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جان مارك نحّ اس

كلمة

من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة
ما

فــي جنبــات الميــدان .مــن هنــاك ظ ـهـرت ،بواســطة الكام ـيـرات الصــور

عن الذات وعن االختالف ،والرغبة في كسر االطواق والخروج على السائد.

مــن شــخص عرفــت فــي جيلــي إال وكان مقبــا فــي صبــاه علــى فــن

حـراك االجتماعــي الواســع ،دفعــة واحــدة ،ســيظهر فــي تلــك
واآلن ،مــع ال ـ
ً
الحشــود األد ـبـاء والفنانــون والمفكــرون جنبــا إلــى جنــب فــي جــوار النشــطاء

شـرة بشــبانها وفتياتهــا
تمــر فــي الوقــت نفســه علــى تلــك الــورش الفنيــة المنت ـ

وأســامة والمزمــار ،واألجنبيــة كســوبرمان والوطــواط وطــرزان وميكــي وتــان

وفــي جنبــات ميــدان التحريــر ،حيــث تقاســموا الساندويتشــات وجرعــات

األولــى لرســوم اســتكملت بالكلمــة والخــط مــا صدحــت بــه الحناجــر .بعــض

القصــص المصــورة .ففــي أواخــر الســتينات ومطلــع الســبعينات كنــا

مولعيــن باقت ـنـاء مجــات الكوميكــس ،العربيــة منهــا كســندباد وســمير
تــان .ولــم تكــن هــذه المجــات لتخلــو منهــا مكتبــة أو بيــت فــي دمشــق ،كمــا
هــو الحــال فــي بيــروت والقا ـهـرة وبغــداد .كانــت أرصفــة الشــوارع معــارض
لهــذه المجــات قديمهــا وحديثهــا ،وكنــا نتداولهــا ونتبادلهــا بشــغف مــا

بعده شغف ،فكانت مصدرا لإلثارة ومحفزا رائعا للخيال الفتي ،ولعلها

شـرا فــي التعلــق بهوايــة ال ـقـراءة،
بالنســبة إلــى البعــض منــا كانــت ســببا مبا ـ

وحب السينما في ما بعد.

المطالبيــن بالحريــة والعدالــة االجتماعيــة والمســاواة بيــن الجنســين.
سـاءات فــي غ ـمـرة نشــاط احتجاجــي حافــل .كانــت
ال ـمـاء فــي النهــارات والم ـ
ً
قصاصــات ورق تتطايــر هنــا وهنــاك مح َّـبـرة للتــو بشــعارات ورســوم باألســود

واألبيــض ،وباأللــوان ،راحــت تظهــر فــي يوميــات الميــدان وتتناقلهــا األيــدي،
ببهجــة غيــر مســبوقة.

فــي تلــك األوقــات الفريــدة فــي تاريــخ مصــر والعالــم العربــي ،ظهــر فــن

الكوميكس في طوره الجديد ،منتقال من وظيفته في توليد المعرفة عبر

صـراع الخيــر والشــر،
قصــص المغا ـمـرات البطوليــة واالستكشــافية ،و ـ

إثــارة المتعــة إلــى وظيفتــه الجديــدة فــي توليــد الصدمــة.

والصداقــة والتضحيــة والشــغف بالمعرفــة ،والوعــي باالشــياء ،كانــت

وســعت ح ـيـزا متناميــا لهــذا الفــن فــي مســاحات الل ـقـاء فــي الشــوارع

وغيرهــا مــن الموضوعــات المؤسســة لقيــم الحــق والخيــر والشــجاعة

الفلــك الــذي تــدور مــن حولــه موضوعــات القصــص التــي كنــا ن ـقـرأ.

ابتــكارات فنيــة مذهلــة فــي تنوعهــا ،وليصبــح ،إلــى جانــب فنــون الكاريكاتيــر

جـاج السياســي واالجتماعــي.
واإلعــان والغرافيتــي منصــة جماليــة لالحت ـ
خـراً ،فــن الكوميكــس العربــي.
شــيء مــن هــذا ســوف يعرفــه ،ولــو متأ ـ
***

جـاج
شــتى ظلــت مقموعــة لعقــود ،فرديــة وجماعيــة .فكانــت مواعيــد االحت ـ

اإلبداعيــة للشــخصية الثا ـئـرة علــى منظومــة االســتبداد الســلطوي فــي البيــت

***

فــي وجــه طموحاتهــم الفنيــة مــن حواجــز.

فنــا هامشــيا ،كمــا هــو حالــه ،حتــى اليــوم فــي الثقافــة العربيــة .فنانــو

المراوحــة الثقافيــة التــي عرفتهــا مجتمعاتهــم األبويــة الفاشــلة ،ومــا أقامتــه

تصعيــد إبداعــي وســايكولوجي خــاق ،شــكلت معــه الموســيقى والقصائــد
والخطــب والمقــاالت القص ـيـرة ومعهــا الكاريكاتيــر والغرافيتــي وغيرهــا مــن

اإلطــارات ،ورمــي الحجــارة ،ومواجهــة العنــف الســلطوي بالجســد العــاري.

القا ـهـرة (وكــذا وفــي مياديــن عربيــة مشــابهة) حلقــات الهتــاف والغ ـنـاء

ضـاء .كانــت
ســريعا فــي تلــك الرســوم التــي أخــذت فــي الظهــور فــي ذلــك الف ـ

الوقــت ،حتــى بــدأت اإلبداعــات األكثــر احترافيــة فــي الظهــور مــع توافــد
وجــوه شــبابية جديــدة راح الميــدان يســتقطبها إلــى جغرافيتــه ووقائعــه
المتســارعة.

أنظــار العالــم كلــه كانــت تتجــه نحــو الميــدان ،وبينمــا عدســات الكام ـيـرات

الحريــة المجتمعيــة ،وعالمــة دالــة علــى اســتقاللية الفــرد ،وعلــى نضــج

شـركات تحصــد األربــاح ،بالمالييــن ،بينمــا هــي تفســح للظواهــر
وراءه ـ

منهم من امتالك لغة إبداعية ذات طابع نقدي ،ووسيلة فنية تستوعب،

المواجهــة االجتماعيــة والسياســية مــع الســلطة وأدواتهــا ،ورموزهــا ،فــي

البدايــة رســوما علــى قصاصــات مرتجلــة وأخــرى شــبه احترافيــة .ولــم يطــل
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تبلور هوية خاصة في تناول الموضوعات ،والتعبير عن القضايا واألفكار.

خــال هوامــش الحيــاة الثقافيــة العربيــة ،فــي منــاخ متفاقــم مــن التملمــل
المجتمعــي ،وضجــر األجيــال الطالعــة ،وربمــا يأســها ،أيضــاً ،مــن تلــك

مع شباب الكوميكس الجدد اتخذ الفن موقعا متقدما استعدادا لتطوير

ضـاء ذلــك التمــرد الشــبابي العــارم علــى النمــوذج األكمــل للنظــام
ففــي ف ـ

تخــض الهــواء ،لــم يســبق لهــا أن عرفــت شــارعا وال ميدانــا النطالقهــا.

مطلــع األلفيــة الثالثــة إلــى التطــورات الفنيــة الجديــدة ،ولكــن الحييــة ،لفــن

االهتمامات الفنية والثقافية التي أخذت في الظهور لدى الشباب ،ومنها

جديــدة.

والغرافيتــي علــى حــد ســواء ،وســتنعكس الوقائــع الحــارة والمدهشــة

الرغبــات الحبيســة طويــا ،لتعبــر عــن نفســها دفعــة واحــدة ،وبأصــوات

***

والشــارع والجامعــة ومؤسســات الدولــة ومراكــز الســلطة ،وســمات فنيــة

فــي مصــر ســنة .2011

لتعبــر عــن تطلعــات طالمــا ووجهــت بآلــة القمــع .شــهدت الشــوارع تدفــق

رغــم الفقــر البــادي علــى مــواده األوليــة.

***

ولســوف تشــكل يوميــات الميــدان حدثــا ملهمــا لرســامي الكوميكــس

ضـاء انفتــح علــى حريــة التعبيــر ،وانطلقــت حناجــر الشــباب
والرقــص فــي ف ـ

أنــه متقــن ،بــل ويــكاد بعضــه أن يكــون احترافيــا بــكل معنــى الكلمــة ،علــى

شـرك الصيــغ الغربيــة لفــن الكوميكــس ،وهــو مــا ســيؤخر مــن
الو ـقـوع فــي ـ

والميادين ،وشكل ميدان التحرير الفضاء الساحر الذي كسر فيه الشباب

ليــس حدثــا طارئــاً وال عا ـبـراً ،أن تبــدأ إرهاصــات ثــورة فــي فــن الكوميكــس

األبــوي العربــي الفاســد والمتهالــك ،انعقــدت فــي ميــدان التحريــر فــي

جـرأة الميــدان :كوميكــس .نعــم كوميكــس ،لكــن المدهــش
الالمحدوديــن ب ـ

العوائــق (رغــم قطيعتهــم مــع القيــم الســائدة فنيــا واجتماعيــا) ،وال مــن

لــم تكــن دهشــة المتلقيــن لهــذه الفنــون أقــل مــن دهشــتهم وإعجابهــم

الموات العام في المنطقة ،من دون أن يتخلص هؤالء سريعا من شبكة

الكوميكــس والتــي راحــت تعبــر عــن نفســها فــي مجتمعــات الشــباب ،ومــن

أشــكال التعبيــر الفنــي ،ســاحا فــي انتفاضــة الشــباب ،إلــى جانــب حــرق

العربــي مــن ميــدان التحريــر فــي القا ـهـرة عشــية االنتفاضــة علــى نظــام مبــارك

الشــبابية التــي طالمــا ســعى أصحابهــا إلــى تمييــز أنفســهم وتطلعاتهــم عــن

العالقــة بيــن الكلمــة والصــورة ،وكذلــك عالمــة فارقــة فــي ثــورات الفــن،

صـراع محتــدم بيــن
الثــورة الطالبيــة الفرنســية فــي العــام  1968فــي ظــل ـ

ضـاء تعبيــري أوســع ،ليعــرف ،مــن ثــم،
مــن تقليديــة موضوعاتــه إلــى ف ـ

تلــك الصــور ط ّيرتهــا وكاالت أن ـبـاء عالميــة ،وعلــق عليهــا نقــاد وباحثــون
وصحافيــون ومؤرخــون فنيــون ،كانــوا مــن األجانــب غالبــاً.

خصوصــا ،وذلــك بفعــل هوامــش أوســع مــن الحريــة وكذلــك الحيويــة

الرغبــة الجماعيــة العارمــة فــي التغييــر المجتمعــي لــدى الشــباب الثائــر

عتبة سيسجلها تاريخ الفن لظهور مالمح وعالمات جديدة ميزت الطاقة

حدثين بارزين سيشكالن حافزا لثورة كبرى داخل هذا الفن جعلته يخرج

يمكن مالحظة أثر ذلك في تجارب فناني الكوميكس في القاهرة ،وبيروت

لعــل الدهشــة كانــت ســتكون أقــل لــو أن مؤرخــي الفــن انتبهــوا ،مب ـكـرا ،مــع

حـوالت فــي الموضوعــات
لكــن فــن الكوميكــس سيشــهد منــذ ذلــك الوقــت ت ـ

اليميــن واليســار ،ومــن ثــم ســقوط جــدار برليــن فــي أوائــل التســعينات ،كانــا

طابــع نقــدي متمــرد ،لجيــل يفتــش عــن صوتــه وتما ـيـزه فــي مغا ـمـرة التعبيــر

ولئــن كان فــن الكوميكــس فــي أوروبــا ،ملمحــا أصيــا وراســخاً مــن ثقافــة

كل أشــكال الحواجــز والقيــود عــن تــوق جماعــي إلــى الحريــة ،وعــن رغبــات

واألفــكار والمرامــي واألشــكال ،وســتظهر مــدارس فنيــة وتعبيريــة جديــدة.
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جـاج الســلمي ،كانــت
جـول وتلتقــط الصــور لمظاهــر االحت ـ
والموبايــات ت ـ

المنتزعــة مــن المتــن ،لصالــح اعتمــاالت فنيــة وروحيــة هــي بالضــرورة ذات

جـزء هائــل مــن صناعــة كبــرى ،ومنتــج تقــف
فهــو فــي الوقــت نفســه ـ
الفنيــة والتعبيريــة األكثــر جــدة للظهــور .بحيــث ال يمكــن ،أبــدا ،اعتبــاره
الكوميكس ينشطون في ظروف بالغة الصعوبة ،بل إنهم ال يجدون ،إال

خـرة ،إلــى طبيعــة
ال بــد مــن االع ـتـراف بــأن الثقافــة العربيــة لــم تتنبــه ،إال متأ ـ

فــي مــا نــدر ،مؤسســات ترعــى نشــر أعمالهــم .وجلهــم كان وال ـيـزال يشــتغل

ضـاء تعبيريــا مكــن البعــض
ظا ـهـرة الكوميكــس ،بوصفــه وســيلة فنيــة وف ـ

لألطفــال منتظمــة الصــدور ،معــدودة علــى األصابــع ،وذات توجهــات فنيــة

شـرة ،فرديــة غالبــا ،طاقــة الغضــب والحنــق
سـرعة ،وبطرائــق مبا ـ
ب ـ
الكامنيــن ،إلــى جانــب قــدرة هــذا الفــن علــى توفيــر صيــغ جماليــة مغريــة

قــادرة علــى تحفيــز الخيــال الخصــب للشــباب فــي لحظــة عالميــة مــا بعــد

حداثيــة افتتحهــا العصــر الرقمــي ،ومكنــت الشــباب العربــي مــن التواصــل
مــع شــتى الظواهــر الفنيــة والثقافــة بأســاليبها واتجاهاتهــا وأيقوناتهــا
شـرة فــي العالــم ،والمتاحــة بســهولة علــى الشــبكة العنكبوتيــة ،ومــن
المنت ـ
بينهــا فنــون الرســم.

بصــورة فرديــة .وباســتثناء القلــة منهــم ممــن ينشــرون أعمالهــم فــي مجــات

تقليديــة ،فــإن االتجاهــات الطليعيــة فــي هــذا الفــن تبقــى األكثــر يتمــا ،لمــا
شـرة ال تمكنهــا مــن تجنــب الصــدام مــع الســلطات
يميــز الكوميكــس مــن مبا ـ
ً
ً
المجتمعيــة والسياســية والثقافيــة .ولذلــك فــإن يتمهــا كان غالبــا ســببا فــي

خـول فــي ـنـوع مــن المواجهــة
إيثارهــا الهامــش إلــى درجــة اإلدمــان ،والد ـ
ً
ً
شـرا فــي الحــد
االنتحاريــة المفتوحــة مــع المجتمــع ،وهــو مــا كان ســببا مبا ـ

مــن حركتهــا وإضعــاف تأثيرهــا فــي التيــار العــام للثقافــة ،حتــى وإن أبقــى
جـرأة فــي التعبيــر.
ذلــك علــى بعضهــا أكثــر نضــارة فنيــة و ـ

ضـاء ينتمــي إلــى النضــارة ،ويقــرن المعرفــة
تحيــة لعالــم الكوميكــس فهــو ف ـ

تجــارب وصيــغ محرضــة مصحوبــة بمغريــات فنيــة توســع مــن منــاخ اإلثــارة

جـاج ،وبــدوره النقــدي فــي
جـرأة ،والفــن باالحت ـ
بالمتعــة ،والخيــال بال ـ

والطرائــق واألفــكار الخالقــة ،وبــكل مــا يمكــن أن يجيــب عــن أســئلة الفــن

نوري الجراح

الــذي يتيحــه فــن الكوميكــس ،قــادرة علــى تغذيــة الخيــال بالموضوعــات

وأســئلة الفكــر معــا ،ويســاعد الشــباب علــى توســيع مســاحة الهوامــش

المجتمــع

لندن في يونيو /حزيران 2018
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ملف

كوميكس عربي
من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة
مقاالت بورتريه مجالت حوار شهادات تجارب
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مقال

فن الكوميكس

الحكواتيون الجدد
ميموزا العراوي
اكتســب فــن «الكوميكــس» ،أو فــن الرســوم املصــورة مالمــح عصــر مــا بعــد الحداثــة

إن كان مــن خــال اعتمــاده عــى نصــوص و ـ
حـوارات تتميــز بالســهولة واالقتضــاب ،أو

لناحيــة إ ـقـراره بســلطة البصريــات املتمثلــة بو ـفـرة الرســوم ،أو الصــور الفوتوغرافيــة

املرافقــة للنصــوص وقدرتهــا يف أح ـيـان ك ـثـرة عــى إضفــاء أبعــاد شــائكة ملعنــى النــص.

ـي أن فــن رســم الكوميكــس اســتطاع أن يتخلــص تمامــا
إضافــة إىل ذلــك بــات مــن الجـ ّ

مــن اعتبــاره منتميــا إىل عالــم الرســوم التوضيحيــة التــي ترافــق النصــوص املكتوبــة ـبـدال
مــن أن تتقــدم عليهــا .هــذا أيضــا إذا لــم نذكــر أن فــن الشــريط املصــور صنــع لذاتــه مــع

م ــرور الحقبــات ثقافــة خاصــة دخلــت مجــال األيقنــة الشــعبوية التــي ترتافــق مــع صــدور
منتجــات تجاريــة ذات صلــة كالدمــى التــي تمثــل أبطــال الكوميكــس أو مالبســهم أو

حتــى كلماتهــم «املأثــورة».

إن

كان فــن الكوميكــس األجنبــي قــد لعــب

والثقافيــة والعلميــة .بذلــك هــو قــادر عــى أن

املصوّرة أو الكتاب املصوّر مهما بلغت تعقيداته

حتــى اليــوم دورا مهمــا يف التاريــخ

كل الفئــات العمريــة بــكل املســتويات الفكريــة

مُرتجمــا إىل اللغــة العربيــة ،فالكوميكــس

ظـرة العربــي إىل ذاتــه ،ال ســيما تلــك
يغــر ن ـ

الغربــي ويف العالــم العربــي عندمــا وصــل إليــه
العربــي األصــل واملنشــأ يلعــب وســيلعب دورا

طـرا يف مواجهــة تيــار العوملــة التــي لــم يعــد
خ ـ
أحد غافال عن أهدافها الحقيقية.

خطــورة هــذا الــدور ال تعــود فقــط إىل أن فــن
الكوميكــس العربــي يقــدم مــادة جديــدة لصيقــة

باملجتمعــات العربيــة مــن الناحيــة السياســية،

والفكريــة واالقتصاديــة ،والبيئيــة واالجتماعيــة

ظـرة الســلبية أو الدونيــة التــي يلقيهــا اآلخــر
الن ـ

عليــه .واألهــم مــن ذلــك أنــه فــن اســتطاع أن

يصــل إىل غــر املهتمــن باملطالعــة عــى أنواعهــا
وإىل مــن يفتقــر إىل الوقــت الــكايف ليخصصــه

يف صلــب هــذا الجــو العــام أصبحــت املجلــة

الشــكلية واملضمونيــة أكــر جاذبيــة وأســهل إىل
التنــاول وأســرع إىل األخــذ بالقــارئ حتــى آخــر

صفحة منه .ولعل تجربة الفنانة اللبنانية مايا
زن ـكـول يف كتابهــا الــذي حقــق نجاحــا ســاحقا يف
بــروت ســنة  2009وحمــل عنــوان «أملغــام»
هــو دليــل ســاطع عــى قــدرة الكوميكــس عــى

لهــا .ال يجــدي نفعــا أال نقـ ّر بأنــه مقارنــة مــع
الشــعوب األخرى ،الشــعوب العربية ال تكرتث

اســتقطاب االهتمــام الجماهــري .صرحــت

ألكــر مــن ســبب لســنا يف صــدد تناولهــا هنــا.

ذ ـكـره آنفــا .قالــت «النــاس باتــت ت ـقـرأ أقــل ،ومــن

كثريا اليوم ولم تكرتث باملايض القريب بالقراءة

زن ـكـول يف إحــدى مقابالتهــا مــا يرتجــم مــا أوردنــا

ـتـزال الروايــات األدبيــة والدراســات األكاديميــة

ولكــن باختصــار شــديد يمكــن ال ـقـول إن اجتيــاح

صـرة،
ثــم هنــاك تفضيــل للصــورة مــع جمــل ق ـ

حتــى اآلن فــن الكوميكــس وهــو ن ـتـاج أشــاح

ومعادالتها وعرب وسائطها اإللكرتونية املتكاثرة

أن كثرييــن يفضلــون جمــا مكت ـنـزة وســريعة

نتاجــا أغــزر وأعمــق ممــا قدمــه ويقدمــه
النقــاب عــن العديــد مــن الحقائــق والتصــورات

املســتقبلية لعالــم يقــف يف مواجهــة مــع اآلخــر
تحــت ق ـنـاع كلمتــن «حــوار ومحبــة» ،بــل تعــود
خطــورة دور الكوميكــس العربــي بوصفــه فنــا
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الثــورة الرقميــة واملعلوماتيــة عاملنــا بــكل صورهــا
جاء يف زمن نرزح فيه بأغلبيتنا الساحقة تحت
انشــغاالت معيشــية وأمنيــة جمّ ــة جعلــت مــن
طـاح وال ـقـراءة واملقارنــة مــا بــن النصــوص
االض ـ
ومراجعــة مصادرهــا والتحقــق مــن مصداقيتهــا

بحيــث يصبــح الكتــاب أكــر جاذبيــة .ال شــك يف

أرشف سامل

فحســب ،فقــد قدمــت ،يف هــذا املضمــار ،وال

8

بإمكانــه وبســهولة و ـ
سـرعة كبريتــن أن يطــال

ترفــا أكــر ممــا هــو حاجــة.

عــى ـقـراءة  3صفحــات مثــا».

غواية السرد السينمائي

اآلالف مــن الكلمــات ُكتبــت عــن املُلقــب بالفــن

العدد  - 39أبريل /نيسان 2018
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مقال

إدجار أحو

الكتب األكرث مبيعا يف العالم وترجمت إىل أكرث

ألنــه يتبنــى جوانــب ك ـثـرة مــن منطقهــا الســردي

شـركة
ســبيل املثــال ال الحصــر ،اســتطاعت ـ

هــذه الروايــة «عــداء الطا ـئـرة الورقيــة» .فقــد

فاليابــان .وقــد قاربــه الكثــرون مــع فــن الســينما

والبصــري عــى الســواء .فكالهمــا يعتمــد عــى
الكتابــة الدراميــة أو مــا ُيســمّ ى بالســيناريو
ّ
ضـاءة
يعلــق أهميــة كــرى عــى اإل ـ
وكالهمــا

العمل؛ أي أدائه وجماليته عىل السواء .فعىل

شـركة «مارفــل» أن
«د ـيـزين» بعــد اندماجهــا مــع ـ

التقــط ص ـنـاع فــن الكوميكــس وهجهــا ومنطــق

التــي تعتمــد خاصيــة التسلســل الزمنــي يف

إىل تحويلهــا إىل كتــاب كوميكــس لــم يقــل

تحقــق تحويــل اآلالف مــن القصــص املرســومة

وكيفيــة تالحــق الصــور بمــا تمثــل مــن تنقــل

هيئتهــا العامــة ،إىل أروع األفــام التلفزيونيــة

خــال زوايــا مُ ختلفــة ،واســتخدام الحــق لتقنيــة

بعيــدا عــن أجــواء أفــام د ـيـزين نذكــر تجربــة

منطقــي مــا بــن املشــاهد الواســعة والضيقــة مــن

التوليــف لتقويــم التسلســل الزمنــي للحــوادث
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والســينمائية عــى الســواء.

مهمة جدا يف هذا املجال متمثلة برواية شهرية

لينا مرهج

من  22لغة ومن ضمنها اللغة العربية .عنوان

«غوغــل» بابتكار»ســتوري بــورد» وهــو تطبيــق

إمكانية حفظ «القصص املصورة» أو مشاركتها

غـرة» ،و»الرجــل
«ســوبرمان» ،و»لولــو الص ـ

التاســع ،أي فــن الكوميكــس وبدايتــه التــي

الجاريــة ،والرتكيــز عــى مالمــح وتعابــر
الشــخصيات الظا ـهـرة واملُك ّونــة لخصوصيــة

انطلقــت مــن الواليــات املتحــدة ومــن ثــم أوروبــا
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للــروايئ األفغــاين خالــد حســيني تصــدرت قائمــة

أما مؤخرا ،وكامتداد لغواية السرد السينمايئ

وصــور جديــدة مســحوبة مــن الفيديــو .يدعــم

هائــا منــذ ـفـرة الســبعينات حتــى منتصــف

«القصــص املرســومة» التــي تزخــر بــه فســارعوا

نجاحــه وال أرقــام توزيعــه عــن الروايــة األصليــة.

شـركة
الــذي يتمتــع بــه فــن الكوميكــس قامــت ـ

ســهل االســتعمال مبنـ ّـي عــى اســتخراج الصــور
عشــوائيا مــن أفــام الفيديــو التــي يصورهــا ا ـملـرء
ومــن ثــم تحويلهــا إىل قصــص مصــورة .فبعــد

أن يعمــد املســتخدم لهــذا التطبيــق إىل تحميــل

الفيديو ،يقوم تطبيق «ستوري بورد» بسحب

نذكــر أيضــا يف هــذا الســياق «مغا ـمـرات تــان تــان»

إطــارات «صــور» منــه ويرتبهــا بطريقــة القصــص

فيلــم ســينمايئ يعــج باملؤ ـثـرات البصريــة اآل ـثـرة.

تحديث النتيجة للحصول عىل تركيبة مختلفة

الشــهرية التــي حولــت مــن قصــص مصــورة إىل

املصــورة الشـ ّيقة .كمــا يتيــح التطبيــق إمكانيــة

التطبيق  1.6ترليون تركيبة مختلفة ،كما يوفر

عــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.

بدايات عربية

التســعينات مــن القــرن املــايض .ومنهــا مؤلفــات
الوطــواط» وغريهــا ،وهــي مؤلفــات مُ خصصــة
مبدئيا لصغار السن ،وخاصة املراهقني منهم.
يف هــذا الســياق يجــب ذكــر أن مصــر هــي أول

ال يمكــن التكلــم عــن فــن الكوميكــس يف بلــد

دولة عربية أطلقت بداية من الخمسينات من

بجهــود املرتجمــن الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم

فنانني مصريني كانوا يف بدايتهم الفنية رسامي

مــن البــاد العربيــة مــن دون اإلشــادة أوال
نقــل مؤلفــات هــذا الفــن إىل اللغــة العربيــة
مــن مجــات مصـوّرة ومُ جلــدات عرفــت رواجــا

ّ
القصــة املصــورة وذلــك بفضــل
القــرن املــايض فــن

كاريكاتــر .نذكــر منهــم الفنــان أحمــد إبراهيــم
حجــازي يف الشــريط املصــور «تنابلــة الســلطان»
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11

كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

بين «سمير» في ستينات مصر و»زان» في حاضر فلسطين تاريخ من التطور

والفنان املصري أيضا ،حسني أمني بيكار الذي

وقــد ســاهمت هــذه املجلــة يف إنجــاح املسلســل

دار املعــارف الشــهرية لصاحبهــا األديــب محمــد

أنتــج الحقــا وقـ ّـدم يف لبنــان مُ دبلجــا إىل اللغــة

أ ـبـدع فنيــا يف مجلــة «ســندباد» الصــادرة عــن
حـرك البحــث
ســعيد العريــان .يُذكــر أن م ـ

مجلــة «بســاط الريــح» اللبنانيــة التــي يمكــن

رائــدة يف صناعــة نشــر الكوميكــس لســنوات

أمــن بيــكار.

يحمــل جريمتــه عــى مالمــح وجهــه وتصرفاتــه،

كمــا ال يمكــن إغفــال ذكــر الفنــان املصــري محــي

صــدرت مجلــة «ســندباد» قبــل مجلــة «ســمري»

الكوميكــس عــى مجلــة «ســندباد» ،وهــو
الــذي ابتكــر شــخصية «األســتاذ زغ ـلـول» املُحببــة

حـرب اللبنانيــة ال يذكــر «مجلــة
مــن جيــل ال ـ

ســمري» ألنهــا كانــت واحــة أســبوعية مُ نعشــة

الفتــى العربــي ،املجلــة الرائــدة يف نشــر العلــوم

عــى األقــل لغــر الراشــدين واملحظوظــن بعــدم

الرتبويــة واألدبيــة لألطفــال يف العالــم العربــي،
والتــي أسســها الدكتــور نبيــل شــعث أحــد الــرواد

الفلسطينيني البارزين يف العام  1971يف بريوت

كما ساهم يف تأسيسها نخبة من الشخصيات
الفلســطينية.

عــر مجلــة «الســندباد «األســبوعية تعـ ّرف
القارئ-املشاهد عىل شخصيات عربية ومصرية

ع ّـرة عــن
حقيقيــة ومُ تخايلــة ولكــن كلهــا مُ ـ

البيئــة العربيــة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى

ناطقــة بأقاصيــص الســندباد العربــي الــذي
طـرب».
«ال يخــاف ا ـملـوج أبــدا ،حــن يعلــو ويض ـ
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العربيــة فنقــل الكبــر والصغــر عــى الســواء

الشــريط املصـوّر يف لبنــان واملنطقــة العربيــة عــى

يف تعـ ّرف املصريــن عــى مثــل هــذا ال ـنـوع مــن

ويخســر معاركــه دائمــا أمــام الخــر.

وأول مــن نشــر الكوميكــس مــن خــال دار
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اللبنــاين وأدار الحقــا دفــة تأليــف وانتشــار فــن

التــي كانــت تحملهــا ،إال أنهــا كانــت عامــا جذابــا

أخرى سياسية واجتماعية وثقافية .وقد يكون

شـركة مصريــة باســم «أ ك
ســنة  2004ظ ـهـرت ـ

إنهــا «عــى الرغــم مــن الرســالة االســتعمارية

التلفز ـيـوين الكر ـتـوين «الســندباد البحــري» الــذي

«غوغــل» ،احتفــل خــال ســنة  2017بمــرور

الديــن اللبــاد الــذي عمــل مــع عــدد مــن رواد

عىل الرغم من شهرة مجلة سمري يمكن اعتبار

ع ـقـول الطــاب املصريــن .قيــل عــن هــذه املجلــة

تم ـيـزت هــذه الحقبــة بتخطــي فــن الكوميكــس

يف تشجيع إنتاج املزيد من مجالت الكوميكس

مجلــة «ســندباد» الفتيــل الــذي أشــعل اإلبــداع

إىل عالــم املغا ـمـرات حيــث الشــرير غــر مُ لتبــس

 104أعــوام عــى ذكــرى ميــاد الفنــان حســن

السمندل ..تجربة لبنانية متقدمة

املصريــة بســنتني .مــا مــن فتــى أو فتــاة لبنانيــة

يف ظــل التقاتــل واالنك ـفـاء القصــري يف املنــازل،
االنت ـمـاء أليّ طــرف مُ ســلح آنــذاك.

ُيشــار إىل أن مجلــة «ســمري» قدمــت نفســها

الســواء .نذكــر هنــا كبدايــة لهــذا اإلن ـتـاج اللبنــاين
اعتبارهــا أول مجلــة أصــدرت لتنتشــر وتالقــي

رواجــا عربيــا ك ـبـرا .وقــد ســاهم يف شــهرتها

طـوالت لفدائيــن
أنهــا صــورت يف أعدادهــا ب ـ
ُ
وانتصاراتهم عىل العدو اإلسرائييل .تعترب هذه

املجلــة أنهــا األوىل يف مجــال الكوميكــس وإن

ســبقتها زمنيــا عــى الســاحة ،مجلــة «الــزرزور»
التــي لعــب بطلهــا جنــدي لبنــاين ،ومجلــة

«الفرســان» التــي تحدثــت عــن قرويــن واجهــوا
الحكــم العثمــاين ،ومجلــة «دنيــا األحــداث»

ومنــذ البدايــة عــى أنهــا «لألعمــار مــن  8حتــى

ذات التوجــه الرتبــوي الواضــح .ويف زمــن الحــق
صــدرت عــن مؤسســة األ ـهـرام املصريــة.

 .»88ترأســت تحريرهــا ناديــا نشــأت حفيــدة

اشــتهرت مجلــة «عــاء الديــن» ســنة  1993التــي

الفنــون» .مــن املوثــق تاريخيــا أن مصــر كانــت

الكوميكــس.

هكــذا ،لــم يعــد فــن القصــة املصــورة متوجهــا
أحيان كثرية يف تمرير رسائل ذات بعد سيايس

غـرب .يعــود اســم املجلــة إىل
مصــورة يف امل ـ

للصغار والكبار فقط

بعد أن كانت أغلبية القصص العربية املصورة،

«باســل الكشــاف الشــجاع».

أجــل الدعايــة وترســيخ مفاهيــم االحتــال يف

واجتماعي من خلف وجوه وأســماء وتصرفات

طفوليــة مشــغولة ضمنيــا بأكــر أو عكــس مــا

شـرك فيــه الصغــار
الشــغف الدفــن الــذي ي ـ

العالــم العربــي تم ـيـزت بنضــج الفــت أرســت مــن

تلــك يف الســبعينات مــن القــرن الفائــت أمــام
والكبــار يف االســتماع إىل القصــص ومشــاهدة

قدمــت بعــض سالســل الكوميكــس ألول ـمـرة
بنشــر قصــص مصــورة ومحليــة اإلن ـتـاج مثــل

فقط إىل األطفال واملراهقني حتى أنه انهمك يف

تظهــر.

لألطفــال بعنــوان «األوالد» حملــت أجــواء

العربيــة ســنة  1923هــو االحتــال اإلنكليــزي مــن

مصــادرة املجلــة وتوقفهــا عــن الصــدور.

األصليــة واملرتجمــة عــى الســواء موجهــة فقــط
ّ
الهشــة
سـرت خاصيتهــا
لألحــداث يف الســن ،خ ـ

واقتصــادي لــم يطــل قبــل أن يصطــدم بالرقابــة

باللغــة العربيــة مثــل «تــان تــان» ،كمــا تم ـيـزت

حـول .فقــد عكــف هــذا اإلصــدار عــى
هــذا الت ـ

عـرب الجبا ـبـرة» وهــي
عنــوان «أبطــال ال ـ

غـرب تجربــة مهمــة يف هــذا املجــال مــن خــال
للم ـ

القــرن الفائــت وال ـيـزال كأكــر مركــز إلن ـتـاج فــن

غري أن مصر عرفت ما يسبق كل تلك التجارب

وتطلعــات مختلفــة ألن مــن أصدرهــا باللغــة

حمــل اســم «بهجتــوس» مــن أهــم األمثــال عــى

املوجهــة للمراهقــن .حملــت هــذه املجموعــة

عديدة لكن لبنان حل مكانها يف الستينات من

الشــغف الط ـفـويل يف منشــأه األول إىل حاجــة

راشــد حتــى  .2002اشــتهرت هــذه املجلــة بأنهــا

اإلصــدار املصــري يف أواخــر الســتينات والــذي

كوميكــس» لتصــدر عــددا مــن القصــص املصــورة

انتقاد السلطة واألوضاع السياسية ما أدى إىل

مؤسس دار الهالل منذ تأسيسها حتى رحيلها
إىل لبنــان يف  1966لتليهــا نائبتهــا ُنتيلــة إبراهيــم

التــي خاضتهــا مجلــة كوميكــس مخصصــة

حـول إىل نــواح
حــدود الهــزل والرتفيــه فقــط ليت ـ

املشــغولة بالشــؤون الداخليــة للبلــد .وخــال

حـول هــذا
صــور مواكبــة ومُ كملــة لهــا .ثــم ت ـ

ملحة للتنفيس عن ضغط اجتماعي فسيايس

ويُتهم بنشر فكر الثورة بوصفها فسادا وإرساء
ملنطــق األســئلة بوصفــه انحــاال أخالقيــا وإلحــادا
عــى أســوأ تقديــر.

مستوحاة من شخصيات الكوميكس األمرييك
الخارقــة.

مجلة «سكف سكف» .وهي أول مجلة قصص

وجبــة طعــام مشــهورة يف أح ـيـاء شــعبية بالــدار
ضـاء .ي ـقـول أحــد مؤســي املجلــة ،محمــد
البي ـ

رحمــو ،إن املجلــة «كنايــة ســاخرة عــن مدينــة

ومــع مــرور الســنوات صــدرت مؤلفــات ك ـثـرة يف

نحبهــا رغــم قذارتهــا».

خاللــه قواعــد متينــة لفــن اســتطاع أن يتخطــى

صـول مــن
عــى املســتوى العربــي عــر نشــر ف ـ

الحــدود العمريــة والفكريــة والتقليديــة وباتــت

لــه أهــداف جديــدة .نذكــر مــن تلــك اإلصــدارات،
وباختصار شديد ،مجلة «توك توك» وهي أول

مجلــة قصــص مصريــة مصــورة للكبــار .اســمها

مســتوحى مــن وســيلة املواصــات الشــعبية
الشــهرية يف مصــر .صــدر عددهــا األول قبــل
أيــام مــن ثــورة  25ينايــر .وأســهمت هــذه املجلــة

أمــا مجلــة «خرابيــش» األردنيــة فهــي مشــهورة

صـرة عــى صفحــات موقــع
الكوميكــس الق ـ
ّ
«عمــان رايــح
فيســبوك .أردنيــا ُتذكــر أيضــا مجلــة َ

جــاي» ،وهــي موجهــة للكبــار ولألطفــال عــى
الســواء.

مــن فلســطني نذكــر مجلــة «زان اآلن» وهــي

مجلــة ي ـقـول مؤلفهــا عامــر الشــوميل عــن
شــخصياتها إنهــا «حقيقيــة ،والشــخصية التــي
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الكوميكس العربي محاولة الستكشاف وجوه فن جديد

مقال

فؤاد مزهر

والفلســطينيون ،واملصريــون واألردنيــون عــى
الســواء مــن خــال فــنّ الكوميكــس العربــي
املعاصــر.

هنــاك وجــود لتجــارب فنيــة مهمــة يف البــاد

العربيــة ،لســنا أبــدا يف ســياق إنكارهــا بــل يف
مهمــة حصــر الكتابــة عــن التجربتــن اللبنانيــة

والســورية اللتــن تجاورتــا يف أكــر مــن ناحيــة
إال مــن ناحيــة زمــن انطالقهمــا .زمــن لــم تتحــدد

طـول
والدتــه إال مــع بدايــة الغثيــان الــذي ســب ّبه ـ
الب ـقـاء عــى ضفــاف املســتنقع املذكــور آنفــا.

صحيــح أن الكوميكــس انطلــق عربيــا مــن مصــر

ولكنــه ولــد بصيغتــه «الدراميــة» ،إذا جــاز
التوصيف ،من لبنان مع بداية الحرب اللبنانية

تتكــرر غالبــا تكــون أنــا ،يمكــن اعتبارهــا مذ ـكـرات

القصص املصورة لرسامني ومؤلفني مختلفني.

من سوريا بعيد انفجار األزمة التي تحولت إىل

الــذي تتشــارك فيــه معظــم مجــات وكتــب

جـرأة
«مــا بــن املغا ـمـرة والفانتازيــا ..واتســم بال ـ
ّ
وتمكن صناعه من
وبخفة دم مصرية حارقة،

اللبنانيــة.

ي ـقـول جــورج خــوري ،املعــروف بـ»جــاد» وهــو

الشعرية املعاصرة

حـرب لعبــت دورا مصرييــا يف تشــكيل هويتــي
«ال ـ

مرســومة» .صــدرت هــذه املجلــة تحــت الشــعار
صـرة وهــو أن «الفــن
الكوميكــس العربيــة املعا ـ
للجميــع وليــس للنخبــة ،نريــد لــه أن ينــزل مــن

القاعــات إىل الشــارع ،ليصبــح كالفالفــل متاحــا
للجميــع» .اســتقت املجلــة مواضيعهــا مــن وحــي

وفق أحد النقاد تميز هذا الكتاب بتنوع قصصه

أدوات فــن الكوميكــس إىل حــد كبــر».

«نولــد ـمـرة واحــدة فقــط ،لــن تكــون لنــا حيــاة

حـرب
حـرب داميــة ،ال بــل أكــر دمويــة مــن ال ـ
ـ

ناقــد وفنــان لبنــاين رائــد يف مجــال الكوميكــس

الفنية وقد اخرتت الكوميكس كأداة للتعبري».

«جــاد» هــو مؤلــف وناشــر «كرنفــال جــاد» عــام
 ،1980أول كوميكــس محـ ّـي للراشــدين .مــن

شـاكله .أمــا مجلــة « ـبـرم» فظ ـهـرت يف
الواقــع وم ـ

خـرات حياتنــا
ثانيــة يمكننــا فيهــا االســتفادة مــن ـ

مســتقاة مــن اللهجــة الشــعبية الفلســطينية

يعني أن نكون شبابا .نتزوّج دون أن ندري ماذا

ّ
حـرب اللبنانيــة
اطلــع عليــه ،ســيجد أن وطــأة ال ـ

ال نعــرف ماهيــة مــا وصلنــا إليــه :الكبــار يف الســنّ

الكوميكس الذي وضعه هو عن إمارة تحكمها

ـغـزة الفلســطينية ســنة  2014وهــي أول مجلــة
بمعنــى «الرث ـثـرة» .عرفــت املجلــة عــن نفســها
بأنهــا «مجلــة خفيفــة تتنــاول كالم الشــارع،

الســابقة .نغــادر الطفولــة ونحــن ال نعلــم مــاذا
يرتتــب عــى ذلــك .حتــى عندمــا نبلــغ كــر الســن،

كانت جل ّية يف هذا «الكرنفال» الشــخيص جدا.

هــم أيضــا أطفــال أبر ـيـاء .أبر ـيـاء مــن الشــيخوخة

أمرية ،ينقلب فيها كرنفال إىل مناسبة دموية.

اإلنسان هي كوكب النعدام الخربة» .قد يكون

صـول القتــل والجحيــم .ثــم مــا يلبــث أن يُتهــم
ف ـ

صدرت الرواية املصورة «مرتو» للفنان والكاتب

كاند ـيـرا يف وصفــه لوجــود اإلنســان .نحــب أن

متقوقعــا أمــام البحــر .صحيــح أن الكتــاب ناطــق

جـرأة ونقــدا الذعــا للمجتمــع
رأى فيهــا البعــض ـ

هــذا «نولــد عــى ضفــاف مســتنقع راكــد يغشــاه

واملجتمع الفلسطيني يف غزة ،بكل تناقضاته».

عقــب موجــة صــدور مجــات الكوميكــس
الورقيــة وعــى صفحــات التواصــل االجتماعــي
جـاء دور الروايــات املصــورة .ففــي عــام 2007
ـ

مجــدي الشــافعي التــي أثــارت ضجــة كــرى ،إذ

التــي لــم يختربوهــا ســابقا .بهــذا املعنــى حيــاة
هــذا مــن أبلــغ مــا قالــه الكاتــب التشــييك ميــان
نعطي لكلماته تلك بعدا عربيا معاصرا بقولنا

ألحــد أهــم فنــون التعبــر التــي تنتمــي إىل مــا

سـرة لســنا مقتنعــن بأنهــا كانــت ضروريــة أو
كا ـ

ســباتنا القصــري يف وســط حــروب وأزمــات

يراقــب البطــل ،الــذي حمــل مالمــح «جــاد»،

بذنــوب لــم يقرتفهــا ،ليجــد نفســه يف النهايــة
باللغــة الفرنســية ولكــن ذلــك ال يجعــل منــه
كتــاب كوميكــس غــر عربــي.

يف املقابــل هنــاك كتــاب كوميكــس «عربــي

املســتقبل» كتبــه الســوري العربــي ريــاض
سـ ّـطوف باللغــة الفرنســية ُ
وترجــم بحســب

أنها ستطول وبهذه الدموية .نحن أيضا أبرياء.

الصحــايف راتــب شــعبو «إىل عشــرين لغــة إال

بعــد بــروز روايــة «مــرو» والنجــاح الــذي حققتــه

لــم تســبقه حيــاة كل ّيــة» .هــذا باختصــار شــديد

يُذكــر أن الكتــاب مثــر للجــدل صــدر منــه جــزآن

عنــوان «تحــت الســيطرة» تضمــن عــددا مــن

لعب فيها أدوارا مهمة اللبنانيون والسوريون،

ُيســمى بالغرافيــك نوفــل» ب ـقـرارات بالســجن

والغرامــة ومصــادرة النســخ.

شـرت دار «العــن» ســنة  2011كتابــا حمــل
ن ـ

aljadeedmagazine.com

أبر ـيـاء مــن ســن الرشــد .أبر ـيـاء مــن موتنــا الــذي
صـرة» التــي
مــا نـوّد تســميته «بالشــعرية املعا ـ

اللغــة العربيــة» ،ويــا للمفارقــة.

فؤاد مزهر

والسياسة والنظام القائم آنذاك .جوبهت هذه

الضبــاب اســمه ‘املنطقــة العربيــة’ .نخــرج مــن

املؤسســة
الروايــة التــي اعتربهــا النقــاد «الروايــة
ِّ

14

التي ال يمكن الجزم بأنها انتهت فعال ،وانطلق

حتــى اآلن .كتــب عنــه ناقــد صحــايف مرمــوق

ســنة « 2015قصتــه الســاخرة تــروي بــذكاء..
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

«برم» مجلة شعبية تستلهم اللهجة الشعبية للناس في غزة

مــا يســتنتجه القــارئ األوروبــي مــن القصــة

إىل جــوار تلــك الضفــة املظلمــة التــي شــهدت

السورية التي مازالت مستمرة يف أعدادها حتى

املفارقــة تكمــن يف أن بــروت بعــد مــرور أكــر

الســياق كالم فنــان الكاريكاتــر الســوري عــي

تذكــر اللبنانيــة لينــا غيبــة وهــي رســامة

الســوريني ‘داعشــيون’ ،وال يشء آخــر .تلــك

ولــدت الصفحــة الفيســبوكية «كوميكــس ألجــل

وتتوجــه نحــو جمهــور املراهقــن يف ســوريا .أحــد

أقررنــا أنهــا انتهــت فعــا ،ال ـتـزال تعــاين مــن

الفنانــن الســوريني إىل مغــادرة بالدهــم «األمــر

املنــع املتبعــة يف ســوريا وصلــت «إىل حـ ّـد منــع

أن داعــش ظهــر يف ســوريا وبقــي وتمــدد ألن

هــي الخالصــة ،وتلــك هــي النقطــة التــي يداعبهــا
ســطوف يف أذهــان األوروبيــن» .كالم خطــر ال
شــك يف ذلــك ،ولكــن ثمــة مــا يــرى يف ســطوف
نتاجا لذكريات شخصية أليمة استقى فصولها
مــن ســنني طفولتــه البا ـكـرة يف ليبيــا أث ـنـاء حكــم

القــذايف ويف ســوريا خــال حكــم حافــظ األســد.
يف العــودة إىل تجربــة جــاد خــوري يف فــن

الكوميكــس اللبنــاين غــر املكتــوب حصريــا

وبالضــرورة باللغــة العربيــة .يُذكــر أنــه أســس
«محــرف جــاد» الــذي وفــد إليــه مهتمــون بهــذا

الفــن «شــبه الجديــد» .وأصــدر ســنة 1989
انطالقــا مــن هــذا املحــرف ،كوميكــس «مــن

بريوت» ظهرت فيه  6قصص شخصية مصوّرة

والدة الكوميكــس اللبنــاين املوجّ ــه للراشــدين،
حـرب بعــد أن كان فــن
ســوريا» بُعيــد بدايــة ال ـ

الكوميكــس تحــت ضغــط النظــام الســوري
متقشفا وضحال ويفتقر إىل الكثري من األدوات

التــي تجعــل منــه فنــا قائمــا بذاتــه.

ضمــت هــذه الصفحــة مجموعــة مــن الكتــاب

أهم أهدافها املساعدة يف إخراج هذه الشريحة
خيــال القصــص وجمالياتهــا ،وتشــجيعها عــى

اكتســبته آنــذاك :تناقــض غرائبــي بــن الســلم

من الشعب من الواقع السوداوي للحرب عرب

االســتمرار يف الحيــاة والحلــم .قدمهــا القيمــون
عليهــا بهــذه الكلمــات «يمكــن لشــجرة التــن أن

أعمالهــم عــدد متزايد مــن املهتمــن مــن كل

يف ا ـلـراب لتبحــث عــن ا ـملـاء ،تعيــش لســنني

إبداعهــم وعددهــم يومــا بعــد يــوم ،وتابــع

العالــم .عملــوا بأســماء وهميــة ألســباب أمنيــة
معروفــة ،ونشــروا كاريكا ـتـرا وكوميكســا

وتعليقــات ابتكروهــا هــم ،وابتكرهــا فنانــون

آخــرون مــن العالــم ،لكــن صبــت جميعهــا يف

أهدافهــم األربعــة األساســية أال وهــي «اإلعــام

أث ـنـاء ذلــك الزمــن غــر البعيــد ،وخاصــة بعــد

أعمالهــم بدايــة بالكوميكــس املقتضــب والبليــغ
عــازر ،بشــكل شــيطاين وهــي تســأل طفلــة ترقــد

حـرب الســورية» .اشــتهرت
عــى ضحايــا ال ـ
الــذي أضهــر مراســلة قنــاة الدنيــا ،ميشــلني

الجفــاف واإلهمــال ،وتمتــد جذورهــا عميقــا
طويلــة وتنمــو عاليــا جــدا .ويف ســوريا ،تنمــو
أشجار التني يف كل مكان ،وتنجو ،وتستمر يف
طـاء ،حتــى يف أصعــب األوقــات».
الع ـ

والوســواس ،وبــن اإلحبــاط واللهــو ،وبــن
القلق الضاحك واالنكفاء يف ظل الحروب التي

تعصــف باملنطقــة العربيــة املحيطــة بهــا يف حالــة
انتظــار دائــم لـ»مــاذا ســيحدث بعــد؟».

يف ســوريا هــو بمثابــة الوقــوف تحــت دوش

متواصــل تــرد وتشــتد حرارتــه بشــكل فجــايئ

ومتتــال» .يُذكــر ك ـثـرا هــذا الوصــف بمــا ســمعناه

وال ـنـزال نســمعه مــن اللبنانيــن عــن الوضــع
اللبنــاين الــذي ال يطــاق والــذي يتميــز عــى الــدوام

بـ»ه ّبــة بــاردة وه ّبــة ســخنة».

التنفس تحت المياه العكرة

التــي هــي األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة .وقــد
أصــدر اللبنــاين معتـ ّز الصــواف ،وهــو فنــان
كوميكــس أيضــا وخ ّريــج الجامعــة األمريكيــة

كمثــل االخت ـبـاء ليــا مــن القذائــف واالحتفــال يف
رأى ب ـمـرارة كيــف صنــع الســوريون بدورهــم

كابــويس ال يخلــو مــن األمــل.

الحريــات لكــن هــذا ليــس دقيقــا ،بــل يمكــن

أدوات تعبرييــة تحميهــم مــن عــن املراقــب

الــذي عــاىن مــن إهمــال كبــر عــى مــر الســنني،

«بفضــل» هــذا القمــع طـوّر الفنانــون الســوريون

الحقائــق التــي اختربوهــا كغريهــم مــن أب ـنـاء

ناشــطني يف بلدهــم ،يتنفســون بصعوبــة تحــت

ســوريا عندمــا اشــتد الخنــاق ،أو هــم ال يزالــون
أســماء وهميــة ارتدوهــا لينجــوا .نجــد يف هــذا

غــاف الكتــاب هــو للصــواف الــذي أوضــح أن

التأكيــد مــن بــاب تحويــل املأســاة إىل قــوة ،أنــه

فنيــة ســورية لفنانــن هاجــروا قصريــا أو طوعيــا

الكاريكاتــر وطيــد الصلــة بــه ،مــن خــال أعمــال

الذي يقع يف  70صفحة كبرية القطع بالتعاون

الكتــاب يصــدر مرتــن يف الســنة عــن «مؤسســة

إليصــال أفكارهــم ممــا أغنــى الحقــا ،أي بُعيــد

حـرب العبثيــة.
للكبــار مــن ال ـ

يذكــر أن لينــا غيبــة هــي املد ـيـرة املؤسســة
«لجامعــة معتـ ّز صــواف للكوميكــس العربــي»

قبل بداية الحرب السورية بسب سياسة قمع

وطريقة نظرتهم إىل الحياة» .عكف هو وإياهم
عــى رســم مالمــح مدينــة عرفوهــا حـ ّـق املعرفــة،

يجــدر يف هــذا الســياق ذكــر مجلــة «تــن بعــل»

‘أوســامة’ الســورية املخصصــة لألطفــال».

مع «دار اآلداب» و»هزار غرافيكس» يف بريوت.

حـرب اللبنانيــة
يعرفهــا إال مــن عــاش يوميــات ال ـ

كريكاتــوري أو فــن «شــريط مرســوم» للكبــار

انتشــر وتطــور فــن الكوميكــس ،وكذلــك فــن

جيلهم ولكن استطاعوا ترجمتها أدبيا وبصريا.

حضور هذا الفن عىل الساحة السورية بمجلة

«مــن بــروت» كوميكــس يســرد تفاصيــل ال

فأصبحــوا محرتفــن يف اســتعمال اإلشــارات

وطويل األمد ،قال «تغري الحرب عادات البشر

خـول كل مجــات الكوميكــس .فاقتصــر
د ـ

قــد يعتقــد البعــض أنــه لــم تكــن هنــاك نــواة لفــن

شـرائط املرســومة تحــت
وزمــاؤه يف رســم ال ـ
طـاع الكهر ـبـاء املتكــرر
ضــوء الشــموع يف ظــل انق ـ

فــرزات عــن أحــد أهــم األســباب التــي دفعــت

واختصاصية يف شــؤون الكوميكس أن سياســة

يف لبنــان كتــاب «البحــث عــن الصديــق مســتمر»

وواحاتهــم الخاصــة والصالحــة لكوميكــس

الــذي انهمــك منــذ ثمانينــات القــرن املــايض هــو

إىل جانب أمها الشهيدة إثر عدوان قوات األسد

aljadeedmagazine.com

جـوع والــرف ،بــن الــا مبــاالة
حـرب ،بــن ال ـ
وال ـ

من ضمن هذا التوجه ذكر جاد خوري اللبناين

جـاء كوميكــس «مــن بــروت» صادحــا بتلــك
لــذا ـ

ازدهــر ليشــكل مــاذا افرتاضيــا للصغــار كمــا

حـرب ،تحافــظ عــى الكثــر ممــا
عرفهــا أث ـنـاء ال ـ

النهار التايل مع األصحاب .املتابع ألخبار سوريا

نســبة االهتمــام بالكوميكــس املخصــص للفتيــان
بعيــدا عــن كوابيــس الراشــدين املُتحققــة بــل

عــى داريــا« ،مــن عمــل هيــك بأمــك حبيبتــي؟».

حـرب ،هــذا إذا مــا
مــن ثالثــن عامــا عــى ال ـ

طـاع شــديد للكهر ـبـاء وال ـتـزال إىل اليــوم ،ملــن
انق ـ

والفنانــن الســوريني املناصريــن للثــورة .ازداد

لستة فنانني .تدور حوادث القصة ومالبساتها

سـرائييل ســنة  1982لــم تنخفــض
االجتيــاح اإل ـ

اليــوم وهــي تشــبه قصــص «املانغــا» اليابانيــة

تعيش يف أقىس الظروف ،تستطيع أن تتحمل

والتوعيــة والنقــد والتخفيــف مــن وطــأة األلــم

حـرب اللبنانيــة.
حـول ال ـ
ـ
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فؤاد مزهر

فارس الرفاعي

والرمــوز واملقاربــات غــر الربيئــة والتوريــات

حـرب الســورية ،أعمالهــم الفنيــة
انــدالع ال ـ
وأهمهــا يف هــذا الســياق فــن الكاريكاتــر وفــن
الكوميكــس.

طــش فــش» ،وهــو محاولــة لتوثيــق «الفــن
رغــم أنــه مــن أكــر الفنــون تع ـبـرا عــن يوميــات
اإلنســان العربــي» .يشــر الصــواف يف كتابــه هــذا

إىل ظهــور جيــل جديــد مــن رســامي الكاريكاتــر
جـرأة يف
عـرب متميزيــن بال ـ
والكوميكــس ال ـ
تصويــر الواقــع .ويذكــر أن الثــورات العربيــة

ســاهمت يف والدة الكاريكاتــر والكوميكــس
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الكوميكس العربي محاولة الستكشاف وجوه فن جديد

مقال

العربــي مــن خــال مســاحة الحريــة التــي أتيحــت

وسلوكيا ،فنحن أمام حالة مزيج من التفاعل

لفــن الكوميكــس اللبنــاين قصــة مــع الرقابــة

التواصــل االجتماعــي.

والثــورة .الفــن قيمــة أخالقيــة ووطنيــة وكذلــك

واملتخصــص اللبنــاين يف فــن الكوميكــس مــن

لهــم وخاصــة عــى املنصــات اإللكرتونيــة ملواقــع

جـزء األول مــن تلــك الكتــب
ُيشــار إىل أن ال ـ

الثــورة وثوّارهــا».

ضــم أعمــاال لرســامني منهــم إدجــار أحــو ومعتــز

نحــو التفاعــل التأســييس مــا بــن الفنــون

كتابــا كاريكاترييــا بعنــوان «شــلة عــزو» ،أورد

كالتشــكيل واملســرح والســينما نفــس التحديــات

«طــش فــش ..البحــث عــن العــدو مســتمر»

الصــواف نفســه ،الــذي كان أصــدر مــن قبــل
فيــه معظــم أعمالــه القديمــة والحديثــة التــي

ظـرة ســريعة
كلمــات عــي فــرزات أخذتنــا إىل ن ـ
األخــرى وفــنّ الكوميكــس .فقــد واجهــت الفنــون

بالسياســة والديــن والجنــس .ويف نفــس الوقــت

التــي أجربتهــا عــى املواربــة ووضــع األقنعــة .لكــن

تصور قصصا من الواقع االجتماعي والسيايس

بالرغــم مــن التقــارب الشــديد مــا بــن منطــق

إليــه .كمــا ســاهم القمــع يف بلــورة خصوصيــة

العربــي حــظ أفضــل نســبيا مــن الكوميكــس يف
ّ
التملــص مــن الرقابــة ،إذ كان مســموحا لرســام

عــى اختــاف أنواعــه وأســاليبه ليظهــر الحقــا

الكاريكاتــر والكوميكــس كان للكاريكاتــر

الكاريكاتــر أن يقــدم أعمــاال تهكميــة شــريطة
أالّ يطــال فيهــا «هيبــة» الدولــة وأســيادها .لــذا

الســوري مضمــون الرســائل الحقيقيــة املوجهــة

فنية ملعظم األعمال الفنية ،ال سيما التشكيل

ضـوج عميــق أكــد كونــه نتيجــة لتبلــور بطــيء
بن ـ
تحــت رمــاد الصمــت والخــوف.

السياسية الرافضة من خالل رسومات ظاهرها

عمــر أ ـمـرالي «طوفــان يف بــاد البعــث» الــذي

صـول «املجتمــع» إىل
األســباب التــي أدت إىل و ـ

يف ســوريا .وقــد اســتعار عنــوان الفيلــم ،الفنــان

شـرته وإدانتــه لسياســة البعــث
مُ نــع عرضــه ملبا ـ

التشكييل السوري همام السيد ليضعه محوّرا

رســامي الكاريكاتــر الفنــان عــي
نذكــر مــن أهــم ّ

عــى إحــدى أجمــل لوحاتــه التــي عرضهــا منــذ

عـرض
قبــض عليــه شــبيحة النظــام الســوري .ت ـ

إذا كان اللبنانيــون حتــى قبــل يــوم واحــد مــن

سـرت أصابعــه ،ســنة ،2011
ضـرب املــرح وك ـ
لل ـ

ســنتني يف بريوت باســم «حب يف زمن البعث».

إىل ثالثيــة «السياســة والديــن والجنــس» مــن

شـاء ســريا
عـرض جماعــي ألنهــا صــورت ع ـ
م ـ

«مشــبوها» ضــم كل أ ـفـراد الطبقــة السياســية

إن تمّ عرض اللوحة أو التكلم عن «مالبسات»

ال ـيـزال جــاد يرســم الكوميكــس ويطـوّر فنــه
الخــاص ولكنــه اختــار أالّ ينشــر عملــه ،قــال إن
األمر ال يتعلق بتفادي الرقابة ولكنه ضاق ذرعا

ضـوع ،إذ يــو ّد أن
باملواربــة والتحايــل عــى أيّ مو ـ

يرســم بصراحــة مــا ـيـراه .الحقيقــة أنــه وجــد

طريقــة لإلفــات مــن لعنــة الرقابــة اللبنانيــة،
إذ ينشــر رســومه يف موقعــه الخــاص الــذي «ال
يدخلــه أحــد إال بموافقتــي» ،كمــا ي ـقـول.

خــال الكاريكاتــر وفــن الكوميكــس فمــا بالــك

كان شــخصا واحــدا بوســعه أن يمنــع هــذا أو

جـرة إبراهيــم
حـرب حن ـ
نظــام أســكت يف بدايــة ال ـ

شـرة؟
بالذيــن عاشــوا تحــت نريانــه املبا ـ

اقتالعهــا.

جانــب نفحــة «كوميكســية» واضحــة بالتطــرق

استشهاد رئيس الوزراء اللبناين رفيق الحريري

أي أداة تع ـبـره ،بعــد أن رســم بشــكل مباشــر

القاشــوش «مغنــي الثــورة الســورية» بوحشــية

للفنــان اللبنــاين محمــد ســعد تم ـيـزت إىل

تجربــة املراقبــة واملصــادرة يف لبنــان ال ـتـزال تتميــز

قــد تجنبــوا انتقــاد بشــار األســد ووالــده علنــا مــن

بشــار األســد ،وهــو فعــل ليــس بغريــب عــى

نذكــر هنــا كيــف تــمّ ســحب لوحــة تشــكيلية

عاشــت تحــت ســلطة أخ جبــار وظالــم .وال ننــس

الكاريكاتــر متقــدي الــذكاء إىل إبــداء أرائهــم

فــرزات الــذي دفــع ثمــن حريــة رأيــه وفنــه بــأن

إىل أيّ فنــان».

الســحب.

أيضــا ذكــر الفيلــم الوثائقــي للمخــرج الســوري

أســفل الــدرك.

هــذه املواضيــع هــي مــن أهــم املواضيــع بالنســبة

يف هذا اإلطار نذكر فيلم أســامة محمد «نجوم

جاءت أكرث أعمال الكاريكاتري منتقدة لألحوال

عــن املجتمــع بصفــة عامــة وداخلهــا إشــارات إىل

طبعــا ،بعــدم اال ـقـراب مــن مواضيــع تتعلــق

يف لبنــان ،حتــى أن إحــدى املحطــات التلفزيونيــة
ّ
تغطي الحدث ّ
تلقت تهديدا مبطنا
التي كانت

النهــار» ســنة  1988الــذي يخــر قصــة عائلــة

رســامي
الشــخصية واالجتماعيــة .عمــد بعــض ّ

كالم ســاخر يختصــر الحــال .قــال «أنصــح

الفنانــن ،ومــن ضمنهــم فنانــو الكوميكــس

ذلــك لــم يمنــع مــن تلقــي املشــاهد أو القــارئ

حـرب اللبنانيــة.
واألمنــي عقــب ال ـ

التجربة اللبنانية :وصفة لالنتقام

بالفوضويــة حتــى اليــوم .مــن يملــك ســلطة وإن
ذاك العمــل .وأحيانــا ك ـثـرة يمنــع كتــاب مــن

الرتويــج ثــم يطــرح يف األســواق مــن جديــد،
فتنفــد نســخه مــن املكتبــات ،أو يمنــع كتــاب

جـاءت
أجمــل الكلمــات ،يف هــذا الســياق ،ـ

وللمفارقة ،العيش تحت نريان القمع لم ينتج

عـرض يف شــارع آخــر مثلمــا حــدث
يف شــارع ويُ ـ

التعــر ،عــى لســان رســام الكاريكاتــر الســوري

التــي اســتطاعت اإلن ـتـاج واالنتشــار بحريــة خــارج

سـاءته للجمهوريــة اإليرانيــة ،لكنــه
مُ نــع إل ـ

صـرة» ،إذا جــاز
ومــن ضمــن «الشــعرية املعا ـ
عــي فــرزات حــن قــال «رســومايت الكاريكاترييــة
حـرار الســوريني
كانــت تحتــل قلــوب وع ـقـول األ ـ
منــذ زمــن بعيــد ..لذلــك لــم أفاجــأ باملتظاهريــن

عندمــا رفعــوا لوحــايت منــذ بدايــة الثــورة..
رســومايت ـّأثـرت فيهــم وتأ ـثـرت بهــم أيضــا شــفهيا
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مــع الشــارع ومعادلــة مركبــة فيها طرفــا الفــن

والقمــع تبــدأ بمــا قالــه جــاد خــوري الفنــان

aljadeedmagazine.com

فقــط حالــة ســلبية ،فالتفاعــل مــا بــن الفنــون

مــع كتــاب الكوميكــس «يرســيبولس» الــذي

حدود سوريا والفنون التي لم يغادر أصحابها

ضـرا يف مكتبــات بريوتيــة دون أخــرى.
ظــل حا ـ

كوميكــس عميــق الــدالالت وصـ ّـداح بالحقائــق

يومــا د .إليــاس مهنــا املتخصــص يف الدراســات

جغرافية الوطن ساهم يف تغذية وتأسيس فن
لل ـمـرة األوىل تحــت ضــوء الشــمس ،وتحــت

ـنـران الحرائــق عــى الســواء.

ربمــا يعــود ســبب ذلــك بشــكل كبــر إىل مــا قالــه
اإلســامية والشــرق أوســطية« ،يف لبنــان ،ال
نملك مشاكل هائلة مع الرقابة ،ألننا ال نملك
محمد شناوي
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

دولــة هائلــة» .أغلــب الظــن أن هــذه الفــوىض

لفــت النظــر.

تســميته بـ» ـمـزاج لبنــاين غريــب الشــكل».

سـرائيلية عــى لبنان تمــوز .2006
حـرب اإل ـ
ال ـ

كمــا نذكــر نوعــا آخــر مــن الكوميكــس ولــد بعــد

شــعارها األســايس مبنيــا يف البدايــة عــى منطــق

حـرب األهليــة كمــا ســردناها يف هــذا
«ســنوات ال ـ

حـرب ،إن ســألته عنهــا
كل مــن عايــش هــذه ال ـ

الديــن والسياســة» ،غــر أن هــذا املنطــق أثبــت

لوحــة تشــكيلية تضمــن رســومات للفنانــن

دامــت  34يومــا فقــط وال أكــر .لكنهــا كانــت

املستشــرية ســاهمت يف خلــق مــا اصطلــح عــى

الكوميكــس» هــذا اســم لعمــل فنــي واحــد يشــبه

اللبنانيــن مــازن كر ـبـاج ،وزينــة أبــي راشــد،
وبـ ّراك ريمــا ،وفاديــا مـ ّروة ،وحســن األمــن.
عمــل أنتــج يف ذكــرى ال ـ
حـرب اللبنانيــة وضــمّ

ســيقول لــك إنهــا دامــت ســنني .ولكنهــا حســابيا
كفيلــة ملــد جســر متــن مــا بــن الجيــل الجديــد

حـرب اللبنانيــة الــذي ســبقه زمنيــا إىل
وجيــل ال ـ
وليمــة املــوت.

«االبتعــاد عــن الجنــس ،وعــدم االصطــدام مــع

عــدم قابليتــه للحيــاة طويــا يف العالــم بشــكل
عــام ويف بــروت بشــكل خــاص.

كان مــن الطبيعــي أن تنضــج التجربــة ســريعا

وينشــأ مــا بــن األســود واألبيــض اللــون الرمــادي

األكــر واقعيــة؛ لــون يحــب االصطــدام بالديــن

حـرب
مذ ـكـرات بصريــة لفنانــن عايشــوا ال ـ

ســاهم شــهر تمــوز يسء الذكــر يف تغذيــة أعمــال

والجنــس والسياســة ،وهــو لــون حتمــا ال ولــم

األهــل واألصد ـقـاء.

خـرات يف
بشــكل أســايس الذيــن راكمــوا ســريعا ـ

حــدث أن أوقفــت املجلــة وصــودر العــدد التاســع

حـرب ومآســيها.
ال ـ

اللبنــاين» ودفعــت «الســمندل» غرامــة ماليــة

اللبنانيــة أو اســتعادوها مــن خــال كلمــات

فنية الفتة لفنانني يف العشرينات من أعمارهم

تح ّبــه الرقابــة.

منهــا الــذي يحمــل عنــوان «وصفــة لالنتقــام

لعــل أبــرز مــا يتعلــق بالتجربــة اللبنانيــة ،أن فــن

فــن الكوميكــس ويف فــن النجــاة مــن مطبــات

حـرب منــذ
عــى كونــه وليــد فنانــن عايشــوا ال ـ

ولعــل أكــر مــا يؤثــر يف تجربــة صغــار الســن

باهظــة لتعرضهــا ،بحســب رأي الرقابــة ،إىل

حـرب اآلخريــن عــى أرضنــا» .أغلــب
أطلــق عليــه « ـ

غــر لبنــاين فيــه إحــاالت جنســية .ســعت املجلــة

الكوميكــس املوجّ ــه للبالغــن ال يقتصــر فقــط
بدايتهــا مــن أمثــال الفنــان جــاد خــوري وكل مــن

دار يف فلــك محرتفــه الريــادي .فقــد شــارك يف

تطور الكوميكس مجموعة من الفنانني الذين
اعتمــدوا عــى ذا ـكـرة األهــل واألصد ـقـاء األكــر
ّ
ليقدمــوا نصوصــا الفتــة بعضهــا تأرجــح مــا
ســنا

بــن الخيــال والحقيقــة .وهنــاك أعمــال مالــت
جـاء
بنجــاح نحــو الفانتازيــا أمــا بعضهــا اآلخــر ف ـ

مفت ـقـرا لالماعيــة الفتقارهــا لصــدق التجربــة
املجّ ســدة يف األعمــال.

يوجــد ـنـوع آخــر مــن الكوميكــس يمكــن تصنيفــه
باملُزيّــف ،أو بضحــل الرؤيــا بالرغــم مــن تطــوره
صـرة،
تقنيــا .هــذا ال ـنـوع بــدأ ينتشــر منــذ ـفـرة ق ـ

إىل جانــب الكوميكــس املمتــاز ،شــأنه كشــأن
بعــض األعمــال الفنيــة التشــكيلية املُدعيــة .ربمــا

نســبيا هــو الوعــي والشــعور باملســؤولية تجــاه مــا

الظــن أن فنــاين الكوميكــس اللبنــاين والفنانــن

أحد األديان ،إضافة إىل عرضها شريطا مصورا

بعــد ذلــك إىل الســر بتــأن يف ح ـقـول األلغــام

اللبنانيــة ،مثلهــا كمثــل حيــوان «الســمندل» يف

حـول
التشــكيليني أيضــا بــات لهــم تصــور أشــمل ـ
حـرب اآلفلــة ،إذ
مــا جــرى فعـا ً يف ســنوات ال ـ

تلويناتــه الدفاعيــة.

بعيــد ،اكتشــفوا مــن خاللهــا أن «اآلخريــن»

أهدتها مجلة «السمندل» إىل القارئ اللبناين،

حـرب تمــوز النافــذة نحــو مــاض غــر
فتحــت ـ

ليســوا الغر ـبـاء فقــط بــل هــم ذاتهــم أيضــا ،أي
اللبنانيــون.

أمــا عــن «وصفــة االنتقــام اللبنانيــة» التــي
فحـ ّـدث دون حــرج .إنهــا انتقــام مــن الــذات،

مــن الطائفيــة ،مــن الذا ـكـرة ،مــن النســيان،

لعــل أبــرز تجربــة عربيــة وناضجــة يف فــن

حـرب التــي ال تنفــك تجــد
مــن اآلخــر ،مــن ال ـ

«الســمندل» اللبنانيــة املخصصــة للبالغــن.

لهــا.

الكوميكــس عــى اإلطــاق هــي تجربــة مجلــة
جـاءت ســنة  2006حينمــا رســم
انطالقتهــا ـ
خـرايف» ولــم يعــر
عمــر خــوري قصــة «طــارق ال ـ

الســتمراريتها أشــكاال مقيتــة ال حــدود معروفــة

قــد تكــون كلمــات فنــان الكوميكــس اللبنــاين

مــازن كر ـبـاج األقــدر عــى تســليط الضــوء عــى
ظـرة التفاؤليــة للحيــاة وعــى الطريقــة
الن ـ

سبب وجود هذا النوع الرديء من الكوميكس

جـاءت ف ـكـرة
عــى ســاحة لنشــرها .مــن هنــا ـ

مــن بعيــد وال مــن قريــب وتصويرهــا بشــكل

عــى إصدارها حاتــم إمــام ،وفــادي باقــي،

اللبنانيــة يف تربيــر أو تمريــر الكــوارث وربمــا أيضــا
ّ
تخطيهــا ،عــى األقــل افرتاضيــا .ي ـقـول كر ـبـاج

التجريبــي متضمنــا أيضــا لكوميكــس بالفرنســية

موجــودة خــارج البلــد .لكــن عندمــا نعــود إىل

هــو نتيجــة تبنــي الرســام لحالــة غــر مخ ـتـرة ال

يفضــح غيــاب الصــدق يف املســألة املقدمــة بصريــا

ونصيــا عــى الســواء.

تأســيس املجلــة االحتضــان «طــارق» .تعــاون

جـاء العــدد
ولينــا مرهــج ،وطــارق نبعــة .و ـ
واإلنكليز يــة.

«ن ـقـول دائمــا بــأن القانــون والنظــام والحضــارة

حياتنــا اليومية/اللبنانيــة نشــعر بــأن األمــور عــى

يتعاطــى ـهـؤالء الفنانــون مــع هــذه «الحالــة
املُشــتهاة» ،التــي هــي ،وللســخرية الســوداء،

حـرب ليــس مــن
تعاملــت هــذه املجلــة مــع ال ـ

شـاكل مهمــا ـكـرت
مــا ـيـرام يف لبنــان ،وأن كل امل ـ

لهــم ارتــداؤه وخلعــه متــى شــاؤوا .ربمــا يعــود

حـرب.
حـول ال ـ
التجــارب الشــخصية للفنانــن ـ

نقلــق ّ
جديــا منهــا .عندمــا كنــا صغــارا تعرفنــا

حـرب ،وكأنهــا زيّ عــى املوضــة يمكــن
حالــة ال ـ

حـرب املكروهــة ،إىل تجربــة
تبنيهــم لحالــة ال ـ
شـونها دون أن يفقهــوا خطــورة
أخــرى يعي ـ

حقيقتهــا وهــي الشــعور بـ»ال ـفـراغ» والرغبــة يف
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aljadeedmagazine.com

خــال تصويــر القتــل املباشــر بــل مــن خــال

نذكــر منهــا قصــة «مربــة ولــن» للينــا مرهــج.
وقصص لزينة أبي راشــد ذات املنحى الشــعري.

جـاج عــى
جـاءت بمثابــة احت ـ
كل القصــص ـ

حـرب فنحــن ال
لهــا ح ـلـول .أمــا بالنســبة إىل ال ـ
عــى الســلم .تعرفنــا عليــه نظريــا .نحــن نعيــش

صفحة من أعمال مجموعة «كوميكس الجل سوريا»

حـول
حـرب وأخــرى .عــى كل األ ـ
يف بــروت بــن ـ

غـرايف يســمح لنــا
ال أعتقــد أن موقــع لبنــان الج ـ
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فؤاد مزهر

بــأن نخطــط للمســتقبل» .كالم فيــه جملــة مــن

التناقضــات! ولكنهــا تناقضــات منطقيــة ،وهــي

أكــر مــا نلمســه يف كوميكــس مــازن كر ـبـاج،
وعنــد الكثــر مــن فنــاين الكوميكــس اللبنانيــن

وإن كل بأســلوبه الخــاص.

أصــدر مــازن كر ـبـاج عــام  2000أول كتــاب

كوميكــس لــه حيــث قــدم يومياتــه يف «جورنــال

شـرة كتــب نذكــر
 »1999وأصــدر بعــد ذلــك ع ـ

منهــا «لعبــة الســكرابل» .كمــا رســم الفنــان
ضـرب مــن ضــروب
قصائــد مختــارة ،ك ـ

الكوميكــس الشــعري .مــن القصائــد ،مــا كتبــه
محمــد املاغــوط ومحمــود درويــش.

إىل جانــب فــن الكوميكــس ،مــازن كر ـبـاج هــو
عازف موسيقى ارتجالية مميز ساهم يف تطوير
زينة ابي راشد

هــذا الفــن يف لبنــان .نذكــر هنــا معزوفتــه «الليلــة

ذات النجــوم» التــي صمــم غــاف ألبومهــا

بأســلوب الكوميكــس الخــاص بــه .ي ـقـول مــازن
إنــه ّ
«ألــف املقطوعــة خــال عــدة ليــال عــى شــرفة
سـرائييل
طـران اإل ـ
منزلــه وعــى خلفيــة صــوت ال ـ

حـرب تمــوز».
والقصــف املتواصــل يف ـ
يذ ّكــر كالمــه هــذا بــكالم جــاد خــوري حينمــا
ذكــر كيــف كان يجلــس مــع رفاقــه عــى ضــوء
حـرب اللبنانيــة لريســموا
الشــموع يف عـ ّز ال ـ

شـرائط الكوميكــس وكأن تحــت شــعور ضاغــط
ـ
باالضطرار يــة.

لــم يكــن ،بــدوره ،رســام الكوميكــس إدغــار أحــو

حـرب اللبنانيــة .وكل مــن
بعيــدا عــن مؤ ـثـرات ال ـ

كان لــه الحــظ يف التعــرف عليــه وعــى أعمالــه

املؤثرة أدرك ذلك جيدا .كان إدغار يشبه نسمة

ليليــة شــتائية ،وكذلــك كانــت رســوماته.

ولد إدغار سنة  1963وتويف سنة  2003بعد أن

ســقط مــن أعــى شــرفة منزلــه .ســاهم يف مجلــة

الكوميكــس اللبنانيــة «شــيش بيــش» .كتــب
شـرائطه املصــورة فأضــاف
كلماتــه الشــعرية يف ـ
بــدأ نجــم إدغــار أحــو باللمعــان حينمــا أنتــج

شـرك مــع جــاد خــوري
كتالوجــه الخــاص وا ـ

رائد شرف

إليهــا بعــدا نفســيا وزخمــا نــادرا.

يف تأســيس «محــرف جــاد» مــع مجموعــة مــن

الفنانني ،وهم وسام بيضون ،ماي غيبة ،لينا

غيبــة ،وســوفيك دارغوغاســيان.

قــال جــاد خــوري عــن إدغــار أحــو إنــه «لطاملــا كان
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لديــه أســلوبه الخــاص وإن وفــاة شــقيقه خــال

كانت تعيش ،يف ما جرى عىل تسميته بريوت

اإلطاللة عىل فن الكوميكس أشبه بإطاللة عىل

ال يمكــن الــكالم عــن كل الفنانــن اللبنانيــن

جــدار مرتفــع صنــع مــن أكيــاس الرمــل لحمايتنــا

التيــارات الفنيــة .يبقــى الكاريكاتــر والفــن

حـرب اللبنانيــة تركــت يف نفســه أ ـثـرا لــم يمــح».
ال ـ
الذيــن أثــروا فــن الكوميكــس اللبنــاين ولــكل

منهــم قصتــه الخاصــة ،ولكــن يمكــن ذكــر
بعــض األســماء كفــؤاد مزهــر ولينــا مرهــج ومايــا

زن ـكـول التــي لديهــا رســم كاريكاتــري طريــف
قــارب فــن الكوميكــس ك ـثـرا لناحيــة املضمــون
واألســلوب .عنــوان العمــل «ردود فعــل لبنانيــة

بعــد االنفجــار» ظ ـهـرت فيــه ســت شــخصيات

الكوميكــس ،وقــد تأ ـثـرا ببعضهمــا البعــض مــن

عليــه رســومات جداريــة للســنونو» ،وتضيــف

الفنانــون الذيــن بــدأوا حياتهــم الفنيــة كرســامي

لل ـمـرة األوىل ووجــدت عــى الجانــب اآلخــر جــدارا

قائلــة إنهــا اكتشــفت لل ـمـرة األوىل «أن يف املقلــب

اآلخــر مــن العاصمــة ثمــة أنــاس مثلنــا تمامــا

ويتكلمــون بالعربيــة… أدركــت بعــد ـفـرة أن

خــال أعمــال العديــد مــن الفنانــن .كثــرون هــم
كاريكاتري ،أو كفنانني تشكيليني ليتحولوا بعد
ذلك إىل فناين كوميكس ،والعكس بالعكس.

حــس الفكاهــة الــاذع ،والقــدرة عــى االخ ـتـزال،

والشــغف بالتصويــر كلهــا عناصــر أساســية

نذكــر أيضــا جومانــة مدلــج يف سلســلة كتبهــا

عـرض حديثهــا عــن رغبتهــا
ت ـقـول زينــة يف م ـ

شـرائط املصــورة التــي
عــى الســواء .وك ـثـرة هــي ال ـ

فتــاة تملــك قــوى خارقــة متعلقــة بــأرض األرز.

حـرب األهليــة كان
يف شــكل كوميكــس «بعــد ال ـ

حـول إىل قصــة.
واحــد للت ـ

مختلفــة عــى تفجــر مــن ضمــن سلســلة

جـرات التــي حدثــت يف لبنــان.
التف ـ

التــي تحمــل اســم «مــاك» .البطلــة «مــاك»
تبــدأ أوىل الصفحــات بسلســلة مــن الصــور
الفوتوغرافيــة املؤلفــة مــن شــوارع مدينــة بــروت

حـرب .تكتشــف «مــاك» حقيقــة
املد ـمـرة يف ال ـ
حـرب الشــوارع وبفضــل قواهــا الخارقــة تتمكــن
ـ

مــن تمييــز البشــر عــن الشــياطني والعفاريــت
الذيــن يديــرون املقاتلــن ،وتبــدأ تواصلهــا مــع

أليــام أفضــل».

الشديدة يف تجميع ذكريات الحرب وتسجيلها
حـول مــا حــدث .وحتــى
الحديــث قليــا جــدا ـ

يومنــا هــذا ،ال ـتـزال الكتــب املدرســية اللبنانيــة

تصــر عــى إخ ـفـاء هــذه األعــوام الخمســة عشــر

مــن ماضينــا» .يجــب اإلضافــة هنــا أنــه يف كتــب
املــدارس اللبنانيــة ال وجــود ألي أثــر ليــس فقــط

شـرة ،بــل ال وجــود
لتلــك الســنوات الخمــس ع ـ

لتاريخ لبنان املعاصر ألنه بالتأكيد محطة جدل

«حــارس» اســتوحته مــن امليثولوجيــا الفينيق ّيــة
وهــو الحصــان البحــري املج ّنــح.

عنيف وتقاتل بني األطراف التي صنع معظمها

حـرب اللبنانيــة.
إظهــار املســؤول املباشــر عــن ال ـ

بتبــوء ســدة الحكــم.

لــم تكــن جومانــة يف مؤلفهــا هــذا معنية بف ـكـرة
وأغلــب الظــن أن يف ذلــك شــعرية كــرى تفتــح
مجال التعبري إىل أقىص حدوده .ليس بالنكران

أو عــدم املعرفــة بــل باألخــذ بالتجربــة اللبنانيــة

املر ـيـرة إىل أقــى حــدود الرتميــز حيــث تضيــع
الحــدود بــن األشــياء واألشــخاص .مــن خلــف
ذلــك تقــف رغبــة جل ّيــة يف الخــروج مــن متاهــة

عميقــة جــدا ضاعــت فيهــا التفاصيــل لتبقــى
حـرب
حقيقــة واحــدة ال تحمــل اللبــس وهــي ال ـ

سمر الجيار

جـاء عنصــر «الســحر» يف مؤلفهــا
ببشــاعتها .ثــم ـ

حـرب اللبنانيــة ،قبــل أن يكافــأوا بمــا صنعــوه
ال ـ

شبكة خالقة

يســتحيل التكلــم عــن الكوميكــس اللبنــاين مــن

انطلقــت مــن عمــل تشــكييل أوعمــل كاريكاتــري
نذكــر يف هــذا الســياق مجلــة «الدبــور» اللبنانيــة

الســاخرة التــي أسســها يوســف مكــرزل ســنة

 1922يف بــروت و ـتـوىل رئاســتها جوزيــف مكــرزل

شـرت يف صفحاتهــا بدايــة الكثــر مــن
والتــي ن ـ
الرســومات الكريكاترييــة ومــن ثــم الكثــر مــن
شـرائط املصــورة الالذعــة واملُنتقــدة للجميــع.
ال ـ

أشــار جوزيــف مكــرزل إىل أن عمــه يوســف
مكــرزل «اعتــر أن ال وجــود للديمقراطيــة يف

بلــد ال يمتلــك مجلــة ســاخرة» وأضــاف قائــا

«اضطرت املجلة إىل التوقف سنة  1977وعادت

ســنة  2000بالرغــم مــن وجــود لبنــان تحــت نــر
النظــام الســوري».

يف املقابــل أســس الفنــان عــي فــرزات املولــود

يف حمــاة ســنة  1951جريــدة «الدومــري»

الفتيــان واألطفــال .رســام الشــريط املصــور هــو

أن أغلقتهــا يف الســنوات األوىل لحكــم بشــار

ونــادرة مــن إصــدار دار قنبــز املتخصصــة يف كتــب
الفنــان جــورج مه ّيــا .املدينــة املذكــورة ليســت إال

بــروت وبطــل القصــة «غــر البطــل» يف مفهــوم

 .»2015ويبقــى مؤلفهــا األول «لعبــة الســنونو»

يــكاد يختصــر «التجربــة اللبنانيــة» يف حالــة

حـول ف ـكـرة هــذا الكوميكــس ،إنهــا حيــث
زينــة ـ

لنجــاح العمــل الكاريكاتــري والشــريط املصــور

الســاخرة يف ســوريا بعــد غيــاب لإلعــام الخــاص

األمــل فانزلــق إىل العيــش الروتينــي واملمــل مــن

مــن أكــر الكتــب تأ ـثـرا يف نفــس القــارئ .قالــت

والرؤيــة

االنتقاديــة،

والرباعــة

التقنيــة،

دون ذكــر الكتــاب الغرائبــي واملوجّ ــه للبالغــن
«مدينــة مجــاورة لــأرض» كتجربــة خالّقــة

ليخفف من وطأة الشر ولينشر بصيص األمل.
نذكــر أيضــا زينــة أبــي راشــد التــي ّألفــت كتــب
كوميكــس مشـوّقة منهــا «البيانــو الشــرقي
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مــن القناصــة .كنــت أعتقــد أن بــروت تنتهــي
حـرب َّ
تمكنــت مــن عبــور الشــارع
هنــاك .وبعــد ال ـ

التشــكييل مــن أهــم الروافــد التــي تغــذي فــن

طيور السنونو ترمز إىل الناس يف الحرب-دائما
يف حالــة شـ ّ
ـك وتــر ُّدد -ذهابــا وإيابــا ،وانتظــارا

كاريكاترييــة مختلفــة ،وهــي تعلــق بأشــكال
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حـرب اللبنانيــة «كان هنــاك
الشــرقية خــال ال ـ

شــبكة تتداخــل وتتفاعــل يف مــا بينهــا مختلــف

الكوميكــس التقليــدي هــو «فريــد» ،فنــان فقــد

شـركة تأمــن ..ألــخ .كتــاب
زواج ،ووظيفــة يف ـ
انتقامهــا مــن ذاتهــا قبــل أن تصــب نارهــا عــى
اآلخريــن.

منذ نحو أربعني عاما .لكن ما لبثت الســلطات

األ ســد.

لطاملــا رفــد فــن الكاريكاتــر ،فــن الكوميكــس

بفنانــن المعــن ورســومات «مُ شــرقطة»،
ممــا ســاهم يف تهميــش الحــدود الفاصلــة بــن
العاملــن .ولعــل «ثائــر حــوران» مــن أهــم األمثلــة
عــى التالقــح مــا بــن فــن الكوميكــس وفــن

الكاريكاتــر .ويمكــن اعتبــار العمــل الــذي حمــل
ّ
«خليهــا منطقــة آمنــة» خــر مثــال عــى
عنــوان
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

مشهد يستلهم رواية «عداء الطائرة الورقية» لالفغاني خالد حسيني

امللصــق األول هــو بعنــوان «بــروت ضــد بــروت»

يف موقــع «كومكــس ألجــل ســوريا» ال تحمــل

قام بها ،هرباً من سوريا املشتعلة ،ثالثة شبان

زن ـكـول تنشــر أعمالهــا إلكرتونيــا مجانــا وجمانــة

يومــا جميــا» .لألســف ،ال أحــد يعــرف أيــن وليــد

«كوميكــس فــور ســريا».

حـول الكوميكــس إىل أفــام
التشــكييل) .وقــد ت ـ

أعمالهــا ،حيــث بــدأت بنشــر قصصهــا صفحــات

وامللصــق الثــاين بعنــوان «بــروت ..تتمنــى لــك
زبيــب اليــوم.

تحــت عنــوان «ذي ـفـرم» ( )2014نوعــا خاصــا

شــعاعا ذريــا ينطلــق مــن عينيــه وقــت الحاجــة

اإللكــروين «كوميكــس فــور ســريا» الشــهري

الــذي كاد يــوازي أهميــة مجلــة «الســمندل»
اللبنانيــة ،بالرغــم مــن قصــر تجربتــه يف هــذا

املجــال نســبيا.

الحيــاة بعــد عشــر ســنوات ،ســأفهم مــاذا حــدث

اســتطاع الهــروب إىل فرنســا بعــد ـفـرة قضاهــا

ســأتمكن مــن إخبــار كل يشء دون نســيان أي

مشــاركته يف تظا ـهـرة ســلمية .أهــدى الفنــان

التشــظي الــذي اخ ـتـره .قــال الفنــان «كلمــا

حـرب ،اكتشــفت أين
جـزت عمــا لــه عالقــة بال ـ
أن ـ

أتحدث عن نفيس» .من أكرث أعماله مثاال عىل
ذلــك الجداريــة التــي أنجزهــا ســنة  2005والتــي

وزع فيها املئات من الكادرات الصغرية الشبيهة
جــدا بتلــك التــي ُتعتمــد يف فــن الكوميكــس،
وتســرد قصــة العيــش يف مدينــة بــروت املخيفــة
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شـرارة
يلقــي ضــوءا جديــدا عــى كيفيــة انطــاق ال ـ

األوىل ألي شــريط مصــور .نــورد عــى ســبيل

املثــال امللصقــن الفنيــن الشــهريين للفنــان وليــد
زبيــب وهمــا يعــودان إىل ســنة  1987ويســكنان

حـرب
ذا ـكـرة كل لبنــاين عاصــر تناقــض وجنــون ال ـ

اللبنانيــة .ملصقــان كانــا مــن املمكــن أن يكونــا
شـرائط املصــورة املمتــازة.
منطلقــا للمئــات مــن ال ـ

كتابــه هــذا إىل روح أعــز أصدقائــه الذيــن قضــوا
فرنســا كبلــد للجــوء ألنهــا بالنســبة إليــه بلــد

عندمــا تــرى لوحــة ‘غرينيــكا’ لبيكاســو ســتفهم

عــدة مستشــفيات ميدانيــة ســرية يف شــقق

تحــت تعذيــب الجهــاز األمنــي يف ســوريا .اختــار
القصــص املصــورة .اســتوحى الفنــان قصتــه مــن
سكنية ،حيث كان الكثري من األطباء يخاطرون
بحياتهــم مــن أجــل معالجــة جرحــى املظا ـهـرات.

قــال الفنــان إن الكتــاب يتحــدث عــن «تحـوّل

مــن هــذه الناحيــة بالتحديــد ال يختلــف كالم

ثورة شعبية إىل حرب ال تنتهي ،أبرز ضحاياها

راشد ،أو جاد خوري أو أيّ فنان كوميكس بارع

ومــع كثــر مــن الحــوارات».

سـولة زمنيــة» تحمــي الذا ـكـرة الشــخصية
«كب ـ

املعاصــر ليــس يف تقديمــه فقــط ،مــن خــال

الفنــان وســيم مرزوقــي املؤثــر عــن كالم زينــة أبــي

معظــم مــا رســمه حتــى اآلن هــو صــدى لذلــك

يف الســجن ســنة  2011وملــدة أســبوع بســبب

طويلــة عــى شــجرة عتيقــة وعليهــا محفــور
اسمك واسم حبيبتك .األمر شبيه بذلك تماماً

األعمــال وثائــق تاريخيــة».

شــخوص يف أماكــن عامــة .يمكــن لهــذا الفــن أن

الــذي حمــل عنــوان «مشــفى الحريــة» ،للفنــان

اعتــر هــذا الفــن نوعــا مــن التوثيــق التاريخــي ،أو

مــن النســيان.

أنا لست بطال :التجربة السورية

«بطــل» الكوميكــس يف التجربــة الســورية

األطفال ..إنه خيال يختلط مع قصص حقيقية

الســوري الرســمي وأمــام ا ـلـرأي العــام العاملــي.

شـرائط املصــورة
نعيــد الذكــر يف هــذا اإلطــار أن ال ـ

والرسومات الكاريكاتريية السورية التي نشرت

يف ســوريا يســتخدمون اإلنرتنــت إال بالــكاد..

جـزءا أساســيا مــن حياتهــم
أمــا اليــوم فصــار ـ
اليوميــة».

وتبــدأ بالرحلــة البحريــة املحفوفــة باملخاطــر التــي

الســوري املعاصــر بزخمــه عــى أنــه مــرآة للواقــع.

فــن غزيــر اشــتدت غزارتــه مــع مــرور ســنني
حـرب الســورية .ـغـزارة «محفوظــة» عــى
ال ـ

إليهــا بســهولة .لعــب وال ـيـزال الكوميكــس

حـرب بتفاصيلهــا ألنهــا مــن ن ـتـاج فنانــن
هــذه ال ـ
ّ
حـرب .لذلــك لــن يتسـنى للســوريني
عايشــوا ال ـ

أن ينســوا مــا حــدث ويحــدث حتــى اآلن ،كمــا

أفضــل مثــال عــى ذلــك يتلخــص بـ»ثائــر حــوران».
الوطــواط» الــذي يســتعني بقدراتــه مــا فــوق

ي ـقـول الــروايئ اللبنــاين ربيــع علــم الديــن يف

بهتــت صــورة «رجــل العنكبــوت» أو»الرجــل

طبيعيــة لينقــذ البشــرية أمــام «ثائــر حــوران»،
ويبــدو ذلــك جليــا حتــى يف عيــون الصحافــة
الفنــان الــذي يهــرع مــن شــارع إىل شــارع،

عــى الســطوح .يركــض وبــن يديــه هاتفــه حيــث

فيكــون بطــا حقيقيــا بإنســانيته وقوتــه البشــرية

مبنـ ّـي عــى قصــة واقعيــة جــدا تنتهــي باللجــوء

الفوتوغرافيــة املوثقــة ،يحضــر الكوميكــس

نــي أو تنــاىس اللبنانيــون .وقــد أثبتــت التجربــة

عــى صفحتــه الفيســبوكية .صفحــة فيســبوكية

بيناجمني ديكس وليندساي بولوك .كوميكس

شـرات اإلخباريــة والصــور
فمــن ضمــن كل الن ـ

الســوريني قائــا «يف الســابق لــم يكــن الفنانــون

السردي ليدخل إىل أحد البيوت يف درعا حيث

عــى ذلــك الكوميكــس الــذي حققــه كل مــن

حـرب الســورية.
األمــر مختلــف تمامــا مــع ال ـ

دورا شــديد األهميــة يف الحفــاظ عــى ذا ـكـرة

ا ـلـوالدة الفعليــة ملكانــة اإلنرتنــت يف عيــون

ظـرة فنــاين وعشــاق
الشــعب ،بــل كونــه فتــح ن ـ
ّ
الكوميكــس األوروبيــن ،أو ذكرهــم عــى

البطــل هــو «عمــوم» التجربــة الســورية .ولعــل

التــي تلــف منهــا الكثــر عــن قصــد وغــر قصــد.

صـول
صفحــات اإلنرتنــت ،ويمكــن أليّ فــرد الو ـ

ريشــة رســاميه« ،بطــل» الشــريط املرســوم،

واختصــاره ملعانــاة شــعب بأكملــه .مــن األمثلــة

اإلخباريــة التــي تج ّرحــت والكثــر منهــا ُســرق

الســائد يف البــاد.
ّ
علــق الرســام الســوري ســام الحســن عن زمــن

متحديــا مراكــز التفتيــش ،والقناصــة املرابطــن

صـرة هــو يف غالــب األمــر ليــس بطــا فرديــا،
املعا ـ

هــذا أجمــل مــا يم ّـيـزه.

الســوري منــر حـ ّر إلطــاق أعمالهــم الفنيــة
الجريئــة املحملــة بالرســائل وبتفاصيــل العنــف

لعــل مــن أجمــل مــا قدمــه الكوميكــس الســوري

األقــل ،كيــف يكــون البطــل غــر أ ـمـريك الصفــات

وإن كان بمظهــر رجــل واحــد أو ا ـمـرأة ،بــل

منــه الثــورة «األثرييــة» كمســاندة للثــورة عــى

الغربيــة حينمــا قدمتــه بهــذه الكلمــات «هــو

كبطــل غــر فــرديّ بــل هــو ناطــق بلســان حــال

جـاء قبــل
حـرب اللبنانيــة ـ
التوثيــق البصــري لل ـ

دور إعالمــي شــديد األهميــة يف وجــه اإلعــام

يف ســوريا ،ويضيــف قائــا «إذا بقيــت عــى قيــد

تنجز مجموعة من لوحات سردية تصبح هذه

التشــكييل اللبنــاين املعاصــر جــان مــارك نحــاس.

أفضــل.

كجــاد خــوري إىل خلــق حلقــة خاصــة مــن النــاس
بإمكانهــا أن ّ
تطلــع عــى أعمالــه.

ألسباب بديهية .وهناك أيضا الصور الصحافية

أصبحت ملواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب

والكاتــب الســوري حميــد ســليمان ،الــذي

أن مــا حــدث هنــاك كان فظيعــا .كذلــك عندمــا

وضــع اجتماعــي أو ســيايس مــا مــن خــال رســم

حـول صــورة وطــن
أحالمــه وقناعاتــه الخاصــة ـ

مطبوعــة يف املكتبــات .يف حــن عمــد البعــض

منــذ أن بــدأت املظا ـهـرات يف ســوريا ضــد النظــام

األرض .وهكــذا أصبــح لفنــاين الكوميكــس

ولكنهــا ســتكون ذكــرى أليمــة عــن ـفـرة أليمــة.

اللبنانيــة التيمــة األساســية يف تجربــة الفنــان

أيضــا صراعــه مــع الشــك ،والخيبــة .كمــا يملــك

متتابعــة عــى موقعهــا اإللكــروين قبــل إصدارهــا

ثــورة اإلنرتنــت وكان خاصــة عــر الفيديوهــات

يــرى الفنــان وســيم مرزوقــي أن سلســلة صــوره

تفصيــل ..األمــر يشــبه حــن تعــر بعــد ســنني

والكاريكاتــر ،ال ســيما إذا كان معنيــا بتصويــر

مواجهــة دائمــة مــع الواقــع الســوري .ويملــك

عبر األثير

أصــدق تعبــر عن ذلــك هــو كتــاب الكوميكــس

فعــا ..ســأتذكر كل مــا حــدث ،وحينهــا فقــط

حـرب األهليــة
مــن ناحيــة أخــرى ،شــكلت ال ـ

بــل يملــك إنســانيته كقــوة تتعــارك داخلــه يف

الســوري والالجــئ أيضــا يف كوبنهاغــن ،وائــل

وأصبــح اإلنرتنــت املوقــع الرئيــس الــذي انطلقــت

بمثابــة خارطــة طريــق ملحاولــة فهــم مــا يحــدث

ولفــن امللصقــات صلــة أيضــا مــع فــن الكوميكــس

الوطــواط .فهــو ال يملــك قبضــة فوالذيــة وال

طوبجــي.

مــن الجانــب الســوري يمكــن اعتبــار سلســلة

جــدا مــن الكوميكــس وقــد نشــرها يف املوقــع

ذ لــك.

بطل الكوميكس السوري ،بطل من نوع آخر،

صـرة «أنيمايشــن» عــى يــد الفنــان
حركيــة ق ـ

تبهــت أمامــه «خزعبــات» ســوبرمان والرجــل

أعمــال الفنــان وســيم مرزوقــي التــي وضعهــا

واملحببــة يف ذات الوقــت.

ضـاء واحــدا وهــو
أســماء فرديــة بــل تحمــل إم ـ

ســوريني هــم خالــد ومحمــد وحســكو (الفنــان

مدلــج تســتغل مســاحة اإلنرتنــت لتســويق

حفظ رســوماته الكاريكاترييــة ذات الطابــع
توجــد فيهــا خدمــة اإلنرتنــت لينشــر رســوماته

تحمــل االســم الــذي ارتضــاه لنفســه ‘ثائــر

اللبنانيــة خطــورة تخديــر الذا ـكـرة.

معرض حديثه عن كتابه املعنون «الحكوايت»،
«نشــأت عــى املؤ ـثـرات الفنيــة الغربيــة ،عــى
أفــام بــروس يل وفيلــم صــوت املوســيقى ،عــى
مــات ديلــون ..جيــي قتــل الحكــوايت» .قــد يكــون

جـزء كبــر
كالم الــروايئ صحيحــا ،ولكــن يكمــن ـ
مــن املواســاة يف والدة الحكواتيــن الجــدد الذيــن

لم يمر عىل والدتهم أكرث من ثالثني عاما .إنهم

شـرائط املرســومة.
حكواتيــو ال ـ

تشكيلية وناقدة من لبنان

حــوران›».

فنانــو الكوميكــس يف لبنــان لديهــم عالقــة
مختلفــة مــع اإلنرتنــت ال ســيما يف ظــل توفــر جـ ّو

مــن الســام وفســحة مــن حريــة التعبــر .فمايــا
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الكوميكس في مصر
تؤرخ لتحوالت المجتمع
طفرة فنية ّ
حنان عقيل
لســنوات عــدة ،كان فــن الكوميكــس ،أو مــا أطلــق عليــه النقــاد اســم «الفــن التاســع»
حبيســا يف إطــار مجــات األطفــال ،التــي شــهدت حضــورا ك ـبـرا ومم ـيـزا لــه يف عــدد مــن

املجــات الرائــدة يف مصــر ،إال أن الكوميكــس كفــن موجــه للكبــار ومعــر عــن واقــع
اجتماعــي وســيايس و ـغـره لــم تثبــت أرجلــه يف مصــر إال منــذ ســنوات قليلــة مــع عــدد

مــن التجــارب الشــبابية التــي أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة تطويــر هــذا الفــن واإلبــداع فيــه،

حـركات التغيــر الثــوري ،مــع فنــون أخ ــرى أطلــق
ليصبــح مــن الفنــون ا ـملـؤازرة واملواكبــة ل ـ
عليهــا يف مــا بعــد «فنــون الثــورة».

الصورة

الذهنيــة عــن فــن الكوميكــس

أبرزهــا مجلــة «روضــة املــدارس» التــي أسســها

واحــدا مــن أبــرز املؤسســن لهــذا الفــن يف مصــر.

فالكثريون يعتربونه فنا هزليا مضحكا ،كما أن

الزعيــم املصــري مصطفــى كامــل ،وحافظــت

ثورة الكوميكس

يحيطها الكثري من املغالطات؛

هنــاك الكثــر مــن الخلــط بينــه وبــن الكاريكاتــر
املعتمــد بشــكل أســايس عــى الســخرية غــر أن

الكوميكــس يتنــاول قصــة يف عــدد مــن الصــور
ليــس هدفهــا الســخرية بشــكل أســايس ،فضــا

عــن أنــه ليــس بالضــرورة موجهــا إىل جمهــور
األطفال فقط.

جذور تاريخية

مجالت الكوميكس يف تلك الفرتة عىل طابعها

اإلرشــادي والتعليمــي وعــى جمهورهــا مــن
طــاب املــدارس.

ضـرا بقــوة وتميــز؛ فكانــت
الكوميكــس حا ـ
حـاكاة األوىل مــع مجلــة «تــان تــان» الفرنســية،
امل ـ
تلتها مجلة «الكتكوت الصغري» لدرية شفيق،

إذ روى الفراعنــة حكاياتهــم ويومياتهــم مــن

الكوميكس يف تلك الفرتة إذ أشرف عىل مجلة

خــال الرســوم املتعــددة عــى جــدران معابدهــم

العريان ،ثم تلتها مجلة «سمري» الصادرة عن

يف القــرن التاســع عشــر ،شــهد الكوميكــس

اللبــاد عــى سلســلة بعنــوان «الرمــاة الصغــار»

التــي كان لهــا طابــع إرشــادي وتعليمــي ،ومــن

الرائــدة يف مجــال القصــص املصــورة ليصبــح

aljadeedmagazine.com

عــى عاتقهــم مهمــة الخــروج بهــذا الفــن مــن

ً
قصصــا مصــورة عــن الواقــع
ـتـوك» التــي قدمــت

مجــات األطفــال البــارزة التــي كان فيهــا فــن

«ســندباد» التــي رأس تحريرهــا محمــد ســعيد

شـاء عــدد مــن املجــات
بدايــة حقيقيــة؛ إذ تــم إن ـ

املوجهــة لألطفــال إىل أن أخــذ عــدد مــن الشــباب

يف الخمســينات ،شــهدت مصــر عــددا مــن

ترجــع جــذور فــن الكوميكــس إىل الحضــارات

والتــي أرخــت لحياتهــم يف تلــك ال ـفـرة.

ظــل فــن الكوميكــس هــو تلــك القصــص املصــورة

ذلــك الحيــز الضيــق ،لتــأيت التجربــة األبــرز يف

وكان الفنــان حســن بيــكار مــن أبــرز فنــاين

القديمــة خاصــة الحضــارة الفرعونيــة املصريــة؛

28

عــي مبــارك ،ومجلــة «املدرســة» التــي أصدرهــا

مجــال الكوميكــس مــن خــال مجلــة « ـتـوك
املصــري بأســلوب ســاخر يجنــح إىل الكوميديــا
الســوداء ،كمــا كان فريــق تحريــر املجلــة بــه عــدد

مــن الفنانــن الشــباب منهــم محمــد شــناوي

وهشــام رحمــة وأنديــل ومخلــوف وتوفيــق،

وحملــت املجلــة شــعار «بــن ضواحــي القا ـهـرة
الزحمــة ،وشــوارعها الرئيســية ال ـتـوك ـتـوك

دار الهالل ،وأشرف الفنان الكبري محيي الدين

مايش بركابه مع أفكارهم وخلفياتهم املتنوعة!

شـرائط املصــورة ،وواصــل إبداعاتــه
لفــن ال ـ

وتعــد تجربــة الفنــان الشــاب مجــدي الشــافعي

كل واحــد ومشــواره».

مــن التجــارب املؤسســة لهــذا الفــن.

مجموعة أعمال لعدد من رسامي الكوميكس في مصر اليوم :تعدد في االساليب وغنى في الصياغات
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جـرادة» للكاتــب أحمــد خالــد توفيــق،
و»تأثــر ال ـ

خـرة والتــي
املكاســب التــي حققهــا يف اآلونــة األ ـ

ويضم  12قصة قام برسمها وتأليفها  20فنانا،
كما صدرت رواية « 18يومـا» التي كتبها محمد

هشــام عبيــة ورســمتها حنــان الكرارجــي.

توالــت التجــارب الشــبابية يف فــن الكوميكــس،

تتمثــل فــى بعــض مجــات الكوميكــس وقــدر

ضئيــل مــن االنتشــار إال أنــه ال ـيـزال فــن غــر
معــروف بالنســبة للكثرييــن فــى مصــر والوطــن

البــاد ،وكانــت ســلبياتهم وكبواتهــم املتالحقــة

ســببا يف انتعــاش فــن الكوميكــس بصفــة

جـراالت للحكــم،
صـول ال ـ
عامــة ،ولكــن مــع و ـ
انخفــض ســقف الحريــة بعــض الــيء ،حيــث

ظ ـهـرت تابوهــات مم ـنـوع املســاس بهــا ،أدى

شـراك
فأصــدر الكاتــب الشــاب ميشــيل حنــا باال ـ

العربــى وال ـتـزال أمــور ك ـثـرة بشــأنه غامضــة

يف عــام  2012عــن دار «كوميكــس للنشــر»،

وتوضــح إبراهيــم أن بعــض املجــات تهتــم

وجــود حالــة مــن الزهــد يف متابعــة االخبــار مــن

أصــدر املصــور الفوتو ـغـرايف أحمــد فــودة كتــاب

ومنهــا «مجنــون» التــي قدمــت مــن خاللهــا

الجرائــد املطبوعــة وتوقفــت بالفعــل مطبوعــات

مــن صــور الثــوار مــع بعــض التعديــات ،فضــا

اجتماعيــة مــن منظــور كاريكاتــورى مختلــط

مــع الفنانــة رانيــا حســن أمــن كتــاب «أنــا وأنــا»
وهــو كتــاب يتضمــن  14قصــة مصــورة ،فيمــا
«ألبــوم الثــوار األبطــال» والــذي يحــوي عــددا
ظـرة
جـراج» التــي ســعت لتقديــم ن ـ
عــن مجلــة « ـ

شــبابية للعــادات املتوارثــة و ـعـرض آلراء الشــباب
غـرات املجتمــع ،و»فــوت علينــا ب ـكـرة» التــي
يف ت ـ

تقــدم قصصــا مصــورة ســاخرة عــن مســتقبل
الحيــاة يف مصــر.

بالنســبة للجمهــور.

بالشأن السيايس واالجتماعي يف مصر بالفعل

بالفعــل عــددا مــن األعمــال تتنــاول قضايــا

بالكوميكــس ضاحــك ،مضيفــة «مــن خــال
تجربتي الشخصية ،هذا الفن له فنانوه الذين

بــرزت وتطــورت قدراتهــم بشــكل واضــح ولهــم
القــدرة بالفعــل عــى التعبــر عــن الواقــع املصــري

بشخصيات مصرية ،ولكن دوما ما يواجه هذا

ذلــك لتقليــص عــدد الكوميكــس اليومــي ،ومــع
شــعب مــر بــكل األحــداث السياســية ،قــل توزيــع

ك ـثـرة وكانــت مــن ضمنهــا جريــدة التحريــر».

وعــن قــدرة هــذا الفــن عــى التعبــر عــن الواقــع

املعاصر يرى الطاروطي أن الكوميكس نجح يف

ذلــك بنســبة ك ـبـرة ،وأغلــب الظــن أن املزيــد مــن
الحرية كان سيسمح بانتعاشة أكرب لكن صناع

الكوميكس استطاعوا التحرك يف اإلطار الضيق

الــذي اضطــروا للعمــل فيــه ،وإن ـتـاج الكثــر مــن

أشكال الكوميكس ،ما بني السرتيب السيايس

عىل صعيد النشر الرقمي ،ظهرت العديد من

الفن مشكلتني رئيسيتني وهما :مشكلة اإلنتاج

ومنهــا مجلــة «الرجــل الربباطــوظ» التــي أسســها

وتســتطرد «ال ـيـزال إىل اآلن ســوق العمــل ال

خــارج نطــاق الصحافــة ،يف مطبوعــات مســتقلة

ظـرا للظــروف املاديــة
نعــاين مــن توقــف اإلن ـتـاج ن ـ

ويلفــت الطاروطــي إىل أن القــارئ اعتــاد أن

‘نــور’ الصــادرة عــن مؤسســة األزهــر الشــريف،

فنجحــت بشــدة الصفحــات عــى مواقــع

الشــباب».

التجــارب املم ـيـزة والرائــدة يف فــن الكوميكــس
طبيــب األســنان شــريف عــادل ،والتــي رصــد مــن

ضـاع االجتماعيــة والسياســية يف
خاللهــا األو ـ
مصــر مــن خــال الرســم ،ومجلــة «مجنــون»
التــي بــدأت النشــر رقميــا ثــم تحولــت إىل الشــكل

املؤســي ،كمــا تقــدم العديــد مــن األعمــال
عــى صفحــات الفنانــن يف مواقــع التواصــل

االجتماعــي مثــل «الورقــة» إلســام جاويــش»

التي أصدرها يف كتاب يف ما بعد ،أو من خالل

مواقــع مهتمــة بالكوميــس مثــل «كوميكــس

جيــت».

والتوزيــع ،ومشــكلة االهتمــام اإلعالمــي».

يحتــوي الفنانــن واملوهوبــن يف هــذا املجــال وقــد
شـاكل االنتشــار وســوء التوزيع من
من جهة وم ـ

جهــة أخــرى ،وأيضــا عــدم نشــر الوعــي الثقــايف
الخاص بهذا املجال لدى الجماهري حيث يعترب

الكثــرون إىل اآلن أن هــذا الفــن موجــه وخــاص

فقــط باألطفــال ،عــى الرغــم مــن كونــه فنــا لــه
توظيفــات عــدة ورؤيــة نقديــة يســتطيع الفنــان
مــن خاللــه معالجــة قضايــا املجتمــع».

نهــى إبراهيــم ،املديــر الفنــي ملجلــة «نــور» وأحــد
الرســامني يف مجلــة «مجنــون» للكوميكــس،

aljadeedmagazine.com

التواصــل االجتماعــي املعتمــدة يف التعبــر عــن

رأيهــا عــن فــن الكوميكــس ،وأصبــح معتــادا أن
يعــر الجميــع عــن رأيهــم فقــط بعمــل مشــاركة
لرســمة كوميكــس أو ســريب كمــا يقولــون،
فالصــورة تغنــي عــن ألــف كلمــة.

صعوبة النشر

للكوميكــس يف جريــدة التحريــر منــذ اليــوم

هــذا الفــن بعمــل مجــات تضــم يف طياتهــا

يف التوزيــع وتوصيــل املنتــج ليــد ال ـقـراء .هنــاك

األول لصدورهــا ،يف املرحلــة التــي تلــت الثــورة

وظهــر فيهــا املجلــس العســكري كحاكــم للبــاد.

شـرا
الكوميكــس الســيايس كفــن لــم يكــن منت ـ
باللغة العربية عىل عكس الكاريكاتري ،لكن ما

كان يجري يف البلد من أحداث يومية ساخنة،

مبدعني مصريني عامليي املستوى وتتهافت عىل
أعمالهم جميع الدول ،وإن كانت هناك تجربة

وحيــدة تمثــل نموذجــا لدعــم الدولــة هــي مجلــة

تجــاه بعــض القضايــا االجتماعيــة أو السياســية

وترجمــة اإلصــدارات الحديثــة وقدمناهــا ألول

بالكوميكــس منــذ الصغــر ،وأزعــم أننــي
الكوميكــس التــي أحضرهــا يل والــدي قديمــا
عندمــا الحــظ اهتمامــي وتعلقــي بهــذا الفــن،

وظللــت متابعــا نهمــا للكوميكــس والقصــص

وحتــى يف حــاالت النشــر الــذايت نجــد صعوبــة

طارق سامي وأطلقناه يف أغسطس  2005وهو

املصــورة بســهولة .وهنــاك أيضــا بعــض املفاهيــم

وإصــدارات الكوميكــس العربيــة القديمــة،

العالــم للتواصــل والتعــاون يف مــا بينهــم،

شـاكل التــي يعــاين منهــا
ويــرى عــادل أن أكــر امل ـ

وعــدم تقبلهــا ملطبوعــات مــن فــن القصــص

يف املنطقــة ،مــن خــال أرشــيف ضخــم ملجــات

أحمــد عبــده ،مديــر موقــع «كوميكــس جيــت»،

املصــورة بــكل أنواعهــا ومدارســها إىل أن أسســت

هيمنــة مــن دور النشــر عــى خطــوط التوزيــع

بدأنا من خالله يف تنشــيط هذا الفن من جديد

عـرب كمــا وفرنــا
ـمـرة للجمهــور وال ـقـراء ال ـ

قــادر وبالفعــل يعــر عــن الواقــع املصــري

كونهــا محــاوالت فرديــة مــن فنانــن آمنــوا بأنهــم

أصحــاب رســالة لكــن ينبغــي للدولــة أن تدعــم

فن مستقل

تعلمــت ال ـقـراءة والكتابــة مــن أجــل ـقـراءة تــال

«الرجــل البارباطــوظ» ينــوه بــأن فــن الكوميكــس

فــن الكوميكــس يف مصــر هــي صعوبــة النشــر

شـرة حاليــا ال تتعــدى
الفــن ،فاملطبوعــات املنت ـ

األطفــال أو القصــص الكوميديــة فقــط.

الفنــان شــريف عــادل ،الــذي أســس مجلــة

الفنــان عمــرو الطاروطــي يتحــدث عــن تجربتــه

هــذا الفــن يف مصــر ي ـقـول الطاروطــي «الدعــم

الخاطئــة التــي تحصــر هــذا الفــن يف قصــص

يتحــدث عــن تجربتــه قائــا «بــدأ اهتمامــي

والتمويــل غــر متوافريــن لهــذا ال ـنـوع مــن

خـرة ،للوقــوف
هــذا الفــن خــال الســنوات األ ـ

مقاومة الفناء

يبحــث عــن الكوميكــس يف أماكــن تواجــده،

واملمولــة مــن خزينــة الدولــة واملدعومــة مــن وزارة

أو حتــى الفلســفية.

يف فــن الكوميكــس قائــا «بــدأت عمــي كمؤلــف

منهــا.

بدعــم املؤسســات الخاصــة.

شـاكل التــي يعــاين منهــا
ويف مــا يتعلــق بأبــرز امل ـ

هنــا اســتطالع آلراء عــدد مــن فنــاين الكوميكــس

عــى واقعــه الراهــن وأبــرز املشــكالت التــي يعــاين

والقصــة املصــورة التــي وجــدت طريقهــا للنــور

شـاكله وقــادر عــى لفــت النظــر
بســلبياته وم ـ

سقف الحريات

الشــباب الذيــن ســاهموا يف الط ـفـرة التــي حققهــا
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طويــل ولكنــه لــم يأخــد حقــه بعــد ،فرغــم بعــض

ويضيــف «تغــر الحــال ووصــل اليمــن إىل حكــم

سـراد»
شـرك فيــه  19فنانــا ،و»أوتو ـ
جماعــي ا ـ

ـيـزال يقــاوم مــن أجــل الب ـقـاء ،فهــو فــن لــه تاريــخ

عــى األحــداث».

رسم حنان الكرارجي

«خــارج الســيطرة» هــو أول كتــاب تأليــف

تلفــت إىل أن الكوميكــس فــى مصــر مجــال ال

ســاعدنا يف إن ـتـاج كــم كبــر مــن األفــكار معتمــدة

موقع «عرب كوميكس» مع صديقي يف الكلية

أول موقــع عربــي يهتــم بــأدب القصــة املصــورة

عــى اإلنرتنــت بعــد حالــة توقــف وكســاد رهيبــة
يف هــذا الفــن باملنطقــة العربيــة بــدأت منــذ أواخــر

الثمانينات من القرن املايض وحتى وقت قريب.

مســاحة لــكل الهــواة وعشــاق هــذا الفــن يف
انضــم لنــا الكثــر وكان أغلبهــم مــن كبــار الســن
يف البدايــة والذيــن كانــوا يتابعــون هــذا الفــن يف
صغرهــم وبعدهــا أصبــح املتابعــون واملشــاركون

من كل األعمار واملوقع مستمر حتى اآلن ولكن
بــإدارة أخــرى».

يكمل عبده حديثه قائال «يف يوليو  2008قمت

بتأســيس موقــع ‘كوميكــس جيــت’ مــع صديــق
ضـرم يف مجــال الكوميكــس وهــو شــريف
مخ ـ
األلفــي حيــث قمنــا فيــه بتطويــر الف ـكـرة األوىل

غـرات فيهــا وتقديمهــا لجمهــور
وســد بعــض الث ـ
أكــر وبشــكل أكــر جــودة ،وقدمنــا إصــدارات
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صـرا
وأعمــاال أكــر حيــث أن املوقــع لــم يعــد قا ـ

العربيــة وتحفيــز العديــد مــن فنــاين الكوميكــس

عائــدات ماديــة ومعنويــة ك ـبـرة جــدا لــكل

ولكننــا وفرنــا فيــه منــذ عــام  2014إصــدارات

واملجــات الورقيــة مــن الكوميكــس إىل النــور

هــذا الفــن مــع األســف مــن الضعــف الشــديد

سـوخة فقــط
عــى اإلصــدارات املرتجمــة واملن ـ

كوميكــس أصليــة أيضــا مــن صناعــة الفنانــن
ضـاء ومتجــر أوناليــن وصفحــات
الشــباب واألع ـ

الحاليــن ودعمهــم وإطــاق بعــض اإلصــدارات

ومازالــوا مســتمرين يف هــذا.

والتخبــط وقلــة الدعــم بــل وانعدامــه تمامــا

ويــرى عبــده أن فــن الكوميكــس يف الوقــت

وعــدم اال ـعـراف بــه كفــن للكبــار ولــكل األعمــار

مســتقال بذاتــه ومؤ ـثـرا يف املجتمــع ،وأصبــح

اآلن عــى املجهــودات واملحــاوالت الفرديــة وغــر

ومجموعــات عــى الفيســبوك ومواقــع التواصــل

الحاضــر قــد انطلــق يف العالــم كلــه وأصبــح فنــا

يف هــذا الفــن وتحريــك امليــاه الراكــدة يف املنطقــة

صناعــة كاملــة وقويــة يتابعهــا الجميــع وتوفــر

املختلفــة ،وهــو مــا ســاهم يف تقديــم الجديــد

العاملــن بهــا ،يف الوقــت الــذي يعــاين فيــه

يف املنطقــة العربيــة خصوصــا أنــه قائــم حتــى
مدعوم من أي جهات ثقافية ،وأزعم أنه حتى

اآلن لــم تتشــكل مدرســة عربيــة أو مصريــة لهــذا

الفــن يمكــن توصيفهــا.

دعم الناشرين

ســاعدت عــى إطــاق فــن الكوميكــس بقــوة

اســتغالل فــن الكوميكــس يف السياســة بطريقــة

املنطقــة».

بعــض األحيــان ،وتقديــم بعــض املحــاوالت غــر

وتشــجيع عــدد كبــر مــن الفنانــن الشــباب يف
الكوميكس يحتاج لتوعية ودعم واهتمام جاد

ويستطرد «عىل الرغم من ضعف هذا الفن يف

ليك يتحول لصناعة .ليس فقط دعم للفنانني

عــن الواقــع املصــري والعربــي ككل بنســبة ك ـبـرة

املهتمــن يف املنطقــة والفعاليــات الخاصــة بهــذا

املنطقــة وقلــة دعمــه إال أنــه قــد نجــح يف التعبــر

يف رأيــي ،وخاصــة بعــد الثــورات العربيــة والتــي

ولكــن دعــم أيضــا ملواقــع الكوميكــس والناشــرين

مجالت الكوميكس
وإصداراته في مصر

أول روايــة مصــورة تســتوحي أحداثهــا مــن ثــورة
 25ينايــر  ،2011تلــك األيــام املتألقــة يف حيــاة

شــعوب اإلنســانية كلهــا ال الشــعب املصــري

فحســب ،وهــي ســيناريو وحــوار محمــد هشــام

شهدت القاهرة يف السنوات األخرية تأسيس أكرث من مجلة كوميكس وإصدار العديد

عبيــه ،ورســوم حنــان الكرارجــي.
تنقــل الروايــة جان ًبــا مضي ًئــا مــن الســلوك

سـواء مــن قبــل الدولــة ومؤسســاتها أو مــن قبــل
الفنانــن تتمثــل يف عــدم وجــود دعــم ـ

يحولــه إىل كتلــة الهبــة مــن الغضــب
قبــل أن
ِّ
ً
«الســلمي» ،وتنقــل أيضــا جان ًبــا مظلمً ــا لعصبــة

اإلنســاين الرفيــع لشــعب مضــغ الصــر طويـا ً

املجتمــع املــدين ومؤسســاته ،وكذلــك األمــر بالنســبة إىل الناشــرين ،فضــا عــن تراجــع
مجالت األطفال وكتبهم التي تحجم الدولة عن دعمها حتى داخل مؤسساتها ،األمر

مــن البشــر جاءتهــم فرصــة أن يصنعــوا مــن بلــد
عميــق الحضــارة والجــذور وط ًنــا تســوده الحريــة

هـؤالء الشــباب إىل االعتمــاد عــى أنفســهم يف نشــر أعمالهــم وتســويقها.
الــذي يدفــع ـ

وهنــا نســتعرض بعــض تلــك األعمــال التــي تقدمهــا صفحــة « :Comics Gateبوابــة

حـراء ي ـهـرب منهــا
والعدالــة ،فحولــوه إىل ص ـ

الكوميكــس» عــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك.

طريــق اســتخدام الرســومات املتتابعــة وبالونــات

عبدالرحمــن حــازم ،ترجمــة :مريــم خالــد .ت ـقـول

كليبــات… إنهــا الثــورة الضاحكــة كمــا وصفهــا

للنشــر ،وتــدور يف إطــار خيــال علمــي فكاهــي

املؤلفــة «هــذا الكتــاب ليــس مــن تأليفنــا ،ولكنــه

أول إصــدار كوميكــس يوثــق أحــداث الثــورة

aljadeedmagazine.com

مــن تأليــف شــعب فاجــأ العالــم كلــه ،وطاملــا
كان هــذا الشــعب يفاجــئ العالــم ولكــن هــذه
ا ـملـرة فاجــأه حتــى يف ثورتــه ،ثورتــه عــى الفقــر

والظلــم والقهــر فكانــت الثــورة التــي أســقطت
نظاما ،ولكن بسخرية الثورة التي غنى ورقص

فيهــا الثــوار ،أث ـنـاء مواجهتهــم بالرصــاص الحــي

صـراخ
الخــر والتقــدم وال يبقــى فيهــا ســوى ـ

الريــح ونــر ا ـلـراب.

واملطاطــي ،الثــورة التــي واجــه ثوارهــا الجمــال

يف موقعــة الجمــل ،الثــورة التــي احتفــل ثوارهــا

املحادثــة ،كتابــة وإعــداد :دينــا ســعيد ،رســوم:

توثيق ثورة  25يناير
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املصريــة يف  25ينايــر  2011بطريقــة طريفــة عــن

سلســلة كوميكــس مــن كتابــة ورســوم فنــان
الكوميكس املتميز شريف عادل ،تصدر شهرياً

يهــدد األرض!

ليونــس الصيــاد وإنمــا هــو الطفــل الــذي وجدتــه

رواية  18يوما المصورة

هـؤالء
مصــر عــر الكثــر مــن الفنانــن الشــباب ،لكــن اإلشــكالية األساســية التــي تواجــه ـ

مخا ـبـرات فريــد مــن نوعــه يتصــدى لخطــر ـكـوين

كاتبة وصحافية من مصر

سـرار والحكايــات.
األ ـ

مــن األعمــال القصصيــة والروائيــة املصــورة ،األمــر الــذي يؤكــد ترســخ مكانــة هــذا الفــن يف

حـول فريــق
عــن املســتقبل يف مصــر ســنة  3014ـ

ســلبية لهــذا الفــن يف املنطقــة.

ملكــة الجــن ربيــب الغزالــة واألســد… لتتواصل

غيث الورداني

جـراد وتطبــع وتــوزع عــن دار ديفيجــن
بدعــم مــن ـ

الجــادة للجمهــور والتــي قــد تتســبب يف دعايــة

شـاكل األخــرى مثــل
الفــن ،هنــاك بعــض امل ـ

مجموعة أعمال لعدد من رسامي الكوميكس في مصر اليوم :تعدد في االساليب وغنى في الصياغات

فوت علينا بكرة :العدد األول

غري صحيحة مما يعرضه لهجوم كبري عليه يف

مجلة مجنوون

بعقــد ـقـران ،كمــا اســتمتعوا بتصويــر الفيديــو
البعــض.

العصبة

مجلــة مجنــوون هــي أول مجلــة كوميكــس

املصريــن ،مهمتهــم محاربــة الجريمــة والظلــم
والفســاد يف مصــر .العصبــة مكونــة مــن
ســتة أ ـفـراد :األلفــا ،وحــورس ،والولهــان،

العصبة سلسلة كوميكس عربية جديدة صدر

وميكروباصجــي ،ومريــم ،وكاف.

رأفت ويرســمها أحمد رأفت ويوســف شــبانة.

سيف بن ذي يزن :قلعة الموت

منهــا أكــر مــن عــدد ،يكتبهــا جــون ماهــر وماجــد
والعصبــة فريــق مــن األبطــال الخارقــن

سلســلة كوميكــس عربيــة تصــدر عــن كتــب

الجنوبــي ،تــروي قصــة بطــل الحكايــات العربــي

عربيــة اجتماعيــة ســاخرة عــى التابلــت فقــط
للكبــار .تحتــوي عــى جرعــة مكثفــة مــن الضحــك

عــى «العالــم املجنــوون الــي عاﯾﻳشــن فيــه..

الشــهري ســيف بن ذي يزن ،يكتبها أيمن حســن
ويرســمها إســام أبوشــادي .وفيهــا ي َُك َّلــف بطلنــا

مجنوون جوة بيوتنا ..مجنوون يف ميادﯾننا ..يف

أ ـفـراح ،تلــك املغا ـمـرة التــي ســتقوده إىل كهــف

مجنوون ،مجانني بيكتبوﻫا ومجانني بيقروها

الفــارس اليمنــي «ســيف» بمهمــة مــن امللــك

سـرار الــذي سيكتشــف فيــه أمــام «فاحــم
األ ـ
رئيــس الجــن» أصلــه امللــي ،وأنــه ليــس ابنــاً

شــوارعنا ..يف أفالمنــا ..يف إعالمنــا ..يف أغانينــا..
وبيضحكــوا عليهــا».

كاتب من مصر
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في مواجهة ثالثة متاريس مزدوجة

محمد الشناوي

الشرائط العربية المرسومة
عماد ارنست
كان ُشح األحالم يؤثر يف أكرث من ُشح النقود

جابرييل جارسيا ماركيز

مـراء ممتــدة اللــون الواحــد وعــى طريــق
منــذ عقــد تقريبــا ،ومــن قلــب إشــارة مــرور ح ـ
أ ـمـريك ســريع ،هاتفنــي صديــق عزيــز مهاجــر ليطلــب منــي أن أجمــع لــه تحديــدا ،وعــى

قــدر اســتطاعتي ،إعــداد ســوبرمان القديمــة ذات الغــاف امللــون والرســوم الداخليــة
يف األبيــض واألســود ال امللونــة حديثــة اإلصــدار مــن خــال رســومات الحاســب اآليل

شـاعرهما الدافئــة.
والتقنيــات الجديــدة .كان أ ـمـرا ثــم طلبــا مدهشــن يل يف م ـ

من

جهــة؛ لكونــه أ ـمـرا حميميــا وتافهــا

وحميميــة ،ورســوماتها للشــخصيات أفضــل.

 Urbanismوتأثــر فنــون وعلــوم تخطيــط
املـ ُ ُـدن  City Planningعــى مشــاعرنا كبشــر

وأنــا أفضلهــا عــن الحديــث امللــون يف شــكل آيل

هنا أبدا يف املعنى اإلزدرايئ ألين يف بساطة أقدر

هنــا ،لذلــك دار هــذا الحــوار القصــر واملكثــف،

فقلت عىل الفور «لك ما شئت».

واالســتهالك اليومــي ،وخاصــة الحميمــي

سـرا
آن ،وأنقلــه لكــم هنــا ،يف ألفــاظ مهذبــة تي ـ

 Trivialمَ عنيــا يف خليــط مــن الــLow

 Cultureأو الثقافــة األدىن والــ Pop Artsأو

الفنــون الشــعبوية ،واللذيــن ال أســتخدمهما
التافه املهيب ذا الجاذبية الجماهريية العريضة

والالمــع منــه ،لقدرتــه عــى هزيمــة الجمــود أوال
ومســافات التعــايل ثانيــا يف داخــي بــن الثقافــة
األرقى الـ  High Cultureوالفنون املتسامية الـ

 ، Sublime Artsابنــة الفلســفة والتأمــل
الرزيــن ،وبــن الثنــايئ الســالف ذكرهمــا .عــن
قناعــة أن املربــع التخصــي التصنيفــي الفرعــي

سـاكن يف نهايتــه،
ذا اإلغــواء البحثــي ظاهريــا وال ـ

دائمــا مــا يلــوذ يف مــأزق تناحــر زوايــاه املتســارع

والذهنــي األخــر إىل الشــكل األكمــل وهــو شــكل
دائرة املشاعر اإلنسانية الدينامي.

ومن جهة أخرى؛ وحيث أن يل اهتماما بالغا،
ومنــذ تخرجــي  1993بفيلمــي مُ ـ ُـدن ال مرئيــة،

34

يف مفهــوم الحضرنــة امللمــوس Concrete

فأصدقنــي ـقـوال «هــي أجمــل يف اللغــة العربيــة،
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ومــا ننتجــه مــن خطابــات متنوعــة ،ومنهــا الفنــي

وبــا روح؛ فهــي إنســانية أكــر وقريبــة منــي».

والــذي أتذ ـكـره جيــدا ،لبســاطته واســتثنائيته يف

جمعــت لــه مــا تمكــن ،وحــن زار مصــر أهــداين

للنشــر ،كمفتــاح للبحــث يف ـمـراس األحــام

يف ظــرف أســبوع النشــغايل يف مقهــى املرايــا

لدينــا كأب ـنـاء للربجوازيــة الواســعة يف منطقتنــا

خـرا يف حينهــا ،لكنــه ُســرق منــي
هاتفــا خلويــا فا ـ
املتشظية يف وسط املدينة يف التأمل يف ما تيسر

تســرع أو التبــاس أو استســهال يف الرتجمــة

سـرة والحاكمــة وحاضنــة شــقاء
تلــك املفــردة اآل ـ

«الســلطة يف مفهومهــا الواســع» .وهــي تتــواىل

فــرد «أنــا أعلــم صعوبــة العثــور عليهــا؛ ولكنــك

مــا أحــى البشــر حــن يقــدرون بعضهــم البعــض

أو اإلنكليــزي  Comic Stripesحيــث يتــداول

منهــا ،ولذلــك تذكرتــك وهاتفتــك وأنــا يف تلــك

يل يف وقــت نشــر املكتــوب هــذا هاتفــا خلويــا

املهــم؛ فالرنتحــل اآلن فــوق بســاط ريــح أو

تصنيفــه؛ وهــي مفــردة «الشــغف».
عزيــزي؛ لقــد أدر َ
جـزء الشــمايل ،صاحــب
َك ال ـ

كثريا ،وحتى املدرسة ،غالبا ،ومرحليا للثكنة،

مجمــل تأ ـثـرات الفــن التاســع عــى جزئــه

إجباريــا ،وإىل العمــل ،حتميــا ،وربمــا إىل

مــن غــدر اللصــوص طاملــا ظللــت أتأمــل يف هــذه

تفضلــون مــن وســيلة لوجيســتية محليــة كانــت

الجنوبــي ،وعــر داريس التاريــخ والفالســفة

وعل ـمـاء األنرثوبولوجيــا وعل ـمـاء االجت ـمـاع

العقابيــة للســجن نــادرا!

ولذلــك ،وعــر كافــة املؤسســات املجتمعيــة،

املؤسســات االنضباطيــة الخمــس يف تشــكيل

ومــن خــال إصالحــات ترويضيــة انطلقــت مــا

العربيــة.

أخربته «ملاذا تحديدا تلك؟»

دودة كتــب ،ويف إمكانــك العثــور عــى بعــض

مــن األمــور التافهــة املهيبــة .فضحــك صديقــي
وعلــق عــى األمــر «ســتظل غبيــا كالعــادة».

ويقبلــون ضعفاتهــم يف تواضــع؛ فهــو سريســل

اإلشارة اللعينة وأنا أقرأ الصفحة األخرية فوق

جديــدا .وال أعتقــد أين ســأحافظ عليــه وأحميــه

فكــررت عليــه «لــم تجبنــي ملــاذا القديمــة تلــك

األفــكار اللعينــة ،مثــل اهتمامــي هنــا يف النقــاش

التــي تجيدهــا اآلن؟».

بدأت املغالطات فيه منذ التسمية ذاتها نتيجة

املقــود اآلن».

تحديــدا وليــس تلــك التــي يف اللهجــة األمريكيــة

شـرائط العربية املرســومة ،والذي
حول مأزق ال ـ

سواء للمصطلح الفرنيس Bande Dessinée

خطــأ تحــت مســمى القصــص املصــورة!

ســمندل أو ـتـوك ـتـوك أو مــرو ،حســب مــا
طـاع عــام أو مســتقلة،
أو مؤسســاتية إقليميــة ق ـ
لنتعــرف عــى ا ـملـراس األول مــزدوج الجانــب؛
وهــو «القــدرة عــى الحلــم» ،والتــي تولــد منهــا

العاملــن يف هــذا الفــن التاســع ،كمــا يحلــو

وعلــم النفــس وشــبكات صالتهــم معــا ،دور

وقمــع املخيــال الفــردي والجماعــي مــن قبــل

يف الرتتيــب الزمنــي والتأثــر بدايــة مــن العائلــة،

املستشــفى ،أحيانــا ،ويف أعــى حــاالت املؤسســة

تدخلــت الدولــة الصحيــة ،Healthy State
حـرب العامليــة الثانيــة ،لزيــادة وتفعيــل
بعــد ال ـ
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

رشاقة الرسم والحوار وتوليد الدهشة عناصر أساسية في فن الكوميكس

الكوميكس العربي يودع الترجمة ويوغل في اإلبداع

القــدرة عــى الحلــم يف املؤسســات الخمــس
االنضباطية السابقة وحتى العقابية منها .وهو

ما لم يحدث يف بلدان الجنوب يف أغلب فئاتها،

نتيجــة إمــا لوعــي متمســك يف ارتعــاش بالدولــة

الشمولية القديمة ،وإما لجهل بأهمية الحلم
نفسه عىل جانبي مرتاس التقدم لبناء أي دولة
جـزء مــن
تتعامــل عضويــا مــع املواطــن عــى أنــه ـ
مفهومهــا وكيانهــا املجــرد.

إن هــذا الحلــم الدائــم ،والــذي لــن ينتهــي يف

شـرا ضع ـفـاء القــدرة وال نملــك
ظــل كوننــا ب ـ
ســوى نعمــة الخيال ،هــو االنتقــال عــر الحكايــة

البصريــة نحــو بشــر ذوي تجربــة مختلفــة لكــن
يشــبهوننا يف أشــياء وأشــياء أخــرى ال ،ونحــو

مكان يشبه مكاننا يف تفاصيله ولكن ال يشبهنا

يف أخــرى ،ويف األخــر نحــو زمــان يشــبه وقائــع
زمننــا ولكــن ال يشــبهه يف أخــرى.

شـرائط
وحيــث أن أكــر التجليــات الحاليــة يف ال ـ
العربيــة املرســومة ،منحــن اآلن املانجــا جانبــا،
تنتمــي علنــا ،يف خليــط مــن االنصهــار يف مرحلــة

تاريخية ثم املقاوم يف مرحلة الحقة ممتدة إىل
اآلن ،سواء لدى منطقتي الوالدة العسرية منذ

القرن التاسع عشر وستينات القرن العشرين،

ولكــن ذات التأثــر األكــر األســاس ،وأعنــي
شـرائط املرســومة يف مصــر ولبنــان،
تجــارب ال ـ
وكذلك ما التحق بهما من تجارب لثماين دول

غـرب
عـراق وســوريا وتونــس وامل ـ
كالســودان وال ـ
والجزائــر واألردن وفلســطني يف شــقيها .ويف
تباطــؤ خليجــي غــر مفهــوم يف القــرن الحــادي
والعشــرين ،عــدا اإلمــارات بإماراتيهــا دبــي

وأبوظبــي ،خليــط جديــر بالتأمــل يف عالقتهمــا
مــع حقبــة الكولونيــايل االســتعماري ســواء
سـوين.
الفرنــي ـ البلجيــي أو األنجلــو -ساك ـ

ومــن أجــل التعــرف عــر إدراك حــي وإدراك

لــه مــاذ؟

لسوبرمان بـ 3.2مليون دوالر منذ اربعة اعوام؟

عــى مقــود عربتــه يف الضبــط ويعــد يف النســبة
إنهــا رحلــة متخيلــة ثقافيــة ُدنيــا عــر ثقافــة

ومــدرك ذهنيــا لكونهــا رحلــة ملموســة نتيجــة

قــال مــن عمــر  7إىل عمــر  77فهــو يعنيهــا عــن

مســانديهم ،وتنا ـفـرا مــع الباقــي منهــم .وذلــك

شــعبوية هربــا مــن مــأزق مُ ــدرَك حســيا لت ـكـراره،

ثقافــة أرقــى عــر فن/علــم راق وهــو فن/علــم

ضـراين لدولــة عظمــى يف أكــر
التخطيــط الح ـ
التجليــات قــوة وانضباطيــة .مــع مالحظــة أن

ال ســيطرة لصديقــي عليهــا ،وليســت لديــه أي
ح ـلـول مــن خــال انفالتــات هروبيــة مثــل مــا قــد

نحــو ارتبــاك «الشــغف» وأحيانــا فقــده الحزيــن

واملتكــررة لصديقــي املحشــور داخــل عربتــه

املتحركــة يف بــطء شــديد للغايــة عــى طريــق

أ ـمـريك ســريع مناضــا يوميــا مــن أجــل االنتقــال
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نتطلــع نحوهــا .مــا يزيــد املــاذ نجاحــا يف الجــذب

أوال؛ أنه فعليا ال يكذب ،ال يف فئته املستهدفة،

تحديــدا.

أخــرى لنتأمــل يف الواقعــة الصباحيــة الحميمــة

شــخصيات تشــبهنا يف بنيتهــا النفســية مــن

نتيجــة جدليــة التناحــر الــري وإغــواء االند ـمـاج

ذهني عىل الحلم املستقل الخافت يف بداياته،

واملأســاوي ،فلنذهــب بعيــدا عائديــن ـمـرة

ووصــل إىل حــد بيــع أول مجلــة مصــورة

نواقص وانفالتات يف الرغبة وشخصيات قدوة

لوحــة ،يف عضويــة ويســر ،ودون يل أذرع فنيــة

ظنــي ،ولتفــادي لحظــة االنفــات تلــك تحــت

مــا الــذي يحملــه صديقــي بــن يديــه ويســتند

شـرائط املرســومة العربيــة،
نفتقــده يف أغلــب ال ـ

يتجــى مــن فــوىض لــدى دول الجنــوب يف أغلبهــا

ولكــن يف صعــود قــوي والهــث ،ومنــه ننتقــل
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مــن مدينــة منزلــه نحــو مدينــة عملــه.

صديقــي ،ومحتــواه  ،Contentوالــذي قــد

يدافعــون عــن حريــة االختيــار كمبــدأ ،مــن خــال

كص ـنـاع لخلــق وطــرح بنيــة تلقــي متدرجــة مــن

نحمــل الســلطة يف داخلنــا يف انتظــار لحظــة

شـرائط املرســومة يف مصــر
وأصبــح مــادة ثريــة لل ـ

وال يف قدرتــه عــى مخاطبــة هــذه الفئــات .فــإذا

حق ،وينفذها يف األساس عرب الجذب الحريك

كلــه نتيجــة أنهــم يعــرون ويف شــكل واقعــي

مــا يجــذب الفئــات كافــة .فااللتفــات للحركــة

شـاكل
يف هــدف أســاس وهــو تطويــر ومناقشــة م ـ

الدينامــي مت ـنـوع التشــكيل والرصــد الحجومــي،
أصيــل يف مجمــل عمــر اإلنســان منــذ لحظــة
ا ـلـوالدة وحتــى مــا قبــل لحظــة الــوداع.

تقد مــا.

ويف التايل الصانع ،ما يجعل منه مالذا ناجحا
يحمــل رأيــا مــا ووجهــة نظــر يف الثيمــة األســاس.

واآلن؛ وبعــد أن تعرفنــا عــى شــكل ومحتــوى

هــذا ال ـنـوع مــن املــاذ األرســطي التطهــري،
والــذي يعشــقه صديقــي ونســبة ك ـبـرة مــن ـقـراء

شـرائط املرســومة ويمثــل ضغطــا عــى فنــاين
ال ـ
شـرائط املرســومة املوهوبــن واملتململــن مــن
ال ـ

فنيــة مــع دمــج لتســاؤالته ذاتــه عــن عالقتــه يف
الســلطة .وإذا لــم تصبــح تلــك العمليــة أصيلــة

ودائمــة يف بحثهــا داخــل الفنــان ســيفقد شــغفه
بالقــدرة عــى الحلــم يف شــكل متــدرج وطبيعــي.
ثانيــا؛ أكــر مالــي الشــغف والقــدرة عــى الحلــم

راديكاليــة فشــلوا يف خطواتهــم األوىل داخــل
أكــر وأكــر مصانــع الرتفيــه عطشــا لألفــكار،

ثانيــا؛ املحافظــة عــى مبــدأ إخ ـفـاء الثيمــة دون

الكــرى يف االكتشــاف ،عــر التلميــح ،ال

مجــاورة ،هــو رســومات وحصيلــة لغويــة تنقــل

ماركيز الهامة ،بالنسبة لبحثنا هنا ،وللتذكرة
يف أكرث من ُشح
أكررها «كان ُشح األحالم يؤثر ّ

مقولــة ماركيــز ذلــك الــكاذب الحــدايث العظيــم،

إن مفهــوم ـامل ِـراس عبــارة عــن مــكان يقبــع عــى

األحــام الجميلــة يف العالــم الثالــث.

جـزء البحثــي اآلن هــو الفنــان .أوال؛ كلنــا
ال ـ

مجلة كالفن وهوبس Calvin and Hobbes

صـول عــى جائزتــه
فضحهــا ،تــاركا للقــارئ الح ـ

والــذي جعلنــي أختــم حــواري معــه يف انص ـيـاع

املر ســوم.

مــا هــو شــكل  Formهــذا املــاذ ،الــذي يعشــقه

مجتمعاتهــم والدفــع بهــا نحــو أشــكال أكــر

املتدرج واملتصاعد .وهو سبيل ومقصد القارئ،

مؤسســات االنضبــاط والعقــاب عليــه كمــادة

رابعــا؛ أن مــا يطــرح داخــل اللوحــات وجداولهــا

مــا الــذي جعــل هــذا املــاذ يمتلــك داخلــه إمكانيــة

إنســاين فــوري ملأزقــه؛ «لــك مــا شــئت»؟

نفــي عــن حياتنــا ،ومــا نواجهــه مــن صراعــات،

مفاجئــة ،ويف ذات التــدرج لتــوايل بنيــة الخيــال

ضغط شكل ومحتوى سائد ،العمل عىل تأثري

التيــار الســائد ،فلنعــد إىل نقطــة بدايــة ـمـراس

التصريــح ،لقلــق املتلقــي داخــل مراحــل ـعـرض

تلقــي الحلــم والتماهــي معــه يف املقــام األول.

مــع الخرييــن مــن األبطــال ،وتعاطفــا مــع

الغــاف واللوحــة األوىل لتكتمــل نفســيا يف آخــر

منفلتــة لتخــرج .فمــن جانــب عــى الفنــان ،يف

الثيمــة بــكل أدوات ومراحــل إن ـتـاج الشــريط
ثالثــا؛ مفهــوم القدريــة معطــل للقــدرة عــى

الحلــم لــذا غــر متســلط عــى الص ـنـاع ،بــل

املتتاليــة ،ســواء رســومات ،أو بالونــات لغويــة

واقعــا يف أغلبــه متفقــا عــى شــروطه منــذ
البدايــة بــن ص ـنـاع الشــريط املرســوم والقــارئ،
ســواء يف عالقتــه باملتخيــل مــن الشــخصيات

واألماكــن واألزمنــة ،أو الواقعــي الــذي يحتضــن

مــا يعيشــه مــن حكايــة متخيلــة داخلــه ،واعــن

الحلــم املــزدوج ،ومقولــة غابرييــل غارســيا

النقود» لننطلــق منهــا للشــغف ومأزقــه.

طرفيــه كيانــان مــا يهمنــا منــه يف نهايــة هــذا

لكنهــم اســتمروا دفاعــا عــن هويتهــم كمــاك
للخيــال ال مســتأجرين مؤقتــن لــه .ثالثــا؛ إذا

ملحــت داخلــك تملمــا مــن شــح النقــود تذكــر
والحــكاء ذي الخيــال املذهــل ،وأحــد أصحــاب
ومــن أجــل دعمــك نفســيا سأشــر إىل نمــوذج
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يظــل منزويــا لــدى الربجــوازي منهــا .وأحيانــا

تكــون فا ـتـرة فتكشــف التكالــب عــى الرائــج
 Trendكمصــدر أســاس ملناقشــة الخطابــات
العامليــة واإلقليميــة واملجتمعيــة امللموســة عــى
مواقــع تواصــل افرتاضيــة وخلــق  pop artضــد

ولكنــه اســتهاليك يقــع يف ح ـفـرة ،عــى مســتوى

طـاء البطــل الــذي
شــكل الخطــاب ،يف نفــس أخ ـ
يســعى لزلزلــة صورتــه املهيمنــة واملســيطرة.
مرســخا لــه دون وعــي ،عــر الحمــاس املتعجــل،
وعــدم التدقيــق يف عالقــة الشــكل باملضمــون.

أنديــل ابــن جيلــه اإلحتجاجــي الــذي يملــك
الجرأة عىل نقد أصنامه ذاته .لكن لديه ،كجل

أ ـفـراده ،مشــكلة الحب /ـكـره Ambivalence

جـزءا
ملفهــوم السياســة ،مــن حيــث كونهــا ـ
عضويا من حياته ال يستطيع الفكاك منه ،ويف

الوقت ذاته مادة خاما للشغف والعمل عليها
مــن جانــب ومــادة خامــا لصنــع األغــال مــن

جانــب آخــر .ورغــم تعاطفــي وتقديــري لجانــب
الفريــد للفنــان بيــل وتريســون .والتــي اســتمرت

سـاكه الدقيــق ب ـمـراس اإلن ـتـاج ســواء
حيــث إم ـ

وبــن إنجــذاب نحــو اقتنــاص فرصــة مواتيــة،

مــا؟ هــل ُيســأل الطبيــب ،عــى ســبيل املثــال ،إذا

و ســلبياته.

مــن شــكل  Formاملــاذ األرســطي التطهــري

املرســومة يف العقــد األخــر.

لقمة عيش صغرية أو فاخرة يف فرتة اقتصادية

شـرائط مرســومة مــن
محمــد أنديــل ـ فنــان ـ

وبــذال للجهــد ،وتدفقــا علنيــا عــى منصــات

املرسومة ،وخاصة بعد الحركات اإلحتجاجية

كليهمــا ،لكــن عــي اإلشــارة إىل ســلبياتها عــى

طاقــم اإلعــداد الرئيــس يف برنامــج الربنامــج

حاليــا إلن ـتـاج الفكــر ،لكنــه يف مرحلــة املناقشــة

إىل صرعــة ثقافيــة تتكالــب عليهــا جهــات

والت ـكـرار بفعــل التســارع الزمنــي للصرعــة

وحظا أكاديميا وافرا ممن يمثلون التيار الناقد

تلمــس الك ـفـاءة يف الســر عــى طريقهــا ذاتــه،

العنكبوتيــة يف وســعك تحميلــه مجانــا لكامــل

ذات مســؤولية محــدودة أو غــر ربحيــة ،أو

شـرة أعــوام مــن  1985إىل  1995مســتفيدة
ع ـ

ذاتــه ،ولكــن يف محتــوى  Contentجــادي
الذع ،وثقــايف نقــدي ممتــع ومــرح للغايــة لجــل
مناحــي مؤسســات انضبــاط املجتمــع األ ـمـريك،
والقــت إقبــاال مب ـهـرا لكافــة الفئــات العمريــة
مــن مهووســيها ،ونالــت ترجمــات للغــات عــدة
للحلــم األ ـمـريك .ويوجــد ملــف عــى الشــبكة
أعدادهــا.

شـرائط العربيــة
حـول ظا ـهـرة ال ـ
ففــي ظــل ت ـ
عامي  2011و ،2012السلمية منها والعنيفة،

ضـاء واملجــال ،ويف بدايــة
عــدة متنوعــة الف ـ
شـركات خاصــة
ومنهــا ،فضائيــا ،الواقعــي ك ـ
عـرب
اال ـفـرايض عــى اإلنرتنــت مــن مواقــع ك ـ

…« .لكــن الــذي يحــدث أن الكاتــب يف اتجــاه

كوميكــس وبوابــة الكوميكــس ومنهــا مجاليــا،

أحمــد أباظــة ـ رســام مصــري مؤســس محــل

واملســتقل والتســويقي الكرنفــايل الحكومــي

والرســام يف اتجــاه والناشــر يف اتجــاه أخــر» ….

شـرائط املرســومة
مختــص يف بيــع مجــات ال ـ
ذلــك املقطــع أىت يف ســياق مقابلــة معــه يف ورقــة

بحثيــة هامــة أعدتهــا مؤسســة حريــة الفكــر
والتعبري تحت عنوان «الكوميكس يف العربية:

املشــهد يف مصــر» .وعــى الرغــم مــن أنــه أىت يف

ســياق تعقيبــه عــى مشــكلة دعــم الناشــرين
للمنتــج ،إال أنــه بالنســبة يل دال للغايــة مــن
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الحقوقــي والتنمــوي والســيايس الحكومــي
واملســتقل ،وانخراطهــا املتعجــل ألســباب عــدة،

أســعى للنــأي بنفــي مــن حكــم قيمــة عليهــا
أو بحــث نيــات فيهــا ،يف وســيط لــه تقاليــده
وانفالتاته الواعية عىل مستوى كل من الشكل

ســواء لتأكيــد الحضــور واال ـعـراف ،أو لقنــص

حرجــة عامليــة ،وهــو مــا أتعاطــف إنســانيا مــع

مؤســي مجلــة توتــك ـتـوك وواحــد مــن

املدى الطويل ،واملتمثلة يف اإلرهاق واالستنزاف

لباســم يوســف وم ـبـدع راديــو اإلنرتنيــت كفــر

والتخــوف مــن زوالهــا.

لشــخصية أخ أكــر ـ مصــر

خـرا م ـبـدع ومنتــج وممثــل
الشــيخ الحبيبــة ومؤ ـ

هــو مــن األكــر انفتاحــا بينهــم عــى املعرفــة،
التواصــل .يف محاولــة قــد تكــون غــر مكتملــة

ويحدثهــا ســاعة بســاعة ،مــن شــباب يســار

الجــادة للمهيمــن واملســيطر عــى املتــداول منــه
دون اال ـنـزالق الكامــل يف خنــدق مــا .فهــو يعــد

بالنســبة يل تمثيــل جيــد الســتغالل قفشــة

مــا أعرفــه هــو أن الف ـكـرة االســتثنائية والجريئــة

وهذا املقطع يأيت من مقابلة معه يف ذات ورقة

ت ـكـرار طــرق أبــواب املتلقــي يفتــح يف النهايــة بابــا

هوية فنان الشرائط املرسومة.

ويســعى دائمــا يف عكــس موضــع املالبــس عــى

والراســخة تجلــب املــال وليــس العكــس ،وأن
خـول الجمهــور أوال ،وهــو األهــم،
واحــدا لد ـ
وحينهــا ســينصاع تاليــا رأس مــال مــرن أو

تقليــدي ،فهــو يف األخــر طبعــه الخــوف ،وهــذا
حقــه ،طاملــا يعلنــه صراحــة دون إل ـقـاء لــوم غــر

حقيقــي عــى أمــر أو آخــر أو عــى زيــد أو عبيــد.
هــل يعــرف صديقــي املحشــور يف عربتــه كل مــا
نتحــدث فيــه عــن ـمـرايس الحلــم واإلن ـتـاج يف

منطقتنا .ويف األحرى؛ هل يهتم بهما ويتحرك

واملضمــون ،أدى إىل تشــتت الكاتــب والرســام

جماعــي طويــل األمــد وراســخ يف جذبــه ملتلقيــه،

«ملــاذا نحــاول دائمــا ربــط الفنــان بموقــف ســيايس

اإلجابــة الهامــة عــى هــذا الســؤال.

البحث السابقة ويف سياق تعليقه عىل مشكلة
ملاذا أنديل تحديدا ألختم به بحثي هذا؟

رأوه مــن انهيــارات ألنســقة ولشــخصيات ،إال

أنهــا مشــكلة غــر مناســبة ،ومعطلــة دون داع،

افرتاضيــة أحبهــا «نحــن ننشــر االيجابيــات

ظـرة؟ ســأترك لــه ولكــم
لدعمهمــا ولــو بإل ـقـاء ن ـ

والناشــر مــا بــن شــغف تنفيــذ حلــم فــردي أو

كان لــه توجــه ســيايس أم ال؟»

ال ـكـره يف هــذه االزدواجيــة ،وذلــك مــن ـفـرط مــا

يف األمــام؛ ومالبســنا الداخليــة يف الخلــف»
حبــل الغســيل.

ملــن يســتمد يف األســاس أدوات تحليلــه يوميــا،
عاملــي تخطــوا األيديولوجيــات واألفــكار الحداثيــة

القديمــة وثكناتهــا الخانقــة.

رغــم هــذا تلقفــوا نخبــا مــن القلــب كمقاومــن

مرحــن وخفيفــي الظــل؛ فاملســتقبل لكــم
خلــف تلــك املتاريــس يــا جيــل يقــظ انتمــى ملــآزق
إنســان قــد يمــر عليــه يف أي لحظــة ،وأي مــكان،

متلقفني عرب ولو إيماءة ثيمته األساس ،ودون

أدىن صــات تجمعكــم بــه ،لتقتلعــوا منــه عــر

يف ظنــي هــو النمــوذج األ ـقـرب للنجــاح بينهــم

لكــن يــأيت مــأزق أنديــل ،بالنســبة يل ،كمــأزق

املشــاعر ثــم الوعــي حلمــا وشــغفا دائمــن .قــد

شــغف واإلنتاج/عــدم تشــتت ،واالســتمرارية

العنكبوتيــة ،ومــا تقدمــه مــن استســهال بحثــي

جـزء مــن حلمكــم وشــغفكم!
ـ

جميعــا يف الفهــم واإللتحــام ب ـمـرايس الحلــم/
خـرات ووعــي،
يف طــرق األبــواب الكتســاب ـ

واألهــم خلــق جمهــور .وليــس األكــر موهبــة
بينهــم قطعــا؛ فمــن يعرفوننــي منهــم يعلمــون
قنوطــي وكرهــي لصيغــة «أفعــل التفضيــل».

فقــط محمــد أنديــل هــو مفتــاح مناســب للغايــة
شـرائط
للحديــث عــن ا ـملـراس الثالــث يف ال ـ
العربية املرسومة؛ مرتاس الهوية يف إيجابياته

جيــل كامــل تربــى عــى بوصلــة الشــبكة
مــن ـفـرط التوافــر .ويتجــى هــذا املــأزق تمامــا يف
مأزق الرائج  Trendبمشابك غسيله الساخنة
والجاذبــة عــر الهــوس الجماعــي والشــهية يف

يكــون حلمــه وشــغفه ،لكنهمــا ،وبالتأكيــد،

مخرج سينمائي من مصر

أغلــب األحيــان .والتــي أحيانــا مــا تلســع يدهــم
ذاتهــا مــن ـفـرط الــذكاء عنــد االلتقــاط املتعجــل
لزاوية نظر مهرولة لهذا الرائج ،فاضحا لحس
سلطوي قبيل متأصل يف ثقافة املنطقة ،ولكنه
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في انتظار سوبرمان
الالجئ والمواطن الكوني
شادي عالءالدين

عندمــا كان الســوريون يصرخــون بعــد أن تركهــم العالــم يواجهــون باللحــم العــاري
حـزب اللــه «يــا اللــه مــا لنــا ـغـرك يــا
براميــل األســد ،وصواريــخ روســيا ،وســكاكني إ ـيـران و ـ

اللــه» ،كا ـنـوا ينتظ ــرون ســوبرمان ممثــل العدالــة اإللهيــة ليــأيت وينقذهــم.

كان هنــاك ثمــة لحظــة مــن اليــأس الكامــل تســتبطن أمــا مــا ال يمكــن للواقــع أن يشــكل

مرجعيتــه بــل الحكايــة والحكايــة فقــط.

سوبرمان الذي عرفت كان يمكن أن يضعف ويبكي

سوبرمان

التــي كانــت تحاصــر طفولتــي يف الحــي القائــم

الفلســطينيني كانــوا يموتــون ألســباب تتعلــق

ومــا يمثلونــه مــن روح تفاعليــة كانــت الرافعــة
ّ
التحضــر والتطــور.
األساســية لف ـكـرة

الحكايــة كان الكنايــة

يمكــن أن أ ـقـول إن ســوبرمان بــات بطــا عفــا

يســتخدم هــذه املعرفــة ضــد أحــد ،وكان ال

عــى التمثــل بــأي مــن الشــخصيات العســكرية

شـرنا فيهــا .هــو
التــي صنعهــا العالــم املعاصــر وح ـ

مــا حرصــت اآللــة اإلعالميــة الســينمائية عــى بثــه

خطــر مــا .إنــه يمثــل الصــورة املعكوســة لرجــل

عــى خــط التمــاس بــن منطقتــن متحاربتــن

املمكنــة للحظــات اليــأس

عـرض
الالجــئ القــادم مــن كوكــب كريبتــون املت ـ
للفناء ليسكن األرض كمواطن.

عليــه الزمــان يف أيامنــا هــذه ،وهــو يتناقــض مــع
الحقا ،فهو بطل مثايل ال ينكل وال ينتقم ،بل

ينفــذ القانــون وحســب.

يتدخــل يف حيــوات النــاس إال بحــال كان هنــاك
املخا ـبـرات الــذي نعرفــه.

إنــه الغريــب الــذي يعيدنــا إىل رشــدنا ،إنــه كنايــة

العدالة ،بوصفها فكرة كونية عامة ال يمكن أن

جـرال
عــى القديــر ،ألنــه كمــا ي ـقـول أســتاذه ال ـ

املعتقل لدى أعدائه ال يرحم يف حني أن القدير

القيــم هــي البطــل الجبــار ولكننــا فقدناهــا .مــن

ذلــك القــادم مــن بعيــد يريــد أن يكــون بطــل

يمكــن أن ن ـقـول إن ســوبرمان كان بطــا حنونــا

القــادم مــن بعيــد ليعيــد إن ـتـاج عالقتنــا بهــا عــى

ليــس بطــا خاضعــا للسياســة ،ولكنــه بطــل

حـرص عــى أن يغطــي اإلقامــة
للبطولــة ،و ـ

وتبنينــاه ورعيناه ،ولكننــا لــم نحتملــه فعمدنــا

لتبــدل الثقافــات واختــاف طــرق التفكــر.

تنفيــذ العدالــة تحــت ســقف القانــون .ســوبرمان
الضمــر والوعــي اإلنســاين العــام بالحــق.

يختــار أن يكــون مواطنــا ،ولذلــك فــإن مهمــة

الد ـفـاع عــن ف ـكـرة املواطنــة يف كوكــب اللجــوء،

تشكل العنوان الرئييس لبطولته بحيث تتجىل

هــذه البطولــة بوصفهــا التمثــل األعــى لقــوة
املواطنــة وفكرتهــا.
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ورقيقــا ،اضطــر إىل أن يدفــع العزلــة ثمنــا

هنــا فإننــا يف أمــس الحاجــة إىل ذلــك اآلخــر

هيئــة بطــل جبــار ،كان قــد ســبق لنــا أن خلقنــاه

إىل قتلــه.

الجربيــة يف عالــم البطولــة بمهنــة الصحــايف.
ّ
لعلــه مــن الطريــف أن بعــض القصــص املصــورة

إنه عودة املفقود واملنفي الذي يعيد تشكيلنا.

ظـره الجبــارة
الجبــار كانــت يف اســتخدام أشــعة ن ـ

الشــخصية ال بــد مــن اال ـعـراف بأننــي مديــن لهــا

كان البطــل الجبــار يفعــل ذلــك ،ولكنــه ال

لقــد أنقــذين ســوبرمان مــن اإلعجــاب بــأي بطــل

املنشــورة بالعربيــة تلفــت إىل أن تســلية البطــل
ّ
التلصــص عــى اآلخريــن.
يف

توســيعها لتصبــح ف ـكـرة يمكــن أن تضــم العالــم

املزيفــة التــي تنمــو عــى أنقــاض ف ـكـرة العدالــة

مرشــحني ليكونــوا ســوبرماين ،ولكــن املفاضلــة

قصوى عمّ ا يمثله االغرتاب املقصود عن القيم.

يرحــم.

ســاعدين ســوبرمان عــى اكتشــاف أن األوطــان

سـره.
بأ ـ

والفظاظــة .كان الفدائيــون الفلســطينيون

الســماح لهــم بممارســة مــا يســتطيعونه فعــا،

يجتمــع العالــم ليغتــال ســوبرمان املواطــن

ســوبرمان هــو البطــل الخــاص لــكل منــا ،ولكنــه

شــمس كوكــب األرض الص ـفـراء تمنحــه

تســتبدل وال أن تمــوت ،كمــا أنهــا غــر خاضعــة

بارتباطهــم بموطنهــم األصــي.

جميعهم كانوا عاديني وآيلني لالنكسار واملوت

البطــل األ ـمـريك رامبــو عــى ســبيل املثــال ،وكمــا
ورد يف أحــد أفــام السلســلة الشــهرية ،يتفــوق

حـرب األهليــة ســيئة الذكــر.
خــال ـفـرة ال ـ

القــادم مــن موطنــه األصــي ،فكذلــك آمنــت أن

تقتل ،وأن النجاة تكون من خالل خيانتها ،أي

شـركا.
يســتطيع مــع ذلــك أن يكــون عامــا وم ـ

شـاء أن يســتخدمها يف خدمــة
قــوة جبــارة .ي ـ
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حـرب .لــم أكــن قــادرا
حقيقــي وفعــي يف زمــن ال ـ

عـرض لشــعاع الكريبتونيــت
أن يمــوت إال إذا ت ـ

واملشــاركة .قوتهــم الجبــارة املصــادرة تكمــن يف

العاملــي لصالــح مجموعــات مــن الســوبرمانات
والحــق والقانــون.

لصالحــه.
ّ
كانــت رائحتهــم فظــة ،وكانــوا يصطنعــون

اآلن نشهد عىل عملية اغتيال عاملية لسوبرمان

لعــل القصــة األكــر لصوقــا يف ذهنــي مــن

سـاع ،وكل جماعــة
م ّيــاال إىل الضيــق بــدل االت ـ

وهــو مكبــل باألصفــاد ،ومقبــوض عليــه إثــر

دون أن أكون قادرا عىل التفسري املنطقي بأنهم

خصوصيتهــا.

بينهم وبني سوبرمان الحكاية صبت يف النهاية

القســوة يف كل ســلوكاتهم وكنــت أحــس مــن
ليسوا عىل ذلك القدر من القوة الذي ّ
يدعونه.
شـرك الــذي اكتشــفته الحقــا بينهــم
القاســم امل ـ

وبــن ســوبرمان كان البــكاء ،فالبطــل الجبــار لــم

إذا شــئت الحديــث عــن عالقتــي الخاصــة بهــذه

يتــورع يف بعــض القصــص عــن البــكاء ،وغالبــا

بالكثــر الكثــر.

شـركا بينهــم
ســبب إضــايف شــكل عامــا م ـ

كانــت الوحــدة هــي الســبب.

وبــن ســوبرمان فكمــا أن ســوبرمان ال يمكــن

وللف ـكـرة الجميلــة التــي يمثلهــا .العالــم بــات
تتجــه إىل إعــادة تعريــف نفســها انطالقــا مــن

قصــص ســوبرمان التــي قرأتهــا هــي قصــة تمثلــه
نجــاح أحــد أعدائــه يف تصو ـيـره بوصفــه خارجــا
عــى القانــون.

بتنــا أمــام حشــد هائــل مــن الخصوصيــات

البطــل الجبــار خضــع للقانــون ،ولــم يحــاول أن

األليــف الــذي يمثلــه ســوبرمان ،وطــرده مــن

إذن ليســت يف نهايــة املطــاف ســوى قــوة املدينــة

املتناحرة التي ساهمت يف تغريب ذلك الغريب
موقعه يف العالم وتدمري الكناية املفتوحة التي
يمثلهــا.

ف ـكـرة الالجــئ تــذوي يف العالــم .الالجئــون
يريــدون مثــل ســوبرمان النجــاة واالند ـمـاج

يســتعمل قوتــه للخــروج عليــه .القــوة الجبــارة
واملدنيــة ،وهــي القــوة التــي يصادرهــا عــن ســابق
تصــور وتصميــم عالــم اليــوم.

شاعر وكاتب من لبنان
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كوميكس فرنسي

رسم في غالف مجلة أديل

مالمح من فن حداثي وعريق
أبوبكر العيادي

شـرطة املرســومة يف عيــون عشــاقها فـ ّـن قائــم بذاتــه ،يطلقــون عليــه لقــب «الفــن
األ ـ
ّ
التاســع» ،بالرغــم مــن عــدم اإل ـقـرار بالتلفزيــون فنــا ثامنــا ،واعتبــاره تابعــا للســينما.
ويزعمــون أن جــذوره تعــود إىل العصــور القديمــة ،ويضربــون أمثلــة عــى ذلــك برســوم
املعابــد الفرعونيــة ،ودســاتري األدويــة لــدى شــعوب املايــا املعروفــة ،وأفاريــز البنتيــون
جـان برومــا ،والنقــوش الســفىل ملعبــد أنكــور بكمبوديــا… وكلهــا
بأثينــا ،ومسـ ّـلة ترا ـ
لوحــات تقــوم عــى تعاقــب صــور أو نقــوش ت ــروي حكايــة.

بيد

أن مؤرخــي الفنــون ال يجــدون يف البعــد

الحيــاة يف ذلــك الوقــت .وملــا استحســنها ال ـقـراء

موقعــا داخــل الفنــون البصريــة ،واألرجــح يف

قبل أن تظهر دور نشر متخصصة يف هذا الفن

العالــم أنــه ،كاألدب الــروايئ ،ال يتنكــب عــن أي

املواقــع األثريــة لتوخــي الدقــة واألمانــة يف الرســم

صارت تجمع تلك اللوحات يف كت ّيبات دورية،

يف املدرســة األمريكيــة ،و»مانغــا» يف املدرســة

إلدمــون تابيســييه ،أول مــن اســتعمل بالونــات

يرى أنصار هذا الفن الذي انتشر يف شتى بلدان

رأيهم أن البداية الفعلية كانت يف أواخر القرن

الجديد الذي وجد جمهوره يف أوساط الناشئة،

يف أواخــر القــرن التاســع عشــر كمــا أســلفنا مــن

وتجســيد األصــوات ،وكان لــه دور حاســم يف

ضـوع ،ذو أفــق ال حــدود لــه ،فهــو يتنــاول
مو ـ

شــريط «الطفــل األصفــر» بـ»تــروث مغازيــن» يف

إنجــازه ال يســتوجب أكــر مــن فنــان واحــد ي ـتـوىل

ثــم تحولــت إىل سالســل ذات أبطــال قاريــن

الســردي لتلــك األعمــال مــا يفــرد لهــا

التاســع عشــر ،عــام  1896تحديــدا ،مــع ظهــور
الواليــات املتحــدة ،وإن اختلفــوا يف تعريفــه،

شـرطة
فهــو يف نظــر رودولــف توبفــر ،مب ـتـدع األ ـ
املرســومة ،أدب يف شــكل لوحــات مرســومة،
ويف نظــر ويــل إيزنــر فــن تعاقبــي أو ســرد ـمـريئ،
وقــد اســتقر ا ـلـرأي اليــوم عــى أنــه مجموعــة مــن

رســوم متعاقبة مشــفوعة بنص ســردي حواري
يف أغلبه ،يخدم أحدهما اآلخر ،حيث ال يفهم
النــص إال بالرســم ،وال يفهــم الرســم بغــر

النص.

عملــت عــى ترســيخه وتطو ـيـره ،ال ســيما أن

يف الوقــت ذاتــه كتابــة الســيناريو والرســم حينمــا

ذوي ســمات خاصــة مثــل بيتــل بايــي ،ودوين

يؤكــدون أن أول شــريط مرســوم بحــق ظهــر عــام

 1923وكان بعنــوان «ريغوبــر يصيــد فراشــة

نــوراك» ،ثــم تلتــه سلســلة «زيــغ وبيــس» التــي

والتلويــن ،فظ ـهـرت ألبومــات متنوعــة تحــوي

وباطمان… وقد اجتاحت هذه املوجة أوروبا يف

تريبيون قبل أن تخصص لها عام  1925ملحقا

عــى خطاهــا يف الصحــف واملجــات ،قبــل أن

مشــهور يف ذلــك الوقــت هــو أالن ســانتوغان،

املــرور إىل ثالثــة متخصصــن يف التأليــف والرســم

حـول بطــل
أكــر مــن حكايــة ،وسالســل تحــوم ـ

مــا يف حلقــات متتابعــة .ومــع تزايــد اهتمــام

شــريحة معينــة مــن ال ـقـراء تســتهويها ـقـراءة
الكتــب املرســومة ،ظ ـهـرت روايــات مرســومة يف
كتــب مســتقلة .Graphic novel

محــدودة اللوحــات تــروي طرفــة أو حادثــة

شـرطة املرســومة بالفرنســية) لــدى
لعبــارة األ ـ
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الواليــات املتحــدة يف شــكل لوحــات محــدودة،

تطويــر املشــهد األوروبــي كلــه ،ولــو أن املؤرخــن

كانــت الكتــب ال تســتعمل األلــوان ،قبــل أن يتــم

اســتند هــذا الفــن يف بداياتــه إىل الصحــف

مضحكــة أو موقفــا ســاخرا مــن بعــض مظاهــر

اآلســيوية وخصوصــا اليابــان .انطلقــت التجربــة

حـاكاة الصوتيــة والســرد
الــكالم والتعليقــات وامل ـ

املاكــر ،وبابــاي ،ومنــدراك ،قبــل أن تحتفــي

بــرزت يف هــذا الفــن ثــاث مــدارس بتســميات

واملجــات ،التــي كانــت تحتضــن محــاوالت
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وفرنســا ،و»كوميــك» و»ســريب كوميــك»

الحقيقية ظهرت عام  1908مع «سام وساب»

تدريجيــا منــذ التســعينات لتدخــل عهــدا جديــدا.

العصــور الوســطى بأوروبــا ،و»أوزيريــس» يف

بأبطــال ال يقهــرون مثــل ســبيدرمان وســوبرمان

أواســط العشــرينات مــن القــرن املــايض ،فســارت
تنحــرف عنهــا مــع جــورج ريمــي الشــهري بهرجــي

اقتبســتها جريــدة «إكسلســيور» عــن شــيغاغو

أســمته «األحــد املصــور» ،ـتـوىل تأثيثــه رســام
شـره يف كافــة البلــدان األوروبيــة.
ونجــح يف ن ـ

( )1983-1907الذي كان له تأثري كبري عىل سائر

شـرطة املرســومة املتداولــة منــذ
وظلــت األ ـ

الرســم والســرد عــى حـ ّـد ســواء ،رغــم أنــه تأثــر

حـول بطــل يخــوض مغا ـمـرات،
بخاصــة ،تحــوم ـ

التجــارب األوروبيــة بفضــل مقاربتــه الجديــدة يف

مختلفــة« :بــي دي» ( .B. Dالحرفــان األوالن

هــو نفســه بالفرنــي أالن ســانتوغان.

املدرســة األوروبيــة خصوصــا يف بلجيــكا

منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر ،ولكــن البدايــة

شـرطة املرســومة
يف فرنســا بــدأت إرهاصــات األ ـ

ذلــك الوقــت ،يف الكتــب املوجهــة إىل الشــبيبة
وبلغــت أوجهــا يف الســتينات بظهــور جريــدة
«ســبريو» التــي اســتقطبت نخبــة مــن كبــار

الرســامني واملؤلفــن .ثــم بــدأت تتخــى عــن ذلــك

الظرف واملغامرة والتأمل والعالقات العاطفية
والرياضــة واالكتشــافات الجغرافيــة والحيــاة

يف العصــور القديمــة ووقائــع التاريــخ وحمايــة

البيئــة واألبحــاث البوليســية والرعــب والخيــال
العلمــي بــكل مكوناتــه ،بــل إن بعــض املؤلفــن

والرســامني يقومــون بعمــل توثيقــي دقيــق

ليقدمــوا لل ـقـراء مشــاهد ألصــق بالواقــع الــذي
يصورونــه ،مــن حيــث الحقائــق التاريخيــة فضــا
عــن املالبــس والديكــور ومالمــح الشــخصيات

والوســائل املســتعملة يف حضــارات ســادت ثــم
بــادت ،كمــا فعــل البلجيــي هرجــي ،وكان يــزور

املــدن والقــرى واملعالــم واآلثــار يف أفريقيــا وآســيا
وأ ـمـركا الالتينيــة إلنجــاز سلســلة «تنتــان»؛ أو
الفرنــي جــاك مارتــن مؤلــف «رحــات أليكــس»

يف العالــم الرومــاين القديــم ،و»جهــان» يف

مصــر الفرعونيــة ،فقــد كان هــو أيضــا يرتــاد
والصياغــة ،وب ـلـوغ مصداقيــة تاريخيــة تضاهــي
أكــر املؤلفــات الجامعيــة رصانــة.

جـرأة يف تنــاول
هــذه الحرفيــة العاليــة وال ـ
املواضيــع بشــكل جــذاب حققتــا ملنشــورات

هــذا الفــن يف فرنســا أرقامــا مذهلــة ،فقــد بيــع
خـرة مــن ألبــوم «تيتــوف» مثــا
يف األعــوام األ ـ

مليــون وثمــاين مئــة ألــف نســخة ،وحققــت
شـرطة املصــورة عــام  2008أرباحــا
كتــب األ ـ

قـ ّـدرت بنحــو  320مليــون يــورو أي مــا يعــادل
 8باملئــة مــن ســوق الكتــاب ،بزيــادة  10باملئــة

مــن حجــم املبيعــات يف العــام الــذي ســبقه ،مــا

شـره وترويجــه
حــدا بالســاهرين عــى إبداعــه ون ـ
إىل إقامــة مهرجانــات ســنوية أشــهرها مهرجــان

مدينــة أنغوليــم ،ودفــع دور النشــر الكــرى
التــي ُتعنــى عــادة بــاألدب والفكــر مثــل غاليمــار،

وغراســيه ،وســويْ  ،ودونويــل ،وآكــت ســود
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

«تان تان» الشخصية األشهر في مجالت الكوميكس باللغة الفرنسية

إىل االلتحــاق بالــدور املختصــة يف هــذا املجــال
كدوبــوي ،وغلينــا ،ودارغــو ،وخصوصــا

بيلــوت التــي أعطــت فرنســا بطــا قوميــا هــو
«أســترييكس» تــداول عــى صياغــة مغامراتــه

العديــدة ضــد القــوات الرومانيــة الغازيــة أشــهر
الرســامني مــن غوتليــب ،ودروييــه إىل كابــو،

وتــاردي ،وأنــي بــال ،وشــكل بدايــة توجّ ــه هــذا

الفــن نحــو الكبــار.

شـرطة املرســومة» كمــا وصفهــا
وإذا كانــت «األ ـ
عــام  2000هــري فيليبينــي ،الــذي خصهــا

بمعجــم« ،هــي قبــل يشء فــن شــعبي ـيـراد منــه
الرتويح عن النفس ،وليست إنتاجا موجها إىل

النخبــة مــن املثقفــن» ،فــإن ذلــك األفــق املعتــاد
خـرة ،وتفجــر
قــد وقــع تجــاوزه يف األعــوام األ ـ
أسســه .ففــي عالــم ذي أطــر صارمــة تحتمهــا

شروط تجارية (كاملانغا يف اليابان والكوميكس

يف الواليــات املتحــدة) ،تبــدو الســوق الفرنســية
اســتثناء ،فهي يف حالة توســع وانتشــار ،وبرغم

عــدد العناويــن التــي فاقــت الســتة آالف عــام
 ،2015اتســم اإلن ـتـاج با ـلـراء والت ـنـوع ،وإىل
جانــب السالســل القويــة واألبطــال املتواتريــن،

شـرطة مرســومة تتســم بالجــدة
ظ ـهـرت أ ـ

واالبتــكار ،يف َســحب محــدود ال محالــة ولكنهــا
استطاعت أن تكسب جمهورها ،وأن تمعن يف

االبتــكار ،معــززة بمدونــات لتمتــن العالقــة مــع
القــارئ وإطالعــه عــى املســتجدات ،يؤازرهــم يف

ذلــك مكتبيــون واعــون بجــودة املــادة املقرتحــة
وجدواهــا .نلمــس ذلــك جليــا يف العناويــن التــي

ضمتهــا القائمــة الرســمية ملهرجــان أنغوليــم يف
خـرة ،ويف مجلــة « »XXIمنــذ عددهــا
دورتــه األ ـ

األول التــي اعتــادت أن تنشــر تقر ـيـرا وثائقيــا
مرســوما يف ثالثــن صفحــة ،حتــى جريــدة

لومونــد ديبلوماتيــك خصصــت عــددا خاصــا
خـراج فنــي بديــع مــع الحفــاظ
مرســوما كلــه يف إ ـ

عىل جدية الطرح السيايس الذي درجت عليه.

لــم تتنكــب املوجــة الجديــدة عــن تنــاول شــتى
املواضيــع ،حتــى السياســية منهــا ،ســواء يف
الصحــف املشاكســة مثــل شــاريل هبــدو ،وســيني
هبــدو ،أو يف مؤلفــات ترســم يف ســخرية الذعــة
صــورة الزع ـمـاء السياســيني ،مثــل ســاركوزي،

وخاصة دومينك فيلبان الذي اختار كريستوف
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مقال

يحتل الكوميكس في فرنسا مساحات عريضة من االهتمام العام بالكتب المصورة والمجالت والمعارض الفني ة

بــان وأبيــل ل ـنـزاك أن يتوقفــا عنــد تجربتــه عــى

حـرة ،تعتقــد اعتقــادا
مســتبدة ،قلقــة ،م ـ

رأس وزارة الخارجيــة ،فقــد رســما يف كتــاب

بعنــوان «يك دورســاي» بورتريــه لشــخصية

راســخا أنهــا منــذورة ملصــر تاريخــي ،فضــا
عمــا يحــاك يف أروقــة الــوزارة مــن دســائس
ومؤا ـمـرات ،بعضهــا جـ ّـدي يكشــف الخلفيــات

حاز شهرته عن طريق النشر عىل اإلنرتنت دون

ولكنها تفتح عينيه عىل حقائق ال يعرفها تمام

بالفــن التاســع بشــكل مذهــل ،فقــد بلــغ عددهــا

القصرية «مالحظات» كل أسبوع جمهورا يعد

الجديــد الــذي نشــأ عــى املانغــا والكوميكــس

مؤلفــات.

ويتجــى ذلــك يف األعمــال التــي يلتقــي فيهــا

باجيــو .الالفــت أيضــا تناســل املدونــات الخاصــة

شـرطة
يف آخــر إحصائيــة لجمعيــة نقــاد األ ـ

املرســومة وصحافييهــا نحــو خمســة عشــر ألــف

وســاطة ،مثــل بوليــه الــذي تســتقطب حكاياتــه

بــاآلالف ،وقــد جمعهــا حتــى اآلن يف خمســة

مدونة ،بعضها واجهات يقدم فيها الرسامون

أقرب إىل الهزل .وقد اعتربه النقاد شهادة عما

شــابوزي الشــهري بلويــس تروندايــم ،وماتيــو

اإليرانيــة مرجــان ســاترابي يف «بريســيبلوليس»

شـرطة
خـول ا ـملـرأة عالــم األ ـ
وممــا يلفــت االنتبــاه د ـ

يقرتحــون محاوالتهــم عــى أن يتلقفهــا هــذا

يــدور يف الكواليــس عــى طريقــة مســرح موليــر.

املرســومة ،فبعــد أن كان دورهــا مهمشــا يــكاد
يقتصــر عــى بعــض املحــاوالت ،ظ ـهـرت عــدة
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املعرفة .إىل جانب ذلك نالحظ ميال من الجيل

شــاب فرنــي يدعــى ماكســيمليان لــوروا يف

بورجــون ،وتــري نــوري؛ ومنهــم مــن غــاص يف

أســماء ســجلت حضــورا بــارزا مثــل نــن أنتيكــو،
ّ
وأول لوســت ،وبينيلــوب
وإيلــودي دوران،

كمــا أن انفتــاح فرنســا عــى الثقافــات األخــرى

التي تتخذ فيها قرارات خطرية ،وبعضها اآلخر
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وســاهم يف نشــر أعمالهــم ورقيــا .بــل إن ثمــة مــن

شــعوبهم أكــر ممــا تخــص الشــعب الفرنــي،

حروب يوغسالفيا ،ثم خص به حياة الالجئني

واالبتــكار .منهــم مــن عــاد إىل التاريــخ يســتقرئ

أعمالهــم ،مثــل مدونــات جــوان صفــر ،ولــوران
ضـاء لن ـكـرات
ســابان ،فيمــا بعضهــا اآلخــر ف ـ

الناشر أو ذاك ،عىل غرار «مانولوسانكتيس»،

وهــو ناشــر عــى الشــبكة ،اكتشــف عــدة مواهــب

إىل االســتفادة مــن خصائصهمــا ومكوناتهمــا،
فنانان من ثقافتني مختلفتني ،كما هي الحال

يف املخيمات الفلســطينية ،وقد ســار عىل هديه
كتــاب بعنــوان «الخــروج بغــر إذن» يصــور فيــه

مــا شــاهده ومــا عاشــه يف فلســطني ول ـقـاءه مــع
فلســطيني يف ســنه.

لتعيــد صياغتهــا بأســاليب فريــدة ،مســتغلة

والســوري ريــاض ســطوف يف سلســلة «عربــي

سرية عضو سابق يف الحزب الشيوعي الصيني.

خـدع
أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا مــن ـ

بســليم يف ســيناريواته ورســومه العديــدة،
يك يعــروا عــن موقفهــم مــن قضايــا تخــص

األشرطة املرسومة عىل عني الحدث ،وكان قد
سـا ّكو ،خــال
ابت ـكـره شــاب أ ـمـريك يدعــى جــو ـ

واملــدريس ي ـنوّع املواقــف املســلية التــي تتخللهمــا

أفــق ال ينــي يــزداد غيومــا ،مثــل أنــي بــال.

فتح املجال لبعض الوافدين طوعا أو كرها مثل

املســتقبل» والجزائــري منــور مرابطــن الشــهري

إيفانــس؛ ومنهــم مــن التصــق بالوســط العائــي

وأمــام ازدهــار هــذا الفــن ،أقبلــت الســينما منــذ

مــع الفرنــي فيليــب أوتييــه والصينــي يل كونــوو

وال يفوتنــا أن نســجل ظهــور جنــس جديــد مــن

سـرته يتلمــس فرائدهــا الطريفــة مثــل بريخــت
ـ

مثــل فيليــب شــابوي الشــهري بزيــب؛ ومنهــم

مطلــع الثمانينــات تغــرف مــن مادتــه الجا ـهـزة

يف كتــاب طريــف بعنــوان «حيــاة صينيــة» عــن

أحداثــه ويرســم شــخصياته ،مثــل فرنســوا

فنيــة ،كمــا هــو الشــأن يف شــريط سلســلة
ّ
فدعــم ذلــك اهتمــام ال ـقـراء،
«أســترييكس».
ّ
وحفــز املبدعــن قدامــى وجــددا عــى الخلــق

أيضــا مــن اســتبق هــذا العصــر يف محاولــة لتبــن

كاتب من تونس مقيم في باريس
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مقال
االبطال الخارقون الذين انتجتهم المخيلة األميركية احتلوا ذاكرة القراء في العالم منذ الثالثينات

األبطال الخارقون يعودون
التجربة األميركية في فن الكوميكس
طاهر علوان

ارتبطــت رســوم الكوميكــس األمريكيــة عميقــا بذا ـكـرة شــعبية واســعة امتــدت منــذ

ثالثينــات الق ــرن املــايض ،كانــت تلــك اإلصــدارات هــي األ ـقـرب إىل الذائقــة الشــعبية،
ّ
وترســخت مــن خاللهــا الشــخصيات االفرتاضيــة التــي
تفاعــل معهــا الجمهــور العريــض
صاغهــا خيــال املؤلفــن .

الشــخصيات الخارقــة كانــت هــي العالمــة الفارقــة لتلــك السلســلة مــن القصــص

والرســوم ،يف وســط تلــك البدايــات كان اكتشــاف أوىل الشــخصيات ممثلــة يف
«ســوبرمان» كنمــوذج للبطــل الخــارق الــذي أنتجتــه عبقريتــا الكاتبــن «ج ــري ســيغال»

سـام «جــو شيســتري» يومهــا لــم يكونــا ســوى طالبــن يف مدرســة عليــا ولكنهمــا ابتــدآ
والر ـ

عـام  1933بإطــاق تلــك الشــخصية إىل الجمهــور العريــض تلــك والتــي مازالــت
مــن ال ـ
شـاهديها ليــس فقــط يف الواليــات املتحــدة بــل يف أنحــاء
تتفاعــل يف أوســاط قرائهــا وم ـ

الالفت

العا لــم.
للنظــر يف تلــك البدايــات هــو مــا

يمكــن أن نســميه بـ»توطــن

البطــل الخــارق» فببســاطة شــديدة يولــد

ســوبرمان يف كوكــب آخــر ويتــم نقلــه مــن ذاك
الكوكــب قبــل تحطمــه إىل األرض حيــث ينشــأ

صغريا يف كنف عائلة فالح ّية أمريكية  ،وهكذا
اكتسب البطل الخارق مزيجا من املكونات التي
جعلتــه أكــر جاذبيــة للجمهــور األ ـمـريك

العريض .

حقــا البدايــة الجديــدة.

لقد ســاهمت الصحافة الشــعبية األكرث انتشــارا

شــملت أكــر مــن  50قصــة لــذات الشــخصيات

الــورق ،هــا هــي عــر تاريخهــا وقــد تجســدت

جـزء واحــد مــن الســوبر وومــن (ا ـملـرأة
فضــا عــن ـ

عــى تت ّبــع مغامراتهــا وكانــت هــي حقــا العالمــة

جديــدة امتــدت لســبعة عقــود وقادهــا فريــق

ســتينات القــرن املــايض وكانــت تلــك الحقبــة هــي
مؤ ّرخــو ونقــاد هــذه الظا ـهـرة الثقافية/اإلبداعيــة

مــا بــن فضيــة وبرونزيــة وذهبية ،فالعالمــة

الفارقــة للشــخصية االســتثنائية التــي ظــل

يقسمون املراحل التي مرت بها عىل أنها ترتاوح
ّ

الفارقــة ملــا عــرف بالحقبــة الفضيــة مثــا والتــي
تعــود إىل منتصــف الخمســينات مــن القــرن
املــايض كان ظهــور مــا عــرف بالخارقــن األربعــة

يف البدايــات األوىل يف ثالثينــات القــرن العشــرين

الع ـبـاءة املعهــودة بــل كان هــو الصحــايف كالرك

الربونزية التي تمتد إىل مطلع سبعينات القرن

كينــت صاحــب الصفــات البدنيــة القويــة .

وإكــس مــن ألول ـمـرة ،فيمــا شــهدت الحقبــة

العشــرين ،تطويــر العديــد مــن الشــخصيات

حصــدت تلــك االنطالقــة والتأســيس للشــخصية

الكالســيكية يف السلســلة مثــل ســبايدر مــان
والســهم األخضــر وغريهمــا فضــا عــن ضـ ّـخ

بعــض بريقهــا ال ســيما مــع بــدء االهتمــام بظهــور

صـرا ذهبيــا
ثمانينــات وتســعينات القــرن املــايض ع ـ

الخارقــة يف مــا بعــد ك ـثـرا مــن النجــاح حتــى
حـرب العامليــة الثانيــة عندمــا فقــدت
انت ـهـاء ال ـ

التلفزيــون كنـ ٍّـد قــوي أليّ وســائط أخــرى لكــن

التألــق الجديــد لتلــك السلســلة ســوف يعــود
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مــان.

يف نشــر تلــك الشــخصية وزيــادة إقبــال الجمهــور

حيــث تــم ابتــكار شــخصيات ســبايدر مــان

لــم يكــن ســوبرمان ذلــك البطــل الخــارق صاحــب
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مــن جديــد ابتــداء مــن نهايــة خمســينات وبدايــة

وسلســلة إكس مني وترســيخ شــخصية ســبايدر

املنتجــة لسالســل الكوميكــس عــن إعــادة والدة

ليــس بعيــدا عــن ذلــك الــرواج الهائــل الــذي

أفــام امتــدت لعقــد مــن الســنني :مــن 1978

أســماء جديــدة مــن الك ّتــاب فيمــا شــهدت حقبــة

لسلســلة الكوميكــس ،ومنهــا مثــا سلســلة

باتمان :عودة فارس الظالم وشخصية الجوكر

ينشدها الخيال الجمعي األمرييك حتى تضاعف

جمهورهــا إىل العديــد مــن املاليــن يف ـفـرات
وجيزة رافقها اإلعجاب بمزيد من الشخصيات

تلــك السلســلة وعــن إصداراتهــا الجديــدة التــي
الخارقــة التــي ألفهــا الجمهــور مــع إضافــات

عمــل جديــد ومحــرف منــح تلــك الشــخصيات
غنــى وبعــدا واقعيــا ملحوظــا عــى يــد الكاتــب
جــاف جونــز مــع اســتحداث شــخصيات جديــدة

مــن مثــل شــخصية الرجــل املراقــب التــي أضافهــا

الكاتــب الشــهري أالن مــور.

صنعتــه تلــك الشــخصيات وهــي مرســومة عــى
شـرات مــن األفــام
عــى الشاشــة مــن خــال الع ـ
واملسلســات التلفزيونيــة والســينمائية التــي
أدخلــت املاليــن مــن الــدوالرات يف واحــدة مــن

أنجــح التجــارب عــى مســتوى العالــم ،أن يجــري
تطوير سلسلة مكثفة من القصص املصورة إىل

أفــام خيــال علمــي ذات مســتوى تقنــي وأدايئ
عــال.

الخارقــة مثــل باتمــان ،ا ـملـرأة الخارقــة ،ا ـملـرأة
ّ
الخفــاش ،الكنــاري الســوداء ،مانتــا الســوداء،

حـراف
قرابــة  50كاتبــا عــى درجــة عاليــة مــن اال ـ

ضـرة عــى
شــخصية ســوبرمان مثــا ظلــت حا ـ

ذو الضربــة القاتلــة ،الســيبورغ ،يونــاه هيكــس،

الجديــدة التــي أريــد لهــا إطالــة عمــر تلــك

 1948وحتــى يومنــا هــذا ،أخــرج أول األفــام

إيفــي الســامّ ة ،الكابــن بومريانــغ ،الرجــل املق ّنــع

الفانــوس األخضــر ،مارتــن مانهانــر ،الســهم

األخضــر ،رجــل ا ـملـاء ،شــازام ،ا ـملـرأة القطــة،

وغريهــا مــن الشــخصيات التــي تراوحــت مــا بــن

الخية والشريرة وما بني الرئيسية والثانوية إال
ّ
ّ
أن كال منهــا صنــع لــه جمهــوره الخــاص.
خـرا أعلنــت مؤسســة «دي يس» الشــهرية
مؤ ـ

احتشــدوا إلزاحــة الســتار عــن هــذه السلســلة

الشــخصيات الغرائبيــة ّ
ومدهــا بأســباب التجــدد
واالستمرار والجاذبية ،وإعادة الحياة للسلسة
الغرائبيــة رافقهــا اهتمــام إعالمــي ويف أوســاط
الرأي العام ليثبت ذلك أن سلسلة الكوميكس

املرتبطــة بالذائقــة والثقافــة الشــعبية األمريكيــة
قابلــة للحيــاة وأن تتجــدد.

الشاشــات منــذ ظهورهــا ألول ـمـرة يف العــام

جـزاء مــن ســوبرمان
إىل  1988وشــملت أربعــة أ ـ
الخارقــة).

عــى صعيــد تطويــر الشــخصيات يف السلســلة

الجديــدة ،ليــس مســتغربا إعــادة الحيــاة
للشخصيات يف سلسلة الكوميكس تلك فمثال
عندمــا شــارفت سلســلة ســوبرمان عــى النهايــة

رأت مؤسسة  DCأنه من األفضل إيجاد خصم
لــدود للســوبرمان بــدال مــن مــوت هــذا األخــر
ّ
الخفــاش،
ولهــذا تــم ابتــكار شــخصية الرجــل

كان ذلــك يف مطلــع العــام  2000عندمــا تــم

تكليــف الكاتــب جــي أبرامــز بتلــك املهمــة وهكــذا

التي جسدت هذه الشخصية املخرجان سبنسر

مــى نهــج ابتــكار الشــخصيات والشــخصيات

أنتــج هــذا العــام تحــت عنــوان «ســوبرمان ضــد

ّ
وتمدد تلك القدرات إىل األزمنة
بقدرته الخارقة

بينيــت وتومــاس كار فيمــا كان آخــر تلــك األفــام

باتمــان :فجــر العدالــة» للمخــرج زاك ســنايدر.

يف نفــس املســار عــرف الجمهــور الواســع املمثــل
كريســتوفر ريــف يف دور ســوبرمان يف سلســلة

املضــادة حتــى وصلنــا إىل سلســلة كابــن أ ـمـركا
الحديثــة حيــث الصراعــات العســكرية ومشــاهد

س ّـرة مــن دون طيــار.
القاصفــات والطا ـئـرات امل ـ

كاتب من العراق مقيم في لندن
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فنون المانجا
اليابان باألبيض واألسود واأللوان
وائل قرصيفي
مازالــت «املانجــا» اليابانيــة بالنســبة للكثرييــن ،ال تتعــدى كونهــا بعــض القصــص

املرســومة التــي تشــبه قصــص األبطــال الخارقــن ،والكوميكــس األمريكيــة مثــل الرجــل

مـان» و»ســوبر ـمـان» ،وغريهمــا مــن الصــور النمطيــة التــي يحتفــظ بهــا
طـواط «بات ـ
الو ـ
هـؤالء عــن املانجــا ،لكــن الواقــع يؤكــد أن املانجــا كأحــد أشــكال الفــن الخــاص باليا ـبـان
ـ
طـول ،وخصوصيــة ك ـبـرة تمنحهــا الشــعبية الك ـبـرة التــي تملكهــا يف
تملــك تاريخــا أ ـ
اليا ـبـان والعالــم .هــذه الخصوصيــة واملم ـيـزات التــي تحتفــظ بهــا املانجــا جعلتهــا صناعــة

شـرت املؤسســة األمريكيــة اليابانيــة تقر ـيـرا ،قالــت فيــه
عـام  2012ن ـ
تــدر املليــارات ،ففــي ـ

إن أكــر مــن  40باملئــة مــن املطبوعــات يف اليا ـبـان هــي كتــب ومجــات مانجــا.

أصول

املانجــا ككلمــة يابانيــة هــي عبــارة

أحد األشكال البدائية واألوىل من رسوم املانجا

تاريــخ الرســم يف اليابــان ،حيــث ظهــر املصطلــح

اليابانية هما «مان» وتعني املتحركة أو املتغرية

يقومــون برســم بعــض القصــص واملشــاهد

«شــيجي نــو يوكيــكاي  »四季交加يف عــام

بالشــكل التــايل 漫画 :وتعــود جــذور رســم

باليابــان خصوصــا قصــص الحيوانــات ،لعــل

عــن حرفــن يف لغــة الكانجــي

املانجا إىل عهود قديمة منذ القرن الثاين عشر،

أشــهر مــا تبقــى مــن تلــك ال ـفـرة هــي رســومات

تروي قصة معينة لم يبدأ استعماله إال يف عام

جينبتسو جيجا  »鳥獣人物戯画وأصدرها

لكــن مصطلــح «مانجــا» كوصــف للرســوم التــي
 ،1798فيما تعترب فرتة ما بعد الحرب العاملية

الثانيــة هــي ال ـفـرة التــي اتخــذت فيهــا املانجــا
اليابانيــة شــكلها ونمطهــا الخاصــن اللذيــن
ُتعرف بهما اليوم.

شـوجو
تدعــى لفائــف الحيوانــات الراقصــة «ت ـ

حـاء اليابــان يف
والــذي ذاع صيتــه يف مختلــف أن ـ

األرانــب والضفــادع ،ويف حقيقــة األمــر فــإن

أســلوب الرســم يف مثــل هــذه األشــكال القديمــة

القــرن الثامــن عشــر ،ـفـرة حكــم «اإليــدو»

طـراف ،ال ـيـزال مســتعمال حتــى
الركــض واأل ـ

تعتــر «سكيتشــات هوكوســاي »北斎漫画
العديــد مــن الرســومات التــي تعـ ّـر عــن الطبيعــة

والنباتات واملخلوقات الخيالية ،كما تعترب من

الرســوم األوىل يف اليابــان التــي حاولــت تجســيد
الحــاالت النفســية البشــرية واأل ـمـراض النفســية

فرتة «اإليدو» من تاريخ اليابان والتي استمرت

مــن خــال تعابــر الوجــه.

توكوجــاوا ،كانــت هــي ال ـفـرة التــي شــهدت

حـرب العامليــة الثانيــة اســتمر عــى مــا هــو عليــه
ال ـ

ثمّ الفرتة املفصلية يف تاريخ املانجا وهي فرتة ما

بــن عامــي ( )1868 – 1603خــال حكــم ســالة

القرنــان الثــاين عشــر والثالــث عشــر شــهدا ظهــور

اســتعمال مصطلــح املانجــا لل ـمـرة األوىل يف

aljadeedmagazine.com

مع ظهور رسومات الفنان الياباين هوكوساي،

مــن األشــهر يف تاريــخ عصــر اإليــدو وتحتــوي عــى

تحــي قصــص العديــد مــن الحيوانــات خصوصــا

اليــوم يف بعــض قصــص املانجــا الحاليــة.

حـرب العامليــة الثانيــة.
بعــد ال ـ

مصطلح املانجا عاد للظهور بقوة يف عام 1814

العديــد مــن رســامي تلــك ال ـفـرة حيــث كانــت

ويمكن تقسيم تاريخ املانجا يف اليابان إىل ثالث

حـرب العامليــة الثانيــة ومــن
صـوال إىل مــا قبــل ال ـ
و ـ

ـفـرة اإليــدو.

تلــك ال ـفـرة ولســنوات طويلــة بعدهــا ،حيــث

حـركات
مــن املانجــا ،خصوصــا يف مــا يتعلــق ب ـ

ـفـرات رئيســية :العهــود القديمــة التــي ســبقت

50

املرتبطــة باألســاطري اليابانيــة وا ـلـراث الخــاص

 1798وهو يعترب من أشهر كتب الرسومات يف

أســلوب املانجــا منــذ انت ـهـاء عصــر اإليــدو وحتــى

تعود أصول فن المانغا إلى القرن الـ 12لكن المصطلح ولد في القرن الـ18

و»جــا» وتعنــي الصــور أو الرســوم وتكتــب

يف اليابــان ،حيــث كان العديــد مــن الفنانــن

صـول األربعــة
بالتزامــن مــع صــدور كتــاب الف ـ

مــن خــال الرســوم املنفصلــة التــي تعـ ّـر عــن
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

تعود أصول فن المانغا إلى القرن الـ 12لكن المصطلح ولد في القرن الـ18

استخدام األلوان كما هو الحال يف الكوميكس

النمطــي املرتبــط بجنــس ال ـقـراء وشــريحتهم

شـونني» بمختلــف
بطبيعــة الحــال ،ومانجــا «ال ـ

بمجتمــع املانجــا يف اليابــان إىل إطــاق لقــب «إلــه

شـوجو ."少女
شـونني  »少年و» ـ
« ـ

بــن ـقـراء املانجــا مــن الجنســن ،كمــا أن هنــاك

األمريكيــة ،هــذه األســباب جميعهــا دفعــت
املانجــا» عــى أوســامو تيزوكا ،والــذي ال ـيـزال

أســطورة حتــى اليــوم يف نظــر رســامي املانجــا يف
اليابــان.

الرســم الــذي أوجــده تيــزوكا بالتطــور مــن خــال

البشــرية ومواضيــع الفنــون القتاليــة وغريهــا،

جـزاء التــي يعتمدهــا رســامو املانجــا
وطريقــة األ ـ
يف روايــة القصــص الخاصــة بهــم ،ومــع الوقــت

بــدأت ظا ـهـرة مجــات املانجــا األســبوعية أو
الشــهرية يف الظهــور ،وأشــهر هــذه املجــات هــي

شـونني جامــب 週刊少年ジャン
مجلــة « ـ

 »プالتــي صــدرت يف عــام  ،1968وهــي تحتــوي

جـزاء املانجــا املختلفــة التــي
عــى العديــد مــن أ ـ
تنشــرها املجلــة أســبوعيا ،وال زالــت مســتمرة

مختلــف الفئــات العمريــة.

يف عــام  ،1952وهــو أول مــن اســتعمل أســلوب

الكوميكس وأي رواية بصرية تصنيفات مرتبطة

مرتبطــة بحبــكات متســقة عــر الرســومات التــي

الكوميكــس الشــهرية يف تلــك ال ـفـرة ،مثــل
شـركة د ـيـزين وغريهــا.
رســوم ـ

حـرب العامليــة الثانيــة ومــا
يقدمونهــا ،لكــن ال ـ
ّ
خلفتــه مــن نتائــج عــى اليابــان شــكلت نقطــة

الكوميكــس األمريكيــة كان لهــا تأثــر ال يمكــن

الرســم الــذي يركــز عــى زيــادة حجــم العيــون

فبعــد الهزيمــة الك ـبـرة التــي تع ّرضــت لهــا

الثانيــة بقــوة ك ـبـرة ،لكــن ذلــك لــم يمنــع

صفــات املانجــا منــذ ذلــك الوقــت ،كمــا تعتــر

اليابــان ب ـفـرة احتــال قــوات الحل ـفـاء لهــا بقيــادة

طـراز الرســم
جـاكا» مــن تأســيس ـ
بلقــب «مان ـ

مفصليــة يف تاريــخ املانجــا إىل يومنــا الحــايل.

اليابــان ومأســاة هريوشــيما وناغــازايك ـم ّرت
الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل أن نالــت البــاد
اســتقاللها عــام  ،1952هــذه ال ـفـرة شــهدت
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تيــزوكا هــو رســام املانجــا الــذي أطلــق املانجــا

الشونين والشوجو:
الفصل الديموغرافي في المانجا

ضـاء « »Astro Boyوذلــك
الشــهرية فتــى الف ـ

شـاء قصــص
تلــك ال ـفـرة اهتمامــا ك ـبـرا بإن ـ
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حـرب العامليــة
إنــكاره يف انطــاق املانجــا بعــد ال ـ
رســامي املانجــا اليابانيــن والذيــن يدعــون

والقصــص الخــاص بهــم ،والــذي يمكــن إســناده
بشــكل كبــر لواحــد مــن أملــع األســماء يف تاريــخ

يف املانجــا ،وهــو األســلوب الــذي يعتــر مــن أبــرز
ضـاء ق ـفـزة نوعيــة يف هــذا املجــال
مانجــا فتــى الف ـ
بســبب تقديمهــا قصــة مرتابطــة ومتكاملــة مــع
صـرار
شــخصيات عديــدة وحــوار متكامــل واإل ـ
عــى نمــط الرســم باألبيــض واألســود دون

كما تحوي العديد من سالسل املانجا الطويلة

والتــي يســتمر بعضهــا منــذ أكــر مــن عشــرين
عامــا.

قصص مانجا «الشوجو» تميل بشكل كبري إىل
قصــص الحــب والرومانســية وبعــض الكوميديــا

تعايــش قصــص طــاب املــدارس يف اليابــان مــن
شـوجو
ينفــي وجــود بعــض سالســل مانجــا ال ـ

ممنوحــا لبطلــة القصــة الرئيســية.

وغريها الكثري ،لكن التصنيف األسايس واألكرث
بــروزاً عندمــا يتعلــق األمــر باملانجــا هــو التصنيــف

أرقــام قياســية يف املبيعــات داخــل اليابــان

 2014وصــل حجــم مبيعــات املانجــا عامليــا إىل

مليــار دوالر ،وهــو مــا يجعلهــا أحــد األعمــدة
الرئيســية لصناعــة املطبوعــات يف اليابــان ،وهــذا
النجــاح الكبــر ّ
مكــن العديــد مــن سالســل املانجــا

مــن امتــاك شــهرة عامليــة ك ـبـرة.

مانجــا «ون بيــس  »One Pieceاملنتميــة إىل

شـونني» تعتــر أكــر سالســل املانجــا
تصنيــف « ـ

مبيعــا يف تاريــخ العالــم حيــث بلغــت مبيعاتهــا

هــذه التصنيفــات تتــدرج عنهــا تصنيفــات فرعيــة

حـول
حتــى اليــوم إىل حــوايل  430مليــون نســخة ـ

يتوجــه نحــو ال ـقـراء البالغــن والذيــن تجــاوزوا

املانجــا إيتشــرو أودا ،وتحــي ون بيــس قصــة

عديــدة مثــل تصنيــف «ســينني  »青年الــذي

شـرة ،حيــث تحتــوي مانجــا الســينني
الثامنــة ع ـ
عــى العديــد مــن املوضوعــات التــي ال يمكــن
شـونني ،كمــا تحــوي الكثــر
تناولهــا يف مانجــا ال ـ

حـاءات املرتبطــة
مــن املشــاهد الجنســية واإلي ـ

ب ـنـوع القصــة واألحــداث وأهــم التصنيفــات

والبوليســية والرومانســية والقصــص املدرســية

املانجــا ومنــذ بدايــة عصرهــا الذهبــي يف

 17عامــا ولكونهــا تســتهدف اإلنــاث فــإن طبيعــة

تصنيــف «جــويس  »女性الــذي يســتهدف

العلمي والفنتازيا والتاريخ والقصص النفسية

أشهر سالسل المانجا

وخارجهــا يف مختلــف دول العالــم ،ففــي عــام

املانجــا التــي تســتهدف اإلنــاث بــن عمــر – 13

بالطبــع تملــك املانجــا كمــا هــو الحــال يف

«األكشــن» واملغا ـمـرات والدرامــا والخيــال

بم ـيـول القــارئ وتوجهاتــه.

شـوجو» فهــو مصطلــح يعنــي قصــص
أمــا « ـ

بهــا بشــكل واضــح ،أيضــا نجــد تصنيفــا فرعيــا

الرئيســية للمانجــا هــي الحركــة واإلثــارة

تصنيفات املانجا العمرية والجنســية ال تتعدى

خمســينات القــرن املــايض اســتطاعت تحقيــق

شــعبيتها وقصصهــا وأرباحهــا ،وشــهدت

حـول العالــم مــن
فنــا يســتقطب اهتمــام املاليــن ـ

عــى الرســوم الكرتونيــة األمريكيــة ورســوم

عــى اإلثــارة والقتــال وتطــور شــخصية البطــل،

التي يكون فيها دور البطولة والقدرات الخارقة

اليابــان وهــو مــا جعلهــا عــى مــدى الســنوات

اليابان وخارجها يقرؤون بشكل أو بآخر املانجا

شـونني بشــكل عــام
وترتكــز قصــص مانجــا ال ـ

منــذ ذلــك الوقــت وحتــى اليــوم صــدرت اآلالف

التصنيفــات العمريــة والنوعيــة للمانجــا يف

إىل أن الكثــر مــن قـ ّراء املانجــا مــن املراهقــن يف

كونهــا مجـ ّرد حــر عــى ورق حينمــا يتعلــق األمــر

شـوجو ،لكــن ذلــك ال
أشــهر تطبيقــات مانجــا ال ـ

حـرب العامليــة الثانيــة ظهــور
ـفـرة مــا بعــد ال ـ

تملــك جمهورهــا مــن القـ ّراء الذكــور ،إضافــة

األبطــال الخارقــن والقــدرات الخاصــة غــر

الرومانســية ،كمــا تعتــر املانجــا املدرســية والتــي

من سالســل املانجا يف اليابــان والتــي تتفــاوت

شـوجو» التــي
العديــد مــن قصــص مانجــا «ال ـ

التــي قــد ال تناســب أعمارهــم ،وبالتــايل فــإن

حتــى يومنــا هــذا وتعتــر مــن أشــهر مجــات
املانجــا عامليــاً ،وتملــك نســخة باللغــة اإلنكليزيــة
تصــدر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

حاالت وأفكار مختلفة ،ولم يُبد أيّ من رسامي

املانجــا التــي تســتهدف ال ـقـراء الذكــور والذيــن
ترتاوح أعمارهم بني  18 – 13عاماً ،حيث ترتكز

سالســل كتــب وقصــص املانجــا اســتمرت

إضافــة كل رســام مانجــا لطابعــه الخــاص،

طـاع الفنانــن ورســامي املانجــا اليابانيــن
ا ـ

شـونني» يشــر إىل سالســل
مصطلــح مانجــا « ـ

ضـوع
حـول مو ـ
شـونني ـ
معظــم سالســل مانجــا ال ـ

باالنطــاق بقــوة يف تلــك ال ـفـرة حيــث بــدأ نمــط

املانجا وهو أوســامو تيــزوكا.

العمريــة والــذي يرتبــط بالكلمتــن اليابانيتــن

األســماء التــي تمثلهــا تملــك شــهرة عامليــة ك ـبـرة

شـوجو» املخصصــة لإلنــاث وهــو
عــن مانجــا « ـ

شـرة ،حيــث
جمهــور اإلنــاث فــوق عمــر الثامنــة ع ـ
يكــون تنــاول هــذه املانجــا للمواضيــع املرتبطــة

شـاكل الحيــاة وغريهــا
بعالقــة الجنســن وم ـ

شـرة ،خصوصــا يف مــا يتعلــق
أكــر وضوحــا ومبا ـ
باملوضوعــات املرتبطــة بالجنــس.

بالتأكيد فإن كل هذه التصنيفات ليست صارمة

العالــم منــذ صدورهــا عــام  1997عــى يــد رســام
الشــاب اليافــع مونــي دي لــويف والــذي يملــك

حلمــا بــأن يصبــح ملــك القراصنــة ضمــن عالــم

خيــايل يتصــارع فيــه القراصنــة وأ ـمـراء البحــر
صـول إىل الكنــز األكــر يف العالــم والــذي
للو ـ

يدعــى «ون بيــس».

بدورهــا تعتــر مانجــا «دراغــون ـبـول Dragon
شـونني» واحــدة مــن
 »Ballمــن تصنيــف « ـ

سالســل املانجــا األكــر شــعبية يف العالــم مــن
سـرتها مــا
رســم أ ـكـرا توريامــا وباعــت طــوال م ـ

بــن عامــي  1995 – 1984مــا يصــل إىل 240

حـول العالــم ،وتتحــدث قصــة
مليــون نســخة ـ

دراغــون ـبـول عــن فتــى صغــر يدعــى «جوكــو»
ينتمي إىل ـنـوع مــن الكائنــات الشــبيهة بالبشــر
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

المؤثرات االميركية حاضرة بقوة في فن المانغا

تبلورت هوية المانغا بصورة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية

العديــد مــن سالســل املانجــا التــي لــم تحقــق

نفــس النجــاح يف املبيعــات ،لكــن ذلــك ال ينقــص

مــن قيمتهــا الفنيــة شــيئا ،أحــد أبــرز األمثلــة عــى
ذلــك هــي «الهائــج  »Berserkألحــد أفضــل

رســامي املانجــا يف اليابــان كينتــارو ميــورا وتحــي

قصــة ســياف مقاتــل يعيــش ضمــن بيئــة فنتازيــا
مظلمــة شــبيهة بالعصــور الوســطى ،وهــي مــن
أكــر السالســل عنفــاً ودمويــة.

أيضــاً تعتــر مانجــا الكوميديــا «املعلــم العظيــم

أونيــزوكا  »Great Teacher Onizukaالتــي
لــم تــزد مبيعاتهــا عــن  50مليــون نســخة واحــدة
مــن سالســل املانجــا التــي تســتحق تقد ـيـرا أكــر

بكثري مما تحصل عليه ،وتروي قصة «إيكتيش
أونيزوكا» رجل العصابات السابق الذي يرغب
بــأن يصبــح معلمــا يف مدرســة ثانويــة.

جمالية التفاصيل

بالتأكيــد فــإن القصــة الجيــدة والحبكــة املتقنــة

والشــخصيات هــي األســس التــي تمكــن ال ـقـراء

من التمتع باملانجا وتجلب لها الشعبية الكبرية

عىل مستوى العالم ،لكن املانجا كأحد أشكال

الفــن تملــك عوامــل جماليــة خاصــة تتعلــق
بالتفاصيــل الشــكلية لهــا.

أســلوب الرســم الخــاص باملانجــا واالعتمــاد عــى
فنــون التظليــل والتلويــن باســتخدام األبيــض
واألســود فقــط ّ
يمكــن رســامي املانجــا مــن إ ـبـراز
الكثــر مــن التفاصيــل يف الشــخصيات واملشــاهد
دون أن يتشــوش القــارئ بالتبايــن الــذي قــد
تحدثــه األلــوان يف بعــض األحيــان.

تفاصيل العيون التي تعترب من أشهر السمات
التي تتسم بها رسوم املانجا هي فن بحد ذاته،

وتدعــى «الســايان» ويبحــث جوكــو عــن جمــع

 2014بعــد أن باعــت أكــر  235مليــون نســخة يف

العصابــات الك ـبـرة ،وتملــك مبيعــات ضخمــة

طـول السالســل املســتمرة حتــى
تعتــر مــن أ ـ

ومبيعــات ضخمــة بلغــت  121مليــون نســخة

إلظهــار املشــاعر املختلفــة مــن خاللهــا كالرعــب

يريدهــا.

شـونني البوليســية األشــهر املحقــق
مانجــا ال ـ

العالــم.

القاتــل املأجــور جولجــو والــذي ال يعــرف أحــد

بــن  ،1996 – 1990وهــي تحــي قصــة الشــاب

لغــة بحــد ذاتهــا وتســاعد رســامي املانجــا بشــكل

باســم « »Case Closedهــي واحــدة مــن

حـول العالــم إال أن مانجــا «Golgo
ومبيعــات ـ

البوليســية والنفســية املفضلــة للكثرييــن.

اســتطاعت كســر هــذه القاعــدة حيــث تعتــر

والقوى الخارقة ال يمكن تجاهل مانجا «سالم

ـكـرات التنــن التــي تحقــق ملــن يجمعهــا أي أمنيــة

حـاء العالــم.
مختلــف أن ـ

مانجــا «ناروتــو  »Narutoاملعروفــة حتــى لــدى

كونــان « »Detective Conanأو كمــا تعــرف

أعىل مبيعات يف تاريخ املانجا حيث بدأت املانجا

السالســل الطويلــة والتــي ال زالــت مســتمرة منــذ

ناروتــو» يف عــام  1999عــى يــد الرســام ماســايش

الشهري «شينتيش كودو» والذي يتحول لطفل

أولئــك الذيــن ال يقــرؤون املانجــا تمتلــك ثالــث

الشــهرية التــي تحــي قصــة النينجــا «أوزو ـمـايك
كيشــيموتو قبــل أن تختتــم قصتهــا يف عــام

56

حيــث تســتعمل عيــون الشــخصيات يف الرســم
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عــام  1994وتحــي مغا ـمـرات وقصــص املحقــق
صغــر الحجــم بفعــل عقــار أعطتــه إيــاه إحــدى

حـول
تصــل إىل أكــر مــن  200مليــون نســخة ـ
رغم كون سالسل «شونني» هي األكرث شعبية

 »13والتــي تنتمي إىل تصنيــف «ســينني»
مانجــا الســينني األكــر مبيعــا يف التاريــخ بأكــر

حـول العالــم ،كمــا
مــن  200مليــون نســخة ـ

اليــوم منــذ عــام  ،1968حيــث تــروي قصــة

مقارنــة بعمرهــا الــذي لــم يتجــاوز ســتة أعــوام مــا

والحــزن والســعادة واليــأس ،العيــون هــي

سـاكوراغي» الــذي يرغــب بــأن يصبــح أفضــل
« ـ

كبــر عــى تقديــم رســائل مختلفــة مــن خــال

شـونني» لكــن بعيــدا عــن األبطــال
بالعــودة إىل « ـ

املدرســة الثانويــة التــي يــدرس فيهــا ،وتقــدم

كذلك فإن املشاهد القتالية والدموية يف املانجا

دانــك» التــي ـغـرت مالمــح املانجــا الرياضيــة

والدرامــا يف حيــاة شــاب يافــع.

اســمه الحقيقــي ،وتعتــر مــن سالســل املانجــا

يف اليابــان لألبــد ،حيــث حققــت شــعبية هائلــة

العــب ـكـرة ســلة يف اليابــان مــن بوابــة فريــق

ســام دانك لقرائها خليطا رائعا من الكوميديا
بالطبــع املبيعــات ليســت كل يشء فهنــاك

الشــخصيات.

ورغم وجود العنف الشديد يف بعض األحيان،

إال أنهــا تقـ ّـدم شــكال مختلفــا وغريبــا مــن

الجماليــة يف املشــاهد الدمويــة ،خصوصــا مــع
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مقال

معينــة تبعــا لنمــط الرســم الــذي يعتمــد عليــه.
مقاييــس األجســام بدورهــا تختلــف ك ـثـراً بــن
املانجــا والكوميكــس ،فاملانجــا تميــل نحــو
األشــكال املثاليــة ك ـثـرا مــن ناحيــة الجمــال

خصوصــا يف العديــد مــن الشــخصيات
الرئيســية ،وخــر مثــال عــى ذلــك الشــخصيات
األنثويــة حيــث يميــل رســامو املانجــا إىل إظهــار

املفاتــن الجنســية لــدى الكثــر مــن الشــخصيات
عــر تكبــر حجــم العيــون والصــدر واألجســام
الرشــيقة بشــكل مبالــغ بــه ،أمــا يف الكوميكــس

ورغــم اســتعمالها لبعــض تقنيــات الرســم التــي

تجعــل البطــل شــبه مثــايل إال أنهــا تبتعــد عــن

املبالغــة املثاليــة التــي تعتمدهــا املانجــا يف العديــد
مــن الجوانــب.

خـرا فــإن الفــارق األبــرز بــن الجانبــن هــي
أ ـ
القصــص التــي تتناولهــا ،ففــي الوقــت الــذي

حـركات الجســد ،تعابــر
اللــون األســود للــدم ،ـ

يف رسومها لجعلها تتسق مع اللغة اإلنكليزية

بشــكل كبري حيث الرتكيز عىل شــخصية البطل

مختلفة ال يمكن إيجادها إال يف املانجا اليابانية.
هــذا النمــط الخــاص مــن الرســم ّ
يمكــن القــارئ

اصطدم باعرتاض كبري من العديد من رســامي
املانجــا اليابانيــن وعــى رأســهم أ ـكـرا توريامــا

املانجــا والتــي تصــل أعدادهــا اليــوم إىل اآلالف

تجــري أمامــه بــل بجماليــة املشــهد والتفاصيــل

رســام «دراغــون ـبـول».

مــن جانــب آخــر فــإن املانجــا اليابانيــة

جــدا يف مجــال القصــص كالدرامــا والكوميديــا
والرعــب والدرامــا النفســية وغريهــا الكثــر مــن

أو

توســعا بكثــر مــن الكوميكــس ،هــذا ال يلغــي

الوجه وكل ذلك يمنح مشاهد العنف جمالية

املرســومة ،بالطبــع مشــهد املانجــا ســيبقى

أمامــك مــا شــئت مــن الوقــت حيــث يمكنــك
مراقبــة كل التفاصيــل ومعايشــة املوقــف كامــا.

لكــن رغــم كل امل ـيـزات الخاصــة باملانجــا فــإن

العديديــن ال زالــوا يخلطــون بينهــا وبــن رســوم

«الكوميكــس» األمريكيــة ،باعتبــار أنهــا تملــك

التــي ت ـقـرأ مــن اليســار لليمــن ،لكــن هــذا التوجــه

تصــدر بصيغتــن أساســيتني ،إمــا مــن

خالل إحدى مجالتهــا

األســبوعية

الشــهرية وإما مــن خــال مجلــدات املانجــا التــي

جـزءا لــكل
تضــم عــادة مــا ـيـراوح بــن  12 – 8ـ
مجلــد ،فيمــا ال تملــك الكوميكــس األمريكيــة

مجــات لهــا بحــد ذاتهــا ،بــل تصــدر كل واحــدة
منهــا يف مجلــة خاصــة بهــا عــى حــدة يكــون عــدد

بعــض عوامــل التشــابه ،لكــن الواقــع هــو
العكــس تمامــاً حيــث أن الفــروق بينهمــا عديــدة

صفحاتها عادة  32صفحة ،ومن النادر أن يتم

قبــل كل يشء فــإن قصــص الكوميكــس

واحــد كمــا هــو الحــال يف املانجــا.

أن قراءة صفحاتها تتم من اليسار إىل اليمني،

الفــروق بــن الطرفــن ،ففــي حــن تعتمــد

كتبــت باألســاس باللغــة اليابانيــة ،وحتــى يف

األبيــض واألســود وفــن التظليــل وتبايــن اللونــن

ومتنو عــة.

األمريكية تكتب باللغة اإلنكليزية وهو ما يعني
والعكــس تمامــا يحصــل عنــد ـقـراءة املانجــا التــي

الرتجمــات الخاصــة بهــا بمختلــف اللغــات فــإن

املانجــا ت ـقـرأ مــن اليمــن لليســار.

شـركات
قبــل ســنوات عديــدة ظهــر اتجــاه لــدى ـ
ترجمة املانجا اليابانية للعمل عىل قلب الصور
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جـزاء عديــدة مــن الكوميكــس يف كتــاب
جمــع أ ـ

الخــارق ومفهــوم البطولــة والعدالــة ،فــإن

مــن السالســل يف اليابــان تملــك تن ّوعــا ك ـبـرا

التصنيفــات ،كمــا تتوجــه إىل فئــات عمريــة أكــر
بالطبــع وجــود العديــد مــن قصــص الكوميكــس

التي تتناول موضوعات خارج مفاهيم البطولة

الخارقــة و»ســوبرمان» لكــن الرتكيــز األســايس
لفــن الكوميكــس يعتمــد عــى هــذه املوضوعــات
شـرات مــن
عــى عكــس املانجــا التــي تملــك الع ـ
املوضوعــات يف جعبتهــا.

اليــوم ورغــم تع ّرضهــا للعديــد مــن األزمــات

خصوصا مع ظهور شبكة اإلنرتنت والقرصنة،

مــن الناحيــة الشــكلية فــإن هنــاك العديــد مــن

إال أن املانجــا ال زالــت فنــا تفتخــر بــه اليابــان

املانجــا بشــكل رئيــي عــى الرســم القائــم عــى

العالــم ،إضافــة ألن هــذا الفــن يســتند إىل

فــإن الكوميكــس تعتمــد عــى األلــوان يف مجــال
الرســم ،وهــو مــا يقـ ّـدم انطباعــن مختلفــن
جذريا بني الشكلني ،ويتحكم بالطبع يف قدرة

الرسام عىل إظهار تعابري ومواقف وموضوعات

وتملــك شــعبية هائلــة ومتزايــدة عــى مســتوى
صناعة قوية تدر املليارات عىل اليابان ،وبالتايل
فــإن الخــر الســار يتلخــص يف كــون املانجــا كفــن

يقـ ّـدم اليابــان للعالــم ككل ال زال مســتمرا وال
سـرحل يف وقــت قريــب!
يبــدو أنــه ـ

كاتب من سوريا مقيم في باريس

جانب أساسي من فن المانغا يعتمد على التظليل باالبيض واالسود حتى عندما يدخل على الرسم لون ثالث

من التمتع ليس فقط بالقصة أو األحداث التي
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شـونني»
تشــبه فيــه الكوميكــس بيئــة مانجــا «ال ـ
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

دنيا الكوميكس
موفق قات

شـرك يف ســيولة الزمــن والتقطيــع الفنــي
أ ـقـرب الفنــون إىل الســينما ،كالهمــا ي ـ

حـوار وحتــى املوســيقى واملؤ ـثـرات البصريــة التــي يتــم التعبــر عنهــا
والقصــة وال ـ
مــن خــال رســم العالمــات املوســيقية.

منــذ ثالثينــات الق ــرن املــايض يحتــل هــذا الفــن مكانــا خاصــا لــدى ال ـقـراء الشــباب
واألطفال وذلك لعدة أسباب أهمها متعة القراءة ومشاهدة الصور املرسومة

عـرة عــن الحــدث ،باإلضافــة إىل املؤ ـثـرات الخاصــة التــي أصبحــت لغــة
وامل ـ
تشكيلية بحد ذاتها ،كما يمكن مشاهدة كتاب الكوميكس وقراءته يف أماكن

مختلفــة كاملواصــات أو خــال الســفر ،كمــا يمكــن االحتفــاظ بالكتــاب وإعــادة
قراءتــه واكتشــاف تفاصيــل جديــدة لــم يكــن اكتشــافها ســهال يف ا ـملـرة الســابقة.

من

خــال

التجربــة،

تعتبــر كتــب

الكوميكــس إحــدى وســائل المعرفــة

الحديثــة والممتعــة فــي آن واحــد مــن حيــث
التشويق األدبي والبصري.

كما في السينما واألدب ،هناك نجوم لفن

أصابع اليد الواحدة ،وحاول البعض ترجمة

الصبر صدور إنتاجات جديدة لهم ،كما

الرسوم المتسلسلة أو الحكايات المرسومة

الكوميكس لهم جمهورهم الذي ينتظر بفارغ

لقد أصبح لهذا الفن في العالم كله دور نشر

يوجد هواة القتناء كتب الكوميكس القديمة

ودارغو ..إلخ ،ويحتل فن المانغا (الكوميكس

كأعمال هوغو برات ،دينو باتاليا ،ستان لي،

خاصة تطبعه وتسوقه مثل  DCومارفيل

الياباني) الصدارة والغزارة في إنتاج هذا الفن
وأصبح يقتحم أكبر مراكز بيع الكتب في

العالم.

والمهمة والتي أصبحت مؤلفات كالسيكية

فرانك ميلر ،ديف ماكين ،آشلي وود وغيرهم.
يعاني هذا الفن في العالم العربي من قلة

المهتمين به ،مثله مثل باقي المطبوعات

إن أهم ثالث مدارس في هذا الفن هي

في الرواية والشعر والقصة ،باإلضافة إلى

والمدرسة اليابانية.

تتراجع إصدارات الكتب والمجالت المصورة

المدرسة األوروبية والمدرسة األميركية

في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي

سبعين عاما لألسف ،وال يمكن ذكر اسم

ما هو مخصص لألطفال ،فإن عدد مجالت
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كلمة  comicsعلى أنها القصص المصورة أو
ولكنها لم تف بالغرض ،ألن فن الكوميكس
فن جديد ومركب واألفضل إدخال الكلمة

كما هي إلى اللغة العربية وفي هذا إغناء

للغة واعتراف بخصوصية هذا اإلبداع.

رسام من سوريا مقيم في كندا

عدم اهتمام الجهات المعنية بذلك ،حيث
عاما بعد عام خصوصا بعد دخول الفنون

السابق لم يتم االعتراف بهذا الفن خالل
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لفنان مهم على هذا الصعيد.

الكوميكس في العالم العربي ال يتجاوز

المرئية عبر األجهزة اإلكترونية .وإذا استثنينا
تحتل سالسل مارفل مكانة واسعة في سوق الكوميكس في العالم
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محيي الدين اللباد
المشاغب صانع الكتب
فاروق يوسف

«إن عشقنا فعذرنا أن يف وجهنا نظر» من بشارة الخوري ومحمد عبدالوهاب استعار
شـاغب
محيــي الديــن اللبــاد تلــك املزاوجــة بــن حسـيّته املبالــغ فيهــا والطابــع الروحــاين امل ـ
الــذي يشــق طريقــه إىل الخيــال باندفاعــة طفــل ،يضــع قدمــا عــى ضفــة ،فيمــا تس ــرح

قدمــه األخ ــرى عــى الضفــة املقابلــة.

هو

»مشروع بصري» حسب التسمية التي

يعتمدهــا ابنــه أحمــد يف مقدمتــه

ملجلدات كتاب اللباد األب «نظر» .وهي تسمية
غامضة ،غري أنها مريحة من أجل أالّ نضيع يف
الطــرق املتشــعبة التــي مــى فيهــا اللبــاد منــذ

(بــوب آرت) ،مــن جهــة واقعيتــه النقديــة.

المتجدد بروح طفل

فضيلــة محيــي الديــن اللبــاد ( 1940ـ )2010

بداياته .فما من صفة واحدة من صفاته ممكنة
لتقديمه ،أن يكون ذلك الفنان جاهزا أو ّ
معلبا

القناعــات الثقافيــة املكرســة ،ســواء شــعبيا أو

بتمــرده .هــو رســام أطفــال ورســام كاريكاتــر

ســيطر عليــه إلهــام ف ـكـرة .فــكان يجــدد نفســه

هــو مــا ال يمكــن أن يتوقعــه أحــد مــن املولعــن

أنــه ومنــذ البــدء كان يمتلــك اســتعدادا لنفــي
رســميا .كان كالطفــل يولــد مــن جديــد ،كلمــا

باســتمرار ،ومعــه تتجــدد مفــردات لغتــه التــي

ومــؤرخ فنــون وناقــد وهــو صانــع كتــب أوال
وأخريا .كان ّ
كل تلك الصفات مجتمعة من غري

باملوقــف الجــاد مــن الحيــاة نفســها.

أنواع فنية ومؤسس دور نشر.

وبالرغــم مــن أنــه كان مواطنــا مصريــا بعمــق

أن تخذله واحدة منها .ولكنه كان أيضا مخرتع

ال تكــف عــن مــزج الســخرية مــن أســاليب الحيــاة

يف مجلــة «روز اليوســف» منــذ العــام  1985ال

خـرة املوســوعية
بــد أن يقــف مبهــورا أمــام تلــك ال ـ

التــي تميــز بهــا اللبــاد يف مجــال الفنــون البصريــة.

فــإىل جانــب املعلومــة الدقيقــة اجتهــد اللبــاد يف

وضع تجربته الشاسعة بني يدي الق ّراء ،وكان
كريمــا يف ذلــك.
ّ
فاللبــاد يف كل مــا كتبــه ورســمه كان معلمــا بــكل
مــا تعنيــه تلــك الصفــة.

بين التأثر به وتقليده

مــن اليســر أن تكــون رســومه املوجّ هــة إىل

وهــو مــا صنــع ظاهرتــه التــي ال أظنهــا تتكــرر.

الرســامني
األطفــال ذات تأثــر كبــر يف جيــل مــن ّ

ال ينافســه أحــد يف عاملنــا العربــي يف شــغفه

فإنــه كان وبالقــوة نفســها فنانــا عامليــا ،يجــد

سـرا .ذلــك ألن أســلوب اللبــاد
كان هــو اآلخــر ي ـ

اللبــاد نفســه كان ميــاال إىل إح ـيـاء كل مــا هــو

شــعبيا وتعريتهــا وفضــح ركاكــة ورثاثــة لغتهــا

ـي عــى اإلهمــال ،بالرغــم مــن أن
بالــورق العـ ّ
منــي ومهمــل واالهتمــام بــكل مــا هــو هامــي
وصغــر ويومــي .وكان يف ذلــك يتجــاوز باملعــاين
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مســؤوليته يف التصــدي ألشــكال التعبــر املتاحــة
التــي تتســر بالتســلية والتهذيــب.
مَ ــن ّ
يطلــع عــى املجلــدات األربعــة التــي يتألــف

عـرب ولكــن الســقوط يف تقليــده الســاذج
ال ـ

يف الرســم كان جديــدا عــى املســتوى العاملــي.
ولــم يســبق لرســام أن قــرر أن يتصــدى وحــده

ملشــروع مؤسســة بحجــم مؤسســة والــت د ـيـزين
األمريكيــة .مــا فعلــه صاحــب «نظــر» يف صنــع

غالف كتاب للفنان الراحل محيي الدين اللباد

ومصمــم وغرافيــي ورســام أغلفــة وكاتــب
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الــذي يســتخرجها تيــار الفــن الشــعبي األ ـمـريك

منها كتابه «نظر» الذي سبق أن نشر محتوياته
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البدائــل النظريــة ملــا اع ـتـره نوعــا مــن التضليــل

الغســيل ماركــة زوزو ،زجاجــة كوكا ـكـوال ،طوابــع

جـزات
ملــا انطــوى عليــه ا ـلـراث العربــي مــن مع ـ
بصرية .وقد يكون ضروريا هنا أالّ نهمل الجانب

شخصية ميشالن ،وغريها من منتجات ارتسمت

عالماتهــا يف وجــداين الــذايت ،لتمثــل يف مــا بعــد

مــا كان الفنــان يفــكك املشــهد البصــري ليعيــد

بطريقــة كتابــة عناويــن األخبــار يف الصحــف ،ومــا

والتجهيــل لــم يكــن إال نوعــا مــن املراجعــة النقديــة

التفكيــي الــذي انطــوت عليــه تجربــة اللبــاد .غالبــا
صـره إىل أصولهــا ومــن ثــم يعيــد تركيــب تلــك
عنا ـ

العناصــر وفــق رؤيــة جديــدة ،غالبــا مــا تكــون
مناقضــة لألصــل.

ذا ـكـريت البصريــة األوىل .أتذكــر أيضــا اهتمامــي

كانــت تحملــه مــن رســائل بصريــة قويــة باللــون

األســود ،وعندمــا دخلــت كليــة الفنــون الجميلــة
بالقا ـهـرة كانــت غايتــي التخـ ّرج منهــا وأن أعمــل

اللبــاد الــذي اســتفاد مــن التكعيبيــة يف تقنيــة

ما أقوم بعمله اآلن ،وليس ألكون فنانا مصورا.

حـول ا ـملـزاج أو االنط ـبـاع بــل
الصــورة ،ال بســبب ت ـ

صانع الكتب قال كل يشء ليعرتف.

حـول
ظـره إىل ت ـ
التعامــل مــع مــواده وطريقــة ن ـ
بقــوة املــواد نفســها كان تفكيكيــا يف نظرتــه إىل
مصادر إلهامه .وهو ما أعانه عىل فهم الكثري من
الظواهــر الدعائيــة واإلعالميــة التــي كانــت متاحــة

جماهري يــا.

الفنان الملتزم بحريته

كان اللبــاد نوعــا مــن الفنــان املل ـتـزم ،غــر أن

طريقتــه يف التعامــل مــع السياســة كانــت تقــدم

حريته عىل أيّ نوع من أنوع الخضوع العقائدي.
لذلــك فــإن تجربتــه تنطــوي عــى فهــم متقــدم
وريادي ملفهوم الفن امللتزم .وهو مفهوم اكتسب

مــن خــال تجربتــه الكثــر مــن املرونــة الحيــة
والتماهي مع أسباب الحياة .مفاجأة اللباد الذي
عــاش املرحلــة الناصريــة تكمــن يف أنــه لــم يكــن ابــن

شـرة التــي
جعلــه يصمــد أمــام نــداءات الحيــاة املبا ـ

أرســم اللوحــات التــي تعلــق عــى الحيطــان».

ليس ابنا ألحد

مــا أهّ لــه ليكــون رســاما مضــادا أنــه كان مســتعدا

خـراق القوالــب الجا ـهـزة التــي وضــع فيهــا
أصــا ال ـ

الفــن الــذي تعلمــه .لــم يكــن اللبــاد ابنــا ألحــد،
بالرغــم مــن أنــه تعلــم الــيء الكثــر مــن بيــكار،
ّ
معلمــه املصــري الــذي ســبقه إىل الحرفــة .غــر أنــه

كان مثاليــا يف الــدرس .لقــد وجــب عليــه أن ينــى
مــا ّ
تعلمــه ،بالرغــم مــن أنــه لــم يكـ ّ
ـف عــن شــكر
ّ
معلمــه.

ّ
ملعلمــه لــم يكــن ألســباب تقنيــة،
و ـفـاء اللبــاد

بــل ألســباب أخالقيــة ،بالرغــم مــن أن بيــكار
ّ
معلــم تقنيــات .لقــد كان بيــكار
كان هــو اآلخــر
فاتحــا يف مجالــه .غــر أن ّ
كل مــا فعلــه بيــكار لــم
يشـ ّـكل أساســا للمدرســة التــي سيؤسســها الل ّبــاد
مستعينا بقوة خياله .لقد وصفه ابنه أحمد بأنه

رسام البصر والبصرية .وهو وصف دقيق لفنان،
ّ
شـرك بــه مــع اآلخريــن
كان ينتقــل بخفــة بــن مــا ي ـ

حنطــت األشــكال املتاحــة باعتبارهــا رمــوزا.
ي ـقـول «قــررت يف عمــر ّ
مبكــر أن أعـ ّـد نفــي ألكــون

يف رؤيتــه وبــن مــا ـيـراه وحــده.

اتضــح يف الســابعة أو الثامنــة مــن العمــر ،إذ لــم

الكثــر منــه يقــع يف مــا ال يمكــن توقعــه واقعيــا.

عــى مــا أنــا عليــه اآلن .كان هــذا االختيــار قــد
أكــن أســتمتع بمشــاهدة األعمــال الفنيــة املعقــدة

حرفيــا .أتذكــر حــن كنــت أتصفــح مجلــة الهــال
يف تلــك ال ـفـرة ،وأشــاهد النســخ املصــورة للوحــات
عاملية كانت كثريا ما تصيبني بضجر لم أكن أعي

مصــدره .ويف ذات الوقــت كان اهتمامــي يتحـوّل

نحو رسائل بصرية أبسط بكثري ،أقرب إىل واقعنا
اليومــي املعيــش .اتجــه اهتمامــي إىل العالمــات

التجاريــة للمنتجــات املتداولــة آنــذاك .باكــو ز ـهـرة
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محيــي الديــن اللبــاد كان فاتحــا .ال ـيـزال الــيء

فالرجــل لعــب يف منطقــة خياليــة ،لــم تتســع
لسواه ولم ينافسه أحد عليها ،بالرغم من كرثة

مقلديــه يف الرســم كمــا يف التصميــم ،وباألخــص
يف مجــال تصميــم أغلفــة الكتــب.
اللباد ظاهرة عاملية ُكتب ملصر أن تكون حاضنتها.
شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

يشكل اللباد عالمة فارقة في تاريخ فن الكوميكس في مصر والعالم العربي

التجربــة املصريــة يف الفــن املل ـتـزم .لقــد شــق الرجــل
اللتزامــه اإلنســاين ن ـهـرا يشــبهه ويذ ّكــر بــه .وهــو مــا
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«زغلول» اللباد
من «كروان» إلى «ماجد»
سلوى مصطفى

سـام كاريكاتــر
سـام ومؤلــف أطفــال أو ر ـ
لــم يكــن الف ـنـان محيــي الديــن اللبــاد مجــرد ر ـ

أو ف ـنـان جرافيــك يعتمــد اللغــة البصريــة جنبــا إىل جنــب الكلمــة يف إيصــال رســائله

سـواء ،بــل كان مثقفــا لــه رؤاه الخاصــة التــي
التنويريــة لعاملــي الصغــار والكبــار عــى حــد ـ
سـرة امتــدت إىل مــا ي ـقـرب خمســن عامــا،
لــم يتخــل عنهــا وعــن تطويرهــا عــى مــدار م ـ
شــكلت ـفـرادة خطوطــه وألوانــه وشــخصياته.

زغ ـلـول صفحــات مطبوعــة ورســوم

شـرت يف
محمــد شــناوي أن «الصفحــات التــي ن ـ

يف الجامعة األمريكية ضمن فعاليات مهرجان

ألكــر مــن  50عامــا كأنهــا مجموعتــه الخاصــة،

أصليــة» للفنــان محيــي الديــن اللبــاد الــذي أقيــم
الكوميكس ،بانوراما تتبع مسار شخصية بارزة

للفنــان ظ ـهـرت ألول ـمـرة باســم «زغ ـلـول أفنــدي»
بمجلــة «كــروان» عــام  ،1964واســتمر نشــر

حلقــات أســبوعية باســمها عــى صفحــات مجلــة

«سمري» حتى عام  ،1971ثم عاودت الشخصية
الظهــور ـمـرة أخــرى يف مجلــة «ماجــد» اإلماراتيــة

بدايــة مــن عــام  1986حتــى بدايــة التســعينات.

عـرض صفحــات منشــورة وأخــرى
وقــد ضــم امل ـ

أعيــد طبعهــا ورســوم أصليــة لهــذه الشــخصية
التي بدأت بشــنب أحمر كأفندي ،وتطورت مع

تطــور اللبــاد نفســه وتقدمــه يف الســن لتصبــح
أستاذا ذا لحية كثيفة ونظارات سوداء سميكة.

أول ظهــور لـ «زغ ـلـول أفنــدي» يف «كــروان» كان
حـول شــنبه األبيــض
بشــنب كبــر أبيــض ،ثــم ت ـ
إىل اللــون األحمــر يف مجلــة ســمري وظ ـهـرت أيضــا
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مجلة سمري وقصها اللباد بنفسه واحتفظ بها

تركــت الصفحــات مقصوصــة كمــا هــي وكأنهــا

«عــى حطــة إيــده».

وأضــاف «بعــد ســنوات مــن ظهــور مجلــة ماجــد

ويف عــام  1986ظهــر إعــان عــى صفحــات املجلــة

بقــدوم شــخصية جديــدة بدايــة مــن العــدد
القــادم باســم «زغ ـلـول» وبــدا «زغ ـلـول» كأنــه

حـول شــنبه األحمــر
تقــدم يف الســن و»عقــل» وت ـ
لذقــن كثيفــة ح ـمـراء أيضــا ،وازدادت نظاراتــه

ســماكة ،لقــد عــاد زغ ـلـول يف دور األســتاذ هــذه
ا ـملـرة».

العامليــة وعالــم الربيــد وطوابعــه وســعاة الربيــد
قســاة القلــب .وأيضــا عالــم إشــارات املــرور

شـرة
وعالماتــه البصريــة ،لــم تكــن النــكات مبا ـ

وتتعمــد اإلضحــاك ،بــل عــى العكــس قــد تبــدو

حـول ألســتاذ
ورأى شــناوي «إن زغ ـلـول أفنــدي ت ـ

صعبــة لألطفــال ،ولكنهــا بــا شــك قــد تركــت

غـرت موضوعــات مغامراتــه تمامــا،
معرفتــه وت ـ

عىل قراءة «األستاذ زغلول» يف مجلة «ماجد».

ألن صانعــه ـ اللبــاد» قــد كــر ســنا وزادت

وأصبحــت متفــردة وتعكــس اهتمامــات اللبــاد

شــخصيا ،القصــص والحكايــات والشــخصيات

شكلت أعمال اللباد في الكتب المصورة مصدر غلهام لفناني الكوميكس المصريين الشباب

شكل

عـرض «قصــص مصــورة ..األســتاذ
م ـ

قطته السوداء يف كل مغامراته ،واعترب الفنان

انطباعا قويا لدى كل رسامي الجيل الذي تربى

كاتبة من مصر
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بورتريه

أطفال بال أهداب
أبطال بال شوارب
في تجربة اللباد
حسين صالح
محيــي الديــن اللبــاد كان شــيخا قبــل كل يشء .لــه جالل الشــيوخ وصوتهم الصغــر

الخافــت .عباراتــه مثــل عبــارات الشــيوخ خافتــة لكنهــا حازمــة وغــر مــرددة .لعلــه ورث
ّ
«العمــة والكا ـكـوال» (الجبــة األزهريــة
هــذا عــن والــده األزه ــري الــذي كان عاملــا ويرتــدي
ّ
اســمها كا ـكـوال لســبب ال ندريــه)ّ .
متعلمــة وســافرة وترتــدي ثيابا إفرنجيــة .رؤيتهمــا
أمــه

معــا يف الشــارع علمتــه أن مــن املمكــن جــدا ،بــل ومــن اللذيــذ أن يكــون املــرء شــيخا
وفنانــا طليعيــا معــا .التنافــر الظاهــر يجعــل املزيــج جميــا مثــل األخضــر واألحمــر يف
ديكورات أعيــاد امليــاد.

مرافقة

هــي ـنـوع مــن املجــاورة .املجــاور يف
ّ
ويتلقى العلم بأذنيه
األزهر يتعلم مع التنفس

نشــاطه متعـ ّـدد األوجــه ظــل مخلصــا لف ـكـره

نظــارات ســميكة ويقــع يف الحفــر عــى الرصيــف،

إلينــا.

زغ ـلـول.

تصحبهــا ذائقــة وأدوات اســتنتاج حــادة.

الشــوارب .األبطــال الخارقــون مــن ســوبرمان إىل

اللبــاد ال تبــدو صحبــة عاديــة؛

وعينيــه معــا .يعــرف أشــياء ك ـثـرة ،ومعرفتــه

كنت أعــرف شــخصا يمكــن بســهولة رميــه مــن
الشــباك واالســتعاضة عنــه بموســوعة ،كلــه

معلومــات ال آدميــة فيهــا .يمكــن اليــوم صــار

االســتغناء عنــه أســهل بمناســبة وجــود غوغــل.
كان اللباد ال يعرف بيزيل ،مثال ،وحسب بل له
رأي يف تصميماتــه للقمــاش وورق الحائــط.
عندما مات اللباد قال ناقد ومثقف لبناين «من

سيرتجم لنا فنون العالم بعد اليوم».

أول ماالحظه يف الكوميكس املستورد هو غياب

عـرب صــاروا يرســمون
كان اللبــاد يــرى أن ال ـ

الوطــواط مــرورا بســبايدرمان حليقــون وال توجــد

مــا عندهــم أهــداب .األهــداب الغربيــة شــقراء أو

شــعرة واحــدة يف وجوههــم .البطــل يف وجداننــا

الشــعبي عنــده شــوارب .الجــدات يحكــن لنــا
عن أبطــال عندهــم شــوارب يقــف عليهــا الصقــر،
ليــس البلبــل أو الســنونو بــل الصقــر بعظمتــه

ووزنــه الــذي يفــوق الكيلو ـغـرام؛ يــا لهــا مــن
شــوارب.
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العربــي ينظــر يف الكوميكــس فــا يــرى شــيئا
ينتمي إليــه .الرجــال بــا شــوارب واألطفــال بــا
شــعورهن ربطــة.

أمــر منهــا ،اهتمامــه انصــب ّعــى كل يشء
فونتا جميال .ولم يكتف بهذا بل أثار وعيا جديا

مجلــة كــروان كانــت بســيطة ومــا فيهــا بطــل

عـرب أن يضعــوا خطوطــا جديــدة
بــأن عــى ال ـ

يف يشء بــل مواطــن مصــري «غلبــان» يرتــدي

والفونتو ـغـرايف .اهتــم بــكل هــذا ال ألنــه م ـلـول ال

خارق .شخصيتها الرئيسية ليست من البطولة

رسم لجورج بهجوري

أهــداب وأمهاتهــم ال يرتديــن جالبيــات وال تطــوق

ص ـقـرا ،وهــي معقوفــة إىل األعــى مثــل شــوارب

وقصصهــم تت ـنـوع لكنهــا تحمــل ف ـكـرا واحــدا.

ثم أصــدر مجلــة كوميكــس اســمها كــروان .رغــم

أطفالنــا أهدابهــم ســوداء وســميكة .الطفــل

غرافيــي ،ومنــه الخــط العربــي ،واســتحدث

ســلفادور دايل لكنها أســمك بكثــر.

فيهــا عمــل مــع األســتاذ الكبــر حســن بيــكار.

خفيفــة جــدا بحيــث أنهــا ال تبــان ،يف حــن أن

كل رســومنا الشــعبية تصـوّر ع ـنـرة وأبــا زيــد

للباد إســهامات مهمــة يف تصميــم الكتــب

رأس تحرير السندباد وهو بعد حديث التخرج.

أطفالهــم مثــل أطفــال األوروبيــن واأل ـمـركان؛

اللبــاد انشــغل بأمــور ك ـثـرة ،الكوميكــس

الهــايل وعــى وجهيهمــا شــوارب لهــا أن تســند

ورســوم األطفــال والناشــئة ،وكتابــات للناشــئة
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املتســق ،والواضح ،وهو إن ـتـاج يشء ينتمــي

باختصــار هــو «مضــاد البطــل» واســمه األســتاذ

غـرايف زونبــه إىل الفــرق بــن الكا ـغـرايف
يف الكالي ـ

يمكــث عــى فــن واحــد ،ولكــن ألنه إنســان عصــر

مياديــن شــتى ،النمــوذج األرقــى إلنســان عصــر

نهــوض لــم تنتــه بعــد.

رســاما وعاملــا ومهندســا وأســتاذ تشــريح .يف

نهضــة .أدرك بوعــي حــاد وواضح أننــا يف حالــة

الواعــي املل ـتـزم املوهــوب يف عصــر النهضــة

يدرك أنــه مطلــوب عــى أكــر مــن جبهــة ،ويف

النهضــة كان ليونــاردو دافنــي .أمـ ّـد النهضــة
النهضة العربية وعى طه حسني ما وعاه اللباد

بعــده ،فلــم يقصــر جهــده عــى النقــد ،بــل وضــع

أسســا يف مياديــن التاريــخ اإلســامي ،والشــعر

العربــي ،وحتــى الروايــة ،والتعليــم.

كاتب من العراق مقيم في لندن
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مقال

علي رضا
فنان الكوميكس المجهول

قــدم الف ـنـان املص ــري عــي رضــا الكوميكــس
يف بدايــات الق ــرن املــايض ،وظــل مج ـهـوال
حتــى وقــت قريــب عــى الرغــم مــن أن أعمالــه
قبــل أن يتوقــف أوائــل الخمســينات كانــت
مــلء الســمع والبصــر يف مختلــف املجــات
املصرية املوجهة لألطفال التي كانت تصدر
يف مصــر قبــل ثــورة  .1952ووفقــا للف ـنـان
التشــكييل محمــد عبلــة ـفـإن رضــا كان مــن
أوائــل مــن رســموا االســربس ،وأســس
سـول»
مجــات القصــص املصــورة كـ«الر ـ
و»األ ـيـام» وشــارك يف العمــل بمجلــة
«ســندباد» التــي أصدرتهــا مؤسســة دار
املعــارف ورأســها الكاتــب الــروايئ محمــد
ســعيد العر ـيـان وتوالهــا الف ـنـان حســن
بيــكار.

علي رضا في صورة نادرة

رسم

رضــا ملجلتــي «االثنــن» و»كل

الرســامني ،وكــذا شــخصية «املصــري أفنــدي»

أبطــال ألعــاب القــوى ،وأحــد مؤســي نــادي

مؤسسة دار الهالل ،وكان أول رسم كوميكس

وعبدالســميع .كمــا كان هــو أول مــن رســم

العديــد مــن الكتــب التــي تتعلــق بفنــون الرســم

وقد رسم رضا معظم أغلفة ومحتوى املجالت

العربي واإلسالمي قصصا مصورة.

يشء» اللتــن كانــت تصدرهمــا

له وهو طالب يف املرحلة الثانوية يف عام ،1927

القديمــة مثــل «األيــام» و»املــوال» و»الــرق»

وع ـمـره  20عامــا ،وهــو مــن ابتكــر شــخصية
«ســفروت» التــي أخذهــا عنــه الكثــر مــن
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التــي اشــتغل عليهــا أيضــا الفنانــان صاروخــان
شــخصية «طــرزان» ،ورســم كذلــك التاريــخ

عــي رضــا كان مهندســا ـيـرأس قســم الشــؤون

الهندسية يف وزارة األوقاف املصرية ،وبطال من

املعادي الريايض ،كما كان باحثا ومؤلفا أصدر

والكاريكاتــر ،ولــه كتــاب يف علــم التشــريح

للفنانني ،وكان خطاطا بارعا ومن أوائل الذين

ابتكــروا «الخــط الحــر» .

قلم التحرير

يمكن اعتبار أعمال علي رضا بدايات جنينية لفن الكوميكس في مصر
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مجالت
نوافذ عربية على فن القصص المصورة
تتيــح هــذه الجولــة البانوراميــة مــع مجــات القصــص املصــورة العربيــة الوقــوف عــى النوافــذ التــي تنفــس مــن خاللهــا
فــن الكوميكــس ،بــدءا مــن ظهــوره األبــرز مــع املجلــة الشــهرية “ســندباد” ،مــرورا بمجلتــي “ميــي” و”ســمري” يف مصــر

يف الخمســينات مــن الق ــرن املــايض ،عبــورا إىل مجالتــه األخ ــرى التــي ظ ـهـرت خصوصــا خــال نهايــات عقــد الســتينات،
صـوال إىل
هـرة ودمشــق وبغــداد وبــروت والخرطــوم وغريهــا ،وبــرزت مــن بينهــا مجلــة “أســامة” الســورية ،و ـ
يف القا ـ
مجــات أخ ــرى ظ ـهـرت يف مطلــع الســبعينات ببغــداد كـ”املزمــار” و”مجلتــي” و”ســامر” يف لب ـنـان أواخــر الســبعينات
وأوائــل الثمانينــات ،لتظهــر بعــد ذلــك مجــات يف الكويــت واإلمــارات كـ”ماجــد” و”أحمــد” وغريهمــا ،مجــات تأسســت
هـرة ودمشــق وبــروت عــى صفحــات مجــات
عـرب ،ظ ـهـرت أعمالهــم أوال يف القا ـ
بفضــل والدة أجيــال مــن الرســامني ال ـ
ً
كان لهــا قصــب الســبق يف فتــح البــاب لرســامني كبــارا ،حتــى يســهموا يف تأســيس هــذا الفــن الجديــد الــذي توجــه أوال

إىل األطفــال.

يف الثمانينــات والتســعينات اتســعت رقعــة هــذا الفــن ،وتعــددت أشــكاله وصياغاتــه وحمــل إىل جانــب هويتــه الخاصــة

طـاع عــى التطــورات الك ـبـرة التــي
التــي أســهم رواده األوائــل يف ترســيخها ،مؤ ـثـرات جديــدة وصلــت إليــه مــن خــال اال ـ
مـام بالكوميكــس،
حـول إىل أيقونــات فنيــة ،لــم يعــد التــداول واالهت ـ
عرفهــا هــذا الفــن يف العالــم ،مــع تجــارب ســوف تت ـ

معهــا ،محصــورا باألطفــال والناشــئة .وهكــذا ظ ـهـرت مجــات وكتيبــات تتوجــه إىل ال ـقـراء الشــباب وتخاطــب ذائقتهــم
واهتماماتهــم وتطلعاتهــم الفكريــة واالجتماعيــة ،بامل ــزج مــا بــن االجتماعــي والســيايس وفــن اإلعــان واإللسرتيشــن،

للكبــار والروايــات والكتــب املصــورة .ســيجد ال ـقـراء هنــا عينــات منهــا
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محمد الشناوي

والكاريكاتــر ،والغرافيــك وغريهــا مــن العناصــر الفنيــة واملؤ ـثـرات الفنيــة ،ليولــد فــن عربــي اســمه القصــص املصــورة
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت

«توك توك» أحد أجرأ المختبرات العربية في فن القصص المصورة اليوم

ثورة تبحث عن كادر
توك توك ،الفن التاسع ،الدشمة
طارق إمام
هـرة شــابا نحيفــا فــوق دراجــة
شـوارع القا ـ
كان بإمكانــك حتــى وقــت قريــب أن تلمــح يف ـ

هوائيــة ،ال يحمــل فــوق رأســه أرغفــة خبــز ،أو قفــص فاكهــة ،لكــن نســخ مجلــة قصــص
مصــورة للبالغــن.

عـرف يف الغالــب أكــر مــن اســمه املفــرد ذاك ،هــو صاحــب
الشــاب اســمه شــناوي ،لــن ت ـ

املجلــة وأحــد رســاميها ،أمــا «بضاعتــه» نفســها ،فاســمها « ـتـوك ـتـوك» .ربمــا ال يمكــن

شـوارع «وســط البلــد» الغاصــة بأشــباهه مــن الغربــاء
اســتيعاب املشــهد خــارج ـ
والغريبــن ،لكــن األكيــد ،أن رحلــة م ــروره الدوريــة هــذه ،لــم تعــد بالرحلــة اآلمنــة

شـرطة» متشــككا يف أ ـمـره ،ليكتشــف أن
لشــخص يقــود دراجــة .يكفــي أن يوقفــه «أمــن ـ

شـرطة بالــذات!
غــاف أول أعــداد املطبوعــة عبــارة عــن رســم الذع يســخر مــن أمنــاء ال ـ

الحكاية

بــدأت قبــل أكــر مــن ســبع

املنتظــر ضــد املخالفــة «الجماليــة».

األدبيــة املتعــارف عليهــا ،قــد اســتقبل مجلــة

هكــذا قــدم الكوميكــس نفســه بطــا بعــد أن

محيــي الديــن اللبــاد ،الــذي يبــدو تأ ـثـره واضحــا

النقــد االجتماعــي والســيايس هــدف مباشــر

عــر كل األشــكال املتاحــة ،مقدمــا تنوعــا ك ـبـرا،

خـرات
الرثيــة ،وبالــذات يف مــا يخــص تطويــر ال ـ

السياســية والجماليــة عــى حــد ســواء.

كان ضيــف شــرف يف الســنوات القليلــة املاضيــة،
وتراوحــا أيضــا يف الجــودة بطبيعــة الحــال.

نشــر خاصــة وإمــا بجهــود صانعيهــا ،وأغلــب

الضيقة والعشوائيات املنسية والزحام ..مدينة

كان ســوق الكتاب ،الراكد عىل مســتوى األنواع

منهــم ،ينتمــون إىل صحــف مســتقلة ..إجمــاال،

البلــد» ملصــق ال يخلــو مــن قتامــة ،يحتلــه رســم

كانــت الحوائــط الف ـقـرة مــكان الدعايــة املتــاح،

ويف التاسع من يناير عام  ،2011أي قبل اندالع

ال يبــدو الصعــود الالفــت لـ»الكوميكــس»( ،فــن

املؤسســات الرســمية ،وأعتقــد أن بقاءهــا هكــذا

الشــارع الضيــق املواجــه لغالــري «تــاون هــاوس»

محض مصادفة ،خاصة وأن الفن نفسه سبق

املجلــة الواعــدة يف حفــل توقيعهــا ،يستنشــقون

تعــرف القا ـهـرة ثــاث مجــات للكوميكــس،

عــى دفــر مخالفاتــه ،وقــد انهمــك يف تســجيل
مخالفة .كان عىل من أيقظه فضوله أن يقرتب

قليــا ،وأن يمعــن النظــر ،يف الليــل الشــبحي

لجــدران عاصمــة الليــل الف ـقـرة ،يك يتمكــن مــن
مطالعــة «اللوجــو» املشــهر فــوق الرجــل املتجهــم
سـرا ال
« ـتـوك ـتـوك» ..وليطالــع بخــط أصغــر ،تف ـ

يقــل غرابــة عــن االســم «محطــة القصــص
املصورة» ،مع تنبيه بخط أصغر «تحفظ بعيدا

عن متناول األطفال».

الثــورة املصريــة بأقــل مــن أســبوعني ،اكتــظ
بشــباب اصطفــوا ليشــروا النســخ األوىل مــن
الهواء املتوتر ملدينة مختنقة متحفزة ،ستندلع
ثورتهــا بعــد أيــام.

توك توك« :زحمة» مصورة

القصــص املصــورة) ،يف مصــر بعــد ثــورة ينايــر،
عـرض للتنكيــل األمنــي مــن قبــل .اآلن…
وأن ت ـ
بينها واحدة مكرسة للتنظري للفن الذي يطلق

عليــه أهلــه «الفــن التاســع» ،كذلــك شــهدت
تأسيس أول دار مستقلة ،متخصصة فقط يف
نشــر الروايــات املصــورة.

مطلــع الثالثينيــات ،ومــن يعملــون بالصحافــة

نحــن أمــام صناعــة ال مــكان فيهــا للشــيوخ أو
ســيكون أ ـمـرا جيــدا ومطلوبــا ،لــي يظــل هــذا

يتولــون القيــادة «الجماليــة» بــدال عــن «الكبــار»،
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إعالنــات» تقــف مغرتبــة يف أحــد الشــوارع،

يف العــدد األول مــن مجلــة « ـتـوك ـتـوك»،

فلســفتهم «يف ضواحــي القا ـهـرة الزحمــة

املدينــة املتوحشــة ،مدينــة التشـ ّيؤ ،ورمــز عميــق

دشــن «ال ـتـوك توكيــون» مطبوعتهــم ،راســمني
وشــوارعها ..ال ـتـوك ـتـوك مــايش بركابــه ..وكل

شـرة إىل العشــوائية املقلقــة للنظــام ،لخــرق
مبا ـ

«صديقــة» ،تجعــل مــن التجربــة ظا ـهـرة.

الفارهــة والشــاحنات الضخمــة.

تختفــي الســلعة يعتــم الوجــه وال يعــود هدفــا

كمــا أكــد أصحابهــا يف افتتاحيــة العــدد..

فعــل العالــم املختلــف الــيء نفســه مــع

املربكة غري املتزنة ،بمراهقته النزقة ،السيارات

والذي يفشل مرة بعد أخرى يف الحصول عىل

إجابــة حقيقيــة.

صورة مدينة ترانا وال نراها

حضــوره ،يف ســياق «فــن شــعبي» تتطلبــه

قانــون املــرور الســيايس والفنــي ،لألطفــال الذيــن

الكائــن العشــوايئ الصغــر ،يواجــه ،بتحركاتــه

النهايــة للفــرد الهامــي واملنــي ،املتســائل،

ضـاءة ،وعندمــا
وجههــا دائمــا ينتظــر ســلعة م ـ

صـرة ،ومحــررة بأيــدي رســاميها
حـرة ومعا ـ
ـ

زحمــة مــا لبثــت أن تحققــت ،بظهــور تجــارب

ال وجــود للســوبر هــرو .ال ـتـوك ـتـوك ،ذلــك

ضـرة يف املجلــة ،املنحــازة يف
موضوعــات حا ـ

و»املقــرف» ببســاطة ،مــا يتســق مــع التحذيــر
املحفــور عــى كل أغلفــة املجلــة ُ
«تحفــظ بعيــدا

التناقــض الــداليل تــم التعبــر عنــه بــذكاء ،بــن

اللحظــة ،وتســمح برواجــه وتداولــه ..مثلمــا

املغدورة .ال مكان يف توك توك للبطل املنتصر،

واالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية ،كل هــذه

الفن الجاد خارج التدجني واألرواح التقليدية.

كانــت « ـتـوك ـتـوك» إذن تفتتــح عــام الثــورة

العالمــة « ،ـتـوك ـتـوك»( ،التــي تمثــل إحالــة

الوجــوه الكالحــة املعروقــة واألحــام البســيطة

إشــكاليات الحكــم العســكري ،والدســتور،

إحــدى الشــخصيات الرئيســية للمجلــة «لوحــة

كأن الثــورة حــررت الكوميكــس! ..فقــد أكــدت

املصريــة ،حاملــة بـ»زحمــة مــن القصــص املصــورة»

لكــن املدينــة «غــر الرســمية» ،مدينــة الشــوارع

العديــد مــن القصــص ،بمعالجــات مختلفــة،

عىل جانب آخر ،من الواضح أن هناك فلسفة

واحــد مشــواره ..تعمــل ـتـوك ـتـوك عــى تكويــن

عــى حضــور الفــن التاســع ،أو عــى ضــرورة

أهــدي العــدد الثــاين مــن املجلــة لهــا« ،ألرواح

وكذلــك اللغــط الســيايس يف الشــارع ،مــن

فجميــع هــذه املطبوعــات صــدرت إمــا عــن دور

أخــرى ،وروايتــن ،ومجموعــة قصصيــة ،بــل

شـرطة متجهــم منكفــئ بعينيــه
نصفــي ،ألمــن ـ

الطباعيــة للرســام.

بعمــق بالواقــع املصــري .الثــورة املصريــة ،التــي

علينــا أن نلتفــت لعــدة ملحوظــات دالــة..

ســنوات ،ففــي أول أيــام ينايــر

الــذي لــن تو ـفـره األح ـيـاء القاهريــة «النظيفــة».

عىل روح املطبوعة ،التي استفادت من تجربته

للمجلــة كمــا يتضــح يف جــل نصوصهــا املتعالقــة

ـتـوك ـتـوك بــدت يل بالفعــل مجلــة املدينــة،

صناعهــا يف العشــرينيات مــن العمــر أو يف

وديوانــا ،تنتمــي كلهــا لفــن الكوميكــس.

العــدد األول مــن محطتهــم لــروح الفنــان الكبــر

يفعــل الــيء نفســه مــع دبابــة!

الشهداء وأبطال مصر الشجعان» ،هي محور

التــي تجســد الســلطة ،وهــي تســجل عقابهــا

مــن العــام  2011انتشــر عــى جــدران «وســط
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دون «رخصــة» مــن مؤسســة) ،وبــن الصــورة،

قبــل أن ينتهــي العــام األول للثــورة املصريــة،

الجرافيتــي ،فــن الجــدران املقلــق للســلطات

توفيــق ..مؤسســو املجلــة وممولوهــا ،أهــدوا

ليعمــل مناديــا للطا ـئـرات ..ويف محاولــة ثانيــة،

زحمــة مــن القصــص املصــورة ،مرســومة بــروح
أنفســهم».

شــناوي ،مخلــوف ،هشــام رحمــة ،أنديــل،

لرؤيــة أحــد .العالمــة هنــا بطــل ،شــاهد عــى
لهــا.

لدى صناع املجلة ،باالجرتاء يف تناول «القبيح»

عــن متنــاول األطفــال» .فالســيناريو األول يف

حـول
العــدد الثالــث ،عــى ســبيل املثــال ،يــدور ـ

شــخص ســعيد م ـتـويل أبوالزهــور ،يســتيقظ

هنــاك شــخصية أخــرى رئيســية ،تفتتــح بهــا

كل صبــاح ليفاجــأ بوجــود ـبـراز ال يخصــه يف

ليــس لــه اســم ،يبحــث دائمــا عــن عمــل ،عــن

ملا تم التعبري عنه يف النص بألفاظه الطبيعية).

املجلــة يف بطــن غالفهــا األمامــي ،رجــل مســن،
«دور» يف الحقيقــة ،حتــى أنــه يف واحــدة مــن

محاوالتــه العبثيــة للعيــش ،يتجــه إىل املطــار،

املرحاض( ،استخدمت ترجمة فصيحة مهذبة

بعــد رحلــة بحــث شــاقة يصــل إىل حــل مثــايل
بالــزواج فــورا ،بحيــث يمكنــه أن يرجــع الظا ـهـرة
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فيمــا بعــد لزوجتــه!

كذلــك تســتلهم املجلــة عائلــة شــهرية هــي

«الســنافر» ،ليعــاد تمصريهــا ،مــن خــال

مخلــوف ،الــذي يجعــل الســنافر هــم املصريــن،

بــكل طوائفهــم وانتماءاتهــم ،فيظهــر ســنفور
املثقف ،وســنفور املواطن ،وســنفور اإلســامي،

وســنفور العســكري ،إلخ .وتخصــص املجلــة يف
طـرب ثــوري ،مثــل الجزائــري
كل عــدد بورتريــه مل ـ
أمازيــغ كاتــب ،واملــايل تكــن جــاه فا ـكـويل ،بمــا
يؤســس لذائقــة خاصــة يف الغ ـنـاء الثــوري.

يف مرتــن ،لجــأت املجلــة إىل اقتبــاس نصــوص

أدبيــة؛ افتتــح العــدد األول بنــص «أبيــض

وأســود» املقتبــس عــن إحــدى قصــص كتــاب
«حجرتــان وصالــة» إلبراهيــم أصــان ،كتــب لهــا

الســيناريو ورســمها هشــام رحمــة .ويف العــدد
الرابع أيضا افتتح بنص ،هو مشهد مجتزأ من

روايــة « ـبـرة يف نــادي البليــاردو» لوجيــه غــايل،

أعــده قنديــل .الســخرية ا ـملـرة هــي مــا يجمــع
النصــن ،فضــا عــن «األبطــال العاديــن»..
الرجــل العجــوز يف قصــة أصــان تمــوت زوجتــه

بينمــا يتفــرج عــى مشــهد لعبــاس فــارس..
والشــاب املفلــس يف قصــة غــايل تت ـهـرب منــه

قريبتــه التــي توقــع أمــام عينيــه أوراقــا بماليــن

الجنيهــات.

شـرعيني» ،مؤكــدة
املجلــة لــم تغفــل «آباءهــا ال ـ

انحيازاتهــا ملــن يصلحــون «آ ـبـاء» لدمهــا الشــاب.
العــدد األول ،أهــدي إىل محيــي الديــن اللبــاد،

وقــد خصــص لــه ملفــا ..واســتقبل العــدد الثــاين
مــن املجلــة ملفــا لحجــازي ولعملــه امللهــم
«تنابلــة الســلطان» الــذي كان رائــدا يف تأســيس

كوميكــس مصــري ،أمــا العــدد الثالــث ،فقــد
شهد االحتفاء بأب أكرث شبابا ،وربما ال يلتفت

لــه الكثــرون ،هــو خالــد الصفتــي وتجربتــه

طـاع عريــض مــن
«فــاش» التــي أ ـثـرت يف ق ـ
رســامي الكوميكــس اليــوم ،ممــن ـقـرأوه أطفــاال

يف مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض.

جـرأ ليســتفز
العــدد الرابــع مــن « ـتـوك ـتـوك» ،ت ـ

قارئــه ،أو ليواجهــه بمــا يجــب أن يكونــه إن أراد
أن يكــون «تكتكيــا» ،عــر «اســتيفا» دشــنت
للعــدد «عــارف هرتشــح مــن يف دايرتــك؟

غالف لعدد مجلة جراج للكوميكس /رسوم «كوكب الرسامين»
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جددت بطاقتك الشخصية؟ دبحت يف العيد؟

العدد  - 41يونيو /حزيران 2018

77

كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت
س
تحولت توك توك إلى مدرسة متقدمة في فن الكوميك 

«توكتوك» ..رسوم تامر يوسف

شـرت أي
دورت ع الجزمــة مــع الــي دوروا؟ ـ

ُ
لص َّناعهــا بتحســن مســتواها الطباعــي وزيــادة

ســببا يف تــواري « ـتـوك ـتـوك» ،فضــا عــن منــاخ

عددهــا األول يف مــارس  ،2012واســتمتعت

جـاء إعــادة هــذا
كانــت معظــم إجاباتــك أل ،بر ـ

احتجابــا تامــا للمجلــة .اكتفــى صانعوهــا بطــرح

بعدد جديد من مجلة تســخر ،باألســاس ،من

وفــر لهــا ذلــك الــورق املص ـقـول امللــون والطباعــة

فيديــو ع الفيســبوك؟ شــفت فيلــم تــان تــان؟ لــو
العــدد للبائــع ،علشــان كــدة هتبقــى مــن القــوم

جـاءت
التانيــن» .ورغــم أن معظــم إجابــايت ـ

مجلــد يضــم األعــداد التــي صــدرت بالفعــل.

مجلــد بــدا تأبينــا للتجربــة رغــم أن أحــدا مــن

بـ»ال» ،إال أنني لم أعد العدد إىل البائع ،وقرأته

صناعها لم يعلن توقفها .رغم ذلك عرفت من

مــا بــن الــورق الخشــن لألعــداد الخمســة

حـول دون
شـاكل ت ـ
أن املجلــة تواجــه بالفعــل م ـ

كاملنبــوذ!

األوىل ،والورق املصقول امللون للعدد السادس
ومــا بعــده ،كان مــن املمكــن لقــارئ « ـتـوك ـتـوك»

أن يرصــد قدرتهــا عــى النمــو ،خاصــة بعــد
أن دعمهــا االتحــاد األوروبــي بمنحــة ســمحت
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عــدد صفحاتهــا .غــر أن العــام الفائــت شــهد
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الرســام هشــام رحمــه (أحــد مؤســي املجلــة)
صدورهــا أبرزهــا تقلــص التمويــل وعــدم قــدرة

ـكل ذايت.
مجلــس تحريرهــا عــى تمويلهــا بشـ ٍ
وربمــا كان التضييــق الــذي تشــهده مصــر إجمــاال
عىل املنح األجنبية للمشاريع الثقافية املستقلة

التضييــق عــى الحريــات والــذي قــد ال يرحــب
الوضــع الســيايس واالجتماعــي لبلــد ال يملــك
ســوى الضحــك ســبيال لحجــب الد ـمـوع.

والدة «الفن التاسع»

خـرة« .ترويســة» املجلــة لــم تضــم كل أبطــال
الفا ـ

-بعضهــم رســامون وكتــاب -ملناقشــة كل مــا

صـرت عــى اســمني
« ـتـوك ـتـوك» ،وإنمــا اقت ـ

فقــط ،همــا شــناوي ،مد ـيـرا عامــا ومخرجــا
فنيا ،ومخلوف ،مديرا للتحرير .أيضا ،أعلنت

مــن رحــم « ـتـوك ـتـوك» خرجــت «الفــن

«التابلويــد» ،هدفهــا ،كمــا يعلــن غالفهــا «نشــر

اســتقاللية ،ولــو نســبية ،عــن جارتهــا « ـتـوك

ثقافــة القصــص املصــورة يف مصــر والعالــم».
ظـرت «الفــن التاســع» أكــر مــن عــام ليخــرج
انت ـ

الجريــدة تجــى يف منــح الفرصــة لنقــاد شــبان

من الكوميكس ظللنا بعيدين عن ملعبه ،منذ

منــذ مولدهــا بمنحــة مــن االتحــاد األوروبــي ،مــا

غـرة .ط ـمـوح
لنصــوص الكوميكــس الص ـ

الجريــدة أنهــا «تصــدر عــن مؤسســة الفــن

التاسع» ،وهي مطبوعة أنيقة ملونة ،يف قطع

شـرة للنقــد ،مــع مســاحات قليلــة
الجريــدة مبا ـ

يبــدو وجــود «الفــن التاســع» إذن ضــرورة،

التاســع ،القا ـهـرة» ،وكأنهــا بذلــك تمنــح نفســها

ـتـوك».

عــر خمســة أعــداد صــدرت إىل اآلن ،ذهبــت

يخــص الكوميكــس ،مــن ـقـراءات يف اإلصــدارات

الجديــدة إىل مراجعــات تاريخيــة يف نشــأة

الفــن أبــرز محطاتــه .هكــذا حملــت صفحــات
املجلــة مقاربــات ألعمــال فرانــك ميلــر ،كريــج
طومســون ،تشــارلز برنــر ،ومقابــات صحافيــة

مــع بعــض ص ـنـاع الكوميكــس مــن مصريــن
و ـعـرب ،فضــا عــن جانــب إخبــاري يتابــع كل
جديــد يف الصناعــة.

خاصــة لــو عرفنــا أن خلــف ظهرنــا تاريــخ طويــل
عشرينات القرن العشرين ،عندما بدأ االنتشار

الحقيقــي لفــن القصــص املصــورة .لكــن «الفــن
التاسع» واجهت املشكلة نفسها التي واجهتها

شــقيقتها الكــرى « ـتـوك ـتـوك» فاحتجبــت
بعدمــا قدمــت بواكــر مشــروع ط ـمـوح للتنظــر
لفــن الكوميكــس.

مجلة الدشمة

بعــد انــدالع ثــورة ينايــر بنحــو ثالثــة أشــهر،
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ظ ـهـرت «الدشــمة» ،كأول مجلــة يف العالــم

التفــات جهــة حقوقيــة لقــدرة الكوميكــس عــى

الفــارق الثالــث الجوهــري فهــو أن «الدشــمة»

املشــتغلني يف فــن الكوميكــس ،خاصــة وأن

التاليــن.

أول!

«الدشــمة» إذن تعمــق الخــط الســيايس

من «توك توك» للقراء بسبعة جنيهات ،حتى

حتــى اآلن عــى العاصمــة املصريــة.

حقوقية ،أىت كخطوة حقيقية لتقريب املسافة

يصــدر عددهــا الثــاين دون أن يصــدر منهــا عــدد

التعريــف والتأثــر يف مــا يخــص حقــوق اإلنســان.

تطــرح لل ـقـراء مجانــا ،بينمــا بيــع العــدد األول

أغلــب ورش الكوميكــس وفعالياتهــا تقتصــر
العنــوان الفرعــي للمجلــة هــو «اعــرف

بالرسم ،لتكمل املشروع ذا الخط «االجتماعي»

وصــل ســعر العــدد الســادس إىل  18جنيهــا

املجلــة اعتمــدت يف كتابــة الســيناريوهات عــى

أمــا مــا يحســب للتجربــة بشــكل حقيقــي ،فهــو

بالفعــل كتجســيدات حكائيــة بصريــة لعــدد مــن

وأن يصــدر عــدد جديــد ليواكــب الواقــع الجديــد!

مثــل نائــل الطوخــي وأحمــد ناجــي ،مقدمــة

وتتبــع املواهــب املوجــودة خــارج القا ـهـرة،

الدور التوعوي املباشر حاضر إذن يف املطبوعة،

مبارك للقانون» ..وهو مؤشر بالغ األهمية عىل

رســاموها عــى كتابــة قصصهــا بأنفســهم .أمــا

والشــرقية ..وهو مؤشــر جيد عىل توســيع رقعة

«حقوقــك» ،نوعــت عــى أفقــه يف العدديــن

السبب ،كما أعلنه صناعها وبينهم الشافعي،

هو أنهم كانوا قد أعدوا عددها األول ،لكنه لم

لـ» ـتـوك ـتـوك».

(كمــا اعتقــد أنصــار الثــورة أيامهــا) ،كان ال بـ ّـد

عــدد مــن الكتــاب القادمــن مــن منطقــة األدب،

يصــدر بســبب قيــام ثــورة ينايــر ..وبعــد نجاحهــا

امللفت ،أن جهة إنتاج املجلة هي «مركز هشــام

أيضا نهجا مختلفا عن «توك توك» ،التي يصر

للنســخة.

تقديــم أســماء جديــدة يف مجــال الكوميكــس،
فحضــر فنانــون مــن اإلســكندرية واإلســماعيلية

حقوقــك» ،والعديــد مــن نصــوص املجلــة أتــت
الحقوق التي ال يعرفها الناس ،بشكل ساخر.

التــي خصصــت يف عددهــا األول ملفــا بعنــوان

توك توك

«الســخرية» و»الشــغب» وربمــا «خــدش

خــروج مجلــة عــى هــذا النحــو مــن جهــة

الح ـيـاء» لــدى الذائقــة املحافظــة للســلطة؟
يبــدو أن اإلجابــة هــي «نعــم» حتــى وإن لــم ُتقــل

حتــى عــى مســتوى التعامــات بــن النــاس،
عــر عمــل فنــي مسـ ّـل وممتــع .لكــن «الدشــمة»

األعــوام األوىل مــن ذلــك العقــد ،مــا لبثــت أن
انطفــأت ،كأنهــا عن ـقـاء تــوارت يف رمادهــا فــور

اكتفــوا بشــرف املحاولــة.

تنتفــض مــن جديــد.

بــن الشــارع واملبــادئ الحقوقيــة غــر املوجــودة

بدورهــا توقفــت ســريعا ،ويبــدو أن صناعهــا
هــل صــار املنــاخ الحــايل يف مصــر طــاردا لفــن

صراحــة ،لكــن األكيــد أن الط ـفـرة التــي شــهدتها

نهوضهــا منــه ،وال يعلــم أحــد متــى يمكــن أن

الكوميكــس الــذي ينهــض باألســاس عــى

كاتب من مصر

تحوي توك توك أيضاً أبوابا وشخصيات ثابتة« ،كصناعة

مصريّة» وهي عبارة عن صفحة ثابتة داخل املجلة ،يف كل

عــدد ،نــرى فيهــا بورتريهــا ســاخرا إلحــدى الصــور النمطيــة

المصري جدا
ّ

يف مصــر ،كأبي كريــم ،عامــل الخياطــة الــذي يعمــل يف

سـوخة عــن املــاركات
مشــغل لصناعــة الحقائــب املــزورة واملن ـ
العامل ّية ،تتب ّنى توك توك أيضا ،املقاربة الساخرة يف بعض

عـام  ،2011وهــي محليــة الصنــع إن كان باإلمــكان
تأسســت مجلــة ـتـوك ـتـوك املصـ ّـورة ـ

شـوارعها وأزقتهــا وســاحاتها املزدحمــة ،وهــي حســب
هـرة و ـ
ـقـول ذلــك ،هــي وليــدة القا ـ
وصفهــا محطــة القصــص املصـ ّـورة ،والتــي اع ـتـرت مــن التجــارب العرب ّيــة الرائــدة حديثــاً،

حكاية السنافر العامل ّية ،وتعيد إنتاجها مصريّا ،لنقرأ عن

شـام رحمة وقنديل وتوفيق ،إذ قام الخمســة
تعرف أســماؤهم ،شــناوي ومخلوف وه ـ

االقتباس من املنتجات الثقاف ّية الغرب ّية ،كقصة «هجوم

منشوراتها ،كسلسلة «السنافر حائرون» ،والتي تقتبس

وكان لخمســة فنــاين الكوميكــس املحرتفــن يف مصــر الــدور يف تأسيســها ،وهــم كمــا

الســنفور زغ ـلـول وســنفور الحكيــم وغريهمــا ،إىل جانــب

بعــد عجزهــم عــن إيجــاد ناشــر يقبــل بط ـبـاع العــدد األول وبالتزامــن مــع ثــورة ينايــر،

املريخ الفشيخ» والتي نقرأ فيها عن هجوم مريخي فاشل

بإنجــاز العــدد األول مــن املجلــة ،والذيــن قا ـمـوا بأنفســهم بطباعتــه وتوزيعــه ،وحينهــا

عــى كوكــب األرض ،بصــورة أدق عــى مصــر ،حيــث حــاول

عـام عــى الجا ـئـزة
لــم يتجــاوز الــ 40صفحــة إال بقليــل ،مــع ذلــك حــازت املجلــة يف ذات ال ـ
جـان العاملــي للقصــص املصـ ّـورة الــذي أقيــم يف الجزائــر.
الثانيــة يف املهر ـ

املريخيون سرقة الثورة املصرية لكنهم وجودها مسروقة!
كان لثورة يناير يف مصر دور كبري يف تغيري شــكل الســاحة

الفن ّية ،وأتاحت للفنانني يف مصر يف مختلف املجاالت ،أن

يظهروا للعلن واالبتعاد عن حاالت اإلقصاء ،وكان لتوك

اسم

كان هــمّ ـتـوك ـتـوك الرتكيــز التفاصيــل اليوم ّيــة،

عــى الظــروف االجتماعيــة واالقتصاد ّيــة التــي أشــعلت

ـتـوك ـتـوك وليــد البيئــة املصريّــة،

لــه ،إن ثقافــة البطــل الخــارق أجنبيــة ،لذلــك

ومــن هــذه الــروح الهجينــة يمكــن ـقـراءة تجربــة
ـتـوك ـتـوك ،بوصفهــا نتاجــاً مصريّــا صرفــا ،إذ

أو لعبــة لغويــة مــا ،وهــي مشــابهة لتجــارب

بوصف الكوميكس كوسيلة ذات قوة سياس ّية

غـرة تســتخدم يف الشــوارع كوســيلة للنقــل،
ص ـ

عــى نكتــة املوقــف أو الدعابــة املرتبطــة بحــدث مــا

الكاريكاتــر التــي تحضــر يف الصحــف اليوم ّيــة،

اإلغراق يف العواطف أو الربوباغاندا ،باإلضافة
للخيــال .هــذه املقاربــة هــي مــا تجعــل مــن

يف ظــل املالحقــات التــي يتعـ ّرض لهــا الصحافيــون وفنانــو

شــكل بصــريّ  ،أو الســخرية الالذعــة املرتبطــة

حــادة وكوميديــا ســواد للمواضيــع الراهنــة،

الكوميكــس كفــنّ قــادرا عــى مســائلة املعايــر

وشخصيات يتكرر ظهورها يف األعداد املختلفة،

السياسـ ّية ،إذ ال تسعى إىل تأســيس لعوالــم

تت ـنوّع بــن النكتــة الســريعة التــي تتحـوّل إىل

باللغة اليوم ّية ،كما نقرأ أيضا قصصا طويلة،
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املألوفــة واليوم ّيــة ،إىل جانــب تناولهــا بســخرية
كالتح ّرش الجنيس وعنف السلطة ،واملشكالت

ثــورة يف مصــر مــن جهــة وعــى الجوانــب التــي تخفيهــا

قــادر عــى مــزج «الراقــي» و«الهابــط» دون

إىل االســتفادة مــن الغمــوض بوصفــه مســاحة

الفصحــى ،كمــا أنّ موضوعاتهــا متنوعــة ،إذ

ضـاءة
للســلطة ،بــل عملــت عــى الدعابــة والســخرية واإل ـ

الســلطة مــن ممارســاتها وتمــس الفــرد يف حياتــه اليوم ّيــة
مــن جانــب آخــر ،وخصوصــاً أن الرقابــة يف مصــر مــا زالــت

لكن دون النزعة السياسية املرتبطة بها.
مــا يجعــل ـتـوك ـتـوك مم ـيـزة هــو تب ّنــي اللغــة

تجمــع موضوعاتهــا اللغــة املحك ّيــة مــع
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متخ ّيلة ،إذ يقول قنديل يف تصريحات ســابقة

إذ مــا زالــت مســتمرة بالصــدور ،ولــم تعلــن العــداء املباشــر

شـرائط املصورة بشــكل دائم،
كما أنها تحوي ال ـ
والتــي يحــي ّ
كل منهــا قصــة بســيطة ،قائمــة

وهــي أ ـقـرب لدراجــة ناريــة وســيارة

ـتـوك دور يف هــذا وخصوصــا يف مــا يتعلــق بالكوميكــس،

طـراً
تكمــم األفــواه ،ومــازال العمــل الصحــايف والفنــي خ ـ
الكاريكاتــر.

الفن ّيــة ذاتهــا ،واملؤسســات التــي تكـ ّرس أشــكال

وتنفــي أخــرى.

قلم التحرير

محمد الشناوي
العدد  - 41يونيو /حزيران 2018
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت

«السمندل» في لبنان

يمكن مالحظة المؤثرات الغربية واليابانية على أعمال أغلب فناني مجلة السمندل

الكوميكس في مواجهة السلطة

عـام  2007يف بــروت -لب ـنـان ،بوصفهــا
بــدأت مجلــة «الســمندل» نشــاطها منــذ ـ
شـرت
مؤسســة غري ربحية ،وقائمة عىل جهود املتطوعني ،ومنذ ذاك الوقت ن ـ
 15مجلــة مصـ ّـورة وأنطولوجيتــن ،إىل جانــب صدورهــا بثــاث لغــات ،العربيــة

واإلنكليزيــة والفرنسـيّة ،ومنــذ تأسيســها تتعــاون الســمندل مــع فنانــن مــن

لب ـنـان واملنطقــة العربيــة والعالــم.

يعود

الفضــل يف تأسيســه الســمندل

العربيــة تم ّـيـزاً ،إذ كانــت تصــدر بصــورة فصل ّيــة

املشــاركني ،والذيــن تت ـنـوع جنســياتهم وقــد

باقــي وعمــر خــوري وطــارق نبعــة ،الذيــن ســعوا
أالّ تكــون الســمندل فقــط مجلــة ،بــل مؤسســة
ترعــى فــن الكوميكــس ،وتسـ ّـلط الضــوء عــى

تصدر بشكل سنويّ  ،كونها واجهت مشكالت

عــام  ،2015ففــي العــدد األول ،نتعــرف عــى

إثــر عــدد صــدر عــام  ،2009اتهــم إثرهــا محــرروه

تنظيــم مهرجانــات ونــدوات ومعــارض مختلفــة

ونشــر أخبــار كاذبــة والتشــهري والــذم وال ـقـدح،

لليانــا مرهــج وحاتــم إمــام وفــادي

التجــارب املختلفــة لهــذا الفــن يف املنطقــة ،عــر

مال ّيــة ،بعــد أن تمــت إدانــة ثالثــة مــن محرريهــا،
مــن قبــل الســلطة يف لبنــان ،بــازدراء األديــان،

السمندل كمؤسسة ،والسمندل ذاته كحيوان

يحضــر أمامنــا يحدثنــا عــن نفســه واملجلــة ،التــي
تعتمــد الصــورة والكلمــة كوســيلة للتعبــر،
وتتجــاوز الحــدود الجغراف ّيــة واللغويّــة ،كونهــا

مفتوحة عىل مشاركات الجميع وتصدر بثالث

مــازن كر ـبـاج ذاتــه يف «قصــة ـمـرة واحــدة» فنــان
القصــص املصـوّرة ،الــذي يحدثنــا بصريــاً عــن

حيث نكتشف عرب مجموعة من القصص التي

بالظــروف السياســية واالجتماعيــة التــي تمــر بهــا

والســياقات االجتماعيــة املرتبطــة بــه ،واملخــاوف

بتاريــخ الســمندل وأهــم التطـوّرات واألحــداث

قصــة ،واختبــار موضوعهــا ،والتشــتت الــذي

عــى املشــكالت التــي تواجــه الذكــر واألنثــى عــى

تعليم ّية متخ ّيلة ،تنتمي إىل عوالم ديسوتوب ّية

اجتاحهــا و ـبـاء العدم ّيــة ،وأصبــح دور الدولــة
تعليــم األ ـفـراد وتثقيفهــم ،كمــا ن ـقـرأ أيضــاً عــن

العصــف الذهنــي الــذي يمارســه قبــل كتابــة

حـرة يف اختيــار مــا هــو مناســب.
يصــاب بــه وال ـ

املنطقة العرب ّية .فالسمندل كمؤسسة تحتفي
بالكوميكــس بوصفــه ف ّنــاً «راقيــاً» ،أي أنّ

وتوجــب عــى املدانــن دفــع غرامــة ماليــة بمقــدار
 20ألــف دوالرّ .
تمكنــت املؤسســة مــن التعــايف
الحقــاً ،وتح ّولــت قضيــة الســمندل مــع الرقابــة

ال تل ـتـزم املجلــة بشــكل واحــد لــكل قصــة،

بحســب العــدد ،إذ ن ـقـرأ عــن الحيــاة اليوميــة

لحريــة التعبــر وا ـلـرأي يف لبنــان واملنطقــة

شـرائط التقليد ّيــة ،أو تلــك التــي تتداخــل
ال ـ

واملؤسســات املختلفــة إىل جانــب حضــور قصــص

بــل هــي أعمــال فن ّيــة ذات جماليــات عاليــة

والسياســية ألج ـهـزة الرقابــة لتكميــم األفــواه.

أشــهرها «مهرجــان بــروت املتحركــة» الــذي
انطلــق بنســخته األوىل عــام  ،2009وقــد تحـوّل
إىل مســاحة إبداعيــة لفنــاين الكوميكــس يف

منتجاته ليست مجرد استهالك ّية أو سطحية،

وتقنيات للتعبري تخترب مســاحات مختلفة من

التجربة الفنية والواقع ّية.

تعـ ّـد تجربــة الســمندل مــن أكــر التجــارب
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حــن تأسســت ،ومنــذ عــام  2014أصبحــت

اعتمــدوا هــذه التقنيــة يف إنجــاز األعــداد منــذ

«خلــف البــاب» ،وترأســت تحر ـيـره ليانــا مرهــج،

توبيــا تكريمــا للســمندل والعوالــم التــي قدمتهــا
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إىل شــأن عاملـ ّـي ،ومثــال عــى قمــع الســلطات

العرب ّيــة ،واســتخدام الســلطات الدينيــة

لغــات.

إذ ت ـنوّع التقنيــات املســتخدمة بــن تقنيــات

يف املدينــة ،وتفاصيلهــا ،والعالقــة مــع الســلطة
مــن الخيــال العلمـ ّـي ،أو تلــك التــي ترتبــط

فيهــا الشــخصيات مــع أصواتهــم ،كمــا تحــوي
قصصــا منفــردة ،أو سالســل تصــدر تباعــاً،

باملشــكالت االجتماع ّيــة ،كقضايــا الجنــدر يف

مــن تأليــف ورســم فــؤاد مزهــر ،والتــي يتداخــل

مــن املجلــة ،الصــادر عــام  ،2016عــن مؤسســة

يُنتج كل عدد من السمندل ،بناء عىل مفهوم

إذ ن ـقـرأ يف العــدد األول عــن سلســلة «املعلــم»

قائمــة عــى رؤيــة رئيــس التحريــر والفانــن

فيهــا الفانتــازي والواقعــي ضمــن مؤسســة

أو فكــر ،فــكل واحــد يحمــل موضوعــة عامــة،

املوضوعــات التــي تتناولهــا الســمندل تختلــف

املنطقــة العربـ ّـي ،التــي تناولهــا العــدد العشــرين

الســمندل وألــف ـبـاء ـتـاء الفرنسـ ّية ،بعنــوان

ون ـقـرأ فيــه عــن الشــباب والشــعر والجنســان ّية،

تمتــد عــى مــدى  244صفحــة عوالــم الجنــس

التــي تحيــط بهــذه املوضوعــة ،كمــا يلقــي الضــوء
حــد ســواء ،وكمــا يف األعــداد الســابقة ال تل ـتـزم

املجلــة لغــة الفصحــى بــل تحضــر املحك ّيــة وإىل
جانــب مشــاركات مــن  28فنانــاً مــن املنطقــة

العربيــة ومــن العالــم.

سـرتها ،إىل جانــب ارتباطــه
للقــارئ خــال م ـ

املنطقــة وســعيها نحــو التغــر ،كمــا انــه يحتفــي
التــي شــهدتها املؤسســة.

قدمــت الســمندل صــورة مختلفــة عــن العربــي

للعالــم األوروبــي الــذي احتفــى بهــا ،فصدورهــا
باللغــات الثــاث فتــح املجــال لجمهــور واســع
لتلقــي محتواهــا ،وخصوصــاً أنهــا نالــت شــهرة
غـرب أكــر مــن املنطقــة العرب ّيــة،
وســيطاً يف ال ـ

تحتفــل الســمندل بعيدهــا العاشــر يف عددهــا

كــون هــذا الفــن محتفــى بــه هنــاك ،مــا أتــاح لهــا

وهــو معنــون بـ»توبيــا» ،وترأســت تحر ـيـره رافيــل

الجانــب الرتحيــب بهــا وفريقهــا يف العديــد مــن

العشــرين ،الــذي يحتفــي بتجربــة الســمندل،
ماكارون ،التي انضمت للسمندل علم ،2014

وت ـقـول ـمـاكارون إن هــذا العــدد ســيطبع وفــق
ـاين ،وأنهــا اختــارت اســم
تقنيــة الريزوغــارف اليابـ ّ

الحصول عىل التمويل من جهات متنوعة ،إىل

املحافل العربية والدولية ،آخرها كان مهرجان

القصــص املصـوّرة يف فرنســا عــام .2018

قلم التحرير
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مجالت
ثورات الربيع العربي كانت الجحافز االبرز على ظهور التجربية الليبية في فن الكوميكس

«حبكة» في ليبيا
آية محمد

عـام  ،2015بعــد أن قمنــا بإعــان عــى صفحــات
انطلقــت مجلــة حبكــة ـ

الفيســبوك ،ندعــو فيــه مــن يملــك موهبــة الرســم أو الكتابــة يف مدينــة بنغــازي
شـركني واختبــار
مـام ،وبعــد تقـ ّـدم مجموعــه مــن امل ـ
بتعبئــة اســتمارة االنض ـ

جـراء ورشــة
مهاراتهــم ،تــم اختيــار مجموعــه مــن الرســامني والكتــاب ،وقمنــا بإ ـ
عمــل لتطويــر مهاراتهــم ،اســتعدادا إلطــاق أول عــدد مــن املجلــة ،بعدهــا،
تــم إقامــة ورشــة عمــل ثانيــة ،وبعــد العمــل املجهــد تــم إطــاق أول عــدد مــن
مجلــة حبكــة ،وحاليـ ًـا ،تمتلــك املجلــة مقــر عمــل يف مدينــة بنغــازي ،حيــث

يتواصــل أعضــاء املجلــة مــع بعضهــم ،ويقومــون بالرســم والكتابــة ،وتطويــر
مشــاريعهم ،مــن حينهــا ،قامــت مجلــة حبكــة بطباعــة أول  5أعــداد ورقيـ ًـا،
صـرف ،وأســعار الطباعــة ،ق ــررت
ولكــن بســبب ظــروف املدينــة ،وارت ـفـاع ســعر ال ـ

حـول للمجــال اإللك ــروين ،عــن طريــق افتتــاح موقع إلك ــروين تنشــر
املجلــة الت ـ

فيــه األعــداد ،إىل جانــب االســتفادة مــن تطبيقــات عــى الهواتــف الذكيــة تتيــح
ّ
تصفــح األعــداد.

تحتوي

مجلــة حبكــة عــى مجموعــه

أن هنــاك فئــة ك ـبـرة مــن الشــعب تشــجّ ع عــى

تتكـوّن مــن رســام وكاتــب ورســام مســاعد،

عدد من املجلة ،حيث كان الطلب عليها كبري،

مــن القصــص ،وكل قصــة

ويختلــف أســلوب التعبــر البصــري مــن فنــان إىل

آخــر ،لكــن جميعهــا تقــع يف إطــار املانجــا
(القصــص املصــورة اليابانيــة) والكوميــك

وقــد نفــذت بعــد أول يــوم مــن إطالقهــا .علمــا

األمريكيــة واملانجــا اليابانيــة بواقــع ليبــي،

أن مجــال القصــص املصــورة مــا زال غريبــا عــى
املجتمع الليبي ،ولكننا نحاول أن ندمج الواقع

(األوروبــي واأل ـمـريك) ،يف نفــس الوقــت نحــاول

بصمه يف هذا العالم.
ـّأثـرت ثــورات الربيــع العربــي يف الجميــع ،إذا

كان مفيــدا بالنســبة لنــا ،هــو مشــاركة حبكــة يف
مهرجــان القصــص املصـوّرة يف مصــر ،وهــذا مــا

وح ّركــت جانبهــم اإلبداعــي ،رغــم الصعوبــات

مــا يم ّهــد ملســتقبل مشــرق لشــباب املنطقــة

ضـاء املجلــة ،فقــد أيقظتهــم
تحدثنــا عــن أع ـ
التي واجهتهم ،إال أنها كانت تجارب صقلتهم

يتمســكون بحلمهــم أكــر
كأ ـفـراد ،وجعلتهــم
ّ
ّ
والســعي إىل تحقيقه ،وهــو إطــاق أول مجلــة
للقصــص املصـوّرة يف ليبيــا ،ومــا فاجأنــا حينهــا،
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هذه األنشطة ،وقد اتضح هذا عند إطالق أول

التعليــم ،كمــا أننــا كمجلــة نســعى إىل تقديم

ّ
لنقدم للجمهور
الليبي ،مع هذا الفنّ العاملي،

أن نطــور أســلوبنا الخــاص ،الــذي ســيجعل لنــا
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للمؤسســات الحكوميــة ،لتنعكــس عــى

فنــا جديــدا ،يتنــاول بمواضيــع مألوفــة ،ومــا

جعلنــا نتواصــل مــع مجــات أخــرى يف املنطقــة،
املهتمــن بهــذا الفــن.

ال تســتخدم املناهج الليبية التعليمية القصص
املصـوّرة ،فــا نشــعر بالتصــادم مــع الســلطة،

ولكننــا نفكــر أن نقـ ّـدم ثقافــة القصــص املصـوّرة

نوع جديد من الفن ،إذ ندمج بني الكوميكس

ونحــاول أن ننقــل مــا نعيشــه يف بالدنــا وشــبابنا
عــر قصــص مختلفــة ،يتعاطــف معهــا القــارئ،

ويشــعر باأللفــة ،فمــا يم ّيــز حبكــة هــو الرتابــط
بني أعضاء الفريق الذي يســمح لها باالســتمرار

رغــم جميــع الصعوبــات ،كذلــك كوننــا أول
مجلــة وفريــق مختـ ّ
ـص يف هــذا املجــال يف ليبيــا،

وأمامنــا مســتقبل واعــد ،نحــاول جاهديــن

ليــل نهــار أن نصلــه ،كمــا توفــر لنــا الكوميكــس

الغربيــة محتــوى تعليمــي ،يمكننــا االســتفادة
منــه ،وتطو ـيـره بطريقتنــا الخاصــة.

من فريق مجلة «حبكة» في ليبيا

العدد  - 41يونيو /حزيران 2018

85

كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت

«سكف كف» في المغرب

السياسي واالجتماعي شكال مصدرا أساسياً لموضوعات التجربة المغربية الجديدة فن الكوميكس

وجبة الكوميكس الخفيفة
كمال بستاني
عـام  ،2013عــي يــد محمــد
غـرب العــدد األول مــن مجلــة ســكف كــف ـ
صــدر يف امل ـ
أمــن بيــاوي أو  rebel spiritمــع مجموعــة مــن الفنانــن املغاربــة الشــباب،

بدعــم مــن مؤسســة ثقافــة مفتوحــة ،وتتم ّيــز املجلــة بأنهــا تســتخدم اللهجــة

املغربيّة املحكيّة ،وتأيت تسميتها من سندويتشة شعبية تحمل ذات االسم،
تصفهــا املجلــة بأنهــا «خفيفــة عــى املعــدة» .ويذكــر ّ
أن املص ــري محمــد شــناوي

سـاهم يف تأســيس ـتـوك ـتـوك املصريّــةّ ،
صمــم العــدد األول ،وشــارك فيــه
الــذي ـ
بقصــة طاجــن إكســريس.

ّ
تصور

والتــي تتحــدث عــن فوائــد ســكف كــف كمجلــة

والتــي نــرى فيهــا تأثــر وســائل التواصــل

املغربي ،والدار
سكف كف الشارع
ّ
ضـاء خصوصــاً ،كمــا يف قصــة
البي ـ

عــى الغــاف ،فالف ـقـرة التــي تقـ ّـدم لــكل عــدد،

ضـاء عــر سلســلة مــن الرمــوز
فيهــا عــن الــدار البي ـ

وكوجبــة ،تتغــر بصريــا ولغويــا بحســب

مــن نــص ورســوم زينــب بــن جلــون ،والتــي ن ـقـرأ
الثقافيــة والسياســية واالجتماع ّيــة ،التــي

تعكــس روح املدينــة واالختالفــات التــي تحويهــا،
عــر ســجع قافيتــه حــرف النــون ،وصــور أ ـقـرب
ضـاء
ألن تكــون أيقون ّيــة ،لرحلــة إىل الــدار البي ـ
بوصفها «أقىص الغرب».

أقرب لحجاب سحري أو طالسم لغوية تشابه

فيهــا عــن اســتخدام الفيســبوك والســلوكيات

بالســحر ،مصمّ مــة بصــورة بصريــة تجعلهــا

عــى وســائل التواصــل االجتماعـ ّـي ،أو بشــكل

منــذ العــدد األول تناولــت املجلــة الســلطة

والرقمـ ّـي ،كمــا يف قصــة أنــس ســعيدي «عطلــة

يتصفــح كمبيو ـتـرا يف مــكان عــام.

الطفولــة وبصــورة أدق التســعينات مــن القــرن

الســلطة والتقنيــات الســاذجة التــي يتبعونهــا،

عــى الشاشــة أخــذ إجــازة ،لتحتفــل وترقــص

الخرافــات الشــعبية والثقافيــة اليوم ّيــة ،كالعــدد

تلــك التــي يصمّ مهــا الســحرة الشــعبيني.

املجلــة ،لكــن مــا يم ّيــز ســكف كــف ،هــو تبنيهــا

جـزءا مــن
التــي اختارتهــا املجلــة ،إذ نراهــا ـمـرة ـ

طلســم ،و ـمـرة عــى شــكل ـقـرص مضغــوط،
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قصة الصقر الربيء لعبدالله شاو ،والتي نقرأ

عصــاً ،كمــا يف قصــة حليمــة  2لفخرالديــن.

كقصــة «يــوم يف حيــاة مــردة» بيــاوي ،والتــي

تتغــر ،ويختلــف شــكلها حســب املوضوعــة

االجتماعـ ّـي عــى حيــاة األ ـفـراد ،والتــي قــد تصــل

املوضوع ،فالصفحات األوىل من العدد املرتبط

كأي مجلــة قائمــة عــى املســاهمات والعمــل

الكامــل ملفهــوم «الوجبــة الخفيفــة» حتــى
بصريّــاً ،فالسندويتشــة التــي عــى الغــاف

كما يف قصة «توما فاكوهم» لرىض بوعسرية،

ّ
حد الشجار بسبب كلمة أو ضغطة خاطئة ،أو

وأفرادهــا ،عــر الســخرية والنقــد ملمثــي

الجماعــي ،ال يوجــد شــكل واحــد للقصــص يف
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و ـمـرة كســفينة يف البحــر ،وال يقتصــر ذلــك

الحيــاة الرقم ّيــة والعالقــة بــن الفــرد والشاشــة،

شـرطي ،الــذي يقــي
ن ـقـرأ فيهــا عــن مــردة ال ـ

املختلفة ملستخدميه واالختالفات بني الواقعي

يف الحاســوب» ،حيــث تقــرر امللفــات املختلفــة
سـرخي عــى الشــاطئ ،كمــا تحضــر بعــض
وت ـ

التلميحــات إىل الســلطة والســخرية منهــا،
بوصفهــا تمتلــك موظفــن يراقبــون مســتخدمي

سـرخاء أو مراقبــة الباعــة املتجولــن
نهــاره باال ـ
ّ
وتنغيــص عملهــم ،والتســلط عــى البســطاء.

التكنولوجيــا وســلوكياتهم املختلفــة ،ســواء

مــن ســكف كــف ،الــذي تطغــى عليــه موضوعــة

الرقابــة التــي يتنكــر أفرادهــا بشــخصيات وهم ّيــة

تســتمر قصــة مــردة ومغامراتــه يف العــدد الثــاين

ضمــن العوالــم الرقم ّيــة يف ملحــة ســاترية عــن

األحــداث السياســية التــي شــهدتها تلــك ال ـفـرة،

خصصــت املجلــة العــدد الخامــس لذكريــات

حـرب العــرق ووفــاة الحســن الثــاين وانهيــار
ك ـ

وتتم ّيز املجلة بأنها تستحضر موضوعات تتناول

املــايض ،حيــث اســتعادت القصــص فيهــا روح

مــا يم ّيــز تجربــة ســكف كــف هــي املوضوعــات التــي

الرابــع الــذي يتنــاول ـكـرة القــدم أو الســابع الــذي

والعالــم ،إىل جانــب الكلمــات وصيحــات

واقعــي ،كمــا يف قصــة مــردة الــذي يراقــب مــن

تنــاول موضوعــة الســحر ،التــي تتجــى بصريــا
أمامنــا بكائناتهــا الغرائب ّيــة ،والتــي تحضــر ضمــن

جـزءا مــن حيــاة
ســياقات يوم ّيــة ،بوصفهــا ـ
األفراد ،وال ينتمي فقط إىل عوالم فانتازم ّية ،إذ
نــرى جنيــاً يخــرج مــن الحمامــات ويطــرد بواســطة

غـرب
غ ّـرات التــي شــهدها امل ـ
التســعينات والت ـ
املوضــة التــي كانــت متداولــة ،والتفاصيــل

صـول
التــي تنتمــي إىل جيــل بلــغ املراهقــة مــع و ـ
اإلنرتنــت والتكنولوجيــا إىل الجميــع ،إذ نتلمــس
النوســتالجيا يف «ألعــاب الطفولــة» لحســني
املخلــص ومهــدي أتــايس ،كمــا يحــوي العــدد أبــرز

جــدار برلــن.

تختارهــا وتعــدد جوانــب تمثيلهــا بصريــا ،لكــن
اختيــار اللهجــة املغرب ّيــة للمجلــة ،يجعــل فهــم
الحكايات صعبا يف بعض ،ما يدفع القارئ الذي

ال يفهــم اللهجــة إىل االعتمــاد عــى الصــورة فقــط،

مــا يجعــل جمهــور املجلــة محصــورا ويؤثــر عــى
غـرب ســواء ورقيــا أو رقميــا.
توزيعهــا خــارج امل ـ

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت
رغم هامشية فن القصص المصورة ظلت على صلة بالموضوعات المجتمعية الحارة

مخبر  619التونسي
المصورة تصالح القارئ مع الكتاب
القصص
ّ
عبير القاسمي
عـام  2013وجــاء العــدد األول مــن املجلــة بعــد تجربــة
تأســس املخــر  619ـ
«كوميــك» ،الــذي كان إصــدارا جماعيــا ملجموعــة مــن رســامي الكاريكاتــر
والقصــص املصـ ّـورة ّ
يعلقــون فيــه عــى انتخابــات  ،2011االنتخابــات األوىل التــي

أول إصــدار جماعــي ّ
شــهدتها تونــس بعــد الثــورة .كان ذلــك ّ
لثلــة مــن الفنانــن
أعطتهــم الثــورة دفعــا للتعبــر بــكل حريــة والتعليــق عــى األحــداث خاصــة
عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي .بعــد تجربــة «كوميــك» ،أرادت مجموعــة

ظـام وتعتمــد عــى االســتقاللية
هـؤالء الفنانــن تأســيس دوريّــة تصــدر بانت ـ
مــن ـ
صـرة وتمــت طباعــة
سـاهم كل ف ـنـان بقصــة ق ـ
التامــة واإلدارة الذاتيــة ،حيــث ـ

العــدد وتوزيعــه باإلمكانيــات الخاصــة للمجموعــة.

آلية

العمــل منــذ العــدد األول حتــى

وتحضري ملتقيات لرتويجه.

املتواجديــن خــارج تونــس ،لذلــك اخرتنــا إتاحــة

جـزء مــن املجموعــة بآخــر مراحــل إعــداد
يهتــم ـ

النشر الرقمي فرض نفسه لكرثة طلبات القراء

الشخصية قدر اإلمكان .وبالنسبة للكوميكس

املكتســب باالنت ـمـاء فعليــا إىل وطــن وإمكانيــة
إحــداث فــارق .وهــذا مــا ـتـرك فينــا أ ـثـراً كفنانــن

والفكريــة والتنظيــم الــذايت ،ويف ذلــك برأينــا
إرادة لخلــق قطيعــة مــع ممارســات الثقافــة

لكــن مــع تطـوّر التجــارب العربيــة فالفنانــون

عــى مواضيــع لــم تكــن تطــرح قبــل .2011

الــذات دون أيّ قيــود سياســية أو اجتماعيــة أو

الســادس ،كانــت تتــم عــى عــدة
مراحل ،إذ يطرح ّ
كل من يريد املشاركة بالعدد

املجلــة ويتــم اإلعــان عــن إصــدار العــدد الجديــد

الرســامون املواضيــع التــي يريــدون العمــل
ّ

ابتداءً من العدد السابع اخرتنا العمل يف إطار

املجلــة عــى تطبيقــات للقصــص املصـوّرة مثــل
«رسومات» ،ما ّ
مكننا من إيصال فننا بسهولة

بالســاحة العربيــة الجديــدة للقصــة املصـوّرة،

ال نحــاول كمخــر أن نحافــظ عــى هويــة بصريّــة
جـاءت التســم ّية أصـاً،
محــددة ،ومــن هنــا ـ

ســيناريو أو ف ـكـرة عــى املجموعــة ،ويختــار
شـركا بــن
عليهــا ،ويمكــن أن يكــون العمــل م ـ
رســام وكاتــب ســيناريو كمــا يمكــن أن تكــون
ّ
الرســام .بعدهــا تضبــط املواعيــد
الف ـكـرة مــن
ّ

املختلفــة من مراحــل العمــل مــن رســم وتحبــر

وتلويــن ثــمّ مراجعــة وتصميــم وطباعــة ونشــر.
بعــد ضبــط األوقــات تلتقــي املجموعــة بصــورة
أســبوعية ملتابعــة تقـ ّـدم العمــل ،حيــث تتــم

مناقشــة ونقــد وتعديــل مختلــف األعمــال
يشــارك فيهــا الجميــع ،وهــذا مــا ّ
يمكــن مختلــف
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ضـاء مــن التقـ ّـدم وتطويــر قصصهــم .نهايــة
األع ـ

اإلدارة ذاتيــة عــى كل املســتويات ،لكــن ذلــك ال
ينفــي أننــا متمســكون بالنشــر الورقــي .علمــاً أنّ

املرونــة وبحريّــة مطلقــة يف طــرح املواضيــع ،بــل

بحريّة التعبري املكتسبة واألساسية يك يستطيع

هنــاك قيــم ســاهمت يف تقريــب هــذه التجــارب
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إقامــات فنيــة واالنفتــاح عــى فنانــن مــن دول

أخرى ،خاصة املنطقة العربية ،باعتبار إيماننا

وبعــد اإلقامــة يتــم التواصــل وإرســال األعمــال

كاملــة عــر اإلنرتنــت ،إذ ليــس للمخــر مقـ ّر إىل

للراغبــن يف التعـ ّرف عليــه.

الغربــي فهــو باختــاف أنواعــه كان املدرســة
واملُلهــم األول باعتبــار االفتقــار ملراجــع عربيــة،

إذ إعطائنــا الحريــة التجريــب بصريــا والتجــرؤ

يأخــذون مســافة مــن تلــك املراجــع يف محاولــة

ففــي األعــداد األوىل مــن املجلــة كان للتطـوّرات

لتطويــر هويــة ســردية وبصريــة خاصــة بهــم،
ومــن هنــا تــأيت أهميــة التجريــب.

والفنانــن التعــاون والعمــل معــا دون أي اعتبــار
للحدود أو املنافسة .وهذا ما نعتربه ممارسات

أشــكال التعبــر إىل دا ـئـرة الضــوء ،وخصوصــا

نــرى أن تســمية القصــة املصــورة العربيــة
شـركة ،بل
أو تخطيط لتكوين هذه الســاحة امل ـ

غـرب ألنهــا تكســر النمطيــة وتحــي
اهتمــام ال ـ

والشرط الوحيد للمشاركة هو الجودة وتجاوز

ملحدوديــة مســالك التوزيــع واختيارنــا أن تكــون

شـركة وعــى مختلــف املجموعــات
واعيــة وم ـ

وعــي ،تكــر بطريقــة تدريجيــة وتحــدث تغ ـيـرا

تلــك كانــت تعتــر بديلــة أو «تحــت األرض»،

الحــدود الفرديــة ،فاملخــر  619يتم ّيــز بكثــر مــن

تحاول املجلة أن تسمو عن التغريات السياسية

حتــى جماليــة .أظــن أن هــذه الرغبــة كانــت ال

الثــورات التــي شــهدتها تونــس واملنطقــة العربيــة
عــام  2011كانــت ســبب خــروج العديــد مــن

املجلــة ســواء عــى صعيــد الشــكل أو املضمــون،

خـرا
السياســية تأثــر واضــح يف القصــص ،لكــن أ ـ

املواليــة للســلطة ورغبــة يف التحـ ّرر والتعبــر عــن

وأن تتطـ ّرق إىل مواضيــع أكــر عمقــا وكونيــة مــع

فنحــن نعتمــد عــى التجريــب ،لذلــك نحــاول
قــدر اســتطاعتنا أالّ نضــع قيــودا للتعبــر داخــل

حــد اآلن ،لكننــا نعمــل عــى ذلــك.
املشاكل التي تواجهنا ّ
تتمثل أساسا يف التوزيع،
كمــا هــو الشــأن بالنســبة إىل كل الكتــب ،وذلــك

أنــه يدفــع الفنانــن للتجريــب وكســر قيودهــم

أيّ فنــان أن ينمّ ــي فنــه ،وكذلــك باإلحســاس

املختلفــة لبعضهــا ،مثــل االســتقاللية املاليــة

ومنهــا القصــص املصـوّرة .نفســر ذلــك شــخصيا

الحفــاظ عــى روح االل ـتـزام.

فرضــت نفســها بمعنــى أنــه لــم تكــن هنــاك ن ّيــة

ثورية باملعنى الفعيل للكلمة ،أي أنها تولد عن
فعل ّيــا يف الواقــع .وقــد أثــارت هــذه التجــارب
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قصصــا مغا ـيـرة عــن الواقــع العربــي .لذلــك نظــن

أنّ القصــة املصــورة العربيــة فرضــت نفســها

تمامــا داخــل العالــم العربــي وخارجــه ،وحتــى
عــى الفنانــن أنفســهم.

لــم تكــن القصــص املصـوّرة موجــودة بطريقــة
مهيمنــة يف املناهــج التعليميــة التونسـ ّية،
لكــن كانــت هنــاك مجــات لألطفــال قريبــة

مــن الســلطة تحــاول تمريــر أفــكار مع ّينــة.
هــذه املجــات انقطعــت حاليــا ،آخرهــا بعــد

بضــع ســنوات مــن الثــورة .أمــا عــن املواجهــة
مــع القصــص املصـوّرة الرســمية والبديلــة فهــي
ليســت مطروحــة لدينــا ،خاصــة وأنّ الجمهــور

صــار واع ّيــا بمثــل هــذه املمارســات ويتصـ ّـدى لهــا.

لكــن بصفــة عامــة ،ليــس مــن مبادئنــا التصــادم
مــع الســلطة بــل خلــق خطــاب بديــل وتجــاوز
املمنو عــات.
ّ
تتمكن القصص املصوّرة بعد من أن تصبح
لم

منتجــات جماهرييــة واســعة ،ألنهــا حديثــة

الدخول نوعا ما عىل الثقافات العربية ،وألنها
ولوقــت طويــل كانــت ح ـكـرا عــى األطفــال وبقــي

المؤثر الفرنسي في األعمال التونسية حاضر في الصيغ واالساليب

هــذا االنط ـبـاع إىل اليــوم فالجمهــور الواســع لــم

يتق ّبــل بعــد ف ـكـرة القصــص املصـوّرة للكبــار،

لكــن تــرى أن ذلــك يف طــور التغيــر ،ألنّ القــارئ
للقصــص املصـوّرة اليــوم يجــد منتجــاً ثقافيــا
يشــبهه ويعـ ّـر عنــه .كمــا أنّ االهتمــام بالقصــص
املصوّرة يف تزايد لكونه وسيلة تعليم ّية ناجعة
للتوعيــة والتثقيــف .فالقصــة املصـوّرة لهــا مزايــا
عديــدة يف مجتمــع يعــزف عــن ال ـقـراءة ،إذ أنهــا
تجلب القارئ وتصالحه مع الكتاب مع إبقائها
للتنــاول العميــق للمواضيــع ،كمــا أنّ الســرد

البصــري قــادر عــى إيصــال رســائل بطريقــة

شـرة مــن الســرد البحــت
مختلفــة وربمــا أكــر مبا ـ
أو التصويــر.

من فريق «مخبر  »619في تونس

النخبوية سمة تونسية في الكوميكس
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نقلة مهمة في فن القصص المصورة حملته التجربة العراقية الجديدة

«مساحة» للكوميكس في العراق
حسين عادل

بدأ مشروع مساحة مع بداية فكرة اسم «مساحة» بمعنى الفضاء أو املكان،
إذ ّ
حـرة ،نكتــب ونرســم وننتــج فيهــا قصــص
كنــا نبحــث عــن فضــاء ومســاحة ـ
عـام ،2015
مصـ ّـورة بصــورة مســتقلة ،ومــن هــذا املنطلــق ،تأسســت مســاحة ـ

غـرة ،يجتمــع فيهــا مجموعــة مــن الفنانــن
تلب ّيــة لرغبتنــا بخلــق مســاحة ص ـ

الشباب ،بهدف إنتاج قصص مصورة ،إذ بادر حسني عادل مؤسس املشروع

بالقيام بأول خطوة ،إذ أنشــأ مجموعة افرتاضية عىل موقع فيســبوك ،باســم
مـوا ،ويبــادروا بنشــر
«مســاحة» مــا أتــاح لبعــض الفنانــن املهتمــن ـبـأن ينض ـ
مصورة ،بعدها ّ
ّ
تطور األمر
أعمالهم ،وما يحبون من مجالت وكتب لقصص
إىل لقــاءات عــى ارض الواقــع.

كانت

لقاءاتنــا حينهــا بســيطة وأغلــب

عــى موقــع الفيســبوك ،وكان أغلــب املشــاركني

مــن أحــد األشــخاص املهتمــن بالقصــص

الهــواة ،كنــا نحــاول أن نكــون ســندا لبعضنــا

الوحيــد إلن ـتـاج العــدد صفــر والعــدد واحــد هــو

نســخة محــدودة مــن العــدد صفــر .وذات

األشــخاص املتواجديــن كانــوا مــن

البعــض ،مــن خــال تجاربنــا الشــخصية وذلــك

التواصــل عــر اإلنرتنــت.

«زويــة» يمثــل تجربــة نتجــت عــن ورشــة قــد

نحــاول أيضــا يف مســاحة أن تكــون األفــكار
والكتابــات ناتجــة مــن نقاشــات وبحــوث ّ
مكثفــة،

كانــت الصعوبــة األكــر بالنســبة لنــا ،هــي تق ّبــل

كتــاب يضــمّ  6قصــص مصـوّرة ،تتحــدث عــن 6

سـرا .ولكــن إىل حــد اآلن لــم يطبــع الكتــاب
يف سوي ـ

بتحريــر وإعــداد الكتــاب ،ويقــوم املحــرر باختيــار

أفــكار ،ولكــن يف الجانــب اآلخــر ،كان هنــاك

 54صفحــة باألســود واألبيــض .وشــارك فيــه كل

دعــم للطباعــة الورقيــة ،كمــا نفكــر بخيــار النشــر

الــيء مــع العــدد واحــد الــذي كان موضوعــه

بسبب عدم وجود تجارب سابقة يف هذا املجال

ضـوع وهو «يــوم
يف العــدد صفــر طرحنــا مو ـ

«االزدحــام».

 2015وحتى عام  2018وكانت مرحلة تجريب ّية

يــوم مثــر حصــل يف حياتــه ،حينهــا لــم تتعـ ّـدى

النــاس لهــذا ال ـنـوع مــن الفــن ،ومــا يحتويــه مــن

عـراق .اســتمرت املرحلــة األوىل مــن عــام
يف ال ـ

للمشــروع ،أنتجنــا فيهــا عدديــن مــن مجلــة
مساحة ،كانتا تتضمنا قصصا مصوّرة بسيطة
مــن ناحيــة املضمــون والتجربــة والكميــة،
وشــاركنا حينها يف مهرجان «كايرو كوميكس»

يف القا ـهـرة عــام ،2016وعــام  2018شــاركنا

بمهرجان «أنغوالم» يف فرنسا ،يف ذات الوقت

أقمنــا مجموعــة مــن الل ـقـاءات والــورش لكتابــة
السيناريو وفن الرسم.

يف بدايــة املشــروع كانــت مســاحة مجــرد منصــة
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عـراق ،والســبيل
مــن مناطــق مختلفــة يف ال ـ

املصـوّرة ،وعــى أســاس ذلــك ،طبعنــا وأطلقنــا
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مــن حيــايت» ،وفيــه يتحــدث كل مشــارك عــن
القصــة الواحــدة الخمــس صفحــات ،وبعــد

أن تــم العــدد ،كانــت هنــاك الخطــوة األصعــب

وهــي الطباعــة الورقيــة ،حينهــا كانــت لدينــا

عـراق ،التــي
عــدة محــاوالت مــع دور النشــر يف ال ـ

رفضت أن تنتج العدد ،ليس بسبب املحتوى،

وإنمــا بســبب ضعــف ثقافــة القصــص املصــورة
داخــل تلــك الــدور ،وأيضــا لعــدم اهتمامهــم
بنشــر مجــات قصــص مصـوّرة موجهــة للكبــار،

لكــن مــا حــدث ،أننــا حصلنــا عــى دعــم شــخيص

«مساحة» إىل مشروع حقيقي ،عىل أرض الواقع،

ال يكتفــي فقــط بإن ـتـاج مجلــة قصــص مصـوّرة ،بــل
تب ّنينــا سياســة إصــدار الكتــب ،وكان أوّل إصــدار،

صـرة ،بعنــوان «زويــة» ،ويتألــف مــن
ســر ذاتيــة ق ـ

عـرض
أقمناهــا يف مــا بيننــا مــن أجــل التحضــر مل ـ
للقصــص املصـوّرة العراقيــة يف مهرجــان «فميتــو»

عــى ورق ،ونحــن بصــدد البحــث عــن دار نشــر أو

صـرة واألفــكار اإلبداعيــة البعيــدة
املســتقلة واملعا ـ

حـرب مــع داعــش ،وكان
عـراق يخــوض ال ـ
مــن ال ـ
ً
هــذا شــاغال لع ـقـول النــاس ،إىل جانــب األثــر

خـرة يف التحريــر واإلعــداد ،وكانــت
اكتســاب ال ـ

عــن مالمــح القصــص املصــورة التجاريــة ،وأيضــا أن

عــام  2018انتقلــت مســاحة إىل املرحلــة الثانيــة،

الواقــع ،والتــي تكــون عــادة داخل إحدى املقاهــي

النفــي لهــذه املعــارك عــى العراقيــن.

وكانت هذه املرحلة هامة ،تحوّلت إثرها مجلة

طــرق التواصــل يف مــا بينــا عــر الل ـقـاءات عــى أرض

أو يف منــزل أحــد املشــاركني وأيضــا عــر اإلنرتنــت.

العمل عىل خلق موضوعة وهوية بصرية عراقية

الشــكل والبيئــة والــروح العراقيــة.

العدديــن عــام  ،2015حينهــا كان الجانــب اآلخــر

وكانــت هــذه التجربــة ط ـفـرة نوعيــة مــن ناحيــة

حــن اختيــار املواضيــع ،إذ يتــمّ الرتكيــز عــى األفــكار

أســلوب العمــل واملضمــون ،وأيضــا مــن ناحيــة

ضـوع ثــم
بعــد ذلــك النقــاش والبحــوث لتطويــر املو ـ

يف رســم القصص املصوّرة ،وينتج ذلك من خالل

داعمــون و ـقـراء للعدديــن اللذيــن صــدرا ،وربمــا

كان ذلــك بســبب التوقيــت الــذي أطلقنــا فيــه

معي يتفق عليه جميع املشرتكني ،ليتم
موضوع ّ

اإللكــروين.
ّ
هنــاك بعــض السياســات التــي تتبناهــا مســاحة

مــن حســن عادل ومحمــد عودة وز ـهـراء رضــا
وعــي جاســم وميس ياســر.

يقودهــا شــخص قــد تــمّ اختيــاره مــن أجــل أن يقــوم

تكــون املواضيــع واألفــكار املختارة ناتجــة عــن بحــث
ّ
مكثــف ،لكــن بالطبــع يمتلــك الفنــان حريــة اختيــار

وكتابــة املوضوعــات ودون خطــوط ح ـمـراء.

تــداول تجــارب الفنانــن يف فــن الرســم ودراســة

سـرة الذاتيــة الــذي يعمــل عليــه فنانــو
فــن ال ـ
مســاحة يهــدف إىل توثيــق

من فريق مجلة «مساحة» في العراق
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مجالت

كوميكس سوداني مبكر

الفنان السوداني شرحبيل لعب دوراً محوريا في محياة مجلة «الصبيان»

مالمح أولى لمجلة «الصبيان»
تيسير اسماعيل

عـام  1946تأسســت يف الخرطــوم مجلــة «الصب ـيـان» وصــدرت عــن مكتــب دار
يف ـ

النشــر الرتبــوي بمعهــد بخــت الرضــا التابــع لــوزارة الرتبيــة والتعليــم بجمهوريــة
الســودان ..وهــي أول مجلــة قصــص مصــورة للنــشء يف الوطــن العربــي ومــن

ضمــن األعضــاء املؤسســن ملجلــة «الصب ـيـان» اإلنكلي ــزي مســر غريفيــث

واألســاتذة عــوض ســايت والــذي شــغل موقــع أول رئيــس تحريــر للمجلــة،
وجمــال محمــد أحمــد ،وإســماعيل محمــد األمــن.

من

أبــرز الرســامني الذيــن رســموا

شــخصية «العــم تنقــو» أشــهر

شــخصيات املجلة منذ تأسيســها عام  1946ســر

الختــم عبدالكريــم وهــو أول مــن رســم شــخصية

«العــم تنقــو» كذلــك الفنانــون آدم عيــى،
إســماعيل محمــد األمــن (ود الشــيخ) ،إبراهيــم

الصلحــى ،مبــارك محمــد ســعيد ،ســعد قســم

اللــه ،ع ـمـران ،عمــر راســخ ،عمــر عبدا ـلـرازق،
شرحبيل أحمد.

محورية يف السودان ،رسام وموسيقي ،وأحد

خــال أشــكال املــواد املختلفــة التــي تحتويهــا

اســتخدامها للقيــام بــاألدوار املطلوبــة».

فنــي لتحويــل أهازيــج «العــم تنقــو» التــي كتبــت

يف رســم هــذه الشــخصية وتطويرهــا بأســلوبه

مجلــة «الصبيــان» ويف الــدور الكبــر الــذي لعبتــه

لنجســد مــن خاللهــا الخصائــص الســمحة التــي

املدرســية القوميــة الســنوية.

شـرحبيل ،وهــو شــخصية ثقافيــة
الفنــان ـ
أبــرز عــازيف الجــاز كان لــه دور اســتثنايئ يف حيــاة
هذه املجلة يف التأسيس لثقافة حديثة لألطفال

السودانيني ،وتوفري مادة فنية وعلمية وأدبية

توســع مداركهــم وتفجــر مواهبهــم .يف ل ـقـاء

تلفز ـيـوين عــى قنــاة «النيــل األزرق» تحــدث

يعــرف بهــا الســودانيون مثــل ال ـكـرم والشــهامة

واألمانــة ،واملحافظــة عــى التقاليــد الدينيــة.
شــخصية (عمــك تنقــو) كانــت تلعــب أدوارا

فكاهيــة مختلفــة ،لكــن كل موقــف كان يحمــل

شـرحبيل يعتقــد ،كمــا ـغـره ممــن ســاهموا يف
ـ
تعتــر مــن أصعــب أنــواع الكتابــات ،ألنهــا تخاطــب

ثالثيــة األبعــاد لتســتوعب التكنولوجيــا الحديثــة

التأســيس لثقافــة الطفــل أن الكتابــة لألطفــال
فئــة تح ـتـاج ألســلوب خــاص ،وخطــورة الكتابــة

طـاء،
لألطفــال تكمــن يف أنهــا ال تحتمــل األخ ـ

ألن مدهــم باملعلومــات الخاطئــة يرســخ عندهــم

هي أول مجلة مختصة باألطفال يف السودان،

الرتبيــة بخــت الرضــا بالدويــم منــذ األربعينــات،

الشفوية األفريقية تعني الرجل املشاغب الذي

بشــكل تقنــى حديــث.

الصــدور يف العــام  ،1995ثــم أصبحــت تصــدر

كانــت تصــدر عــن شــعبة اللغــة العربيــة بمعهــد
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املجلــة .كنــا نرســم الشــخصية الســودانية

هــم الذيــن اختــاروا االســم ،وتنقــو بلغــة الهوســا

شـرحبيل أحمــد ينــوي تقديــم مشــروع
أن الفنــان ـ

ملجلــة «الصبيــان» إىل أغــاين لألطفــال ،كمــا يمتــد

وجود مجالت متخصصة لألطفال يف الســودان.

استمرت هذه املجلة الرائدة يف الصدور لنصف

يف شــكل إصــدارت تذكاريــه بمناســبة الــدورات

ثقافتهــم الوطنيــة واملعرفيــة بشــكل عــام ،مــن

الشــخصية وذاعــت شــهرتها بــن األطفــال وتــم

رســالة محــددة .سـ ّر تســمية عمــك تنقــو أن
بعــض الطلبــة يف مدرســة بخــت الرضــا األوليــة

شـرحبيل مســتعيدا تلــك التجربــة(« :الصبيــان)
ـ

قــرن ،إال ســنة واحــدة ،وتوقفــت رســميا عــن
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وكانــت تخاطــب الصبيــان لتدعيــم وتعميــق

عـرض للمقالــب بســبب تصرفاتــه .نجحــت
يت ـ

الصحــايف الســوداين طاهــر محمــد عــي كشــف عــن

الفنــون لــم يعمــل يف التدريــس ،إنمــا ذهــب

شـرحبيل يأســف اليــوم لعــدم
املفاهيــم الخاطئــة .ـ

شـرحبيل أحمــد يعيــد شــخصية (العــم تنقــو)
ـ

املشــروع إىل إعــادة شــخصية «تنقــو» عــر تقنيــة
وتخاطــب أطفــال اليــوم.

خـراج الفنــي يف املجلــة ،ليبــدأ
لاللتحــاق بقســم اإل ـ

الخــاص ،وتمــت املوافقــة مــن إدارة تحريــر املجلــة
عــى توليــه مهمــة رســمها وكتابــة أهازيجهــا.

وبعــد إغــاق املجلــة وانشــغاله بالغ ـنـاء طيلــة
شـرحبيل لتحويلهــا إىل
الســنوات املاضيــة يعــود ـ

ويذكــر طاهــر محمــد عــي أن «العــم تنقــو»

رســوم متحركــة ثالثيــة األبعــاد حســب مــا أكــده

املعلمــن يف الخرطــوم ،وأول مــن ابتكرهــا ســر

شـرحبيل فهــو يمتلــك أكــر مــن 40
غريبــا عــى ـ

شــخصية شــعبية ظ ـهـرت يف معهــد تدريــب
الختــم عبدالكريــم مــن خــال املجلــة املذكــورة .أمــا

شـرحبيل فقــد ارتبــط بمجلــة «الصبيــان»
الفنــان ـ
منــذ بداياتــه ،حتــى أنــه بعــد تخرجــه مــن كليــة

يف حواراتــه الصحافيــة .مجــال األطفــال ليــس
أغنيــة للطفــل ،تقــدم بشــكل توعــوي عــر األج ـهـزة
اإلعالميــة واملنابــر الفنيــة املختلفــة.

كاتب من السودان
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مجالت
لعبت «المزمار» دوراً مؤثراً في حياة الكتابة الموجهة لألطفال في العراق وفي تطور فن القصص المصورة

«المزمار» في العراق
عواد علي

شـرت أول ـمـرة يف
شـرة مــن عم ــري حــن ن ـ
كنــت يف الرابعــة ع ـ

حيــايت مقــاال عــن الصحافــة يف جريــدة «املزمــار» التــي تصــدر

شــهريا عــن دا ـئـرة ثقافــة األطفــال ،التابعــة لــوزارة الثقافــة
العراقيــة ،واملك ّرســة لليافعــن دون ســن  .18ال أتذكــر اآلن
األفــكار التــي دونتهــا يف ذلــك املقــال ،لكنــه كان عــن أهميــة
الصحافة يف حياة الناس ،وفهمي البسيط للعمل الصحايف

مــن خــال متابعتــي و ـقـراءيت للصحــف اليوميــة التــي كانــت

تصــدر يف بغــداد آنــذاك ،حــن كنــت يف الصــف الثــاين املتوســط.
كانــت فرحتــي يومهــا ال تســعها األرض ،وأنــا أرى اســمي

منشــورا إىل جانــب املقــال ،فاشــريت مجموعــة نســخ ووزعتهــا
عىل زماليئ .ومن وقتها أصبحت «املزمار» ،التي كانت إدارتها

شـرة آالف نســخة ،صديقتــي التــي أنتظــر
تــوزع مــن كل عــدد ع ـ
صدورهــا بفــارغ الصــر .كنــت أقرأهــا مــن الغــاف إىل الغــاف،

واســتمتع جــدا بالقصــص املصــورة التــي تنشــرها ،وكانــت
الجريــدة تســميها «الســيناريو» ،وهــي مــا ُيصطلــع عليهــا اآلن
بـ»الكوميكــس» ،فت ـقـرأ مثــا (ســيناريو :فــان ،ورســوم :فــان).

حـوارات
سـرحي ،آنــذاك ،ـفـإن ال ـ
وألين كنــت أمــارس التمثيــل امل ـ

التــي تتضمنهــا تلــك «الســيناريوهات» كانــت تجذبنــي ك ـثـرا،
شـرتها يف
فكتبــت أكــر مــن «ســيناريو» عــى غرارهــا ،ون ـ

الجريــدة ،خــال مرحلــة دراســتي الثانويــة ،ثــم يف مالحــق
أخ ــرى لألطفــال كانــت تصــدر عــن الصحــف العراقيــة .وأعتقــد

ـبـأن تلــك القصــص املصــورة لعبــت دورا مهمــا يف نزوعــي إىل
صـرت أكتبهــا ال
صـرة والروايــات ،التــي ـ
تضمــن القصــص الق ـ
حـوار بــن الشــخصيات.
حقــا ،ف ـقـرات طويلــة مــن ال ـ

تأسست

«املزمــار» عــام ُ ،1970
ونشــر

الــدول العربيــة .وقــد شــهدت ق ـفـزة ك ـبـرة

ديســمرب ،وتحولــت يف النصــف الثــاين مــن

الــذي ُيعـ ّـد مــن أبــرز شــعراء قصيــدة الطفــل يف

العــدد األول منهــا يف 12

ســبعينات القــرن املــايض إىل مجلــة أســبوعية،

يُطبــع مــن كل عــدد ( )250ألــف نســخة ،وتــوزع

ليس يف عموم العراق فقط ،بل يف العديد من
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وعــزوف أغلــب الرســامني وك ّتــاب «الكوميكــس»

لــم تقتصــر إصــدارات دا ـئـرة ثقافــة األطفــال

بســبب قلــة املكافــأة املاليــة ،التــي لــم تعــد تكفــي

املخصصــة لألطفــال ،بــل أصــدرت مجموعــة

واملــواد األخــرى الذيــن كانــت تتعامــل معهــم

بجهــود رئيــس تحريرهــا الشــاعر فــاروق ســلوم،

والعلــوم عــام  .)1982لكــن مجلــة «املزمــار»

أخــذت تمــر بظــروف صعبــة ،منــذ التســعينات

لشراء األحبار ومستلزمات الرسم والتصميم،
قياســاً إىل مــا يصــرف للعاملــن يف مؤسســات

عـراق والعالــم العربــي (أصــدر  22كتابــا
ال ـ

عـراق عــام
وتدهــورت بعــد االحتــال األ ـمـريك لل ـ

مــن املجلــة عــام  2011ســوى  6أعــداد ،ال تتجــاوز
كميــة كل عــدد  7آالف نســخة! وهــي اآلن ُشــبه

لألطفــال ،وحــاز ديوانــه «أغــاين الحصــان» عــى
جا ـئـزة املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة

مــن القــرن املــايض ،نتيجــة الحصــار االقتصــادي،
جـرة الك ـفـاءات ،وســوء
 2003أكــر نتيجــة ه ـ

اإلدارة والتســويق ،وشــحة الدعــم املــايل،

ثقافــة الطفــل يف البلــدان املجــاورة .ولــم يصــدر

متوقفة لألسف.

فقــط عــى «املزمــار وشــقيقتها «مجلتــي»،
هائلــة مــن الكتــب املسلســلة ،بعضهــا بصيغــة
«الكوميكــس» ،هــي :السلســة العلميــة،

السلســلة القصصيــة ،السلســة الشــعرية،

سلســلة الرباعــم ،السلســلة التاريخيــة،
حكايــات شــعبية ،سلســلة هوايــات ،وكتــب
مرتجمــة .وقــد شـ ّـكلت خــال ســنوات طويلــة

مكتبــة ثقافيــة مهمــة جــدا لألطفــال العراقيــن
عـرب .ومــن املؤســف جــدا أن يندثــر هــذا
وال ـ
املنجــز ،حتــى أن أحــد أبــرز ك ّتــاب أدب الطفــل يف
خـرا
عـراق ،وهــو عبدالــرزاق املطلبــي ،أطلــق مؤ ـ
ال ـ
صرخــة حــزن مؤ ـثـرة ،قائــا إنــه يحتضــر اآلن،
ويف طريقــه إىل التــايش تمامــا.

كاتب من العراق مقيم في عمان
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مجالت
شكلت التجارب الثالث المتمثلة في «سامر» واسامة» و»ماجد» منعطفاً في تاريخ الكوميكس العربي

الكوميكس فن التغيير
أسامة ،ماجد ،سامر
إبراهيم الجبين

تعلقت بالكوميكس ليس فقط ألنه نقل لي كل الحكايات التي كنت أتوق عطشا
إلى االطالع عليها ،وفتح الفضاء واسعا أمام خيالي الطفل ألفكر بحرية بعيدا عن

قواعد الفيزياء األرضية ،وال بسبب تلبيته لنهم عيني للخطوط المنحنية المرسومة
وفقا لمدارس فنية وتشريحية كثيرة في كل مرة ،بل أكثر من ذلك ،ألن العالم

لعبت رسوم لجينة األصيل دوراً مهماً في تطوير لغة الرسم لألطفال

كان فقيرا للغاية باألصدقاء ،وكان نجوم الكوميكس أفضل األصدقاء وأقربهم إلى

النفس.

وبعد سوبرمان والوطواط والبرق وتان تان؛ القصص التي كانت بيروت ترسلها لنا
مترجمة عن لغاتها األم ،كان قراء الكوميكس العرب يبحثون عن أبطال عرب من
صميم بيئاتهم ،يتحدثون بلغتهم ويحلمون أحالمهم ذاتها.

كانت

مجلــدات بســاط الريــح جميلــة

جــدا ،لكنهــا كانــت تنقــل لنــا

غـرب .عــن
عـرب كمــا يراهــم ال ـ
حكايــات عــن ال ـ

بغــداد وعــن الوزيــر المتآمــر ،وعــن الخليفــة
الســمين ،وعــن الجــواري .كمــا تنقــل لنــا عوالــم
أوروبــا وســيرة الكونــت دي مونــت كريســتي،

غير أنها لم تكن عربية.

ما م ّيز مجلة «أسامة» أنها كانت مشروعا

يقول عادل أبوشنب عن تلك المرحلة »عندما

هدف قومي واضح ويبني شغله على األبعاد

أدبا لألطفال عبر هذه المجلة واستطعنا أن

مبيتا من قبل النخبة السورية والعربية ،له
التربوية التي كانت تعمل في زمن ما بعد

هزيمة يونيو  .1967كان الهدف هو إعادة

االعتبار للشخصية العربية ،باستحضار

غير أن الكوميكس ليس لعبة للصغار .إنه فن

الماضي وأمجاده وزرعه من جديد في نفوس

عالم كبير ،يسبح فيه الكبار أيضا ،ألنهم

وكل تلك التفاصيل التي تحفل بها المجالت.

قائم بحد ذاته .طريقة اتصال ذكية مبكرة.

يصنعونه بأيديهم ،فكيف ال يبقون مسحورين

به؟ لذلك بقي كتابنا ورسامونا العرب تواقين
إلى كوميكس عربي .وقد صنعوه بالفعل

في أكثر من بلد .وكانت «أسامة» في دمشق

أواخر ستينات القرن العشرين بداية لـ»ماجد»
في اإلمارات أواخر السبعينات.
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ودالل حاتم وغيرهم.

النشء .إضافة إلى التسلية والترفيه والتعارف

كنت في مجلة «أسامة» أردت أن أخلق
نؤسس لشخصيات أحبها األطفال تماما،

كما يحبون الرجل الوطواط وسوبرمان وتان
تان ،واجتهدت لكي أخلق البديل لهذه
الشخصيات الغربية بشخصية عربية من
أدب المقاومة فخلقت شخصية «أسامة

في األرض المحتلة» ونالت حب وإعجاب

رسم فيها كبار فناني سوريا مثل نذير نبعة

األطفال«.

وخزيمة علواني ويوسف عبدلكي وممتاز

تعمل ،ضخ أفكار وأيديولوجيات متواصل.

وغسان السباعي وأسعد عرابي وعمر حمدي
البحرة وأنور دياب وطه الخالدي ولجينة
األصيل وسرور علواني وإلياس حموي.

وتناوب على تحريرها أدباء مرموقون مثل

زكريا تامر وسعدالله ونوس وعادل أبوشنب

أمام مجلة «أسامة» صراع حقيقي ما بين

مكوي .ومالمح واثقة .يشبه حلم اآلباء

مجلة «ماجد»

كانت «أسامة» مسرحا بصريا فوق ذلك،

وكانت كل رسمة في «أسامة» مناسبة

لم تكن هناك شعارات تطلق .بل يوميات

البحرة الذي وكما قام بتحويل المناهج

النقاشات ما بين كتاب قصتها ورساميها

فبراير من العام  1979هو يوم صدور العدد

النخب السورية .كان مختبره عالم الطفولة.

في دمشق كانت الحمولة التبشيرية ال تزال

أداره ببراعة الرسام القدير الراحل ممتاز

وكان الرسامون يرسمون .وكانت مهمة

المدرسية السورية إلى معارض للوحات

الجميع هي التركيز على ذلك الطفل السوري،
بل العربي ،الذي ته ّيأ لهم أنه يحتاج صقال

قوميا ونضاليا أكثر وأكثر ،ولهذا كان يقف

زج فيها بشخصيات ابتكرها لتكون صديقة

األطفال مثل باسم ورباب قام أيضا بابتكار
شخصية أسامة؛ شاب مرتب المنظر بقميص

واألمهات بصور أبنائهم.

ثقافية ،كما كان البحرة يقول .تدور حولها

واآلخرين .كانت «أسامة» عالما آخر موازيا
للعالم الواقعي .لكنه كان عالما من الحرية
والحلم.

لكن في مجلة «ماجد» كان الوضع مختلفا.
وتفاصيل حياتية .وكان يوم األربعاء 28

األول من هذه المجلة اإلماراتية ذات األصوات

العربية المتعددة.

انطلقت «ماجد» بمناسبة السنة العالمية
للطفولة  1979باإلعالن «هيا نشتري ماجد..
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من مجلة أسامة رسم ممتاز البحرة

ممتاز البحرة بريشة جمال الجراح وفي جواره أيقونتا األطفال السوريين باسم ورباب

ماجد لكل األوالد ،ماجد لكل البنات ،تباع

هذا النوع ،فبيئته ال تقبل الكثير مما يرد في

«بناتي وأبنائي األعزاء صباح الخير ..أشعر

وخلفان وشيخة ومحمد وراشد ،وغيرهم

كان واضحا أن «ماجد» ليست مجرد مجلة

ذاته يتعطش القراء من األطفال للقراءة
ّ
واالطالع وتوسيع األفق .فجاءت ماجد

األول من مجلة (ماجد) بين أيديكم ،الفرحة

تمأل قلبي وأنا أتابع إقبالكم على المجلة التي

هل تقبل صداقتي ،اتفقنا ،سوف نلتقي بإذن

بالثقافة أمر بإطالقه الراحل الشيخ زايد بن

من الخليج إلى العالم العربي كله ،ويقول

جميعا».

صباح كل أربعاء والثمن درهمان».

لألطفال ،ولكن أيضا من وجهة أخرى فهي

تندرج ضمن مشروع تنويري عربي لالهتمام

سلطان آل نهيان ،ويعتبر بمثابة «مبادرة
ثقافية ووطنية تمثل الطفل اإلماراتي

والعربي».

كان الخليج العربي بحاجة إلى مشروع من
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مجالت الكوميكس المترجمة .وفي الوقت

لتلبي تلك الرغبة ،وانتشرت انتشارا سريعا
القائمون عليها أنها بالدرجة األولى «حظيت

بثقة اآلباء واألمهات ،وأصبحت موسوعة

ثقافية يتوارثها األجيال».

وفي افتتاحية العدد األول كتب أبووليد يقول

اليوم بسعادة ال حدود لها ..وأنا أرى العدد

نتمنى أن تحقق هدفها األول وهو إسعادكم
ولد ماجد .وأخذ يع ّرف األطفال ويقول

وغيرهم ،أريد أن أكون صديقا لك ،نعم أنت

في السنة ذاتها التي صدر فيها مجلة «ماجد»

استعانت

الله كل أسبوع على صفحات هذه المجلة».

كانت مجلة «سامر» التي رأت النور أول مرة

و»ماجد» وغيرهما .لكن أغرب ضيوفها كان

كان هناك مشروع آخر يستعد للوالدة.

وعندما صار عمر «ماجد»  35عاما ،قررت

خالل الحرب اللبنانية في  31مايو من العام

اسم «ماجد»؛ فأنشئت القناة في  25ديسمبر

البداية ،مجلة باألبيض واألسود ،ولم تلبث

المجلة أن تتحول إلى قناة تلفزيوينة تحمل

لهم من هو «اسمي ماجد ،عمري في مثل

 ،2015لتقدم ما كانت تقدمه عبر صفحاته،

أخوة وأصدقاء كثيرون .منهم حميد وموزة

للعصر.

عمركم ،أحب الناس والناس يحبونني ،لي

مجلة «سامر» ونهاد قلعي

كمشروع «من أجل جيل عربي سعيد».

من خالل برامج شيقة واهتمامات مواكبة

«سامر»

بالرسامين

العرب

أنفسهم ،الذين رسموا في «أسامة»
الفنان المسرحي الرائد الراحل نهاد قلعي

 .1979صدرت «سامر» بإمكانات بسيطة في

الذي عرف باسم حسني البورظان ومعه القرد

أن أصبحت مجلة ملونة بعد ثالثة أعوام على

ذهب نهاد قلعي إلى بيروت بعد أن مرض

صدورها.

وكان شعار «سامر» الذي انطلقت حاملة إياه

ميمون.

وعجز عن التمثيل كما كان يفعل خالل

عقود من الزمن ،حصد فيها محبة الجمهور
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العربي كله .عاش في غرفة صغيرة منفردة

التي التصقت به.

«سامر» .كانت تلك قصة بحد ذاتها .حين

عليها قبل الصغار ،ألنهم يفتقدون بطلهم

في العاصمة اللبنانية ليكتب لمجلة
تمكن الكوميكس من إنقاذ فنان عمالق أراد
اآلخرون قتله جسديا ومعنويا ،فقط ألنه كان

موهوبا وصادقا وبارعا في ابتكار الشخصيات
الكوميدية والدرامية ،وكانت أهم ابتكاراته
شخصيات غوار الطوشي وياسين بقوش

وأبوعنتر وأبوصياح وبالطبه شخصية حسني

فتحت «سامر» أبوابها لحكاياته ،فأقبل الكبار
الذي غاب عن الشاشات بسبب المرض .ولكن
ها هو يطل عليهم من خالل فن الكوميكس

من جديد.

و»ماجد» في أبوظبي.

من نجوم الكوميكس ال يزالون معي في

الكوميكس والمجتمعات

عنهم الكثير للناس ،وأستطيع أن أصف قلق

رئيسة تحريرها الكاتبة الراحلة دالل حاتم.

«أسامة» ،إحساسهم بالزمن .لم يطل بي

كل لحظة وكل مكان ،أستطيع أن أروي

كمحرر في مجلة «أسامة» ،حين استقبلتني

كان الكوميكس قادرا على التغيير ،بدليل أننا

وعزلة سوبرمان ،مثلما أصف حيرة وبراءة

كان المكتب بأثاثه القديم المغبر والعتمة

المعرفة في زمن كانت المعرفة فيه صعبة

الوطواط وعدم اكتراثه بالثروة ،واحتشاد

وكانت حاتم التي تولت رئاسة تحرير المجلة

عشنا ،حقا ،على تلك الصفحات ،نهلنا منها

وبقيت مجلة «سامر» صوتا عربيا وسط

المنال مسيجة بالمحرمات والمحظورات.

التجاه آخر غير اتجاه «أسامة» في دمشق

نحو عالم الطفولة الرحب .لكن أصدقائي

المطاحن العسكرية في بيروت ،ممثلة

ذلك اليوم الذي ذهبت فيه ألتسلم وظيفتي

وهرم ،بعد أن فقد القائمون على أهم

لكن الكوميكس كان يخترقها كلها عابرا

مفيد نجم

الرسوم .وأبعاد أجساد الشخصيات في سامر
وتعدد األمزجة في الحكايات .دون أن أنسى

العام  1967وحتى نهايات التسعينات .كان
الطفل السوري خالل تلك األعوام قد شاخ

واحد .إذ لم يكن في «أسامة» أي كوميكس
في ذلك الوقت ،كان الكوميكس الحقيقي

في الشارع ،في الحياة .كما يجب أن يكون،
وكما يليق به ،وليس في األدراج والمكاتب

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

ايقونتا االطفال السوريين باسم ورباب

تجربة سورية رائدة

صفحات أسامة وميالن السطور فيها مع

بشكل مزمن وبقيت في موقعها هذا منذ

المقام مع السيدة حاتم أكثر من أسبوع

صفحة من مجلة اسام ة

مجلة أسامة

ماجد ،ودقة رسومات ميكي ورفاقه ،ونبل

التي تجلله ،أبعد ما يكون عن عالم الطفولة،

مشروع جمالي وتعبيري قدمت له مجلة

عنــد الحديــث عــن مجــات الطفــل العربــي يقفــز فــورا اســم مجلــة أســامة التــي صــدرت يف وقــت
مبكــر مــن تاريــخ ظهــور املجــات املوجهــة للطفــل العربــي .لــم تكتســب هــذه املجلــة أهميتهــا مــن
مـام خــاص صــدر مــن قبــل القائمــن
خــال ظهورهــا املبكــر وحــده ،وإنمــا مــن كونهــا حظيــت باهت ـ

عليهــا كتابــا وفنانــن ،حتــى تحقــق أهدافهــا املنشــودة يف أن تكــون مجلــة طفليــة تســتطيع مخاطبــة

صدر

الطفــل عقليــا وبصريــا وجماليــا بامتيــاز ،عــى الرغــم مــن حداثــة التجربــة ســوريا وعربيــا.

العــدد األول مــن املجلــة يف عــام

 1969وتعاقــب عــى رئاســة

لقــد اســتطاعت هــذه املجلــة الرائــدة ،عــى

لذلــك كان النجــاح املتمثــل يف انتشــارها الواســع

عــادل أبوشــنب وزكريــا تامــر وميشــيل كيلــو

وذاكرتهــا يف ســوريا وبلــدان عربيــة عديــدة،

الرغبــة يف إنجــاح هــذه املغا ـمـرة الجديــدة ،التــي

تحريرهــا نخبــة مــن الكتــاب الســوريني منهــم
ودالل حاتــم وســعدالله ونــوس ،لكــن االســم

الــذي كان أكــر ارتباطــا بهــا وأكــر شــهرة هــو

حـرة ،مــن خــال
الفنــان الراحــل ممتــاز الب ـ
رســومه املم ـيـزة ،التــي أ ـبـدع فيهــا شــخصية

أســامة وماجــد وشــنتري .اســتقطبت املجلــة مــن
خــال النجــاح الــذي حققتــه خــال ســنوات
خـرة
طويلــة مــن عمرهــا مجموعــة مهمــة ،مــن ـ
الفنانــن الســوريني مثــل نذيــر نبعــة ونعيــم

إســماعيل ولجينــة األصيــل ويوســف عبدلــي

102

وخزيمة علواين.

الــذي ظــل بعيــدا عــن اهتمــام ـهـؤالء الكتــاب.
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جـزءا مــن حيــاة الطفولــة
مــدى أجيــال أن تكــون ـ
ظـرا للحضــور الخــاص الــذي حققتــه عــى
ن ـ
مســتوى مخاطبــة الطفــل وتعلقــه بهــا ،حيــث

اعتمــدت الحكايــة املبســطة واملتسلســلة يف
قصصها املوجهة للطفل بعيدا عن لغة الوعظ

والتلقــن .إن هــذا النجــاح الــذي وصلــت إليــه
املجلة لم يكن إال تتويجا لتكامل أدوار القائمني

عــى تحريرهــا كتابــا وفنانــن وهيئــة تحريــر،

بعــد أن لفتــت أنظــار الكتــاب الســوريني إىل

حقــل جديــد ومهــم هــو حقــل الكتابــة للطفــل،

ومقرؤيتهــا الك ـبـرة مــن قبــل األطفــال نابعــا مــن

أســهمت إضافــة إىل هــذا الــدور يف توجــه العديــد
مــن الكتــاب الســوريني للكتابــة إىل الطفــل قصــة
وشــعرا وحكايــة.

الســنوات الطويلــة ،التــي واصــل فيهــا عــدد

واصلــت هــذه املجلــة املحافظــة عــى صدورهــا

واجــه يف الســنوات املاضيــة تراجعــا ك ـبـرا،

التجربة ،والعمل عىل تطويرها وإغنائها شكال

من عمر التجربة ،ال سيما خالل رئاسة الكاتبة

الضعــف واإلهمــال التــي تعــاين منهــا الثقافــة

مــن الفنانــن والكتــاب املعروفــن مواكبــة هــذه

ومضمونــا مــن األســباب املهمــة التــي ســاعدت
عــى تعميــق حضورهــا وأداء دورهــا كمجلــة

تم ـيـزت املجلــة بانشــغالها باملواضيــع املختلفــة

خاصة بالطفل ،ال ســيما بعد أن فتحت الباب

الجمــايل ،وقيمــه الوطنيــة واالجتماعيــة مــن

الكتــاب الســوريني املعروفــن.

التــي تهــم الطفــل وتعمــل عــى تنميــة حســه

صـول إليــه ،وخيــال
خــال لغــة قــادرة عــى الو ـ
فني مميز كان يعتمد الصورة أساسا يف وصول

الف ـكـرة وتعميــق حضورهــا عنــد الطفــل .ولعــل

أمام املواهب الطفلية لنشر إبداعاتها إىل جانب

ومكتسباتها التي حققتها خالل سنوات طويلة
دالل حاتــم لهيئــة تحريرهــا.

الســورية ،بســبب هيمنــة الســلطة ومؤسســاتها

وإذا كان هــذا اإلنجــاز الــذي يحســب للمجلــة

األمنيــة عــى الحيــاة الثقافيــة حتــى فقــدت هــذه

ال ـقـراءة عنــد أجيــال عديــدة ،فــإن املشــكلة التــي

الســوري ،يف حــن غــاب حضورهــا عــن حيــاة

تحر ـيـرا ورســوما قــد اســتطاع أن يعــزز مســألة
ظلت تواجهها هي قضية التوزيع ووصولها إىل

لقــد حاولــت مجــات عديــدة ســورية وعربيــة أن

شـاكل التوزيــع
املــدن واملناطــق النائيــة بســبب م ـ

توقفــت بعــد ســنوات مــن ظهورهــا ،يف حــن

عمومــا ،لكــن النجــاح الــذي حققتــه أســامة

تنافــس هــذه املجلــة ،لكــن أغلــب هــذه املحــاوالت

ال يمكــن فهمــه بمعــزل عــن الرتاجــع وحالــة

التــي كانــت تعــاين منهــا املطبوعــات الســورية

املجلــة الكثــر مــن رصيدهــا يف حيــاة الطفــل

الطفــل العربــي يف العديــد مــن البلــدان التــي
كانــت تصلهــا املجلــة باســتمرار.

ناقد من سوريا مقيم في برلين
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

شهادة

كنت يوما كاتبا لألطفال

عــي املنــدالوي كان عذبــا ورقيقــا يف رســومه مثــل

طفــل.

أمــا عبدالرحيــم ياســر فقــد كانــت رســومه املتقنــة

تجربتي في مجلة «مجلتي» العراقية

يف انطباعيتهــا ملحقــة بأســئلته الوجوديــة عــن
الحياة .بل ينافس شــغفه باإلتقان ســوى شــغفه
الفوضويبالشعر                     .

فاروق يوسف

وكمــا أرى فــإن ض ـيـاء الحجــار بهاجســه الشــعبي
وكان قد خطط أن يكون خليفة لرسام الكاريكتري

غــازي كان ضروريــا مــن أجــل أن يكتمــل املشــهد.

ليس من اليسري عىل املرء أن يحذف عشرين سنة من حياته .فكيف إذا كانت
ّ
املحلقــة كلماتهــا بأجنحــة مالئكــة
تلــك الســنوات مكتظــة باألشــعار والقصــص

صـاح
ألنطــوان دي ســانت أكزوبــري التــي أعدهــا ـ

عـام  1979كان قــد مــى
حــن عملــت يف مجلــة مجلتــي املوجهــة إىل األطفــال ـ

التجريبــي يف الرســم لألطفــال.

املؤســس إال عــددا قليــا كان يف مقدمتهــم جعفــر صــادق محمــد وطالــب مــي
وشــفيق مهــدي وعبدالرحيــم ياســر ومؤ ّيــد نعمــة.

والتقليــد ليصــل إىل أســلوب شــخيص غايــة يف

حــن رســم عمــار ســلمان روايــة «األمــر الصغــر»

تنطــق أفواههــا ونظراتهــا ـبـراءة الخلــق وعبقريــة شــغبه؟

محمــد عــي فإنــه نجــح يف إكمــال مشــروعه

عــى صــدور أول أعدادهــا عشــر ســنوات .لــم التــق يومهــا مــن أ ـفـراد الجيــل

وحــده نبيــل يعقــوب مَ ــن جمــع بــن التجريــب

لغة الصورة

وإذا ما عدت إىل تلك األساليب فالبد أن أؤكد أن

لذلــك كان الرســامون هــم رافعــة االختــاف الــذي

أمــا حــن اضطلعــت بعــد ســنوات بمهمــة رئاســة

الشــخصيتني اللتــن شــكلتا إضافــة نوعيــة إىل

ـ الكاتــب عــى ـغـرار اللبــاد .وقــد أعاننــي يف ذلــك

العراقيــة بمغامراتهــا.

تم ـيـزت بــه مجلتــي .لذلــك فــإن أي إشــارة إىل مــا

انطــوت عليــه مجلتــي مــن محاولــة لتحديــث
عـرب البــد أن
الخطــاب املوجــه إىل األطفــال ال ـ

لم

يكــن يف نيتــي أن أكــون كاتبــا لألطفــال.

كانت قوة الشعر هي التي حررتني من

خــويف ودفعتنــي إىل خــوض غمــار تلــك التجربــة.
املفاجأة السارة التي غمرتني بها تجربة العمل

لعشــرين ســنة يف ذلــك املجــال النضــر تكمــن يف
مفارقــة غريبــة .يف مقابــل كتــاب شــعري صغــر

واحد ،صدر يل أكرث من ثالثني كتابا قصصيا.

مختبر بهوامش مفتوحة

وهــو مــا فتــح البــاب عــى املزيــد مــن التجريــب لــم

كانــت مجلــة مجلتــي أشــبه بمختــر هائــل

مختلــف تجلياتهــا .وهنــا بالضبــط يكمــن الفــرق

ورســامو مجلتــي
الوحيــد الــذي واجهــه كتــاب ّ

محمــود القــادم مــن الديوانيــة ضائعــا وهــو يبحــث

الخــاص ،وكانــت مهمــة فريــق التحريــر أن يخلــق

يزخــرف جمالهــا الغــاف األخــر.

طـراز نــادر ،مادتهــا اللغــة يف
لعاطفــة مــن ـ

بينهــا وبــن املجــات املوجهــة إىل األطفــال التــي

العاملــون األوائــل يف تلــك املجلــة مــن الشــعراء.
الجا ـهـزة يف مجــال الكتابــة لألطفــال.

كمــا كان مصــدر إلهــام .كان الطابــع الفنــي

جوهــر ذلــك التحــدي .وهنــا ينبغــي اال ـعـراف بــأن

طالــب مــي وعبدالرحيــم ياســر ومؤيــد نعمــة

فنــان عمــاق هــو املصــري محــي الديــن اللبــاد هــو
ما من فنان عربي شكل وجوده عقبة يف طريق

فاجأتــه كتابــايت القصصيــة األوىل فاعتربهــا

دائمــا حــن يكــون يف إمكاننــا أن ننصــت إىل وقــع

حــن التفــت اآلن إىل تلــك الســنوات أضــع يــدي

من العمل عىل تكريس الحرية باعتبارها مبدأ

كانــت املجلــة تتســع لــه بســبب عشــر ســنوات
صـول العمــل يف ذلــك
للكتابــة بمــا ينســجم مــع أ ـ

الرسامني ،كل واحد من أفراده يعمل يف كوكبه

الحديث ملنشورات تلك الدار والذي يقف وراءه

محــدودا .ذلــك ألن هامــش التجريــب املف ـتـوح

فتحــا يم ّهــد لقيــام نمــط جديــد مــن الكتابــة،

عـزاوي هــو اآلخــر يعمــل يف
املعــروف فاضــل ال ـ

انسجاما يف اإلخراج بما ال يؤدي إىل تصادم تلك

لــم أرتطــم بوصايــة مــن ـنـوع مــا .لقــد احتضننــي

جعفــر صــادق محمــد وهــو كاتــب قصــي
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قبل .يف حينها مثلت دار الفتى العربي التحدي

رســامي املجلــة ســوى اللبــاد الــذي كان تجــاوزه

إيل
لقــد كتبــت املئــات مــن الحكايــات التــي يُخ ّيــل ّ
اليــوم أن كتابتهــا كانــت أعظــم مكافــأة قدمهــا

عــى عينــي مــن أجــل أن أنعــم أكــر بخيــال ذلــك

رسامياألطفالرقةوخفةيفالعالمالعربي          .

تعرفــه صحافــة األطفــال يف العالــم العربــي مــن

قلــق الشــعر قــد أخفــاه بتضاريــس غموضــه

خطواتــه غــر املرئيــة.

مل ـيـاء عبدالصاحــب التــي تعــد واحــدة مــن أكــر

املجلــة وقــد كتــب عــددا مــن قصصهــا املصــورة.
ّ
مجلــة مجلتــي فريقــا مــن
عــام  1979وجــدت يف

وهــو مــا صنــع تقليــدا متحــررا مــن الوصفــات

الشــعر يل يف مــكان آخــر .وهــو مــا يفعلــه الشــعر

العمــل كان هنــاك مــن الرســامني فيصــل لعيبــي

الرسامان نديم محسن وسامر أسامة والرسامة
ّ

كان هنــاك دائمــا هامــش مف ـتـوح لإلضافــة.

لقــد اهتديــت يومهــا إىل ذلــك الطفــل املولــع

الو ـعـرة.

تبــدأ بهــم .يف مرحلــة ســابقة النضمامــي إىل فريــق

تحريــر املجلــة فقــد حاولــت أن أســتعيد الرســام

صـاح جيــاد .وهــي مرحلــة كان الشــاعر والــروايئ
و ـ

ســبقتها عربيــا وباألخــص «ســمري» املصريــة .كان

بتلفيق الحكايات والذي يقيم يف أعماقي وكان
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الحلــم الــذي ال أصــدق أننــي عشــته واقعيــا.

أه ّيــئ نفــي للعــب دور الناقــد الفنــي.

وميكانــو .كانــت أختــه نــدوة حســن قــد اخرتعــت

جـزة .ومــع ذلــك فــإن تقليــده كان
أشــبه باملع ـ
خـراع أســاليب شــخصية
ســمح للرســامني با ـ
شــكلت مــن خــال جدلهــا املســتمر مدرســة
متميزةيفالرسملألطفال     .

حــن أتذكــر رضــا حســن أفكــر بمصــر فتفــت

بالفنون التشــكيلية التي درســتها أكاديميا وكنت

العمــل يف صحافــة األطفــال يعتمــد عــى الصــورة.

املختــر التجريبــي.

مــن جهــة عثــوري عــى البيئــة التــي تناســب شــغفي

البســاطة غــر أنــه يظــل محافظــا عــى رفعتــه      .

الكواكــب يف مــا بينهــا .كان هنــاك مــن الرســامني
وعــي املنــدالوي وعمــار ســلمان وعبدالحســن

محمــود ورضــا حســن ومنصــور البكــري وض ـيـاء

الحجــار ولــكل واحــد منهــم مزاجــه الخــاص الــذي

ال يخلــو مــن عناصــر غامضــة.

ساللة ّ
رسامين

أيقظتني تلك الذكريات من نوم طويل« .حدثني

العصفــور» هــو عنــوان آخــر كتبــي (صــدر قبــل ربــع
قرن) وهو كتاب ضم العشرات من قصيص التي

بــن تولــوز لوتريــك وموديليــاين كان عبدالحســن

عــن حكايــات شــعرية لصاحبتــه فيفــي التــي

شـرت دار الحدائــق اللبنانيــة عــددا مــن كتبــي
ن ـ

بأنها القصص التي تمنى لو أنه كان كاتبها .حني

القصصيــة املوجهــة إىل األطفــال شــعرت بأننــي

الشيوعي بطبعه مؤيّد نعمة كان رسام كاريكتري

قلــت كل يشء كان يف إمــكاين أن أقولــه يف ذلــك

براءة وجدها يف الرسم لألطفال .وهو ما ساعده

لألطفــال ب ـنـاء عــى دعــوة إحــدى دور النشــر غــر

عظيمــا غــر أنــه كان يف الوقــت نفســه يبحــث عــن
جـزء غاطــس مــن وجــوده.
عــى التعــرف عــى ـ

املجــال .بعــد ســنوات حاولــت العــودة إىل الكتابــة
أين فشــلت .لقــد غــادرين إلهــام الطفولــة .لــم

غـرا يف املجلــة لــم
منصــور البكــري الــذي عمــل ص ـ

أعــد طفــا .عرفــت حينهــا كــم هــي صعبــة الكتابــة

مــن ثالثــن ســنة ســوى مهارتــه يف رســم الصــور

أتذكــر بطريقــة غامضــة أين كنــت يومــا كاتبــا

يبــق لديــه وهــو الــذي يقيــم يف برلــن منــذ أكــر

حــن انضممــت إىل فريــق التحريــر الــذي كان

مثالــن فهمــت أن كل يشء يف عملنــا يعتمــد عــى

بســبب صممــه فقــد كان يرســم قصصــا مصــورة

الصــورة .وهــو مــا جعلنــي أشــعر باالطمئنــان أكــر

كنت كاتبا لألطفال

اختارهــا صديقــي الكاتــب شــفيق مهــدي ووصفهــا

الســاخرة.

جعفــر صــادق محمــد يقــوده بحنكــة وصــر

قائمــة الشــخصيات الخياليــة التــي غ ـمـرت الحيــاة

أما طالب ميك وهو الذي كان عاجزا عن القراءة

بطريقــة أكاديميــة فريــدة مــن نوعهــا.

للطفل.

لألطفال       .

عشــرون ســنة مــن الكتابــة ـمـرت عــى عجــل بمــا
يكفــي لنســيانها.

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت

ضربة جناح في فضاء رحب
مجالت األطفال في مصر
محمد الحمامصي

الوقــوف عــى تاريــخ الكوميكــس ومجالتــه يف مصــر يمــي علينــا العــودة إىل مجــات

السندباد وسمير

األطفــال عمومــا ،والتــي بــدأت يف الظهــور منــذ أواخــر الق ــرن التاســع عشــر وتطــورت يف

النصــف األول مــن الق ــرن املــايض إىل أن اســتوعبت يف صيغهــا الفنيــة فــن الكوميكــس.
طـاع
ولعــل العــودة إىل املصــادر املتاحــة تعطــي انطباعــا واضحــا للمتابــع أن حالــة االنق ـ

أقــوى مــن حالــة االســتمرار ،عــى الرغــم مــن املحــاوالت الدؤوبــة ملؤسســيها وأصحابهــا
لتأمــن اســتمرارها ،وهــي يف بداياتهــا لــم تكــن غالبــا تســتهدف الفــن قــدر اســتهدافها
الرتبيــة والتعليــم لألطفــال والناشــئة .هنــا يف هــذا الثبــت محاولــة أوىل لرصــد تطــور

أشــهر تلــك املجــات ومــا تم ـيـزت بــه وذلــك مــن خــال مــا دونــه ســامي عزيــز يف كتابــه
«صحافــة األطفــال».

جــدا فاللــون األحمــر إىل جانــب األخضــر واألزرق

يف غــر اتســاق .وانتهــى أمــر مجلــة «األطفــال» يف
أقــل مــن شــهرين (أبريــل ـ يونيــو  )1936ليصــدر
عطيةالله مجلته الثانية «ولدي» يف فرباير 1937

و ـتـوىل منصــب اإلدارة أحمــد الصــاوي محمــد

بدأ

األمــر مــع مجلــة «روضــة املــدارس

اسكندر مكاريوس صاحب دار اللطائف املصورة

العربيــة ويف يــده بندقيــة يطــارد بهــا غوريلــا يف

ومنهــا قصــة «بطــل كردفــان» املسلســلة.

رفاعــة رافــع الطهطــاوي يف  18أبريــل 1870

شـرته مسلســلة «دان ودورا»
 1915وأهــم مــا ن ـ

شــكل زجــل رديء النظــم ومنهــا «رحــرح وبحبــح

السندباد

املصريــة» التــي أسســها وأشــرف عليهــا

وأعطى رئاسة تحريرها البنه عيل فهمي رفاعة.
يبدأ سامي عزيز رصده لتطور صحافة األطفال

يف مصــر مع ـتـرا أن هــذه املجلــة كانــت تخاطــب
األطفــال والنــشء عامــة ،ليمــر بعــد ذلــك عــى

مجلــة «املدرســة» الشــهرية التــي أصدرهــا

مصطفــى كامــل يف  18فربايــر  ،1893ومجلــة
«التلميــذ» التــي أصدرتهــا جمعيــة التعــاون

اإلســامي يف مــارس  ،1893ثــم «الســمري
الصغــر» التــي أصدرتهــا جمعيــة التأليــف
العلمية ،ومجلة «أنيس التلميذ» التي أصدرها

مــوىس برنوبــي يف مايــو  1898و»دليــل الطــاب»
ملؤسسها رزق الله حورا.

التــي تصــدر عنهــا «اللطائــف املصــورة» منــذ عــام
وهــي أشــبه بمغا ـمـرات طــرزان .وصــدرت مجلــة
«النونــو» لصاحبهــا ورئيــس تحريرهــا جمــال

الديــن حافــظ عــام  1924عــن دار كوكــب الشــرق
وهي أول صحيفة لألطفال تستخدم األلوان يف

معظــم صفحاتهــا.

الطويلة فاقتصرت عىل ترجمة لكتاب «رحالت

جليفــر» هــذا إىل جانــب بعــض القصــص الهزليــة
مثل نوادر جحا ،و»نوادر حمحم وأخته زمزم»

أن ظ ـهـرت أول مجلــة ذات طابــع تجــاري وهــي

الصحف األجنبية يف الكثري من القصص ،ومن
عــن مغا ـمـرات أعرابــي يلبــس املالبــس الوطنيــة

األطفــال العامــة ذات الصبغــة التجاريــة مــع
صحافــة األطفــال ذات االتجــاه املــدريس والهــدف

الرتبــوي ،ونشــأت فكرتهــا لــدى كامــل كيــاين

«مســامرات األطفــال املصــورة» ،وكذلــك أصــدر

لل ـقـراء وإ ـيـراد لألمثــال واملســابقات ذات الجوائــز

شـراك مــع محمــود كامــل فريــد
صاحبهــا باال ـ

باســم «األطفــال املصــورة» عــام  1929ولكــن لــم

صـول للتســلية .ولعــل أهــم مــا كانــت تحتــوي
وف ـ
عليه تركيزها عىل املعلومات الخاصة بشعوب

العالــم .وبالرغــم مــن ذلــك فــإن بعــض قصصهــا

العريــان أحــد رجــال الرتبيــة والتعليــم بعملهــا.
للتخطيــط للمجلــة بينــي وبــن كامــل كيــاين
وشــفيق مــري ومديــر الــدار واســتقر بنــا ا ـلـرأي

عــى اختيــار اســم ‘ســندباد’ لهــذه املجلــة».

ويضيــف بيــكار «لــم يكــن اختيــار اســم ‘ســندباد’
عنوانــا للمجلــة مصادفــة ولكنــه اختيــار لهــدف

ويف عــام  1936أصــدر أحمــد عطيةاللــه مجلتــه

حـول األمــور الخرافيــة ومنهــا قصــة
كانــت تــدور ـ

ملونة وكانت صورة من «مييك ماوس» ،بل إن

ويف فربايــر  1946تغــر شــعار املجلــة مــن

والثقافــة العربيــة األصيلــة وحتــى نخلــد بطــا

بطولــة «ميــي مــاوس» إىل جانــب تمصــر بعــض

مجلــة النــشء الجديــد» ثــم ويف شــهر مايــو تغــر

يعتــز بعروبتــه ووطنــه العربــي الكبــر».

وكتبــت بعــض القصــص واملسلســات بالزجــل

أسبوعية للنشء الحديث» ،ولكنها سرعان ما

األوىل لألطفــال باســم «األطفــال» أســبوعية
املسلسالت املصورة كانت يف الكثري من األحيان

املسلســات األخــرى التــي تميــل إىل الهــزل،
مــع اســتخدام الرســوم ذات األلــوان الفاقعــة

غـول».
«العجائــز الثالثــة وال ـ

«الســندباد مجلــة األطفــال» إىل «الســندباد

الشــعار لل ـمـرة الثانيــة إىل «الســندباد مجلــة
توقفــت يف أغســطس مــن العــام نفســه بعــد أن

شـاء
أرســلها إىل الزنكو ـغـراف يفعــل فيهــا كمــا ي ـ

وكان بيــكار ي ـتـوىل رســم أغلفتهــا وقصصهــا

«ســندباد» يف محاولــة للمــزج بــن صحافــة

ويشــر عزيــز إىل أنــه بعــد إغــاق املجلــة أصــدر

تحريرهــا محمــد عــوده ،وتم ـيـزت بوجــود بريــد

هــذه املســاحة ثــم أقــوم بتحبــر الرســومات ثــم

يف العــام  1951أصــدرت دار املعــارف مجلــة

أصدرت إجالل حافظ مجلة «السندباد» ورأس

يبــق يف امليــدان ســوى مجلــة «بابــا صــادق» إىل أن

جـزء اللــون املطلــوب يف
شــفاف وأكتــب عــى كل ـ

فيخــرج الرســم مســطحا ولكــن هــذا التســطيح

ويذكــر الفنــان حســن بيــكار أن «أول اجت ـمـاع

كاريكاترييــة.

األســبوعية باأللــوان ويف حجــم صغــر وقــد
صـرة ،أمــا املسلســات
فاضــت بالقصــص الق ـ

سندباد دار المعارف

نتابــع مــع عزيــز أنــه خــال الســنوات التاليــة لــم

يصــدر منهــا ســوى أعــداد قليلــة وتوقفــت.

ليســكوفتش مجلــة «األطفــال املصــورة»

أمثلــة ذلــك «وقائــع محمــد وحســن» وتتحــدث

aljadeedmagazine.com

والعلقــة الــي تفضــح .»..وكان الغــاف رســوما

حتــى عــام .1951

الــذي كلــف الكاتــب والــروايئ محمــد ســعيد

ويف ديســمرب مــن العــام  1925أصــدر يعقــوب

ويرى سامي عزيز أن فرتة صحافة األطفال ذات

مجلــة «األوالد» يف  15فربايــر  1923لصاحبهــا

غابــات كثيفــة .وكانــت بعــض القصــص عــى

حسني شفيق املصري وحسن عيل مجلة أخرى

وبعــض الفكاهــات املصــورة ويتضــح النقــل عــن

الطابــع املــدريس امتــدت أكــر مــن نصــف قــرن إىل
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طـوالت التاريخيــة
وتم ـيـزت ب ـكـرة قصــص الب ـ

أعلنت عن ظهور مجلة «البلبل» التي استمرت

مجهــودا ك ـبـرا؛ فمثــا أنــا كنــت أرســم عــى ورق

إعــادة الثقــة لشــخصياتنا التاريخيــة وإح ـيـاء
اللغــة والشــكل واملضمــون والتاريــخ وا ـلـراث

عربيــا يكــون مثــاال وقــدوة ألطفالنــا لنخلــق جيــا

كانــت لــه قيمــة فنيــة ال يدركهــا إال فنــان».

املصــورة املسلســلة ،ي ـقـول «جلســت مــع ســعيد

العريــان رئيــس التحريــر ووضعنــا معــا خطــة

للمجلــة والشــكل العــام لهــا ،وكل يشء مــن
الغــاف وحتــى آخــر صفحــة فيهــا واســتمر
مشــواري معهــا بضــع ســنوات .لــم أكتــف بــأن

أرســم للطفــل فقــط بــل كتبــت لــه أيضــا ،فقــد
أحسست أن هناك خلال يف أدب األطفال ،وهو
نوعيــة املــادة التــي تقــدم لــه ســواء داخــل املجلــة

أو الكتــاب الخــاص وأن الطفــل يف ســنوات ع ـمـره
األوىل ال يعــرف ال ـقـراءة والكتابــة فهــو إذن ي ـقـرأ

الصــورة بعينــه فقــط ،هنــا تكــون األولويــة لهــا
فهــي عنصــر هــام جــدا».

شــارك يف رســوم «ســندباد» الرســام اإليطــايل
موريلــي الــذي رســم إحــدى الشــخصيات

األساســية يف املجلــة ،وهــي شــخصية «زوزو».

ويلفت بيكار الذي كان الرسام الرئييس للمجلة

والرســام يوســف فرنســيس ،والرســام محيــي

كانــت عمليــة خــروج املجلــة إىل القــارئ تتطلــب

للمجلة ،ثم عمل رساما بها عام  1960وبعدها

إىل أن «تنفيــذ املجلــة كان يدويــا وبدائيــا ولذلــك

الديــن اللبــاد ،والرســام تاعــب الــذي كان قارئــا
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مجالت

صحف االطفال والناشئة التي صدرت يف مصر
عمــل رســاما بــدار الهــال ســنة  1964ثــم انتقــل

وتأخــذ الطابــع البوليــي ،و»زوزو» األصلــع

واملسلســات مــن االســتديوهات االحتكاريــة

روضة املدارس املصرية 1870

مجلة السمري املصور 1921

مجلة الفارس 1945

 ،1976وفنــان الكاريكاتــر زهــدي العــدوي،

ظ ـهـرت يف الســنة التاســعة مــن مجلــة ســندباد.

ثمن ضئيل جدا ،ولكن املجلة أقدمت عىل عدة

املدرسة 1893

مجلة التلميذ 1924

مجلة الكتكوت 1946

إىل مجلــة أكتوبــر ليعمــل رســام كاريكاتــر ســنة
والرســام أبوزيــد.

أمــا الشــخصيات الرئيســية يف املجلــة فكانــت

«ســندباد» الفتــى الــذي تحمــل املجلــة اســمه،

صـرة وعصــا ومنظــار ،يواصــل
و ـنـراه ومعــه ـ
البحــث عــن أبيــه الشــهبندر ،و»نمــرود» كلــب
ســندباد الــذي يرافقــه دائمــا ،و»قمــر زاد»
أخــت ســندباد ذات املالمــح الجميلــة ،والعمــة

شـرة» عمــة ســندباد ،وهــي تــرد عــى رســائل
«م ـ
وأسئلة األصدقاء وتساهم يف حل مشكالتهم،

و»صفــوان» ابــن عــم ســندباد ومســاعده
«ياقوت» ،وله مغامرات منفصلة عن سندباد،

ذو الشــعرة الوحيــدة ،وهــو شــخصية ظريفــة

وهنــاك شــخصيات أخــرى ،تظهــر ل ـفـرة ثــم
تختفي ،مثل «أرنباد» و»سوسوباد» والحمامة

«نجــاة» و»بســبس» و»فرفــر» وغريهــم.

مجلة سمير

واســعة االنتشــار ،والتــي تقــدم إنتاجهــا مقابــل
حـول إىل الفكــر املصــري
خطــوات يف ســبيل الت ـ
العربي فقدمت تبسيطا لبعض اآلداب العربية

مثــل عــودة الــروح لتوفيــق الحكيــم .ثــم رأت
دار الهــال أن تصــدر مجلــة أخــرى ك ـنـوع مــن
املنافســة فكانــت مجلــة ميــي عــام  1961وهــي

يف عــام  1956اســتخدمت مؤسســة دار الهــال

املجلة الجديدة ،وهي بدءا من اسمها ومعظم

«ســمري» وكان الطابــع األجنبــي واضحــا يف مــا

ميــي األمريكيــة ملؤسســها والــت د ـيـزين.

إمكانياتهــا الطباعيــة الضخمــة فأصــدرت مجلــة
ضـوح ،وبخاصــة يف مجــال
تقدمــه تمــام الو ـ

موضوعاتها نســخة عربية من سلســلة مجالت

كاتب من مصر

القصــص واملسلســات املصــورة ،وكانــت تحصــل

عــى رســوم الصحــف العامليــة مــع القصــص

التلميذ 1893

مجلة األوالد 1923

مجلة البلبل 1946

السمري الصغري 1897

مجلة سمري الطالب 1924

مجلة بابا شارو 1948

التلميذ الشرقي 1902

مجلة الوطنية املصرية 1925

مجلة سندباد 1952

املجلة املدرسية 1903

مجلة مسامرات األطفال املصورة 1926

مجلة مييك 1961

مجلة املساعد 1905

مجلة سمري التلميذ 1933

مجلة الطلبة 1908

مجلة األطفال 1936

أنيس التلميذ 1898

دليل الطالب 1902
مجلة الرتبية 1905
مجلة الكوثر 1906

مجلة مرشد األطفال 1908
مجلة روضة املدارس 1915

مجلة النونو 1924

مجلة األطفال املصورة 1925

مجلة األطفال املصورة 1929

مجلة عيل بابا 1951

مجلة سمري 1956

مجلة كروان 1964

مجلة بابا صادق 1934
مجلة ولدي 1937

مجلة السندباد 1945

حسين بيكار رائد فن القصص المصورة في مصر واحد أبرز رسامي مجلة «سندباد»

سندباد

رائدة المجالت العربية المصورة
ناهد خزام
واملبكـرة يف عالــم القصــص املصـ ّـورة يف الوطــن العربــي التــي اتجهــت إىل ابتــكار
ّـ
تعـ ّـد مجلــة ســندباد واحــدة مــن بــن التجــارب الالفتــة
شخصيات مستوحاة من الرتاث الثقايف العربي ،بدال من االعتماد عىل القصص املرتجمة ،وهو األمر الذي كان شائعا قبل صدورها.
هـرة بطبعــة ّ
ملونــة ومزيّنــة بالرســوم ،واســتمر صدورهــا
عـام  1952عــن دار املعــارف يف القا ـ
صــدر العــدد األول مــن مجلــة ســندباد يف ينايــر ـ
عـام .1960
بــا توقــف حتــى ال ـ

ويرجع

الفضل يف إصدار هذه املجلة

حياته وحارب من أجل استمرارها ،فقد كانت

يف مصــر والوطــن العربــي.

ســعيد العريــان والــذي كان مؤمنــا بضــرورة

الخصوصيــة ،نظرا إىل محتواهــا الــذي اعتمــد

وهــي شــخصية ســندباد ،ذلــك الولــد الصغــر

إىل األديــب املصــري محمــد

االتجــاه نحــو ا ـلـراث العربــي عنــد مخاطبــة
الصغارّ ،
ّ
ويعد
لحثهم عىل االرتباط بثقافتهم.
العريــان واحــدا مــن األد ـبـاء املصريــن الذيــن لــم
يأخــذوا حقهــم يف الدراســة والبحــث ،رغــم

جهــوده املتم ـيـزة يف مجــال الثقافــة والنشــر،
وإســهاماته األدبيــة يف مجــال الروايــة ذات
الطابــع التاريخــي .وقــد ّ
مثلــت مجلــة ســندباد

ّ
تصدى لها يف
واحدة من بني أهم املشاريع التي
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املجلــة وقــت صدورهــا تعـ ّـد ظا ـهـرة أدبيــة بالغــة

عــى لغــة أدبيــة سلســة ومشـوّقة ومناســبة

الــذي يتجـوّل بــن البــاد باحثــا عــن أبيــه «شــاه

مبســط لألطفــال ،كمــا أشــرف
العربــي بشــكل
ّ

بنــدر» ،حامــا عصــاه ومنظــاره ،ومصطحبــا

كلبــه األليــف «نمــرود» .وقــد تزيّنــت أعــداد

األســاس عــى القصــص املســتوحاة مــن ا ـلـراث

وهــو واحــد مــن أملــع نجــوم القصــص املصــورة

واألدب العربــي ،إىل جانــب نمــاذج منتقــاة
سـرة مــن األدب العاملــي ،وهــي تعـ ّـد أول
ومي ـ

إصــدار مكتمــل ومســتمر مــن القصــص املصـوّرة

الطفــل» ،التــي اهتمــت بتقديــم ا ـلـراث األدبــي

خاللهــا الشــخصية الرئيســية ،وهــي شــخصية

مقيمــا يف مصــر .ويحســب ملجلــة ســندباد أنهــا

اعتمــدت مجلــة ســندباد عــى شــخصية رئيســية

الرســم لألطفــال مــن خــال سلســلة «روضــة

لألطفال.
ّ
كانــت املجلــة تصــدر كل يــوم خميــس وتــوزع يف
جميــع الــدول العربيــة ،واعتمــد محتواهــا يف

املصـوّرة ،فقــد كانــت لــه تجارب ســابقة يف

اآلخريــن ،مــن بينهــم محيــي الديــن اللبــاد

الوحيــدة ،وهــي الشــخصية التــي ابتكرهــا و ـتـوىل

مجلــة ســندباد برســوم الفنــان حســن بيــكار،
يف مصــر ،وكان لــه الفضــل يف ابتــكار معظــم

شــخصياتها .لــم تكــن تجربــة بيــكار مــع مجلــة
خـرة يف مجــال القصــص
ســندباد هــي األوىل واأل ـ

كذلــك عــى سلســلة «الكتــاب العجيــب» والتــي

اعتمــدت عــى قصــة يكتبهــا ويرســمها واحــد مــن
الفنانــن ،غــر أنّ مجلــة ســندباد ظلــت واحــدة

مــن بــن أهــم هــذه التجــارب التــي خاضهــا بيــكار

يف مجــال القصــص املصـوّرة وأكرثهــا تأ ـثـرا.

وعــر ســنوات صدورهــا ســاهم يف رســم
شــخصيات املجلــة مجموعــة مــن الفنانــن

وزهــدي ويوســف فرنســيس ،كمــا تبلــورت

ســندباد ،وظ ـهـرت معــه أيضــا العديــد مــن

الشــخصيات األخــرى املصاحبــة ،مثــل «قمــر
زادة» أخت سندباد الجميلة ،والعمة مشرية،

التــي كانــت ت ـتـوىل الــرد عــى رســائل ال ـقـراء،

وصفــوان ابــن عــم ســندباد ،الــذي انفــرد الحقــا
بمغا ـمـرات مســتقلة خاصــة بــه ،كمــا انضــم

إليهــم يف العامــن األخرييــن مــن عمــر املجلــة

شــخصية «زوزو» الرجــل األصلــع ذو الشــعرة

رســمها الفنــان موريلــي ،وهــو فنــان إيطــايل كان

ّ
قدمــت للطفــل املصــري والعربــي ألول ـمـرة بطــا
ذا مالمــح عربيــة مســتوحى مــن تراثــه وأدبــه،
وهــي خطــوة ســار عــى دربهــا يف مــا بعــد العديــد

مــن اإلصــدارات املوجّ هــة للصغــار يف مصــر

والعالــم العربــي.

كاتبة من مصر
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حوار

مجدي الشافعي
«مترو» الرواية الرائدة
يف شباط/فرباير من العام  2008صدرت أول رواية مصورة مصرية «مرتو» لفنان الكوميكس مجدي الشافعي والتي كانت تدور
قصتها حول «شهاب» مهندس اإللكرتونيات ،الشاب الحانق عىل النظام االجتماعي والفساد املنتشر يف مصر ،والذي يقرتب بالبالد

من اإلفالس بسبب املنافسة التي يسحق فيها أصحاب رؤوس األموال الكبرية سواهم .يحاول املهندس الشاب االعرتاض عىل تلك

األوضاع بأسلوب عنيف وهو سرقة أحد البنوك .ويف  6نيسان/أبريل من العام نفسه الذي كان يوم اعتصام واحتجاج ومظاهرات يف
القاهرة ومدن أخرى مصرية ،تم القبض عىل ناشر الرواية ومصادرتها ،ويف اليوم التايل استدعي املؤلف إىل نيابة أمن الدولة العليا

للتحقيق معه ،وحول يومها إىل املحكمة لتبدأ إجراءات محاكمته ،وقد ألصقت به تهمة مخالفة اآلداب العامة ،ونشر مواد غري
أخالقية وغري الئقة .حوكم الشافعي وأدين ُ
وغرم مبلغا قدره خمسة آالف جنيه ،وظلت الرواية مصادرة حتى قيام ثورة يناير .2011

الشافعي صيدالني ،لكن موهبته الفذة في الرسم غيرت مسار حياته،

بأنها ستنزل األسبوع القادم «بس الحلقة الثانية لسه ما اتعملتش»،

التي نشرت مسلسلة في مجالت مصرية وحققت شعبية كبيرة بين

تعملها في المدة دي ننزل الحلقة األولى وإال قل لي اآلن…» ،هكذا

والرسم الكاريكاتيري تحديدا حيث ألف عددا من كتب الرسوم الهزلية
الكبار والمراهقين.

اللقاء مع الشافعي يجعلنا نتعرف على تجربته ورؤيته ألهمية هذا
الفنانين الغربيين.

ولكنني كنت دوما أطمح في تقديم قصة مصورة للكبار ،ولذلك في

وال عقليته اإلدارية الهائلة و ثقافته الواسعة.

حول البدايات يحكي الشافعي «بدأت فى عام  2003في نشر مسلسل

عام  2005بدأت بالعمل كذلك في جريدة الدستور وطور إبراهيم

وأمينة» في ذاتها مثيرة كأي قصة مصورة ،ففي ليلة صيف رائقة ملنا

سعد أيضا ،عن العنصرية في بالدنا والرغبة في الهجرة إلى أناس

لألطفال على صفحات مجلة ‘عالء الدين’ وقصة نشر سلسلة «ياسمين

بظهر كراسينا أنا ووائل سعد على حائط عمارة قديمة في قهوة زهرة

البستان بوسط القاهرة ،أعتقد أن السماء كانت صافية زيادة في
صفحة من رواية مجدي الشافعي بريشته وقلمه

110

رد اللباد ،والعرض كان مثيرا إثارة المغامرات نفسها ،والتزمت بذلك
وكانت تلك السلسلة التي أعتز بها كثيرا ،أشكر اللباد وال أنسى فضله

الفن وضرورة تعريف الجمهور المصري بجمالياته وتحقيق تواصل مع
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«نحن في موسم الصيف والمبيعات في ذروتها ،إذا كنت حتقدر

هذا المساء وكانت أفكارنا معها صافية وشفافة وبال حدود ،وجاءت

فكرة سلسلة «ياسمين وأمينة» ،لم تنشر لي سلسلة كوميكس من

قبل ،وكنت أرى أنني ال أعرف سوى الرسم الـ semi-lifeوأنني أميل

للكوميكس للكبار.

عيسى من عقليتي كثيرا ،وكنا قد أرسلنا قصة مصورة ،أنا ووائل

«أحسن مننا!» ،وكانت المفاجأة أن اتصلت بنا إدارة من اليونسكو فرع
األفرومتوسطى لتعلمنا أنها ستنشر مع أفضل قصص مصورة لعام
 2006وحصلنا على تقدير اليونسكو حينها.

رواية مصورة

أما روايته «مترو» التي لفتت أنظار غير المهتمين بفن الكوميكس،

وائل كانت له تجربة ناجحة مع أحمد اللباد في «عالء الدين» ،وقام

فتعد أول رواية مصورة مصرية ،وذاع خبرها بعد أن صادرها أمن دولة

جميعا ،وأمسك بصفحة من كوميكس لم تنشر مرسومة بأسلوب

تكشف الفساد والبطالة والفقر ،يقول الشافعي «لطالما حلمت بأن

بتقديمي له ،قدمت له معالجات كارتونية للشخصيات ولم تعجبه
غير معتاد في مصر ،كنت فيها متأثرا بالطريقة الفرنسية وأميل إلى
الواقعية أكثر من الكارتونية ،ولدهشتي فقد انبهر بها ،وطلب أن نقدم
«ياسمين وأمينة» بنفس األسلوب.

بعد ثالثة أسابيع قدمت له نسخة أولية من الحلقة األولى ففاجأنا

مبارك بدعوى أنها تخدش الحياء العام ،لكن في حقيقة األمر كانت

أقرأ رواية مصورة في أجواء مصرية أو عربية عموما ،إلى أن تحول
صديق لي اسمه محمد جبران من صيدلي طموح ورجل صوفي إلى

طريد للعدالة ،وانتهى به المآل إلى سجين في إحدى زنازين المملكة
العربية السعودية ..وجاءت وزارة عاطف عبيد بفسادها الفج وانتصار
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حوار

شكل الشافعي ظاهرة في فن الكوميكس عندما وضع أول رواية من نوعها في العربية

برلمان كمال الشاذلي ليقضي على

أي إرداة مخلصة لإلصالح ،واضطر

الكثيرون ممن يحلمون بصناعات

صغيرة إلى الهروب بعد أن ابتلع الكبار

كل شيء ،ولكن لهم شركاء في أماكن
عديدة…» ،كانت حادثة أطلقت شرارتي.

جاءت الرواية متزامنة مع ثورة الرواية
المصورة ،قدم إدوار سعيد لكتاب القصة
المصورة «فلسطين» لجو ساكو ،وانطلقت

في عنان النجاح «عالم األشباح» لدانيال
كالوس و»بيرسيبوليس» لمارجان ساترابي،

وكلها أعمال تصل إلى الذروات األدبية
والفنية ،كانت شحنتي كبيرة وبعد تقديرية
اليونسكو استضافني العمالق محي الدين

اللباد ليتعرف على أعمالي ،دون أي تعال..
الكبير ،كبير ،وتصفح أعمالي وتوقف عند

صفحات «مترو» األولى ،فسألني عنها،

فحدثته عن رغبتي في عمل رواية بالقصص

المصورة ،فقال «سيب اللي ف إيدك كله
وأكمل هذه الرواية» ،وقد كان وساعدت
المظاهرات ضد التوريث وظهور كتابات
المدونين على تصعيد األحداث وطالقة
الحوار وكانت «مترو».

ويضيف الشافعي «أعتقد ،ومازلت ،أن تطور

قيم العدالة واستقاللية مؤسسة العدالة هما
الحل األكبر لخروج هذه البالد من مأزقها،
نحن في حالة ظلم اجتماعي وسياسي وظلم

في توزيع الثروات والعلوم والحقوق ،ومن
هنا كانت ‘مترو’ ،كان المشهد كله يضغط

علي وال أستطيع أن أرى بارقة أمل .و’مترو’
ّ
كانت متنفسي الوحيد».

إدانة «مترو»

يعتقد الشافعي أن «الحكم على ‘مترو’ كان
بمثابة إدانة للقضاء ،بضيق أفقه وعمله
كمحلل لنزوات النظام واستخدامه كعصا فى

يد الحاكم الدكتاتور ،وهزيمة ضميره» .كانت
«مترو» تفضح الفساد المستشري والصراع

السياسي وتحذر من الفتنة الطائفية ،وقد

حملت إرهاصات ثورة  25يناير وتنبأت بجملة

النهاية «ما تيجي نطلع بره النفق» بوقوعها.
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شكل ميدان التحرير رافعة العمال مجدي الشافعي وكوكبة من رسامي المجالت والكتب المصورة في مصر

حوار

أن أقرأ رواية مصورة بالعربية بها أسماء مثل

دائما أن يكون أسبوع الكوميكس الذي نقيمه

شوارعنا و ..و ..ولما طال انتظاري ولم يقدم

يكون أسبوعا منتجا من التفاعل المشترك

أسمائنا وشوارع غرائبية لكنها موجودة مثل

لي أحد رواية مصورة أقرأها ،قررت أن أعمل

واحدة».

وأبي ،أن تتاح لي مجالت ميكي وتان تان..

نهج الـ»أوـ با -بو»

لإليطالي العظيم هيجو برات ،فأكتشف أن
الكوميكس ليس عن الهزل فقط ،بل هو فن

عظيم من الممكن أن يكون البطل فيه شخصا

مثلنا يكذب لينجو بحياته ..أحيانا يكون جبانا

وأحيانا شجاعا .ومن ثم توالى اهتمامي
وهنا يشير الشافعي إلى أن «الرواية لم
على ما أعتقد ،بقدر ما حركته مصادرتها

خوض المغامرة

حققته مصادرتها .إذن ،األمر يستحق .عندما

ترى كل هذا الدعم من الشباب والمدونين..
فاألمر يستحق .عندما يحضر صنع الله

إبراهيم إلى قاعة المحكمة طواعية ليشهد في

صالحك ..فاألمر يستحق .عندما يكتب عنك
جابر عصفور عمودا كامال في األهرام بينما
تحجب األهرام أن يظهر اسمي في أي لقاء
فاألمر يستحق .عندما يتبنى الناشر محمد

هاشم ويصيح بالقاصي والداني ليدعموها..

فاألمر يستحق».

ويوضح نهج الـ»أوـ با -بو» مؤكدا أنه تجربة
فريدة تقوم على فرضية أننا إذا تم تقييد

حركتنا يكون من الغريزي أن نبتكر مخرجا

خالقا لكي نتحرك .في الكوميكس يضع
الفنان على نفسه هذا القيد ،فيصدر

كوميكس دون كلمات تارة أو يتتبع شعاعا

من الضوء يمر بكل األحداث تارة أخرى كما
يفعل مارك انطوان ماتيو بعظمة شديدة،

وذلك لكي نسرد قصصنا المصورة بعد أن
نضع قيدا يخرجها بشكل أكثر إبداعا وأصالة.

وحول عدم نشر الروايات المصورة في مصر؛

هناك رموز لهذا الفن في مصر من بينهم

بعد التعامل معها ،أم بسبب أنها تتطلب

أن الكوميكس المصري ليس وليد اليوم،

هل ذلك بسبب كون القارئ لم يستطع

إلى جانب فنية الكتابة فنية الرسم؟ يأخذ
الشافعي بالتجارب التى مر بها كمثال،
ويقول «مترو كتبتها ورسمتها ،كل مساء
بعد عملي وأحيانا أثناءه ،لكن لم يكن هناك
ناشر مستعد ألن يدفع جنيها واحدا لي لكي

أتفرغ وأنهيها ،بعدها أصدرنا ‘الدشمة’ مجلة
كوميكس حرة وقوية .لم نستطع االستمرار.

وال مركز هشام مبارك المنتج المتطوع وال

أنا ،حيث أنني لست محررا باألساس».

مثال معلوف وفواز اللذان تؤكد أعمالهما
وأن له جذورا ،حتى لو تقطعت جيال وراء

جيل ،وأغلب األجانب يعتقدون أن روايتي
«مترو» هي بداية لهذا الفن في مصر .ولكن

تكريمنا في أسبوع الكوميكس لمعلوف وفواز
مع وجود مواهب ساطعة اآلن مثل محمد

صالح وهجرس ووهبة ،ألقى الضوء على
حجم المواهب وحيوية حركة فن الكوميكس

لدينا.

ويلفت الشافعي إلى أن هناك جيال جديدا من

ويوضح «أوال النشر :ال وجود لجمهور جديد

كتاب وفناني القصة المصورة في مصر ولبنان

ويرى أن «الكوميكس يمكن أن يبدأ من أول

حتى والقارئ موجود ،ثانيا الحرية :القصص

بهذا الفن وتقنياته وأدواته ،وأعتقد أن األمر

الجرائد ،إلى قصص مثل سوبرمان أو ميكي..

واالثنان كانا بها».

أن تكون محظوظا

شريط بسيط ضاحك الذع على صفحات

ويتطور األمر حتى يصبح الكوميكس كتابا
روائيا ..بدأت أنبهر بهذا الشكل ،الرواية
المصورة‘ .في تعني فينديتا’ و’سين سيتى’

وال حلول خالقة وال صناعة احترافية متكاملة
المصورة تتطلب جدية إبداع وحرية صناعة
ويرى الشافعي أن فنان الكوميكس ال تكتمل

تجربته إال بنشر أعماله ،ومعرفة رد فعل

الناس تجاهها ..هو مثل فنان المسرح تماما

و’بيرسيبوليس ′و’طريق الشمس..′

يقضي أربعة أشهر أو خمسة أو أكثر في

رائعة عشت فيها معنى الفن األصيل .وتمنيت

المسرح حتى ولو لليلة واحدة .من هنا أصر

‘كيميائي ببذلة معدنية كاملة’ ..وغيرها أعمال
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بالفن ،حيث شجعني أهلي على صقل موهبة

الرسم بالمراجع واألدوات الفنية القيمة».

‘مترو’ لتحقق تلك الروح المتمردة أكثر مما

مدرسة جديدة في سرد القصة المصورة وهي

ويذكر الشافعي أنه محظوظ «محظوظ في

محظوظ أن تقع في يدي ،صغيرا ،ترجمات

واحتجازي.عندها تقول لنفسك :لم تكن

بين فنانينا وفنانين من فرنسا ينتهجون
«أو ـ با ـ بو» وفنانتين رائعتين من ألمانيا.

العالم الثالث أن يكون لك والدان مثل أمي

تفعل شيئا يذكر في تحريك الوعي المصري،

هنا بالقاهرة أكبر من مجرد ورشة .األهم ،أن
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على مستوى من الوعي واإلدراك الكاملين

واعد عندنا ،لكن مشاكل النشر تحول دون

الحضور الالئق بهذا الفن.

حاوره في القاهرة :محمد الحمامصي

البروفات وال يسعد إال بالوقوف على خشبة
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مقال

تجربة األخوين محمد وهيثم في الكوميكس
غيث الورداني
بــدأت حكايــة األخويــن فنــاين الكوميكــس محمــد وهيثــم رأفــت
ضـان منــذ الطفولــة ،حيــث كانــا يشــريان مــن مصروفهمــا
رم ـ

مجــات األطفــال والروايــات املصريــة املصــورة ،وقــد حظيــا بوالــد
دعمهمــا فنيــا بتوفــر كافــة أدوات الرســم مــن أقــام وأوراق ،األمــر

الــذي عمــق حبهمــا لهــذا الفــن تدريجيــا فــكان ـقـرار التحاقهمــا
بكليــة الفنــون الجميلــة قســم رســوم متحركــة ،وهنــاك كمــا
حـوار معهمــا عــى هامــش أســبوع الكوميكــس يف
أشــارا يف ال ـ
هـرة
مصــر الــذي نظمــه معهــد جوتــه واملعهــد الفرنــي بــن القا ـ

حـول الفك ــري مــن
طـوات الصحيحــة للت ـ
واالســكندرية «بدأنــا الخ ـ

مجرد حب الكوميكس بشغف إىل هواة الحرتاف فن الكوميكس
طـوات
كمتخصصــن ،حيــث بدأنــا دراســة تاريــخ الكوميكــس والخ ـ
التــي تؤهلنــا لعمــل صفحــة كوميكــس مــن كادرات متتابعــة تســرد
حدثــا معينــا».

وأضافا

»أول عمل جاد لنا كان سلسلة

أبــرز أعمــال هيثــم العمــل كفنــان كوميكــس يف

من كتيبات األطفال برسومات

أنشــأناه يســمى ‘كوكــب الرســامني’ حيــث بــدأت

مجلة ماجد ،والعمل كـ senior illustrator

خـرة يف كليــة الفنــون الجميلــة وأيضــا
الســنة األ ـ

محبــي الرســم ســواء كانــوا محرتفــن أو هــواة.

العمــل كرســام للكوميكــس مــع دار البنــان

هزليــة أ ـقـرب مــا تكــون للكوميكــس وكنــا يف
شـرة وقدمنــا بعــض
عنــد تخرجنــا مبا ـ

الـ» »illustrationsملجلة عالء الدين.

الفكرة بعد مالحظتنا أن هناك عددا كبريا من
ولكــن املشــكلة كانــت تكمــن يف عــدم وجــود بيئــة

مناســبة تجمعهــم ،فخامرتنــا ف ـكـرة تأســيس

ويذكــر محمــد وهيثــم أن أبــرز األعمــال التــي

‘كوكــب الرســامني’ ،وهــو كوكــب صغــر داخــل

واملشــاريع املســتقلة خــارج مصــر ،عــى ســبيل

ـنـوع مــن اإلبــداع والتفاعــل لكســب املزيــد مــن

قدماهــا كانــت مــع العديــد مــن دور النشــر
املثــال:

كوكبنــا الكبــر يهــدف بوجــه عــام إىل خلــق

خـرات ،وكســر حــدة الخــوف لــدى الهــواة
ال ـ

«Stardust publishing house in

وتحقيقهــم ألكــر اســتفادة ممكنــة واملزيــد مــن

«»UNICEF campagine for education

غـرة ،وإخراجهــا مــن النطــاق الضيــق إىل
مص ـ

»Canada

«»Risha project at Serbia

«.»Arab festival at cezch republic

وأكــد األخــوان أن لهمــا أعمالهمــا املســتقلة؛ إذ
شـرك ســويا يف تنظيــم الــورش الفنيــة
«أننــا ن ـ
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يف  ،Tahrir academyأما أبرز أعمال محمد
للنشــر والعمــل مــع دار نشــر ســويدية مختصــة
بالكوميكــس املعــر عــن األغــاين والنوتــات
املو ســيقية.

حـول رؤيتهمــا لفــن الكوميكــس يف مصــر
و ـ
اآلن فإنهــا تختلــف عــن رؤيتهمــا ألي فــن مــن
الفنــون املوجــودة وقــد علــا ذلــك بقولهمــا «ألن
عـرض
صـرا ي ـ
فــن الكوميكــس يعتــر فيلمــا ق ـ

التواصــل بــن الرســامني املحرتفــن وعمــل ورش

أحداثــا اجتماعيــة تحــدث بشــكل يومــي أو

نطــاق أوســع فــى شــوارع مصــر املليئــة بالعناصــر

فــن الكوميكــس يف مصــر ،بالرغــم مــن تواجــده

شـرط
الحيــة ألي رســام أو محــب للرســم ،وال ي ـ
حـرة
ســن أو فئــة معينــة ..باختصــار هــي دعــوة ـ
إىل الرســم دون قيــود».

البيئة الشعبية المصرية شكلت نبعاً ثرا للموضوعات واالفكار التي اشتغل عليها األخوان محمد وهيثم

فن المستقبل

أحداثــا سياســية تؤثــر وتتأثــر ،وهكــذا .لــذا فــإن
عىل الساحة منذ عام  1870تقريبا عند ظهوره

عــى يــد رفاعــة الطهطــاوي فــى مجلــة أســماها
‘روضــة املدارس’ ،لــم يكــن يلقــى الق ـبـول

شـرائح املجتمــع ولكنــه
واالنتشــار الكافيــن لــدى ـ

بــدأت ســوق الكوميكــس تنتعــش باألعمــال

 Comics Expertيف مهرجــان الكوميكــس

مثــر لالهتمــام ،ويلقــى ق ـبـوال مــن بعــض فئــات

النشــر مــا زالــت املتحكــم الرئيــي يف خيــوط

بخطوات جادة وإن كانت بطيئة بعض اليشء

بعــد ثــورة  25ينايــر بــدأ يظهــر يف األفــق بشــكل

املجتمع خصوصا الفئة العمرية ما بني  15و35

عامــا ،ولكــن يعيبــه التأثــر باألحــداث السياســية
طـرأت وظ ـهـرت عــى الســطح بعــد الثــورة».
التــي ـ
أمــا عــن مســتقبل الكوميكــس يف مصــر ـفـرأى
الفنانــان األخــوان أنــه مبشــر بالخري؛ «حيــث

املســتقلة ون ـتـاج الــورش الفنيــة وإن كانــت دور
العمليــة الفنيــة واإلداريــة عــى حــد ســواء.

وهنــا يجــب ذكــر أنــه يجــب الفصــل بــن التفكــر
اإلداري والتفكــر الفنــي عنــد مرحلــة التنفيــذ
حتــى ال يطغــى أحدهمــا عــى اآلخــر ،وبمناســبة
أســبوع الكوميكــس األول ‘ ’BECAوبوصفنــا

األول فإننــا نــرى أن الكوميكــس املصــري يمــي
بســبب العديــد مــن الصعــاب وذلــك بشــهادة
الفنانــن األملــان والفرنســيني».

كاتب من مصر
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الكوميكسيون يتكلمون

شهادات
فن عربي جديد

عـوا بالرســم والكتابــة أعمــاال
يضــم هــذا امللــف أربــع شــهادات لرســامني مــن مصــر ولب ـنـان وســوريا ،ممــن أبد ـ

فنيــة أغنــت فــن الكوميكــس وشــكلت تجــارب طليعيــة تســعى إىل االنتقــال بهــذا الفــن مــن صيغــه الفنيــة
والتعبرييــة التقليديــة إىل صيــغ جديــدة تخاطــب مــن خاللهــا ،وعــر موضوعــات اجتماعيــة وسياســية ذات

طابــع احتجاجــي ونقــدي ،ذائقــة وليــدة شــغفت بفــن الكوميكــس بوصفــه فنــا يســمح بســرد الــذات أوال،

وباملغا ـمـرة الجماليــة والتفكــر النقــدي معــا ،بمــا يجعلــه فنــا خارجــا عــى الســائد ،وباحثــا عــن جديــد يمكنــه
مــن توســيع هامــش التعبــر عــن األفــكار والتصــورات الجديــدة ،الثا ـئـرة عــى القيــم الســائدة يف املجتمــع،
واملعربة بالتايل عن تطلعات شبابية تنادي بالتغيري املجتمعي نحو الديمقراطية ،باحثة يف الوقت نفسه

زينب بن جلون
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شـرقي يتميــز بالقســوة
عــن صيــغ ملمارســة حريتهــا مــن خــال توســيع مســاحة التعبــر عــن الــذات يف مجتمــع ـ
والهيمنــة األبويــة

قلم التحرير
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اهتمامي بالحالة اإلنسانية في عملي كقصاص أكثر بكثير من االلتفات
لألحداث السياسية الراهنة .إال أن الثورات التي شهدتها المنطقة منذ

الكوميكس

 2011كان لها الكثير من اإلنعكاسات الحادة والقاسية على الحالة

اإلنسانية ،وعلى التفاعالت االجتماعية في مصر وفي المنطقة بشكل

ابتكار المساحة

عام .وبالرغم من ثبات انحيازاتي الشخصية خالل السبع سنوات

محمد صالح

بنقد الحالة اإلنسانية واالجتماعية وتفكيك عناصرها ،مما انعكس في

الماضية ،إال أن رؤيتي للكثير من األمور صارت أكثر نضجا فيما يتعلق
عملي بشكل كبير بالطبع.

بالقصة المصورة العربية هى تجربة جمعية في المقام األول ،وتحمل

بدأت

الكثير من التشابهات ،فظروفنا كمجتمعات عربية -إنسانيا وفنيا-

عالقتي بالقصص المصورة في سن صغيرة جدا .رسمت

متشابهة إلى حد كبير .ولكن القصة الجيدة هى األساس كما سبق أن

قضيت أغلب سنوات الطفولة في الرسم وقراءة كل ما تقع عليه يدي

أشكالها والوصول للقارئ .فالمشترك اإلنساني يتخطى كل الحواجز

ألول مرة في سن ثالث سنوات ،ولم أتوقف حتى اآلن ،إذ

من قصص مصورة .كثيرا ما كنت أرسم قصصا متتابعة ،على غرار ما
أقرأه ،وأقوم بتجميع الصفحات سويا على شكل مجلة .وخالل

دراستي في كلية الفنون الجميلة بدأت في العمل بمجلة سمير

ونشرت أول قصة تحمل اسمي في سن التاسعة عشر.
تمثل القصص المصورة بالنسبة لي وسيطاً مثالياً ؛ فهي من وسائط
الحكي القليلة التي تعتمد على «المساحة» ،كأداة حاكمة لإليقاع

السردي -عوضا عن «الزمن» ،كما في السينما مثال ،فالمساحة
تناسبني كثيراً كرسام .والكوميكس تتيح لي أيضاً استخدام العديد

من األدوات التشكيلية كعناصر للسرد ،مما يجعلها وسيطا قصصيا
شديد المرونة ،يجمع بين طياته كل ما أحب عمله.

ذكرت ،وهى وحدها قادرة على تخطي كافة الحدود الوضعية بكل
الجغرافية ،والطبيعة اإلنسانية واحدة في النهاية.

بخصوص جمهور القصص المصورّة ،فأظن أنها كانت منتجا

جماهيريا؛ من منا لم يقرأ قصصا مصورة يوما ما؟ قد تتأثر بظروف
النشر والتوزيع قطعا ،وقد تتأثر بمتطلبات السوق وبالتصنيفات

الديموغرافية المتعارف عليها للقارئ العربي ،هذه هى األمور التي
يجب علينا االلتفات لها .فالقارئ العربي اعتاد القصص المصورة
كفن موجه للطفل .بعض التجارب تمكنت من كسر ذلك الحاجز

خالل األعوام األخيرة ،ولكن مشوار إنتاج قصة مصورة عربية مستقلة
تحظى بنجاح جماهيري مازال في بدايته .وخصوصاً أن السرد المتتابع
ليس اختراعا غربيا ،وسنجد الكثير منه على جدران المعابد الفرعونية

أنشر أغلب أعمالي مع مجلة توكتوك ،ومازلت أفضل المطبوعات

والكهوف مثال .ولكن الكوميكس في شكله الحالي قطع أشواطا

بوصف األخير حلقة أخرى من حلقات تطور النشر ،ويتطلب بعض

بتلك التجارب تقنيا لتقديم قصص تليق بثراء تجربتنا اإلنسانية.

كقارئ ،ولكنني أنشر أعماال أخرى أصنعها خصيصا للنشر الرقمي،
التجريب ،والتغيير في شكل القصص المصورة للتأقلم مع آلياته
بطبيعة الحال ،ولكنني أرى األمر في ضوء إيجابي؛ فهكذا تتطور
الفنون ،والنشر الرقمي قد يحمل حلوال للكثير من مشاكل النشر
والتوزيع التي يتعرض لها الفن التاسع.

قياسية في الغرب بحكم التطور الفني والتكنولوجي .وعلينا أن نستفيد
بخصوص عالقتي مع الكوميكس الغربي وتجاربه الشهيرة  ،فخالل

طفولتي كانت الكوميكس المترجمة أكثر وفرة من التجارب العربية،

وكان لها دورا كبيرا في تشكيل ثقافتي البصرية .فقد كنت من عشاق
الكوميكس اليابانية واألوروبية في طفولتي ،وكنت من محبي فنانين

الهوية البصرية للعمل هى مجرد أداة أخرى للسرد ،هكذا أرى األمر.

مثل  Enki Bilalو  Ashley Woodو  Simon Bisleyو Go Nagai

بشكل تلقائي .قد أتمتع ببعض المرونة في هذه الناحية ألني أقوم

واللباد ونجيب فرح وبأعمال أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق ومحمود

فالقصة هى األصل ،وهى التي تفرض عليك أسلوبا للتناول البصري
بكتابة ما أرسم ،ولكن ثقافتك البصرية وأدواتك التشكيلية كرسام

ستفرض نفسها بشكل ما في النهاية ،أما في اختياري للمواضيع التي
أحب التفاعل معها؛ دائما ما كنت معنيا بالحالة اإلنسانية في عملي.

أحب مشاهدة الناس وتأمل أفعالهم ودوافعهم وعالقاتهم االجتماعية

و .Osamu Tezukaكما تأثرت طبعا بفنانين مثل ميشيل معلوف
سالم .وإلى اآلن يظهر بعض التأثر بهم في عملي.

رسام وكاتب من مصر

المتشابكة ،هذا هو أكثر ما يؤثر بي .أؤمن أن أجمل القصص هى تلك
التي حدثت في أرض الواقع؛ القصص الحقيقية التي لم يسمع بها

أحد ،فالحياة قادرة على تشكيل أحداث وقصص ومصائر أجمل مما
في مخيلة أى قصاص.
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من أعمال شادي سيد عتاب

عمال ً شاقاً حتى مع وجود وسائل التواصل االجتماعي ،لكن بالرغم من
أن اإلنترنت يمكن أن تعتبر وسيلة دعاية مذهلة ،إال أن لها جانباً سلبياً،

فنان الكوميكس

وهو عدم القدرة على التفريق بين المجتهد و المدعي والعابث؛ ما
يجعل الشخص وسط معركة يحارب فيها لجذب عدد زهيد من الناس

وثمن الحرية

حتى يقرؤوا أعماله ،في حين يحظى آخرون بمئات آالف المتابعين

شادي سيد عتاب

و لربما أسوأ مرحلة مررت كانت النشر الورقي ،فالمطابع ودور النشر

لمنشورات ال تقل سذاجة عن طفل يحاول أن يشد ذيل كلب مسعور،
في مصر غير معتادة على إنتاج القصص المصورة ،باستثناء تجارب

بدأت

عالقتي مع القصص المصورة حين كنت صغيرا كنت أقرأ

لكن هذا ال ينفى أن التطور فى مجال نشر القصص المصورة فى تصاعد

والتنابلة الثالثة لكن لم أفكر قط وقتها أنى سأكون صانع لها و لربما

في صغري كنت من أوالئك المبهورين بالثقافات الغربية والشرقية
ومتابعاً متعصباً لها ،لكن في مرحلة عمرية معينة بدأت أالحظ كم

أعداد مجلة ميكى و مجلة فالش للفنان خالد الصفتي

ظللت هكذا حتى اكتشفت القصص المصورة اليابانية فى بداية مرحلة
المراهقة و أعجبتنى فكرة توجيه هذا الفن للمراهقين و الكبار كاألطفال

ّ
لقص حكايات ممتعة لتلك الفئات العمرية كما كانت
فهو يستخدم
فالش وميكي ممتعة لي وأنا صغير.

مستمر منذ الثورة حتى وإن كان بطيئا وأرى له مستقبل واعد جدا هنا!

سخافة التأثر دون التأثير ،كسلك مقطوع في دارة كهربائية ال فائدة
منك مهما أحرقتك حرارة بالكهرباء فلن تستطيع نقلها أو صناعة شيء

منها .لذا فأنا أحاول أن أستفيد من النقاط اإليجابية فى فن القصص

وقتها بدأت بالفعل أتعرف على فن الرسوم المتحركة و كيفية صناعته

المصورة من مختلف بقاع األرض و الثقافات ،وأسعى إلبراز شيء
جديد ،ليس بالضرورة أن يكون تاريخياً أو عربياً أو مصرياً  ،لكن أصيل

جديدة من محاوالت اإلستفادة من مزايا ويسر إنتاج رسوم القصص

في قصصي أن أبرز تلك األفكار سواء مكتوبة فى حوار الشخصيات أو

و لطالما كنت مولع بالرسم و التأليف منذ صغرى قررت االنتقال من

مرحلة اإلنبهار بالرسوم المتحركة ومحاوالتى البسيطة إلنتاجهامرحلة

المصورة الثابتة و دراستها بشكل دقيق فقد كنت أبحث عن أى وسيلة
تساعدني على إنتاج قصص من تأليفي الخاص بنفسي وأحسست أن

هذه أنسب طريقة .وانتهى بى ذلك الطريق أن أنتجت أول رواية مصورة
رعب مصرية بمسمى «العمارة»قبل حتى أن أتم الحادية و العشرين

وحاليا ال تزال في مرحلة النشر والتوزيع وتحقق نجاح قوى في سوق

القصص المصورة المصرى بشكل عام و قريبا ستخرج لباقي أسواق
العالم.

وفريد ،وال أنفي أني متأثر بالثقافة التي تربيت و ترعرعت فيها ،إذ أحاول
مرسومة على وجوههم؛ فبعضهم شخصيات ذاقت مرارة الذل تحت

حكم طاغي أو تمتعت بمالمح أمل ومثابرة خلقتها الثورة ككثير من
المصريين على مر التاريخ.

بدأ فن القصص المصورة بشكل عام باالزدهار في مصر منذ ثورة يناير

ومهما اختلفت اآلراء السياسية ،إال أن الثورة كانت تغييرا جذريا فى
ثقافة الشعب المصري ،فتحت له بوابات ثقاف ّية واسعة ،كما أصبح
الفنان المصريّ حراً وقادرا مجددا على التعبير عن نفسه و أفكاره

أرى في القصص المصورة ميزة تجعلها مختلفة بالمقارنة مثال

االجتماعية والفلسفية وبعض األفكار السياسية والدينية ،أما أنا
شخصياً فأصف عالقتي بالنظام االجتماعي والسياسي القائم بأنها

من الرسوم الجذابة لشد فئة من القراء تكره فكرة حمل رواية مكتوبة
و قراءتها بشكل تقليدي ،وخصوصاً أن البعض ال تساعدهم مخيلتهم

ال تزال بثمن.

فيما يخص القصة المصورة العرب ّية أرى أنها أكثر تنوعا منها غزارة فحقا

أكثر المشاكل التي واجهتي هي تلك المرتبطة بالنشر ،فهذا منطقي

ولكن يظهر اختالف واضح في بعض الحاالت ،إذ يمكن تلمس الفروقات
باألساليب الفنية والتقنية بين الجيل الجديد واألجيال األقدم وخصوصاً

باألفالم واأللعاب ،وهي أنها تعتمد على جهد فردي ،ما يجعل القصة
والشخصيات أكثر تأثراً بخيال المؤلف وحده ،وفى ذات الوقت تستفيد

على إسترجاع مراجع بصرية كافية لتخيل المشاهد ،فالقصص
حسي جديداً لتجربة القراءة.
المصورة تضيف عامل ّ

عندما نضع في الحسبان أنني أعيش في مصر؛ بلد رغم أن جدران

معابدها األقدم منقوشة و محفورة بما قد يكون هو أساس هذا الفن إال
أن القصص المصورة ال تزال بعد كل هذا الوقت مفهوم «أعجمي» ألغلب

شعبها ألسباب عدة أبرزها قد يكون قلة اإلنتاج و التوعية .اإلشكالية
األخرى التي واجهتني كانت الوصول للجمهور المناسب ،وهو ما أعتبره
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قائمة على أساس الحذر والترقب مع قليل من السخط ،فالحرية هنا

ال أستطيع وضعها فى صندوق معين ذو مواصفات معينة حتى اآلن

إثر دخول الفن الرقمي كعامل تقني في اإلنتاج و التأثر األكثر باألعمال
العالمية واألجنبية و تناول مواضيع متداولة عالمياً ،أما بالنسبة
للجمهور فأستطيع أن أقول بصراحة أن جزء كبير من سوق القصص

المصورة في مصر حكر على فئات محدودة ،ولكن هذا بدأ يتغير بشكل
أمهات مصريات بسيطات
ملحوظ في آخر عامين بالذات ،إذ شاهدت
ٍ

يقلبن صفحات روايتي المصورة وتقررن من أنفسهن شراءها وهو
شيء ال أظن أنه كان ممكناً سابقاً.

الغربي إثر تواصلي
بدأت عالقتي بشكل قوي مؤخراً مع الكوميكمس
ّ
مع فنانين مصريين شباب ،بعد أن كنت يغلب علي التأثر بالكوميكس

سذاجة و أقل إلهاما من أن تؤثر على التكوين المعرفي ألي طفل،

واسع و أكثر دقة ،ومن أكثر األعمال التى حازت على إعجابى و أثرت

و ال تتحداها وتعامله بفكره وما يعجبه أو يجذبه ،بل هي تتحدث

و  Sin Cityو ال أزال أبحث عن كوميكس غربية تنتمي لفئة الرعب

أرى أن الحكايات المصورة التي تضمها المناهج التعليمية العربية أكثر
فالقصص المصورة لألطفال في مصر تستخف بقدرات الطفل العقلية

معه من منطلق الوالدين المتسلطين والمباشرين في النصيحة ولربما
هذا األسلوب المتبع كان سبباً في غلبة األدب األجنبي في القصص

المصورة لألطفال فى الوطن العربى على نظيره العربى ذاته أحيانا.

اليابانى وكانت هذه بداية فهمي ودراستي لمجال الكوميكس بشكل

فى أسلوب رسمي وتأليفي كانت رواية  The Killing Jokeالمصورة
األصيل ولكن على ما يبدو هذه الفئة بالذات حاضرة في الكوميكس
الياباني واآلسيوي بصورة أكبر.

رسام وكاتب من مصر
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من أعمال رواندا عيسى

لكونه يصل إلى جمهور أوسع ،وهذا ما أفادني حقا .أول كتاب لي

نشرته “مش من الريخ” عام  ،2017خارج سياق دور النشر التقليديّة،

فن نخبوي
رواند عيسى

وهو ما يتيح للفرد الحريّة بصورة أكبر ،سواء من حيث الشكل أو

المضمون ،وحينها كان الكتاب مجموعة من الرسومات ،ال قصة

بشكل متسلسل ،هذه الرسومات تحكي قصة واحدة ،ال يمكن أن
تتضح إال بعد أن ّ
يطلع القارئ عليها بأكلمها ،فهي ال تمتلك شكال
تقليديا ،أما الكتاب الثاني فهو بعنوان “ 22آب” الذي نشرته أيضا عام
 ،2017وجاء بعد إقامة فنية مع “بيت ورق” ،وهي المؤسسة التي
ّ
وفرت لنا مكانا للعمل ومعدات الطباعة من ورق وأدوات وأجهزة،

بدأت

عالقتي مع القصص المصورة بعمر الثامنة عشرة ،وهو

عمر متأخر نوعا ما ،إذ لم أعرف عنها شيئا قبل ذلك،

كوني من قرية في لبنان ولست من مدينة كبيرة ،ولم تتوافر أمامي
سوى كتب المدرسة ،وفي بيروت ،في مكتب شباب السفير وقعت
تحت يديّ أول مجلة كوميكس ،وكانت “السمندل” وحينها غرقت

فيها ،وقرأت كل األعداد الموجودة في مكتب السفير.

وهذا كان مناسبا خصوصا أن “بيت ورق” يعرض األعمال التي ساهم

بنشرها في المهرجانات المختلفة ،وينال الفنان جزءا من األرباح حين
يتم البيع.

في ما يخص األسلوب الشخصي يمكنني القول إنه نشأ بالمصادفة،
فيدي تتحرك بهذه الطريقة ،واألمر بداية لم يكن وليد دراسة
معمّ قة ،لكن بعد مالحظات اآلخرين ،عملت أكثر على تطوير

في تلك الفترة ،كنت أهتم بالكتابة الصحافية ،وبعدها تعرفت على

أسلوبي الشخصي ال كما في الكوميكس التجارية ،حيث نرى الكثير

معهم ،وعام  2013بدأت العمل بمفردي على الكوميكس الخاص

خاصة ،تكون أعماله مميزة أكثر ،ويصبح الناس أكثر ارتباطا به ،كونه

العاملين في الكوميكس في صحيفة السفير ،وتوطدت عالقتي
بي ،إال أني كنت أخاف من نشره .لكن الفنانة لينا مرهج ،وبعد تع ّرفي
إليها ،رحّ بت برسوماتي ،وشجعتني على تطويرها ،وأعطتني كتابا

من األعمال متشابهة ،في حين أن الفنان الذي يمتلك هوية بصرية

مغايرا وال يشبه غيره ،فالجمهور عادة ينتبه أكثر لألساليب المميزة

التي تخلق لديه إحساسا جديدا أثناء تلقي العمل الفني ،وشخصيا

أكثر ما أحببته وشد انتباهي في الكوميكس ،هو أنه يخاطب القراء

أرغب في أن تبقى أعمالي عرب ّية ،بسبب عدم وجود محتوى كاف من
الروايات المصورة باللغة العرب ّية .لذا ّ
أفضل حينما أكتب أو أرسم ،أن

السياسي والمرتبط بالقضايا العامة ،فأول ما نشرته كان متعلقا بما

فالقصص المصورة كوسيط ال تترك مجاال للشرود خارجا ،بسبب

العرب ّية ،فشخوصي يشبهون الذين نراهم من حولنا ،كأن يكونوا سمرا

الشارع بسبب تالعب اإلعالم بنا كمحتجين .لذا لم يكن هناك من خيار

لجون ساكو ،وهو أحد أشهر العاملين في الكوميكس الصحافي.

الملولين ،أو الذين ال يستطيعون متابعة كتاب لفترة طويلة،
التحفيز البصري الذي تحتويه ،إذ تجذب انتباه القارئ ،كما أنها ال
تترك مجاال كبيرا للتأويل لدى كل قارئ ،فهي تخاطبه لغويا وبصريا،

كما أنها تتبنى قصة تقوم بإيصالها بوضوح ،وخصوصا أن الراوي
حاضر في أغلب األحيان ،وهو الذي يتحكم بالسرد وكيفية تقديم
القصة بصريا.

تكون المضامين التي أتناولها ،تشبه الناس الذين ينتمون إلى المنطقة
مثال أو ذوي شعر أجعد .كما في كتابي الثالث “عاصية” الصادر أيضا

عام  ،2017والذي يحكي قصة فتاة شاركت في المظاهرات عام 2015

في بيروت ،وتم إلقاء القبض عليها ليوم واحد ،ثم نقلت إلى المحكمة
العسكريّة بتهمة تخريب أمالك خاصة وعامة ،ورشق األمن بالحجارة.

هذا الكتاب محاولة لتوثيق أفعال المحاكم العسكريّة التعسفية في

التي شهدتها بيروت ،دور في تحويل أعمالي من الشخصي نحو ذاك

لم تتحول القصص المصورة بعد إلى فن جماهيري ،إن في لبنان

شهدته بيروت من حراك سياسي ،إذ كنت أسعى لتوثيق ما حصل في

الجامعات والمدارس كلهم يتداولون القصص المصورة ،أي أنها

سوى توثيق ما يحدث ،وكغيري من المحتجين كنا نريد أن نمتلك
إعالما حقيقيا ،وهنا يبرز دور الكوميكس الصحافي ،لكونه يسعى

إلى توثيق حدث حقيقي ،وهذا ما أعتبره مشروعي الشخصي ،فن ّيا

وسياسيا ،لكن ما زال هذا الحلم بعيدا بسبب عدم توافر المردود
المادي الكافي من هذا الفن ،كي أتفرغ له كليا.

في ما يتعلق بالنشر في المنطقة العرب ّية هناك دوما مشكالت ،فقبل

لبنان ،واإلضاءة على جوانب لم نسمع عنها في اإلعالم الرسمي ،إلى
فضال ً عن أنه يعكس طبيعة العالقة بين األفراد والسلطة في لبنان،

المصورة العرب ّية ،واللغة تلعب دورا حتى قبل قراءة الكتاب ،بل

لبنان ،اثنتان منهما فقط تجاوبتا معي ،األولى طلبت نقودا ،والثانية

الفني ،مثلي كحال أي
كان للثورات العرب ّية تأثير كبير على نشاطي
ّ

شيء آخر  ،خصوصا من الناحية البصرية ،فالعناصر الداخلية

وتونس .أظن أنه بسبب رغبة الشباب في توثيق ما حصل ،انتشر فن

المرتبطة بالهوية البصرية لألماكن واألشخاص ،حتى لو كانت القصة

نشري لكتابي“ ،مش من المريخ” كانت لدي مجموعة من قصص
األطفال ،وقد حاولت نشرها مع أغلب دور نشر كتب األطفال في

طلبت أن أغير في مضمون القصص ،فإحداها كانت تحوي بنتا تلعب

كرة القدم ،وهذا ما لم يناسب صاحبها ،إذ كان يعتقد أنه ال توجد
فتاة تلعب الكرة .األهم ،أنا أعتقد أن دور النشر في لبنان ،أغلبها
تنضوي تحت منطق األعمال العائل ّية ،أو العالقات الشخصية ،أو أن

بعيدا عن االعتبارات الرسم ّية لإلعالم ،كونه يتناول حالة حقيقية.

شاب شارك في االحتجاجات على ممارسات األنظمة ،كما في مصر

الكوميكس بصورة غير مسبوقة ،فبعد  2011تأسس مهرجان كايرو
كوميكس ،وهو من أهم المهرجانات في العالم العربي ،وفي تونس

يكون الفنان مشهورا ،بالتالي يمكن السمه أن يستدر الربح .وبالنسبة

ظهر فنانون جدد ،فالشباب الذين قاموا بالثورة هم ذاتهم من قاموا

برجوازيّة في الجامعة األميرك ّية .ولذلك أختار النشر الرقمي أحيانا،

للشباب ،فبالنسبة لي شخصيا ،كان لالحتجاجات ،وخصوصا تلك

للشباب فاألمر صعب ،إال إن كان أحدهم جزءا من منظومة ثقافية
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بتوثيق حراكهم ،خصوصا أن انتفاضات  2011أثرت على الوعي السياسي

أظن أن اللغة هي العنصر األساسي الذي يجمع مبدعي القصة
مجرد فتحه من اليسار نحو اليمين ،هو كما أظن ،شيء ال يشبهه

والخارجية للكوميكس العربي تحمل بعض الخصائص المشتركة،
مترجمة ،ففي بعض األحيان ،بعض القصص ال تكون مكتوبة

باللغة العرب ّية ،لكنها تحوي الفضاءات المرتبطة بالمنطقة والتي ال
تشبه مكانا آخر ،وهناك أيضا عناصر أسلوب ّية يختارها الف ّنان ،فجنا
طرابلسي مثال ،تستخدم خطوطا عربية في القصص المكتوبة باللغة

األجنب ّية ،وهذا في النهاية يعود إلى خيارات الفنان الشخص ّية.

وبيروت ،أو في مصر ،لكنها في األخيرة أكثر تداوال وانتشارا ،فطالب
تنتشر وتقرأ في أوساط طبقات وفئات مختلفة ،إلى جانب توافرها
للبيع بصورة أكبر وثمن زهيد ،أما في بيروت ،فالكوميكس أشبه بفن
نخبويّ  ،باإلضافة إلى كونه باهظ الثمن ،وهذا ما يجعل بينه وبين

الناس عوائق شتى .لألسف التجارب اللبنانية المعروفة ،كالسمندل،

أصبح أغلبها بالفرنسية واإلنكليزية ،ومجرد جزء ضئيل منها بالعرب ّية،

وهذا يثير الغيظ في بعض األحيان .كما أن حفالت إطالق أعدادها تقام

في أماكن برجوازيّة ،ال في أماكن تخاطب الجميع ومتاحة لهم ،وهذا
ما ينطبق على تجربتي ،فقد تعرفت على الكوميكس في عمر كبير
نسبياً ،وبالمصادفة ،إذ لم تكن متوافرة للجميع أو ظاهرة للناس،

ويمكن أن أقول إن الكوميكس في بيروت أشبه بالفن المعاصر الذي
نراه في المعارض والمتاحف.
الغربي ،بل نحن مجبرون
أخيراً ،ال يمكن إنكار أهمية الكوميكس
ّ
على االطالع عليه ،بالرغم من أن هناك الكثيرين من العرب العاملين

في هذا المجال ،إال أن اإلنتاج الضخم والمتنوع هو ذاك الغربي،
ولو أردت مثال أن تتعلم بشكل شخصي ،فال بد من اللجوء إلى فن

الكوميكس الغربي.

كاتبة ورسامة من لبنان
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من أعمال حميد سليمان

لن أموت
قبل أن أحقق حلمي
حميد سليمان

في

 2012توجهت إلى فرنسا لإلقامة هناك ،وقد اخترت
فرنسا لسبب أساسي واحد ،كونها أحد أهم مراكز الفن

التاسع في العالم .منذ صغري كنت مهووسا بأفالم الكارتون ،و قد
اتخذت قراراً واضحاً ،بأن أًصبح فنان كارتون حينما أكبر ،مع تقدمي

بالعمر علمت أن هذا الكرتون الذي لطالما أحببت ال ينتج في بلدي

سوريا ،وإنتاجه قليل جدا في كل أنحاء الوطن العربي ،و ليس من

الممكن انتاج فيلم كرتوني بمفردي ،وهذا ما شكل صدمة لي ،ولكن

اكتشافا آخر أنقذني ،و ذلك عندما علمت أن معظم أفالم الكرتون
التي أحببتها ،كانت قد أثبتت نجاحها ككتب قصص مصورة ،قبل أن
تصبح فيلم كرتون ،وهنا أصبح مخطط حياتي أوضح ،أردت أن

اقتحم عالم الفن التاسع ،وأن أقوم بنشر قصة مصورة ،ولكنني

اصطدمت بالواقع مرة أخرى ،عندما علمت أنه ال يوجد ناشري قصص
مصورة في سوريا واألمر مشابه في العالم العربي ،حينها انتهي بي
األمر بدراسة الهندسة المعماريّة ،وبقي حلم الفن التاسع صعب

المنال  .حينما كنت في سن العشرين وأثناء دراستي للهندسة
المعمارية ،تابعت فيلم سترابي وقرأت كل كتاب أنجزته ،عندها قلت

لنفسي فلتذهب الهندسة المعمارية إلى الجحيم ،سأركز على تعلم

الفن التاسع لوحدي ،ألذهب إلى فرنسا و أكون أول كاتب سوري،

وربما عربي يقوم بنشر رواية مصورة ،وسألقنهم درسا بالفن التاسع.

حينما بلغت عمر الخامس والعشرين على اطالع واسع على عالم

الفن التاسع ،بما فيها التجربة العربية التي كانت معتمدة على جهود
فردية لبعض قصص األطفال و مجالت متنوعة كمجلة ماجد و مجلة
أسامة وكان االسم السوري األكثر نشاطا الفنان ممتاز البحرة.

عندما بدأت الثورة في سوريا ،تعرضت في األشهر األولى لالعتقال،
هذا السجن ،قبل أن أحقق حلمي بنشر رواية مصورة ،وقطعت على
نفسي عهداً ،أن أبدأ بإنجاز روايتي األولى بعد خروجي من السجن،

معرفتي ،على يد شيوخ كار الفن التاسع ،في بلد يعتبر فيه هذا الفن

بالتعرف على أعمالهم ،ثم التعرف عليهم شخصياً.

منذ أيامي األولى في فرنسا حظيت بترحيب المحترفين بعالم الفن

مشفى الحريّة ،والذي تدور أحداثه في بلدة حرية الوهم ّية ،وطبيعة

وفور خروجي ،غادرت سوريا إلى مصر ،حيث بدأت بالعمل على كتابي

كبير من الفنانين ذوي األصول العربية ،والذين تناولوا مواضيع تمس

و في اليوم الثاني في الزنزانة ،قلت لنفسي ،أني يمكن أن أموت في

حينها ،كنت من المحظوظين ،فاعتقالي لم يدم سوى عدة أيام،

األول مشفى الحرية ،وتوجهت مع ما أنجزته من كتابة وسكيتشات
إلى باريس ،ألبدأ رحلة البحث عن ناشر فرنسي و ألبدأ رحلة صقل
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الثقافة األهم ،واألكثر شعبية ،لكل األعمار بدون أي منازع.

التاسع و بدأت بالتعرف على قامات هذا المجال ،فباإلضافة إلى عدد
وطنهم األم ،وهنا عرفت أني لست أول فنان عربي ،قصد باريس
ليطرق باب الفن التاسع ويعلمهم درسا فس الفن التاسع ،إذ بدأت

واالختالف الجذري بين شارع و آخر ،ال فقط مدينة وأخرى ،إلى جانب

تمكن حميد من تحقيق حلمه عام  ،2016حيث صدر له كتابه األول

محاولته لفهم دوافع األشخاص المختلفة ،ولم كان العنف هو الخيار

العالقات التي تحكمها بين معارضين لألسد وموالين له و أعضاء من
ّ
مصغرة عن سوريا ،ويصف حميد الكتاب
تنظيم داعش ،وكأنها صورة

أشرار بل فقط أشخاص مختلفين ضمن ظروف مختلفة.

بوصف محاولة ذاتية لفهم الصراع الدائر في سوريا ،و تحديد وجهات
النظر المختلفة ،وخصوصاً في ظل التناقضات التي تحويها سوريا

الوحيد للتواصل بين الكثيرين ،وهذا السبب ال يحوي الكتاب أبطال و

ن
رسام من وسريا مقيم في برلي 
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تجارب عربية
في العالم

يف هــذا امللــف تجتمــع أربــع تجــارب بــارزة يف فــن الكوميكــس ،تتمثــل يف ســوري وعراقيــة وجزائريــن .بــرزت

غـرب وحــاز أكرثهــم عــى شــهرة ك ـبـرة .فريــاض صطــوف املولــود ألب ســوري وأم فرنســية ،وهــو
أعمالهــم يف ال ـ
أشهرهم يف أوروبا ،يستمد موضوعاته من وقائع الحياة الفرنسية .مع اندالع الربيع العربي أصدر صطوف
عــددا مــن الكتــب املصــورة اســتلهم فيهــا مالحظاتــه الطفوليــة يف مجتمــع يحكمــه دكتاتــور يقــدم نفســه بوصفــه

أبــا لجميــع األطفــال ،وهــو مــا كان يحــر الطفــل الــذي كانــه.

وال يختلــف األمــر ك ـثـرا بالنســبة إىل بريجيــت فندقــي املولــودة ألب عراقــي وأم فرنســية أيضــا .يف النمــاذج

سـرقة اآلثــار
عـراق وشــعبه ،ومــن بينهــا ـ
املنشــورة لهــا هنــا تعــر فندقــي عــن الوقائــع املريعــة التــي وقعــت لل ـ
وتدمــر املعالــم الحضاريــة ،مــن خــال عينــن طفوليتــن.

وبينمــا يســتلهم جــاك فريانديــه املولــود يف الجزائــر مــن ذاكرتــه املب ـكـرة ،والتاريــخ والجغرافيــا الجزائريــن،

شـرقي املالمــح ،يذهــب الجزائ ــري اآلخــر خليــل
ليبــدع قصصــا مصــورة م ـثـرة للخيــال وحــب املغا ـمـرة يف فضــاء ـ
شـرائط املصــورة،
بــن ديــب ،وهــو ف ـنـان مشــهور يف أ ـمـركا ،إىل اســتثمار قدراتــه الفنيــة يف رســم الكاريكاتــر وال ـ
جـدل ،تكشــف عــن الجوانــب العنصريــة يف ســلوك بعــض النخــب
لصــوغ موضوعــات نقديــة صادمــة وم ـثـرة لل ـ

السياســية والفنيــة واملجتمعيــة يف أ ـمـركا ،وكان هــذا الف ـنـان قــد رشــح نفســه يف  2008يف انتخابــات الرئاســة
بالواليــات املتحــدة

قلم التحرير

صطوف وفندقلي

سوري وعراقية
يدهشان الفرنسيين
***

فيراندية وبن ديب

جزائريان يلهمان الفرنسيين واألميركان
عمار المامون
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

تجارب

تجربة رياض صطوف

يعتــر ريــاض صطــوف ( )1978الســوري املقيــم يف فرنســا مــن أكــر فنــاين الكوميكــس
شــهرة يف فرنســا ،إذ عمــل ملــا يقــارب مــن العشــر ســنوات يف جريــدة شــاريل إيبــدو
عـام  2014إىل مجلــة  ،l’Obsإال أن شــهرته ذاعــت يف
الشــهرية ،قبــل أن ينتقــل ـ
عـام نفســه ،إثــر صــدور الجــزء األول مــن كتابــه «عربــي
املنطقــة العرب ّيــة يف ال ـ
املســتقبل-الطفولة يف الش ــرق األوســط  ،»1984-1978يليــه الجــزء الثــاين منــه
عـام التــايل «عربــي املســتقبل – 2طفولــة يف الش ــرق األوســط ،»1985-1984
يف ال ـ
عـام  .2016ترجمــت السلســلة إىل العديــد مــن اللغــات ،مــا عــدا العرب ّيــة،
والثالــث ـ
عـام  ،2015عــن الجــزء
جـان أنغلــوم ـ
كمــا نــال صطــوف الجا ـئـزة الذهبيــة يف مهر ـ
جـزاء مســتقبال.
شـرة أ ـ
الثــاين مــن السلســلة ،ومــن املتوقــع أن تصــدر منهــا ع ـ

تحكي

السلســلة عــن طفولــة صطــوف يف

قريــة تــر معلــة الســوريّة القريبــة

سـرته بــن ســوريا
مــن حمــص ،وتنقلــه مــع أ ـ
وليبيــا ،مســتعيدا طفولتــه بصريــا ،والصراعــات

سـرته ،ودهشــته الدائمــة مــن
التــي واجهتهــا أ ـ
ـمويل يف ســوريا،
الهيمنــة الكاملــة للنظــام الشـ ّ

شــكل صطــوف املختلــف عــن أقرانــه (أصابــع

هــو يواجــه التناقضــات واالختالفــات االجتماعيــة

عرضــة للســخرية الدائمــة ،لكــن إىل جانــب

الرؤية البصرية التي يقدمها صطوف يف «عربي

األيديولوجيــة املرتبطــة بــه.

قدميــه األوروبيتني-شــعره األشــقر) جعلــه
النفحــة الكوميديــة التــي يقدمهــا الكتــاب عــن

طفولــة صطــوف ،هنــاك واقــع قــاس يكشــفه،

وتــرز يف رســومه خصوصــا شــخصية حافــظ
جـزءا مــن
األســد ،الــذي شـ ّـكلت صــوره وتماثيلــه ـ

كأساليب الرتبية والرتهيب التي شهدها األخري

عـرض صطــوف ذو
يف «عربــي املســتقبل» يت ـ

الشــرف التــي طالــت قريبتــه ،وقــد ـمـرت دون

مــن قبــل أصدقائــه يف املدرســة يف قريــة والــده،

ليكــون «عربــي املســتقبل» بحثــا يف ظــال

طفولة صطوف.

األب الســوري واألم الفرنسـ ّية للمضايقــات

يف مدرســته يف القريــة الســورية ،وجريمــة

عقــاب تركــت أ ـثـرا عميقــا يف ذا ـكـرة صطــوف،

كونــه الوحيــد ذا الشــعر األشــقر هنــاك ،فوالــده

صـره
الدكتاتوريــة حتــى لــو كانــت بعــض عنا ـ

يفاجــأ بــأن أ ـقـران ريــاض ينعتونــه باليهــودي

كيفيــة قراءتهــا لبنيــة القمــع وتجلياتــه ،وتكويــن

الــذي أصــر عــى أن يــدرس ابنــه مــع أقربائــه،
بســبب شــكله ،ويصفونــه بالعــدو ،مشــككني
دومــا بانتمائــه وهويتــه ،هــو الــذي ال يعــرف بعــد
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سـرائييل ،والهيمنــة
صـراع العربــي اإل ـ
طبيعــة ال ـ

قــادرة عــى توليــد الدهشــة التــي طاملــا اســتولت
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شـراقية يف
ت ـقـرب مــن أن تكــون ذات لغــة است ـ
التخلــف االجتماعــي ،يف فــن ال ينهــض عــى
املفارقــات وحدهــا وإنمــا عــى انطباعــات طفوليــة

عاش صطوف طفولته في سوريا وليبيا وهو اليوم يستلهمها من ابرز مالمحها كما انطبعت في نفسه

طفل أشقر تحت تمثال القائد الخالد

عــى خيــال وعقــل وأفــكار الطفــل صطــوف بينمــا
غـرب.
والدينيــة بــن الشــرق وال ـ

املستقبل» قائمة عىل اختزال الشخوص وإبراز

عيوبهــا ،صحيــح أن أغلــب األحــداث التــي مـ ّر
بهــا صطــوف قــد تكــون متخ ّيلــة ،إال أنهــا تكثيــف

لذا ـكـرة الســوريني الذيــن تر ّبــوا يف ظــل نظــام

القمــع الســوري .امللفــت أن صــورة الدكتاتــور

ضـرة دائمــا يف ذا ـكـرة الطفــل الصغــر ،ســواء
حا ـ
أكانــت لحافــظ األســد ،أو ملعمّ ــر القــذايف كمــا يف

جـزء األول ،لتكــون تع ـبـرا عــن حضــور «األب
ال ـ

القائــد» املهيمــن ،وانتهاكــه الصــارخ للوعــي
االجتماعــي بمــا يف ذلــك وعــي األطفــال.

نــرى أيضــا يف عملــه الفنــي موضوعــات تعكــس

صــور القســوة يف حيــاة الريــف الســوري ،والتــي
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يعتبر صطوف اليوم واحداً من أشهر رسامي الكوميكس في العالم
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

تجارب
يمزج الفقنان في موضوعاته بين مصادره الشرقية والمؤثرات الفرنسية

تتجــى بصــورة كوميديــة ،لنكــون أمــام كتــاب

صـاع
صـراع ثقــايف ،هــل ين ـ
طفــل يشــهد عــى ـ

طفــل أن تكــون عليــه يف ظــل نظــام شــمويل

املقهــور؟ ،فمــا ـنـراه ون ـقـرأه يتجــاوز كونــه كتابــا

يقــدم وثيقــة بصريــة متخ ّيلــة عمــا يمكــن لحيــاة

قمعي ،من ذلك ما يتعرض له أقرانه التالميذ
ضـرب مــن قبــل املدرســن ،كمــا نــرى شــح
مــن ال ـ

امليــاه والطعــام ،إىل جانــب الحضــور الدائــم

للمخا ـبـرات واملخربيــن يف مدينــة حمــص ،التــي

سـرته دوريــا ،ومعانــاة والــده
يزورهــا مــع أ ـ

الدائمــة يف تأمــن لقمــة العيــش.

يف «عربــي املســتقبل» نــرى العالــم بعينــي
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تحولت رسومات صطوف إلى أيثونات فرنسية ولها شهرة واسعة في أوسطاط الفرنسيين

يحملــه الكتــاب هــو مــا يجعــل هــذا التضخيــم ال

وحــاز شــهادة عليــا وتــزوج فرنســية ،إال أنــه

يقتحم أشد الفضاءات حميم ّية «األسرة» ،ثم

أيديولوجيــا أو نزعــة وطن ّيــة .وهــو يف أحاديثــه

حـزب
الخارجــي ،وأول خطــوة داخــل منظومــة ـ

محصورا يف خانة فنان يكتب قصصا هزلية عن

أســر النزعــة الوطن ّيــة ،ويرفــض العيــش يف

لرغبــة والــده الذكــوري أم لصــوت أمــه الخافــت

يبــدو متخيــا دائمــا ،بــل هــو حقيقــي للكثرييــن،
وخصوصــا للســوريني ،كــم ـمـرة ُ
ضربنــا عــى

أوروبــا ،كونــه مؤمنــا بب ـنـاء الوطــن ،ـنـراه أحيانــا

الذا ـكـرة التــي نمتلكهــا عــن طفولتنــا ،ذا ـكـرة

شــاهدنا أصدقاءنــا يَضربــون كلبــا أو قطــة حتــى

مــن الجهــل واالســتغالل ،وهنــا تتضــح لوثــة

مصــورا للتســلية ،هــو صيغــة نقديــة تفضــح
العنــف املرتبطــة بالقمــع وتجلياتــه التــي قــادت
إىل أكــر مأســاة إنســانية يف العالــم اليــوم .عــى

أن تضخيــم العيــوب أو الغروتيســك الــذي يلجــأ
إليه صطوف هو تقنية مرتبطة بالكتب املصوّرة
وآليــة تعبريهــا ،إال أن الجانــب الســيايس الــذي

أيدينــا بقســوة يف صفــوف املدرســة؟ كــم ـمـرة
املوت؟ ،هذه األحداث التي تبدو بعيني الطفل

غريبة ،ال تلبث أن تصبح أمرا اعتياديا ،ليطرح
التساؤل هنا عن مدى تأقلمنا مع العنف الذي
شــهدناه يف الطفولــة.

بالرغــم مــن أن والــد ريــاض َدرس يف فرنســا

يم ـتـدح الدكتاتــور ،بوصفــه مخلــص البــاد
شـراق التــي تطــال عمــل صطــوف ،فهــو
االست ـ

يظهــر فقــط عيــوب املنطقــة العربيــة (ســوريا-
ليبيــا) ،ويعتمــد عــى املتخ ّيــل ال الواقعــي ،لكــن

هــذا ال ينفــي أن الكتــاب يطــرح تســاؤالت نقد ّيــة
عــن حلقــات تكويــن «املواطــن الســوري» ،إذ

املدرسة ،والتي تعترب بداية العالقة مع العالم
البعــث.

كثــرون مــن الكتــاب والصحافيــن وجهــوا
انتقــادات لريــاض صطــوف ،مفادهــا أنــه ـلـوال
الثــورة الســوريّة ملــا تذكــر أصولــه وقــام بالعمــل

وتصريحاته لإلعالم يؤكد أنه ال يريد أن ينتهي

العالــم العربـ ّـي ،وهــو يف أعمالــه األخــرى يتنــاول
أحــوال الشــباب واملراهقــة والحيــاة الجنسـ ّية
كـ»دفاتــر إيتســر» و»الحيــاة الســريّة للشــبان».

عــى سلســلة «عربــي املســتقبل» ،لكــن صطــوف

ال يقــدم نفســه كســوري بشــكل كامــل وال
كفرنيس ،بل بوصفه هجينا بينهما ،وال يتبنى
ّ
العدد  - 41يونيو /حزيران 2018

135

كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

تجارب

شقائق النعمان بين االنقاض
البحث عن العراق الضائع
تجربة بريجيت فندقلي

عـام
سـرتها إىل باريــس ـ
وصلــت بريجيــت فندقــي مــع أ ـ

 ،1973برفقــة والدهــا العراقــي وأمهــا الفرنسـيّة ،قبلهــا
شـاهدة
كانــت تعيــش يف املوصــل ،حيــث قضــت طفولتهــا ،ـ
عىل التقلبات السياسية واألمنيّة التي مرت بها البالد ،إىل

حـزب
جانــب سلســلة االنقالبــات العســكرية ،التــي أوصلــت ـ
البعــث إىل الســلطة.

عـراق حبيســة لــدى فندقــي ،وتابعــت
بقيــت ذكريــات ال ـ

حياتهــا يف فرنســا محققــة حلــم الطفولــة ـبـأن تصبــح فنانــة
سـرتها
قصــص مصـ ّـورة ،إذ بــدأت يف مطلــع الثمانينــات م ـ
االحرتاف ّيــة ،حيــث عملــت يف عــدد مــن الصحــف واملجــات

الفرنسـيّة ،وشــاركت رســما وتلوينــا يف عــدد مــن سالســل
الرسوم املصو ّرة ،كقطة رابني والعودة إىل األرض وغريها،
عـام  ،2016وبالتعــاون مــع زوجهــا ف ـنـان الرســوم
لكــن ـ

املتحركــة ،لويــس تروندهيــم ،أصــدرت كتابهــا «شــقائق

عـراق» ،والــذي تتحــدث فيــه عــن طفولتهــا،
مـان مــن ال ـ
نع ـ
مســتعيدة تلــك الذكريــات التــي بقيــت حبيســة لســنوات.

تقول

بريجيــت إن ف ـكـرة الكتابــة عــن

دوريّة ،وتصف عملية الكتابة بأنها كانت أشبه

الخارج املحيط ،والصراعات الطائف ّية التي كان

طفولتهــا لــم تراودهــا إال بعــد أن

شـرائط أشــبه بسلســلة
الفرنسـ ّية ،لتكــون ال ـ

وحوّلهــا إىل عاصمــة لــه ،حينهــا أصــر زوجهــا أن

بحوار ،إذ كانت تحاول يف كل شريط أن تحيك

دخــل تنظيــم الدولــة اإلســامية إىل املوصــل
عليهمــا أن يفعــا شــيئا ،فاملدينــة كانــت تدمــر

وأقاربهــا هنــاك غــادروا نحــو بلــدان مختلفــة،
ليبــدو الخــوف مــن الفقــدان دافعهــا الرئيــي
للبــدء يف الكتابــة ،خصوصــا أن زوجهــا اقــرح

عليهــا ف ـكـرة تدويــن ذكرياتهــا يف بدايــة
التســعينات ،إال أنهــا لــم تــر أن الف ـكـرة ذات

أهم ّية كبرية.

شـرائط «شــقائق النعمــان
بــدأت فندقــي بنشــر ـ
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االجتماعيــة وتأثــر السياســة عليهــا ،إذ ن ـقـرأ
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سـرة ،وعالقتهــا مــع
عــن التناقضــات داخــل األ ـ

عـراق يشــهدها ،وكيــف انعكســت عــى هويــة
ال ـ
بريجيــت ،فهــل هــي فرنســية أم هــي عراقيــة،

قصــة للويــس ،الــذي يســألها عــن طفولتهــا،
وتقــوم هــي بإجابتــه ،وكأنهــا تشـ ّـكل ذاكرتهــا

هــذا التســاؤل أثــر عــى العالقــات بــن أ ـفـراد

فيها من خالل عيني طفلة عراقية صغرية ،ما

حـزب البعــث ،مــا أدى إىل منعــه
إىل صفــوف ـ

بصريا ،لتكون كل حكاية ،أشبه بومضة نرى
تشــهده البــاد مــن اضطرابــات.

سـرتها ،خصوصــا أن والدهــا ،رفــض االنضمــام
أ ـ

مــن الســفر ،ومواجهتــه الكثــر مــن الصعوبــات

تحمــل القصــص يف الكتــاب بعــدا سياســيا،

البريوقراطيــة واإلداريــة ،التــي مصدرهــا

ـويل ،نراهــا تعكــس طبيعــة الحيــاة
الط ـف ّ

ســبب اختيــار املؤلفــة لشــقائق النعمــان يتضــح

فعــى بســاطة الحكايــة ،وأســلوب الرســم

تتميز رسوم فندقلي بالرقة والنمنمة
وهي تستلهم طفولتها في العراق

التشــكيك بوطنيتــه.
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ترسم فندفلي صورة لما صار عليه العراق دمار أتى على أماكن طفولتها

هنا تبدو فكرة نهب آثار العراق مهيمنة على أفكار الفنانة فندقلي

من صورة الغالف ،إذ نراها طفلة تحمل بيدها

تكــون النميمــة هــي «رياضتهــم املفضلــة» ،أو أن

ترمــز هــذه الز ـهـرة أيضــا إىل الوحشــية التــي

شـراء الطعــام للمنــزل ،كمــا
عــن التســوق و ـ

ـبـراءة الرســوم ،ووحشــية فعــل الشــنق العلنـ ّـي
الــذي شــهدته بريجيــت.

الذكريــات تســتعيدها برجيــت أيضــا عــر اللغــة،

تحدثنــا عــن االنقــاب ،إذ نــرى الضبــاط

لربيجيــت ،حينمــا كانــت تلعــب ـقـرب آثــار

الفرنســية يف املنــزل مــع أهلهــا .واآلن وبينمــا هــي

زهرة حمراء ،دام ّية ،تركض بها بعيدا ،بصريا

شــهدتها املوصــل حــن كانــت خاضعــة لتنظيــم
الدولــة ،هــذه الطفلــة التــي تركــض بعيــدا،
تحدثنا عن عادات أهلها برباءة كوميدية ،كأن
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الرجــال يف تلــك يف ال ـفـرة كانــوا هــم املســؤولون

مشــنوقني ،ومعلقــن يف ســاحات املوصــل ،مــا
يخلــق صدمــة للقــارئ ،بســبب التناقــض بــن

يبــدأ الكتــاب بصــورة فوتوغرافيــة حقيقيــة
امللــك نمــرود يف املوصــل ،وهــي صــورة التقطهــا
لهــا والدهــا ،وســتكون الحقــا فاتحــة لعالقــة

بريجيــت معــه ،ومعاناتــه ثــم مرضــه ،هــذه

جـزه
الــذي مارســه التنظيــم ،وذاك الــذي أن ـ

مســاحات هائلــة منهــا ســويت بــاألرض ،أمــا

فهــي لــم تفقــد اللغــة العربيــة رغــم أنهــا تتحــدث

الكتــاب ،وكأنــه محاولــة إلعــادة ب ـنـاء ذاكرتهــا،

فهي أشبه بوثائق ،يتداخل فيها الشخيص مع

تحاول اســتعادة الصورة ،تكتشــف أنه لم يعد

ملــا حولهــا مــن وجــود ،بســبب التدمــر املمنهــج

الطريان املغري عىل املدينة ليطرد داعش ،ليبدو
خصوصــا أنهــا صرحــت بعــدم رغبتهــا يف زيــارة
عـراق ،ألنهــا إن فعلــت فســتقيض الوقــت
ال ـ

يف البــكاء .فاملوصــل لــم تعــد كمــا كانــت بــل إن

صــور طفولتهــا األخــرى التــي يحويهــا الكتــاب،
التاريخــي ،وكأننــا ن ـقـرأ أيضــا عــن ذا ـكـرة املدينــة
ذاتهــا.
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تجربة الرسام الجزائري جاك فيراندية

ولــد جــاك فريانديــة منتصــف الخمســينات مــن الق ــرن املــايض يف الجزائــر ،حيــث

مـام،
سـرته إىل فرنســا .املثــر لالهت ـ
قــى ســنوات طفولتــه ،قبــل أن يرحــل مــع أ ـ
أنــه يف تلــك ال ـفـرة مــن حياتــه يف الجزائــر ،كان عــى تمــاس مــع إحــدى أشــهر
سـرته محــل أحذيــة ،مواجهـ ًـا ملنــزل
الشــخصيات الفرنسـيّة هنــاك ،إذ امتلكــت أ ـ

الكاتب الفرنيس ،الحائز عىل جائزة نوبل ،ألبري كامو ،هذه العالقة مع كامو
تركــت أ ـثـرا عميقــا لــدى فريانديــة ،الــذي ي ــرى نفســه مــن أشــد ق ّرائــه إخالصــا،

وبعــد أن أنهــى دراســته العليــا للفنــون يف مدينــة نيــس الفرنسـيّة ،اختــار جــاك
أن يكــون ف ـنـان رســوم متحركــة ،و ـقـام بتحويــل عــدد مــن روايــات ونصــوص كامــو
عـام  ،2009ثــم «الغريــب» التــي
شـرت ـ
إىل قصــص مصـ ّـورة ،كالضيــف ،التــي ن ـ

يستلهم الفنان المولود في الجزائر وقائع من طفولته التي حمل معه إلى فرنسا صورها الثرة

دفاتر الشرق

خـرة
عـام املــايض مــع روايــة كامــو األ ـ
عـام  ،2013ذات الــيء فعلــه ال ـ
شـرت ـ
ن ـ

سـان األخــر».
وغــر املكتملــة« ،اإلن ـ

ما

أكســب

فريانديــة

شــهرته،

هــو

مــن األســر الفرنسـ ّية – الجزائريّــة حتــى اآلن.

والوثائــق التاريخ ّيــة الرســم ّية ،فهــو يحــاول

اختصاصــه بتاريــخ الجزائــر ،والــذي ـنـراه

ببحــث يف ســؤال الهويّــة ،الــذي تواجهــه الكثــر

شـرة
إصدارهــا عــام  ،1986ووصــل عددهــا إىل ع ـ

يصــف فريانديــة تجربــة صناعــة دفاتــر الشــرق

مراعــاة التطــور البصــري – التاريخــي لألماكــن
يف ّ
جـزاء
كل ـفـرة تاريخ ّيــة ،إذ نتلمــس يف األ ـ

يحيط بكافة العناصر البصرية والفنية املرتبطة

املعمــاري.

يف سلســلة «دفاتــر الشــرق» املصــورة ،والتــي بــدأ
كتــب ،حتــى عــام  ،2009ويتنــاول فيهــا مرحلــة

االســتعمار الفرنــي يف الجزائــر ،منــذ منتصــف

حـرب التحريــر،
القــرن التاســع عشــر ،مــرورا ب ـ
وغريهــا مــن األحــداث السياســية ،التــي رســمت

بأنهــا أشــبه ببحــث تاريخـ ّـي ،إذ يحــاول أن

بالحقبــة التــي يتحــدث عنهــا ،إذ ال يعتمــد
فريانديــة عــى املخ ّيلــة بشــكل ّ
كل ،بــل يســتعني

طـراز
املختلفــة ،تغـ ّـر الديكــورات واألز ـيـاء وال ـ
خـرة طابعــا
تحمــل منشــورات فريانديــة األ ـ

تاريخيــا وتوثيقــا يشــابه أدب الرحــات ،إذ

أنجــز عــدد مــن القصــص املصــورة املرتبطــة

بصور الصحف واملجالت الفرنسية والجزائريّة،
و ُكتــب الرحــات واملقــاالت املختلفــة وذلــك

باملــدن واألماكــن ،كرحلــة إىل ســوريا الصــادر

دفاتــر الشــرق ،أ ـقـرب لتاريــخ بصــري كر ـتـوين

محــاوال تجســيد روح املــكان والعالقــات ضمنــه،

عـراق الصــادر عــام  ،2001كمــا صــدر لــه عــام
وال ـ

عـرب هنــاك أم الفرنســيني ،كمــا أنهــا
حكايــات ال ـ

حـراء ،إىل جانــب محافظتــه
بالشــمس والص ـ

تاريــخ الجزائــر وم ّهــدت الســتقاللها ،الــذي ن ـقـرأ

عنــه يف الكتــاب األخــر مــن السلســلة املعنــون

بـ»أرض قاتلة».

لالســتعمار الفرنــي يف الجزائــر ،ســواء عــر
محاولــة لفهــم وســرد الصراعــات التــي خلقهــا
االســتعمار يف البــاد ،والتــي مــا زالــت مســتمرة

حتــى اآلن ،إذ يــرى فريانديــة نفســه وليــد هــذا
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صـراع ،لتبــدو السلســلة أيضــاً أشــبه
التاريــخ /ال ـ

الثقــايف أو املــاديّ  ،كمــا يعتمــد أيضــا عــى الصــور
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ضـاءات التــي تــدور ضمنهــا األحــداث،
لب ـنـاء الف ـ

عــام  ،1999وإســطنبول الصــادر عــام ،2000

إذ ـنـراه يعتمــد األلــوان األصفــر والبنـ ّـي ،املرتبطــة

 ،2010كتاب» الرجال يف حرب الجزائر» ،وفيه

عــى األز ـيـاء التقليد ّيــة ،وتضمينــه للمرجعيــات

سـاء ،ســواء كانــوا
حـرب مــن رجــال ون ـ
شــهدوا ال ـ

شـراق والعنــف ،الــذي
الفنيــة املرتبطــة باالست ـ
واجهــه الجزائريــون ،ســواء عــى الصعيــد

يعتمــد عــى الصــور والحكايــات الشــخص ّية ،ملــن
سـاكر أو مدنيــن ،فرنســيني أو جزائريــن،
ع ـ

فــكل حكايــة تتنــاول زاويــة مختلفــة مــن تاريــخ
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تجارب
بعض أعمال الفنان في كتب يعود الكثير من قصصها إلى المرحلة اإلستعمارية في الجزائر

وفضاءاتهــم الحميم ّيــة.

يتعامل فرياندية مع القصص املصورة بوصفها

وثيقــة تاريخ ّيــة ،ونتيجــة لبحــث وثائقــي وذايت،

البــدء بكتابــة حكايــات الشــخصيات ،بتحديــد
السياسية واالجتماع ّية ،وخلق املساحات التي

ردود أفعالهــا طبيع ّيــة ،إذ يســعى إىل أن يــرز

مصطنعــة أو مزيفــة.

بــل ـيـرك للشــخصيات حريــة التصــرف ،لتكــون

ضـاءة عــى االختالفــات
مــع التاريخــي ،واإل ـ

األســباب والظــروف التــي تجعــل كل شــخصية
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الذاتيــة واملوضوعيــة املحيطــة بهــا ،إذ يقــوم قبــل

فريانديــة يحــاول أالّ ينحــاز لطــرف عــى حســاب
آخــر يف حكاياتــه ،كمــا أنــه ال يقـ ّـدم أحكامــاً،

إذ ال يعتمــد عــي االنفعــاالت الشــخص ّية أو
ّ
املضخمة ،لتكون تجربته
الصيغة الكاريكاترييّة
الفن ّيــة ،أ ـقـرب إىل محاولــة لتوليــف الشــخيص
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التاريــخ ووثائقــه ،بوصفهــا تتيــح ـقـراءة مختلفــة
للحقيقــة التاريخ ّيــة املُفرتضــة ،وخصوصــاً أن

يشكل التاريخ الجزائري مصدر إلهام للفنان فيرانديه

حـرب ،وتحــاول التقــاط تأثريهــا عــى األ ـفـراد
ال ـ

بينهما ،فالرسوم املصورة وسيلة نقدية ملسائلة

تتصــرف بصــورة طبيعــة ،ونتيجــة للشــروط

الوقائــع التاريخيــة بدقــة ،وضبــط الظــروف
ســتتحرك ضمنهــا الشــخصيات دون أن تبــدو
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

تجارب

تجربة الفنان الجزائري خليل بن ديب

عـام  2008ترشــح خليــل بــن ديــب لرئاســة الواليــات املتحــدة ،وبــدأ حملــة
ـ

عـرب واملســلمني،
انتخابيــة ســاخرة ،ينتقــد فيهــا السياســات األمريكيــة ضــد ال ـ

محــاوال فضــح تقنيــات تكريــس الصــور النمطيــة املرتبطــة باملســلمني يف أ ـمـركا،
والتــي تســتخدم مــن قبــل الســلطة لتميــز ضدهــم ،إذ ي ـقـول إنــه عــى العالــم أن

يضحــك مــع أ ـمـركا ،ال عــى أ ـمـركا ،وخصوصــا ،أن الواليــات املتحــدة تحولــت

يف بدايــة األلفيــة الجديــدة إىل أضحوكــة بســبب املهرجــن املوجوديــن يف البيــت
األبيــض ،وي ـقـول أيضــا إنــه عوضــا عــن تعذيــب املعتقلــن ،ســتقوم إدارتــه
صـول عــى املعلومــات التــي تريدهــا.
بدغدغتهــم للح ـ

لكن

 ،من هو خليل بن ديب ؟

السياســات املوجهــة ضــد املســلمني ،فهــم

ومنعهــم مــن ممارســة حقوقهــم ،فالســلطة

هو واحد من أشهر فناين الكارتون

بســخريّة عاليــة ،إذ ينتقــد يف واحــد مــن رســومه

جزائــري ،يحمــل الجنســيتني الفرنســية

ضحايــا اإلرهــاب مــن جهــة ،وضحايــا الكراهيــة

املثرييــن للجــدل يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا،
واألمريكيــة ،ومقيــم حاليــا يف ـبـركيل يف

كاليفورنيــا.

التــي يتعامــل بهــا معهــم اآلخــرون مــن جهــة
أخــرى ،هــم دومــا مســتهدفون ومعرضــون

بــدأ بــن ديــب نشــاطه كفنــان كارتــون يف بدايــة

للتمييــز ،يوجّ ــه بــن ديــب االنتقــاد أيضــا إىل

شـرائطه املصــورة يف العديــد مــن الصحــف
و ـ

بهتلــر بســبب سياســاته العنصريّــة ،كمــا يــرى

الثمانينــات ،ونشــر الكثــر مــن رســوماته
واملجــات األمريك ّيــة ،إىل جانــب اســتخدامه

ملنصــات النشــر اإللكرتونيــة واإلنرتنــت لنشــر

أعمالــه ،مســتفيدا مــن الحريــة التــي تمنحهــا
اإلنرتنــت ،وكأنــه يــرى يف مؤسســات اإلعــام
شـركات للربــح والدعايــة،
الكــرى مجــرد ـ
بالرغم من ذلك ،نرى رسومه يف صحف عامل ّية
وأمريك ّيــة كــرى ،كــ ،USA Todayوالنيو ـيـرك

تايمــز.
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يتنــاول بــن ديــب املواضيــع السياســية الحساســة

أن حريــة التعبــر أصبحــت تســتخدم كوســيلة
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الرئيــس الحــايل دونالــد ترامــب ،إذ يشــبهه
فيــه حليفــا لداعــش يف املنطقــة العرب ّيــة ،كــون
كالهمــا يســاهمان بالقتــل لخدمــة مصالحهمــا.
عــام  2007نشــر بــن ديــب كتابــه األول باللغــة

اإلنكليزيــة ،بعنــوان «تمــت املهمــة :رســومات

يتحرك الفنان الجزائر األميركي خليل بن ديب بين فن الكاريكاتير وفن الكوميكس وتغلب عليه الصبغة السياسية

فنان كارتون رئيسا للواليات المتحدة

قمعيــة لتهميــش املســلمني ،والوقــف ضدهــم،
ذاتها ،تدافع عن حرية التعبري فقط بما يخدم

مصالحهــا ،والفئــات التــي تمثلهــا.

صــدر لــن ديــب عــام  2015كتــاب جديــد بعنــوان

«أكــر مــن أن يفشــل» ،الــذي تطغــى عليــه

الرســوم السياســية ومقــاالت ا ـلـرأي ،املســتوحاة

غـرات الدول ّيــة املرتبطــة
مــن الربيــع العربــي والت ـ
بــه ،وخصوصــا أن املظا ـهـرات التــي شــهدتها
الســاحات العربيــة كانــت مصــدر إلهــام لــه،
بوصفهــا لحظــة تاريخيــة وقفــت فيــه الشــعوب
العرب ّيــة بوجــه الطغــاة.

للضحــك ،بوصفهمــا أســلوبا نقديــا لطــرح

صناعــة الكرتــون ،كــون كل خــط ورمــز وكلمــة،

أو ذاك الــذي يصــف فيــه الت ـهـرب الضريبــي

أن يطــرح تســاؤالت عــن ســبب ضحكــه ،لتكــون

رســومات بــن ديــب غنيــة بالــدالالت ،ســواء عــر

املتحــدة ،مســتحضرا عــددا مــن املرجعيــات

كل رســم ،ليبــدو كل واحــد منهــا أشــبه بقصــة

فرسومه ،وإن لم تكن قصصا باملعنى التقليدي

التســاؤالت ،فبعــد أن يضحــك الفــرد ،عليــه

الكوميديا بوابة نحو التفكري ومحاولة التغيري.

ي ـقـول بــن ديــب يف تصريحــات لــه إنــه ال يبــدأ

كارتــون شــريرة ألكــر فنــان كارتــون مطلــوب مــن

يوظف بن ديب الكوميديا يف رسوماته بوصفها

شـرة بالرســم ،بــل يعمــل بدايــة عــى صياغــة
مبا ـ

رســم كار ـتـوين وشــريط مصــور ،تتنــاول قضايــا

اللــذان نراهمــا يف أعمالــه وســيلة لتخفيــف األلــم

الكتشــاف الجوانــب املختلفــة للقضيــة التــي

قبل العدالة يف أمريكا» وفيه ما يقارب الـ1700
حريــة التعبــر والديمقراط ّيــة ،فــن ديــب يــرى

تحميــه مــن الجنــون ،فالســخرية والتهكــم
الــذي نعيشــه ،يف ذات الوقــت همــا وســيلة

الفكرة أو املفهوم ،ثم القيام بالبحث والتنقيب
يتناولهــا ،إذ ال مجــال برأيــه لالرتجــال أث ـنـاء

تحمــل معنــى داخلهــا ،وال مجــال للمجان ّيــة.

التكوينات املستخدمة أو الكلمات التي يحويها

تحــوي مجموعــة مــن الحكايــات املتداخلــة ،مــا

يرتكنــا أمــام العديــد مــن مســتويات ال ـقـراءة،

كمــا يف رســم لــه باســم «الديمقراطيــة يف

شـركات الكــرى يف الواليــات
الــذي تمارســه ال ـ

الفن ّية والثقاف ّية ،كعروض السحر واالختفاء،
للكلمة ،إال أنها تحوي عناصر سردية مكثفة،
تميزهــا عــن أشــكال الكاريكاتــور التقليــدي.

العالــم العر ّبــي :أشــبه بخلــع األســنان»،
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طريقة شخصية
في قراءة شاعر
جورج بهجوري
نعــم قصــة الحــب الجديــدة تعرفهــا مــن ســحرها وتنــى

اســهم الحــب للمحبــن.

العربــي عشــت قصــة مــن هــذا النــوع ،وتذ ـكـرت اآلن فقــط

مصــر يف الســتينات ،ربمــا ليتفــق مــع املوســيقار محمــد

نقطــة البدايــة .مثــي مثــل مئــات العشــاق مــن الشــباب

شـاعر ـنـزار
بعــد مــرور ربــع ق ــرن عليهــا أن ســببها كلمــات ال ـ

قبــاين.

كنت أهفو إليها وكأين أبحث عن عطر فستانها أو النسمة
التــي تحيــط بهــا عندمــا تمــر يف شــارعنا .أعرفهــا وتعرفنــي

فقــد كانــت تزورنــا نحــن الثالثــة أخــي األكــر وأنــا وشــقيقتي

عبدالوهــاب لتلحــن أشــعاره ،فقــد كانــت أســهم كيوبيــد يف
كل قلبــن يف مصــر والعالــم العربــي.
ًأصبحــت رسـ ً
عـرض ،ودخلــت
ـاما يف الصحــف ويف قاعــات ال ـ
هـرة.
إحــدى أعمــايل متحــف الفــن الحديــث يف القا ـ

خـول أماكــن جديــدة ،ملحتــه
بــدأت قد ـمـاي تتعــودان عــى د ـ

شـاي
شـرب ال ـ
(صاحبــة الدعــوة وصديقتهــا الحميمــة) .ن ـ
بعــد الظهــر أحيانـ ًـا ونتبــادل كلمــات قليلــة أغلبهــا تقليــدي،

النيــل .كان أس ــرع منــي ،رفــع ذراعــه يل كأنهــا قلــوع مركــب،

جـرت شــقيقتي وشــقيقاي إىل أ ـمـركا ولــم أعــد ألقاهــا،
ها ـ

عــى القهــوة ،وقــد وضعنــا قطعتــي ســكر يف الحديــث ـبـدال

ســاقيها الجميلــن ،فقــط كنــت ال أســتطيع تأمــل وجههــا

الجديــدة .ألن قصــص الحــب تغ ــرق يف ســحرها وتنــى

أضيــف إليهــم بعــض دعابــايت فتضحــك.

حـول
طـرف ردائهــا يطــر ـ
ســوى أننــي أملحهــا مــن بعيــد و ـ
الجميل بسبب سرعة حركتها يف الشارع فهي تسري كأنها
تر كــض.

مــن بعيــد وســط موائــد كافترييــا الهيلتــون عــى ضفــاف
والهليتــون كلــه ســفينة أو (فلوكــه) وســط النيــل ،دعــاين
جـان .ولــم أذكــر لــه شــيئا عــن قصتــي مــع حبيبتــي
مــن الفن ـ

نقطــة البدايــة (راجــع الجمــل األوىل أعــى الصفحــة).

رغــم أن قصــة حبنــا دخلــت مرحلــة نضــج جديــدة فقــد

فجــأة اســتوقفتني أ ـمـام بوابــة عمــاريت املجــاورة .وقفــت

تطــورت مــن الكتــاب إىل الكاســيت ،مــن الحــب إىل املجتمــع

يسدل دون الرقبة ،كأنه إطار ذهبي للوحة جميلة رسمها

ســافرت باريــس.

أمامهــا وتســمرت .تأملــت الوجــه الــذي يحيــط بــه شــعر
دوالك ــروا أو ص ــري راغــب وتمنيــت أن أرســمها.

وفوجئت بسؤالها:

 -ما عندكش ديوان نزار قباين األخري؟

إىل السياســة .ثــم افرتقنــا .تركتهــا معــه بــدوين .هــذه ا ـملـرة

عــدت بعــد ســنوات طويلــة .أصبحــت هــي كاتبــة وأصبحــت

أنــا قارئــا لهــا.

فأردت مداعبتها كعاديت وأجبت بلهجة أهل الشام.

ونســينا ـمـرة أخ ــرى الكيوبيــد .ـنـزار الــذي أهديــه هــذه الرســوم
ضاحـ ً
ـكا محــاوالً أن أرد لــه قهوتــه التــي دعــاين إليهــا ،ومعهــا

وأنســحبت معــي ..وقفــت بالداخــل أ ـمـام املصعــد ريثمــا

بهجورة يف صعيد مصر ،فقط ،أرجو أن تكون قهوته سكر

 -بىل ..بىل

أحضــر لهــا الد ـيـوان.

أخذته وشكرتني ..وهربت .ركضت من جديد.

إال أن الســنوات التاليــة شــهدت لقــاءات عديــدة بيننــا ،هــي
والكتــاب ثــم أنــا وهــي والكتــاب .ثــم أنــا وهــي فقــط بــدون
الكتــاب.

شـاعر كيبوبيــدا يهــدي
وتســاءلت :هــل يمكــن أن يكــون ال ـ
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قطــع ك ـثـرة مــن الســكر الــذي يعص ــرون قصبــه يف قريتــي

زيــادة.

أيظنُ َّأني ُل ٌ
ّ
عبة بيدي ِه ؟
أنا ال ُّ
الرجوع إليه
أفك ُر في
ِ
كأن شيئاً لم ُ
اليومَ عا َد َّ .
يكن

ُ
األطفال في عيني ِه
وبراءة
ِ

ُ
َ
رفيقة درب ِه
ليقول لي ّ :إني
َّ
ُ
الوحيد لدي ِه
الحب
وبأنني
ُّ

حتى فساتيني التي أهمل ُتها

فرحت ب ِه  ..رقصت على قدمي ِه
ُ
وسألت عن أخبار ِه
سامح ُت ُه ..

ُ
ساعات على ك ِتفي ِه
وبكيت
ٍ

ُ
تركت له يدي
وبدون أن أدري

َ
إلي  ..كيف أ ُر ُّد ُه
حمل الزهور َّ

لتنامَ كالعصفور بين يدي ِه ..
ُ
ونسيت حقدي ُك َّل ُه في لحظ ٍة

ُ
ُ
والحرائق في دمي
عدت أذك ُر ..
ما

كم ُ
قلت ّإني غي ُر عائد ٍة ل ُه

وصبايَ مرسومٌ على شفتي ِه

َ
ُ
التجأت أنا إلى زندي ِه
كيف
َّ
وكأنني
خ َّبأت رأسي عند ُه ..

ُ
حقدت علي ِه
من قال َّإني قد

َ
ُ
الرجوع إليه ..
ورجعت  ..ما أحلى

ٌ
طفل أعادو ُه إلى أبوي ِه
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مهرجان

بوستران لمهرجانين عقدا في القاهرة ولعبا دورا بالغ التأثير في فني الكوميكس العربي الجديد

فضاء عربي للمتمردين

«أسبوع الكوميكس»
و«كايرو كوميكس»
محمد الحمامصي

هـرة ســنويا مهرجانــن لفــن الكوميكــس“ ،أســبوع الكوميكــس يف مصــر»
تشــهد القا ـ

جـان يتعامــل مــع مشــهد الكوميكــس
وي ـقـام منــذ  2014و «كايــرو كوميكــس» .األول مهر ـ
ُ
عـام  2013ـنـواة فكرتــه بعــد سلســلة
والقصــص املصــورة يف مصــر والعالــم .وقــد شـ ّـكل ال ـ

حـول فــن الكوميكــس
أبحــاث أجراهــا مركــز صفصافــة لألبحــاث واالستشــارات والتدريــب ـ
يف مصــر ،وخلــص منهــا إىل أن أحــد أب ــرز مــا يواجهــه مــن مشــكالت هــو عــدم وجــود منصــات

خـرات بــن الفنانــن املصريــن واألجانــب يف هــذا الفــن .فنشــأت الف ـكـرة كفعاليــة
لتبــادل ال ـ
شـرك ملشــهد
هـرة ُيدعــى إليهــا عــدد مــن الفنانــن األجانــب للمشــاركة يف رصــد م ـ
يف القا ـ
الكوميكــس مصريــا وعامليــا.

الناشر

محمــد البعــي صاحــب دار

مصريــة مختلفــة «القا ـهـرة واإلســكندرية

هــو بمثابــة مبــادرة أهليــة هدفهــا تعميــق مشــهد

عــى مــدار أربــع دورات ،وهــو األمــر الــذي شــكل

صفصافــة رأى أن املهرجــان

الكوميكــس والقصــص املصــورة يف مصــر عــر
مجموعــة مــن النــدوات وورش العمــل
والل ـقـاءات ،وباألســاس التبــادل الثقــايف مــع

الفنانــن األجانــب الذيــن يســتضيفهم املهرجــان.

وقــد اســتطعنا تعميــق وتوســيع حضــور فــن
الكوميكــس عــر مــا يتجــاوز عشــر ورش ،فضــا

عــن النــدوات واملعــارض التــي أقمناهــا يف مــدن
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والغردقة وأسيوط واملينا والفيوم ..إلخ» وذلك

نافــذة للجمهــور املصــري عــى أعمــال هــذا الفــن
مــن مجــات وإصــدارات قصصيــة وروائيــة .كل

عــام كنــا نختــار تيمــة أو موضوعــا مثــل قضيــة

للفنانني الشباب املهتمني يف أن يلتقوا الفنانني

بــدأت ف ـكـرة «كايــرو كوميكــس» يف  2014مــن

الفنــان محمــد شــناوي مؤســس مجلــة توك ـتـوك

حضــور فنــاين الصــف األول والفنانــن الشــباب،

معهم يف ورش عمل ولقاءات .وسيكون لذلك

لألســف حدثــت اختالفــات .ويف العــام 2015

للمهرجــان ،والفنانــان محمــد وهيثــم رأفــت

حركــة فــن الكوميكــس حيــث نشــأت فرصــة

السنوات القادمة.

جـرة ،وقضيــة حريــة التعبــر .وحرصنــا عــى
اله ـ
وهو ما شكل إضافة مهمة ساهمت يف تعميق

األجانــب الراســخني يف هــذا الفــن ويتفاعلــوا

أ ـثـره املهــم يف تطــور فــن الكوميكــس خــال

خــال ـعـرض إلحــدى الجهــات املهتمــة ،لكــن
جمــع الفنــان مجــدي الشــافعي مجموعــة مــن
املؤمنــن والشــغوفني بالفــن ويف مقدمتهــم

للقصــص املصــورة والــذي قــدم التصــور البصــري

جـراج للقصــص
(توينــز كارتــون) مؤسســا مجلــة ـ
املصورة ،ودخلت مجموعة أخرى من املهتمني
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مهرجان

شـركاء ،وبالتعــاون مــع بعــض الفنانــن
مــوارد و ـ

جـرادة» ،الشــريط املصــور ،وحصــل
«تأثــر ال ـ

برئاســة الشــافعي الــذي كان عليــه البحــث عــن

املصريــن واللبنانيــن نظــم الــدورة يف الجامعــة

عليهــا أحمــد عكاشــة وعمــرو الطاروطــي،

األمريكيــة يف القا ـهـرة ،كمــا أقيمــت العديــد مــن
بميــدان التحريــر.

وحصــل عليهــا ميجــو عــن قصــة «املالئكــة ال تنــام

صـرة
لدينــا محمــد ،والقصــة املصــورة الق ـ

يهتــم كايــرو كوميكــس بشــكل خــاص بتطــور

يف البحــر» ،وأفضــل مجلــة مطبوعــة وحصلــت

مصــر ،وعــى نطــاق أوســع يف الشــرق األوســط

قيــد التنفيــذ وحصلــت عليهــا ريهــام حســني

الحركــة املســتقلة لفــن القصــص املصــورة يف
وشــمال أفريقيا ،حيث تمثل القصص املصورة
شــكال شــعبيا وفنــا موازيــا لوســائط إبداعيــة

أخــرى مثــل فنــون الشــارع والتحريــك والســينما
وفنــون الفيديــو والتصميــم الغرافيــي ،يهتــم

عــادة فنانــوه بواحــد أو أكــر مــن هــذه الفنــون.

عليهــا مجلــة «مخــر  ،»619وأفضــل مشــروع

«دون عنــوان».

أتــاح املهرجــان لجمهــوره فرصــة املشــاركة يف
الكثــر مــن فعالياتــه ،خاصــة ورش األطفــال،

لكــن تظــل «تحــدي» وهــي فعاليــة أقيمــت

يف فرنســا منــذ ســبعينات القــرن املــايض بــن
مجموعــة مــن الرســامني ،يرســم كل فنــان

املهرجــان شــكل احتفاليــة فنيــة تجمــع جمهــور
القراء برسامي وك ّتاب هذا الفن سواء املحليني

فيهــا بشــكل ارتجــايل ،الفعاليــة األكــر تجاوبــا

عــادة ،إضافــة إىل تقديــم جوائــز عديــدة مثــل

عــى مــدار ثالثــة أيــام تحديــا متم ـيـزا يف خطوطــه

منهــم أو العامليــن يف ل ـقـاء مباشــر ال يتكــرر
جا ـئـزة أفضــل روايــة مصــورة عربيــة.

وقــد شــارك فيهــا  10رســامي كوميكــس قدمــوا
ورؤاه ورســومه عــى لوحــة ك ـبـرة توســطت ف ـنـاء

عـرض
ويف دورة أقيمــت العــام  2017نظــم م ـ

الجامعــة األمريكيــة.

التــي شــهدت فعاليــات املهرجــان ،وكان ضمــن

مهرجان الكوميكس

اللبــاد بقاعــة مارجــو فيــون بالجامعــة األمريكيــة

عـرض «شــماريخ» الــذي
ثالثــة معــارض ثانيهــا م ـ
احتفــى بأعمــال أكــر مــن  80فنانــا عربيــا مــن

املواهــب الصاعــدة مــن املحيــط إىل الخليــج،

انطالق مهرجان «أسبوع الكوميكس يف مصر»
ضـاء لرســاميه املتقاطريــن
مخ ـتـراً وموئــا وف ـ

والثالث معرض «كوكب الرسامني» الذي ألقى

مــن غــر عاصمــة عربيــة موعــد لإلعــان عــن
ثــورة فنيــة شــبابية .وقــد شـ ّـكل العــام 2013

وعقــدت يف ذلــك اإلطــار عــى مــدار ثالثــة أيــام

صفصافــة لألبحــاث واالستشــارات والتدريــب»

الضــوء عــى تجــارب الفنانــن املصريــن الشــباب.

نــواة فكرتــه بعــد سلســلة أبحــاث أجراهــا «مركــز

سلسلة لقاءات حول القصة املصورة بالتعاون

حـول فــن الكوميكــس يف مصــر ،وخلــص منهــا
ـ

الســطوح» شــارك فيهــا ضيــوف املهرجــان أنــس

خـرات بــن
عــدم وجــود منصــات لتبــادل ال ـ

مــع املعهــد الفرنــي بالقا ـهـرة بعنــوان «ع
خليفة ،وجان بيري مرســر ،ومحمد إســماعيل

أمــن ،ونبيــل ـتـاج ،ومحمــد عالءالديــن ،وأنــور
ود ـعـاء العــدل ،وحنــان الكرارجــي ،وأحمــد
توفيــق خالــد ،ونهــى حبيــب ،وغريهــم .ويف

عـرض كتــب متخصــص
الحــدث نفســه أقيــم م ـ
يف القصــص املصــورة بعنــوان «كوميكســوف»
بمشــاركة ناشــرين مصريــن والهيئــات الثقافيــة

مثــل مؤسســة اليابــان واملعهــد الفرنــي .كمــا

أقــام املهرجــان مســابقة شــاملة للقصــة املصــورة
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حصــل عليهــا أحمــد خالــد توفيــق عــن روايــة

والنشــر اإللكــروين وحصلــت عليهــا «قا ـهـرة»

الــورش والنــدوات يف بعــض املقاهــي املحيطــة
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الكوميكسيون الجدد مغامرون في فن مضاد للسائد وثائر على النظم السياسية والمجتمعية القمعية واالبوية المتسلطة

مثــل موقــع كشــك ،لتنطلــق الــدورة األوىل

يف ســتة مجــاالت مختلفــة :الروايــة املصــورة،

إىل أن أحــد أبــرز مــا يواجهــه مــن مشــكالت هــو

الفنانــن املصريــن واألجانــب يف هــذا الفــن.
فنشأت الفكرة كفعالية يف القاهرة يُدعى إليها

عــدد مــن الفنانــن األجانــب للمشــاركة يف رصــد
شـرك ملشــهد الكوميكــس مصريــا وعامليــا.
م ـ

مــع الفنانــن األجانــب الذيــن يســتضيفهم

مجــات وإصــدارات قصصيــة وروائيــة .وكل عــام

حضــور فــن الكوميكــس عــر مــا يتجــاوز عشــر

وقضيــة حريــة التعبــر ،وحرصنــا عــى حضــور

املهرجــان .وقــد اســتطعنا تعميــق وتوســيع

كنا نختار ثيمة أو موضوعا مثل قضية الهجرة

وقــد أوضــح الناشــر محمــد البعــي صاحــب دار

ورش فضــا عــن النــدوات واملعــارض أقمناهــا يف

فناين الصف األول والفنانني الشباب وأظن أننا

تعميــق مشــهد الكوميكــس والقصــص املصــورة

والغردقــة وأســيوط واملينــا والفيــوم ،إلــخ ».عــى

فــن الكوميكــس ،حيــث أعطينــا فرصــة للفنانــن

صفصافــة أن املهرجــان هــو مبــادرة أهليــة هدفهــا
يف مصــر عــر مجموعــة مــن النــدوات وورش

العمــل والل ـقـاءات وباألســاس التبــادل الثقــايف

مــدن مصريــة مختلفــة «القا ـهـرة واإلســكندرية

مدار أربع دورات ،وهو األمر الذي شكل نافذة

للجمهــور املصــري عــى أعمــال هــذا الفــن مــن

قدمنــا إضافــة مهمــة ســاهمت يف تعميــق حركــة
الشــباب املهتمــن أن يلتقــوا بالفنانــن األجانــب
الراســخني يف هــذا الفــن ويتفاعلــون معهــم يف

ورش عمــل ول ـقـاءات ،وأظــن أنــه ســيكون لذلــك

أثــر كبــر خــال الســنوات القادمــة.

2015

مــع انطــاق الثــورات العربيــة حدثــت ط ـفـرة يف

إن ـتـاج هــذا الفــن لقربــه مــن الشــباب ولســهولة
التعبري ولكن عدة عقبات ومشكالت وقفت يف
طريقــه أهمهــا:

انطــاق مهرجــان كايــرو كوميكــس أو مهرجــان

أوال :عــدم وجــود ناشــر عربــي مؤمــن ويســتطيع

األوىل..

ك ـبـرة مــن ال ـقـراء.

القا ـهـرة للقصــة املصــورة ،ســبتمرب  2015الــدورة

وقد كتب الفنان أنريكه كالوس يف تقريره:

أن يســتثمر يف هــذا ال ـنـوع ،ويصــل بــه إىل أعــداد
ثانيــا :عــدم مقــدرة العديــد مــن الفنانــن عــى
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مهرجان

مجلة الدشمة :الكوميكس فن االحتجاج
فن الكوميكس :االحتجاج السياسي والنقد االجتماعي والسخرية الطفولية من الفوضى المجتمعية والخيال الطليق في سلة واحدة

التعبــر بفنيــات عاليــة ممــا يهــدر العديــد مــن

خـرات ســلبية.
اإلصــدارات ويراكــم ـ

ثالثــا :كان العمــل املســتقل هــو الحــل ولكــن
العديــد تعــروا يف تنظيــم التحريــر واملــوارد
املطلوبــة ،باســتثناءات محــدودة؛ محمــد

شــناوي ( ـتـوك ـتـوك مــن مصــر) ومحمــد البــاوي

غـرب ،ومجموعــة
(تجربــة ســكف كــق) مــن امل ـ

مخــر  916التــي أدارت األمــر بشــكل التعاونيــات
وحصلــت عــى أفضــل مجلــة كوميكــس تصــدر

يف العالــم العربــي ملرتــن يف مهرجــان القا ـهـرة

للقصــة املصــورة «كايــرو كوميكــس».

رائد من لبنان يتكلم:

الفنــان جــورج خــوري الــذي شــارك يف املهرجــان
سرد انطباعاته ،فقال :لم يكن عمل الشافعي
«مرتو» مبادرة تستهدف تغيري البالد ولم يكن

شــباب « ـتـوك ـتـوك» يعلمــون حــن خرجــوا
ّ
حـراك
مجلتهــم أن ال ـ
لتوزيــع العــدد األول مــن

يف الشــارع املقابــل ســيتطوّر إىل ثــورة تــؤ ّدي إىل
اإلطاحــة بالنظــام .همّ هــم كان إطــاق حركــة

شـرائط املصـوّرة املحصــور
تغيــر يف «ميــدان» ال ـ

يف عالــم األطفــال ،وركــوده القاتــل الــذي أبعــد
بالدهــم عــن لعــب أي دور ريــاديّ يف هــذا املجــال.

يف املقابــل ،فاتنــا نحــن املقيمــن خــارج مصــر،
وبعــد إخفاقــات الثــورات العرب ّيــة ،أن حركــة

التغيــر (عــى األقــل يف هــذا الجانــب) مســتم ّرة،
إنتاج غري مسبوق لتعيد إىل
وبدأت ُتطِ ّل بكثاف ِة
ٍ
مصــر دورهــا الريــادي الــذي أبــرزه املهرجــان األول
للشــريط املصـوّر للكبــار «كايــرو كوميكــس».

شباب الكوميكس

واملحجّ بــات منهــن (اســتمرار النبــض الشــبابي

حـول التابوهــات واأليديولوج ّيــات والســلطة
ـ

ـقـرب ســاحة محمــد طلعــت وســط العاصمــة

الســمة املصريّــة كانــت غالبــة عــى املهرجــان .مــن

خـرا
بحســب تم ّيــز البلــدان العرب ّيــة .وأ ـ

البصريّــة مــن األلــوان والحروف ّيــة يف املطبوعــات

غاير) والسؤال األكرث إثارة :هل يمكن الحديث

جـرت فــوق ســطح النــادي اليونــاين
لهــا) التــي ـ

شــباب جــاؤوا مــن لبنــان ،تونــس ،األردن،
غـرب ،أو حضــروا بأعمالهــم لتعـ ّـذر
امل ـ

ـس الشــافعي الــذي اســتمات
الخديويّــة .ولــم ينـ َ

عـراق وســوريا وفلســطني.
ليبيــا والجزائــر وال ـ

مــع مند ـيـرة نابغــة مــن املعهــد الفرنــي بمصــر

خـول مــن
شـرات د ـ
صـول بعضهــم عــى تأ ـ
ح ـ

إلقامــة الــدورة األوىل للمهرجــان بالتعــاون

للشــارع؟).

تســمية الـ»كوميكــس» الرســم ّية ،إىل الهويّــة

وامللصقــات واملعــارض ،والعناويــن الطريفــة

ع ّـرة ألمســيات النقــاش« :املطبــخ» (إدارة
وامل ـ

اجتمعوا ،ناقشوا ،تواصلوا ،وتبادلوا التجارب

وبمشــاركة مــن املعهــد اليابــاين ،التقليــد الــذي

للجامعــة األمريك ّيــة ـقـرب ميــدان التحريــر،

ّ
ومنصات
إضافة إىل حلقات البحث األكاديمي

الــ» »Cosplayحيــث يتجمهــر شــباب وبنــات
ّ
متنكريــن بأز ـيـاء أبطــال القصــص املصـوّرة وســط

شـرائط
رســامي ال ـ
الفرد ّيــة للجيــل الجديــد مــن ّ

الطــاوالت املســتديرة وحلقــات النقــاش الليل ّيــة

الفتــة مشــاركة الشــابات يف هــذه النشــاطات

عطــا اللــه والرســام محمــد أنديــل) والجــدل

حـرم القديــم
عــر املعــارض التــي اســتضافها ال ـ

حـرم نفســه) أو
بيــع املجــات والكتــب (يف ال ـ
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تقــوم عليــه املهرجانــات الدول ّيــة مــن إقامــة ليلــة

صخــب مباريــات الــ» .»Street Danceوكانــت

ّ
بالقصة املصوّرة واختالفها
السياس ّية وعالقتها

اللباد والذي جمع بعضا من رسوماته األصل ّية
وأخــرى اشــتهر بهــا ُ
ش َرت يف مجــات مصريّــة
ون ِ ـ

«توينــز كارتــون» .أمــا «شــماريخ» (األســهم

الناريّــة بالعام ّيــة املصريّــة) فحــوى مختــارات
لف ّنانني شباب ّ
تقدموا ملسابقات املهرجان وهي

«الصالــون» (إدارة لينــا غيبــة واأل ـمـريك جوناثــان

وعرب ّية «من املحيط إىل الخليج» .تح ّية خاصة
عـرض ومُ صمِّ مــه محمــد الشـ ّناوي
ملُعـ ّـد امل ـ

خمــس :أفضــل مجلــة مطبوعــة ،أفضــل قصــة

تجــارب محل ّيــة خاصــة يف كل بلــد مــع طغيــان

املصــري) الــذي جهــد توثيقــا وتصميمــا راقيــا

أفضــل مشــروع قيــد التنفيــذ لــرواية مصــورة/

عــن شــريط مصـوّر عربــي جامــع؟ أم أننــا أمــام

به ّية شــهاب وأحمد غرب ّية) الذي تناول ظروف

اللغــات واللهجــات املحك ّيــة عــى ن ـتـاج الجيــل
الجديــد ّ
املتأثــر واملشــارك يف الثــورات العرب ّيــة .ه

املصـوّرة ومؤلفيهــا« .غرفــة النــوم» (إدارة لينــا

«وحتى الدين ّية أو املذهب ّية».

اإلبــداع ووســائل النشــر والتعبــر واملســارات

ألحــد روّاد هــذا الفــن الراحــل محيــي الديــن

بــن ورش العمــل التــي نظماهــا تحــت اســم

نا تتع ّرى «هويّات» املشاركني اإلثن ّية والثقاف ّية
مصريّــة كانــت املعــارض أيضــا؛ «زغ ـلـول أفنــدي»

(العالمــة البــارزة يف املشــهد «الكوميكســاوي»
ملعرض بمصطلحات ومقاييس عامل ّية .معرض

آخر من مستوى مماثل هو «كوكب الرسامني»

مــن إعــداد وتصميــم التــوأم محمــد وهيثــم رأفــت
مؤســي املهرجان إىل الشـ ّناوي واملخضرم
(من
ّ
مجــدي الشــافعي) ويضــمّ أعمــاال لناشــئني مــن

مصورة قصرية ،أفضل رواية قصص مصورة،

مجلــة مســتقلة ،أفضــل قصــة مصـوّرة منشــورة
خـرا أفضــل شــريط (كوميــك
إلكرتونيــا وأ ـ

ســريب) يف الصحافــة املقــروءة.

مصــري الهــوى كان ضيــف شــرف «كايــرو

كوميكــس» الفنــان الفرنــي غــي نــادو املعــروف
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كوميكس عربي من إثارة المتعة إلى توليد الصدمة

مهرجان

دنيا ماهر

بـ»غولــو» .الرحّ الــة الــذي حـ ّ
ـط رحالــه يف القا ـهـرة

يف العــام  1993حيــث اســتق ّر قبــل االنتقــال إىل

قريــة القرنــة ـقـرب األقصــر وحيــث عمــل عــى

القصص الشعب ّية املصريّة املعاصرة .بقي غولو
ّ
متنقــا بــن القا ـهـرة والقرنــة إىل  2011وبدايــات

الثــورة ،وقــد غادرهــا إىل عاصمــة الشــريط

املصـوّر يف مدينــة أنغوليــم الفرنسـ ّية .يف دعوتــه

للنســخة األوىل للمهرجــان لفتــة و ـفـاء لفنــان
طـول أيــام
ـب مصــر وناســها (نطــق بلغتهــم ـ
أحـ ّ

املهرجــان) ونقــل ثقافتهــا الشــعب ّية وتفاصيــل

حياتها اليوم ّية يف أعماله ومساهماته الدول ّية.
ّأثر كثريا يف رعيل الفنانني الذين انطلقوا فرادى
يف مغا ـمـرات للشــريط املصـوّر للكبــار .وجــوده

كان أيضــا لتوقيــع كتابــه «ألــوان العــار» الــذي
أعيــد إصــداره باللغــة العرب ّيــة ملناســبة املهرجــان

ّ
املتخصصــة حديثــا
عــن دار «الفابريــكا» املصريّــة
يف نشــر الكوميكــس العربــي.

فضاء عربي متمرد

وكأن منظمــي املهرجــان أرادوا ملهرجانهــم األول
دورا عرب ّيــا جامعــا ومحوريّــا ،فــكان اختيارهــم

للمدعوّين العرب من الشــباب الذين يشــكلون

الرافعــة الحال ّيــة للشــريط املصـوّر يف بلدانهــم أو
مؤســي التغيــر.
مــن
ّ

وإذا كان الحضــور اللبنــاين طاغيــا فليــس
مصادفةّ ،
وإنما ملسار هذا البلد وتجربته الرائدة
يف مجال الشريط املصوّر للكبار منذ الثمانينات

مــن القــرن املــايض (وإن تكــن تجاربــه فرد ّيــة ولــم
تـ َ
ـرق إىل تشــكيل حركــة وجمهــور) :لينــا مرهــج،
جنــى طرابلــي ،فــؤاد مزهــر وجــوزف قاعــي

وحســان
مــن «الســمندل» (لبنــان) ،وائــل عتيــي
ّ
صـرة (األردن) ،مهــدي أنــايس ،زينــب بــن
منا ـ
ضـاء امل ـبـدع
غـرب) وثنــايئ الــدار البي ـ
جلــون (امل ـ
ّ
محمّ ــد البـ ّـاوي امللقــب «ريبيــل ســبرييت» (وهــو

املنــال أحيانــا إل ـغـراق يف الخصوص ّيــة املحل ّيــة.

الطويــل والحفــل الختامــي لتســليم الجوائــز إىل

حركــة واعيــة وهادفــة ترعاهــا منظومــة مكتملــة

للمشهد املصري ،وهي العدد املتزايد للحضور

بعــد هزيمــة  1967حــن ذاك انتقــل ثقــل اإلن ـتـاج

التحكيــم لجوائــز املهرجــان ويف اليــوم األكاديمــي

جانب غولو وممثل مهرجان أنغوليم جان بيار
مريســييه.

وإذا كان بعــض املشــاركني ســبق أن زار لبنــان

صـاح ما ـلـويل ،اللذيــن عــر إصرارهمــا
كذلــك) و ـ
ّ
عــى إصــدار مجلــة «سـكِف ِكــف» و»دليــل

وتــمّ التعـ ّرف إليــه يف مناســبات مختلفــة ،فــإن

املغرب ّية عىل أكتافهما وحدهما .أما من تونس

ومؤلفــن مصريــن لــم يعــروا الحــدود ،وهــم

البيضــاوي» كأنهمــا يحمــان حركــة التغيــر
فســحرت نهــى الحبيــب بتجربتهــا الرائــدة مــع
ّ
مجلــة «مخــر  »619وعثمــان ســاملني .مــن جيــل
ضـرة
املؤسســن تبقــى لينــا غيبــة مــن لبنــان الحا ـ
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بقوّة ،سواء يف إدارة الجلسات أو رئاسة لجنة

املجــال ،هنــاك كــمّ مــن املحرتفــن ،وإن كانــوا

املحك ّيــة طاغيــة ومضمونهــا الشــعبي صعــب

ضـاء ثــورة يوليــو  1952وقــد
«ســندباد» يف ف ـ
ْ
شـرت هــذه املجلــة إىل أن صا َدرَتهــا الســلطة
انت ـ
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املفاجــأة الكــرى كانــت «اكتشــاف» فنانــن

يشــاركون اليــوم يف صناعــة املشــهد املعاصــر
للشــريط املصـوّر القاهــري .عــدا الذيــن وصلــت

إلينــا إصداراتهــم نحــن املتخصصــن يف هــذا

ضـاء الفــن التاســع يف
حديثــي الظهــور ،مــأوا ف ـ
مــن رســامني عددهــم يتصاعــد ،وإصــدارات

ـوال وســوق
متواصلــة ودور نشــر وجمهــور مـ ٍ
َ
إيل ممثــل للمعهــد الفرنــي أنــه يف ليلــة
(ن َقـ َـل ّ
إطــاق إحــدى املجـاّت وحدهــا بيعــت ألــف

نســخة منهــا ،وهــو رقــم يحلــم بــه أي ناشــر

شــريط مصـوّر يف أي بلــد عربــي وإن عــى مــدى
ســنوات) .املالحظــة األخــرى أن ّ
كل اإلصــدارات

ُ
يغلــب عليهــا الهاجــس املحــي والشــخيص مهمــا

تعددت األساليب أو املواضيع ،لذا نرى اللهجة

عالمة أخرى اعتدناها يف لبنان وتفاجئ املواكب
شـرائط املصـوّرة وكاتباتــه
لرســامات ال ـ
النســايئ ّ

وقــد غلبــت عــى الجوائــز االســماء النســوية

ولهــذا داللتــه ،خصوصــا فضــا عــن ظهــور

مجلــة كوميكــس نســويّة تعنــى بمشــكالت ا ـملـرأة
املصريّــة ويف ّ
ح ّرش الجنــي حملــت
مقدمهــا الت ـ
اســم «الشــكمج ّية» التــي تعنــي بالعام ّيــة علبــة

حفــظ الحــي النســائ ّية.
خـراً ،البــد مــن أن نتذكــر أن انطــاق فــن
أ ـ
الشــريط املصـوّر العربــي ترافــق مــع ظهــور مجلــةّ

السياســة يف مصــر شــكال ومضمونــا ،خصوصــا

وريادتــه إىل بــروت .عشـ ّية ثــورة «ينايــر »2011
انطلقــت ثــورة الكوميكــس مجــدداً مــع روايــة

ّ
ومجلــة « ـتـوك ـتـوك»
«مــرو» مجــدي الشــافعي

ومــا تالهــا مــن إصــدارات الحركــة الحديثــة

صـرار (وإن غــر ّ
املنظــم)
ومالمســة الحماســة واإل ـ
ينشــرونه أينمــا ّ
حلــوا كأنــه عــدوى ،هــذا األمــل
ـيـرك مجــاال للحلــم بــأن االســتفزاز الحــايل

سيســتم ّر .أليــس الشــريط املصـوّر بتحديــده
األوّل حلمــا يســتف ّز الواقــع؟
كاتب من مصر

للكوميكس املصري .الخوف اآلن من أن تنتهي

هــذه التجربــة الجماليــة والتع ـبـرة املتمــردة
مُ صــا َدرَة كمــا األوىل لكوننــا اعتدنــا عــى ان يكــرر
التاريخ نفسه مرة كل بضعة عقود .لكن النظر

يف عيــون شــابات وشــباب «كايــرو كوميكــس»
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