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  City of Womenباألم���س فقط حضرت فيلم
فيلليين،  اإليطالي فيديريك���و  للمخ���رج   )1980(
وكنت أتوقع أن َأخرج صباح اليوم التالي – أي اآلن، 
أو حينه���ا: حلظة كتابة هذه األس���طر- مبقال يليق 
بكل تلك احلشود من النساء يف الفيلم، ال بافتتاحية 
هالعدد املزدحم بالرجال. وحني ُينظر للرجال كشيء 
مقابل للنساء، ُيسّمون حينها خناشريا. وخنشور 
)مجعها خناشري، وُينشُر خنش���رًة فهو َخنشوٌر، 
ويقال َخنشرٌي( ال حتمل بالضرورة مدلوالت سلبية، 

رغم أنها ال ختّص النساء.
االلت���زام مبق���ال افتتاحي لرّمان ش���يء متعب، رمبا 
هي فكرة االلتزام حبد ذاتها تتعبين، لذا س���أقرر أن 
أقّلص قدر املس���تطاع من االفتتاحية، ألرّكز أكثر 
على نوعية املواد املنش���ورة وعل���ى حترير وإخراج 
اجلريدة نفس���ها، لكين كالعادة سأسرح، ويف ملكوت 

آخر، منحرفا عن املوضوع.
ع الغ���اف هلذا الش���هر جتد/ين إيليا س���ليمان، 
أح���ب خّمه هلالزملة، تس���تهويين العبثية الس���اخرة 
الاذعة والصامتة يف أفامه، وخاصة آخرها »الزمن 
املتبقي«. املادة األوىل س���تكون حوارا خاصا ُينشر 
بالعربي���ة للمرة األوىل، وق���د أجرته الصديقة صباح 

حيدر يف بريوت مؤخرا.
انتقاء املواد بات يضع أكثر ملعايري حتد من نش���ر 
العدي���د منها. ص���رت يف هذا الع���دد أختصر من 
املواد املرّشحة للنشر أكثر من أن أنتقيها- كفكرة 
الش���عر عند شيكسبري: أنه حذف أكثر منه كتابة- 
والنتيجة تقديم املواد األفضل اليت ميكن تقدميها يف 
هذا الش���هر، وذلك طبعا حيد من عدد الصفحات، 
فإن كانت اجلريدة غري مطبوعة وبالتالي غري حمكومة 
بعدد صفحات حمدد، ف���إن ذلك ال يعين أن أدحش 

املواد يف هالرّمان دحشا مثل الشوأمسه.
أما ملاذا رّمان، هذا االس���م بال���ذات، فأوال: الرمان 
يزرع يف فلس���طني من زم���اااان، وبالتالي فللرمان 
تاريخ طويل على ه���ذه األرض، وبالتالي فله عاقة 
تاريية محيمة مع الفاحني على هذه األرض، أي مع 
اإلنسان الفلس���طيين كما مع أرضه. فلسطني كانت 
يف معظمه���ا فاحني، أقول كانت ألن النكبة لعنت 
سنس���فيل اجملتمع الفلس���طيين، خدلك أنا مثا: 
الجئ فلس���طيين ابن قرية أي »نظريا« فاح، لكين 
الجئ، وشو هالفاح البا أرض هاد؟ أشعر كشوفري 
باص با باص أو عازف تش���للو با تشللو، خاصة 
وأن الرحيان���ة اليت أتتين من رام اهلل ماتت والتعن أبو 
فاطس���ها )أبصر إذا هيك بتنكتب فاطسها( رغم 
كل احلن���ان الذي قّدمته: كأس م���ن املياه املعدنية 
الب���اردة كل مس���اء. والنعنعة ال���يت أتتين من كفر 
ياس���يف )البلد اليت أحب( أيضا لعنُت أبو اللي طرقها 
بعناييت يف األسبوع األول، ولوال التدّخل السريع للعناية 
اإلهلي���ة، وحتذير والدي ل���ي بأاّل أقرتب منه���ا وأنه هو 
س���يتكّفل بعملية إنعاش���ها، لكانت اآلن با روح وال 
رائح���ة وحمفوظة يف الظرف الذي حي���وي مرامية ونبتات 

أخرى أتتين أيضا من كفر ياسيف.
أم���ا الصبرية، فأخربني والدي أنها ال تش���رب ماء أبدا، 

واكتشفت الحقا أنه يسقيها من فرتة ألخرى.
لكن ما خّص كل ذلك باسم »رّمان«؟ صاير عمبستطرد 
باحلكي. عمبحس حالي مس���ؤول فلس���طيين، هّن كتري 

بيستطردوا علينا.

)ما( َخّصه بشيء

ع الغالف

أجرى الحوار: صباح حيدر
نقلته إلى العربية: رفيا سليمان

الس��ينمائي  المخرج 
س��ليمان  إيلي��ا 
اب��ن الناص��رة ه��و 
األع��زاء على  أح��د 
كان  مهرج��ان 
ويتميز  الس��ينمائي، 
عن غيره من صناع 
السينما الفلسطينيين 
بأسلوبه  المعاصرين 
يعتمد  الذي  الفريد 
حياكة األحداث القصيرة مع الصمت، وذلك 
بالتركيز على الس��رد البصري للقصة مقابل 
الح��وار والكوميدي��ا المباش��رة ف��ي النكتة 
القاتم��ة في الحي��اة اليومية ألن��اس عاديين 
يعيشون في ظل اضطهاد ما أسماه “إحتالل 

مثير للشفقة”.
وق��د كان أح��دث أف��الم س��ليمان »الزمن 
المتبقي« )2009(، الذي عرض الول مرة في 
مهرجان كان السينمائي األخير بمثابة خاتمة 
لما ُوصف ل��ه ب� “ثالثية الفيلم الفلس��طيني” 
ب��دءا م��ن »س��جل اختف��اء« )1996( و«يد 
إلهي��ة« )2002( ال��ذي ح��از عل��ى إعجاب 
الكثيرين وكان الفيلم الرسمي المشارك من 
فلس��طين لجوائز االوس��كار هذا العام )لكنه 
منع من المش��اركة ألن “فلس��طين ليس��ت 
دول��ة” –  َبي��د أن أكاديمية فنون الس��ينما 
والعلوم تراجعت عن موقفها في السنة التالية 
وقبلته على أنه فيلم مش��ارك من “السلطة 
الفلس��طينية”( ؛ وختامًا مع »الوقت المتبقي« 
)2009( ال��ذي تصدر قائمة األفالم العش��ر 
األوائ��ل في ص��االت العرض الفرنس��ية في 
الصي��ف الماضي وحصد الكثي��ر من اإلطراء 
خالل دورة المهرج��ان. الزميلة صباح حيدر 
أجرت هذا الحوار مع إيليا سليمان وبحثت 
مع��ه عدة قضاي��ا بدءًا من فيلم��ه الجديد 
ومرورًا بالتجربة اإلنسانية والسعي لتحقيق 

العدالة في هذا العالم.

فيلم��ك الجدي��د »الزمن المتبق��ي«، ما هو 
تفسيرك لعنوانه؛ الوقت المتبقي من ماذا؟

أود أن أق��ول أن ه��ذا العنوان هو اش��ارة 

تحذير. ال أستطيع القول أن الوقت ينفد فأنا 
ال أملك س��لطة على الزمن، وإنما أستطيع 
الق��ول أنه عالمة تحذير حول ش��عور معين 
ح��ول الحال��ة التى قد نك��ون نح��ن -كائنًا 
م��ن ُكن��ا- نعيش��ها. »الزم��ن المتبق��ي« هو 
حّس شعوري، وأش��عر أنه قد يكون شعور 
اآلخرين كذلك – هو إش��ارة تحذير بشأن 

الوضع العالمي.
ما هو التحذير الذي تحاول إيصاله؟ 

التحذير من نفاذ األش��ياء، من نفاذ الوقت، 
من حقيق��ة أن يكون الوقت ق��د تأخر، من 
الجلي��د الذائ��ب إل��ى إزالة أي ش��كل من 

أشكال العدالة.
هل ُيعد الصراع العربي-اإلس��رائيلي صورة 

مصغرة من هذا األمر؟
نعم، اعتدت اس��تخدام ه��ذا القول بالضبط. 
أرى اآلن أنن��ا قد خطون��ا خطوة إلى األمام 
وبرأيي أن هذه الصورة المصغرة موجودة 
في كل مكان، لذلك لس��ت أدري إن كانت 
الصورة المصغرة للصراع العربي-اإلسرائيلي 
ه��ي انعكاس للعال��م أم أن العالم هو صورة 

مصغرة لفلسطين.
هن��اك صورة مصغ��رة في كل م��كان لكل 
ص��راع، لكل س��نتيمتر نقطعه اآلن. ال أصدق 
أن ثمة صورة مصغرة واحدة تعكس العالم، 
ذل��ك ألن كل م��كان في العال��م بات صورة 

مصغرة لصراعاته الخاصة.
ص��راع  ه��و  العربي-اإلس��رائيلي  الص��راع 
العال��م والعك��س صحيح، لهذا ل��م أعد أعلم 
ما ال��ذي ُيعد صورة مصغرة ل��َم بعد اآلن، 
ألن فلس��طين قد تضاعف��ت عالميًا وولدت 
»فلس��طينات« عدة، فإذا ذهب��ت إلى بيرو، 
ستجدين »فلسطين« في حالة مزرية هناك 

كذلك.
أتشيرهنا الى الشتات؟

أنا ال أتحدث عن الفلس��طينيين، أنا أتحدث 
عن جميع الصراعات واالنحدارات والتلوثات 
وهبوط االقتصاد العالم��ي وكذلك العولمة. 
وفي واقع الح��ال ليس في »الزمن المتبقي« 

أي استعارة لفلسطين على اإلطالق. 
هل يش��كل الصراع العربي-اإلسرائيلي رمزا 

النحطاط المجتمع؟

حوار خاص مع إيليا سليمان



ع الغالف

أنا ال أقول ش��يئا عن الصراع العربي-اإلسرائيلي، 
أتري��ن م��اذا أعن��ي؟ ال أصن��ع فيلما م��ن أجل 
الحديث ع��ن الصراع العربي-اإلس��رائيلي، حتى 
أن عبارة »الصراع العربي-اإلس��رائيلي« ليس لها 

قاموسي  في  وجود 
اإلط��الق،  عل��ى 
أعكس  فق��ط  إنم��ا 
وأختب��ر  وأمت��ص 
وذل��ك يح��دث أن 
يكون بمثابة الشتات 
واقع  أو  الفلسطيني، 
اليومي��ة.  الحي��اة 
احتالل من نوع آخر؛ 
لجغرافي��ة  احت��الل 
فلس��طين واحت��الل 
ألرواح أولئك الذين 

يعيشون فيها.
الواق��ع  ه��و  ه��ذا 
كل  ف��ي  القائ��م 
وليس  العال��م،  بقاع 

فق��ط  بالض��رورة 
ل��دى الفلس��طينيين. أرى أنه��ا 
تجرب��ة يمك��ن تعريفه��ا في كل 
م��كان ف��ي العال��م، نح��ن اليوم 
نعي��ش على م��ا يس��مى »الكرة 
األرضية« وهي تشهد العديد من 
الخب��رات والتج��ارب. ال تتحدث 
أفالمي عن فلسطين بالضرورة، 
ه��م فلس��طين ألنني م��ن ذلك 
الم��كان وأعك��س واق��ع خبرتي 
بكافة  االعت��راف  الش��خصية، مع 
ال�«فلسطينات« الموجودة. كلمة 
العربي-االس��رائيلي”  “الص��راع 
غريب��ة بالنس��بة لي م��ن حيث 
ش��عرية الكلم��ة وال أعتق��د أن 

فيلمي هو حول ذلك إجمااًل. 
هال وضح��ت لنا وجه��ة نظرك 
بأن فلسطين تمثل كافة نزاعات 

العالم؟
أعتقد أن هنالك تعريف.. أنظري، 
حين يكون الم��رء فنانًا، يتوجب 
علي��ه أن يؤمن قبل كل ش��يء 
أن خبرته ليس��ت بمحلية، وإنما 

هي عالمية/ش��املة – ه��ذه نقطة. عند تبدعين 
صورة ما ينبغ��ي أال نفّكر بالحدود المحيطة بها، 
أما ف��ي حال كانت تلك الص��ورة موجودة بلغة 
واح��دة فحينها ينبغ��ي أن تتخطى ح��دود تلك 
اللغ��ة، بمعن��ى أن��ه إن كان هناك ش��خص من 
األوروغ��واي يتابع فيلمي وح��دث أن تمكن من 
اس��تيعاب الس��رد واألحداث في حكاي��ة »فؤاد« 
في الفيلم، حينها أش��عر بأنني اجتزت مرحلة ما، 
اجتزت عالمية إلى حد ما وهو باعتقادي ما ترنو 
إليه الس��ينما. إذن فاألمر لي��س رهنًا بقولبة أو 
تلخي��ص تجربة قائمة في فلس��طين، وإنما هو 
معنيٌّ ب��كل التج��ارب التي قد تس��مى »الحليف 

الفلسطيني« بالمعنى المفاهيمي. 
حين أصن��ع فيلم��ًا ال يتملكني أي اندف��اع أثناء 
ابتكار الصور لرفع الوعي العالمي حول فلسطين، 
وإن حدث وش��عر المتفرجون بطابع فلسطيني 
للقصة، حينها أشعر بأنني س��أحقق إنجازًا. وإن 
ع��ادوا من/إلى حيثما جاءوا وأحدثوا تغييرًا فيه 
منفعة للعالم -كلٌّ في محيطه- عندها أس��تطيع 

الجزم أنهم مؤيدون بشدة للفلسطينيين.
إذا حم��ل المتفرج متعة المش��اهدة إلى منزله 
وكان لها أثر من اإليجابية أو الحدس أو الرغبة 
في تجميل مائدة العشاء لديه مثاًل، حينها برأيي 
يكون قد خطى خطوة نحو تأييد الفلس��طينيين، 
ولكن في حال ع��اد وبدأ بتحريك مظاهرات أو 
مس��يرات فلن أقتنع حينئذ بأنني حققت إنجازًا. 
م��ا يغريني حقًا هو أن أش��عر بأن من يش��اهد 
فيلمًا من أفالمي تتولد لديه دوافع إيجابية لبناء 
حي��اة أفضل لنفس��ه كأف��راد وكمجتمعات على 
حد س��واء، وتكون هذه بنظ��ري تجربة مؤيدة 

للفلسطينيين بحد ذاتها.
لم يع��د مصطلح “الس��ينما الفلس��طينية” يطلق 
لوصف األفالم التي صنعها مخرجون فلسطينيون 

وإنما أصبح يطلق كذلك على األفالم التي تمّثل/
تعرض وجهة نظر فلسطينية، أنا نفسي ال أدري 

ما هي، ما هي وجهة النظر الفلسطينية؟
ه��ل ت��رى أن األف��الم المعاصرة الت��ي تعرض 
ب  ر لتج��ا ا
لفلس��طينية  ا
ف��ي  تس��اهم 
الهوي��ة  بن��اء 
لدى  الوطنية 
المغتربين في 

الشتات؟
ال  بالتأكي��د 
ذل��ك  أرى 

ف��ي أفالم��ي، فأنا 
أتقيد  ال  ش��خصيا 
الوطنية  بالهوي��ة 
لكنني  الفلسطينية 
أتمس��ك  ق��د 
بتحدي��د الهوي��ة. 
ف��ي  التجرب��ة 
أفالمي ال تبني وال 
تتقيد بما يمكن أن 
تعرف ب��ه الهوية، 
أم��ر  فالترحي��ل 
مش��ترك تاريخيًا 
الكثيري��ن  بي��ن 
بات��ت  والكوفي��ة 
في  سياسيًا  رمزًا 
أعق��اب االنتفاضة. 
بعض  نج��ح  ربما 
المتش��ائمين ف��ي 
اآلث��ار  تحدي��د 

الس��لبية لالحتالل. أنظري فعليًا إلى الذين يبنون 
الهوي��ات القومية في العالم - ليس��وا بالضرورة 
أولئ��ك القابعي��ن تح��ت االحتالل، وإنم��ا أولئك 
الذين هم أنفس��هم االحتالل. لنأخذ على س��بيل 
المثال إس��رائيل التي لجأت حتى لسرقة الفالفل 
من أجل تشكيل هويتها الوطنية. ما القوة الدافعة 
وراء هذا الهوس المثير للش��فقة في البحث عن 
أي شكل من أشكال الهوية الوطنية في إسرائيل؟ 
مزيد من االحتالل؟ بالتأكيد. مزيد من التوسع؟ 
دون شك. في البداية كانت الفالفل، ثم الّحمص. 

إنهم حقًا مثيرون للشفقة!
لم��اذا نه��رع وراء ما ه��و في الواق��ع جزء من 
ثقافتنا، سواء المأكوالت أو التطريز أو الكوفية؟ 
ولماذا علينا أن نبالغ في رقص الدبكة كما لو أن 

هذا يرمز إل��ى أن األرض أرضن��ا؟ أنا ال أؤمن 
بهذه األم��ور وإن كان ال بد من وجود ما يمثل 
الهوية الوطنية، فليك��ن من المرونة بأن ال يبقى 

محصورًا ضمن حدود ساكنة.
ألننا إذا بدأنا بالقول أن “هذا لنا حتى هنا، والباقي 
هو لهم« وغيره فذلك يعني أننا وضعنا أنفسنا في 
»غيتو« خاص بنا وهوينا بأنفس��نا إلى الحضيض، 
في حين لو أطلقنا لهويتن��ا القومية العنان لتمتد 
إل��ى ما وراء الح��دود، فعندها س��يكون لهويتنا 

دورًا في إثراء تجربة العالم بأسره. 
لقد قل��ت ذلك من��ذ زمن طوي��ل – وفقط لو 
كن��ت ألقات��ل اس��تراتيجيًا وتعاطفًا مع الش��عب 
الفلس��طيني من إجل إقامة دولة مستقلة، ماذا 

س��يعني ذل��ك؟ أنني م��ن محبي أي ن��وع من 
االس��تقالل؟ أنني ش��ديد اإلعجاب بأي نوع من 
سلطات الشرطة والحكومة والقوى المؤسسية؟ 
ذلك س��يكون فقط من أجل أن تغادر الدبابات 
إسرائيلية أعتاب المدارس التي يدخلها األطفال. 
لماذا الدول��ة إذن؟ لماذا رف��ع العلم؟ فقط الن 
ذلك يرمز للحرية التي يسعى الفلسطينيون من 

أجل تحقيقها.
لنفت��رض أن الدولة الفلس��طينية رفع��ت العلم 
وأنش��أت الحدود وحقق��ت بعضًا م��ن الحرية 
وقدرًا أقل من القم��ع - ماذا لو لم تحقق هذه 
الدولة م��ا نطمح له م��ن عدال��ة وديمقراطية 
بالق��در الذي يجعلنا نلت��زم بنظامها، على الرغم 
من تحقيقه��ا لبعض الحرية؟ هل س��أبقى حينها 

عل��ى موقفي الداع��م إلقامة دولة فلس��طينية؟ 
ال، ل��ن أفع��ل. وإن تحول��ت إلى س��لطة قمعية 
أخرى س��أقاتلها دون تردد، س��أقاتلها من أجل 
إن��زال العلم. وف��ي الواقع قلتها م��رة؛ إن كانت 
ه��ذه اس��تراتيجية واح��دة، س��وف أقاتل حتى 
يرتف��ع العلم، ولكنن��ي بعدها س��أقاتل من أجل 
إنزال��ه مرة أخرى، ألنني ال أؤم��ن ال بأعالم وال 
بهويات مخطوطة فأنا أؤمن بالتعددية والتنوع 
ال��ذي تحدثه بي��ن الثقافات، ولذلك فأنا لس��ت 
مع حل الدولتين ولم أش��عر بالمي��ل يومًا نحو 
فكرة كهذه، وليس ذلك فحسب، بل أنها سياسيا 

واجتماعيا وإنسانيا وأخالقيا غير عادلة إطالقًا.
في أفالمك تركيز على فقدان األمل واالستسالم 
يعك��س هذان  للح��زن، فهل 
فق��دان  حال��ة  العنص��ران 
األمل الس��ائدة ف��ي المجتمع 
الذي  الفلسطيني، سواء ذلك 
تحت االحتالل أو في الشتات؟

أعتقد بحك��م األمر الواقع أن 
خطوة صناع��ة فيلم هي بحد 
ذاتها فعٌل نابٌع من أمل، وبهذا 
فإن األس��ئلة المتعلقة باليأس 
تتناقض ف��ي واق��ع األمر مع 
حقيق��ة أن هن��اك فيلمًا، فلو 
كنت يائس��ًا لما خرجت بفيلم 
عنوانته »الزمن المتبقي« ولذا 
فإنني ال أعتقد أن هذا السؤال 
ينطب��ق على وج��ودي ألنني 
أؤمن بأنه ال زال هناك أمل، 
وال شيء سوى األمل، فلست 
في أجواء ما بعد نهاية العالم، 
ونح��ن ال نجل��س مرتديي��ن 

األقنعة الواقية من الغاز!
بمثابة  المتبق��ي« هو  »الزمن 
تحذي��ر م��ن االنح��دار ف��ي 
الوضع الراهن، أو التراجع عن 
حالة األش��ياء. فالم��رء ُيحذر 
ألن األمل موجود، وعند ابتكار 
الص��ور الجمالية ف��إن المتعة 
ليس��ت بالمرضية. أنا ال 
أج��واًء روحانية  أعيش 
فذلك هو األمل الوحيد 
على القائمة. في الوقت 
ذاته أس��تطيع القول أن 
الشكل من  مساحة هذا 
أش��كال رد الفع��ل، من 
التأمل من السرور، من 
زعزعة  ف��ي  اإليجابي��ة 
الس��لطات  اس��تقرار 
الذين  أولئك  المعتدية؛ 
يريدون أي ش��كل من 
أش��كال الحي��اة األفضل 
آخذة في التقلص. لسنا 
المنتصري��ن بالضرورة، 
نحن لسوء الحظ نسعى 
فقط لمقاوم��ة الترّدي، 
فالق��وى الت��ي تح��اول 
تقلي��ص طموحاتنا نحو 
الديمقراطي��ة هي أكبر 

مما نتخيل بكثير.
بالنس��بة لألف��الم الت��ي 
يتم إنتاجه��ا اليوم والتي 
تدعو إلى مناهضة اس��رائيل، هل تشعر أنها تعد 

نموذجًا فعااًل من المقاومة؟
هل هناك أعمال فنية تعّبر عن مثل هذا الشكل 
من أش��كال المقاومة؟ مث��ل أفالمي؟ أعتقد أن 
الفلس��طينيين قد احتل��وا الصدارة نظ��رًا لواقع 
الحي��اة اليومي��ة ال��ذي يواجهونه م��ن االحتالل 
واالضطهاد والقمع وال زالوا قادرين على مواجهته 
فعليًا بمس��احة قليلة جدًا واحتماالت ضئيلة جدًا 
في التعبير عن أنفسهم بصورة جمالية، فهم حتمًا 
في الطليعة. قد ال يكونون متفردين بشكل خاص 
من الناحية الجمالية ولكنني في المقابل أرى أن 
مجمل المحاوالت الجمالية في كل مكان يساهم 
في تحرير فلسطين فضال عن التحرر من جميع 

االحتالالت. 

إيليا أثناء الحوار- خاص رمان



إذن هل تعتقد أن السينما الفلسطينية هي شكل 
من أشكال المقاومة؟

لي��س بالضرورة الفلس��طينية وحس��ب، ولكنني 
أعتقد أن الس��ينما، س��ينما معينة، هي شكل من 
أش��كال المقاوم��ة، خاص��ة حين تك��ون موطن 
تش��كيك أخالقي معين؛ من مكان معين، موطن 
س��رور وإلهام لتش��كيل ديمقراطي معين، حينها 
تصبح وبكل وضوح ش��كاًل من أش��كال المقاومة. 
وحقيقة أننا نح��اول ونتخطى الحدود ونخترقها 
إنم��ا هي محاولة من��ا في الواق��ع إليصال فكرة 

المقاوم��ة لآلخرين وذلك لوق��ف الترّدي بحد 
ذاته. »السينما الفلس��طينية« مصطلح ال شك أنه 
يستخدم بش��كل دقيق، مصطلح يمكن لخصومنا 
اس��تخدامه من أجل تقييدنا، ولكن ما نفع ذلك؟ 

فنحن نعلم أننا فلسطينيون!
ما رأيك بالمقاطعة الثقافية؟ هل تؤيد المقاطعة 

األكاديمية والثقافية إلسرائيل؟
لق��د بدأت حق��ًا عملي��ة تقييم ال��ذات وكذلك 
تعري��ف وإع��ادة تعريف هذا المصطل��ح... أرى 
الكثي��ر م��ن اإلنصاف ف��ي المقاطع��ة األكاديمية 

ف��ي اللحظة التاريخي��ة التي تجري به��ا إزاء ما 
قامت به إس��رائيل في االون��ة االخيرة، وأعتقد 
أنها بالتأكيد خطوة مثيرة لالهتمام ال س��يما نهج 
العمل المتبع والمثير لالهتمام كذلك، فقد زعزع 
اس��تقرار الممارسات الصهيونية في مكان ما في 
المؤسس��ة، ألن اإلس��رائيليين بغيضي��ن بالفع��ل 
مؤسس��ة وحكومة. ولكنني أواجه بالفعل مشكلة 
في تقبل مقاطة أي ش��يء وفي أي وقت خاصة 
حين تقضي على الجيد والسيئ والقبيح على حد 
س��واء، ولذلك أجد صعوبة ف��ي مواجهة بعض 

ه��ذه المقاطعات –ولك��ن باس��تثناء األكاديمية 
منه��ا، وذل��ك للكثير مم��ا استش��عرته فيها من 
التخطيط واالستراتيجية وقد خضت حوارات مع 
بعض من رّواد هذه المقاطعة وتناقش��ت معهم 
حولها بما أود أن أعتبره تحفظات لي حول هذا 

الموضوع.

صباح حيدر صحافية كندية ومخرجة سينمائية 
 تقيم في بيروت.

sabafhaider@gmail.com 



بيار أبي صعب

من��ذ اللحظة األولى، يح��ّذرك من أنه قد يعيد اختراع حياته، كأي ش��خص يروي 
س��يرته الذاتّية، ذلك هو إيليا س��ليمان صاحب »الزمن الباقي«. لم يفعل في ثالثّيته 
األوتوبيوغرافّي��ة س��وى إعادة »اختراع« الحكاية نفس��ها، في األماكن نفس��ها أيضًا. 
حكاي��ة أبيه وأّمه واألهل والجيران، والطفل ثم المراهق ثم الش��اب الذي كان إياه، 
م��ن وجهة نظر س��ينمائي ولد وكبر في فلس��طين التاريخّي��ة، »مواطنًا« في دولة 

احتالل، ولم يبق له سوى سالح واحد هو السخرّية.
»الولد الصايع« لم تكن له أّية عالقة بالفّن الس��ابع. األخوة كّلهم احتلوا مراكز علمّية 
وأكاديمّية مرموقة، إال إيليا الش��قي الذي كان يثير هواجس أهل البلد: »مس��كين 
فؤاد سليمان، تعب ورّبى...«. لكّن فؤاد سليمان كان يرّدد لصغيره: »افعل ما تحّب«. 
تل��ك األّي��ام، كان إيليا بَش��عره الطويل يعزف على الدرامز ف��ي فرقة هارد روك 
أسس��ها مع صحبه في الناصرة. ويستمع إلى »بينك فلويد« وليد زابلين. يتذّكر أّنه 
كان مولع��ًا بليونار كوهين و»البيتلز« أيضًا. أب��وه أخذه إلى الطرب العربي، عّرفه 
إل��ى عبد الوهاب وأس��مهان وليلى مراد ونور الهدى وآخرين سيس��كنون أفالمه 

كتعويذة...
ولد في فلس��طين التاريخّية »مواطنًا« تحت االحتالل، ولم يجد له هناك س��الحًا إال 

السخرّية
عالقت��ه بالس��ينما كانت تقتصر عل��ى الذهاب إلى »س��ينماتيك حيف��ا«، »كي نلتقي 
البن��ات«... لكّنه توّرط بها الحقًا. كان الناس في البلد يس��ألون: »طيب ماذا تريد أن 
تفعل بحياتك؟«، فيجيب: »س��أكون س��ينمائّيًا«. وصار أسير الكذبة. راح يلتهم كتب 
الس��ينما التي يأتيه بها أخوه األكبر من جامعة حيفا. كان يحفظ األس��ماء، ويس��ّجل 
األفالم بصبر على دفاتره. صار يعرف كل شيء عن أنطونيوني وغودار واآلخرين... 
قبل أن يش��اهد لقطة واح��دة من أفالمهم. من أخيه أيضًا اس��تعار كاميرا الفيديو 

الضخمة التي سترسم طريقه...
كان إليلي��ا صديق بدوي، يعيش في خيمة َش��عر، وأبوه يرف��ض االنتقال إلى منزل 
في البلدة، تطبيقًا للقرار الذي فرضه االحتالل على أهل الترحال. بعد الدراسة كان 
يسرح مع قطيع الماعز. راح إيليا يرافقه مع الكاميرا، وإذا به يحقق تمارينه التطبيقّية 
األولى: لقطات صامتة وثابتة على العنز وهي ترعى. بعدها اتخذ من عرس بدوي، 

الصدي��ق  رب��ع  ف��ي 
نفسه، ذريعة لتصوير 
فيلم عن »بيت الَشعر 
حقق  هكذا  األخي��ر«. 
»الس��ينمائي«  نجاحه 
األّول، وح��از إعجاب 
الذين  العشيرة  أهل 
»يحّب��ون  جعله��م 
ف��رزوا  حياته��م«. 
ل��ه أرض��ًا، وطلب��وا 
م��ن وال��ده تحويل 
اس��مه إلى علي كي 
إح��دى  يزّوج��وه 
القدر  لك��ن  بناته��م. 

شاء غير ذلك.
ذات يوم حضر عرض 
»متضام��ن«  فيل��م 
هو  فلس��طين،  م��ع 
القضب��ان«  »وراء 
بارب��اش،  لي��وري 
فهاجم بشّدة نظرته 
النمطّية والس��طحّية 
إلى الناس وقضّيتهم. 
بلدّي��ة  رئي��س 
آن��ذاك،  الناص��رة 
الراح��ل  الش��اعر 
توفيق زّياد، لم يفهم 
س��بب غض��ب ذلك 
الراديكال��ي  الش��اب 
ال��ذي يحّبه. وعندما 
كان  المخ��رج،  تكّلم 
فوقّي��ًا وس��خر من 
وأّوله��م  منتقدي��ه 
إيلي��ا: »أن��ا فعلت ما 
علّي، اآلن عليكم أنتم 

������ خصوصًا الفتى الجالس هناك ������ أن تفعلوا ما عليكم!«. لم ين��َس صديقنا تلك المواجهة غير 
المتكافئة: »ليس عندي أي ش��عور بالثأر... لكنني أتمّنى أن ألتقي يومًا ذلك الرجل. س��أقول له: تعال 
نتحاس��ب. ماذا فعلت أنت؟ وماذا فعلت أنا؟«...ثم بدأ الترحال. لندن وباريس أّواًل، بعد اعتقاله على 
يد س��لطات االحتالل. ثم نيويورك حيث بقي سنوات مهاجرًا سرّيًا يعمل في أشغال السخرة. هناك 
تبلور وعيه السياس��ي، وتكونت ثقافته، وبدأ يرتاد عالم الفّن الس��ابع. اكتشف مجازر »صبرا وشاتيال« 
على التلفزيون... بعدها بس��نوات س��يحقق مع اللبناني الكندي جايس س��ّلوم فيلم��ه االختباري األّول 
»مقّدمة لنهاية جدال«. ش��اهده المنتج التونس��ي الراحل أحمد بهاء الدين عطّية، فطلب من صاحبه 
فيلمًا عن حرب الخليج الثانية، ضمن سلس��لة ش��ارك فيها سينمائّيون عرب. هكذا أبصر النور فيلمه 

القصير الثاني »تكريم بالقتل« )1991(.
في عام 199٣ عاد إيليا إلى فلسطين، وتوّلى تأسيس قسم للسينما في 
جامع��ة بيرزيت. أقام في القدس، وفي ذل��ك البيت صّور الحقًا فيلمه 
الروائي األّول »س��جل اختفاء« )1996( الذي أق��ام الدنيا ولم يقعدها. 
فيلم فلس��طيني ليس فيه أبطال وخطب وطنّية، بل يكتفي بالس��خرية 
الصامتة. فاز بالجائزة األولى في »البندقّية«، وشّبه النّقاد إيليا بباستر كيتون، ومناخاته بسينما الفرنسي 

جاك تاتي.
أما في العالم العربي، في عّز مرحلة 
أوسلو، فانقسمت اآلراء حول الفيلم، 
وهوجم بش��ّدة، وأسيئت قراءته... 
واش��تعل س��جال حاد، لم يهدأ إال 
بعد ظهور فيلمه الثاني »يد إلهّية« 
)2002( ال��ذي فاز بجائ��زة لجنة 
التحكيم ف��ي »كان«. اليوم بعد كل 
هذه السنوات، يرى المخرج الذي 
اس��تقبل فيلم��ه الجدي��د »الزمن 
الباقي« بحف��اوة عربّيًا، وحاز ثانية 
جوائ��ز »أب��و ظب��ي«، أن الجمهور 
نضج وتغّير، وأن األجيال الجديدة 
مهّي��أة للتفاعل م��ع الخطاب غير 
الفنّي��ة  واألش��كال  الديماغوج��ي، 

المغايرة. 
خالل اإلعداد لفيلمه »الزمن الباقي«، 
كان مس��كونًا برعب السؤال: كيف 

أعود إلى عام 19٤٨؟
لم يحد إيليا س��ليمان منذ أواسط 
التس��عينيات عن لغته وأسلوبه في 
الس��رد والتصوير والكتابة الفيلمّية: 
والمش��اهد  قليل��ة،  الح��وارات 
تتداعى وتتقاطع وتتكّرر تصاعديًا، 
والذاك��رة الش��خصّية ه��ي اإلطار 
الدرامي، والسخرية المبطنة تفضح 
األشياء من دون أي عظة أخالقّية، 
بكثي��ر م��ن الفانتازيا والش��اعرّية. 
والس��ينمائي حاض��ر بصم��ت في 
أفالمه، يستعيد فصواًل من سيرته، 

وذاكرة المكان الذي احتضنه.
لعّل الس��ينما لديه وسيلة اقتصاص 
من العال��م، وتجاوز الواق��ع العبثي 
بالحلول السحرّية والغرائبّية. بالون 
أحم��ر عليه صورة ياس��ر عرفات 
يطير في س��ماء فلس��طين محّلقًا 
ف��وق المس��جد األقص��ى. النينج��ا 
القتالّية  بألعابه��ا  الخارق��ة تقض��ي 
االحت��الل.  جن��ود  عل��ى  البهلوانّي��ة 
الس��ينمائي المحاصر ف��ي بلده ال يجد 
وس��يلة لعب��ور ج��دار الع��ار إال بالقفز 
فوقه بمساعدة العصا الطويلة، كما في 
مباريات القفز العالي... هذا المشهد بات 
يختص��ر »الزمن الباق��ي« الذي عرض 
الربيع الماضي في المس��ابقة الرسمّية 
ل�»مهرج��ان كان«، بعدما ش��ارك إيليا 
في لجنة تحكيم��ه الدولّية )2006(، ثم 
حقق فيلمًا قصيرًا في س��تينّيته، بعنوان 
مش��روع  )200٧(، ضم��ن  »ارتب��اك« 
ش��اركت فيه مجموعة من المخرجين 

العالميين.
خ��الل اإلع��داد ل�»الزمن الباق��ي« كان 
مس��كونًا برعب الس��ؤال: كي��ف أعود 
إلى عام 19٤٨؟ كي��ف أحكي عن تلك 
المرحل��ة التي ال أعرفه��ا؟ أعاد قراءة 
مالحظ��ات وال��ده عن س��نوات النكبة، 
واس��تعاد قصص��ًا حقيقي��ة م��ن الذين 
عايش��وها. يحك��ي لن��ا كيف ص��ّور في 
أماكن وق��وع األح��داث، وكيف مّثلت 
خالته، ه��ذه المّرة، دور أّم��ه الراحلة. 
الس��ينمائي المستقّر في باريس لم يعد 
متحّمس��ًا لزيارة الناص��رة منذ رحيل 
والدي��ه. ص��ار يجد صعوبة في دخول بيته العائلي. نس��أله إذا كان س��يحّقق ذات يوم فيلمًا ال عالقة 
له بفلس��طين »لم ال؟ قد أحكي عن تجربة أخرى، مرتبطة بمكان آخر«... ثم يس��تدرك بعد لحظة 

شرود: »بتعرف؟
حتى لو رحت أش��تغل فيلم عن الغوريال، بتطلع غوريال فلس��طينّية. أينما ذهبت تحمل معك حكايتك 

في النهاية«.
__________

عن األخبار اللبنانية وبيار محرر الصفحات الثقافية فيها

إيليا سليمان: باسرت كيتون الفلسطيين قفز فوق جدار العار

سينما

إيليا في كان



عدنية شبلي

تجري أحداث فيلم إيليا سليمان »الزمن الباقي« ليس فقط في ما 
بقي من زمان، لكن أيضًا من مكان، في فلس��طين. يبدأ الش��ريط 
بانطالق س��يارة أجرة من مطار اللد تحمل داخلها مسافرًا تظهر 
فقط حقيبته لحظة يضعها السائق في الصندوق. خالل الرحلة، وبينما 

يظهر السائق اإلسرائيلي بوضوح، يبدو 
المس��افر الجال��س في المقع��د الخلفي 
غي��ر واضح. ع��دم القدرة عل��ى رؤية 
األخي��ر، تثير لدى المش��اهد، كما لدى 
السائق، اإلحس��اس بالتنّبه والهلع. أليس 
عدو العصر ه��و الالمرئي، أو من ُحّول 
إل��ى المرئي؟ ال يتوقف انع��دام الرؤية 
عند هذا الحد. فجأًة تهب عاصفة تبدو 
بإشارة من السائق »توراتية«؛ تؤدي إلى 
غي��اب قدرته على رؤي��ة الطريق، يليها 
توقف اإلرس��ال الالسلكي. هناك تتوقف 
الرحلة. وم��ن هذا التوقف، يس��تحضر 
الفيل��م ثالث حاالت مماثل��ة من انقطاع 
الصل��ة بالزمان والمكان المألوفين، لكن 

ذات عواقب أشد فجاعًة وإيالمًا.
االنقط��اع األول يحدث في 19٤٨، حين 
تحتل ال� »هاغانا« الناصرة، وتغادر حبيبة 
فؤاد سليمان فلس��طين، بينما يبقى هو 
يق��اوم حتى ُيقبض عليه. لكن فؤاد ينجو 
ويبق��ى على قي��د الحياة ف��ي الناصرة، 
حيث يتزوج فتاة ينجب منها إيليا. يتابع 
الفيل��م حي��اة العائلة التي تب��دو حركتها 
محدودة في الحي، الذي يعيش بدوره 
تحت س��طوة رتاب��ة قاس��ية. ثمة جار 
يحاول االنتح��ار، لكّنه ينجو بمس��اعدة 
ف��ؤاد، فيبق��ى على قي��د الحي��اة فقط 

ليحاول االنتحار مرة بعد مّرة.
كلما حاولت إحدى الشخصيات الخروج من حدود الحي والعيش 
الرتيب، س��رعان ما تظهر المحاوالت لصدها بالرتابة نفسها. حين 
يذهب األب فؤاد لصيد األس��ماك مع صديق، تأتي الدورية ذاتها 
للتأك��د من أوراقهما. ال يجد الجنود أي خ��رق قانوني في المرة 
األولى، لكّنهم يس��تغربون في المرة الثاني��ة أن يقطع الرجالن كل 

الطريق إل��ى هنا لصيد األس��ماك: 
»أال يوجد بحر في الناصرة؟« يسأل 
الجنود. في المرة الثالثة وحين يمر 
الجنود أنفس��هم ال يعّلقون بش��يء، 
لكن الشرطة تدهم الحقًا بيت فؤاد 
بتهم��ة تهريب األس��لحة عبر البحر 

إلى لبنان!
ليس هن��اك، ل��رأب االنقط��اع في 
الم��كان، إال القف��ز بالعص��ا من فوق 

الجدار
وبينم��ا تس��تهدف مح��اوالت الحد 
من الحركة، جيَل األب الذي عايش 
النكبة، يخضع جيل االب��ن إيليا ����� 
الثاني ������� لمحاوالت  أي الجي��ل 
تهجين وعيه الجماعي. هكذا يضطر 
رفاق إيليا في المدرسة إلى ترديد 
النش��يد الوطني اإلس��رائيلي. ورغم 
حفظه عن ظهر قلب، ف��إّن الترّدد 
ه��ذه  أن  يكش��ف  التصفي��ق،  ف��ي 
األناشيد الملّقنة لم تنجح في اختراق 
العفوي لألطفال. ويتضح  اإلحس��اس 
فش��ل محاوالت التهجين هذه حين 
يبدأ مدير المدرس��ة الحقًا بتوبيخ 
إيلي��ا لقوله إّن أميركا اس��تعمارية، 
فيكون تأثير التوبيخ في الطفل إيليا، 
أّن��ه يغّير كالمه في الم��رة الالحقة، 

ليعلن أن أميركا... إمبريالية!
االنقطاع الثاني م��ع الزمان والمكان 
يأتي حين يبل��غ إيليا عمر أبيه خالل 
النكب��ة. ي��روح إيليا الش��اب يمضي 
وقته في نقل والده إلى المستشفى 
للع��الج، أو برفق��ة صديقي��ن يتابع 
معهما حال��ة االغتراب التي يعيش��ها 
أهل الناصرة. ذات يوم، يغادر البالد 
بعدم��ا وصلت��ه معلوم��ات تفيد أّن 

الس��لطات اإلس��رائيلية تنوي اعتقاله. علمًا بأن التفاعل السياس��ي 
الوحي��د في الفيلم، هو النظر من ش��رفة البي��ت إلى مواجهة بين 
الش��رطة اإلس��رائيلية وش��باب من جيله، كما لو أن االنخراط في 

الصراع السياسي يبدأ لحظة النظر إليه.
أخيرًا يعود إيليا إلى فلسطين، إلى الناصرة، إلى المكان األّول الذي 
تركه. يجلس برفقة صديقي��ه القديمين في مقهى، كما لو أنه لم 
يكن هن��اك غياب 
ف��ي  انقط��اع  أو 
والمكان.  الزم��ان 
على  هن��اك  لكن 
الوق��ت  األق��ل 
ال��ذي مضى. كبر 
الثالثة،  األصدق��اء 
ونم��ا جي��ل ثالث 
ليس أقل اضطرابًا 
س��ابقيه.  م��ن 
الفلس��طيني الذي 
خالل  واشيًا  عمل 
وس��اعد  النكب��ة، 
ال�»هاغان��ا« عل��ى 
اكتش��اف مقاتلين 
فلس��طينيين مثل 
س��ليمان،  ف��ؤاد 
كش��رطي  يع��ود 
الق��وات  مرافق��ًا 
حين  اإلس��رائيلية 
البي��وت  تده��م 
 ، لفلس��طينية ا
ومنه��ا بيت عائلة 
ف��ي  س��ليمان. 
الثال��ث،  الجي��ل 
الفلسطيني  تحول 
ش��رطيًا  نفس��ه 
يضايق األطفال الفلس��طينيين، أو خادمًا للممرضة الفيليبينية التي 
تخدم بدورها سّيدة مسّنة، ليس إاّل زوجة فؤاد، أي والدة إيليا.

في الواقع، مشاهد كثيرة في الفيلم، ال تصور األحداث ذاتها فحسب، 
بل تفعل ذلك باألسلوب ذاته أيضًا؛ من الموضع والبعد والمقاييس 
ذاتها. بالتالي كل ما تغّير هو الزمن الذي يعبر بالشخصيات، فتكبر 

وتش��يخ وهي محتجزة في الدائرة نفس��ها. هناك مشاهد تحيلنا 
على س��ينما باس��تر كيتون وجاك تات��ي. لكن الفيل��م يذّكر أيضًا 
بسينما شارلي ش��ابلن. إضافًة إلى البعد السياسي ����� االجتماعي 
المركزي في أفالم ش��ابلن، وهو بمثابة ركيزة سينما سليمان، إذ 
يعتمد األخير على ش��كل ومضمون لقطات يذكِّر بأسلوب شابلن. 
عند االثنين، العناصر في الكادر محدودة، وذات بساطة مدروسة 
لكن بخفّية ش��ديدة. كذلك كل مشهد َيعرض أكثر ما يمكن في 
أقل لقطات وحركة. لكن ما يحيل التقارب بين المخرج الفلسطيني 
وش��ابلن، ليس فقط أسلوب التصوير ومضمون اللقطات، بل دور 

الشريط الصوتي.
تأخذ الموسيقى في سينما إيليا سليمان دورًا أساسيًا، يفوق دور 
الحوار. مع أن »الزمن الباقي« ليس فيلمًا صامتًا بالمفهوم العادي، 
إال أن الح��وار فيه قليل. وإذا تحدثت الش��خصيات، يبدو حوارها 
كأنه لم يكن لش��دة عبثيته. هذه العبثية تذّكر بعبثية ش��ابلن حين 
تحدث ألول مرة في تاريخه السينمائي، في فيلم »األزمنة الحديثة« 
)19٣6(. هنا، يقدم ش��ابلن أغنية بلغة غير مفهومة؛ أو ما يس��ّمى 
لغ��ة »الجبريش«. غي��ر أن األفعال في »الزم��ن الباقي« تبقى أكثر 
صغرًا وثانوية من تلك التي يعرضها ش��ابلن أو حتى تاتي وكيتون، 
كما يتجلى في مش��اهد الفيلم، أكانت مصّورة في الناصرة أم في 

رام هلل، بما فيها المشاهد التي تصّور فعل »المقاومة«.
وحده��م الذي��ن ينجون ����� إل��ى حّد ما ����� م��ن االضطراب 
العني��ف ال��ذي تخّلفه النكب��ة ألجيال م��ن الفلس��طينيين، هم من 
يستمرون في المقاومة، ولو بتجاهل المحتل وقوته وقدرته على 
اإلره��اب. مثاًل، خالل جلوس األم على ش��رفة البي��ت في الناصرة 
بع��د موت األب، تنطلق ألعاب ناري��ة احتفااًل بمرور 60 عامًا على 
إنشاء دولة إسرائيل. عندها تدير األم بصرها نحو الجهة األخرى، 
مانع��ة هذه األلعاب م��ن تحقيق هدفها، وهو ج��ذب األنظار. هنا 
المقاومة تتجلى ببساطة عبر »عدم النظر«. وكما تتجلى المقاومة 
عبر »الفعل الصغير«، تتجل��ى المتعة أيضًا عبر الفعل الصغير. أثناء 
جلوس األم بس��كون على الشرفة، يضع إيليا أغنية، فتبدأ األم بهّز 
، لمرات عدة، على  ساقها اليمنى التي تظهر من تحت الطاولة بتأنٍّ

وقع الموسيقى.
أخيرًا هذا ما يفعله إيليا سليمان أيضًا، إذ يلجأ إلى »الفعل الصغير« 
للخروج من هذا السجن الذي يقدم الفيلم سردًا دقيقًا لهندسته. 
ه��ذا الفع��ل الصغير بدوره يحتاج إلى ق��وة هائلة؛ أكبر من تلك 
التي يتمتع بها المحتل، بل أبطال األلعاب األولمبية: لرأب االنقطاع 
ف��ي المكان، لي��س هناك إاّل حّل واحد هو القف��ز بالعصا من فوق 
الجدار المزروع في قلب فلس��طين، ويبل��غ ارتفاعه ثمانية أمتار. 
إيليا يجد هذه القوة، في حّيز المتخّيل الذي يوفره اإلبداع عامًة، 

والسينما على وجه الخصوص.
__________

عن األخبار

إيليا سليمان: عن انقطاع الصلة بالزمان واملكان

فريق الزمن المتبقي

إيليا في كان

سينما



عالء حليحل

كي تعرض فيلمًا في إسرائيل، 
يجب أن يصّدق عليه »مجلس 
الرقابة  لك��ن  األف��الم«.  مراقبة 
والمن��ع األساس��يين يأتيان من 
الع��رض  ودور  الموزعي��ن 
ه��م  اإلس��رائيلية.  التجاري��ة 
يمارس��ون رقابة ذاتية سياسية، 
تلغ��ي كّل م��ا ال يس��توي م��ع قي��م إس��رائيل 
الصهيونية، وهذا ما نس��ّميه »تعاظم الفاشية في 
إسرائيل«.... وآخر ضحاياها إيليا سليمان وفيلمه 

»الزمن الباقي«.
يصعب طبعًا أن نجد منتجين يملكون الش��جاعة 
للحدي��ث عّم��ا ي��دور الي��وم، في من��اخ الحقد 
المتصاعد الذي يؤثر في جميع المناحي الحياتية. 
لكن المنتج اإلسرائيلي آفي كالينبرغر الذي عمل 
منتجًا مس��اعدًا لفيل��م »الزمن الباق��ي«، يملك 
تلك الش��جاعة. كالينبرغر يعيش آثار »الفاش��ية 
المتعاظمة« بنفس��ه، وفق ما يقول ل�»األخبار«. إذ 
ي��رى »الزم��ن الباقي« ُمقصًى ع��ن الصاالت في 
إس��رائيل، ولم تعرضه حتى اآلن إال أربع صاالت 
ف��ّن وتجربة )س��ينماتيك(، أبرزها »س��ينماتيك 
ت��ل أبيب«. كالينبرغر يقول إّن الموزعين ودور 
الع��رض يتذّرع��ون بحجج تجاري��ة واهية، مثل 
عدم قدرة الفيلم على تحقيق اإلقبال الجماهيري. 
»أنتظ��ر نجاح الفيلم تجاريًا في »س��ينماتيك تل 

أبيب«، عندها سنرى ما سيقولون«.
يروي الشريط قصة عائلة سليمان من عام 19٤٨ 
حتى اليوم، م��رورًا بأهم المحط��ات التاريخية، 
وغن��ّي عن الق��ول أّن الرواية تختل��ف كليًا عن 
»القي��م الصهيونية األساس��ية« )»األخبار« 20/ ٧، 
 .)2010/1/29 ث��م  و٣0/2009/11،  و10/19، 
ُيش��ّبه الناق��د يئير رافي��ه األجواء الي��وم بأجواء 
الثمانينيات التي أفرزت االنتفاضة األولى. ويورد 
مثااًل عن فيلم ش��هير لعاموس غيتاي تناول قصة 
عّم��ال عرب يبن��ون البيوت لليهود ويش��تاقون 
ألراض��ي آبائه��م، م��ا أدى إلى تهمي��ش غيتاي 
وإبعاده ع��ن التلفزيون اإلس��رائيلي الرس��مي، 
و»الشعور باإلسكات وقمع حرية التعبير واإلنكار« 
بحس��ب قوله. واألجواء اليوم عصيبة ومتشجنة: 
جريدة »معاريف« تلغي نش��ر لق��اء مع الممثل 
والمخرج محمد بكري )»جنين، جنين«(؛ ش��ركة 
»ي��س« للبّث واإلنتاج تتراج��ع عن عرض »الجنة 
اآلن« لهاني أبو أس��عد الذي لم ُيعرض أيضًا في 
األراضي الفلسطينّية المحتّلة عام 19٤٨، وأمثلة 
أخ��رى ل�»يس« آخرها فيلم »يافا« إليال س��يفان 

الذي ُمنع أيضًا داخل الخط األخضر.
يق��ول كالينبرغ: »ه��ذا الجو لي��س جديدًا على 
الدول��ة. لكن الخط��اب يختل��ف اآلن، وخصوصًا 
منذ س��طوع نج��م أفيغدور ليبرم��ان. الناس ال 
يري��دون أن تدع��م المؤسس��ة أّي أمر يخالف 
القيم األساس��ية للدولة بوصفه��ا دولة »يهودية 
ديموقراطية«. انظر ماذا يحدث مع لجان القبول 
للبلدات اليهودية التي ترفض أن يس��كن العرب 
فيها. هذه عنصري��ة ُمقوننة بل أبارتهايد. أتوقع 
َسّن قوانين تقّيد دعم اإلنتاجات السينمائية لدى 

الصناديق الداعمة«.
ش��ّنت بعض الصح��ف هجومًا عنيفًا عل��ى إيليا 
سليمان. ولم تنشر معه أّية حوارات، إذا استثنينا 
مجل��ة »عغبار هعير«. لقد تجرأ مراس��لها أفنير 
شبيط على نش��ر لقاء مع السينمائي الفلسطيني، 
مما جاء فيه: »ال أعتقد أّن هناك مكانًا للمقارنة 
بي��ن الدول��ة الصهيوني��ة والنازي��ة. إنه��ا تذكِّر 
أكث��ر باالتح��اد الس��وفياتي ومعس��كرات العمل 

والّس��خرة الت��ي أنش��أتها«. أثار الح��وار حفيظة 
زبول��ون أورليف، رئيس لجن��ة التربية والثقافة 
في الكنيس��ت الذي لم يتأخر رّد فعله: »لألس��ف 
هناك مواطنون س��ابقون بمثابة طابور خامس، 
اس��تغلوا الديموقراطية اإلس��رائيلية وميزانياتها 
لمحاربة إس��رائيل بوصفها دولة يهودية. أتوقع 
من المؤسس��ات الثقافية أن تتحلى بالمسؤولية، 

وأال توفر منصة لمبدعين يعلنون رغبتهم في
مناهضة شرعية دولة إسرائيل. ال عالقة للمسألة 
هنا بحري��ة التعبير، ب��ل هي قضّي��ة التعاون مع 
أع��داء الدولة، والتحريض على دولة إس��رائيل 
والشعب اليهودي«. ورغم أّن »الزمن الباقي« لم 
يحَظ بأّي دعم مادي من مؤسسات االحتالل، إال 
أّن أورليف يهاجمه، موجهًا سهامه إلى الصاالت 
التي قبلت بعرض��ه، فيما تتلقى دعمًا من »لجنة 

أورليف للثقافة«.
وقد توّقف في المقاب��ل بعض النقاد في صحف 
االحتالل، عند جودة الفيلم. فقد عّلق أوري كالين، 

في  الس��ينمائي  الناقد 
»إّن��ه  »هآرت��س«: 
فيلم جميل جدًا )...( 
س��ليمان  أّن  يثب��ت 
فن��ان  إل��ى  تح��ّول 
كبير، ومعلم يسيطر 
عل��ى أدوات فن��ه«. 
أم��ا جدع��ون ليفي، 
الصحاف��ي المعروف 
المتواصلة  بتغطيت��ه 
للفلسطينيين والعرب 
في »هآرتس«، فكتب: 
»ف��ي 19٤٨ غطين��ا 
المعتقلي��ن  أعي��ن 
بقم��اش  الع��رب 
وصرخن��ا  الفاني��ال 
عليهم بفظاظة »افتح 
كما  تمام��ًا  الب��اب!« 
 .2010 ف��ي  نفع��ل 
تح��ت  جدي��د  ال 
فلس��طين  س��ماء 

وإسرائيل«.
»م��ن وظائ��ف الفن 
اليهود  يضحكن��ا.  أن 
ف��ي  الن��كات  رووا 
بّد من  الغيتوات، وال 
لم��اذا  يفهم��وا  أن 
الفلسطينيون  يروي 
الن��كات في مخيمات 
الالجئين«، يقول إيليا 
يبدو  لكن  س��ليمان. 
بعض  متفائ��ل  أّن��ه 
الش��يء، إذ ال أح��د 
يضحك في إسرائيل 

اليوم!

اآلن  النكب��ة  رواي��ة 
وهنا 

»الزم��ن  زال  م��ا 
الشاشة  على  الباقي« 
ف��ي  بي��روت،  ف��ي 
»متروبوليس/  صالة 
صوفي��ل«  أمبي��ر/ 
فية  ش��ر أل ا (
 . )2 0 ٤ 0 ٨ 0 /0 1
الش��ريط  ينقس��م 
الذي عّده النّقاد من 

أنض��ج أعمال صاح��ب »يد 
إلهي��ة«، إلى ث��الث مراحل: 
الس��بعينيات وأيامنا  النكب��ة، 
الراهنة، وتدور أحداثه بين 
يس��تعيد  اهلل.  ورام  الناصرة 
سليمان األحداث والمحّطات 
الحاسمة، انطالقًا من سيرته 
الذاتّي��ة والعائلّي��ة. ويحضر 
الفيلم  كالعادة ف��ي  صامت��ًا 
الغن��ي بش��ريطه الصوت��ي، 
)ش��ريف  الفني  وتصميم��ه 
على  إيليا  يس��تعيد  واك��د(. 
طريقت��ه محط��ات مفصلية 
الفلس��طينية،  الرواي��ة  ف��ي 
بكثير من السخرية والمرارة 
وخّفة ال��دم، مواصاًل تقليدًا 
عريقًا في الثقافة الفلسطينّية 
خصوص��ًا(،  الداخ��ل  )ف��ي 
ه��و االتج��اه الس��اخر الذي 
أطلقه إمي��ل حبيبي صاحب 

»المتشائل«.
__________

عن األخبار

يف إسرائيل إيليا سليمان... الفيلم الذي يخُ

١٩٧٨اعتقاله على يد سلطات االحتالل، ثم السفر إىل لندن وباريس. أقام يف نيويورك ١2 عامًا، ابتداء من ١٩٨١ \\  ١٩٦٠ الوالدة يف الناصرة )فلسطني( \\ 
١٩٩٠فيلمه األول »مقّدمة لنهاية جدال«، حاز جائزة أفضل فيلم جترييب يف »مهرجان أتالنتا«. تبعه »تكريم بالقتل« ضمن سلسلة نظرات عربّية إىل 
١٩٩٦باكورته الروائّية الطويلة »سجل اختفاء«، حازت الكامريا الذهبّية يف »مهرجان البندقّية«. وكان ال بّد من االنتظار ٦ سنوات كي  حرب اخلليج الثانية \\ 
2٠١٠ »الزمن الباقي« هو احللقة األخرية من ثالثيته األوتوبيوغرافّية ينجز فيلمه الطويل الثاني »يد إهلّية« الذي حاز جائزة جلنة التحكيم يف »كان« \\ 

بوستر الزمن المتبقي

سينما



غالية قباني

»ألغ��راض ثقافية فقط«، هي العبارة التي تكتب 
عادة ل��دى موظفي الجمارك عندما ترس��ل 
طبع��ات من الفيل��م الى خارج الب��الد، ويهدف 
تسريع رحلة الفيلم من خالل العملية الجمركية. 
ولكن في اس��رائيل، تلفت العب��ارة الموضوعة 
على أي ش��ريط فلس��طيني، انتب��اه الموظفين 
الى ض��رورة مراقبة الش��ريط وإعاقة حركته 
الى بلدان العال��م االخرى. المخرجة البريطانية 
س��ارة وود اس��تخدمت هذه االش��ارة عنوانًا 
لش��ريط وثائق��ي يبحث في تدمير األرش��يف 
السينمائي الفلس��طيني بعد االجتياج االسرائيلي 
لبيروت عام 19٨2، وحاولت ان تمأل الفراغات 
من خالل ذاكرة االش��خاص وبقايا األفالم. فيلم 
المخرجة وود، عرض ف��ي صالة تيت غاليري 
للفن��ون، وسيش��ارك ف��ي تظاه��رة األف��الم 

القصيرة بمهرجان روتردام هذا العام.
تستهل المخرجة س��ارة وود شريطها بالعبارة 
التالي��ة: »ف��ي عص��ر تهيم��ن علي��ه الص��ورة 
المتحرك��ة، كيف يمكن ان تش��عر أمام حقيقة 
عدم وجود صورة للم��كان الذي جئت منه؟«. 
ومناس��بة تلك العبارة، ضياع أرش��يف السينما 
الفلس��طينية الوطني الذي أس��س عام 19٧6، 
وض��م مئ��ة ش��ريط فلس��طيني يوث��ق لنضال 
الفلس��طينيين ف��ي حياته��م اليومية. تأس��يس 
األرشيف كان محاولة لإلمساك بتنوع التجربة 
الفلسطينية، بداًل من التماهي مع االنتاج الغربي 
في هذا المجال. لكن األرشيف فقد عام 19٨2 
مع االجتياح االس��رائيلي للبنان وحصار بيروت، 
وبقي فقط عدد قليل من تلك األفالم على قيد 

الحياة.
إتصاالت

تقول س��ارة وود »في حالة عدم وجود وثائق 
مادية، فإن العثور على مادة فيلمية حّية، يتوقف 

على األفراد وعلى الحوار 
بيننا«. وقد توفرت مادة 
ثقافية  »ألغ��راض  فيل��م 
الكثير من  بع��د  فق��ط«، 
البحث وسخاء االصدقاء 
في المساعدة. من هؤالء 
األشخاص، آن ماري جاسر التي عرضت بعض 
تل��ك األعمال في نيويورك، وس��اهمت بربط 
وود مع المخرج الفلسطيني مصطفى أبو علي 
)رحل صيف 2009(، وقد استخدمت مقتطفات 

له كان نش��رها حول الس��ينما 
ربطتها  كذل��ك  الفلس��طينية. 
بالمخرج��ة خديجة حباش��نة، 
التي اعطت ش��هادتها، ومدت 
المخرج��ة بلقط��ة ناجية من 
فيلمها »أطفال ولكن« )19٨0(. 
واتصلت سارة وود بالمخرج 
العراقي األصل قيس الزبيدي، 
ال��ذي عم��ل مع مؤسس��ات 
الفلس��طينية  التحرير  منظمة 
لعت على  لسنوات طويلة، واطَّ
الس��ينمائي  كتابت��ه وانج��ازه 
ف��ي هذا المجال، وقد س��مح 
باس��تخدام مقتطف من  له��ا 
فيلم��ه »بعيدًا ع��ن الوطن«. 
من بين االفالم التي استعيدت 

بالذاك��رة، »عائد الى حيف��ا« )19٨1( للمخرج 
قاسم حول، بتعليق من آن ماري جاسر، وفيلم 
»ب��كل روحي وبدم��ي« )1969( لمصطفى أبو 
علي، كما يتذكر احد الس��ينمائيين الفرنسيين. 
كذلك فيلم »كفر ش��وبا« )19٧5( لسمير نمر، 
باس��تعادة م��ن الس��ينمائي التونس��ي خميس 
خياط��ي. أيض��ًا اس��تعانت المخرج��ة بلقطات 
قديم��ة من أرش��يف ص��ور ثابت��ة ومتحركة 
لفلس��طين قبل عام ثمانية واربعين، من ذلك، 
لقطات من ش��ريط صوره لوي لوميير بعنوان 
»مغ��ادرة الق��دس بالقط��ار« )1٨٨٧(. وكأن 
بالمخرجة تقول: كانت هناك بالد قبل اختراع 

الدولة االسرائيلية اذن«!
تؤمن المخرجة س��ارة وود بأهمية األرشيف، 
وتعتقد أننا يمكن ان نتعلم من ش��ظايا الماضي 
هذه. إن التاريخ يكرر نفس��ه و ال يوجد ش��يء 

ثاب��ت. إذا نظرت��م الى ص��ورة م��ن الماضي، 
س��تبدو للوهل��ة االول��ى، ثابتة ف��ي الزمن. أنا 
أعم��ل إلظهار كيف إن الوقت ليس ثابتًا أبدًا، 
فه��و دائمًا ف��ي حالة حركة إل��ى األمام، يربط 

الماضي بالحاضر والمستقبل«.
الرسم فعل سينمائي

بعيدًا من سمو الهدف الذي تعمل ألجله وود، 
للمرء ان يفكر، كيف حلت المخرجة إش��كالية 
تكوين فيلم عن أرش��يف ضائ��ع، اي من دون 

م��واد خام لالس��تخدام، عدا الش��هادات وبضع 
لقط��ات فق��ط. الفيلم م��ن الن��وع التجريبي ال 
الوثائق��ي التقلي��دي، لجأت في��ه المخرجة الى 
تقنية الرس��م، الس��تكمال الفراغ ف��ي الذاكرة 
من خالل الرس��وم. وقد كلف��ت الفنان وودرو 
فينك��س، ان يعك��س تصوره لقص��ة الفيلم التي 
عرضته��ا عليه. وبعد ذلك، ق��ررت ان تصوره 
وهو يرسم الفكرة بوحي من اللقطة األرشيفية، 
او بوحي من ش��هادة الذاكرة. كذلك استعانت 
بالرس��وم المتحركة لتروي تقس��يم فلسطين 
ثم انكماش مساحة فلس��طين شيئًا فشيئًا عبر 
االحتالل االسرائيلي لألراضي. ولم تنس ان تضع 
حنظلة ناجي العلي كختم على أحد المش��اهد، 
وكأن الفيل��م مه��دى الى إنجازه في تس��جيل 

يوميات شعبه.
كان تصوير يد الفنان البريطاني وودرو، الذي 

لم يزر فلسطين في حياته، وهي ترسم السرد، 
ومش��اهدة الجمهور الغربي لكيفية اس��تيعاب 
الفنان للسرد/ الشهادة، بصريًا، اي وهو يتكون 

رسمًا، بمثابة فعل سينمائي بحد ذاته.
يستخدم الرسم هنا، اي الفعل االبداعي، مقابل 
هشاشة الذاكرة االنسانية. وبحلول نهاية الفيلم، 
يكون المشاهد قد س��مع عن تلك األفالم ولم 
يش��اهدها، فيش��عر باإلحباط من غياب األصل، 
األمر الذي يس��تفزه للمس��اهمة في سّد تلك 
جان��ب  وه��ذا  الثغ��رة، 

محّرض ومشروع للفن.
عود على بدء، وفي إش��ارة 
مرة اخرى الى عنوان الفيلم، 
المخرجة س��ارة  ان  نذك��ر 
وود، كان��ت اطلع��ت عل��ى 
مق��ال للمخرج��ة االميركية 
م��ن أص��ل فلس��طيني آن 
ماري جاس��ر، كتبت فيه عن 
تجربتها في تنسيق مهرجان 
ف��ي  الفلس��طينية  للس��ينما 

نيويورك.

ف��ي المقال��ة، تحدث��ت عن 
الجوان��ب العملية للتنس��يق، 
والصعوب��ات المادي��ة الت��ي 
وقف��ت أم��ام الحصول على 
االفالم من جميع أنحاء العالم، 
للعرض في الواليات المتحدة. وقد الحظت جاس��ر 
أن األفالم المرس��لة من فلس��طين كانت تضيع في 
اإلج��راءات »الخطأ«، لكن تبي��ن بعد بحث وتحقيق، 
أن االشرطة التي يكتب عليها »ألغراض ثقافية فقط، 
وليس لالستخدام التجاري«، تدفع موظفي الجمارك 
في اس��رائيل الى االطالع على محتوى الفيلم ومنعه 
من االنتقال خارج البالد. وفي استخدام تلك العبارة 
عنوانًا لشريطها، تتحدى المخرجة البريطانية سارة 
وود، الرقابة االسرائيلية، رمزيًا، بل تسخر منها، في 
محاولتها اس��ترجاع ش��ظايا الذاكرة والمفقود من 
األفالم الفلس��طينية عن تاريخ هذا الشعب. من هنا، 
فقد اس��تخدمت ورق الجمارك االسرائيلي مدخاًل 
لعناوين الفيلم، لتؤكد على رس��التها لتلك السلطات، 
ولتثب��ت له��ا ان الزم��ن دومًا في حال��ة حركة الى 

األمام، وال يثبت عند الماضي

__________

عن الحباة

تجريبي بريطاني يرّمم ما ضاع من 
أرشيف السينما الفلسطينية

لقطة من الفيلم

برلين �  عالء جمعة

الس��ينمائي  برلي��ن  مهرج��ان  منت��دى  ت��ّوج 
الفيل��م الوثائق��ي >عايش��ين< ال��ذي أنتجت��ه 
قناة >الجزي��رة< لألطف��ال وأخرجه المخرج 
السويسري نيكوال فاديموف، وحصل >عايشين< 
 Ecumenical( عل��ى جائ��زة لجن��ة األدي��ان
Jury( التابعة للمهرج��ان وهي جائزة يتّوج بها 
الفيلم الذي يجّس��د التجربة والمعاناة اإلنسانية 
ويلفت انتباه المشاهدين ألهمية القيم الروحية 
واإلنس��انية واإلجتماعي��ة في الحي��اة وفي فض 

النزاعات.
وقد تسّلم الجائزة يوم السبت في اختتام اعمال 
المنتدى فيصل الحصائري، المنتج المكّلف بتنفيذ 

الفيلم، والمخ��رج نيكوال فاديموف، وذلك خالل 
حفل توزيع جوائز لجان التحكيم المستقلة.

 )Ecumenical Jury( وتمن��ح لجن��ة األدي��ان
جائزته��ا إلى فيلم واحد عن أقس��ام المهرجان 
المختلفة: المس��ابقة العامة، المنتدى وبانوراما. 
ويت��ّم اختي��ار األف��الم التي نجحت في تس��ليط 
إنس��انية واجتماعي��ة  الض��وء عل��ى مواضي��ع 
وتقديمه��ا بطريقة موضوعية تأخذ في االعتبار 

احترام االنسان وحفظ كرامته. 
وتق��ول مليك��ة عل��وان، رئيس��ة إدارة البرامج 
في قناة >الجزي��رة< لألطفال >إن فوز فيلم 
>عايش��ين< بهذه الجائزة هو تتويج للسياسة 
اإلنتاجية التي تنتهجها قناة الجزيرة لألطفال في 
تشجيع المبدعين واالهتمام بقضايا اإلنسان. كما 

أنه ترجمة لطموح هذه القناة الختراق الحدود 
والتقريب بين الناس<. 

وأضاف��ت علوان >أن ه��ذه الجائ��زة تهديها 
قناة الجزيرة لألطفال إلى الش��يخة موزة بنت 
ناصر المس��ند، عرفاًنا لها بالجميل على دعمها 

المتواصل للقناة منذ بدايتها عام 2005<.
وأضاف��ت علوان أن حصول >عايش��ين< على 
جائ��زة لجنة األديان )Ecumenical Jury( في 
مهرج��ان عالمي مرموق مثل برلين لهو تأكيد 
على أن هذا الفيلم الوثائقي نجح في نقل معاناة 
الفلس��طينيين في غزة بعد العدوان االسرائيلي 

عام 200٨، وذلك بكل صدق وموضوعية<.
وعّب��ر نيك��وال فاديموف عن س��عادته بحصول 
>عايش��ين< عل��ى جائ��زة لجنة األدي��ان، كما 
أه��دى الجائزة إل��ى كل من تع��اون معه من 
أبن��اء قطاع غزة وس��اعده عل��ى اتمام تصوير 
ه��ذا الفيل��م متمنًي��ا أن تحت��ل تجربته��م مع 
الش��جاعة والعنف��وان مكاًن��ا في حي��اة كل من 

يشاهد >عايشين< وتكون نموذجا يحتذى.

الجدي��ر بالذك��ر أن فيلم >عايش��ين< حظي 
خ��الل مهرجان برلي��ن في العروض الخمس��ة 
الت��ي خصصتها إدارة المهرج��ان لعرضه بإقبال 
جماهي��ري غير مس��بوق لفيلم يحم��ل القضية 
الفلس��طينية إلى مهرجان عالم��ي. فقد غّصت 
القاعات التي عرض فيها >عايشين< بالجمهور 
األلماني والدولي، إلى درجة أن بعض الجماهير 
شاهدت الفيلم إما واقفة أو جالسة على مدارج 
قاعات العرض. كما حظي >عايش��ين< بتغطية 
إعالمي��ة كبي��رة من وس��ائل اإلع��الم اإللمانية 

والعربية والدولية. 
وتتكّون لجنة األدي��ان لمهرجان برلين للدورة 
الحالية من ستة أعضاء يمثلون مختلف الكنائس 
األلماني��ة ومنظمات غير حكومية ومؤسس��ات 
أكاديمي��ة وممثلي��ن ع��ن االنت��اج التلفزيوني 

والسينمائي.

__________
عن القدس العربي

فيلم »عايشين« يحصل على جائزة لجنة االديان في 
مهرجان برلين السينمائي )2010(

فيلم الرسوم المتحركة الفلسطيني »فاتنة« في 
مهرجان سينمائي في فلورنسا 

روما  إيطاليا - )يو بي اي(

تشهد مدينة فلورنسا اإليطالية انطالقة 
الدورة األولى لمهرجان »أفالم الشرق 
األوس��ط اليوم« والذي ستكون إيران 

محوره الرئيسي. 
ونقلت وكالة األنب��اء اإليطالية »آكي« 
عن مؤسس��ة »ماب أوف كرييش��ن« 
أن المهرج��ان س��ينطلق بالتعاون مع 
مؤسس��ة »ستينس��ن« وبرعاية بلدية 

فلورنسا.  
وافتتح المهرجان بعرض فيلم »بش��ان 
إيلي« للمخرج اإليراني أصغر فرهدي، 
الذي يعال��ج العالقة بي��ن عائالت من 
الطبقة الوسطى في إيران والذي حاز 
على جائزة الدب الفضي في مهرجان 
الس��ينما في برلين، والمرشح لجائزة 
األوس��كار للعام الحالي.وسيكون فيلما 

االفتتاح والختام إيرانيان. 
كم��ا س��يجري ف��ي أي��ام المهرجان 

الخمسة تقديم وعرض 
1٤ فيلم��ًا و٨ تقاري��ر 
مص��ورة م��ن إي��ران 
وإس��رائيل وباكس��تان 
والكوي��ت  وفلس��طين 
ولبنان ودبي. كما س��يتم أيضًا تقديم 
س��تة عروض أول��ى ألف��الم إيطالية 
وفيل��م أوروب��ي لمخرجي��ن ش��باب 

اشتهروا وحازوا على جوائز دولية.  
وس��يعرض فيلم الرس��وم المتحركة 
الفلسطيني »فاتنة« للمخرج الفلسطيني 

أحمد حبش أيضًا في المهرجان.
**فيلم فاتنة الفلسطيني

اختار المخرج الفلسطيني أحمد حبش 
الرس��وم المتحركة ليقدم من خاللها 

فيلم��ه الدرام��ي »فاتنة« عل��ى مدار 
نصف س��اعة ويعرض ف��ي جانب منه 
األوض��اع الصحية في قط��اع غزة وما 
يواجهه المواطنون الفلس��طينيون من 

صعوبة في رحلة البحث عن العالج. 
وق��ال حب��ش، الحاص��ل عل��ى درجة 
الماجستير في فن الرسوم المتحركة، 
ل»رويترز« بعد ع��رض افتتاح فيلمه 
مس��اء األربع��اء ف��ي قاعة »مس��رح 
وسينماتك القصبة« في رام اهلل »قصة 
الفيلم حقيقية وقد استمر العمل به ما 
يقارب الس��نة ونصف السنة ويمكنني 
القول إنه أول فيلم رس��وم متحركة 

فلسطيني«. 
ويتح��دث الفيل��م عن قص��ة فتاة من 

قطاع غزة ش��عرت ب��آالم في الصدر 
وبس��بب ضع��ف اإلمكاني��ات الطبي��ة 
وجشع بعض األطباء وتقديمهم العالج 
غير المناس��ب انتشر س��رطان الثدي 
الذي أصيبت به إلى باقي جسمها ولم 

تفلح كل محاوالت عالجها. 
ويعرض المخرج بعض المواقف التي 
ال تخل��و م��ن الكوميديا الس��وداء في 
رحلة بحث الفتاة ع��ن العالج، فهناك 
طبيب يقول لها إن الورم في صدرها 
ال شيء وسيذهب عند الزواج، وآخر 
يقول إنه بس��بب حمالة الصدر لينتهي 
به��ا المطاف عن��د طبيب يج��ري لها 
عملي��ة جراحي��ة الهدف منها كس��ب 

المال فقط. 

سينما



وتتصاعد مأس��اة الفت��اة التي يخبرها 
أحد األطب��اء أن ال عالج لها في قطاع 
غ��زة وعليها الذهاب إلى مستش��فى 
تل هش��مير اإلس��رائيلي بت��ل أبيب 
لتبدأ رحلة البحث عن تصريح يمكنها 
من الوصول إلى المستشفى وتحصل 
بمس��اعدة طبيب��ة إس��رائيلية عل��ى 

التصريح الالزم لدخول إسرائيل. 
ويق��دم الفيلم صورة قاتم��ة لمعاناة 
المرضى على حاجز إريز وفي الوقت 
نفس��ه يقدم صورة أخ��رى للمعاملة 
اإلنسانية التي تلقاها المريضة »فاتن« 
ف��ي المستش��فى اإلس��رائيلي. ويرى 
حبش »ما يقدمه الفيلم من صورتين 
لإلس��رائيليين هو ما ح��دث مع هذه 

الفتاة بالضبط«. 
م��ن  مجموع��ة  الفيل��م  ويتضم��ن 
المش��اهد للحياة في غ��زة في عامي 
2005 و2006 م��ن انقطاع للكهرباء 
ومسيرات شعبية وإغالق للحدود بين 
القطاع وإسرائيل ومعاناة المواطنين 
على حاج��ز إيري��ز عن��د محاولتهم 

العبور إلى إسرائيل. 
وينتهي الفيلم ال��ذي قال المخرج إنه عانى 
صعوبات في إخراج��ه منها عدم تمكنه من 

الوص��ول إلى قط��اع غ��زة أو إلى 
إس��رائيل لمش��اهدة األوضاع على 
أرض الواق��ع وتحويلها إلى رس��وم 
متحرك��ة بع��ودة فاتن م��ن رحلة 
عالج خضعت فيها الستئصال صدرها 
األيمن إضافة إل��ى العالج الكيماوي 
إل��ى منزله��ا لتطلب م��ن أختها أن 
تفتح لها ش��باك غرفتها لتكون هذه 
نظرة ال��وداع األخيرة. ويرى حبش 
أن اختيار الرس��وم المتحركة لفيلم 
يجسد قصة حقيقية يعطي المخرج 
حرية أوس��ع للتعبير وإيصال الفكرة 
س��واء من حيث أشكال الشخصيات 
المتحركة  الرس��وم  التي تجسدهم 
أو النظر إليه على أنه خيالي جزئيا. 
ورأى ع��دد م��ن الجمه��ور، الذي 
امتألت به قاعة الس��ينما لمش��اهدة 
الفيل��م المترج��م إل��ى اإلنجليزي��ة 
وستكون نس��خ أخرى منه مترجمة 
إل��ى العربي��ة والعبرية، أنه يجس��د 
المعاناة الفلسطينية. ويأمل حبش أن 
يشارك بفيلمه في مهرجانات دولية 
إضافة إلى عرضه في القنوات التلفزيونية. 

سليم البيك

    فلنحاول التكّلم عن قطاع غزة بعيدا عن حصار مصر 
ومتاجرات فتح وقمعية حماس، وإن صعب ذلك، وعن 
اغتياالت وقصف إس��رائيل لكل شيء. فلنتكلم عن أّن 
هنالك أناس في غزة ال يموتون ش��هداء، بل يقتلهم 
المرض، بغير ما كتبه مريد البرغوثي، ساخرا ومتألما 
لحالنا، في »رأيت رام اهلل« بأن الفلس��طيني ال يموت 
بالس��رطان أو أي مرض آخر )ال يجد الفرصة ربما(، 

الفلسطيني )لبؤس حظه( ال يموت إال مستشهدا.
    قد أقول بأن الرصاصة أقرب وأسبق إلى الفلسطيني 
العنقودي- والفوسفوري  من الس��رطان، واالنتش��ار 
حديثا- أكثر ش��يوعا من االنتش��ار الس��رطاني. وقد 
أطالب »بحق« الفلس��طيني )في الضفة وغزة( في أن 
يموت بحادثة أو مرض أو ملل أسوة بغيره، إن كان 
ال بّد أن يموت. فإن كنا، كفلسطينيين مشتتين خارج 
األرض المحتلة وكعرب، نس��ينا ربما أن الفلس��طيني 
في غزة مثال، يمكن أن يموت دون استشهاد، فما بالنا 
باآلخري��ن في هذا العالم، من يقنعه��م بأنه في غزة، 

هنالك من يموت موتا طبيعيا؟
    ما أن انتهى عرض فيلم »فاتنة« للفلس��طيني أحمد 
حب��ش، ضمن برنام��ج األفالم القصي��رة في مهرجان 
الش��رق األوسط السينمائي في أبوظبي، حتى أدركت 
مدى النمطية التي تمكنت الجزيرة و)خاصة( العربية 
وغيرهما م��ن طبعها في ذاكرتي عن الصور واألخبار 

اآلتية من غزة:
    أرق��ام، دماء، أش��الء، رايات خض��راء، مظاهرات، 
قصف، فتشييع، فمظاهرات، فقصف، فشهداء، فأخبار 
عاجل��ة بش��ريط عريض، بأحمر فاق��ع، ثم إعالن عن 

البرنامج التالي. اختفى المشهد الغّزي.
 )٣D( الفيلم يحكي بأس��لوب جرافيكي ثالثي األبعاد    
ع��ن قصة حقيقي��ة لطالب��ة جامعية من غزة تش��عر 
بآالم عن��د ثدييها فتلجأ ألكثر من مستش��فى إلجراء 
الفحوص��ات. تتع��رض هن��اك الس��تغالل م��ن بعض 
األطباء/التّجار األذكياء: في بغزة مستش��فى خاص أنا 
بتواج��د فيه بعد الضهر، هن��اك منعملك عملية، بس 
بيني وبينك هالحكي. والس��تغباء م��ن أخرين أغبياء: 
س��بب الورم هو الّس��تيانة، خّفيها ش��وي.. هاألش��ياء 

بتروح مع الزواج..
    تعرف فاتنة الحقا أنها مصابة بس��رطان الثدي وأن 
ال عالج في مستش��فيات غزة، فتلجأ أخيرا عن طريق 
اح��دى المنظم��ات اإلنس��انية إلى أحد مستش��فيات 
إسرائيل )وياريت اللي عنده وطنية زيادة عن اللزوم 
وبده يفّز ويناهض التطبيع هون، يعيرنا سكوته كمان 

دقيقتين(.
    تعاني فاتنة على الحاجز، تستطيع، بعد عدة محاوالت، 
المرور ثم الدخول إلى المستش��فى لكن دون أهلها، 
وحيدة تذهب وتجيئ ثم تذهب، فحوصات وأش��عة 
وما إلى هنالك، ثم وحده��ا أيضا تذهب، بعد معاناة 
على الحاجز، إلى المستش��فى إلجراء العملية، وحدها 
قبل وأثناء وبعد العملية إلى أن تس��تعيد عافيتها بعد 
أس��ابيع. أهله��ا ممنوعون م��ن الذه��اب لزيارتها، ال 
تصاريح، ترجع إلى غزة لتش��عر بعد فترة بألم آخر، 
وإذ بالورم انتشر إلى العمود الفقري، تتكرر المعاناة 
نفس��ها: حاجز، رجوع، انتظار، تفتيش، تعالي غدا، بعد 
غد، العيادات أغلقت، انتظار، فحوصات، عملية، رجوع 

إلى غزة بعالج كيماوي، تمدد على السرير، فموت.
    فاتنة، لم تكن رقما في موجز األخبار، كانت )مثلنا( 
طالب��ة جامعية تدرس الصحاف��ة وتتأفف )مثلنا( من 
حالة الالدول��ة والالقانون: لّما يصير في دولة وقانون 
بالبل��د وقتها احكولي ادرس��ي صحافة. تلع��ن )مثلنا( 
الس��اعة التي تنقط��ع فيها الكهرباء. تعم��ل )مثلنا( في 
مح��ل خياطة، تح��ب )مثلنا( ش��ابا يعمل عل��ى اآللة 

المجاورة ويخططان للزواج.
    فاتن��ة ش��عرها بن��ي، وكذلك عينيه��ا، هي ترتدي 
البنفس��جي والزه��ري، وم��رات األزرق والتركواز. ال 
أعتق��د بأن »أرقاما« يمكن لها أن ترتدي ألوانا كهذه 
أو أن تدرس الصحافة، وإن كرهت نشرات األخبار.

    يحق للناس في غزة أن ال يموتون أبطاال.
    يحق لهم أن يعيشوا قبل كل شيء.

    يح��ق لفت��اة هناك أن تبك��ي حبيب��ا تركها لخالف 
س��خيف، ألنها أغلقت س��ماعة الهاتف في وجهه مثال، 
ال أن تبك��ي )فقط( زوجها الذي أضحى ش��هيدا. يحق 
لمريض بمتسع من الوقت ألن يقلق لمرضه، ال لطلقة 
طائشة أستقّرت في جس��ده أو لقذيفة عشوائية قد 

تستقّر في بيته بأي لحظة وتودي بمن فيه.
    يح��ق لهم أيضا أن يموتوا ش��هداء، إن هم أرادوا 

ذلك.
    ال إن أراد عنهم غيرهم.

»فاتنة« اليت مل نعرفها بوستر الفيلم

بيروت – رنا نجار

بين المخرج الفلس��طيني الشاب بالل يوسف والسينما حكاية تتقاطع 
مع النضال. عندما كان جنينًا، تأثرت أمه بفيلم »الرس��الة« للمخرج 
الراحل مصطفى العقاد الذي شاهدته في سينما »ديانا« في الناصرة، 
فس��ّمته على إس��م البطل. وعندما كُبر وصار في ال� 15 من عمره، 
ش��اهد فيلم »عمر المختار« للعقاد. فكان بمثابة نقطة تحول مهمة 
ف��ي حياته. »لم ولن أنس��ى تل��ك الليلة التي قضيتها ف��ي البكاء وأنا 
أتخّي��ل ذلك الصب��ي الذي التقط نظارات عمر المختار بعد ش��نقه. 
حيث تحول حبي وولعي بالس��ينما من مش��اهد عادي إلى هاجس 
وحل��م أن أصبح مخرجا في ي��وم من األيام«. من هن��ا ُتمّثل أفالم 
العقاد محطتان مهمتان في حياة بالل يوس��ف: إسمه ومهنته. وقد 
شاء القدر أن يكتمل مشهد تأثير العقاد في حياة بالل عندما استلم 
الجائ��زة الثاني��ة عن فيلم »الع��ودة الى الذات« ف��ي مهرجان دبي 
الس��ادس للسينما أخيرًا، بحضور الممثلة السورية منى واصف التي 

شاركت في فيلم »الرسالة«، »وكان لي شرف لقائها العظيم«. 
درس ب��الل يوس��ف الس��ينما ف��ي كلية غ��ور ف��ي األردن الواقعة 
ش��مال مدينة طبري��ة، وحاز عل��ى المرتب��ة األول��ى. عندما دخل 
الجامع��ة انطلقت االنتفاضة الثانية فأخ��رج فيلمه القصير األول من 
وحيه��ا بعنوان »األخوة العرب يبك��ون أيضا«، الذي يروي قصة أحد 
الش��هداء الثالثة عشر الذين قتلوا على يد قوات اإلرهاب الصهيوني 
في فلس��طين المحتلة ع��ام 19٤٨. وعمل بعد ذل��ك على فيلمين 
طويلين، األول »عبر الحدود« الذي يروي قصة امرأتين هما عايشه 
صيداوي وأميمة أبو راس اللت��ان تحاوالن الحصول على حقوقهما 
في المس��اواة بي��ن الرجل والم��رأة، إلى جانب نضالهما السياس��ي 
ومحارب��ة االحت��الل. اس��تمر العمل على هذا الفيلم س��ّت س��نوات 
متواصل��ة تّم خالله��ا متابعة كل التغيرات والصراع��ات التي تمّر بها 
ش��خصيات الفيلم. وإلى جانب عمله كمخرج، ُيدّرس بالل الس��ينما 

أيضا في ثانوية راهبات الفرنسيسكان في الناصرة وكفر قرع. 
عن سجّان سمير القنطار الذي أصبح محاميه 

»الع��ودة الى الذات« الذي أنتجه نزار حس��ن لصالح قناة »الجزيرة 
الوثائقي��ة« بدعم من وزارة الثقافة الفلس��طينية، يتناول التناقضات 
والصراعات التي يعيش��ها »يام��ن« بطل الفيلم م��ع محيطه العائلي 
المنتم��ي الى الطائف��ة الدرزية. ما زالت عائلة يامن تعيش مأس��اة 
الفق��دان ألخويه اللذي��ن قتال في حروب إس��رائيل العدوانية خالل 
خدمتهما في جيش االحتالل، من جهة. ومن جهة ثانية، تتمّثل مأساة 
هذه العائلة بما يفعله يامن الذي يضرب بعرض الحائط كل ما تربى 
عليه من والء لدولة إس��رائيل، متش��بثا بذاته العربية والفلسطينية 
الت��ي غّيبت وحجب��ت عنه إلى أن ش��اء القدر له، كم��ا يقول، »أن 
يتحرر على يد من كان س��ّجانهم«. ويامن زيدان ابن الثالثين ربيعا 
من قرية بيت جن الواقعة في الجليل ش��مال فلسطين المحتلة، هو 
مرآة تعكس حجم المأساة والتشرذم الذي خلقه االحتالل الصهيوني 
للهوية الفلس��طينية، محوال الضحية ف��ي كثير من األحيان إلى جالد 
ذاتها. فبعد أن كان س��جانا في س��جن »هداريم«، والمس��ؤول عن 
القس��م األمني رقم ٣ أي القس��م ذاته الذي يقبع فيه األسير اللبناني 
المحّرر س��مير قنطار ومروان البرغوثي، ش��اءت األيام أن يتحول 
يامن إلى محامي الدفاع عن س��مير والناطق الرسمي باسمه. اتخذ 
يامن قراره الحاس��م بترك مهنته كس��جان حين أشرف على إنهاء 
دراس��ة القانون. وفي احد آخ��ر أيامه ألتي قضاها كس��جان، بينما 
هو جالس يتبادل أطراف الحديث مع األس��ير سمير قنطار، باح له 
بم��ا يدور في ص��دره بأنه ينوي ترك عمله في الس��جن ليمارس 
مهنة المحاماة في الدفاع عن األسرى األمنيين وحقوقهم، فكان رد 

القنطار عليه »سأكون أنا أول من يوكلك لتكن محام عني«. 
يق��وم الفيل��م على نكء أحد أقس��ى الجراح الفلس��طينية وأكثرها 
إش��كالية والتباس��ًا، أال وهو جرح 
الصهيون��ي  المش��روع  اختط��اف 
الفلس��طينية  الدرزي��ة  للطائف��ة 
وفرض التجنيد في جيش االحتالل 
على أبنائها. كم��ا يندرج »العودة 
ال��ى ال��ذات« الذي ن��ال إعجاب 
نقاد حول العالم العربي، في أكثر 
المواجه��ات ض��راوة م��ع الذات 
وأكثره��ا ش��جاعة أي مواجه��ة 
التش��ّوهات الت��ي صنعه��ا العن��ف 

االستعماري. 
ويقول بالل يوس��ف ف��ي حديث 
لموقع »ال��رأي ني��وز« إن فكرة 
الفيل��م ج��اءت عندما ق��رأ بالل 
تقري��رًا ع��ن يام��ن زي��دان في 
الرئيس��ي«  »العن��وان  صحيف��ة 
األس��بوعية الص��ادرة في الناص��رة. »أثرت قصته ب��ي، فاتصلت به 
والتقيته«. وعل��ى عكس ما نعتقد لم تأخذ المفاوضات بينهما ش��يئًا 
ُيذكر من الوقت ليوافق يامن على تصوير الفيلم. »أظن أن صدقي 
في التعامل مع الموضوع وإيضاحي ليامن الرس��الة التي س��يحملها 
الفيلم هما الس��بب لموافقته«. فبدأ العمل على الفيلم الذي استغرق 
س��نة وبضعة ش��هور، صّور خاللها يوس��ف في مس��قط رأس يامن 
»بيت جن« الواقعة شمال فلسطين، وفي رام اهلل، والطريق الموصلة 

بينهما. 
»على الفيلم أن يثير االسئلة لدى القيادات العربية« 

لكن ماذا أراد أن يقول من خالل يامن؟ هل أراد الدفاع عن انخراط 
الدروز في السلك العسكري االسرائيلي والقول أنهم ضحايا؟ أم أن 
يقول أن قصة يامن عبرة للذين يريدون العودة الى الذات؟ يؤكد 
ب��الل: »بالطبع لم أدافع عن انخراط الدروز في الس��لك العس��كري 
اإلس��رائيلي بتات��ًا، وال يوجد أي مبرر لذلك«. ويش��ير الى أنه »من 

املخرج الفلسطيين بال يوسف:
مل أشأ تربير االخنراط يف اجليش 

االسرائيلي بل طرح سؤال اهلوية 
املشتتة...

لقطة من الفيلم

سينما



خ��الل هذا العمل، أنظ��ر الى مجتمع��ي و افكر بحال��ه وبتركيبته 
االنسانيه. ومن خالل حالة فردية تكون مجازا لمجتمعنا الفلسطيني 
في فلس��طين المحتلة بأس��ره، بغ��ض النظر عن االنتم��اء الديني 
لفئ��ات ش��عبنا. على رغ��م أن الفيلم يتمحور حول ش��خص يامن 
زي��دان ابن الطائفه العربيه الدرزي��ه، وواحد من أهدافه )الفيلم( 
ان لهجة التخوين لطائفه بأكملها هي ليس��ت العالج لداء انخراط 
الع��رب الدروز وغيرهم في المؤسس��ه العس��كريه اإلس��رائيلية. 
ويام��ن زيدان كغالبي��ة العرب الدروز في فلس��طين كان متأثرًا 
بالسياق االجتماعي والتربوي الذي اكتسبه من محيطه الذي شتت 
له الهويه. وش��اءت االقدار ان اكتش��ف حقيقته كعربي فلس��طيني 
وغيرت من مجرى حياته. ولكنه ما زال يعيش الصراع والتناقضات 
بين ماضيه »المؤس��رل« وذكرى أخويه القتلى، والحقيقه والعوده 
التي يعيش��ها الي��وم«. ويلفت بالل ال��ى أن »الفيل��م ال ُيبّرئ أحدًا 
م��ن مس��ؤولياته وال يدافع عن أحد، وفي الوقت نفس��ه ال ُيحّمل 
مجموعة بكامل��ه الذنب. بل يتناول الفيلم حالة انس��انية بأبعادها 
السياس��ية واالجتماعية واالخالقية، اي حالة الضياع وتش��تت الهوية 
التي يعيش��ها أبناء ش��عبنا والت��ي ال تضر بمن يتجن��دون بالجيش 
االس��رائيلي فحس��ب، بل هي جزء من منظومه حياتيه تؤدي الى 
تبديد الهوية ألبناء شعبنا، بدءًا بضياع اللغة وضياع الذات والروايه 
التاريخية وغيرها«. ويضيف بالل: »ال ش��ك في أن الفيلم يجب أن 
يثير االس��ئلة لدى القيادات السياس��ية والروحية للطائفة الدرزية 
ول��دى القيادات العربية قاطب��ة، إذ أن الدروز العرب هم جزء ال 

يتجزأ من هذا الشعب«. 
»أن��ا ال أحت��رق بالهوي��ة اإلس��رائيلية، ب��ل أحرق غي��ري بهويتي 

الفلسطينية« 
هذا الفيلم الذي حصد الجائزة الثانية في مهرجان دبي السينمائي 
الس��ادس، وكذلك حص��د إطراء وإعج��اب النق��اد كونه صادق 
وفريد، ماذا قدم لبالل يوس��ف في بداية مش��واره الس��ينمائي؟ 
وماذا قّدمت الجائزة لهذا الشاب الفلسطيني الذي يحترق بهوية 
اس��رائيلية ومحاصر داخ��ل األراض��ي المحتلة؟ ُيجي��ب: »بالطبع 
»العودة إلى الذات« قدم لي الكثير جدا. هذه هي االنطالقة األولى 
لدي إل��ى العالم العربي والذي هو امت��دادي الطبيعي والفطري. 
واش��تراكي في مهرجان دولي كبير كمهرجان دبي بحد ذاته هو 
انجاز مهم بالنس��بة لي. فك��م بالحري إذا توجت هذا االش��تراك 

جائزة كالتي حزت عليها بغض النظر عن المبلغ المادي«. 
ويؤكد ب��الل: »أنا ال أحترق بالهوية اإلس��رائيلية، بل أحرق غيري 
بهويتي الفلسطينية. بدءا بمن باعوا فلسطين وانتهاًء بمن احتلوها. 

عندما أسأل عن خصوصية بقائي في وطني في ظل االحتالل الذي 
يفرض علي بطاقة هويته وجواز س��فره وكيفية تعاملي وتعايشي 
م��ع هذه الوضعية فأجيب بقول الش��اعر الكبي��ر أحمد مطر: »ما 
عندن��ا خبز وال وقود ما عندنا ماء وال س��دود م��ا عندنا لحم وال 
جلود ما عندنا نقود. كيف تعيش��ون إذًا؟ نعيش في حب الوطن. 
الوط��ن الماضي ال��ذي يحتله اليهود والوط��ن الباقي الذي يحتله 
اليهود.... فيم بقاؤكم اذا؟ بقاؤنا من أجل أن نعطي التصدي حقنة، 

وننعش الصمود لكي يظال شوكة في مقلة الحسود««. 
وحول كتابة الس��يناريو الذي يعتبره بالل العم��ود الفقري للفيلم، 
يرى أن »هناك من ال يعيرون أهمية بالغة لسيناريو الفيلم الوثائقي 
ألن المش��اهد تأتي تباعا وطبقا للحالة التي يتواجد بها بطل الفيلم. 
وعليه فإن الس��يناريو ينقلب أحيانا رأس��ا على عقب«. ويوضح أن 
»ه��ذا توجه خاطئ ومرفوض فمرحلة البح��ث والديناميكية التي 
يخلقها المخرج مع بطل الفيلم هي األس��اس لبناء س��يناريو جيد 
يخ��دم مراحل تصوير الفيلم ويجعل ل��ه محورا ومبنى واضحين. 
العودة إلى الذات بالنسبة لي يعني = صراع. هذا هو الخط الموجه 
ال��ذي ارتكزت عليه عملية البحث وكتابة الس��يناريو والعمل على 

إيجاد المشاهد األكثر نجاعة لتعكس هذا الصراع«. 
ستبقى القضية الفلسطينية في الصدارة 

من��ذ بداي��ة مش��واره الفن��ي رغم قص��ره، تن��اول ب��الل القضية 
الفلس��طينية، فه��ل يريد التخّص��ص بإخراج أف��الم تتمحور حول 
القضية وح��ول عرب الداخل؟ يقول: »لنب��دأ أوال بأنني ال أعترف 
إطالقا بهذه الترمنولوجيا والتعريفات التي التبس��ت على الكثيرين 
حت��ى علينا نحن. »عرب داخل« أو »ع��رب ٤٨ » أو كما يقال على 
المعاب��ر في بعض ال��دول العربية التي أبرمت اتفاقات س��الم مع 
االحت��الل »عرب إس��رائيل«. لم أكن مواٍل إلس��رائيل في يوم من 
األي��ام كي أكون من عربه��ا. فيلمي األول »عب��ر الحدود« يتناول 
قصة نضال نس��ائي سياسي وهو بعد ومجاز لقضية المرأة في أي 
مدينة عربية كانت أم غيرها، لكن بالطبع مع تس��ليط الضوء أكثر 
على قضايا النساء العربيات والفلسطينيات على وجه التحديد. من 
خالل األفالم أنا أروي ما يدور في عقلي وقلبي وما دامت القضية 
التي تش��كل معاناتي وحياتي اليومية هي التي تس��تحوذ مشاعري 
وتفكيري فستبقى هي في الصدارة. ألكون مرآة صادقة ومعبرة 
لش��عبي وهمومه وتطلعات��ه وأحالمه. لن أتعالى على نفس��ي وما 
تعيشه في س��بيل أن أتناول المواضيع المتعددة من خالل األفالم. 
أن��ا صاحب قضية وقضيتي صادقة. هذا ال ينفي انه من الممكن أن 
أتناول مواضيع تستحوذني ال عالقة لها بالسياق السياسي. ولكن ما 

هو ملفت هنا أن الس��ياق االجتماعي في فلسطين او لربما غيرها 
هو نتاج السياق السياسي«. 

وحول ما إذا كان الفيلم الوثائقي العربي يخدم القضية الفلسطينية، 
يرى بالل أنه »في نهاية األمر صناعة األفالم والسينما هي فن وفن 
معبر جدا. وما دام توظيف هذا الفن في سبيل خدمة القضية من 

منطلق صادق، معبر ومهني فال شك أن يفيدها«. 
»ال أعّول على الغرب، أحاول أن أصل إلى مجتمعي العربي« 

ولك��ن ما هي المواضيع الت��ي ينوي بالل تصويره��ا والغوص فيها 
في أفالمه القادمة؟ يش��ير الشاب المتش��ّبث بحقه وعروبته، الى 
أن »تناول��ي لمواضيع األفالم يكون بن��اء على خلجات صدري وما 
يكتنفني من تفكير ومش��اعر. فمثال »عبر الح��دود« والذي يروي 
قصة نضال نس��اء للحصول على حقوقهن وتحقيق الذات جاء في 
أعقاب وفاة والدتي التي خلفت وراءها العديد من األسئلة عندي 
لم يس��بق لي من قبل أن طرحتها. ومن هن��ا تبلورت لدي فكرة 

هذا الفيلم الذي لم أكن ألصنعه لوال وفاة أمي«. 
إذن هل يعتبر بالل يوس��ف أن الفيلم الوثائقي العربي صار وسيلة 
فعال��ة لنقل هذه القضايا االنس��انية الى الخ��ارج، والخارج هنا أي 
العال��م العربي والعال��م الغربي؟ يقول: »صراح��ة ال يهمني الخارج 
والغرب مثلما يهمني داخلي وعالمي العربي. المآس��ي التي نعيشها 
والمش��اكل التي نعان��ي منها، بحاجة إلى ع��الج وحديث مجتمعي 
واس��ع لحلها أكثر مما يتطلب تغيير نظ��رة الغربي إلى العربي أو 
إلى المسلم. عدا أن الغرب واالستعمار الغربي في بالدنا خّلف وما 
زال يخلف وراءه الكثير من المصائب بشكل مباشر أو غير مباشر 
على مجتمعنا. لس��ت بحاجة أن ابرر نفسي ألحد. لم أصنع الحرب 
العالمي��ة األول��ى وال الثانية. وأمي��ركا التي تعلم العرب والش��رق 
الديمقراطية وأس��س الحياة الصالحة اليوم هي نفسها التي كانت 
تمنع الس��ود من الجلوس في مقاعد الب��اص األمامية قبل عقود 
قليل��ة من الزمن. أنا ال أعول كثيرا عل��ى الغرب أو باألحرى على 
الف��ن كي يدغدغ مش��اعر الغرب م��ا دامت دم��اء األطفال التي 
س��الت على شاش��ات التلفاز في بث حي ومباشر في غزة ولبنان 

لم تدغدغها«. 
ويؤك��د بالل أن الفيلم الوثائقي ق��ادر على أن يحمل معه العديد 
من الرسائل والقضايا اإلنسانية إن كان للغرب أو غيره. ولكن »في 
أفالم��ي أحاول أن أصل إلى مجتمعي العربي وأحاوره من خاللها. 
م��ن هنا أعتبر الس��ينما، فن ولغ��ة عالمية تحاور جميع الش��عوب 

والقوميات والفئات«.

بالل يوسف - خاص رمان

»لندن  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  اختارت 
في  العام  هذا  ُيقام  الذي  لألفالم،  فلسطين« 
ال  »الحريق  الوثائقي  الفلم  البريطانية  العاصمة 
سيتم  التي  األفالم  ضمن  ليكون  مستمرًا«  يزال 
يقول  كما  يسعى  الذي  المهرجان  في  عرضها 
وتحديدًا  األوروبي  المجتمع  لتعريف  منظموه: 
وتناولها  الفلسطينية،  القضية  بأبعاد  البريطاني 
المهرجان  عروض  ستبدأ  حيث  حقيقي،  بشكل 

في منتصف شهر إبريل من العام الحالي.
أعده  الذي  مستمرًا«  يزال  ال  »الحريق  وفلم 
وأخرجه  صالحات،  مهند  الفلسطيني  الكاتب 
إنتاج  من  حمدان،  بشار  الفلسطيني  المخرج 
تنفيذي  إنتاج  عن  الوثائقية،  الجزيرة  فضائية 
األردن، وعرض  الفني في  لإلنتاج  لشركة طيف 

الحادي  في  الوثائقية  الجزيرة  شاشة  على 
الذكرى  في   ،2009 آب  شهر  من  والعشرين 
األربعين لحرق المسجد األقصى واستمر عرضه 

على مدى ثالثة أيام وفي أوقات بث مختلفة.
األقصى،  المسجد  حريق  أحداث  الفيلم  يروي 
ويسلط الضوء على األحداث التي مهدت لذلك 
تتجول  كما  الحرق،  عملية  صاحبت  التي  وتلك 
كانت  وكيف  المحترقة  األماكن  لعرض  الكاميرا 
الفلم  في  ويتحدث  وتدرجها،  الحريق  عملية 
وتولت  الفترة  تلك  عاصرت  شخصيات عديدة 
مسؤوليات مختلفة والزالت في مسرح األحداث، 
من هذه الشخصيات عكرمة صبري مفتي الديار 
رئيس  حنا  عطااهلل  واألب  السابق،  الفلسطينية 
من  العديد  وغيرها  األرثوذكس  الروم  أساقفة 

شهود العيان الذين 
عاصروا الحادثة.

الفيلم  يتناول  كما 
ردود الفعل اإلعالمية والسياسية على تلك الجريمة، 
بهدف  اليوم  إلى  المستمرة  الخطط  يستعرض  كما 
الفلسطينية،  واألراضي  األقصى  المسجد  تهويد 
أزمان  من  تاريخية  لقطات  الفيلم  يشمل  كما 
شهادات  أيضا  ويشمل  ومحيطه،  للمسجد  مختلفة 
الحكومة  مساهمة  فيها  يؤكدون  إسرائيليين  من 

اإلسرائيلية في هذا االعتداء على المسجد األقصى.
وتصحب العدسة المشاهدين كذلك في جولة داخل 
تفاصيل  تستعرض  حيث  األقصى،  المسجد  أروقة 
أثاثه  وروعة  المعماري  وجماله  وأقسامه  المكان 

وعمق تاريخه.
عنها  الكشف  يتم  التي  الجديدة  للحقائق  وباإلضافة 
ألول مرة حول عملية تزوير اآلثار في داخل األنفاق 
يعتبر  فإنه  القديمة،  القدس  تحت  حفرها  تم  التي 
أول فيلم وثائقي حديث يستعرض المسجد األقصى 

كانت  حيث  سنوات،  عشر  منذ  ومرافقه  وساحاته 
انتفاضة  بداية  منذ  فرضت  قد  اإلسرائيلية  الشرطة 
اليوم على تصوير  األقصى حظرًا ال يزال قائمًا حتى 
أفالم أو أخبار من داخل ساحات المسجد، في محاولة 
من  الساحات  داخل  في  يجري  ما  على  للتعتيم  منها 

انتهاكات بحق الشجر والحجر والبشر.
يذكر كذلك أن مهرجان »لندن فلسطين« هو أكبر 
تظاهرة فنية لعرض األفالم عن فلسطين في أوروبا، 
يتم فيها عرض مجموعة منتقاه من األفالم الوثائقية 
بهدف  وحيثياتها،  الفلسطينية  القضية  تتناول  التي 
القضية  وحقائق  بتفاصيل  األوروبي  المجتمع  تعريف 
انتهاكات إسرائيلية بحق  الفلسطينية وما يجري من 
اإلنسان الفلسطيني وتاريخه وتراثه، ولذلك يتم انتقاء 
واقعية  البعاد  دقيق  بشكل  تعرضت  وثائقية  أفالم 
أو  الصراع،  وتاريخ  الفلسطينية  القضية  في  وحقيقية 
الفلسطيني والثقافة والتراث  الواقع  أفالم استعرضت 

والتاريخ الفلسطيني.

اختيار »احلريق ال يزال مستمرًا« ضمن عروض مهرجان »لندن فلسطني« لألفالم يف بريطانيا

سينما



بمبادرة معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية واالسرائيلية: عرض افتتاحي لفيلم نصري 
حجاج الوثائقي »كما قال الشاعر« في حيفا 

ف��ي تزامن متميز وفي مدينتين ش��كلتا محطتين متميزتين ف��ي حياة محمود درويش، 
حيفا وبيروت تم العرض االفتتاحي للفيلم الوثائقي للمخرج الفلسطيني نصري حجاج »كما 
قال الشاعر«، واعتبر المنظمون اختيار العرض المتزامن في المدينتين لفتة فنية ومسحة 
جمالية تكمل جمالية الفيلم وتشكل استمرارا طبيعيا وسلسا لها. وبالرغم من حالة الطقس 
العاصفة ووس��ط حضور إعالمي الفت،  وتغطية تلفزيونية متزامنة،  غصت قاعة مس��رح 
الميدان في حيفا بالحضور الواس��ع من محبي درويش والمتعطش��ين الى الثقافة الثورية 
ش��مل حشدا من  الفنانين والكتاب واالعالميين والمثقفين والعاملين والطالب شيبا وشبانا 
تابعوا بتلهف وعلى مدار س��اعة كاملة،  فيلم نصري حجاج الذي نجح في تجاوز االدوات 
واالساليب التقليدية،  وأجمع مشاهدو الفيلم على نجاح المخرج حجاج في االرتقاء بالفيلم 
الوثائقي، وفي نقل البعد االنساني والعالمي لشعر درويش بشكل مبدع . ومع نهاية الفيلم 

قامت الفنانة واالذاعية أمل مرقس نيابة 
عن المخرج وبطل��ب منه بالحديث عن 
تطور فك��رة الفيلم ومح��اورة الجمهور،  
وأش��ارت أمل الى أن نصري حجاج كان 
في غم��رة االعداد لفيل��م يتناول ظاهرة 
للنضال  المناصري��ن  التقدميي��ن  اليه��ود 
الع��ادل حين دهم��ه رحيل  الفلس��طيني 
محم��ود دروي��ش، فأخ��رج فيلم��ه عن 
الش��اعر الذي غاب ش��خصيا ولكن شعره 
ورس��الته الوطني��ة واالنس��انية ال زال��ت 

تجلجل على المنصات في أرجاء العالم.
الش��اعر واألديب حنا أبو حنا تحدث عن 
المخ��رج نصري حج��اج وق��ال: »التقيت 
نص��ري ف��ي تونس وعرفت في��ه مبدعا 
يس��ير في طرق لم يس��ر فيه��ا من قبله 
آخ��رون، وعندم��ا رأي��ت ه��ذا الفيلم، 
تأك��دت أيضا من أن نص��ري هنا يقتحم 
سيرة حبيبنا محمود درويش، من زاوية 
لم تخط��ر بالبال من خ��الل التركيز على 
االماكن التي أنش��د فيها درويش وال زال 

شعره حاضرا فيها«.
وكان عص��ام مخ��ول،  رئيس معهد اميل 
الفلسطينية واالسرائيلية،   للدراسات  توما 
افتتح االمس��ية بكلمة قصي��رة معبرا عن 
اعتزاز المعهد بأن يقدم العرض االفتتاحي 
لفيلم نصري حجاج في حيفا، باالش��تراك 

مع مؤسسة محمود درويش .
 

عص��ام مخ��ول – ف��ي معادل��ة الثاب��ت 
والمتحول،

صار المكان متحوال والرحيل ثابتا
من��ذ أن »ض��اق الم��كان« ع��ن محمود 
دروي��ش وضاق عن��ه الوط��ن المغدور، 
اقتلع من البروة طف��ال.. و«ترك الحصان 
وحي��دا«.. نس��ج جدليته الخاص��ة، جدلية 
المكان والزمان، وبن��ى في الزمان قطعة 
م��ن وطن، يلج��أ اليه، يناض��ل منه وفيه، 
»إني وجدت )الزمن( أثبت منك ظهرا«. 
وبين الزم��ان والمكان، ومعادل��ة الثابت 
والمتحول، صار الم��كان متحوال والرحيل 
ثابت��ا.  ضاق عن��ه الوطن المغ��دور، حتى 

»ض��اق الزمان ووجه األرض«. وبات ينس��ج 
جدليت��ه »كثوب بينولوب.. تغزل ث��م تفري.. ثم تغزل ثوبها«.. يجدل عالقته بالوطن، دون 
توقف: »أتحملني أم أحملك«؟؟ »أتحلم«ني أم »أحلم«ك؟؟ وحين عجز الوطن المغدور 
عن أن يحمل محم��ود وأن يحمل حلمه، برع درويش وتميز وتجلى وهو يحلم الوطن 
ويحمل الحلم. يحمل القضية ويشهر إنسانية الموقف، وأخالقية مشروعه الوطني، ووعيه 
االممي األرقى.  حمل الوطن وحمل الشعب وحمل الحق، قصيدة وحلما وصورة، وسورة، 

وثورة، وموقفا.. وطاف! 
بين محمود وحيفا.. قصة حب وعشق.  فيه من حيفا الكثير وفيها الكثير منه.

في حيفا تخّمر سياس��يا، وتفجر ينبوع عطاء وجمال وشعر.. وفي جريدة »االتحاد« ومجلة 
»الجديد« وفي »الغد« و«بس��تان الش��يوعية«، وفي »مؤتمر العمال العرب«  وكل ساحات 
النض��ال، تح��ّدى وتصّدى وطورد وس��جن، و«حن الى خبز أمه«، فصارت حيفا »مس��قط 
رأس محم��ود درويش بالرضاع��ة«! وامتزج بالكرم��ل، »والكرمل فين��ا«، يرقب بحره، 
وأمواجه التي ما هاجرت اال لكي تعود، وما تكسرت على رماله اال لتستعيد عافيتها وتنطلق 

من جديد. 
فهل الموجة المثابرة كما رصدها محمود درويش، قطعة من زمان أم بعض مكان؟!

على هذه المس��احة من الموج المتواتر على ش��اطئ الكرمل، وعلى ساحل بيروت،  على 
جديلة المكان والزمان،  بين هذا الحضور القوي الغائب عنا،  وهذا الغياب الكثيف الحاضر 
فينا، ينس��ج المخرج الفلسطيني المبدع نصري حجاج  فيلمه المتميز:  »كما قال الشاعر«.. 
ويعرض��ه علينا  في تزامن جميل ومتكامل بين حيفا وبيروت،  المحطتين المتميزتين في 

حضور الشاعر كما في غيابه. 
__________  
عن االتحاد- حيفا

حممود درويش بني مدينتني
حيفا – وبريوت ..

زهرة مرعي

>كما قال الش��اعر< رحلة للمخرج نصري الحجاج في حياة الشاعر محمود درويش استغرقت 5٨ دقيقة 
تنقلت بالُمش��اهد في عوالم هذا اإلنس��ان اإلس��تثنائي. دخلت أمكنته من البروة حيث الوالدة إلى رام اهلل 
حيث كانت العودة بعد إبعاد ومن ثم اإلستقرار األبدي. وتوغلت الكاميرا في عواصم العالم وأسمعتنا شعره 

بصوت شعراء كبار في العالم كانوا رفاق أو متذوقين لشعردرويش، ومؤمنين به.
>كما قال الش��اعر< عرض في بيروت في الشهر الماضي بتنظيم من >سينما متروبوليس< بالتزامن مع 
عرضه في >مسرح الميدان< في حيفا، والقى أقبااًل كبيرًا بحيث إفترش المتفرجون أرض القاعة. تقديمًا 
للعرض الس��ينمائي تحدث المخرج نصري الحجاج ليقول برمزية محمود درويش في حياة الفلس��طيني. 
مؤكدًا إن الشعب غير المستقر يبني صموده على رموز في األدب والسياسة والفكر والفلسفة. فقد رحل 
الكثير من الرموز لكن رحيل محمود درويش كان ذروة اإلنهيار في الحياة الفلس��طينية بحس��ب الحجاج 

الذي أضاف: نحن كما في األساطيراليونانية.
وتب��دأ الرحل��ة مع الفيل��م المش��غول بنبض 
إنس��اني عال ف��ي رهافته وش��فافيته، وذلك 
على وق��ع قصائد درويش: العب النرد، على 
محط��ة قطار س��قط م��ن الخريط��ة ولماذا 

تركت الحصان وحيدًا.
لغ��ة فيلم >كما قال الش��اعر< تراوحت بين 
المباش��رة والتجري��د، وفيه��ا كان محم��ود 
دروي��ش يرفرف ف��ي أمكنته األثي��رة التي 
نقلتها لن��ا الكاميرا، وكان صوت��ه يصلنا صلبًا، 
قويًا، محرضًا على الحياة. فقد سمعنا قصائد 
درويش مترجمة إلى الكثير من لغات العالم، 
لكن الوق��ع الوطني واإلنس��اني وصلنا بإيقاع 
ثابت وعنيد عندما سمعنا >على هذه األرض 
ما يستحق الحياة< بصوت درويش ومن ثم 
بصوت الش��اعر البرتغالي خوسيه ساراماغو. 
وتالي��ًا أدتها ثل��ة من األطفال الفلس��طينيين 
يقف��ون وكأنهم يقدمون نش��يدًا وطنيًا في 
أحدى مدارس فلس��طين أو الشتات. هؤالء 
كانوا في حلة من اإلجادة والتعبير إس��تحقوا 

التصفيق الذي لم تؤته الصالة.
في هذا الش��ريط ق��ارب المخ��رج محمود 
درويش الشاعر والرمز من زاويته اإلنسانية 
الخالص��ة وتنق��ل مع��ه في أمكن��ة عدة من 
أنحاء العالم الذي كانت للشاعر فيه محطات 
إقامة، محطات ش��عر، أو محطات إستراحة. 
صحيح أن الش��ريط ركز على كبار الش��عراء 
الذين قرأوا شعره المترجم إلى لغاتهم، لكن 
كان��ت إلتفات��ة إلى نمر مرق��ص المعلم في 
العفولة يقرأ ش��عره فيم��ا يردد بعده صوت 
نس��ائي جميل ومموس��ق على إيقاع نغمات 

العود >هذا البحر لي وهذا الهواء لي<.
ف��ي محاول��ة إقامة ت��وازن بين المش��اهد 
التصويري��ة التي إتخ��ذت منح��ى التجريد، 
وبين القراءة الش��عرية بصوت درويش، كان 
المشاهد لشريط >كما قال الشاعر< يتعايش 
مع ثقل ذلك الغياب وذلك الفراغ الذي تركه 
رحيل درويش. صوته المترافق مع مش��اهد 
تشير إلى أمكنته الخالية منه، وتلك الموسيقى 
التصويرية الرقيقة والمعبرة تركت المشهد 
متكام��اًل وكأن��ه ع��زف عل��ى أوردة الحزن 
المتلطي في زوايا كل من يرون في درويش 
ناطقًا بإس��م فلس��طين وأهلها ف��ي الوطن 

المحتل أو الشتات.
ش��اهدنا وسمعنا شعر درويش بأصوات ش��عراء لهم شهرتهم العالمية الواسعة. من إحدى الجزر اإلسبانية 
قرأ الش��اعر البرتغالي خوس��يه س��اراماغو، ومن تانزانيا قرأ الكاتب النيجيري وول س��ونيكا. ومن الدولة 
المحتلة سمعنا الشاعر العبري يتسحاق الؤور، ومحمود درويش يردد >سلم على بيتنا يا غريب<. كذلك 
كنا مع الش��اعر الفرنس��ي دومنيك دوفيلبان، والكردي شيركو بيكس من كردس��تان، وجومانه حداد من 

لبنان، وأحمد دحبور وداليا طه من فلسطين.
صوت درويش جاءنا من مدرجات جرش في األردن وهو يردد >قل للغياب<. مرورًا على المنزل الذي 
إستقر فيه أخيرًا في عّمان. وفي قصر الثقافة في رام اهلل نقل فراغ المكان صوته من جهة إلى أخرى كبحر 
متالطم له صدى. وكان تعريج على بيروت على مجلة >ش��ؤون فلس��طينية< ومركز األبحاث الفلسطني 
المدمران، وعلى مدّرج جامعة دمشق. وشعر تدفق من غرفته األثيرة في فندق >ماديسون< الباريسي. 

وعلى سريره األخير في مستشفى هيوستن األمريكي. 
فيلم أثار الكثير من األشجان والحنين لشاعر شغل الماليين بكلمته الحقيقية في حياته � حيث لم نلمس أنه 
أوغل في اإلبتعاد عنا � وال زال يشغل مكانه وسيبقى ونشتاق له وذاكرتنا تحفظ عن ظهر قلب صدى صوته 

وقوة سطوته على المتلقين. وكأن محمود درويش لم يرحل.
وف��ي الختام وضعنا المخرج أمام مش��هد حص��ان يحاول النهوض من بحر من الرمال ويفش��ل، ثم يحاول 
ويح��اول. وكان في نهوض��ه بعد نضال لحظة تح��اول أن تفصل بين فعلي الموت والحي��اة. والحصيلة أن 

محمود درويش حصان رحل ولم يرحل، وال زال فينا وفي وطنه فلسطين.
يذكر أن المخرج نصري الحجاج س��بق وقدم في س��نة 200٧ فيلم >في ظل الغياب< مركزًا على فكرة 

وضرورة أن ُيدفن الفلسطيني في أرضه.
فيلم >كما قال الشاعر< من إنتاج وزارة الثقافة الفلسطينية.

__________
عن القدس العربي

»كما قال الشاعر«:
رحلة للمخرج نصري احلجاج يف حياة حممود درويش 

بوستر الفيلم

سينما



صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
>هكذا تكّل��م محمود درويش: دراس��ات في 
ذكرى رحيله< لمجموعة من الباحثين، تحرير 

الدكتور عبد اإلله بلقزيز.
النص الشعري الدرويشي... نص � وثيقة بأكثر 
م��ن معنى، وفي أكث��ر من اتج��اه. في مرآته 
تمل��ك ان تقرأ فكرة كبرى في تجربة ش��عب 

هو شعبه.
قصي��دة دروي��ش لس��ان الجماع��ة ومدّونة 
يومياتها... هي ضمير الناس، مالذهم من الضياع 

يؤويهم، هي نفيرهم، يبث العزيمة فيهم.
تاري��خ قصي��دة محم��ود، هو من وج��ه آخر، 
تاريخ امكنتها، ولدت القصيدة في مكان، ونمت 

في مكان، وأينعت في أمكنة.
م��ن باب تعزي��ة النف��س ان يقول الم��رء، ان 
محمود دروي��ش لم يرحل ألن تراثه باق فينا، 
وف��ي الثقافة العربية، فلق��د كان رحيله فاجعة، 
للثقاف��ة والقصي��دة، ال توصف، وه��ي )فاجعة( 
ال توص��ف ألن رحيله حصل ف��ي لحظة التألق 

االستثنائي )...(
برحيل حفيد المتنب��ي، تدخل القصيدة العربية 
فت��رة م��ن الح��داد، لي��س ُيعلم مت��ى تنتهي، 
فالرجل لم يكن شاعرًا كبيرًا فحسب، بل كان 
الش��اعر ال��ذي زّوج المس��تحيل بالممكن في 
الشعر، فأنجب لغة شعرية ممكنة، لكنها تقارب 

المستحيل.

ي��ا محم��ود >على ه��ذه األرض ما يس��تحق 
الحياة<: أن نقرأ شعرك.

***
بمناسبة مرور عام على رحيل الشاعر محمود 
درويش الفاج��ع، حاولت جمهرة من اصدقائه، 
وبمبادرة من مركز دراسات الوحدة العربية، 
ان تقّدم ه��ذا الكتاب التذكاري التكريمي وفاء 
لذكرى الفقيد الكبير، واعترافًا بالدور والمكانة 

اللذين كانا له في الثقافة العربية المعاصرة.
يقع الكتاب في 20٧ صفحات.

وثمنه ٨ دوالرات أو ما يعادلها.
هنا مقط��ع من مقدمة محرر الكتاب عبد اإلله 

بلقزيز:
تاريخ قصيدة محمود هو، من وجه آخر، تاريخ 
امكنتها. ولدت القصي��دة في مكان، ونمت في 
مكان، وأينعت في أمكنة. لم يكن المكان محايدًا 
امام تجربة القصيدة. لم يمنحها جغرافيا ترابية 
كي تقيم فيها كما يقيم العابرون. كان المكان لها 
رحمًا، تربة ازدرعت فيها. كان ماءها وشمسها 
وهواءه��ا. ولقد حمل��ت خواص��ه. وكلما تغير 
المكان او تعدد، أضافت الى الخواص الموروثة 
اخرى مكتس��بة. ظل��ت القصيدة تق��ول مكانها 
بطريقتها، تستعذبه وتذيقك طعمه. وكان على 
كل مكان ان يكون لحظة في س��يرة القصيدة، 

زمنًا من أزمنتها.
في حيفا، نضج��ت صورة المكان االول )= قرية 

الب��روة ف��ي الجلي��ل المحت��ل(، 
واغتن��ت الصورة بفض��اء جديد 
جدي��دا  م��الذا  للش��اعر  ق��دم 
لتهري��ب المعن��ى المحاصر. حيفا 
رحم القصيدة االول. مس��احة للوعي والرش��د 
والخ��روج ال��ى تجرب��ة االلت��زام: في الش��عر 
والح��زب والحرك��ة الوطني��ة. بيئ��ة الممانعة 
الوطني��ة والثقافية في حيفا وفلس��طين انتجت 
قصيدة حملت معاني الممانعة كافة: التمس��ك 
باالرض والهوي��ة والتاري��خ والذاكرة والقبض 
على اللغ��ة: معدن الكينونة النفي��س، بالنواجذ. 
تدفق��ت ه��ذه المعان��ي جميعًا ف��ي دواوينه 
االولى )اوراق الزيتون، عاش��ق من فلس��طين، 
آخر الليل، العصافير تموت في الجليل، حبيبتي 
تنهض م��ن يومها، ومحاولة رق��م ٧...( حتى ال 
ت��كاد تبصر الفارق بين الش��اعر والمكان. وكان 
عل��ى قصيدة ج��رؤت على الس��جان ان تدفع 
الثمن من حريتها، فساقها الحاكم العسكري الى 
السجن مرات عديدة. وكلما سيق محمود الى 
سجن، أفرجت القصيدة عن مفاتنها اكثر، كأنها 

ال تزف بهية اال كلما ذكرها السجان بوجوده.
كأنه��ا قدت من االصرار والتحدي. ولقد ظلت 
قصائد محم��ود، من مكانه الحيف��اوي، نافذة 
اطل منها العربي على الفلسطيني داخل القفص. 
بل لعلها كادت تكون النافذة االش��رع )دون ان 
ننسى روايات اميل حبيبي( التي أوسعت مساحة 
لمعرف��ة ما يجري ف��ي الداخل الفلس��طيني � 
سياس��يًا وثقافيًا � في س��نوات الستينيات حيث 
كان الوعي العربي ال يزال بارد الصلة بمن بقي 
عل��ى ارضه من فلس��طينيي الجلي��ل والمثلث 
والنقب! وال أراني أتزيد حين أقول ان قصيدة 

واحدة مثل >س��جل أنا عربي< كانت وحدها 
تكفي كي تمس��ح الغش��اوة ع��ن ماليين العرب 
فتعلمه��م بمن ه��م اولئ��ك الذين م��ا فارقوا 
ارضهم وان اجبروا على حمل بطاقة >هوية< 

تزّور هويتهم، ومن اي معدن نفيس هم.
قرر محم��ود ان يغ��ادر حيفا وفلس��طين الى 
جوارهم��ا العربي. قضى فترة ف��ي القاهرة ثم 
ش��د الرحيل ال��ى بيروت: الم��كان الثاني الذي 
تفتق��ت فيه عبقرية الش��عر. ول��دت القصيدة 
والدتها الثانية في هذا الم��كان الفّذ. كان عليها 
ان تمت��ح من معين��ه وتغتني اكث��ر. كان عليها 
ايضا ان تس��تحق ح��ق االقامة ف��ي مدينة غير 
عادية وال ش��بيه لها في الدور والمكانة. عاصمة 
المقاومة والثقافة والحرية كانت بيروت حينها 
)وم��ا زال��ت(. وألن الش��اعر أت��ى المدينة في 
لحظة عنفوان ثقاف��ي، وحيث صخب التجديد 
والتجريب والثورة ف��ي التعبير يعلو، كان على 
قصيدته ان تتمرن على التفاعل مع حساسيات 
جمالي��ة جدي��دة م��ن دون ان تفق��د نكهته��ا 
الت��ي حملتها بعيدًا الى اآلف��اق. في هذا المكان 
العذب، تدفق ش��هد القصيدة وأفرج محمود 
عن طاقة ف��ي التعبير مذهلة. كأنه كان ينتظر 
بي��روت كي يفّجر تلك الطاق��ة المخزونة، كي 
يش��ارك الثورة ثورتها بثورت��ه الخاصة: ثورة 
الش��عر على الش��عر. ولقد نجح محمود في ان 
يصنع لغة في التعبير الش��عري لم يش��بهه فيها 
احد وال ضارعه. مفرداتها مصقولة بعناية وذات 
خصوصية حادة، وصورها مزيج من التش��كيل 
التجريدي والس��رد الواقعي والفانتازيا. أنجبت 
لغت��ه بعضًا من أرفع المالحم في تاريخ الش��عر 
العربي س��نوات السبعينيات ومطالع الثمانينيات 

هكذا تكّلم حممود درويش: دراسات يف ذكرى رحيله 

سليم البيك

    هنال��ك، ف��ي ه��ذا العال��م 
الكئي��ب والمقفر، أن��اس كلما 
يتسّلقونها،  عالية  رأوا ش��جرة 
وذن��ب محم��ود درويش أن 
ُكتب له أن يكون زيتونة رومية ضخمة أو شجرة 
سرو شاهقة في جليل فلسطين، فصار يحلو لكثير 
من »الطفيليات« أن يتغّذوا على ضخامة وش��هوق 
اس��م درويش، والش��اطر هو من يلحق أن َيخرج 
بعم��ل عن دروي��ش في هذه المعمع��ة والفوضى 
قبل أن يتنّبه أحدهم وُيثار الموضوع ويصعب على 
أي انته��ازّي أن يلّحن ويغّني من أش��عاره أو ينتج 

مسلسال عن سيرته.
    ال ب��د من اإلش��ارة بداية إل��ى أن هنالك أغاني 
وأفالما لم تتكئ على اس��م درويش، على حس��اب 
جمالي��ة العم��ل واتقانه ولم تكن ِحم��ال بغيضا على 
قصائ��ده المثقل��ة أص��ال بهم��وم ذاتي��ة ووطنية 
وإنس��انية، والت��ي ال ينقصها َغم ووط��أة ُيلَصقا بها 
وباس��م مبدعها كوطأة المسلس��ل السوري )رغم 
تفّوق مجمل المسلس��الت الس��ورية عل��ى غيرها 
ورغم حبي لها( الذي سينتجه ويقوم بدور درويش 
فيه ممثٌل ال فائدة من ذكر اسمه فلن تعرفوه، إن 
عرفتموه، إال بالشكل. وسيكتبه من حّرر الصفحات 
الثقافية الحدى الصحف الرس��مية السورية لثالثين 

عاما. ُخدلك!
    طبع��ا ال يمكن الحكم نهائيا على المسلس��ل قبل 
عرض��ه. لكن هل ننتظر »للمهزلة« أن تحل فنقول 
ي��ا حاللي يا مالي )وفجأة هن��ا أتذكر ما حصل مع 
ألبوم س��ميح ش��قير األخير ال��ذي فش��ل بامتياز 
رغ��م محاوالت��ه التس��لق عل��ى قصائ��د درويش 
وصورت��ه عل��ى الغ��الف(؟ أال يكون ال���C.V الفني 
للمنتج والممثل القائم على المسلس��ل، والس��رعة 
»االنتهازي��ة« القصوى- قبل ما حدا يس��بقهن- في 
اتخاذ قرار إنتاج مسلس��ل بثالثين حلقة على األقل 
عن درويش، والفصل »ش��به« الت��ام بين القائمين 
على المسلس��ل وبين المقربين م��ن درويش في 
دير األس��د والجَدي��دة وحيف��ا ورام اهلل وبيروت 
وعّمان وباريس، وأم��ور أخرى وأخرى، أال يكون 

كل ذلك سببا كافيا لوقف هذه »المهزلة«؟

    من الذي سيحّكم نص السيناريو مثال؟ وهل 
سيكون الس��يناريو هذا مجرد لملمة لما ورد 
عن درويش في الكتب والصحافة –الرس��مية 
الس��ورية خاصة.. أهلين!- وإع��ادة ترتيبها أو 
خربطته��ا؟ خاص��ة وأن ال تواص��ل هناك بين 
كاتب الس��يناريو الذي تنّطح للمهمة قبل أن تجّف دموعنا على 
رحي��ل درويش، وبين عائلة درويش والمقّربين منه، )وأزيَدْك 

من الّشعر ِبيْت( بل أنه لم يتوّجه أحد من القائمين على المسلسل 
إلى عائلة درويش في الجَديدة في فلس��طين، والعائلة هناك ال 
تخف��ي تذّمرها من طريقة تعامل هؤالء »القائمين« مع س��يرة 
درويش، وهي الطريقة التجارية التي تستس��هل كتابة السيناريو 
طالما أنه »س��يضمن« البيع الس��ريع الُمأّسس على اسم درويش 
)وأيضا هنا فجأة أتذّكر س��ميح شقير في ألبومه األخير.. يا اهلل(. 
كما أني س��ألت بعض أصدقاء درويش عن المسلسل الذي لم 
يكونوا يعرفون به أصال.. كيف ُيكتب الس��يناريو 

إذن؟
    زد على كل ذلك )وربما ش��يء من الجواب 
يكم��ن هن��ا( أّن كاتب الس��يناريو عمل محّررًا 
ثقافّي��ًا وكات��ب زاوية في اح��دى تلك الصحف 
الرس��مية منذ س��بعينيات القرن الماضي وحتى 
200٨ )وهن��ا المهزل��ة بعينها( فمجم��ل المواد 
التي كانت تنش��رها هذه الصحف عن درويش 
خالل تل��ك األعوام الطويلة تعطي فكرة واضحة 
عن نسبة موضوعية وصدقية- وال أذهب بعيدا 
ألقول غاية- سيناريو ومسلسل كهذا ُينّفذ على 
عج��ل، واألمور المنّفذة على عج��ل ُتبنى عادة 
على مواقف س��ابقة ومسبقة وجاهزة ومقرفة، 
خاص��ة وإن تراكم��ت على مدى ثالثي��ن عاما، 

وتجّمدت أثناء ذلك، وتعّفنت بعد ذلك.
    كل ما ُذكر يحّتم ضرورة مراجعة الس��يناريو 
م��ن ِقب��ل عائل��ة دروي��ش أو مجموع��ة من 
أصدقائه المقّربي��ن، وهو ما لن يقبله القائمون 
على المسلس��ل ألس��باب أعتقد بأن مشاهدته 
وق��راءة م��ا س��يكتبه عن��ه أصدق��اء درويش 
ومحبوه مم��ن يكرهون لدرويش أن يتس��ّلق 

أحد على اسمه، بأن ذلك كفيل بتوضيحها.
    ل��َم هذا االس��تخفاف ومحاولة العبث باس��م 

درويش؟ آآه؟
***

    المخ��رج والممثل الفلس��طيني محمد بكري 
يع��ّد لفيل��م روائي ع��ن حياة درويش، س��يرة 
بكري الفنية والنضالية، وصدقيته ومهنيته وتمّيز 
إخراج��ه وأدائ��ه وتماهيه مع عوال��م درويش 
كفيل��ة »بحرقصتن��ا« منتظرين أن ي��رى الفيلُم 
الن��ور. وأعمال كه��ذه قد تكون أص��دق تعبير 
لكلم��ة »كفى« للمتس��ّلقين على اس��م محمود 

درويش وقصائده.
***

    لو أنه فقط يعود، كم كان درويش سيس��خر 
من كثيرين.

فليعبثوا بعيدا عن َسكينة درويش

محمود درويش

درويش



مهند صالحات

حقيق��ة ال أعرف م��ن أغنى األخر ف��ي ثنائية 
الشعر والموس��يقى، هل أغنى درويش الغني 
بلغته األخوة الثالث��ة المبدعين، أم أن ثالثتهم 

أغنوا قصيدة درويش؟
نح��ن هنا أم��ام حالة م��ع، وليس في، ش��عر 

محمود درويش ال تش��به سابقاتها، 
فكما نعرف أن الكثيرين قد س��بقوا 
وغن��وا قصائد دروي��ش وحولوها 
ألغني��ات جميلة، فهنالك مارس��يل 
خليفة، سميح شقير، أصالة نصري، 
بشار زرقان، وغيرهم كثيرون، لكن 
هنا نح��ن أمام حال��ة مختلفة، هي 
حالة ترجمة الش��عر لموس��يقى، أو 
ترجمة المواضيع األدبية لموسيقى، 
بالتالي نحن أمام حالة من التجديد 
واالرتق��اء لي��س بالش��عر فقط، بل 
بفن إلق��اءه. فدرويش كما نعرف 
تمي��ز من��ذ بداياته، وخاص��ة بعد 
عودته من االتحاد الس��وفيتي، بفن 
إلقاء الش��عر، وقد يكون هذا أحد 
التي أدت النتشار شعره  األس��باب 
ونزوله للشارع بين العامة، حتى أن 
البعض كان يجلس ساعات ليستمع 
لمحمود درويش وهو يلقي الشعر 

كما لو أنه يستمع ألغنية.
ما أضافه وس��ام وس��مير وعدنان 

جبران لم يكن لمحمود درويش وال لش��عره، 
إنما برأي��ي المتواض��ع إللقاء الش��عر العربي 
بش��كل عام، إن م��ا فعلوه هو أنهم أس��هموا 
بإنزال القصيدة أكثر للش��ارع، وبنفس الوقت 
المزج بين جمهوري الش��عر والموس��يقى في 
آن، ففي الشعر العربي، الموزون منه تحديدًا 
إيق��اع موس��يقى ال يدرك��ه س��وى المتذوق 
والدارس للش��عر، وكما نعل��م أن العديد من 
المقامات الموس��يقية العربية مس��توحاه من 
اإليقاع الموس��يقي في بحور الش��عر، وأنه في 

عملية تلحين األغاني يلجأ الملحن الموسيقي 
إلى بحور الشعر لتلحين القصيدة –هنا طبعًا ال 
أقصد ما يسمونها األغاني الحديثة التي تعتمد 
على مش��هد الفتيات في الفيديو كليب وليس 
على مضمون الكلم��ات أو اللحن حتى نحترم 
أنفس��نا قلياًل في تعريف األغاني والتفريق فيما 
بينها وبي��ن التهريج الحاصل عل��ى الفضائيات 

الي��وم- فإن م��ا جاء ب��ه األخوة جب��ران هو 
القري��ب البعيد، هو إعادة االعتب��ار للقصيدة 

وللموسيقى العربية أيضًا.
إنها إعادة المطّلقة »القصيدة العربية« لطليقها 
»الموسيقى«، لكن بش��كل أخر دون مزاوجة، 
ودون تفضيل لواحدة على أخرى، ما يعني أن 
هنالك لم شمل شرعي حقيقي، أي إنه إعادة 

اكتشاف عالقة القصيدة بالموسيقى.
كم��ا أود أن أرك��ز عل��ى نقطة مهم��ة، هي 
أن إح��دى العناصر المش��تركة بين ما قدمه 

األخوة جبران من موسيقى سواء مع درويش 
أو ما قبله وما بعده، وما بين قصيدة محمود 
دروي��ش ما قب��ل األخوة جب��ران ومعهم، أن 
كالهم��ا مج��دد في فن��ه، فدروي��ش مجدد 
في قصي��دة التفعيل��ة العربية على مس��توى 
اللغ��ة والمضمون والش��كل والبن��اء، واألخوة 
جبران مجددون في بناء الموس��يقى العربية 
الش��رقية، فكالهما يق��دم فنه بش��كل متميز 
ومبدع، عملية التزاوج التي تمت في أن تكون 
الموس��يقى الش��رقية التي تمثل روح الشرق 
الحقيقي خلفية إللقاء قصيدة الشعر التي تمثل 
في ش��كلها ووزنها ديوان العرب 
هي عملية تزاوج شرعية حقيقية 
رائ��دة، وهو نوع -م��رة أخرى 
أقول- م��ن التجديد المبتكر في 

شكل الموسيقى والشعر.
العربية  الموس��يقى  كان��ت  وإن 
الي��وم، واألغان��ي العربي��ة اليوم 
م��ا  بس��بب  جميعه��ا  مه��ددة 
يس��مى »الفيديو كليب« واللحن 
وتكس��ير  واالبت��ذال،  الرخي��ص، 
تح��ت  الموس��يقى  مقام��ات 
مس��ميات التجديد، فإنني أعتبر 
أن م��ا فعل��ه األخوة جب��ران في 
مش��روعهم، ومثلهم لألسف قلة 
من الموس��يقيين الع��رب الذين 
يحترم��ون أنفس��هم مث��ل، زياد 
الرحبان��ي، نصير ش��ّما، ش��ربل 
روحان��ا، وغيره��م ه��و إع��ادة 
العربي��ة  للموس��يقى  االعتب��ار 
لمس��توى  وإيصالها  بها  باالرتقاء 
الراقي��ة  الناضج��ة  القصي��دة 
المتطورة شكاًل ومضمونًا. وأيضًا إنقاذها من 
لوثة األغان��ي الحديثة وتلويث الفيديو كليب، 
إن كالهم��ا كان يبحث عن اإلنس��ان، س��واء 
درويش ف��ي قصيدته أو األخ��وة جبران في 
موس��يقاهم، وجميعهم التقوا بإنس��انيتهم التي 
أوصلتهم لن أقول للكمال، بل للتميز واإلبداع 

بتجربة رائدة ستحسب لهم ريادتها.
__________

كاتب وإعالمي فلسطيني

درويش واألخوة جربان .. ثنائية الشعر املوسيقى

حيفا- »تفانين«

»اس��مي، إن أخطأُت َلْفَظ اس��مي/ بخمسة َأْحُرٍف 
ُم ما  ُأُفقّي��ِة التكوين لي: ميُم /الُمَتيَُّم والُميتَُّم والمتمِّ
مضى.. حاُء/ الحديقُة والحبيبُة، حيرتاِن وحسرتان.. 
مي��ُم / الُمَغاِمُر والُمَعدُّ الُمْس��َتعدُّ لموته، الموعود 
منفّي��ًا، مري��َض الُمْش��َتَهى.. واو /ال��وداُع، الوردُة 
الوس��طى، والٌء لل��والدة َأينم��ا ُوج��َدْت، َوَوْع��ُد 
الوالدي��ن.. دال / الدلي��ُل، ال��درُب، دمع��ُة، دارٍة 
َدَرَس��ْت، ودورّي ُيَدلُِّلني وُيْدميني/ وهذا االس��ُم 

لي...«
عن هذا االس��م، منه وفيه، وبصوته، يتجلى العرض 
الكبير للثالثي الفلس��طيني، األخوة جب��ران، والذي 
جابوا العالم به بع��د أن انطلق في ذكرى األربعين 
لرحيل الش��اعر الكبير محمود درويش في مدينة 
رام اهلل.. وه��ا ه��و الي��وم، يأتي إلى حيف��ا، بعد أن 
قامة ش��ركة اإلنتاج »عمري« بالتنس��يق مع الثالثي 
للحضور في 2010/٣/11، حيث س��يقدم في قاعة 

األوديتوريوم الكبرى.
وتق��ول اآلنس��ة قاه��رة عيني��ن، إح��دى منظمي 
الع��رض: إن ما يميز هذه األمس��ية ه��و البرنامج 
الفن��ي الذي يحم��ل عنوان »في ظ��ل الكالم« وهو 
نس��يج من قصائد محمود درويش، تطرز بالعزف 
عل��ى الع��ود لفريق »تريو جبران- س��مير وس��ام 
وعدن��ان«، بمرافقة عازف اإليقاع يوس��ف حبيش.. 
وجمهورن��ا متله��ف لهذا اللقاء، بعد أن س��مع عنه 

الكثير من األصداء وهو يجوب العالم.
وفي حديث مع الفنان س��مير جبران، قال: سيكون 
دروي��ش في ه��ذه األمس��ية، هو س��يد الموقف، 
وسيكون حاضرا أكثر من الجميع.. لقد كرست هذا 
العم��ل الضخم لمعلمنا الكبي��ر، الذي ألهمني وألهم 

فريقي وما زال يلهمنا بالكثير من اإلبداع.
يش��ار إلى أن الثالثي أصدر ألب��وم في ظل الكالم، 
بنسختين مصورتين، واحدة باللغة العربية واألخرى 
باالنجليزي��ة، واأللبوم يتصدر المبيع��ات في جميع 

أنحاء العالم.

بعد أن جالوا به يف أحناء العامل:
الثالثي جربان و »يف ظل الكالم«

يف حيفا

مثل >احم��د الزعت��ر<، و<قصيدة األرض< 
و<قصي��دة بيروت، و<مدي��ح الظل العالي<. 
وما س��اوم عل��ى ايقاعية القصي��دة حتى وهو 
يأخذه��ا الى الث��ورة على المألوف ف��ي الكتابة 

الشعرية.
باريس كانت مكان القصي��دة الثالث. اقام فيها 
عش��رًا م��ن الس��نين )19٨5 � 1995(. ارتفع 
ش��عوره بالمنف��ى اكث��ر، وبفرديت��ه اكثر، لكن 
منسوب الجمال في القصيدة بات أعلى. أغرته 
باريس بالخل��وة، أطلقت في دمه ملح التأمل. 
عاد الى الماضي البعيد: الى طفولته، الى االرض، 
الى شغف خرافي بالطبيعة، كشف عن موسوعية 
مذهلة في معرفة اس��ماء النباتات واالش��جار 
والحش��ائش والطي��ر والورود. كل ش��يء حّي 
فيه وفي القصيدة كان يتفتق. حتى القلب الذي 
مزقته أدوات الجراحة في المستش��فى اتس��ع 
لمزيد م��ن الحب، لنس��اء رس��مت القصيدة 
مالمحهن وقس��ماتهن فبدون وقد خرجن من 
االس��طورة يهزمن الرجولة ويطلقن ضحكات 
العب��ث الحر. قال الحب بطريقة تقطر س��حرا 
وعذوبة وأنتج أشهى قصائده في تاريخ الشعر 
العربي: >ش��تاء ريت��ا طويل< مث��اال وقضائد 
اخرى م��ن >س��رير الغريبة<. وف��ي باريس 

قالت القصيدة اسرارها.

رام اهلل � عم��ان كانت��ا مكان القصي��دة الرابع: 
اوالهم��ا اكثر. ل��م يكن محم��ود ينتظر عودة 
منقوص��ة ال��ى الوطن، لكنه عاد ول��م يعد. عاد 
الن نداء العودة حاصره وحاصر احتجاجه على 
>اتفاق اوس��لو<، ولم يكن يس��تطيع ان يقاوم 
اغراء فلس��طين بعد تجربة جارحة مع المنفى. 
ولم يعد ألن فلس��طينه كانت م��ا تزال بعيدة: 
فلسطينه التي عاش فيها وفلسطينه التي صنعها 
في ش��عره. وهل كان يستطيع ان يردم الفرق 
بين االثنتين؟ غير ان البعض القليل من فلسطين 

الذي بقي له � ولش��عبه � مكان��ًا يقيم فيه كان 
افضل عنده من مكابدة الشعور الدائم باالقتالع 
والمنفى. لعل تلك القطعة الصغيرة من االرض 

ترفع عنه قلياًل عبء الشعور بالغربة بعيدًا عن 
الوطن. س��ألته مرة: >كيف وجدت فلسطين 
يا محم��ود بعد الع��ودة اليه��ا؟< اجابني على 

الفور: >فلس��طين من بعيد ابه��ى<. اذن، هو 
المنفى من جديد يداخله ويس��كنه وهو هناك 
في بعض الوطن. حين كان يضيق بهذا الشعور 
المفاج��ئ، يهرب الى عمان، ومنه��ا الى أقاصي 
الدنيا. ال فرق، اذن، بي��ن المنفيين: المنفى عن 

الوطن والمنفى في الوطن!
في فلس��طين مرة اخرى انتكس��ت حالة القلب. لم 
تك��ن قد مرت عل��ى العملية الجراحي��ة االولى اكثر 
من أربعة عش��ر عام��ًا. كان على قلبه ان يفتح مرة 
اخرى ف��ي غرفة جراحي��ة بباريس. توق��ف القلب 
اثناء الجراحة واعلنت الوفاة. مات الش��اعر لدقائق 
ثم عاد ال��ى الحياة. وخرج م��ن تجربة الموت، في 
الهزيع االخير من القرن الماضي، مس��كونًا بس��ؤال 
الوج��ود. خ��اض أعماق حوار فلس��في م��ع الموت 
ف��ي >جدارية<. لو لم يكن محم��ود قد كتب في 
حياته س��وى هذه القصيدة/الديوان، فقد كتب كل 
شيء وأوصل الش��عر الى الذروة. ومن حينها )سنة 
2000(، دخل الشاعر في سباق محموم مع الموت. 
كان يريد ان يقول كل ش��يء قب��ل ان يزوره ثانية 
ويصطحب��ه معه ال��ى البعيد. وبي��ن رام اهلل وعمان 
كانت االعتكافة الش��عرية )والنثرية( تأخذه الى انتاج 
غزير. كرت سبحة اعماله � دواوين ونصوص نثرية 
� بإيقاع اس��تثنائي: حالة حصار، ال تعتذر عما فعلت، 
ذاكرة للنس��يان، كزهر الل��وز أو أبعد، في حضرة 
الغياب، أثر الفراش��ة، وال أريد له��ذي القصيدة ان 
تنتهي )وقد صدر االخير بعد رحيله(. وفي كل نص، 
كان محم��ود يعلن مي��الد قصيدة مختلف��ة، بنكهة 
جدي��دة. ظ��ل وفيا لطريق��ة لم يجد عنه��ا: الثورة 
الدائم��ة على المألوف في التعبير الش��عري. ال، ظل 
وفيا لمعنى الخلق واالبداع: من لم يستطع ان يقدم 
جديدًا، من االفضل ان يخلد الى الصمت. ومحمود 

من طينة الشعراء الكبار، ال يعرف غير ان يتدفق.

خرج��ت القصي��دة م��ن فلس��طين وع��ادت 
ال��ى فلس��طين. وف��ي رحل��ة الع��ودة تألقت 
وتقول��ه. يقوله��ا  ال��ذي  الم��كان  ف��ي   أكث��ر 

__________
عن القدس العربي

محمود درويش

درويش



ابتسام أنطون

عندم��ا تغني  الفنان��ة القديرة  أم��ل مرقس.. 
تكون الوردة دارنا.. والينابيع بحارنا , وإن كانت 
نائية المس��افات مثل أستراليا ونيوزالندا  تصل 

لروحنا صوتا مرافقا .
ونرجع من صوتها الى منازلنا بقصائد درويشية   , وبقية ينابيعها..

الثالثة ألبوم أمل ,شوق,نعنع يا نعنع  ..
بعد نجاحها الملموس وإختيارها عام 2000 من أجمل األصوات 
في الش��رق األوس��ط وس��ائديتها  في الس��احة الفني��ة المحلية 
وإنطالقه��ا بجدارة للعالمية  من خالل ع��دة  مهرجانات غنائية 

عالمية ,منه��ا ألمانيا وإس��بانيا وأمري��كا الالتينية 
, ومؤخ��را عادت م��ن مهرجان دبي الس��ينمائي 
الدول��ي إضافة لوجودها الس��ائد عل��ى الصعيد  
الوطن��ي ,الفن��ي,  واإلعالم��ي الثقافي  ف��ي البالد 
خاصة ف��ي برنامجها الهادف في راديو الش��مس 
»رفع الستار« تم إختيارها عنصر أساسي في لجنة 

.  new star التحكيم لبرنامج
تس��تعد الفنانة القديرة أمل مرقس بالرغم من 
كثافة اإلنشغاالت للس��فر الى أستراليا  للمشاركة 
في مهرج��ان عالم��ي Womadelaide, يحتوي 
فئ��ة من أش��هر  الفنانين العالمي��ن  والمحترفين  
من ش��تى دول العالم , وهو من تأس��يس الفنان 
المميز  بيتر غابريئيل, لقد تم إختيارالفنانة أمل , 
كفنانة شرق أوسطية غير نمطية تتمتع بأسلوب 
خاص ذو عناصر موس��يقية ترب��ط العالم الغربي 
بعوالمها الش��رقية ,التي  تستمد ها من الموروث 
الشعبي الفلسطيني والموسيقى العربية , مما يتيح 
للمتلقي بمختلف إنتماءاته القومية التمتع بصوتها 
وإداؤها ,  دون البح��ث عن معنى الكلمة ,  يعود 
ذل��ك لبثها المعن��ى  من خالل مالمحه��ا وإداؤها 
المسرحي, إضافة الى جمالية صوتها  وثقافة نص 
أغانيه��ا وخصوصية األلح��ان,  لذلك  هي حضور 

سائد وحميمي أينما حلت ال تحتاج لترجمة.
تحيي الفنانة أمل مرقس في أستراليا ونيوزالندا  
أربع أمس��يات فنية ألربع مهرجانات عالمية  ,من 

تاريخ 5,٣,10  حتى 10,٣,12.
 إضافة الى ذلك تم  التنس��يق معها  لعقد مؤتمر 
صحف��ي ف��ي تاري��خ 5\٣ للصح��ف والمواق��ع 

األسترالية .
وبمناسبة يوم المرأة العالمي ٨,٣,10  تم دعوتها 
من نقابة »مجلة النس��اء » في أستراليا للمشاركة 
في أمس��ية وورش��ة عمل  تحت عن��وان » لقاء 
أص��وات نس��ائية«   وهي عبارة ع��ن  عمل  فني 
مشترك من أصوات نسائية من كل انحاء العالم 
, وس��تغني مع المغنية مريم حس��ن من الصحراء 
الغربية  دويت عبارة عن :  أغنيتين ألمل » سكابا« 
»وبهللك« واغنيتين  لمريم حسن »بنت مظلومة« 

»وقالو أمي« .
كما ستش��رف  أمل وفرقته��ا المرافقة لها بقيادة 
الموس��يقي نس��يم دك��ور  : على ورش��ات  عمل 
موسيقية  عربية وتراث شعبي فلسطيني لجمهور 

المهرجان الواسع .
والمثير ذكره أيضا أنه وقع اإلختيار عليها من قبل 
لجن��ة  المهرجان لتقديم أغنياته��ا في بث حي و 
مباشر من اذاعة  ABC االسترالية,  لحفل  جائزة  

»افضل مغني استرالي«  
إس��تقباال وتمهيدا لحضوره��ا المهرجان ,ُأجريت 
معها مقابالت من قبل  وسائل االعالم المسموعة 
والمكتوب��ة ف��ي اس��تراليا وس��يتم  ب��ث  حفالتها 
المش��اركة في  المهرجان على مدار الس��نة    في  

  RADIO SBS.االذاعة  االسترالية
األكث��ر إثارة ذك��ره واأله��م هو تجهي��ز الفنانة 
القديرة أمل مرقس إلصدار البوم جديد وخاص 
جدا  قد س��معنا بعض أغانيه ف��ي حفالتها مؤخرا  

منها: 
 »كم البعيد بعيد« –أثر الفراش��ة القدير محمود 

درويش –لحن الموسيقي نسيم دكور 
»انا رايحة« –كلمات الشاعر مرزوق حلبي ولحن 

الفنان نسيم دكور 
»أباي«- كلمات الشاعر المرهف مروان مخول .

»للحياة غنائ��ي« وهي رائعة مزيج ما بين كلمات 
قصي��دة المحمود درويش »على هذه األرض ما 

يستحق الحياة » ولحن أغنية غراسياس االفيدا 
»ش��كرا للحي��اة » للفنان��ة العالمية  مارس��يدس 

سوس��ا الملقبة بصوت أميركا 
الالتينية  وهي إحدى المغنيات 

المفضالت  عند أمل مرقس.
ان مهرج��ان وم��اد   ويذك��ر 
اس��تراليا   – Womadelaide
قد أصدر  اسطوانة إحتوائية 
تض��م فيه��ا  أغني��ات متنوعة 
لفنانين المهرجان  المشاركين 
في  وضمنه��م »أغنية غريب 
في مدين��ة بعيدة«  من البوم 

شوق للفنانة أمل مرقس. 

أمل مرقس.. صوت ال حيتاج  لرتمجة

أمل مرقس - من صور ألبوم نعنع يا نعنع

غناء



أمل مرقس

- مغنية وممثلة فلس��طينية ولدت يف كفر ياسيف يف اجلليل 
الفلسطيين.

- خترجت من معهد »بيت تس��في« للفنون املسرحية عام 
.1990

- فازت بأول جائزة يف مهرجان األغنية املسرحية، ضمن 
أطار دراستها يف معهد الفنون املسرحية بيت تسفي.

- أصدرت أسطوانتها األوىل »أمل« عام 1998.
- إضاف��ة إىل كونها مغنية، تعمل كممثلة ومقدمة برامج يف 

التلفزيون واإلذاعة.
- مت اختياره��ا عام 2001 من قبل التلفزيون النمس��اوي 

كصاحبة أمجل األصوات يف القرن العشرين. 
- صدر هلا ثالثة ألبومات: »أمل« يف 1998، و«شوق« يف 

2004، و«نعنع يا نعنع« يف 2007.

لجنة التحكيم.. 

غاوي غاوي

- حاص��ل عل��ى درج��ة الدكت��وراة يف املوس��يقى وقيادة 
اجلوقات من جامعة صوفيا يف بلغاريا.

- أخصائ��ي وحاصل عل��ى دكتوارة يف معيق��ات الصوت 
والنطق من فرنسا

- أس��س كلية الفنون اجلميلة األوىل يف فلسطني يف جامعة 
النجاح يف نابلس، وكان عميد الكلية ملدة عشرين عام.

- يف الع��ام 1994 حصل على درجة بروفيس��ور يف العلوم 
املوسيقية.

- ش��غل منص��ب رئيس كليات الفن��ون اجلميلة يف االحتاد 
العام للجامعات العربية ومقّرها عمان.
- مدير عام مهرجان سبسطية الدولي.

- حالًي��ا يعم��ل كمحاض��ر يف الكلي��ة العربي��ة للرتبية يف 
حيفا.

حممد بكري

- ولد حممد بكري يف قرية البعنة عام 1953.
- درس التمثيل واألدب العربي يف جامعة تل ابيب وخترج 

يف العام 1976.
- عمل يف الس��ينما يف عدة أف��الم: امللجأ، درب التبانات، 
نهائ��ي كأس الع��امل، حيف��ا، برايفي��ت، عيد مي��الد ليلى، 

الزنديق، من وراء القضبان، حنا – ك.
- فاز بعدة جوائز عربية وعاملية عن أدواره يف السينما.

- يف الع��ام 1986 ق��ام بأداء مونودراما املتش��ائل للكاتب 
أمي��ل حبييب وتعترب من أفضل األعمال املس��رحية اليت ال 
زال��ت تعرض حتى الي��وم، إضاف��ة إىل »الياطر« 1994، 

»موسم اهلجرة اىل الشمال« و »أبو مرمر« 1999. 
أخ��رج أربعة أفالم وثائقية هي: »1948«، »جنني جنني«، 

»من يوم مرحت«، و«زهرة«.  

غناء

http://www.newstar.tv



غناء

شاكر فريد حسن

أألغنية الشعبية هي لبنة التراث والفرع األساس في عالم الفولكلور، 
انه��ا مرآة س��اطعة تعكس حياة الناس في الس��راء والضراء ، كما 
تعك��س أوجه واقعهم المختلفة وتصور آالمهم وآمالهم وأحالمهم 
بغد مشرق وجميل.،وقرب هذه األغنية من الذائقة العامة ، سواء 

بلغتها العامية المحكية أو تنغيمها، أكسبها شعبية وأصالة وفرادة.
والواقع أن تراثنا الش��عبي الفلس��طيني زاخر بثروت��ه الغنائية منها 
أغان��ي العم��ل والعم��ال والصيادين، وأغان��ي الترح��ال والغربة ، 

وأغان��ي البحر واالستس��قاء في 
س��نوات الجفاف، وأغاني طهور 
األطف��ال .زد على ذلك أناش��يد 
المناس��بات الدينية كعيد المولد 
، ورمض��ان،  الش��ريف  النب��وي 
الحج��اج،  واس��تقبال  ووداع 
البكائيات«.هذا  الن��دب«  وأغاني 
باالضافة  الى تناويح النس��اء في 
للمتوفى،  الوداعي��ة  المراس��يم 
واألف��راح)  األع��راس  وأغان��ي 
الخطبة، الحن��اء، حمام العريس، 
الزفة، الزغاريد، وتراويد النساء، 
وكذل��ك األغان��ي الرعوية التي 
كانت مقتصرة على النساء ومن 
ث��م تجرأ الرج��ال الرع��اة على 

غنائها فسميت بالرعوية.
وقد ترددت ه��ذه األغاني بين 
الن��اس قب��ل أكث��ر م��ن أربعة 
آالف عام عندما س��كنت القبائل 
أرض كنع��ان ، واتخ��ذت طابعا 
سياسيا وأبعادا وطنية ومضامين 
وجدانية وغزلي��ة، وكغيرها من 
واألهازي��ج  واألزج��ال  األغان��ي 
األوض��اع  تناول��ت  الش��عبية 
بكل  المعاش  والواقع  االجتماعية 
صدق وش��فافية وأجم��ل تعبير، 
وم��ن أش��هر األغان��ي التراثي��ة 
الزي��ن« و«يا  :«جفرا« و«ش��فت 
غزي��ل« و« الدلعونة« و«ظريف 
الط��ول« و«باب البواب��ة ببابين« 

وغير ذلك.
وهناك عالق��ة وثيقة تجمع بين 
»الدلعونة« و«ظريف الطول« ، ف� 
»الدلعونة« هو اس��م يطلق على 
كل فتاة حسناء وجميلة ،وأحيانا 
يطلق »جف��را« لكن الدلعونة هو 
االس��م األكثر شيوعا وذيوعا في 
األغني��ة الش��عبية الفلس��طينية . 
أو«عنات«  والدلعونة هي«عناة« 
الهة الح��رب والح��ب والجمال 
الكنعانيي��ن ، وتظه��ر في  عن��د 
وخاص��ة   ، الكنعاني��ة  النق��وش 
اللوح��ات الطينية وعلى رأس��ها 
ت��اج وش��عرها مسترس��ل على 
جانب��ي صدره��ا. وعندم��ا جاء 
االس��الم انتهت عبادته��ا وانتهت 
كاله��ة، لك��ن وظيفته��ا الجمالية 
المتجس��دة في الحب والجمال 
بقيت من خالل كل فتاة ساحرة 
وجّذاب��ة ، وت��م تحوي��ل اس��م 
»عن��ات« الى«دلعون��ة« وقص��ة 
ذلك تعود الى أن »عنات« شغفها 
حبا شاب يدعى »ظريف الطول« 
واس��مه »عليان بع��ل الكنعاني« ، 
وتش��اء األقدار أن تفّرق بينهما 
األي��ام ، حيث تزوج��ت » عنات« 
من ش��اب آخ��ر ورحل��ت معه 
الى ب��الد بعيدة ف��راح »ظريف 
الط��ول« يؤلف ويغن��ي ويصدح 
باألش��عار الغزلية الت��ي تعّبر عن 
مدى حبه وعشقه وشوقه لعنات 
.. ومما جادت به قريحته قوله : 

أنا لعن عنات الصابرينا 
ويحكمك يا الهي صابري

وكيف ال يتعذب قلب العاشق وقد أسقمته حبيبته 
م��ن يوم  ما عرفها وأحبها وجمرت قلبه، فأصبح 
يسوح كالمجنون في البرية، في الحقول والجبال 
باحثا عنها ويس��أل القوم عن مكانها ويقول لهم » 
دلوني عل��ى عنات، فأدغمت م��ع بعضها البعض 
وتحولت الى«دلعونة«. وتمر األيام وتأتي«عنات« 
لزي��ارة أهلها وعش��يرتها وحي��ن علمت برحيل 
عاشقها عن القرية أخذت تنشد وتغني ..فقالت: 

يا ظريف الطول وقف تقولك 
رايح ع الغربة بلدك أحسن لك 

خايف يا المحبوب تروح وتتملك 
وتعاشر غيري وتنساني أنا

لذل��ك نجد أن الحب والغزل والش��وق والحني��ن والحرمان من 
الوص��ال والعت��اب ، هي مضامين وموتيفات س��ائدة ف��ي األغنية 
التراثية الفلس��طينية وتطغى عل��ى أغاني »الدلعون��ة« و« ظريف 
الط��ول« في حي��ن أن البعض م��ن هذه األغاني يفي��ض بالمعاني 

واألبعاد الوطنية ،ومثال على ذلك: 
يما ويا يما اعطيني رشاشي 

طلبتني الثورة والصبح ماشي
عفت الوظيفة وعفت المعاشي

تحرير الوطن أغلى ما يكونا
فهل ثمة أجمل وأرق وأحلى من هذا الكالم المغّنى؟!

أخيرا ،ووس��ط هذا الضجيج السائد والدبكات الصارخة والرقصات 
الخالعية والموس��يقى المختلس��ة، وفي غمار الهيصة وال�تأوهات 
لفنان��ات التعري والتحرش الجنس��ي ، ما أحوجن��ا لألغنية التراثية 
الت��ي تنعش ال��روح وتداعب المش��اعر وتدغدغ خلج��ات القلب 

والوجدان.
)مصمص(

__________ 
 عن االتحاد

األغنية الرتاثية وقصة
»عنات« و »ظريف الطول«



هيام حسان

يعتق��د من يش��اهد العرض المس��رحي 
)الخطة )D على مس��رح ترس��تان بيتس 
في لندن أن االس��م مس��توحى من حال 
تلك العائلة الفلس��طينية بطلة المسرحية 
الت��ي تعان��ي األمري��ن ف��ي لحظ��ات ما 
نتعارف علي��ه حاليًا بأنه >نكبة ٤٨< من 
أج��ل الوصول الى بر األم��ان. وقد يخيل 
للمشاهد أن العائلة قد استنفدت الخطة 
 D. قبل أن تلج��أ الى الخطةC ث��م Bو A
ولك��ن مؤلف��ة المس��رحية الفلس��طينية 
االيرلندية هناء خليل تنفي ذلك وتش��ير 
ال��ى مص��در آخ��ر بعي��د ع��ن التصور، 
فاس��م المس��رحية هذا هو االس��م الذي 
أطلقته العصاب��ات الصهيونية على عملية 
التطهير العرقي التي قامت بها لتقيم على 
أنقاضها ما يس��مى اآلن ب� >اس��رائيل<. 
وبصرف النظر عن االسم و التفاصيل فان 
المس��رحية تصلح لكل زمان ومكان، فهي 
قص��ة المعان��اة والتش��تت والحيرة حتى 
التمزق اربًا في سبيل الوصول الى بر آمن 
مسالم ال قتل وال ذبح أو وحشية فيه مهما 
كان الثم��ن. وربما كان هذا هو الس��بب 
وراء غياب أس��ماء األماكن أو األشخاص 
أو االش��ارة الى األعداء باالسم. انها قصة 
الخوف االنساني من الحروب وشرورها 
التي عايشها ويعايشها الكثيرون على وجه 

هذه البسيطة، وهل غير حرب ال� ٤٨ ما يصلح 
ألن يجسد هذه الحالة برمزية خاطفة ومعبرة 
وموغلة في العمق والداللة؟ تتناول المسرحية 
قص��ة عائلة مكون��ة م��ن االب واالم وطفليهما 
والج��دة من طرف االم واب��ن عم االب. وعلى 
م��دار نحو ٨5 دقيقة تتس��ارع االحداث باتجاه 
اللحظة المأزق والسؤال المفصل الذي واجهته 
كل العائ��الت الفلس��طينية لحظ��ة النكب��ة: هل 
نغ��ادر أم نبقى في االرض رغم قصص الخوف 
والرعب ورائحة الدم والذبح التي تزحف من 
ق��رى الفالحين البس��طاء العزل. تخت��ار العائلة 
الرحيل الى مكان آمن خارج أراضيها على أمل 
أن تعود بعد أيام أو أس��ابيع ش��أنها في ذلك 
ش��أن الغالبية العظمى من العائالت الفلسطينية 
ولك��ن حتى هذا الخيار ال يكون بال خس��ائر.في 
حالة تلك العائلة تكون الخس��ارة مجسدة في 

الجدة التي تنال منها رصاصة في طريق الهجرة 
بعد أن تضل طريقها عن العائلة واألفظع أن تم 
العثور عليها وق��د أكلتها الذئاب في الغابة فلم 
تبق على شيء منها سوى مسدس كان زوجها 
الراحل خلفه لها وش��يء م��ن المصاغ الذهبية 
كان��ت تدفنه في االرض بمس��اعدة ابنتها كلما 
اقتضى االمر حيث كانت تلك الوسيلة الوحيدة 
للحفاظ على المال آنذاك. 62 عامًا من النكبة 
وفي ظل وجود الكثير م��ن المحاوالت األدبية 
والفني��ة الت��ي تتناول موضوع النكب��ة، يبدو أن 
هذا الموضوع بات يش��كل معينًا ال ينضب من 
االفكار وااليح��اءات، وهو ما تؤكده هناء خليل 
الت��ي التقتها >القدس العرب��ي< وحاورتها في 
ش��أن المس��رحية والكتاب��ة المس��رحية. تقول 
هناء انها كنصف فلس��طينية م��ن ناحية االب ال 
يغيب عنها أهوال ما خلفته النكبة على الش��عب 

الفلس��طيني وانه من الممكن القول بأن الوضع 
الحال��ي بدأ من حي��ث تلك اللحظ��ة التي بدأ 
الناس يتساءلون فيها: هل نبقى أم نرحل؟ وأن 
ق��رار الرحيل الذي اضطروا الي��ه هو ما خلف 
اآلن نح��و ٧ ملي��ون الجئ يعيش��ون في حالة 
شتات وتشرد رغم انقضاء 62 عامًا 
على اتخ��اذ عائالتهم ق��رار الرحيل. 
وترى هناء التي لم تعش في مسقط 
رأس والده��ا في نابلس وان كانت 
ق��د حظي��ت بفرص��ة زي��ارة تلك 
األراضي في مرات قليل��ة ان الكثير 
مم��ا عرج��ت عليه المس��رحية من 
تفاصيل استوحته من حكايات والدها 
لها عن تاريخ الش��عب الفلس��طيني، 
مثمنة دوره على هذا الصعيد ودور 
الكثيرين ممن أخ��ذوا على عاتقهم 
مهمة الرواية الشفهية لحقيقة ما مر 
به الش��عب الفلسطيني من محطات 
ومنه��ا نكبة ال� ٤٨. التاريخ الش��فهي 
وقالت انها تبين��ت ذلك جيدًا خالل 
ربيع الع��ام 200٨ عندما أتيحت لها 
الفرصة للمشاركة في حلقة تعليمية 
ح��ول التاري��خ الش��فهي والروايات 
الش��فهية التي تخرج من أفواه من 
عايش��وا النكب��ة، حي��ث رأت صورة 
مغايرة للسائد في الوعي البريطاني. 
وأوضحت ف��ي هذا الخصوص: لقد 
رأي��ت واس��تمعت ألن��اس يروون 
بكرام��ة وأمانة ويتوخون  حكاياتهم 
الدق��ة ف��ي كل م��ا يرون��ه. لم أر 
أولئك الناس الغاضبين المتس��لطين 
الذي��ن يصرخ��ون ط��وال الوق��ت 
ويبكون أو يتباك��ون أمام كاميرات 
االعالم الغرب��ي. وتابعت: لقد أوحى 
لي ه��ؤالء بفكرة المس��رحية أما االس��م فقد 
تمك��ن من��ي قبل ذل��ك بقليل عندم��ا علمت 
م��ن أحد االكاديميين ف��ي الحلقة أن الصهاينة 
أطلقوا اس��م الخطة D على العملية التي قاموا 
بها لسلب االرض وتطهيرها العرقي من أهلها. 
وليس االس��م وحده أو حت��ى النكبة وحدها ما 
كان الداف��ع وراء كتابة المس��رحية، فالمؤلفة 
المسرحية الش��ابة ترغب أيضًا في االسهام مع 
آخرين م��ن أجل تصحيح ص��ورة >العربي< 
عمومًا و<الفلس��طيني< خصوص��ًا في الوعي 
البريطان��ي الذي يحمل ص��ور مغلوطة وغير 
دقيق��ة عنه��م بل وحت��ى مس��يئة عندما يصر 
عل��ى ربطهم باالرهاب والعن��ف. وتقول خليل: 
أحاول في كل عمل مس��رحي أكتبه أن أتناول 
عددا من الش��خصيات العربية وأقوم بتسليط 
الض��وء على الجوانب المهمل��ة فيها في الوعي 

الجمعي هنا في بريطانيا. انه من المؤسف حقًا 
أن تسود القوالب الفنية المجحفة بحق العرب 
على المس��رح البريطاني ولذا أشعر بأنه لزامًا 
علّي أن أسعى الى تصحيح هذه الصورة. وعن 
صعوب��ة القيام بذلك مع جمعه��ا بين الهويتين 
العربي��ة وااليرلندية تقول خليل: ال أش��عر بأن 
هناك فرقا كبيرا بين نصفي االيرلندي واآلخر 
الفلسطيني بل أحيانًا أشعر أنهما متماثالن الى 
حد بعيد فأجدادي من كال الطرفين يتحدران 
من بيئ��ة الفالحة والزراعة ب��كل ما يعني ذلك 
من بس��اطة ونقاء، كما أنني عش��ت في عدد 
م��ن ال��دول العربية لفت��رات متقطع��ة بحكم 
عمل والدي الذي اقتض��ى منه التنقل من بلد 
آلخر.واذن تعتقد هناء خلي��ل أنها تتوافر على 
األدوات الالزم��ة لتلك المهمة األش��به باالبحار 
ض��د التيار الس��ائد ولكنه��ا تؤكد ف��ي الوقت 
ذاته أنه��ا مهمة غير س��هلة وان كانت ممكنة 
ب��االرداة واالصرار عل��ى العمل وتحدي كل ما 
ه��و مغلوط ومن��اف للحقيق��ة.  تمثيل وتأليف 
وع��ن محاوالتها في عال��م التمثيل تقول خليل: 
كان��ت لي مح��اوالت ولكنها ليس��ت كما أريد. 
أشعر بنفسي قادرة على التعبير أكثر من خالل 
التأليف المسرحي ولذلك فسوف أمضي قدمًا 
في هذا الطريق وقد ال أعود الى التمثيل نهائيًا. 
الكتابة المسرحية وسيلتي لطرح هموم الناس 
البس��طاء العاديي��ن الذين يجس��دون الصدق 
والحقيق��ة ف��ي الغالب. وكانت هن��اء خليل قد 
درس��ت األدب االنكليزي ودراما المسرح ولها 
العديد من المؤلفات المس��رحية ولكنها تحتفي 
ب� >الخطة D< كأكبر عمل مس��رحي مؤدى 
من تأليفها وهي لم تجاوز الثانية والثالثين من 
العمر بعد، التجيد العربية ولكنها تسعى لتعلمها. 
وقد منحها مس��رح س��وهو في ويستمينستر 
 D جائزة عن مسرحيتها >رينغ<. أما >الخطة
> فتعرض على خشبة مسرح تريستان بييتس 
حتى الثالث عش��ر من الش��هر الجاري، ويقبل 
على مشاهدتها جمهور غير قليل من العرب أو 
ذوي األصول العربية الذين يرون فيها وس��يلة 
للتذكي��ر بتل��ك اللحظة الحاس��مة وقت واجه 
الفلسطينيون السؤال: هل نبقى أم نرحل؟ كما 
تقول خليل. وعن بعض المالحظات التي أبداها 
بع��ض الجمهور عن المس��رحية تقول خليل: ال 
أش��عر بأن مهمتي كمؤلفة مسرحية أن أعيد 
انتاج التاريخ على نح��و حرفي. لقد اخترت أن 
أتطرق الى موضوع النكبة ولكن هذا ال يعني بل 
انه قد ال يكون من المنطقي أن أسعى لالحاطة 
ب��كل الجوانب وكأنني أكتب بعدس��ة الكاميرا. 

هذه ليست مهمة المسرح في العموم.
__________

عن القدس العربي

أطلق مسرح عشتار مبادرة فنية عالمية من أجل إيصال أصوات أطفال غزة المحاصرين إلى العالم تحت عنوان: »مونولوجات غزة«، يشارك في هذا العمل 
٣0 طفاًل/ة من محافظة غزة، ممن تعّرضوا للعدوان المباش��ر وغير المباش��ر أثناء الحرب على غزة. يقود التدريب مدّرب عش��تار في غزة علي أبو ياسين، 
يرافقه المرش��د النفس��ي ناضل شعث. ويشارك مسرح عش��تار في هذا البرنامج مرآز القطان للطفل، ومجموعة آبيرة من المسارح حول العالم في الدول . 

/http://www.ashtar-theatre.org    2010 العربية واألجنبية. يمتّد هذا المشروع على مدار عام
مونولوجات غزة

مؤلفتها شابة فلسطينية ايرلندية واملسرحية تصلح لكل زمان 
»D ومكان »اخلطة

مسرحية جديدة يف بريطانيا عن النكبة وسؤال: نبقى أم نرحل؟
مشهد من المسرحية

مسرح

تونس- »تفانين«

اختتم��ت فعاليات مهرج��ان »الفرجاني منجة« ف��ي مدينة قابس 
)تونس( في 10/20 2010 بمس��رحيدية »اسمي راشيل كوري«، 
التي أخرجها لمسرح الميدان، المخرج المسرحي رياض مصاروة 

مع الفنانة لنا زريق في دور راشيل كوري.
وكان العرض بحضور السفير الفلسطيني في تونس السيد سلمان 
الهب��ري، والمن��دوب الجهوي للثقاف��ة والحفاظ عل��ى التراث في 
والية قابس. وقد اكتظت القاعة بالجمهور التونسي، الذي استقبل 
المس��رحيدية بحفاوة وبإعج��اب، وبالتصفيق الذي اس��تمر عدة 
دقائق، تقديرا للمثلة لنا زريق التي تألقت في هذا العرض.. وكان 
واضح��ا من رد فعل الجمه��ور أن أداء لنا كان ممي��زا، ومختلفا، 
والتي تعاملت م��ع التوتر الدرامي به��دوء وبحرفية فائقة.. وقد 
لم��س المهتمون في المس��رح الفرق بين أداء لن��ا وأداء الممثل 

التونسي  المعتمد غالبا على التشنج العاطفي.
والجدير بالذكر أن مسرحيدية »اسمي راشيل كوري« هي العمل 

الوحي��د غي��ر التونس��ي المش��ارك 
في ه��ذه الدورة للمهرج��ان، الذي 
ابتدأت فعالياته بمس��رحية »حقائب« 
للمخرج التونس��ي جعفر القاس��مي، 
والت��ي أنتجها المس��رح الوطني في 
تون��س، وقد أتقن الممثل��ون األداء 
في الفض��اء الفارغ، ولعب��ت اإلضاءة 
دورا أساس��يا في صيرورة األحداث 
وتنقلها بين الم��كان والزمان،والمثير 
لالهتم��ام في هذا العم��ل هو الدمج 
بين المونتاج الس��ينمائي والمسرحي 

لألحداث.
هذا وقد تألف الوف��د إلى مهرجان 
»الفرجاني منج��ة« في دورته ال1٧، 
كل من مدير المس��رح السيد سليم 
ض��و، وعضو الهيئ��ة اإلدارية الس��يد 
حسن شحادة، ومخرج المسرحيدية 
رياض مصاروة، والمدير التقني نزار 
خم��رة، ونجدي��ة إبراهي��م مديرة 

اإلنتاج، 

لنا زريق تتألق في مهرجان
»الفرجاني منجة« في تونس 

لنا زريق



قضية

أسماء الغول

هل من المعقول أن تصبح 
مخالفة  الش��عبية  الدبك��ة 
إذا  والتقالي��د  للع��ادات 
ما ش��اركت فيه��ا فتيات؟ 
ه��ل إذا ما تكلم الش��اعر 
والوج��ود،  الح��ب  ع��ن 
يصب��ح خارجًا ع��ن الثوابت 
الوطنية؟ هل إذا تضمنت لوحة تش��كيلية عيونًا 
ورؤوس��ًا ألي كائن حي تصبح حرامًا؟، نتس��اءل 
بعد س��ماع ش��كوى مثقفي وفنان��ي قطاع غزة 

ومتابعي المشهد الثقافي عن قرب.
وهنا يرد الطرف اآلخر!! أن عام 2009 
كان أكثر األعوام زخمًا ثقافيًا بعد ثالثة 
مهرجانات سينمائية وعشرات المعارض 
التي لم تنظمها حكومة غزة، لكنها على 
األقل لم تعترض على وجودها وارتادت 
بعضه��ا !! كذلك ما نظمت��ه بلدية غزة 
والتي تس��يطر عليها حركة حماس من 
معرض فني بعنوان : »فس��فور ابيض« 
كان عب��ارة عن لوح��ات لوجوه ضحايا 
العدوان على غزة، ومسابقة فنية لفرق 
»راب » و«هي��ب هوب« بالش��راكة مع 
النرويج، وغطتها العديد من الفضائيات، 
إلى درجة أن بعض األحزاب اإلسالمية 
هاجمت حكومة غزة واتهمتها بالفساد.

وإذا كان الواقع يش��هد أن ما تس��وقه 
حكومة غزة من إثباتات صحيح، إال أنه 
ال يمك��ن تجاهل أن الع��ام الماضي كان 
أكثر األع��وام التي تعرض فيها الفنانون 
مراك��ز  تقاري��ر  حس��ب  للمضايق��ات 
حقوقية، فإن المطرب خالد فرج ُضرب 
حتى شارف الموت كذلك ُضرب الفنان 
صالح القيش��اوي بعدما ُنع��ت بالكافر، 
وتم وضع عبوة متفجرة بجانب السور 
الشمالي ل�«جاليري االتحاد« الذي يعتبر 
مش��هدًا لتجم��ع المثقفي��ن والفنانين، 
وع��رض األف��الم وإقام��ة األمس��يات 
الش��عرية، كم��ا ت��م اقتحام ع��دد من 
المؤسسات التي ترعى الحدث الثقافي 
وتبارك��ه، كش��بكة المنظم��ات األهلية 
وجمعية أصالة للت��راث، وفرض توقيع 
تعه��دات لبع��ض المؤسس��ات والفرق 

الشعبية أال تدرب الفتيات على الدبكة أو تتضمن 
استعراضاتها فتيات.

وال يمك��ن التغاض��ي ع��ن التميي��ز األيديولوجي 
الذي تتبع��ه وزارة الثقافة ف��ي رعايتها للفنانين 
والكت��اب، فالكت��ب التي تصدرها ال��وزارة يجب 
أن تتناس��ب مع األغراض الش��عرية التي ترضى 
عنها، والمعارض التي تشرف عليها وزارة الثقافة 
في مجمله��ا تقتصر عل��ى المعماري��ات التراثية 
والمناظ��ر الطبيعية، م��ا جعل الفن��ان أو الكاتب 
ذا التوجه��ات الليبرالية يتج��ه إلى بدائل أخرى، 
كال�مرك��ز الثقاف��ي الفرنس��ي، ومؤسس��ة عبد 
المحس��ن القطان ومؤسسة الثقافة والفكر الحر، 
واتحاد المراكز الثقافي��ة، وجمعية فكرة، لعرض 

أعمالهم وأفالمهم ومسرحياتهم.

ليس ذنب الوزارة
وفي ه��ذا الصدد يقول وزير الثقافة د. أس��امة 
العيس��وي الذي تمت مقابلت��ه في مكتبه بوزارة 
المواص��الت التي يحمل حقيبته��ا أيضًا : »هامش 
الحرية والتعبير مفتوح في وزارة الثقافة وأتمنى 
لو أن بقية مدن العالم تمتع بالحرية التي تمنحها 
وزارة الثقافة لمبادرات األفراد والمراكز الثقافية 
في قط��اع غزة«، مؤكدًا أنه��م يؤمنون أن »ما 

أفسدته السياسة تستطيع أن تصلحه الثقافة«.
وأضاف العيس��وي : »الش��واهد كثي��رة على أن 
وزارة الثقافة تفتح الباب للتعبير والفن على أقصى 
مصراعي��ه، فالوزارة تتعاون مع كل العاملين في 
المجال الفني والمراك��ز الثقافية كاتحاد المراكز 
الثقافية، وعل��ى الدوام توجه الدع��وات للجميع 
للمشارك«، مس��تدركًا: »ليس ذنب الوزارة أن 
هناك من الفنانين والكتاب غير اإلسالميين �� إذا 
جاز التعبير �� يخش��ون أو يرفضون التعامل مع 
الوزارة وبعضهم من موظفي الس��لطة يخشون 

قطع رواتبهم«.
وعل��ى الضفة المغاي��رة يقول الروائ��ي والكاتب 
د.عاطف أبو سيف إنه سيكون من باب التسطيح 
وس��وء تقدير ال�موق��ف االعتقاد بأن س��يطرة 
حركة حماس على قطاع غزة بقوة الس��الح هو 
انقالب سياس��ي بحت، بل يتضمن االنقالب على 
مؤسسات وتاريخ وش��رعية الشعب الفلسطيني 
ومش��روعه الوطني، يعني أن ينقلب على الهوية 
الثقافي��ة، منبه��ًا إلى أهمية تذكر م��ا قالوه عن 

الشاعر الكبير محمود درويش بعد وفاته.
وأض��اف أب��و س��يف: »ال يمكن افت��راض وجود 
هارموني��ا ثقافي��ة وتكامل ف��ي النس��ق الثقافي، 
واألمر لي��س له عالقة بال�مثق��ف ومنتج الثقافة 

بقدر ما له عالقة بالقائم على حكم البالد«.
وبالنس��بة للتعاون م��ع وزارة الثقافة في حكومة 
غزة يقول أبو سيف: »ال أستطيع كشخص مهتم 
بالثقافة أن أتعامل بش��كل ع��ادي مع ال�موظف 
الحالي الجالس ف��ي وزارة الثقافة وهو ال�معين 
سياس��يًا وليس بس��بب ثقاف��ي أو نت��اج الحالة 

الطبيعية«.
وفي محاولة لسد الهوة بين الشقين يقول الفنان 
فايز السرس��اوي مدير ع��ام وزارة الثقافة قبل 
س��يطرة »حماس« عل��ى قطاع غ��زة: »تتداخل 
مترادفات االنقسام إلى حيثيات الحياة الفلسطينية 
كما لو أن هناك ش��يطانًا يعبث بنسيج العالقات 
كافة .. المصطلح بحد ذات��ه أضحى داللة لغوية 
مزعج��ة للقام��وس المت��داول عل��ى أكثر من 

صعيد«.
ولف��ت السرس��اوي إل��ى أن الثقاف��ي يبقى هو 
األش��د إث��ارة للج��دل والنق��اش بفع��ل تأثيره 
الح��اد والعميق، قائاًل: »وبعي��دًا عن أي نوع من 
االس��تدراكات، فالتعددي��ة الثقافي��ة ال يمكن لها 
التحقق خارج منظومة القيم الديمقراطية التي ال 

يتوفر حدها األدنى في بنية النظام الحالي«.
وأض��اف: »االنقس��ام الثقاف��ي الواق��ع الي��وم في 
اعتقادي هو ليس وليد اللحظة السياسية الراهنة، 
دائمًا كان هناك تمايز ثقافي يعكس ذاته بطرق 
متعددة، االنقس��ام السياس��ي الحاض��ر دفع هذا 
التمايز إلى الظهور بالشكل الذي هو عليه حاليًا، 
وأضف��ى عليه صبغ��ة الصراع الح��اد، هذا حدث 
في غير مكان وزم��ان في الكثير من الصراعات، 
وهو إذ يتبلور اآلن فإنما ليعكس طبيعة االختالف 
.. اخت��الف ال��رؤى والتطلع��ات وكذل��ك اختالف 

التوجهات لصياغة مالمح المشروع الوطني«.

دبكة ذكور فقط!!

ل  ح��و و
لية  ش��كا إ
منع وزارة 
خلي��ة  لدا ا
ف��ي حكومة غ��زة الفتي��ات من المش��اركة في 
الدبك��ة، فق��د تكررت ش��كوى عدد م��ن فرق 
الدبكة الش��عبية في قطاع غ��زة، من منع وزارة 
الداخلي��ة الفتي��ات من المش��اركة ف��ي عروض 
الدبكة »رقص من الفولكلور الفلس��طيني« خالل 

االحتفاالت الرسمية في قطاع غزة.
وقال ممثل عن إحدى ف��رق الدبكة في مدينة 
غ��زة أن وزارة الداخلية جعلتهم يوقعون تعهدًا 
بمنع أداء الفتيات الدبكة في حال أرادت الفرقة 
أن تس��تمر ف��ي عمله��ا، وهن��اك بع��ض الفرق 
وقعت التعهد، وبعضها كان اتفاقها تأكيدًا شفهيًا 
لمراقبي��ن من وزارة الداخلي��ة، وأصبح مؤخرًا 
م��ن المأل��وف رؤية ف��رق الدبكة ف��ي مختلف 

االحتفاالت من دون تواجد العنصر النسوي فيها.
كما وقعت الجمعية الفلسطينية للتنمية واإلعمار 
»ب��ادر« تعهدًا بعدم تدريب الفتيات على الدبكة 
في الجمعية والحد من النشاطات المختلطة بين 

الجنسين، وإال سيتم إغالقها.
وق��ال »ف.ع« م��درب إح��دى الفرق الش��عبية 
المش��هورة في قطاع غزة إنه ل��م يطلب منهم 
أحد حت��ى اآلن توقي��ع أي نوع م��ن التعهدات، 
ولكنه��م في إحدى حفالتهم على أحد المس��ارح 
قبل حوالي ستة ش��هور منع رجال األمن عرض 
فق��رة كاملة لفريق��ه حين علموا وج��ود فتيات 

سيشاركن في عرض الدبكة.
وم��ن المع��روف أن الدبكة الفلس��طينية تعتمد 
على حركة القدمين واليدي��ن، ويرتدي الفتيان 
والفتي��ات ال��زي الفلس��طيني التقلي��دي، ويكون 
الرق��ص على نغمات األغاني واألهازيج الش��عبية 

القديمة من التراث الفلسطيني.
وي��رد نائ��ب مدير وح��دة حقوق اإلنس��ان في 
وزارة الداخلية بشير حماد بالقول إنه لم تصلهم 
ش��كاوى بهذا الخصوص، موضح��ًا أنهم كوزارة 

داخلية مهمتهم إنفاذ القانون.
وأضاف حماد إن��ه اجتمع بوكيل وزارة الداخلية 
كامل أب��و ماض��ي، وأن األخير أك��د أن وزارة 
الداخلية ليس��ت ضد أي ظاهرة ثقافية، كما هي 
ليس��ت ضد التراث، لكن هناك مخالفات قانونية 

يجب وضع حد لها.
وأض��اف: »ال نري��د أن نحول الدبكة إلى ش��يء 
يخال��ف التاريخ والحاض��ر الفلس��طيني والثقافة 
وُيمك��ن أن يدب��ك الش��باب وحده��م والفتيات 
وحدهن«، متسائاًل :«هل يجب أن يشبكوا أيديهم 

في الدبكة؟!.«
وأض��اف إنهم ليس��وا ض��د األغان��ي واألهازيج 
والثقافة لكن المتماشية مع العادات والتقاليد وأال 

تتعارض مع أمور ترفضها األخالق.
وحول ما حدث مع الجمعية الفلس��طينية للتنمية 
واإلعم��ار »ب��ادر« ق��ال إنه��ا مخالف��ة ألهداف 
الجمعية، فالدبكة ليس��ت من أه��داف الجمعية، 
وال يج��وز أن نبرر ذلك ب��أن الدبكة فن والفن 

تنمية.
من جهته، ال يخفي وزير الثقافة د.العيسوي ميله 
إل��ى أن تك��ون الدبكة مكونة م��ن فريق ذكور 
فقط، قائ��اًل: »نحن نميل إلى وج��ود الدبكة من 
فرقة شباب، ألس��باب منها أننا جزء من الشعب 
الفلسطيني المسلم، ونحاول قدر اإلمكان االلتزام 
بع��ادات وتقالي��د وآداب الش��عب الفلس��طيني 
المس��لم دون حج��ر على مش��اركة الفتيات في 

مختلف المفاهيم الفنية«.
وش��دد على أنهم ف��ي ال��وزارة ال يمانعون من 
مش��اركة الفتيات في مختلف النش��اطات الفنية، 
فقد ش��اركن في مسرحية: »نس��اء غزة وصبر 

أي��وب« الت��ي أخرجها س��عيد البيط��ار، وجاءت 
بدعم من رئيس الوزراء إسماعيل هنية، كذلك 
ضمن الفعاليات الثقافي��ة لذكرى الحرب هناك 
»أوبري��ت« غنائ��ي تش��ارك فيه النس��اء ومن 
ضمنهن الش��اعرة اله��ام ظاه��ر المعروفة بأنها 

ليست من »حماس«.
وفي االتجاه المعاكس يس��تغرب د. أبو سيف رد 
فعل الحكومة في غزة على التراث الفلس��طيني، 
قائ��اًل: »من وجهة نظ��ري أن ه��ذه التصرفات 
تعكس توجهات غير معلنة لدى النظام السياسي 
ف��ي غزة، وهذا النظام واقع في تناقض أس��اس 
مكمنه أن ش��رعيته االنتخابية تأسست في كثير 
من ديماغوجيتها على رغبته في تطبيق الشريعة، 
وهنا يتدخل النظ��ام لمنع ما يتعارض معها علنيًا 
مثل الدبكة التي يرى فيها نوعًا من االختالط بين 
الجنس��ين الذي يرفضه المجتمع، ومن هنا فهو 
يتكئ على ما يصوره المجتمع من خطورة هذه 
التصورات وعليه فيمكن تضخيمه على أساس انه 
رقص ماجن واختالط فاحش ومالمس��ة لألجساد 
وهو عار عن الصح��ة، فالدبكة عمرها أكبر من 
عمر النظام السياس��ي الفلسطيني فهي موجودة 
مع الفلسطينيين منذ بداية وعيهم الوطني وهم 

جزء من هذا الوعي«.

الكتابة والفن 
وال تقتص��ر ش��كوى المثقفين عل��ى التدخل في 
الفلكلور الفلسطيني، كذلك هناك إصرار وزارة 
الثقاف��ة على أن تب��ارك نوعًا بعينه م��ن الكتابة 
والثقاف��ة والفن وترعى نش��اطاته، م��ا اعتبروه 

انتهاكًا وظلمًا.
يقول العيس��وي إنه ال يع��ارض الحداثة، بل على 
العك��س فهو ال يمانع من طبع كتب فيها القصيدة 
النثري��ة ورواية م��ا بعد الحداث��ة، موضحًا أنهم 

املثقفون: مشهد يضج باالنتهاكات.. وزارة الثقافة: إنه األكثر انفتاحاً!!



حين القوا دعمًا من اتحاد الكتاب العرب وغيرها 
م��ن الجهات لدعم طباع��ة مجموعة من الكتب 
التي ستكون باكورة وزارة الثقافة تم اإلعالن عن 
ذل��ك في الصحف ليتق��دم الجميع بمخطوطات 

كتبه.
وأض��اف: إن��ه إذا كان من تقدم ه��م فقط من 

أصح��اب الش��عر الم��وزون والمقف��ى أو 
الرواي��ة الكالس��يكية، فه��ذا ذن��ب من لم 
يتق��دم، مؤك��دًا أن م��ا يهمه��م ج��ودة 
المضمون وليس فقط ش��كله، مس��تدركًا 
أنه مع أن يلتزم األدي��ب واألدب بتغليب 
هموم الشارع الفلسطيني، وأال يكون داعمًا 

لتوجه سياسي بعينه.
ورغ��م أن طاب��ع المعارض الت��ي تنظمها 
وزارة الثقاف��ة للفناني��ن التش��كيلين يغلب 
عليه رس��وم المعمار والمناظ��ر الطبيعية 
دون كائنات حية، إال أن د. العيس��وي يبين 
أن الوزارة شاركت كضيف في العديد من 
المعارض الفنية كذلك نظمت بعضها مثل 
معرض إحدى الفنانات على ركام منزلها، 
كم��ا أن ال��وزارة ال تفرض ش��روطًا على 
الفنان التشكيلي في معرضه، وإذا كان من 
يتق��دم لرعاية معارضه هم م��ن الفنانين 
أصح��اب توجهات معين��ة، فهذا ليس خطأ 
وزارة الثقافة بل الفنانين الذين يرفضون 
التعاون مع ال��وزارة. واعتبر أن ذلك ظل 
م��ن ظ��الل االنقس��ام السياس��ي. وأضاف: 
»أتكلم من موقع مس��ؤولية أنه لم يخرج 
م��ن مكتب الوزي��ر وبالتالي م��ن الوزارة 
أي ش��روط على اللوحات أو المعروضات، 
وكذلك باقي مكاتب الوزارة، فهم ينفذون 
سياس��ة الوزارة، وإذا ح��دث أي خطأ أو 

تجاوز يكون اجتهادا شخصيا، والتعليمات واضحة 
بأنه تم فتح المجال للجميع للتعبير عن رأيه من 

خالل الريشة والدبكة والكتابة والفن«.
ويرد الفنان التش��كيلي باس��ل المقوسي أنه غير 
متيقن م��ن موق��ف حكومة غزة تجاه رس��مه 
الحداث��ي و«الفيديو آرت« ال��ذي يبدعه، خاصة 
أن نظ��رة أحزاب اإلس��الم السياس��ي للفن تأتي 
من مس��رب ضيق جدًا يفرض ح��دودًا كثيرة 
ويفضل على الدوام الكالس��يكية، كما ال يفضلون 
رس��م ال��رؤوس والعيون والوج��وه، مؤكدًا أن 
هذا القلق عنده وعند غيره من الفنانين لم يأت 

من فراغ، فالمواقف الصدامية بسبب االعتراض 
على لوحاتهم حدثت مع عدد من الفنانين.

ميس��رة بارود فنان تش��كيلي وص��ل حديثًا إلى 
قطاع غزة بعدما أنهى دراس��اته العليا في مصر 
يعتبر أول فنان حداثي يشارك الحكومة في غزة 
معرض��ًا فنيًا بعدم��ا قامت بلدية غ��زة برعاية 
معرضه »فس��فور أبيض«، وهو عرض لما يزيد 
على ألف وخمسمائة »بورتريه« لوجوه الشهداء، 
مب��ررًا ذلك بقول��ه: »توجهت ألكث��ر من مكان 
ووج��دت عرض بلدية غزة مناس��بًا لي وخاصة 
أن القاعة تناسب عدد اللوحات وطريقة عرضها، 
وطالم��ا أن هدفن��ا اإلب��داع ومن��ح فرصة للفن 

فلماذا ال أش��ترك معهم؟، كذلك األمر لو كانت 
مؤسس��ة أميركية، طالما أنهم يتفهمون اإلبداع 
وال يضعون ش��روطا له«، مؤكدًا أن بلدية غزة 
لم تعلق بش��كل س��لبي أبدًا على كون اللوحات 

لوجوه بشرية.

انفتاح أكبر
وم��ن الواض��ح أن توجه��ات وزارة الثقافة أكثر 
انفتاح��ًا عنها حين كانت م��ع وزير الثقافة د.عطا 
اهلل أبو الس��بح رغم ك��ون األخير كاتب��ًا ومؤلفًا 
معروفًا، في حين الوزير العيسوي من المعروف 
أن دراس��اته في الهندس��ة المعمارية، لكن ربما 
الخمسة عشر عامًا التي قضاها في ايطاليا وإتقانه 
للغة واطالعه على الفن هناك جعله أكثر انفتاحًا 
عل��ى الثقافات األخ��رى. بل ال يج��د غضاضة أو 
تحديًا أن ترعى جهات أجنبي��ة مبادرات ثقافية 
قوية وفعالة توازي نشاطات الوزارة، فقد سمح 

للعديد من النشاطات الثقافية الممولة من لجنة 
القدس عاصم��ة الثقافة من رام اهلل، قائاًل: »رغم 
علمن��ا أن بعض الجه��ات المانح��ة كانت توجه 
دعمها إل��ى المراكز الثقافية مباش��رة متخطية 
ال��وزارة، لم نمنع ذلك رغ��م قدرتنا على المنع، 
ولم نقم بذلك م��ن باب تغليب المصلحة العامة 

وأن أيدينا مفتوحة للجميع«.
ويضي��ف: »هن��اك تعاون غير مش��روط مع كل 
المراكز الثقافية وأن تكون االحتفاالت والفعاليات 
تش��مل الجمي��ع وأال تكون محص��ورة على جهة 
بعينه��ا، والتعاون بيننا وبي��ن العاملين في المجال 
الفني والثقافي واس��ع وش��امل، فقد تم السماح 

بتنظيم احتفاالت بالمش��اركة م��ع لجنة القدس 
عاصم��ة الثقافة برعاية الضف��ة الغربية من باب 
فتح المجال أمام الرسالة التي يجب توجيهها عن 

ثقافة الشعب الفلسطيني إلى العالم«.

الوزارة سترضي َمن؟

وهذا الح��راك الثقافي والفني هو ما دفع حزب 
التحرير إلى نشر بيان يتهم حكومة غزة بمحاكاة 
الس��لطة الوطنية في رام اهلل لرعايتها ما أس��ماه 
»النش��اطات الهابطة والمش��اريع الغربية الهادفة 
إلى إفس��اد المس��لمين وأبنائه��م«، األمر الذي 
يطرح تس��اؤل إذا ما كانت حكومة غزة ووزارة 
الثقافة واقعة بين نار األحزاب األصولية واتهاماتها 
وبي��ن مطالب مراكز حقوق اإلنس��ان والعاملين 

في حقل الثقافة؟.
يقول العيس��وي: »نحن نس��ير في خطة واضحة 
وضعناه��ا لما نتصوره م��ن دور الثقافة وأهمية 

الف��ن مهم��ا كان رأي اآلخري��ن، وال نبحث عن 
استجداء سواء الطرف األصولي أو الدولي، وما 
نقوم به يمثل قناعتن��ا وال ننتظر أحكام اآلخرين 

عليه.«
وي��رد أبو س��يف أنه في اللحظ��ة التي أصبحت 
فيها النخبة اإلس��المية السياسية متمثلة بحكومة 
غزة تمسك بزمام األمور بالقوة في غزة، توقع 
ناخبوها أو حتى أنصارها اإلسالميون في الخارج 
أن تق��وم بتطبيق الش��ريعة، غي��ر أن ثمة الكثير 
من الش��واهد التي تقول بعدم وجود نية معلنة 
لفعل ذلك، وهو ما أحدث نوعًا من التراجع في 

المنطلقات واألهداف من وجهة نظر المؤازر.

وأض��اف: »وفي الجان��ب اآلخر، ه��ذه الحكومة 
اإلسالمية في غزة ال تستطيع إعالن وجود إمارة 
إس��المية في القط��اع، ألس��باب تتعل��ق بالوضع 
اإلقليم��ي ورغبته باالس��تمرار، لك��ن في الوقت 
ذاته ال ترغب حكومة غزة أن تتغاضى تمامًا عما 
تعتبره انتهاكات جس��يمة في حق الشريعة، األمر 
الذي يجعلها تتنق��ل بين العديد من ردود 
الفع��ل غي��ر المدروس��ة تج��اه منع بعض 
النش��اطات وتس��تخدم هذا المنع على أنه 
تطبي��ق للش��ريعة دون أن يعني ذلك أنها 

تحاول أن تقيم إمارتها اإلسالمية«.
واعتبر أبو سيف أن الحراك الثقافي األخير 
ه��ي مب��ادرات فردية ودولي��ة عبر دعم 
المؤسس��ات والمراك��ز الثقافي��ة في غزة 
وليس لها عالقة ب��وزارة الثقافة، بل يمكن 
الق��ول إن الحالة الثقافية ف��ي غزة تعيش 
حالة موات ألن الثقافة لألسف تحولت إلى 
سلعة من س��لع االنقسام والشقاق بداًل من 
أن تكون رافعة تس��مو بالمجتمع فوق كل 

آالم الصراع الداخلي.

مهرجانات للسينما!!
ويمكن اعتب��ار االنفتاح والخط��ة الواضحة 
الت��ي وضعته��ا ال��وزارة كما يق��ول وزير 
الثقافة السرَّ وراء كثافة النشاطات الثقافية 
والمهرجان��ات الس��ينمائية الت��ي ش��هدها 
القطاع خ��الل الفترة األخيرة مثل مهرجان 
الم��رأة الس��ينمائي ال��ذي نظم��ه مركز 
شؤون المرأة، والمهرجان الدولي لألفالم 
ال��ذي نظمته حكومة غ��زة ضمن فعاليات 
القدس عاصمة الثقاف��ة، ومهرجان األفالم 
الس��ينمائية الذي نظمته جامعة فلسطين، 
لكن حت��ى هذه المهرجانات تابعته��ا لجنة رقابة 
مش��كلة من وزارتي اإلعالم والثقافة لمش��اهدة 
جميع أفالمها قبل العرض، وال يجد وزير الثقافة 
ه��ذه اللجنة عيب��ًا فهي موجودة ف��ي كل دول 
العالم، مش��يرًا إلى أنهم ل��م يمنعوا أي فيلم في 
المهرجان��ات األخي��رة، فالمب��ادئ العامة يعرفها 

ويتفق عليها الجميع.
على الناحي��ة األخرى، يرى مدير وحدة الحقوق 
الثقافي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادية ف��ي المركز 
الفلس��طيني لحقوق اإلنس��ان خليل ش��اهين أن 
»ه��ذا الحراك األخي��ر وخصوصًا خالل األش��هر 
الثالثة الماضية محاولة لتبييض الصفحة عبر منح 

مساحات محدودة لبعض األنشطة الثقافية«. 
واعتب��ر أن هذا الحراك الذي ش��اركت فيه أو 
دعمت��ه وزارة الثقاف��ة محاول��ة إلص��الح فترة 
االنحسار في النشاطات الثقافية خالل فترة الثالث 
سنوات من تاريخ سيطرة »حماس« عسكريًا على 
قطاع غزة كنشاطات المراكز الثقافية والفعاليات 
الفنية بما فيها فعاليات المسرح والسينما والدبكة 
الش��عبية، إضافة إلى العديد من االنتهاكات التي 
نف��ذت وأدت إلى إغ��الق العش��رات من هذه 
المؤسسات والجمعيات وإلى الشلل في الحراك 

الثقافي بشكل عام.
وأض��اف إن هن��اك العدي��د م��ن القي��ود التي 
فرضت على أي نش��اط ثقافي من ضمنها القيود 
التي فرضت من اجل تنفيذ النش��اطات الثقافية، 
كالجه��ات المتع��ددة الت��ي من المفت��رض أن 
تصدر التصاريح، إضافة إلى القيود التي فرضت 
على أصح��اب الصاالت في المراك��ز لمنع قبول 
أي نش��اط ثقافي إال بعد الحص��ول على تصريح 
ويتراف��ق ذلك مع اعت��داءات تعرض لها العديد 
من الفنانين في الجانب الثقافي سواء على أيدي 
جه��ات معلوم��ة أو غي��ر معلوم��ة، ناهيك عن 
تشديد القيود على النشاطات الثقافية المختلطة 

وصلت إلى حد منعها خاصة الدبكة الشعبية.
ويرد بش��ير حماد بالق��ول: »لم يت��م إغالق أي 
جمعي��ة أو مؤسس��ة ثقافي��ة تهت��م بالت��راث إال 
ألس��باب قانونية وتم إنذارها قبل ذلك لتعديل 
أمورها، مثل جمعية أصال��ة والتي ُأعيد فتحها«، 
مستدركًا : »تم إغالق جمعيتين لم يتم إنذارهما 
ألنهما تحت اسم الثقافة كان هناك استغالل غير 
أخالقي، وبالنس��بة إلى منح التصاريح فيتم ذلك 
بش��كل س��لس لجميع الحفالت حتى للمطربين، 
وم��ن ح��ق الداخلية من��ع أي حفلة ل��م يحصل 

منظموها على تصريح الوزارة«.

ينش��ر هذا التحقيق بالتزامن مع دورية المنطار 
لحق��وق  الفلس��طيني  المرك��ز  الص��ادرة ع��ن 

اإلنسان.

قضية



د. إبراهيم طه
 

 //أم��ا قبل: ع��ن الص��دق والعالقات 
المحّرمة

       ف��ي الس��نوات األخي��رة جمعتني 
باألس��تاذ الكاتب محّمد هيبي لقاءات 
مكثف��ة ومطّولة حول ش��ؤون األدب 
وما يتبعه من قضايا. تحدثنا مّرة على 
عجل عن صدق األديب في أخالقياته 
وسلوكياته وممارس��اته كشرط قبلي 
لتحقيق الحّد األدنى م��ن المصداقية 
ف��ي الكتابة األدبي��ة. وأذك��ر أننا جئنا 
على ذكر محمد نفاع في س��ياق هذه 

العجالة.
      قب��ل س��نوات قليل��ة ج��اءت إلى 
مكتبي في قس��م اللغة العربية وآدابها 
في جامع��ة حيف��ا طالب��ة قديمة من 
طالباتن��ا النجيب��ات م��ن قلنس��وة، أو 
أظنه��ا كذل��ك. دار بينن��ا حديث عن 
عملها ونش��اطها، فأخبرتني بجزء مّما 
تق��وم به من نش��اطات أدبية وثقافية 
كمرّك��زة للغ��ة العربي��ة وآدابها في 
المدرسة. فحدثتني، من باب التمثيل، 
عن استضافة مدرستها لألستاذ األديب 
محّمد نف��اع، ثّم قالت ش��يئا، ال أذكر 
نّصه الحرفي، عن عّزة النفس عند هذا 
الرجل وإبائه وصدق إيمانه برسالته. 
ولّما س��ألتها عن س��ّر ذلك، حّدثتني 
بإعج��اب ع��ن حكاي��ة رفض��ه القاطع 
تقاضي األجر الم��ادّي لقاء محاضرته، 
برسالته  »المتاجرة«  المبدئي  ورفضه 
أجرة  واأليديولوجي��ة. حتى  الثقافي��ة 
الس��فر، قال��ت تل��ك الطالب��ة النجيبة 
القديم��ة، رفضها األس��تاذ نفاع بصفة 
قاطع��ة. وقالت بأنه ع��اد أدراجه من 
حي��ث أتى بالمواص��الت العامة، ينتقل 
م��ن مف��رق إلى مف��رق، مثلم��ا جاء 
بالضبط. وحين كانت هذه المدّرس��ة 
تباهي بالرجل وبه تفاخر، كان تفكيري 
ي��روح إلى مح��ّل آخر تم��اَرس فيه 
أخالقي��ات مغايرة تمام��ا، غريبة عن 
»أصولن��ا« العربية التي تق��ّدس اإلباء 
وعّزة النفس، خصوصا إذا كان الحديث 
عن أجرة تلملم من »مصروف« ابنائنا 

أبناء الكادحين المفلسين! 
      ألحقيقة أّن نفاع من الكّتاب القالئل 
الذين لم يس��عفني الح��ظ بلقائهم أو 
محادثتهم ال في شؤون األدب وال في 
أّي ش��أن آخر. على امتداد ما يقرب 
من ثالثة عقود من كتابة الدراس��ات 
األدبي��ة بأنواعه��ا وأش��كالها المختلفة 
جمعتن��ي األيام بكثير م��ن كتابنا الكبار 
الممارس��ة  بطول  وأيقنت  والصغ��ار. 
أّن الص��ورة التي تطل��ع علينا من ثنايا 
السطور قد تختلف في أحايين كثيرة 
عن تلك الت��ي نراها تدب على اثنتين 
بينن��ا في ش��وارعنا وحاراتن��ا وأزقتنا. 
وأدرك��ت أيضا أّن منه��م من يعيش 
حالة غريبة من حاالت االنفصام البغيض 
الذي تظهر أّول أعراضه في المفارقة 
المحرجة المربك��ة بين القول والفعل. 
على كّل حال، بات مثبتا أّن لغة األدب 
»أكذب« م��ن الواقع وهي ال تبدو في 
حمله��ا أنقى وأصف��ى إال ألنها كذلك. 
وإذا كان الش��يء بالشيء ُيذكر، فقد 
علمتن��ا التجربة أّن ثالثة أش��كال من 
العالق��ات المحتمل��ة ق��د تجم��ع بين 
الكات��ب والناقد: 1( إف��راط وتفريط. 
إفراط ف��ي المحاب��اة يغ��ري القارئ 
بالتفريط بأس��س الكتابة الموضوعية. 
ص��دق من قال »كّل عناق ال يخلو من 
نف��اق«. 2( قطيعة وتقطي��ع. ألقطيعة 
المؤّسسة على عداوة قد تغوي الناقد 
بتقطيع لح��م الكاتب قبل تقطيع النّص 
نفس��ه. ٣( بع��اد وحياد. وكلم��ا ابتعد 

الناق��د عن الكات��ب وكان »البعاد« هو 
كّل م��ا »يجم��ع« بينهما حق��ق الناقد 
بذلك قس��طا وافرا من الحياد وقدرا 
كبيرا من الموضوعية. وال شّك عندي 
في أّن العالق��ة المنصوبة على محاباة 
أو المرفوعة على ع��داوة لهي عالقة 
ضي��زى، قد تدفع الناق��د إلى مجافاة 
جانب كبير من جوانب الحّق والحقيقة. 

كان��ت  ولذل��ك 
العالق��ات  م��ن 
ع��ة  لممنو ا
والبع��ض يجعلها 
ولعّل  محّرم��ة. 
ف��ي  المحاب��اة 
تق��ّل  ال  النق��د 
ف��ي  تدمي��را 
م��ن  آثاره��ا 
المّرة.  الع��داوة 
وهكذا، إًذا، يظّل 
العالق��ة  غي��اب 
أنج��ع  بينهم��ا 
العالق��ة  أش��كال 
ناق��د  كّل  بي��ن 
وكات��ب. وحت��ى 
عن  الناقد  يمتنع 
الح��ّق  مجاف��اة 
بّد  ال  والحقيق��ة 
يتجّرد  أن  م��ن 
أش��كال  كّل  من 
»التبعية« ويتحّرر 
العالقات  كّل  من 

الخانقة في مدحه وقدحه.
 

// ألجغرافيا واإلنسان
      م��ن كّتاب القصة عندنا من تحّول 
من السياسة إلى األدب فارتفع صوته 
وعال، كإميل حبيبي، وخيرا عمل. ومنهم 
من انتقل من األدب إلى السياسة فكاد 
يصمت، كمحمد نفاع، وليته لم يفعل. 
علم��ا بأنه بدأ، ف��ي الفت��رة األخيرة، 
يكث��ف إطالالت��ه علين��ا ف��ي أوق��ات 
متقارب��ة بأقصوص��ة هن��ا وأقصوصة 
هناك. وم��ا دمنا نتحّدث عن الصوت 
والصمت،  ندعو زكي درويش، الذي 
شغلته الدنيا بهمومها فخفت صوته أو 
خب��ا، ألن يعود إلى تجربت��ه المتمّيزة 
بثقافة وس��يعة عميقة. وسنعود نحن 
إلى س��مات هذه التجربة األدبية في 

مقالة قادمة، إن شاء اهلل تعالى.
      ألن��ّص الس��ردّي عند محمد نفاع 
كائن حّي ينبض بالحي��اة بالناس فيه، 
بكّل أحداثه الكبرى والصغرى، بأجوائه 
العامة والخاصة، بكل خصائص الزمان 
وتفصيالت المكان. وكيف يتفاعل القارئ 
مع النّص إذا لم يفرح للفرح فيه مثلما 
يحزن ألي مظهر من مظاهر الحزن 
فيه من فقد وهج��ر ومرض وموت. 
ولو ظّل حبرا أس��ود على ورق أبيض 
لما اس��تطاع الن��ّص أن يصيب القارئ 
بع��دوى ما في��ه من س��كون وحركة 
وما ينشأ عنها من مشاعر وأحاسيس. 
وتأسيس��ا عل��ى ذلك، ال يك��ون النّص 
ناجحا إال بمقدار ما يقدر على عدوى 
الق��ارئ بنبض��ه الحس��ي أوال وبعمق 
فك��ره ثانيا. والن��ص األدبي في عالقته 
بمتلقي��ه كالنكتة في عالقتها بس��امعها. 
فالنكت��ة ال تؤّدي مهّمته��ا إال بقدر ما 
يتفاعل معها الس��امع، أي هي ليس��ت 
ف��ي مادته��ا وال مضمونه��ا وإنما في 
براعة حاكيه��ا وقدرته على نقل هذه 
البراعة إلى سامعها. فهو وحده القادر، 
ببراعته الموهوبة والمكتسبة، على أن 
يجعل من مادة ميتة أبلغ ما في الفّن 
م��ن أثر، أو من م��ادة نابضة بالحياة 
أفنى من الفناء! ومحمد نفاع يس��تمّد 

مادة أدبه من ممارس��ات 
أه��ل القرية وس��لوكياتهم 
وأتراحهم،  أفراحه��م  ف��ي 
وقعوده��م،  قيامه��م  ف��ي 
ف��ي مأكله��م ومش��ربهم، 
ف��ي حبه��م وبغضه��م، في 
حله��م وترحالهم. ُيعنى بهم 
ب��كّل آمالهم وآالمهم، بكّل أش��يائهم 
ولوازمه��م. ف��إن رأيت��ه يتوقف عند 
األرض والنب��ات والش��جر فألنه��ا من 
البش��ر، ألنه��ا جزء م��ن الذاك��رة ما 
غبر منها واندث��ر بها يحتفي ويحتفل. 
فاإلنس��ان عنده من لحم وشحم ودم 
موصول بأشيائه ُيعرف بها وبه تحظى 

بهويته��ا الحقيقية وقيمته��ا الوظيفية. 
فالوطن أوال وقبل كّل شيء هو وليد 
اإلحس��اس بالجغرافي��ا قب��ل أن يكون 
الجغرافيا نفس��ها. حت��ى لفظة »وطن« 
تح��ّدد مفهومها بذاته��ا، والجغرافيا ال 
تصي��ر وطنا حتى يتوطنها البش��ر. من 
هنا كان احتفال نفاع بالقرية ومعالمها 
وتضاريس��ها وأجوائها احتفاال باإلنسان 
نفس��ه. إًذا، القرية عن��د نفاع هي من 
ملحقات اإلنسان وليس معطى مستقال 
بذات��ه، كما ق��د يعتق��د بعضهم، وهو 
ليس وليد الرغب��ة المبّيتة في التأريخ 

والتوثيق والتسجيل.
 

// بيت جن والقاهرة
      برغ��م »بع��ده« ع��ن »الحرك��ة« 
النقدي��ة، التي ب��دأت تلفظ أنفاس��ها 
األخيرة، إال أّن نفاع قد حظي باهتمام 
بال��غ من قبل كبار النقاد والدارس��ين 
عندنا، ال أذكر إال بعضا منهم كسليمان 
جب��ران، محم��ود غنايم، نبيه القاس��م 
أّن  بول��س. وال ش��ّك ف��ي  وحبي��ب 
هناك آخرين قد قّدموا مس��اهمات 
جدي��ة في هذا المج��ال. ومع هذا لم 
ينص��ف النقد والبحث محمد نفاع في 
مش��روعه القصص��ي. ال ينكر أحد من 
ه��ؤالء األربعة، كما تبين من مراجعتنا 
لبعض الدراس��ات التي كتبوها، قدرة 
الكاتب على الس��رد المقن��ع الجذاب. 
غير أنهم يسجلون عليه بعض الهفوات 
الخواتيم  إل��ى  المح��دودة كلجوئ��ه 
الهاتفة والمقحمة في بعض النصوص، 
والمبالغ��ة ف��ي بعض االس��تطرادات، 
وتحّصن��ه عل��ى جب��ل الجرم��ق. لقد 
ق��رأت كّل م��ا نش��ره محّم��د نفاع 
مرتي��ن إن كان لتحقي��ق المتعة التي 
تبعثها القراءة في نصوص هذا الرجل 
وإن كان لض��رورات البح��ث األدبي. 
وهذه القراءة أكدت صدق ما ذهب 
إلي��ه ه��ؤالء الدارس��ون، أو من باب 
الدقة، في بعض ما ذهبوا إليه. صحيح 
أّن بعضا من هذه الهفوات يحتاج إلى 
تدارك، وصحيح أيضا أّن بعضها اآلخر 
م��ردود يفتقر إلى أس��س الدراس��ة 

األكاديمية المتأنية. 
      ال شّك في اّن اقتحام األيديولوجيا 
للن��ّص القصص��ي عن��د محم��د نفاع 
يت��رك أث��ره الس��لبي عل��ى مركبين 
الش��خصيات  هم��ا  بارزي��ن  نصيي��ن 
والنهاي��ات. تصي��ر األول��ى بفعل هذا 
االقتحام أو الغزو ناطقا بلسان الكاتب، 
ومقحم��ة.  مفتعل��ة  الثاني��ة  وتصي��ر 
والحقيق��ة أّن محم��د نف��اع ال يحتاج 
إلى مرافع��ة من أح��د لتثبيت دوره 
الريادي في الس��رد الفلس��طيني. من 
ق��رأ ما قاله محم��ود غنايم في كتابه 
»الم��دار الصعب« ي��درك أّن عيوب 
النّص القصصي، في األدب الفلسطيني 

في إس��رائيل، ناتجة ف��ي األصل عن 
الرغبة الملّحة في االحتكام إلى موقف 
أيديولوجي يتعامل مع القارئ بوصفه 
متلقيا مستهلكا )بكس��ر الالم وفتحها(. 
وهذه ف��ي الحقيقة ليس��ت مقصورة 
عل��ى محمد نف��اع وحده، كم��ا يبّين 
محمود غنايم، إنم��ا هي وباء أصيب 
ب��ه ويصاب ب��ه كثي��رون م��ن كتابنا 
ف��ي مراحل مختلفة من مش��اويرهم 
األدبية وبأش��كال متفاوت��ة، أمثال حنا 
إبراهيم، سليم خوري، مصطفى مرار، 
س��لمان ناطور، محمد علي طه، ناجي 
ظاهر وآخرين. ومحمود غنايم يبّين 
ف��ي كتابه ذاك آثار ه��ذا الوباء على 
جمالي��ة األدب بش��يء م��ن التفصيل 

والتمثيل.
      ثم��ة خلط بين ضرورة التنويع في 
الموضوع��ات والتقنيات وبين مغادرة 
الم��كان. ال ن��رى عيب��ا، على مس��توى 
المب��دأ، في احتف��ال الكات��ب بالمكان 
الذي ول��د به، وعلى دروب��ه وأزقته 
درج ونش��أ وتنام��ى حت��ى اش��تدت 
عظامه. ث��ّم من أين يس��تمّد الكاتب، 
أّي كات��ب، مادته؟ أليس من بيئته؟ ال 
أفهم س��ّر هذه المطالبة بالنزول عن 
جبل الجرم��ق على النحو الذي ينادي 
به الصديق نبيه القاسم؟! وال أفهم هذا 
»العتاب«؟! ونحن نتس��اءل عّمن كتب 
الكات��ب اآليرلن��دي جيم��س جويس 
كتابه »أهل دبلن« ورواياته األخرى؟! 
وعّم��ن كتب نجيب محفوظ القاهري 
ف��ي »كّل« رواياته وأقاصيصه تقريبا؟! 
هل غ��ادر نجي��ب محف��وظ القاهرة 
إال فيم��ا ندر؟! قد يق��ول قائل: وهل 
صارت بي��ت جّن كدبلن أو القاهرة؟! 
نقول: نعم، بكّل تأكيد. إّن سعة المكان 
ومس��احته ال تلع��ب دورا مركزيا في 
توفي��ر م��ادة الكتاب��ة. كّل حركة من 
ح��ركات أّي مولود في بيت جّن وأية 
س��كنة من س��كناته تصل��ح ألن تكون 
مادة غنية بإيحاءاتها وتداعياتها لكتابة 
العديد من األقاصيص. ثّم أليست بيت 
جّن هي صورة مصّغرة عن كّل قرانا 
بما فيها من ممارس��ات وسلوكيات؟! 

هل يطال��ب محمد نفاع أو غيره من 
الكتاب بالكتابة عن كّل قرية من قرانا 
من تّل السبع في الجنوب إلى فسوطة 
في الش��مال ليك��ون كاتبا ل��كل القوم 
والوطن ال كاتبا موضعيا خاصا؟! أليس 
جبل الجرمق ج��زءا من جبال الجليل 
برّمتها والتي تطّل على جبال الخليل؟! 
ثّم أليس��ت الكتابة عن حالة عينية من 
ح��االت الظلم كتابة ع��ن الظلم حيث 
كان عل��ى مس��توى المبدأ؟ أليس��ت 
الكتابة عن أصغر مظلوم في بيت جن 
دفاع��ا عن أكبر مظلوم أينما كان في 
كّل أصقاع األرض وأقاصيها؟ على كّل 
حال، م��ن يتابع ما ينش��ره الكاتب في 
في  »اإلتح��اد«  صحيف��ة 
السنوات األخيرة يدرك 
قدرة الكاتب على التنقل 
من مكان إلى مكان ومن 
موضوع.  إل��ى  موضوع 
وم��ن عندي، م��ن كان 
قادرا على أن يكتب على 
يكتب  ال��ذي  النحو  هذا 
به نف��اع كان بالضرورة 
قادرا على أن يكتب عن 
أماك��ن أخ��رى وهموم 
أخ��رى. فالموهب��ة هي 
الموهب��ة والتجربة هي 
التجرب��ة والمقدرة هي 

المقدرة ذاتها.  
 

// ألتاريخ والموروث 
      ال ش��ك لدين��ا ب��أّن 
هذي الحساسية الخاصة 
للتراث هي في أساس��ها 
ُيعمل��ه  دفاع��ي  جه��از 
بنجاع��ة  نف��اع  محم��د 
كبي��ر،  وتمّي��ز  ب��ارزة 
والكّتاب اآلخ��رون بصفة عامة، لتأكيد 
جملة هامة م��ن االعتب��ارات. وحينما 
نق��ول ما نقول نؤكد على أّن مس��ألة 
النواي��ا والقصدية ال تش��غلنا كثيرا، في 
ه��ذي المرحلة على األق��ّل، باعتبارها 
أمرا متروكا لمجال آخر من مجاالت 
البح��ث األدب��ي. ال نعرف م��ا قصده 
نفاع في قرارة نفس��ه أو ما سعى إلى 
تحقيقه عندما أقب��ل بكليته على هذا 
النم��ط م��ن الكتابة القصصي��ة، ال على 
مس��ار التجرب��ة الش��خصية وال عل��ى 
مس��ار الحركة األدبية الفلسطينية وال 
على مس��ار األدب العربي بصفة عامة. 
واألمور، مثلما نراها، هي من منظور 
ال��دارس المتاب��ع لمس��يرة النش��اط 
األدبي الفلس��طيني م��ن بداياته حتى 
اليوم. وهي تتلخ��ص في خمس نقاط 

مركزية على النحو التالي:
1( أاللتفاف على السلطات اإلسرائيلية 
في محاوالتها المتعاقبة القتالع االنتماء 
القومية.  الهوية  الفلسطيني ومصادرة 
وإذا س��أل س��ائل: »وما عالقة التراث 
بذلك؟« أجبناه: »ما هو التراث أصال؟« 
ألي��س هو أح��د مركب��ات الحضارة، 
والحضارة من أب��رز مركبات الهوية، 

بها يتمّيز القوم عن القوم؟
2( تجاوز التش��ظي الطائفي والعرقي 
بكّل أش��كاله. فالكتابة عن التراث هي 
تأكي��د عل��ى الهوي��ة الجمعي��ة ونفي 
للفئوية ب��كّل أنواعها. وهي تبعا لذلك 
التقطي��ع  لمح��اوالت  ح��اّد  اخت��راق 
ه��ذه  وم��ا  والطائفي��ة.  والتش��رذم 
الخصوصي��ات الفرعي��ة الت��ي تتمّي��ز 
بها كّل ش��ريحة من ش��رائح األمة إال 
مقطوعات صغيرة بها يتش��كل التراث 
ف��ي المحّصلة العام��ة ويصير للجميع 

في كّل مادته ولغته وتاريخه. 
٣( إحكام الصلة مع القاعدة الجماهيرية 
العريض��ة. فاألقلية العربي��ة في هذه 
الب��الد في محصلته��ا العامة هي أقلية 
قروية فالحية. وال يخفى على أحد أّن 
محمد نفاع هو آخر الكّتاب المحاربين 
الذين ظلوا يحملون راية حزبهم منذ 
دخوله��م إلي��ه أّول م��رة. ولعّل هذا 

محمد نفاع:
رائد »الحساسية التراثية« في السرد الفلسطيني

محمد نفاع

أدب



عند  الحزبي/األيديولوج��ي  االنتم��اء 
محمد نفاع هو ما وّجهه التخاذ موقف 
محّدد وواضح، ال لبس فيه، من األدب 
ووظيفيته. فالواقعية االش��تراكية ترى 
في األدب ذراعا قوية إلحكام الصلة مع 
أوسع قاعدة من جمهور القراء. وهنا 
يأت��ي التراث ليخاطب ه��ذه القاعدة 
العريضة بما هو مأل��وف ومأنوس ال 
بما ه��و غريب عنهم وع��ن ذائقتهم. 
محم��د نفاع يثب��ت به��ذا النمط من 
الكتابة انتماءه الفعلي الصادق إلى هذه 

القاعدة محافظا على العهد معها. 
٤( مراع��اة الحالة الثقافي��ة العامة. لو 
عدنا بالذاكرة إلى البدايات إلى تاريخ 
ه��ذه الحساس��ية ألدركن��ا أّن الحالة 
الفلس��طينية  لألقلية  العام��ة  الثقافي��ة 
ف��ي الخمس��ينات والس��تينات، حت��ى 
بداية الس��بعينات، كانت »هزيلة« في 
حجمها ونوعها. وكان ال بّد من التوّجه 
التراثي في الس��رد، وإل��ى حّد ما في 
الش��عر، ليراعي الق��درات المحدودة 
والتجارب المقطوعة في قراءة األدب 

)واستهالكه(.  
5( أالندماج في الموقف العربي العام 
من وظيفة األدب في مرحلة البدايات. 
أألدب العربي بصف��ة عامة كان ينزع 
إلى المذهب الواقعي االشتراكي بتأثير 
االنتم��اء العربي، ف��ي كثير من الدول 
العربي��ة الفاعلة ف��ي انتاجه��ا األدبي، 
إلى المعسكر الشرقي في الخمسينات 
والستينات من القرن الفائت. وال شّك 
في أّن هذه الموجة قد ش��ملت أدبنا 
ونقدنا وتركت أثره��ا الواضح فيهما. 
إًذا، يأت��ي االحتفال بالتراث، على النحو 
الذي تقّدم، اسهاما حقيقيا من محمد 
نفاع بصفة خاص��ة ومن جمهور كّتابنا 
بصف��ة عام��ة لتثبي��ت ذاك التوج��ه 
العربي وميله إل��ى المذهب الواقعي 

االشتراكي. 
 

//ألموروث حاكيا أو محكيا
      بموهب��ة مصقول��ة وتجربة ثرية 
كان محم��د نف��اع قد أرس��ى قواعد 
متين��ة لمدرس��ة ب��ارزة في الس��رد 
الفلس��طيني، ال يحّق ألح��د من كّتاب 
القصة عندنا أن ينافس��ه ف��ي ريادته 
في ذلك، هي مدرسة »حكي التراث« 
أو »الحساس��ية التراثي��ة«. الحقيقة أّن 
هذي الحساس��ية األدبية، التي صارت 
رافدا أو تيارا أو مدرسة مركزية في 
األدب الفلسطيني في إسرائيل، ليست 
مقص��ورة عل��ى محمد نف��اع وحده. 
لكنه ب��ال ريب كان وم��ا زال أبرزهم 
وأطولهم باعا ف��ي ذلك على اإلطالق. 
أق��ول »حك��ي« وال أقول »س��رد« أو 

»قّص« لم��ا يحمله هذا المصطلح من 
ظالل القول الملف��وظ من األدب، في 
حي��ن أن بقية المصطلح��ات األخرى 
تحمل ظ��الل المكتوب الم��دّون منه. 
وف��ي كثي��ر م��ن نصوص��ه، الموّزعة 
عل��ى كّل مجموعات��ه القصصية، يكثر 
نفاع م��ن حكيه للم��وروث يصل معه 
حّدا يصي��ر فيه »الم��وروث حاكيا« ال 
»محكيا«. وكأّن الموروث في كّل هذه 
النصوص هو هو ما يتحكم بالشخصيات 
النصي��ة الفاعلة وهو ما يحّركها وليس 
الكاتب نفس��ه. والفرق بين »الموروث 
حاكيا« و »الموروث محكيا« هو الفرق 
بي��ن الكاتب والمكت��وب بالضبط. وفي 
العامة تقوم هذه المدرسة  المحصلة 

على قائمتين مركزيتين:
1( ألحكي بكّل أدواته وما يلحق به من 
لغة أصيل��ة و«عفوية« واس��تطرادات 
وتداعيات وحوارات مباشرة ومنقولة. 
األم��ر الذي يقّربه إل��ى حدود األدب 
الش��عبي. حتى يظّن القارئ أن الكاتب 
ف��ي بعض ما ينش��ره ال يجته��د كثيرا 
في تهذيب ما يكتب��ه أو تحريره قبل 
دفعه إلى النشر. وكأنه ال يعيد قراءة 
ما يكتب. األمر الذي يعيد إلى األذهان 
مقولة يوس��ف إدريس الشهيرة التي 
نش��رت في مجلة »فصول« القاهرية، 
حيث قال بأنه لم يقرأ في حياته قصة 

هو كاتبها.
م��ن  مادت��ه  ب��كّل  ألم��وروث   )2
ممارس��ات الناس اليومي��ة الموصولة 
العامة  بزمانهم ومكانه��م، وتقاليدهم 
وأخالقياته��م األصلي��ة األصيل��ة منه��ا 
والدخيل��ة. وثيقة صادقة غنية بمادتها 

لكل باحث في مجال الفولكلور. 
أما »الحكي« فيظهر على النحو التالي:

1( أالحتفال بالتفاصيل الدقيقة الصغرى 
منها والكبرى، وكأنه نفاع يصّور باللغة. 
ال يخفى عل��ى أحد أّن ه��ذا االحتفال 
بكّل تفاصيل المشهد يطّهر النص من 
أثر التقرير والمباش��رة ويس��بغ عليه 
كثيرا من جمال التصوير. وكلما احتفى 
الكاتب بالتفاصيل الدقيقة كذا تتعاظم 
ق��درة القارئ عل��ى تخّي��ل الملفوظ 
وتحوي��ل اللغ��ة إل��ى مش��هد مرئي. 
وهكذا بالتالي تتوثق العالقة بين النّص 

والقارئ.
2( أللغة مطعمة باللهجة الفلس��طينية 
الش��مالية في الحوار والسرد على حّد 
س��واء. ومحمد نفاع في هذا المجال 
يتمايز بأمرين: أ( الريادة التاريخية. ال 
شّك في أنه أّول من بدأ في ذلك في 
مطلع سنوات الستين من القرن البائد 
في أدبنا الفلسطيني في إسرائيل. ب( 
والتف��وق النوعي. إّن محّمد نفاع، كما 

يب��دو، كان عل��ى علم بالج��دل الذي 
احتدم في أواس��ط القرن الماضي في 
مصر حول س��لطة اللغة الفصحى في 
األدب »الرس��مي« واقتح��ام اللهجات 
العامي��ة لنف��وذ الفصحى بش��يء من 
القّوة. ومن عندي، س��يأتي يوم، أراه 
قريبا، لتكتب فيه أطروحات الماجستير 
والدكتوراة عن لغ��ة القصة في أدب 

هذا الكاتب المتمّيز.
٣(  ألعم��ق ال التعقي��د المتكل��ف ف��ي 
التش��خيص. الش��خصيات التي يقدّمها 
نفاع ف��ي قصصه بس��يطة مكش��وفة 
بحلوه��ا ومره��ا، بعيدة ع��ن التعقيد 
المتكل��ف والمرهق بغير حق. ال يرهق 
نفاع نفس��ه في إخضاع كثير من هذه 
الش��خصيات لعمليات تجميلية مركبة 
ومعقدة. ومع ذلك تراه يبدع في كثير 
من هذه القصص ف��ي رصده العميق 
للش��خصيات  والخ��ارج  الداخل  م��ن 
الفاعل��ة. ومن هنا يوظ��ف نفاع كثيرا 
م��ن آلي��ات المونولوج الت��ي تتالحم 
مع رص��د المواقف الحركية الخارجية 
لتش��كل صورة مقنعة للشخصيات في 
فكرها وفعلها وكّل سكناتها وحركاتها.   
٤( ألص��دق ف��ي الع��رض. يجتهد في 
كثير من قصصه أال يبالغ وال يزايد وال 
يهات��ر. ال تجد ف��ي  قصصه، على وجه 
العموم، »أبا زيد الهاللي« وال »عنترة« 
أو »رامبو« القادر القاهر. وإنما نماذج 
بشرية فالحية حقيقية نحيفة ال تنكسر 
األرض،  تم��ّل  وال  تتعث��ر  ال  ومتعب��ة 
مغرم��ة بكّل م��ا في باطنه��ا وبكّل ما 
عليها. وف��وق كّل ذل��ك، تعرف كيف 

تتشّبث بحقها في الحياة الكريمة. 
اللغ��ة  ف��ي  المعدي��ة  ألس��خرية   )5
والمواقف. وكنت في مقالة سابقة عن 
فّن السخرية عند الكاتب سهيل كيوان، 
نش��رت في »اإلتحاد« في سنة سابقة، 
قد بينت بعض مالمحها التي يتشارك 
فيه��ا الكاتبان. وجلد ال��ذات، على نحو 
ما ورد في البند الس��ابق، يأخذ ش��كال 
من أش��كال السخرية ال باعتبارها أداة 
ناجع��ة للف��ت نظ��ر الق��ارئ وتوجيه 
اهتمامه إلى موضع السخرية فحسب، 
بل ألنها أمضى في حّدها من أية آلية 
نقدية أخ��رى، كما ق��ال إميل حبيبي 
م��رة. والس��خرية، مثلم��ا ذكرنا في 
تل��ك المقالة عن أدب س��هيل كيوان، 
تقوم عل��ى ثالثة أركان مركزية: قدر 
كاٍف م��ن الم��رارة ← ش��حنة كبيرة 
من العاطفة الصادقة تس��تجيب لنداء 
المرارة ← مقدرة خاصة على الضحك 
م��ن قلب المرارة. م��ا يعني أن يكون 
الكاتب قادرا عل��ى أن يعمل من أمر 

مبكياته أمر مضحكاته. 

أم��ا الموروث فيت��وّزع عل��ى ثيمات 
عديدة أهمها:

1( ألتنوي��ع والتنقل بج��رأة بين جلد 
الذات حينما تكون الذات هي المثبطة 
المحبط��ة وجل��د اآلخر حينم��ا يكون 
ه��ذا اآلخ��ر على ق��در ال يط��اق من 
الظلم والجور. وهك��ذا يكون نفاع قد 
اهتم بالسياس��ي كاهتمامه باالجتماعي 
والفكري والفلس��في على حّد س��واء. 
ل��م يترّدد نف��اع، بجرأت��ه المعهودة، 
ف��ي الهجوم الس��اخر عل��ى كثير من 
الس��لبية  االجتماعي��ة  المعتق��دات 
المتوارثة. وك��ذا يكون قد رفع صوته 
وأشهر س��وطه في وجه القريب قبل 
البعيد ضّد ما ي��راه محبطا مثّبطا من 

ممارسات وأخالقيات. 
2( ألزم��ان والتأريخ لحقبة خاصة من 
تاريخ األقلية الفلسطينية. يجد القارئ 
فيه��ا مادة وفي��رة عن األي��ام األولى 
لتوجهات المؤسسة اإلسرائيلية لألقلية 
وأث��ر الحك��م العس��كري، ال��ذي كان 
مفروض��ا على هذه األقلي��ة حتى عام 
1966، على كّل المستويات السياسية 

واالجتماعية والنفسية.
٣( ألجغرافي��ا: ألس��عي للتوثي��ق على 
مستوى اللغة والمشهد الريفي الذي لم 
يفقد أصوله وأصالته. الجغرافيا عنده 
هي الريف المت��رب الموحل المتدثر 
بكروم��ه ال الريف الهجي��ن المتمّدن. 
وجغرافي��ا القرية الفلس��طينية تش��كل 
عنده جزءا من بناء الشخصيات. ونحن 
نحيل القارئ إلى دراس��ة مسهبة كان 
س��ليمان جبران قد خّصصها لمعالجة 
هذه المسألة في مجلة المستشرقين 

اإلسرائيليين »الشرق الجديد«. 
٤( تس��جيل العادات والتقاليد الريفية 
في التعامل مع اإلنسان أًبا بين أسرته 
ورجال ف��ي حارته وقريت��ه وفالحا في 
حقله وكرم��ه. وكذا يت��ّم التعامل مع 
المرأة ف��ي الحّب عل��ى البيادر وبين 
الطوابين وال��زواج والعمل مع الرجل 
ف��ي الح��رث وال��زرع والحص��د. مع 
الصغير والكبير ف��ي النوم والقوم، في 

األكل والشرب، في الفرح والترح.
5( تصارع األجي��ال )القديم والجديد(. 
وهذه الثيمة تحظى باهتمام واضح في 
أدب محم��د نف��اع. فتجد في قصصه 
المحامي »المس��لوخ« عن قضايا أهله 
والعري��س »المتغ��ّرب« الذي تناس��ى 
»األص��ول«، وهكذا. وفي ه��ذا التقابل 
بين األجيال يع��رف محمد نفاع كيف 
يس��لك طريقه بحذر وال يس��ارع إلى 

االنحياز إلى كّل جديد.
 

//أما بعد: عن الخصوصية والتمايز

      في سلسلة من المقاالت المتباعدة 
الت��ي أنش��رها ف��ي ملح��ق »اإلتحاد« 
أطمح إل��ى التأكيد عل��ى ثالثة أمور 

أراها على جانب كبير من األهمية:
1( أالنتق��ال من الدراس��ة العينية التي 
تتمح��ور في إص��دار واح��د يصدره 
ه��ذا الش��اعر أو ذاك الكات��ب، والتي 
تأتي على ش��كل مراجعات في الكتب، 
إلى دراس��ة طولية وعرضي��ة متأنية 
تش��مل كّل المش��روع األدب��ي لكبار 
الش��عراء والكتاب. وهذه مهمة كبيرة 
تقع مسؤولية المبادرة بها على أقسام 
اللغ��ة العربي��ة وآدابه��ا ف��ي الكليات 

والجامعات.
األدبي��ة  الدراس��ة  م��ن  أإلف��ادة   )2
المقارنة لما فيها من طاقة كبرى على 
البي��ان والتوضيح. وكنا ق��د التفتنا إلى 
ذلك ف��ي مقارنة س��ريعة بين بعض 
من وج��وه النص القصص��ي عند كّل 
من محم��د نفاع وس��هيل كيوان في 

مقالة سابقة.  
٣( ألتركيز على ما يتمّيز به كل شاعر 
أو كات��ب، عل��ى نحو ما فعلن��ا عندما 
أشرنا إلى قدرة س��ميح القاسم على 
الربط الممّيز بين المعنى والمبنى في 
مش��روعه الش��عري، مثلم��ا رأينا في 
األخيرة.  الش��عرية  مجموعاته  إحدى 
وك��ذا فعلنا عندما أش��رنا إلى قدرة 
س��هيل كي��وان الب��ارزة عل��ى الكتابة 
األدبية الس��اخرة وخصوصا في توجهه 
األخي��ر. ألحقيقة أن األصال��ة والتفّرد 
هي مس��ألة في غاية األهمية بالنسبة 
لكّل دارس لتاريخ األدب وتطوره في 
الش��كل والمضم��ون. وال يصير الكاتب 
في عداد الكبار المتميزين إال إذا تفّرد 
بس��مة خاصة، أو بجملة من السمات، 

جاء بها وبها يعرف وباسمه تسّجل. 
      وم��ن هن��ا جاءت ه��ذه المقاالت 
لتحّدد هذا التمّيز ولتش��ير إلى أبرز 
مالمحه بصفة عامة. وبهذا تشكل هذه 
المقاالت دعوة للنهوض بمشروع كبير 
يرص��د بكثي��ر من العم��ق كّل تجربة 
أدبية لكّل ش��اعر أو كاتب على حدة، 
وم��ن ثم ربط ه��ذه التجارب معا في 
بمجاالت معرفية  المتداخل��ة  عالقاتها 
عديدة كالسياس��ة والتاري��خ والدين 
واألدب وعل��م المجتم��ع والحض��ارة. 
وهذا بالضبط ما نس��عى إليه في هذه 
المقال��ة الس��ريعة ع��ن أدب محمد 

نفاع. 
__________

عن االتحاد - حيفا

ضمن اإلصدارات التي يقوم بها المؤلف، قام د. جمال أسدي رئيس قسم اللغة اإلنجليزية في كلية سخنين لتأهيل المعلمين بترجمة قصص قصيرة 
للكت��اب المعروفي��ن محم��د نفاع، زكي درويش وناج��ي ظاهر حيث يحتوي هذا الكتاب على تش��كيلة من القصص القصي��رة التي تعرض تنوعا في 

المواضيع واألساليب والفترات التاريخية والسياقات والبيئات والنغمات والسرد والشخصيات.
د. جمال أس��دي تطرق ألهمية هذا الكتاب الذي يعرض قصصا واقعية حول حياة المجتمع العربي في البالد إلى القارئ من المجتمعات الغربية في 

العالم مشيرا إلى أن الكتاب يحوي قصصا مختارة لهؤالء الكتاب تضمنت مقابالت معهم ونبذة عن سيرة حياتهم. يذكر أن هذا الكتاب صادر عن دار النشر »بيتر النج« في نيويورك.

»ثالثة أصوات من الجليل«: إصدار 
جديد للدكتور جمال أسدي

اش زياد خدَّ

ماذا يعن��ي أن ينتهي فيل�م وثائقي بوردة مغلقة 
التويجات؟ يا لش��عرية النهايات! كيف تغرقنا في 
متع التأويل وترمينا بنعومة فراشة وخفة شجرة 

ياسمين في أتون ورد ال�مخيلة الوطنية. 
»حجارة الوادي« فيل�م وثائقي للفنان إس��ماعيل 
الهب��اش، من إنتاج اتحاد الش��باب الفلس��طيني، 
ُعرض، مس��اء الس��بت، ف��ي القصبة، ق��ال لنا أو 
قلن��ا له جراحنا وزهون��ا وحنيننا إلى زمن جميل 

مضى... هو زمن الشيوعيين 
صدق  الذين  الفلس��طينيين 
حس��ن البط��ل أّيم��ا صدق 
حين وصفهم ذات طرف من 
أطراف نهارات��ه بأنهم آباء 
الحركة الوطنية الفلسطينية، 
ق��ال الفيل�م، أيضًا، أو قلنا له حس��رتنا ال�موجعة 

على حاضر حامض بال هوية أو رؤية. 
الفيل�م يحتش��د بالرموز والدالالت: الجبال التي 
تك��رر حضورها ف��ي الفيل�م في لفت��ة ذكية من 
مخرج معروف بتأمليته العالية وثقافته الواسعة، 
هي مرآة للشخصيات العنيدة نفسها التي وقفت 

كالجبال في وجه الطغاة، واإلشاعات. 
لحن رقصة )الحداية( الذي يشّكل تقنيًا وجماليًا 
مفاصل انتقالية بين مشهد وآخر، أو بين دهشة 

وأخرى م��ن جانبن��ا، ل�م يكن فحس��ب مفاصل 
انتقالي��ة، كان معاداًل موضوعي��ًا لجذور ومحلية 
وأصالة الحركة الش��يوعية الوطنية الفلس��طينية 
التي تطابق��ت منطلقاتها الفكرية واالجتماعية مع 

منطلقات مصالح الناس البسطاء في الريف. 
م��اذا يعن��ي أن ينته��ي فيل���م وثائق��ي بوردة 
مغلق��ة التويج��ات؟. رج��ال ونس��اء ثمانيني��ون 
يحك��ون لنا بعفوية مبهرة ع��ن بالد بعيدة... هي 
بالدنا، كأنن��ا ال نعرفها من ف��رط بعدنا الجمالي 
والقيمي عنه��ا، »كان يرغب في بيع أرضه لدعم 
الحزب«، قالت جميلة النم��ري عن زوجها فؤاد 
قسيس، واستدركت في عفوية مباركة وواقعية 
ضاحك��ة ورائعة: »لو فعلها زوجي لكنا جوعى اآلن 

ومشردين«. 
كم أحببت الشيوعيين في صغري، وكم انتظرت 

طوياًل أن )ينّظمني( أحده��م معهم، كنت مهيئًا 
لذلك آن��ذاك؛ ل�ما أحمله م��ن كراهية كبيرة 
للظل�م االجتماعي وتعاطف مع البسطاء، ورؤيتي 
السياس��ية الواقعي��ة القريبة ج��دًا منهم، ومحبة 
الش��يوعيين للكتب والعل�م والثقافة. كنت أراهم 
واقعيي��ن وعل�ميي��ن ومؤمني��ن ب��ال غطرس��ة 
)كغيره��م( بما يظنون��ه صائبًا للفق��راء والبلد، 

وأظنهم كانوا صائبين. 
ماذا يعن��ي أن ينتهي فيل�م وثائقي بوردة مغلقة 
التويجات؟. يعني أش��ياء كثي��رة، أهمها، أو أقلها 
أهمي��ة أن ال��وردة، وردة فلس��طين أو وردة 
العقل أو وردة الحرية أو وردة العلمانية، تنتظر 
من يفتح تويجاتها، فيما يشبه تربية أمل أو تقوية 
إرادة تغيب، أو إيمانًا بجيل قادم أكثر حساسية 

منا وقيمية، وأقرب إلى روح الجمال.

»حجارة الوادي« إلمساعيل 
اهلباش الفيلم الذي انتهى بوردة

أدب



يمنى العيد

ه��ذه الدراس��ة 
ق��راءة  ه��ي 
نقدي��ة في عدد 
الرواي��ات  م��ن 
تناولت  العربي��ة 
متخيله��ا  ف��ي 
القضية  السردي 
لفلس��طينية  ا
حكايتها،  وحك��ت 

وربما فقط جوانب من حكايتها. 
لق��د توخي��ت ف��ي اختي��ار الروايات، 
موض��وع ه��ذه الق��راءة، أن تك��ون 
تواريخ صدوره��ا تعود إلى أكثر من 
زم��ن من أزمنة هذه القضية، بغرض 
البحث عن متغيرات المنظور التأليفي 
في تناوله للقضية الفلسطينية باعتبارها 

قضي��ة تاريخي��ة، وباعتب��ار المنظ��ور 
الس��ردي التأليف��ي رؤية تن��درج في 
الثقافي وتح��اور وعي القارئ وتترك 

أثرها فيه. 
ذلك أنه لئن كانت القضية الفلسطينية 
ق��د عرف��ت أكث��ر من ح��رب � بين 
العرب واس��رائيل � فهي في معظمها 
هزائ��م، ولئن كان المنظور الس��ردي 
� التأليف��ي الروائ��ي ينه��ض، كما هو 
معروف، في أج��واء المتخيل، ويرى، 
بصفت��ه هذه، إل��ى المحتم��ل، ويبني 
عالقات عوالم��ه محاورًا غير المرئي، 
والصام��ت، والمقم��وع، فإن س��ؤالي 
األس��اس وما يستدعيه من أسئلة في 

هذه القراءة، هو: 

كي��ف تتبدى القضية الفلس��طينية في 
الوع��ي األدبي الروائ��ي العربي عامة 
والفلسطيني العربي خاصة، هل يختلف 
ه��ذا الوعي بها، كي��ف، وأين، ولماذا؟ 
وهل ه��ذه القضية التي تحكي الرواية 
العربية حكايتها هي، فعال، قضية صراع، 
وأي معنى نقرأ لهذا الصراع في عوالم 

المتخيل السردي الروائي العربي؟ 
من الّصرع إلى الصراع 

االحت��الل  ع��ام   ،19٤٨ ع��ام  من��ذ 
االسرائيلي األول لفلسطين، بدأ الكاتب 
الفلسطيني، إميل حبيبي، بنشر روايته 
»الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي 
النحس المتش��ائل«، عل��ى حلقات في 
صحيفة »االتحاد« الصادرة في األراضي 
المحتلة، وذل��ك قبل أن يصدرها في 
كت��اب عام 19٧٤. وقبل ذلك أي قبل 
عام 19٧٤، أصدر غسان كنفاني، عام 

1969، روايته »عائد إلى حيفا«. 
كاتبان فلسطينيان حكى كل منهما في 
رواية حكاية القضية الفلسطينية. األول، 
إميل حبيبي، حكى ما حكاه بعد االحتالل 
األول وعل��ى لس��ان »س��عيد« ال��ذي 
يعيش في ظل االحتالل ويعاني وطأته، 
والثاني، غسان كنفاني، حكى عن سعيد 
س. العائد إلى حيفا بعد مضي عشرين 

سنة على االحتالل األول. 
عاد س��عيد س. إلى حيفا إثر االحتالل 
الثان��ي )ع��ام 196٧( للضف��ة الغربية 
وغ��زة، وق��د ه��دم المحت��ل بواب��ة 
فلس��طين  بي��ن  ليفتحه��ا  مندلي��وم 
وفلس��طين وق��د صارت كله��ا تحت 

االحتالل. 

وف��ي  الروايتي��ن،  ف��ي 
حكاي��ة كل منهم��ا ع��ن 
وقضي��ة  الفلس��طيني 
فلسطين، نقع على معنى 
واحد للص��راع ليس هو 
المعن��ى الذي قد يتبادر 
إل��ى ذهنن��ا، أو ال��ذي ق��د نفترضه 
وال��ذي يفيد ب��أن ثمة حرب��ًا يتقاتل 
فيه��ا طرفان، بل هو معنى آخر أمين 
للمرجعية التاريخية، أي لما جرى على 
أرض الواقع، معنى يفيد عن االعتداء، 
عن فاعل ومفعول به، عن طرف يقتل 
وآخر يقع عليه فع��ل القتل. والحكاية، 
حكاي��ة الصراع، ه��ي حكاي��ة مواطن 
فلس��طيني ُأخ��رج م��ن أرض��ه بقوة 
السالح، أما َمن نجا وبقي فهو محكوم 

بالذل والمهانة، وإال هدد بالقتل. 
القضية الفلس��طينية في هذه البدايات 
السردية الروائية وبالنسبة للفلسطيني 
الذي شهد وعاش وكتب هي، بوضوح، 
قضية اعتداء، وقتل، واحتالل له معنى 
الجريمة. ال تحاس��ب الذات في هذه 
البدايات الس��ردية الروائية ذاتها، كما 
هو األمر، وكما س��نرى، ف��ي روايات 

الحقة، بل نجد الرواية تحكي حكاية ما 
جرى زمنا حاضرا، تشهد عليه وتعانيه 

في حينه. 
ويبرز السؤال: 

أي��ن هو الصراع، وأي معنى يمكن أن 
يكون له؟ 

في لسان العرب ورد. »صرع: الصرع: 
الطرح ب��األرض، وخصه في التهذيب 

باإلنسان«. 
الذي��ن يعتب��رون  كأن االس��رائيليين 
أوالدهم  ويرب��ون  متخلفين  الع��رب 
على أن العربي وس��خ وقبيح يبررون 
بذل��ك حربه��م عل��ى ه��ذا العرب��ي، 
يطرحونه أرضًا ال ليهذبوه وحس��ب، 
ب��ل ليقولوا ل��ه أنت ال تس��تحق هذه 

األرض، وال يح��ق ل��ك، بصفتك هذه 
»أي التخلف والوس��خ والقبح..( البقاء 

فيها، وإن قتالك حق لنا عليك. 
»دوف« )خلدون بن سعيد س( الذي 
ترب��ى في كن��ف االس��رائيليين وصار 
مقات��اًل ف��ي جيش اس��رائيل يق��ول ل� 

سعيد س: 
»كان يمك��ن لذل��ك كل��ه أال يح��دث 
ل��و تصرفتم كم��ا يتعين عل��ى الرجل 
المتحضر الواعي أن يتصرف« )٤06(. 
ل��م يكن س��عيد س. مقاومًا حين عاد 
إلى حيفا ليسترد ابنه خلدون، بل ولم 
يك��ن موافق��ًا على انضم��ام ابنه خالد 
إل��ى المقاومة، لكنه في طريق عودته 
من ياف��ا أنهى كالمه مع زوجته صفية 

وأنهى حكايته للحكاية بقوله: 
»أرجو أن يكون خالد قد ذهب... )إلى 

المقاومة( أثناء غيابنا«!. )ص٤1٤( 
هك��ذا تنتهي رواية كنفاني مؤكدة أن 
القضية الفلس��طينية ال ب��د وأن تكون، 
بع��د احتاللي��ن وكل اإلذالل والمهانة، 
قضي��ة مقاوم��ة أي قضي��ة ص��راع ال 

صرع. 
وكذلك يفعل إميل حبيبي وإن برؤية 

أقل وضوحًا وبموقف غائم، أفقه شبه 
مغلق. 

تتكشف القضية الفلسطينية في هاتين 
الروايتين عن ض��رورة القتال بما هو 
مقاومة ضد االحتالل، الشخصيات التي 
عان��ت عذابات هذا االحتالل تعي هذه 
الض��رورة وتطلقها في نهاية الس��رد 
باتج��اه المس��تقبل. ال تب��دأ أي م��ن 
الروايتين بهذا الوعي بل تصل إليه، ما 
يعني أن المنظور التأليفي كان يتشكل 
وفق دينامية سردية تفضي إلى الوعي 
بضرورة هذه المقاوم��ة. وتنقل، في 
اآلن نفس��ه، مفهوم الصراع من معناه 
القاموس��ي إلى معنى يعادل بين هذه 
الفلس��طينية  القضية  الضرورة وبي��ن 

باعتبارها قضية مقاومة. 
يعود تاري��خ روايتي كنفان��ي وحبيبي 
إل��ى نهاية العقد الس��ادس من القرن 
العش��رين، أي إل��ى زم��ن االحت��الل 
ال��ذي أدى إل��ى نش��وء  والهزيم��ة 
المقاوم��ة الفلس��طينية على أس��اس 

الوعي بضرورتها. وعليه نسأل: 
كي��ف تعامل��ت الرواية العربي��ة، بعد 
هذه المرحلة، مع القضية الفلسطينية، 
وبالتالي كيف تشكل منظورها التأليفي 

السردي الروائي. 
لعل أهم م��ا يلفتنا ف��ي روايات هذه 
المرحلة التي حكت، طبعًا، عن القضية 
الفلس��طينية، هو إفساحها حيزًا واسعًا 
للنقد الذاتي، كأن الهزيمة )هزيمة عام 
196٧( وما تالها من عجز عن مقاومة 
االحتالل وتوس��عه في قض��م األراضي 
الفلس��طينية، هو ما اس��تدعى العودة 
إلى الواقع بحثًا عن أس��باب تفس��ر ال 
استمرار االحتالل وتوسعه وحسب بل 
ش��ن الحرب على الفلس��طيني وقتله 
حت��ى خارج أرضه )حروب إس��رائيل 
عل��ى لبنان مس��تهدفة المخيمات، ثم 

االجتياح عام 19٨2(. 
ففي روايتها باب الس��احة 
تق��دم   )1990 )ع��ام 
الفلس��طينية سحر خليفة 
االنتفاضة  ع��ن  مش��هدًا 
الت��ي تمكنت م��ن هدم 
بوابة الس��احة التي أقامها 
االحت��الل، ولك��ن الرواية، 
العميق،  معناه��ا  وباعتبار 
تطرح سؤالها عن إمكانية 
المقاومة  ه��ذه  انتص��ار 
حي��ن ترتفع م��كان هذه 
البوابة التي هدمت، بوابة 
جديدة و»جالميد صخر« 
م��ن الع��ادات والتقالي��د 
االجتماعية تس��د الطريق 
في وجه مشاركة المرأة 
وتعاملها  المقاوم��ة  ف��ي 
� حس��ب الرواية � كأنها 

»حشرة« )ص1٣٣(. 
»ربي��ع ح��ار« تحكي عن 
تجار ينتمون إلى الطبقة 
تتعرض  كما  البرجوازية. 
بالنقد للسلطة الفلسطينية 
»فوضى وفساد وضرائب 
وأجهزة قمع واس��تزالم« 
ث��م:  وم��ن  )ص191(. 
»فلسطين التي نضّيع من 
أجلها كل شيء من دون 
أن نلتقي بها« )ص29٧(. 
دول��ة  نبن��ي  »كي��ف 
ذكي��ة من ه��ذا الجهل« 

)ص٣٤0(. 
هكذا وإذ يس��تمر السرد 
في الكالم على قمع اإلناث، 
والتعامل  الحكم،  وفس��اد 
م��ع الصهيون��ي لتهريب 
الس��الح واس��تعماله ضد 
السرد  العرب، يصل هذا 
ف��ي رواية أص��ل وفصل 
الكالم  )ع��ام 2009( إلى 
عن االنقسام داخل الصف 

الفلسطيني. 
وكأن القضية الفلس��طينية تتحول من 
قضية صراع فلسطيني إسرائيلي إلى 
صراع فلس��طيني � فلس��طيني. يتسع 
المنظ��ور النق��دي ليطال ف��ي رواية 
»الح��ب ف��ي المنف��ى« )ع��ام 1995( 
للروائي المصري بهاء طاهر، المثقفين 
وثقافة  العربية  الصحفية  والمؤسس��ة 

الغرب. 
أعتق��د أن��ه وبناء على ه��ذه الحكاية 
الروائية المأس��اوية والتي شكل الواقع 
التاريخ��ي مرجعًا له��ا، ألمحت بعض 
الق��رن  أواخ��ر  الص��ادرة  الرواي��ات 
الحادي  الق��رن  وبداي��ات  العش��رين 
والعش��رين، إلى إمكانية عالقة س��الم 

القضيــة الفلســطينية فــي الروايــة العربيــة 
من اإلذالل واإلخراج القسري إىل املوت السريري

غسان كنفاني

أدب



بين الفلس��طيني واليهودي االسرائيلي 
)ال المقاتل( قوامها اإلنس��ان. نجد مثااًل 
على ذلك ف��ي رواية ربي��ع حار )عام 

200٤( لسحر خليفة. 
كذلك هو األمر بالنسبة لروايتها أصل 
وفصل )عام 2009(. يحضر مش��روع 
الدولة الواح��دة الذي قال به إدوارد 
س��عيد، يلوح في الرواية، توحي به وال 
تفصح عنه. كأن مرحلة غسان كنفاني 
انته��ت لتدخ��ل القضية الفلس��طينية، 
وكم��ا س��نرى، ف��ي حال��ة غيبوبة أو 

لتعاني من مرض عضال. 
تأثيم الذات 

يجن��ح النق��د الذاتي في م��ا بعد وفي 
بع��ض م��ا قرأنا من رواي��ات إلى 
تأثي��م الذات وتحميلها مس��ؤولية 
المبادرة إل��ى الفوضى والتخريب 
والقتل. ففي رواية »سوناتا ألشباح 
الق��دس« ع��ام 2009( للروائ��ي 
الجزائري واس��يني األع��رج، نقرأ 
على لس��ان الروائي الشاهد، كيف 
»المرك��ز  داهم��وا  زم��الءه  أن 
بالش��ماع،  المع��روف  التج��اري 
والواقع ما بين طرفي شارع مأمن 
اهلل وجوزة النسناس وجبل النكرو 
فورية. ثم داهموا الس��وق المكتظ 
بالتج��ار اليهود الذين اضطروا الى 
ترك��ه. أحرق��وا المخ��ازن، ونهبوا 
ما اس��تطاعوا م��ن موجوداتها. ثم 
اتجه المتظاهرون الى ش��ارع يافا 
وأش��علوا النار في مخ��ازن اليهود 
ال��ى ان وصل��وا ال��ى موق��ع بنك 

باركلس..«. )ص 1٤٤(. 
ف��ي هذا الن��ص يب��دو أن العرب 
ه��م من بدأ بالتخري��ب والحرق، 
وقد أورده المؤلف مباش��رة بعد 
إخباره لن��ا عن المنش��ورات التي 
وزعتها الوكالة اليهودية على سكان 
األحي��اء العربي��ة، إثر س��ماع خبر 
التقس��يم »يوم الثالثاء 29 تشرين 
والت��ي، وحس��ب  الثان��ي 19٤٧«، 
الرواية، »كتب��ت عليها بخط عربي 
جمي��ل: أنتم أيها الع��رب ابناء عم 
ساميين، حّكموا عقولكم وال تردوا 
عل��ى زعمائكم من العرب، فكل له 
مصلحة خاصة. انضموا معنا وسيروا 
عل��ى بركة اهلل لنقوم بتعمير البالد 
من كل الوجوه ونسير فيها سوية 

كاالخوان« )1٤٣� 1٤٤(. 
لق��د رد العرب على خبر التقس��يم 

يص��دق  ول��م  والح��رق،  بالتخري��ب 
الراوي ان والده، الطّيب والمتس��امح 
»ش��ارك ف��ي عملية اقتح��ام جريدة 
»بالستين بوست« بانتشاء، أي شارك 
في االنفجار الذي »هز أركان المنطقة 
اليهودية وأس��فر عن نسف جزء من 
ش��ارع يهودا..«، وكان، يق��ول الراوي 
مستنكرًا، إن حمل »والدي يومها على 
االكتاف...«. ثم يضيف، مس��تنكرًا أيضًا، 
بأن الش��يء نفسه قام به انطون داود 
)المسيحي( احد اصدقاء والدي الذي 
فجر الوكالة اليهودية المحروسة من 
طرف الهاجناة والجيش االنكليزي، بعد 
تنس��يق كبير مع عبد القادر الحسيني 

في بيرزيت« )ص 1٤5(. 
قد يك��ون كل هذا صحيحًا! ولكن هل 
صحيح ان البداية التي آلت بفلسطين، 
وبالص��راع العربي اإلس��رائيلي الى ما 
آلت إلي��ه من حروب ودمار وخراب 

ومجازر ه��ي هنا، في من بدأ؟ وماذا 
ع��ن الهج��وم اإلس��رائيلي الدم��وي، 
المنظم، الذي حكى عنه كنفاني إلخراج 

الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم. 
هل القضية الفلس��طينية ف��ي الصراع 
العربي � اإلس��رائيلي ه��ي قضية من 
ب��دأ ام هي قضية مش��روع صهيوني 

واحتالل؟ 
تؤك��د رواي��ة واس��يني االع��رج قول 
الش��خصية الرئيس��ة فيها، م��ي: هذه 
األرض »ما عرفن��ا كيف نحميها«. فهو 
مندرج في دالالت الس��ياق السردي. 
إذ تص��اب م��ي بم��رض الس��رطان 

وتموت في نيويورك. 

ف��ي  الفلس��طينية  الذاك��رة  تقتص��ر 
رواية واس��يني االعرج على ما يخدم 
منظورها، أي على المعادلة بين تأثيم 

الذات وبين فلسطين )مي الضحية(. 
تبدأ باب الشمس بمريض هو يونس 
الفلس��طيني الراق��د في س��ريره في 
المستش��فى، والمص��اب »بجلط��ة في 
الدماغ« ادخلته في الغيبوبة )ص 1٤(، 
يون��س ينتهي، ش��أن مي ف��ي رواية 
س��وناتا ألشباح القدس الى الموت. إال 
ان غيبوب��ة يونس تندرج في نس��يج 
س��ردي قائم على معادل��ة بين رواية 
تحكي من الذاكرة الفلسطينية حقيقة 
حكايتها، وبي��ن مقاومة بديلة للهزيمة 
وقائم��ة على مس��توى ه��ذه الرواية 

)باب الشمس( نفسها. 
إنه��ا معادلة بي��ن: ال��راوي والمروي 
معادلة تعب��ر بالحكاية من الموت الى 
الحياة، من األب الى اإلبن، من الذاكرة 

ال��ى الرواية، من يون��س الذاكرة الى 
خليل الراوي، او راوي الرواية. 

هك��ذا فلئ��ن كان يون��س الرامز، في 
الرواي��ة، ال��ى فلس��طين وقضيتها قد 
دخل في حالة غيبوبة مع بداية الرواية 
)الص��ادرة ع��ام 199٨(، ف��إن مهمة 
ال��راوي خليل هي إعادت��ه الى الحياة 
عن طريق س��رد الحكاية الفلسطينية، 

او سرد حقيقة هذه الحكاية. 
ي��روي ال��راوي خليل حكاي��ة الوالدة 
الجدي��دة، الت��ي تعلن � بعد س��قوط 
بي��روت بيد االحتالل اإلس��رائيلي عام 
19٨2 � ب��أن »ال��كالم القدي��م م��ات، 
ونحن بحاج��ة اآلن الى ثورة جديدة. 

اللغة القديمة ماتت، ونحن مهددون 
بالم��وت معها، ال نح��ارب ليس ألننا ال 
نملك الس��الح، بل ألننا ال نملك الكالم« 
)ص ٤5٨(. القضي��ة ال تعن��ي تحري��ر 
الوطن فقط، بل تحرير اإلنس��ان )ص 
5٣(. وتحري��ر المقاوم��ة من اخطائها 
التي هي، وحس��ب الرواية، »اخطاؤنا« 
نحن الفلسطينيين، التي آلت بالقضية 
الفلسطينية الى موت، او هزيمة كبرى 

بعد االجتياح اإلسرائيلي لبيروت. 
وبذل��ك تبدو ب��اب الش��مس صوت 
ولغته��ا  القضي��ة  حقيق��ة  الحقيق��ة، 

الجديدة، او ثورتها البديلة. 
ذاكرة ولكن 

تط��رح علين��ا قراءتن��ا لما س��بق من 
روايات عربية األسئلة التالية: 

* هل ماتت القضية الفلسطينية؟ 
* هل انته��ى بها النق��د الذاتي وتأثيم 

الذات الى موتها؟ 

* ه��ل آل الصراع ال��ذي عبرت عنه 
)عائد الى حيف��ا( الى صرع ذاتي هذه 

المرة؟ 
لقد افتقدت الرواية العربية ديناميتها 
الس��ردية اذ راح��ت ت��روي الحكاي��ة 
ضمن زمن ينغلق عليها. مجرد ذاكرة 
تس��تعيدها الرواي��ة او تس��تعيد بعض 
حكاياته��ا ضمن زمن س��ردي ينغلق، 
هو أيضًا، على ذاته، وعلى ش��خصيات 
تعاني منذ بدايات هذا الزمن السردي 

مرضها وموتها. 
ال دور للذاك��رة، المرج��ع الحي الذي 
استعانت به الرواية والذي شكّل على 
مستواه الواقعي التاريخي فعل صمود 

وصراع بوصفه وثيق��ة انتماء ووجود 
تعل��ن بال كلل: أنا الفلس��طيني، أنا هو، 
لم أم��ت. تعل��ن وتت��رك اثرها على 
اإلسرائيلي، الطرف اآلخر في الصراع. 
الدينامية التي عبرت عنها رواية عائد 
ال��ى حيفا لغس��ان كنفان��ي راحت، مع 
أواخر القرن العش��رين وبداية القرن 
الحادي والعشرين، تنوس في الرواية 
العربي��ة لتنتهي هذه الرواية الى زمن 
سردي يستعيد زمن مرويه وقد فقد 

ديناميته الروائية وانغلق على ذاته. 
الذاكرة الفلس��طينية الحية، الصامدة، 
الحاضرة في اكثر م��ن تعبير لها على 
مس��توى المرجعية الحية، ال تجد أثرًا 
ف��ي زمن الرواي��ة العربي��ة ودينامية 
الس��ردية. بينما تترك اثره��ا المقلق 

على الوجود اإلسرائيلي. 
يغيب ما تركته الذاكرة الفلس��طينية، 
او م��ا يمك��ن ان تتركه م��ن أثر على 

الط��رف اآلخ��ر اإلس��رائيلي وبالتالي 
عل��ى الص��راع ومعن��اه. ه��ذا المعنى 
الذي نفترض تمثله كدينامية سردية 
ف��ي الرواية العربي��ة، تفتح زمنها على 
المحتم��ل، عل��ى ما تهج��س به هذه 
الذاك��رة الفلس��طينية وه��ي تختزن 
حكاياتها، وهي ترويها لتقول حقيقة ما 
جرى. الحقيقة التي ال يعرفها آخرون، 
والت��ي لها فاعلي��ة التغيير ف��ي الرؤى 
والمواق��ف، كم��ا لها دالل��ة المحتمل 

والممكن. 
الفلس��طينية  الذاك��رة  صم��ود  إن 
الش��فوية الحي��ة، وبم��ا ه��ي ذاك��رة 
لحقيقة تاريخية، تشكل عاماًل فعليًا في 

الصراع العربي � اإلس��رائيلي، ال ينهض 
على مس��توى القت��ال، او الحروب، بل 
هو معادل حياة لإلنس��ان الفلس��طيني 

ولقضيته. 
تحضر الذاكرة الفلس��طينية بحكاياتها، 
بمحموله��ا في الرواية، ولكن ال بأثرها 
الصراعي. كأن الصراع الذي بدأ صرعًا 
في رواية المتشائل، وصار صراعًا في 
رواية عائد الى حيفا، أي مقاومة، عاد 
الى معناه االول وإن في حالة وحيثيات 
مختلفة، لكنه يفيد عن عدم المقاومة، 
عن الصمت، عن استرجاع زمن مضى 

هو زمن هزائم، وأخطاء. 

__________  
عن السفير

بالتعاون بين >المؤسس��ة العربية للدراس��ات والنش��ر< في بيروت وعمان مع >مكتبة مدبولي< في القاهرة، ص��درت الطبعة الثالثة من طبعة ثالثة من >السيدة من تل أبيب< 
>الس��يدة من تل أبيب<، رواية الكاتب الفلس��طيني البريطاني ربعي المدهون، التي وصلت إلى القائم��ة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 

العربية >بوكر العربية< في دورتها الحالية 2010. 
وكانت الرواية قد اس��تقبلت بحفاوة بعد صدورها في مايو )أيار( الماضي، وأثارت الكثير من الجدل بين النقاد العرب، لطبيعة موضوعها وأس��لوب تناوله، واختالف مقاربتها للصراع العربي اإلس��رائيلي، وابتعادها عن التنميط 

السائد للشخصيتين الفلسطينية واإلسرائيلية في الرواية العربية، وتقديمها نماذج ال ترتهن لأليديولوجية وليس لها سمات ما قدمته األعمال الدرامية السابقة ذات الصلة.
وتقوم إحدى دور النشر اإليطالية حاليا، بترجمة الرواية إلى اللغة اإليطالية، كما تلقى الكاتب عرضا لترجمة روايته إلى األلمانية، هو قيد الدرس حاليا.

وكانت لجنة التحكيم لجائزة بوكر العربية، قالت في تقديمها للرواية: ><يتناول الكاتب الفلسطيني ربعي المدهون في روايته قضية الصراع الفلسطيني/ العربي/ اإلسرائيلي، ويختار لحظة مشحونة بالهواجس والتوتر والريبة 
حدَّ االنفجار.

البطالن هما وليد دهمان العائد من مغتربه األوروبي بعد سنين طويلة لزيارة أهله في غزة عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، واإلسرائيلية دانا أهوفا التي تشاء المصادفات أن تجلس في المقعد المجاور لمقعده.
__________

عن القدس العربي

إميل حبيبي
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يوقع الشاعر والروائي إبراهيم نصر اهلل روايته 
آذار  من  الثامن  مساء  العار(  )شرفة  الجديدة 
الذي  الحفل  في  العالمي(  المرأة  )يوم  المقبل 
بعد ذلك في عدد  ليوقعها  عّمان،  بمدينة  يقام 

من العواصم العربية.
 � للعلوم  العربية  الدار  عن  ستصدر  الرواية 
ودار  الجزائر،   � االختالف  منشورات  بيروت، 
مكتبة كل شيء في فلسطين في طبعة موسعة، 
وسيبدأ توزيعها في األردن والعالم العربي، كما 
مع  تضامنا  الموعد  هذا  في  النشر  دور  ارتأت 

المرأة وتحية لها في عيدها.
عنوان:  تحت  سيكون  الرواية  بصدور  االحتفال 
وهي  دائما،  شرف  بال  الجريمة  شرف!!  جريمة 
تقع في 2٤0 صفحة، وينتظر أن تثير الكثير من 
مختلف  من  القضية  هذه  لتناولها  نظرا  النقاش 
جوانبها االجتماعية والقانونية واإلنسانية الشائكة، 

ويهديها نصراهلل إلى ضحايا )جرائم الشرف( في 
العالم بأسره،إلى النساء في كل مكان.

الفلسطيني  الكاتب  يقول  للرواية  تقديمة  في 
محمود شقير: )حين انتهيت من قراءة )شرفة 
الدمية(  )بيت  مسرحية  قراءة  أعدت  العار( 
بها  تحتفي  التي  المسرحية  تلك  إبسن  لهنريك 
دفاعها  بسبب  كله  العالم  في  النسوية  الحركات 
عن إنسانية المرأة وتمرد بطلة المسرحية على 
باعتبارها  فيه  تعامل  كانت  الذي  الزوجية  بيت 
دمية؛ والحظت كيف أن دافع الزوج إلى التخلي 
عن زوجته في المسرحية هو حرص الرجل على 
نفسه وعلى مصالحه؛ واألمر نفسه يتكرر حينما 
تقتل المرأة على خلفية الدفاع عن شرف العائلة، 
مصالحه  وعلى  نفسه  على  الرجل  حرص  إنه 

وعلى كيانه في المجتمع. 
ينقطع،  ال  وتشويق  سلسة  بلغة  شقير:  ويضيف 

عملية  في  كبيرا  دورا  يلعب  محكم  فني  وبناء 
روايته  نصراهلل  إبراهيم  يقدم  نفسها،  التشويق 
)الشرفات(،  الروائي:  مشروعه  ضمن  الثالثة 
الذي يتشكل من عدة روايات لكل منها استقاللها 

التام عن الروايات األخرى.
خبراته  كل  الكاتب  يكثف  الرواية  هذه  في 
تسلسل  تضافر  بحيث  والمعرفية،  الجمالية 
وسرعة  الشخصيات  بناء  وطريقة  األحداث 
اإليقاع والمفارقات المؤلمة والمشاهد االستباقية 
والمسترجعة وبعض تقنيات الرواية البوليسية، مع 
الرواية ولبقية شخوصها،  لبطلة  الحادة  المعاناة 
قضية  لمعالجة  تتصّدى  ساخنة  رواية  لتقديم 
)جرائم  للقلق:  مثيرة  الحساسية  راهنة شديدة 
الشرف(، ضحاياها نساء مظلومات معذبات غير 
قسوة  أمام  أنفسهن  عن  الدفاع  على  قادرات 

المجتمع وعاداته وتقاليده.
رواية مكتوبة بحنكة بالغة، يقول شقير(، جديرة 
بأن تقرأ على نطاق واسع، لكي تكون درسًا بليغًا 
لتلك الفئات االجتماعية في مجتمعاتنا العربية التي 
ما زالت تنظر للقتل دفاعًا عن الشرف نظرة ال 
من  فعاًل  باعتباره  االستئناف،  أو  المناقشة  تقبل 
على  تنطوي  رواية  والرجولة!!!  الشهامة  أفعال 
دفاع شجاع عن حق المرأة في صون حياتها التي 

هي منحة مقدسة.( 

روايته  تكون  أن  يأمل  الذي  نصراهلل،  ويورد 
هذه جزءا من التغيير، في مقدمة روايته بعض 
من  الشرف(  )جرائم  ب�  المتعلقة  المعلومات 
البشرية لألمم  التنمية  تقرير  إليه  بينها ما يشير 
المتحدة للعام 2009 إلى أن عدد ضحايا )جرائم 
الشرف( في العالم سنويا هو 5000 امرأة؛ وفي 
األردن، تشير األرقام الرسمية إلى وقوع 15 إلى 
20 جريمة قتل سنويا؛ وفي الجوار، يشير تقرير 
العربية2009  اإلنسانية  للتنمية  المتحدة  األمم 
إلى أن عدد جرائم الشرف )اإلحصائيات المتاحة( 
في مصر كان 52 جريمة في العام 1995 ، وفي 
العراق ٣٤ جريمة في العام 200٧ ، وفي األردن 
 12 لبنان  وفي   ،2005 العام  في  جريمة   2٨

جريمة في العام 199٨.
ويقول نصراهلل : إن األمر المفزع في كتابة رواية 
الذي  الوقت  في  بكتابتها  تقوم  أن  هو  كهذه، 
تتساقط فيه الضحايا حولك. وحول كتابتها يقول: 
الرواية،  أتيح لي أن أطلع، قبل كتابة هذه  لقد 
على تفاصيل أكثر من خمسين )جريمة شرف(، 
وقراءة كثير من اعترافات القتلة، وقراءة كثير 
الضحايا  أرسلتها  التي  والرسائل  المحاِضر  من 
التي  الرسائل  إلى أهلهن، يطلبن غفرانهم! لكن 

يحملها بريد الّدم ال تصل أبًدا. 

جرمية شرف!! اجلرمية بال شرف دائما 
إبراهيم نصراهلل يوقع روايته اجلديدة )شرفة العار(

يف يوم املرأة العاملي 
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رأي

خيري منصور

غسان  عن  الكتابة 
تحتاج  ال  كنفان��ي 
الى مناس��بة، ألنه 
بحد ذات��ه مبدعا 
مناسبة  وش��هيدا 
لك��ن  مس��تمرة، 
ح��دث مؤخرا  ما 
في بل��دة أركوي 
يفضح  الفرنس��ية 
من  أخ��رى  مرة 
غس��ان  اغتال��وا 
كنفان��ي ألنه��م يعي��دون اغتيال��ه كاتب��ا، فقد 
اس��تجابت فرنس��ا لضغ��ط اللوب��ي الصهيوني 
ومنعت عرض مس��رحية مأخ��وذة عن رواية 
غس��ان > عائد ال��ى حيفا< بحج��ة ان مؤلفها 
مناهض للسامية، ويصفه اللوبي الصهيوني في 
فرنس��ا بأنه كان ارهابيا. لقد كان غسان فريقا 
في رجل واحد، يكتب وينقد ويترجم ويرس��م 
ويناضل سياس��يا، لهذا اعدوا له ما يكفي لفريق 
ولي��س لرج��ل نحيل واح��د م��ن الديناميت، 
بحيث تطايرت اشالء جسده واشالء جسد ابنة 
ش��قيقته لميس على الس��طوح المجاورة، وما 
كان اللوب��ي الصهيوني ليج��رؤ على مثل هذه 
المواقف لوال اس��تجابة البلدان التي يعيش فيها 
وينخر في ثقافتها ومؤسس��اتها، وقد س��بق ان 
خضعت فرنس��ا لهذا الضغط بعد صدور كتاب 
لروجيه غارودي عن اساطير الصهيونية السبع، 
وتك��رر الموق��ف ذاته م��رارا مع البروفس��ور 

وآخري��ن،  بيي��ر  واالب  فوريس��ون 
ومحاكمة غسان كنفاني بتهمة العداء 
للس��امية او االرهاب بأثر رجعي هي 
مج��رد بداي��ة لنبش قبور ش��هداء 
وع��رب قاوموا االحت��الل، لهذا يجب 
ان نخرج جميعا عن صمتنا دفاعا عّما 
تبقى، وه��و ما أنجزه رجال ونس��اء 
افت��دوا بحياته��م ش��عوبا اس��يرة، تأقلمت مع 

األسر وأوشكت ان تطرد من التاريخ.
لق��د وصف محمود درويش الش��هيد غس��ان 
كنفان��ي لحظة رحيله بأنه غزال بّش��ر بزلزال، 
وبالفعل، لم تهدأ ت��رددات ذلك الزلزال رغم 
العط��ب الذي أصاب مقياس ريختر السياس��ي 
ال الجيولوجي، وم��ن دّق الخزان نيابة عن ربع 
مليار من الرهائ��ن، فضح بدوره ذوي القربى 
مم��ن دفعهم الوع��ي الزائف ال��ى البحث عن 
بديل للوطن وهو مجرد خيمة أخرى، حتى لو 

كانت من حجر او ُرخام!
كان غس��ان قد بّش��ر بش��عراء المقاومة رغم 
تحّفظن��ا عل��ى ما أص��اب ه��ذا المصطلح من 
أورام، وكان اول من كت��ب عن تحالف االدب 
الصهيون��ي مع عصابات ش��تيرن والهاجانا، فهو 
الذي كتب باس��تقصاء بليغ ع��ن جورج اليوت، 
ورواي��ة > لص��وص ف��ي الظ��الم< اضافة الى 
رواية ليون اوريس >اكسودس< او الخروج، 
ذلك ألن وعي غس��ان كنفاني امتاز بش��مولية 
نادرة في س��ن مبكرة، وه��ذا ما جعله يدرك 
أن كتاب��ة الرواية والقصة ال تنفصل عن الرصد 
المعرف��ي لعدو متعدد الخن��ادق ويوظف كل 

شيء في حربه ومشروعه االستيطاني ..
واذا كان غس��ان ق��د بقي حيا وراعف��ا بعد ان 
اخطأ االغتيال تراثه، فإن بعض شخوص أعماله 
ال يزالون ايضا على قيد التاريخ، حتى لو فارقوا 
الحياة، كأبي الخيزران الذي نس��ي من ائتمنوه 
على حياتهم داخل الخزان وهو مس��تغرق في 
رواية مغامراته الجنس��ية رغ��م انه عنّين، فإن 

ق��ادة الحافالت والنظم هم من الس��اللة ذاتها، 
منهم من يس��تغرق في رواي��ة انتصاراته وهو 
مهزوم حتى النخاع، ومنهم من يشهر خيزرانه 
او صولجانه وهو ال يدري بأن السوس يعشش 
فيه، ومن دفعوا حياته��م ثمنا لصمتهم الخائف 
ولم يدّقوا ج��دار الخزان ليس��وا أبطال رواية 
> رج��ال في الش��مس< فقط، انهم ش��خوص 
رواية قومية كبرى تمت��د صفحاتها كالتوابيت 
من الم��اء الى الماء، واحيانا من الدم الى الدم! 
ومن وش��مت ذاكرت��ه بالبرتق��ال الحزين لم 
تأسر عقله وقلبه نوستالجيا الحنين الى مسقط 
الرأس، فكتب عن آس��يوي يموت وحيدا على 
سرير في ظهيرة صحراوية سوداء وكتب عن 
خ��ذالن اآلباء لألبن��اء، وأدان حتى من هاجروا 
عام 19٤٨ ونسوا ابنهم الوحيد الذي تربى في 
احضان عائلة يهودية استولت على البيت وبعد 
عش��رين عاما ... أنكر االبن ابوي��ه.. فهو ضابط 
في الجيش الذي ش��ّرد أهله، لكن هذه الرؤية 
المعقدة لدى غس��ان في روايته االش��كالية > 
عائ��د الى حيفا< لم تعامل حت��ى االن بالجدية 
التي تس��تحقها، فقد وضع أصبع��ه على الجرح، 

ونكأه حتى نزف ولم يتوقف نزيفه حتى اآلن!!
كان غس��ان حزمة من االه��داف لعدوه الذي 
يح��اول االن اغتيال��ه مّرة اخرى ف��ي آركوي 
يق��ول  كم��ا  المدين��ة  ه��ذه  ألن  الفرنس��ية، 
فقهاء االغتي��ال ذات عالقة م��ع مدينة الخليل 
الفلس��طينية، وال يدرك هؤالء ان فك االرتباط 
بين مدن وكائنات وتقاويم ليس ميسورا ألحد، 
حتى لو كان من يحرك هذا الكوكب او يوقفه 
بأصبع واحد ... ولعل ما يزعج اللوبي الصهيوني 
في فرنسا وأوروبا كّلها، هو هذه الصحوة التي 
اع��ادت الى القارة ش��به المحتلة رش��دها بعد 
س��بات طويل دام عدة عق��ود ... فالعزف على 
وت��ر الذاكرة اآلثم��ة والهولوكوس��ت لم يعد 
يطرب احدا، وفقدت هذه االطروحة صالحيتها 
ونفوذه��ا، والناش��طون م��ن مختل��ف انح��اء 

اوروب��ا ممن يحاولون كس��ر الحصار واقتحام 
الجدران العنصرية ه��م طالئع موجات قادمة، 
له��ذا فإن اعادة اغتيال غس��ان كنفاني س��وف 
تنتهي الى تعزيز قيامت��ه الثانية ووالدته األلف. 
نذكر في هذا السياق كيف وقف اسحق شامير 
امام الكنيس��ت ذات قصيدة لمحمود درويش 
بعن��وان >عابرون ف��ي كالم عابر< ليقول بأن 
صاحب هذه القصي��دة ارهابي، ويحرض على 
قتل اليهود، ألن درويش قال لهم بأعلى صوته 
الجهوري اخرجوا من جرحنا ومن بحرنا ومن 
برنا وم��ن ملحنا... ولم يدرك ش��امير يومئذ 
انه كان رغما عن��ه يتيح لهذه القصيدة المزيد 
من االختراق للضمير اليهودي. لقد بّشر غسان 
بزل��زال كما ق��ال توأمه الجليل��ي، تماما مثلما 
بّشر محمود نفسه بزلزال آخر بحيث لم تكن 
سداس��ية حزيران ) يونيو( نهاية المطاف ولم 
يفل��ح االحتالل في رهانه على ضحية خرس��اء، 
فالضحي��ة كان��ت وس��تظل أبلغ م��ن جالدها 
وصوتها ه��و األعل��ى، وامثال غس��ان يموتون 
لكي يعيش��وا جدًا، منهم يفيضون عن مساحات 
قبورهم ومساقط رؤوسهم، وتتحول توابيتهم 
الى مه��ود لماليين االطفال الذين يولدون من 
صل��ب اعمالهم والوطن ال��ذي أّرخوا لعذاباته 

وأشواقه!
ما كتبه الراحل د . يوس��ف ادريس عن غسان 
في مقدم��ة اعمال��ه الكامل��ة يتخط��ى الرثاء 
الى س��داد الّدين، ألن مديوني��ة الدم باهظة، 
له��ذا كانت المقدمة بمثاب��ة اعتذار في بعدها 
االخالق��ي، اما ف��ي بعدها االدبي فهي ش��هادة 
كاتب كبير ورائد عن زميل مبدع، فغس��ان لم 
يقترض من دم��ه ما يضيف اليه قيمة ابداعية، 
وه��و الذي س��خر ذات يوم من ش��عار رفعه 
بعض الكتاب وهو اس��تبدال الحبر بالدم، وثمة 
وصف آس��ر في احدى قصص غس��ان لجسد 
األرض ال��ذي امت��أل بالج��راح، فارت��دت فوق 
اديمها عباءة وارفة من شقائق النعمان، اما هو 
فقد ارتدت العاصمة التي ش��هدت استش��هاده 
على ذلك النحو التراجيدي ش��قائق الغس��ان ال 
النعم��ان، مثلما تحولت المقب��رة التي حّل فيها 
ال��ى قيامة. وقد يس��خر الذرائعيون والكلبيون 
ممن أكل��وا بأثدائهم قب��ل ان يجوعوا من اي 
احتفاء كه��ذا بمبدع آخى وتوأم بين الّس��الح 
والقلم وكان رهان��ه على التئام التوأمين، ذلك 
ألن هؤالء يظنون ان زمن غسان قد ولى، وان 
الفرار بالجلد هو سدرة الُمنتهى لمن ال مبتدأ 
لهم وال مطلع او منبع، لكن التاريخ تولى تقديم 
كل ما يكرس صدقية هذا الرائي الذي صمت 
في أوج مراح��ل النُّضج، وهو يتهيأ الس��تكمال 
مش��روعه الكبي��ر، وثمة مثقفون م��ن العرب 
وغي��ر الع��رب اعترفوا ب��أن مصائ��ر زمالئهم 
ومنه��ا مصي��ر غس��ان أحرجه��م، فاعت��ذروا 
كل بطريقت��ه الى م��ن فضح ع��ري األباطرة 
والجنراالت وزعم��اء القبائل. لقد كان آخر ما 
كتبه غسان مقاال مشحونا بوعي عميق ومفارق 
للسائد الُعْرفي، ألنه أبصر الشجرة والغابة معا، 
ولم يكن مصطلح المقاومة بالنس��بة اليه ضّيقا 
بمساحة فوهة مس��دس، لهذا قاوم بالمعرفة 
اوال، واخت��رق الحاجز الذي حال زمنا دون فهم 
العدّو ورصد اس��لحته األخ��رى ومنها توظيف 
االدب بعد أدلجته لصالح االحتالل، وحين يصف 
اللوبي الصهيوني في فرنسا غسان بأنه ارهابي، 
فإن المفارقة تصل ذروتها الكوميدية .. وهذه 
التبرئة لقاتلي غسان من االرهاب ومن دمه هي 
جريم��ة اخرى تضاف الى قائم��ة جرائم الصهيونية، 
ولو كنا اوفي��اء لمن افتدونا لعرضنا كل مس��رحية 
تطارد م��ن اعمالهم في العواصم االس��يرة في كل 

مدرسة وحارة ومقهى وجامعة في بالدنا ...
لك��ن من ماتوا صمتا ألنهم لم يدقوا جدران الخزان 
يحكم عليهم االن ان يتقلبوا في قبورهم وهم يرون 
ابناءهم واحفادهم يموتون للسبب ذاته، ويسلمون 
امرهم ألولي القهر والّزجر من امثال ابي الخيزران 
الذي يخون األمانة ويس��تغرق في رواية مغامرات 
متخيل��ة عن فحولته الجنس��ية، وذلك على س��بيل 

التعويض ألنه عّنين الروح ومخصّي الجسد.
ان ماليي��ن الرهائن م��ن العرب يموت��ون االن في 
مختلف الخّزانات ألنهم يصمتون وال يتجرأون على 
الص��راخ او دق الجدران حتى تدمى قبضاتهم عليه، 
لهذا فاالمة بأس��رها واس��راها في الش��مس وليس 
شخوص رواية غسان فقط، وارض البرتقال الحزين 
اتسعت لتشمل النخيل واألرز والزيتون والقمح في 

خريف قومي استطال وقضم الفصول كّلها!!
__________  

عن القدس العربي

غّسان والزلزال! 



ف��اروق وادي 

عندما اس��تيقظ غابرييل غارس��يا ماركيز من نوم��ه ذات صباح، وقف على 
شرفة بيته يستقبل شمس ذلك اليوم، فلفتت انتباهه جملة من ثالث كلمات 
ُكتبت بخّط كبير، لتشغل مساحة واسعة من الجدار المواجه للشرفة: »بيغي.. 

أعطني قبلة«!
لقد أثار المطلب العادل للعاش��ق المجهول تداعيات كاتب »الحّب في زمن 
الكوليرا«، فأبحر بعيدًا في محاولٍة لفهم تلك المّشاعر الفّياضة التي تختزلها 
كلم��ة الحّب، دون أن تفوته المقارنة بين مش��اعر الحّب وتعبيراته قديمًا، 
وم��ا آلت إليه ف��ي الزمن الحدي��ث، لينتهي بإطالق ن��داء عاجل إلى تلك 

المعشوقة المتمنِّعة: »بيغي.. أعطه قبلة«!
تداعيات ش��بيهة، أطلَقتها ل��دّي قبل أّيام، عبارة احتّلت س��طحي صخرتين 
مكعبتين ضخمتين من كاس��حات األمواج المترامية عن��د حاّفة البحر، على 
الكورنيش في االس��كندرّية، ولكنها جاءت، كما يبدو، بفعل واحٍد ممن نّصبوا 
أنفس��هم أوصياء عل��ى حماية الفضيل��ة: »أترضاها الختك؟!«، وعلى س��طح 
الّصخ��رة الثالث��ة المحاذّية، رس��م كروكي مرتجل لش��اب وفتاة يجلس��ان 
متحاذيين، دون أن يذهب الرسم إلى تصويرهما في وضٍع أبعد من ذلك، 

أو أكثر حميمّية.
عل��ى امت��داد الكورنيش، الذي يتيح، لمن ش��ّبوا مثلي عن ط��وق الحمامة، 
فرصة ممارس��ة رياضة المشي واستنش��اق هواء البحر في الّساعات األولى 
ر يبعث في نفس��ي الغبطة، لش��ّبان وفتيات  من النهار، يدهمنا مش��هد متكرِّ
استيقظوا في ساعات الّصباح ليتناثروا أزواجًا على امتداد الشاطئ المتطاول، 
من المنتزه شرقًا وحّتى األنفوشي وقلعة قايتباي في الغرب. وتتزايد حاالت 
العش��ق عند الغسق، حينما تش��تعل الّشمس قبل أن تسقط كقلب متأجج في 

أعماق البحر، وراء خّط األفق. 
الالف��ت في المش��هد، ليس العّش��اق الذي��ن يتكاثرون عل��ى الكورنيش في 
زمن »أترضاها ألختك«، وإنما كون معظم الصبايا، العاش��قات المعش��وقات 
اللواتي رماهن الهوى على ش��ّط الهوا )كما ُتعبِّر األغنية الفيروزّية(، هّن من 
��عر األنثوي الحرير  المحجبات. بمعنى أن الحجاب الذي أفلح في حجب الشَّ
وح��ال دون تمرده والتطاير مع هّبات نس��يم البحر المش��اكس، قد أصابه 

الفشل الذريع في لجم خفقات القلب العاشق واشتعاالته.
وما عجز الرس��م الكروكي عن بلوغه، هو أن أصابع العاشقين، تتسلل خلسة 
ف��ي العادة، لتتالمس وتتش��ابك، فيما العي��ون ُتبحر في العي��ون. وال تترّدد 
العاش��قة، في كثير من األحيان، من أن تريح رأس��ها المغّطى بالحجاب على 
كت��ف فتى أحالمه��ا. وال بأس، إذا ما كانت زاوية التخفي كافية، أو الجلس��ة 
نائي��ة، من أن تس��تجيب الفتاة، وتمنح فتاها ما طلبه عاش��ق بيغي، دون أن 

تتعب نفسها في سؤال أخيها إن كان يرضى أم ال!
ظاهرة العاش��قة المحّجبة، التي تمنح أصابعها ورأس��ها للحبيب، لفتت انتباه 
صديق ل��ي زار إيران قبل س��نوات قليلة. ق��ال إن الثورة اإلس��المّية، التي 
نجح��ت إلى حّد كبير في فرض الحجاب على رأس المرأة هناك، أخفقت 
في فرض الحجاب على قلب المرأة ولجم اندفاعاته العاطفية، وقمع رغبتها 

في إطفاء ظمئها العارم للحّب.
ف��ي مصر، التي ألقت فيها هدى ش��عراوي الحجاب في وقٍت ُمبكِّر اس��تبق 
ر  ثورة 2٣ يوليو، فكانت إش��ارة إلى إطالق رصاصة البدء في معركة تحرُّ
الم��رأة، وتعبيرًا عن الريادة التاريخّية لمصر ف��ي معارك الحرّية والتحرر 
االجتماعي والوطني، نش��هد اآلن، في هذا الزم��ان، اجتياحًا منفلتًا للحجاب، 
ُيساير التنامي المتسارع للحركة األصولّية التي تجتاح الّشارع، لتعيدنا إلى ما 

قبل أسئلة التنوير وأفكارها الُمبّكرة في مطلع القرن الماضي.
ولك��ي ال نظّن أن القدي��س »فالنتين«، الذي نقف اآلن عل��ى ُبعد خطوة أو 
خطوتين من يومه )وقد بات العّشاق العصريون يحتفلون فيه بعيدهم ببذخ 
بورجوازي تخضع فيه الوردة القتصاد الس��وق والعرض والطلب واالستغالل 
م��ة، دعنا نتوق��ف بتقدير عند  الرأس��مالي(، ه��و حالة دينّي��ة غربّية متقدِّ
ر حول الحجاب، ومداخالته  االجتهادات الجريئة التي أطلقها مفكِّر دينّي متنوِّ

الشجاعة المستندة إلى آياٍت قرآنّية، والتي ال ترى فيه فرضًا سماويًا.
لك��ن الدكتور جمال البّنا، وهو ش��قيق مؤس��س حركة اإلخوان المس��لمين، 
الشيخ حسن البّنا، لم يتوقف عند اجتهاداته بشأن الحجاب، وإنما تجاوز ذلك 
إلى رؤية أن ش��يئًا من األحضان والقبالت بين المحبين والمراهقين ليست 
من المحّرمات في ش��يء. فالمس��ألة هي من سمات الضعف البشري الذي 
يعفو اهلل عنه، ويغفره للمحبين. وال ش��كّ ف��ي أن القوى األصولّية لم تتردد 
في ش��ّن هجوم كاسح على البّنا، لعل أبس��ط تجلياته اتهام المفكر اإلسالمي 

بأنه يدعو لإلباحّية!
ولنا أن نتخّيل، كيف ستنقلب الدنيا رأسًا على عقب، في الذهنّية الذكورّية 
األصولّي��ة خاّص��ة، إذا ما تناه��ا إلى الواحد منه��م، بأن أخت��ه، »بيغي« ذات 
الحجاب، الجالس��ة على كورنيش البحر، قد اس��تجابت أخي��رًا لنداء قلبها، 
ونداء غابرييل غارس��يا ماركي��ز، وقّدمت لحبيبها، ع��ن طيب خاطر.. تلك 

القبلة المشتهاة!؟ 

احُلّب يف زمن »أترضاها ألختك«

سميح القاسم

أتسلى احيانا بقراءة االبراج في بعض الصحف التي تصلني. 
وف��ي احد اعداد جريدة »االتحاد« األخيرة قرأت نصيحة 
لموالي��د برج الث��ور )وانا منه��م(، بمعالج��ة القضايا التي 
يواجهونها، بأعصاب باردة، ورغم الصعوبة والمش��قة في 
العثور على برودة االعصاب، في هذا الزمن »من الجحيم 

الجليدي« فقد قررت المحاولة، وها أنا احاول.
ف��ي زيارتي االخيرة لمصر اجرى صحفي جزائري مقابلة 
معي، س��ألني فيها عما يفعله المثقفون العرب هذه االيام 
إزاء القضايا الكبرى التي تشوه الحياة العربية من المحيط 
ال��ى الخلي��ج، قضايا االحت��الل والقمع واالس��تبداد والفقر 

واألمية والمرض والحرمان والتخلف والبطالة والصراعات 
االقليمي��ة والمذهبية والقبلية، فقل��ت: »بهدوء اعصاب«: 
الص��ورة واضحة، ومعظم من تنعتونهم بالمثقفين العرب 
أصبحوا مجرد مرتزقة واقنان وعبيد في مزارع السلطة 

والنفوذ واالقتصاد والهمينة.
بع��د عودتي من مصر وجدت هن��ا ما يكفي ويفيض عن 
الحاجة، م��ن المصائب والويالت والهموم. فنس��يت تلك 
المقابلة الصحفية، ولكن الصحفي الجزائري النشيط واصل 
عمله ونش��ر المقابل��ة، وقامت قيامة بعض المش��تغلين 

بالشأن الثقافي.
إتصلوا بي في بث مباشر، من فضائية »هنيبعل« التونسية، 
ضمن برنامج: بال مجاملة، وبدأ القصُف والقصف الُمضاد« 
واتفقن��ا اخي��را على ان معظم م��ن ينعتونه��م بالمثقفين 
الع��رب هم فعال من المرتزقة واالقنان والعبيد، مع تأكيد 
االحت��رام للقلة الش��ريفة من المثقفين الذي��ن يواجهون 
القمع السياسي واالجتماعي والفكري والفساد االقتصادي، 
بشجاعة وبوضوح ويدفعون الثمن كامال، دفعة واحدة، او 

بالتقسيط غير المريح!
وعلمت من اخ عربي س��وري ان ش��خصا اس��مه »عبد« 
)اس��م على مس��ّمى( ويعمل ف��ي صحيف��ة لبنانية – غير 
لبنانية، هاجمني بمقال شديد  اللهجة، لكنه لم يجرؤ على 
مواجه��ة موضوع »المثقف والس��لطة«، لكونه، ش��خصيا، 
م��ن المرتزقة االقنان المعروفين ف��ي بلده، وفي حركة 
حقيرة وُمنحطة راح ُيكيل لي الش��تائم الطائفية، مش��ّهرا 

ب��ي وبالطائف��ة الدرزي��ة الت��ي »تخدم« ف��ي الجيش 
االسرائيلي!

قل��ت لالخ العربي الس��وري: ان ه��ذا »العبد« هو من 
اف��رازات الطائفي��ة المزمنة في لبن��ان التعيس، ويوم 
اجت��اح الجيش االس��رائيلي لبنان وحاص��ر بيروت، لم 
يكن ذل��ك »العبد« وأمه واخته ف��ي صفوف المقاومة 
اللبنانية، بل كانوا يرشون الورد واالرز على جنود الجيش 

االسرائيلي!
ل��ن اكرر هنا قصة السياس��ة االس��رائيلية مع عرب هذه 
البالد ونهج فّرق تسد، ومسألة الخدمة االلزامية والخدمة 
التطوعية، بل اكرر لذلك »العبد« ان ش��عبنا هنا نجح في 
االمتحان وحافظ على جوهر تاريخه وروح وحدة مصيره 
رغم سياس��ة اس��رائيل الرس��مية والمنهجي��ة، وان هذا 
الش��عب، بكل طوائفه وعائالته ومناطق��ه، يواصل الكفاح 
في س��بيل حقوقه القومية والمدنية، ومن حقه ان يدعم 
»المثقفون« العرب مس��يرته الوطنية التقدمية الش��ريفة 
والنظيف��ة. ونعلم ان المثقفين العرب االحرار والش��رفاء، 
من المحي��ط الى الخلي��ج، يدعمون حقا هذه المس��يرة 

المبارك��ة، لكنن��ا ال ُنخفي ألمن��ا إزاء ظاه��رة »المثقفين 
المرتزق��ة واالقن��ان والعبيد« الذين يخدمون اس��يادهم 
الذي��ن يوّجهونهم بالريم��وت كونترول، من واش��نطن، 
الى لندن، فباريس، فتل ابيب، وس��واها من عواصم الشر 
والفتنة التي ال تريد للعرب ش��يئا س��وى الركوع لالحتالل 
االجنب��ي والخنوع لالمالءات االجنبية. والضلوع في الخيانة 
والهوان والتشرذم واالنحطاط، وفي هذه الخانة المظلمة 
والمؤلمة يتحرك اشباه المثقفين، من المرتزقة واالقنان 

و«العبيد«.
وبالمختص��ر، فنحن اعلى م��ن ان يطاولونا، ونحن اقوى 
من ان يستفزونا، ونحن ارقى من ان يستدرجونا، ونحن 
ابق��ى من كل اله��راء الطائفي القبل��ي المتخلف والذليل، 
ام��ا هؤالء فلن تخفى حقيقتهم على »المفتحين« من ابناء 
هذه األمة، حقيقة كونهم مجرد »مرتزقة واقنان وعبيد«، 
البطولة عندهم خيانة، والهرب عندهم شجاعة، والثقافة 

لديهم بضاعة!
وبب��رودة اعصاب، حس��ب نصيحة زاوي��ة »االبراج« في 
جريدة »االتحاد« فاننا نس��أل اهلل ان يهديهم سواء السبيل 
وان يف��ّك ُعَقَده��م لعلهم يرع��وون ويتق��ون ويعقلون 

ويهتدون.. واهلل يهدي من يشاء.
 )الرامة – الجليل – مدى الحياة(

__________
االتحاد-حيفا

مرتزقة ... وأقنان

رأي
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ال تفهم ملاذا يعاملونها برفق
حتمّى و إن كثر غبارها

يف  الثريمّا تفتقدها يف الصمّ
بني حنيٍ  وآخر

تكره أن متوت احرتاقًا

فحم النراجيل املشتعل 
يبقيها متيقمّظة

و خائفة

تكره رائحة احلروق الصغرية 
على جسدها

حتزن 
ألنمّ تشومّهاتها ال جتممّل

تكره أعقاب السجائر
عام و فتات الطمّ

تشعر بالربد أحيانًا

تزعجها جتاعيدها

تضحك حني يسأل أحدهم 
عن جنسيمّتها

تتساءل ماذا يفكمّر احملدمّقون 
بها شرودًا

فال يالحظون وجودها

يتعبها القلقون

حيلم بها الفقراء
لكنها ال تعرفهم

تسلمّيها احلشرات
لكنمّها تكره رائحة مبيداتها

تؤملها الصفعات املفاجئة

حتبمّ الستائر املفتوحة

حتسدها 
ألنمّها ترى العال دائمًا

الستائر يتعبها الوقوف
فتحسدها على استلقائها 

الدمّائم

حتبمّ رائحة القهوة
بعيدةً 

يوتمّرها فنجان قهوٍة يف يٍد 
متوتمّرة

ختشى لسعتها 

متلمّ رائحتها 
حني تصبح جزءاً منها

صديقتها
مدفئة

الفتى حيبمّ اجللوس فوقها
قرب املدفأة

هي و املدفأة
تدفئانه

هو و املدفأة
يدفئانها

املدفأة ال يدفئها أحد

تودمّعها  
يف الربيع

و تفهمها

حتبمّ أن تظلمّ عارية

يفي تكره غالفها الصمّ

ختتنق بداخله 

وحيدة جدمًّا

تفكمّر بالثريمّا

ختاف أن ُتنسى
حني يأتي الشتاء 

ال متيمّز المّليل
من النمّهار

ال حتبمّ االنتقال إىل بيٍت 
آخر

حنني 
و غربة

الضوء يشعرها باألمان

هي ال تعين للضوء شيئًا

ميلؤها األمل
حني ُتلمس 

يف غالفها

تفزعها األنامل يف أواخر 
الربيع

***

نهاراً..
مطوية فوق كثريات مثلها

على شكل مربمّعات
بالقرب من الواجهة الزجاجيمّة

أو الباب

أو ملفوفة بشكٍل
دائريمّ 

واقفة و زميالت هلا  
وايا   يف إحدى الزمّ

أو منبسطة كما هي
بكاملها

على األرض

مس  أو متدلمّية حتت أشعمّة الشمّ
على شرفٍة خارجيمّة

تنتظر 
بقلق و فرح 
كطفل مْيتمٍ 

ينتظر من يتبناه 

لياًل ..
باحي يف مكانها الصمّ

أو يف مكاٍن آخر 
واقفًة أو مستلقية

أو مطويمّة

هدوٌء يعممّ املكان

ال شيء سوى العتم 
و االنتظار

نهارًا

تنتظر..
إىل أن تشري حنوها سبابة

ومتتد إليها أيد
حتملها

إىل مكان  ال تعرفه 
***

بكرات خيوط..
ألوان 

إبر
ألوان

رسوم
خيوط

ادة بعد ال سجمّ

خيط 
لون

إبرة
رسم
حبكة

حبكتني
ثالث حبكات

إبرة
لون آخر

رسم
خيوط

عدمّة حبكات
ألوان

ادة بعض سجمّ

ادة تولد حبكًة حبكة السجمّ
 

تشعر جبسدها و هو ينمو 
ببطء

ال ذاكرة هلا بعد
ال شيء

 
ادة و هي تولد السجمّ

ال تعرف 
سوى أنمّها 

. تتألمّ

)من المجموعة الشعرية »وفي 
رواية أخرى« الصادرة عن دار 
منشورات  مع  بالتعاون  مالمح 

إكس أو(

السّجادة
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