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أجرى الحوار: سليم البيك

ُيس��لط  أن  الب��د 
الض��وء أكث��ر على 
النس��ائي  المنج��ز 
ف��ي  الفلس��طيني 
كاف��ة مجاالت الفن 
وواض��ح  واألدب، 
أنهن يسبقن الرجال 
في ذلك، وهذا أمر 
كون  للتفاؤل  يدعو 
تق��ّدم المجتمع��ات مرتبط جدلي��ا بتقّدم 

وضع المرأة في تلك المجتمعات.
التقيتها صدفة في معرض أبوظبي للكتاب 
عندم��ا اّتصل بي أح��د األصدقاء يخبرني 
بأن »أس��رع« إلى دار اآلداب، حيث كانت 
سامية عيسى توّقع باكورتها »حليب التين«، 
وحي��ن وصل��ت عرفت ما س��بب هذه ال� 
»أسرع«: س��امية من بلدتي في فلسطين 
وقد زارتها قبل سنوات ولديها من هناك 

قصص كانت »تحرز« أن ُأسرع لسماعها.
إليكم ه��ذا الحوار، وهو األول مع س��امية 
الذي ينشر إثر صدور »حليب التين«. فيه 
تعرفون ع��ن تلك القصص وع��ن غيرها، 

عن الرواية، وبالتأكيد عن راويتها.

ص��درت مؤخ��را روايتك األول��ى "حليب 
التي��ن"، والتي تتن��اول الحياة القاس��ية في 
المخيمات الفلس��طينية، وأتت الرواية بعد 
تحقيق��ات طويل��ة ومثيرة للج��دل كنت 
كتبتها عن المخيمات الفلسطينية في لبنان 
حي��ن كنت تعملي��ن في الصحاف��ة هناك، 
وجرأتك في كليهما ملفتة، ما تأثير عملك 
الصحاف��ي على عملك االدب��ي؟ وال بد أن 

أسأل عن هذه الجرأة في كال العملين.
الحقيقة هنالك تأثي��ر لميولي األدبية على 
عملي الصحافي بداي��ة وليس العكس.فقد 
كتب��ت التحقي��ق الصحفي بنكهة س��ردية 
درامي��ة ولطالم��ا بدأت تحقيقات��ي بداية 
أدبي��ة قصصية وأنهيته بتس��اؤل نقدي أو 
أدبي . ولطالما كن��ت أرى تفاصيل الحياة 
بمنظ��ار أدب��ي وأم��ارس عملي��ة التفكير 
النقدي وأحاول بيني وبين نفسي أن أخط 
في ذهني التعابير األقوى أدبيا للتعبير عن 
فكرة التحقي��ق. من ناحي��ة أخرى عملت 
على الناحي��ة البحثية والمنه��ج العلمي في 
تقديم موضوع التحقيق وإشكاليته وتقديم 
الوثائق والدالئل على ما أقوم به وأتقصاه 
بن��اء على بين��ة نصية مناس��بة للموضوع 
ال تتض��ارب م��ع ف��ن التحقي��ق الصحف��ي 

الذي أعتبره من أرق��ى الفنون الصحافية 
وأكثرها شمولية. أما تأثير العمل الصحفي 
على عملي األدبي ,إن تقصد "حليب التين" 
أو م��ا أكتب��ه اآلن".." فإنه زودن��ي بالدافع 
للكتاب��ة واإللح��اح بب��دء مش��روع حياتي: 
أي أن أكت��ب . المعلوم��ات ع��ن الواق��ع 
اإلنس��اني س��واء في تفاصيل حي��اة الناس 
ف��ي المخيمات أو ف��ي المجتم��ع اللبناني 
التي كنت أجمعه��ا للتحقيقات على اختالف 
أنواعه��ا كانت مهم��ة , واس��تخدمتها في 
التحقيق المنشور ال في الرواية. إنما هنالك 
على تخ��وم ه��ذه التحقيقات وف��ي أثناء 
إجرائ��ي إليها أظن تجمع ل��دي مخزون 
هائ��ل وجداني من اللحظات التي عش��تها 
وأن��ا أجري هذه التحقيق��ات وأتفاعل مع 
إش��كاليات الحياة في المخيمات,وإن كنت 
ال أجهلها باألس��اس ,بل أنا أعيش وس��طها 
كون��ي فلس��طينية وتربيت ف��ي المخيم. 
هنالك تأثير ربما لتجربتي النضالية الطويلة 
والتي أفضت إلى إحساس عميق بالغضب 
بسبب الفس��اد السياس��ي واألخالقي الذي 
ش��اب هذه التجربة لدي جمي��ع الفصائل 
الفلس��طينية تقريبا إال من استثناءات قليلة 
وفردية. ليس ذلك فحسب,تولد لدي مع 
الوق��ت وقبل اجتياح إس��رائيل للبنان عام 
1982 أن الهزيم��ة وقع��ت قب��ل االجتياح 
وكانت هزيمة داخلية لم تفعل إس��رائيل 

إال أن وضعت لها ورقة النعوة.
أعلن��ت قبل ذلك التاريخ لمن كنت أعمل 
معهم,رفاق��ي ف��ي النضال"أنني أنس��حب 
م��ن ه��ذه الطري��ق ألنه��ا ال ت��ؤدي إلى 
فلسطين,وبقيت بعد االجتياح وسط إحباط 
هائ��ل أفكر ف��ي البدي��ل وال أجده. عدت 
للدراس��ة وتخصصت باإلعالم أساس��ا كي 
أعبر وأمارس ش��يء من المقاومة عبره 
عبر تقصي وكش��ف اإلشكاالت الصعبة التي 
نعانيه��ا في المخيمات وأيضا الممارس��ات 
العنصرية التي تعرض لها الفلسطينيون في 
لبنان إثر انس��حاب المنظمات الفلسطينية 
م��ن لبن��ان وأن أكون بجان��ب أهلي في 
المخيم��ات وق��د فادني كون��ي متزوجة 
من لبنان��ي وأحمل الهوي��ة اللبنانية بعض 
اللبناني  المجتم��ع  في  الش��يء,ومنخرطة 
وأع��رف كيف ينظر إلين��ا وكيف يتحدث 
عن��ا بع��ض الغ��الة,ال س��يما أن المجتم��ع 
اللبناني غارق حتى أذنيه في الطائفية ولم 
يكن مس��تهجنا أن يمارس عنصريته على 
الفلس��طينين ,وأدت ه��ذه العنصرية إلى 
ارتكاب جرائم ومجازر حتى إس��رائيل لم 
تج��رؤ على ارتكاب مثي��ال لها وكان هنالك 

صمت.
وسط هذا الجو المشحون والبائس عشت 
س��نوات طويلة أعاني منه عاطفيا ووطنيا 
وأش��عر بأنني يجب أن أفعل ش��يئا. ومن 
هنا جاءت فكرة التحقيقات الصحافية التي 
بدأت فيه��ا بفتح الملف الفلس��طيني على 
مصراعيه وإخبار العالم بأسره عن معاناة 
سكان المخيمات في لبنان لكشف العنصرية 
الت��ي يواجهها الفلس��طينيون في مخيمات 
لبنان ليس من القوى الرسمية أو الحزبية 
بل النظام السوري نفسه الذي كان يدعم 
ويشجع بعض هذه الممارسات بل أكثرها 
وحش��ية بل وحتى األمم المتحدة وتخليها 
عن تقديم الخدمات اإلنسانية التي وعدت 
به��ا ب��ل وحتى ق��وى الفس��اد المنتش��رة 
ف��ي المخيمات,ونح��ن ل��ن ننس��ى حرب 
المخيمات ويوما ما س��يحاكم المجرمون 
الذين ارتكبوها كم��ا الجرائم جميعها التي 
العديد  الفلس��طينيين,هناك  بحق  ارتكبت 
من منظمات المجتمع األهلي الفلس��طيني 
ف��ي المخيم��ات ب��دأت تنظم نفس��ه إثر 
العديد من التحقيقات التي كتبتها وفتحت 
دع��اوى دولية لمحاكمة مجرمي مجزرة 
صبرا وشاتيال أو للدفع باتجاه نيل الحقوق 

المدنية للفلسطينيين في لبنان..أو ..أو . 

ه��ذه روايت��ك األولى، كي��ف أتيت بفكرة 
الرواي��ة وأين وج��دت أبطاله��ا وامكنتها؟ 
وقبل ذل��ك موضوع الرواي��ة كيف أتيت 

به؟
حلي��ب التين هي أول رواية ل��ي نعم,لكنها 
ل��ن تك��ون األخيرة,ب��ل ه��ي ج��زء م��ن 
مش��روع روائي طويل ثيمت��ه الكبرى هي 
المرأة الفلسطينية بكل إشكاليات وجودها 
اإلنساني,بدءا من جسدها وانتهاء بحقيقة 
وجودها والعراقيل التي تكبل هذا الوجود.

ه��ي رواية فلس��طينية بالطب��ع ألن الثيمة 
الكبرى لنا نحن الفلسطينين فلسطين. ألنها 
الحب وألنه��ا الجرح الكبير.فك��رة الرواية 
أتت من وس��ط واقع المرأة الفلس��طينية 
المهمش والمنس��ي,وكأنها وجدت لتحمل 
قرارات الرجل وتبعات خياراته ومساندته 
من غير أن يكون لها حصة تساوي قدرها 
وحصته��ا من األلم في س��احة القرار,وهي 
ف��وق ه��ذا ورغ��م كل التضحي��ات الت��ي 
تتحملها ما تزال العقلية الذكورية تتحكم بها 
وتفرض سلطانها بأشد ما هو كائن عليها. 
وإن حدث وبرزت في مجاالت عدة فهي 
بالعموم تعاني من الفقر الذي سببته النكبة 
وكان النتيجة األولى لها على الفلس��طينيين 

ال بّد أن خنلص من مسا رب س���بب تسمية اجلريدة 
برّمان كي أنتقل بافتتاحياتها ملواضيع أكثر مصريية 

يف الثقافة والفن الفلسطيين.
األل���وان الطاغي���ة – طاغية ع الّصب���ح؟- يف هذه 
الرّمان هي أل���وان التطريز الفلس���طيين، وحتديدا 
الثوب النسائي الفلس���طيين، وإن اختلفت األلوان 
من منطقة ألخرى. واألل���وان الطاغية جململ هذه 
املناط���ق هي األمحر بدرجاته، وبنس���ب أقل بكثري 
الربتقالي بدرجاته، إضافة إىل اللون األس���ود، وهو 
يف رّمان لون النص. واألل���وان ذاتها جندها يف حبة 

الرمان، شفتوا كيف؟
س���بب آخر هلذه التس���مية أني قد صّممُت اللوغو 

)كلمة رّمان باألمحر( وقد أحببته وْعِلِقت.
س���بب آخر، وقد حاول���ت االحتفاظ به لنفس���ي، 
ينفضح يف احلوار التالي الذي جرى يف احدى صاالت 
معرض أبوظيب للكتاب بي���ين وبني أحد األصدقاء 
الصحافيني، ومن احلوار س���يتبنّي أنه فلس���طيين 

طبعا:
هو: مجيل.. وليش اسم رّمان؟

أنا: يف واهلل كذا س���بب، يعين األل���وان متال، وعالقة 
الرمان باألرض وهيك يعين

هو )وقد رفع يده كأنه حيمل قنبلة يدوّية، واليت مُسّيت 
أيام الثورة بالرمانة(: وإلنه هاهاها الرّمااانة هاهاهااا

أنا: مز هاها بو هوهاهاهاهو ط
هو وأنا معا وقد أصبحنا مزعجني وأثرنا بلبلة: هاها 

هع هاهاهاااا حيرق حريشك
ال تستزخنونا. وقتها، بشريف، كانت مضحكة.

ال أدري إن اس���توفيت يف االفتتاحيات حتى اآلن مجيع 
األس���باب لتربير تلك التس���مية، لكين الب���د أن أنتقل 

ألمور أكثر جدّية، كفاها اهلل:
مأساتي أني أعتقد بالتغيري الدائم، وأن الثابت الوحيد 
يف هذا الكون أن كل شيء متغرّي، وإجيت )قال( أعمل 
جريدة. يع���ين أعتقد بأن األعداد ال���� 8496 القادمة 

ستشهد تغيريات أخت شليتة يف كل عدد منها.
عمبضلين أبعبص بالدزاين تبع رّمان، وعرأي أبو الزوز 
الرحبان���ي »ما أزال« أبعبص بالدزاي���ن. أي ما ُدمت 
أنا بصحيت وعافييت وسالميت الذهنية )املفرتضة( وما 
ُزل���ت، يعين ما انزلت، يعين بعدن���ي طّيب ومل ُأزل من 
الوجود، إيش بدي أعم���ل؟ بعد الغدا متال. صاحب 
زياد »ما يزال« بيس���تهدف األبنية، وأنا إيش أعمل؟ 

أتفّرج عليه؟ طبعا ما أزال أبعبص بالدزاين.
وبعرفلي ش���وية فوتوشوب وش���وية إن دزاين، يعين 

وعرأي زياد كذلك: خود بقى تعا قيمين.
بَقوّلي إني الزم أنهي االفتتاحية هون بس مش راح أرد 

عَلي قبل ما أذكرلي شغلتني مهمتني:
يف ح���ال مل أغرّي رأيي قبل ص���دور هذا العدد،  	•
موضوع الغالف لكل عدد بدأ من العدد السابق يف أن 

يستقّر على حوارات خاصة برّمان.
خلص، طلعت شغلة وحدة مش شغلتني. باي.

تعا قيمين

سامية عيسى تتحدث لرّمان عن
وطن من احلكايات

ع الغالف



رجاال ونس��اء ولكن وقعها كان أشد على المرأة 
فضال عن ازدياد وطأة العقلية الذكورية للمجتمع 
الفلس��طيني بعد النكبة في محاولة ربما لطمس 
العار الذي لح��ق بنا نتيجة خس��ارة أرضنا,وتاليا 
النكبات المتتالية التي لم يتسبب بها العدو وحده 
ب��ل غياب الرؤية الواضحة والممارس��ة النضالية 
الدؤوبة التي تليق بش��عب يحاول عنيدا أن يعود 

ألرضه.

ألم تفك��ري في احتم��ال منع الرواي��ة في عدة 
دول عربية بس��بب دخولك بروايتك "محميات 
اجتماعي��ة" يحظر تناوله��ا، ويضاعف هذا الحظر 

كونك امرأة، ويضاعفه أكثر كونك فلسطينية؟
أبط��ال روايتي ش��خصيات ركبتها م��ن مخيلتي 
تمكنن��ي من تنفي��ذ الثيم��ة الت��ي أردت العمل 
عليها,لكن كان يحدث أحيانا أن تقودني الشخصية 
التي ألفتها إلى أقدار تفاجئني أنا التي تكتبها,أقدار 
أحيان��ا كانت غير عقالني��ة بالظاهر ولكنها األكثر 
منطقي��ة في مواجه��ة مواق��ف معينة,خاصة في 
الموقف الذي واجهته"صديقة" لحظة تحولها إلى 
"مومس". كان��ت غاضبة من الف��خ الذي وقعت 
فيه وأيضا بالمرارة التي تالحقها من بيروت إلى 
دبي,فتتخ��ذ ق��رارا بالولوج إلى عال��م الدعارة 
وتركب المرارة وتصبح م��رة. حليب التين هي 
مفردة تحمل مع��ان كثيرة في الرواية وتركت 
للقارئ حصته في التفاعل مع الرواية كي يحرك 
مخيلته هو أيضا ,فالقارئ بالنسبة لي ليس متلقي 
مفع��ول به أو فيه بل هو فاعل ويحق له أن يمأل 
الفجوات وأن يترب��ص باإليحاءات التي ال تقولها 
الرواية عالنية ويحاول أن يقوم بدوره من خالل 

القراءة.
لم أفكر بالمنع وإن أتوقعه ولكني لم أفعل شيء 
ألتجنب��ه. يوم كتب��ت الرواي��ة كان لدي هاجس 
أن أم��ارس حريتي المطلقة واعتب��رت الرواية 
هي الس��احة الحقيقي��ة ألقول كلمت��ي بعيدا عن 
أية سلطة أو س��يطرتها ,وأعتبر الكتابة الروائية 
تحديدا مضمار للتحدي لكل من يعمل أو عمل 
على طمس اإلنس��ان ووجوده وحوله إلى كائن 

منسي ال يس��عه العيش ككائن حر مكتمل 
الوجود.أنا ال أخاف من أحد. الرواية كتبتها 
منذ سبع س��نوات ولكني لم أنشر بسبب 
هذه القيود االجتماعية التي نعرفها جميعا 
. كان ل��دي ظ��روف خاصة ال تس��مح لي 
بوقف��ة التحدي بالنش��ر,لكني اآلن أعتقد 
أن ه��ذه الظروف ت��زول وبطريقها إلى 
ال��زوال وال أعبأ إن تم منعه��ا. إذا حدث 
ومنعت سأنش��ر الرواية عل��ى اإلنترنت. 
كوني فلس��طينية ال يشكل فرقا. أنا كتبت 
للنس��اء وللرجال أينما كان��وا فالكثير من 
المعاناة الفلس��طينية انتش��رت في عالمنا 
العربي كالعراق والسودان ولبنان واليمن 
والصوم��ال والقائمة طويلة.أما بالنس��بة 
لثيم��ة المرأة فهي إش��كالية تهم النس��اء 
في العالم أجمع وفي أكثر الدول "تطورا" 
و"تقدمي��ة"  فالوج��ود المنته��ك للمرأة 
هومشترك إنس��اني عالمي وأنا متأكدة 
أن هنال��ك وقف��ات عديدة ف��ي الرواية 
س��تجد فيها كل إمرأة نفس��ها ليس في 
ال��دول العربي��ة فحس��ب بل ف��ي العالم 

بأسره.

ماذا تكتبين حاليا؟ وماذا عن كتاباتك غير 
الروائية؟

أكت��ب حالي��ا رواي��ة ولك��ن ال أس��تطيع 
التحدث عنه��ا اآلن حفاظا على خصوصية 
الرواية ولكنها تقع في خانة الثيمة النسوية 
بامتياز وأطمح أن تكون مؤثرة في واقع 
الثقافة العالمي. ال أستطيع أن أقول أكثر. 

أنا اآلن بدأت مش��واري ولن يوقفني شيء. لقد 
صمتت طويال وآن لي أن أحكي!!

سأس��ألك عن ذهابك إلى فلسطين عام 1996، 
البد أن تل��ك التجربة تركت تأثي��را كبيرا على 
كتاباتك الصحفي��ة واألدبية الحقا، م��اذا تخبرينا 

عنها؟
زيارتي إلى فلس��طين حدثت ف��ي العام 1995 
وكان��ت االحتالل يحتفل بذكرى االس��تقالل وهو 
يوازي ذكرى نكبتنا. كتبت عن هذه الزيارة من 
خالل تحقيق نشر في ملحق جريدة النهار الثقافي 
"وط��ن من الحكايات". س��بب زوبعة عاطفية في 
المخيمات الفلسطينية في لبنان وتم نسخه مئات 
النس��خ وتوزيعه على من لم تتس��نى له قراءته 

وال أزال حت��ى الي��وم أقاب��ل أناس��ا يخبرونن��ي 
حي��ن يعرفون من أنا أنهم قرأوه ونس��خوا منه 
مائة أو خمس��ين نس��خة وزعزها ف��ي المخيم. 
نش��ر التحقيق في وق��ت كان الفلس��طينيون ما 
زالوا تح��ت وطأة رعب ح��رب المخيمات التي 
حدثت بين 1986و1988 وعانى الفلس��طينيون 

من��ه وط��أة حص��ار بالن��ار 
والجوع دام ثالث س��نوات. 
ليحكي عن  التحقي��ق  ج��اء 
امرأة فلسطينية ولدت في 
بي��روت ولم تع��رف بلدها 
إال من خالل حكايات جدتها 
وأمها ونساء العائلة,وكتبت 
وبح��ب  واعت��زاز  بفخ��ر 
لبل��دي وأهل بل��دي. بكى 
الكثير يومها واتصل بي من 
يعرفن��ي وأش��عروني أنني 
أتيت لهم بنص��ر. لم أتوقع 
حقيقة رد الفع��ل هذا على 
تحقيق��ي. كان أول تحقي��ق 
لي ويع��ود الفضل بنش��ره 
خ��وري.  الي��اس  للروائ��ي 
حين علم أنن��ي ذاهبة إلى 
فلس��طين وأخبرت��ه نيت��ي 
بكتاب��ة تحقيق ع��ن الزيارة 
الس��اخرة  بلهجت��ه  ق��ال 

.خ��ذي  انفع��االت  تكتب��ي  :ال 
مالحظات ومش��اهدات  واقعية واكتبيها واتركي 

للناس أن تنفعل. وهكذا كان .
الحقيق��ة الزي��ارة كانت أبعد بكثي��ر من مجرد 
كتابة تحقيق. الزي��ارة غيرتني. غيرت مفاهيمي 
ورؤيتي لألش��ياء خاصة بما يتعلق بعودتنا. أعتقد 
أنه��ا النبع ال��ذي يلهمني حياتي ك��ي أليق بهذه 
األرض وك��ي أليق بها يجب أن أكون حرة. حرة 
بكل معنى الكلمة كي أكون قوية ولهذا أمضيت 
عمري أقوي نفسي وأصقل مهاراتي وأعزز كل 
ما يلزم في كي أكون الشخص الذي يليق بهذه 
األرض. لم أبك في حياتي كما بكيت في فلسطين 

. لم أصدق أن لدينا أرضاا بهذا الجمال ونحن ما 
نزال نتصرف بس��ذاجة في مس��ألة العودة إليها. 
إنها الجنة عل��ى األرض وهذا ليس اس��تعارة. ال 
يمكننا أن نعود إن لم نحل إشكالية المرأة بشكل 
جدي من خالل تغيير منظومة تفكيرنا. لن يكون 
هنال��ك معنى للرجولة من غير أن تكون المرأة 
حرة ليس ف��ي المجتمع الفلس��طيني وحده بل 
بالعال��م كله. إن أية حري��ة منقوصة للمرأة هي 
أيضا حرية منقوصة للرجل. بين الرجل والمرأة 
ال يوجد تضاد وجودي بل تحقق لوجود اإلنساني 

لكليهما.

م��اذا تقرأين عادة، ولمن تق��رأي، ومتى وكيف 
تكتبين؟

أقرا ف��ي جميع الحقول.في الفلس��فات المختلفة 
وف��ي السياس��ة والفك��ر والنق��د األدب��ي وعلم 
النفس وفي األدب والش��عروالرواية والفن ,وفي 
السينما واإلعالم.أقرأ في كل شيء تقريبا . ليس 
لدي كت��اب معيني��ن وإن كنت أح��ب أن أقرأ 
للبعض أكثر من غيرهم حي��ن تعجبني كتاباتهم 
والطريقة التي يكتبون 
به��ا. أق��رأ أيض��ا في 
أنا  العلمي��ة.  األم��ور 
شخص نهم بما يتعلق 
بالقراءة لكني ال أحفظ 
واألس��ماء  العناوي��ن 
التي أقرأها. أحب أن 
أحفظ لكن��ي ال أحفظ 
القلي��ل. ما يهمني  إال 
كت��اب  أي  ق��درة 
على إمتاع��ي وإثارة 
المعرفي��ة  دهش��تي 
واإلنس��انية. ثم يدخل 
روح��ي  مس��ام  ف��ي 
أنه  وأعتقد  ودماغي 
يخرج بطريقة ما حين 
تفكير  أي  يس��تدعيه 
أو موق��ف حواري,أو 
التأمل,فأن��ا  فت��رات 
أتأم��ل كثي��را. لك��ن 
أهم كت��اب أحببته هو 
كتاب الحياة ومنه أس��تمد معظم معرفتي ,وإن 
كنت م��ا أزال أحمل الكثير من األس��ئلة التي لم 
أج��د أجوبة لها أو غير متأكدة من األجوبة التي 
توصل��ت إليها. لكن أعتقد أنن��ي تأثرت بالثقافة 
اإلس��المية وإن كن��ت غير ملتزم��ة لكني قرأت 
الكثير في اإلسالم وعن اإلسالم مذ كنت صغيرة. 
أحب السيرة النبوية وسيرة السيد المسيح.أقرأ 
القرآن��ن دائما وأيضا أقرأ ف��ي اإلنجيل وقرأت 
مقاط��ع كبي��رة من التلم��ود وحاليا أق��رأ كثيرا 
عن تأس��يس الحركة الصهيوني��ة وبروتوكوالت 
حكماء صهيون. يعجبني إبن رش��د وابن خلدون 

والمتنبي.أم��ا الكتاب الحديثين فإدوارد س��عيد 
أثر بي كثي��را .أثرت في جرأته الفكرية وولوجه 
مج��االت لم يفكر فيها الكثي��رون. أحب أدونيس 
كله تقريبا فكرا وشعرا. أحب قراءة روايات الياس 
خوري لديه حس مرهف جدا ويكتب أحيانا مثل 
النس��اء. الروائي��ات العربيات ال أق��رأ لهن ألنني 
أري��د أن أكت��ب كتابة أصيلة ه��ذا ال يعني أنني 
ال أرغب بق��راءة رواياتهن بل ألنني أكتب ربما 
ال أري��د أن أتأثر اآلن بأحد. أقرأ كثيرا الروايات 
األجنبية وخاصة لكاندي��را إنه روائي متميز جدا 
وجريء في اعتماد أسلوب جديد هوأيضا ناقد 
أدب��ي متميز. لكن المفضل لدي هو فرانز كافكا 
. طبع��ا هنال��ك أصالة خالدة ف��ي روايات فرانز 
كافكا وأظ��ن أنه المس المطلق في استكش��اف 

الوجود اإلنس��اني وتفح��ص هذا الوج��ود وهو 
عبقري��ة ال أدري إن كانت س��تتكرر. لدي قافلة 
من األس��ماء في الش��عر محمود درويش وطأ 
أماكن لم تطأها أرض الش��عر م��ن قبل .ونزار 
قبان��ي بفنيته ورهافته الش��عرية. هنالك س��عد 
اهلل ونوس في المس��رح وطبعا شيكسبير. رواية 
العطر لزوس��كين ومائة عام من العزلة لغارسيا 
ماركي��ز إنهما عمالن هائالن ف��ي تاريخ الرواية 
واألدب عموما. أنا أقرأ كثيرا وال أس��تطيع تذكر 
الكثير اآلن.يكفي فأنا أخجل من النس��يان . جوابا 
عل��ى متى أكتب فهوو غالبا في الليل وفي عطلة 
نهاية األس��بوع,وأحيانا أستيقظ في منتصف الليل 
وأكتب.لكني أكتب بس��رعة. أنا عموما س��ريعة 
باإلنجاز سواء طبخت أو كتبت أوتسوقت. أحب 
الس��رعة ألس��تغل الوقت وتمرس��ت بالسرعة 
وصارت س��مة في ويس��اعدني قدرت��ي الهائلة 

على التركيز.

ما الموسيقى التي تحبين سماعها؟
 أحب من الموس��يقى زياد الرحباني)إنه عبقرية 
موس��يقية ونقدي��ة ( وأحب في��روز والرحابنة 
وس��يد درويش.أيضا الش��يخ إمام كله. ال أعرف 
أحب التجارب الموسيقية الجديدة تلك الصوفية 
أو التي يطلق عليها موس��يقى الش��عوب .األغاني 
الفرنس��ية ال س��يما القديمة كأزناف��ور وميراي 
ماتيو مع أنني ال أفهم الفرنسية إال قليال. وبحسب 

أحيانا أحب أشياء شعبية وأرنمها في السيارة.

وبعيدا عن الكتابة، أو ليس بعيدا جدا، سأس��ألك 
عن الطعام الذي لن تمانعي أكله في سبع وجبات 

غداء ألسبوع
المجدرة مع س��لطة الزعتر البري والزيتون. أنا 
أعش��ق الزيتون ولو ترك األم��ر لي قد أعيش 

على الخبز والزيتون طوال حياتي.

وأخيرا، كيف تصفين عالقتك بفلسطين؟ وبلدتك 
بترشيحا؟

ه��ذا الس��ؤال يبكيني لي��س ألنه مؤل��م بل ألنه 
يعيدني إلى حقيقتي الضائعة. ال أحد 

س��يعرف من نحن من غير أن نس��ترجعها 
ونع��ود إليها.يج��ب أن نعتمد على أنفس��نا 
وكفان��ا ننتظر م��ن أحد ش��يئا. تعلمت في 
الحياة أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم 
وعلينا أن نهجم.كفانا تلقي الضربات والسعي 
وراء خط��ط اآلخري��ن .ال أقص��د الهج��وم 
أي الح��رب ب��ل أن نض��ع رؤي��ة واضح��ة 
واستراتيجية ومعايير للتنفيذ. ترشيحا أحبها 
وه��ي تعنيني كبلدة كن��ت أتمنى أن تعود 
أم��ي إليها قب��ل أن تم��وت .وفاتها قبل أن 
تعود إليها س��بب لي جرحا كبيرا. ترش��يحا 
تعنيني ألنها بلدي فلس��طين. هك��ذا أراها. 
مشيت حافية فيها وقصصت شعري ونثرته 
في ربوعها وأظن أنني سأعود إليها. عدونا 
ضعي��ف ولن يس��تمر طوي��ال عل��ى أرضنا. 
ل��دي قناع��ة راس��خة في ذل��ك وإيمان ال 
يتزعزع بأن للحياة منطقها والمنطق يقول 
وبحس��ب مش��اهداتي :لن يدوم وجودهم 
على أرضنا!!إنها مس��ألة وق��ت ,أظننا قريبا 
سنشهد هذا اليوم .فقط يجب أن نكف عن 
اعتمادنا عل��ى غير قوتن��ا وبراعتنا وذكائنا 
ولدينا الكثير لنس��تخدمه في هذا الس��بيل 
وأال ننتظر أحدا أن يس��اعدنا. إس��رائيل ال 
تعرف الح��رب وفن الح��رب. إنهم مجرد 
قتلة ومجموع��ة لص��وص ال أكثرفحربهم 
على غزة ولبنان كش��فت للعال��م حقيقتهم 
ونحم��د اهلل على وجود الفضائيات واألقمار 
الصناعية.ف��ي عام 1948 ل��م يكن هنالك ال 
تلفزيونات وأقمار وإعالم متطور. س��رقوا 
فلس��طين وذبح��وا أهالينا في غفلة ع��ن العالم 
.ه��ذه ه��ي حقيقتهم يج��ب أن ال ننس��ى ذلك 
ونتص��رف على هذا األس��اس وننق��ذ العالم من 
هذا الفطر الس��ام الذي ينمو على أرضنا ويشوه 
الحضارة اإلنسانية برمتها.يجب أن ندرك ذلك 
ونبدأ بالتأس��يس الس��تراتيجية جديدة تستفيد 
من التج��ارب الماضية وتؤس��س لنخبة جديدة 
غير النخبة الحالية العاجزة عن أن تليق بفلسطين 
س��واء في غزة أو رام اهلل. أحس أن ثمة ش��يء 
عظيم قادم لنا ,وأن من هذا اليأس سينبت شيئ 
جليل وكبير وعبقري,كما الماس يس��تخرج من 

سواد الفحم. المهم أال نفقد األمل.  

ع الغالف



إبراهيم نصر اهلل

ثمة مواضيع في الكتابة العربية، يتم التعامل معها، 
كواح��دة م��ن المحرمات التي تض��اف للجنس 
والسياسة والدين، ومن هذه المواضيع، موضوع 

 ( يس��مى  م��ا 
جرائم الش��رف(، إذ يجد 
الكاتب نفسه في مواجهة 
متخلفة،  مجتم��ع  ق��وى 
لمحرمات  تضيف  قامعة، 
محّرما  الرسمية،  الرقابة 

رابًعا.
.. وال أنكر هن��ا أن الكتابة 
ومترددة  خائف��ة  وقفت 
)جرائ��م  موض��وع  ف��ي 
الشرف( باستثناءات قليلة 
ومتباعدة، لك��ن عدد ما 
كت��ب حت��ى اآلن ربما ال 

يتجاوز عدد أصابع اليد.
الرغم من شجاعة  وعلى 
الكتاب��ة األدبي��ة العربي��ة 
الحديثة ونصاعة مواقفها 
من قضايا اإلنسان العربي 
بقيت  أنها  إال  وهموم��ه، 
المدِّ  صامت��ة أمام ه��ذا 
الجنون��ي م��ن الجرائ��م 
وهو يجتاح أرواح النساء 
األسباب  ألوهى  والفتيات 
وألتفه األسباب، وألغراض 
ليس لها عالقة بالش��رف 

في حاالت كثيرة.
صمت الكتاب��ة هنا، يمكن 
أن نحلل��ه م��ن مختلف 
أن  نس��تطيع  جوانب��ه، 

نفهمه، لكننا ال نستطيع أن نتفّهمه؛ وأنا أتحدث هنا عن نفسي 
قب��ل أن أتحّدث عن غيري، إذ تبّي��ن لي أن الكتابة في هذا 
الموض��وع تحتاج إل��ى جرأة من نوع خ��اص، غير تلك التي 
نواجهها، ونحن نكتب في أي موضوع، خارقين بهذا القدر أو 
ذاك المحرمات الثالث، ال بجوهرها، بل بتشوهاتها التي تخضع 

والتعصب  للتزم��ت 
الحقيق��ة  واحت��كار 
وف��ق  وتطويعه��ا 
المستفيدين  مصالح 

من هذا التشويه.
إن ج��زءا أساس��ّي�ًا 
تن��اول  ع��دم  م��ن 
الموض��وع  ه��ذا 
أيضا  يرجع  لألس��ف، 
ثقافية  مفاهي��م  إلى 
وضع��ت  جاه��زة، 
الكتابة ع��ن ) جرائم 

الش��رف( في خانة الص��ورة العامة لألمة والدي��ن، دون أن 
تدرك أن هذه المس��ألة اجتماعية ف��ي جوهرها، وال عالقة 
للدي��ن به��ا. وحين حّرم��ت االقت��راب من ه��ذا الموضوع 
وس��واه، أو نظرت بش��ك إلى تناوله، كانت تقرن مس��ألة ) 
جرائم الشرف( باسمنا كأّمة وباسمنا كدين دون أن تدري، 
ألنها تناس��ت أن ه��ذه الظاهرة عالمي��ة، وأن هذه الجرائم 
ترتكب باس��م الشرف وباسم س��واه في كل العالم؛ وحين تم 
غض الطرف عن هذه الجرائ��م أدبيا، بل وتحريم االقتراب 
منه��ا، فإن اعترافا ضمنيا كان يت��م بإحالة هذه الجرائم إلينا، 

وبالتالي، كنا ندين أنفسنا أكثر، بصمتنا عليها.
لقد أتيح لي أن أقرأ الكثير وأن اس��تقصي الكثير وأن أسمع 
الكثير، قبل أن أباشر بكتابة ) شرفة العار( وكلما كنت أتوغل 
أكث��ر، كان األمر يصبح مفزًع��ا أكثر، ويزيد من حجم الفزع 
أنك تق��رأ األوراق وأع��داد الضحايا تتزايد حول��ك، والقتلة 
يرشقون أوراقك التي تكتب عليها، بدم جديد، مع كل كلمة 

تكتبها، غير عابئين بشيء.
��عر يس��مى  إن م��ن الغريب حقا، أن يكون لدينا باب في الشِّ
ب��اب الغ��زل، وأن نكون من بين األمم األش��د احتفاء بجمال 
الم��رأة وجس��دها، في حين أن هذا األدب يق��ف متردًدا، ال 
يجرؤ على الدف��اع عن المرأة وهي ُتقتل، خائفا من نفس��ه 
وخائف��ا من قوى اجتماعية باتت أقوى من العلم وأقوى من 

القانون وأقوى من الدين أيًضا.
ال أبالغ هنا إذا قلت أن الصمت هو شراكة حقيقة في عملية 
القت��ل، والتصويت ضد قوانين ترمي للوقوف في وجه هذه 
الظاه��رة هو مش��اركة في القت��ل، ألن من يمه��د الطريق 
للسكين أو الرصاصة الختراق جسد امرأة أو فتاة، هو شريك 

فعلي ف��ي القتل، وألن ه��ذا الصمت والتواطؤ 
هما الع��ار الحقيق��ي وهما التفري��ط الحقيقي 
بالش��رف اإلنس��اني، إذ ال يج��وز ف��ي ظلِّ أي 
معيار أن تكون حياة الم��رأة معلقة بواقعة أو 
ش��ك أو طمع يحدد أهميته أو خطورته َمن 
يخطط للقتل على هواه، وهو يختار الوس��يلة 
الدموي��ة األكثر قس��وة للتنفي��ذ، مطمئنا الس��تناده لحائط 

المجتمع وحائط القانون.
لقد ُكتبْت هذه الرواية لتكون بمثابة احتجاج على مسلس��ل 
القت��ل الذي ال ينتهي، وأحكام اإلع��دام الطليقة التي تمارس، 
هنا، أو في أي مكان آخر من هذا العالم دون رادع حقيقي.

كن��ُت 
أن  أتمن��ى 
تك��ون هذه 
ة  د لش��ها ا
 ، ة لقصي��ر ا
 ، بي��ًة د أ
ث  تح��دَّ أ
ع��ن  فيه��ا 
ج��س  ا لهو ا
لهذه  الفنية 
 ، ي��ة ا و لر ا
واالجتهادات 
حاولت  التي 
 ، يمه��ا تقد
عملت  وقد 
الكثي��ر ف��ي 
هذا المجال، 
أؤمن  ألنني 
القضايا  بأن 
ة  لكبي��ر ا
بحاجة دائما 
لمس��تويات 
عالية  فني��ة 

للتعبي��ر 
عنها، ولكنني 
ك  تر س��أ
الجانب  هذا 
ت  ئ��ا ر للقا
ء  ا لق��ر ا و

والنقاد.
لك��ن ما يهمني أن أش��ير إليه هنا هو أن ه��ذه الرواية التي 
تص��در ضم��ن مش��روع ) الش��رفات( الموازي لمش��روع ) 
الملهاة الفلس��طينية( هي، والش��رفتان اللتان سبقتاها، سعي 
لتأم��ل حالنا العربي الذي أش��رت، ذات 
يوم، أننا إذا لم نفهمه جيدا فلن نستطيع 
أن نفه��م ما حدث ويحدث لفلس��طين، 
وما يح��دث لنا في عالمن��ا العربي وقد 
بتن��ا ننحدر أكث��ر فأكثر نح��و التخلف 
وانعدام ال��وزن وانعدام التأثير، والحياد، 
فنحن ن��رى األنظمة العربي��ة تقف، في 
كثير م��ن الحاالت، موق��ف الحياد حتى 
في القضايا التي تمس شعوبها ومستقبل 
هذه الشعوب بصورة تدفع لالعتقاد بأننا 
نبتكر الي��وم مصطلحا يمك��ن أن نطلق 

عليه اسم ) ما بعد العبث(. 
اس��محوا لي أن أعيد ما قلته قبل ست سنوات في شهادتي 
حول ) شرفة الهذيان(: لكل منا شرفُتُه في هذا العالم العربي، 

ل��ه  لي��س  وم��ن 
منزله  في  ش��رفٌة 
في  بالتأكيد  فه��ي 
داِخل��ه، ولعل أكثر 
ه��و  نحتاج��ه  م��ا 
م��ن  نقت��رَب  أن 
لنطّل على  حافته��ا 
ف��ي  هنال��ك،  م��ا 
القاع، فق��د يحالف 
أحدن��ا الح��ظُّ ف��ال 
هنالك،  نفَسه  يرى 

مضرجا بدمه....
----------

الش��اعر  كلم��ة 
والروائ��ي إبراهيم 
نص��ر اهلل في حفل 
روايت��ه  توقي��ع 
الع��ار(  ش��رفة   (

الص��ادرة حديثا عن 
الدار العربية للعلوم � بيروت، والذي أقيم في عّمان في يوم 
المرأة العالمي، تضامنا مع المرأة وتحية لها، وتتناول الرواية 

قضية ) جرائم شرف(.

رشاد أبوشاور

قبل س��تة وخمس��ين عاما، ترجم القاص والكاتب 
الفلس��طيني نجاتي صدقي، المجموعة القصصّية 
) الخنفس��ة الذهبّية( للقاص والش��اعر األمريكي 
إدغار ألن بو، والذي يعتبره رائد وأس��تاذ القّصة 
القصي��رة، ويبرئ��ه من تهمة التش��اؤم التي ُألصقت به بس��بب 

سوداوية عالمه القصصي، وما فيه من كآبة ووحشة وخوف.
في المقدمة القصيرة المكثفة، والمكتنزة، يكتب نجاتي صدقي: 
هذه ثالث عش��رة قّص��ة من عي��ون قصص الكاتب الكالس��ي 
األمريك��ي الكبير إدغار أل��ن بو، وه��ذه أّول مجموعة تصدر 
بالعربية ألبي القصص القصيرة الحديثة، وقد انقضى على وفاته 

أكثر من مئة عام.)ص 9(
أذّكر بأن المقدمة وضعت قبل س��تة وخمس��ين عاما، وهكذا 
يكون قد مضى على رحيل إدغار ألن بو أكثر من قرن ونصف 

قرن..فه��ل قصص��ه بعد ُكل هذه الس��نوات جّذاب��ة، وممتعة، 
وتترك نفس األثر الذي أراده مبدعها؟!

لإلجاب��ة على هذا الس��ؤال ال ب��ّد للقّراء من الع��ودة إلى هذه 
المجموعة القصصّية التي تّضم بعضا من أش��هر قصص الكاتب، 
وفي مقدمتها: انهيار منزل آش��ر، و..الخنفس��ة الذهبّية، و..أبو 

الهول، ..والّقط األسود...
وأحسب، وقد عدت لقراءة المجموعة التي صدرت في طبعة 
ش��عبّية عن دار )المدى(على ورق جرائ��د، ووّزعت مع بعض 
الصح��ف العربّية، أن هذه القصص لم تفقد قيمتها، وتش��ويقها، 

وتأثيرها النفسي.
ليس دافع��ي لكتابة كلمتي هذه أن أق��رظ هذه القصص،وإن 
كن��ت أش��ّجع الكّتاب والكاتبات الش��باب، على قراءته��ا، وتأّمل 
فنياتها، ولكنني أردت التوّق��ف عند المقدمة التي كتبها الراحل 
نجاتي صدق��ي أحد رّواد القص��ة القصيرة فلس��طينّيا وعربّيا، 
وال��ذي عم��د إل��ى ترجم��ة ه��ذه المجموعة به��دف إفادة 

القّصاصين والقّراء العرب.
ي��رى نجاتي صدقي أن قص��ص بو تحمل طابع��ا عقلّيا فريدا، 
وتعمد إلى تصوير أحاس��يس الم��رء وتخيالته ) القاتمة( أروع 

تصوير...
يبرر صدقي اندفاع بو في كتابة هذه القصص بأس��باب تكمن 
ف��ي صلب حياته منذ أن فتح عينيه في هذا العالم. فهو، أي بو، 
ُح��رم من حنان األبوين في س��ّن الطفولة، ثّم احتضنته أس��رة 
فحنت الزوجة عليه، ف��ي حين ناصبه الزوج الكراهية، حتى إنه 

طرده بعد وفاة الزوجة الحانية. 
وم��ن مصائب حيات��ه موت ش��قيقه األكبر، ثّم زوجته الّش��ابة 

بالّسل.
حياة ش��قّية ال حنان فيها وال عائلة، وال استقرار، هي التي جعلت 

مزاجه حزينا مستوحشا متشككا.
يخبرن��ا صدقي أن بو وضع في حياته حوالي س��بعين قّصة بين 
طويل��ة وقصيرة، حملت ف��ي طّياتها مدرس��ة ّخاصة، وعبدت 
الطريق أمام كّتاب القّصة القصيرة في العالم قاطبة . )ص 10(

ما هي المدرسة البوّية، برأي نجاتي صدقي؟
إنها: تقوم على فن اإلحساس غير العاطفي، وإنها تخاطب العقل 
والمنط��ق، وتحّث القارئ عل��ى أن يكون مفكرا ومحلاًل في آن 

واحد. ) ص10(
القّصة عند بو يجب أن تعني ش��يئا عقلّيا، وأن تقّدم للقارئ في 

عن العار وشرفاته 
اخلنفسة الذهبّية: القّصة 
القصرية اليت ختاطب العقل

إن من الغريب حقا، أن يكون 
عر يسمى  لدينا باب يف الشِّ

باب الغزل، وأن نكون من بني 
األمم األشد احتفاء جبمال املرأة 
وجسدها، يف حني أن هذا األدب 
يقف مرتدًدا، ال جيرؤ على الدفاع 

عن املرأة وهي ُتقتل

أدب



الياس خوري

)تقام ف��ي جامعة آن اربور ف��ي الواليات المتحدة، 
يوم الجمعة 19 آذار/مارس الجاري، حلقة دراسية 
ع��ن رواي��ة >ارابيس��ك< ألنط��ون ش��ماس، لكن 
ظروفي الش��خصية لم تسمح لي بالمشاركة. وألنني 
اك��ون دائما حيث يكون هذا الكاتب الكبير والصديق الحبيب، فقد 
قررت ان اش��ارك المحتفين بذكرى مرور ربع قرن على صدور 

الرواية بهذه الكلمة(. 
هن��اك كتب ال تتخلى عن قارئها، ألنها تصير مرايا لروحه، وتدخل 
حكاياتها وش��خصياتها في نس��يج حياته الداخلية، وهذا ما فعلته بي 
رواية انطون ش��مّاس >ارابيس��ك<. رواية كتب��ت بعبرية تغطي 
لغته��ا العربية وال تمحوها، تقرأ لتكش��ف ان تحت اللغة لغة اخرى، 
تلوح >كباقي الوش��م في ظاهر اليد<، بحس��ب الشاعر الجاهلي، 
الذي جعل من الطلل وش��مًا ال يمحي. وشم >ارابيسك< العربي، 
ال يل��وح فقط، لكنه يحتل المكان. على األقل كان هذا ما اوحت لي 
ب��ه الترجمة االنكليزية للرواية، التي لألس��ف، ل��م تترجم الى لغتها 

العربية!
لي مع هذه الرواية حكاية اس��مها التباس الش��خصيات والحكايات، 
وهذا ما اشار اليه اس��تهالل الرواية بهذه العبارات لكليف جايمس: 
>معظم الروايات األولى س��ير ذاتية مق���ّنعة. ه����ذه الس��يرة 

الذاتي��ة رواي��ة مقنعة<. وضعني هذا االس��تهالل، 
وخصوص��ًا عندما برزت مالمح ش��خصية راوي 
الحكايات وبطلها انطون ش��ماس، في صداقة مع 
مؤلف الرواي��ة لم تزدها األيام اال رس��وخًا. لكن 
االلتب��اس األكبر صنعته ش��خصية ماي��كل ابيض، 
االس��م الثالث ألنطون، وبديل اب��ن الماظة الذي 

مات في بيروت.
قراءت��ي األولى للرواي��ة تمت ف��ي الط����ّيارة. 
كنت اعبر المحيط األطلسي الذي اسماه اجدادنا 
العرب بحر الظلمات، حين قرأت حكايات فسوطة، 
واكتش��فت ان مغامرة كتابة النكبة وجدت اخيرا 
طريقها الى األدب، عبر اس��تنباط اسلوبها الخاص 

وطرقها السردية المتشابكة. 
وفجأة ظهر ذلك المثق��ف اآلتي من بيروت الى 
الواليات المتحدة، الذي ما ان اكتش��فت انه عمل 
في مركز األبحاث الفلس��طيني حي��ث عملت انا 
ايض��ًا، وان ج��زءا من حكاية ه��ذا المركز بدأت 
في فس��وطة، حتى التبس��ت علّي األمور. شعرت 
ان ش��خصية هذا الرجل الذي ق��د تكون هويته 
اللبناني��ة احد اقنعة الحكاية الفلس��طينية، والعكس 
صحيح، قام��ت بتوريطي بهذه الرواية. اس��تولى 
علّي هذا االلتباس، وأحسس��ت ان انطون شماس 
ادخلن��ي ف��ي روايته من دون ان ي��دري. المثنى 
الذي صنعه انطون��ا الرواية صار اآلن جمعًا ثالثيا، 

قد اكون انا ضلعه الضائع والمجهول.
اعتق��دت ان س��بب ه��ذا الش��عور الذي غطان��ي بنث��ار الكلمات 
)الكلمات في يد الكاتب لها نثار كالذهب في يد الصائغ(، ناجم عن 
الغبار الذي خ��رج من تحت اقدام الفالحين الفلس��طينيين الذين 
رقصوا الدبكة الشمالية معلنين استسالم القرية ل�<جيش اليهود<. 

>عنده��ا غطى الجميع طبقة خفيفة م��ن الغبار األبيض، وكما هو 
الحال دائما، فإن الغبار لم يميز بين الجنود المنتصرين والقرويين 

المهزومين<.
قل��ت لعل غبار األقدام تحّول الى نثار من كلمات، او لعل القراءة 
ف��ي الطّيارة حيث يضيع الزمن، جعل��ت األمور تلتبس في ذهني. 
لكن��ي عندما اعدت ق��راءة الرواية في بي��روت، ازدادت اموري 

ان  واقتنع��ت  التباس��ًا، 
انط��ون ش��ّماس تعّمد 
ماي��كل  ال��ى  الوص��ول 
ابيض، من اجل ان يعلن 
الفلس��طيني  روح  ان 
ثالثة: الجئ  تنقس��م في 
يروي  وف��الح  يم��وت، 
حكاية قريته في القرية، 
الحكاية  يكت��ب  ومثقف 
بمنطقين: منطق الالجئ 
الذي طرد م��ن ارضه، 
الفلس��طيني  ومنط��ق 
ال��ذي ص��ار الجئ��ا في 

بالده.
تكتفي >ارابيس��ك<،  ال 
به��ذه الرؤي��ة الثالثي��ة 
للنكب��ة، ب��ل تذهب الى 
منطق��ة لم يج��رؤ احد 
الفلسطينيين  الكتاب  من 

او االسرائيليين على االقتراب منها، انها منطقة التقاطع مع اآلخر. هنا 
تقيم الرواية حوارها الالمع مع األدب االسرائيلي، 
توأما آموس عوز يتحوالن الى توأمين اخرسين 
في حكاي��ة ثريا خ��وري، ونعيم في >العاش��ق< 
المثق��ف  نم��وذج  يك��ون  ان  ليهوش��ع يرف��ض 
الذي يريد الكاتب االس��رائيلي يهوش��ع بار عون 
اس��تخدامه في وصفه حال ادبيًا، كم��ا ان الصراع 
بي��ن الكاتبين الفلس��طيني واالس��رائيلي في اياوا 
ليس فقط على اميرة، المرأة اليهودية المصرية، 

بل ايضًا وأساسًا على هوية كاتب الحكاية.
رواية تفتن القارئ عب��ر جمعها الخيال والذاكرة، 
بحي��ث تضيع الح��دود وتّمح��ي الفواصل. يصير 
الخيال��ي اكث��ر واقعي��ة م��ن الواقع، ك��ي يتحول 

الواقعي اكثر غرابة من الخيال.
انه��ا رواية فاتنة مصنوعة م��ن قاموس األضداد، 
بحس��ب اللغويي��ن الع��رب. وفتنته��ا تش��ير الى 

وجهين:
وجهه��ا األول هو التناغ��م الجمالي ال��ذي يجمع 
اسلوبيها: اسلوب الحكاية الشعبية وتداعيات >الف 
ليل��ة وليلة<، في الفص��ول التي تقع تحت عنوان: 
الحكاية، واالس��لوب ما بعد الحداثي، الذي يحّول 
الس��رد التماعات تضيء معنى الكتابة ومصادرها، 

في الفصول التي اتخذت من الراوي عنوانًا لها. 
ام��ا وجهه��ا الثاني فآٍت م��ن معنى كلم��ة الفتنة 
القاموس��ي. جاء في >لس��ان الع��رب<: >الفتنة: 
االبت��الء واالمتحان واالختبار. الفتن��ة المحنة والكفر واختالف الناس 
ب��اآلراء، والفتنة االحراق<. ال عجب ان تق��ود رواية الفتنة صاحبها 
الى ابتداع مقولة تحويل اسرائيل الى دولة لجميع مواطنيها، وهي 
المقولة التي حاول فيها الفلسطيني مّد طوق النجاة لنفسه ولآلخر، 
كي ال تتكرس اسرائيل دولة عنصرية تمارس االحتالل واالبارتهايد. 

لكن اليس��ار الثقافي الصهيوني لم يكتف برفض المقولة، بل اقترح 
على صاحبها مغادرة وطنه، ألن على اسرائيل ان تكون وطنا قوميًا 
لليهود، كأنه س��بق اليمين الفاشي في اعالن نيته استكمال التطهير 
العرقي الذي بدأ عام 1948. وهذه الواقعة قام دايفيد غروسمان 
بتوثيقها ونش��رها في كتاب��ه: >النوم على االس��الك، حوارات مع 

فلسطينيين في اسرائيل<.

اذا كان ا.ب. يهوش��ع لم ير في فتنة انطون ش��ماس سوى معناها 
القاموس��ي، فإنني عل��ى العكس تمام��ًا، افتتنت به��ا، ألنني رأيت 
فيها كي��ف تتحول المعاناة االنس��انية ادبًا عظيمًا يجمع الش��هادة 

والحساسية والثقافة والذكاء، في بوتقة اسمها االبداع.
لم يفتنني مايكل او ميش��ال ابيض ببيروت��ه وصورته امام مذبحة 
صبرا وشاتيال فقط، بل فتنني ايضًا بالمخطوط الذي قدمه للرواية، 
معلنًا فيه ان فلس��طينيي الش��تات تماهوا مع فلس��طينيي الداخل، 
مس��قطًا بذلك الحاجز الوهمي بينهما ال��ذي قدمته قراءة اميل 

حبيبي الجزئية لرواية غسان كنفاني: >عائد الى حيفا<.
عل��ى مش��ارف نهاي��ة روايت��ه اس��تعان انط��ون ش��ماس بعبارة 
خورخ��ي لويس بورخي��س: >ال ادري من منا نح��ن االثنين كتب 
ه��ذا الكتاب<، كي يتصالح مع فكرة التباس الذات وانقس��امها في 
روايته. اما انا فلم اس��تطع ان التجئ الى احد كي يحّل مشكلتي مع 
صرخة األعماق التي اطلقتها الماظة، وهي تحمل في ايامها األخيرة 
وس��ادة انطون الطف��ل الذي مات او ُخطف في بيروت. وس��ادة 
هذه المرأة دخلت ش��غاف قلبي، ولم يكن امامي وانا اكتب رواية 
>باب الش��مس<، سوى ان استعيرها لش��اهينة جدة خليل ايوب، 
راوي حكاياتي. حش��ت شاهينة وس��ادتها باألزهار واألعشاب التي 
كان��ت تلتقطها من ازقة المخيم، كي تش��ّم رائحة فلس��طين حين 

تضع رأسها على الوسادة وتنام.
لم تكن رائحة ازهار المخيم تش��به روائح القرية المدمرة، لكن ما 
لم يفهمه خليل اال متأخرًا، هو ان رائحة فلسطين كانت اقوى من 

رائحة المخيم ألنها استوطنت ذاكرة الفلسطينيين واجسادهم.
كانت فتنة الوس��ادة وس��يلتي كي اقول لصديقي انطون شّماس 
ان األدب يولد ايضًا من االدب، وان ازهار فلسطين استولت على 
الوسادة، مثلما استولت لغته الفلسطينية على العبرية. واننا ال نزال 
لألس��ف، في بداية الحكاية التي صنعها هول النكبة المس��تمرة منذ 

ستين عامًا.
 __________

عن القدس العربي

>ارابيسك<: فتنة الرواية 

من اجل ان 
يعلن ان روح 
الفلسطيين 

تنقسم يف ثالثة: 
الجئ ميوت، 
وفالح يروي 

حكاية قريته يف 
القرية، ومثقف 
يكتب احلكاية 

مبنطقني: منطق 
الالجئ الذي طرد 
من ارضه، ومنطق 
الفلسطيين الذي 
صار الجئا يف 

بالده.

ش��كل جميل. وأم��ا الخيال في القّصة فلي��س جوهرّيا، وإنما هو 
بمنزلة جس��ر فقط يحمل عناصر العظمة، والتس��امي، والمبادئ 

المعنوّية...
نجاتي صدقي، ومن خالل المقدمة، كان يحمل رسالة، أراد نقلها 

للقارئ والّقاص العربي.
للقارئ ليستمتع، ويفّكر، وللقاص ليتعّلم فنا من فنون كتابة القّصة 

القصيرة، ال يتاح لمن ال يتقن اللغة اإلنكليزّية، لغة بو.
ال يغي��ب عن ب��ال نجاتي صدق��ي أن قصص بو مليئ��ة بالرعب 
والجنون، والجريمة والموت، وهو كما يرى: يهّز مش��اعر قارئه 

بش��كل مثي��ر، ولكنه 
ع��ن  غري��ب  غي��ر 
الطبيعة البش��رّية في 

جوهرها.
ال ش��ّك في أن حياة 
نجات��ي  أث��ارت  ب��و 
وجد  الذي  وصدقي، 
ف��ي بع��ض جوانبه��ا 
فهو،  بحيات��ه،  ش��بها 

أي صدق��ي، ع��اش تجارب مؤلم��ة، ودفع ثمنا باهظا ُأس��رّيا � 
يمك��ن العودة إلى مذكراته الصادرة عن مؤسس��ة الدراس��ات 
الفلس��طينّية � بس��بب انحي��ازه لقضيت��ه الفلس��طينّية، ومعاداته 
للصهيونّية والتصهين في الحزب الشيوعي الفلسطينّي واألحزاب 

الشيوعّية األوروبّية...
اصط��دم نجاتي صدقي ف��ي رحلته 
الحزبّي��ة والنضالّية بقيادات انتهازّية، 
فواجهها،ثّم أدار لها ولما تمّثل الظهر، 
وف��ي عزلته عك��ف عل��ى الترجمة، 
والمسلس��الت  القص��ص،  وكتاب��ة 
اإلذاعّي��ة، والمق��االت الصحافّية حتى 

وفاته في ) أثينا( عام 76.
يختم صدقي مقدمته القصيرة: وها 

نحن نترجم��ه في نفائ��س قصصه، 
راجي��ن أن تفيدنا هذه الترجمة في 
رفع مستوى القّصة القصيرة العربّية، 
ونحن أح��وج الناس إل��ى مخاطبة 

العقل، وتحكيم المنطق.) ص 11(
القّصة القصيرة ليست نّصا ال منطق 
فيه. ليس��ت نثرا فارغا بال هدف. 
ليس��ت طرفًة، أو كلمات غامضة 
تكت��ب بال تفكي��ر، أو بضع كلمات 
ترّص بجوار بعضها وتوصف بأنها 
)قّصة قصيرة جّدا(.. كما هو رائج 

في هذه األّيام!
لو أن نجات��ي صدقي عاش حتى 
يومن��ا، وق��رأ كثيرا مم��ا يكتب ، 
فس��يحبط ألن م��ن يكتب��ون هذا 
ال��كالم � الُه��راء، ل��م يق��رأوا بو، 
وال تش��يخوف، وال موباس��ان، وال 
يوس��ف إدريس، وال زكريا تامر، 
وال يوس��ف الشاروني، ولكنهم مع 
ذل��ك يكتبون م��ن دون تجارب، 
وه�ّمه��م أن تنش��ر أس��ماؤهم، 
ف��ال مخاطبة للعق��ل، وال تحكيم ) 

للمنطق( ..وال جدّية في الكتابة.
 ----------

عن القدس العربي

عاش جتارب مؤملة، ودفع مثنا باهظا ُأسرّيا 
بسبب احنيازه لقضيته الفلسطينّية، ومعاداته 
للصهيونّية والتصهني يف احلزب الشيوعي 

الفلسطييّن واألحزاب الشيوعّية األوروبّية

أدب



يحيى بن الوليد

'نق��د  جبه��ة  تش��ّكل 
االستشراق' إحدى جبهات 
األمريك��ي  األكاديم��ي 
والمفكر الفلسطيني األبرز 
واألش��هر إدوارد س��عيد 
بأس��لوب  انف��رد  ال��ذي 
تحليلي اعتراضي وجدالي 
نادر في س��ياق 'مخاطبة 
الغرب' وانتقاد س��ردياته الكبرى الت��ي تتقّدمها 
س��ردية 'اإلمبريالية' التي ال تزال تتواصل بأشكال 
'كالسيكية'. وهي الجبهة التي كانت وراء تكريس 
ريادة إدوارد س��عيد في مجال نظرية الخطاب 
ما بع��د الكولونيال��ي، بل ووراء تدش��ينه لحقل 
هذه النظرية ف��ي امتداداتها المثيرة على مدار 
العالم ككل، وخصوصا في الهند. غير أنه ال ينبغي 

أن نش��ّدد فقط، وضمن هذه 
الجبه��ة األخي��رة، عل��ى كتابي 
سعيد الش��هيرين: 'االستشراق' 
اإلمبريالية'  و'الثقاف��ة   )1978(
دراس��ات  فثم��ة   .)1993(
أخرى صدرت م��ا بين 1978 
بدوره��ا  وتن��درج  و1993، 
ضمن 'نقد االستش��راق' ، مثل 
 )1979( فلس��طين'  'مس��ألة 
و'تغطية اإلس��الم' )1981( و'ما 
بعد الس��ماء األخي��رة: حيوات 
فلس��طينية' )1986(. هذا وإن 
والثان��ي،  األول  الكت��اب  كان 
ومقارنة مع 'االستشراق، 'أضيق 
تركيزا وأوثق صلة بالسياسة'... 
الثالث  الكت��اب  ف��ي حي��ن أن 
'مقال��ة وجدانية' ح��ول الهوية 
الفلس��طينية، تضمن��ت عناصر 
قوية م��ن الس��يرة، وصاحبتها 
لجان  دالة  فوتوغرافي��ة  صور 
موهر. فم��ن الجل��ي، إذا، أن 
أهميته،  وعل��ى  'االستش��راق'، 
يظل الج��زء األول ضمن هذه 
الثالثية أو الرباعية التي كرسها 

سعيد لدراسة 'االستشراق'.
س��عيد،  إدوارد  وق��د ط��رح 
ف��ي 'مس��ألة فلس��طين'، وهو 

الموض��وع ال��ذي يهّمن��ا هن��ا، فك��رة 'الضحية': 
'فلسطين ضحية'... هذا باإلضافة إلى أن ما فعله 
الفلس��طينيون باإلس��رائيليين ال يمك��ن مقارنته 
البتة بما فعله اإلس��رائيليون بالفلسطينيين. على 
أن األهم، في الكتاب، هو مسألة 'الصراع الثقافي 
الكبير'، حول 'الحكاية' و'الس��رد' وحول 'الحق في 
الحي��اة'، التي تندرج ف��ي صميم نظرية الخطاب 
ما بع��د الكولونيالي. وال بأس م��ن التذكير، هنا، 
بمقال سعيد حول 'السماح أو الترخيص بالسرد' 
)1984( الذي أعاد نش��ره في كتابه 'سياس��ات 
التجريد' )1994(. وكما يلخص س��عيد ف�'التاريخ 
الفلس��طيني ممنوع، والس��رديات ن��ادرة'. وأما 
'قصة األصل'، بمعن��ى البيت والوطن، فتظل هي 
األخرى مطموسة، وعندما تظهر تكون متشظية 
ومنقس��مة ومبعثرة. إجماال فالحياة الفلسطينية 

ومختزل��ة  منمط��ة 
ومج��ردة م��ن 'صفاتها 

اإلنسانية'. 
الصهيون��ي،  فالتأوي��ل 
وحت��ى نلت��زم بمفاهيم 
م��ا  الخط��اب  نظري��ة 
يقوم  الكولونيالي،  بع��د 
الحض��ور  ب�'اس��تبعاد' 
دائرة  عن  الفلس��طيني 
'الخط��اب'، وكل ذل��ك 

قبل أن يجهز عليه عسكريا في الحرب. ومن ثم 
منشأ 'فكرة فلسطين' التي ال يمكن الوصول إليها 
إال عبر تحليل ه��ذا الخطاب ووضعه في إطاره 
التاريخي الخ��اص، وكل ذلك في المنظور الذي 
يفضي بالفلسطينيين إلى صوغ 'خطابهم النقيض' 

الذي يضم��ن لهم حق 'بناء 
وطنهم' وح��ق الحفاظ على 
'هويته��م' و'ذاكرتهم'. وكما 
والكاتب  الروائ��ي  يلخ��ص 
إلياس خ��وري، ف�ي قراءة 
'س��ؤال النكبة بي��ن الحاضر 
والتأوي��ل �� إدوار س��عيد 
و)مسألة فلس��طين(' لكتاب 
'مس��ألة فلس��طين'، ففكرة 
فلسطين هي محور كتاب إدوار سعيد... رغم أن 
الكتاب لم يحلل أس��باب النكبة، بل قرأها كجزء 
من تاريخ الغزو الكولونيالي أو كنقطة بارزة في 
'خريطة األلم اإلنساني' كما وصفها إلياس خوري 

نفسه في مقال آخر حول إدوارد سعيد.
على أن ما س��لف ال يحول دون التأكيد على أن 
فكرة فلس��طين أصبحت بفضل إدوارد س��عيد 
'رواي��ة هامة في العالم' كما قال محمد ش��اهين 
في كتابه 'إدوار س��عيد رواي��ة لألجيال' )2005(، 
هذا باإلضافة إلى أن سعيد نفسه 'رواية عظيمة 
جميلة' س��تعظم أكثر مع مرور األيام كما يضيف 
صاح��ب الكت��اب. فالمقاومة يمكنها أن تتأس��س 
أيض��ا، وبش��كل ال يق��ل أهمي��ة ع��ن 'المقاومة 

المباشرة'، على جبهة 'السرد'.
فالقضية الفلسطينية، أو 'القضية المعيار' على حد 
تعبيره في 'تأمالت في المنفى' )ص41(، هي التي 

رّدته إلى 'أمت��ه' وجعلته يلتفت إلى حال العرب 
بعامة، بل ويتغير جذريا. 'لم أعد اإلنسان ذاته بعد 
1967. فق��د دفعتني صدمة الح��رب إلى نقطة 
البداية، إلى الصراع على فلسطين. فدخلت إلى 
المشهد الشرق أوسطي المتحول حديثا بوصفي 
جزءا من الحركة الوطنية الفلس��طينية...' )'خارج 
الم��كان'، ص356(. وكل ذلك في المنظور الذي 
أفضى به إلى التش��ديد على 'الس��رد' الذي هو 
قرين الحصول عل��ي فضاء نقدي وفكري يمّكن 
الفلسطيني من إعادة 'سرد الحكاية الفلسطينية'، 
ب��ل و'تكرارها'، ومن 'وجهة نظ��ر الضحايا'، وفي 
إط��ار من البحث عن 'تاري��خ بديل'. وقد كانت 
هذه القضية، التي ندب نفس��ه، و'طوعا'، للدفاع 
عنه��ا، وراء 'تفرد' إدوارد س��عيد ووراء 'خطابه 
المؤث��ر' في العالم. بل لق��د كان لها تأثير أعمق 
أو  منج��زه  ف��ي 
ال��ذي  مش��روعه 
جلب ل��ه بعضا من 
عل��ى  'التضام��ن' 
'العداء'  من  الرغم 
ال��ذي ناصب��ه ل��ه 

الكثيرون. 
'رج��ال  كان  لق��د 
واح��دا'، لكن��ه كان 
'جهازا إعالميا ثقافيا' 
مؤثرا على مس��توى التوعية ب�'البعد السياس��ي' 
ل�'المسألة الفلس��طينية' في الغرب وعلى مقربة 
من 'اليهود' وسواء في 'الجامعة' )كولومبيا( التي 
دّرس فيها أو في نيويورك التي تس��توعبها كما 
م لليه��ود في العالم.  تس��توعب أهم تجمع منظَّ

وعلى مستوى الوعي بأهمية الذاكرة، واالرتقاء 
به��ا إلى مص��اف الرد عل��ى مح��اوالت 'المحو' 
و'اإلزاحة'، ف�'قد وضع فلس��طين في قلب العالم، 
ووض��ع العالم في قلب فلس��طين' و'بدا حضوره 
انحيازا وتدخال إلهيا لشعب فلسطين الذي وجد 
فيه س��ببا للتباهي' كما قال عن��ه صديقه الراحل 
الشاعر الفلسطيني األبرز محمود درويش. وفي 

السياق نفسه، أو من قبل، 
قال عن��ه صديق��ه الناقد 
اإلنجلي��زي )أو 'الصدي��ق 
الرائ��ع والناق��د العظي��م' 
كما وصفه س��عيد نفسه( 
 1921( وليامز  رايمون��د 
���� 1988( 'إن��ه ال يعرف 
فردا استطاع بمفرده أن 
يثبت قضية أمته وش��عبه 
عل��ى خريط��ة العالم إلى 

األبد من غير إدوارد س��عيد، إنه هبة الحق في 
كل مكان'. فلسطين التي ليست ب�'االسم الحيادي 
على اإلطالق' كما يقول إدوارد س��عيد في 'القلم 

والسيف' )ص23(. 
ويمك��ن أن نختم، في ه��ذه النقطة، بأن صاحب 
'االستشراق'، وكما كان يأخذ عليه بعض منتقديه 
من العرب، كان نموذج 'الفلس��طيني المنفي' )أو 
'فلس��طينيي الخارج' ال 'الداخل'( الذي لم يجرب 

العي��ش في 'المخيم' وال حموضة اليومي في هذا 
األخي��ر... كان يس��كن مانهاتن، ويح��ب البدالت 
من كب��ار مح��الت المصممين، ب��ل كان 'يختار 
بذلت��ه بأناقة دي��ك' كما قال محم��ود درويش 
ف��ي قصيدة 'طب��اق' التي نعاه به��ا. غير أن هذا 
'االختيار'، على المس��توى المس��لكي، ل��م يبعده، 
على المستوى النظري الذي ال يقل خطورة، عن 
دائ��رة 'االلتزام' ب�'قضيته' كفلس��طيني وكمثقف 
منف��ي ف��ي العالم. ه��ذا باإلضافة إل��ى أنه 'كان 
يمتلك قدرة مدهش��ة على التق��اط األنين اآلتي 
من هناك' ]من فلس��طين[ كما ق��ال عنه رائف 
زريق. واألكثر من ذلك نجح في نقل 'الرس��الة' 
الصعبة وغير المحببة عن فلسطين داخل المجال 
األمريك��ي الع��ام كما يصف رش��يد الخالدي في 
مقاله 'إدوار سعيد والمجال األمريكي' المتضمن 
في الكتاب الجماعي 'الحق يخاطب القوة: إدوارد 
سعيد وعمل الناقد' )ص204(. ذلك المجال الذي 
تبدو في��ه 'العنصرية' ضد العرب مقبولة، والذي 
يصع��ب فيه العث��ور على يه��ودي ال يتماهى مع 
إس��رائيل؛ المجال الذي يرادف فيه الفلسطيني، 
ومنذ مفتتح الس��بعينيات، 'اإلرهاب��ي'... إلخ. لقد 
كان بإمكانه أن يرتبط بقضية المرأة واألقليات... 
وغيرها م��ن قضايا 'الحداثة' و'م��ا بعد الحداثة' 
الت��ي تب��دو 'مقبول��ة ومحبذة' ف��ي أمريكا كما 

تصف تلميذته الناقدة فريال جبوري غزول. 
غير أن 'مواجهة' إس��رائيل، وعلى أرض أمريكا، 
ال ينبغي أن تتخذ 'بعدا سياسيا' فقط؛ وهنا تكمن 
خط��ورة التحلي��ل الموازي��ة أو المضاعفة عند 
إدوارد س��عيد. وفي هذا الصدد يمكن أن نشير 
إلى كتاب 'القضية الفلسطينية والمجتمع األميركي' 

الذي هو في األصل محاضرة كان إدوارد سعيد 
قد ألقاها في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في 
ش��هري تموز وآب )يوليو وأغسطس( من عام 
1979. وفي الحق ال يزال ه��ذا الكتاب، ومقارنة 
مع 'مسألة فلسطين' )1979(، مهّمشا ومنسيا مع 
أن��ه يقف على 'نظام التمثي��ل' الذي بموجبه تتم 
'قولبة' الفلسطيني داخل الفضاء األمريكي. وأهم 
م��ا يلفت إلي��ه الكتاب هو 
'المجتم��ع المدن��ي' الذي 
'المجتمع  ينفص��ل ع��ن  ال 
الفضاء  داخ��ل  السياس��ي' 
نفسه. وأخطر ما في األمر 
أن المجتمع األول، ويتألف 
الثقافة  المؤسس��ات  م��ن 
يلعب  والدينية،  والجامعية 
دورًا ب��ارزًا ف��ي توجي��ه 
السياس��ة األمريكية. وقوة 
الصهيونية ك�'إيديولوجيا' )عنصرية( ترتكز على 
ه��ذا المجتمع، أكث��ر مما ترتكز عل��ى المجتمع 
السياسي الذي هو في متناولها. ويخلص إلى أن 
المجتمع المدني، ال السياسي، هو الذي ينبغي أن 
يكون هدفا للنشاط اإلعالمي للنضال الفلسطيني. 
وحتى نختم، في ه��ذه النقطة، ال ينبغي أن نرى 
في الواليات المتحدة إال 'قوة صهيونية وحسب' 
كم��ا يأخذ عل��ى أبناء جيل��ه من الفلس��طينيين 
)'خارج المكان'، ص182(؛ 
وم��ن دون ش��ك داخل 
المنفى األمريكي. غير أن 
الصنف  اإلقبال على ه��ذا 
من 'االختيار' أشبه باإلقبال 
عل��ى 'األلغ��ام'، وال س��يما 
باألحرى  أو  أمريكا  داخل 
الت��ي  األخ��رى'  'أمري��كا 
خّل��ف بخصوصها إدوارد 
العنوان  سعيد مقاال تحت 
نفس��ه )وهو منش��ور في 
ديبلوماتي��ك،  'لومون��د 

مارس 2003(. 
القضي��ة  إن  قلن��ا 
وخصوص��ا  الفلس��طينية، 
الع��ام  هزيم��ة  ح��رب 
الس��ابع والس��تين، والتي، 
وللمناس��بة، وكما يتصور 
كثيرون، ال تزال تداعياتها 
اآلن، هي  متواصلة حت��ى 
التي س��تغير عالم إدوارد 
س��عيد الداخل��ي وبالقدر 
نفسه ستجعله يلتفت إلى 
ما يح��دث، سياس��يا، في 
وبالتالي  العرب��ي،  العال��م 
أيضا،  وبجس��ده  ينخرط، 
في الكتابة عن الموضوع... 
لكن من 'منظ��ور نقدي'، و'تجريحي' في أحيان، 
كم��ا ال ينبغي أن نتغافل ع��ن ذلك. والمؤكد أن 
ه��ذا المنظور النقدي هو الذي جعل دور نش��ر 
عربية تتراجع عن نش��ر الترجم��ة العربية لكتاب 
'القضية' أو 'المسألة فلسطين' )1979(؛ وقد كان 
بإمكان الكتاب أن يجد طريقه إلى النشر، غير أن 
إدوارد سعيد أصر على عدم 'حذف' أو 'تعديل' 
المقاط��ع 'الخالفية'. وال داعي لكي نس��تعيد، هنا، 
نقده، الالحق، و'األعنف' كذلك، لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وسلطة عرفات بخاصة، الذي تجاوز 
نعتها ب�'الفاسدة' وتشبيهها ب�'حكومة فيشي'، نحو 
ربط ب�'المافيا'. هذا باإلضافة إلى ما س��جله على 
الموقعين على 'اتفاقيات الس��الم'، أو 'االستسالم' 
كم��ا نعت��ه، م��ع الخصم اإلس��رائيلي، م��ن عدم 
تمّكنهم من اللغ��ة اإلنجليزية. ولم يكن غريبا أن 
يرد عليه أحد رموز هذه الس��لطة، ومن 'حفنة 
البيروقراطيين السمان الذين يلوكون السجار في 
أفواههم' كما وصفهم سعيد في مقال ناري نشر 
في 'مجلة اليس��ار الجدي��د' )2001(، قائال: 'على 
'سعيد' أن يقصر اهتمامه على النقد األدبي' و'في 
نهاية األمر عرفات لن يمكنه مناقشة أمور تتعلق 
بشكس��بير'. بل بلغ األمر بهذه الس��لطة حد منع 
تداول كتبه في فلس��طين )غزة والضفة الغربية( 
مواصل��ة بذل��ك معزوف��ة منعها ف��ي األراضي 
المس��تعمرة منذ 1967. فقد هج��ر موقعه في 
المؤتمر الوطني الفلس��طيني أو قدم اس��تقالته 
من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي 
انعقدت في الجزائ��ر العام 1991، وعارض منذ 
البداية اتفاقيات أوس��لو للع��ام 1993، وقطع مع 
الزعيم ياس��ر عرفات وطالب عالنية منذ 1994 

إدوارد سعيد وفكرة فلسطني 
وفضاء أمريكا الشرس 

فاملقاومة ميكنها أن 
تتأسس أيضا، وبشكل 

ال يقل أهمية عن 
'املقاومة املباشرة'، على 

جبهة 'السرد'.

لقد كان 'رجال واحدا'، لكنه 
كان 'جهازا إعالميا ثقافيا' 
مؤثرا على مستوى التوعية 
لـ'املسألة  بـ'البعد السياسي' 

يف الغرب الفلسطينية' 

فكر



باس��تقالته؛ وكل ذل��ك بعد أن أمض��ى، وعضوا 
مس��تقال، بالمجلس الفلسطيني، مدة أربعة عشر 
عام��ا )1977 ���� 1991(، وبعد أن ش��ارك في 
صياغة إع��الن قيام دولة فلس��طين الذي صدر 
بتاري��خ 1988/11/15. ومن قب��ل كان قد قام 
بترجمة كلمة الرئيس ياس��ر عرفات التي ألقاها 
في اجتماع الجمعية العمومية في األمم المتحدة 

وال   .1974 ع��ام 
بأس من التذكير 
برفض��ه  كذل��ك 
حض��ور  دع��وة 
التوقيع في حديقة 
األبي��ض'  'البي��ت 
س��ارع  الت��ي 
الكثيرون،  نحوها 
ب��ل وس��خر منها 
معرض  واعتبرها 
مثلم��ا  أزي��اء 
أيلول   13 اعتب��ر 

)1993( يوم��ا ل�'الح��داد القومي الفلس��طيني'. 
وأص��در، ف��ي الموض��وع نفس��ه، وع��الوة على 
المقال السابق، مقاالت كثيرة نشرت في كبريات 
الصحف األمريكي��ة والعالمية. وقد تمكن القارئ 
العربي من االطالع على الكثير من هذه المقاالت 
في كتاب 'غزة �� أريحا: سالم أمريكي' )1994( 
ال��ذي قّدم لها محمد حس��نين هيكل. وكما قيل 
عن ياس��ر عرفات: كان محاطا بعقول فلسطينية 
مهمة كثيرة؛ وكان ينصت إليها، غير أنه لم يكن 
يعم��ل بأفكارها. غير أن هن��اك من يتصور أن 
سعيد في موقفه من القيادة الفلسطينية، وحتى 
من 'معارض��ي صدام'، كان يس��تجيب ل�'صوت 
المثق��ف الحال��م' ال تجربة السياس��ي الذي خبر 

إكراهات العمل السياسي اليومي.
وق��د ن��ال إدوارد س��عيد موقع��ا مرموقا في 
العالم الغربي، بل وتحول، وهو العارف بتفاصيل 
الصحافة واإلع��الم األمريكيين وم��دى صلتهما 
بصناعة القرار، إلى ناطق باس��م الفلس��طينيين 
والع��رب عامة ف��ي كبريات القن��وات اإلعالمية 
األمريكي��ة. لك��ن دون أن نتغافل ع��ن المتاعب 
الت��ي  بالقت��ل  والتهدي��دات  ب��ل  والمتابع��ات 
طالته، ومن جهات س��بق له��ا أن اغتالت رموزا 
فلسطينية، بس��بب من إصراره على هذا النوع 
م��ن األداء ال��ذي ه��و 'أداء المثق��ف النقدي' 
وداخ��ل فض��اء ال يخلو م��ن عداء ل��كل ما هو 
عرب��ي، ذلك الع��داء الذي يتغلغ��ل حتى داخل 
'الثقافة الش��عبية' كما أس��لفنا. وفي هذا السياق 
يمكن أن نشير إلى أليكس عودة )مدير مكتب 
كاليفورني��ا للجن��ة األمريكية العربي��ة لمكافحة 
التمييز( الذي قتل من جراء قنبلة انفجار كانت 
مربوط��ة بب��اب مكتبه ف��ي الحادي عش��ر من 
تشرين األول )أكتوبر( عام 1985 وبعد أن كان 
قد ظهر في الليلة الس��ابقة على برنامج محلي 
نفى فيه توّرط ياس��ر عرفات في قضية ]خطف 
الباخ��رة[ 'أكيل��ي الورو' )'الس��لطة والسياس��ة 
والثقاف��ة'، ص98(. وال داعي للتذكير بكليش��يه 
'بروفس��ور اإلرهاب' الذي طال إدوارد س��عيد 
ف��ي حياته داخ��ل الواليات المتح��دة األمريكية 
من��ذ أن قط��ع على نفس��ه االرتماء ف��ي قضية 

فلس��طين. وهذا 'التوصيف' في األصل عنوان 
مقالة 'هجومية فظيعة'، كما يصف سعيد، نشر 
صاحبها إدوارد ألكسندر )أمريكي �� صهيوني، 
آخر(، وقبل ح��رب الخليج بفترة وجيزة، في 
مجلة 'كومنتري' )Commentary( الشهرية 
)األمريكي��ة اليهودية اليميني��ة المتطرفة( في 
غشت/ أغس��طس 1989. وكان الهدف منها، 
وكما يش��رح س��عيد، 
اس��تفزازه ك��ي يرفع 
من  تش��هير،  دع��وى 
تش��غله  أن  ش��أنها 
وتمنعه  أعوام،  عشرة 
م��ن فعل أي ش��يء 
آخ��ر؛ ولذلك لم يرد 
عليك  'لكن��ك  عليه��ا. 
االس��تمرار، وهذا هو 
األهم' كما يحسم )ص 

250(. وال نظن أن هذا 
الكليش��ه س��يفارقه ف��ي 
الممات، ألنه من الشخصيات المزعجة سواء في 
الحياة أو الممات. ومن قبل أحرق مكتبه؛ إضافة 
إل��ى أنه كان، ومنذ العام 1971، مراقبا من قبل 
'مكت��ب التحقيق��ات الفيديرال��ي' )أف ب��ي آي( 
ال��ذي له تقاليد طويلة في رص��د أهّم المثّقفين 

األمريكيين وإزعاجهم. 
وثم��ة هجمة أخ��رى تعرض لها إدوارد س��عيد 
الحقا، وكانت 'مذهلة' كما قّيمها بعض المهتمين 

بمنجزه. وقد انطلقت شرارتها األولى قبل شهر 
واحد فقط من صدور مذكرات��ه 'خارج المكان' 
ف��ي س��بتمبر 1999. وقد س��عت الحملة، وفي 
إطار من الصراع على 'السرد'، إلى التشكيك في 
'مصداقية' الرواية التي رواها إدوارد سعيد عن 
طفولت��ه... أو بلغ��ة جامعة: 'هويته الفلس��طينية'. 
ودون التغاف��ل ع��ن أن فلس��طين، وف��ي إطار 
'جغرافي��ا الترح��ال'، ال تش��غل إال 'جانب��ا' ضم��ن 
'المذكرات'. وقد مّهد للحملة الباحث اإلسرائيلي 
جوس��توس ريد فاينر بمقال��ه )الهجومي( 'بيتي 

الجميل القديم واختالقات أخرى إلدوارد سعيد' 
الذي نش��ر في مجلة 'كومنتري' )أيلول 1999(، 
واقتبس س��ريعا ف��ي مجالت ودوري��ات أخرى 
عدي��دة على رأس��ها جريدة 'الديل��ي تلجراف' 
اللندي��ة و'وول س��تريت جورن��ال' النيويوركية 
)المعروفتين بانحيازاتهما اإلسرائيلية(. مما جرف 
الن��ص، وكاتبه، وق��راءه إلى دوام��ة من ردود 
األفع��ال]...[ فإذا بنص 'خارج المكان' يجد نفس��ه 
ه��و اآلخر، مثل صاحبه، خ��ارج المكان كما قالت 
س��امية محرز في 'قراءته��ا التنقيبية' في 'خارج 

المكان.
غير أن دفاع إدوارد س��عيد عن الفلس��طينيين 
أبعد عن أي نوع من 'التعصب القومي'. فالرجل 
كان ينخرط ضمن تلك 'المجموعة العلمانية' التي 
ضّمت الش��اعر محمود درويش والكاتب حسن 
خضر والبروفيسور أحمد حرب والمحامي رجا 
شحادة والدكتور حيدر عبد الشافي... وغير ذلك 
من األسماء التي يعرض لها فوزي البدوي )وهو 
بدوره أحد أعضاء المجموعة( في مقاله 'أرض 
بال ش��عب لشعب بال أرض' إسرائيل والصهيونية 
في فكر إدوارد س��عيد )'المجلة العربية للثقافة'، 
ص126(. وهذه المرجعي��ة العلمانية، الصريحة، 
هي التي أفضت بإدوارد س��عيد إلى التش��ديد، 
وفي س��ياق الص��راع العرب��ي اإلس��رائيلي، على 
'دول��ة علماني��ة' أو 'دول��ة ديمقراطي��ة واحدة 
ثنائي��ة القومي��ة' )Binational State(. فهو لم 
يكن يؤمن ب�'حل الدولتين'، وإنما ب�'دولة ثنائية 
القومية' يعيش فيها الفلس��طينيين جنبا إلى جنب 
اإلسرائيليين. وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من 
ن��ادى بهذه الدولة من قبل، وس��واء من داخل 
فلس��طين أو خارجها، غير أنها مع إدوارد سعيد 
أخذت منحى آخر بسبب من تأثيره أو انتشاره 

العالمي الواسع.
وك��م تمنينا ل��و أن إدوارد س��عيد، أو باألحرى 
إدوارنا، ودون أي نوع من السخرية، كان العمر 
قد أمهله، حت��ى أيامنا هاته، ليرى في أمر هذه 

الدولة؟ 
__________

عن القدس العربي

وال داعي لكي نستعيد، 
هنا، نقده، الالحق، و'األعنف' 

كذلك، ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، وسلطة عرفات 
خباصة، الذي جتاوز نعتها 

وتشبيهها بـ'حكومة  بـ'الفاسدة' 
فيشي'

صبحي حديدي

قب��ل  باري��س،  ف��ي  ص��درت 
الفرنس��ية لكتاب  الترجمة  أي��ام، 
الراح��ل إدوارد س��عيد >قضية 
فلس��طين<، ال��ذي كانت طبعته 
اإلنكليزية األولى قد صدرت س��نة 
1979، وشّكلت إسهام سعيد األبرز في تصحيح 
حقائق المس��ألة الفلس��طينية أمام الرأي العام 
األمريكي، والق��ارىء الغربي عمومًا. وبصدور 
النش��ر  ه��ذا المؤل��ف الرئيس��ي، تك��ون دار 
الفرنسية Actes Sud قد قطعت شوطًا نوعيًا 
على طريق استكمال ترجمة أعمال سعيد، بعد 

صدور >تأم��الت حول المنفى< 
عن الدار ذاتها؛ و >اإلستشراق< 
و>الثقافة واإلمبريالية< و>خارج 
المكان< وس��واها، عن دور نشر 

أخرى.
ولع��ّل ه��ذا العم��ل بال��ذات هو 
الذي أطلق صورة سعيد كمدافع 
أّول، إذا لم يكن األلمع، عن الحّق 
الفلسطيني داخل أش��ّد المؤسسات األكاديمية 
واإلعالمي��ة األمريكي��ة انحي��ازًا إل��ى الدول��ة 
العبري��ة؛ كما صنع � بعد >اإلستش��راق< وإلى 
جانب >تغطية اإلس��الم<، التتمة الثانية الكبرى 
لشخصية سعيد اإلنشقاقية التي تنحاز إلى الحّق 
البس��يط والحّق اليومي والح��ّق الثابت، وُتبقي 
التاري��خ نصب األعين. واألرج��ح أّن هذا العمل 
هو الذي أكس��ب س��عيد لقب >بروفيس��ور 
اإلره��اب<، ال��ذي >يري��ق الحب��ر دفاعًا عن 

إراقة اإلرهابي الفلسطيني لدماء األبرياء<.
وفي عام 1989 نش��ر إدوارد ألكسندر مقالته 

الش��هيرة >بروفيس��ور اإلره��اب< في مجلة 
>ك����ومنتري< األمريكية، اليمينية الصهيونية 
المتعاطف��ة مع الش��طر الليكودي م��ن الدولة 
العبري��ة، وق��ال في��ه: >يج��ب أن نتذكر على 
ال��دوام أّن إدوارد س��عيد لي��س فقط مجرد 
بروفيسور وإيديولوجي، بل هو أيضًا عضو في 

الفلس��طيني،  الوطني  المجلس 
والناط��ق األبرز باس��م منظمة 
التحرير الفلسطينية في وسائل 
اإلع��الم األمريكي��ة، وواحد من 
أقرب مستش��اري عرفات. َمْن 
التلفزيونية لشهر  الُصَور  ينسى 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
المثق��ف  ه��ذا  ُتظه��ر  والت��ي 
وهو يدنو م��ن ملك اإلرهاب، 
ويهمس )َمن يعرف ماذا؟( في 

أذن سّيده عند اختتام اجتماع المجلس الوطني 
الفلسطيني في الجزائر<!

ورغ��م أّن س��عيد كان من أش��ّد المعارضين 

التفاق��ات أوس��لو، وكان��ت تحليالت��ه آلثاره��ا 
المس��تقبلية المدّمرة بمثابة الكاش��ف األحدث 
عهدًا لذلك النوع الدؤوب من االنشقاق الشريف 
والش��جاع والنبيل، فإّن المؤسسة الصهيونية لم 
تتوق��ف عن مح��اوالت تهديم س��عيد بالمعنى 
الم��اّدي الحرف��ي للكلم��ة. ولعّل آخر أش��هر 

الوقائ��ع في هذا الص��دد جرت أواس��ط العام 
1999، حين نش��رت مجلة >كومنتري< ذاتها 
ماّدة مطّولة ل� >الباحث< اإلسرائيلي جستس 

ترمجة فرنسية لكتاب ادوارد سعيد
  قضية إدوارد سعيد

واألرجح أّن هذا العمل هو الذي 
أكسب سعيد لقب 'بروفيسور 

اإلرهاب'، الذي 'يريق احلرب دفاعًا 
عن إراقة اإلرهابي الفلسطيين 

لدماء األبرياء'.

فكر



ابتسام أنطون
بعد  جولة من  الحفالت والفعاليات الفنية والتوافد 
االعالم��ي المكث��ف لص��دى الحض��ور الجماهيري 

الذي  الرائ��ع 
االالف  بل��غ 
الشعبين  من 
لي  ا س��تر ال ا

اإلذع��ات  والنيوزلندي.إس��تضافت 
SBS وABC الرس��ميتين وكذل��ك 
االذاع��ات االهلي��ة الفنان��ة القديرة 
أم��ل مرقس وبث��ت أغنياتها  خالل 
المهرج��ان وتعاهدت مع أمل ببث 
أغانيها ضمن برامجها خالل الس��نة  
في جميع انحاء اس��تراليا ونيوزلندا.

نتيجة للعروض اآلخاذة للفنانة أمل 
مرق��س  ف��ي أس��تراليا ونيوزالند  
من 5,3,10 حتى يوم  8,3,10  يوم 
المرأة العالمي ,اختارت صحيفة  "ذا 
أدفاي��زر"  االس��ترالية أمل مرقس 
عنوانا رئيس��ا " أمل مرقس –إيقاع 
الحياة" وتم إختيارها بين توب فايف 
Top Five  ضمن  الخمس��ة االوائل 
اللذين واللوات��ي  تم إختيارهن في 
مهرج��ان ووماد الذي  ش��ارك به 
ف��رق وفنانين من مائ��ة دولة من 
أنحاء العالم .ولخصوصية أس��لوبها 
الفني  اآلخاذ توافدت جهات اإلعالم 
والمس��موعة   المكتوبة  األس��ترالية 
لحواره��ا عن كيفي��ة إختيارها هذا 
األسلوب من الغناء الملتزم والفريد 
م��ن نوع��ه  وإح��دى حوارتها التي 
نشرت في  صحيفة ميديا مونيتورز 
والت��ي طرح��ت عليه��ا العديد من 
االسئلة حول صقل الموسيقى الخاصة 
بها ومضامينه��ا ورس��التها  وكيفية 
الموسيقى   الش��رقي  التخت  دمجها 
بآليات الموسيقى الغربية وتحديثها 
الفلكلور الفلسطيني بأسلوب يتماهى 
مع العص��ر. وقد أجابت الفنانة أمل 
: أغني عن فلسفة الحياة ومعايشتها  
م��ن خالل موس��يقى ذات  أيقاعات 
غي��ر صاخب��ة لطيفة ال��روح  تمنح 
التفاؤل للبش��ر!وأضافت قائلة : أن 

جدول يومياتي هو تعزيز التاريخ الفلس��طيني بالحياة اليومية والموسيقى 
وثقافتي هي الوسيلة  لذلك بتناول الفلكلور الفلسطيني كمقطوعات أثرية 
وصياغتها بأس��لوب معاصر ال يتناقض مع ماهية الكلمة واللحن، وحرصت 

أمل مرقس وفرقتها يف مهرجان ووماد العاملي
أمحل تاريخ املرأة والطفل واألرض معي وأيقاع احلياة! 

رايد فاينر، الذي صرف ثالث سنوات 
وه��و ينّق��ب في أرش��يف فلس��طين 
أّي��ام اإلنتداب البريطان��ي، وفي قيود 
األحوال المدني��ة، والصكوك العقارية، 
وس��جالت مدرسة س��ان جورج في 
الق��دس، وس��افر لهذا الغ��رض إلى 
عواصم عديدة بينها القاهرة وعّمان، 
لكي يبلغ النتيجة التالية: إدوارد سعيد 
لم يعش في القدس، ولم ينتسب إلى 

أّي من مدارسها، وهو ليس الجئًا!
ه��ذا  م��ن  مطلوب��ًا  كان  وبالطب��ع، 
>اإلكتشاف< أن يقّوض حكاية سعيد 
بوصفه ابن المنفى الفلسطيني، وبالتالي 
فه��و لم يعد رمزًا للظلم اإلس��رائيلي 
كما كتب ألن في����لبس مراس�����ل 
>الدايلي تلغراف< في القدس. وأّما 
>حكايته المؤّثرة<، التي كانت ُتروى 
وتقتبس في الصحف والمجالت وأقنية 
التلفزة، فينب��غي أن ُتطوى اعت��بارًا 
ت���اريخ ذل��ك >اإلكتش��اف<.  م��ن 
أخي��رًا، >ه�����ذا الرج������ل الذي 
حظي بموقع مدّلل اليسار األم���ريكي 
ط����يل��ة زم���ن مديد، ال يمكن أن 
يس��تأثر بعد اآلن بموقع الرمز الحّي 

للشتات الفلسطيني<.
والحال أّن نفوذ إدوارد سعيد الفكري 
واألخالقي لم ينهض، في أّي يوم، على 
استثمار حكايته الشخصية، ونهض في 
المقابل عل��ى توظيف عبق��ري ذكّي 
ودؤوب ومبدئي ل��كّل ما في القضية 
الفلسطينية من أبعاد إنسانية وتاريخية 
وثقافية وجيو � سياس��ية. وفي إحدى 
صفحات كتابه >خارج المكان<، الذي 
ي��روي بع��ض محطات حيات��ه، يكتب 
س��عيد: >ما يس��تولي عل��ّي اآلن هو 
مق��دار اإلقت��الع الذي حاَق بأس��رتي 
وأصدقائي ولم أدرك س��وى القليل 
منه، إْذ كنت في الجوهر شاهدًا على 
العام 1948 دون أن أعرفه )...( أبصر 
الحزن والفقدان ف��ي وجوه وحيوات 
الناس الذين عرفته��م من قبل، وفي 
اآلن ذاته أعجز عن فهم المأساة التي 

حّلت بهم<.
والح��ال أّن الكثي��ر من آراء س��عيد 
السياسية، فضاًل عن تلك اإليديولوجية 
والفكري��ة، التي انط��وت عليها فصول 
كتاب��ه الرائ��د >قضي��ة فلس��طين<، 
س��وف تتبل��ور أكثر، وبعضها س��وف 
يتخذ مس��ارات مختلفة ف��ي قليل أو 
كثير، على امتداد األعوام التي أعقبت 
ص��دور الكتاب. وكان أمرًا حس��نًا أّن 
الترجمة الفرنس��ية حمل��ت المقّدمة 
الخاص��ة، وكذل��ك التعقي��ب، اللذين 
كتبهما س��عيد لطبعة 1992، وس��عى 
فيهما إلى رب��ط الكتاب بما كان العالم 
يشهده من تطورات فاصلة، على صعيد 
الواليات المتحدة وإس��رائيل والعالم 
العربي ومنظمة التحرير الفلس��طينية 
ذاته��ا، وم��ا كان يجري عل��ى األرض 
بع��د عملي��ات >عاصف��ة الصحراء< 
ومؤتمر مدريد، وكيف انعكست تلك 
المس��تجدات الجي��و � سياس��ية على 
واقع الشعب الفلس��طيني، في الشتات 
وف��ي الوط��ن. صحي��ح أّن ظ��روف 
ذلك الشعب المعيش��ية، ثّم السياسية 
واالجت�����ماعي��ة،  والوطن�����ي��ة 
كانت تسير من سيئ إلى أسوأ بسبب 
اس��تمرار اإلحت��الل اإلس��رائيلي، لكّن 
حّس المقاومة لدى هذا الش��عب ظّل 
يتعاظم، وتش��بثه بحّق تقرير المصير 
وإقام��ة دول��ة مس��تقلة ص��ار خيارًا 

نهائيًا وحاسمًا. 
وإذا كان ص��دور الترجمة الفرنس��ية 
قد انتظر 21 س��نة، فإّن الكتاب ليس 
البت��ة متأخرًا عن أزمنة فرنس��ية ما 
ت��زال تتس��يدها عش��رات التنميطات 
الخاطئة، أو القاص��رة، أو الخبيثة عن 
س��ابق قصد، حول الحّق الفلس��طيني 

وجوهر الصراع.
__________

عن القدس العربي

موسيقى - غناء
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س حبي
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دائما على إدخال مقطوعات فلوكلورية من أنطالق األلبوم األول  
,حت��ى األخير،واألكثر تناوال للفلكلور الفلس��طيني هو "ألبوم نعنع يا 
نعنع " حيث ضم عددا من االغنيات الشعبية بتوزيع موسيقي جديد 

،إضافة ألغنياتي الخاصة التي 
صقلت طابع��ي وهويتي في 
عال��م الف��ن المت��داول آنيا، 
وعوالم  خصوصي��ة  وأخذت 
غير نمطية، وصرحت الفنانة 
امل مرق��س عن محدودية 
الفلس��طيني  للفنان  اإلنطالق 
الفرص  البالد وش��حة  داخل 
المتاحة أمامه، وتعتبر إنجازها 

الفن��ي مجهودها الخاص ولم تحظى برعاية ش��ركات إنتاج .  أما 
بخصوص مشاركتها في مهرجان وماد ومهرجان نيوزالند  وغنائها 
أمام أكثرمن 20,000 مشاهد مستمع ومستمتع تعتبره هو نجاح 

باهر وتجربة عمر.إنطالقا من ش��عبية حضوره��ا هناك، حظيت 
الفنانة أمل مرقس على دعوة للمش��اركة ف��ي مهرجان تراناكي 
ووماد  في 14,12,2010.والتجربة األكثر خصوصية هي مشاركتها 
يوم  مهرجان  في 
العالم��ي  الم��رأة 
في أستراليا، وفي 
العم��ل  ورش��ات 
الموس��يقية حيث 
لجه��ات  قال��ت 
االعالم : ان  هنالك 
قواس��م مشتركة 
عدي��دة م��ا بين 
نس��اء العالم مهما اختلفت حضارتهم، وصل��ة  المرأة باألرض هي 
الحب وهو القاسم المشترك الجذري ، وتحديدا للنساء العرقيات 
اللواتي يحافظن على تقاليدهن، واضافت قائلة ان االغنية هي حلم 

يتحق��ق فور إدائها خاصة إذا كانت تحمل معنى سياس��ي  ونحن 
نعيش في ظل مراقبة وتعتيم دائمين .واألجمل من ذلك  ما كتبته 
صحيفة ديلي نيوز بعنوانها  الرئيسي:" مع غروب الشمس إحتشد 
األالف من الجمهور عند مس��رح بروكالند ليس��تمعوا الى المغنية 
الفلس��طينية امل مرقس صاحبة أحد أجمل االصوات في الش��رق 
االوس��ط في عرض غنائي س��احر عاطفي! لم يكتف الجمهور من 
سماعها من بعيد أنما  شق  وبكثافه الطريق لمشاهدتها  واالنصهار 
بايقاع موسيقاها .على شرف حضورها هناك أقيم مؤتمر صحفي 
بعد إنتهاء مهرجان ووماد نيوزلندا حيث حضر صحفيون مختصون 
في مجال الموس��يقى .والجدير ذكره ان إس��طوانات أمل نفذت 
قبل أنته��اء المهرجان، وتلقت دعوات للمش��اركة في مهرجانات 
عالمية جديدة.راف��ق الفنانة أمل مرقس كل من العازفين الفنان 
والموس��يقي نسيم دكور، عازف اإليقاع الياس حبيب، عازف البيانو 

د.ألمار بال وعازف الباس تيمور بال .

جدول يومياتي هو تعزيز التاريخ الفلسطيين 
باحلياة اليومية واملوسيقى وثقافيت هي 

الوسيلة  لذلك بتناول الفلكلور الفلسطيين 
كمقطوعات أثرية وصياغتها بأسلوب معاصر ال 

يتناقض مع ماهية الكلمة واللحن

موسيقى - غناء

من حفل ووماد



أجرت الحوار: منى وفيق

ليس��ت هناك طريقة مثلى لتقديم 
م��كادي نحاس أفض��ل من صوتها 
.. ه��ذه الفنان��ة العذب��ة التي يأمل 
المرء لو أنهم يعب��ؤون صوتها في 
أكي��اس أعش��اب طبية تداوي الحلق��وم واألذن 

والوجدان..
م��كادي نح��اس فنان��ة أردنية ش��ابة درس��ت 
الموس��يقى والمسرح وصدر لها البومان غنائيان 
وواحد اخير لألطف��ال تبدو مكادي الفنانة الحرة 
على المس��رح مرتاحة وراضية بنخبوية آغانيها 
الملتزمة وواثقة م��ن خطواتها في عالم الطرب 

كان لن��ا ه��ذا الح��وار م��ع م��كادي 
نحاس.

هل نقول أن خي��ارت مكادي نحاس 
الموس��يقية يس��ارية ؟ إل��ى أي ح��ّد 
تدّخل ذوق والدك المناضل اليساري 

في اختياراتك و أغانيك؟
ليست يس��ارية بقدر ما هي ملتزمة 
إنسانيا و موسيقيا و إخالقيا بالمفاهيم 
التي تربيت عليها . و أكيد ذوق والدي 
الثقاف��ي و األدب��ي أثر ف��ي تربيتي و 

إختياراتي الفنية ... 
صوتك ال يحتاج لفرقة موسيقية.. هل 

تخذل الموسيقى الصوت؟
ال تخذل��ه بق��در ما تأخ��ذ دوره في 
بعض األحي��ان ... فعندما أغني بدون 
موسيقى أعطي كل ما عندي للمتلقي 
و أضم��ن أن ما أحس ب��ه يصل إليه 
100 % دون أي تأثي��ر لعنصر آخر و 

هو في هنا الموسيقى .
للمس��رح  دراس��تك  أن  تقولي��ن 
س��اعدتك على تعلم الس��يطرة على 

انفعاالتك حين مواجهة الجمهور.
م��اذا للفن��ان غي��ر انفعال��ه الداخلي 
والخارج��ي؟ لم��اذا يج��ب أن تكون 
هنالك س��يطرة  من فن��ان يدعو في 
كل ش��يء إلى أنواع ع��دة من عدم 
الس��يطرة؟؟ ل��م أقص��د بالس��يطرة 
" الح��د م��ن التعبير أو ع��دم التعبير 
عل��ى العك��س تماما... م��ا قصدته هو 
أن المس��رح هذب هذه اإلنفعاالت و 

أصبحت إحترافية أكثر ....
ألن يتهموا مس��تقبال األغنية الملتزمة 

باإلرهاب الموسيقي؟
ال أعتقد ذلك أبدا و ال أتمناه ... اتمنى 
أن يجتمع الناس حول األغنية الملتزمة 
ليكون هناك إزدهار موسيقي و فني 
و ثقافي ذو قيمة جمالية و فنية ثقافية 

عالية .
ماذا عن المسرح الغنائي؟

 أتمن��ى أن أخ��وض ه��ذه التجرب��ة 
قريبًا

صّرحِت أن الموجود حاليا على الساحة 
الفنية ضجيج ..طيب ،أليس كل ضجيج 
جديد يلغي الذي قبله ؟؟والضجيج ال 

ينتهي يا مكادي...وإذن؟
م��ا قصدت��ه بالضجيج ه��و اإلزدحام 
الحاصل على الس��احة موسيقيا و فنيا 
... و لألس��ف أصبحن��ا ال نعرف المغني 
من اآلخ��ر لكثرتهم و الكث��رة ال تعني 

الرق��ي و الجودة بل الضجيج الذي تحدثت عنه 
.و المصيبة أن الضجيج ال ينتهي ..... بل يتنافسون 
على قوته !و كأن قوة الضجيج هو مقياس نجاح 

األغنية !
هل أثارت رّنة "خلخال" االنتباه نحو "كان يا ماكان" 

أم صرفت االنتباه عن كل شيء إال الخلخال؟
ل��كل من خلخال و كان يام��ا كان رنته الخاصة ... 
و ال أعتق��د أن الجديد يلغي القديم بل العكس ... 
إذا لفت الجديد س��مع الناس فيهرعون باحثين 

عن القديم و عن تاريخ الفنان
فرقة كورال "ع البال" هل هي على البال؟

كان��ت تجربة لطيف��ة أثناء إقامتي في دمش��ق 
مع مجموعة من األصدقاء و لألس��ف لم تستمر 

عديدة  ألس��باب 
أجهل معظمها !

درست الموسيقى 
بالكونس��رفاتوار 
ه��ل    .. بي��روت 
الموسيقى  تحتاج 
عل��ى  للدراس��ة 
صوت��ك  اعتب��ار 

يناشد الفطرة الموسيقية مباشرة؟
كل ش��يء يحتاج إلى تهذيب ، الصوت   الس��مع  
يج��ب أن يك��ون الفنن��ان على دراي��ة بما يفعل 
شريطة أن ال تطغى الدراسة على الفطرة بحيث 
يصبح األداء أكاديميا بحتا و خاليا من اإلحساس.

"م��ا ..كا....دي" ، الس��مك اإلفريق��ي معنى "حرية" 
وهو أيضا "أنين"نّحاٍس انصهرت طفلته مع مواد 
منصه��رة. فهل حريت��ك منصهرة ف��ي صوتك 

تماما؟؟
هذا ما أحس��ه تمام��ًا فاللحظ��ات الوحيدة التي 
أحس بها أنن��ي حرة  وبكل معنى الكلمة  و أنني 

أنا هي  عندما أكون على المسرح أغني ...

لم نعرفك كنّحاتة وال كفّنانة تشكيلية بشكل كاف.
أهو تقصير مّنا أم منك أم أّن صوتك أبعدنا عن 

إبداعاتك األخرى؟
ال أعرف و لكني ال أطرح نفس��ي كفنانة تشكيلية 
أو نحاتة .. هي نش��اطات أقوم به��ا عندما أريد 
أن أصف��ي ذهني ... و ألكون وحدي أتحدث مع 
ذاتي ...و لكني أفكر أحيانًا بعمل معرض لألعمال 
و لكن الوقت يتس��رب دون أن أدري!! فا إنشاء 

اهلل خير
معروف أنك تس��تمعين عنوة إلى جميع الفنانين 
الج��دد فأعمالهم على حّد قول��ك هي دروس 
أوس��ع مّما تعّلمتيه في المعهد الفني ، بصراحة .. 
من أكثر من يصيبك بنشاز روحي منهم .؟؟اريد 

أسماء معينة
ال أس��تطيع ان أقول أس��ماء و لكن النشاز كثير 
و لألس��ف موجود ....لدرجة أنني ال أستطيع أن 

أكمل اإلستماع إلى األغنيات كاملة
مال��ذي تضيفه توليفة م��ن الجاز والموس��يقى 

الالتينية على كلمات عربية وصوت عربي؟؟
تضي��ف تنوع كبير م��ن ثقافات مختلف��ة : ثقافة 
الج��از  و الموس��يقى الالتينية و الثقاف��ة العربية 
و تعط��ي ل��كٍل منها نكهة خاص��ة و ينتج عن هذا 
الدم��ج موس��يقى رابعة و هو م��ا أطلقوا عليه ) 
األورينت��ل جاز( و هي تس��مية خلقت لهذا النوع 

من التوليفة  .
ترفضي��ن الغناء في المطاعم .أال ترين معي أنك 
لو استغللت فرصا متاحة من هذا القبيل  لتحويل 
الردي��ئ إلى جي��د فس��وف يكون نب��ش األذن 

الموسيقية للمتلقي العادي ذا جدوى؟؟
ال أعتق��د أن المطاعم هي الم��كان األمثل لنبش 
األذن الموس��يقية للمتلقي الع��ادي ....  الموضوع 
موضوع ثقافة عامة  يجب أن تكون منتشرة في 
عالمن��ا و أن نعلم أطفالنن��ا أن يميزوا الغث من 

السمين .
األص��وات األردنية المعروفة في المغرب العربي 
قد تنحصر بين سميرة توفيق وعمر عبد الالت 
وديانا كرزون دون إغف��ال مكادي نحاس حين 
نتحدث عن الملتقي المثقف بطبيعة الحال..لماذا 
ه��ذا القصور ف��ي وصول الص��وت األردني إلى 

المغرب العربي؟
اإلع��الم و التب��ادل الثقاف��ي الغائب ف��ي وزارتي  
الثقافة األردنية و المغربية  و نقص التواصل بين 
البلدين بشكل مباش��ر مع الفنان  او المؤسسات 
المهتمة بتنظيم األمسيات أو المهرجانات في كال 
البلدي��ن حيث أننا نفتقر آللي��ة عمل تخدم هذا 

الجانب.

أطربت جمه��ورك بأغان من الت��راث العراقي 
والفلسطيني ..ومعروفة أنت بتصديرك هذا في 
غالف ألبوماتك " أغني لفرح الناس حتى لو كان 
الغناء حزينا ،وأمزج أطي��اف الغناء بلون العراق 
قاص��دة أرض الكنانة داخلة أبواب الش��ام وبحر 
بيروت واألردن فؤادي.. أين هو التراث المغاربي 
المع��روف بغناه وتنوعه وعراقت��ه في خارطتك 

الفنّية؟؟ أين هو الخليج العربي  أيضا؟؟
لألس��ف ليس لي إط��الع على الف��ن المغاربي و 
أعتقد أنني مقصرة في البحث في هذا المجال ... 
و الخليج العربي أيضا ربما في المستقبل القريب 
س��يكون هناك أعم��ال من  المغ��رب العربي و 

الخليج ...
تأخ��ذك أغنية "عّم��ان" إلى ال��دوار الرابع ..إلى 
األشجار الموجودة هناك ورائحة التراب المبتل 
بالمطر ..م��كادي ..إننا أمام جم��ال حقيقي نبكي 
وحس��ب .هل تبكي عّم��ان حين تس��معك ..هل 

تبكين حين تسمعينها؟
عليك أن تسأليها  و لكني أعرف أنني أبكي عمان 
كلما غني��ت ألن عتبي كبير و حب��ي أكبر و لكن 
أمل��ي بأنها س��تكون األفض��ل أكبر و 

أكبر
جاهدة وهبة ،سحر طه، ريما خشيش 
، ريم بنا ، زياد س��حاب، لينا شماميان، 
زياد األحمدي��ة ، أميمة الخليل ،غادة 
ش��بير، م��ي نص��ر وم��كادي نحاس 
المعروف��ة  األس��ماء  م��ن  وغيره��ا 
بأغانيه��ا الملتزمة مّتهمة اتهاما جميال 
االول  الموس��يقي  االختي��ار  بكونه��ا 
لصفوة المثقفي��ن.. متى يكون مزعجا 

هذا الترف النخبوي؟
دائم��ا مزع��ج ... ألن م��ا يقدمه كل 
من ذك��رت هو للن��اس دائما و أبدا 
و للمس��حوقين منهم و المظلومين و 
المقهورين ... نغني لهم و منهم ..نغني 
لتك��ون الحياة أجم��ل و لتكون الحياة 

أقل مرارة .
كان��ت لك تجرب��ة مع زاه��ي وهبي 
في قراءة الش��عر المراف��ق بالغناء .. 
هل ه��ذه التجرب��ة تش��ّتت المتلقي 
بين المطرب والش��اعر أم أّنها تخلق 
إبداعا ثالثا يذيب الش��عر والغناء و ال 

مسّمى له ؟؟
تجربة رائعة و تخلق إبداعًا ثالثاً   ...فال 

شعر بال غناء و ال غناء بال شعر ...
خضت مؤخرا تجرب��ة الغناء لألطفال 
األطف��ال"  أللبوم"ج��وا  بإص��دارك 
..مكادي ، ه��ل تجربة الغن��اء للطفل 

المثقف ؟؟
ال أعتقد أننا نس��تطيع أن نصفها هكذا 
... بل ه��ي أغنيات لكل األطفال و هي 
أغنيات تعتمد على البس��اطة و العمق 
في آن و أنا اعمل حاليا مع مؤسسات 
المجتم��ع المدني و مع بعض الجهات 
الحكومي��ة ف��ي األردن لتروي��ج هذا 
العمل على أكبر نطاق ممكن لألطفال 
ف��ي المملك��ة . ليكون ف��ي منزل كل 

طفل.
من أج��واء أغنية"رحل" الت��ي تغنينها 
"ربما ألنه لم يس��تطع احتضاني وربما 
النه ل��م يحتم��ل احتض��اري فتركني 
الق��درة  ف��ي  الرج��ل  ورحل"..س��ر 
عل��ى الحضن وكيفية ه��ذا االحتضان 
المراة..نادر وجود  احتضار  واستعياب 

هذا الرجل مكادي..هل ينتظرك؟
لي��س فقط القدرة على الحضن ...,!! و 
إنما القدرة على المشاركة و القدرة 
عل��ى اإلحترام و التفه��م و الحب ... و 

أعتقد أنه ينتظر!
م��كادي صاحب��ة الفيدي��و كلي��ب الوحيد؟متى 

تصبحين صاحبة الفيديو كليبين؟
نعمل حاليا على إنتاج كليب جديد ألغنية جديدة 

أتمنى أن نوفق في ذلك .
ش��اركِت محمد منير في أولى حفالت مهرجان 
األخير ونعرف كم حلم��ِت بالتعاون معه ..ماكان 
موقفك عدم طباعة اس��مك عل��ى التذكرة مع 
محم��د منير وال عمل تذاكر خاصة بك ؟؟ وهل 
هنال��ك تعاون مقبل مع الفن��ان المصري محمد 

منير مستقبال؟
تضايقت طبعا و لكنني لم أعبر عن ذلك بش��كل 
مباش��ر للمهرج��ان . و أعتق��د أن هذا خطأ من 
أخطاء كثيرة وقع فيها القائمون على المهرجان . 

مكادي حناس: نغين لللناس وللمسحوقني منهم، 
نغين لتكون احلياة أمجل و لتكون احلياة أقل مرارة 

موسيقى - غناء



اتمنى ان ال تتكرر .
المعجبين  أنا من أش��د 
بما يق��دم الفنان محمد 
مني��ر و أتاب��ع أعمال��ه 
دائما و كان لي الش��رف 
الكبير أن أكون معه في 
نفس الليلة...و أتمنى أن 
يك��ون هناك تع��اون لنا 

معا في المستقبل .
ماهي مشاريعك الغنائية 
الفترة  والمسرحية خالل 

القادمة؟
ُج��ّوا األحالم عمل غنائي 
كألبوم؛  أنتج  موس��يقي 
إس��طوانة غنائية للعائلة 
و الطفل،  معظم األغاني 
ومكتوبة خصيصا  ملحنة 
له��ذا األلب��وم وترويدة 
العمل  ت��م  فولكلوري��ة، 
عليها موس��يقيا. واأللبوم 
نت��اج عم��ل مجموع��ة 
األردنيين  الفناني��ن  من 
سوس��ن  المتميزي��ن؛  
حبيب، نض��ال عبدالغني، 
وروان  دلش��اد  رام��ي 

قمي.
هدف هذا المشروع هو 
العربية  المكتب��ة  إغن��اء 
عامة و األردنية المحلية 
خاص��ة  بأغني��ات خاصة 
بالطفل ذات قيمة ثقافية 

و فني��ة و أخالقي��ة عالية . حيث 
أنها تتن��اول مواضيع كثيرة منها 
: العائل��ة � المحب��ة – الترحيب 
بالطفل عند ال��والدة - األلعاب 
الش��عبية - الرف��ق بالحي��وان - 
أغاني لوقت الن��وم . كما و أنها 
الموسيقي  التذوق  تثري مهارة 
لدى األطفال كما و أنها أغنيات 
س��هلة الحفظ و تناسب األطفال 

من جميع األعمار.
يحتوي األلبوم عل��ى 7 أغنيات 
الجمي��ل، غنى  العالم  بعناوي��ن؛ 
القم��ر، أح��ب عائلتي، ي��ال تنام، 
ش��برة قم��رة، زايد ف��ي الحال 
وأغني��ة عال��م المحبة. ش��ارك 
في تفيذ الموس��يقى والتسجيل: 
سوس��ن حبيب/ كورال وتوزيع 
أصوات، يعرب سميرات/ كمان، 
أوكورديون\  بازوقة\  س��عيد 

تشيلو 
نض��ال عبد الغني \ب��اص غيتار 
وغيتار ، رامي دلش��اد \كورال، 
حن��ان إحس��ان \ ك��ورال ، مع 
كورال األطفال : سرار خواجة \
وس��ن خواجة\ مجد أبو عليا\ 
عبد  عليا\رس��ل  أب��و  محمود 

الغني \بتول عبد الغني. 
وق��د ت��م التس��جيل و التوزيع  
م��ع  أوكس��جين  بإس��توديو 
مهندس الصوت س��عيد بازوقة 
لسوسن  موس��يقى  وبإش��راف 

حبيب. ومشروع األلبوم قدم بدعم من كل من 
الصن��دوق العربي للثقافة و الفنون وأمانة عمان 
الكبرى، وبمس��اهمة من وزراة الثقافة والمركز 
األردني للبناء المعرفي )س��رت( ويوزع حصريا 
من خ��الل أورانج ري��د. و هناك أيض��ا أغنيات 
أقوم بالعمل عليها و أتمنى أن تكون جاهزة في 

صيف 2010 في إسطوانة
اليوم ، وف��ي 2010 ، كيف تعّرف مكادي نحاس 
عن نفسها كمطربة وإنس��انة وعن تجربتها في 

الغناء؟
كمطرب��ة ال أزال ف��ي بداي��ة الطري��ق و هناك 
الكثير م��ن األبواب الت��ي أري��د أن أطرقها في 
الغناء و نص��وص كثيرة أتمن��ى ان اغنيها ... كما 
و هن��اك الكثير الكثير ألتعلمه... كإنس��انة  كوني 
إنسانس��ة تحت��رف الغناء ال أع��رف كيف يمكن 
الفصل بين اإلثنين و لكني أعتقد أن هناك الكثير 
ألقدمه لمن حول��ي و ألصدقائي و هناك الكثير 
من التجارب التي أنتظر أن أخوضها مثل تكوين 

عائلة ...
أحب أن أختتم هذا اللقاء الطويل معك بس��ؤال 
طريف.في تعليق لك عن الحادثة الشهيرة لحذاء  
"منتصرالزاي��دي" قل��ِت أنها كانت "فش��ة غل"ال 
أكثر وتمنيِت أن تتم محاربة اإلرهاب األمريكي 
بش��كل آخر من خالل الثقافة واالقتصاد وغيرها 
ولي��س من خالل الحذاء.مكادي ، تخيلي معي لو 
أن "بوش" كان قد اقام مؤتمرا غير صحافي مع 
مطربي��ن يطرحون عليه أس��ئلتهم أو تعليقاتهم 

..ما كنِت لتقولي/لتغني؟؟
ال أدري إذا كنت سأغني و لكن إذا لم يكن هناك 

مفر فسأردد "أهودا لي صار وآدي إلي كان"

باسل خلف

من وسط معاني المعاناة والجمود 
والقادم المجهول في مستقبل قطاع 
غزة  المحاص��ر من محتل غاصب 
ومن فصائل فلس��طينية متخاصمة  
وبعد أن دقت الساعة  األخيرة في 
عقول م��ن يحملون هم الوطن والقضية ، المرة 
ليست بسالح وال بصواريخ وإنما بعمل مسرحي 
هو األول من نوعه تنقل المخرج والممثلون فيه 
ما بين اإلثارة والتشويق مرورا بالفكاهة والترفيه 
ووص��وال إل��ي الحقيق��ة المؤلم��ة التي يعيش��ها 
الغزيون وس��ط نقد جارح والذع أحيانا إلي كل 

من يتحملون مسؤولية القطاع ..
قط��اع غ��زة بمواطني��ه الكثر وزح��ام األحداث 
المتتالي��ة اعتبره البعض م��ن الفنانين والقائمين 
علي أش��هر أح��داث العال��م الفنية بأنه مس��رح 
كبي��ر تدور ب��ه رواي��ات وكتاب��ات مختلفة في 
الحياة اليومية للمواطن الفلس��طيني وتمثل في 
مجري��ات األي��ام مس��رحيات كثر ولك��ن بدون 
مخ��رج وال ممثلي��ن فالمخرج هو م��ن يتحكم 
بحي��اة المواط��ن والممثلين هم أن��اس واقعين 
يعيشون الغصة واأللم والمعاناة ، ولكن مسرحية 
الحبل السري  كس��رت الجمود وقلبت الطاولة 
لتقول للجميع بان في غزة ما لم تش��اهدوه بعد 
، وأن هناك م��ن الخفايا ما ال يحصي وأن العقل 
اإلنساني يس��تطيع الوصول للتفكير في مستقبله 
إلي فت��رة بعيدة إال أن المواط��ن الغزي أصبح 
غير قادر علي أن يفكر في مس��تقبله القادم ولو 

ليوم واحد فقط ..
النج��اح هو مطلبنا وان خس��رنا فقد نلنا ش��رف 

المحاولة
 ببع��ض الكلمات الدافئة الت��ي دخلت إلي قلوب 
الحضور وعل��ي مدار ثالث أيام  بدأت اإلعالمية 
المعروف��ة ف��ي قط��اع غ��زة مني أبو يوس��ف 
افتتاحية المسرحية التي عرضت في مركز رشاد 
الشوا الثقافي في قطاع غزة لتحاول كسر جمود 
الحضور أوال وتهيئة األجواء لعاصفة قادمة توقع 
البعض جزءا منها ولكن الباقي كان أدهي وأكبر 
وفصول المسرحية أثبتت ذلك . فبعد أن قدمت 

للحضور  وتحياته��ا  ترحابها 
كانت البداية األولي بعرض 
فيدي��و قصير م��ن إخراج 
اس��تعرض  أبو حميد  حازم 
كلماته��م  الفناني��ن  في��ه 
الرس��ائل  بع��ض  ووجه��وا 
للحضور تعريفا بهم وتعريفا 
بالمسرحية و ما تحمله لهم 

الدقائق القادمة...
وفي حديث كاتب رواية مسرحية الحبل السري  
إياد أبو ش��ريعة قال أنن��ا نتمنى النجاح وهذا ما 
سعينا  له ولكن إذا فشلنا وهذه هي تجربتنا األولي 
فإننا بالطبع س��ننال ش��رف المحاولة والتجربة .. 
أما مخرج المس��رحية والذي س��بق وان أخرج 
أعماال درامية إذاعي��ة وفنية في غزة حازم أبو 
حميد فقد حاول أن يس��تقطب الجمهور بكلماته 

وكأن��ه  البس��يطة 
يطل��ب منه��م أن 
فص��ول  يعيش��وا 
كم��ا  المس��رحية 
عاش��ها هو لتخرج 

إلي النور .
فنان��ون من قطاع 
غ��زة منه��م م��ن 
ظه��ر ف��ي أعمال 
س��ابقة ومنهم من 
الحبل  ل��ه  كان��ت 
المنب��ر  الس��ري 
فزهي��ر  األول 
الوج��ه  البلبيس��ي 
المع��روف بأعماله 
الدرامي��ة في الفن 
والفنان  الفلسطيني 

س��عيد عيد واإلعالمي كاظم الغف ورامز حسن 
وكمال أبو ناص��ر قد اعتاد المواطن الغزي علي 
االس��تماع إلي أعمالهم الدرامي��ة اإلذاعية ولكن 
ه��ذه المرة كانت الصورة هي األقوى من خالل 
عملهم المس��رحي " الحبل السري " باإلضافة إلي 
وجوه جديدة ومنها الفنان مؤمن ش��ويخ الذي 

لم يظهر إال ببعض األعمال البسيطة  ..
مسارح غزة .. حلم يحتاج إلي تحقيق

والحديث في مسرح غزة  هو نوع من الجنون 
فعندما تتحدث عن مسرح تذهب بك المخيلة 
ال��ى صالة ع��رض كبيرة مكيفة بها م��ن الترفيه 
ما بها وتحمل في جنباتها عاملين كثر ووس��ائل 
راحة ال تع��د وال تحصى ، أما غ��زة  هذه البقعة 
التي حملت أحداث كبيرة علي مر عصور سابقة 

وسنون ماضية لم تكن لتحمل صالة عرض كالذي 
يحلم به��ا المواطن فصاالت الع��رض الموجودة 
بغزة محدودة وال تكاد تتسع لعدد محدود من 
الحضور ، في الحبل الس��ري كان الحضور أكثر 
مما يتوقعه القائمون فال الصالة اتس��عت وال حتى 
شاش��ات العرض الخارجية ورغ��م افتقار الصالة 
لوس��ائل العرض المناس��بة إال أن القائمين علي 
المس��رحية وهم شبان فلسطينيون في مجملهم 
كانوا اقوي من ذلك فالفنان التشكيلي غانم الدن 
عبر عن إبداع الفنانين التش��كيلين في غزة بأن 
قام  بتصميم وتنفيذ ديكور المسرحية والذي هو 
عبارة عن صورة مصغرة من مخيم فلسطيني .. 
غان��م الدن تح��دث لنا عن هذا العم��ل قائال أن 
كواليس العم��ل صعبة ومجه��دة ولكن اإلصرار 
علي النجاح هو الذي أعطاه وزميله في الديكور 
طارق الهواري  وعدد من المساعدين األمل في 

الوص��ول الى ما قاموا به من عمل ،الدن تحدث 
عل��ي أن العمل قد جاء من خ��الل أخذه صورة 
لشوارع المخيمات الفلسطينية وقد لوحظ ذلك 
من خالل اس��تخدامه وتوظفيه للصورة والفكرة 
فقد عمد أن يكتب علي حوائط المخيم شعارات 
للجبهة الش��عبية والديمقراطي��ة وفتح وحماس 
وه��ذا مس��توحي من فك��رة عمل المس��رحية 
وكذلك من الواقع اليومي عندما تكتب أس��ماء 
الش��هداء وتعلق علي الحوائط . الفنان الدن كان 
قد قام برس��م لوحات س��ابقة ولكن هذه المرة 
ومع قل��ة إمكانيات القطاع من اس��تخدام مواد 
جاهزة وديك��ورات مصممة ميكانيكا فقد اعتمد 
علي يده وبعض األدوات البسيطة ومادة القماش 

في تصميم الديكور الذي أذهل الجميع .

 حبل سري  موصول .. وقطعه يحتاج الكثير
بال ش��ك أن عدد التنظيمات الفلسطينية العاملة 
كان له أثر كبير بنواحي مختلفة ولكن ما حاولت 
الوق��وف عليه المس��رحية ه��و دور التنظيمات 
في تفكي��ك المجتمع فبعد أن  بدأ الفنان مؤمن 
ش��ويخ ال��ذي قام ب��دور "الف��ي " بكلمات��ه التي 
اس��تمر في تكرارها طوال المسرحية "الطاحونة 
مس��كرة وفيها مي��ة معكرة " وهي إش��ارة إلي 
أن مس��تقبل القطاع مظلم وسوداوي وأن المية 
"الماء" المعكرة هي أش��ارة إلي األيدي الممتدة 
لمساعدة القطاع والتي هي فعال ملوثة بسياسات 
مختلفة ال أحد من التنظيمات يستطيع مصارحة 

شعبه بها .
المجن��ون "الفي" هو الصرخة التي مثلت مطالب 
المواطن الفلس��طيني بشكل ساخر ودرامي فقد 
جم��ع مفاصل مختلف��ة من القضية الفلس��طينية 
ليق��ول فيه��ا كلمته وه��ي كلمة 
المواط��ن ولكن ما دع��اه أو دعا 
الكاتب ليكون مجنونا هو أن الكل 
ال يستمع لكالمه وبالتالي هو إشارة 
لما يتردد من صرخات المواطن 

في غزة وبدون جدوي.
الفنان��ون زهي��ر البلبيس��ي وقام 
ب��دور " فواز " صاح��ب قهوة في 
المخي��م  والفنان وائ��ل أبو حجر 
قام بدور "أبو جلدة"  وقام بدور 
بائ��ع أحذية مثال الحي��اة اليومية 
الفلسطيني سواء  اإلنسان  لمعاناة 
ف��ي الوضع االقتصادي وذلك من 
خ��الل طلب"فواز " الدين وتبرير" 
أب��و جلدة " له عدم س��داد دينه 
لعدم وج��ود بيع وعمل له . وفي 
ذات المش��اهد كان الفنان سعيد 
عي��د والذي قام ب��دور "أبو خي��ري" يحاول أن 
يترجم معان��اة األهالي مع أبنائه��م فقد قال أن 
أبنائهم شعارهم " من عمود لعمود بفرجها الرب 

المعبود " وهو مثل فلسطيني دارج .. 
البطالة والزواج ومش��اكله والمطلقات في غزة 
وقضية األموال والنص��ب التي حدثت في قطاع 
غزة  إبان العدوان اإلس��رائيلي علي قطاع غزة  
وهم��وم المواط��ن اليومية من إغ��الق للمعابر 
وع��دم وفرة الم��واد واحتكاك الن��اس يبعضهم 
البعض كانت مح��اور متعددة للفصل األول من 

المسرحية .
انطب��اع الجمه��ور .. ش��كل دفع��ة للممثلين في 

أدوارهم
حض��ور المس��رحية كان��وا م��ن فئ��ات مختلفة 

»الطاحونة مسكرة وفيها مية معكرة«
مسرحية الحبل السري في غزة كسر 

للجمود ومواجهة أخري للواقع

مسرح

مشهد من المسرحية



فل��م يكن هناك تذاك��ر بل كان الحض��ور مجانيا للجميع 
فالمخ��رج المعروف س��عود مهن��ا والفن��ان القدير أكرم 
عبيد وجواد ح��رودة وعدد كبير من الصحفيين تصدروا 
المقاع��د األول��ي للعرض وخلفهم أحتش��د أكثر من ألفي 
مشاهد والعدد كان يتزايد مع مرور الثالثة أيام ، الحفاوة 
التي كان يس��تقبل به��ا الفنان عندما يخرج إلي المس��رح 
كان قوي��ة جدا ،واألكثر تأثيرا م��ن ذلك فقد عمد كاتب 
الرواية والمعالج الدرامي للمسرحية أن يدغدغوا مشاعر 
الحضور وقد كانت الفنانة إيناس الس��قا التي قامت بدور 
"أم زكي "المرأة الفلس��طينية أم المخيمات لها األثر الكبير 
عل��ي قلوب الحضور مع تكامل دور الفنان مؤمن ش��ويخ 
"الف��ي " الذي كان يكرر كلماته " الطاحونة مس��كرة وفيها 
مية معكرة" في مواقف تتالءم والحديث الذي يدور بين 
األدوار األخرى بش��كل يعطي قوة للمشهد فمن المشاهد 
الذي أبكت  الجمه��ور وبدت المعالم واضحة من الم كل 
أمهات فلسطين عندما كانت تصرخ "أم زكي " بأنها تريد 
رؤية ابنها الشهيد وترغب في احتضانه ورؤيته من جديد 
بعه��د أن استش��هد ولو لم��رة واحدة وأنه��ا دائما تحلم 
ب��ه وتتخيل صورته في العيد والف��رح وفي األلم والحزن 
.. مش��اهد عايش��ها الكثير من الفلس��طينيين الذين فقدوا 
أحباب لهم ولكن األكثر تأثيرا والذي زاده قوة ما كان من 
آهات ومؤثرات للمنش��د وائل اليازجي الذي قام بإنشاد 

مقاطع مختلفة موسيقية  خالل المسرحية .
الجمهور صفق بحرارة إلي كل ش��يء جميل بالمسرحية 
وه��ذا متوقع ولربما يكون افتعال فاعل لكن ما كان يظهر 
جليا هو الدموع التي تساقطت من شبان وشابات حضروا 
المس��رحية من ش��يوخ وأطفال من نس��اء منهن أمهات 
أس��ري وشهداء وجرحي وهذا ما كان قد نشده المخرج 

وكاتب الرواية .
مش��هد الكابون��ة وك��رت الم��ؤن كان األكث��ر ق��وة معنا 
ومضمون��ا فما حملته الحقيبة التي رس��مت عليها ش��ارة 
األونروا " وكال��ة الغوث وما بداخلها م��ن مجموعة علب 
أش��ار لها "الفي " بأنها قضية فلس��طين وقال وهو يمسك 

بكل قطعة ويرميها من داخل الحقيبة " هذه القدس وهذه 
الالجئين وهذه األسري أما هذه فالحصار وهذه اإلغالق .." 
وبعد ذلك لوحظت دم��وع الفرحة مع الغصة واأللم علي 
وج��وه الحضور والتي اختلطت بأص��وات التصفيق الحارة 

التي عبرت عن ارتياح الجمهور .
االنقسام الداخلي .. جرأة في الطرح وقوة في المضمون

بع��د أن انتهي الفصل األول من المس��رحية وبدون طول 
انتظار بدأت الس��تارة تفتح للمش��هد الثان��ي الذي ارتبط 
بقضية التنظيمات الفلس��طينية علي كثرتها وس��وء الوضع 
الحالي خاصة في ظل االنقس��ام الداخل��ي ، احتدم الخالف 
تدريجي��ا بين الممثلين وهم الش��عب في البداية لتتصاعد 
   bbc وتيرة الخالف بعد أن س��معوا خب��را بث علي إذاعة
مفاده أن  قادة  الفصائل الفلس��طينية قد قررت االجتماع 
بالشعب وهنا عمت أجواء الفرحة في البداية ولكن سرعان 
ما انتهت بخالف أحيك بشكل درامي عنوانه لخصه الفنان 

سعيد عيد بقوله " شعبنا كله روس زي روس البصل " 
وتشتد الخالفات بين الشعب علي عنوان للترحيب بالقادة 
ليصل العنوان األخير والذي جاء من وحي اختالف مشارب 
الش��عب التنظيمي��ة إلي أن يكتب علي يافط��ة الترحيب  " 
أهال وسهال بالفصائل الوطنية العربية الفلسطينية اإلسالمية 
الدولية القومية الدينية االشتراكية الليبرالية الديمقراطية 
البرجوازية الفلسطينية " عنوان مطول لخص حالة الصراع 
الفلس��طيني الداخل��ي عل��ي أن اله��دف ه��و فلس��طين ، 
الفنان ش��ويخ "الفي " رجع مجددا ليؤك��د حقيقة الفصائل 
الفلس��طينية وقد عالج ذلك من خالل حديثه عن س��هولة 
تكوي��ن تنظيم فلس��طيني قائ��ال " القضية س��هلة يا جماعة 
كل الل��ي تحتاجه هو اثنين بدي قارد مثلي وش��عار رنان 
القدس عاصمة أبدية ..وإال فلسطين حرة عربية وما أكثر 
الش��عارات في بلدنا وبعدها بتصير كبير والصحافة تحكي 
عنك وبيدعوك اللي بيدعموا  لحضور الحوار ألنك صرت 
تنظيم " ه��ذه الكلمات كانت قوية ومعبرة وقال أيضا أنه 
" كبارن��ا حساس��ين " و بأنش��ودة موس��يقية حملت هدفا 
نبيال في إيص��ال معلومة الحب والوح��دة لدي المواطن 
الفلسطيني وش��ارك في أدائها الفنانين جميعهم ليؤكدوا 

قوة المشهد وحضور الفكرة كانت أصوات الحضور تتعالي 
في الغناء مع الممثلين ..

وبع��د انتهاء المعزوفة الموس��يقية كانت أصوات مواكب 
القادة ق��د وصلت المكان دخل الق��ادة ويحملون ملفات 
ملون��ة بأع��الم التنظيم��ات األحم��ر واألخضر واألس��ود 
واألصف��ر وبها كان ترحي��ب بالفنانين كمال أبو ناصر "عن 
فتح " ورامز حسن "عن حماس " كتنظيمين بارزين ومعهم 
ممثلين عن الجبهة الش��عبية وحركة الجهاد اإلسالمي وهنا 
دار حوار ساخن جدا وحاد إلي أبعد الحدود وصل بالفنان 
زهير البلبيسي ليقول بأن االنقسام تدخل في كل شي حتى 
"قمص��ان النوم "وقال أيضا " ان��ه هناك قمصان نوم أحمر 
وأصفر وبقطعة وبقطعتين " إشارة الختالف وجهات النظر 
الكلي��ة بي��ن التنظيمات المتخاصمة أما الف��ي  فقد جاءت 
كلمته بقوله أن "الشعب دائما ملعوب فيه " وهذه الكلمات 
الت��ي جاءت ردا علي حديث كمال أبو ناصر "عن فتح" بان 
هن��اك برامج قادمة في الحوار فقال له أنها برامج رياضة 
وألعاب وس��تكون دائما الش��عوب هي " الملعوب فيها أما 
"ف��واز" صاحب القهوة فق��د أحضر للقادة قه��وة بأكواب 
ملونة بأل��وان التنظيمات وهذا ما جع��ل االحتكاك يزداد 
ويثري المشهد قوة فحبال مربوطة بملفات القادة بألوان 
مختلفة ولباس مناس��ب للفكرة وجلس��ة وحديث بلهجة 
معينة مستوحاة من حديث الناطقين باسم الفصائل كانت 

مستثمرة بشكل مناسب ومجريات الحوار 
اللي انكسر أكبر من انه يتصلح ..

به��ذه الكلمات الت��ي كانت قريب��ة علي قل��وب الحضور 
ومس��تقبل الش��عب الفلس��طيني والتي ج��اءت من خالل  
الفنان س��عيد عيد " أب��و الخير " ليؤكد م��ن خالل حديثه 
مع الش��اب المثقف و"أبو خالد" كاظم الغف بأن الوضع جد 
مأس��اوي ويحتاج الكثي��ر .. أما أصابع االته��ام فبدأت كما 
وأن الش��عب فعال يحاس��ب القادة وهم جالسون  أمامهم 
فكل من الممثلين الذي قاموا باألدوار وهم الشعب بدئوا  
بح��دة  ونق��د الذع يتحدثون مع الق��ادة عن موضوعات 
مختلف��ة أبرزها أم زكي والتي تحدثت عن ابنها الش��هيد 
الت��ي ال تقبل ب��كل أم��وال الدنيا 
مهم��ا اختلف��ت وكث��رت علي 
ابنه��ا بمال..وقد  أن تس��تبدل 
اس��تنكرت عل��ي الفصائ��ل ما 
قالوه بأنهم يدعمون الشهداء 
وأنه��م يحملون قضيتهم وقال 
الفنان س��عيد عيد " أبو الخير "  
.. " ش��و الشيء اللي كل ما زاد 
فيه العمر بيكبر ..إال عندنا كل 
مازاد فيه العمر بيصغر وقرب 
ينتهي ..." متحدثا عن فلسطين 
وقضيته��ا العادلة الت��ي بدأت 
تنه��ار رغم أنها أع��دل قضية 
إنسانية علي وجه األرض ومن 
ثم بدأ الممثلون بالحديث عن 
الكهرب��اء والغاز والبابور وإعادة األعمار والبطالة واألحالم 
الت��ي يحلمون بها من مط��ار وميناء وح��دود .. ومن ثم 
االنتقال بشكل ساخر للقول بان "العالم كله عنده حكومة  .. 
وإحنا حكومتين ، الناس بتلفزيون واحد وإحنا بتلفزيونين 
،الناس بوزير اقتصاد واحد وإحنا بوزرين ... وولكو الناس 
بوزير تعليم واح��د وإحنا بوزيرين والجيل صايع ... الناس 
بوزير صحة وتموين وداخلية واحد وإحنا باثنين .." وطبعا 
كان مراف��ق م��ع حديث الممثلين أص��وات آهات معبرة 
للمنش��د وائ��ل اليازجي أث��رت في الحض��ور مما دعاهم 

للتصفيق بحرارة مرات مختلفة .
مرايا الوطن .. وثورة علي الظالم 

بعد أن تش��بع الحض��ور بالفك��رة  ووصل��ت الرواية إلي 
الهدف بدأ الحديث عن التمويل الخارجي للتنظيمات وما 
قصد به الحيل السري من خالل إمداده لروح التنظيمات 
وإنعاشها وربطها بالسياسات الخارجية وضع الممثلون مثال 
بسيطا هو أن الش��عب يري بمرآة والقادة يرون بمرآة 
أخري وحديث القادة كان مرافقا لس��ير الفكرة من خالل 
أن القادة يرون مصلحة الشعب وهم يحددون المستقبل 
ويختم الفنانين الذين مثلوا الش��عب كلماتهم بالقول علي 

لسان" أبو الخير " ..
"ربن��ا راح يحاس��بكم إذا م��ا حررت��م فلس��طين بس راح 
يحاس��بكم أكثر عل��ي الكذب والخداع والغ��در وأكل مال 

األيتام والظلم ما بيدوم .." ..
ومن ث��م يقوم الش��عب بمش��هد درامي رائ��ع من خالل 
الوصول ال��ي القادة وس��حب الحبال الموصول��ة بهم مع 
الخ��ارج ويطردوهم مع الحديث والص��راخ عليهم بعدم 
الع��ودة .. حل��م طالما حلم به الجمي��ع وأمل في أن تكون 
األحبال السرية هي حبل واحد من قلب واحد ومن شعب 

واحد ..هو الشعب الفلسطيني ..
واختتمت  المسرحية بمشاهد اس��تعراضية جميلة قدمها 
مجموعة من األطفال تبع��ت الفكرة وأكملتها بحيث كان 
لباس األطفال وأزيائهم من وحي ألوان ورايات التنظيمات 
الفلس��طينية  ومن ثم ترس��م العلم لتخرج المسرحية إلي 

النور.. وتكسر الجمود وتواجه الواقع المرير بطريقتها .

اعزائ��ي القراء ولو اني ما بعرف حدا فيكم بس كيف قرأت بحياتي الزم 
ابدا باعزائي القراء.. المهم يا اعزائي القراء انا ش��خص بس��مع موسيقى 
وبقرأله اكم كتاب بالسنة وبالتالي شوية ناس بتعدني بفهم وكان وضعي 

تمام وعال العال لحد ما اجا يوم االمتحان!!
يوم االمتحان كان عند س��ماعي اغنية للغالية علينا كلنا واللي تربينا على 
صوتها العظيم��ه كاميليا جبران.. وفوجئت ويالها م��ن مفاجأه انو هنالك 
فيل في حس��اء كميليا!!! حدا قادر يتصور المأساه؟! انو شعره بالطنجره 
ممكن تس��َكر مطعم فما بالك بفيل في صحن شوربه!! انا للوهلة االولى 
فكرتها دعايه لماجي!! رجعت شفت غالف السي دي مزبوط كميليا جبران 
)ومي��ض( , قلت اس��معها كمان م��ره يعني يمكن أن��ا متخربط !! ممكن 
قصدها دلفينه في البانيو؟! او مثال وحيد قرن بالصالة! يعني بالكتير كنغر 

بخزانة المطبخ! أما فيل في حسائي شوي صعبه!! 

هون الزم اش��رحلكم نظرية )فاهم علي( عش��ان تفهموا انا وين موجود 
حاليا!!

نظري��ة فاهم علي قائمة على ثقتن��ا بفن وثقافة وتاريخ المتحدث وعلى 
غشمنة وقلة صراحة اللي قباله .. يعني بكون في انسان خلينا نسمي)س( 
مع��روف بفهمه وثقافته وفن��ه وبكون في )ص( اللي كمان مش اقل من 
)س( فهم , وبكون بالقعدة كمان ش��ي عشر بني ادمين بثقو في هدول 
الجوز .. فبقوم )س( بقول فكره ابصر من وين طلعت براسه, انو حتى هو 
مش فاهمها, وأول ما يخلص فكرته وكل القاعدين –فاغرين أفواههم-  
بًطل��ع عل��ى)ص( وبقولو طبعا انت فاهم عل��ي!!؟؟ هأل هون )ص( بكون 
مش فاهم اشي بس موقفه صعب .. كيف بدو يقول ال مش فاهم, و)س( 
كل��و ثقة انو فاهم ووجهل��ه الحكي من دون الجمي��ع يعني موضوع ثقة 
صًف��ت!! والناس كلها بتطل��ع عليه انو تخذلناش ي��ا )ص(..   بالتالي)ص( 

مضطر يقوله: اه طبعا فاهم عليك وعاالكيد مع ابتسامة عريضة.
 ه��ون كل حدا قاعد معهم بدو يضطر مش بس يعمل حاله فاهم ال بل 
ب��دو كمان ُيعجب بالفك��رة , ماهو )س( اللي حك��ى و )ص( اللي فهم !!! 
وه��اد اللي صار لما نزلت هاي االغني��ة !! النها كميليا جبران غنتها فأكيد 
فيها اشي مميز وبالتالي في اكم حدا من الرواد او )الصادات( على طول 
قالوا اه طبعا فاهمين عليكي .. واضطر جموع المس��تمعين امثالي  يعملو 

حالهم مش بس فاهمين بل ومعجبين بالعمل..
انا يا جماعة زلمة مش فاهم وما بس��تحي اق��ول مش فاهم عليك!! وانا 
بعرف انو الكتاب��ة هي الوعي واي محاولة الننا نعمل كتابة عبثية او مش 
واعية - مع احترامي الش��ديد للمخرجة صاحبة كلمات االغنيه )أ.سوسن 
دروزة(- رح يحكمها وعينا .. يعني بنفع امسك الوان واخربش على لوحة 
بيض��ا بدون منطق بس انو اكتب بدون منطق.. هاي بدها وعي ومنطق 

اكتر من اي نص تاني!! 
وبالتالي يا اعزائي القراء ُخذلوا أصدقائي مني وتفاجؤو واعتبروها طعنة 
في ضهر الفن الفلس��طيني المعاصر والحداثة لًم��ا انا قلت مش فاهم !!! 
وطلعولي بحجج زي مش الزم كل شي يكون مفهوم!! اي مش بكفي كل 
الل��ي بصير بالبلد مش مفهوم!! كمان االغان��ي.. يعني انا متحمل ما افهم 
ليش عنا وزيرين س��ياحة واحد بغزه وواحد ب��رام اهلل مع انو احنا ثوره 
وما عمره كان في وزير س��ياحة الي ثورة بالعالم !! قول هاي بتصير, ما 
احنا كل ش��ي عنا غي��ر بس اللي بًطلع الواحد عن دين��ه انو في وزيرين 
س��ياحة وفش س��واح!! عالألقل يجيبولهم س��ايح لكل وزير, خًلي يالقيلو 

شغلة يشتغل فيها!!! 
  بالنهاية هاي وجهة نظر وحدة ما بتقلل من قيمة العمل ويمكن جماليتو 

تكمن في أنو مش مفهوم للبعض ألي منهم أنا !
الرائعة كميليا جبران نحبك النك كميليا والنك ودك تغني لنسمة الحرية 
والن��و نيرون مات ول��م تمت روما  وكمان إلنو في فيل في حس��ائك .. 

فاهمه علي؟؟!!    
 مالحظتين:

أوال: هدا مش نقد فني !!  
تانيا: وهو االهم كميليا جبران ما ألها اي عالقة بموضوع وزيرين    
السياحة وحتى يمكن لو عرفت انو عَنا وزيرين سياحة  تنِزل الفيل عليهم 

تجيب اجلهم الجوز.  

كنغر بخزانة المطبخ

مسرح

مشهد من المسرحية



سهيل كيوان

كان أول من أحضر مكبر صوت 
الى القرية واس��تخدمه كمصدر 
لمعيش��ته، ف��ي البداي��ة اقتص��ر 
استعماله على األفراح، كان يثبته 
على دراجة هوائية ذات عجالت ثالث ويمضي 
مع صف الس��حجة مالحقًا الحّداءين باألسالك 
الت��ي تصل بينهما وبين مكب��ر الصوت، الحادي 
يكرمه ويخصه بالتحية منذ بداية المش��وار ثم 
يطالبه )ح��داء( بضبط الص��وت إذا ما تعرض 
الجه��از لوعك��ة صوتي��ة صع��ودًا وهبوطًا أو 

سرسكة وحتى سكوتًا! 
تغي��رت طريقة االحتف��اء بالعرس��ان واختفت 
طوفة العريس التي تس��توجب طاقات بشرية 
كبي��رة وتعطيل أعم��ال ووقتًا يب��دو أنه صار 
عزيزًا لدى من كانوا في يوم ما أغنى أغنيائه! 

صاروا يتباخلون بالفرح، 
وبعدما كان يس��تغرق 
أس��بوعًا م��ن التعاليل 
والدبكات  والّسحجات 
إل��ى س��هرة  اختص��ر 
الحي،  وزفة في ساحة 
أو في ساحة المدرسة 
مال��ي  تب��رع  مقاب��ل 
للمديرة الحديدية، أو 
بعد  العام  الش��ارع  في 

إغالقه من الجهتين!
أضاف  للحاجة  وتلبي��ة 
أبو حس��ام إل��ى مكبر 

الص��وت كراس��ي وط��اوالت وثالج��ة كبي��رة 
عل��ى عجالت لجره��ا ومس��رحًا لُيصمد عليه 
العروسان، واس��تبدل الدراجة الهوائية بسيارة 
)تن��در(، وص��ارت الدعوة الى الع��رس بمكبر 

الصوت بعدما كانت شخصيًا وبيتًا بيتًا....
- ي��ا أهالي قريتنا الكرام باس��م ف��الن الفالني 
أبو فالن ندعوكم الى زفة العريس والس��هرة 
والمولد النبوي الش��ريف وتناول طعام الغداء 

بعد المولد مباشرة! ولكن ليس هذا فقط... 
- تعلن مح��الت اليرموك لأللبس��ة عن حملة 
تنزيالت غي��ر مس��بوقة..إدفع ثم��ن بنطلون 

جينس واحد وخذ الثاني ببالش...يا بالش!
- إسمعوا مليح....في ملحمة األمانة..كيلو لحم 
العجل بخمس��ة وثالثين وبس...إلحق حالك يا 

أبو العيال....يا بالش...
- المرك��ز الجماهي��ري يدعوكم لتس��جيل 
التالية...لغات....رياضيات... لل��دورات  أبنائكم 

للش��باب  صحافة...كمبيوتر...تطريز...طب��خ 
والبنات.....دبكة....يال بالش كسل....

- بس��م اهلل الرحمن الرحيم...يا أهالي قريتنا 
الكرام نعلمكم عن افتتاح المخبز الجديد في 
الحارة الش��رقية تحت دار أبو معيوف...خبز 
أرغف��ة عادي...خب��ز صاج...مناقيش بزعتر 
وجبنة وبصل...تشكيلة من المعجنات...ربطة 

الخبز بستة شيكل يا بالش.....
المحل��ي  المجل��س  الجباي��ة ف��ي  - قس��م 
يدعوكم لتس��ديد ضريبة األم��الك وأثمان 
المي��اه حت��ى نهاية الش��هر الج��اري وذلك 
قب��ل اتخ��اذ اإلجراءات 
القانونية والحاضر يعلم 
الغايب....وقد أعذر من 
أنذر...)ي��ا جماعة أنا ما 
رئي��س  دخلني...ه��ذا 

المجلس(...
- يا أهالي قريتنا الكرام 
ال���........ الحزب  باس��م 

لحض��ور  ندعوك��م 
االنتخاب��ي  االجتم��اع 
الش��عبي الكبي��ر ال��ذي 
س��يتحدث فيه )النائب..

الشيخ...الرفيق..األس��تاذ...
الدكتور الخ(...هلّموا بجماهيركم!

كب��رت البلدة ونش��أ له منافس��ان ش��ابان في 
المهن��ة فهو لم يع��د قادرًا لوحده على س��د 

حاجات البلدة!
في األتراح يتبرع أصحاب هذه المهنة بالكراسي 
ألهل الفقيد ولمن يدعونهم إلى وجبة الطعام 
بعد الدفن مباش��رة، وذلك لكس��ب الحسنات، 
وه��ذا وعد ضمني باس��تئجار ه��ذا العتاد في 

موسم األفراح! 
تذكرن��ي ألوان آذار )م��ارس( وروائحه بيوم 
األرض األول وبمكبر صوت أبي حسام البدائي 

ذي األس��الك! كانت األجواء عش��ية هذا اليوم 
إرهابية فرضها رج��ال المخابرات وعمالؤهم، 
فه��ي أول مرة يعلن فيه��ا العرب إضرابًا عامًا 
لحماية األرض! تجمع الش��بان في ساحة العين! 
وبعد مش��ادات كالمية وتهدي��دات وتوترات 
بينه��م وبين رجال المخاب��رات وبعض العمالء، 
انطلقت مسيرة غاضبة كانت األولى من نوعها 
وحجمه��ا في البلدة منذ عام النكبة، يتوس��طها 

مكب��ر الصوت البدائ��ي المثبت عل��ى الدراجه 
الهوائية....

نادى المنادي في الجليل 
أرض العروبة للعرب 

جليلنا ومالك مثيل 
وترابك أغلى من الذهب 
ما نرضى بالعيش الذليل 

لو صرنا لجهنم حطب 
حت��ى وصلت المس��يرة بيت رئي��س المجلس 
البلدي، دخ��ل باحة منزله وفد من عش��رات 
الشبان والش��ابات واألطفال والنس��اء والرجال 
الغاضبي��ن وس��لموه عريض��ة االحتج��اج على 
موقف��ه المن��اوئ لرغبة الجماهي��ر! ثم مضت 

المس��يرة الى شارع عكا � صفد الرئيس لتغلقه، 
بعد أيام دعي عدد من الش��بان للتحقيق لدى 

المخابرات ومنهم أبو حسام! 
- لم��اذا جعلت ه��ؤالء الزعران يس��تخدمون 

مكبر الصوت خاصتك؟..
- إنها مهنتي...

- ال تتغاَب...لق��د حرضوا على التمرد والعصيان 
ضد الدولة...وهذه تهمة خطيرة! 

- يا س��يدي..من يدفع ل��ي أجرة مكبر 
الص��وت أمنحه له...وال ش��أن لي بماذا 

يستعمله...!
� ولكنهم هتفوا ضد دولة اسرائيل....

� هات لي أجرة مكب��ر الصوت...وخذه 
واهتف ضد جامعة ال��دول العربية من 

اآلن حتى الغد!
� طيب انقلع من هنا....!

- ها أنا قد انقلعت...
رغم تج��اوزه الثالثة والس��بعين ما زال 
صوته وطريقته بتقديم بضاعته تجذب 

انتباه المستمعين....
قبل أي��ام كن��ت واقفًا أم��ام بيتي، مر 
بس��يارته مبطئًا وألقى التحية من خالل 
مكب��ر الصوت...ث��م نف��خ منبهًا..وب��دأ 
ينادي...يا أهالي قريتنا الكرام...ندعوكم 
للتصوي��ت البن قريتن��ا الب��ار ).....( في 
برنامج )نيوس��تار العرب( على فضائية 
)ِمكس(...طريق��ة التصوي��ت بواس��طة 
الهاتف وه��ي كالتالي...إس��معوا مليح...

اتصلوا على رقم نجمة سبعة سبعة ثالث 
واكتب��وا كلمة س��تار....ثم اضغطوا على 
الرقم )ُسّطعش(...ش��جعوا ابن قريتكم..
وكان اهلل ف��ي عون العبد م��ا دام العبد 
في عون أخيه.....ثم التفت مبتس��مًا من 

نافذة السيارة باتجاهي ومضى....
لم تمض س��اعتان حتى عاد مرة أخرى لينادي 
بصوت أكثر جدية ورزانة...بس��م اهلل الرحمن 
الرحيم...يا أهالي قريتنا الكرام ندعوكم للسفر 
إل��ى القدس الش��ريف للصالة، أول��ى القبلتين 
مجان��ي  يناديكم....الس��فر  الحرمي��ن  وثال��ث 
عل��ى نفقة فاعل��ي الخير...تنطلق الحافالت من 
س��احة العين بعد صالة الفجر....وال تنسوا أنكم 
الرابحون...فالركع��ة هناك بخمس��ين ركعة....

تقبل اهلل....
__________

عن القدس العربي

راسم المدهون 

صدور مجلة ثقافية في فلسطين 
خبر مفرح بالضرورة 

ذلك ما أحسست به عند قراءتي 
خبر صدور العدد صفر من مجّلة 
"أوراق" الثقافي��ة الفصلّي��ة عن "دائ��رة الثقافة 
واإلع��الم" ف��ي منظم��ة التحرير الفلس��طينية 
 ، الفلس��طينية  الس��لطة  الثقاف��ة ف��ي  ووزارة 
لم��ا يحمل الخب��ر من مس��احة تفاعل جديدة 
للمبدعين الفلس��طينيين وهم يواجهون أشكاال 

مختلفة من التضييق والحصار 
مع ذلك توقف��ت طويال أمام "هيئ��ة التحرير" 
التي أنيطت بأفرادها مس��ئولية اإلشراف على 
المجّلة لس��بب بس��يط ال يتعّلق بنّية رفض هذا 
االسم أو ذاك ، ولكن ببساطة بسبب ما يكّرسه 
اختيار البعض من "تقاليد" ثقافية ووظيفية تجعل 
الحياة الثقافية الفلس��طينية في ش��ّقها الّرسمي 
حكرا على أسماء محّددة ال تكاد تتغّير إال نادرا 
فأن تعي��ن الكاتب��ة ليانة بدر مدي��رة لتحرير 
المجّل��ة الجدي��دة أم��ر يثير دهش��تي وهي 
المدير العام لمؤّسس��ة الس��ينما التابعة لوزارة 
الثقافة الفلس��طينية أيضا ، ما يدفع للتساؤل هنا 

بجدّية كاملة : أين ذهب اآلخرون ؟ 
واآلخرون الذين أعنيهم هم مجموع الش��عراء 

والكت��اب والمثقفي��ن عموم��ا مّم��ن 
يعيشون في فلس��طين وخارجها على 
حد سواء ، خصوصا وأننا جميعا نعرف 
أن مسألة الجغرافيا لم تعد مشكلة أو 
عائقا أمام الّصحافة في وجود وسائل 
اإلّتص��ال الحديث��ة وبال��ّذات ش��بكة 
اإلنترن��ت ، ما يجعلني أتس��اءل أيضا 
: هل الثقافة ش��أن لموّظفي الّسلطة 

الفلسطينية دون غيرهم ؟ 
الّس��ؤال يعيدنا م��ن جديد وبقّوة إل��ى الحالة 
الثقافي��ة التي تعيش��ها فلس��طين ، والتي يمكن 
الق��ول باختص��ار أن إبداعاته��ا األجمل واألهم 
قد تحّققت في صور فردية تماما فاألش��رطة 

والتي  الناجح��ة  الس��ينمائية 
حّقق��ت حض��ورا الفت��ا ف��ي 
بجه��ود  تحّقق��ت  العال��م 
أصحابها ودون أي عون من 
والحال   ، الس��ينما"  "مؤّسسة 
بالطب��ع ينطب��ق عل��ى بقّية 

الفنون واألجناس األدبية 
الحال التي يعيشها المثقفون الفلسطينيون باتت 
ومنذ زمن طويل تحتاج وقفة جدّية مس��ئولة 

 :
ما العالق��ة التي تربط المبدعين الفلس��طينيين 

فعليا بمؤسساتهم ؟ 
ومن المسئول عن حياة هؤالء المثقفين وأمنهم 

المعيشي في وطنهم ومنافيهم على الّسواء ؟ 
قبل أعوام قليلة كنت أحد من قاموا باستقبال 
الكات��ب الّصديق يحي��ى يخلف عل��ى الحدود 
الّسورية األردنية وهو في طريقه إلى معرض 
الكتاب العالمي في مدينة فرانكفورت األلمانية 
في تل��ك الجلس��ة القصيرة وبحض��ور الكاتب 
الّصدي��ق عم��ر حلمي الغ��ول بادرن��ي يحيى 

بالحدي��ث عن م��ا اعتبره هو ظلم��ا لحق بي ، 
قبل أن يضيف لذلك تبريرا يقول أن "الظروف 

الفلسطينية صعبة جدا" 
يومه��ا لم أعّلق لس��ببين األول أنني لم أطالب 
الّصديق يخلف بشيء ، أما الثاني فهو الجدوى 
الح��وار الذي أوصله هو إلى طريق مس��دود 
مختصره أنه ال يس��تطيع فعل ش��يء مع العلم 
أنه كان وقتها وزيرا للثقافة وعلى رأس عمله ، 
بل إنه حين ترك الوزارة في أعقاب االنتخابات 
التش��ريعية األخيرة أصبح مس��ئوال عن الثقافة 
ف��ي منظمة التحرير الفلس��طينية ، أي تس��ّلم 
المنص��ب األعلى والمن��وط به اإلش��راف على 
وزارة الثقاف��ة ووزيرها ، ناهي��ك عن أنه قام 

في الفترة ذاتها بإصدار ق��رارات تعيين لكتاب 
ومثقفين فلسطينيين يعيشون في الّشتات كانوا 
في الغالب من الذين ليسوا بحاجة مطلقا لتلك 

الوظائف 
هي م��ّرة أخ��رى ح��ال الثقاف��ة الفلس��طينية 

الّرسمية وشجونها التي ال تحصى 
بعد يحيى يخلف زارت دمش��ق وزيرة الثقافة 
الّس��ابقة الدكت��ورة تهان��ي أبو دّق��ة وعرفت 
بزيارتها بعد ش��هر من انتهائه��ا إذ هي قامت 
باالتص��ال بع��دد محدود م��ن الكت��اب الذين 
أخّمن أنها حملت أس��ماءهم معها من رام اهلّل 
، وه��و أمر تكّرر أيضا وف��ي صورة فاقعة عند 
تشكيل الّلجان الخاّصة باحتفالية القدس عاصمة 

للثقافة العربية ، وكّلها تّمت في صورة "سّرية" 
تبعث على الّش��ك ، وتفوح منها رائحة اإلقصاء 

واالستبعاد واحتكار العمل والوظائف 
أق��ول ذلك وفي الب��ال مواق��ف أخذتها "على 
حسابي الخاص" حين كنت أرى مثقفا فلسطينيا 
يتع��ّرض لش��بهة اضطه��اد من هذا المس��ئول 
السياسي أو ذاك كما فعلت يوم أبعد الرئيس 
الّراح��ل أب��و عمار يحي��ى يخلف ع��ن موقعه 
كمدير عام لدائرة الثقافة في منظمة التحرير 
الفلس��طينية يومه��ا – وكن��ت مح��ّررا ثقافية 
ألس��بوعية األفق في قب��رص – كتبت افتتاحية 
العدد ع��ن ذلك ، وأتذّك��ر أن الّصديق يحيى 
يخل��ف قد بعث لي برس��الة ال أزال أحتفظ بها 
في أرش��يفي إلى اليوم رس��الة 
مفعمة بالتحّية والشكر على تلك 
الوقف��ة الت��ي اعتبرته��ا وال أزال 
تقاليد  موقف��ا مبدئي��ا تفرض��ه 

المهنة بل والّشرف الّشخصي 
مع ذلك كّله انتظرت عش��رين 
عام��ا إال قلي��ال دون أن أجد في 
الّس��احة الفلس��طينية كّلها من يس��أل عني ، أو 
كيف أعيش ، وكأنني أمضيت ش��بابي س��ائحا 
وليس في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية 
مجّرد تداعي��ات وردت إل��ى الّذهن مع خبر 
مجّل��ة أوراق ف��ي عدده��ا صفر ال��ذي صدر 
أخيرا والذي باستعراض مقاالته وهي المكّرسة 
للش��اعر الّراحل محمود درويش لم أجد بينها 
شيئا مّما كتبت ونشرت في الّصحف والمجاّلت 
وآخرها الدراسة التي نشرتها في مجّلة "نزوى" 

العمانية 
أي ثقافة تديرون أيها األصدقاء

رسالة مفتوحة إىل مسؤولي 
الثقافة الفلسطينيني 

الّسؤال يعيدنا من جديد وبقّوة إىل احلالة الثقافية اليت 
تعيشها فلسطني ، واليت ميكن القول باختصار أن 

إبداعاتها األمجل واألهم قد حتّققت يف صور فردية متاما

وبدأ ينادي...يا أهالي 
قريتنا الكرام...ندعوكم 
للتصويت البن قريتنا 

البار ).....( يف برنامج 
)نيوستار العرب( على 

فضائية )ِمكس(...طريقة 
التصويت بواسطة اهلاتف 

وهي كالتالي..

نيو ستار العرب والركعة خبمسني... 

رأي



التي  األنب��اء  إذا صّح��ت 
تحّدث��ت ع��ن اس��تجابة 
للضغ��وط  فلس��طينّية 
األميركّية   - اإلس��رائيلّية 
التي مورست إللغاء حفل 
إشهار ميدان يحمل اسم 
الش��هيدة "دالل المغربي" 
في رام اهلل، والتراجع عن 
فكرة إطالق اس��م دالل من حيث األس��اس على 

أّية رقعة من أرض فلس��طين، 
نك��ون قد س��ّلمنا للع��دو آخر 
بيارقن��ا، ومعها ذاك��رة بنادقنا، 
وأسماء من سيستشهدون من 
أبنائنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا، 
وأعلّنا على المأل، وعلى رؤوس األش��هاد، تخلينا 
المطل��ق عن رفات ش��هداٍء قاوم��وا بالرصاص، 
وس��قطوا برصاص األع��داء، وتناُزلِنا النهائي عن 

تراب وطن ُسلب بالقّوة. 

"قال انَكِتم.. فاْنَكَتمت"..
هكذا رّدد "س��عيد أب��ي النحس المتش��ائل" في 

"الوقائع الغريبة".
أهك��ذا فعلن��ا، إذا ما صّح��ت الرواي��ة. قالت لنا 
إسرائيل انكتموا.. فانكتمنا؟!.

إس��رائيل  س��تطلب  غدًا، 
إنزال صور ياس��ر عرفات، 
ع��ن  العس��كري،  بزيِّ��ه 
حيط��ان البي��وت، وجدران 
العين  المدن.. عن ذاك��رة 
وحدي��ث اللس��ان وزواي��ا 
ش��ّكل  فالرج��ل  القل��ب. 
الرمز التاريخّي الفلسطيني 
األولى  الرصاص��ة  إلط��الق 
)1965(، وق��اد ش��عبه في 
كّل المع��ارك التي تقتضيها 
ح��رب التحري��ر الش��عبّية، 
وخاض كّل أش��كال النضال، 
"الكف��اح  مقدمته��ا..  وف��ي 

المسّلح"!.
üüü

الواقعي��ون  س��ينقلب 
المعاصرون على ظهورهم 
ونح��ن  الّضح��ك،  لش��ّدة 

نس��تعيد التعبي��ر األخي��ر بمفردتيه اللتي��ن باتتا 
غريبتين. فالواقعيون السياس��يون يرددون أنهم 
ال يعت��ذرون ألحد عن دع��م المقاومة، مضيفين 

للدّقة: الشعبّية.. السلمّية!
ُن��دٍرك أن السياس��يين يتعامل��ون، ف��ي عملهم 
اليوم��ّي، مع ف��ّن الممكن. نتفه��م ذلك ونختلف 
معهم بلغة من حقها أن تمارس النقد واالختالف. 
وُن��درك أن المحلل السياس��ّي ه��و الذي يقرأ 

الملم��وس  الواق��ع 
ويقترح شكل النضال 
المالئم للمرحلة. أّما 
المثقف، فهو يتعامل 
المبادئ، والقيم،  مع 
 . تيجّي ا س��تر ال ا و
األس��اس  والمب��دأ 
مقارعة  إن  يق��ول: 

الُمحتل، الُمدجج بالسالح، تتّم بكّل أشكال النضال 
السياس��ي والعس��كري والجماهي��ري والعلم��ي 
والثقافي.. وغيرها، وإن الكفاح المسّلح هو الشكل 

األرقى للنضال الوطني ضّد عدّو غاصب.
س��تقول لي صديقتي القديمة "ليان��ة بدر" إنني 
دّق��ة قديمة، لم أتمكن من فهم متغيرات العصر 
وتحديث لغت��ي وقناعاتي التي تعلمناها معًا على 
مقعٍد واحد، وهي التي أراها ُتس��هم في تحديث 
محمود درويش )"األّيام" - 3/10(، ليغدو وكأنه 
غاندي الّشاعر، الذي سيبدي إعجابه، من مكانه 
م النضال ضد الجدار وسرقة األرض،  األخير، بتقدُّ

بابتكار "أشكال جديدة من المقاومة الالعنفية"!.
كأنم��ا ليس ه��و محمود درويش نفس��ه الذي 
قال ش��عرًا، إنه إذا ما جاع ورآهم يسطون على 
أرض��ه، يأكل لحم مغتصبيه. كأنه لم يس��تّل من 
تينة الصدر ُغصنًا وينس��ُف دّبابَة الفاتحين. كأنه 
لم يكت��ب عن أحمد العربّي الرص��اص البرتقال، 
ابن المخيم ال��ذي ينمو لينجب زعترًا ومقاتلين 

ح أنهم ال عنفيين!(. )لم يوضِّ
إن��ه االتجاه الثقافي الالعنفي نفس��ه، الذي ذهب 
بجائزة محمود درويش، في أولى دوراتها، إلى 
كاتبة عربّية لم نن��س أنها زارت رام اهلل بتكليف 
من إحدى الصح��ف البريطانّية بعد وقت قليل 
م��ن انطالقة االنتفاض��ة الثانية، وأنها بالمناس��بة، 
قامت بزيارة لمستوطنة "بساغوت" القائمة على 
أرض جبل الطويل في البيرة، والتي ظّلت تتولى 
مهّمة قصف المدينة بنيران 
الصواريخ الجهنمية )لم تكن 
بالتأكي��د ال عنفّي��ة(، والتقت 
المس��توطنين  كب��ار  أح��د 
هناك، الذي قّدمته بكلمات 
ال تخلو من اإلعجاب، مشيدة 
ف��ي  الخفي��ض  بأس��لوبه 
الحديث.. وبذوقه الحضاري 

الرفيع!؟.
في عه��د المقاومة الالعنفّية.. المقاومة الش��عبية 
الس��لمية، في مواجه��ة الوحش��ّية واالحتالل، لن 
نستطيع، لألسف، س��وى أن نكون "دّقة قديمة"، 

ونعيد التأكيد على أرقى أشكال النضال. 
üüü

من يهن يس��هل اله��وان عليه، ويس��هل عل��ى اآلخر 
إهانته. المس��ؤولون اإلس��رائيليون قالوا للمتش��ائل: 

انكِتم.. فانكَتم!
أّما "والء"، ابن��ه الوحيد من زوجته "باقية" )الذي نّقب 
"تي��دي كاتس"، تلمي��ذ "إي��الن بابيه" ع��ن المجزرة 
الرهيب��ة التي ارتكبها اإلرهابي��ون الصهاينة في قريتها 
الطنطورة(، فقد انتش��ل من كهف في صخرة أسفل 
سطح البحر هناك، صندوقًا خبئ طوياًل، يحتوي على 

ما هو أغلى من الذهب: السالح!.
عندما حمل "والء" رّشاشه وتشّبث به، رفض أن يكون 
الوالء واالحتراس قدره. نس��معه وهو يصيح في وجه 

والده، إنه جاء إلى هذا الكهف ليتنفس بحرّية.
وهو، منذ أن امتش��ق س��الحه، ما زال يتنّفس حرّيته، 

تحت الماء.. دون أن يغرق!.

قاَل ِاْنَكِتم.. فاْنَكَتْمت!

كأمنا ليس هو حممود درويش 
نفسه الذي قال شعرًا، إنه 

إذا ما جاع ورآهم يسطون على 
أرضه، يأكل حلم مغتصبيه.

دون تحي��ة أو س��الم، تش��ّن ليانة بدر رس��التها 
المتوتِّرة، ردًا على مقالتي األسبوع الماضي بعنوان 
"قال انكتم .. فانكتمت" )األيام 2010/3/19(. وقد 
آثرْت الكاتبة عبرها، أن تنأى عن المناقشة العلنّية 
التي تلتزم الحوار اله��ادىء ويكون القاريء هو 
الَحَكم فيها والفيص��ل، واختارت عوضًا عن ذلك 
أسلوب الرّد الثنائّي، حّتى تأخذ الكاتبة راحتها في 
تزوير ال��كالم، والمزاودة عل��ّي بنضالها الوطني 
السلمي الالعنفي، حّتى أنها ال تترّدد بالزعم أنني 
كتبُت عنه��ا بطريقة "ال تحمل ش��يئًا من احترام 
آراء األصدق��اء". وألن حبر مقالتي لم يجف بعد، 
فإنني أدعو من يش��اء إلع��ادة قراءتها، ُمعترفًا 
بخالف��ي م��ع ق��راءة ليان��ة الالعنفّي��ة لمحمود 
دروي��ش، ومتجاوزًا إس��فافها في تحليل خالفي 
م��ع تلك الق��راءة بأنه، وف��ق تعبيره��ا.. "لُتظهر 
ثوريت��ك المفترض��ة" )عل��ى اعتب��ار أن ثوريتها 
خالصة ُمخّلصة، وليس��ت ُمفترضة!(. ولكن يبدو 
أن مثل هذا الخالف الثقافي � السياس��ي، ُيفسد، 
ل��دى النزقي��ن الذي��ن ال يتحمل��ون كلمة نقد 

واحدة، للوّد ألف قضّية! 
من الكلمات األولى لرس��الة ليان��ة، يبدأ التزوير: 
"أنت ح��ّر إن كنت ال تؤمن بالمقاومة الش��عبّية 
الالعنفّية، وأنت حّر إن لم تشارك في مسيراتهم" 
)تقص��د مس��يراتها(. وهن��ا، أحيل الق��اريء إلى 
مقالتي التي لم يلفها النسيان بعد، للتثبُّت من هذا 
التزوير المفض��وح، والتي أّكدُت فيها أنني، وفي 
ظ��ّل وجود احتالل غاش��م، أؤمن ب� "كّل أش��كال 
النضال وفي وقدمتها الكفاح المسلح"، ثّم كّررُت 
القول أن المبدأ األس��اس في النضال يقول: "إن 
مقارع��ة الُمحت��ل، الُمدجج بالس��الح، تت��ّم بكّل 
أشكال النضال السياسي والعسكري والجماهيري 
والعلمي والثقافي.. وغيرها، وإن الكفاح المس��ّلح 

هو الش��كل األرقى للنضال 
الوطني ضّد عدّو غاصب".

أعتقد أن القول بكّل أشكال 

النض��ال، ومنها الجماهيري � الش��عبي، ال ينطوي 
على التنكُّر لشكل النضال الذي ُيخاض في بلعين 
ونعلين وغيرهما من ب��ؤر النضال اليومي. فمن 
أي��ن جاءت ليانة بتهمة ع��دم اإليمان بالمقاومة 
الشعبّية. أما عدم مشاركتي في "مسيراتهم"، فليانة 
تعرف أنني أقيم بعيدًا عن مكاني األّول.. رام اهلل، 

ألس��باب ليس هنا مجال 
ش��رحها، ولكنني سأعتبر 
جملته��ا تلك هي الجرعة 
األولى في مزاودتها على 
األرض والس��ماء بنضالها 
المزاودة  وهي  الالعنفي، 
الت��ي تتصاع��د، في آخر 
الرس��الة، باتهامها األهوج 
أنن��ي أقي��م في "أب��راٍج 
عاجّي��ة"، لنس��معها تقول: 

"وكّل م��ا أتمناه أن تأتي لتش��اهد التجربة وأن 
تت��رك أبراجك العاجّي��ة كّي تراها ع��ن قرب". 
إذًا، فكل فلس��طيني في المنف��ى هو خائن، ُيقيم 
ف��ي برج عاجّي، يس��تحق أن تحمل ليانة معولها 
وتهدم��ه على من في��ه، ألنه ال يش��اركها نضالها 

الالعنفي!
أعيد التأكيد، رغم اعتقادي بأن كالمي لم يكن فيه 
ش��يء من الّلبس )ولكنني أؤمن أن التكرار ُيعلِّم 
ن عاليًا النضال الشعبي  في النهاية(، على أنني أثمِّ
بكّل أش��كاله، وإن أختلُف في تسميته بالالعنفّي. 
فعن��ف األعداء، الذي يتصاعد يومًا بعد يوم، في 
نعلين وبلعين وكّل مكان على األرض الفلسطينّية، 
د أش��كاله.  يقتضي عنف��ًا مقاباًل يعرف كيف ُيجدِّ
كما أنني أختلف مع االتجاه الالعنفي بما هو أكثر 
من ذلك، وهو تشديد أصحابه على أنه )الشكل 

الوحيد( للنضال الفلس��طيني، األم��ر يؤكده قفز 
ليانة عن المس��ألة الجوهرّية لمقالتي، بما يوحي 
بموافقتها الضمنّية على ما حدث: التنكُّر للشهيدة 
دالل المغرب��ي وللش��كل األرقى، االس��تراتيجي، 

لمقاومة المحتل، وهو الكفاح الُمسّلح.
ويبل��غ تصعيد المزايدة المثي��رة للرثاء إلى حّد 
أن تص��رخ ليانة في وجه��ي، وكأنني أحول دون 
قيامه��ا بالمهم��ات النضالّي��ة الالعنفّي��ة: "أم��ا أنا 
فاتركن��ي مع أه��ل بلعين ونعلي��ن والنبي صالح 
ودير نظام. فمن عملهم الجماعي س��وف ُتشرق 
شمس فلسطين الجديدة". والحقيقة أنني أحترم 
إيمان ليانة بشروق ش��مس فلسطين الجديدة 
م��ن هن��اك، ولكنن��ي ال أتفق معها ف��ي أن هذا 
الطريق هو الوحيد، الذي استبدل به الالعنفيون 

كّل الطرق األخرى لشروق الشمس. 
هل من ح��ّق ليانة، )التي لم تعجبها مخاطبتي لها 
ب��� "صديقت��ي القديمة"، 
رغ��م أن ُعم��ر رفقتن��ا 
تج��اوزت اآلن األربعين 
عامًا(، وبعد هذا الفيض 
المري��ع من الم��زاودة 
التي دلقته��ا في وجهي، 
أن تتهمن��ي بأنني أزايد 
عليها، أو حسب تعبيرها، 
"تنفيس  بعملّي��ة..  أقوم 
عن الم��رارة في وجوه 
من تس��ميهم )األصدقاء(، فأي صداقة هذه التي 

تتيح لك أن تزاود بها على غيرك؟".
ال أدري عن أّي��ة مرارة تتح��ّدث ليانة. ولكنني 
سأفترض ُحسن النّية، وأقول إن مقالتي انطوت 
على مرارة يمك��ن أن يكون عنوانه��ا "االرتداد". 
إرتدادنا عن تقديس العنف الثوري، إلى تقديس 
ل  الالعنف. إرتدادنا عن احترام المقاتل إلى التغزُّ
بالبيروقراطي. إرتدادنا عن تخليد الشهداء إلى 
دفعهم نحو دوائر النس��يان. وارتداد البعض مّنا 
عن مباديء الث��ورة وأفكارها العظمى إلى تبني 

مبادرات التنازل تلو التنازل.
لق��د أرادت ليان��ة أن تحرف خطاب��ي هذا إلى 
الحدي��ث عن جائزة محمود درويش. والحقيقة 
إنني لم أخض تفصي��اًل في هذه القضّية، ألنني ال 
أملك حيثياتها، وإن كانت لدّي عديد من األسئلة: 

ما هي األسس والمعايير التي اعتمدها القائمون 
على الجائزة؟ كيف يجري الترش��يح؟ وعلى أّي 
أس��س تّم االختي��ار؟ وماذا قالت لجن��ة التحكيم 
لتبرير اختي��ار من اختارتهم؟ كّل هذه األس��ئلة 
ل��م أطرحها، ألنني لم أكن أرغب في الكتابة عن 
الجائ��زة، وال أن أدخل في أحقّية أو عدم أحقّية 
م��ن نالها أو نالتها. فقد أش��رت إل��ى أن االتجاه 
الالعنفي الذي يهيم��ن على المواقع المؤثِّرة في 
حياتنا السياس��ّية والثقافّية، شاء أن يدفع الختيار 
كاتبة زارت مس��توطنة "بسغوت" وكالت المديح 
ألحد كبار المس��توطنين فيها، واس��مه بالمناسبة 
"حايي��م بلوخ".. الذي وق��ف ينتظرها "بكل ذوق" 
خارج بيته.. "له ذقن طويلة كس��تنائّية ويتحّدث 
بأن��اة وح��رص وص��وت منخفض". ثم ُتس��هب 
الكاتبة في بس��ط آرائ��ه "الحريصة" على االحتالل 
واالس��تيطان )جريدة "الحي��اة" اللندنّية 12/22/ 
2000(. ذل��ك دون التقليل من أهمّية مبادرتها 
تنظي��م مهرج��ان أدب فلس��طين بع��د ذل��ك 

بسنوات.
لم أقرأ رواية أهداف سويف التي اقترحتها علّي ليانة 
"خارط��ة الحّب"، ألنني لم أتردد على لندن، لألس��ف، 
حيث صدرت، ألحصل على نس��ختي م��ن هناك. ثّم 
إنني مثلي مثل زمالء ليانة من الش��ّبان الفلسطينيين 
عل��ى جبهة نعلين وبلعين، ال أجيد قراءة رواية عربّية 
منفّية في لغة أجنبّية، خاّصة وأنها تتجاوز الخمس��مئة 
صفح��ة. تلك واحدة م��ن نقاط ضعفي الت��ي أقّر بها، 
وإن كان رأيي الذي عّب��رت عنه في مقالتي لم يّدِع 
أن��ه يطمح في إبداء رأي في أعمال الكاتبة س��ويف 
ومستواها الفني )بالمناس��بة، فقد ُنشر إعالن حديث 
عن صدور ترجمة الرواية إل��ى العربّية في القاهرة. 

وبذلك سوف يسهل وصولها إلى القاريء العربي(. 
"لم يعجبني ما كتبته"..

 لعل هذه الكلمات هي أصدق ما جاء في رسالة ليانة، 
وربما تكون الكلمات الّصادقة الوحيدة فيها. والحقيقة 

إنني لم أنتظر إعجابها، ولكنني 
انتظ��رت أن تفت��ح ح��وارًا 
حضاري��ًا  وسياس��يًا  ثقافي��ًا 
علني��ًا، غير أن ظن��ي خاب. 
ول��م تكن المّرة األولى، ولن 
تك��ون األخي��رة، التي يخيب 
الظّن فيه��ا ببعض األصدقاء 
والرفاق القدامى.. في أزمنة 

التراجع والسقوط!  

النضال واخليانة يف طروحات ليانة

إذًا، فكل فلسطيين يف 
املنفى هو خائن، ُيقيم يف 
برج عاجّي، يستحق أن حتمل 
ليانة معوهلا وتهدمه على 
من فيه، ألنه ال يشاركها 

نضاهلا الالعنفي!

مقاالن لفاروق وادي..

رأي



زياد خّداش

لو قيل لجائزة مؤسس��ة محم��ود درويش: اذهبي 
أّن��ى ش��ئت واخت��اري صاحب��ك، لوصل��ت بخيالء 
وسعادة ودون لحظة ترّدد إلى بيت أحمد دحبور 
ف��ي حمص، تط��رق بابه وترمي نفس��ها في حضنه، 

فيجهشان معًا في التناغم، لكن الجائزة 
تم اعت��راض طريقه��ا، والذه��اب بها 
مرغم��ًة إلى كاتب��ة عربي��ة نحترمها 
ونق��ّدر منجزه��ا اإلبداع��ي ترجم��ًة 
وكتابًة، لكنها لألسف ليست من تبحث 

عنها الجائزة اآلن. 
أحم��د دحبور، في حم��ص / ال�منفى، 
مم��ا  ومنده��ش  ومتأل���م  مري��ض 
يحدث له، فقد ع��اد إلى ال�منفى من 
بل��ده فلس��طين، وهي حال��ة غريبة ال 
تحدث إاّل مع شخص متعب ومخذول، 

ويمتلك أس��بابًا قويًة الختيار ال�منفى بدياًل عن بالده التي طال�ما 
احترق بها ولها شعرًا وكتابًة، وحل�م بها منامًا وصحوًا، وما بينهما، 
كان��ت الجائزة فرصًة مواتيًة ل�منح الولد الفلس��طيني إحساس��ًا 
بج��دوى حرائق الحل�م وال�منفى والكتاب��ة، التي تلّظى في أتونها 
طيلة س��نوات عمره، وطريقة بالغة اإلنس��انية والوفاء والوطنية 
لتبليغ الشاعر والناثر �� صاحب درر أعياد األربعاء �� اعتذار البالد 

وطلبها ال�مغفرة منه.
جميل أن تذهب إحدى الجائزتين إلى الشاعر والروائي الجنوب 
إفريق��ي برايتن برايتن ب��اخ، وكان جمياًل لو ذهب��ت الثانية إلى 
فلسطيني كأحمد دحبور لتكون جائزة ال�مؤسسة بمنزلة جناحي 
نس��ر كوني ووطني يحلق ف��ي فضاءين، فض��اء الثقافة الوطنية 
تتويجًا وتجس��يدًا ليوم الثقافة الفلس��طيني، الذي اكتسب معناه 
من ذكرى ميالد ش��اعر الغيم والريح محم��ود درويش، وفضاء 
الثقاف��ة العال�مية التي أضاء داللتها منح إحدى الجائزتين لبرايتن 

برايتن باخ. 
ابن حيفا الرهيف والحس��اس ال�مليء بالجراح وال�منفى، يستحق 
جائزة شاعر حيفا الكبير، فحيفا أولى ال�مدن، أولى القصائد، وأول 

األل�م لكال الشاعرين، محمود وأحمد. 
ابن فلس��طين ال�معذب بفلس��طين والعذب فيها يستأهل جائزة 
س��يد فلس��طين، لو فّككنا جينات روح أحمد دحبور الكتشفنا أنها 
مكونة من ثالث بؤر: الش��عر وال�منفى وحيفا، يا له من فأل سيئ، 
أن تك��ون أولى بش��ائر مؤسس��ة محمود دروي��ش هي خذالن 
توقع��ات ال�مبدعين وال�مثقفي��ن، والتعالي على نتاجاتهم، باس��م 
رجل نادر ال�موهبة والذكاء هو أعظم ال�مبدعين: من ل�م يتوقع 
منا أن الجائزة س��تذهب إل��ى أحمد دحبور؟ من ل�م يتوقع من 
كتابن��ا ومثقفينا أن تكرم الجائزة أحد مبدعي الثقافة الوطنية في 
ي��وم الثقافة الوطنية؟ كس��ل�مى خضراء 
الجيوس��ي أو مري��د البرغوث��ي أو علي 
الخليلي، أو حن��ا أبو حنا وآخرين؟. فكرة 
جميلة أن تكون هناك جوائز باسم الحبيب 
الراحل، هذا قرار رائع ل�مؤسسة محمود 
درويش، لك��ن األجمل واألعدل واألقرب 
إل��ى روح الجائ��زة وداللته��ا ال�معنوي��ة 
الكب��رى هو ت��رك الجوائ��ز تذهب إلى 
حيث تختار هي أصحابه��ا دون تدخالت 

من هنا وهناك. 
صدقون��ي الجوائز تع��رف أصحابها. كما 
عرف دحبور صاحبته حيفا ش��جرًة شجرًة، وظاًل ظاًل، حين زارها 
أوَل م��رة، وبحث بش��كل جنوني عن ش��جرة س��رو كانت أمام 
بيته، ليكتش��ف فجأًة أنه واقف على جذعها ال�مقتول وال�مس��ّوى 

باألرض. 

أنا الولد الفلسطيني
أنا الولد ال�مطل على سهول القش والطين

خبرت غبارها ودوارها والسهد.
üüü

كبرت وغيرت لي وجهها األش��ياء، تساقطت الجراح على الربابة، 
فانبرت تصدح،

بالد اهلل ضيقة على الفقراء.

مقطعان من قصيدة )أنا الولد الفلسطيني( للشاعر أحمد دحبور.

سميح القاسم

 وصلكم عبر وس��ائل االعالم، نبأ 
الدع��وة الت��ي تلقيتها من س��مو 
االمي��ر متع��ب ب��ن عب��داهلل بن 
عب��د العزيز آل س��عود، لتقديم 
قراءة ش��عرية خاصة في العاصمة 
"الري��اض" بمناس��بة انعقاد المهرج��ان الوطني 
للتراث والثقافة. وأكد س��مو االمير في دعوته 
الكريم��ة م��ا اعرفه من ان اصدق��اء قصيدتي 
في الس��عودية كث��ر جدا، فقبل اع��وام زارتني 
في "الدوح��ة" مجموعة من الطالب الجامعيين 
مقابل��ة  عل��ى  أص��روا  الذي��ن  الس��عوديين 
ش��خصية بعد ان قطعوا )حسب قولهم( مئات 
الكيلومترات لحضور أمسّيتي.. وبعدها باعوام 

تأجلت امسّيتي في 
قراب��ة  "المنام��ة" 
س��اعة حتى يتمكن 
 ، ن يو د لس��عو ا
ف��ي  العالق��ون 
عل��ى  المواص��الت 
م��ن  الجس��ر، 
حضورها، بناًء على 
هاتفي��ة  اتص��االت 
منهم م��ع منظمي 

االمسّية.
    وكم��ا تعلم��ون 
فأنا شديد االعتزاز 

بالعالق��ة الخاصة بي��ن قصيدتي وبي��ن احبتي 
واهلي في الوطن العربي وفي الديار المقدسة 

على وجه الخصوص.
    بطبيعة الح��ال فقد رحبت بالدعوة االخوية 
الكريمة من س��مو االمير متعب، وأعربت عن 

رغبتي الصادقة في تلبيتها.
    وع��ادت وظهرت ثانية المش��كلة القديمة- 
الجديدة نفس��ها "ج��واز الس��فر" اقترحوا علّي 
استصدار وثيقة فلس��طينية او اردنية لاللتفاف 
عل��ى هذه المش��كلة، وكم��ا تعرفونن��ي، فقد 

رفضت ه��ذه الفكرة، رغم انني أردني المولد 
فلس��طيني االنتماء ومن حقي اس��تصدار هذه 
الوثيق��ة او تلك، ولن يتعذر االمر علّي لو كنت 

راغبا فيه.
    وطبع��ا فلي��س اس��اس الرف��ض قائما على 

"التشبث" بجواز الس��فر االسرائيلي، لكنه 
رف��ض قاطع لفهم خاطئ ومس��يء لي 
ولملي��ون ورب��ع المليون م��ن العرب 
الفلس��طينيين الذي��ن بق��وا على ارض 
االس��رائيلي،  الحك��م  تح��ت  وطنه��م 
واختاروا..أج��ل.. اخت��اروا البق��اء مهم��ا 
يكن حجم الضريبة النفس��ية والمعنوية 
والمادية التي يدفعونها مقابل هذا البقاء 

المشروط بالرسميات االسرائيلية.
    س��بق وقلتها على اكث��ر من فضائية 
عربية، وفي اكثر من وسيلة اعالم انني 
لو ُخيرت بين الهجرة من الوطن وبين 
البق��اء فيه ش��ريطة ان ُأدم��غ بنجمة 
داوود، لقدمت لهم وجهي وألدرت لهم 
ظهري مصًرا: إدمغوا 
ما  تش��اؤون..  حي��ث 
أنا براح��ل عن هذه 
يك��ن  مهم��ا  االرض 

الثمن!
ان  س��ًرا  لي��س      
ومدمني  االنتهازيين 
والجب��ن،  اله��رب 
العم��ل  ومهرج��ي 
والسياس��ي  الوطن��ي 
واالجتماعي،  والثقافي 
ابت��داع  يتقن��ون 
والحج��ج،  الذرائ��ع 

لتبري��ر انهزاميته��م وانصرافه��م الى اكش��اك 
االرت��زاق وحظائ��ر القنانة، ف��ي خدمة أصناف 
ش��ّتى من الجهات السرية والعلنية والمشبوهة 
والمفضوح��ة، محترفي��ن التدجيل بهلوس��ات 
التنظي��ر "النته��اء زمن أدب المقاومة وش��عر 
المقاوم��ة"، مؤثرين حطام الدنيا على ش��رف 

الثقافة وجوهر النضال...
    ولي��س س��ًرا انن��ي واجهت ه��ذه الظاهرة 
الس��اقطة اخالقيا وفنيا وادبيا وفكريا وسياس��يا، 
ووضع��ت دائما ش��رط احت��رام أبناء ش��عبي 

المقيمين في وطنهم تحت الحكم االس��رائيلي، 
وتفهم ظروف بقائهم وكفاحهم، وتقدير تشبثهم 
بترابه��م الوطن��ي والقومي منتصب��ي القامات 
مرفوع��ي الهام��ات، رغم كل اش��كال الحصار 
والقم��ع والتميي��ز والعنصري��ة الت��ي واجهوها 

ببس��الة جلي��ة وبعقالنية ش��جاعة وناصعة، الى 
األبد إن شاء اهلل وبعون اهلل.

    ي��وم قام��ت اس��رائيل كنا اطف��اال، ونحن ال 
نتحمل مسؤولية قيام اسرائيل وبطاقة هويتها 
او جواز س��فرها. واذا كان هناك من ينبغي ان 
يحاس��ب في هذا الموضوع، فهو جامعة الدول 
العربية بقّضها وقضيضه��ا وبقديمها وجديدها 

وبوعدها ووعيدها.
    أيها االخوة الكرام االعزاء، على امتداد الوطن 
العرب��ي الكبير: نحن الضحايا ولس��نا الجالدين، 

نحن الس��ائلون ولسنا المس��ؤولين، ومن حقنا 
ان نطل��ب منك��م فهما أفض��ل وأعمق وأرقى 
لما نحن فيه ومن حقنا أال تزجوا بنا في مقولة 
"التطبي��ع" فنحن نمثل ش��عبا ووطنا وقضية وال 
نمثل حكومة او دولة او مؤسس��ة رس��مية. ثم 
إن القتل��ة والجواس��يس الذي��ن يدنس��ون 
بالدكم ال يتجولون هناك " بجوازات س��فر 
اسرائيلية"، منذ ايام ايلي كوهين حتى قتلة 

المبحوح!
    وأنا شخصيا زرت ايران وسوريا وعددا 
كبي��را من الدول العربية واالس��المية التي 
أق��رت واعلن��ت أن ج��واز س��فري ه��و 
قصيدت��ي.. وواجه��ت وجابه��ت كثيرا من 
السّذج او العمالء الذين لم يفقهوا المغزى 
القومي الحض��اري التاريخ��ي العميق لهذا 
التواص��ل الش��ريف النظي��ف بي��ن األم��ة 
وقصيدته��ا وبي��ن القصي��دة وأمته��ا، ولم 
يعمل على عرقلة هذا التواصل النبيل سوى 
المرتزقة واالقنان والعمالء والجواس��يس، 

المختبئين هنا وهناك وراء أقنعة شتى!!
    ولطالم��ا قل��ت ورّددت وك��ّررت إنني 
ال اس��مح لكائ��ن من كان بالم��زاودة علّي 
وعل��ى قصيدت��ي، ولطالم��ا أعرب��ت عن 
أس��في النس��ياق بعض العناصر في الوطن 
والجه��الء  العم��الء  لتخرص��ات  العرب��ي 
والحمق��ى واالدعياء، المدسوس��ين منهم 
والمفضوحين، الذين يفتئتون علينا بباطلهم 
ويتطاول��ون ويتش��دقون بما لي��س فيهم 
وال منه��م، بل بأوامر الريم��وت كونترول 
التي يوجهها اليهم اس��يادهم من هنا ومن 

هناك.
    لك��م كنت أتمنى، في ما تبقى من العمر، 
ان أقّب��ل ارض الحج��از الطاه��رة وان اعانق، 
جس��دا وقصي��دة، أهلها الطيبين الك��رام، والى 
ان يتحق��ق ذلك، اذا أتيح ل��ي ان يتحقق ذلك، 
فس��أكتفي بحج القصيدة وعمرتها، والسالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركات��ه، ايها االخوة االعزاء االحباء الى 

يوم الحشر.. وشكرا جزيال.
    ش��كرا لس��مو االمير متعب بن عب��داهلل بن عبد 
العزي��ز آل س��عود على دعوت��ه االخوي��ة الكريمة 

الطيبة.. شكًرا... ولكن.  
----------

عن االتحاد - حيفا

شكراً.. ولكن

لو ُخريت بني اهلجرة من 
الوطن وبني البقاء فيه 
شريطة ان ُأدمغ بنجمة 

داوود، لقدمت هلم وجهي 
وألدرت هلم ظهري مصًرا: 
إدمغوا حيث تشاؤون.. ما 
أنا براحل عن هذه االرض 

مهما يكن الثمن!

ابن حيفا الرهيف واحلساس 
الـمليء باجلراح والـمنفى، 
يستحق جائزة شاعر حيفا 

الكبري، فحيفا أوىل الـمدن، 
أوىل القصائد، وأول األلـم 
لكال الشاعرين، حممود وأمحد

كيف تعرف الفلسطيين؟! وماذا عن الولد الفلسطيين؟

رشاد أبو شاور

وصلن��ي قبل أّي��ام إيميل م��ن الدكتور كمال 
خلف الطويل، يحمل هذا الس��ؤال: كيف تعرف 

الفلسطيني؟!
وفي الترويس��ة مالحظة بالعامّية يس��تخف بها 
الدكت��ور الطويل م��ن المعلوم��ات التي يراد له��ا أن تكون 
طريفة وفكهة، والتي ال ينطبق كثيرها على الفلسطيني، وهي: 

أي تخنتها شوي.
وألنن��ي أح��د من رّوج��وا بع��ض المعلوم��ات الطريفة عن 
الفلسطيني، وهي صحيحة، وفيها شيء من الدعاية والدعابة، 
وفضح لمن يتسببون له بالعذاب فوق ما يعانيه، فإنني سأعمد 
إلى تصحيح ما جاء في رس��الة الدكتور الطويل والتي واضح 

أنه ال يتبناها، وهذا ما توضحه مالحظته بأنها تخينة شوي.
عندم��ا كن��ت آن��ذاك أعي��ش ف��ي الفاكهان��ي م��ع ألوف 
الفلس��طينيين المحش��ورين في ش��قق، ومكات��ب، متالصقة، 
متواش��جة، متنافرة، متنابذة، و..يعيش معه��م مئات اإلخوة 
الع��رب الفاري��ن إل��ى الفاكهان��ي من ظل��م يق��ع عليهم في 
أقطاره��م، ناهي��ك عن عش��رات األش��خاص الوافدين من 
بل��دان أوروبّية، وأمريكّي��ة، وأفريقّية من تل��ك التي كانت 
تشتعل فيها ثورات تحررّية بعد أن ذاقت وكابدت عنصرّية 
البيض لعش��رات الس��نين، كّونت انطباعات عن أبناء جلدتي 

الفلسطينيين، لم أكن قد خبرتها من قبل.
الحظت أن بعض الفلس��طينيين يس��يرون في شوارع وأزقة 
الفاكهاني وهم يكلمون أنفس��هم، بينما يتمش��ون منفردين، 
يحركون أيديهم بحركات عصبّية محتّجة، وكأنهم يواصلون 
جداًل صاخبا مع أحد ما، رّبما ال يجرؤون على مجادلته لتنّفذه 

وسطوته.
وبناًء على تلك المالحظة اس��تنتجت القاع��دة التالية: إذا ما 

رأي



ش��اهدت شخصا يس��ير وحيدا في الش��ارع يكّلم نفسه، وسماته 
متوت��رة، غاضبة، محتّج��ة، محزونة..الخ، فاعلم أنه فلس��طيني، 
وليس مجنونا، ألنه )في حاله(، ال يعتدي عليك، وال يتهدد حياتك، 
وعيناه تنظران في داخله، وليس شذرا إليك، وهو يحمل هموما 

ف��وق طاقة البش��ر، ول��ذا فهو يكّلم نفس��ه 
محتج��ا على عالم ال يصغي له، وهو س��بب 

تلك الهموم والمشاكل والرزايا.
وفي جلس��ات حوار فاكهانّي��ة، توصلت مع 
بع��ض األصدقاء إل��ى أنك س��تتعّرف إلى 
مضيفك، وتح��دد فلس��طينّيته، حتى لو لم 
تك��ن لديك فكرة ع��ن انتمائه من قبل، إذا 
ما أحضر لك الشاي بالميرمّية شتاًء وصيفا، 
فالميرمّية عند الفلس��طيني ال تطّيب مذاق 
الش��اي وحس��ب، بل إنها مفي��دة للمعدة، 
والتنف��س، وللضغ��ط، ولألعصاب..والحقيقة 
أن رائحته��ا )ُتعيد( الفلس��طيني إلى قريته، 
وبلدته، وأس��رته التي ل��م يرها منذ أعوام 
طالت، ثّم إنها تدل على )الهوّية( واالنتماء.. 
رغم أن الميرمّية متوفرة في سورية ولبنان 

واألردن، وليست حكرا على فلسطين.
عندم��ا تك��ون في جلس��ة، ويق��ف أحدهم 
ويع��رض عليكم صادقا الدعوة للغداء، على 
مس��ّخن بالزيت، والخبز المشروح والكثير 

من البصل المحّمر..فاعلم أنه فلسطيني.
وإذا غ��ّداك ش��خص م��ا ملوخّي��ة ناعمة 
م��ع الكثير م��ن الفلفل األخض��ر، فاعلم أنه 

فلس��طيني، ألن الملوخّي��ة ورق ماركة ش��امّية مس��ّجلة، وقلما 
يطبخها الفلسطينّيون، اللهم باستثناء فلسطينيي الشام.

إذا دخلت بيتا ولفت انتباهك وفرة حقائب كثيرة، في الصالون، 
والمطبخ، والممرات، فاعلم أن )الس��اكن( في المكان فلس��طيني 
ألن��ه متهيئ دائم��ا للرحيل، والحقائب لزوم حش��وها بالمالبس، 
أّما ما تراه من عفش وفرش وأدوات كهربائّية فستباع برخص 
التراب، أو يتركها لألصدقاء، فالفلس��طيني ينتسب البن بطوطة 

قسرا واضطرارا، ال رغبة، وترفا.
إذا سمعت ش��خصا يقول بأنه استلف من مصروف البيت مبلغا، 
أي من أم العيال، فاعرف أنه فلس��طيني، ألن الفلسطيني يترك 
كل شيء مع الزوجة، فهو غالبا، كائن مهدد بالتسفير، أو االعتقال، 
أو..ما ال يخطر ببال، بل إنه - أي الفلسطيني - يسّجل غالبا، إاّل ما 
ندر، ممتلكاته، متواضعة، أو نفيس��ة، باسم الزوجة، كونه مرشحا 

للموت، لالستش��هاد، لالغتيال، للطرد م��ن حيث يقيم، فهو دائما 
منش��غل البال بأم العي��ال واألبناء والبنات، ويعم��ل على تأمينهم 
وفق��ا للمثل: القرش األس��ود للي��وم األبيض. وأيام الفلس��طيني 
س��وداء دائما، ونادرا ما تكون رمادّي��ة، ورماديتها ال تفرق عن 

السواد سوى في الدرجة.
الفلسطيني كائن قلق، غير مستّقر، وهذا 
ليس ف��ي طبيعته، ولكنه نتيج��ة للنكبات 
والمط��اردات،  والمذاب��ح،  والمصائ��ب، 
والتسريح التعس��في، و..هو كخبز الشعير 

مأكول مذموم.
الفلس��طيني كائن ُمعّمر، فف��ي كل بالد 
الع��رب ل��ه دور، ولكنه ب��ال )دور(، فهو 
كس��نمار، جزاؤه معد قبل قيامه بالبناء، 
وكل م��ا يحصل عليه يعتب��ر تفّضال، علما 
أن��ه يعطي، وغالب��ا ال يأخذ، وما يأخذه ال 
يدوم، فقد يسحب منه، وقد يطرد منه، 
و..ذل��ك حفاظا على حقوق��ه، ودعما له، 

وحرصا عليه!
اليهودي يترّقى  ساركوزي إبن المهاجر 
في س��ّلم القي��ادة في فرنس��ا حتى يبلغ 
ذروة قيادة فرنس��ا: الرئاس��ة، ويجلس 

على كرسي ديغول ...
وب��اراك حس��ين أوباما ينتخب رئيس��ا 
للدول��ة )األعظ��م( ..بينم��ا الفلس��طيني 
مالحق في وثيقة، أو جواز، تسّهل سفره، 
وتمّك��ن أبناءه م��ن العمل، والدراس��ة، 
والزواج، وس��ياقة السّيارة ..وهكذا فالفلسطيني خطر على األمن 

الوطني، والقومي!
الفلس��طيني كائن مش��بوه في المطارات العربّي��ة، حتى لو كان 
يحم��ل جواز س��فر مضبوطا، غي��ر مزّور..وموظف��و المطارات 
والح��دود البرّي��ة والبحرّية مدربون على ش��ّم رائحته، وتمييز 
سحنته من بين س��حن مواطني العالم، ولذا يعاد من حيث أتى، 
أو يزج به في س��جن المطار، أو يرمى به على كراس��ي المطار 
ليقضي بضعة أيام دون سين أو جيم، وقد يفرض عليه النوم في 
غرف��ة في فندق المطار بالعملة الصعبة كما لو أنه س��ائح، رغم 
أنه يتنّقل في العالم بحثا عن أي عملة س��هلة تساعده في تربية 

أبنائه، وصون كرامة أسرته!
الفلس��طيني هو الذي يمكن طرده م��ن مخيمات على الحدود 

إلى تشيلي والبرازيل ..حرصا على عروبته، وفلسطينّيته!

الفلس��طيني هو الذي يمكن ألي )طامح( في بلد عربي أن يّشن 
عليه حملة، فيطالب بتجريده من جواز سفره، وحرمانه من كل 
حقوقه، وذلك ليتبوأ ذلك الش��خص منصبا، ويشار له بالبنان أنه 

يدافع عن بلده!
الفلسطيني هو الذي يتابع نشرات التلفزيون واإلذاعات، ويعرف 
أس��ماء المذيعي��ن والمذيعات، وينفخ بغّل: م��ا فيش أخبار مثل 

العالم والناس.
الفلسطيني هو العربي الذي يمكن ألي دولة عربّية اعتقاله دون 
حس��اب للنتائج، أو اهتمام بردود الفعل، فهو مستباح تماما، وهو 
ُملكّية عامة لكل نظم الحكم، يحق لها أن تفعل به، ومعه، ما تشاء..

انطالقا من األخوة..والتضحيات التي قّدمت له ولفلسطين!
الفلس��طيني هو العربي الوحيد المطلوب منه أن ال يذكر اس��م 

بلده، ألن ذلك يعني أنه )إقليمي( متعّصب..وناكر للجميل!
الفلس��طيني تعرف��ه عندما يتح��ّدث بحرقة ع��ن عروبة الجزر 
اإلماراتي��ة، والخلي��ج العرب��ي، فه��و موج��وع بعروبته، ش��ديد 

الحساسّية تجاه كل حّبة تراب عربّية تستباح.
الفلسطيني ينطبق عليه ما قاله شوقي:

وطني لو شغلت بالخلد عنه
نازعتني إليه بالخلد نفسي

ولذا فالفلسطيني لن يقبل بأي وطن بديل، ويستحيل أن يرضى 
بتبديل وطنه فلسطين.

الفلسطيني هو الذي عناه المتنبي، عندما قال:
أنا من أّمة تداركها اهلل 
غريب كصالح في ثمود

وبعد: أليس للفلسطيني أخطاء؟!
له..وأبرزها أنه ما زال يصّدق كالم من يحّز عنقه وعنق فلسطين 

بالسكين، بينما عيناه تسيالن دموع التماسيح!! 
الفلس��طيني وألن��ه عرب��ي بامتي��از، ف��إن الكيان��ات اإلقليمّي��ة 
واإلقليميين..يناصبون��ه الع��داء، وه��ؤالء ينغصون عليه عيش��ه، 
ويضعون الحواج��ز في طريقه، ويحرمونه من وضع كل طاقاته 

في مكانها..لفلسطين.. وألمته! 
حي��اة الفلس��طيني جد ج��ّدا، م��وت حقيقي، وغرب��ة، ومع ذلك 
فالفلس��طيني يضح��ك م��ن كل قلبه..ول��وال ذلك لط��ّق ومات 

وانقرض.. 
----------

عن القدس العربي

الفلسطيين هو العربي 
الذي ميكن ألي دولة 

عربّية اعتقاله دون حساب 
للنتائج، أو اهتمام بردود 
الفعل، فهو مستباح متاما، 
وهو ُملكّية عامة لكل نظم 
احلكم، حيق هلا أن تفعل 

به، ومعه، ما تشاء..
انطالقا من األخوة..

والتضحيات اليت قّدمت له 
ولفلسطني!الفلسطيين هو 
العربي الوحيد املطلوب منه 
أن ال يذكر اسم بلده، ألن 
ذلك يعين أنه )إقليمي( 
متعّصب..وناكر للجميل

سهير ابوعقصة داود

قب��ل فترة قصي��رة الغ��ي مؤتمر 
اليسار في دمش��ق "اللسباب تقنيه"  
تعرضت  حوال��ي ش��هرين  وقب��ل 
محاض��رة فلس��طينية الهدار الدم 
ولتش��هير ظالم م��ن قب��ل طالبها ف��ي الجامعة 
المريكية في جنين واتهامها زورًا بتشويه االسالم 
وال��ذات االلهية النه��ا اقرت  لطالبه��ا في االدب 
االنجلي��زي رواية بيرس��يبوليس: قص��ة طفولة  
للكاتب��ة  والرس��امة البياني��ة االيراني��ة مرجاني 
س��ترابي . هذا القمع الذي يستش��ري ضد الفكر 
واالدب ال يج��د له صدًا من اليس��ار مما يجعلنا 
نس��أل هل اليس��ار موجود فعاًل؟ ولماذا يصمت 
ف��ي كل مرة عليه ان يتكلم؟ لماذا ال يقاوم القمع 
الداخل��ي وال��ذي ال يقل ابدًا خط��ورة عن قمع 

الدبابة واالحتالل؟
ان المقاوم��ة ال تتم فقط بتح��دي االحتالل ولكن 
بالحف��اظ عل��ى الهوي��ة الجماعية وعل��ى الهوية 
وعل��ى الكلم��ة الحرة. ان ح��االت االحتالل تؤدى 
الى حراك ش��امل في المجتمعات تحت االحتالل 
ودور الكاتب او الش��اعر او الفن��ان ال يقل اهمية 
عن دور المقاتل. وصمود الش��عوب يتوقف على 
االرادة التي يصقلها المفكرون والكتاب والفنانون 

نبض المجتمع.
"أنظ��ر حولك-االم��ر الوحي��د الخط��ر في هذا 

المكان  هو الشعر"
بهذه الكلمات علق الش��اعر الشيوعي الكبير بابلو 
نيرودا ) 1904- 1973( على العس��كريين الذين 
اجتاحوا بيته ليفتش��وه بعد االنقالب العسكري في 
تشيلي اوائل الس��بعينيات والذي اطاح بالحكومة 
االش��تراكية.  فالمحت��ل والقام��ع يخ��اف الكلمة 

ويخ��اف االدب. ولطالما خاف 
المس��تعمر من ثقافة وتراث 
وادب الش��عوب الت��ي يحتلها 
وم��ن هن��ا كان��ت  اولويات 
الهوي��ة  الغ��اء  المس��تعمر  
وتش��ويه الحض��ارة وتطويع 
المثقفي��ن كطريق��ة الح��كام 
اللسيطرة على الشعوب وهو ما حذر 
من��ه انتونيو غرامش��ي ف��ي نظرية 
 1891  -1937 الثقافي��ة-  الهيمن��ة 
االيطالي  الشيوعي  الحزب  )مؤسس 
لذي مات بع��د مرض عضال نتيجة 
ظ��روف الس��جن الرهيب��ة على يد 
الفاش��يين  ولكنه خل��ف وراءه تراثًا 
فكري��ًا وادبي��ًا كبيريي��ن واصبحت 
فلس��فته "الغرامش��ية" والتي تدرس 

في سياقات ادبية وفكرية مختلفة.(
وق��د كان مصير العدي��د من كتاب 
المقاوم��ة لالحتالل او المس��تعمر او 
النظام الداخل��ي القامع الى المالحقة 
السمعة  والقتل وتش��ويه  والس��جن 
.  وهن��اك اهمي��ة ان يوض��ع االدب 
الفلسطيني المقاوم في سياق االدب 
المقاوم العالم��ي ومن هنا يجدر ان 
تكرس ابحاثًا لدراسة االدب المقارن 
لي��س "لمعرفة من افضل االنجليزي 
ام الفرنس��ي ب��ل لفهم ال��ذات عن 
طريق فهم االخر"  كم��ا قال ادوارد 

سعيد.
والشعر بحسب محمد  الماغوط هو 
" ال��ذي ال يقودك الى الدخل الثابت 
والمكان المعهود.. بل الى المعتقالت 
النائية.." )س��أخون وطني ص 135(. 
وم��ن هن��ا رس��الة الش��عر المقاوم 

التحدي واالستعداد لدفع الثمن.
في هذا المقط��ع الرائع يصور ناظم 
حكم��ت الش��اعر الترك��ي  )1902-

1963( وال��ذي ع��اش ف��ي المنفى 

في موس��كو  بس��بب انتمائه للحزب 
الشيوعي وكان قد لقب ب"الشيوعي 
الحال��م"  الش��يوعي  او"  الرومانس��ي" 
االولوي��ات وااللت��زام الوطن��ي الذي  

يفوق اي التزام شخصي يقول:
 حبيبتي

ل��م اس��تطع ان احضر ل��ك باقة من  
البنفسج

كم اردت ان اشتري لك بنفسج
لكن الرفاق كانوا جائعين

فاشترينا خبزًا أسودا
)الترجمة ع��ن االنجليزية لكاتبة هذا 

المقال(
 وف��ي اح��د مقاطع قصي��دة مفارقة 
رائعة لالديب السوري العربي الراحل 
محم��د الماغ��وظ "حري��ق الكلمات" 
االنتكاس  الماغ��وط ص��ورة  يرس��م 
العرب��ي الذاتي وال��ذي هو جزء من 
التخاذل العرب��ي العام تج��اه القضايا 

الملحة قائاًل :
 لبنان يحترق

يث��ب كف��رس جري��ح عن��د مدخل 
الصحراء

وانا ابحث عن فتاة سمينة
احتك بها في الحافلة! 

وفي الحالة الفلس��طينية كان غس��ان 
كنفاني )1936-1972(  اول من اطلق 
لقب المقاومة على الشعر الفلسطيني 
في كتابه "ادب المقاومة في فلسطين 
المحتل��ة 1948- 1966" وتاله بكتاب 
اخر بعد 1967 وقد اثار هذا المفهوم 
واالدب الذي صدر تحت االحتالل بعد 
حرب 1967  اهتمامًا كبيرًا . وفضل 
كنفان��ي الوطني واالدب��ي  ليس فقط 
باط��الق التس��مية بل الى مس��اهمته 
الرائعة في التعري��ف عن هذا االدب 
وريادته في نش��ر ابحاث حول هؤالء 
الشعراء ونشر قصائدهم بعد ان كان 

األدب كمقاومة

رأي

ناجي العلي



هذا االدب منس��يًا  ول��ه  ايضًا 
يرجع فضل اكتشاف ناجي العلي 
وفت��ح صحيفة الحري��ة الناطقة 
بأسم الحركة القومية التي كان 
ي��رأس تحريرها  ف��ي الكويت 
لرس��ومات العل��ي مم��ا غي��ر 

مجرى حياته. 
عموم��ًا يرتبط ه��ذا المصطلح 
ب��أدب المقاومة ال��ذي افرزته 
الش��عوب المحتل��ة ف��ي العالم 
الثال��ث تحت االس��تعمار. ولكن 
أدب المقاومة هو أدب انساني 
باش��كاله  ادب  اي  ف��إن  ع��ام 
المختلفة )ادب، ش��عر، مسرح، 
رسائل السجون، فكر، مدونات..( 
يقاوم المحتل ويش��حن الشعب 
يج��در  والتح��دي  للمقاوم��ة 
ادراجه في ادب المقاومة. ولكن 
أدب المقاومة ليست فقط ضد 
محت��ل اجنبي واحت��الل لألرض. 
المقاوم��ة ه��ي كل ش��كل من 
اشكال االنتاج الفكري واالبداعي 
لمقاومة القمع والظلم الداخلي 
ايضُا.   فماذا نسمي ادب السود 
المقموعين في امريكا او االدب 
الفرنس��ي تحت االحتالل النازي 
او أدب غرامش��ي تحت الحكم 
االيطالي الفاشي في الثالثينات؟ 

لطالما اخافت الكلمة والقصيدة 
ف��ي  الس��رائيلي.   ا  المحت��ل 
الس��تينات ق��ال موش��يه  ديان 
واح��دة  قصي��دة  "ان  م��رة 
لفدوى طوق��ان كافية لتنجنيد 
 12 ف��ي  ارهابيي��ن".  عش��رة 
تموز  1972، اغتالت اس��رائيل 
الكاتب الفلسطيني الكبير غسان 
كنفاني )قبل عملية ميونيخ في 
الدعاية  المانيا بشهرين وكانت 
االس��رائيلية تدع��ي ان اغتيالت 
السبعينات كانت ردًا على هذه 
العملية. وقامت اسرائيل باغتيال 
اكثر من مئة فلسطيني ولبناني 
بع��د عملية ميوني��خ معظمهم 
ال يمت��ون بصل��ة للعملي��ة ولم 
وكان  س��الحًا  يوم��ًا  يحمل��وا 
من بينهم ادباء وعلى رأس��هم 
كمال ناص��ر ووائل زعيتر وقد 
للمخرج  ميون��خ  فيل��م  كرس 
الهوليوودي الصهيوني س��تيفن 
س��بيلبرغ ه��ذه الدعاي��ة وهو 
ال��ذي تبرع الس��رائيل بمليون 
دوالر بع��د عدوانه��ا على لبنان 

في حرب تم��وز 2006  وكان عدد من الفنانين 
الفلسطينيين قد تباهوا بالمشاركة في هذا العمل 

المشبوه.(
 

مرض اللهاث وراء الجوائز
بسبب النكبة والظلم التاريخي المستمر الذي وقع 
على الش��عب الفلسطيني هناك احساس عام من 
ان كل ما ينتج عن الفلسطينيين هو ادب مقاومة 
وكأنه يكفي ألن تكون فلسطينيًا ألن يصبح كل ما 
تكتب ادبًا وادبًا مقاوم��اُ ايضًا. قال جبرا ابراهيم 
جبرا ف��ي روايته الس��فينة في الس��بعينات  " كل 
فلسطيني هو ش��اعر. " ألنه وإن لم يكتب الشعر 
اال انه يعرف ش��يئين اساس��يين: جم��ال الطبيعة 
والمأس��اة. وهنا تتجلى اضفاء الرومانس��ية على 
الش��عب الفلسطيني ككل وكأنه شعب ال يخطيء 
وال يج��رم ومن هنا ال يحاس��ب وال ينتقد. ولكن 
الش��عب الفلس��طيني ككل ش��عب، ب��ه مبدعوه 
ومناضلوه ومفكروه وبه ايضًا االنتهازيون. وكثير 
من الش��عراء هم انتهازيون وفلسطين ال تتعدى 
بالنسبة لهم س��وى بوابة للشهرة. وبعض هؤالء 
مبدعون فعاًل من الناحية الفنية ولكنهم ال يكفون 
عن اللهاث وراء الجوائز الملوثة بالنفط احيانًا او 

بمرض اللهاث الى نوبل  احيانًا اخرى.
وم��ن هن��ا كان اختي��اري لمبدعي��ن كبيرين لم 
تكن الجوائز وال ابدًا في حس��اباتهم. لم يكن لهم 
والء ال لح��زب وال لسياس��ة س��وى للمقموعين 
والمضطهدين. مبدعي��ن كان همهما نقل ونقد 
الواق��ع الطاغي. كان س��الحهم الفن��ي ذو حدين 
واحد ض��د اس��رائيل والصهيوني��ة  واالخر ضد 
االنظمة العربية المتواطئة والرجعية: ناجي العلي 

ومحمد الماغوط هما اختي��اري كممثلين الدب 
المقاومة.

ناجي العلي  يمثل في نظري القضية الفلسطينية 
وتاريخ الشعب الفلسطيني منذ النكبة. فنه يعكس 
الظل��م والتواطؤ العرب��ي والعالمي على ش��عب 
فلسطين ولكن فنه يعكس ايضا المقاومة واالرادة 
الفوالذية التي ال تقهر لهذا الشعب الجبار وااللتزام 

الموت.  بالمبادئ حتى 
وناجي  اصبح الجئًا في 
العاشرة فخلق حنظلة 
العاش��رة المشرد  ابن 
حاف��ي  المخي��م  اب��ن 
لن  والذي  القدميي��ن 
يكب��ر الى بعد ان يعود 
 .1948 فلس��طين  الى 
الى قرية الشجرة التي 
ولد فيها )ويقال ان اسم 
على  اطل��ق  الش��جرة 
القري��ة بس��بب مرور 
المس��يح ف��ي  الس��يد 
تحت  وجلوسه  القرية 

احدى شجراتها(.
ع��اش اب��ن المخيم كم��ا عاش االالف م��ن ابناء 
الش��عب الفلسطيني في الحرمان ولكنه تميز في 

جيل مميز خلق المقاتلين والمناضلين والثوار.
لكن ناجي بقى على عهده ولم يتلوث كما تلوث 
الكثيرون وبقي حتى اللحظة االخيرة وفيًا لمخيمه 
والطفال المخيمات. كانت تجربة االقتالع حاضرة 
في كل اعماله لكن التح��دى واالمل  هما الوجه 
االخ��ر الدب المقاوم��ة. فالمقاومة لي��س البكاء 
على ما مضي بل ش��حن وشحذ الهمم الستعادة 

المس��لوب ولتحويل الهزيمة الى نصر.  ورس��م 
ناجي اول رس��وماته في السجن في لبنان وكان 
قد اعتقل عدة مرات على يد اجهزة المخابرات 
اللبنانية  بسبب نش��اطه السياسي في المخيمات 
الفلسطينية في الس��تينات وكان العلي قد انتمى 
الى حركة القوميين العرب )الحقًا الجبهة الشعبية 
بقي��ادة ج��ورج حب��ش( . ولكنه  ق��د اقصي من 
الحركة لعدم التزامه 

الحزبي.
باالبيض  ناجي   رسم 
اكث��ر من  واالس��ود 
كاريكاتورا  ال��ف   44
معظمه��ا  لالس��ف 
واالهم  متوف��ر  غير 
غي��ر مترج��م للغات 
)واالم��ر  االساس��ية 
محم��د  حال��ة  ف��ي 
اس��وأ  الماغ��وط 
بكثي��ر فهنال��ك بضع 
عش��رات قد تتعدى 
رسومات  من  المائة 
ف��ي  ناج��ي متوف��ر 
االنجليزي��ة ف��ي حين هن��اك نقص ص��ارخ في 
الترجم��ة للماغوط حتى باالنجليزية( ومش��روع 
الترجمة مش��روع وطني يقع على عاتق القيادات 
الفلس��طينية  السياس��ية والثقافية وكل من قادر 
على انجازه بش��كل فردي فهو ايضًا مساهم في 

مشروع وطني من الدرجة االولى. 
حملت رس��ومات ناجي رسائل سياسية صريحة 
ض��د التس��وية ون��ادت بتحري��ر كل ش��بر في 
والمتواطئي��ن.   المهادني��ن  منتق��دة  فلس��طين 

وب��رز الصليب في رس��وماته 
كقيمة للف��داء والحجر كقيمة 
للمقاومة فيما بقيت شخصياته 
االساس��ية ال تتغير من حنظلة 
ال��ى فاطم��ة التي مثل��ت االم 
ولبن��ان  والمخي��م  والوط��ن 
وفلس��طين والنص��ر والعزيمة 

ايضًا
ناجي العلي اغتيل. وينقلني هذا 
االغتيال الى محققو غرامش��ي 
الذين قال��وا " علينا ان نصمت 
هذا العق��ل عن العم��ل لمدة 
عش��رين عامًا" لكن غرامش��ي  
م��ات بعد 11 عام��ًا وكان قد 
ق��ال "انني مس��تعد ليس فقط 
للس��جن بل للموت اذا توجب 
ذلك من اج��ل مبادئي." ناجي 
وغرامشي ماتا جسديًا ولكنهما 
بقي��ا خالدين ومؤثريين.  مات 
ناج��ي العلي ألن��ه كان حقيقيًا 
وصادق��ًا وكان قد اته��م بأنه 
"ج��ريء اكثر م��ن الل��زوم" . 
ويس��أل هنا س��ؤااًل:  لم��اذا لم 
فلس��طينية  لجنة  تش��كيل  يتم 
للتحقي��ق في م��ن اغتال ناجي 
العلي؟  هناك شبهات قوية ان 
اطرافا فلسطينية متورطه في 
قتله؟ لماذا نريد لجان تحقيق 
في جرائم اس��رائيل ونخرس 
جرائ��م  ف��ي  المطالب��ة  ع��ن 

قياداتنا؟
وقصة ناجي العل��ي وموته مقلقة 
حت��ى بعد اكثر من عش��رين عام 
عى اغتاله. لماذا لم يدفن في عين 
الحلوة ق��رب والديه كما اوصى؟ 
وكي��ف يمك��ن ألن يس��بب دفنه 
مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين 
ف��ي لبنان؟ لم��اذا م��ا زال غريبًا 
ومنفيًا في لندن حتى بعد وفاته؟ 
وكان محم��د الماغ��وط الكات��ب 
واالدي��ب  والش��اعر  المس��رحي 
الس��وري الراح��ل  قد ق��ال ايضًا 
في احدى قصائ��ده: "الفرح ليس 
مهنت��ي الكل يعرف اني س��أموت 
س��جينًا او جائعًا". وقد مات وهو 
مص��اب باالحباط ول��م تفارقه في 
حيات��ه ذكري��ات التعذي��ب ف��ي 
السجون السورية في الخمسينات 
القومي  للح��زب  انتمائة  بس��بب 
الس��وري. ويعت��رف الماغوط في 
كتاب��ه "س��أخون وطن��ي: هذيان 
ف��ي الحرب والحري��ة" ان انتمائه 
للح��زب ل��م يك��ن م��ن منطلق 
مبدأي بل بس��بب وج��ود مدفأة 
ف��ي مقر الح��زب ولكونه قريبًا م��ن منزله في حين 

كان الحزب االخر بعيدًا ولم يكن به مدفأة!
وم��ن اهم ما ف��ي ادب الماغ��وط هو نقده لليس��ار 
العرب��ي والتنظيم��ات التتقدمية العاج��زة واالنتهازية 
. فيق��ول " من��ذ ان  اكل��ت اول بوك��س "تقدمي" في 
حيات��ي قبل 27 عام��ًا لم اعد اطمئن ال��ى احد" ) ص 
191(. وم��ن نق��ده البليغ نقده ال��الذع لثورة 1952  
والتجرب��ة الناصري��ة قائاًل في كتابه س��أخون وطني: 
هذي��ان في الرعب والحرية قائاًل  "لوال  حكم االرهاب 
الذي دش��تنه )الثورة( في المنطقه، واالحكام العرفية 
وقواني��ن الطوارئ وح��ل االحزاب واغ��الق الصحف 
وفرض الرقابة...وتذويب المعارضين باالس��يد.. ولوال 
انها قض��ت على فاروق واحد وخلق��ت بداًل منه الف 
ف��اروق وخديوي...لكان��ت اعظ��م ث��ورة عربية في 
التاريخ الحدي��ث" )ص: 356-7(. وهذا النقد الصارخ 
يطرحً ايضًا تحليال لفشل الخطاب القومي وهو غياب 

الديمقراطية وقمع الحريات.
 كما ويش��خص الماغ��وط الهزائم العربي��ة وعجزها 
ع��ن هزم اس��رائل  به��ذا المقطع الرائ��ع  من "ختم 

المعلومات") في سأخون وطني )263( وبه اختم:

كان امامي شيئان ال ثالث لهما: العرب واسرائيل
هي دولة واحدة ونحن 22 دولة.

هي عندها جيش واحد ، ونحن عندنا 22 جيشًا.
هي عندها برلمان واحد ، ونحن عندنا 22 برلمانا.

هي عندها شعب واحد ، ونحن عندنا 22 شعبًا.
ه��ي عندها موقف واحد من المقاومة الفلس��طينية ، 

ونحن عندنا 22 موقفًا منها.
ن��ص محاض��رة القته��ا المؤلفة ف��ي مؤتمر اليس��ار 
الفلس��طيني-لندن، وهي كاتبة فلسطينية ومحاضرة 

في العلوم السياسية-الواليات المتحدة
----------

عن االتحاد - حيفا

إن حاالت االحتالل تؤدى اىل 
حراك شامل يف اجملتمعات 
حتت االحتالل ودور الكاتب 
او الشاعر او الفنان ال يقل 

اهمية عن دور املقاتل. 
وصمود الشعوب يتوقف 
على االرادة اليت يصقلها 

املفكرون والكتاب والفنانون 
نبض اجملتمع

رأي

تصميم عن صورة لغسان كنفاني - من االنرنت



سليم البيك

    ال تحتاج مونيكا بيللوتشي أن تقوم بدور عاهرة كي تطلق نفير 
 Combien الليبيدو لدى مشاهديها. لكن صار أن حضرُت فيلمها
tu m'aimes? "بكم تحّبني؟" وخرجت منه بحد أدنى من السالمة 

العقلية، أو هكذا ُخّيل إلي، ألكتب الحقا هذه المقالة.
    تس��كن دانيي��ال )مونيكا( م��ع صديقها- زبوها س��ابقا- المريض 
بالقل��ب، والذي ال يمّل طبيُبه الخ��اص وصديُقه، وهو اآلخر يريد 
مضاجع��ة دانييال، من اإللحاح عليه ب��أن ال يمارس الجنس مع أي 

كان��ت ك��ي ال يتع��ّرض لنوبات 
قلبية. فكيف ل��و كانت صديقته 
دانيي��ال )أي أن تك��ون موني��كا، 
وتك��ون ف��وق ذل��ك عاه��رة( 
المالحظة األخيرة مّني وليس��ت 

من الطبيب.
    الحق��ا، وأثناء زي��ارة الطبيب 
لصديق��ه، يعت��رف األخي��ر بأنه 
فيضطر  مارس��اه،  ق��د  ودانييال 
الطبيب لقياس ضغطه، ويس��أله 
إن كانا "مارسا الحب" في الغرفة- 
ليؤّثث لخياالته عن دانييال ربما- 
فتفّز له الس��ت دانييال )ويا لتلك 
الب��راءة البيللوتش��ية( وتجي��ب 
بأنهما كانا في الس��يارة، وأنهما 
بالتال��ي مارس��ا الجن��س وليس 
الح��ب، فف��ي الس��يارة يمارس 
الغرفة  الجن��س، وف��ي  الن��اس 

يمارسون الحب.
    وهذا- من بعد ُعهورة مونيكا- 
أكثر م��ا لفتني في الفيلم، الفرق 
 have sexو make love بي��ن
حاولت  وبالفرنسية.  باإلنجليزية 
أن أستحضر عبارة باللغة العربية 
 faire أو make love �تقاب��ل ال
l'amour  هذه، ولكني لم أجد 
غير "ممارسة الحب" والتي تبدو 
َحرفية  س��طحية  آلّي��ة  ترجمة 
للعبارة اإلنجليزية أو الفرنس��ية 
أكث��ر منها عبارة عربية متأصلة 
ف��ي لغتن��ا الُمش��ّبعة بالفحول��ة 

والعنفوان.
    للموضوع أبعادا س��يكولوجية 
ق��د تكون مقلق��ة إن حقا خلت 
لغتنا من عب��ارات، متأصلة فيها 
وليس��ت مس��تحدثة، تدل على 
الجن��س بأن��ه عملية ممارس��ة 

فعلية للحب تحوي عناصرها الثالثة حسب 
ثيودور راي��ك: الحب )العاطف��ة والحنان( 
والجنس )الحافز الغري��زي( واألنا )الرغبة 
ف��ي تملك الش��ريك وكذل��ك الرغبة في 
أن يكون الشخص مرغوبا(، وليس مجرد 
عملي��ة تفريغ فيزيائي لتوّت��ر داخلي، كما 

يفعل الفرنسيون في السيارات عادة.
    ف��ور انتهاء الفيلم هرع��ُت إلى مكتبتي 
و"القاموس الجنس��ي عند العرب" تحديدا، 
متأمال أن أجد ش��يئا أكثر "حبّيا" من كلمة 
"ضاجع" مث��ال، لكني وجدت كل الحماس��ة 
والعنفوان العربيين في الكلمات الدالة على 
هذه الممارسة، أما شروحها فهي انتكاس 
بحد ذات��ه. وم��ن ه��ذه الكلمات/األفعال 
مث��ال هنالك: بضع، بط��ش، بغل، بيظ، جثم، 
جخع، جظظ، جلخ، جلد، حرث، حرق، حشأ، 
حف��ر، خجأ، خجج، خرط، خرق، خفج، خقق، 
خوش، دحس، دس��س، دعس، دعم��ظ، دكك، دهك، ذقط، ذغغ، 
رطم، رفش، ركب، زخخ، س��طا، ش��أز، صلب، ضه��ز، طبز، طخخ، 
طرق، طعج، طعن، طف��ش، عرفج، عزط، عفص، فتح، فرم، قرف، 

كبس، لزق، لقح، معس، معط، نخج، نيك، وأد، وطأ... الخ الخ الخ.
    قلُت ِلحالي ما لك غير كتب التراث "يا ولد"، ففتشت "ع السريع" 
في "رجوع الش��يخ إلى صب��اه في القوة على الب��اه" و"أوقات عقد 
الن��كاح" و"ال��روض العاطر في نزهة الخاط��ر" و"كتاب اإليضاح في 

علم النكاح" وغيرها، ولكني- والعّزة للمسلمين- لم أجد ضالتي.

    حاول��ت ألس��ابيع أن أغ��ض النظر عن الموضوع وأتناس��ى ما 
سمعته في الفيلم.

***
    بع��د فت��رة.. كنت أقرأ كتاب "س��يكولوجيا العالقات الجنس��ية" 
لثي��ودور راي��ك، الكتاب صدر ف��ي الخمس��ينيات، ورايك هو من 
تالم��ذة فرويد وكان من ش��ّلته قبل أن يرتّد عن��ه. يذكر رايك 
في فرضياته أن الش��عوب البدائية كان��ت تمارس الجنس كحاجة 
غريزية فقط، وأنه لم يكن هنالك ما ُيعرف اليوم بأنه الحب، وأن 
الحب تطّور مع الزمن، وأنه نتاج حضارة وثقافة وبالتالي هو أكثر 
تط��ورا وتعقيدا ف��ي المجتمعات الحضاري��ة أو المتقدمة منه في 
المجتمعات البدائية أو المتخّلفة. وفليفرحن النس��اء، قال أيضا بأن 
النس��اء قديما عّلمن الرجال الحنان والعاطفة في العملية الجنسية 
كي يخففن من وطأة عنف وس��ادية ووحش��ية "وَجحَشنة" الرجال 
التي كانت تس��يطر أثناء العملية )ولم يفعلن ذلك حبا في الحنان( 

وهذا الحنان كان أساس ما تطّور الحقا ليعرف بأنه الحب.
    حس��نا، ه��ذا فقط تلخيصي لعدة فصول م��ن الكتاب. وهي، أي 
الفرضيات، ليس��ت بالض��رورة صحيحة، غير أن��ي أميل لتصديق 
مس��ألة اختراع النس��اء للحب كون��ه أتى ع��ن ذكاء ودهاء )عن 
ح��ق طبعا(. ورايك نفس��ه يقول بأن ما يطرح��ه مجرد فرضيات 
س��يكولوجية قد ُتفّن��د بغيرها، ِزد على ذل��ك أن رائحة عنصرية 
وطبقي��ة فاحت من كت��اب رايك هذا، الذي ق��ال أيضا بأن الحب 
يكون أقل تط��ورا عند األقليات وبعض األعراق والطبقات الفقيرة 
وفي الش��رق إجماال، وأن ذلك ينعكس على ممارساتهم الجنسية، 

وهذا ما جعلني أرجع للفيلم ولعبارة دانييال.
    كان الب��د، إذن، أن أرج��ع للفيل��م بع��د ذلك، ث��م لكتبي عّلي 
أجد ش��يئا في لغتنا يدّل على أننا لسنا 
م��ن يفعل ف��ي الغرف فقط م��ا يفعله 
الفرنسيون في الس��يارات، وأن الحب 
عندنا، وبالتالي "ممارس��ته"، ليس -إن 
صّح��ت فرضي��ة رايك- أق��ل تطورا 
وأكثر بدائية، وكأننا نتكلم عن عمليات 

تخصيب اليورانيوم.
    ولكني على كل حال ال أفترض صّحة 
عبارة رايك العنصرية، وأفترض فقط 
صّحة عب��ارة دانييال العاه��رة. فلَيِحل 

رايك إذن "عن سما" هذه األسطر.
    أم��ا بخص��وص عب��ارة دانييال وإن 
كان ثّم��ة م��ا يقاب��ل make love في 
لغتنا، فس��أعتبر أّن دانييال استثناء، أّن 
مونيكا بيللوتش��ي اس��تثناء وأنها حين 
تقوم بدور عاهرة س��ُتوِجد فرضياتها 
وقوانينها الخاص��ة وال حاجة ألن تكون 
هي "االس��تثناء" حينها، وعلّي أن أبحث 
أكثر في لغتنا كي أجد ما يتفق ومنطق 

تلك العاهرة دانييال، فأطمئن لحالنا.
    ***

    لك��ن لحظ��ة.. حس��ب راي��ك هذا، 
فإن الجنس عن��د العاهرات هو جنس 
محض، يخلو من عنصَري الحب واألنا، 
أي أنه، ضمنا، من نوع "السيارة" وليس 
"الغرف��ة". طّي��ب، لكن صدي��ق دانييال 
حينه��ا كان قد أصبح صديقها ولم يعد 
زبونا عندها، وهي، أصال، تسكن عنده. 
إذن، فعلّي��ا، لم تكن مونيكا تقوم بدور 
عاه��رة في الفيل��م، بل كان��ت تعتني 

بصديقها "العكروت".
    إذن ش��و مش��كلة رايك مع مونيكا 

بيللوتشي؟
    أففففف

    خلص، س��أنهي المقالة هنا، وانس��وا 
الفقرة األخيرة تخرجوا سالمين.

رأي

الصورتان لمونيكا - فوتوشوت من الفيلم



عالء حليحل

باريس: اليوم األول 
وضعُت رواية "روائح ماري كلير" )للتونس��ي الحبيب السالمي( في 
محفظتي، من بين سائر الكتب التي على المنضدة )وديوان لعناية 
جابر(. لم أكن أعرف أنها تس��جل قصة ح��ب في باريس، ولكنني 
كن��ُت قرأت عن تمي��ز هذه الرواية، فقلُت أقرأه��ا في الطائرة. 
حملتني الرواية بهدوء وب��ال "دراماتيكية" ُتمّيز روايات الحّب، إلى 
باري��س، وحين حطت الطائرة في مطار ش��ارل ديغول كنُت قد 
قطع��ت ثلثيها على األقل، وكانت قص��ة الحب بين الراوي وماري 
كلير قد بدأت تتدهور، وفق جميع عالئم انتهاء الحب )تعرفونها؟.. 

أصعبها التجاهل(.
هكذا حطت الطائرة وأنا أعيش تفاصيل احتضار حّب باريسّي، من 
دون أن أعيش حًبا كهذا، يتمناه جميع الرومانسيين )األحياء منهم 
واألموات(. كان��ت باريس نائمة في السادس��ة صباًحا وكان البرد 
ينخر جس��دي، وندمت أش��ّد الندم ألنني لم آخذ معي الكالسين 
البيض��اء الطويلة التي نبهتني إليها أم الدش��ة ول��م أنتبه. باريس 
ب��اردة في هذه األي��ام، ولكن ألفة كبيرة تلفن��ي معها اليوم، على 
خالف المرة الس��ابقة، التي كانت س��ريعة ومقتضبة: "كويكي على 
الواقف". حتى متحف اللوفر بدا باس��ًما ه��ذه العصرية )من دون 
عالقة بأّن الدخول إليه اليوم مجانّي( ولم أكترث للريح الّصرَصر 
التي هبت على س��احة الكونكورد والِمسلة الفرعونية )الملطوشة( 

التي تنتصب في وجه ال أعرف من.
اليوم األول في باريس جميل، ويبدو أّن نصائح 
العزيز بيار ستفعل فعلها. طلبُت منه أن يسمي 
لي معالم وأماكن جديرة بالزيارة، ولم يبخل، 
بل اس��تزاد، وأعتقد أنني في ورطة اآلن، ألّن 
الوقت الممنوح لفس��حي محدود، وسأضطر 
إلى تحمل عتاباته الودية وهو يس��أل بتعجب 
)في األيميل(: ال؟ ما زرت "ثياتر دي ال فيل"؟؟ 

له له يا رفيق!
يق��ع الفندق ال��ذي أن��زل فيه ف��ي المنطقة 
الضبابي��ة العصية عل��ى التعريف، بي��ن "حقير" 
و"متواض��ع". ورغم أنه آيل للس��قوط في كل 
لحظ��ة إال أّن في��ه "واي فاي" وبب��الش. وقد 
اقتصر فطور الفندق ه��ذا الصباح على قهوة 
سوداء وبعض الحليب، كروسون واحد صغير 
ورب��ع )يمكن ثمن( باغي��ت، إلى جانب قطعة 
زب��دة ووجب��ة مربى صغيرة. ما يش��به فتحة 
النف��س ليس إال. كمية الطع��ام التي أزدردها 
عل��ى الواقف، حي��ن أس��تيقظ، قب��ل تنظيف 
أس��ناني، قب��ل أن أجلس إلى الفط��ور. كنُت 
أعتق��د أّن هذه ه��ي المقدمة ال أق��ّل، وأّن 
البي��ض والمقان��ق )بالميم( واألجب��ان آتية ال 
ريب، إال أّن الفندقّي المناوب ابتس��م لي حين 
ابتس��مُت له، وفهمُت. ولك��ن أكثر ما أغاظني 
أن��ه كان يجل��س خلفي في الس��ابعة والنصف 
صباًح��ا، ال أحد غيرنا في "غرفة الطعام"، وكان 
يمضغ الباغيت بصوت عال ثم يش��فط القهوة 
شفًطا، فكانت كل شفطة وكل مضغة تقطعان 
أحشائي قطًعا، ولوال أنني أنحدر من عائلة لم 
ُيخلق بعد َمن يسّد ش��هية أبنائها، لُقمُت من 
دون أن آكل وجبت��ي الضئيلة المتواضعة )لن 

أقول حقيرة(.
في التاسعة مس��اًء يقرصني الجوع، فأقرصه. 
أبح��ث ع��ن "أّي حاج��ة ف��ي أّي حت��ه" تالئم 
ميزانيتي المتواضعة. يلهمني أنفي في اللحظة 
الحاسمة فأش��ّم رائحة لحم ببهار عربّي. بعد 
ثوان أراه: سيخ شوارما يس��ّبح الليل ورواده. 
هنا يس��مونه "كب��اب" ولكن ل��ن نتوقف عند 
التفاصي��ل. يطالعن��ي وجه الكبابج��ّي الملتحي 
بلحية غير حيادية، فأطلب دجاًجا باإلنجليزية، 
ثم أتذكر، فأس��ارع: "عربي؟" يبتس��م ويقول: 
"ْمنين؟"، أقول فلسطيني، وأرجو رّب العباد في 
سري أن ال يس��ألني "ْمنين؟" مرة أخرى، لئال 

أدخ��ل في متاهة عكا وعرب الداخ��ل والثماني وأربعين وتصنيف 
االنتماءات وتقلبات الهوية والطقس وس��راويل الحسيني الداخلية. 
يبتس��م حين أقول له إنني فلس��طيني ويس��أل الّس��ؤال الطبيعي 
بعد هكذا كلمة: "ْدجاج بالكاري؟ بالبازيليك؟ بالخردال؟". أبتس��م 
م��لء جوعي، وأطلب بالبازيليك. يحاول البائع أن يتودد إلّي لكّن 
عربيته مثل فرنسيتي، فنصمت بعد حين وعيني على ساندويتش 
الدج��اج وعيني األخرى على القدس )بم��زح معكو؛ عيني األخرى 
على فرنس��ية حس��ناء، ولكن يجب على كل فلس��طيني في العالم 
أن يحش��و كلمة القدس في أي نّص يكتبه، وها أنا قد انتهيت من 

"الكوتا" المقدسية المفروضة علّي(. 
آكل س��اندويش الدجاج بشهية وبعد اللقمة الثانية أندم ألنني لم 
أش��تِر اثنين، إال أنني أنظر إلى كرش��ي في المرآة وأشكر اآللهة 
أنني لم أش��تِر اثنين، فأكتف��ي برقائق البطاطا المقلية المغمس��ة 

بالمايوني��ز، ثم أتحل��ى بتفاحة 
حمراء يانعة )س��امعة مدام؟(، 
وأجلس إلى الحاسوب وأعمل 

على السيناريو.
أتفحص اإليميل. ال شيء مثيًرا. 
أقرر أن أكتب يوميات باريسية حتى عودتي ونشرها في المدونة. 
أستس��خف الفكرة؛ من بحاجة إلى هذه التره��ات؟ ولماذا يجب 
نشرها على المأل. لو كنُت فاتًحا غازًيا أو ظافًرا لقلنا "محمولة". بعد 
نصف س��اعة من تقليب المحطات األربع الفرنسية في التلفزيون 
المتحش��رج، أع��ود إلى الحاس��وب وقد ق��ررت أن أكتب هذه 

اليوميات وأنشرها. يعني إبراهيم كناعنة أحسن مني؟
س��أنهي الليلة "روائح ماري كلير" وقد أقرأ قلياًل من ديوان عناية 
جابر الذي اصطحبته معي أيًضا. إش��تريت أيًضا من المطار كتاب 
"صورة دوريان غري" ألوس��كار وايلد بترجمة جديدة )بالعبرية(. 
س��أقرأه أيًضا. ولكنني أشتاق إلى دشة شوًقا هائاًل. أقلب صورها 
في ذاكرة الحاس��وب. أحبها. أنام على ص��وت مكاغاتها وصراخها 

العصبي وهي تهجم على أنفي لتعضه، كما تحّب أن تفعل. 

باريس: اليوم الثاني 
أس��تيقظ باكًرا رغم إصراري على النوم جيًدا. منذ أشهر، أي منذ 
والدة الدشة الضاحكة، أستيقظ باكًرا وأنام باكًرا. مثل الدجاج. »نام 
بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير«، يهمس مثلنا الشعبي 
الذي يحّث على العمل مثل الحمار والنوم مثل الدجاجة، وإمشي 
الحيط الحيط، وال تنَس أن تموت بال مغامرات. الحقيقة أّن الصحة 
جيدة في مثل هذه الظروف، ولكن ماذا ينتفع اإلنسان لو نام باكًرا 
واس��تيقظ باكًرا وخسر لعبة المحبوس��ة في الثانية عشرة ليال بين 

البكري العربيد و«بو ندى« الصنديد؟

عند الفطور أمس��كُت بالفندقّي متلبًس��ا )هل ذك��رُت أنه عربّي 
أيًض��ا؟(. عندما وضع لي مالمح الفطور المتواضع أمامي، إنضمت 
إلى غرفة الطعام صبية جميلة من الشرق البعيد )يابانية أو صينية 
أو كورية، ال أعرف(، وعندما جلست هرع إليها بصحن فيه قطعتا 
كروس��ون وقطعتا باغي��ت!! أيها الحقي��ر؛ لو كنُت ام��رأة جميلة 
لحمل��َت إلّي من الطع��ام ما يكفي قبيلة. المفارق��ة طبًعا أّن هذه 
الش��رق-بعيدة ال ت��أكل إال نزًرا، وهي تحظى بكمي��ة الطعام التي 
م��ن المفروض أن ُتقّدم لواحد مثلي. أزدرد مهانتي على مضض 

وأحمل كوب القهوة وأصعد إلى غرفتي.
اليوم عملت مع هيام على الس��يناريو. بانتظارنا أيام غير هينة من 
الحك��ي والحك��ي والحكي، ثم الكتابة والتغيي��ر. هل عملتم مرة مع 
شريك على نص مس��رحية أو فيلم أو أّي شيء؟ حسًنا، ال تفعلوا! 

وهذا طبًع��ا ال يتعلق بنوعية ولطافة وإنتاجي��ة الطرف الثاني )في 
حال��ة هيام(. ما يهم هو اصطدام ش��حنات كهربائية من فئة 220 
فولط، صادرة عن شخصين )مبدعين( يعتقدان أّن باريس تسحب 
طاقته��ا الكهربائية من ضوئهما. ولك��ن العمل مع هيام يظل لطيًفا 
وإبداعًيا حًقا، وهي تذكرني بأم الدش��ة أكثر من عشر مرات في 
اليوم، من ناحي��ة القدرة الخارقة على تجني��د الحروف الالنهائية 

للكلمات الالنهائية التي تطلقها في فضاء الغرفة.
حي��ن أروي لهي��ام أنني س��أكتب عن قدراته��ا الكالمي��ة الهائلة، 
تعترض وتلح إلحاًحا أن أكتب لقراء المدونة أّن المش��كلة فّي أنا 
وليس��ت فيها. كما تطلب مني أن أكتب لكم أّن الكالم الُمراق على 
أرضية مكتب شركة اإلنتاج الباريسية متركز فقط في الفيلم الذي 
نعم��ل عليه، لي��س إال، وبالتالي فهو عمل وك��ّد، ما من بعده جد. 
حس��ًنا، سأكتب، أقول لها، ولكن هل س��يخفف هذا من وقع البرد 
الباريس��ّي على أيدينا ووجهينا ونحن نس��رق النيكوتين سرقة في 
مدخل العمارة، مثل لصين مذنبين؟ ال تدخين في األماكن العامة 
وأماك��ن العمل. نخرج، هيام وأنا، إلى صقي��ع باريس الذي ُيلحق 
أضراًرا غير َرُجوعة بالخصيتين وأطراف البنكرياس )غير َرجوعة: 

نهائية، غير قابلة للتغيير- والشكر لمضاء على الكلمة الدلوعة(.
الطق��س هنا غير مس��بوق، يقولون ل��ي. حتى إّن نيك��وال، المنتج، 
اضطر اليوم للس��فر إلى جنوب فرنس��ا كي يحاول حل المش��اكل 
االنتاجي��ة الت��ي طرأت على تصوي��ر فيلم يجري ف��ي هذه األيام 
هناك. فالطاقم التجأ إلى الجنوب الفرنسي لتصوير أيام مشمسة 
وحارة، ما يليق بالريفييرا الفرنسية، إال أّن الثلج انهمر هناك، ألول 
مرة من عشرات الس��نين، وُدّق الخازوق دقًـا. أبتسم وأنا أتخيل 
نيكوال المس��كين يجرف الثلج عن أسطح المنازل والطرقات كيف 
يتمكن��وا م��ن تصوير الممثلة تتس��فع تحت الش��مس وهي تلبس 
البكيني بدرجة حرارة 5 تحت الصفر. هذه مشاكل األثرياء، أبتسم 
مرة ثانية، فليأت��وا إلى هنا وليحاولوا أن 
يدخلوا إلى اإلنترنت عن طريق الش��بكة 
الالسلكية في هذا الفندق الحزين. النكتة 
أنني اتصلت الليلة بالفندقّي الذي يغشني 
ف��ي الفطور لصال��ح ابنة الش��رق البعيد، 
وقلت له بحزن ويأس: اإلنترنت ال يعمل 
في الغرفة، فأجابني بكل هدوء وحس��م: 
»ال أس��تطيع أن أفعل ش��يًئا. بونس��وار«. 

بونسوار في عينك!
عبر اإلس إم إسات واإليميل )حين أنجح 
في فتح��ه( تص��ل التقارير م��ن األرض 
المحتل��ة: دش��ة مس��تمرة ف��ي تجميع 
المعجبي��ن والمعجب��ات، وه��ي دائم��ة 
الضحك والمكاغاة، حتى إّن »أبو شادي«، 
زوج النانا )يحرق أخت التبْرُجز!(، وقع في 
حبها ألنه��ا تضحك له طيلة النهار، ناهيك 
عن غزلها المستمر وغير المنقطع لفريد 
ابن الس��نة ونصف السنة، الذي يشاطرها 
النان��ا. ها أنا ذا أجلس ف��ي باريس بعيًدا 
وابنت��ي ب��دأت تمتهن الغ��زل وهي في 
الش��هر الثالث وأس��بوع ويومي��ن فقط. 
من األج��در بي أن أضب ش��نطتي وأن 
أهرع إلى عكا سباحة كي أضع الحّد على 
الزعرورة، ولكن باألس��اس، ك��ي أقبلها 
ألف قبلة وأش��م رائحة بشرتها النضرة، 
ورائح��ة نتاقه��ا العطرة، على مالبس��ي 

الُمخضّرة.

باريس: اليوم الرابع:
نصحتن��ي هيام بالتوج��ه إلى أحد متاجر 
ش��بكة »القارب الصغير« لمالبس األطفال 
للتبضع بحلل جديدة لدش��ة اآلخذة في 
التوس��ع. بعد أن رطنْت بالفرنس��ية مع 
سهى في الهاتف أس��ماء أماكن ال أذكر 
منه��ا ش��يًئا، هطلن��ا إلى المقه��ى األليف 
لتن��اول الغداء وإذ ب��ُدّرة ال تزال هناك، 
ومعها نيك��وال. ُدرة هي منتجة تونس��ية 
أنتجت فيل��م »حرير أحمر« الذي مثلت 
فيه هيام )رقصت باألس��اس( وأخرجته 
رجاء عماري. وقد جلس��نا إل��ى االثنتْين 
في الحادية عشرة صباًحا من ذات اليوم، 
في ذات المقهى، نحتس��ي الشاي األخضر 
)والعض��را!( ونتح��دث عن الس��ينما وَمن 

يخرج ماذا وَمن ينتج َمن.
وقد أس��هبنا هيام وأنا في الحديث عن الفيلم الذي نكتبه )حس��ًنا، 
هي التي أس��هبت( وعن مش��اهد الحب والتع��ري والتمزمز التي 
تم��أل الفيلم. وقد فكرُت بصوت عاٍل في القعدة بأّن هذا س��يكون 
ربم��ا أول بورنو فلس��طيني، فضحكن��ا ملء أش��داقنا، ثم خفتت 
ضحكت��ي حين تذكرت أّن أبي وأمي سيش��اهدان الفيلم، وحماي 
وحمات��ي، وأنس��بائي وأقربائي، في الوطن والش��تات. تمعنُت في 
هي��ام طويال وفهمت الفخ الذي تنصبه ليه: هي في باريس، مدينة 
األنوار والتنوير )للفرنسيين فقط(، فماذا يهمها؟ وأنا؟ ماذا سأفعل 
بجحاف��ل المؤمنين والمؤمن��ات الذين يخاف��ون الجنس والحب 
والتمزمز؟ هل س��تكبر دشة بال أب وما ذنب ديناصورتي البريئة 

بكل هذا؟

يوميات عكّية يف باريس

رأي

إيليا سليمان



إلتقيت ُدرة في ورشة السينما MFD التي شاركت فيها في مدينة 
مراك��ش ف��ي المغرب قبل ثالث س��نوات )أو س��نتين- ال أذكر(، 
بنفس الس��يناريو ال��ذي نعمل عليه )عفت طيزي م��ن هالفيلم!(، 
وقد سافرت وقتها إلى مراكش ثالث مرات في نفس السنة، حيث 
كثرت الزبدة على العرب وفاضت )فّسرت لي هيام أّن الفرنسيين 
يطلق��ون كلمة »زبدة« على العرب المهاجرين في فرنس��ا، حيث 
أن الكني��ة هي كلمة »عربي« بالفرنس��ية ولكنها معكوس��ة ترتيب 

الحروف(. ُدرة امرأة جميلة وُمحبة وصادقة وعفوية 
مع أنه��ا منتجة هامة ومعروفة )هذا الدمج نادر جًدا 
في عالم الس��ينما(، وهي ترأس الي��وم صندوًقا لدعم 
الس��ينما في فرنس��ا، وقد أنتجت مؤخًرا الفيلم الثاني 

لرجاء، والذي بدأت عروضه االفتتاحية.
طبًعا، هيام بدأت الحديث من طق طق للسالم عليكم، 
م��ن الترميمات التي تقوم بها في البيت حيث توس��ع 
ش��قتها بعد شراء ش��قة الجيران )ذكرتني بالنكتة عن 
مقاول البناء الذي ت��زوج اثنتين ففتحهما على بعض(، 
وحتى طرائ��ف وقصص لينا ومن��ى، ابنتيها الجميلتين. 
كان م��ن المنع��ش أن ألتق��ي ُدرة بعد ه��ذه الغيبة، 
وإذ ب��ي ألتق��ي نيكوال أيًضا على الغ��داء، وهو مخرج 
ومنتج قدم لنا ورش��ة في مراكش وقتها. حدثني عن 
الفيل��م الوثائقي الذي أخرجه عن غ��زة بعد العدوان 
عليها، حيث دخل غزة بعد أس��ابيع قليلة من العدوان، 
بثالثمئة وخمسة وس��تين ألًفا وسبع وأربعين واسطة 
ومداخلة ورس��الة وبياًنا. اس��م الفيلم »عايشين«، وقد 
ب��دأ عرضه ف��ي المهرجانات، وال ش��ك ف��ي أنه من 
األعمال الس��ينمائية النادرة التي أنتجت عن غزة بعد 

العدوان عليها.
يحادثن��ي نيك��وال بالعربية من مرة ألخ��رى، وأتفاجأ، 
ثم يش��رح لي أنه متزوج من عربية فأتفاجأ أكثر. ثم 
يبطحني أرًضا حين يقول لي إّن اس��م ش��ركة االنتاج 
الت��ي يديره��ا »عكا«، وقد أس��ماها على اس��م مدينة 
الجزار، التي يحبها كثيًرا. ثم يقول لي إنه أنتج وأخرج 
في مطلع التسعينات فيلم »الكفوف الذهبية« عن نادي 
المالكمة المعروف في عكا، ثم يس��ألني بثقة عن أبرز 
المالكمين العكيين من عائلة خاس��كية، فأتظاهر بأنني 
أعرفه، وأستزيد. ثم تحول الحديث إلى منًحى حزين 
بعض الش��يء حين حدثته عن معش��وقته )عكا( وعن 
بيع بيوتها للمس��تثمرين والمس��توطنين اليهود، وعن 
الجريمة والمخ��درات والعنف واإلهمال. ثم رويت له 
م��ا روته لي إم الُدش��ة عن إطالق الن��ار الذي حصل 
قرب بيتنا قبل يومين حين دهم بعض الش��بان البيت 
ليقتلوا أحد األبناء الش��باب فيه، فهرب الشاب فما كان 

من المعتدين إال أن أطلقوا النار على أبيه!
هذه هي حال عكا مؤخًرا، أتنهد وأنا أقول له، ثم يحك 
دماغه ويطلب المزيد من المعلومات عن فلسطينيي 
الداخل، فال أبخل، فيزداد إحباطه، ثم يس��تعيد عافيته 
كسينمائي مدمن، وتبرق عيناه وهو يتساءل مع نفسه 
أكثر مما ُيسائلني: ربما من الجدير صنع فيلم عن هذا 

الوضع.
ألتقي بس��هى عند نهاية العالم، نح��و اليمين قليال، في 
حي البرجوازية الباريس��ية المتعفنة أجبانها. تقول إنها 
تس��كن هنا لقرب المكان من مكان عملها وعمل بيار، 
زوجه��ا العتيد )ف��ي 26 تم��وز المقبل ف��ي الناصرة؛ 

عليكو عزومة(. نتمش��ى في الشوارع العريضة الفسيحة 
النظيف��ة البيضاء وأتضايق من صفاء الجو والهواء، كمن اعتاد على 
تلوي��ث باري��س الجميل. تقول ل��ي إّن الحي يفي��ض على جانبيه 
باليه��ود األغنياء، وهم أنفس��هم من يدعم��ون الدولة الصهيونية، 
فتنتابني رغبة هائلة في القرفصة في وسط الشارع وإلقاء خرائي 
الفلس��طيني الثائر ف��ي هذه البقعة الصهيونية م��ن باريس، إال أّن 
توقف سهى فجأة وإدارتها لرأسها بحيرة وسط مفترق الشوارع، 
يعيدن��ي إلى الواق��ع، وألفاها تقول ببعض الم��رح القِلق: »أنا مش 
منيحة بالجغرافيا«. أس��ّب تركيبة النس��اء الوراثي��ة التي تجعلهن 
ضعيفات في الجغرافيا الحيزية، ثم تنقذ س��هى نفس��ها بأن تقترح 
أن ندخل محل المالبس هذا لألطفال قبل أن نصل المحل العيني 

الذي أرسلتنا هيام إليه، كّرم اهلل وجهها.
نش��تري طقمين »بهبلوا« لدشة العربيدة، وتنتخي سهى فتشتري 
ح��ذاء زهريا هدية لدش��ة أيًض��ا، فأضطر لدعوته��ا على القهوة 
والتريسيمو ثم العش��اء، كي أرّد لها الصاع صاعين! والحقيقة أنني 
أصريُت على عزومتها كمكافأة على خدمات اإلرشاد التي توفرها 
ل��ي كلما أتيت باريس، ولم أفطن إال وأنا ف��ي الميترو عائًدا إلى 
الفندق، إلى أّن س��هى وفرت لي في الواق��ع خدمات »ضياع« في 
باري��س وليس إرش��اًدا )عزمته��ا على الفاضي(. وق��د اضطررت 
ف��ي نهاية األمر إلى توجيه مس��ارنا إلى بيت الرفي��ق أيلي، وهو 
يلقنني على الهاتف المحمول إرشادات جغرافية عجزت سهى عن 

ترجمتها إلى خطوات فعلية على أرض باريس.
يقطن أيلي في ش��قة باريس��ية حس��ناء، باهرة الضي��اء، بحبوحة 
العيش، ال تعرف اله��راء. وفوًرا يصب لي مدعوًقا عربيًدا أحضره 
مع��ه طازا من عن��د صديقه الكاتب المعروف ج��ون بيرجر، وهو 
أش��به بخلطة من الحكول ونكه��ة برية عطرة، فتحت لي مجاري 
التنفس والكالم والبول بعد أول رشفة صغيرة. وما هي إال لحظات 
حتى أبرم إيلي وسهى سالم الشجعان النصراويين، وبدأا الحديث 
عن ح��ارة البرتي��س وال��روم، والكاثوليكيين والموارنة والس��نة، 

وأنا في الوس��ط أحاول أن أتتبع خي��وط المؤامرة النصراوية التي 
س��يطرت على هذه الشقة الباريس��ية الجميلة فحولتها إلى زاوية 

منزوية في مقهى »الرضا«.
يعمل إيل��ي على فيلم جدي��د يهدس به، ويحدثن��ي عن طريقة 
كتابته وإخراجه لألفالم وتطبيقه لألفكار التي تالحقه )التفاصيل في 
كتاب »فضائح فلسطينية في باريس األبية«(. أحاول أن أسرق منه 
س��ر الصنع��ة، أو على األقل بعًضا من مالمحه، ثم ُنش��ّرق وُنغّرب 

ونمس��ك ش��ل الحركة الس��ينمائية من مش��رقها إلى مش��رقها 
)التفاصي��ل ف��ي الكتاب آنف الذكر(. ال ينس��ى إيلي اإلش��ارة إلى 
كرش��ي المتنامية، ثم ال يتمالك نفس��ه فيهّد قليال على أخي عامر، 
صديقه اللدود، فأهّد قليال على أطراف عائلة س��ليمان، وأش��عر 
بالطمأنين��ة ألّن الحديث في نهاية المطاف دار ودار واس��تقّر في 
الحمائل والعائالت، حفاًظا على التقاليد. فأكلنا المزيد من الحلوى 

التونسية الشهية التي أحضرها معه من الدولة الخضراء.
تدخل ياس��مين، عزيزة أيلي التي تش��اطره الش��قة، وفوًرا تنزلق 
مع س��هى في محادث��ة هامة ومثيرة ح��ول اللهج��ات والكلمات 
النصراوي��ة، والف��رق بين الفلس��طينيين واللبنانيين. وقد أس��ّرْت 
إلين��ا ببعض الكلم��ات النصراوية التي يصّر إيل��ي على حملها معه 
)نيويورك فباريس(، وأفظعها ال ش��ّك كلمة-جملة »َمِطْكطهنِّْش« 
)ل��م ُأِطقُهم(. نضحك ونش��ير إلى إيلي ب��أّن النصراويين األقحاح 
أنفسهم توقفوا عن قول مثل هذه الكلمات، ونناشده الحفاظ على 
مياه وجوهنا أمام هذه الجنوبية الموسيقية التي سرقت من سهى 
تعبي��ر »ِمنينا وال ِمنيكو؟« ألغنيتها القادمة )وكل واحد يقراها كيف 

بدو(.
من��ذ يوم��ي األول ُأغرمُت بالب��ط. وبعد الخروج م��ن عند إيلي 
وياس��مين نجلس، س��هى وأنا، في مقًهى مجاور لشقتهما، ونأكل. 
أطلب البط مع البطاطا وخالفه، وتأكل سهى سلطة فرنسية عليها 
ش��رائح خبز محمص مع جبنة زرق��اء متعفنة من فوقها. نتحدث 
عن األطفال وعن التغييرات في الحياة وعن الزواج والبيروقراطية 
الفرنس��ية وكسل موظفي البريد في فرنسا. كما نستلم شّل هيام 
ألنه��ا بعثت بنا إلى محل للمالبس يحتاج إلى ميزانية ضخمة مثل 
ميزانية ممثلة س��ينمائية تش��ارك في خمسة أو س��تة أفالم في 

السنة وتقبض باليورو. مثل هيام مثال.
حي��ن نفترق في محطة المترو، نتفق على محاولة االلتقاء مجدًدا 
قبل عودتي، األحد، ثم توش��ك أن تغادر سهى وهي تحمل كيس 

ال��ورق ال��ذي يضم هديتها لُدش��ة )الح��ذاء الزه��رّي(، فألحقها 
وأمسك بتالبيبها مذعوًرا.

في المقطورة أفكر فيما إذا كانت سهى نسيت أم تناست الكيس، 
كيف تبع��ث الحذاء إلى ابنة أختها. وعنده��ا يمكنها أن تقول إنها 
اشترت هدية البنتي ونسيُت أنا أن آخذها، ثم تهديها البنة أختها، 
وهكذا تض��رب طفلتين بحذاء واحد. ولكنن��ي تراجعت عن هذه 
المؤامرة، خصوًصا حين تذكرُت أّن س��هى ال ش��ّك تائهة اآلن في 
أنف��اق المت��رو، ال تعرف الش��مال م��ن الجنوب، 
فأرسلُت إلى باريس طاقة إيجابية حارة، إعتقد 
الجالس إلى جانبي أنها روائح هضم البط خرجت 
م��ن أس��فل معدت��ي المضطرب��ة، فق��ام وبّدل 

مكانه.
رين  مالحظة رقم 1: جميع المكتوب عنهم والمصوَّ
في هذه المدونة تلقوا اإلن��ذارات والتحذيرات 
الش��فوية والخطي��ة بش��أن التدوين��ات اليومية 

وطابعها الساخر المتعفن، مما اقتضى التنويه.
مالحظ��ة رقم 2: للحيارى م��ن القراء والقارئات 
الذين يتس��اءلون عن اليوم الثالث وماذا حّل به 
أق��ول: عملت مع هيام حتى المس��اء ونمت في 
الس��اعة الثامنة كالقتيل واس��تيقظت في الثامنة 
صباًح��ا من اليوم الرابع. س��تتفقون معي أنه يوم 
غير جدي��ر بالتكتكة على لوح��ة المفاتيح، إال إذا 
كانت ش��هيتكم مفتوحة لتعرفوا في أّي مش��هد 
»ين��ط البط��ل عل��ى البطل��ة«- على ح��ّد تعبير 

الديرحناوية الجميلة.

باريس: اليوم األخير
أقرأ ف��ي »األخبار« عن أمس��ية زي��اد الرحباني 
في القاه��رة، فتضيق باريس فجأة. يصير المكان 
عقبة وليس نعمة، وتتبدل المش��اعر، فأحّن إلى 

القاهرة مجدًدا.
ماذا بين القاهرة وباريس؟

ال شيء تقريًبا سوى الطالئعيين المصريين الذين 
أتوا باريس كي يدّعموا أس��س القاهرة الماضية 
إلى حداثة القرن العش��رين. القاهرة التي ظلت 
مرك��ًزا حضرًي��ا ثقافًي��ا كونًيا حتى ث��ورة يوليو 
وتحويلها إل��ى عاصمة »عربية قومية« ال تحتمل 

األجانب كثيًرا.
ف��ي باري��س ال يحتمل��ون األجانب كثي��ًرا أيًضا. 
س��يقولون  )والكثي��رون  الفرنس��ية  القومي��ة 
القومجية( ال تحتمل المختلف اآلن، ألّن المختلف 
مس��لم، رغ��م أّن الصينيين يتوس��عون اآلن في 
فرنس��ا في جميع أن��واع البيزنس وربما يغيرون 
طاب��ع »القومية الفرنس��ية« بعد عش��رين عاًما. 

ولكن ال أحد يتهجم على النودلز.
اليوم ليال س��تغادر الطائرة عائدة إلى مطار بن 
غوري��ون الدولي. كان األس��بوع األخير خالًيا من 
العبرية وإس��رائيل و)قرف( السلطة الفلسطينية. 
كان أسبوًعا هادًئا يبعث على الخدر قليال. يمكنك 
بسهولة أن تستسلم لهدوء باريس الصاخب قليال 
وأن تنس��ى ما يش��ّدك كّل صباح إل��ى عناوين 
الصحف ونشرات األخبار. يمكنك أن تعيش خارج 
الح��دث، رغم أنك في أه��م مراكز الحدث في 

العالم.
سأذهب اآلن إلى متحف بيكاسو. ولوال تذكير وتنبيه العزيز نبيل 
أرملي لما فطنت لذلك في خضّم انشغاالتي. ولكنني أحب بيكاسو 
كثيًرا. أذكر توقي إلى رس��مه وتمثيله )من تمثال( أثناء دراستي 
للفن��ون الجميلة قب��ل 9878273 س��نة )نعم! أنا فن��ان متقاعد(. 
س��أذهب اآلن وأبحث عن تلك الرس��مة من فترت��ه الزرقاء. ما 
اس��مها؟ تلك التي تجم��ع رجال وامرأة يقفان إل��ى جانب بعضهما 
البعض ويحني أحدهما رأسه على كتف اآلخر. وتمثال رأس الثور 
طبًعا المصنوع من معدن دراجة هوائية. هل س��أجدهما في هذا 

المتحف؟
البع��ض تب��رم عن طريق المزاح متس��ائال في الرد على رس��التي 
ش��به اليومية بكتاباتي )شبه( اليومية من باريس: »مطولي رحلتك 
لباري��س؟« وبم��ا أّن المزاح ال يحم��ل إال الجّد، فإنن��ي ال أعرف 
حق��ا إذا كانت هذه الكتابة والتذكير بها في الرس��ائل اإللكترونية 
مصدر سرور أم انزعاج لكم. وكما تساءلت إحدى القارئات: أقرأ 
مذكراتك من باريس وال أعرف لماذا أقرأها- فهي لك وليس��ت 

لي.
وأنا ال أعرف أيًضا، صراحة )سمايلي(.

سيكون يومي طويال بين التسكع في المتحف ثم المقاهي ثم بعض 
المش��تريات األخيرة لدشدوشة، ثم السفر إلى المطار ثم الطائرة 
ث��م بن غوريون ثم عكا. ما يه��ّم أننا وصلنا، الرفيقة هيام وأنا، إلى 
صيغ��ة جديد للفيلم، نحبه��ا، رغم قمعها المتواص��ل لي وألفكاري 
الجذاب��ة. ش��خصية هيام قوي��ة وربما طاغية في بع��ض األوقات، 
إال أّن حبها للس��ينما ولما تفعل يجعل��ك تحبها وتحب العمل معها، 

لدرجة االمتنان لآللهة أنها شريكتك في هذا الفيلم.
شكرا هيام...

شكًرا باريس.
غًدا س��أعود إلى الوطن. وستعود دشدوشة لتنتق علّي كما تحب 

أن تفعل وهي تعض أنفي بشراهة.

رأي

هيام عباس



األخرية


