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أشكال ألوان

إيمان مرسال تستنطق األمومة من خالل الصورة
عناية جابر
في إطار فعالية «أشغال داخلية »7
التي ّ
قدمتها «أشكال ألوان» أخيرًا
ّ
في بيروت ،حلت الشاعرة املصرية
إي ـمــان مــرســال (مــوال ـيــد قــريــة ميت
ع ـ ــدالن ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ــدق ـه ـل ـي ــة ـ ـ ـ
 )1966ض ـ ـي ـ ـفـ ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـهـ ــرجـ ــان
إللـ ـق ــاء م ـحــاضــرت ـهــا ع ــن «األم ــوم ــة
والفوتوغرافيا» .عــام  ،1998تركت
مــرســال مـصــر ال ــى مــديـنــة بوسطن
األمـيــركـيــة بـعــد س ـنــوات مــن العمل
ك ـم ـح ــررة ف ــي م ـج ـلــة «أدب ون ـق ــد»
القاهرية ،ومن بوسطن الى ألبرتا
في كندا حيث تعمل حاليًا أستاذة
مـســاعــدة ل ــأدب الـعــربــي ودراس ــات
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة
ألبرتا».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ك ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــة مـ ـ ــرسـ ـ ــال
ع ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا «األم ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــا» فـ ــي م ـحــاول ـت ـهــا
الكتابة عــن تجربتها ك ــأم ،وذل ــك لم
يـحــدث إال بعدما أصبحت األمــومــة
أحـ ــد أس ـئ ـلــة ال ـه ــوي ــة بــال ـن ـس ـبــة إلــى
م ــرس ــال جـنـبــا ال ــى جـنــب م ــع أسئلة
الـ ـكـ ـت ــاب ــة وال ـ ـه ـ ـجـ ــرة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .فــي
ب ــال ــداي ــة ،وجـ ـ ــدت ص ــاح ـب ــة «امل ـش ــي
أطـ ـ ـ ــول وقـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن» صـ ـع ــوب ــة فــي
الـتـعـبـيــر عـمــا تـشـعــر ب ــه م ــن إحـبــاط
بالذنب داخل
أو توتر أو اإلحساس
ّ
ت ـجــرب ـت ـهــا ال ـش ـخ ـص ـي ــة .إنـ ـه ــا أم ــام
أم ــوم ـت ــن :أم ــوم ــة امل ــن الـ ــذي ت ـكـ ّـون
عبر الخطابات الدينية والفلسفات
واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق وال ـ ـق ـ ـيـ ــم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
امل ـق ـبــولــة ح ـيــث ُي ـن ـظــر الـ ــى األم ــوم ــة
كـ ـفـ ـط ــرة إنـ ـس ــانـ ـي ــة م ـح ـم ـي ــة بـشـكــل

ط ـب ـي ـعــي م ــن الـ ـص ــراع ــات وال ـت ــوت ــر،
وأم ـ ـ ــوم ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــش قـ ـ ــد ت ـجــد
شظاياها الـســرديــة فــي بعض كتب
الطب والنصوص األدبـيــة وقصص
الجرائم األسرية حيث هناك أصوات
متفرقة تـحــاول التعبير عــن املــرض
النفسي أو الكتابة أو الجريمة ،وعن
الــرعــب والـتــوتــر داخ ــل أمــومـتـهــا .ما
ش ـغــل م ــرس ــال ل ـيــس ك ـيــف اسـتـقــرت
مــامــح لــأمــومــة مـحــددة داخ ــل املنت
العام ،لكن كيف ننصت الى ما يخرج
ع ـل ـي ــه ُ
ويـ ـ ـع ـ ــارض ـ ـ ُـه .ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن
نــدرك أن األمومة املوسومة باإليثار
والـتـضـحـيــة ،تـنـطــوي ب ــرأي مــرســال
ع ـلــى األن ــان ـي ــة وع ـلــى ش ـعــور عميق

بــالــذنــب .ت ـســأل صــاحـبــة «جـغــرافـيــا
بديلة» :كيف يمكن أن نراها في بعض
أوج ـه ـهــا صـ ــراع وج ـ ــود ،ت ــوت ـرًا بني
ذات وآخر ،وخبرة اتصال وانفصال
تتم فــي أكـثــر مــن عتبة مثل ال ــوالدة
وال ـف ـطــام واملـ ـ ــوت .ف ــي مـحــاضــرتـهــا،
لم تطمح مرسال لتقديم دراســة عن
األمومة والفوتوغرافيا ،بل في أخذ
الفوتوغرافيا وسيطًا لتأمل األمومة.
مدخلها لتأمل األمومة هو مجاز «األم
املختبئة» حيث كانت أمهات القرن
التاسع عشر يتقن فن االختفاء خلف
ستارة بينما يحملن صغارهن أمام
العدسة في االستديو حتى يحصلن
ع ـلــى ل ـق ـطــة ت ــذك ــاري ــة غ ـيــر م ـه ــزوزة

لـلـطـفــل .ه ــذا امل ـج ــاز وج ــه تصنيفي
ألرشيفات الصور التي بحثت فيها
مــرســال وقسمتها الــى ثــاثــة أن ــواع:
األم غـيــر املــرئ ـيــة ف ــي امل ــن الـبـصــري

اعتادت ليدي كليمنتينا
هاوردين استخدام بناتها في
صور «ايروتيكية»
العام ،حيث صور األمهات متشابهة
وغير متعارضة مــع تصورنا العام
عن مثالية األمومة .ثانيًا ،األم األداة،
األيـ ـق ــون ــة ،أو األم امل ــؤدلـ ـج ــة ،وهــي

الصورة التي قد تحمل ســردًا يزعج
فكرتنا املستقرة عــن «األم» أحيانًا،
مثل عمل املصورة ليدي كليمنتينا
هاوردين ( )1865-1822التي اعتادت
أن تـسـتـخــدم بـنــاتـهــا امل ــراه ـق ــات في
صـ ــور «اي ــروت ـي ـك ـي ــة» ،أو ص ـ ــورة أم
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـح ـم ــي أطـ ـف ــالـ ـه ــا مــن
الـجـنــدي اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــي صــورة
أيقونة تفقد أيقونتها بالتكرار كما
أن كونها صورًا «خاصة» ال يجعلها
تـخـصـنــا ألن م ــا يـخـصـنــا يــأتــي من
عالقتنا ب ـصــورة أمـهــاتـنــا .وتقترح
م ــرس ــال هـنــا أن م ــا يـخـصـنــا ه ــو ما
يوجه قراءتنا لصور اآلخرين ،وهي
هنا تقدم قــراءة لغياب مالمح أمها
من صورتهم الوحيدة معًا قبل موت
األم .وت ـت ـســاءل مــرســال كـيــف تكون
الصورة أداة «للتزييف والتحريف»
ول ـ ـيـ ــس لـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ،كـ ـم ــا ت ـق ـتــرح
أن ت ـك ــون ال ـ ـصـ ــورة ه ــي االن ـع ـك ــاس
ال ـش ـخ ـصــي ال ـ ــذي أش ـ ــار إل ـي ــه روالن
بـ ـ ــارت وف ـ ـ ـ ّـرق ب ـي ـنــه وب ـ ــن االف ـت ـت ــان
الظاهراتي بالصور .ترى مرسال انك
أمام تلك الصورة التي تخصك ،لست
امل ـص ــور وال امل ـت ـفــرج  ،ل ـســت الـطـفــل
ف ــي الـ ـص ــورة وال األم ،ان ــت الـعــاقــة
ال ـتــي تــربـطـكـمــا ال ـتــي ه ــي غــائـبــة أو
م ـط ـمــوســة أو ح ـتــى م ـس ـت ـب ـعــدة من
الصورة .صورتك مع أمك هي دائمًا
لحظة متورطة في سردك الشخصي
عـنـهــا ،أم ــك فــي ال ـصــورة هــي الشبح
أو الطيف ،دائـمــا غائبة ،انــك تعرف
أن ـهــا كــانــت ف ــي تـلــك الـلـحـظــة هـنــاك،
أم ــام الـعــدســة ،ولـكـنــك تـحــدق فــي ما
استبعدته ال ـص ــورة ،أو فشلت أنــت
في استعادته.

فنون مشهدية

ٌ
أسامة غنم ...درس في تشريح اللحظة السورية!
دمشق -خليل صويلح
ثـ ـ ـ ــاث سـ ـ ــاعـ ـ ــات ون ـ ـ ـصـ ـ ــف ،مـ ـ ــن أج ــل
مـ ـت ــابـ ـع ــة ع ـ ـ ــرض «زج ـ ـ ـ ـ ــاج» ال ت ـب ــدو
وقـتــا بــاهـظــا .عـ ّـودنــا «مختبر دمشق
ـروض س ــاب ـق ــة ل ــه،
املـ ـس ــرح ــي» ف ــي ع ـ ـ ـ
ٍ
مـقـتـبـســة م ــن أعـ ـم ــال ه ــارول ــد بـنـتــر،
وصموئيل بيكيت ،وداريو فو ،حملت
توقيع أسامة غنم ،على مفاجآت من
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل .ات ـجــه مـخــرجـنــا هــذه
ّ
املرة إلى املسرحي األميركي تينيسي
ول ـي ــام ــز ( )1983 -1911بــاق ـت ـبــاســه
«مـجـمــوعــة ال ـح ـيــوانــات الــزجــاج ـيــة».
نـ ـ ّـص «زج ـ ـ ــاج» يـ ـن ــاوش ع ــن ب ـعــد كل
مواصفات اللحظة السورية الراهنة،
ليس بمقاربتها على السطح تعبويًا،
على غــرار عــروض أخــرى شاهدناها
فــي هــذه الـفـتــرة ،بــل بتقشير بنيتها
الصلبة من الداخل من خالل بالذهاب
إلى بيضة القبان (الطبقة الوسطى)،
وت ــال ـي ــا ف ـحــص أسـ ـب ــاب اض ـطــراب ـهــا،
وأف ــول بريقها ،كمحصلة الكتفائها
باالتكاء على صندوق ذكرياتها ،في
مواجهة خسائر اليوم.
كتب وليامز ّ
نصه عن لحظة أميركية
م ـشــاب ـهــة .ثــاث ـي ـنــات ال ـق ــرن املـنـصــرم
ف ــي ظ ــل أزمـ ـ ــة م ــال ـي ــة ،واضـ ـط ــراب ــات
وفوضى ،وانعكاس هذا الزلزال على
عائلة مــن الطبقة الــوسـطــى ،وكيفية
ت ـكـ ّـســر أحــام ـهــا ف ــي غ ـي ــاب األب .لن
يبقى من ّ
نص صاحب «عربة اسمها
ال ــرغ ـب ــة» أك ـثــر م ــن الـهـيـكــل الـعـظـمــي،
من دون أن يحيد «الزجاج السوري»
ّ
للنص األصلي،
الخطوط العامة
عن ّ
ّ
وسيشف البلور إلى حدوده القصوى
ّ
محلية خالصة ،وبفهم عميق
بدمغة
مل ـع ـنــى ال ــدرام ــات ــورجـ ـي ــة عـ ــن طــريــق
ت ــركـ ـي ــب قـ ـط ــع ال ـ ـب ـ ــازل املـ ـ ــوازيـ ـ ــة فــي
ّ
املحلية.
نسختها
ّ
أط ـيــاف أغـنـيــة نــاظــم الـغــزالــي «مـعــود
ّ
تتسرب
على الـصــدعــات قلبي» الـتــي

كنان حميدان ونانسي خوري في مشهد من «زجاج»

مـ ــن ع ـت ـم ــة ص ــال ــة امل ـ ـسـ ــرح الـ ــدائـ ــري
(امل ـع ـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون املـســرحـيــة)
تضعنا عـلــى ال ـفــور فــي م ــزاج رثــائــي
لزمن قيد االحـتـضــار .أم وابــن وابنة،
ّ
وأب ت ــرك ظــلــه عـلــى حــائــط الـصــالــون
بإطار غالف رواية من تصميمه على
هـيـئــة ق ـب ـضــات م ــرف ــوع ــة وم ـت ـحـ ّ
ـديــة،
ث ــم هــاجــر وح ـي ـدًا ،م ــن دون أن يـتــرك
ع ـ ـن ـ ــوان ـ ــا .الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة هـ ـ ــي «ذكـ ـ ــريـ ـ ــات
ّ
التخلف» ألدموند ديــزنــوس ،تتناول
وق ــائ ــع الـ ـث ــورة ال ـك ــوب ـي ــة ،وهـ ــي هـنــا
إشارة أولى إلى هزيمة واندحار ذلك
الجيل الذي غرق في شعارات اليسار
وتطلعاته الثورية املجهضة ،من دون
أن ينجز ميدانيًا مـشــروعــه النظري،
فيما سيدفع أفــراد العائلة الفاتورة،
كل على طريقته .االبن (كنان حميدان)
املأسور بسحر السينما ،ال يجد نفسه
ف ــي م ـه ـنــة ب ــائ ــع ف ــي م ـح ــل ح ـلــويــات
م ـش ـهــور ،ف ــي أح ــد املـ ــوالت الـحــديـثــة،
كما ال يتواءم الواقع الــذي يرغب في

ت ـصــويــره م ــع شـ ــروط ح ـصــولــه على
منحة إنتاجية من «الصندوق العربي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون» إلن ـج ــاز شــريـطــه
املـ ــؤجـ ــل .هـ ـك ــذا ت ـت ـس ـلــل أسـ ـ ـ ــرار ه ــذه
ً
العائلة بعني الكاميرا ،بدال من صوت
الراوي ،في متواليات شاقولية تنتهي
بضربات شعرية تغلق العدسة على
صمت ،يتكشف عــن حفريات جديدة
فــي هتك أس ــرار العائلة وانهداماتها
الــروح ـيــة ،واحـتـضــار تطلعاتها إلــى
ـس أخ ـ ـ ــرى ،ر ّغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت األم
شـ ـم ـ ٍ
(س ــوس ــن أب ـ ــو عـ ــفـ ــار) مل ـل ـمــة ش ـظــايــا
زج ــاج العائلة بــاالتـكــاء إلــى ذكــريــات
نـبــالــة زائ ـفــة تنتمي إلـيـهــا عائلتها،
وال ـص ــراع ال ـشــرس مــع االب ــن ،واالبـنــة
الحـ ـق ــا ،ف ــي إعـ ـ ــادة ال ـع ـج ـلــة إلـ ــى زمــن
ع ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم حـ ــافـ ــظ ،وف ـي ـل ــم «أبـ ــي
فـ ــوق الـ ـشـ ـج ــرة» ،وج ـمــال ـي ــات األم ــس
اآلف ـ ــل .األم ال ـتــي ان ـت ـهــت إل ــى طــاهـيــة
لـ ــدى ن ـس ــاء طـبـقـتـهــا ف ــي ص ـعــودهــن
ّ
ال ـس ــل ــم االج ـت ـمــاعــي تـ ـ ــداري خيبتها

باختراع سيرة مشتهاة ،فيما تهجر
االبـنــة (نانسي خ ــوري) دورات اللغة
األجـنـبـيــة ال ـتــي كــانــت تنتسب إليها
بعد إنـهــاء دراستها النقد املسرحي،
اسـتـجــابــة لـعـقــدة اكـتـئــاب طــويـلــة إثــر
حادثة ّ
تعرضت لها في صباها األول،
لتتطور إلى آثام فرويدية ملتبسة في

ّ
تحوالت عائلة من الطبقة
الوسطى في ظل أزمة أطاحت
بقيمها القديمة
عالقتها مــع شقيقها ،ثــم مــع صديقه
الذي يأتي في زيارة إلى البيت بتدبير
من األم ،على أمل تزويجها إياه.
ت ـش ــري ــح ع ـن ـيــف لـ ـتـ ـح ـ ّـوالت ال ـعــائ ـلــة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل أزمـ ـ ـ ـ ــة أطـ ــاحـ ــت
قيمها القديمة ملصلحة قيم السوق
امل ـت ــوح ـش ــة .م ـح ــل ال ـح ـل ــوي ــات ال ــذي

ي ـ ـخ ـ ـتـ ــار ص ـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـحـ ـط ــة الـ ـحـ ـج ــاز
التاريخية شـعــارًا ألصــالـتــه ،ينطوي
على زيــف صــريــح فــي تصدير عراقة
وهـ ـمـ ـي ــة ،س ـي ـح ـط ـمــه االبـ ـ ـ ــن ب ـك ـتــابــة
مـضــادة فــي تفنيد األك ــذوب ــةُ ،
فيطرد
م ــن ع ـم ـلــه ،وس ـي ـن ـت ـهــي م ـه ــاج ـرًا إلــى
دبــي ،مقتفيًا أثر والــده ،لكن من سكةٍ
أخرى أكثر عنفًا وتشظيًا.
سيلتقي الحقًا شقيقته التي خضعت
ـوع آخ ــر.
ه ــي األخ ـ ــرى الن ـت ـهـ ٍ
ـاك م ــن نـ ـ ٍ
هـ ـك ــذا ت ـس ـت ـي ـقــظ ال ـع ــائ ـل ــة م ــن أح ــام
يقظتها بزيارة متأخرة لصديق االبن
ال ــذي يعمل مــدي ـرًا لـلـمــوارد البشرية
في معمل الحلويات (جابر جوخدار).
وهـ ـ ـن ـ ــا س ـي ـك ـت ـش ــف ح ـ ـجـ ــم األوهـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـت ــي تـ ـغ ــرق ب ـه ــا ال ـع ــائ ـل ــة بـتـحـطـيــم
األل ـع ــاب الــزجــاجـيــة لــاب ـنــة ،مــن دون
أن يقصد ،فتستيقظ هي األخــرى من
غيبوبتها على واقع مختلف ،ال يشبه
حيواناتها الزجاجية ،مهما حاولت
تلميعها .سـنـخــرج مــن ه ــذا الـعـ ّـرض
بدرس عن معنى االقتباس والتقشف
اإلخ ــراج ــي ،فبإمكانك إحـضــار أريكة
ـراس ،وج ـه ــاز تـلـفــزيــون،
وط ــاول ــة وكـ ـ ـ ٍ
إلنشاء رافعة درامية ثقيلة بترويض
الحكي اليومي وإعادة صوغه بمهارة
األداء وحـ ـس ــاسـ ـي ــة الـ ـتـ ـق ــاط م ـك ـمــن
الـ ــوجـ ــع ،وت ـش ـب ـيــك م ـ ـفـ ــردات ال ــذاك ــرة
املـحـلـيــة ب ـمــرايــا م ـت ـنــاوبــة م ــن زج ــاج
معمل في حي باب شرقي ،والتلصص
ّ
على أســرار عائلة تقطن في حي املزة
(م ــرب ــط فـ ــرس ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى في
السبعينات) ،وفضح أحوال التسليع
الـبـشــري فــي مــول شــاهــق يطحن بني
س ــامل ــه ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة أح ــام ــك مـهـمــا
كانت صغيرة .كل ذلك بعدسة كاميرا
ُ
سدل الستارة باطمئنان.
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