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ابتسام انطوناالفتتاحية..

غني��ة ال��روح، لقب ألبس��ته دبي مللصقاتها اس��تقباال م
للفنان��ة القديرة أمل مرقس، التي حلت ضيفة ملهرجان 
الس��ينما الدول��ي - دبي، ف��ي فيلم >حاج��ز الصخرة - 
موس��يقى تضرب اجل��دران< للمخرج واملغني من الباس��ك - 

اسبانيا ) فيرمني موغروزا(.
وفي حفل حي ومباش��رة بع��د عرض الفيل��م، امتألت صالة 
مس��رح مدينة االرينا في دبي، وما يقارب األلف ش��خص أتوا 
لس��ماع صوتها األخ��اذ، وقد منحت اجلمه��ور فرصة التعرف 

على صيغة أخرى من 
الف��ن، بالغة وبليغة 
املضمون كلمة وحلن، 

صوت واداء تعبيري. 
أخباره��ا  وصلتن��ي 
قب��ل وصولها البالد، 
فضول��ي  وبس��بب 
ملعرفة املزيد،تواصلت 
م��ع صحافيني عرب 
وفنان��ني  وكت��اب 
الذين حالفهم احلظ 

معايشة حفلها.
وبعض ما قيل عنها: 
أم��ل مرق��س جليلة 
وصوته��ا  احلض��ور 
حت��رر  ال��روح  يراف��ق 
أس��ر  م��ن  املتلق��ي 
احلال��ة  ه��ي  ذات��ه، 
اإلنسانية املتضامنة 
بكل  جمهورها  م��ع 
بص��دق  حاالت��ه، 
تش��اركه  وعفوي��ة 
دمعه وترسم ملمح 
لعفوي��ة  الفكاه��ة 

دون تخطيط.
بإرسال  نكتفي  وهل 
وال��ورود  التهان��ي 
جلالل��ة  إس��تقباال 
ص��وت يبع��ث روحنا 
أينم��ا حض��رت، أمل 
مرق��س فنانة قديرة، 
ومبدئي��ة،  وجاه��ة 
تطرح حاالتنا مبزاجنا 

األل��م..  الف��رح..  م��ن  ومزيجن��ا 
م��ن األرض ال��ى أفق احلل��م اخلارق 
سقف القولبة واملتحرر من احلالة 

املوس��يقية الواح��دة و بجاهزية واثقة 
ودائمة التجدد.

من دبي تع��ود القديرة أمل مرقس لتزف 
لنا أخبار الش��تات الفلسطيني بدمعه 
وفرح��ه بضم��ة ذراعيه وغص��ة فراقه، 
حضورها احلائ��م بغبطة كاحللم وخفة 

ظل على املسرح ترك أثر كبير هناك.
فوجئ��ت أمل بأص��داء صوته��ا في دبي 
رغم حلوله��ا ألول مرة هناك،ودليل ذلك 

مشاركة اجلمهور لها الغناء بلهفة.
ب��دأت حفله��ا وكأنه��ا تطي��ب خاطر 
بأغني��ة  ش��تاته  م��ن  الفلس��طيني 

>بهلل��ك< وزاد طي��ب صوته��ا بأغنية >على مهل��ي< مبرافقة 
كمان امللحن نس��يم دك��ور وأيقاعات الي��اس حبيب وبعدها 
أعتم��دت عل��ى نق��ل حاالت م��ن املاض��ي بأغني��ات >قطعن 
النصراويات<، >األوف مش��عل< و<حجار ف��وق حجار<، ومن ثم 
درويش��يات >نحن في حل من التذكار،جرح��ي املكابر، وإحدى 
أغانيه��ا اجلدي��دة >للحياة غنائ��ي< والتي ه��ي مزيج ألغنية 
مارسيدس سوس��ا االرجنتينية غراس��ياس االفيدا - >شكرا 
للحياة< وقصيدة محمود درويش< على هذه األرض ما يستحق 
احلياة<،وقد تقاسمت احلفل مع املوسيقيني تريو جبران وبشار 
خليفة وعضو فرقة >الراب دام< سهيل نفار وصفاء حتحوت، 

واملغني فيرمني موغروزا املشاركني في فيلم 
حاج��ز الصخرة العاملي وس��ط تفاعل كبير 

من اجلمهور.
وكان��ت ام��ل وفرقتها ق��د أحيي��ت مؤخرا 
مجموع��ة امس��يات رائع��ة في الب��الد في 
عراب��ة بدعوة من جمعي��ة الفنون والثقافة 
ف��ي حف��ل غنائي س��مي >أول املط��ر< وفي 
احتفالية 90 عاما للحزب الشيوعي - حيفا 
وقدمت بالتعاون م��ع رابعة مرقس وفرقتها 
للرق��ص ع��رض >االطف��ال كال��ورود< ف��ي 
مهرج��ان الطفل في مرك��ز محمود درويش 
-الناص��رة، وف��ي 27.12.09 س��تقدم 

حفال في عسفيا.
2009 مبش��اركة  الع��ام  وس��تختتم 
خاصة كضيفة شرف للعرض الفني 

ومن ثم درويشيات >حنن 
يف حل من التذكار،جرحي 
املكابر<، وإحدى أغانيها 
اجلديدة >للحياة غنائي< 

واليت هي مزيج ألغنية 
مارسيدس سوسا االرجنتينية 

غراسياس االفيدا >شكرا 
للحياة< وقصيدة حممود 
درويش< على هذه األرض 

ما يستحق احلياة<

موسيقى

ق��د ال يك��ون س��هال بعد »حفل��ة« مللم��ة مواد 
العدد صف��ر ل� »رّمان« واالنتقاء منها، وقبل ذلك 
اخلروج بفك��رة وتص��ّور للجريدة واختيار اس��ما 
له��ا وتصميم اللوغ��و، وتدبي��ر برنامج تصميم 
رة  اجلريدة نفسها وما حلق ذلك من علقاتي املكفِّ
مع الكمبيوت��ر وعصيانه الدائ��م، ثم بعبصتي 
امللّحة في برنام��ج التصميم هذا إلى أن وصلت 
إلى احلد املعرف��ي األدنى إلخراج جريدة، ثم- وهنا 
احملك والتحدي املاركسي األهم- إمكانية تطبيق 
الفك��رة، وحتوي��ل التصّور والرؤي��ة والنظرية إلى 
شيء واقع، ونقل اإلخراج الفني للجريدة من هذا 
ال��رأس »اللي ناتعه« إلى البرنام��ج ومنه إلى ال� 

PDF ومنه إلى العدد صفر.
بع��د كل ه��ذا العناء الف��ردي- حت��ى اآلن- آجي 

أكتب افتتاحية هالعدد؟
لكني مضطر.

أشعر اآلن )حينئذن( أني مرغم على الكتابة وهو 
ما لم أتعوده، ألن الكتابة »كيف« ومزاج ومتعة، 
ولكني على كل حال مضطر أن أحكي عن فكرة 

اجلريدة، سأحاول وباختصار، وعلى كذا عدد.
س��أحكي الحقا عن ملاذا جريدة PDF وملاذا اس��م 
رّمان وعدة ملاذات أخرى س��تفقس مع صدور هذا 

العدد، أما عن فكرة »رّمان«..
فهي أن تكون هنالك جريدة ثقافية فلسطينية 
تعنى بكل ما يتعّلق باألدب والفن والفكر ومجمل 
الثقافة الفلسطينية، بثمانية وأربعينها وسبعة 
وستينها ومخيماتها وشتاتها وكل مشّحريها. 
سترّكز على مواد منشورة في الصحف واملواقع، 
س��تكون هذه البداية ورمبا الحقا س��تصبح لها 
موادها اخلاصة أيضا، وكذل��ك كّتابها الدائمون. 
لك��ن الفكرة أساس��ا أت��ت من أن جتتم��ع املواد 
املتعلق��ة بثقافتن��ا الفلس��طينية ف��ي جريدة 

واحدة، رغم حالة الشتات بكل أوجهه.
مش راح »أحكي كتير« إّس��ا بس.. التش��تت في 
واقع الوجود الفلس��طيني انعكس على حركته 
الثقافية فتشتتت والتعن أبو فاطسها وبنسب 
معّينة، رمب��ا كان هذا ما مييزها، ورمبا هي الثقافة 
الوحيدة في العالم التي قد تنطلق من أي مكان 
في هذا العالم مبا في ذلك فلس��طني نفس��ها.. 

وكان هذا حافزا أساسيا لفكرة »رّمان«.
لدي الكثي��ر ألقوله، فألتركه الفتتاحيات قصيرة 

قادمة.
أخيرا أش��ير إلى أن »رّمان« قد تتغير في الشكل 
أو/و املضم��ون ف��ي فترته��ا األولى إل��ى أن تصل 
إل��ى تصالح مع ذاته��ا أو نضوج ما قد تس��تقر 
عليه. ستخطئ كثيرا وس��تحاول أن تتعلم من 
أخطائه��ا، وس��تحاول أن حتك��ي ش��يئا في هذا 

الضجيج.
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سليمان حلبي 

لى خش��بة مس��رح امليدان في حيفا ع
قدم��ت  غفي��ر  جمه��ور  وبحض��ور 
فرقة رم��از للرقص احلدي��ث واملعاصر 
عرض السيرة واملس��يرة الفلسطينية من 
تصمي��م الفنان��ة رابعة مرق��س روبي وهو 
العرض الراقص من وحي جداريات الس��يرة 
واملس��يرة للفنانني اسماعيل شموط ومتام 
االكح��ل. فرقة رماز تعتبر اول فرقة محلية 
حتك��ي لغة الرقص العاملي��ة مهنيا وطالب 
الفرق��ة من طالبات وط��الب الفنانة رابعة 
مرقس والت��ي بدوره��ا واكبت دراس��اتهم 

احلركية وتطورهم احلركي.
خ��الل العرض ظهر واضحا تصميم لوحات 

الرق��ص بوحي من جت��ارب حياتية مختلفة 
، الذكري��ات، احلي��اة اليومي��ة، التاريخي��ة، 
ف��ي  الفلس��طينيني  حي��اة  وخصوصي��ة 

الداخل .

ه��ذا العم��ل يأت��ي ليس��اهم ف��ي إظهار 
الص��ورة احلية واجلميلة لبلد غطى غش��اء 
االحت��الل والقه��ر معال��م وجه��ه اجلميل 
ومالم��ح ش��عبه الطي��ب. ان فك��رة ه��ذا 

املش��روع الفن��ي تأت��ي كامت��داد طبيعي 
للج��ذور وحلمل الس��يرة واملس��يرة لتظهر 
امام عيون وعقول الناس لتعرض ما تتعرض 
له املسيرة الفلس��طينية . فكرة املشروع 
جاءت لتعرض اللوح��ات التي اجتمعت مع 

الرقص فعرضت عبرها مس��يرة الش��عب 
الفلس��طيني وس��يرته اجلماعية مبا فيها 
من حتوالت وحاالت وجودية وجاءت لتجسد 
احلقيق��ة املعلق��ة على اجلداري��ات وهي ان 
الفلسطيني يحب احلياة وهي تروي حكايته 

بلغة فنية عبر اجلسد والروح.
اللوح��ات تكلم��ت عن من ال يس��تطيعون 
العودة إل��ى بالدهم ،عن اقتالع اس��ماعيل 
ش��موط ومتام األكح��ل من الل��د ومن يافا 
وهي رحله عاشها بشكل او بأخر كل واحد 
من أبناء الش��عب الفلس��طيني . هذه هي 
لوحات اجلداري��ات ذات املس��احات الكبيرة 
والت��ي مت عرضه��ا في الس��يرة واملس��يرة. 
اجلدير ذكره ان الفنانة امل مرقس شاركت 
في حضورها صوتها وأغانيها فرقة رماز في 
العمل الفني »السيرة واملسيرة« فأضافت 
جماال ورونقا لهذا العمل .  وصرحت الفنانة 
رابعة مرقس روبي اخملرجة واملصممة لعرض 
السيرة واملسيرة ملوقع العرب ان هذا العمل 
املميز أجنزته فرقة رم��از بصورة رائعة فهم 
طالبي وسأستمر بالعمل معهم1. وأضافت 
ان الس��يرة واملس��يرة تق��دم على أس��س 
البالية الكالس��يكي واملعاص��ر ومن هناك 
انطلقنا نحو قصة إسماعيل شموط ومتام 
األكحل حيث مت س��رد مسيرتهم من خالل 

اجلداريات

عن موقع العرب

رماز للرقص احلديث 
تعرض املسرية 
الفلسطينية من 

تصميم رابعة مرقس 
روبي 

العرض الراقص 
من وحي جداريات 
السرية واملسرية 
للفنانني امساعيل 

مشوط ومتام 
االكحل

هذا العمل يأتي 
ليساهم يف إظهار 

الصورة احلية واجلميلة 
لبلد غطى غشاء 

االحتالل والقهر معامل 
وجهه اجلميل ومالمح 

شعبه الطيب

التش��كيلي والراقص املميز >الس��يرة واملس��يرة< لفرقة رماز للرقص التعبيري بقيادة وتصميم الفنانة رابعة مرقس وذلك في 28.12.2009 في مسرح امليدان، حيث يتضمن 
العرض رقصا تعبيريا للوحات فنية من مش��روع جداريات >الس��يرة واملس��يرة< للفنانني متام وأسماعيل شموط، وخلفية الرقص صوت وحضور الفنانة أمل مرقس مبجموعة 

من أغانيها املعبرة والتي أختارها الفنانان شموط سابقا كمرافقة جلدارياتهما في فيلم >السيرة واملسيرة< من اخراج بالل شموط وعرض في انحاء البالد عام 2008<.
تسعى الفنانة أمل مرقس في الوقت احلالي لتجهيز كونسيرت يحمل خيراتها األبداعية املشوقة اجلديدة، ما يعادل 12 أغنية، والتي ستبعثها للنور في ألبومها الرابع في 

الربيع القادم.

موسيقى
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محاسن ناصر
 

عتبر رزان خوري ابنة قرية ترش��يحا ت
من الفنانات املوهوبات ذات القدرات 
الكبيرة في عالم املوس��يقى وكل 
ذل��ك بفضل حبه��ا للموس��يقى وعزمها 
عل��ى حتقي��ق األفضل بال��ذي ترغب��ه. رزان 
ول��دت لعائل��ة  ربيع��ا  ال27  ابن��ة  خ��وري 
موسيقية فوالدها كان املدير الفني لفرقة 
ترش��يحا وكان املدير الفن��ي لها أيضا عدة 
س��نوات ومنذ صغرها انضمت رزان لفرقة 
ترش��يحا وبدأت تش��ق طريقه��ا في عالم 
املوس��يقى حتى وصلت إلى ما وصلت أليه 
ه��ذه األي��ام بالعمل الفردوي حيث ش��قت 
طريقه��ا لوحده��ا بع��د ان ترك��ت الفرقة 
بحك��م تعليمه��ا إذ كان بديه��ا ان تتعلم 
املوسيقى حيث أنهت تعليمها بحصولها 
على أللقب الثاني أألكادمييي املاجستير في 

العالج باملوسيقي .

اجلمه��ور تع��رف عل��ى رزان خ��وري م��ن 
خالل مش��اركتها بالعرفزيون عام 2005 
حيث حازت على املرتب��ة األولى متفوقة 
على كل املش��اركني واملشاركات بفضل 
صوته��ا الع��ذب الرائع. حي��ث ان فوزها 
بهذا اللق��ب فتح أمامها أبواب كثيرة إذ 
قطف��ت رزان املرتبة الثان��ي في مهرجان 
ال��دار البيضاء في املغرب الذي يعتبر من 
املهرجان��ات الرائ��دة في العال��م العربي 
وبعد فوزها ش��اركت به كضيفة شرف 

أيضا.
وكان لرزان ظهور أيضا في دار االوبيرا مع 
فرقة ترشيحا حيث نالت إعجاب احلضور 
هناك. ورزان ش��اركت أيض��ا بالعديد من 
املؤمت��رات للتربية املوس��يقية منها في 
مؤمت��ر ا.ز.ن.ي )i.s.n.e( ال��ذي أقي��م ف��ي 
ايطالي��ا الذي يعتبر اكب��ر مؤمتر للتربية 
املوسيقية والعالج عن طريق املوسيقى 
, حي��ث يق��دم إليه كب��ار املوس��يقارين 
ف��ي العالم حي��ث يتباحثون به 
أهم وأخ��ر التجديدات في علم 
التربية املوس��يقية والعالج عن 
طري��ق املوس��يقى حيث قدمت 
رزان به ورش��ة عمل لها وحازت 
على إط��راء واهتمام الكثير من 
املشاركني بهذا املؤمتر. هذا املؤمتر 
حياة رزان املوسيقية حيث فتح أمامها آفاق كان اح��د احملط��ات الهام��ة في 

كبيرة بعد ان حازت على ش��هادة تقدير من 
إدارة املؤمتر. ومن خالل ورشتها التي قدمتها 
عرفت بها العالم على املوسيقى الشرقية 
اآللية لتثبت ان املوس��يقى الشرقية اآللية 
يوجد ما يفتخر به��ا وعلى كيفية التعرف 
على الطرق والوس��ائل لتعليمها لألطفال 

عن طريق طرق موسيقية مختلفة .

عازفة على آلة التشيلو
ورزان عازفة على آلة »التشيلو« ومن وجهة 
نظره��ا ف��ان اجلمه��ور العرب��ي يفتقر إلى 
املوسيقى اآللية فاجلمهور يحب ان يستمع 

لالغاني وهو يفتقر إلى االستماع إلى الالت 
املوسيقية. 

كما وش��اركت رزان في عروضات مدرسية 
في النرويج حيث كانت مشاركتها من قبل 
فرقة »صابرين« الفلسطينية هذه العرض 

حمل��ت اس��م »بداي��ات« وه��ي مبش��اركة 
فلسطينية نرويجية مشتركة. وقبل فترة 
قصيرة عادت رزان من املغرب هناك شاركت 
في عرض لس��عيد مراد وعزفت هناك على 
آل��ة »التش��يلو«باإلضافة لذل��ك تش��ارك 
س��نويا في دورات مكثفة وخاصة في لندن 
ألحد مؤسسي التربية املوسيقية العاملية.

كم��ا وش��اركت رزان ف��ي ع��دة مهرجانات 
عاملي��ة في أمي��ركا ,ف��ي تون��س مهرجان 
الب��الد ف��ي مهرجان��ات  قرط��اج ومثل��ت 

موسيقية عاملية.
ورزان تعتز باملوسيقى احمللية كثيرا وهي تثني 
على الفنان��ني والفنانات احمللي��ني واحملليات 
فرزان ليس��ت تغني وتعزف فقط إمنا 
حتض��ر كمس��تمعة للكونس��يرتات 
واملهرجانات احمللية واثنت رزان بشكل 
اس��تثنائي على كونس��يرت كميليا 
جبران والتي حس��ب رأيها هي ظاهرة 
فري��دة م��ن نوعها ل��ن تأخ��ذ حقها 
بالشكل املطلوب من اجلمهور احمللي. 
فالظ��روف التي مير به��ا الفنان احمللي 
صعبة ج��دا وال وق��وف عائلتي ورائي 
ودعمها لي ملا وصل��ت إلى ما وصلت 

إليه اليوم.
واحلق يق��ال ان الصحافة احمللية بدأت 
تعط��ي الفنانني احملليني حقه��م بالظهور 
م��ن خالل التقاري��ر واملقاب��الت التي جتروها 
معهم. لكن ف��ي التلفزيون لم نأخذ حقنا 

بالشكل املطلوب.
واليوم ونحن على عتبة عيد امليالد بدأت رزان 

رزان خوري من فرقة ترشيحا إىل 
النجومية مرورا بالرتبية املوسيقية 

العالجية 

تعزف على آلة التشيلو وقدمت 
ورشة عمل عن التطوير 

املوسيقى الشرقية اآللية يف 
أهم املؤمترات العاملية للرتبية 
املوسيقية والعالج عن طريق 

املوسيقى

رزان تقف على رأس مشروع 
مناهج الرتبية التعليمية 

ملوضوع املوسيقى للصفوف 
األوائل حتى الرابع ابتدائي 
يف حوالي 1200 مدرسة 

من مدارس الضفة الغربية 
ومدارس القدس العربية 

موسيقى



زهرة مرعي

رْد،جديد موس��يقي مل��روان عبادو. من َن
م��كان الش��تات اآلخ��ر ال��ذي قصده 
الفن��ان الفلس��طيني إختياري��اً منذ 
سنة 1985 وهو فيينا يواصل جتهيز وإعداد 
أفكاره املوس��يقية والش��عرية ورفدنا بها 
تباع��اً إلى بيروت. وهو ب��ني زمن وآخر يواعد 
جمهوره البيروتي على اللقاء فيحيي عدداً 
من احلفالت مباعداً بينها مبا يتيح للش��وق 
أن يتك��ون، وللجديد أن يتبل��ور. وغالباً يؤثر 

عب��ادو أن يُط��ل بجدي��ده م��ن 
بي��روت التي ولد فيه��ا كونها 
اختاره  ال��ذي  األق��رب  املنف��ى 
األهل عندم��ا غادروا قرية كفر 
برع��م عل��ى احل��دود اللبنانية 
الفلس��طينية ليصبحوا منذ 

سنة 1948 الجئني.
ف��ي  عب��ادو  م��روان  حري��ص 
عل��ى  يقدم��ه  جدي��د  كل 
مقارب��ة يعقدها ب��ني الكلمة 
واملوسيقى، فيوائم بينهما ما 
يشبه حس��ن اجلوار والعشرة. 
املوس��يقية  فاملقطوع��ات 
تس��اوت مع األغني��ات وبلغت 
جميعها العشر. جمعت بينها 
روح الكاتب واملؤلف املوسيقي 
والتي يعبر عنها غالباً بنقرات 
عود باتت عالمة خاصة. عالقة 

عبادو مع أوتار عوده يخرج منها ذلك احلنني 
األثر، كما تعبر عن إنس��ان مس��كون بحب 
عتي��ق مهما ق��ال عنه فهو غي��ر قادر على 
البوح بكل مكنونات الروح. رمبا هي مشاعر 
الشتات وذلك الشوق الكامن واملتنامي في 

الداخل لوطن قريب جداً وبعيد املنال.
ف��ي >نرد< تعاون م��روان عب��ادو على كتابة 
كلم��ات األغنيات مع س��لمان مصاحلة من 
الق��دس وط��ارق الطيب م��ن فين��ا، وتولى 
بنفس��ه كتابة أغنيتني هما >كل يوم< و<يا 
رايحني<. وفي األغنيات جميعها باس��تثناء 

>يا رايح��ني< تس��يطر نبرة عب��ادو احلزينة، 
وبخاصة في أغنية >يا صاحب الدن<. 

ومن ثم ينتقل إلى أغنية >في الشارع< ممدداً 
عم��ر هذا احلزن الس��ابق والق��دمي، مضيفاً 
إلي��ه بعضاً من اإليقاعات الس��ريعة. وهنا 
ال تتس��اوى نبرة الص��وت احلزينة مع بعض 
التوزيعات املوسيقية التي تفرح األذن. >في 
الش��ارع< يحرص عبادو على ممارس��ة رغبة 
متوق��دة عنده بالغناء من دون املوس��يقى، 
كم��ا يحرص على تنويع��ات حلنية من أوتار 
صوته هي عبارة عن ش��جن. وهذه األغنية 

كتبها طارق الطيب. 
م��ع أغني��ة >لفظ< وه��ي الثاني��ة بعد >يا 
صاحب الدن< من كلمات س��لمان مصاحلة 
نس��مع غناًء تعبيرياً، ونس��قاً موس��يقياً 
جديداً وجذاباً. في >كل يوم< نس��مع أغنية 
واقعي��ة عن حياة االنس��ان الفلس��طيني 
حتت اإلحتالل، وم��ن بعيد يعبر عبادو وكأنه 
موج��ود داخل املكان والزمان الذي يعيش��ه 
األه��ل في الوطن املمنوع.<حابب يجينا يوم 
خالي م��ن البطولي.. ال جريح وال ش��هيد.. 
وه��ا الي��وم الطبيعي م��ن الطبيعي يكون 

عيد في بلد إس��ما فلسطني<. 
بهذه البساطة يعبر عبادو عن 

أفكاره بالكلمة.
وعندما نقرأ على غالف الس��ي 
دي عن��وان أغني��ة >ي��ا رايحني< 
نظن بأننا سنس��مع من عبادو 
نوعاً من احل��داء، لكنه يفاجئنا 
مبوس��يقى فرحة وجذلة وفيها 
بالكلم��ة  حن��ني معَب��ر عن��ه 
وشكل األداء. وفي هذه األغنية 
كالماً وموس��يقى وآداًء بصمة 

لعبادو معروفة وواضحة. 
بالعودة الى املقطوعات املوسيقية اخلمس 
التي ضمها عبادو لس��ي دي >نرد<، فهو في 
مقطوع��ة >هزِة< يعط��ي أول������وية في 
األنغ��ام الصافي��ة الواصلة إلين��ا للكمان 
ال��ذي يتجلى بحلة بهية، وم��ن ثم يواكبه 

بأوتار العود. 
وهنا نقرأ في جتربة عبادو منذ تعرفنا إليها 
وهي محاوالته الدائمة في إستنطاق العود 

بأسلوبه اخلاص جداً.
وفي >نرد< نتلقى تناغماً لطيفاً بني أصوات 

الع��ود  الطبل��ة، 
وتراب��ط  والكم��ان. 
جميل بني األنغام التي 
متنح املتلقي إحساساً 
واحل��ب  باإلنتع��اش 
م��ع تل��ك املقطوعة. 
>رقصة  تتميز  كذلك 
بحيويته��ا  ف��رح< 
تعبيره��ا  ث��م  وم��ن 
األليف. وهي  املتهادي 
تخت��م  مقطوع��ة 
برقصة فرح حقيقية.

>سيرتو سيري< عنوان 
ملوس��يقى فيها أناقة 
املش��وقة.  احلكاي��ة 
وفي >ريشتان< يعطي 
مفتوحاً  مجاالً  عبادو 
ألوتار ع��وده مع كثير 
التي  التجلي��ات  م��ن 

يعشقها.
عبادو فنان له جمهور 
في بي��روت وكثير من 
األمكنة األخ��رى، وهو 
إس��تطاع أن يؤسس لذاته مكانة في أوروبا 
حيث ق��دم موس��يقاه وأف��كاره، وعبر عن 
ذاته كفلس��طيني يعيش قضيته، ويعيش 

الشتات.
>نَرْد< جديد عبادو بعد >دوائر<، >إبن اجلنوب<، 
>راينس��بوتينغ< و<قبيل��ة<. وهي جميعها 
جت��ارب تتراك��م لتؤك��د حض��ور صاحبها 
كمعبر عن ش��عب وقضية بأسلوب يتطور 
ويكبر في حض��وره. وفي تنفي��ذه ألعماله 
املوسيقية هذه يلتقي عبادو مع موسيقيني 
م��ن الغرب ه��م جوانا لوي��س البارعة على 
الكم��ان، وبيت��ر روزمانيث أيقاع��ات � وهو 
رفي��ق عتيق لعبادو � وكذل��ك غيورغ غراف 
على الكالرينيت والساكس��وفون، وميكي 

ليبرمان على الغيتار.1 

عن القدس العربي

تتهيأ لكونس��يرت خاص لها مبش��اركة 
الفنانة لي��زا اندراوس صاحبة مدرس��ة 
للرقص وهو عبارة عن كونسيرت غنائي 
وتعبي��ري راقص. وكان��ت رزان قد قدمت 
كونس��يرت رائ��ع حم��ل اس��م » كان يا 
م��كان » وهو عب��ارة عن أغان��ي قدمية مت 
جتديدها حس��ب املوس��يقى احلديثة ومت 
عرضه مرتني فقط في قاعة الكابري وفي 
مهرجان بيت س��احور من خالل مهرجان 

القدس عاصمة الثقافة العربية. 
ورزان متفائل��ة من مش��اركة الوس��ط 
الغنائي��ة  للمهرجان��ات  العرب��ي 
والكونسيرتات الغنائية »املشاركة أخذة 

باالزدياد ويوجد اليوم نس��بة كبيرة جدا 
من متذوقي املوسيقى احمللية لكن هناك 
احلاجة إلى األكثر, وما ينقصنا اليوم هو 
»رعاه » وجمعيات ترع��ى الفنان العربي 
وتدعم��ه فنحن نتعب كثي��را في مجال 
املوسيقى من تدريبات وظهور وسفريات 
محلي��ا وعامليا وكل هذا فقط بدعم من 

األهل ومساعدتهم فقط .
وحت��ى اليوم آم تص��در رزان أي البوم لها 
وس��وف تعمل قريبا على تسجيل بعض 
أغنياتها من عرض »كان يا مكان« وسوف 
تظهر رزان في عدة عروض خالل الش��هر 

القريب وخالل أعياد عيد امليالد .

اجلدي��ر ذكره بأن جن��اح الفنانة رزان خوري 
في تطوير ذاتها وبلورة مسيرتها الفنية 
آتي من خلفيات موسيقية فذة جذورها 
مثني��ة م��ن أس��رتها وجناحه��ا أعتم��د 
على إدارة فنية واعية فش��قيقها عازف 
الكمان جريس خ��وري هو مديرها الفني 
ورزان لن تنسى ش��كره واعتزازها به مبن 

يقف خلفها في كل خطة تخطوها.
ول��ن تنس��ى رزان أيضا ان تش��كر فرقة 
صابرين املقدسية التي وقفت إلى جانبها 
وأعطته��ا الفرصة للظه��ور في العديد 
من املهرجان��ات واملؤمترات املوس��يقية . 
ولن تنس��ى رزان من أين جاءت فشكرها 

أيضا لفرقة ترش��يحا املوس��يقية التي 
كانت بداية انطالقتها املوسيقية 

 « مؤسس��ة  ف��ي  رزان  تعم��ل  وحالي��ا 
صابري��ن« للتطوير الفني على مش��روع 
التربي��ة ملوس��يقية فهي تبن��ي مناهج 
تعليمي��ة ملوضوع املوس��يقى للصفوف 
األوائ��ل حتى الرابع ابتدائ��ي وهو منهاج 
يدرس ويتب��ع في حوالي 1200 مدرس��ة 
من م��دارس الضف��ة الغربي��ة ومدارس 

القدس العربية .1

عن موقع العرب

جديد الفنان الفلسطيين مروان عبادو 
>نرد<: استنطاق العود وتناغم بني 

اآلالت

romman.saleem@gmail.com

موسيقى
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ع
ل��ى هذه االرض ما يس��تحق احلياة، ه��و العنوان الذي 
اختاره مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته السادسة 
للمش��اركة الفلس��طينية الت��ي تعتب��ر االكث��ر انتاجية 

وبالتالي االكثر حضورا في السينما العربية.
وين��م هذا احلراك الفلس��طيني عن طاق��ات متنامية لدى 
عدد من الش��باب فضال عن مخرج��ني مخضرمني يطورون 
باس��تمرار ادواته��م الفني��ة وادواره��م للتعام��ل مع واقع 
يغضب ويقس��و ويدفع لالبداع الذي يصبح وسيلة للوجود 

والتعبير عن الذات.
واس��توحى منظم��و مهرج��ان دبي 

العن��وان م��ن قصي��دة 
درويش  حملمود  ش��هيرة 
الذي يخيم ظل فقدانه 

عل��ى اكثر م��ن عمل في 
املهرجان، كما أش��اروا الى 

القدس عاصمة  >اختيار  ان 
للثقافة العربي��ة، كان ال بد 

ان يكون مناس��بة لتس��ليط 
الضوء على مجموعة متألقة 

م��ن املبدع��ني الفلس��طينيني، 
لي��س لغاي��ات سياس��ية، وإمن��ا 

بص��ري  ثقاف��ي  ث��راء  لكش��ف 
فلسطيني على الرغم من االوضاع 

الصعبة<.
وبني االعمال الفلسطينية قدم نصري 

حجاج عمله الثاني الوثائقي >كما قال 
الشاعر< الذي حاول فيه تصوير الشاعر 

الغائ��ب في حض��رة صوته. وح��از حجاج 
قبل عام��ني جائزة في دبي عن فيلمه االول 

>في ظل الغياب<.
لقصائ��ده  ملقي��ا  دروي��ش  ص��وت  عل��ى ميت��د 

مساحة الفيلم الذي يقرأ خالله كتاب كبار عرفوه مقاطع 
من شعره بلغاتهم مثل الروائي اجلنوب افريقي ويل سوينكا 
واالس��باني جوزيه س��اراماغو الكاتب االس��باني والشاعر 
الكردي ش��يركو بيكس واللبنانية جومانا حداد والفرنسي 
دوميني��ك دي فيلبان الذي عرف درويش ف��ي مرحلة اقامته 

في باريس.
وحض��ر دي فيلبان الع��رض االول للفيلم مصحوبا بزوجته، 
ومشددا على وجوده بصفته شاعرا صديقا لدرويش وليس 

سياسيا.
وص��ور الفيلم رؤية حجاج لش��عر درويش دون ان يس��تغل 
صور االرش��يف ومستعينا بصوت الش��اعر وحده ما فرض 
على اخملرج حتديا كبيرا اعتمد فيه تركيبات صورية من وحي 
ش��عر درويش واس��تعان بكثير من املوس��يقى مع كل من 
املغنية الفلس��طينية امل مرقص واللبنانية هبة القواس 

وغيرهن.
ويعتب��ر املقطع الذي قدم فيه الفيلم ش��ابا ابكم قصيدة 
اميائي��ة لدرويش من أق��وى وأهم اجزاء الفيل��م الذي يظل 
مفتقدا لصورة الشاعر الذي ال يغيب ويتمسك بظله اكثر 

من فيلم في املهرجان.
هكذا هي احلال ف��ي فيلم اللبناني طالل خوري القصير >9 
آب< الذي هو عبارة عن ش��ريط تصوي��ري لقصيدة >واجب 
شخصي< للشاعر الكبير مع شاب يتذكر درويش ويعبر عن 

مرارة الرحيل على املستوى العام واخلاص.
أما ش��ريط >حاج��ز الصخرة: موس��يقى تض��رب اجلدران< 

الوثائق��ي للمخرج 
موغ��وروزا  فيرم��ن 
يع��رض  وال��ذي 
مس��اء السبت في 
املفت��وح  املس��رح 
لالعالم  دبي  مبدينة 
ضمن برنامج >إيقاعات وأفالم< فيصور رحلة الى فلسطني 
يصحب خاللها الفيلم مش��اهده الى االعمال املوسيقية 
جملموعة من اشهر املغنني الش��باب الفلسطينيني والذين 

تاثروا جميعا بدرويش واشعاره.
وبني هؤالء االخوة جبران ومغنية الراب صفاء 

حتحوت من فرقة >عربيات< ومثنى 
شعبان من فرقة >دام< 

وامل 

مرقص وحبيب 
الديك وآخرون. وسيتمكن 
مشاهدو الفيلم من االستمتاع بحفل 

موسيقي مجاني لعدد من الفنانني الفلسطينيني 
املشاركني في الفيلم.

ومثلم��ا تهيمن ص��ورة درويش الذي حتول ال��ى ايقونة ورمز 
وطن��ي على عدد من االعم��ال تهيمن صورة غ��زة اجلريحة 
عل��ى اعم��ال اخ��رى يتصدرها ش��ريط >اطالق الن��ار على 
فيل< من اخراج البرتو آرس��ي االيطالي ومحمد رجيلة وهو 
يوث��ق بواقعية كبي��رة لويالت احلرب في غزة ناقال مش��اهد 
مروعة للمكان في عمل يعتبر ثمرة مرافقة فرق االس��عاف 

والطوارئ والصحافيني اثناء عملهم خالل حرب غزة.
ويقدم الفرنسي من اصل مصري والذي دخل غزة فور انتهاء 
احلرب صورة اخرى لغزة املس��تيقظة من املوت في ش��ريط 
>غزة مباش��ر< فيما ينقل >الرصاص املصب��وب< لاليطالي 
س��تيفانو س��افونا والذي يق��دم ضمن >الليال��ي العربية< 
بجرأة قس��اوة اليومي الفلس��طيني في غ��زة خالل االيام 

القاتلة في مشاهد صادمة.
لكن االعمال الفلس��طينية او التي تتناول فلس��طني في 
دبي ال تقتصر على هذين املوضوعني فقد قدم رائد انضوني 
اجلمعة فيلم >صداع< عارض��ا رؤية حتليلية مبتكرة ونفاذة 
تتناول الذات من خالل جلس��ات حتليل نفس��ية على مدى 

عشرين اسبوعا للمخرج الذي يعاني من الصداع.
دائما في الوثائقي الطاغي يقدم فيلم >العودة الى الذات< 
للمخرج بالل يوس��ف ويتناول قصة فلسطيني درزي يدفع 

قسرا لاللتحاق باجليش االسرائيلي.
واخت��ار مهرج��ان دبي الفتت��اح تظاهرة >اجلس��ر الثقافي< 
مس��اء الس��بت فيلم >بدرس< وهو اسم قرية فلسطينية 
في الضفة الغربية تهدد اس��رائيل وجودها ويتمحور حول 

حياة اسرة وتظاهرة ضد اجلدار. 
والفيلم وثائقي للمخرج��ة البرازيلية املقيمة في نيويورك 
جوليا باشا سبق وأخرجت >نقطة تالقي< الذي فاز مبهرجان 

تريبيكا عام 2006. 
اخمل��رج واملمثل محمد بكري الذي يؤدي احد االدوار في فيلم 
ميش��ال خليفي يق��دم بدوره ش��ريطه الوثائق��ي الثالث: 
>زهرة< الذي يتناول حياة امرأة من اجلليل وعبرها فلسطني 
قب��ل الع��ام 1948، كما يش��ارك ف��ي جلنة حتكي��م >املهر 
االسيوي االفريقي< التي يش��ارك فيها من فلسطني ايضا 

عمر القطان منتج فيلم >زنديق<.
و<زنديق< يشارك عبره اخملرج اخملضرم ميشال خليفي ضمن 
املس��ابقة الرس��مية للمهرجان ناقال دراما مكثفة تدور 

احداثها بني الناصرة ورام اهلل خالل 24 ساعة. 
ودخل فيلم >امريكا< لشيرين دعيبس والذي ينقل حياة 
عائلة فلس��طينية مهاجرة مس��ابقة >املهر لالفالم 
العربية< بعد ان سبق له الفوز بجائزة النقاد الدوليني 
ف��ي مهرجان كان الس��ينمائي عن مش��اركته في 
تظاهرة >خمس��ة عشر يوما للمخرجني< وبجائزة 
افضل فيلم عربي وجائزة السيناريو في مهرجان 

القاهرة السينمائي االخير.
وب��ني الفلس��طينيني احلاضري��ن بكثاف��ة في 
مهرجان دبي رش��يد مش��هراوي ال��ذي يقدم 
فيلم��ه الوثائقي >االجنح��ة الصغيرة< عن 
اطفال بغ��داد رابط��ا بينهم وب��ني اطفال 

فلسطني في احالمهم وخبراتهم.
وف��ي حني تش��ارك املمثلة هي��ام عباس 
متثيال في فيل��م اللبنانية دميا احلر >كل 
يوم عيد< ضمن مسابقة املهر العربي، 
انتج مش��هراوي العمل الروائي االول 
للبنان��ي ديغ��ول عي��د ال��ذي يعرض 

ضمن هذه املسابقة ايضا.
وش��هدت فعاليات املهرج��ان بعد ظه��ر اجلمعة ندوة 
حملت عنوان: >ضد التيار: دراس��ة ع��ن صناعة االفالم في 
فلس1طني< وش��ارك فيها كل من ميش��يل خليفي ورشيد 

مشهراوي ومي مصري ورائد انضوني.

عن القدس العربي

السينما الفلسطينية األكثر حيوية 
وحراكا بني السينمات العربية يف 

مهرجان دبي 

مسابقة المهر العربي لألفالم 
القصيرة: الجائزة األولى

بسام علي الجرباوي عن فيلم  رؤوس 
دجاج 

فلسطين
مسابقة المهر العربي لألفالم 

الوثائقية: الجائزة الثانية
بالل يوسف عن فيلم  العودة إلى 

الذات 
قطر، فلسطين

مسابقة المهر العربي لألفالم الروائية: 
أفضل فيلم

ميشيل خليفي عن فيلم  زنديق 
فلسطين، المملكة المتحدة، اإلمارات 

العربية المتحدة
أفضل ممثلة

نسرين فاعور عن فيلم  أمريكا 
فلسطين، الواليات المتحدة، كندا، 

الكويت
أفضل موسيقا

الثالثي جبران عن فيلم  وداعاً غاري 
فرنسا

سـينما
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فيكي حبيب
 

لتح��رر ه��و ع��ودة اإلنس��ان دوم��اً إل��ى ا
إنس��انيته، بل الى بنى اكثر إنس��انية... 
ت��كاد ه��ذه العب��ارة الت��ي قاله��ا كارل 
مارك��س يوم��اً ان تختص��ر مس��ار فيل��م 
»زندي��ق« للمخرج الفلس��طيني ميش��ال 
خليف��ي. أو هكذا يحل��و للمخرج ان يقول. 
فبطله الس��يد »ميم« العائد الى الناصرة 
في فلس��طني احملتلة ضم��ن اراضي 1948، 
بعد غربة ليس��تعيد نكب��ة ذلك العام من 
خ��الل تصوير فيلم وثائقي ع��ن هذا احلدث 
اجلل��ل، مكّبل بقيود يصع��ب عليه التحرر 
منه��ا م��ن دون ان مي��ّر بدرب اجللجل��ة التي 
تعيده الى بيته األول الذي استحال خراباً... 
بالتالي عودته الى إنسانيته بعدما أضحت 
احلداث��ة بالنس��بة إلي��ه مرادف��اً للمنفى. 
لك��ّن هذا ال يحدث بس��هولة، خصوصاً ان 
املدينة املتحدر منها والتي يعود اليها اآلن، 
أي الناص��رة، ترتدي طابعاً »أس��طورياً« عبر 
التاريخ، ف��ال يعود غريب��اً ان يختلط الواقع 
باخلي��ال، الذات��ي بالع��ام، الراه��ن باملاضي، 

والوثائقي بالروائي...
إنها جدلية يسير عليها الفيلم طوال زمن 
عرضه، وكأن خليفي يريد منها إعادة ترتيب 
ذاكرة أرهقته طوال س��نوات غربته: ذاكرته 
الشخصية، ولكن أيضاً ذاكرة مدينة، ال بل 

ذاكرة وطن.
إخفاق

من هنا، لم تكن صدفة أن يجعل ميش��ال 
خليف��ي ش��خصيته الرئيس��ة )أدى الدور 
محم��د بك��ري( مخرج��اً متغرب��اً مثل��ه... 
ول��م يكن غريب��اً ان يجعل اس��مه »ميم«، 
أي احل��رف األول م��ن اس��م ميش��ال... أو أن 
يجعله ينتمي الى بيت مسيحي متاماً كما 
انتمائ��ه... تش��ابه يقود الى الس��ؤال حول 
ما إذا كان »ميم« ميش��ال خليفي نفسه؟ 

وه��ل ميكن القول إن ه��ذا الفيلم 
لي��س إال جزءاً من س��يرة صاحب 

»عرس اجلليل«؟
»أب��داً. قد يك��ون »مي��م« توأمي، 
لكن��ه ليس أن��ا«، يجي��ب خليفي 

»احلياة« أثناء مش��اركته في »مهرجان 
دبي الس��ينمائي« حيث نال جائزة املهر 
العربي. ويضيف: »ولد الفيلم من فكرة 
التغرب التي أعيشها في بعض األحيان. 
إذ تركت طفولتي في الناصرة، وهاجرت 
الى أوروبا. وفي كل مرة أعود، أسأل كيف 
ط��ارت احلي��اة؟ وأين الن��اس؟ وملاذا حدث 
ما حدث؟«... أس��ئلة ق��ادت خليفة الى 

التفكير في الزمان واملكان، وكيف ان األمور 
احلميمة التي كانت جزءاً أساسياً من بنية 
حيات��ه اندث��رت... »فنحن كفلس��طينيني 
ورثن��ا 1948، ولك��ن أي��ن كان موقعن��ا من 
مجتمع��ات  فف��ي  الثقي��ل؟  اإلرث  ه��ذا 

كمجتمعاتن��ا، اي في مجتمع��ات احلروب، 
ال ميكن التخلص بس��هولة من التداعيات 
الس��لبية التي تتركها احلرب في النفوس. 
ولعل أحد السبل للتحرر هو طرح األسئلة 

على املاضي«.
أسئلة طرحها خليفة من طريق شخصية 
ذكوري��ة تائه��ة مصيرها الفش��ل احلتمي. 

»زندي��ق«  »مي��م« بط��ل  فالس��يد 
مخ��رج يتعثر ف��ي كل ش��يء منذ 
ان تطأ قدم��اه أرض الوط��ن. بداية، 
يتعثر فيلمه الذي جاء من اجله الى 
الناص��رة ليوثق بالصورة ش��هادات 
من عايش��وا نكب��ة 1948، إثر خالف 
قبلي بعد قتل قريبه فرداً من عائلة 
أخرى، م��ا يضعه أم��ام خيارين: إما 
التش��رد وإم��ا امل��وت - أولي��س في 
الفلس��طيني؟  هذا اس��تعارة حلال 
-. ث��م تتعثر محاولت��ه العثور على 
فن��دق ليبي��ت في��ه ليلت��ه... كم��ا 
لتتوالى  بحبيبت��ه  تتعث��ر عالقت��ه 
إخفاقاته مع النساء اللواتي يلتقي 
معه��ن.  ارتباط��اً  يح��اول  أو  به��ن 
وف��ي كل ه��ذه اإلخفاق��ات يرس��م 
لفلس��طني  خليفي صورة مصغرة 
الداخ��ل، حي��ث تتش��ابك العالقات 
واإلس��رائيليني  الفلس��طينيني  بني 
ال��ى درجة انها تتخذ أحياناً ش��كل 
عالق��ات طبيعية، حت��ى انه يجعل 
بطل��ه يقيم عالقة مع إس��رائيلية، 
األمر الذي دفع بعض الذين شاهدوا 
الفيلم الى االستنتاج ان خليفي إمنا 
حق��ق فيلمه وأدخل هذا اجلانب فيه 
أمالً في نيل رض��ى الغرب عنه وعن 
الفيل��م. اس��تنتاج يرفضه خليفي 
بشدة، ويقول: »دوري كمخرج ملتزم 

ان اطرح األس��ئلة وأال أش��ّوه الواقع. 
فكم من العرب يذهبون الى مناطق معينة 
في جزيرة سينا إلقامة عالقات جنسية مع 

إس��رائيليات؟ أنا اصنع أفالماً ألنني 
أعشق فلسطني. وفلسطني بالنسبة إلّي 
قصة ع��دل وحق يجب ان يع��ود ألصحابه، 
خصوصاً ان زرع إس��رائيل في الشرق فصل 

ش��مال العال��م العربي 
عن جنوبه. م��ن هنا فإن 
واٍع«.  الت��زام  التزام��ي 
ويضيف: »عندما تس��أل 
اإلس��رائيلية »ميم« في 
الفيلم، ه��ل صحيح ان 
صّرح  الكبير  ش��اعركم 
ان مش��كلتكم لو  يوماً 
لم تكن مع اليهود ملا كان أحد سمع بكم، 
يجيبها ان العكس هو الصحيح وأن اليهود 
لو لم يأتوا الى فلسطني ملا كان أحد سمع 
بهم. ففلس��طني هي املهم��ة، هي حلقة 
الوص��ل بني بابل ومصر، بني س��ومر والبحر 

األبيض املتوسط، بني أوروبا وآبار النفط«.
وألن فلس��طني هي األس��اس، كان السؤال 
الذي يطارد »ميم« ط��وال الفيلم: ماذا عن 
ع��رب 1948؟ هل ارتكبوا إثم��اً بثباتهم في 
أرضهم؟ وهل هم جبن��اء او حتى »خونة«؟ 
أسئلة يطرحها خليفي مواربة لكي »يعيد 
االعتبار الى جتربة هؤالء اإلنسانية«. ويقول: 
»نحن املقاومة. فأنا منذ ولدت وحتى الرابعة 
عش��رة من عمري كنت ممنوع��اً من اخلروج 
م��ن الناص��رة. وال أزال اذك��ر م��ن طفولتي 
ناف��ذة من زنزانة في س��جن كانوا يضعون 
في��ه املناضلني، فكن��ا نقف ق��رب النافذة 
ونش��جع هؤالء عل��ى الصم��ود. حتى انه 
في أحد األيام كتب أحد الش��عراء احملليني 
قصيدة ش��عر حولنا وحول أس��لوبنا ذاك 
في املقاومة... وأنا حتى اآلن ما زلت عاجزاً 
عن وصف الش��عور الذي يعتريني في كل 

مرة تقع عيناي عليها«.
بارقة أمل ما

عل��ى رغ��م قتام��ة س��يرورة األح��داث في 

الفيلم، إال أن اخملرج آثر ان يفتح نافذة يطل 
عبرها بريق أمل في النهاية وذلك حني ينقذ 
فتى من الوقوع في شرك إحدى العصابات، 
ويعلمه أص��ول التصوي��ر... وكأن الكاميرا 
س��الح ضد التعس��ف... س��الح يعيد بناء 
األسطورة كما ارتأتها مخيلة اخملرج، لتسدل 
الس��تارة على حبيبته وهي تسير على املاء 
بثوبها األبيض، فتبتسم له حيناً، وتسأله، 
حيناً آخر، ان ينضم اليها بإش��ارة من يدها 
قبل ان تختفي... ليك��ون التحرر في نهاية 
األمر م��ن طري��ق الكامي��را. وكأن في هذه 
النهاية حتية الى السينمائي الفلسطيني 
الذي بات قادراً على خدمة قضيته من خالل 
الصورة بعدما ابتعد من البروباغندا 
نحو  واجته  املفرط��ة  واإليديولوجية 
القضايا اإلنس��انية. وم��ن املعروف 
على أي حال ان ميشال خليفي كان 
اول من ش��ق هذا الطريق من خالل 
أف��الم »الذاكرة اخلصب��ة« و »عرس 
اجلليل« و »نش��يد احلجر« و »حكاية 
اجلواهر الثالث«، وها هو اليوم يواصل 
املسيرة. »عندما جئت الى السينما 
كنت مبثاب��ة حلقة وصل. إذ فهمت 
وفي  السياسية،  الس��ينما  أهمية 
الوقت ذاته كنت م��دركاً ان العالم 
ليس ضدن��ا بالضرورة وم��ن ناحية 
املب��دأ، لق��د أدرك��ت من��ذ البداية 
ان م��ا ينقصن��ا ه��و الق��درة على 
إيص��ال صورتنا. من هن��ا كان ال بد 
م��ن ان ابح��ث عن لغة س��ينمائية 
إنس��انية، وأن اعّبر عن نفس��ي من 
خالل التجديد. وم��ع احترامي لكل 
ال  الفلس��طينيني،  الس��ينمائيني 
بد م��ن ان أذّك��ر بأنني قد أنس��نت 
التي يصنعها مخرجون  الس��ينما 
بع��داً  وأعطيته��ا  فلس��طينيون 
سينمائياً ولغة شاعرية. ولم أخش 
الهج��وم ال��ذي تعرضت ل��ه. حتى 
أنن��ي فرضت على اجلي��ل الذي جاء 
بع��دي ان يواص��ل ما بدأت��ه. فكان 
من الطبيعي ابتعاده من الس��ينما 
التجاري��ة ألن الظ��روف املوضوعية 

التي عشتها ال تزال كما هي«. 
ويختت��م خليف��ي كالم��ه قائالً: »ال ش��ك 
في ان اكثر الس��ينما حت��رراً اليوم هي تلك 
الت��ي يصنعها أف��راد فلس��طينيون. وهذه 
فرص��ة تاريخية يجب ان نس��تغلها بذكاء. 
خصوص��اً ان احل��رب م��ع إس��رائيل تفرض 
علين��ا ان نحاك��ي حتى س��ينما العدو. وال 
اكشف س��راً حني أقول انه بعد جناحنا في 
توظيف س��ينمانا املتحررة عل��ى الصعيد 
العاملي، راح اإلس��رائيليون يبحثون عن آالت 
مجابهة جديدة للتصدي لس��الحنا اجلديد 
والفعال هذا، وفرضوا موازنات محددة على 
بعض الدول األوروبية ملساعدتهم. واألكيد 
اننا س��نربح في ه��ذه املعرك��ة ألن العدل 
واحلرية واحلق من جهتنا، وما علينا إال ان جند 
األساليب واللغة القادرة على إيقاف آلتهم 
1احلربية متام��اً مثلما جنحنا في إيقافها في 

الثمانينات«.

عن احلياة

ميشال خليفي: أفالمي فتحت الباب 
للسينما الفلسطينية اجلديدة

حنن املقاومة. فأنا منذ ولدت 
وحتى الرابعة عشرة من 

عمري كنت ممنوعًا من اخلروج 
من الناصرة. وال أزال اذكر 
من طفوليت نافذة من زنزانة 
يف سجن كانوا يضعون فيه 
املناضلني، فكنا نقف قرب 

النافذة ونشجع هؤالء على 
الصمود

سـينما
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مليشيل  فيلم >زنديق< 
خليفي 

قراءة يف الشخصية االشكالية 
متعددة الدالالت

أثار فيلم »زنديق« للمخرج الفلس��طيني جدالً واس��ًعا لم تنتِه تداعياته حتى بعد فوزه بجائزة املهر العربي في 
الدورة السادس��ة ملهرجان دبي الس��ينمائي الدولي لهذا العام. فالفيلم ينطوي على جدلية إش��كالية تناقش 
ثنائية الذات واملوضوع ملواطن فلس��طيني يقرر العودة من بلدان الش��تات الى مدينة رام اهلل. وحينما يقوم ابن 
أخيه بقتل مواطن من مدينة الناصرة يضيق به الزمان واملكان فيظل يدور طوال الليل باحًثا عن مأوى يقضي فيه 

ليلة واحدة فلم يجد سوى جوف سيارته التي حتتوي قلقه وضياعه وحيرته األبدية كإنسان مرهف.

عدنان أحمد 

ادئ ذي بدء، البد من اإلش��ارة الى أن ب
فيلم »زنديق« للمخرج الفلسطيني 
ميش��يل خليف��ي ق��د تناف��س مع 
تسعة أفالم روائية طويلة وفاز بجائزة املهر  
العربي ألفضل فيلم في الدورة السادس��ة 
ملهرج��ان دبي الس��ينمائي الدول��ي. وهذه 
األفالم هي »وداًعا غاري« لنس��يم عمواش، 
دعيب��س، »عصافي��ر  »أمي��ركا« لش��يرين 
الني��ل« جمل��دي أحمد عل��ي، »كل يوم عيد« 
لدميا احل��ر، »حّراقة« ملرزاق عل��واش، »ضربة 
البداي��ة« لش��وكت أمني كورك��ي، »الرجل 
الذي باع العالم« لعماد نوري وسهيل نوري، 
»واح��د- صفر« لكاملة أبو ذك��ري، و »زهر« 
لفاطم��ة الزهراء زعم��وم«. والب��د أن جلنة 
التحكيم املوقرة التي رأسها اخملرج اجلزائري  
أحمد راش��دي والتي ضّم��ت في عضويتها 
كالً م��ن املمث��ل املص��ري خال��د الص��اوي، 
والناقد املغربي مصطفى املسناوي، والناقد 
الس��ينمائي السويس��ري إدوارد واينت��روب، 
وتيم س��مايث، رئيس  شركة فيلم ووركس 
لالنت��اج الس��ينمائي، قد رأت ف��ي الفيلم 
ما مييزه عن بقية األف��الم الروائية الطويلة 
التسعة التي تبارت على الفوز بهذه اجلائزة 
املهم��ة التي تبلغ قيمتها املادية خمس��ني 

ألف دوالر أميركي.
يس��عى أغلب اخملرج��ني لتحقي��ق رؤيتهم 
اإلخراجي��ة التي خططوا لها أو رس��موها 
ف��ي أذهانه��م قب��ل الش��روع ف��ي تنفيذ 
هذه املش��اريع، غير أن نس��بة جتسيد هذه 
املش��اريع املُتخيلة تزداد حينما يكون اخملرج 
و كاتب القصة الس��ينمائية أو السيناريو 
هو اخملرج نفس��ه. كما هو احل��ال مع اخملرج 
الفلس��طيني ميش��يل خليف��ي الذي أجنز 
فيلم »زنديق« وانتزع بج��دارة جائزة أفضل 

فيلم روائي طويل.
قد يبدو عنوان الفيل��م مثيرًا وغريًبا بعض 
الش��يء، والبد من تس��ليط الض��وء عليه 
الس��تجالء املعاني اخلفية الت��ي يقصدها 
معن��ى  فم��ا  الس��يناريو.  وكات��ب  اخمل��رج 
»الزندق��ة« هن��ا، وملاذا ُوِص��ف البطل الذي 
أُختزل اس��مه الى حرف واح��د وهو ال� »م«. 
وألننا ال نريد أن نقدم إجابة س��ريعة تفسد 
متع��ة القراءة النقدية له��ذا الفيلم الذي 
توفر على معظم شروطه اإلبداعية وحقق 
لنا، نحن املشاهدين، متعة بصرية وفكرية 
غاصت في تفاصيل القضية الفلسطينية 

منذ عام 1948 وحتى الوقت احلاضر.
هاجس التوثيق

اخت��ار اخملرج املبدع ميش��يل خليفي تقنية 
»الفيل��م داخ��ل الفيل��م«. إذ يضعن��ا في 
مواجه��ة مخرج فلس��طيني يدع��ى »م« 
يقرر الع��ودة من أوروبا ال��ى مدينة رام اهلل 
حتديًدا لكي يص��ور فيلًما وثائقًيا عن نكبة 
1948 ويوث��ق بواس��طتها الفظائ��ع الت��ي 
ارتكبه��ا اجليش اإلس��رائيلي بحق املدنيني 
الفلس��طينيني. اذًا، فالتوثي��ق هن��ا يأخ��ذ 

بُع��ًدا آخ��ر يتجاوز 
التس��جيل  حدود 
ليص��ل  العاب��ر 
مرحلة جمع  ال��ى 
الوثائق احلقيقية التي ال يرقى اليها الشك. 
فالوثيق��ة الدامغ��ة ه��ي الش��يء الوحيد 
ال��ذي يخي��ف  الع��دو اإلس��رائيلي، لذلك 
فإنه��م يبذلون جهودًا جهي��دة بغية تزوير 
احلقائق وطمسها إن أمكن. وكيف لهم أن 

يطمس��وا مثل هذه احلقائق وشهود 
العي��ان ال يزال��ون أحي��اًء يُرزقون؟ إن 
عملية التوثيق وإسناد الدور الرئيس 
الى مخرج فلسطيني البد أن يدعونا 
إلى التس��اؤل في االحتم��ال الكبير 
للمقاربة بني »م« هذا االس��م اخمُلتزل 
واملتواري عن األنظار، وبني »ميش��يل 
خليفي« نفس��ه ال��ذي تقّن��ع بهذا 
احل��رف. وه��ذا احتمال معق��ول، ألن 
جزًءا م��ن مهمة ميش��يل اخملرج هو 
توثي��ق للكارثة التي حّلت بش��عبه، 
مع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار أن مهمته 
االبداعية تتجاوز ح��دود التوثيق الى 
ح��االت اخلل��ق االبداعي الت��ي يتوفر 

عليها املبدعون احلقيقيون فقط.
ثم��ة س��ؤال الب��د م��ن طرح��ه في 
ه��ذا الس��ياق مف��اده: ه��ل أراد »م« 
أن يكش��ف ع��ن آالم تل��ك النكب��ة 
فق��ط، النكب��ة التي ش��رّدت ماليني 
داخ��ل  الفلس��طينيني س��واء ف��ي 
فلس��طني، أم ف��ي بع��ض األقط��ار 
العربي��ة، أم ف��ي بل��دان الش��تات؟ 
أم أن��ه أراد أن يرص��د تداعي��ات هذه 
النكب��ة وإنعكاس��اتها على الوضع 

الراهن الذي مير به الفلسطينيون سواء 
ف��ي رام اهلل أو الناص��رة أو عم��وم األراضي 
الفلس��طينية؟ وم��ا دمن��ا نح��اول تعزي��ز 
هاج��س التوثي��ق لدى »م« أو اخملرج نفس��ه 
فإن املش��هد االفتتاحي س��وف يس��اعدنا 
كثيرًا في حل اللعبة االشكالية التي تقوم 
عليها عق��دة الفيلم املرّكبة التي متزج بني 
ثنائية احلقيقة واحللم، أو الواقع والفانتازيا، 
أو الذات واملوضوع. في املش��هد االفتتاحي 
نرى »ميًما« )محمد بكري( وهو يقود سيارته 
في زق��اق ضي��ق ج��ًدا يحيلنا عل��ى اجلدار 
الع��ازل حتًما، أو على األحياء الضيقة التي 
تخن��ق األنف��اس. وما إن يصل الى الش��ارع 
العام حتى نراه يتابع حبيبته )ميرنا عوض( 
التي تبدو غاضبة ومنفعلة وترفض أن تلج 
الى جوف السيارة، لكنه يقنعها في نهاية 
املط��اف، األمر الذي يكش��ف لنا أن عالقته 
م��ع النس��اء مضطرب��ة ومتوت��رة وقائمة 
على الش��كوك والتقاطعات الكثيرة التي 
س��وف تبني الحًقا ذهنيته وطريقة تفكيره 
التي اس��تمدها من الغرب في أثناء هجرته 
أو غربت��ه القس��رية. غير أنها تس��تجيب 
ل��ه وتدخل الى جوف الس��يارة وترافقه في 

رحلته احملفوفة باملفاجآت. 
يصور »م« بع��ض اللقاءات م��ع أناس كبار 
طاعنني في الس��ن يروون له احملن املتالحقة 
الت��ي مروا به��ا أو رأوها رأي الع��ني، غير أنه 
يتلق��ى مكامل��ة هاتفية يخبرون��ه فيها أن 
اب��ن أخيه قد قتل ش��خًصا م��ا من مدينة 

الناص��رة فتنقل��ب حيات��ه ال��ى جحيم ال 
يُط��اق، إذ يح��ذره أهل��ه وذووه م��ن مغب��ة 
الع��ودة الى البي��ت »الذي يرم��ز حتًما الى 
البيت الفلسطيني الكبير« وهنا تتجسد 
داللة معنى ال� »زندي��ق« الذي انتقاه اخملرج 
عنوانًا لفيلمه اجلميل. فالكل يتحاش��ونه 

وكأنه كائن منبوذ.  
حبكة النص

ينعط��ف الس��ياق الس��ردي للفيل��م ليأخ��ذ 

أبعادًا رمزي��ة تنأى به كثيرًا ع��ن الواقع املعروف 
بتداعيات��ه اخلط��رة. وعل��ى الرغم م��ن أن خطر 
االنتق��ام واحد وهو املوت  ف��ي نهاية املطاف إال 
أن احس��اس  »م« بالنب��ذ واالذالل ه��و أفظع من 
املوت ذاته. فها هو ينتقل من فندق الى آخر وهو 
ف��ي ذروة االعي��اء إال أن اجلمي��ع يرفض��ون إيواءه 
على الرغم من اس��تعداده ألن يدفع املبلغ الذي 
يريدون وعذرهم في ذلك أن الوقت متأخر وأنهم 
ال يس��تطيعون مخالفة القانون. وحينما يأخذ 
التعب منه مأخًذا كبيرًا ينام في جوف س��يارته 
وكأن »املكان« نفسه هو الذي يقوم بفعل النبذ 
واالقصاء. كما أن تقنية الدوران التي استعملها 
البط��ل بايعاز من اخملرج وكات��ب النص هي التي 
أمّدت الفيلم بعنص��ر مضاف من القوة. يا ترى، 
ه��ل يبحث »م« عن الزمان وامل��كان في آٍن واحد، 
الزم��ان املاضي ال��ذي تب��دد في ذكري��ات مؤملة 
وفظيعة ال ميكن اس��ترجاعها إال بشق األنفس، 
ومبكان ال ميكن احلص��ول عليه إال مبعجزة كبيرة 
ف��ي زمن وّل��ت به املعج��زات. وتأكي��ًدا للثنائية 
الزمكانية يعود »م« الى منزله القدمي فيكتشف 
وجود صبيني صغيرين ثم نعرف الحًقا أن عصابة 
م��ا كان��ت تختطفهما وتس��رق ِكليهم��ا. وقد 
كشفت لنا عدس��ة املصور آثار عملية جراحية 
لطفل س��رقوا ِكليته. ثمة مش��اهد مثيرة قام 
به��ا »م« ف��ي منزله القدمي. إذ أق��دم على إحراق 
بع��ض الصور القدمية، لكنه ف��ي خامتة املطاف 
ينقذ الصبي الصغير ويأخذه من وس��ط أحداث 
العن��ف ويق��ف مع��ه عل��ى منطق��ة مرتفعة 

تطل على أبنية ُمض��اءة. وهناك يعلِّمه كيفية 
التق��اط الصور. والكاميرا هنا أداة توثيق مهمة. 
ومن خاللها ميكن أن نوثق كل ش��يء. وكما وّثق 
»م« أحداث العنف نراه اليوم ينقل خبراته لهذا 

الطفل الصغير الذي سيوثق الحًقا كل شيء. 
البد من األخذ في االعتبار العديد من اجلُمل التي 
تفّوه به��ا أبطال هذا الفيلم. فالطفل الصغير، 
متثيالً ال حصرًا، يجيب على س��ؤال »م« بأن »أباه 
مس��جون عند حماس« األمر الذي يكش��ف عن 
طبيع��ة العالق��ة بني فصائل الش��عب 

الفلسطيني.
وع��ودًا على موض��وع الزندق��ة فإن »م« 
ال��ذي ظل يدور ط��وال اللي��ل باحًثا عن 
م��أوى أو مالذ لم يجده ف��ي وطنه مرّده 
الى الش��ك به أوالً، ونب��ذه ثانًيا، فها هو 
يُعاَمل معامل��ة الزنديق الذي ينأى عنه 
اجلميع. فأحد معاني الزندقة كما ورد في 
»املنج��د« هو »الكفر باطًنا مع التظاهر 
باالمي��ان«. أم��ا »الزندي��ق« في »لس��ان 
العرب« فيعني »امللحد والدهري« ولذلك 
فإن الناس يتف��ادون هذا »امللحد الذي ال 
يُراعي حرمة وال يحفظ مودة«. فال غرابة 
أن ن��راه نائًم��ا في مس��احة ضيقة من 

جوف سيارته.
عالمات دالة

يكت��ظ فيلم »زنديق« مليش��يل خليفي 
بالعديد من االش��ارات والعالمات الدالة 
التي تسّلط الضوء على شخصية »م« 
االش��كالية. ففي البدء نراه »زير نساء« 
مرتبط��ا بأكثر م��ن امرأة ف��ي آٍن واحد. 
وهذا يعني أن الثقافة الغربية التي تربى 
عليها تتيح له أن يلبي رغباته اجلنسية، 
ويحققه��ا من خ��الل التواص��ل مع أي 
ام��رأة حت��ى وإن كان��ت إس��رائيلية. وكنا 
نشاهده وهو يقبل بحرارة كبيرة فتاة إسرائيلية 
كانت تقول له إنها »تقّبل للمرة األولى شخًصا 
فلس��طينًيا«. غير أن ردود الفعل كانت قوية من 
قب��ل حبيبته التي صفعته أول األمر، ثم أجبرته 
من خالل موقفها القوي أن يتراجع لكي يضعها 
ه��ي وحدها نص��ب عينيه. ورمبا يكون املش��هد 
النهائ��ي للفيل��م هو أكثر املش��اهد تعبيرًا عن 
قوة الشخصية النس��وية التي إستدرجته في 
نهاية املطاف ال��ى فضائها األنثوي الرحب وهي 

ترتدي حّلة زفافها البيضاء.
نخل��ص الى القول إن »م« ميك��ن أن يكون احلرف 
اخمُلتَصر ألي »مواطن فلس��طيني«، كما ميكن أن 
حَت��ل أو ُمضطَهد«  يكون داللة ألي ش��خص »ُمُ
في العالم، عل��ى الرغم من أنني أرجح أن يكون 
هذا ال��� »م« هو الوجه اآلخر للمخرج الذي أطّل 
علين��ا بص��ورة الزنديق ال��ذي يتف��اداه اآلخرون 

وينفرون من حضوره الثقيل.
البد من االش��ادة بأداء الفنان محمد بكري 
الذي جسد دور هذه الشخصية االشكالية 
ومنحها الكثير من القوة واملصداقية وأتاح 
للمشاهدين فرصة متابعة عمل سينمائي 
فلس��طيني س��لس مبني بناًء درامًيا قويًا 
يفح��ص ثنائي��ة ال��ذات واملوض��وع في آن 
مًعا، وال يتيح للضجر أن يتس��ّرب الى بصر 
املتلق��ي وبصيرت��ه ألن األحداث واملش��اهد 
املتتابعة مليئة بعناصر الش��ّد والتشويق 

والترّقب.1 

عن إيالف

سـينما



كد اخملرج الفلس��طيني ميش��ال خليفي انه يهدي جائزة املهر ألفضل فيلم عربي التي أ
منحته��ا لفيلمه >زندي��ق< جلنة حتكيم 
ال��دورة السادس��ة م��ن مهرج��ان دبي 
السينمائي الدولي، الى >اطفال غزة وكل 

االطفال الذي لهم احلق في احللم<.
وقال خليفي لوكالة فرانس برس انه يهدي 
جائزت��ه وهي أرف��ع مكافأة ف��ي املهرجان 
أطف��ال فلس��طني  >ألطف��ال غ��زة وكل 
وأطف��ال العال��م الذين لهم احل��ق في ان 
يحلم��وا ويحققوا حلمهم من خالل الفن 

والسينما واالدب<.
وت��دور أح��داث >زندي��ق< عل��ى م��دى أربع 
بالتوت��رات  حافل��ة  س��اعة  وعش��رين 
واالح��داث التي ال تزال تنعك��س في راهن 
الفلسطينيني منذ النكبة الى اليوم على 
خلفي��ة ع��ودة مخرج فلس��طيني يعيش 
في أوروبا ال��ى رام اهلل لتصوير فيلم يوثق 

للنكبة في 1948.
و<زنديق< ليس العمل الوحيد املتعلق بفلسطني الذي منح جائزة في املهرجان الذي اختتم 

مساء االربعاء، إذ ان اربع جوائز اخرى ذهبت الى افالم تتعلق بهذه القضية.
وشارك في مسابقة املهر لالفالم العربية عشرة اعمال من فلسطني ولبنان ومصر والعراق 

واجلزائر واملغرب وفرنسا تناوبت على انتزاع حصتها من اجلوائز.
من جهتها، اكدت الفلس��طينية نسرين فاعور التي منحتها جلنة التحكيم جائزة افضل 
ممثل��ة ان >الف��ن هو جواز س��فري الى كل م��كان<. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنس��ية 

)فرانس برس(: >أرجو ان يصل صوت كل امرأة حتمل قضية الى العالم اجمع<،
مؤكدة ان >ما ينقصني هو أهلي وناس��ي وجمه��وري والذين يحبونني، فهؤالء لوال اميانهم 

مبا اقوم به ملا كنت وصلت الى هذه املكانة<.
وفاع��ور منحت اجلائزة تقديرا الدائها دور أم فلس��طينية مهاج��رة الى الواليات املتحدة مع 
ابنها حيث حتاول االنطالق من جديد في فيلم 

شيرين دعيبس >امريكا< الذي سبق له الفوز بجوائز عدة بينها اثنتان 
في القاهرة أخيرا.

وف��ي فئة الفيل��م القصير نال فيل��م >رؤوس دجاج< للفلس��طيني 
بسام علي اجلرباوي اجلائزة االولى بينما نال اللبناني طالل خوري جائزة 
جلنة التحكي��م اخلاصة عن فيلمه >9 آب< الذي يتذكر فيه الش��اعر 

الفلسطيني محمود درويش.
ومنح��ت جائ��زة املهر الثانية في فئة الفيلم الوثائقي لفيلم الفلس��طيني بالل يوس��ف 
>الع��ودة الى ال��ذات< الذي صور في��ه موضوع اخلدمة 
العس��كرية االجباري��ة الت��ي تف��رض عل��ى الدروز 
اجلي��ش  دخ��ول  عل��ى  وجتبره��م  الفلس��طينيني 

االسرائيلي.
وكانت جائ��زة املهر ألفضل فيلم وثائقي من نصيب 
اخملرجة املسرحية اللبنانية زينة دكاش املتخصصة 
في مج��ال العالج بالدراما، عن عمله��ا >12 لبنانيا 

غاضبا<.
ودكاش عملت على الفيلم بالتعاون مع نزالء سجن 
رومية في لبنان حيث قدمت معهم عمال مسرحيا 
مترنوا عليه طوال 15 شهرا، وشارك فيه 45 سجينا 
بعضه��م أمي ال يعرف الق��راءة والكتابة وبعضهم 

من مرتكبي جرائم القتل.
كم��ا نالت زينة دكاش >جائزة اختي��ار اجلمهور< عن 

هذا الفيلم مع انه وثائقي.
وقالت لوكالة فرانس برس انها تس��تعجل الوصول 
ال��ى لبنان إلعالن اخلبر للس��جناء، مؤك��دة ان >هذا 
يثب��ت انه ميكن لهم ان يثبتوا صوتهم، صحيح انهم عملوا أخطاء في وقت ما لكن يجب 

ان تكون هناك لكل انسان فرصة ثانية<.
ومت توزيع 28 جائزة في مختلف اجملاالت ملس��ابقتي املهرجان اللتني اس��تقطبتا اكثر من 62 
بلدا قدم أكثر من 900 فيلم. واش��ار رئيس جلنة التحكيم اخملرج اجلزائري احمد راش��دي الى 
ان جميع االعمال التي قدمت على مستوى واحد تقريبا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية 
>ل��م يكن هناك مش��اكل في جلنة التحكي��م والصعوبة انه لم يكن هن��اك أي فيلم متيز 

فعليا واالعمال املعروضة كانت على مستوى واحد تقريبا<.
وتلقى املهرجان 437 طلبا للمش��اركة في مس��ابقة املهر العربية و513 طلبا للمشاركة 
في مسابقة املهر اآلس��يوي االفريقي. وخصص املهرجان للمسابقتني جوائز تبلغ قيمتها 

االجم1الية 575 ألف دوالر.

عن القدس العربي

romman.saleem@gmail.com

ميشال خليفي يهدي جائزة املهر ألطفال غزة: 
اىل كل االطفال الذين ميلكون احلق يف احللم

ابتسام أنطون

عد موس��م احلص��اد م��ن اجلوائز ب
في مهرجانات الس��ينما الدولية 
لفيل��م أمري��كا بطول��ة الفنانة 
نسرين فاعور وإخراج شيرين دعيس حتصد 
إس��تحقاقها الفنان��ة واخملرج��ة القديرة 
نس��رين فاعور وتفوز بجائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان دبي الدولي للسينما.
نقال عن صفحة مهرجان دبي للسينما 

»منح��ت جلن��ة التحكيم جائ��زة افضل 
ممثلة للفلس��طينية نس��رين فاعور التي 
اجادت ف��ي ادائها دور االم الفلس��طينية 
املهاج��رة الى الواليات املتح��دة مع ابنها 
في فيلم ش��يرين دعيبس “امريكا” الذي 
س��بق ان فاز بجوائز مهم��ة بينها اثنتان 

في القاهرة« 
إضافة لتلك اجلوائز املذكورة حصد فيلم 

دبي متنح درع 
املهر العربي 

للممثلة األفضل 
نسرين فاعور

سـينما
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أمريكا جائزة النقاد احمللفني في مهرجان كان –الفرنسي ألفضل فيلم.
وجائزة اجلمهور في لبنان كذلك االمر مهرجان سنداس جائزة افضل فيلم .

ومؤخرا جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي< الفيلم من بطولة الفنانة واخملرجة القديرة نسرين فاعور , والفنان القدير 
يوس��ف اب��و وردة,والفنانة املبدعة علي��ا ش��ويكات والفنانة القدي��رة هيام عباس 

والشاب الواعد ملكار معلم .
لقد عبرت الفنانة نس��رين فاعور عبر القن��وات الفضائية قناة روتانا خليجية وقناة 
س��ما دبي عن مدى مصداقية دورها في إعطاء صورة عن القيمة اإلنس��انية للفرد 

الفلس��طيني أينم��ا وطأت قدماه وخاصة إنن��ا نبذل جهدنا أينم��ا حللنا في إثبات 
وتثبيت هويتنا كشعب فلسطيني له كيانه وإعتباره وصموده وال نسمح لطمسنا 
هوي��ة وكيان,وأضاف��ت قائل��ة  هذه اجلائزة ليس��ت لي أمنا لنا نح��ن املنعوتني بعرب 
الداخ��ل نحن الفلس��طنيون , ثم أثنت في مهرجان دب��ي قائلة : أعتبر مهرجان دبي 
ل��ه طابع مختلف عن بقية املهرجانات التي كنت حاضرة فيها كمش��اركة , حيث 
يتميز بجودة التنظيم واالس��تقبال ومن��ح الضيف قيمته ,كما أنه مهرجان ال يقل 
أهمية عن مهرجان كان –الفرنس��ي وتعتز بحصولها جائزة من مهرجان فخم مثل 

مهرجان دبي.

جهاد هديب

ال اخملرج الفلس��طيني نصري حجاج، ق
صاحب فيلم “كما قال الشاعر” الذي 
عرض ضم��ن فعالي��ات مهرجان دبي 
الس��ينمائي الدول��ي الذي اختت��م مؤخرا: 
إن فكرة الفيلم أساس��ا ه��ي أنني احتفاء 
بالشاعر محمود درويش وتعبيرا عن فْقده، 
فقد أحسست كما لو أنه مبوته قد فقدته 
أنا ش��خصيا؛ كم��ا لو أن��ه انزل��ق من بني 
يدي. لقد كنت حت��ت تأثير صدمة عاطفية 
كبيرة جدا فأحببت أن أصنع فيلما عن هذا 
اإلحس��اس، لكن لم أكن أح��ب أن أصنعه 

بطريقة كالسيكية”.
أض��اف: “لم أرد ألحد أن يتحدث عن محمود 
درويش غي��ري بل ينبغي أن أحت��دث أنا عنه، 
وأريد في الوقت نفس��ه اخل��روج عن األفالم 
النمطي��ة التي تتن��اول األش��خاص حيث 
احلديث عن الذين رحل��وا ليس بالضرورة أن 
يك��ون حقيقيا وإمنا متخي��ال أيضا، وتعوزه 

الصدقية والدقة في الرواية”.
وأضاف: “سألت نفسي: ما الذي يجعل املرء 
يش��عر باإلحس��اس بفقد محم��ود درويش 
فوجدت أنه��ا األمكنة التي ارتادها س��واء 
مكتبه ف��ي رام اهلل في مجلة الكرمل في 
مركز خليل السكاكيني الثقافي، ومكتبه 
ف��ي بناي��ة مركز األبح��اث الفلس��طينية 
في بوصفه رئيس��ا لتحرير مجلة “ش��ؤون 
فلس��طينية”، ثم إنه قد قرأ مطارح كثيرة 
ب��ل ومناف كثي��رة في حياته مثل مس��رح 
األوديون في باريس وفي املس��رح البلدي في 
تونس وفي م��درج جامعة دمش��ق واملدرج 

الشمالي في جرش، عودة إلى قصر رام اهلل 
الثقاف��ي وهك��ذا، وذلك فضال ع��ن أنه قد 
عاش في هذا البيت وذاك، وأحب هذا املكان 
وذاك وهذه املدينة أو تلك، فتبلورت الفكرة 
بالشكل التالي: وهي أن أصور املسارح التي 
قرأ فيه��ا فارغة بحيث أنه ق��د ترك صوته 

موجودا هنا”. 
وتاب��ع حج��اج: “لكن ثمة 
خ��راب م��ا، فبناي��ة مركز 
آيلة  األبح��اث في بي��روت 
بطوابقه��ا  للس��قوط 
الثمانية، ثم أدري أن هناك 
م��ن  ومثقف��ني  ش��عراء 
العالم يحبون ش��عر  كل 
محم��ود دروي��ش فبحثت 
الشخصيات  من  عن عدد 
العاملية وقمت بتصويرهم 
فيما يقرأون صوت محمود 
وبالتالي  بلغاتهم،  درويش 
التعبير عن البعد اإلنساني 
لشعر محمود درويش وأين 
الش��عر كونيا.  وصل هذا 
ومن ه��ذه التوليفة كلها 

صنع��ت هذا الفيل��م تعبيرا 
محبتي وفْقدي حملمود درويش معا”. 

وفيم��ا يتص��ل بالفْقد من حي��ث أنه ثيمة 
أساسية في صنيعه السينمائي مثل “ظل 
للغي��اب” ال��ذي يطوف في��ه صاحبه خلف 
الفلس��طينيني ف��ي قبوره��م ف��ي أماكن 
عدي��دة من العال��م، من أمي��ركا الالتينية 
وحتى فييتنام، قال نصري حجاج: “إن الفْقد 
جزء من شخصيتي ومن تكويني النفسي 

واإلنساني. 
ول��دت ف��ي مخيم  لقد 
ع��ني احلل��وة ف��ي لبنان 
أنن��ي  عرف��ت  وهن��اك 
فلس��طيني فتربيت وأنا 
أسمع حكاية أهل وأرض 
وخيل وزرع في فلسطني 
أره��ا مطلقا.  لم  لكني 
فكان فْقد امل��كان موجودا دائم��ا ولم أكن 
يوم��ا مواطنا بل الجئا في كل مكان ذهبت 
إليه”. وزاد: “لثماني وعش��رين سنة عشت 
في اخملي��م ثم تنقلت في بالد كثيرة وأقمت 
في بريطانيا س��بع س��نوات ثم منعت من 

دخولها لثالث وعشرين س��نة، ورفع احلظر 
قبل ش��هور، وهذا فْقد أيضا ملكان درس��ت 
فيه وتثقفت فيه وعرفت فيه أشياء كثيرة. 
إن اإلحس��اس بالفْق��د هو جزء م��ن احلياة 
الفلس��طينية لكّن اإلحس��اس به يتفاوت 

باختالف األشخاص”.
وعن أّن حتويل هذا اإلحساس بالفْقد ليصير 
إبداع��ا، هو الفكرة األساس��ية ل”كما قال 

الشاعر” أوضح نصري حجاج: “أشعر بأنني 
جنحت في التعبير عن هذا اإلحساس، ألنني 

عشته واقعيا وانبنت جتربتي وفقا له”. 
وقال في هذا الس��ياق: “أنا أعّبر عن نفسي 
أوال لك��ّن ذاتي ليس��ت منفصلة عن الروح 
والسياس��ية  واالجتماعي��ة  اإلنس��انية 
والتاريخي��ة للش��عب الفلس��طيني، م��ا 
يعن��ي أنن��ي لس��ت منفصال عن ش��رطي 
التاريخ��ي. لقد تربيت ف��ي مخيم وتكّونت 
نفسيتي في هذا الواقع، فنفسي هي ذاتية 
وموضوعية، إمنا نتيجًة لشيء ما أو نتيجًة 
جلهدي اخلاص فقد اس��تطعت أن أعبر عن 
هذا الواقع. بالتالي عن الذات التي تخصني 
والت��ي هي ليس��ت ذاتا 
واقعي��ة  ب��ل  جتريدي��ة 
متام��ا. لذل��ك فعندم��ا 
كنت أقرأ قصيدة حملمود 
درويش كنت أشعر بأنه 
يتح��دث عن��ي أن��ا؛ عن 
نصري حجاج شخصيا، 
ثم ذهبت أكثر من ذلك 
فيما بعد فصرت أشعر 
ب��أن ما يكتب��ه محمود 
درويش ه��و ما أكتبه أنا 
وأعي��ش فعلي��ا في كل 

حرف ومعه”. 
وأوض��ح: “دعن��ي أق��ول 
ش��يئا أيضا فقد قمت 
التي  القصائد  باختي��ار 
أصدق��اء محمود  قرأها 
درويش ف��ي العالم، بل قم��ت بتحريرها أي 
أنني قمت بتقدمي جمل وتأخير س��واها، أي 

أنني أعدت قراءته متاما”.
“إن الفيلم هو محمود درويش بحسبي أنا”. 
بهذا خت��م نصري حجاج حديث��ه ل”االحتاد 

الثقافي”.1

عن االحتاد اإلماراتية

عرض فيلمه ضمن فعاليات مهرجان دبي 
السينمائي الدولي

نصري حجاج: »كما قال الشاعر« هو حممود درويش

عال الشيخ

عل��ى الرغ��م م��ن أن حيات��ه تنحص��ر بني 
املس��رح والتلفزيون والس��ينما، إال أن الفن 
لم يش��فع له أم��ام احملكمة اإلس��رائيلية 
التي تتهمه بالعنصرية ومعاداة السامية، 
والتي س��يصدر حكمها ف��ي مطلع العام 
املقب��ل، خصوصاً بعد فيلمه »جنني جنني« 
ال��ذي يعد جتربت��ه اإلخراجي��ة األولى. وقال 
اخمل��رج واملمثل الفلس��طيني محمد بكري 

ل�»اإلم��ارات الي��وم« »اتهم��ت بالعنصرية 
ألن��ي ص��ّورت الواقع الذي لم يق��در اإلعالم 
عل��ى تصويره بعد منعه م��ن دخول مدينة 
جن��ني، الت��ي تعرضت ألبش��ع اجمل��ازر التي 
حدث��ت ف��ي التاري��خ«. وأضاف »أن��ا انتظر 
احلكم، ومهما كان سأتقبله، ألن فلسطني 
حتتاج منا إلى كثير من التضحيات«. بكري 
أكد أنه س��يظل مخلصاً للف��ن والكاميرا 
مهما كانت النتائ��ج، »ألننا بالفن ميكن أن 

نحرك العالم ونلفت نظره

حممود درويش يف فيلم وثائقي 
جديد  

حممد بكري: إسرائيل صّورت جمزرة 
»جنني« بكامريا أفراح  

سـينما
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إل��ى قضيتن��ا العادل��ة أكث��ر 
م��ن القنابل، عب��ر الفن ميكننا 
جتسيد رائحة املوت، وهي شيء 
غي��ر ملم��وس ال يس��تطيع أن 

يعبر عنه إال الفن«.
وقال »أدرك أن احلرب مع الكيان االس��رائيلي 
تتعدى مس��ألة األرض التي هي باألس��اس 
مغتصب��ة، ألنها صارت حرب��اً ثقافية بكل 
ما تعنيه الكلمة م��ن معنى«، وأضاف »أنا 
ممث��ل، ولم أك��ن أتوقع أن أق��ف يوماً خلف 
الكامي��را، ولك��ن من هول ما س��معت عن 
مجزرة جنني،  خصوصاً أن إس��رائيل منعت 
وس��ائل اإلعالم من دخول املنطقة قررت أن 
أذهب بكاميرا استأجرتها من محل لتصوير 
األفراح«، وأوضح »تهمتي أن فيلمي يحكي 
عن جنني التي لم يصل الناس إلى حقيقة 
ما حدث فيه��ا، تهمتي أني ص��ورت رائحة 

امل��وت املنبعثة من كل 
مكان«. وأضاف »كنت 
أقدم مسرحية للوركا 
ف��ي مدين��ة الناصرة، 
وفي تلك األثناء قامت 
الق��وات اإلس��رائيلية 
وكان  جن��ني،  باجتياح 
أول رد فع��ل من قبلي 
أن قمت بوقف عروضي 
املس��رحية، ث��م بدأت 
مفادها  أخب��ار  تصلنا 
أن اجليش االس��رائيلي 
قام بإغالق جنني ومنع 
دخول الصليب األحمر 
االع��الم،  ووس��ائل 
فش��عرت كما ش��عر 
الكثير بأن هناك شيئاً 
وسيكون  س��يحصل 
مدمراً، فق��ررت وفريق 
العمل في املس��رحية 
ام��ام  االعتص��ام 
األميركية  القنصلية 
في الق��دس احتجاجاً 

على السياسة االميركية الداعمة، وغنينا 
أغنية الش��يخ امام )ش��رفت يا نيكس��ون 

بابا(«.
وأوضح أن��ه في ثاني أيام اجملزرة ش��ارك هو 
واملمثلة الفلسطينية فالنتينا في تظاهرة 
س��لمية »وقفنا رافعني الشعارات فجاءت 
سيارة جنود إسرائيلية وأطلقت النار علينا 
فأصيبت فالنتينا، وفي هذه اللحظة سألت 
نفس��ي: إذا كنا نحن املس��املني والواقفني 

بش��كل حضاري مت إطالق الن��ار علينا، فما 
الذي تفعله اسرائيل بأهالي جنني؟ فقررت 
الدخول ال��ى جنني مهما كان��ت العواقب، 
وإذا كانت احلقيقة وقولها هي التهمة التي 

ستالحقني فأهالً بها«.
  

زهرة
يصور بك��ري في فيلم��ه الوثائق��ي األخير 
»زه��رة« خالت��ه زه��رة الت��ي ُش��ردت م��ن 
منطقتها عام ،1948 ولكنها ظلت ُمصّرة 
عل��ى أن تعود إليها. وأوض��ح أنه وملدة ثالث 
س��نوات وهو يحضر للفيلم ويجوب برفقة 
خالت��ه أماك��ن وي��زور أش��خاصاً لتكوي��ن 
ش��هادات حية عن النكبة التي مازال أثرها 
موج��وداً«. وق��ال »اجللط��ة القلبي��ة التي 
تعرضت لها خالتي كانت مبثابة جرس إنذار 
لإلس��راع في تسجيل ش��هادتها وشهادة 

م��ن حوله��ا بطريقة مختلفة ع��ن االفالم 
الت��ي قدمت فيها قصص النكبة«، وأضاف 
»ال تترك زهرة قضية إال وتتطرق إليها، بدءاً 
من زواجها بابن عمها حسن مروراً بالهجرة 
القس��رية له��ا م��ن قريته��ا »البعنة« في 
اجلليل وعودتها إليه��ا بعد أن أقل من عام، 
مقدمة صورة واضحة لنجاح ما يقارب من 
150 ألف فلس��طيني ف��ي البقاء أو العودة 

إل��ى منازله��م ف��ي مدنهم وقراه��م التي 
رحلوا أو أجب��روا على الرحيل عنها في عام 

.»1948
ت��روي زه��رة حكايات من رحلة الس��فر من 
قريتها ال��ى لبنان، ومنها قص��ة تلك املرأة 
الت��ي كان��ت حامالً في ش��هرها التاس��ع 
وجاءه��ا اخملاض وهي ف��ي الطريق، فما كان 
منه��ا إال أن قطع��ت احلبل الس��ري بحجر 
ولف��ت ابنه��ا وحملت��ه وأكملت الس��ير، 
وحتكي اول ش��تيمة س��معتها م��ن الناس 
وكان��ت حينها »ي��ا الجئ��ة«، فاللجوء كان 
يعتبر ش��تيمة وع��اراً كبيراً عل��ى من ترك 
أرض��ه، أم��ا الي��وم فالالج��ئ يعتب��ر رم��زاً 
نحتم��ي وراءه لنحق��ق العدل ف��ي عودته، 
وهي املطلب الرئيس الذي ال نستغني عنه 
كالقدس متاماً. وأش��ار إلى أن الفيلم مبني 
على قصة حقيقية تتضم��ن الرحلة التي 

واجهه��ا الالجئ��ون الذين ترك��وا منازلهم 
خوفاً من اجل��وع والعطش، وهي تركيز على 
الطريق الطويل الذي ال يعرف برداً أو مطراً، 

بل يعرف قهراً وظلماً وحسرة.

اخلط األخضر
وق��ال بكري الذي يؤمن ب��أن الفن قادر على 
أن يك��ون صلة الوصل بني ش��عوب العالم 

»أح��رص على ع��رض جميع أفالم��ي التي 
أقوم بإخراجها أو التمثيل فيها داخل اخلط 
االخضر)إس��رائيل(«. وأض��اف »أن��ا أعي��ش 
هناك، ألني متمس��ك ببيت��ي وأرضي، على 
الرغم م��ن املعاملة الس��يئة التي أتعرض 
له��ا، وأن ع��دداً من ال��دول العربية يتعامل 
مع��ي كإس��رائيلي ألني مجب��ر على حمل 
جواز س��فر إس��رائيلي«. وأكد أن إس��رائيل 
اس��تطاعت أن تس��تميل عاطف��ة أوروب��ا 
وأميركا بكمية االفالم التي تنتجها سنوياً، 
ناهيك عن إعالمها القوي وسيطرتها على 
إع��الم تلك ال��دول، لذل��ك أع��رض أفالمي 
وأحرص دوماً على وجودها أمامهم كي أقول 
له��م إنني كفلس��طيني موجود وحي، وأن 

العالم لم يعرف بعد احلقيقة الكاملة.
  

 درويش في الذاكرة 
تدور أحداث الفيلم الذي يجس��د فيه 
الفلس��طيني محمد  واملث��ل  اخمل��رج 
بكري شخصية الشاعر الفلسطيني 
الراح��ل محمود رويش، ح��ول طفولة 
وش��باب ه��ذا الش��اعر الكبي��ر الذي 
يعي��س ف��ي قل��وب الفلس��طينيني 
والعرب جميعاً. وي��روي الفيلم عالقة 
درويش بأصدقائه الش��خصيني الذين 
قض��ى معه��م أوقات��ه ف��ي مختلف 
البلدان ف��ي العالم، حي��ث كان دائم 
التنقل من دون أن يستقر به احلال في 
بلد معني، كما يصّور عالقته بعائلته 
في قرية اجلليلية اجلديدة على مسافة 
م��ن مس��قط  كيلومت��رات  بضع��ة 
رأس��ه قرية »البروة« املهّجرة. ويتناول 
الفيلم روائع درويش الشعرية واألدبية 
والسياس��ية، م��روراً ب��كل محطاته 
التاريخي��ة واجلغرافية من��ذ طفولته 
ف��ي »البروة« قبل النكب��ة وصوالً إلى 
بدايات شعره وعالقته بالكتاب واللغة 
واملالحقات من قبل أجهزة الس��لطة 
اإلس��رائيلية. ثم يتط��رق إلى مرحلة 
خروجه من البالد إليأ موس��كو، مصر، 
بيروت، باريس، تونس، رام اهلل، عمان، وصوالً 
إلى الث��رى الذي احتضنه فيأ رام اهلل، فهي 
بالنسبة إلى بكري سيرة ذاتية حتمل قصة 
ش��عب مازال يبحث عن احلرية واالستقالل 
تتجسد ف1ي قصة شاعر وإنسان عمالق. 

 
 

عن اإلمارات اليوم

سـينما
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فاز جبائزة الفيلم العربي يف >ترايبيكا ـ  فيلمها >املر والرمان< 
جنوى النجار: بطولة الفلسطيين احلقيقية يف قدرته الدائمة  الدوحة< 

على احلياة 
رحاب ابو هوشر

م تذهب اخملرجة ل
جن��وى النج��ار بعي��دا ع��ن حكايتها 
الفلس��طينية عندم��ا اخت��ارت >املر 
والرم��ان< عنوان��ا لفيلمه��ا الروائ��ي األول. 
تذكرْت أس��طورة كانت قرأت�ْها من املوروث 
وتقول األسطورة  الفلس��طيني،  الشعبي 
أن ف��ي كل رمانة بذرة تأتي م��ن اجلنة، هي 

ب��ذرة األم��ل واحلياة، فمزج��ت حالوة 
الرمان مبرارة عيش الفلسطيني حتت 
االحتالل، وكتبت باملذاقني س��يناريو 

وحوار الفيلم أيضا. 
الفيل��م ج��اء مغاي��را ف��ي طرح��ه 
لنمطي��ة س��ادت س��ينما القضية 
الفلس��طينية، كم��ا متيز بأس��لوب 
إخراج��ي ناض��ج، ظه��ر جلي��ا ف��ي 
سيطرة اخملرجة على عناصره الفنية، 
وفي قدرته��ا العالية على التوظيف 
كالرق��ص  أخ��رى  لفن��ون  الرم��زي 
اإلخراجي��ة،  رؤيته��ا  تش��كيل  ف��ي 
فأحرزت جناحا كبيرا في ش��د حواس 

وأحاسيس املتلقني حتى النهاية. 
>املر والرمان< فيلم يجسد العذابات 
الت��ي يواجهها الفلس��طينيون في 
س��ينمائية  بلغ��ة  االحت��الل،  ظ��ل 
حرصت عل��ى إبراز الوجه اإلنس��اني 
للفلس��طيني في تفاصيل عيش��ه 
اليومي��ة، م��ن خ��الل قص��ة جت��ري 
أحداثها في فلسطني، عندما يتزوج 
)زي��د( من )قم��ر( العاش��قة للدبكة 
والرق��ص الش��عبي، ويأت��ي بها من 
الق��دس لتقي��م معه ف��ي رام اهلل، 
حيث يعمل في مزرعة زيتون متتلكها 
أسرته، وتلتحق زوجته بفرقة للدبكة 
والرقص الشعبي في املدينة. ال متض 
أيام على الزف��اف، حتى تداهم قوات 
األرض  ملص��ادرة  املزرع��ة  االحت��الل 
واعتق��ال زيد، بع��د مواجهة عنيفة 

أبدعت اخملرجة ف��ي تصويرها، لتصبح 
العروس زوجة معتقل، محاطة باحملظورات 
االجتماعية، وال جتد إال الرقص مالذا للتحرر، 
فتتسلل عائدة لفرقة الدبكة، حيث تلتقي 
مدرب��ا جدي��دا، ه��و )قيس(، الفلس��طيني 
الق��ادم من لبنان، وتنش��أ بينهما مش��اعر 
مبهمة، تظل حبيس��ة الصم��ت والصراع 
الذي تعيش��ه )قمر( ما ب��ني وفائها لزوجها 
املعتقل وإعجابها باملدرب، والذي حتس��مه 

بالعودة لزوجها بعد اإلفراج عنه. 
شارك فيلم >املر والرمان< في عدة مهرجانات 
س��ينمائية دولية، وحصل على جوائز منها 
جائزة مهرجان سان سباستينان االسباني 
ع��ام 2008، كما افتتح >الليال��ي العربية< 
في مهرجان دبي الس��ينمائي ع��ام 2008، 
وكانت آخر مشاركاته في مهرجان ترايبيكا 
الدوح��ة، حيث انتزع جائزة اجلمهور ألفضل 
األف��الم العربية قبل بضعة أي��ام. واخملرجة 
جنوى النجار، درست اإلخراج السينمائي في 

الواليات املتحدة، وفي رصيدها بضعة أفالم 
وثائقي��ة وروائية قصي��رة، وتقيم بني عمان 
ورام اهلل. التقيتها ف��ي عمان حيث يعرض 
فيلمها حالي��ا، وحاورتها ملعرفة املزيد حول 

جتربتها السينمائية في هذا الفيلم: 

كنت املؤلف��ة وكاتبة الس��يناريو واخملرجة 

للفيلم، من أين أتيت بفكرة الفيلم؟
احلي��اة  ع��ن  واقعي��ة  قص��ة  تق��دمي  أردت 
الفلس��طينية حت��ت االحت��الل، ل��م أرغب 
بتق��دمي فيل��م وثائقي عن ظ��روف االحتالل 
كما اعتدنا في الكثير م��ن أفالمنا. فكرت 
بقصة حول أناس عاديني، ميارسون حياتهم 
اليومي��ة في ظ��ل املعاناة املس��تمرة، وفي 
نف��س الوق��ت ال يتجاهل��ون إنس��انيتهم. 
إنه��م مثل كل البش��ر، يحب��ون ويتزوجون 
ويفرح��ون ويتأملون. الفلس��طينيون قبل أن 
يكونوا موضوعا لقضية، هم ذوات إنسانية 
ال تختل��ف عن أي انس��ان في ه��ذا العالم، 
وهم شعب ألفراده مالمحهم االجتماعية 
وتقاليده��م الت��ي تخصه��م. ه��ذه كانت 
الفكرة األساسية التي أردت إبرازها، وقمت 
بصياغتها عبر قصة حب وزواج، ال يهنأ بها 
العروسان بسبب االحتالل، فيسجن الرجل 
ل��دى االحت��الل، وتس��جن املرأة ف��ي ثقافة 

اجملتمع، في معادلة ما بني قيود اجلس��د في 
السجن الصغير، وقيود اجملتمع الكبير الذي 

أسر زوجته، وبالتالي يأسرنا كلنا.
هل هو فيلم جتميلي للواقع الفلس��طيني 
حت��ت االحتالل، ألم يكن >ناعما< بالنس��بة 

لفيلم عن القضية؟
باخللفية كان االحتالل واضحا في قس��وته، 

نق��اط التفتيش واحلواج��ز، اجل��دار العازل، 
ومصادرة األرض، الس��جن، املعاناة واخلوف، 
قطعا ل��م يك��ن جتميلي��ا. لكنن��ي ركزت 
عل��ى فكرة كوننا قادري��ن على صنع احلياة، 
وعيشها بتفاصيلها اإلنسانية بالرغم من 
األلم والواقع املأساوي. إن نحن فقدنا القدرة 
على احلياة أو توقفنا عن احلب، عندها فقط 
يكون االحتالل قد انتصر، ألنهم يريدوننا أن 
منوت. نحن لس��نا أبطاال فقط، أو ش��هداء 

ومعتقلني، نحن بشر قبل كل هذا.
كيف تتح��دد مالمح البطول��ة التي تصل 
حد الترميز في شخصية، وما هي املسافة 

التي تفصلها عن مالمح اإلنساني؟
بالنس��بة لي ليس البط��ل فقط من يقوم 
بأعم��ال خارقة ضمن مفاهيمنا الس��ائدة، 
والت��ي تفق��د اإلنس��ان إنس��انيته، عندما 
نحوله إل��ى رمز ال يجوز املس��اس به، منزه 
عن األخط��اء والضعف البش��ري. إنني مع 

بطول��ة تكش��ف اإلنس��اني العمي��ق في 
الش��خصية، >قيس< في الفيلم بالنسبة 
ل��ي بطل، مبا واجهه خ��الل جلوئه في لبنان، 
وبقدرت��ه عل��ى الصم��ود، واص��راره عل��ى 
االستمرار واس��تكمال حلم والده، بالعودة 
إل��ى فلس��طني. والبطل بالنس��بة لي هو 
إنسان يشبهني، وميكنني رؤيته واإلحساس 
به. هذا هو البطل احلقيقي بنظري. ما 
عدا ذلك يصب��ح أبطالنا آلهة، وأنا ال 

أبحث عن آلهة.
أثار >املر والرمان< جدال واسعا، وطالته 
انتق��ادات تعلق��ت مبوضوع��ه، كم��ا 
ملاذا  الس��ينمائية؟  قراءات��ه  اختلفت 

برأيك أثار كل ذلك اجلدل؟
لم أصنع الفيلم بقص��د إثارة اجلدل، 
ول��م يك��ن اختي��اري لقص��ة الفيلم 
لتك��ون مث��ار جدل، فوجئ��ت حقيقة 
بحج��م اجل��دل ال��ذي أثير عل��ى مدار 
عروض��ه  أول  م��ن  أس��ابيع  س��بعة 
ف��ي مدين��ة رام اهلل، من قب��ل النقاد 
والصحافي��ني، ولألس��ف كان منه��ا 
بع��ض اآلراء الت��ي تناول��ت الفيل��م 
بش��كل أس��يء في��ه فهم رس��الته، 
وكش��ف لي ذلك ما وصلن��ا إليه من 
انغالق فكري، رغ��م أن مجتمعنا كان 
يتمي��ز دائم��ا باالنفت��اح االجتماع��ي 
والثقاف��ي، ورغم متيزن��ا تاريخيا أيضا 
الفكري.  االخت��الف  وتقبل  بالتحضر، 
على أنني من جانب آخر س��ررت بهذا 
اجلدل، ألن��ه داللة ح��راك ثقافي على 
األق��ل. كان ال بد لالخت��الف في قراءة 
الفيل��م م��ن أن يثير ج��دال، وهذا من 

اإليجابيات التي حققها الفيلم.
تشكل شخصية املعتقل أو السجني 
النض��ال  تاري��خ  ف��ي  رمزي��ة  قيم��ة 
الفلس��طيني، وق��د تع��رض الفيلم 
لهجوم من بعض األطراف في الداخل، 
باعتب��اره ش��كل إس��اءة لش��خصية 
الس��جني وزوجت��ه. ه��ل كان كس��ر ه��ذه 
الرمزية مقصودا لدي��ك لرغبتك في تقدمي 

رؤية جديدة؟
السينما هي أداة للتعبير عن الفكر احلر، ال 
حتتمل قيودا وال ضوابط وال خطوطا حمراء، 
كم��ا ال حتتمل أيض��ا االختالفات في الفكر 
والرؤي��ة، بني هذا التيار وذاك، ولكل مجتمع 
خطوطه احلم��راء التي أتفهمه��ا، لكنني 
كمخرج��ة أو فنانة ال ميكنن��ي االلتزام بها 
كإطار يح��دد عملي. كي��ف ميكنني تقدمي 
ما أعتب��ره إبداعا، أو ما يش��كل إضافة، اذا 
التزمت فقط مبا يري��ده اجملتمع، وما احلاجة 
لإلب��داع كل��ه إذن؟ ع��الوة على ذل��ك، فإن 
م��ا قدمته ف��ي الفيلم، رمبا الق��ى اعتراضا 
م��ن البع��ض، لكنه الم��س هم��وم آخرين 
كثر. التقيت بس��جناء محرري��ن، وبزوجات 
سجناء، قاموا بشكري على الفيلم، وذكروا 
لي بأن ما قدمته ال يقارن باملعاناة الفعلية 

سـينما
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الت��ي تعيش��ها الزوجات خالل 
س��جن أزواجه��ن. أحدهم قال 
ل��ي: لن تصدقي وأنا الس��جني 
السياس��ي )الرمز( ما فعله أهلي بزوجتي. 
كل هم��ي كان تس��ليط الضوء على هؤالء 
ال��ذي يدفعون الثم��ن من حياته��م وحياة 
أس��رهم، ثمن��ا حلري��ة ش��عب ومجتم��ع 
بأكمله، لكنهم في نفس الوقت منسيون 
وال يشعر أحد مبعاناتهم ومعاناة زوجاتهم 
كبش��ر، لديه��م احتياجاتهم اإلنس��انية 

وآالمهم أيضا.
ه��ل ه��ذه الطروح��ات، عل��ى إنس��انيتها، 
تعد من أولويات الفلس��طيني الواقع حتت 
االحت��الل، ويعان��ي م��ن القص��ف والترويع 

ه��ل  والتجوي��ع؟ 
جتهد  الت��ي  املرأة 
أوالده��ا  لتربي��ة 
جتد  وحمايته��م، 
لهموم  متس��عا 
العادي��ة  األنث��ى 
في أي م��كان في 

العالم؟ 
بداية  التأكيد  أود 
عل��ى متي��ز امل��رأة 
 ، لفلس��طينية ا
لذاته��ا  وإثباته��ا 
م��كان  كل  ف��ي 
في��ه،  تتواج��د 
فهي امرأة واعية، 
قوي��ة،  عامل��ة، 
إدارة  عل��ى  وقادرة 
ونتيجة  حياته��ا، 
لظ��روف االحتالل 
كثيرا  القاس��ية، 
م��ا يلق��ى عليها 
العائل��ة  ع��بء 
وتنجح  بأكمل��ه، 
مهمته��ا  ف��ي 

بشكل مش��رف. وخالل عملي على الفيلم 
في الداخل، لقيت تعاونا كبيرا، ولم أش��عر 
ب��أي تعصب أو رفض، الوضع قاس وش��ديد 
الصعوبة، لكن املرأة الفلسطينية موجودة 
دائما وفي كل مكان، وال زال اجملتمع منفتحا 

هناك في فلسطني.
رمبا كان في سؤالك إشارة إلى بعد طبقي، 
وفي احلقيقة لم أهتم به في الفيلم. كنت 
أش��تغل على اإلنس��اني املوج��ود لدى كل 
امرأة، وأتساءل هل إذا كانت املرأة منهمكة 
بحياة أوالدها، أال تشعر بالوحدة؟ وهل متوت 
احتياجاته��ا ورغباته��ا، ومخاوفها وآالمها 
كإنس��انة؟ رمب��ا تختل��ف أش��كال التعبير 
وفق��ا لش��خصية كل ام��رأة ومس��تواها 
التعليم��ي والثقافي واالقتص��ادي، لكنني 
أعتقد أن اإلحس��اس اإلنس��اني واحد، وقد 
قابل��ت نس��اء عديدات في مرحل��ة اإلعداد 
للفيلم، ومن مختلف املستويات والظروف، 
حتى أمس��كت مبالمح الش��خصيات التي 

رسمتها لكل امرأة في الفيلم.
يتميز الفيل��م باحتفائه بامل��كان وبالبيئة 
االجتماعية، ويكش��ف عن طق��وس احلياة 
الفلس��طينية، وه��و م��ا ن��در أن رأيناه في 
الس��ينما الفلس��طينية. ه��ل تعتقدي��ن 

أن الفلسطيني-اإلنس��ان غائ��ب احلض��ور 
سينمائيا؟

نع��م، لق��د ظل��ت احلي��اة الفلس��طينية 
مغيب��ة س��ينمائيا ف��ي معظم م��ا أنتج 
من أف��الم، ولم يطلع العال��م على جوانب 
اليومي��ة للفلس��طينني، بوصفهم  احلياة 
ش��عباً، له��م أس��لوب حي��اة ممت��د، لهم 
تقالي��د وطقوس ومأك��والت، باإلضافة إلى 
تراثه��م في الغن��اء والرقص. خ��الل عملنا 
عل��ى الفيلم، تركز معظم اجلهد على تلك 
التفاصيل، عملنا عليها بعناية. في مرحلة 
اإلعداد، قمت بإجراء دراسات مطولة، حتى 
توصلت ملا يتوجب تقدميه. وبالتأكيد فإنني 
أردت االحتفاء باملكان أيضا، ألن فلس��طني 

وطبيعته��ا  بجغرافيته��ا  ج��دا،  جميل��ة 
ومعماره��ا. عادة ل��م نكن نرى س��ينمائيا 
إال جانب��ا واح��دا من الواقع الفلس��طيني، 
وه��و املأس��اة، وعلى أهميت��ه، إال أن اجلانب 
اآلخ��ر، االجتماع��ي والتاريخي الذي يش��ير 
إلى وجودنا وبقائنا، ظل مهمش��ا. كثير من 
الناس ومنهم عرب، ال يعرفون ش��يئا حتى 
اآلن عن أس��لوب حياة الفلسطينيني، وقد 
واجهت هذا في مهرجان دبي، جاءتني ممثلة 
بحرينية، بعد عرض الفيلم، وقالت لي: اآلن 

عرفتكم وعرفت كيف تعيشون.
واس��ع  مش��هد  عل��ى  الفيل��م  ينفت��ح 
لألرض الفلس��طينية. أنت الفلس��طينية 
األمريكي��ة املول��د، كي��ف تش��كل وعيك 
بهويتك كإنسانة ثم كفنانة؟ كيف انبنت 

عالقتك مع الوطن-األرض؟
هذا سؤال ملتبس، ألن خصوصية الهوية ال 
تعنيني حقا، فوالدي نشأ في القدس لكن 
جذوره متتد إلى مدينة السلط األردنية، أما 
والدتي فهي من مدينة يافا. لقد نشأت في 
بيت عربي، ال يقيم وزنا لكل هذه الفروقات، 
وف��ي نف��س الوقت، نش��أت عل��ى االنتماء 
لعروبت��ي ولقيمي االنس��انية. أما عالقتي 
بفلس��طني، فه��ي ال تنفصل ع��ن عالقتي 

ب��كل ما ه��و إنس��اني. قضية فلس��طني 
بالنس��بة ل��ي ه��ي قضي��ة ح��ق عادلة، ال 
تختل��ف نظرت��ي لها عم��ا كان يجري مثال 
في جن��وب إفريقيا. القضية بالنس��بة لي 
إنس��انية أكثر من كونه��ا وطنية في إطار 

ضيق، بغض النظر عن انتماءاتي العائلية.
في الفيلم إبراز لهوية األسرة الدينية، خالل 
طقس ال��زواج مثال، وفي أكث��ر من موضع. 
مل��اذا اخت��رت لفيلم��ك أس��رة مس��يحية 

وليست مسلمة؟ 
لم يكن ذلك مقصودا متاما، فاملس��يحيون 
وأنا منهم موجودون في فلسطني إلى جانب 
املس��لمني، وهم ج��زء أصيل من الش��عب 
الفلس��طيني، لذلك لم أجد مش��كلة أو 

محاذير ف��ي تقدميهم، باإلضاف��ة إلى بعد 
آخ��ر مهم بالنس��بة ل��ي، وهو م��ا يحدث 
مؤخرا، من تراجع خلطاب القضية بوصفها 
قضي��ة وطني��ة لصال��ح اعتباره��ا قضية 
دينية - اس��المية، أنا هنا أش��دد على أنها 
قضي��ة وطنية، ومتس كافة فئات الش��عب 
الفلسطيني، وهي في جذورها، مثلما جرت 
مص��ادرة األرض ف��ي الفيل��م، قضية أرض 
محتل��ة. فالص��راع في نظ��ري ليس صراع 
اإلس��الم ضد اليهودية، وإمنا صراع الشعب 

الفلسطيني ضد االسرائيليني.
هل يحمل الفيل��م رؤيتك اخلاصة للصراع، 
تغل��ق )أم حبيب( ب��اب مقهاها وهي تقول: 
>بره في مشاكل<. هل األمر مجرد مشاكل؟ 
و<زهقت االس��رائيلية والفلسطينية<. هل 

تضعني الطرفني في نفس الكفة؟ 
رؤيت��ي  حتم��ل  حبي��ب  أم  ش��خصية 
للش��عب الفلس��طيني، فهي ترمز للروح 
الفلسطينية، وللمرأة الفلسطينية القوية 
املكافحة، والتي ال تخش��ى املواجهة، وفي 
نفس الوقت ه��ي املمتلئة باحلياة والباحثة 
ع��ن احل��ب. وهي أكث��ر الش��خصيات التي 
أحببتها، وقد اس��تلهمتها باملناس��بة من 
امرأة فلس��طينية، تدير مقهى في مخيم 

قلنديا، ذات شخصية ملفتة بقوتها.
العب��ارات الت��ي قالتها )أم حبي��ب(، كانت 
تعليق��ا على األخب��ار ال��واردة م��ن الراديو 
والكلم��ات  الس��الم،  مباحث��ات  ح��ول 
املس��تهلكة مثل الش��جب واإلدانة... الخ، 
وف��ي نفس اللحظة، كان اجلنود ينتش��رون 
في اخل��ارج. هذا كان تعبيرا ع��ن تردي احلال 
في الداخل، وعن اإلنهاك النفس��ي واملادي 
الذي يعاني��ه الناس هناك، لق��د تعبوا من 
الكالم املس��تهلك والفشل الدائم، وتعبوا 
من االحت��الل وفق��دان األمل، ألنهم بش��ر 
ببس��اطة، وم��ن حقهم عي��ش احلياة مثل 
كل البش��ر. لم يكن ثمة موقف سياس��ي 

باملعنى الذي أشرت إليه أبدا.
الفيل��م  لغ��ة 
ب��دت  الس��ينمائية 
واتس��مت  هادئ��ة، 
غربي��ة،  مبقارب��ات 
أن  يق��ول  والبع��ض 
بع��ض املش��اهد ف��ي 
جرأته��ا نس��بيا، وغير 
املألوفة في الس��ينما 
كانت  الفلس��طينية، 
املش��اركات  حلسابات 
الغربي��ة وغير ذلك. ما 

رأيك؟
اللغة  ما هو مفه��وم 
لدين��ا؟  الس��ينمائية 
مجرد  الس��ينما  ه��ل 
تأثير واحد، أو أس��لوب 
املطلوب  ه��ل  واح��د؟ 
مني أن أش��تغل دائما 
على الص��راخ والثرثرة 
ألتن��اول القضية. وهل 
تعد هذه ميزة أم عيبا 
الس��ينما  به  تتس��م 
العربي��ة أو على األقل 
معظم األفالم املنتجة 

حتى اآلن؟
األمر بالنسبة لي مجرد أسلوب سينمائي، 
ل��م أفكر مبقاربة س��ينما الغ��رب، او تقدمي 
م��ا يناس��بهم ليصفق��وا ل��ي، اجلمه��ور 
الغرب��ي ليس هدف��ا لي. كل م��ا فكرت به 
هو صناع��ة فيلم يعبر عن أفكاري، س��واء 
ش��اهده العرب أو الغرب، لم يكن هناك ما 
يجبرني على وضع م��ا يتعارض مع أفكاري 
ألكس��ب الغ��رب، وم��ع ذلك، فح��ني عرض 
الفيل��م في املهرجانات العديدة في أمريكا 
وأوروب��ا، القى صدى طيب��ا، والصاالت كانت 
متتلئ باجلمهور، أما على مس��توى تقنيات 
األس��لوب، فهذا يعود للمؤثرات اخلاصة بي، 
أس��لوبي الفني باعتب��اري خريجة جامعة 
أمريكية رمبا حمل مالمح مختلفة قياس��ا 
بأس��لوب مخ��رج درس الس��ينما في مصر 

مثال. هذه التصنيفات كلها ال تعنيني.
متي��ز أداء املمثلني بالص��دق والعفوية، على 
م��اذا اعتم��دت ف��ي رؤيت��ك الفني��ة ألداء 

املمثلني؟ 
بش��كل من األش��كال كانت لدّي بالتأكيد 
رؤيت��ي الفني��ة جت��اه األداء التمثيلي، ولكن 
ال أس��تطيع احلديث عن أس��لوب خاص في 
اإلخراج، فهذا فيلمي الروائي األول. تصوري 

سـينما
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ل��ألداء ارتب��ط بتجس��يد حياة 
واقعي��ة، لذل��ك اعتمدت على 
فكرة احلديث، كنا نتحدث كل 
يوم، جنلس جميعا وأطلب منهم ان يتحدثوا، 
ولك��ن دون اإلخالل بالس��يناريو، اش��تغلت 
م��ن خالل احلديث على إب��راز التفاصيل في 
ش��خصيات حتي��ا حياتها اليومي��ة، وصوال 
إل��ى أداء واقع��ي يتالءم مع أج��واء الفيلم. 
حني عرض الفيلم ف��ي مهرجانات اوروبية، 
كان أداء املمثل��ني أكث��ر ما أث��ار اعجابهم، 
ووصفوه كما قلت بالعفوية، ألنهم متكنوا 
من االحساس بالش��خصيات، كانت قريبة 

منهم عاطفيا وانسانيا. 
كي��ف قم��ت باختي��ار املمثل��ني؟ وهل كان 
املمثل��ة  املص��ري،  لياس��مني  اختي��ارك 
الفلس��طينية املقيمة في لبن��ان ألداء دور 
)قمر(، مل��ا يتطلبه الدور من جرأة نس��بية، 
غي��ر متاحة لدى ممثالت ف��ي مجتمع ال زال 

محافظا كاجملتمع الفلسطيني؟
لم يقع اختيارها ضمن مثل هذه احلسابات. 
ذهب��ت إلى ع��دة بلدان في مرحل��ة اإلعداد 
بحث��ا عن ممثلني. كنت أفك��ر مبمثلني عرب، 
في ح��ال عدم توف��ر ممثلني فلس��طينيني، 
وكان يهمن��ي أيض��ا إج��ادة اللهجة. قمت 
بعش��رات جت��ارب األداء ملمثالت ف��ي عمان، 
بي��روت، لندن، وغيرها ال س��يما وأن معظم 
املمث��الت الفلس��طينيات متوزع��ات على 
بل��دان مختلف��ة، فهيام عب��اس تقيم في 
أمريكا، وياسمني املصري في لبنان. أعجبت 

بأداء ياس��مني املص��ري، وأقنعتني بقدرتها 
على تقمص شخصية )قمر(، باإلضافة إلى 
لياقتها العالية ومهاراتها في الرقص، وهو 
ما يتطلبه الدور في الفيلم، فوقع االختيار 
عليه��ا، وبالتالي لم تكن تلك املس��ألة في 

ذهني.
معظم األفالم فلس��طينية يت��م إنتاجها 
بتموي��ل خارج��ي، أوروبي عل��ى اخلصوص، 
ما رأي��ك بتلك األفالم؟ هل تري��ن أن األفالم 
الفلس��طينية كانت ستنال ذلك االهتمام 
العامل��ي لو لم يقف خلفه��ا متويل أوروبي؟ 
وهل جناحات السينما الفلسطينية نابعة 
من املس��توى الفني للفيلم أم من موضوع 

القضية؟
فيلمي مت إنتاجه بتمويل عربي وفلسطيني 
بنس��بة 80 >والباقي كان أوروبيا. بالنسبة 
ل��ي فأنا ال أفض��ل التموي��ل اخلارجي، حتى 
أظ��ل حرة في اختيار موض��وع فيلمي، وفي 
أس��لوب تنفي��ذه، وحت��ى في آلي��ات بيعه 
وتوزيع��ه وعرض��ه، ه��ذه املس��ائل كله قد 
يتدخ��ل فيها املم��ول، لهذا ال أحب��ذه. اما 
بالنسبة لتجارب اآلخرين من السينمائيني 
الفلس��طينيني، لدين��ا بالطب��ع مخرجون 
أوروب��ي، مث��ل  مهم��ون، عمل��وا بتموي��ل 
ميشيل خليفي وايليا س��ليمان وهاني ابو 
اس��عد. هؤالء أس��ماء كبيرة في السينما 
الفلس��طينية، أصبحت معروفة عامليا، ملا 
قدموه من اعمال مهم��ة، حيث جنحوا في 
تق��دمي القضي��ة ومعاجلتها مبس��توى فني 

رفيع، وبالتالي قاموا بخدمة القضية، كما 
أسسوا حلضور اسم فلسطني إبداعيا في 
الس��نيما العاملية، رغ��م التمويل االجنبي. 
ولكن هذا ال ينفي وج��ود البعض ممن عمل 
بتمويل أجنبي دون حتقيق جناح يذكر، سواء 
بالنسبة لرصيد السينما الفلسطينية أو 

بالنسبة للقضية.
هل تؤمنني ب��دور وظيفي للس��ينما؟ وهل 
تقدمني ما ميكن تسميته بسينما القضية، 
أم تسعني لتقدمي أمناط مختلفة من األفالم 

شكال ومضمونا؟
بش��كل أساس��ي أنا من املؤيدي��ن ملفهوم 
الس��ينما للس��ينما، ولكنن��ا نعي��ش في 
منطق��ة حتت��م علين��ا معاجل��ة كثير من 
القضايا وتس��ليط الض��وء عليه��ا، إذا ما 
كن��ا مؤمن��ني ب��دور للثقاف��ة والفنون في 
التغيي��ر، لكنن��ي أمتن��ى أن أمتك��ن يوما ما 
م��ن تقدمي س��ينما وحس��ب، مب��ا تتضمنه 
م��ن اهتمام خال��ص بالش��كل واجلماليات 
البصري��ة. عندما فك��رت بالفيل��م، كانت 
البداي��ة بس��يطة، وتتمثل برغبت��ي في أن 
أحكي قصة، فأنا أحب القصص، وأردتها أن 
تكون قصة بش��كل جميل س��ينمائيا. أما 
مقولة الدور الوظيفي للس��ينما، فلس��ت 
مؤمنة بها أب��دا، وأرفض أي مضمون مهما 
كانت أهميته، إذا كان على حساب الشكل 
الفن��ي، وبخ��الف ذلك ال ميكن تس��مية ما 

يقدم بأنه سينما.
أنا مخرجة س��ينمائية فق��ط، وال أحب أن 

أصنف، رمبا يدور فيلم��ي املقبل حول فكرة 
إنسانية مختلفة متاما، ال أدري. 

ضمن جتربتك الس��ينمائية، ومش��اركاتك 
في ع��دة مهرجانات عربي��ة وعاملية، كيف 
تقيمني تأثير الس��ينما عل��ى فهم العالم 

لقضيتنا؟
التأثي��ر ملموس ويتضاع��ف يوما بعد يوم، 
كلما ازداد نشاطنا السينمائي حول العالم، 
مم��ا يعزز ف��رص التق��ارب بيننا والش��عوب 
األخرى، ويساهم في فهم قضيتنا بشكل 
أوس��ع، وهذا ما نلمسه كس��ينمائيني في 
املهرجان��ات املتعددة، التي تق��ام اليوم في 
مختلف أنحاء العالم. للس��ينما بالتأكيد 
دور إيجاب��ي كبي��ر، خصوص��ا م��ع وج��ود 
س��ينمائيني فلس��طينيني وع��رب، حققوا 

مكانة مرموقة عامليا.
ودعين��ي أركز هن��ا على أن م��ا ذكرت يرتب 
مس��ؤولية على اجملتمع��ات العربية لدعم 
الس��ينمائيني والفنانني بش��كل عام، فلن 
نتمك��ن م��ن مواصل��ة العم��ل دون وع��ي 
اجملتمعات بأهمية الس��ينما اخلارجة منها، 
فني��ا وثقافيا واجتماعي��ا، وتلقينا دعمهم 
مبش��اهدة أعمالنا. امتنى ان ارى أفالمنا حتل 
بديال عن أف��الم هوليوود التي اس��تهلكت 
ذاتها، ولم تعد ق��ادرة على تقدمي أية قيمة 

فنية أو إنسانية.
 1

عن القدس العربي

ماهر منصور

م يك��ن ظه��ور الفن��ان أدي��ب قدورة ل
ف��ي احللق��ة األخي��رة م��ن برنام��ج 
»أن��ت وجنم��ك« عاب��راً، فاحل��وار معه 
وال��ذي ل��م يختلف من حيث الش��كل عن 
حلقات س��ابقة مع فنان��ني آخرين، ما كان 
ليم��ر بس��الم وق��د أغرورقت عين��ا الرجل 
بالدم��وع وهو يس��تعيد ذكري��ات طفولته 
في قرية »ترش��يحا« في فلس��طني وتالياً 
س��نوات اللجوء والتشرد ومكابدات الوجع 

الفلسطيني. 
ل��م يك��ن أدي��ب ق��دورة ف��ي احل��وار مجرد 
فلسطيني حالم يقف على شرفة ذكريات 
احلن��ني بالكلم��ات والدموع، ب��ل حمل في 
حواره أيضاً غصة الوس��ط الفني السوري 
الذي عامله كما تعامل اخليول حني تشيخ. 
فالفنان ق��دورة كان حتى وقت قريب الرقم 
الصعب في الس��ينما السورية حتى لُقب 
بفتى الشاشة السورية، وهو واحد من جنوم 
بواكير الدراما التلفزيونية الس��وري، وكان 
م��ن املقدر أن ينتقل الفنان قدورة كما أبناء 
جيل��ه إلى منوذج جديد م��ن األدوار الدرامية 

التي تتناسب وعمره احلالي، 
إال أن فورة الدراما الس��ورية 
في تسعينيات القرن املاضي 
العديد  جافته كما جاف��ت 
م��ن رواد الدرام��ا الس��ورية 
األوائل، فتركت البعض على 
رف الذكري��ات، وحصرت اجل��زء الثاني 
ف��ي دائرة مح��ددة وباهتة م��ن األدوار 
التلفزيوني��ة، لتكتفي بعدد قليل من 

أبناء اجليل الذهبي للدراما. 
وس��ط ه��ذا الواقع م��ن اجلف��اء كان 
الفنان أديب قدورة يحاول ملكاً. حاول 
الرج��ل ان يس��اير االنت��اج اجلديد من 
الدراما والشرط الدرامي الباهت الذي 
أحيط ب��ه أبناء جيله، ال��ى أن تعرض 
إلصاب��ة ف��ي أح��د أعماله من��ذ نحو 
ثالثة أعوام أثناء تصوير مشهد ليلي، 
األمر ال��ذي أقع��ده في البي��ت بينما 
قررت الش��ركة املنتج��ة حذف ما قام 
بتصوي��ره من قبل واس��تبداله مبمثل 
آخر! وم��ع إصابته انتق��ل أديب قدورة 
إلى موقع اخليول عندما تش��يخ... إلى 

جانب أس��ماء كثيرة يس��تطيع املرء أن 
يحصيها عندما يتابع أعمال السبعينيات 
ويبحث عن أبطالها ف��ي أعمال جديدة وال 
يجد أي��ا منهم، لي��درك بعده��ا أن الفنان 
أديب قدورة ليس الوحيد الذي أصابته حالة 
اجلفاء، ورمبا قلة الوفاء من أهل الدراما اجلدد 
جت��اه جيل أس��س للدراما الس��ورية وواجه 

ثنائية اجلوع واالستنكار اجملتمعي له لتصل 
الدراما السورية إلى ما وصلت إليه اآلن. 

رمبا يكون كسل البعض من جيل التأسيس 
ه��و ما س��اهم ف��ي ابتعادهم الحق��اً عن 
اس��تحقاقات الدرام��ا الس��ورية اجلدي��دة، 
ورمبا قلة موهبة البعض اآلخر س��اهم في 
ذلك أيضاً، إال أن كثيراً من األس��ماء الفنية 

من ذلك اجليل يت��م تغييبها اليوم 
قس��راً، إذ كي��ف ميك��ن لفنان مثل 
أدي��ب ق��دورة بحض��وره التمثيلي 
املمي��ز الذي تش��هد علي��ه جوائزه 
في كل م��ن مهرج��ان لوكارنو في 
سويس��را وكارلوفيغاري واملهرجان 
األول لسينما  السينمائي السوري 
الش��باب... كيف ل��ه أن يغيب عن 
قائمة جنوم الدراما السورية اليوم؟ 
والسؤال ذاته ينسحب على فنانني 

آخرين. 
رمب��ا العي��ب يكمن ف��ي النصوص 
الدرامي��ة التي لم تس��تطع إيجاد 
أدوار متثيلي��ة تس��توعب كل أبن��اء 
اجلي��ل الق��دمي، لك��ن إس��ناد أكثر 
ف��ي خمس��ة  أدوار  م��ن خمس��ة 
مسلس��الت الس��م واحد من ذلك 
اجليل في موسم واحد تترك إشارة 
استفهام عريضة، فالقصة ال تعود 

غياب اجليل القدمي بل تغييبه! 
ب��كل األحوال، حرك ظه��ور الفنان 
أديب ق��دورة املاء اإلعالم��ي الراكد 
جتاه أبناء جيله، ولعل توقف الكثيرين 
عند كالم��ه في برنامج »أنت و1جنمك« كان 
كفيالً بتعزيز قناعة بأن ثمة خيوال ال تشيخ 

أبداً، وإن كبت قليالً فهي تنام واقفة. 
   

عن السفير

أديب قدورة.. مثة 
خيول ال تشيخ أبدًا 

سـينما
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مروان عبدالعال

زّف إليك النبأ...الذي ينبجس من مس��ام أ
جل��دي، بأّنك وح��دك جفرا، أس��طورتي 
املس��تحيلة. لقد جرى ف��ي  عبق الرماد 
أحزاٌن كثيرة، لذا ل��ن أغرس رأس الرمح في 
الّرمال وأك��ّرر قول همنغواي :   » وداعا أيها 

السالح! »
أمتش��ق قلمي ألكتب: وداعاً أّيها الّصمت، 
أطل��ق رصاص��ي  حب��راً م��راً عل��ى  لعن��ة 
الّس��كوت، لقد طالت إقامته الكئيبة في 
فم��ي.. آن ل��ه أن يرحل، عندم��ا تطل جفرا 
بعشقها الفلسطيني  وبوجهها األبنوسي 
بعطٍر طينّي الشذى، جبلته حكاية عينات 
الكنعانية أم األرض حني أخصبت بأنوثتها 
جاللة اجلليل وتناثرت حّباً  يشّد عنق املساء 

كي يترجل.
جف��را تبعثر أقدامها في الب��راري بحثاً عن 
بقلة خض��راء، وتعود للمس��اء  ك��ي تروي  
»خراريفها«      كترنيمة تس��لبني كغفوٍة 
ب��ني جتاعيد وجهها، وكم��داٍت توّزعت على 
ظهر كّفها، ووشم يعانق قمرها ويستريح 
معها ف��ي خطوٍط تعّرجت عل��ى جبينها، 
فش��حب لونها كأمّنا اختطفها من حضن 

الّطريق حذوة حصان حديدّية.
منذ زمن وهي تنام وتستيقظ  بني أجفاني 
املتعب��ة... تتج��ّدد داخلي ف��ي دروب العزلة 
وتغوص عميقاً في منفى يالحقني كدّوامة 
من اجلنون، وينخلع م��ن الّنهارات الطويلة،  
واملساءات البعيدة.  تطّل جفرا  بني الوجوه 
الواجمة، بني وشوش��ات األطفال، واستراق 
الّنظر من أعني الّنساء في الوجوه املقّطعة 
داخ��ل األزق��ة الّرطبة، تطلق بش��ارة عرٍس 
على أس��طح اخملّيم   وينتابه��ا احللم الذي 

غزل ثوب الفرح كزهرات البنفسج..
ألجل حّبك كّللتني األش��رطة الش��ائكة، 
وعبرتن��ي احلواجز، وقّطعتن��ي اجلدران، وفي 
سبيلك يستس��لم الظّل أمام الّضوء كي 
ينبعث في شهِب حريٍة من عينيك، ليبقي 
الس��فر يك��ّرر اإلفالت م��ن قبض��ة الوداع، 
وتنش��د أقدامنا الّرج��وع ثانية، إل��ى وادٍ ال 
يشبه غيره، وزادٍ  صار قّصة تروى وال تتكّرر، 
وحضن عاش��ِق  ظلٍّ كاملس��تحيل، ومساٍء 
س��قط عليه مطر ال يش��به ما قبله،  في 
وط��ن ليس ما بعده، حني يس��تلقي دمعك 
ف��وق الوجنت��ني، وتبلغ نش��وة أنف��اس ماء 

العين��ني. أنه لن يش��به س��وى حرّيتك في 
احللم الذي تفّوق  شغفاً على ما بعده.

ترجعني ثانيًة عندما تولدين كّل ثانية، مثل 
حكايتك التي ولدت في أحش��اء قلبي يوماً 
ما، في مكاٍن حتّول إل��ى مكانة، وفي حلظِة 
ليٍل ال يش��به ما قبله، بل ما بعده، لن يكن 
يتيماً بني املس��اءات، ولم يعد ميّل اإلش��راق 
أب��داً.  يس��طع ف��ي مرآتي التي غس��لتها  
ومضاٍت مرتعش��ٍة في  بؤبٍؤ بل��وِن القهوِة 
العربية، يش��ير نح��و اإلجتاه املس��تحيل،،، 

واألجمل.
أكتب والدتك فيس��قط القناع األسود عن 
عينيِك،  وينس��حب الغموض تدريجياً من 
ساحاِت وجهك، صراع مرير بني وجع وحلم، 
حني نستطيع أن نقبض على نورك السرّي 
الل��ون، والّس��حرّي الّطع��م، عل��ى أهازيج 
اجلف��را  وهي ترقص مثل نحل��ٍة ذهبيٍة في 
بيادر عيني��ك، تتمايل مع الّس��نابل كأّنها 

ينبوع يترقرق في مرج مقلتيك.
عل��ى وقِع املس��اء  اختلط الّدم��ع كلوحٍة 
مائي��ٍة، تنس��اب كزه��رِ احلن��ون ف��ي رياح 
اخلماس��ني، ينبعث صدى حل��ن عذب مثقل 
باجلراح كي يداع��ب أوتارنا النائمة،  يصدح 
مثل نش��يد ال��ّروح وب��ني اضطراري��ني، من 
أمامن��ا ومن خلفنا، نقتل��ع بقّوة االضطرار 
ونظّل شتات اإلضطرار الطويل  في مسيرة 

الفراغ الدائم .
املفّر على قارب ينقلب بني وس��ادتني، واحدة 

انتش��ت خمراً م��ن جبال األح��زان، فغادرت 
الّرطوبة أطرافها الباردة. وأخرى ارتوت بدمع 
ليلّي جتّمع ف��ي وادي اجلنون، لتحترق بغربٍة 

من نار، تصول في ممّرات األوردة الّضيقة.
ذات مساٍء قريب، استعادت جفرا روحها مع 
مٍطر ينقر عل��ى زجاج النافذة، امتش��قت 
بعطش��ها ذاك اخمل��اض املش��تهى ف��كان 
جنينها يلع��ب » الغميضة »  مختبئاً  في 
الطرقات ااملسّيجة مبتاهات ال نهاية لها وال 

هدف.
  وجدت نفس��ها قبل أن أجدها! عثرت على 
رمش��ها مقّيداً في بيِت عنكبوت، احتلته 
اخليوط القاتل��ة  لزمٍن ما، وقّيدته في زاويٍة 

معتمٍة داخل زجاج القلب الّصغير .
م��ا قبل املس��اء، كان��ت جف��را الهاربة من 
نفس��ها إل��ى ضياعه��ا املتواص��ل، أبكي 
حيرتها في نحيٍب مخي��ٍف كأّنه عواء ذئٍب 
ينه��ش ف��ي خاليا ال��ّروح، جائعاً ف��ي غابٍة 
مقف��رة، أرعبن��ي ض��الل املالئك��ة، وصالة 
العفاري��ت في محراب الف��راق، فبّت قعيداً 
يعّد الدقائق لعودتها . ال ملل في العش��ق 
يا جفراي،  وال حتى إذن مس��بق في الكالم، 
هو ذاك البوح الذي يندلق كشاّلٍل من قّمة 

عاليٍة نحو منحدرٍ يتعّطش للخصب.
بع��د جف��را،  أن أكون وفّياً لس��ّرها اجلميل 
وهائماً  كنيزك يس��بح في فض��اء هالمّي  
يقيم فيها ولو غاب��ت، ويحضر لها ومعها 
حامالً حقيبته اليومي��ة املليئة باحلكايات، 

ك��ي يقّص على مس��امعها س��يرة الّثورة 
األولى وهي تأبى الّنزول من علياِء املكان .

أحتفي بجفرا زفاف��اً  مخضباً باحلب وحاّداً 
كنص��ِل الس��يف،  أح��اول أن أقط��ع وريد 
الهجر وأزّج عن��ق الّصمت.  كي تبقى  رمز 
العط��اء واجلمال والث��ورة، والذاكرة والقلب 

الغير قابل للكسر.
أعطتني ش��فافية قلبها،  فرصدت بعناية 
كّل حركته الس��اكنة ، ب��اح الكبت بدّقات 
قلبه��ا فلم أكت��ب إالَ  اختالج��ات الّضياع 
، ومع��اً نس��ير عل��ى درب احللم ك��ي يصير 
ممكن��اً، عّلنا نعثر عل��ى لغزنا الواحد، إن لم 
يكن في الس��ماء، فهو حتماً فوق األرض أو 
حتتها. ستبقى تسكن بغير بلد وتستوطن 
كل القلوب، حتى نعثر على أنفسنا، وندلي 
بأحالمنا على  كرسّي االعتراف، في هيكٍل 

قدسّي.
جفرا... كم يش��بهك اخملّي��م فدائياً، يفّرط 
بالعش��ق ول��و قلي��الً،  وباالنتظ��ار والّصبر 
كثيراً، وما تطّرف في الغناء وأدمن القتال إال 
كثيراً،  ذاك الّضحية الّشاهد على الفقدان، 
ألن��ه يهفو إلى  وطن اجلفرا ... جليلها حرّي  
بفخامة الش��وق وجاللة التع��ب،  وبأّننا ما 
زلنا معاً، يحتوين��ا املوج األزرق، يوم لفظتنا 
امل��دن و غادرن��ا الغرب��ة القدمية ال��ى غربة 
جدي��دة، وخيم��ة م��ن خي��ط الكت��ان الى 
اخرى من حديد ب��ّراق وأكثر حداثة. مثقلني 
بأالس��ماء العادية واحلركّية  لنصير أرقاماً 
وأحرف��اً ورم��وزاً أجنبّي��ة،  وخط��وٍط مائلٍة 
تقط��ع نس��يجنا بكل ما ف��ي الكلمة من 

ألفة .
ع��ذراً ي��ا جفراي،  تل��ّح مالئكت��ي علّي بأن 
أغفر اخلطيئة، طقوس��ك الت��ي فككتها، 
حتّلل��ت معه��ا  كّل الّرواس��ب الكلس��ّية 
العالق��ة على ضفافي املتصدعة.  يوم كان 
التاريخ ينام على وس��ادة الفراق، ومحكمة 
القلب متنحك البراءة من دِم الوقت املهدور، 
فاملس��اء يعي��د ترمي��م ش��ظاياه املبعثرة 

ساعة التماس احلنني .
أن��ا أنهي��ت احلكاي��ة مؤقتا، لكّن��ي مازلت  
أرتكب »معصية« عش��ق احلرية  و«جناية« 
احللم بكامل ما في اإلنس��انية من معنى، 
لن أرحل عنك بعيداً، حتى أجيب عن سؤال 
مح��وري : من األقوى في »املب��ارزة الكبرى« 
اإلرادة أم احلل��م ؟ ومل��ن س��تكون الغلب��ة ؟  
وعدك س��يتجّدد في الس��ؤال الّش��ائك و 
درب اإلجابة الش��اّق  ..وإّني ل��ن أرهن احللم 
املستحيل لوهٍم اسمه املمكن .. وأن أهرب 
من الس��ؤال إن اس��تعصى عل��َي اجلواب . 

سأبقى على الدرب والوعد والسؤال.
ه��و وع��د جف��را، لغزه��ا اجلميل ال��ذي لن 
يس��قط في قبض��ة الغياب. نعث��ر عليها 
...عل��ى وعده��ا ولغزها...نعث��ر يوم��ا على 
عش��قها وحلمها. ولكن االجم��ل ان تعثر 
هي على الغاية التي في نفسها وفي نفس 

كل واحد منا.
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الياس خوري

ل رأى اح��د جندي��ا خارجا م��ن املعركة ه
وهو يحلم بالزنابق البيضاء؟

محمود درويش رآه، وكتب عنه قصيدة 
مفصلية في تاريخه الشعري. اما انا فكان 
عل��ّي ان انتظ��ر اربع��ني عام��ا ك��ي التقي 
بالرج��ل، بعدم��ا خل��ع عنه لب��اس اجلندي 

ولبس ثوب املؤرخ.
رأيت الزناب��ق البيضاء، ورأي��ت كيف يقاتل 
اجلندي الس��ابق دفاعا عن احلقيقة، وكيف 
ال يزال الرجل الس��تيني ق��ادرا على اختراع 

معجزة الصداقة.
كان ذل��ك في بروكس��ل، مس��اء االثنني 7 
كان��ون االول )ديس��مبر( 2009. وقف املؤرخ 
االس��رائيلي ش��لومي س��اند ف��ي قاع��ة 
>اله��ال<، ك��ي يدافع ع��ن كتاب��ه >اختراع 
الش��عب اليهودي<، وكان��ت زنابق محمود 

درويش حتتل املكان.
من��ذ عام��ني، حتدث��ت م��ع ليل��ى ش��هيد 
ع��ن مق��ال صغي��ر لت��وم س��يغيف قرأته 
ف��ي الطبع��ة االنكليزي��ة م��ن صحيف��ة 
>هآرت��س< االس��رائيلية، يتح��دث فيه عن 
مؤرخ اس��رائيلي أصدر كتاب��ا بالعبرية عن 
اختراع الش��عب اليهودي ويدعى ش��لومو 
س��اند. انتفض��ت س��فيرة فلس��طني في 
بروكس��ل وصرخت: ش��لومو! ان��ه صديق 
محم��ود درويش وبطل قصيدة اجلندي الذي 
يحل��م بالزنابق البيضاء. وروت ليلى حكاية 
االتص��ال الهاتفي بني درويش وس��اند الذي 
مت من خ��الل هاتفها احملمول، وكيف فاجأها 
درويش برواية حكاية القصيدة التي كتبت 

عام 1967.
ف��ي نيوي��ورك روى لي اخملرج اي��الن زيف، انه 
اتصل بش��لومو س��اند، وانه سيذهب الى 
لقائه كي يعد فيلم��ا انطالقا من الكتاب. 
طلبت من زيف ان يسأل املؤرخ عن حقيقة 
عالقت��ه بدروي��ش، وعن حكاي��ة القصيدة. 
عاد اخملرج م��ن رحلته واهداني الكتاب الذي 
ص��درت ترجمته الفرنس��ية. قرأت مقدمة 
الكت��اب، الت��ي تروي بش��اعرية مدهش��ة 
وجميلة فصوال من س��يرة املؤلف الذاتية، 
حكاية عن والده شوليك الذي ولد في لودز 
في بولوني��ا ودُفن في اس��رائيل على ايقاع 
النشيد األممي، وحكاية اخرى عن والد زوجته 
برن��اردو الكاتاالني الذي ولد في برش��لونة 
وقاتل مع الفوضويني واجلمهوريني في احلرب 
األهلية االس��بانية، ومات في اسرائيل التي 
رفض��ت االعتراف بأنه يه��ودي. ثم يروي عن 
صديقني فلسطينيني، االول يدعى محمود 
م��ن مدينة يافا انتهت به االيام الى االقامة 
ف��ي الس��ويد والثاني يدع��ى ايضا محمود 
وهو شاعر شاب سوف يتحول الى الشاعر 
الوطن��ي الفلس��طيني. ي��روي س��اند عن 
مش��اركته كجندي اس��رائيلي في احتالل 
القدس الش��رقية، وكيف اطل��ق النار وقام 

قال  املدنيني.  بإهانة 
اراد ان يلتق��ي  ان��ه 
بصديق��ه الش��اعر 
يغ��ادر  ان  قب��ل 
نهائي��ا.  اس��رائيل 
ق��ال ان��ه زار درويش 
في حيفا بعدما اطلق س��راح الشاعر الذي 
اعتقل خ��الل حرب حزي��ران )يونيو( ووصف 

اللقاء بالكلمات التالية:
>قضي��ا ليل��ة ب��ال ن��وم امتزج��ت برائحة 
الكح��ول والدخ��ان. ح��اول الش��اعر اقناع 
الش��اب املعجب به بأن يبق��ى ويقاوم، بدال 

م��ن الهرب الى م��دن غريب��ة والتخلي عن 
وطنهم��ا املش��ترك. لكن اجلن��دي عّبر عن 
يأس��ه ورفضه للمناخ االنتص��اري وغربته 
ع��ن األرض التي اهرق عليه��ا دما بريئا. في 
آخر الليل، تقيأ اجلن��دي. ُظهر اليوم التالي 
أيقظه الش��اعر وقرأ ل��ه ترجمته لقصيدة 

كان قد كتبها مع خيوط الفجر األولى:
يفهم، قال لي، إن الوطن

ان احتسي قهوة امي
ان أعود في املساء...

سألته: واألرض؟
قال: ال اعرفها<

تنته��ي املقدمة بحكاي��ة طالبتني: جيزيل 
التي قررت الهجرة الى اسرائيل من فرنسا 
لكنها رفضت اعتن��اق اليهودية من جديد 
ألن أمه��ا ليس��ت يهودية، والريس��ا الفتاة 
االسرائيلية التي س��جل في قيد نفوسها 

انها روسية...

حكايات مقدمة الكتاب ساحرة في قدرتها 
على جتس��يد املناخ التراجي��دي الذي صنع 
كتاب شلومو س��اند، وفيه نفهم ان اعادة 
النظر اجلذرية في السردية الصهيونية قد 
تش��كل مدخال لفهم تاري��خ الصراع على 
أرض فلس��طني ف��ي ش��كل جدي��د، وأفقا 

محتمال لسالم ال يطيح فكرة العدالة.
عندم��ا التقيت س��اند، كن��ت متلهفا الى 
س��ماع حكايته عن القصي��دة. لكنه بدال 
من ان يروي ق��ال ان محمود درويش يقع في 
مكان ما م��ن خلفية هذا الكتاب، >أردت ان 

اقول لدرويش انني لم اتخلَّ عنه<.

روى الرج��ل احلكاية مرتني على األقل. ورأيت 
كيف يروي ابطال احلكايات عن انفس��هم، 
كأنهم يقلدون ما ُكتب عنهم او ما كتبوه 

هم انفسهم.
اردت ان اس��أله هل قال األشياء كما كتبها 
درويش ف��ي قصيدته، لكنني لم افعل، كي 
ال انس��اق ال��ى ما يش��به الس��ذاجة التي 
يس��ببها االنفعال، وألنني اعلم ان الذاكرة 
الفردية مصنوع��ة من ترجرج ثقوب الزمن. 
وهذا ما اكده س��اند بنفس��ه حني روى انه 
حني ذهب ال��ى زيارة درويش ف��ي منزله في 
وادي النس��ناس، ف��ي ليل��ة القصيدة، كان 
برفق��ة صديقت��ه، وان ليلة اجلن��دي كانت 
أيضا ليلة الغواية املس��تترة، التي صنعها 
الش��اعر. لكنه في رواية ثاني��ة قال انه لم 
يع��د يذكر ه��ل رافقته صديقت��ه في تلك 

الليلة أم في ليلة اخرى.
وق��ف س��اند على منص��ة قاع��ة >الهال< 

ف��ي بروكس��ل، وق��دم مرافعة كب��رى عن 
كتاب��ه الذي يخلخ��ل الرواي��ة الصهيونية 
برمته��ا، ويحطم فكرة الش��عب اليهودي، 
منطلق��ا من تفكيك مقول��ة املنفى وبيان 
بطالنها، ألنها تفتقد الى اي برهان تاريخي، 
ومس��تنتجا ان اليه��ود ل��م يغ��ادروا أرض 
كنع��ان، جّل م��ا في األم��ر انه��م تنصروا 
وأس��لموا. أما اجلاليات اليهودية في اليمن 
وشمال افريقيا وأوروبا الوسطى فهي نتاج 
التبش��يرية اليهودي��ة، الت��ي اس��تطاعت 
تهويد مملكتي حمير واخلزر، وتهويد القبائل 

البربرية في افريقيا الشمالية.
يلتقي س��اند مع ما اطل��ق عليه في األدب 
االس��رائيلي اس��م التيار الكنعان��ي، ويقرأ 
احلرك��ة الصهيوني��ة ف��ي وصفه��ا حركة 
الش��عب  صنع��ت  كالس��يكية،  قومي��ة 
واخترعت��ه، مس��تندة الى الفك��ر القومي 
األوروبي، و به��ذا املعنى فان قان��ون العودة 
مس��ّوغ  اي  ال��ى  يس��تند  ال  االس��رائيلي 

تاريخي.
مقوالت س��اند تذهب الى احمل��رم وتفككه، 
وهو بهذا ينقل النقاش التاريخي االسرائيلي 
من اطار املؤرخني اجلدد الذين كشفوا وقائع 
النكب��ة والط��رد املنظ��م ع��ام 1948، الى 
اف��ق جدي��د قوامه اع��ادة نظ��ر جذرية في 
املسلمات الصهيونية واخضاعها حملاكمة 

تاريخية جذرية.
تلميذ بيار فيدال ناكيه وصديقه الذي جرؤ 
على نقد فيلم >الشوا< لكلود النزمان، الذي 
يُعد ايقونة صهيونية ال ميكن املساس بها، 
قال انه س��يعود الى باريس، وانه س��يذهب 

في العام القادم للعمل في مونتريال.
روى عن احلص��ار االكادميي الذي يتعرض له، 

وقال انه يائس.
>لكن الذي حلم بالزناب��ق البيضاء يوما، ال 

يحق له ان ييأس<، قلت.
ابتس��م الرجل وعانقني مودعا، لكنني من 
ش��دة انفعالي نسيت ان اس��أله ماذا جرى 
للجن��دي ف��ي االع��وام االربع��ني التي تلت 

كتابة القصيدة؟ 
لكن تلك حكاية اخرى. 

در دي��وان >آخ��ر اللي��ل< حملم��ود ص
درويش ع��ام 1967 ف��ي اجلليل، 
وقام��ت دار الع��ودة ف��ي بيروت 
بإعادة طباعته، مثلما كانت تفعل مع جميع 
النتاجات الش��عرية واألدبية الفلسطينية 
التي كانت تصدر في األرض احملتلة. ولسبب 
اجهله قام الناش��ر بتغيير عن��وان الديوان 
عب��ر اضاف��ة كلم��ة الي��ه، فص��ار الديوان 
يحم��ل عنوان >آخر اللي��ل... نهار<. وعندما 
جاء درويش الى بيروت وعمل معنا في مركز 

الزنابق البيضاء... 

اجلندي يف 
آخر الليل!

مقاالت



األبح��اث الفلس��طيني، كن��ا 
بالس��خرية من اضافة  منازحه 
كلمة نهار التي تدمر استعارة 
العنوان، وكان الش��اعر يكتفي 

من اجلواب بالسخرية من الناشرين.
غي��ر ان اهمي��ة ه��ذا الدي��وان ه��و ادخاله 
ش��خصية ريتا الى املتخيل الفلسطيني، 
عب��ر قصيدة >ريت��ا والبندقية<. اس��م ريتا 
س��وف يتكرر في دواوي��ن درويش، كي تكون 
آخر جتلياته قصيدة: >ش��تاء ريتا الطويل<، 
في ديوان >احد عشر كوكبا< بينما ستبقى 
ش��خصيتها ماثل��ة ف��ي جمي��ع دواوين��ه 

الالحقة، وخصوصا في >سرير الغريبة<.
ال شك ان الش��خصية التي بلورها درويش 
هي لفتاة اسرائيلية، وهو صنع بذلك مبنى 
اس��طوريا للحب املس��تحيل، م��ن دون ان 
يضطر الى كتابة تفاصيل��ه. وحني اعددت 
بحثا عن هذه الش��خصية، وقمت بتحليل 
اح��د اعم��ق جتلياتها في قصي��دة >عندما 
يبتع��د< ف��ي دي��وان >مل��اذا ترك��ت احلصان 
وحي��دا<،، توقف��ت عند صفة الع��دو، التي 
يطلقه��ا الش��اعر عل��ى وال��د احلبيبة. ثم 
لفت احد طالبي في جامعة نيويورك نظري 
الى واق��ع ان درويش لم يس��تخدم كلمتي 
اس��رائيل واس��رائيلي ف��ي جمي��ع نتاج��ه 

الشعري.
س��ألت الش��اعر عن املس��ألة فأجابني ان 
الشعر ال يعترف مبا قد تعترف به السياسة، 
وان اس��تخدام الكلمت��ني يعن��ي االعتراف 

بأننا قد فقدنا الوطن.
قد يبدو ه��ذا الكالم متناقضا او ش��كليا، 
وهنا يقع اخلطأ، فالتجربة الدرويشية حتمل 
في داخلها حسا فالحيا ال يخطئ، هو حس 

االنتماء الى األرض، كما حتمل بعدا انسانيا 
يتج��اوز الهوي��ات اجلامدة، واضعا املأس��اة 

الفلسطينية في سياقها الكوني.
امتزج هذان احلسان في التجربة السياسية 
املعق��دة الت��ي خاضه��ا دروي��ش، من خالل 
عضويته في احلزب الش��يوعي االسرائيلي، 
ث��م م��ن خ��الل عمل��ه ف��ي اط��ر منظمة 
لياس��ر  الش��خصية  التحري��ر وصداقت��ه 
عرفات، وقيام��ه بكتابة اعالن االس��تقالل 
الفلس��طيني، الذي هو اهم نص سياسي 
لك��ن  الفلس��طينية،  املقاوم��ة  انتجت��ه 
جتلياتهما الكبرى ظهرت في ش��عره، حيث 

جتاوز املتوقع وخلخل السائد.
روى ل��ي ش��لومو س��اند ح��ني التقينا في 
بروكسل، ان درويش قاطعه حني انسحب من 
الشبيبة الش��يوعية، لينضم الى منظمة 
ماتس��ن اليس��ارية املتطرفة، وان الشاعر 
تصرف معه بالطريقة الكالس��يكية التي 
كان يتصرف بها الش��يوعيون مع من يغادر 

احلزب.
>لكنه غادر احلزب عام 1970<، قلت له.

>بل وغادر البالد ايضا<، قال.
الش��عب  >اخت��راع  ف��ي مقدم��ة كتاب��ه 
اليه��ودي< روى ش��لومو س��اند ع��ن نيت��ه 
مغ��ادرة الب��الد، وع��ن اتفاقه م��ع صديقه 
الفلس��طيني محمود الذي صار عامال في 
تركيب املصاعد في السويد على ذلك. كما 
روى ان��ه في ليل��ة القصيدة ابل��غ محمود 
الش��اعر عن نيت��ه في القي��ام بذلك، لكن 

الشاعر حاول ان يثنيه عن الهجرة.
تنتهي احلكاية مبغادرة احملمودين الى املنافي 
وببقاء االسرائيلي في تل ابيب، لكن ليست 
هذه هي املس��ألة اآلن، املس��ألة هي صورة 

اجلندي في القصيدة الدرويشية.
ال شك ان شيطان الشعر، يعطي الشعراء 
جسارة هائلة، واال كيف نفسر جرأة درويش 
على كتابة حكاية جندي اس��رائيلي يصف 
قتاله م��ن الع��رب والفس��طينيني، وكيف 
اس��تطاع اب��ن فالحي الب��روة ان يجعل من 
قصيدتي >ريت��ا والبندقية< و<جندي يحلم 
بالزناب��ق البيضاء< ص��دى ملتوالي��ة >ازهار 

الدم< عن مجزرة كفرقاسم؟
هنا يب��رز التفوق االخالق��ي للضحية الذي 
صنعته التجربة األدبية الفلس��طينية من 
خ��الل اصواته��ا الكبرى: كنفاني، س��عيد، 

حبيبي ودرويش.
كتب درويش قصيدته على ش��كل حوارية، 
حيث رسم مناخ احلوار وسط دخان السجاير 
وك��ؤوس اخلمر، وجنح في حتوي��ل الكالم بني 

صديقني الى حلظة شعرية مأسوية.
تب��دأ القصيدة باحللم االنس��اني البديهي: 
>يحل��م بالزنابق البيض��اء/ بغصن زيتون.../ 
بصدره��ا املورق في املس��اء/<. تأت��ي احلرب 
لتب��دد احللم، فاجلن��دي االس��رائيلي خاض 
معركة القدس عام 1967، فتجسد حلمه 
عل��ى ش��كل بندقي��ة. >وس��يلتي للحب 
بندقية/ وع��ودة األعياد م��ن خرائب قدمية/ 

وصمت متثال قدمي/ ضائع الزمان والهوية<.
لك��ن الش��اعر ال يكتف��ي به��ذا ال��كالم، 
فيطل��ب من اجلندي ان يص��ف قتيال واحدا، 
القات��ل  ويتماه��ى  الصوت��ان  ميت��زج  هن��ا 
بالقتيل. وصف القتيل هو حلظة الذروة في 
القصيدة، فيها يتحول املوت العربي صورة 
لعن��اق األرض. >كخيمة هوى على احلصى/ 
وعان��ق الكواكب احملطمة/ كان على جبينه 
الواس��ع تاج من دم/ وصدره بدون اوس��مة/ 

ألنه لم يُحس��ن القتال/ يبدو ان��ه مزارع او 
بائ��ع ج��ّوال/ كخيم��ة هوى عل��ى احلصى 
ومات/ كانت ذراع��اه/ ممدودتني مثل جدولني 

يابسني...<
قال اجلندي انه س��يغادر الى مدينة بعيدة، 
>ودعن��ي، ألنه يبحث ع��ن زنابق بيضاء/ عن 
طائر يس��تقبل الصباح/ فوق غصن زيتون/ 
يفهم، قال لي، إن الوطن/ ان احتسي قهوة 

امي/ ان اعود آمنا، مع املساء<.
اردت ان اق��ول لش��لومو س��اند ان الش��عر 
اجمل م��ن احلقيقة. لكنني ل��م اقل ألنني 
ص��رت اع��رف ان ه��ذه القصي��دة كان��ت 
محاولة لتجس��يد حلظة حقيقية عاشها 
بط��ال احلكاي��ة في ليل��ة طويلة ف��ي وادي 

النسناس.
حقيقة احلادثة ال تضيف الكثير الى دالالت 
القصي��دة، فالقصي��دة تش��كل اختراق��ا 
وترس��م  واالس��رائيلي،  العرب��ي  للوعي��ني 
املالمح األولى للمثنى الذي س��يتحول في 
مرحلة النضج الدرويشية الى عالمة كبرى 

في الشعر العربي املعاصر.
شلومو ساند انتظر اربعني عاما كي يجيب 
على اس��ئلة القصي��دة، وكان جوابه كتابا 
اشكاليا يس��تحق ان يش��كل فاحتة اعادة 

نظرية في احلكاية الصهيونية برمتها.
هكذا ل��م يحلم اجلن��دي بالزنابق البيضاء 
فق��ط، بل جع��ل منه��ا باقة على ش��كل 
كتاب، وب��ذا تكون احلكاية ق��د وصلت الى 

اكتمالها. 
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ق��دت ام��س  األربع��اء ف��ي مق��ر جلنة ع
املتابعة العليا في الناصرة ندوة خاصة 
ملناس��بة صدور كت��اب »ذكريات ختيار 
لم متت أجياله« للمناضل الشيوعي العريق 
توفيق كناعنة )أبو ابراهيم( في 238 صفحة 
م��ن القطع املتوس��ط، والتي يس��ّجل فيه 
صفحات هامة من تاري��خ اجلماهير العربية 
عموًم��ا وقريته عراب��ة البط��وف على وجه 

اخلصوص.
إفتتح��ت الندوة وتولت عرافتها اإلعالمية مقبولة نّصار، 
فقالت: أبو ابراهيم ابن قرية عرابة ومناضل شيوعي منذ 
املراحل األولى لوقوع ش��عبنا حتت االحتالل، فاعل وحاضر 
حتى اليوم في كل محطات شعبنا النضالية ومجابهاتنا 

مع السلطة . 
وأش��ارت إل��ى أهمية الكت��اب لألجيال اجلدي��دة التي لم 

تلمس ولم تشهد نوع الظروف والقمع 
ومحاوالت التدجني اليومية التي تعرض 

لها شعبنا منذ النكبة وحتى اليوم.
وحت��دث مدير مكتب جلن��ة املتابعة عبد 
عنبت��اوي فأثنى عل��ى املناضل كناعنة، 
مشيرًا إلى أهمية هذه الكتابة الذاتية 
وإس��هامها في كتابة التاري��خ وكتابة 
روايتن��ا اجلمعية، ذل��ك أن التاريخ ليس 
ماضًي��ا والذاكرة ليس��ت ذك��رى. وأكد 
عنبتاوي أن جلنة املتابعة كانت وستظل 
مفتوحة أمام ندوات من 
ه��ذا النوع م��ن مختلف 
الفكري��ة  التي��ارات 

والسياسية.
وقّدم املداخلة املركزية املؤرخ د. مصطفى 
كبه��ا، معتب��رًا الكتاب مس��اهمًة قّيمة 
في مجال الس��يرة الذاتية، تتموضع خارج 
التي��ار الع��ام للرواي��ة الفلس��طينية، إن 
كان هناك تيار كه��ذا. وقال إن ما مييز هذا 
الكت��اب هو تداخل الس��يرة الش��خصية 
للمؤلف بس��يرة احلزب الشيوعي في البالد، خاصة في 

مرحلة احلكم العسكري ويوم األرض اخلالد.
وأضاف د. كبها أن إحدى س��مات الس��يرة ه��ي التداخل 
وأحيانً��ا اخللط بني الع��ام واخلاص، مش��يًدا بدقة املؤلف 
واعتم��اده مصادر وأرش��يفات ومراجع تاريخية ال س��يما 
صحيف��ة »االحت��اد«. وق��ال إن املؤل��ف ال يخف��ي انحيازه 
للح��زب ورواي��ة احلزب، معّرًج��ا على ما أس��ماه »الصراع 

على بل��ورة الرواي��ة التاريخية« قبل 
أن تولد بش��كل متكامل، ومحاوالت 
االنتق��اص من وجتاهل الدور التاريخي 

للحزب الشيوعي في تلك املرحلة.
ولفت د. كبها إلى أهمية هذا املؤلف 
ف��ي تصوير األري��اف الفلس��طينية 
ف��ي فت��رة احلك��م العس��كري، وبدء 
تك��ّون ش��ريحة م��ن املثقف��ني ف��ي 
قرى مث��ل عرابة وغيره��ا. وأضاف أن 
الكتاب يكش��ف عشرات التفاصيل 
التاريخي��ة اجلديدة، مث��ل معتقالت 
العام 1948 وحادث قتل الش��اب من 
ميع��ار وغيرها، كما يض��يء جوانب 
مجهول��ة ويق��دم العديد م��ن املواد 

اخلام للمؤرخني والباحثني.
وحت��دث املؤل��ف فتط��رق إل��ى احملط��ات النضالي��ة ف��ي 
اخلمسينات والس��تينات، مثل النضال ضد ضريبة الرأس 
1954، وانتفاضة العام 1958، ومجابهة نظام اخملترة، ودور 
احلزب في بناء املؤسسات الوطنية من جلان واحتاد الطالب 
إلى جلنة الدفاع عن األراضي إلى اللجنة القطرية الرؤساء 

وجلنة املتابعة العليا.
وحت��دث الصحفي رجا زعات��رة مؤكًدا أن هن��اك أكثر من 
»جتاهل« لدور احلزب الش��يوعي ب��ني اجلماهير العربية، بل 
هناك مش��روع منهجي لتش��ويهه، يج��ب التصدي له، 

أيًضا من خالل مؤلفات كهذه
 1

عن اإلحتاد- حيفا

خالل ندوة خاصة يف جلنة 
املتابعة العليا:

د. كبها: »اخلتيار« 
يكشف تفاصيل تارخيية 
جديدة ويضيء جوانب 

جمهولة

توفيق كناعنة: 
اجملابهة كانت مع 
احلكم العسكري 
وأيًضا مع نظام 

املخرتة 

مقاالت
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ب��ل مئة ع��ام، أص��در الفلس��طيني ق
اللبنان��ي املولد جنيب نص��ار جريدته 
الصحاف��ة  والدة  مدش��ناً  الكرم��ل، 
الفلسطينية، التي ازدهرت قبل وعد بلفور 
ع��ام 1917، وس��قطت بع��د ذل��ك، ش��يئاً 
فش��يئاً، في الفوضى وال��والءات الصغيرة. 
صدرت أهمية هذه اجلريدة عن أسباب ثالثة: 
فهي األولى في تاريخ فلس��طني، وهي التي 
امتلكت مطبعة باس��مها في بلد لم يكن 
يعرف املطابع، وهي الصوت األول الذي حّذر 
بوضوح مس��تمر غير مس��بوق م��ن جدّية 

ومخاطر املشروع الصهيوني.
من ه��و جني��ب نّص��ار؟ توفي ف��ي ضاحية 
م��ن ضواح��ي حيف��ا ع��ام 1948، وولد في 
قرية من قرى لبنان، ولم تش��ر »املوس��وعة 
الفلسطينية« إلى تاريخ ميالده. دعاه بعض 
مجايليه »شيخ الصحافة الفلسطينية«، 
ودعاه بعض آخر »أب فلسطني«. لم يسعف 
اللقب��ان كثي��راً الصحافي الفلس��طيني 
� اللبنان��ي، فقد مش��ى ف��ي جنازته »خلق 
قليل« كما جاء في الكتب، وسقطت عليه 
كآبة ش��ديدة، وقد جاوز الستني، ألن »أبناء 
شعبه ال يقّدرون ماكان يفعله في محاربة 
االس��تيطان اليهودي لسنني طويلة«، وهو 
م��ا قال به مؤرخ يهودي عرف نصار وتقّصى 

أخباره.
الت��ي  الكرم��ل،  إذا كان مش��روع جري��دة 
عاش��ت ثالثة عق��ود تقريب��اً، قد ج��اء في 
مكانه وزمن��ه الصحيحني، ف��إن صاحبها 
لم يع��ش في زمن��ه الصحي��ح. فلم يكن 
ملثق��ف حداث��ي مس��تقل، م��ارس احملاماة 
والصحاف��ة والسياس��ة و الترجمة، مكان 
واس��ع ف��ي مجتمع تقلي��دي تنخ��ره، إلى 
جانب أم��راض أخرى، النزوع��ات الطائفية. 
وله��ذا ب��دا جنيب نص��ار، وه��و يح��ّذر من 
الصهيونية ومن سماس��رة األراضي، طائراً 
بال جناح��ني، كلما رفعته إرادت��ه الفوالذية 
إلى األعلى ش��ّده »مجتمع املتزّعمني« إلى 
األس��فل. ولعل س��عيه الطويل إلى نش��ر 
وع��ي عقالن��ي بالصهيونية ف��ي مجتمع 
فالحي يؤمن ب��� »الزعماء« هو الذي أعطى 
حياته ش��كل امللحمة: عني بالزراعة ودعا 
إل��ى زراعة حديثة. وترج��م مبكراً � 1911 � 
كتاباً دعاه »الصهيونية: تاريخها، غرضها، 
أهميتها«، جاء فيه أن الصهيونية تس��عى 
إل��ى »الس��يطرة عل��ى بالدن��ا ومص��ادرة 
حياتنا«، وطالب بقيادة »صلبة ومخططات 
جريئة«، واعتبر التصدي للصهيونية واجباً 
عربي��اً، طال��ب به ف��ي مقالة نش��رها في 

الس��ابع من ش��هر حزيران 1911. كان يقرأ 
اإلنكليزية واألملانية والفارسية، وقام برحلة 
في فلسطني وشرقي األردن ليتعّرف 
إلى أم��راض مجتمع��ه وعلى هؤالء 
الذي��ن يجّمل��ون »البي��وع«، وطاردته 
الس��لطات العثماني��ة وس��جل ما 
جرى له في »رواية مفلح الغساني«، 
الت��ي هي س��يرة ذاتية مقنع��ة، قرأ 
م��ن أج��ل كتابتها »مكتب��ة كاملة 
بلغة أمة شكس��بير«، كما قال. غير 
أن ما أش��هره لدى العق��الء متثل في 
جريدته، التي كان يكتبها ويطبعها 
ويصّححه��ا ويوّزعه��ا وحيداً، ت��ؤازره زوجة 
متفانية فاضلة تصغره بعقود كثيرة. جاء 
ف��ي كت��اب »تاريخ حيفا« جلمي��ل البحيري 
الصادرة ع��ام 1922 � ونقالً عن حنا أبو حنا 
� م��ا يل��ي: »الكرم��ل جريدة عربي��ة تصدر 

مرتني في األسبوع، واشتراكها 
قرش��اً   125 فلس��طني  ف��ي 
مصرياً. أنش��ئت ع��ام 1909،... 
، ومباحثها ت��دور حول الوحدة 
العربية وكتاباتها بهذا الشأن 
ش��هيرة. وقد عاجل��ت القضية 
الفلسطينية معاجلة أكسبت 
صاحبها اس��م أب فلس��طني 
...«. بعد سنوات قليلة من هذا 
الثناء � وفي عام 1928� التقى 
نصار، صدف��ة، باملؤرخ اليهودي 
في أحد ش��وارع حيفا، وش��كا 
له بح��زن كبير جحود ش��عبه 

واستخفافه به.
أدرك نص��ار، القصي��ر القام��ة 
الس��ريع احلرك��ة ال��ذي يض��ع 
طربوش��اً مائالً إلى األمام على 
طريق��ة أهل بي��روت، أن اخلطر 
احمل��دق بفلس��طني يأت��ي م��ن 
إنكليزي��ة  اس��تعمارية  إدارة 
وعقل صهيوني فاعل وش��ديد 
االنضب��اط، ويأت��ي م��ن وع��ي 
اجتماع��ي فلس��طيني فقي��ر 

يزي��ده املتزّعم��ون الفلس��طينيون فق��راً، 
ألنه��م يقولون ما ال يعلم��ون ويقولون غير 
م��ا يفعل��ون ويوزعون الق��ول والفعل وفقاً 
الجتاهات الري��اح وال يكث��رون إال بالغنيمة. 
وه��ذا م��ا كان يدفع��ه إلى لغ��ة حتريضية 
عالي��ة يخالطه��ا الص��راخ، وإل��ى عناوين 
تس��تنهض أرواح الذين يحس��نون القراءة: 
»اقرأوها كلكم، اس��تبدلوا، إل��ى األمام أم 
إل��ى الوراء؟ كيف يُّتقى اخلطر، املؤس��فات، 
البي��وع الكبي��رة والكثي��رة، اهلل أكب��ر أين 
غيرة الزعماء التي تظهر في تافه األمور...«. 
وعلى رغ��م رحلة مرهقة بني طّيات الغيوم 
فقد تكاثرت »املؤس��فات«، وبقي املتزّعمون 
في صحبة »الغنيم��ة«، يغار كل واحد من 
نظيره، ويتركون الغيرة على فلس��طني إلى 
يوم سقوط فلس��طني، حني آثر الصحافي 
العج��وز الرحي��ل واالنص��راف النهائي إلى 

الراحة.
رمب��ا كان م��ن املفي��د، وهو مج��رد احتمال 
عل��ى أية حال، أن يتوقف القارئ أمام بعض 
جم��ل نصار، الذي قض��ى حياته مع احلروف 
واحلبر والورق والتعب واختيار العناوين التي 
»تس��تنهض الهم��م«. كتب ف��ي مقالته 

»تطوي��ب األراض��ي«: »غي��ر أن العي��ب قد 
ظه��ر ف��ي األهال��ي بس��بب جه��ل قيمة 
األرض وبس��بب ضع��ف أخالقهم الوطنية 
وبس��بب الضائق��ة املالي��ة«، ويكت��ب في 
مكان آخر: »يستهوي السماسرة البسطاء 
بتضليلهم وبقولهم لهم األفضل لكم أن 
تبيعوا فالبالد راحت والثمن اليوم أفضل من 
الثمن في الغد...«، »راج س��وق بيع األراضي 
...، وإن كانت البيوع في املنطقة الشمالية 
كبيرة فالباعة معظمهم من أهالي بيروت 
وزعم��اء لبنان الكب��ار الذين يش��ار إليهم 
بالبنان، أما في هذه اجلهة فمعظمهم من 
الوجه��اء والعلماء وأبناء العائالت والزعماء 
وأعض��اء املؤمترات واجلمعي��ات،...«. ما الذي 
كان بإم��كان الفالح الفلس��طيني املقاتل 
والفقي��ر واألم��ّي أن يفعل��ه ف��ي مواجهة 
السماس��رة والزعماء والوجه��اء والعلماء 

وأبن��اء العائ��الت...؟ وهل كان جني��ب نصار، 
املثق��ف الوطن��ي املقّي��د بواج��ب اخت��اره 
واصطفاه، قادراً على مواجهة إحباط دفعه 
إلي��ه الوجه��اء والعلم��اء والزعم��اء معاً؟ 
كان نصار هو فلس��طني الع��زالء املقاومة 
الذاهب��ة إلى الغ��رق، وهو الف��الح الطيب 
ال��ذي يحاصره الصهاين��ة واملتزّعمني، وهو 
املثق��ف اللبنان��ي الفلس��طيني العرب��ي 
املغترب، الذي يذكر معركة »ذي قار«، ويقرأ 

مسرحيات شكسبير.
صدرت مأس��اة نصار عن مأساة فلسطني، 
الت��ي ش��ّدها »الق��در« ش��داً إل��ى اختبار 
رهي��ب، وصدرت ع��ن معرفت��ه املقاتلة في 
مجتمع تكتس��ح األمية تس��عني في املئة 
م��ن أفراده، آنذاك، كما جاء في كتاب املؤرخ 
الفلس��طيني الراحل عبدالوهاب الكيالي. 
جتّل��ت املعرف��ة »غي��ر املألوف��ة« ف��ي لغة 
جديدة، حتدث بها نّصار عن »َعَتلة املعرفة«، 
الت��ي تنقل األجس��ام الثقيلة ب��ال خطأ، و 
»فرودس اجملتهدين«، أي األرض التي أحس��ن 
اس��تثمارها، و »علم املبادئ الوطنية« الذي 
يب��دأ م��ن العق��ل واالس��تعمال العقالني 
وصيان��ة  العمران��ي  »اإلنس��ان  و  للعق��ل 

املصلحة العمومية والسياسة االقتصادية 
الوطنية وض��رورة املقارن��ة وأهمية املهنة 
واحترام الوقت واإلنسان املنتج....«. وضعت 
اللغة احلديثة، املمزوج��ة بالقلق والغضب 
الش��ريف، ف��ي مقاالت��ه كلمت��ني بارزتني: 
اإلنس��ان املتزّع��م، ذل��ك الزعي��م املاس��خ 
الذي زعامته من كذب��ه البليغ ومن بالغته 
الكاذبة وجهل البس��طاء، الذي يقايض رّد 
املتظاهرين إل��ى »احلكمة والصمت« بلقاء 
م��ع مس��ؤول إنكلي��زي عل��ى فنج��ان من 
الش��اي اإلنكليزي، و »بلفورات فلس��طني« 
أي »الزعماء اخلونة« الذين »سينجزون وعد 

بلفور بأسرع مما توقع بلفور« .
املثقف��ني  ه��ؤالء  م��ن  نص��ار  جني��ب 
الفلس��طينيني، الذين وّحدوا ب��ني العروبة 
والدفاع عن فلس��طني � طالب الصحفيني 
الع��رب ع��ام 1911، بتش��كيل جبهة ضد 
م��ن  وه��و   � الصهيوني��ة 
املس��يحيني  املثقفني  هؤالء 
الذي��ن  الفلس��طينيني، 
دافع��وا عن احلضارة العربية 
وأخلص��وا  اإلس��المية   �
لتعاليم »محمد واملسيح«، 
كم��ا كان يقول املس��يحي 
اآلخ��ر خليل الس��كاكيني، 
ال��ذي ح��اول وابن��ه الوحيد 
»مالمس��ة النجوم«، واملؤرخ 
إميل توم��ا وإمي��ل حبيبي، 
الذي خلط السخرية بالبكاء 
العربي��ة  اللغ��ة  ف��ي  ورأى 
هوية، وجب��را إبراهيم جبرا، 
الذي س��اوى بني فلس��طني 
واملس��يح اعتب��ر الدفاع عن 
فلس��طني دفاعاً عن السيد 
املسيح، وسميرة عزام التي 
هّدته��ا حزي��ران ع��ام 1967 
الطري��ق بني  وتوفي��ت ف��ي 
بي��روت وعّمان، وحاالت أخرى 
جديرة بدراسة عادلة عن دور 
الفلسطينيني  املس��يحيني 
في صياغة الثقافة الوطنية الفلسطينية، 
وآخ��ر وجوهها الكبيرة إدوارد س��عيد، الذي 
أراد أن يكون »مثقفاً هاوياً« ينقض »املثقف 
االحتراف��ي« ال��ذي تفتن��ه احلرف��ة ويزه��د 

باحلقيقة.
قال جنيب نصار في حلظ��ة حاملة »األجيال متّجد 
اجل��ريء«. ما ف��ات نصار، وهو معذور في ش��روده 
الرومانس��ي، أن لألجي��ال صف��ات متغّي��رة، وأن 
ج��ريء قوم غي��ر جريء لدى جماعة مس��تجدة، 
وأن »اإلنسان العمراني« ال يوجد في كل األزمنة. 
ولد »أب فلسطني« في عام 1865، وتوفي في يوم 
مطير وسار خلفه خلق قليل، ولم يلتِق باألجيال 
التي متجد اجل��ريء، لكنه وجد من يحفظ بعض 
صفحات��ه من الضي��اع، ويع��رف تاري��خ ميالده 
وموته، مثل حنا أبو حنا ووليد خليفي، املقيمني 
في الناصرة. ش��كراً لهم��ا. كان الروائي األملاني 
هنر1يش بول يقول: »يعمل املثقف من أجل حلم 
لن يراه«. أنصف الزمن، بهذا املعنى، جنيب نصار، 
أو اقت��رب م��ن أنصافه، وإْن أج��ل إنصاف قضية 

شعبه إلى أجل غير مسّمى

عن احلياة

 ƷƘǆǱ ƚǾƪǱ Ǵǖǲǅ Ƙǭ
 ƝƴǽƸƩ ƞǽƘǦƭ ...
ƞǾǲǾǎƾǪǞǩƗ ¬ǨǭƸǦǩƗ¼
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رشاد أبوشاور

تفق��ت أنا والصدي��ق عبد اهلل حمودة على االلتق��اء بالدكتور أنيس صايغ، ا
صديقنا املش��ترك، ف��ي مكتبه، عند حضوره إلى عّمان الت��ي اعتاد زيارتها 
الرتباطه مبصاهرة أسرة سلطّية أردنّية تنتسب اليها زوجته السيدة هيلدا، 
الباحثة التي زودت املركز بدراس��ات وترجمات، وكانت العون والسند للدكتور 
أنيس الذي ازداد اعتماده عليها بعد أن جنحت محاولة اغتياله الرابعة بإفقاده 

إحدى عينيه، وعدد من أصابع يديه.
حضر الدكتور ورفيقة عمره إلى عّمان ملش��اركة األصهار بأعياد امليالد، ولكن 
أزمة قلبّية دهمته نقل إثرها إلى مستش��فى ) فلس��طني(، وفارق احلياة ليلة 

األحد 26 كانون األّول 2009.
س��ينقل جثمان الدكت��ور أنيس إل��ى بيروت ليدف��ن قريبا من أس��رته، والده 

ووالدته، وأخوته الذي رحلوا قبله.
قبل أّيام أرس��لت له الكلمة التي طلبها مّني إسهاما في كتاب يشرف على 

إصداره مبناسبة رحيل الصديق الكبير األستاذ شفيق احلوت.
كنت أعرف حرصه، ودّقته، ونفوره من التس��ويف في املواعيد، لذا عملت على 

أن تصل الكلمة قبل املوعد باّيام...
برحيل املعّلم الكبير، املفّكر والباحث واألكادميي، الذي لم تضعف دوره عملية 
االغتيال الصهيونّية، خس��رنا أحد معلمينا الكبار، ولكننا نس��تلهم حياته 
هو الذي واصل العمل بدأب، وعناد، وعقل شجاع، مفشالً هدف تلك العملّية 
اإلجرامّي��ة، ومبرهنا على ش��جاعة مثق��ف ومفّكر كبير كان س��الحه دائما 
الفكر والكلمة، والذي ش��ّكل خطرا ش��ديدا على ع��دو يرعبه الفكر املقاوم، 

فلم يجد بّدا من اللجوء عّدة مّرات الغتياله...
عرفت الدكتور أنيس مؤمنا بفلس��طني وباألم��ة وحتمية وحدتها ونهوضها، 
كاتبا ثاقب النظر، محّرضا على الثبات على املواقف، متصديا خلطاب أوس��لو، 
ولنهج التس��وية من��ذ بدأه الس��ادات، مجابها حلالة االنهيار الفلس��طينّية 

والعربّية الرسمّية.
تتلم��ذ عل��ى يديه عش��رات الباحث��ني في مرك��ز األبح��اث، ومجّلة ش��ؤون 
فلس��طينّية، ومجّلة ش��ؤون عربّية، وفي اجلامعة اللبنانّي��ة، ومركز البحوث 

والدراسات العربّية في القاهرة...
قب��ل وصوله إل��ى عّمان بيوم واحد، كّنا الصديق عب��د اهلل حمّودة وأنا نتداول 
فكرة اإلعداد لتكرمي ثالثة من رموز فلس��طني: الدكتور أنيس صايغ، األس��تاذ 
بهجت أبو غربّية ) ش��يخ املناضلني في الضفتني(، األس��تاذ املناضل والكاتب 

هاني الهندي أحد اقطاب حركة القوميني العرب...
امل��وت كما يفعل عادًة، غافلن��ا وفاجأنا باختطاف هذا اإلنس��ان الفذ، املعّلم 
أني��س صايغ، أح��د ُحّراس فلس��طني القضّي��ة العربّية املقدس��ة، كما كان 

يصفها دائما، هو احلريص على عروبتها حلمايتها من معسكر األعداء ...
ت��رك املفّك��ر الش��ديد الكبري��اء، واالحت��رام للنف��س، املتواضع، املتقّش��ف 
و)الصوف��ي( في حياته، الثاقب النظر، منجزا فكرّيا مهما س��تحتاجه أجيال 
املناضل��ني لتحرير فلس��طني، ليسترش��دوا ب��ه، والباحث��ني واملفكرين الذين 

سينهلون منه...
كت��ب عن لبن��ان الطائفي، وع��ن القضّية الفلس��طينّية، ودرس ش��خصية 
القائد جمال عب��د الناصر _ هو الناصري الوفي � في كتابه )مفهوم الزعامة 
السياس��ّية(. درس مي��زان القوى العس��كرّية بني الدول العربّية و)إس��رائيل(، 
وكتب )في املقاومة(. وعمل على التعريف بالقضّية الفلس��طينّية في كتابه 
)اجله��ل بالقضّية الفلس��طينّية(. وألنه خبر اإلره��اب الصهيوني، وفي وقت 
مبّكر، كتب )ملف اإلرهاب الصهيوني(.. وفي حقبة اوسلو أصدر كتابه املّهم 

الذي حاجج طروحات جماعة أوسلو:13 
أيلول1994 . ومن بعد أصدر )الوصايا العشر للصهيونّية(.

من حسن احّلظ أنه أجنز مذكراته املدهشة، التي صدرت في العام 2006 .
رحيل املعّلم الدكتور أنيس صايغ خسارة فادحة لشعبنا الفلسطيني، وأمتنا 

العربّية، وللفكر والثقافة العربّية...
ولكن، ومع هول اخلس��ارة، فق��د أبقى لنا الدكتور أني��س � أقصد من يؤمنون 
بعروبة فلسطني، ومن سيتابعون املشوار جيالً بعد جيل � زادا فكريا سيلهمنا، 
وسيرة حياتّيًة مجيدة، ستبقى نبراسا للشرفاء والصادقني واألوفياء اخمللصني 

لفلسطني، واألمة العربّية...1

عن القدس العربي

رحل املعّلم والصديق الكبري 
الدكتور أنيس صايغ 

أنيس صايغ: سيرة وأعمال

لد أنيس صايغ في 11/3/ من عام 1931 في طبريا. بدأ دراس��ته مبدينته وأنهى الثانوية س��نة 1949 و
في مدرس��ة الفنون اإلجنيلية في صيدا، التي انتقل إليها بع��د االحتالل الصهيوني ملدينة طبريا. 
نال ش��هادة البكالوريوس في العلوم السياس��ية والتاريخ س��نة 1953 من اجلامعة األمريكية في 
بيروت، اش��رف على حتري��ر الزاوية الثقافي��ة والتاريخية في جريدة النهار، عمل مستش��اراً للمنظمة 

العاملية حلرية الثقافة. 
حص��ل على الدكتوراه من جامعة كامبردج في العلوم السياس��ية والتاريخ العربي، وعني في جامعة 

كامبردج أستاذا في دائرة األبحاث الشرقية، فمديراً إلدارة القاموس االنكليزي العربي.
عني مديراً عاماً ملركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، فرئيساً لقسم الدراسات 

الفلسطينية في القاهرة.
حقق اجنازات مهمة وكبيرة كإنش��اء مكتبة ضخمة، وإصدار اليوميات الفلس��طينية ومجلة شؤون 
فلس��طينية، نش��رة رصد إذاعة إسرائيل، إنش��اء أرش��يف كامل يحتوي على كافة األمور التي تعني 

الباحثني.
عمل عميداً ملعهد البحوث والدراسات العربية التابعة للجامعة العربية.

اش��رف على إص��دار مجلة املس��تقبل العربي وقضاي��ا عربية، كما عمل مستش��اراً جلري��دة القبس 
الكويتية، فأنشأ لها مركزاً للمعلومات والتوثيق.
وهو صاحب فكرة وضع املوسوعة الفلسطينية.

عني عام 1980 في جامعة الدول العربية مستشارا لالمني العام، ورئيسا لوحدة مجالت اجلامعة.
تابع بدأب من خالل الدراسات املوثقة أكادميياً قضايا العدو، إلى جانب املؤلفات التي تتناول موضوعات 
القضي��ة الفلس��طينية، فكان أن حاولت >إس��رائيل< اغتياله اكث��ر من مرة، وأبرزها كانت الرس��الة 
املفخخة التي بترت اصابع يده وأّثرت في نظره وسمعه. كما استهدف مركز االبحاث، بعدة اعتداءات 

ارهابية ، كان آخرها سرقة أرشيف ومكتبة املركز في بيروت عام 1982.
اجلوائز:

وسام االستحقاق السوري مبناسبة صدور مذكراته: أنيس صايغ عن أنيس صايغ، 2006.
درع مع��رض املعارف للكتاب العربي والدولي، في بيروت ، تقدي��راً لعطائه الفكري والثقافي ، والتزامه 

بالقضايا الوطنّية والقومّية ، وما رفد به ثقافة املقاومة.
سيف فلسطني رمزاً للصمود، من االحتاد العام للكتاب الفلسطينيني في دمشق 2006.. 

املؤلفات:
لبنان الطائفي، بيروت 1955. دار الصراع الفكري، بيروت، 1957.

األسطول احلربي األموي في املتوسط، بيروت، 1956 
جدار العار، بيروت، 1957. 

سوريا في األدب املصري القدمي، بيروت، 1958.
الفكرة العربية في مصر، بيروت، 1959. 

تطور املفهوم القومي عند العرب، دار الطليعة، بيروت، 1961. 
ف��ي مفهوم الزعامة السياس��ية: من فيصل األول الى جم��ال عبد الناصر،املكتب��ة العصرية، بيروت 

 .1965
الهاشميون والثورة العربية الكبرى، دار الطليعة، بيروت 1966. 
الهاشميون وقضية فلسطني، املكتبة العصرية، بيروت 1966. 

فلسطني والقومية العربية، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت 1967.
بلدانية فلسطني احملتلة، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت 1967.

املستعمرات اإلسرائيلية منذ 67، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1969. 
ميزان القوى العسكري بني العرب واسرائيل، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت 1969. 

اجلهل بالقضية الفلسطينية، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1970.
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رجال الساسة اإلسرائيليون، بيروت 1970.
أيلول اخلطأ والصواب ذكريات العام 2000 ، دار بيسان ، بيروت، 1994.<

املثقف العربي .. همومه وعطاؤه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1995
قسطنطني زريق : 65 عاما من العطاء )حترير( دار بيسان ، بيروت، 1996.<

الوصايا العشر للحركة الصهيونية، مركز اإلسراء للدراسات، بيروت، 1998.
أنيس صايغ عن أنيس صايغ، رياض الريس للكتب والنشر< في بيروت،2006

نصف قرن من األوهام
ترجمة: 

فن الصحافة، بيروت 1958. 
قمح الشتاء، بيروت 1958. 

مقاالت في القضية الفلسطينية، بيروت 1956. 
املؤسسات والنظم األمريكية، بيروت 1964. 

مشاركة في حترير: 1
املوسوعة العربية امليسرة، مؤسسة فرانكلني، القاهرة 1965

قاموس الكتاب املقدس، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1967 
دراسات فلسطينية، )باألملانية(، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1967

يوميات هرتزل، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1967 
من الفكر الصهيوني، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1968

فلسطينيات ج1،ج2، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، سنة 1969-1968
لفكرة الصهيونية- النصوص األساسية، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 1970

العملي��ات الفدائية خارج فلس��طني احملتلة، مركز األبحاث الفلس��طيني، بيروت، 1970. 
رئاسة حترير:

مجلة العلية، بيروت، 1959-1956.
سلس��لة اليوميات الفلس��طينية، من اجمللد 2- 11، مركز األبحاث الفلسطيني، بيروت، 

 .1970-1966

عن القدس العربي

صقر ابو فخر

ن تالل »أم قيس«، عند مثلث احلدود الس��ورية � االردنية � الفلسطينية، كان يحلو له م
ان يتأمل مياه طبرية بحرقة وشجن، ولو حّدق قليال لرأى مدينته التي ولد فيها وعاش 
في أفيائها س��بعة عش��ر عاماً. غير انه، في هذه املرة، لم يذهب الى »أم قيس«، فقد 

وهن قلبه واتعبته آالم العمر، فأناخ راحلته في مدينة عمان ومضى. 
هكذا تطوي األيام احالمنا، و»تفرفط«، مثل زهر األقحوان، أوراقنا، وتغمر بصمتها العجيب 
أجساد األحبة. فيا للحسرة، خالل سنني معدودة ومنحوسة تناثر جيل مدهش كما تتناثر 

حبيبات الطلع في كل مكان، وها نحن ما زلنا نودع الواحد من هذا اجليل تلو اآلخر. 
رحل إحس��ان عباس في سنة 2003، ثم كّر خيط املوت: هشام شرابي، نقوال زيادة، محمود 
درويش، رفعت النمر، شفيق احلوت، محمد يوسف جنم، يوسف صايغ، ومعهم سمير قصير 
وجوزف س��ماحة وكمال ناجي وآخرون. وبغيابهم أزدادت االيام وحشة وسواداً، وباتت كاحلة 

مثل سدمي الصحارى. 
كان أبي 

حينما س��لمته مقالتني ارسلهما معي من دمشق الدكتور ماهر الشريف والدكتور جورج 
جبور، فرح كاألطفال، فقد كان يعد كتاباً جميالً س��يهديه الى اس��م ش��فيق احلوت. وفي 
اثناء ذلك اخبرني ان فحوصه الطبية ليس��ت جيدة البتة، وعليه ان يدخل الى املستشفى 
بس��رعة، لكنه سيؤجل العالج الى اجازة امليالد ورأس الس��نة التي سيمضيها في عمان. 
وف��ي يوم س��فره هاتفني، وكان صوته مبحوح��اً جراء نزلة صدرية اتعب��ت قلبه، وقال لي: 
»أنا مس��افر الى عمان، وحينما اعود ارجو ان تكون بني يدي مقاالت محمود س��ويد ونصري 
الصايغ ومحمود محارب ومقالتك أنت، فقد تأخرمت في تسليم ما تعهدمت به«... لقد ظلت 

اصابعه تعبث باألقالم واألحبار واملقاالت حتى آخر يوم من حياته. 
الثاني��ة عش��رة والنصف، ليلة املي��الد، جاءتني مكاملة من عمان. كان عل��ى الطرف الثاني 
رامي ش��عبان، فاعتقدت ان الدكتور أنيس يرغب ف��ي أمر ما. لكن رامي اجهش في البكاء، 
ولم يس��تطع ان ينق��ل إلّي اخلبر الدامع بوض��وح، ثم دفع بالهاتف ال��ى رفيقة عمر أنيس 
صايغ الس��يدة هيلدا ش��عبان التي متكنت من ان تخبرني برحيل الرجل الذي صار أبي منذ 
ان تعرف��ت إليه قبل ثالثني س��نة... وكان بكاء هنا وبكاء هن��اك وفي امكنة كثيرة بالطبع. 
فأني��س صايغ واحد من الكب��ار الالمعني، بل من القلة القليلة الت��ي انعقدت محبتنا له، 
وم��ن النادري��ن الذين حتلقنا حوله في »املوس��وعة الفلس��طينية« وفي »اللق��اء الثقافي 

الفلس��طيني«، وكان إمامنا في االخالق والتواضع والتفاني وااللتزام واجلرأة واحلنو والترفع 
عن املماحكات اليومية التي أتقنها، أميا اتقان، الفلسطينيون واللبنانيون معاً. 

رافقت أنيس صايغ قليال في مجلة »شؤون عربية«، ويوميا في »املوسوعة الفلسطينية«، 
ولم أنفك عن صحبته طوال احلقبة التي اعقبت ظهور املوسوعة وانتشارها بني املأل وحتى 
آخ��ر ي��وم له في بيروت، ورمبا كنت من اكثر الناس معرفة به في آخر ربع قرن من عمره. ومن 
املؤكد ان رحيله كان فاجعة لي بكل ما تعنيه كلمة فاجعة من معنى. ولهذا الس��بب لن 
اجت��اوز احلقيقة اذا قل��ت ان أنيس صايغ، وهو الذي ذاق املرارات كلها، كان مراً في س��خريته 
مثل قهوة والده احلورانية )قهوة القسيس(، وقد عّلمنا فن السخرية، وكان منعشا لألحالم 
القومي��ة مث��ل »ليموناضة« والدته البترونية، وهو الذي انعش أيامنا في بيروت بعد س��نة 

 .1982
واجه أنيس صايغ مآسيه كلها بنبل وفروسية: خروجه من فلسطني ثم موت والدته ورحيل 
ش��قيقه منير، ثم موت اش��قائه وتعرضه لالغتيال، فموت والده... وهكذا. وفوق ذلك كان 
ف��ي منظمة التحرير الفلس��طينية كاملركب الذي يعاند أم��واج احمليط: صلبا في مواقفه 
النقدي��ة مثل صخ��ور الوعر، ونقيا في مبادئه مثل مياه الينابيع. لقد ش��هد موت اجلميع، 
ولعل ش��قيقته ماري هي األكثر صبرا على األلم بعدما لم يبق لها من عائلة القس��يس 

عبد اهلل أحد. 
سيرة بنيامني الطبري 

أس��مته املبش��رة االميركية ماري فورد، وه��ي جارتهم في طبرية، بنيام��ني حينما ولد في 
1931/11/3، النه الس��ابع بني ابناء القس��يس عبد اهلل صايغ، متاما مث��ل بنيامني آخر ابناء 
النبي يعقوب. لكنه لم يحمل هذا االس��م إال ثالثة ايام، فوالدته رفضت االس��م بش��دة، 
واصّرت على ان يكون له اس��م عربي مثل اس��ماء اخوته. وهكذا صار اس��مه أنيساً، وكان 
مرصودا منذ البدايات ملؤانس��ة ش��يخوخة والدي��ه. لكن والدته لم تع��ش طويال لتأتنس 
بأبنائها، وخصوصا بابنها االصغر أنيس فتوفيت في س��نة 1950 لتترك في ولدها وش��ماً 

من األلم لم ميح منذ ذلك الزمن. 
في سنة 2004، حينما كنا نرافق جنازة يوسف صايغ الى مثواه االخير، الحظت ان الدكتور 
أنيس وقف عند بوابة املدفن ولم يتقدم الى الداخل إال بضع خطوات فقط. وقد اكتشفت 
انه ما عاد يدخل الى ذلك املكان منذ ان غّيب املدفن نعش والدته قبل نحو ستني سنة. وما 
زالت تلك الذكرى القاهرة ماثلة بقوة في ارتعاش��ة يده حينما كان يّدون مذكراته فيقول: 
»انه يوم اسود في حياتي، بل هو أسوأ يوم في حياتي، وسأذكره بوقائعه وحلظاته ما حييت. 
ففي��ه جابهت مالك املوت الول م��رة، فكيف احلال اذا كان هذا املالك قد خطف اقرب الناس 

واحبهم إلّي«. 
إن س��يرة أنيس صايغ هي سيرة األلم الذي حاق بوالده واضناه، فوالده فقد أباه صغيراً، ثم 
هجر س��ورية الى فلس��طني قسراً في س��نة 1925، ثم واجه موت زوجته بتجلد وثبات في 

romman.saleem@gmail.com

الصخرة والينبوع
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سنة 1950، ثم صبر على موت ابنه فؤاد في سنة 1959، وابنه توفيق في سنة 
1971، ال��ى ان أراح ركب��ه في س��نة 1974. ومع ان أنيس صاي��غ تعرض للموت 
مباش��رة حينما أرادت إس��رائيل اغتياله بطرد ناسف في سنة 1972 إال ان لغز 
امل��وت وحي��رة الوجود لم يبرحا خياله. وقد تعلم من موس��ى اجمل��ادي )ابو دخل 
اهلل(، وهو رجل مؤمن من بلدة خربا، ان املوت الرحيم رمبا كان حالً عادالً لبعض بني البش��ر. 
لكنه رفض عدالة املوت، وطاملا تس��اءل: كيف يكون املوت عادالً وهو يأخذ منا األحبة؟ فقد 
بكى بغضب حينما عرف ان أبو دخل اهلل اطلق النار على حصانه املريض. ولعل جتربته في 
الطفول��ة حيال موت احلص��ان، وجتربته في الكهولة حيال االغتيال، جعلتاه ش��جاعا امام 

املوت، جباناً امام األلم، فهو ال يخشى املوت لكنه كان يخاف إبرة الطبيب. 
من حوران إلى فلسطني 

قبيل امليالد غادر لبنان الى دمش��ق بهويته اللبنانية. وغادر الش��ام الى االردن بجواز س��فره 
السوري. ثم عاد الى لبنان ليحمله الفلسطينيون الى مثواه األخير. انه، إذاً، سوري ولد في 
فلس��طني واس��توطن لبنان وتزوج اردنية. لقد كان املثال احلقيقي املعادي للسيدين مارك 

سايكس وجورج بيكو. 
إن تاريخ عائلته هو تاريخ الهجرات الداخلية في بالد الش��ام، فمؤس��س األس��رة، يوس��ف 
الكبي��ر، اص��ل والده من حمص، وقد اس��تقر به املقام في الس��ويداء، وعمل في الصياغة 
وامتل��ك أراضي ومنزال ومجوهرات أورثها ابنه الوحيد عبد اهلل. لكن عبد اهلل )القس��يس( 
خسرها كلها حينما أُرغم على النزوح الى فلسطني في اثناء الثورة السورية، ولم يلبث ان 
هجر فلس��طني الى لبنان في سنة 1948. لذلك لم يكن غريباً ان يلتحق هو وبعض اخوته 
)فايز ويوسف( باحلزب السوري القومي االجتماعي، ثم حتولوا الى العروبة بعد صعود جمال 

عبد الناصر عقب تأميم قناة السويس في سنة 1956. 
أنيس صايغ ابن القسيس الذي لم يذهب الى الكنيسة منذ سنة 1955، وكان في طفولته 
يع��د الى املئة بدال من قراءة »أبانا والس��الم«. وقد اكتش��ف ش��قيقه فاي��ز ان أنيس يكرر 
كلم��ة »بطاطا« مئة مرة في اثناء الصالة، وكان يفضل بيضة مقلية وصحن بطاطا على 
املدرسة. إن هذه الروح الساخرة واحملببة ظلت تغمره طوال عمره، وكان بارعاً في السخرية 
اللطيفة وغير املدببة. ولعل تهذيبه الكبير ورقيه املش��هود منعاه من البوح بأسرار كثيرة 
وردت في مذكراته التي اصدرها في سنة 2006، فأشار إليها من غير ان يذكر األسماء، النه 

كان منصرفا الى رواية احلدث، وال يعنيه أمر األشخاص حتى الذين اساؤوا إليه. 
ف��ي احدى جلس��اتنا املنفردة باح لي مب��ا اخفاه في مذكراته. ويحق ل��ي اآلن، ان ازهو بأنني 

ص��رت اع��رف من هما اللذان طلبا من أنيس ان يكتب لكل منهما رس��الة جامعية، واحدة 
للماجس��تير ف��ي التاري��خ، والثانية للدكتوراه ف��ي االقتصاد، وهذان صار احدهما اس��تاذاً 
للعربي��ة في احدى اجلامع��ات االميركية، والثان��ي احتل منصبا كبيرا ف��ي البنك املركزي 
اللبنان��ي. وصرت اعرف كذلك من هو الفلس��طيني الذي س��طا على كت��اب أنيس صايغ 
»الهاش��ميون والثورة العربية« وقدم��ه في احدى االذاعات في خمس��ني حلقة وكأنه من 
تأليفه. ومن هو الصحافي اللبناني الذي سرق مخطوطة كتاب فايز صايغ عن الدبلوماسية 
الصهيونية ونش��رها في »النهار« على حلقات باس��مه. ومن هو الكاتب املصري الذي كان 
ينشر مقاالت يهاجم فيها مجلة »حوار«، وكان في الوقت نفسه ينشر في »حوار« مقاالت 
ف��ي الدفاع عنها بتوقيع زوجته. ومن هو الذي أراد االعتداء على منح الصلح بالعصا. ومن 
هما الباحثان اللذان اختلفا في ليبيا على لون زجاجة البيرة في لبنان. ومن هو املسؤول في 
مطار بيروت الذي رفض ش��حن مجلة »شؤون عربية« من املطار لكنه قبل رشوة لتسهيل 
ذلك. ومن هو الباحث الذي نش��ر في الش��هر نفسه بحثني منفصلني بتوقيعني مختلفني 
رأى في احدهما انه لوال مس��اندة اجليش العراقي لس��ورية في حرب 1973 لكانت دمش��ق 

سقطت، ورأى في ثانيهما ان دخول القوات العراقية الى سورية لم يكن له فائدة تذكر. 
 [ [ [

رح��ل أنيس صايغ ليلة امليالد، قريباً من فلس��طني وبعيداً منها ف��ي آن. كانت اكثر الكتب 
تفضيالً لديه هي كتب الرحالت وكتب الس��يرة. وها هو قد كتب سيرته ورحل. وكان عليه 
ان ينهي جمع فصول الكتاب الذي سيهديه الى صديقه شفيق احلوت، مثلما فعل حينما 
اص��در مع الدكتور محمد اجملذوب كتابا عن قس��طنطني زريق على نفقتهما اخلاصة. ومن 
املؤك��د ان هذا الكتاب س��يصدر، وس��نتنكب، نحن أصدقاءه، هذه املهمة عنه، وس��يبقى 
أني��س صاي��غ امام أعيننا األب والصديق واألس��تاذ الذي تعلمنا على يديه في »املوس��وعة 
الفلسطينية« البحث العلمي، وهو الذي دفعنا كي نتعلم على قسطنطني زريق وإحسان 
عب��اس ونق��وال زيادة التفكير النقدي والفهرس��ة وق��راءة التواريخ، وفوق ذل��ك كله � وهو 
األه��م � التواضع واألنس والدماثة 1والعيش املترع باجلمال واألمل )بقدر ما تتيحه االحوال(، 
وهي عناصر اجتمعت له��ؤالء الذين ذكرناهم وغابوا عن أعيننا، لكنهم بتألقهم العلمي 
وتواضعهم األدبي ما زالوا في صدورنا وفي عقولنا كأروع االمثلة اإلنسانية في هذه البيداء 
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عالء حليحل

غ��م س��نواتي العش��ر، إال أنن��ي كنت ق��ادرًا على ر
اس��تيعاب أّن أم��رًا جل��الً وقع. كانت 
والدت��ي تغلق باب غرف��ة نومنا في 
كّل مرة يُفتح، كي ال نس��مع ما يدور 
م��ن همس مضط��رب ف��ي الصالة. 
لم تكن »جلس��ات« كهذه تتم في 
املن��زل إال في األمور اجلِّس��ام، ولم 
يكن باب غرفة األطفال يُغلق أثناء 
قعدات القهوة والبابوجن، بل على 
العك��س: كان دائًم��ا مفتوًح��ا 
عل��ى الصال��ة، وكانت نس��اء 
احل��ّي والعائل��ة يتناوبَن على 
تقبيلنا ف��ي كّل مرة ندخل 
ونخرج، واجلملة نفسها ال 

تنفّك تترّدد:

»اهلل يحميهن.«

أخت��ي  أّن  يب��دو 
كان��ت تفه��م أكثر 
بس��نواتها  من��ي، 
عش��رة،  اإلثنت��ي 
ورمب��ا بحدس��ها 
األنثوّي الذي بدأ 
عل��ى  يتفت��ح 
احلي��اة  واق��ع 
حولنا،  م��ن 
ن��ت  فكا

تنص��ت 
باهتمام عبر شّق الباب 

وكان اخلوف يس��يطر على قس��مات 
وجهه��ا في كل مرة يعلو اللغط، فتهرع إلى عمق 

الغرفة وجتلس إلى املكتبة الصغيرة وتنهرني بحّدة:

»سّويت وظايفك؟«

كان الهمس من حولنا يحمل من مرة إلى أخرى كلماٍت 
مثل »ع��زارة« و«بهدلة«، إال أّن اللغط كان يزداد عندما 
يُسأل الّسؤال نفسه، من مرة إلى أخرى، وبحّدة ُمريبة 

كانت تبعث اخلوف في طفولتي القلقة:

»يعني هيي الزم حتكي؟ اهلل يفضحها!«

كانت »العزارة« في احلارة قد انتش��رت، وحتى حني لم 
أجنح في صّد تسديدة الكرة صوب »مرماي« في ملعب 
احل��ارة، لم يوّبخني أحد من »الكبار« ولم يطلبوا عزلي 
ع��ن مهمة حراس��ة املرمى كما كانوا يفعل��ون دائًما. 
كان االنتباه مش��دودًا إلى »الع��زارة«، وكانت األحاديث 
تغل��ب عل��ى اللع��ب، حت��ى إّن »رئيس الش��لة« تنازل 
في النهاية ع��ن لعبة »اجلُول« اليومي��ة، ليجلس إلى 
»الكب��ار« وليتحّدثوا عّما حدث، ليس قبل أن يش��عل 

سيجارة وينفخ دخانها بسنواته الست عشرة، ونحن 
»الصغار« نتحلق من حولهم، ُمصّرين على س��رقة ما 
أمكن من املعلوم��ات والتفاصيل عن ه��ذه »العزارة«، 

وكيف تبدو وما معناها.

وعندما انذهل معظم احمليطني بي من جملة »كبيرنا« 
احل��ذرة: »كان يح��ط إي��دو...«، لم أتوّرع ع��ن االندهاش 
مثلهم، م��ع أنني لم أفهم ما تعن��ي هذه اجلملة. ثم 
صرخ اجلميع مرة واحدة: »ال؟؟«، حني قال كبير الش��لة 

وهو ينفث دخان سيجارته:

»حتت الكلسون!«

أبي  تأخر 

تل��ك الليل��ة في 
العودة إلى البيت، وكانت أمي 

تنتظره عند »البرَن��ده« املُطلة على القرية، 
وتدخ��ن بقل��ق، بينما كانت أخت��ي تتمتم بهمس هي 
وابن��ة عمي التي اختارت أن تبي��ت عندنا الليلة، حيث 
ش��ّكل هذا املبيت لدّي عالمة أخرى على هول املصاب؛ 
إذ أّننا كنا نبيت عنده��م ويبيتون عندنا عندما يتوفى 

شخص في العائلة.

هل مات أحد؟ ولكن أي��ن بقية أبناء وبنات عمي؟ وملاذا 
التمتمة حتت اللحاف؟ وأين أبي؟

عندما س��معُت صوت الشاحنة ارحتُت قليال. بعد أقّل 
من دقيقة كانت دعسات أبي املألوفة وهو يصعد الدرج 
تتض��ح أكثر وأكثر، ثم س��معت أمي تعود من املطبخ 
مصحوب��ة برائحة القه��وة العربي��ة الدافئة. صمتت 
أختي وابنة عمي وصرنا ثالثتنا، من دون تنسيق، نحبس 
أنفاسنا ونحاول التقاط أية كلمة تأتي من »البرندة«- 

بال جناح يُذكر.

ال أع��رف كي��ف انقلبت اآلي��ة، ولكن احلرك��ة دّبت في 
العائل��ة الي��وم التالي، وبدأت أش��ّم رائحة »ش��عط« 
الدج��اج واألرز املطب��وخ ورائحة »الفقعي��ة« والكبة، 
وفج��أة كان ع��دد كبي��ر من أطف��ال العائل��ة يتجّمع 
ف��ي بيت كبير العائل��ة، ومن حولنا رجال ُكثر ونس��اء 
كثيرات. أنس��اني الطعام واللمة الهائلة جلميع أنواع 
مسدسات »الطقيع« و«الفشك« والبواريد، أّي تفكير 
بأّي أمر شغلني بش��أن »العزارة«، وطفقُت أركض مع 

الراكضني وألعب مع الالعبني وأموت مع املطخوخني.

حني وق��ف كبير العائل��ة بدأت جميع النس��اء تنهرنا 
بعنف وخوف غير مسبوقنْي، حتى إّن خالتي العصبية 
ضرب��ت ابن خالي على خده ك��ي يصمت، فتنّبهنا إلى 
جدي��ة املوقف، فأنصتنا رغًم��ا عنا. حتدث 
أم��ور  ع��ن  العائل��ة  كبي��ر 
ولكنن��ي  أفهمه��ا،  ل��م 
استطعُت أن أفهم »عيلة 
وح��دة« و«بس��يطة«. كان 
جميع الرجال يهّزون رؤوسهم 
موافقني، وعندما انتهى كبير 
العائلة من خطبته تقّدم نحو 
أحد الرجال كن��ُت أناديه وقتها 
»عمي«، كما كن��ت أنادي جميع 
الرجال البالغني، واحتضنه وقّبله. 
ومن بعده توالى جميع الرجال على 
احتضان��ه وتقبيله، وفجأة انطلقت 
زغ��رودة حامية ومن بعده��ا »إيويها« 

مجلجة، مضطربة بعض الشيء.

حّل صم��ت مهيب حني تقدم��ْت إحدى 
نس��اء العائلة وه��ي جتّر فت��اة خلُتها في 
عم��ري أو أكبر قليال، ووقف��ْت أمام »العّم« 
احمُلتف��ى به وطلب��ْت منها بح��زم، واالثنتان 

تبكيان بخوٍف:

»بوسي عّمك!«

في الليل، وأمي تغطيني، سألت�ْها أختي:

»يعني خلص؟«

تطلعْت إليها أمي وقالت بحزم:

»تروح تتخّيب! ش��و هّيي أول وحده؟ بّدا تخرب العيلة؟ 
إوع��ك بحيات��ك جتيبي ه��اي الس��يرة أو تفتحي هيك 

موضوع! فاهمة؟«

متتمْت أخت��ي بكلمات قّدرُت أنها خض��وع تام ملطلب 
أمي.

أطف��أْت أمي النور ف��ي الغرفة، ثم نظ��رْت إلينا بحّب 
هائل، وقالْت بهدوء وهي تدمع:

»اهلل يحميُكن.«

عزارة

romman.saleem@gmail.com
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