
خالد حوراني حيكي  عن التحضريات الستقبال 
بيكاسو .. يف فلسطني

االفتتاحية: أنيت-مطبوعة

ثقافية فنية فلسطينية - شهرية            حترير وإخراج فين: سليم البيك            العدد السادس/متوز2010

r o m m a n . s a l e e m @ g m a i l . c o mh t t p : / / w w w . h o r r i a . o r g / r o m m a n . h t m

غس���ان كنفاني
بال اسم كأننا بال رواية

مروان عبد العال

هنا ويف كل عدد...
سامر أبو هّواش

http://www.horria.org/romman.htm
http://www.horria.org/romman.htm


حاورته وأعّدت للملف:
رفيا سليمان

الخليل،  من مواليد 
ع��ام  فلس��طين، 
حاص��ل   ،1965
درج��ة  عل��ى 
في  البكالوري��وس 
التاري��خ من جامعة 
ويعي��ش  الخلي��ل 
اهلل  رام  ويعمل في 
 1995 ع��ام  من��ذ 
ومدير  كمحاض��ر 
لألكاديمي��ة  فن��ي 
للفن��ون  الدولي��ة 
– فلس��طين. ش��غل 
منص��ب مدير عام لدائ��رة الفن��ون الجميلة في 
وزارة الثقاف��ة الفلس��طينية لعامي��ن، وتول��ى من 
ع��ام 1998 إلى ع��ام 2009 مس��ؤولية التصميم 
الغرافيك��ي لمجل��ة "الكرم��ل" الثقافي��ة التي كان 
يديرها ويترأس تحريرها شاعر فلسطين الغائب 
الحاضر محمود دروي��ش. ُعرضت أعماله داخل 
فلسطين وخارجها وشارك في العديد من ورش 
العمل واللق��اءات الفنية حول العال��م، وله كتابات 
متنوعة عن الف��ن والتصميم وُعرف عنه اهتمامه 
بتنظي��م المع��ارض والفعاليات الفني��ة في رام اهلل 
ومختلف المناطق الفلس��طينية. امتاز خالد بذوقه 
الفن��ي العالي وبأف��كاره الممزوجة بح��ّس التغيير 
والتمرد، ورغم أنه متخصص في الرس��م والخط 
)Calligraphy( إال أن��ه دائم التج��دد واالبتكار، 
األمر الذي يسعى دومًا لتوريثه للجيل القادم من 
الفنانين الفلس��طينيين، إضافة إل��ى أنه قّدم -وال 

زال- العديد من األعمال والمش��اريع الفنية التي سّخرها لخدمة 
وتطوير المجتمع الفلسطيني.

"رّم��ان" التقت خالد حوراني في مكتبه بمق��ر األكاديمية بمدينة 
البيرة، وكان معه هذا الحوار..

ف��ي حديثه ع��ن البدايات يقول خال��د... والدت��ي فنانة وأنجبت 
مجموع��ة م��ن الفنانين، فش��قيقي الفنان حس��ن حوراني )توفي 
ش��ابًا( من الفنانين المميزين وكان له حضور ممتاز، وكذلك وفا 
حوراني أحد الفنانين المهمين، ومحمود حوراني فنان مسرحي، 
وبقي��ة أخوتي كلٌّ بتفاوت، ولهذا نش��أت في بيئ��ة مهتمة بالفن 
والثقاف��ة واألدب والمعرف��ة وكذلك بالسياس��ة والنضال. ُهدم 
منزلنا عام 1970 وُنفَي ش��قيقي األكبر وُس��جن والدي وعش��نا 
الكثير من األحداث حالنا حال س��ائر العائالت الفلسطينية آنذاك، 
ومررن��ا بظروف عديدة فرضت علينا نوعًا من التحدي في أن 
نكتش��ف إمكانيات الفن وتحس��ين الحياة إلى األفضل والتخلص 
من الهّم الذي يس��مى "احتالل" وانتهجت طريق الفن بجهد ذاتي 
وببع��ض الدعم والمس��اندة م��ن هنا وهناك، ودون ش��ك كان 
ألهلي الدور األكبر إلى اآلن، ثم األصدقاء والفنانين الموجودين 

في فلسطين.

كنت من بين األعضاء المؤسسين لمش��روع األكاديمية الدولية 
للفن��ون في فلس��طين، حدثن��ا عن فك��رة المش��روع وأهدافه 

واألحداث المصاحبة له منذ البدايات..
األكاديمية الدولية للفنون من حيث المبدأ عبارة عن فكرة فنية 
بدأت كمش��روع فني في ظل ظروف صعبة واس��تثنائية للغاية، 
فف��ي ع��ام 2003 كان هن��اك االجتياح وما تبعه م��ن منع تجول 
واقتحام��ات، وأثناء رفع حظر التجول بي��ن الحين واآلخر كانت 
غالبية الناس تستغل الفرصة لقضاء احتياجاتها من تموين وما إلى 
ذلك، وكان البعض منا يس��تغل الفرصة لمالقاة األهل واألصدقاء 
واالطمئن��ان على أحوالهم، وأذكر أن التقي��ت مع مجموعة من 
أصدقائي الفنانين من بينهم تيس��ير بركات، نبيل عناني، سليمان 
منص��ور وآخرين، وم��ن هناك ب��دأت فكرة المش��روع الذي 
نستطيع من خالله إيصال الفكرة الفنية بين أكثر من جيل وأكثر 
من منطق��ة، كنا في البداية منهمكين بأنش��طة عابرة، كمعرض 
فني أو ورش عمل وندوات. ففكرنا بمشروع يكون قاباًل للتنفيذ 

وتحقي��ق إنجاز م��ا، فكرنا بداي��ة بمتحف، ث��م بأكاديمية. بدأنا 
بمجموعة م��ن الكتالوج��ات واألقراص واألفالم ومواد بس��يطة 
كأجهزة عرض ش��رائح الصور وبدأنا بعقد ورش عمل في عدة 

مدن في فلسطين حتى وصلنا إلى غزة.
من خ��الل هذه الورش والج��والت التي قمنا بها في فلس��طين، 
وجدنا مواهب وطاقات إيجابية واضحة واستشعرنا حاجة كبيرة 
لمث��ل هذه الفك��رة )األكاديمي��ة( التي بالطبع تحت��اج ألن تكون 
على مس��توى مؤسسة تتلقى الدعم المتواصل. وحدث أن توافد 
إلى فلس��طين في ذات الفت��رة الزمنية مجموع��ات كبيرة من 
الناش��طين المتضامنين وكان من بينه��م فنانين، وأخص بالذكر 
مجموع��ة من الفناني��ن النرويجيين كانت لديه��م فكرة مماثلة 
لمش��روع من نوع استثنائي في فلسطين وشعرنا بأن األكاديمية 

هي ضالتنا المنشودة.
اتفقنا على كافة األم��ور وبدأنا باإلعداد ووضع الخطط والبرامج 
إلى أن أصبح الحلم حقيقة ونجح المشروع، وأصبح هناك طالب 
ومنهاج تعليمي ومؤسسة، وبادر الكثيرون بتقديم عروض لدعمه 
ورعايته. ونظرًا ألن األكاديمية تأسس��ت في ظروف اس��تثنائية 
خارج��ة عن المألوف، ارتأينا أن تكون فلس��فة األكاديمية كذلك 
اس��تثنائية وتتالءم مع هذه المعطيات االجتماعية السياس��ية من 
أجل أن نبرهن على أهمية وجود مش��روع كهذا في فلس��طين 
وكذلك حتى تكتسب األكاديمية معناها من هذه الظروف وليس 
العكس لتكون الظروف أداة لتسويق وعرض األكاديمية كحدث 

أو كفلسفة على أن ال تكون معيقة.
قدمنا أنفسنا كمؤسسة فنية تدير أعمالها في زمن مليء بالصعاب 
بش��كل بعيد عن المألوف باس��تخدام عنصري الم��كان والزمان 
حولنا حتى في المادة التعليمية، وبالتعاون مع أكاديمية الفنون في 
أوس��لو والجمعية الفلس��طينية للفن المعاصر كان هذا المشروع 
"األكاديمي��ة الدولية للفنون - فلس��طين" وتحول إلى مؤسس��ة 
فيها ط��الب وطالبات وصفوف ومدرس��ين ومكتب��ة ومختبرات 
واس��تديوهات مجهزة، وهو أمر كنا نتخي��ل أنه صعب التحقيق 
حي��ن كان في طور الحلم ولك��ن بالمثاب��رة والتصميم وبالجهد 
الذي اس��تمر العمل على بذله تحقق الحلم. نحن فخورون بهذا 
اإلنجاز ألبعد الحدود، والحركة الفنية الفلس��طينية خطت خطوة 
إلى األمام إلنش��اء مؤسسة تكون بمثابة جسر للحوار بين فنانين 
من مختلف األجيال والمناطق الفلس��طينية، فاألكاديمية ليست مؤسسة 
تعليمية فحسب، وإنما هي كذلك ملتقى للحوار الذكي واإلنتاج الفني.

س���ئلت كثريا عّما إذا كان���ت »رمان« مطبوعة، 
وقد افرتض الكثري بأنه���ا كذلك كونها مصّممة 
بالطريقة ذاته���ا اليت يتم به���ا تصميم الصحف 

املطبوعة، إال أنها.. أنيت-مطبوعة.
»رمان« ليست مطبوعة، ولذلك عدة أسباب:

كي تكون اجلريدة مطبوع���ة البد أن تنال  	•
رخص���ة قانوني���ة وأن تتحمل التكلف���ة املادية 
للرخصة والطباع���ة والتوزيع، وكل ذلك ليس يف 
وارد »رم���ان«. عدا عن أن كثريا من الصحف يف 
الع���امل بدأت تغلق مطابعها )لألس���ف( وتعتمد 
على نس���خها االلكرتونية فق���ط، يف توّجه صحايف 

واضح حنو اإلنرتنت.
الس���بب األهم يكمن يف أن اجلمهور الذي  	•
تس���عى »رم���ان« ألن تصله، أي تس���تهدفه، ال 
جيمعه مكانه اجلغرايف )حي���ث ميكن ملطبوعة أن 
تصل( بل اهتمامه بالفن والثقافة الفلسطينيني، 
ومعظم هؤالء سيكونون يف فلسطني 48 و 67 ويف 
املخيمات والشتات، ويف كل العامل، كما أن كّتاب 
»رم���ان« ال م���كان جغرايف جيمعه���م، بل اهلموم 
واالهتمامات، واإلمي���ات. أي أّن وطن »رمان« 

هو حقيبة الابتوب.
احلال غري الطبيعية لش���عبنا الفلسطيين  	•
يف ش���تاته حرمته من متع���ة أن يكون له صحيفة 
»حمّلية« جتعل الثقافة والفن الفلسطينيني مادة 
ميكن هلا أن تكون أساس���ية كأي مادة أساسية يف 
أي جريدة حملية عادية ألي ش���عب عادي يف هذا 
العامل، أعتقد بأن إنرتنتّية الصحف قد جتيب على 
بعض هذه االحتياجات لش���عبنا املشتت، وهذا 

ما حتاوله هذه الرمانة الصغرية.
ولك���ن.. الطريقة املعقول���ة لطباعة »رمان« قد 
تكون ب���أن تتبن���ى، يوما، إح���دى الصحف، أو 
املؤسسات، طباعتها وتوزيعها كملحق شهري 
جماني، وهذا لن يعيق أبدا نسختها اإلنرتنّتية اليت 
ستكون أساس اجلريدة واليت بدأت بها وستستمر 
به���ا لتحمل إمكانية أن تصل إىل كل فلس���طيين 

وعربي يف هذا العامل.
ال بّد من أسباب أخرى، أكيٌد بأنها ستخطر لي يف 
غري موعدها كمعظم ما خيطر لي. املهم )إّسا( أّن 

»رمان« غري مطبوعة.
الحظُت مؤّخرا أنين ح���ني أكتب وأنا جائع تكون 

املقاالت مهّذبة وجدّية.
)ورّبا لذلك أيضا »رمان« غري مطبوخة(.

-----
إحباط + جوع + الثالثة عصرا يف عمل مقيت:

 ،Google كنت أحبث عن خرب »صدور رمان« يف
فطلع لي »صدرو دجاج بدبس الرمان«.

الغالف

أنيت-مطبوعة

خالد حوراني يستعد الستقبال بيكاسو...

يف فلسطني!



الطريق إلى القدس... بات قصيرًا!!

http://jerusalem-km.ps

"الطريق إلى القدس" مشروع فني يتضمن إنتاج 
وتركيب شارات أو الفتات من السيراميك تحمل 
اسم القدس والمسافة بالكيلومترات التي تفصل 
القدس عن مكان تثبيت هذه الالفتة، ويرمز إلى 
تعلق الناس بالقدس ومكانتها ورمزيتها التاريخية 
والدينية واالنس��انية وإلى كونه��ا عاصمة عربية 

لفلسطين، ويمكن لهذه القطع أن ُتثّبت 
ف��ي الس��احات واألماك��ن العامة وعلى 
الط��رق في العواصم والم��دن والقرى 
والمخيم��ات المختلف��ة في فلس��طين 
وفي كافة دول العالم. جدير بالذكر أن 
المشروع من تنفيذ األكاديمية الدولية 
للفنون – فلسطين وبمبادرة من الفنان 

خالد حوراني..

كيف لمعت الفكرة؟
واهلل رّبنا فتحها علّي!

)ويضحك(
في ظ��ل اإلع��دادات الحتفالية القدس 
عاصم��ة الثقاف��ة العربي��ة 2009 فزت 
الخ��اص  الش��عار  تصمي��م  بمس��ابقة 
باالحتفالية، وعند إعالن جائزة التصميم 
الفائز لم أتمكن من الذهاب ش��خصيًا 
إلى القدس الستالمها، فأرسلت أبنائي 
الستالمها عّني، فزوجتي من حيفا وجميع 
االس��رائيلية،  الهوية  أبنائ��ي يحمل��ون 
وجلس��ت في تلك األثناء أشاهد وأتابع 
الحدث عبر التلفزيون. يومها اقتحمت 
ق��وات االحت��الل الموقع ال��ذي أعتمد 
مق��رًا للجنة احتفالي��ة "القدس عاصمة 
الثقافة العربية 2009" ومنعت االحتفال 
فاحتف��ل الفلس��طينيون في الش��وارع، 
وتسلم أبنائي الجائزة وشهادة التقدير 
وه��م محاطي��ن بالجن��ود، وق��د ع��ّز 
عل��ي أن يكونوا محاطي��ن بخطر بينما 
أجلس في المنزل مكتوف اليدين، ش��و 
هالورط��ة اللي احنا فيها ه��اي! ممنوع 
نوص��ل ممنوع نروح ممنوع نيجي.. ويا 

فرحة ما تّمت!
بعدها تم��ت دعوتي من قبل اللجن��ة المنظمة 
ضم��ن مجموع��ة م��ن الفناني��ن الفلس��طينيين 
بمناط��ق الضف��ة لالجتماع والتباح��ث فيما يمكن 
عمله عن بعد لدع��م احتفالية القدس والتدليل 
على أهمية المدين��ة العريقة التي كانت مركزًا 
للكون في خرائط العالم أثناء العصور الوس��طى، 
في ظل ع��دم قدرتنا على الدخ��ول إليها -كما 
حدث معي آنذاك- وما إلى ذلك من التضييقات 
األخ��رى. وكانت فكرة مع��رض فني تأتي قوات 
االحت��الل في نهاية المطاف لتص��ادره بكل برود 
مش راكبة ع راس��ي! وعليه بدأت بالتنقيب عن 
فكرة مش��روع يتجاوز ح��دود المنع ويمّكن كل 
مواطن فلسطيني من المشاركة فيه مهما بُعدت 
المسافات، ففكرت بهذا الحجر السيراميكي الذي 
جرت الع��ادة أن ُتكتب عليه أس��ماء األحياء في 
ش��وارع القدس العتيقة، وهو أس��لوب معماري 
جميل امتازت به مدينة القدس عن سائر المدن 
الفلس��طينية. ما حدا بالدنيا بيقدر يمنع هالحجر 
من الوجود، بتقدري تحطيه عندك بالبيت وفي 

كل مكان.
أنتجن��ا 100 قطعة 
األكاديمي��ة  ف��ي 
لجنة  م��ن  بتمويل 
عاصم��ة  الق��دس 
العربي��ة  الثقاف��ة 
2009 واخترنا 100 
الضفة  ف��ي  موق��ع 
الغربية وقطاع غزة 

وعدد من دول العالم، ورأينا في فكرة المشروع 
وسيلة جيدة للتواصل بين الشعوب. ُوضع الحجر 
األم )األول( في مدينة القدس، وتحديدًا في دار 
األيتام في وسط البلدة القديمة بالقدس ولكنني 
بالطبع لم أتمكن من الدخول وحضور التدش��ين 
فأرس��لتها مع بعض األصدق��اء، أما الحجر الثاني 
فقد ُوضع محاذيًا لقبر الرئيس الراحل أبو عّمار 

في مبنى المقاطعة برام اهلل.
بعدها قمت باإلعالن عن المشروع على فيسبوك 
قبل الموقع اإللكتروني، فكثير من أفكاري الفنية 

أضعه��ا عل��ى فيس��بوك وأجدها تلق��ى تجاوبًا 
ش��عبيًا كبيرًا يفوق التصّور! وأعلنت أن بإمكان 
كل من يرغب تنفيذ الفكرة بنفس��ه، فالمشروع 
مجتمعيًا وقابل للتنفيذ بكل س��هولة من قبل أي 
فرد من أف��راد المجتمع، وهن��اك على الموقع 
ش��رح كامل عن الفكرة وصفح��ة خاصة بقياس 
المس��افة من أي مدينة إلى القدس ومعلومات 
عن قياس��ات القطعة والتصمي��م إلتاحة تنفيذها 
حت��ى دون الحاج��ة لالتص��ال ب��ي، فالفكرة هي: 
اس��رق الموضوع ونف��ذه! وبالفعل ب��دأ الناس 
بتنفيذ الفكرة في شتى أنحاء العالم، وأذكر أنني 

تلقيت هدية من أناس نفذوا القطعة على حجر 
مختلف، على الفسيفساء! مما دل على استيعابهم 
واحتوائهم الكامل للفكرة بحد ذاتها. وحسبما نما 
إل��ى علمي ف��إن آخر حجر كان ق��د ُوضع قبل 
سفري مؤخرًا إلى دبي، كان مقره مبنى رئاسة 
الوزراء في غزة، وقام اس��ماعيل هنية بتدشينه 

شخصيًا.

أعجبته الفكرة؟
أحبَّه��ا بالتأكي��د، تمام��ًا كم��ا أحّبها كل 
الفلس��طينيين عل��ى اخت��الف توجهاتهم 
السياس��ية، فحي��ن أنفذ فكرت��ي الفنية 
ال أكت��رث ألي خ��الف سياس��ي، ولمن 
تعجبه الفكرة مطلق الحرية في تنفيذها 
ونش��رها، يعني: تفضل، "دخيلك ُخدها" 
إزا ب��دك. الفكرة تكمن في مس��اهمة 
الجمي��ع ف��ي ه��ذا المش��روع، كل بلد 
بتعملو بطريقة معين��ة، فليكن! ما يهّمنا 

هو أن تطرق الفكرة األبواب المغلقة.
)تصدر من هاتفه المحمول رّنة رسالة 

قصيرة.. يقرأها خالد سريعًا ويبتسم(

وصلتني اآلن رس��الة تقول: "اآلن ندشن 
الطريق إلى القدس في خان يونس!" المش��روع 
لحال��و عم يمش��ي، مش عم بعمل ش��ي، الحجر 
عم يتدش��ن بمبادرات فردية جميلة جدًا. هذا 
المش��روع مفعم بالحيوية والنش��اط، تمامًا مثل 
كرة متدحرجة تكب��ر وتكبر وتحقق الكثير، وهنا 
يكم��ن التحدي في إيج��اد دور الفنان في زمن 
بتوجب علينا فيه تغيير الواقع والتدخل عوضًا أن 

نقف متفرجين على ما يدور من أحداث.
مش��روع "الطريق إل��ى القدس" ُيع��د من أهم 
المش��اريع التي نّفذت في إطار احتفالية "القدس 

عاصمة الثقافة العربية 2009" بدليل استمراريته 
حت��ى بعد اختتام االحتفالية بنهاي��ة العام الماضي، 

وهو بالنسبة لي قصة نجاح فريدة من نوعها.

بيكاسو؟؟ في فلسطين؟؟

هل صحيح ما سمعناه عن استضافة لوحة لبيكاسو 
في فلسطين؟؟ كيف صارت؟؟

كنت بزيارة منذ فترة لمتحف فان آب بمدينة 
آيندهوف��ن في هولندا وكنا ف��ي جولة للتعرف 
على معروضات المتحف وكيفية العمل والعرض 
والحف��ظ، والفك��رة تأت��ي غالب��ًا بلم��ح البص��ر. 
أثن��اء الجولة كان الش��خص المس��ؤول يتحدث 
ع��ن بعض األعم��ال المتح��ف أنها يتم إرس��الها 

لع��رض  الياب��ان  إل��ى 
اللوح��ات  مجموع��ة 
ظب��ي من  أبو  وذك��ر 
س��اعتها  المدن،  ضمن 
كبرت في راسي وقلت 
لنفسي بصمت "يومًا ما 
لبيكاسو  لوحة  سأجلب 
إلى فلسطين!" ومضيت 
الجولة دون  في  قدمًا 

التحدث بالموضوع. بدأت الفكرة بالتطور شيئًا 
فشيئًا، وحين عرضت الفكرة على فريق المتحف 
بهولن��دا ضحك��وا وكأني حكيت نكت��ة! ولم تخُل 
الوجوه من عالمات السخرية، وإنو "مش معقول 

اللي بتحكيه يعني!".

لماذا؟
يس��توعبوا  ل��م 
الفكرة! "شو بلد 
ولوحة  ح��رب 
يي��ن  لمال با
عندكو  وف��ش 
وف��ش  دول��ة 
وفش  متح��ف 
وف��ش  ه��اد 

هداك؟!!" ومع ذلك أوضحت لهم مدى جديتي 
ف��ي الموض��وع وقم��ت بتقديم كتاب رس��مي 
وع��رض تقديمي لُمقترح مش��روع اس��تضافة 
لوح��ة Bust de femme للفن��ان العالمي باولو 
بيكاسو في فلس��طين، وهي لوحة لتمثال نصفي 
إلمرأة ُرسمت عام 1943 ويقدر ثمنها بنحو 18 
ملي��ون دوالر. لم يكن هدفي في ذلك إني بس 
أفرجي لوحة بيكاسو لطالب األكاديمية ولمحّبي 
الفن في فلسطين، أو نفّعل بيكاسو، وإنما اختبار 
الطريقة التي نس��تطيع من خاللها استجالب عمل 

فن��ي أو باألص��ح "تحف��ة فنية" على بل��د بها كل 
ه��ذه المعيقات والتناقضات م��ن ناحية الحدود 
واالتفاقيات السياس��ية، حيث يوج��د التباس في 
تعري��ف الكيانية الفلس��طينية الت��ي فرضت على 
ش��ركة التأمين إنها تقرأ اتفاقية أوس��لو اللي ال 
إحنا وال هم )دولة االحت��الل( عم يقرأوها، وكان 
ه��ذا هو اله��دف م��ن الموضوع ويج��ري اآلن 
توثيق مجريات تنفيذ المش��روع من خالل فيلم 

وثائقي.

أنت اآلن تتحدث عن المرحلة الثالثة للمشروع، 
صحيح؟ فيلم وكتاب؟

بالضبط، وقد صممنا وطبعنا بوس��ت كارد خاص 
بالمش��روع تمامًا كما فعلنا في مشروع "الطريق 
إلى القدس" للترويج للمشروع كبطاقة معايدة 

وسيتم توزيعه قريبًا جدًا.
حين نش��رت جريدة "األيام" الفلس��طينية مقابلة 
مع��ي للحدي��ث ع��ن "بيكاس��و في فلس��طين"، 
أذك��ر أن جارن��ا -صاح��ب الدكانة الل��ي جنبنا 
ه��ون ومنتدّين منها دايم��ًا- وهو رجل متدّين 
واسمه "الش��يخ مروان" بادرني بالقول: أول شي 
ضحكتني! فقلتلو: اش��معنى؟ قال: قرأت مقابلتك 
ف��ي الجري��دة، وبصراحة أول مرة بعرف ش��و 
بتعملوا إنتو جّوا باألكاديمية! 
وأضاف: وخفيف دّم الش��غل 
تاعكو! )ويضحك خالد( فهذا 
الشيخ مروان ُيعجب بالفكرة 
الت��ي ُيعج��ب بها ف��ي ذات 
الوق��ت نّق��اد وفناني��ن لهم 
باٌع طويل في ه��ذا المجال 
ومدرسين  دارسين  كونهم 
فن. مجرد فكرة إنو الواحد 
يوجد الفكرة اللي تعجب هدول وتعجب هدول 
هي بحد ذاتها المتعة الحقيقية في زمن التحديات؛ 
إن��ي أعم��ل عمل فني أق��در أحك��ي عّنو وعن 
صداه ألوالدي، تا يعرفو ش��و اللي عملتو وليش، 
فه��ي غالبًا ما تكون بس��يطة من ناحي��ة الفكرة 
معقدة من ناحية التنفيذ، تمامًا كالسهل الممتنع! 
ماذا يعني أن ُتعرض لوحة لبيكاس��و في مصر أو 
أو  تون��س 
قطر؟ عادي، 
ألن  ذل��ك 
كافة الس��بل 
نيات  إلمكا وا
ء  ا ج��و أل ا و
ب��ة  لمطلو ا
 ، ة ف��ر متو
لكن أن ُتعرض في فلس��طين، فهذا هو التحدي 

األكبر!
كذلك عملت على توريط الس��لطة الفلسطينية 
ف��ي  "بيكاس��و  بمش��روع  اإليجاب��ي(  )بالمعن��ى 
فلس��طين"، وق��د تكون هذه الم��رة األولى التي 
ين��درج بها عمل فني ك�"بيكاس��و في فلس��طين" 
ضمن جدول أعمال الحكومة الفلس��طينية الذي 
نتج عنه قرار موثق بدعم المش��روع لوجس��تيًا 
من ناحية أمني��ة تحديدًا، نظرًا لما يحتاجه من 
حراس��ة وتأمين ودخ��ول وخ��روج وتعهد من 
السلطة كجهة مس��ؤولة عن المنطقة ]أ[ بتوفير 
الحماية الالزمة ودع��وة الجمهور لزيارة موقع 
العرض وتس��هيل الرحالت وما إل��ى ذلك، فكل 
ذلك يتطلب تضافر جهود المؤسس��ات التربوية 
والثقافية والمدني��ة واألمنية لتأمين كل ما يلزم 
لعمل يتطلب حراس��ة يومية على مدار الساعة، 
وهو كعم��ل يعّد بمثابة فح��ص لمدى جاهزية 
تل��ك المؤسس��ات الس��تقبال أعمال فني��ة بهذا 
المستوى. بيكاسو في فلسطين كذلك هو إعالن 
عن رغبتنا كفلسطينيين في أن نحيا حياة طبيعية 
كس��ائر ش��عوب العالم، وأن يكون لدينا متحف 
ومطار دولي وشركات تأمين وغير ذلك الكثير. 
فعندما يتمكن بورتريه إلمرأة من التطرق لكل 
هذه الظروف التي يعيش��ها الفلسطيني هي أمر 

أساسي.
وكم��ا ذكرت لك في بداي��ة الحديث أننا نعمل 
منذ بدء المشروع على توثيق سائر مجرياته من 
اجتماعات وقرارات وإنج��ازات وزارية وإدارية 
وفنية ب��كل أمان��ة وموضوعية من خ��الل فيلم 
وثائقي وكتاب. وأتوق��ع أن تصاحبه متعة كبيرة 
بحجم اإلنج��از وأن يكون عند كاف��ة التوقعات، 
ما بي��ن مدى إمكانية جلب عم��اًل أو تحفة فنية 
بهذا المستوى من متحف يقع في إحدى المدن 
الغربي��ة إل��ى فح��ص جاهزي��ة أكاديمي��ة فنية 
ف��ي رام اهلل تقع في منطقة ح��رب -كما يعّرفها 
القانون الدولي- إلى فحص عالقة مؤسس��ة في 
الغرب بأخ��رى في دول ن��زاع أو توتر، وعالقة 
الفن المعاصر بالحياة السياسية اليوم عالوة على 
دور الفنان في كل ما س��لف، وكأننا نلقي حجرًا 
صغيرًا في بحيرة راكدة لمعرفة أين يمكن لهذه 

الموجات الناتجة عن إلقاء الحجر أن تحملنا.
في حال أننا –ال قّدر اهلل- لم نتمكن من رؤية بيكاسو 
في فلس��طين، س��يبقى العمل واقعًا ملموس��ًا بكل ما 
تجاوزن��اه من عوائق أّيًا كانت النتائج، بدليل ما ُكتب 

الغالف

الفنون  أكاديمية  فكرة 
لفنانين  جلسة  أثناء  بدأت 
االجتياح أيام  أصدقاء 

في  "بيكاسو  فكرة  عرضُت  يوم 
الهولندي  المتحف  على  فلسطين" 
نكتة! حكيت  وكأني  ضحكوا 

عن  إعالن  هو  فلسطين  في  بيكاسو 
نحيا  أن  في  كفلسطينيين  رغبتنا 
العالم شعوب  كسائر  طبيعية  حياة 



عن المش��روع وُنش��ر في عدد من مجالت الفن في 
العالم كمجلة frieze وهي من المجالت الرائدة التي 
ُيعد اإلع��الن فيها مكلف للغاية، فم��ا بالك حين تبادر 
المجلة بطلب إجراء تغطية للمشروع على صفحاتها! 
من جهة أخرى قرأت الجرائد اإلس��رائيلية المقالة ب�
frieze وأرس��لت جريدة هآرتز كذلك طلبًا إلجراء 
مقابل��ة حول الموضوع، م��ع إدراكي التام بأنه ما من 
أم��ر يخفى عل��ى دولة االحت��الل ولكن لي��س كل ما 
تعرفه تفهمه، ويعد هذا بنظري منبرًا أقرر استغالله 

متى وكيفما شئت.
http://www.frieze.com/issue/article/

ramallah
h t t p : / / w w w . a r t a c a d e m y . p s / p d f /

lowresfreize.pdf
أمر آخر رائع متعلق بالمش��روع، هو أنه حين ترجع 
اللوح��ة إلى متحف ف��ان آب بهولن��دا، تحت عنوان 
"بيكاس��و الذي كان في فلس��طين" وهو أمر في غاية 
األهمي��ة. أذكر أنن��ي عندم��ا ذهبت إل��ى المتحف 
ودخلت إلى األرش��يف ورأي��ت الخزنات التي تحوي 
السيرة الذاتية وش��هادة العمل وصوره وتوثيقه منذ 
اللحظة األولى لش��رائه من فرنس��ا عام 1954 وكل 
زي��ارة وتعديل أو تطوي��ر تم من أجل ه��ذا العمل 
الفني أو تصوير أو تقرير عن صحته وسالمته، وثائق 
"ْمتلتِلة"، وبدأت أس��رح في خيالي حينها كيف أن رام 

اهلل ستكون واحدة من تلك 
المدن التي تحفل بأسمائها 
الوثائ��ق المحفوظ��ة ف��ي 
ذلك األرشيف في متحف 
روم��ا،  مث��ل  بأوروب��ا، 
باريس، أثينا، لندن، بينالي 
س��ان باولو وغيرها، وهو 
بالنس��بة لي أمر في غاية 

األهمية. 
فحقيقة أن يكون بيكاس��و 
فلس��طين هي  إلى  وصل 
نوع من افتراض أنه فنان 
للحرية  ومناص��ر  تقّدمي 
نع��اود نح��ن  وعلين��ا أن 
تفعيله في نطاق سياس��ي 
إيجابي لصالحنا أو نفحص 
األم��ر،  ه��ذا  ف��ي  دوره 
والمش��روع كذل��ك ع��ن 
بيكاسو  القراءة في  إعادة 
وفي الحداثة، فبالرغم من 
نعيش زمن��ًا معاصرًا  أننا 
بش��روط غاية في التخلف 
في حياتن��ا ولكنني ارتأيت 

أن نب��دأ بعمل م��ن األعمال الكالس��يكية ف��ي القرن 
الحديث، وببس��اطة لو كنت سألت والدتي إن كانت 
تع��رف فنانًا عالميًا كانت س��تقول فقط "بيكاس��و" أو 
"موناليزا"، فهذا سبب كاٍف. إضافة إلى أنني أشركت 
طالب األكاديمية في عملية االختيار، حيث جلبت صور 
للمجموعة كله��ا على قرص مدم��ج وعرضناها في 
أكثر من محاضرة وأجرينا تصويتًا رّشح الطالب من 
خالله أكثر األعمال التي يودون رؤيتها في األكاديمية، 
 Bust de إل��ى أن وقع االختي��ار باإلجماع عل��ى لوحة

femme )تمثال نصفي إلمرأة(.
)وأخ��رج خال��د المل��ف الكام��ل للمش��روع لتصّفح 
س��ريع( هذا كله ملف "بيكاس��و في فلس��طين"، وألن 

يقتض��ي  المش��روع 
متحفّية  بيئة  إنش��اء 
س��تجدين  خاص��ة 
المستندات  بين  من 
لمبن��ى  مخطط��ات 
والعديد  األكاديمي��ة 
المراس��الت  م��ن 

المتعلقة بالمشروع.

متى يصادف اليوم الموعود؟
2010/10/10، يوم يدخل بيكاسو إلى فلسطين..

وماذا عن تأس��يس متحف في فلسطين؟ خّبرنا 
عن هالمشروع..

فعليًا ال يوجد متحف فني بمعنى متحف في فلسطين 
ومشروع "بيكاسو في فلسطين" من شأنه أن يفحص 
إمكاني��ة تحقي��ق هذا األم��ر، فأعمال كه��ذه يتطلب 
عرضه��ا درجة ح��رارة ورطوبة معيني��ن وتجهيزات 
أمنية مكثفة، وعليه سيتم إنشاء بيئة متحفية مصّغرة 
له��ذه القطع��ة الفنية تك��ون ذات مس��احة محدودة 
لتجربة كاف��ة العوامل والمؤثرات، وغالبًا س��يحدث 
ذلك في صالة المكعب األبيض في الس��احة الخارجية 

لألكاديمية.

زيارت��ي لهولن��دا كذل��ك أتاحت لي فرص��ة التعرف 
عل��ى محتويات متحف راٍق موجود في مدينة غربية 
وكذل��ك فرص��ة للتفكير فيم��ا قد نرغ��ب في جلبه 
للمتح��ف بعد إتمام مش��روع بيكاس��و، فق��د بدأت 
تجول بخاطري فكرة س��ريعة بع��دم إزالة المتحف 
الصغير الذي سنستضيف به اللوحة واإلبقاء على البيئة 
المتحفية كامل��ة بما فيها األجهزة المس��تجلبة لضبط 

الم��كان  وح��رارة  رطوب��ة 
ونس��ّمي ع حالنا متحف ولو 
لنق��دم عرضًا  كان صغي��ر، 
كان  وإن  ش��هر  كل  ف��ي 
لقطع��ة فنية واح��دة فقط! 
بع��د بيكاس��و مث��اًل نعرض 
عماًل لفنان من غزة، وهكذا، 
أو نبقي المس��احة ش��اغرة 
بانتظار عم��ل فني ما لفنان 
فلس��طيني مقيم أو مغترب، 

أو لفنان عربي أو أجنبي.
ش��خصيًا أحب األف��كار التي 
الش��عبية  المش��اركة  تتي��ح 
للجمه��ور الُمحّب للفن، وال 
أس��تطيع الج��زم أن الفنان 
تنفي��ذ  ويس��تطيع  عبق��ري 
أي عمل بنفس��ه دون دعم 

م��ن أحد، بل عل��ى العكس، أنا م��ع أن يتوارى الفنان 
ويبقى العمل الفني. في "الطريق إلى القدس" نادرًا ما 
ُيش��ار إلى صاحب فكرة المشروع، الكثيرين يدشنون 
الحج��ر في مناطقهم ويحتفلون به، ال أمانع أبدًا فهو 
أمر يس��عدني للغاية أن أش��عر بتبني الناس وجدانيًا 
للمش��روع. أثناء العروض الجماهيري��ة التي قدمتها 
لفكرة مش��روع "بيكاس��و في فلس��طين" كنت ألمس 
اهتمام الحضور واستحس��انهم، وبعضهم كان يسألني 
بعد العرض: "إنتا في الحقيقة فنان وال ش��و بتش��تغل 
بالزبط؟؟" )ويضحك( ذلك ألنني لس��ت الرس��ام في 
ه��ذا المش��روع ودوري مقتصر فقط على التنس��يق 

الفني واإلداري مما يثير التساؤل لدى البعض أحيانًا.
لس��ت 

ًا  ك��د متأ
إذا  بع��د 
ي  ر و ضر
إنا نشوف 
س��و  بيكا

ف��ي 
فلسطين 

وال  أل،  أو 
من م��دى ض��رورة أن يتعلم طالب الف��ن في دول 
العال��م الثالث الف��ن الغربي أو الف��ن الحديث، فهذه 
أم��ور خاضغة للبح��ث والفحص والتقيي��م من خالل 
تقديم مشاريع كهذه في فلسطين. ال شك أن "بيكاسو" 
من أش��هر وأهم الفنانين الذي عرفهم التاريخ واحتل 
مكانة لم ينعم بها فنان آخر وأقدر ذلك بشكل كبير، 
ولك��ن ذل��ك ال يعني بالض��رورة أن يلقى المش��روع 
إقبااًل جماهيريًا منقطع النظير أو أن أعلن س��لفًا أنه 
عم��ل مهم وأفرض هذا ال��ذوق الفني على المجتمع 
الفلس��طيني؛ فقد يخ��رج الفلس��طينيين –بعضهم أو 
غالبيته��م- ف��ي مظاه��رات ض��د فكرة بيكاس��و في 
فلس��طين، وهذا بالنس��بة لي جزء م��ن العمل، وقد 
يبادر آخرون بالقول "خسارة، مش الزم كنت تجيبو!" 
وهو كذلك جزء من العمل، ذلك أنه يعكس االنطباع 

العام حول المشروع وعملية التقييم الكلي.

بيكاسو في فلسطين واحد من المبادرات في فلسطين 
والمشاريع التي قمت بها كمشروع فني مشترك بين 
األكاديمية ومتحف فان آب بهولندا وبعض المشاريع 
األخرى كمشروع الطريق إلى القدس، كذلك نقترح 
نوع المؤسس��ة التي تس��تخدم النش��اط الفني كأداة 

تعليم اللي الطالب يكونوا جزء من هاي العملية.

ألي مدرس��ة فني��ة ينتم��ي 
خالد حوراني؟

أنتمي لمدرسة الحياة، إليماني 
بأنها أص��دق م��ن أي نظرية 
وأصدق من أفكارنا نحن عنها 
الفني��ة  والممارس��ة  وحوله��ا، 

تع��رف  ال  بنظ��ري 
ح��دودًا، فكوني فنان 
بالض��رورة  يعن��ي  ال 
وأخط��ط  أرس��م  أن 
أن  رغ��م  فق��ط، 
والتخطي��ط  الرس��م 
هما   )Calligraphy(
أكثر ما أتقن، ولكنني 
نش��اطات  أم��ارس 
ع��دة أخ��رى تندرج 
ضمن الفنون، كإنشاء 
متحف  أو  أكاديمي��ة 

الحرقش��ات  م��ن  بع��ض  أو 
القدس"  إلى  "الطري��ق  كفكرة 
وكذل��ك "الحص��ار الوحش��ي"، 
وقد قمت بعدة مش��اريع فنية 
مختلفة في ذات السياق قد تكون مرت مرور الكرام 
دون تعقيب ُيذكر. فعلى س��بيل المثال، حين خسرت 
حركة فتح ف��ي االنتخابات أمام حرك��ة حماس-وأنا 
مش فتح، أنا مجرد مواطن فلسطيني- قدمت وقتها 
طلبًا ُنشر في جريدة األيام عنوانه "طلب انتساب إلى 
فتح" في اليوم التالي إلعالن نتائج االنتخابات، وكان في 
الحقيقة مشروعًا فنيًا فلم أكن أطلب االنتساب جديًا 
ولك��ن لرجائي أن ال يتركونا له��ذا المصير المجهول، 

وقد كتب��ت المقال في 
عمود اليومي لحس��ن 
النهار"  "أطراف  البطل 
محتاًل زاويته التي ذكر 
حسن في ذيلها سبب 
ف��ي ذلك  لي  تركه��ا 
وكان  بالتحديد  اليوم 
جميع م��ن قرأ المقال 
يدرك أن��ه ال يتجاوز 
كون��ه فك��رة فني��ة ال 

طلبًا جديًا لالنتساب.
وف��ي الع��ام الماض��ي 
فك��رة على  طرح��ت 
حديق��ة  صاح��ب 
قطاع  ف��ي  حيوان��ات 
نض��ال  اس��مه  غ��زة 
صبغ  تتن��اول  برغوث 
بألوان  ع��ادي  حم��ار 
الوحش��ي،  الحم��ار 
وذلك لصعوبة إدخال 
حمار وحش��ي حقيقي 
إلى حديقت��ه وارتفاع 
تكلفت��ه، وقد تم ذلك 
بالفع��ل وطلب��ت من 

الفنان ماجد شال من غزة كذلك التقاط مجموعة من 
الصور لجسد الحمار وإرسالها لي ألقوم برسمها على 
لوح��ة كبيرة، ونجحت الفكرة وتم عرضها من مواقع 
مختلفة في العال��م منها بينالي اإلس��كندرية، وأطلقنا 

حينها على الفكرة اسم "الحصار الوحشي".
وكحرقش��ة فنية كذلك، عندما ظه��ر حزب "كاديما" 
االس��رائيلي قمت بإطالق حزب في فلسطين أسميته 
"ق��ّدام" )أي إلى األمام( حيث أخ��ذت برنامج كاديما 
السياس��ي وأبدلت كلمة "فلس��طييين" ب�"إسرائيليين" 
وكلمة "فلسطين" ب�"إسرائيل" وكانت الفكرة إنا نحّط 
حالن��ا محلهم أو يحط��وا حالهم محلنا وقمت بنش��ر 
الحزب وتسببت آنذاك  فكرة 
بالكثي��ر من اإلزعاج. برأيي أنه 
من الطبيع��ي أن يحمل العمل 
الفن��ي ن��وع من الس��خرية أو 
الفحص لألف��كار، فحين قرأت 
برنامجهم السياس��ي وأسلوب 
صياغته أدرك��ت مدى جنونه 
وعنصريته و"فاشّيته" إزا بّدك! 
ففكرت بحزب مماثل لحزبهم، 
يعتب��روه  بده��م  لّم��ا  لحت��ى 
تط��رف رح يك��ون ال��رّد: "هو 
لي��س إال حزبك��م!" م��ع بعض 
اللعب بالمفردات واإلبقاء على 

المضمون العنصري.
قد يتط��رق الكثير من أعمالي 
الفنية للجانب السياسي، ولكنني 
حريص عل��ى أن نقدم أعمالنا 
الفنية بش��يء من خف��ة الدم بغرض إيصال رس��الة 
م��ا لمن يهمه األم��ر، ذلك أن الفن منّصة لإلنس��انية 
وض��روري من أج��ل أن تعبر الناس م��ن خالله عن 
مشاعرها وأحاسيسها وهواجسها وأحالمها وتخوفاتها 
تجاه قضية ما، والف��ن كذلك ليس محايدًا، فهو ضد 
الجنون والالمنطق بمعنى االحتالل والقصف والعدوان 
وخالف ذلك، فالفكرة بدور الفنان تجاه مجتمعه وهو 
دور أسعد به وأنتمي إليه إلى 

أبعد الحدود.

م��ن ال��ذي يعجب��ك م��ن 
الفنانين؟

يعجبني الفن��ان المعاصر الذي 
والمقول��ة  الفك��رة  يس��تخدم 
والمب��دأ ف��ي أعمال��ه أكث��ر 
الفناني��ن الذي��ن تقتصر  م��ن 
أعمالهم على الرس��م. ال أؤمن 
بالتصنيفات الفنية القائمة ذلك 
ألن الفن بحد ذاته لم يعد يقتصر على الرسم والنحت 
والتصوير، وإنما تجاوز الحدود للفكرة والتعبير، فقد 
يس��تخدم البع��ض المق��االت في الصح��ف، وغيرهم 

التسجيالت المرئية.

عملي في األكاديمية ُيعد ممارس��ة فنية حتى وإن لم 
أنت��ج عماًل فني��ًا ما أقدمه بنفس��ي للجمهور، ال زلت 
أس��تطيع تقديم األكاديمية على أنه��ا عمُل فني بحد 
ذاته، وأش��عر تجاهه بالفخر كمش��روع قّدم ويقّدم 
الكثي��ر من المس��اهمات للحالة الفنية في فلس��طين. 
كذل��ك ما أفعل��ه اآلن، بالحديث معِك، يعتبر نش��اط 
فني! فما أتركه من انطباع لديِك أو لدى القراء عني 
وعن أفكاري الفنية ال يختلف كثيرًا عن المحاولة التي 
أقوم بها حين يعطيني أحد ما مساحة 
مكاني��ة ويطل��ب من��ي أن أض��ع بها 
لوحة لمعرض فن��ي، فالمعرض الفني 
هو منبر أس��تطيع من خالل��ه إيصال 
رس��التي إل��ى الناس، تمام��ًا كالمقال 
الذي تقومين بإعداده للقراء... وكما 

يقال، لكل مقام مقال!

حلمك البعيد...؟
أحل��م دون ش��ك بفلس��طين ح��رة.. 
وش��خصيًا، أرغب حي��ن أكبر –وقد 
ب��دأت أكُب��ر بالفع��ل- )ويضح��ك!( 
أن أتف��رغ للتفكي��ر والف��ن أكثر من 
العمل الوظيفي الذي يس��تهلك الكثير 
من طاقتي كُمحاضر ومؤس��س فني 
لألكاديمية، ولو كان خالل 5 س��نوات.. 
ولكن مش��كلة الفنان في فلسطين أنه 
ال يس��تطيع أن يكون فنانًا فقط، وإنما 
ال ب��د م��ن ممارس��ة عم��ل وظيفي 
بشكل مستمر حتى يتمكن من العيش 
بكرامة، وهنا أعتبر نفس��ي محظوظًا 
بعمل��ي في مجالي ال��ذي أحبه، ال في 
محجر مثاًل! فأن��ا أعمل في أكاديمية 
تق��ع ضمن تخصصي الفن��ي وبين كتب 
الفن ومراجع الفن، ومع ذلك أشعر برغبتي في بعض 
الوق��ت كمتنّفس ألفكاري ومش��اريعي الفنية الكثيرة 

التي ال زالت قيد التفكير.

الغالف

أنفذ  عندما 
الفنية  فكرتي 
ألي  أكترث  ال 
سياسي خالف 

الستالم  القدس  دخول  من  أتمكن  لم 
فاستلمها  االحتفالية،  شعار  جائزة 
بالجنود! محاطون  وهم  أبنائي 

اعرتضت  اليت  املالية  العوائق  بعض  "رغم  وساق  قدم  على  جارية  االستعدادات  أن  ل�"رّمان"  حوراني  خالد  الفنان  أكد  فلسطني"،  يف  "بيكاسو  مستجدات  حول  معه  جرى  هاتفي  حوار  يف  بساعة:  العدد  قبل صدور 
الرمسية  االحتفاالت  بدء  األول 2010 يشهد  يوم 10 تشرين  نظرًا ألن  اللوحة  تاريخ وصول  تأجيل  مت  الفريد. وقد  الفين  املشروع  يدفعنا إلجناز هذا  الذي  الرئيسي  الدافع  يبقى  بالتغيري  األمل  ولكن  املشروع مؤخرًا، 
بشروع "أرحيا.. عشرة آالف عام" اليت تقام بناسبة مرور 10 آالف عام على أرحيا )مدينة القمر( أقدم مدن العامل، وعليه فإن التاريخ اجلديد هو 12 تشرين األول 2010. وقد أجريت مؤخرًا عدة زيارات من قبل وفد 
اللوحة واالستعدادات األمنية وما إىل ذلك. وستجرى كذلك يف فلسطني -إىل جانب استقبال  التأمني وشركة الشحن املكلفني باإلجراءات اللوجستية للمشروع ومت فحص الطرق وموقع حفظ  املتحف بهولندا وشركة 
وعرض اللوحة- احتفالية فنية على هامش ’بيكاسو يف فلسطني‘ تتضمن ندوات وجوالت فنية يقوم بها جمموعة من فنانني عامليني كجزء من توثيق رحلة بيكاسو إىل فلسطني كونه احلدث األول من نوعه يف الباد".



الغالف

رفيا سليمان

في صباح ربيع��يٍّ ُمزهر من صباحات 
رام اهلل الجميل��ة اس��توقفت س��يارة 
أجرة وطلبت من الش��وفير أن يقّلني 
إلى مق��ر األكاديمي��ة الدولية للفنون 
البي��رة المالصقة ل��رام اهلل،  بمدين��ة 
ولكنه استمر في النظر إلّي في المرآة 
بانتظار وص��ف أكثر دقة على ما كان 
يبدو قائاًل: "نعم يختي؟!" وكأنني طلبت 
منه إيصالي لمكان في إحدى ضواحي 
باري��س ال البي��رة )!( ثم اس��تدركت 
آمل��ة أن يج��د ف��ي تعقيب��ي ضالته 
المنشودة: "بناية عارف العارف؟" حينها 
انفرج��ت أس��اريره وق��ال: "آه قولي 
هيك!" فقلت في سّري باسمة: "هيك!" 
وب��دأ المش��وار.. يومه��ا كان الطقس 
ُمحيَّ��رًا، يتأرجح من حي��ن إلى حين 
بين ب��رودة نس��مات الصب��اح الغائم 
جزئيًا ودفء شمس الضحى، واكتمل 
المشهد الصباحي بحفيف أشجار اللوز 
وتس��بيح عصافير عابرة م��ن الجليل 
معلن��ة بذل��ك ب��دء ي��وم جديد من 
أيام فلسطين المفعمة باألمل والتغّني 
بالحياة.. قد يتبادر إلى ذهن القارئ- 
كما حصل مع المحرر- تساؤٌل حول ما 
أصاب كاتبة هذه السطور لتسرد كل 
هذا الغزل ف��ي مقدمة مقال يتحدث 
عن مؤسسة أكاديمية، فأبادر مقدمًا 
بالرد: عذرًا عزيزي القارئ.. فأنا لست 
بش��اعرة وال بكاتبة، ولك��ن منزاًل رأته 
عين��اي -بدا للحظ��ة وكأنه من خارج 
الزم��ان والم��كان- أثار ف��ي وجداني 
الشوق والحنين لزمن لم أعشه يومًا.. 
منزل عارف العارف، ش��يخ المؤرخين 
الفلسطينيين؛ المقر الحالي لألكاديمية 

الدولية للفنون في فلسطين.
أثن��اء الحوار الذي أجرت��ه "رّمان" مع 
الفن��ان خال��د حوراني )المدي��ر الفني 
الحدي��ث  ف��ي  عرجن��ا  لألكاديمي��ة( 
بتعم��ق أكبر عن مش��روع األكاديمية 
الدولية للفنون – فلس��طين وأعددنا 
تقري��رًا منفص��اًل تضم��ن نب��ذة عن 
فك��رة المش��روع وحدي��ث مط��ّول 
والعقب��ات والتحديات  المجريات  عن 
الختام  المس��تقبلية، ومسك  والخطط 
حدي��ث ممت��ع م��ع ط��الب وطالبات 

األكاديمية، فناني المستقبل الواعد!

فكرة المشروع
األكاديمية الدولية للفنون - فلسطين 
مؤسس��ة ته��دف إل��ى التخصص في 
برام��ج التعليم العالي ف��ي الفنون في 
فلس��طين. تق��دم األكاديمي��ة حالي��ًا 
الفن��ون  ف��ي  بكالوري��وس  برنام��ج 
التش��كيلية المعاص��رة وتس��عى إل��ى 
تطوي��ر مجموع��ة م��ن البرامج على 
مس��توى البكالوري��وس والماجس��تير 
في هذا الميدان. تعد األكاديمية مكانًا 
مميزًا لتطوير المواهب الفلس��طينية 
الخالقة من خالل برنامجها الدراس��ي 
الذي يمتد ألربع سنوات والذي يفتح 
أبوابه أمام كل الراغبين بااللتحاق به. 
إن الهدف الرئيس��ي م��ن وراء إقامة 
أكاديمي��ة الفنون ه��و تنمية القدرات 
اإلبداعية للفلس��طينيين وتعزيز أصالة 

الفكر، مع إتاحة المجال لتطوير التعبير 
الفردي.

تس��عى األكاديمية إل��ى تطوير أجيال 
م��ن الفناني��ن الملمي��ن بالح��وارات 
الممارس��ة  وأس��اليب  المعاص��رة 
الفنية والقادرين على المس��اهمة في 
المجال الفني على المستويين المحلي 
والدولي. وتتوقع من طلبتنا أن يؤدوا 
دورًا مهم��ًا ف��ي تطوي��ر الصناع��ات 
اإلبداعية ف��ي فلس��طين وبالتالي في 
تكوي��ن ثقافتنا البصري��ة، فاألكاديمية 
هي مبادرة فلس��طينية أساسًا تهدف 
إلى الحفاظ على الذاكرة الفلس��طينية 
الجمعية والتاريخ والهوية الفلس��طينية 
من خالل برامجنا وأنشطتنا التعليمية. 
كما أن رسالتها تتضمن أيضًا أن نكون 
مرك��زًا إلبداع��ات الطلب��ة والفنانين 
الدوليي��ن من خ��الل برام��ج التبادل 
واألنش��طة  الزائري��ن  والمحاضري��ن 

والمشاريع األخرى.
مش��روع األكاديمية ُمّول بسخاء من 
النرويجية  الملكي��ة  الخارجي��ة  وزارة 
خالل األعوام الثالث��ة األولى )2006 - 

.)2009
موقع األكاديمية: 

http://www.artacademy.ps

كم من الطالب تس��تقبلون سنويًا وما 
مدى إقبال الش��باب الفلسطيني على 

دراسة الفنون؟
نس��تقبل حوالي 10 طالب ولكن عامًا 
بعد عام وليس س��نويًا. اإلقبال معقول 
ج��دًا، رغ��م ضي��ق الم��كان وحاج��ة 
المش��روع لمس��احة مكانية أكبر من 
أجل أن تستوعب الحاجة والرغبة لدى 
الطلبة، ولكن أستطيع القول أن هناك 
شعور واس��تيعاب أكبر للفن كمعرفة 
وموقف ومبدأ وأداة تغيير، ال كحرفة 
أو هواية فحس��ب كما كان شائعًا بين 
الن��اس ف��ي الماضي. ألك��ون صريحًا، 

أه��م وأنج��ح عناص��ر األكاديمية هو 
الطلبة، مش��اريعهم وأفكارهم، ونحن 
فخوري��ن بهم للغاية، فه��م النواة التي 
نسس��تثمرها دائمًا لنحق��ق اإلنجازات 

المرجوة من هذا المشروع الفني.

ال يخلو األمر في مشاريع تنموية كهذه 
من سلس��لة من العقبات والتحديات.. 

كيف تحركتم حيال األمر؟
بش��كل عام العقبات في فلسطين هي 
األساس الذي تتمحور حوله مجريات 
الحياة! وهي بمثابة الملهم األساسي لنا 
إلى أن يتحقق اإلنجاز االس��تثنائي في 
ظل الظ��روف الراهن��ة. الحديث عن 
العقبات "حّدث وال حرج" ألنها في صميم 
حياتنا، يعني وجود اإلنسان الفلسطيني 
الطبيعي اللي بياكل وبيشرب وبيروح 
ع المدرس��ة وبيتزوج وم��ا إلى ذلك 
مش ع��ادي، فم��ا بالك بالنظ��ر إلى 
العقب��ات  وإدارات؟  وف��ن  مؤسس��ة 
موج��ودة باألخبار على مدار الس��اعة 
وبش��كل مباش��ر، ولكن التحدي الذي 
نتحدث عنه هو أننا ال نستسلم للواقع 
وال نترك له فرصة ليش��كلنا ويقودنا، 
وإنما نحاول التدخل في صياغته. على 
سبيل المثال، طوال فترة االحتالل كان 
ممنوعًا عل��ى الجامعات الفلس��طينية 
إقام��ة أكاديمية للفن��ون أو للزراعة! 
هي��ك، قانون رس��مي! وغيرها الكثير، 
ولك��ن تحدي��دًا هذي��ن التخصصين: 
ال���culture وال���agriculture كان��ا 
من الممنوع��ات الملفتة، وكان هناك 
حظر دائم لكل ما فيه استثمار للمعنى 

والروح ومبدًا المقاومة إلخ.
ومن محاس��ن الص��دف أن تمكّنا في 
ظ��ل وض��ع معق��د كه��ذا م��ن عمل 
ش��يء اعتدنا أن يك��ون محظورًا في 
الماض��ي، واألكاديمي��ة واح��دة م��ن 
األمور التي كانت بمثابة حلم لكل من 
تعلم الفن وانشغل بالفن في فلسطين 

وكان يس��افر إلى الخارج لممارس��ة 
الف��ن، نح��ن نطم��ح أن نجع��ل من 
األكاديمية مكانًا ل��كل األجيال الراغبة 
في تعل��م الفنون من مختلف المناطق 
الفلس��طينية خاصة وأنه��ا تفتح أبوابها 
لتجمي��ع هذه الطاقات، طالب من كل 

مكان، مدرسين وأساتذة.
لألس��ف لي��س بيننا طالب م��ن قطاع 
غزة نظرًا لصعوبة التواصل والوصول، 
ولكننا رغم ذل��ك نتواصل مع العديد 
من األفراد والمؤسسات في غزة في 
مش��اريع فنية وخالفه، وكذلك الحال 
بالنسبة للطالب الفلسطينيين في دول 
االغت��راب، فنح��ن بالطب��ع نتمنى أن 
يتمكن كل الراغبين منهم من االنضمام 
ولكننا في النهاية ال يسعنا إال أن نقبلهم 
نظريًا ألننا بكل أسف ال نضمن القبول 
النهائي وذلك لفقداننا الس��يطرة على 
منح تصاريح دخول البالد. أما بالنسبة 
لألس��اتذة، فق��د تعرفن��ا م��ن خ��الل 
األكاديمية عل��ى مجموعة كبيرة من 
الممارس��ين للفن، فنانون من أقصى 
وكان��ت  ومغاربه��ا  األرض  مش��ارق 
فرصة لنا لنعيد ربطهم بالحياة والفن 
في فلس��طين والمؤسسة، حيث كانت 
األكاديمية وسيلة االتصال بيننا. هؤالء 
بادروا عند سماعهم بنا للتواصل معنا 
المش��روع  لدعم  وع��رض خدماتهم 
بم��ا يملك��ون م��ن ق��درات وخبرات 
ف��ي المي��دان، وقد أس��عدنا أن نجد 
اهتمامًا واستعدادًا حقيقيين من قبل 
متطوعين ف��ي بعض األحي��ان لتنفيذ 
مش��اريع وورش عمل، فال تكاد فترة 
أن تمر دون أن يكون هناك اكتشاف 
جديد لموهب��ة أو فن��ان أو مدرس 
فنون فلسطيني يقيم في بلد ما ولديه 

القدرة على خدمة المشروع.
معوق��ات التمويل أساس��ية، فنحن ال 
زلن��ا معتمدي��ن على تموي��ل وزارة 
أما  للمش��روع،  النرويجية  الخارجي��ة 

بالنس��بة للعملية التعليمية فاألكاديمية 
تمنح درج��ة البكالوريوس في الفنون 
كم��ا تعلمي��ن وبالتال��ي ف��إن الطالب 
متواجدون لمدة 4 سنوات، مما يجعل 
اس��تمرارية المؤسس��ة أمرًا أساسيًا 
يدفعنا دائمًا للتفكير بمن س��يكونون 
على جدول التخرج بعد س��نوات في 

كل عام دراسّي.
وق��د جرت العادة أن تنتج فلس��طين 
نجوم سياسيين فقط، وليس رياضيين 
أو فنانين لألس��ف أو عازفي بيانو مثاًل 
وما إل��ى ذلك. وف��ي نفس الس��ياق، 
إذا الحظِت منذ قلي��ل من بين صور 
تدش��ين أحجار "الطريق إلى القدس" 
ف��ي مختل��ف المناط��ق الفلس��طينية، 
واس��ماعيل  في��اض  س��الم  تجدي��ن 
هنية، تنين نج��وم -كل من موقعه!- 
بيشتغلوا لحساب مشروعي إزا بّدك 
)ونضح��ك مج��ددًا( ولي��س العكس! 
فليس الموضوع هنا موضوع من على 
صواب وم��ن على خط��أ، وليس على 
الفنان أن يكّمل دور السياس��ي، وإنما 
عليه أن يوجد مدخاًل من النوع الذكي 
المقبول لتحقيق اله��دف المرجو من 

األكادميية الدولية للفنون يف فلسطني ترحب بكم!
عارف شحادة العارف

ومؤل��ف  صحف��ي   )1973-1891(
وم��ؤرخ وسياس��ي فلس��طيني من 
موالي��د مدينة الق��دس، درس في 
المنت��دى  اس��طنبول وانض��م إل��ى 
األدب��ي وكان يتقن س��بع لغات هي 
العربية والتركية والعبرية والفرنسية 
والروس��ية،  واالنجليزية  وااللماني��ة 
كم��ا كان يجم��ع بين ش��غفه للعلوم 
واندفاع��ه الدائ��م للتغيير. حرر أول 
نش��رت  فلس��طينية  وطنية  صحيفة 
بع��د الح��رب العالمي��ة األولى وهي 
جريدة سوريا الجنوبية التي صدرت 
في القدس منذ العام 1919 والتي ما 
لبثت أن رأت النور حتى أغلقت على 
ي��د اإلنجليز، بعد أن ه��رب العارف 
بصحبة رفيقه الحاج أمين الحس��يني 
إلى س��وريا إثر اتهام��ه بالتحريض 
عل��ى العن��ف وإص��دار حك��م غيابي 
بعشر سنوات بحقه. عاد العارف إلى 
فلسطين عام 1929وأصبح قائم مقام 
تحت اإلنتداب البريطاني بين عامي 
 1941 ع��ام  وف��ي  و1948،   1933
اختار العارف بيت��ًا القامته ال يقل في 
أهميت��ه عن بيتيه ف��ي القدس وبئر 
الس��بع، وكان آن��ذاك أول جاليري 
في فلس��طين واس��مه "غاليري 79"، 
وقد أغلقته قوات االحتالل في فترة 
م��ن الفترات، م��ا كان بداية لعقبات 
وتحدي��ات متتالي��ة واجه��ت المكان 
بش��كل خاص وتواجه الحركة الفنية 
والثقافية في فلس��طين بش��كل عام. 
ومم��ا ال يعرف��ه الكثي��رون عن هذا 
البيت كذلك هو أنه تحول مع حلول 
النكبة عام 1948 إلى مالذ لشقيقاته 
األربع المهّجرات من القدس الغربية، 
وأقامت عش��ر عائالت من مهجري 
الل��د والرمل��ة الخيام ف��ي حديقته. 
كما بادر الراحل آن��ذاك إلى وضع 
غرفة من منزله إلعداد الطعام لهم، 
وفي أحد األي��ام الماطرة لم يحتمل 
مش��هد الالجئين وقد اقتلعت الرياح 
واألمطار خيامهم، فطلب من عائلته 
فت��ح أب��واب بيته وإدخاله��م جميعًا 

إليه، وقال لهم هذا بيتكم.



الغالف

فكرته الفني��ة على المدى البعيد بعيدًا عن كافة 
التوجهات السياسية أو الحزبية.

جامعي  ح��رم  بإنش��اء  تحلم��ون 
مستقل بذاته؟

المش��روع  نج��اح  بع��د  حقيق��ة 
وتحوله إلى واق��ع ملموس وفي 
ظ��ل تواُفد الطالب وب��دء اإلنتاج 
الفن��ي، بدأت األكاديمي��ة بتقديم 
العدي��د م��ن المب��ادرات الفني��ة 
بهدف المساهمة في إثراء الحالة 
الثقافية في فلسطين. هنا بنظري 
يكم��ن اإلنجاز الحقيق��ي الُمرضي، 
إنا نش��تغل مع الن��اس وللناس، ال 
من برج عاجّي كمن يمارس الفن 
وينتجه لفئات بعينه��ا، األمر الذي 
يتس��بب بالكثير من الفجوات بين 

فئات المجتمع.
الفكرة األساس��ية تكمن في االس��تفادة من هذا 
االحتالل والقمع السائد والخروج برد فعل عكسي. 
أعود وأس��تخدم "الطريق إل��ى القدس" كمثال، 
فقد كانت فكرتي أن أس��تخدم هذا المنع -من 
الدخ��ول إلى المدينة- إلثب��ات أنه قد يكون في 
قدرة االحتالل من��ع مهرجان احتفالي أو معرض 
فني لكن منع تداول حجر رمزي لهو أمٌر خارج 
عن سيطرته مهما كانت الحدود، نظرًا لسهولة 
تطبيق الفكرة ووفرة الوس��ائل داخل فلس��طين 

وخارجها.
نحن نعمل في منطق��ة محّيرة، مش بس قصة 
صعوبات، وإنما قصة أن نحقق التوازن المطلوب 
لئال يفقد العمل الفني صفته الفنية وال الفنان دوره 
تجاه حياته ومجتمعه ويتجاهل واقعه السياس��ي 

واالجتماعي.. مستحيل!

مع النجوم..
التقت "رّمان" مجموعة من طالب وطالبات األكاديمية 
م��ن الدفعتين األول��ى والثانية، وتعرف��ت إليهم عن 
قرب وألقت نظرة سريعة على مشاريعهم وأعمالهم 
الفنية الت��ي ترعاها األكاديمية بص��ورة متواصلة من 
خ��الل عقد ورش عم��ل ومعارض فني��ة يلتقون من 
خاللها خبراء ومختصين بمجال الفن المعاصر لما من 
ش��أنه صقل مواهبهم وقدراتهم الفني��ة البارزة يومًا 

بعد يوم.
من بي��ن األعم��ال الملفت��ة لالنتب��اه كان ذلك الذي 
ورد الحدي��ث عن��ه ف��ي إح��دى التقاري��ر اإلخبارية 
لطالبة ل��م يحالفنا الحظ بلقائها، ن��ور عبد، وهي من 
طالبات الدفع��ة الثانية. فكرتها الفنية كانت عبارة عن 
م باس��تخدام مجموعة من المالبس  سّلم طويل ُصمِّ
والخرق القديمة تم ربطها ببعضها البعض، في محاولة 
منه��ا لبث روح األمل والتمس��ك بالحي��اة ربما، مهما 
س��اءت األحوال.. عمٌل اعتمد استخدام مواد بسيطة 

لطرح فكرة غاية في العمق والداللة..

بيسان أبو عيشة )اللد، مواليد 1985(: حين انضممت 
للرس��م  لألكاديمي��ة كان توجه��ي بش��كل رئيس��ي 

والتصوي��ر الفوتوغراف��ي ألنن��ي كن��ت عل��ى دراية 
بأساس��يات المجالي��ن، لك��ن مع م��رور الوقت ومن 
خ��الل تعرفي على أوج��ه عديدة للفن��ون المعاصرة 

ش��عرت بأن أكثر التخصصات الفنية التي ستخدمني 
واألداء   )Installation( التركي��ب  ه��ي  مس��تقباًل 
)performance( والفيدي��و آرت، وأصبح��ت ف��ي 

كل عمل أختار األس��لوب الفني الذي 
يخدم الفكرة، فقد تبدأ بعض األعمال 
فيدي��و  بتصوي��ر  وتنته��ي  بالرس��م 
وهك��ذا. قصت��ي يطول ش��رحها، فأنا 
أحمل شهادة بكالوريوس في أنظمة 
المعلوم��ات وه��و تخص��ص اخترته 
متعم��دًا بعيدًا ع��ن مج��ال الفنون، 
فوال��دي فنان مس��رحي ولم أرغب 
في تكرار التجربة ذاتها وكنت أطمح 
لش��يء مختلف، كذلك كانت رام اهلل 
في تلك الفترة ق��د بدأت باالزدهار 
والتوس��ع في المؤسس��ات المتعددة 
المجاالت، لكنني بعد التخرج أدركت 
أنن��ي لم أع��د قادرًا عل��ى البقاء في 
مكتب لمدة ثماني س��اعات متواصلة 
ال تخلو م��ن الروتين القاتل ولم أجد 

نفس��ي في ذلك المجال، فبدأت بالتوجه لتعلم برامج 
التصميم والتصوير الفوتوغرافي وقرأت صدفة إعالنًا 
في مجلة "فلس��طين الشباب" عن مشروع األكاديمية 
الدولية للفنون في فلسطين، وكانت أول مرة أسمع 
بجامع��ة متخصص��ة بالفنون في فلس��طين! تحدثت 
باألم��ر مع والدي الذي تربط��ه صداقة بالفنان خالد 
حوراني، وجلس��ت مع خالد خ��الل زيارتي لألكاديمية 
وشرح لي المشروع بالكامل. ازدادت حماستي لألمر 
ومنذ ذلك الحين شعرت بأن حياتي قد انقلبت رأسًا 
على عقب. أش��عر بفارق كبير بين البدايات والحاضر، 
فقد كان��ت معرفتي بمجال الف��ن المعاصر والفنانين 
حول العالم طفيفة جدًا، واتجهت أكثر إلى الموسيقى 
وتعلم��ت العزف على الع��ود بدار األوب��را المصرية 
ألربعة أش��هر، فقد كنت دائم البحث عن نفس��ي وما 
يتالءم وش��خصيتي. الدخول إل��ى األكاديمية لم يكن 
س��هاًل على اإلط��الق؛ كان يتم اختب��ار المتقدمين ل�8 
أيام ومن ثم يت��م اختيار األكثر تميزًا من بينهم وهنا 
كان التحدي بالنس��بة لي، تحدي الذات! تعرفت إلى 
العديد م��ن الفنانين والمختصين بمجال الفنون حول 
العالم وأصبحت على تواصل دائم معهم وأستشيرهم 
في أعمالي، وتوّس��ع أفقي الفني مع إدراكي أن الفن 

عال��م ال يعرف ح��دودًا. هناك مقولة 
أؤمن بها كثيرًا: "كل إنس��ان بيموت، 
ب��س مش كل إنس��ان بيعي��ش.." وأنا 
حابب أعيش! بحلم إني أحقق مشاريع 
كتي��رة ببالي بش��كل يليق بإنس��انيتي 
وبأهل��ي وبلدي وكذلك ب��رّواد الفن 
الفلس��طيني من الجي��ل القديم الذين 
قدموا الكثير لفلس��طين قضية وشعبًا 
بش��كل خدم األجي��ال الالحق��ة كثيرًا 
ومّه��د الطريق أمامه��ا، وأذكر منهم 
الفنان الراحل العظيم اسماعيل شّموط 
الذي كان من مؤسسي الفن التشكيلي 
في زم��ن لم تتوفر فيه اإلمكانات التي 
ننعم بها نحن اليوم.. بتمنى إني أترك 

بصمة مؤث��رة بأعمالي إلنو هالش��ي واجب على كل 
إنسان فينا تجاه البشرية كلها.

عواط��ف رومية )دي��ر عّمار/ موالي��د 1983(: أحب 
الفن��ون وكنت أدرس ف��ي كلية تدعمه��ا أكاديمية 
أوس��لو، ثم انضمم��ت لألكاديمي��ة الدولي��ة للفنون 
وشاركت بورش��ة إنش��اء األكاديمية. هناك تواصل 
دائ��م م��ع الط��الب، آراؤه��م أفكاره��م مقترحاتهم 

ودائمًا ما يس��عى فري��ق األكاديمية لتطوي��ر النظام 
والخدم��ات، نظام مختلف عن الجامعات األخرى هنا، 
يعتمد بش��كل أكبر على النقاط والمشروع الشخصي 

وأس��لوبك الخاص في تنفيذه وليس 
وفقًا لخطوات مشروطة.

ريما الطوي��ل )الرملة/ مواليد 1986(: 
ال تعتم��د األكاديمي��ة نهج التخصصات 
المصنف��ة، ب��ل توفر للط��الب فرص 
عديدة لتعل��م الفنون المعاصرة بكافة 
أش��كالها، ثم لكل طالب حرية االختيار 
لم��ا يرغب التخصص به م��ن الفنون. 
تس��تقطب األكاديمية ك��وادر تعليمية 
ذات خب��رات عالية من مختلف أنحاء 
العالم، تقوم بعقد ورش عمل وتقديم 
العدي��د م��ن التوجيه��ات الفني��ة بعد 
االَطالع على مش��اريعنا وأعمالنا الفنية، 
إضافة إلى إطالعنا على أعمال سابقة 
لهم وطرح نقاش��ات مفتوح��ة حولها، 

مما يحفزنا باستمرار على تطوير قدراتنا الفنية.

وعند س��ؤال عواط��ف وريما عن م��دى تطور 
قدراتهم الفنية منذ بداية انضمامهم لألكاديمية، 

أضحكتهم ذكريات البدايات:
أووووووه مش طبيعي الفرق! يا اهلل ش��و كنا ضايعين 
بالبداية، لم نمل��ك تصورًا واضحًا لما نريد أن نكون 
أو نبتكر، ولكن مع مرور الوقت بدأت كل منا تلمس 
الجانب االبتكاري في ذاتها بشكل أوضح.. وتضيف ريما: 
كم��ان الحلو إن��و بالبداية اللي كان بس يرس��م صار 
مع الوقت يرس��م وينحت ويصّور ويخّطط وتوس��ع 
إدارك��ه الفني أكتر وأكتر، أنا مثاًل بدأت بالميل نحو 
صناعة األفالم أكثر، كنت أظن أنني ال أستطيع ولكن 
مع خوض التجربة اكتش��فت ق��درات جديدة لدي 

وأصبح األمر ممكنًا بعد أن ظننت العكس تمامًا!

أس��امة نّزال  )كفر نعمة/ 1982(: بدأت الرسم منذ 
الصغر، وحرص أهلي على تنمية هذه الموهبة لدي 
في المدرس��ة والمنزل، كبرُت وكُبرت معي إلى أن 
بدأت بالمي��ل نحو فن الكاريكاتير، حين أجد جريدة 
أو مجل��ة ال يش��د انتباه��ي إال الكاريكاتير والرس��وم 
الكرتوني��ة، وفي عام 1998 ب��دأت محاوالتي البتكار 
ش��خصية كاريكاتيرية خاصة ب��ي وأعجب جميع من 
كان حولي برسوماتي آنذاك إلى أن رأى "أبو علي" 
الن��ور عام 2000 وه��و رجل قومي يعتم��ر الكوفية 
وتملؤه القصص، مؤيد ومساند للطبقة الكادحة ودائم 
االنتقاد للوضع الس��ائد المترّدي في فلسطين و"فش 
عندو لحية ممش��طة"! ومع انطالق��ة االنتفاضة الثانية 
اختلفت أس��اليب التعبير عن الرأي بين أفراد الشعب 

الفلس��طيني وأصب��ح "أبو عل��ي" هو الناطق بلس��اني، 
وتبلورت رس��وماتي أكثر وأكثر حين دخلت سجون 



الغالف

االعتقال محكومًا بالسجن لسبع سنوات. أثناء وجودي 
بالسجن، ش��اهدت على غالف مجلة عماًل فنيًا لشاب 
اس��مه "مجد عبد الحميد" كان عبارة عن إشارة قف 
المروري��ة وكانت اليد مقطوع��ة األصابع، داللة على 
االقتتال الفلسطيني القائم آنذاك، وُكتب تحت العمل 
"طالب ف��ي األكاديمية الدولية للفنون - فلس��طين". 
أث��ار األمر فضول��ي، فلم يكن تعل��م الفنون مطروحًا 
في فلس��طين آنذاك إال من خ��الل دورات تدريبية 
وورش عمل قصيرة بالكاد تذكر، وسارعت باالتصال 
بأحد أقربائي طالبًا منه االستفس��ار ع��ن األكاديمية 
وش��روط القب��ول وما إل��ى ذلك، وبالفع��ل جلب لي 
الخبر اليقين، لكنه قال: "بس انتا شغلتك طويلة، ضايل 
قدامك أربع س��نين تا تطلع!" ومع ذلك بات االنضمام 
لألكاديمية ش��غلي الشاغل إلى أن جاءت سلسلة من 
اإلفراج��ات ش��ملتني وتم إعفائي من األربع س��نوات 
المتبقية في محكوميتي وس��ارعت خالل أيام بتقديم 
طلب االلتحاق وتم اختي��اري لمنحة البكالوريوس مع 
حوالي 10 طالب من بين 45 متقدم. تعلمت الرس��م 
بالفحم واأللوان الزيتية، وصرت متوجهًا أكتر للطبيعة 
وبدأت التصوير الفوتوغراف��ي والفيديو، إضافة إلى 

تحسن واضح في رسوماتي الكاريكاتيرية.

جم��ال صبري )البي��رة/ مواليد 1988(: كان الرس��م 
هوايتي منذ الطفولة وانضممت قبل حوالي 8 سنوات 

إل��ى مركز "منت��دى الفنانين" وهناك بدأ مش��واري 
االحترافي مع فن الرس��م، حيث أتممت 8 مستويات 
في أساسيات الرسم ولم يكن هناك بالمركز مجاالت 

فنية أخرى إال الرسم، إلى أن أصبحت المسؤول عن 
الكادر البش��ري )الطالب( بالمركز وبدأنا بممارس��ة 
نشاطات فنية خارجية مع المؤسسات تضمنت ورش 
عمل ورس��م جداري��ات بالتعاون مع فنانين نش��طاء 
أجان��ب، وفي ي��وم جاء مدي��ر إحدى المؤسس��ات 
وبادرن��ي بالق��ول: س��أزّكيك لاللتح��اق باألكاديمية 
الدولي��ة للفن��ون. كانت تلك الس��نة الثاني��ة التي يتم 

اإلع��الن فيها عن المش��روع، وبالفعل قمت 
بزي��ارة األكاديمي��ة وتحدث��ت م��ع خالد 
حوراني المدير الفني الذي زودني بش��رح 
مفصل عن المشروع واإلمكانيات المتوفرة 
التي تمنحها للش��باب  باألكاديمية والفرص 
الفلس��طيني، فتقدمت بطل��ب االلتحاق مع 
أنن��ي كن��ت أدرس آن��ذاك عل��وم مالية 
ومصرفية، وهو مج��ال بعيد كل البعد عن 
الفن��ون. كذلك كنت قبل دخول األكاديمية 
على اطالع دائم على تاريخ الفن وفلس��فته، 
ألجد بعد انضمامي بحرًا واسعًا من الفنون 
وف��رص التعل��م والتطبيق العمل��ي، فبدأت 
بالعمل في مجاالت الفيديو آرت والتصميم 
والحرك��ة   )Illustration( الزخرف��ي 
)animation( إلى جانب الرس��م بالتأكيد 
وب��دأت بالتط��ور تدريجي��ًا. عائلتي كانت 

دائمة التشجيع لي وكان لهم الدور اإليجابي الداعم في 
حياتي الفنية. كثيرًا ما تهّيئ لنا األكاديمية 
الفرص لعرض مشاريعنا وأعمالنا الفنية 
من خالل معارض فنية على المس��توى 
الرس��مي وبحض��ور وزي��رة الثقاف��ة 
والمحافظ ورئيس البلدية أو من خالل 
فتح أبواب االس��توديو للجمهور الذي 
يرغ��ب بمش��اهدة إنج��ازات الطالب 
خالل ساعات العمل وعلى أرض الواقع، 
ومن خ��الل هذا التواصل المباش��ر مع 
الجمه��ور، باتت نظرة المجتمع لمجال 
الفن��ون أكث��ر إيجابية واس��تيعابًا من 
الس��ابق، فقد كان معلوم��ات الكثيرين 
مقتص��رة عل��ى أن الف��ن هو الرس��م 
والتلوي��ن، فقط! أم��ا اآلن أصبحنا نجد 
الكثيري��ن ممن يق��درون الف��ن بكافة 
صوره وأشكاله وإن كان مجرد فكرة. 
أطمح للوصول إلى مرحلة االقتناع التام 
بما أقدمه للناس من أعمال ورسالة من شأنها خدمة 
بل��دي وقضيتي ومجتمعي، وأحلم بإكمال مش��واري 

األكاديمي في مجال الفنون المعاصرة.

وضيفة من النمسا!!
زيلدا مورينغ )النمسا/ مواليد 1987(: جئت من لندن 
حي��ث كنت أدرس الفنون هناك، وكنت قد حضرت 
ندوة منذ فترة للس��يدة جودي برايس تحدثت من 
خاللها عن مجموعة من األفالم التي ينفذها مجموعة 
من الطالب والطالبات في األكاديمية الدولية للفنون 

في فلس��طين وذكرت وجود فرص للتبادل الطالبي 
بي��ن لندن وفلس��طين وش��عرت برغب��ة كبيرة في 
خوض التجربة. المحاضرات هنا في األكاديمية دائمًا 
ما تكون مفعمة بالحيوية والنش��اط، وفي البداية كنت 
أس��مع من الط��الب أن الوقت ضيق ج��دًا وال يكفي 
إلنجاز مش��اريعهم، ولكن التجربة بش��كل عام ملهمة 
جدا واألكاديمية في حالة تش��جيع وتحفيز مستمرين 
للطالب، كما أن الطالب أنفسهم يسهمون في تشكيل 
بيئ��ة األكاديمية. باإلضافة إلى ذلك فإن عدد الطالب 
هنا في كل مجموعة أقل منه في لندن، مما ساعدني 
كثيرًا على التركيز وتسهيل عملية التواصل مع الجميع. 
أرى نفس��ي في كل المج��االت الفنية التي نتعلمها هنا 
وأش��عر بأنني أس��تطيع أن أس��ّخر كاًل منها لخدمة 
مش��روعي أو فكرتي الفنية بالش��كل ال��ذي يعبر عما 
في داخلي وعن تجربتي الش��خصية. هذه هي المرة 
األولى التي أزور فيها فلسطين، وقد مضى شهر على 
وجودي هن��ا، الناس هنا متواضع��ون جدًا ويرحبون 
دومًا بالزوار وقد شعرت بسالسة في التواصل معهم 
رغ��م ضعف لغتي العربي��ة. من المؤس��ف أن الفترة 
قصيرة جدًا، فنحن سنغادر فلسطين األسبوع القادم 

حيث أن فترة التبادل تمتد لس��تة أس��ابيع فقط. في 
األس��بوع الماضي بدأت أش��عر بالتوت��ر من األوضاع 
السائدة في فلسطين، وشعرت بهذا التوتر يسري بين 
عامة الناس في الشارع وكذلك بين طالب األكاديمية، 
فاالحتالل هو العنوان الرئيسي للحياة اليومية هنا وهو 
األمر المهيمن على الطالب حتى أثناء انشغالهم بإنجاز 
مش��اريعهم الفنية، وقد كان له��ذه األجواء تأثير على 
انطباعاتي الش��خصية ع��ن الموضوع كمواطنة 
أجنبية نش��أت في الغرب وكّون��ت فكرًا معينا 
حول الوضع الس��ائد في المنطقة بناء على الكّم 
المحدود م��ن األح��داث والتقاري��ر اإلخبارية 
ال��ذي تبثه وس��ائل اإلعالم هن��اك مقارنة بما 
يجري على أرض الواقع، فأفضل وس��يلة لفهم 

تجربة ما هو خوضها!

إصدارات األكاديمية:
"يعني": كتاب غير دوري يصدر عن األكاديمية 
كمب��ادرة فنية ته��دف لتحقيق الوع��ي الفني، 
يحتوي على مواد نظرية وبصرية حول الفنون 
وقضايا الثقافة المعاصرة والمجتمع، وهو موجه 

للطالب ولمختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

أطلس فلسطين الذاتي: كتاب يقدم زاوية 
مختلفة تمامًا للنظر إلى شعب في أرض محتلة، 
وعل��ى صفحات��ه يع��رض الفنانون التش��كيليون 
والمصورون والمصممون الفلسطينيون بأنفسهم 
الجان��ب اللطي��ف والمعاك��س لص��ورة األبيض 
واألس��ود التي يلجأ إليها اإلعالم عمومًا. يعّد من 
أفض��ل الكتب التي صدرت عن فلس��طين خالل 
الخمس س��نوات األخيرة ويتم تصديره للخارج، 
وه��و حائز عل��ى جائزة أفضل كت��اب صدر في 
هولن��دا ويب��اع اآلن في المط��ارات وفي أماكن 

أخرى.

الكتّيب التعريفي:
http://www.artacademy.ps/pdf/IAAP_ 

Brochure_low_res.pdf
http://www.artacademy. :الدورية النشرة 

pdf.ps/pdf/Newsletter2010

romman.rafia@gmail.com

http://www.horria.org/romman.htm


القدس - رّمان

أطلقت مؤسس��ة يبوس لإلنتاج الفني بالتعاون مع ورش��ة 
العم��ل الثقافي��ة المس��كونية النرويجية  من بيت الس��يدة 
رفقة الكرد في حي الش��يخ جراح ف��ي القدس يوم  الثالثاء 
اس��طوانة "صرخة من القدس" وسط حضور عدد كبير من 
أهالي حي الش��يخ جراح والمتطوعي��ن األجانب والجمهور 
الفلسطيني واإلعالميين والفنانين الذين شاركوا في تسجيل 
االس��طوانة قبل نحو ش��هر وتم إخراجها وإنتاجها من قبل 

المنتج  النرويجي "ايريك هلستاد".
وقد ش��ارك في هذا المش��روع  أربعة فنانين فلسطينيين 
هم ريم بنا ووس��ام مراد وجواهر ش��وفاني وناي برغوثي 
بمرافقة عازفين من النرويج هم هلغريم براتبيرغ وكينيث 
ايكورنس وغجيرموند سيس��لت إضافة إلى ستيفن غورن 

من الواليات المتحدة. 
وتقول الفنانة ريم بنا التي شاركت بأربع أغنيات من تأليفها 
وتلحينه��ا في االس��طوانة "وحدها بتبق��ى القدس" و"طيري 
وهدي ي��ا وزة" و"إلى قصيدة" و"صرخ��ة من القدس" بأن 
مشاركتها في هذا العمل نابعة من "اإليمان بضرورة تسليط 
الضوء عل��ى مدينة القدس التي ُتغل��ق وتهدم وتحرق وال 

يعي العالم حجم مأساتها وجرحها"
وقال منتج االس��طوانة "ايريك هلس��تاد" أن "القدس زهرة 
المدائن ومركز العالم الديني والروحي تطلق اليوم صرخة 
ألم بعد عذابات اآلالف من سنوات االحتالل على الرغم من 
أنها المكان الذي حمل رسالة السالم والتآخي تاريخيا ويبقى 

أطفالها محرومين من العيش بحرية وأمان".
وعبرت رانيا الياس مديرة مؤسسة يبوس لإلنتاج الفني عن 
أهمية إطالق اس��طوانة "صرخة من أجل القدس" بالتعاون 

زرت غ��زة للم��رة 
الوحيدة في أواسط  
أيل��ول م��ن الع��ام 
وفد  2000 ضم��ن 
لجماع��ة »الفينيق » 
كانت  الت��ي  األدبية 
في  آنذاك  تنش��ط 
الناص��رة   مدين��ة 
وخارجه��ا، ال أذك��ر 
م��ن ه��ذه الزيارة 
تحولت  فهي  الكثير 
ال��ى ح��دث م��ا أو 
الوعي  ف��ي  نقط��ة 
من  الركام  يحيطها 
 ، الجه��ات  جمي��ع 
فأكاد ال أذكر سوى 
عالية  بيضاء  بنايات 
نسبيا وتراب ..الكثير 
من التراب وشمس 
وش��عور  حارق��ة 
ع��ام بع��دم الراحة 
يتداعى  م��ا  ...ه��ذا 
ف��ي ذهن��ي عندما 

اس��تذكر اآلن تلك الزيارة الغريبة ولكني حين عدت الى أرشيفي قبل 
عشر سنوات وجدت أني كتبت في زاويتي آنذاك في صحيفة »فصل 

المقال » التجمعية ما يلي:
»..فالحرك��ة األدبي��ة ف��ي غزة تع��ج بكت��اب الرواية والقصة والش��عر 
بمس��تويات متفاوتة كما في كل مكان، ولكن ه��ؤالء يلتقون يوميا في 
المراك��ز الثقافية والمقاهي األدبية وخاصة في مقهى )الوحدة 2000(، 
ومن خالل ه��ذه اللقاءات يتبادلون األفكار والطروحات مس��تعرضين 
ابداعاته��م.. وال تقتص��ر ه��ذه الحرك��ة الجماعي��ة عل��ى جي��ل واحد 
مح��دد بل تتنوع لتش��مل جميع األجيال والتي��ارات حيث يدعم الجيل 
األول المخض��رم األدباء الش��باب من خالل تواصلهم المس��تمر معهم . 
فقد حدثني أحد الش��عراء الش��باب أنه عندما يس��افر أي من األدباء 
المعروفين الى الخارج فإنه من المتبع أن يتم تجميع النصوص الجيدة 
من الشعراء الش��باب لتترجم وتنشر في النش��رات المعنية هناك...إن 
الج��و الدافئ والداعم والمتناغم في غزة يبش��ر بالكثير حول مس��يرة 

األدب هناك، وفي ذات الوقت يذكرني بحالة األدب لدينا...«
اندلعت األحداث بعد هذا بأس��بوعين وتحدي��دا في 28 ايلول 2000 
وم��ن وقتها تغير كل ش��يء وأعادت فصول الدم��ار والحصار والقتل 
إنتاج نفس��ها كل مرة من جديد بل أن تدافع الس��نين  انهك األس��ئلة 
وأنهك الوق��ت محاوالت التواصل مجددا وباس��تمرار بإس��تثناء بعد 
المهاتفات بيني وبين الصديق الناقد والكاتب الهام :نصر جميل ش��عث 
)المقي��م قص��را اآلن في النرويج(  والش��اعر على أب��و خطاب – حيث 
ادرن��ا ف��ي المرة األخيرة ح��وارا غرائبيا حول المدارس الش��عرية في 
العالم العربي بينما كان المستشفى الذي يقع مقابل بيته في« تل الهوا«  
يحت��رق بالكامل بمن فيه من جراء القصف وكان ذلك في كانون ثاني 

األسود من العام 2009.
ظل سؤال س��خيف يراودني كل هذه الفترة ثم ينقطع: ما معنى أسم 
»الوحدة 2000« هل هي الوحدة بمعنى loneliness  أم الوحدة التي 
تعني unity  . أما أإلجابة على الس��ؤال العبثي فقد الحت بعد كل هذه 
السنين عن طريق دردشات الفيسبوك )بت أخاف من دردشات الليل 
الفيس��بوكية  تل��ك وما تحمله من مجهول( عندما ظهر ش��خص على 
الخط في األس��بوع معتقدا أنني اتذكر اس��مه الثالثي بالكامل مع كافة 
تقاس��يم وجهه ، أنا المنكوب بالنس��يان س��ريع التكلس...أنا فالن الفالني 
- مقه��ى »الوحدة 2000« ف��ي غزة ، لقد التقينا هن��اك قبل أقل من 
عشر س��نوات...ايوة!! نعم بالطبع اتذكر –حانت فرصتي لطرح السؤال 
الس��خيف!!! ولكن السؤال غير جلده فجأة...ماذا حل بالمقهى ؟ أسأله...

إنه ككل شيء ذا معنى في غزة محكوم عليه بالفناء – تمنيت وانطالقا 
من س��وء الفهم المزم��ن المقيم بين أبناء الوطن المقس��م-المدمر-

المتش��ظي ..ان يقول لي انه دمر اثناء الح��رب األخيرة أو ما قبلها من 
غ��ارات روتيني��ة ...أو ان يقول لي بأن س��لطة حم��اس اقفلت المقهى 
بسبب طابعه اإلختالطي وحولته الى نادي لكمال األجسام ...ولكنه أجابني 
ببساطة احبطتني ...لقد تحول مقهى »الوحدة 2000« الى قاعة أفراح.

»الوحدة 2000«
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افتت��ح حوش الفن الفلس��طيني في 24 
حزي��ران معرض كي��ان، وهو معرض 
نحت جماعي يض��م مجموعة مختارة 
النحتي��ة لنحاتي��ن من  م��ن األعم��ال 
مناطق مختلفة في فلس��طين والجوالن وهم: أحمد 
كنعان، ايليا بعيني، حس��ن خاطر، حمادة مداح، خليل 
ريان، داوود حايك، رندا مداح، س��ناء فرح بش��ارة، 
فاتن نس��طاس، مرفت عيسى، نائل ابو سعدة ونهاد 

ضبيط. 
 ويس��عى حوش الف��ن  من خالل "كي��ان"، الى تقديم  

أعم��ال نحتي��ة متنوعة من 
والم��واد  األس��اليب  حي��ث 
كالبرون��ز  المس��تخدمة، 
والحجر والخش��ب والحديد 
والطين وغيرها.  وفي نفس 
الوقت  تتشابه  في  إختالفها 
األخرى،  الفن��ون  عن معظم 
ف��ي معالجته��ا للعالق��ة بين 
الكتلة والفراغ ، وحيث يتناول 
مع��رض النح��ت الجماع��ي 
كمع��ادل  الف��راغ  "كي��ان" 
ض��روري في البن��اء النحتي، 
كينون��ة  بذل��ك  مس��تدعيا 
غامضة، ال تتواجد في الجزء 
المادي من المنحوتة، بل في 
حيز المرئي تش��كله الثقوب 
الخفي  واالمتداد  والفراغات، 

للعمل. 
تتنق��ل األعمال بين التقليدي 
والتجري��دي  والمعاص��ر 
واإلنطباع��ي وم��ا بينه��م. و 
تتالعب في الحدود الدقيقة 
ما بي��ن الخي��ال والواقع في 
محاولة الستكش��اف أش��كاال 

واضحة ومبهمة في ذات اللحظة، حيث تظهر التكوينات 
أجس��ادا ملتبس��ة ال ُيمَيز إن كانت على شفا التشكل أو 
على ش��فا التداعي. في "كيان"  تبحث األعمال عن كيانها 
الخاص، وفي بحثها، تكتش��ف أن البح��ث وهذا االنفتاح 
الدائم عل��ى إمكانية التش��كل هو كيانها أس��ير حراكها 

الدائم في الفراغ.
نظ��م المعرض  بدعم م��ن الصندوق العرب��ي للثقافة 
والفنون و سيس��تمر  حت��ى 31 تموز 2010 في حوش 
الفن الفلسطينين يوميا من الساعة الثانية وحتى السابعة 

ما عدا ايام الجمعة واالحد.
س��ينتقل المعرض بعد عرضه ف��ي القدس إلى رام اهلل 

و الجليل.

إفتتاح معرض »كيان«
في حوش الفن الفلسطيني

إطالق اسطوانة باسم 
"صرخة من القدس"

من بيت رفقة الكرد
في الشيخ جراح

هناك وهناك



مع فناني��ن عالميي��ن "كان حافزهم األقوى 
التضام��ن مع الش��عب الفلس��طيني في ذات 
الوق��ت الذي ألغ��ى كثير م��ن الفنانين فيه 
مشاركاتهم في مهرجانات وأمسيات تنظمها 
مؤسسات إس��رائيلية" وأضافت "أنه العمل 
الفني الثاني الذي تش��ترك مؤسسة يبوس 
في إنتاجه ويركز على قوة الموسيقى كلغة 

للمقاومة". 
الفلس��طيني  الثقاف��ي  المش��روع  وه��دف 
النرويجي المشترك والمدعوم من "مجلس 
الكنائس العالمي" ومنحة الكنيس��ة النرويجية 
إل��ى إطالق رس��الة إلى العالم ع��ن أوضاع 
الفلس��طينيين الذين يعيش��ون ف��ي مدينة 
القدس وما يواجهونه من اعتداءات متكررة 
تش��مل الط��رد والتش��ريد وه��دم البيوت 
وذلك من خالل األلحان واألغنيات واألشعار 
الت��ي أُلف بعضه��ا من وح��ي الواقع الصعب 
ونق��ل بعضها اآلخر عن التراث الفلس��طيني 
ومنها أغاني "عن إنس��ان" التي كتب كلماتها 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 
و"طير ي��ا طير"و"يم��ا مويل اله��وا" و"فاض 
دمعي" و"زهرة المدائن" وقصيدة "يا أرض" 
من كلمات الش��اعر بيرم التونس��ي، وأغنية 
"مرثية يسوع" من تلحين الفنان وسام مراد 

ومنقولة من أصحاح متى.  
وقد تم اختي��ار بيت الس��يدة رفقة الكرد ) 
90 عاما( لكونها تمثل هي وعائلتها المهددة 
بالطرد والتش��ريد من بيته��ا مئات العائالت 
الفلس��طينية الت��ي اس��تولى المس��توطنون 
اإلس��رائيليون عل��ى بيوته��م تح��ت حماية 
الجيش والشرطة اإلسرائيلية. وتتكون عائلة 
الكرد من الس��يدة رفقة وابنتيها إضافة إلى 
ابنها نبي��ل الكرد وعائلته المؤلفة من س��تة 
أفراد. وقد كانت الس��لطات اإلسرائيلية قد 
رحلت نبي��ل الكرد من بيته المالصق لمنزل 
والدته قبل عدة شهور واستولت على بيته 

بالقوة.

حيفا- "تفانين"

أعلنت إدارة قناة "ميك��س" الفضائية عن انطالقة جديدة للبرنامج الفني "تفانينا"، الذي 
أنهى موسمه األول قبل أسابيع وسينطلق من جديد يوم الخميس 2010/7/1 الساعة 

السابعة مساءا على قناة ميكس في حلة جديدة أوسع وأعمق.

"تفانين��ا" برنامج فني، حواري، يس��تعرض المش��هد الثقافي والفني الفلس��طيني، 
ويقدم تقارير مصورة ألحدث األعمال الفنية )الموس��يقية، المسرحية واألدبية(، 
يستضيف البرنامج في كل حلقة ضيف من فنانينا المحليين ويحاوره حول أعماله 
الفني��ة، واألدبي��ة الحالية. ويقدم أخبار فنية محلية وعالمي��ة، يتابع المهرجانات، 

والندوات، والعروض، واألمسيات والمعارض.
ويق��دم البرنامج للجمه��ور اقتراحات عديدة لقضاء عطلة نهاية األس��بوع في 

برنامج ثقافي فني مفيد وممتع. 
يه��دف البرنامج إلي تعريف الجمهور العربي على الوس��ط الفني والثقافي، وإرش��ادهم إلى متابعة 
أهم األحداث الفنية، حيث أن البرنامج لن يكتفي بالتحدث عن العروض التي قدمت، بل س��يتحدث 
أيضا عن العرض قبل موعده ليحفز المش��اهد أن يخرج من بيته لحضور العرض، وبالنتيجة يطور 

جمهور فني فلسطيني.
أت��اح  وق��د  ه��ذا 
تفانين��ا  برنام��ج 
إمكاني��ة التواصل مع 
البرنامج والتبليغ عن 
واألحداث  الع��روض 
المرتقب��ة م��ن خالل 
صفحة البرنامج على 
"تفانينا  "الفيس��بوك": 
الفنانين" وهو  مجمع 
معلومات��ي  مجم��ع 
يهدف إل��ى التواصل 
مع الفنانين المحليين 
م��ن اج��ل دعمه��م 
واالهتم��ام بتغطيتهم 
تليق  بصورة  إعالميا 

بأعمالهم. 
"تفانينا" من  برنام��ج 
تقديم إيمان بسيوني 
وإعداد بشار مرقص 
وإنت��اج ش��ركة "اف 
ويب��ث  كونكش��ين". 
ي��وم  كل  البرنام��ج 
الس��اعة  خمي��س 
السابعة مساءًا ويعاد 
يوم الجمعة على قناة 
التردد  عل��ى  ميكس 
)نايل س��ات 10892 

)HOR

قريبًا على قناة ميكس:
تفانينا في حلة جديدة

هناك وهناك



جدل

مريد البرغوثي

نع��م، آخر ما يحتاج إليه الوط��ن، أي وطن، هو 
المثقف الس��عيد، المرّوج للرض��ى، الواثق داخل 
مرآته المتفهم دائما لس��يده السياسي، المفّسر 
لتأتأة الحكومات الشارح لحجج العدو والمفتون 
بمفردة »االس��تقرار«. وفي أوجاع الدكتاتوريات 
المحلية وش��رور االحتالل األجنبي يصبح المثقف 
الس��عيد، عبئًا على التاري��خ. إنه إذ يتخصص في 
اختراع المساحيق المناس��بة لوجه السلطة ينسى 
أن��ه يلطخ يديه وثوبه ويس��اهم مع الهراوة في 
تمري��ر الخديع��ة. وه��و إذ يس��ارع، عند وقوع 
الكوارث التي ال بد من وقوعها، إلى لوم الظرف 
الموضوعي يتعمد إعفاء الذات الشخصية والذات 
الرس��مية من النقد: »الخطأ لي��س »هنا«، الخطأ 
دائما »هن��اك«! »الحق ليس معه��م الحق دائمًا 
»معنا«! يبتس��م لرأيه ورأيه يبتس��م له، لنفس��ه، 
لقائ��ده، لحزبه، لفصيله، لمذهب��ه، أليدولوجيته 
وأحيان��ا ألعدائه، ث��م يتهي��أ الس��تقبال المكافأة 
مكرماٍت وُفَرصًا تدفعه إلى مزيد من السعادة. 
نقي��ض المثقف الس��عيد هو المثق��ف االنتقادي 
ال��ذي يفكر ويخت��ار ويجه��ر ويم��ارس عناده 
المكّلف ويدفع الثمن بدال من أن يقبضه. والدور 
النقدي للمثقف هو مؤشر على وجود المواطن 
النق��دي الذي يصع��ب أن تنطلي علي��ه الحجج 
والذرائع والتبريرات. فوجود مثل هذا المواطن 
هو رس��الة األمل التي يحمله��ا للمقهورين بريد 
التاريخ. وممارسة النقد ليست حصرًا على اللغة 
بل تتعداها إلى قائمة طويلة مما يقبله المرء أو 
يرفضه، وقائمة أطول من أش��كال الفعل الخالقة 
بالقلب واللس��ان واليدين. نش��طاء الحرية على 
س��فن الحرية من رجال ونساء هم حالة ساطعة 
م��ن حاالت ممارس��ة النق��د واالس��تعداد لدفع 

الثمن.

تدليل األفاعي وزخرفة الحطام
المش��روع الوطني مص��اب بالتأت��أة واالرتباك 

والتقّلب الفاضح وهذا أسوأ من غيابه
في المش��هد الفلسطيني الممتد ال يمكننا أن ننكر 
تجاور المثقف »الس��عيد« والمثق��ف »االنتقادي« 
جنب��ًا إلى جن��ب في مختل��ف مراح��ل الصراع، 
لك��ن مثقفينا الس��عداء كانوا دائم��ًا قّلة. فالروح 
النقدية كانت، في الغالب األعم، هي روح الثقافة 
الفلسطينية، شواهدها كتاب وشعراء ومفكرون 
يس��ائلون ويتس��اءلون، يمارس��ون القلق العفّي 
واالرتياب الشريف ال بشأن ما يقال لهم فقط، بل 
أيضًا بشأن ما يقولون ويكتبون، يحاولون خلخلة 
المس��تقر، يدع��ون إل��ى التجدي��د، ويحدّقون 
ال  والجمعي��ة،  الش��خصية  ال��ذات  بإخفاق��ات 

األفاعي  تدليل  يحاولون 
خلس��ة وال يعملون على 
وتعطير  الحطام  زخرفة 

الكوارث. 
الجديد المؤس��ف الذي 
ألّم بالثقافة الفلس��طينية 
منذ س��نوات ه��و تآكل 
ال��دور النق��دي والغياب 
للمثق��ف  الكام��ل  ش��به 
صاحب الرأي المس��تقل 

المجاهر باختالفه عن اي إجماع ملفق والمدافع 
ع��ن الحقائق المهجورة والمغ��دورة. وهذا يتم 
تحقيقه في البداية ب��وأد المنابر وإعدامها حتى 
ال يجد الكاتب الحر ش��رفة يطل منها على قرائه 
وبع��د ذل��ك ال يبق��ى لم��ن يريد الخ��وض في 

المس��ائل الجوهرية إال 
المؤسس��ة  رواية  تبّني 
تجن��ب  أو  ورؤيته��ا، 
الجوهري  في  الخوض 
عز  في  واالنشغال  أصال 
عن  بالحديث  المحن��ة 

نّقار الخشب! 
غياب  الكثي��رون  يرجع 
الثقاف��ي  المش��روع 
غياب  إلى  الفلس��طيني 
الوطن��ي  المش��روع 
الفلس��طيني، ويصع��ب 
عل��ى  معه��م  االتف��اق 
هذا الرأي فالمش��روع 
بالتأتأة  مصاب  الوطني 
والتقّل��ب  واالرتب��اك 
الفاض��ح وه��ذا أس��وأ 
والثقاف��ة  غياب��ه.  م��ن 
ب��دال من  الت��ي »تتبع« 
أن »تس��بق وتتقدم« ال 
ب��د لها م��ن أن تحمل 
العدوى كلها واألوصاف 
ارتبكت  وهك��ذا  كله��ا. 
الفلس��طينية«  »الجملة 
التي كان��ت عنوانا نبيال 
الثقاف��ة  م��ن عناوي��ن 
العربي��ة عل��ى امت��داد 

الخريطة.
م��ن  كام��ال  جي��ال  إن 
المبدع��ات والمبدعين 
يتك��ون  الفلس��طينيين 
مخيم��ات  ف��ي  اآلن 
الفلس��طينية  الم��دن 
والبلدات  الق��رى  وفي 
وعل��ى امت��داد قط��اع 
غزة ونابلس وطولكرم 
والخلي��ل  وجني��ن 
وينتج قصصًا  وس��واها 
ومق��االت  وقصائ��د 
جميل��ة تنب��ئ بمواهب 
نقدّي  وتفكي��ر  حقيقية 
مس��تقل عن المؤسسة، 

تضيق بإنتاجهم منابرها القليلة ذات اللون الواحد 
والمتركزة في مدينة واحدة هي رام اهلل. أضف 
إلى ذلك عمليات التضيي��ق في غزة على حرية 
الفنون واإلبداع المرئي أو المسموع أو المكتوب 
وإع��ادة تعريف ذلك كل��ه تعريفًا يرجعنا قرونًا 

إلى الوراء.

المثقف إذ يتوسل السلطة
أصبحنا ن��رى تدافع الكّت��اب والش��عراء والنقاد 

واتحاداتهم إلى الجلوس في حضن الحاكم
ق��د يأخذن��ا االس��تعجال إل��ى محط��ة أوس��لو 
كبداي��ة له��ذا االنهيار الثقافي في فلس��طين لوال 

أننا نالح��ظ االنهي��ار ذاته ف��ي البلدان 
العربي��ة األخرى، فبعد أن كانت س��مة 
الثقاف��ي هي النض��ال النتزاع اس��تقالله 
عن السياس��ي والحفاظ على المس��افة 
الضروري��ة بين��ه وبين القص��ر أصبحنا 
الكّتاب والش��عراء والنقاد  نرى تداف��ع 
واتحاداته��م إل��ى الجل��وس في حضن 
ومهرجانات  الرس��م  فمعارض  الحاكم: 
الش��عر وحلقات النقد األدبي وتدش��ين 
المؤلف��ات تتم غالبًا تحت رعاية الوزير 
أو األمير أو بتمويل حكومي مش��روط 
دائم��ًا، والكارثة أن المثق��ف هو الذي 
يتوسل للرس��مي أن يرعى معرضه أو 
أمسيته الشعرية أومهرجانه األدبي بل 
ويغض��ب إن لم ينفق علي��ه. وهذا كله 
أهون من التزام الصمت عندما تلتبس 
األمور. انتش��رت قصيدة الهذيان وبات 

»المب��دع« يفزع أن ي��دل عمل��ه اإلبداعي على 
موقف أو يحمل أي معنى. وفي عالم النقد األدبي 
والصحافي انتش��رت الكتابات النقدية التي تسّمع 
محفوظاته��ا من الترجمات الرديئة لنّقاد الغرب. 
هكذا اجتمعت لدينا في وقت واحد ركاكة النص 
وركاكة الموقف، وخال الميدان للسياس��ي يصول 
ويج��ول بال منتقد. ففي تاريخن��ا القريب تغيرت 
وانقلب��ت  مواثي��ق 
وتناقض��ت  مفاهي��م 
ومات��ت  س��رديات 
أحزاب م��ن دون أن 
تثي��ر أي زلزال ثقافي 
ب��ل م��ن دون ق��رع 

جرس صغير. 
االنهي��ار  ب��دأ  ه��ل 
بكام��ب  باتفاق��ات 
ديفي��د وإس��قاط م��ا 
أس��ماه الس��ادات »الحاجز النفس��ي« م��ع العدو 
حت��ى إذا انكش��فت مخاطرها هرع��ت اتفاقات 
أوس��لو إلس��قاط الحواجز اإلضافية عند أصحاب 
المأس��اة المباشرين هذه المّرة؟ هل أدى ذلك 
إلى طمس مالمح المش��روع الوطني بحيث أنه 

أصب��ح »غيره«؟ هل أدى ذل��ك إلى اليأس من 
النص��ر وإلى اإليمان بالهزيم��ة؟ ربما. لكن كثيرا 
م��ن كتاب لبنان والكّتاب العرب رفضوا االعتراف 
بانكس��ار خطط عدوه��م اإلس��رائيلي في تموز 
2006 إلى ح��د أن جنراالته ومفكريه وصحافته 
تعترف بتعثره بينما كّتابنا هم الذين ال يعترفون! 
لك��ن انزالقات كام��ب ديفيد وأوس��لو وحدها 
ال يمك��ن أن تبرر ان��زالق المثقفين إل��ى اعتناق 
»معنى« عكس��ّي للقضي��ة برمتها وإل��ى غيبوبة 
واعي��ة تب��دد الجوه��رّي وتموت فيه��ا مفاهيم 
بأكملها. كيف يفسر لنا مثقفونا السعداء سكوتهم 
ع��ن م��وت المعنى الفلس��طيني وإس��قاطه من 
عقوله��م وكتاباتهم؟ هل يغتف��ر لمثقف أن يقبل 
إعادة تعريف نقطة البداية في صراعنا التاريخي 
الطوي��ل فال يبدأ تحليله السياس��ي إال من نقطة 
الرابع من حزيران أو الخالف بين فتح وحماس، 
أو حص��ار غزة، فيش��تري من السياس��ي العابث 
مفردات مثل »هم بدأوا ال نحن« »ال بد أن 
ينصاعوا وإاّل« ثم ينقس��م المثقفون على 
مقياس انقسام سياسييهم وبنفس درجة 
العمى عن مسارات تاريخية بأكملها، ألن 
الثقافة الراضية الس��عيدة كانت تمارس 
نعاس��ها األبدي وتحصر الصراع في ربع 
س��اعته األخي��رة؟ هل يعق��ل أن تصبح 
»المصالح��ة« التي يهندس��ها أمنيون في 
دول الج��وار ه��ي القضية الفلس��طينية! 
وه��ل يغتف��ر للمثقف الس��عيد أن يقبل 
إعادة تعريف الشعب الفلسطيني بصفته 
س��كان مناطق السلطة الفلسطينية فقط، 
فال يقت��رب من قضايا ش��عبنا الباقي في 
أرضه منذ انفجار الصراع على الس��احل 
األول أو قضاي��ا أبن��اء الش��تات واللجوء 
والنزوح والمخيمات والمنابذ والمنافي؟ 
وه��ل يعقل أن يش��تري المثقف تلويث 
المصطل��ح ويتبن��اه فيص��دق أن عملية 
الس��الم س��الم وأن البرلم��ان برلم��ان 
وأن االنتخابات انتخابات وأن الش��رعية 
ش��رعية وأن المعارض��ة معارض��ة وأن 
الواقعي��ة واقعية بينما الواقع يقول لنا إن 
األس��ماء زاغت عن مسمياتها ونأى عن 

اسمه كل مسّمى؟

حرق المعنى
هك��ذا اجتمع��ت لدينا في وق��ت واحد 
ركاك��ة الن��ص وركاكة الموق��ف، وخال 
المي��دان للسياس��ي يص��ول ويجول بال 

منتقد
ال ينحصر اللوم هنا على مدح المثقف أو 
هجائه لتفاصيل سياس��ة متغيرة وعابرة 
وال عل��ى موقفه من هذا القائد أو ذاك 
وال على قبوله فرصة أو منصبًا أو رشوة 
معنوية تقع في باب الضعف البشري، فال 
أحد يتوق��ع أن يكون الناس )والمثقفون 
منهم( جيشًا من القّديسين، لكّن الخطر 
يكمن في مكان آخر هو عندما يس��اهم 
أبناء الثقاف��ة وبناتها في »حرق المعنى«: 
يعرض السياسي بضاعته المعطوبة للبيع 
في��زوّر عنها الناس ويرفضون ش��راءها 
فيلج��أ إل��ى حلَّي��ن متزامني��ن، العص��ا 
والثقافة. السياس��ة تقمع أو تهدد بالقمع، 
والثقافة تقفز فورًا لتسويق البضاعة بمهارتها التي 
ال يتقنه��ا غيرها. وأكثر البضائع رواجًا هي بالطبع 
خلق عصابات ثقافية موازية للعصابات السياسية، 
تتب��ادل توجيه االته��ام بلغة »مثقف��ة«. هكذا يتم 

تلويث المعاني وأولها معنى النقد ذاته.

ال تأييد بال نقد
نتذكر إدوارد س��عيد وصيحت��ه المجلجلة التي 
أصبح��ت إنجي��ل مثقف��ي العالم األح��رار وأبلغ 
تلخيص لضرورة الجه��ر بالحقيقة أمام صاحب 
السلطة أن »ال تأييد بال نقد« فنرى في فلسطين 
تأييدًا وال نرى نقدًا، نتذكر ناجي العلي الذي لم 
يمسك ريشته مرة واحدة إال ليفضح بخطوطها 
من تليق بهم الفضيحة، ونبحث عن نموذجه بيننا 
فال نجد، وألن المشهد ضم كثيرين غيرهما من 
المبدعين فل��ن نواصل التعداد، كما أننا لن نبدأ 
في تسمية الكتاب والشعراء والباحثين »السعداء« 
ذوي المراتب والرواتب ممن يعبدون مراياهم 

ألننا لو بدأنا فلن ننتهي.
----------

عن ملحق فلسطين / السفير 

ال�ث�ق�اف�ة ال�ف�ل�س�ط�يني�ة: إن�ي أت�ه�م 

ماذا حدث للثقافة الفلسطينية في مملكة منطمة التحرير 
موظفين  والروائيون  الشعراء  أصبح  كيف  والسلطة؟ 
سعداء بسيارات وسائقين وحراس؟ وكيف تفاقمت لدينا 
ظاهرة المثقف السعيد الذي هو آخر ما يحتاجه الوطن؟ 

ماذا حدث للثقافة الفلس���طينية يف مملكة منطمة التحرير والسلطة؟ ماذا فعلت بها هذه السلطة 
ودوالرات ال���دول املاحنة واملنظمات غري احلكومي���ة؟ من عمل على جتريفها وتصحريها عامًا بعد 
آخر حتى وصلنا إىل هذا الوضع التعس ألول مرة منذ تبلورت اهلوية الكفاحية للشعب الفلسطيين؟ 
هل يعقل أننا ال منلك اآلن صحيفة واحدة مس���تقلة أو معارضة أو نصف معارضة أو أي مطبوعة 
تكفل حرية اخلرب قبل حرية الرأي؟ كيف حدث أننا حنن الذين أصدرنا يف الشتات واملنايف أبرز الصحف واجملات 
األدبية والفكرية نكتفي اآلن بيوميتني شبه رمسيتني وحمطة تلفزيون بائسة الشكل واملضمون، مهنيًا وسياسيًا 
وفكريًا؟ كيف ماتت بضربة واحدة جمات الكرمل وشؤون فلسطينية واليوم السابع والكاتب الفلسطيين؟ وكيف 
ضاقت السبل بجات ذات ضفاف أوسع من حدود أحزابها كاهلدف واحلرية وإىل األمام؟ كيف خرجت املؤسسة 
من دورها يف اإلنتاج السينمائي واملسرحي؟ كيف أصبح الشعراء والروائيون موظفني سعداء بسيارات وسائقني 

وحراس؟ وكيف تفاقمت لدينا ظاهرة املثقف السعيد الذي هو آخر ما حيتاجه الوطن؟



كان محم��ود درويش من عّش��اق 
ك��رة القدم، وفي أي��ام المونديال 
كان ال يف��ارق البيت لك��ي ال تفوته 
مباراة، وكان حرصه على أمر كهذا 
يتجل��ى في اهتمام ُمضاعف بس��المة 
جهاز التلفزيون، وضمان ع��دم انقطاع الكهرباء، 
أو اإلحس��اس بالذعر لمجرد التفكير في إمكانية 
انقطاعه��ا وقت بث المباريات. كما كان يقرأ في 
الصحف ما ُينش��ر م��ن أخبار الف��رق الرياضية، 
ويواظب على مش��اهدة البرام��ج الرياضية في 
زم��ن الموندي��ال. وغالبًا ما تمح��ورت أحاديثه 
الخاص��ة في أوقات كهذه، وعلى مدار س��نوات 
طويل��ة، حول كرة القدم، وح��ول مدى إعجابه 

بهذا الالعب أو ذاك.
كت��ب محمود دروي��ش مقالت��ه "مارادونا" بعد 
الف��وز التاريخ��ي لألرجنتي��ن عل��ى ألماني��ا في 
العاصمة المكسيكية بثالثة أهداف مقابل هدفين، 
وهي النتيجة التي أدت إلى فوز األرجنتين بكأس 
العام في كرة القدم في العام 1986. كانت المباراة 
المذكورة ذات نتائج غير متوقعة، فبعدما سجل 
الفري��ق األرجنتيني هدفين، عاد األلمان وتعادلوا 
بهدفي��ن، وس��يطروا عل��ى أرض الملعب، لكن 
دييغو مارادونا، قائ��د الفريق األرجنتيني، والذي 
يعتبر أحد أهم العبي كرة القدم في العالم، أنقذ 
فريقه، وس��معة ب��الده، بهدف مفاج��ئ، وانتزع 

النصر من أنياب هزيمة متّوقعة. 
وفي هذه المقالة، التي نشرها محمود درويش 
في مجل��ة "اليوم الس��ابع" الباريس��ية، بعيد فوز 
األرجنتين بالكأس في ذلك العام، يتجلى إعجابه 
بمارادونا، الذي لن يجد األطباء دما في عروقه، 
ب��ل وق��ود الصواريخ، كما يق��ول درويش بلغته 

الصافية، ونثره الرفيع. 

محمود درويش

ما-را-دو-نا
لن يجدوا دمًا في عروقه بل وقود الصواريخ

محمود درويش
1- ماذا فعلت بالساعة، ماذا صنعت بالمواعيد؟

ماذا نفع��ل بعدما ع��اد مارادونا إل��ى أهله في 
األرجنتين؟

مع مْن سنس��هر، بعدما اعتدنا أن نعّلق طمأنينة 
القل��ب، وخوفه، على قدمي��ه المعجزتين؟ وإلى 
مْن نأنس ونتحّمس بعدما أدمناه شهرًا تحّولنا 

خالله من مشاهدين إلى عّشاق؟ 
ولمن سنرفع صراخ الحماسة والمتعة ودبابيس 
الدم، بعدما وجدنا فيه بطلنا المنشود، وأجج فينا 
عط��ش الحاجة إلى: بطل.. بطل نصفق له، ندعو 
له بالنص��ر، نعّلق له تميمة، ونخاف عليه � وعلى 

أملنا فيه � من االنكسار؟
الفرد، الفرد ليس بدعة في التاريخ.

يا مارادونا، يا مارادونا، ماذا فعلت بالساعة؟ ماذا 
صنعت بالمواعيد؟

2- سنتذكر لنسهر أكثر
فراغ األمس��يات يتق��ّدم مّنا كطب��ل من حديد، 
فنحن ال ننتظر أحدًا. س��نجر الخطى الثقيلة في 
اتج��اه بيروقراطية النفس والوقت، وس��نضطر 
إل��ى قبول مواعيد أخرى، نس��تعيد فيها الثرثرة 
اليومي��ة ح��ول المن��اخ، والعنصري��ة، والحروب 

األهلية..
وسنتذّكر، لنسهر أكثر، عصرا ذهبيًا عاصرناه:

العصر الذي حل في��ه مارادونا ضيفا على لهفتنا، 
فأقلعنا عن كل شيء لنتفرغ لما مّسنا من طقس: 
محبة مارادونا، وتس��ييج قدميه بفضاء الرحمة، 
والقفز على الشاشة لفك الحصار األلماني الثقيل، 
الذي يس��د الهواء عل��ى توتر عضالت��ه، وهجاء 
الحكم البرازيلي، الذي كس��ر قلب مارادونا، كما 
يكس��ر الرجل الغليظ القلب قلب طفل بريء.. ال 

لشيء إال ألنه يغار من عبقرية الطفولة.

3- يفلت كالصوت
له وجه طفل، وجه مالك،

له جسد الكرة، 
له قلب أسد،

له قدما غزال عمالق،
ول��ه هتافنا: مارادونا.. مارادونا، فنتصبب اس��مه 
عرق��ًا. ويقتلع الك��رة كالقطة البلدي��ة الماهرة، 

من أرج��ل البغل. يراوغ كالثعل��ب المزّود بقوة 
ث��ور، ويقفز كالفهد على حارس المرمى الضخم 

المتحّول إلى أرنب: جووول!
مارادونا يرس��م عالمة الصلي��ب، يبوس األرض. 
يق��ف. ُيحاصْر. يفل��ت كالصوت. يقط��ف الكرة. 
يحاصْر. يمرر الكرة جاهزة على شكل هدية إلى 
قدم زميل ساعده في فتح قلعة الدفاع، فيصّوبها 
الزمي��ل الماه��ر في اتج��اه الم��دى والجمهور. 

مارادونا يصفق من الوجع.
يس��دد  ل��م  ه��و  إن 
األرجنتي��ن  س��تموت 
م��ن الب��كاء. وإن ه��و 
س��ترفع  يص��ّوب  ل��م 
األرجنتي��ن نصبا لعارها 
في الفوكالند. سيتوقف 
الش��عور القوم��ي ع��ن 
الرقص، وستربح انكلترا 
الح��رب  المغ��رورة 

مرتين.
يتقدم  مارادون��ا  ولكن 
حي��ث  م��ن  بالك��رة 
الس��لطة.  تراجع��ت 
الجزيرة  يعيد  مارادونا 
األرجنتي��ن.  إل��ى 
اإلمبراطوري��ة  وينّب��ه 
البريطانية إلى أنها تحيا 
ف��ي أف��راح الماض��ي.. 

الماضي البعيد.

الس��حر  ه��ذا  م��ا   -4
الجماعي؟

م��ا ه��ي ك��رة الق��دم 
ه��ذه؟ ما هذا الس��حر 
الجماعي الذي لم يحل 

لغزه الشائع أحد؟
يس��أل  ال  مارادون��ا 
س��قراط  غريزت��ه. 
البرازيل��ي ه��و المفّكر 
بتأم��الت  المش��غول 
ح��ول  ميتافيزيقي��ة 
وزيكو  الركنية.  الضربة 
يالح��ق كاب��وس ضربة 
الج��زاء، الت��ي ط��ارت 
فطارت  الملع��ب  م��ن 

البرازي��ل من الحلم. وبالتيني ُيحّس��ن ش��روط 
التقاع��د. وبيليه الخبيث ُيجاهد إلخفاء الش��ماتة 
الت��ي تصيب الملوك المخلوعين. ولكن مارادونا 
يع��رف ش��يئا واحدًا ه��و أن كرة الق��دم حياته 

وأهله وحلمه ووطنه و.. كونه.
من��ذ طفولته الفقي��رة في كوخ م��ن تنك، تعّلم 
المش��ي على الكرة. كان يلف كرة الخيطان حول 
علب الصفيح ويلعب. ولعل الكرة هي التي علمته 

المشي.
مشى من أجلها. مش��ى ليتبعها. مشى ليلعب بها. 

ومشى ليسيطر عليها.
لقد تمحورت طفولته ح��ول كرة الخيطان إلى 
أن ضحى أبوه براتبه الش��هري ليشتري له كرة 
قدم حقيقي��ة. وانطلق.. ليك��ون أصغر العب في 
منتخب األرجنتين. وهكذا، ارتفع مارادونا � الولد 
المعج��زة � م��ن أش��د البيوت فقرا إلى أوس��ع 

اآلفاق، إمبراطورًا على كرة القدم.
لم يكترث في صباه بشاش��ة السينما والتلفزيون. 
ولكنه احتل الشاشة � ليشاهده أكثر من ملياري 
إنس��ان، كما ترنو العيون إلى نجم في الس��ماء � 
بقدميه. لق��د رفعته الكرة، وارتفع بها، إلى أعلى 

أعالي الكالم.

5- عذاب حارس المرمى وضربة الجزاء
مارادونا هو النجم الذي ال تزاحمه النجوم. دانت 
ل��ه بقدر م��ا دان، هو، لكرة الق��دم، التي صارت 
كرة قدم��ه. النجوم تبتعد ع��ن منطقة جاذبيته 
لتفتت��ن بما ت��راه، لتراه من الجه��ات كلها، لتبهر 
في معجزة التكوين، لتصل��ي للخالق والمخلوق، 
لتحتف��ي بحرمانه��ا المتحقق في غيرها، لتنش��د 
نشيد المدائح لمن جعلها ُتهزم بهذا االمتنان: فما 

أسعد من هزمته قدم مارادونا!
هذه الق��دم، قدم مارادونا، مع كعب ميثولوجي 

آخر هو كعب أخيل.. هما أشهر قدمين 
في تاريخ األسطورة.

فلم��اذا نخبئ التس��اؤل المكب��وت، الذي 
يوقده فينا هذا الجنون الجميل، الجنون 
الذي تنش��ره كرة القدم، كالعدوى، في 
ماليين البش��ر: لماذا ال تكون كرة القدم 
موضوعا للفن واألدب؟ أكرر: لماذا ال تكون كرة 

القدم موضوعا للفن واألدب؟
ولماذا ال يتعامل األدب مع هذا البارود العاطفي، 
الذي يش��عل الماليين في عالقتها بالمشهد الذي 
يحولها هي إلى مشهد درامي؟ ثم: أهناك عذاب 
أشد، ووحشة أقسى من عذاب حارس المرمى، 

ووحشته الكونية، أمام ضربة جزاء؟
و: أهناك ضغط نفس��ي أثقل من ضغط الوقوف 

الدقي��ق عل��ى وتر النج��اح أو الفش��ل، والتحّكم 
بمصير األمة المعنوي، حين يقف الهّداف الماهر 

لتسديد ضربة الجزاء؟
أليس��ت ه��ذه اللحظات اش��د قس��وة ورهافة 
وتفجي��را للعاطف��ة الفردي��ة والجماعي��ة م��ن 
الت��ي يواجهها "مقامر" دستويفس��كي،  اللحظات، 

مثال؟

6- حرب التأويالت
ما هي كرة القدم هذه؟

هي ش��يء من صراع التأويالت، ومسرح واقعي 
لتعديل موازين القوى، أو المحافظة عليها، لخلق 
مس��توى آخر للواقع، أو تثبيته. هي ش��يء من 
لعبة إع��ادة تركيب العالم على أس��س مختلفة، 

وعلى جدارة مختلفة.
حرب عالمية يمارس فيها خيال الش��عوب دوره 
الغائ��ب أو الحاض��ر. ال أح��د يتفرج على س��باق 
األجس��اد، والمهارة، والذكاء، المعّبرة عن طبائع 
األمم في الهجوم والدف��اع، في العنف والرقص، 

في الفردية والجماعية. الجميع ينخرطون.
ولعل المش��اهدين هم أش��د الالعبي��ن اندفاعا 
ألنهم يدفع��ون بتاريخه��م النفس��ي وتأويالتهم 
ورغباتهم في التعويض إلى الملعب، لرفع اللعبة 
إلى مس��توى التعبير التمثيلي المتخّيل عن روح 
األمة وحاجتها إلى التفّوق على اآلخر. هي الوطنية 
المتفجرة. شرارة اإلفصاح عن الباطن في عالقته 
باآلخ��ر. وهي حرية اإلفص��اح المتاحة عن الذات 
المحرومة من اإلفصاح في س��ياق السياس��ة أو 

الجنس أو اللون.
هي انفجار حري��ة تعبير عن حرية غائبة، أو عن 
س��يادة تس��عى ألن تواصل س��يادتها. هي شيء 
من الصراع االجتماعي أحيانا، وعن وحدة القوى 
االجتماعي��ة الداخلي��ة ف��ي صراعه��ا القومي مع 

الخارج أحيانا أخرى.
ه��ي الُمتاح للتعبير والتنفيس والتظاهر ضد قمع 
يتحّول الَحك��م، أو المدرب فيه، إلى رمز لحاكم 
ظال��م، أو لقضاء غير ع��ادل حين تتخذ محاكمة 
الهزيمة ش��كل محاكمة الس��لطة، أو حين يتخذ 
االنتص��ار ش��كل التدلي��ل على أن روح الش��عب 
ووحدته هما اللتان انتصرت��ا، وأنهما ال يتحمالن 

المسؤولية عن هزيمة عسكرية ليست حتمية.
وأحيانا تتخ��ذ اللعبة معنى االنتق��ام الجماعي أو 
التعوي��ض الجماعي عن عدم التكافؤ في موازين 
القوى بين دول كبرى ودول صغرى. وباختصار، 
فإنها تمث��ل ما تبقى من إجماع ح��ول فكرة، أو 

حماسة، أو قّوة، أو هدف.
إنه��ا حرب التأوي��الت ومن مظاهره��ا الوحدة 
األوروبية المفاجئ��ة حول ألمانيا 
في المباراة النهائية التي اتخذت 
 � األوروب��ي  الص��راع  ش��كل 
األميرك��ي الالتيني، بينما لم يعبر 

"العالم الثالث" عن وحدته.
وقد يحمل ه��ذه الداللة انحياز 
السمس��ار  البرازيل��ي  الحك��م 
المس��تلب، ال��ذي ب��ذل جهودا 
طائل��ة للحصول عل��ى "البراءة" 
األوروبي��ة م��ن تهم��ة محتملة 
ه��و  الن�زاه��ة  مقي��اس  ألن 
مقي��اس أوروبي! فغّض الطرف 
عن المخالف��ات األلمانية الفظة، 
بقسوة زائدة،  وعاقب مارادونا 
فذكرن��ا ب��أن العال��م الثال��ث ال 
يتّوح��د ح��ول ذاته، ب��ل يّوحد 
استالبه أمام السيد. إنه يرنو إلى 
نموذجه اآلخر، يتملق "غربه" وال 
يحب لط��رف م��ن أطرافه أن 

يساويه بغير الهزيمة.

7- الملك األحمق ال يوقف موج 
البحر

لك��ن مارادونا، كما اس��تقر فينا، 
خفف من انسياق هذه التأويالت 
إلى ما هو أبع��د. لقد رفع كرة 
الق��دم إل��ى مس��توى التجريد 
الموس��يقي الش��فاف، رفعها إلى 

الطهارة المطلقة.
لم يحّرك فينا العاطفة القومية، 
فهو ليس مّنا. ول��م يحرك فينا 
وحدة التضامن مع العالم الثالث 
ممثال في األرجنتين، التي ال تريد 
هذا االنتماء، وتس��تمرئ تبعيتها 
والعنصري��ة  بالدي��ون  المثقل��ة 
الرس��مية، ولكنه ح��ّرك فينا حاس��ة الدفاع عن 
النفس أمام هجوم اإلش��ارات العنصرية الغربية، 

ومنها تعليقات التلفزيون الفرنسي.
لعب مارادونا من أجل اللعب. وحّول كرة القدم 
إل��ى أغنية راقصة. مزيج من الس��امبا البرازيلية 

والتانغو األرجنتيني.
ال يمك��ن إيقافه � كم��ا ال يمك��ن للملك األحمق 
أن يوق��ف م��وج البح��ر. هك��ذا يق��ول الخبراء 
الرياضيون الذين وجدوا في المرجعية الش��عرية 
اللغة الوحيدة القادرة على وصف هذا الش��يطان 
المالئكي، صانع الفرص، نّش��ال ماهر، موجود في 
كل مكان، حّول المالعب المكس��يكية إلى مرتعه 

الخاص.
الموندي��ال ه��و مارادون��ا. قوي كالثور. س��ريع 

كالقذيفة.
يدخل الملع��ب كأنه داخل إلى كنيس��ة. يغربل 
الدفاع ويهّدف. نجم هذا العصر. لن يجد األطباء 
دم��ا في عروقه � س��يجدون وق��ود الصواريخ. 
يمر كالهواء عبر المس��احات الضيقة. ملك الكّرة 

المتّوج الذي قال:
"سجلت الهدف األّول في مرمي اإلنكليز بيد اهلل 

ورأس مارادونا".

8- مارادونا، يا بطلي...
مارادونا، يا بطلّي إلى أين نذهب هذا المساء؟

مارادونا، س��اعد أبويك، س��اعدنا عل��ى تحمل هذه 
الحياة، وس��اعد هذا العصر على الخروج من الس��أم 

والدخول في الحنين إلى البطولة الفردية.
مارادونا، متى تحمل اس��مك عن ش��فاهنا لنعود إلى 

قراءة هيغل ونيتشه؟
مارادونا، مارادونا، مارادونا!! 

----------
عن األيام 

لن جيدوا دماً يف عروقه بل وقود الصواريخ 

أدب



أدب

ساراماغو "الكاتب المتمرد"

الحائز  ساراماغو  جوزيه  البرتغالي  الكاتب 
جائزة نوبل لالداب في العام 1998, والذي 
توفي الجمعة, 18 يونيو 2010 عن 87 عاما 
صاحب  االسباني,  النزيروتي  جزيرة  على 
وتدعو  الخيال  من  تقترب  مركزة  روايات 

الى التمرد على اوضاع العالم.
في   1922 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  ولد 
البرتغال, في عائلة  بلدة ازينهاغا في وسط 

مزارعين ال ارض لهم نزحت الى لشبونة.
الثانية عشرة,  الدراسة في سن  انقطع عن 

االقفال ومارسها  وتدرب على مهنة صناعة 
سنتين.

وبعدما اصدر راويته االولى "ارض الخطيئة" 
الصدار  عاما   19 انتظر   ,1947 العام  في 
بعنوان  شعري  ديوان  وهو  الثاني  كتابه 

"اشعار ممكنة".
في  و  االدارة,  في  االثناء  هذه  في  وعمل 

دور نشر, وتعاون مع صحف عدة.
الذي  الشيوعي  الحزب  في صفوف  انخرط 
في  وشارك   ,1969 العام  في  سريا  كان 
نيسان/ابريل 1974   25 في  القرنفل  ثورة 
التي وضعت حدا لحكم ساالزار االستبدادي.

صدرت روايته الثانية "وجيز الرسم والخط" 
اال  الشهرة  يعرف  لم  لكنه   ,1977 العام  في 
مع  الستين  سن  في  وهو   1982 العام  في 
تدور  حب  قصة  وهي  االكتع",  "االله  رواية 

احداثها في القرن الثامن عشر.
كبيرا  جدال  ساراماغو  اثار   1992 العام  في 
"االنجيل  كتابه  بسبب  البرتغال  في  جدا 
فيه  قال  الذي  المسيح",  يسوع  بحسب 
مريم  مع  جنسية  عالقة  اقام  المسيح  ان 
المجدلية, وانه اداة في يد اهلل لبسط هيمنته 
الى  لينتقل  وطنه  حينها  فغادر  العالم.  على 

ارخبيل الكاناري االسباني.

في آب/اغسطس 2008 نشر كتاب "رحلة 
فيل" بعيد اصابته بالتهاب رئوي خطر ليتبعه 
يروي  الذي  "قاين"  بكتاب  التالية  السنة  في 
باسلوب ساخر الرواية التوراتية حول اقدام 

قاين على قتل شقيقه هابيل.
ساراماغو  اثار  الكتاب  هذا  تقديم  وخالل 
الكتاب  ان  اعتبر  عندما  واسعا  مجددا جدال 

المقدس "موجز لالخالق السيئة".
حوالى  ساراماغو  اصدر  عاما  ستين  وخالل 
والشعر  الرواية  بين  راوحت  عمال   30

والمحاوالت االدبية والمسرحيات.

فاروق وادي

ب��دا المش��هد لعينيه مثق��اًل بالتفاصي��ل: الجنود، 
تس��اندهم قّوات أخرى شبه عس��كرّية )وبدعم 
سياسي ومالّي وعسكري من الواليات المتحدة، 
ب��كل تأكي��د( ُيطلقون الرص��اص بعماء. نس��اء 
وأطفال يفّرُون هلعين، بعضهم يسقط بالرصاص 

تبتلعهم ظالل  وآخرون 
تتناثر  جث��ث  األدغ��ال. 
عل��ى األرض، وجرح��ى 
ينزف��ون، يتعالى أنينهم 
في فضاٍء أصّم صادرت 
نسمة  حّتى  أميركا  منه 

الهواء.
لم يترّدد ساراماغو في 
الحدي��ث إل��ى صحيفة 
ش��هيرة،  مكس��يكّية 
المعه��ودة،  وبجرأت��ه 
عب.  قال: لقد رأيت الرُّ
الصعب أن يدوس  من 
ش��هدت  أرضًا  الم��رء 
مج��زرة كه��ذه. لق��د 
ح��رب  هن��اك  كان��ت 
تختلف عن كّل الحروب، 
لي��س فيها غي��ر فريق 
واحد ُيهاجم، هو الجيش 
الذي��ن  والمس��لحون 
أميركيًا.  دعم��ًا  تلق��وا 
أم��ا الفري��ق اآلخر، من 
الس��كان األصليي��ن، فلم 
وس��ائل  لديه��م  تك��ن 
كانوا  فق��د  للمجابه��ة. 
لديهم  ماء  ال  مطّوقين. 
وال غ��ذاء. كأنه��م ف��ي 

ُمعسكر اعتقال!.
مّرة أخ��رى، بعد أربع 
الكات��ب  كان  س��نوات، 
ي��رى.  رأى..  ال��ذي 
ولك��ن هذه الم��ّرة في 

الزيارة  فخالل  فلسطين. 
التي ق��ام بها وفد البرلمان العالم��ي للكّتاب إلى 
فلس��طين )24 - 29 آذار 2002(، كان جوزي��ه 
س��اراماغو يصف بجرأته المعه��ودة ما رأى. لم 

يترّدد من عقد مقارنة بين 
مش��هد الحياة اليومّية في 
رام اهلل بالمشهد التاريخي 
الذي صنعه الهولوكوست 
أض��اف  "أوش��فيتز".  ف��ي 
متس��ائاًل: أولئ��ك اليه��ود 
الذين قضوا في المعتقالت 
قض��وا  والذي��ن  النازّي��ة، 

في المذابح أو ظلوا منس��يين في الغيتوات، ألن 
يشعروا بالخجل من األعمال الشائنة التي يرتكبها 

نسلهم؟!.
د،  وألن��ه رأى، وقال ما رآه دون خ��وف أو تردُّ

فق��د انطلقت علي��ه الس��هام م��ن كّل الجهات. 
م��ن اليمي��ن الصهيوني ال��ذي اتهمه ب��� "العمى" 
)عنوان روايته الشهيرة( و"الستالينّية"، و"االنسياق 
وراء الدعاية الفلس��طينّية الرخيص��ة" )رّد عليها 
ل االنس��ياق وراء الدعاية الفلس��طينّية  بأنه يفضِّ
"الرخيصة" على االنسياق وراء الدعاية اإلسرائيلّية 
"الباهظ��ة"(. وبالدرجة نفس��ها، لم يس��تثنه كّتاب 

اليس��ار الصهيوني، وفي مقدمتهم عاموس عوز 
وديفيد غروسمان، اللذان استخرجا من جرابهما 
أفع��ى التهمة الصهيونّية المعّلب��ة، التي يقذفونها، 

بكل س��مومها، في وج��ه الذين يج��رؤون على 
الم��سّّ ب� "تاب��و" األخ��الق اإلس��رائيلّية "النظيفة" 
��الح"، أو يدينون  والمش��هود لها ب� "طه��ارة السِّ
المجزرة المتواصلة منذ س��ّتة عقود وأكثر: إنها 

تهمة "الالسامّية" التي لم يترددوا 
بإلصاقه��ا بس��اراماغو قب��ل أن 

يغادر رام اهلل. 
لكن��ه الوعي الذي ظّل يتحّلى به 
لحظته  حّت��ى  العنيد  الش��يوعي 
لم  الت��ي  والش��جاعة  األخي��رة، 
يفتقده��ا يوم��ًا، رغم م��ا كان 
الموق��ف عل��ى صاحبه  يجلب��ه 
من شقاء، في عالم أعمى، فقد 

البصر والبصيرة؟!.
لم ينزعج س��اراماغو من بلوغ 
ردود الفع��ل اإلس��رائيلّية إل��ى 
هذا الحّد، واتس��اعها إلى درجة 
أن المكتبات اإلس��رائيلّية امتنعت ع��ن بيع كتبه 
)في وقٍت كان��ت فيه األكثر مبيعًا هناك(، وإنما 
ألن برلمان الكّتاب العالمي نفسه استنكر شجاعته 
وتبرأ م��ن كالمه.. بل "ونبذوني كأني الطاعون"، 
كم��ا قال. وعلى إثر ذلك، أعلن الكاتب البرتغالي 
انس��حابه من عضوّية البرلمان )هل هناك كّتاب 

عرب أعض��اء في هذا البرلمان العالمي تضامنوا 
مع ساراماغو في تلك األزمة.. وانسحبوا؟!(.

لم يك��ّف س��اراماغو ع��ن انتق��اد الممارس��ات 
 ، ئيلّية ا س��ر إل ا
الزائف  ووعيها 
ج  ت��روِّ ال��ذي 
ل��ه، فق��ال إن 
ئيل  ا س��ر إ
جميعًا  تريدن��ا 
نح��ّس  أن 
مقترف��و  أنن��ا 
ت  ع��ا فظا
الهولوكوس��ت، بصفة مباش��رة أو غير مباشرة. 
إس��رائيل تريدن��ا أن نتخّل��ى ع��ن أدن��ى حكم 
انتق��ادي، وأن نعت��رف بحصانته��ا المطلقة.. "إن 

حجارة داود قد انتقلت اآلن إلى أياٍد أخرى. اآلن، 
الفلس��طينيون هم من يقذفون به��ا. إن جالوت 
يوجد في الجانب اآلخر، مسلحًا ومجّهزًا كما لم 

يكن من قبل أي جندّي في تاريخ الحروب".
لم يتوقف مؤلف "العمى" ع��ن رؤاه الثاقبة وهو 
يط��وف أرض اهلل الواس��عة. ومثلم��ا فع��ل في 
المكسيك، فعل في االكوادور، وفي مناطق أخرى 
م��ن أمي��ركا الجنوبّية، وفي إفريقي��ا التي ترّدد 
خالل س��نواته األخيرة على أواخر المس��تعمرات 
البرتغالّي��ة فيها.. في أنغ��وال وموزمبيق، أو بقاع 
أخ��رى وصلها أو لم يصلها، ولكنه ظّل يمس��حها 
على الخرائط، مواصاًل مهمة الدفاع المبدئي عن 
العدالة وحقوق س��كان البالد األصليين.. األس��ياد 
الحقيقيي��ن ل��ألرض، م��ع التندي��د بديمقراطّية 
البي��ض الكاذب��ة التي س��لبت ه��ؤالء حّقهم في 
أرضه��م وعملت على تمزي��ق هويتهم وإفنائها، 
مستش��هدًا بعمليات اإلبادة العنصرّية للش��عوب 
األصلّية في الواليات المتح��دة األميركّية، "حيث 
تقبع الجلود الحم��راء في المحميات كما لو أنها 

في حديقة الحيوانات"!.
الكات��ب الرائي، راه��ن على أن العالم 
لن يظ��ّل أعم��ى، وأنه س��وف يرى 
ذات يوم تلك الحقيقة الس��اطعة التي 
يراها ه��و بوضوح، وس��وف يعترف 
بأن "العولمة هي نظام شمولي أيضًا"، 
م��رددًا أن هّر العولمة س��يلتهم بال 
رحمة حق��وق اإلنس��ان، وأن أميركا، 
بأصوليته��ا وأنانيته��ا ووقاحتها، تعيد 
إلى التاريخ ظاهرة استعمار تدريجّية، 
بم��ا تنطوي عليه من نزعات مرضّية 
بالس��يطرة عل��ى العالم، وه��ي ترتد 
بالك��ون إل��ى زم��ن االمبراطوريات 

االستعمارّية األولى!
اب��ن  س��اراماغو،  جوزي��ه  مض��ى 
الش��رطّي ال��ذي هّيأته حي��اة العائلة 
ليك��ون منضبط��ًا، وهيأته دراس��ته، 
صانع��ًا لألقفال التي تعلمها في إحدى 
المدارس الصناعّية، ليمارس اإلغالق، 
إاّل أن��ه ع��اش حياته ليكس��ر األقفال 
ويفتح أبواب الحرّية على مصراعيها، 

وُيحلِّق عاليًا. 
كان س��اراماغو يعت��ّز بانتمائه لجذر 
عربّي موسوم بالش��جاعة، وقد ولد 
في قرية "أزينهاجا" )المش��تق اس��مها 
م��ن الكلم��ة العربّي��ة "الزنق��ة"، رغم 
وقوعها على تقاطع نه��رّي األلموندا 
مع التاج��و( لكنه مع ذل��ك خرج من 
زنق��ة الحياة إلى رحاب��ة العالم، دون 
أن ي��وارب ف��ي اإلعالن ع��ن أفكاره 

ومواقفه المبدئّية األكثر شجاعة. 
البرتغال��ي الوحيد  الكاتب  وقد ظ��ّل 
الحائ��ز عل��ى نوب��ل ل��آداب، طوال 
عمره الذي كاد يبلغ التس��عين، يش��كٍّل النموذج 
والمثال على حقيقة أن الرؤية الثاقبة، عبر الخيال 
اإلبداع��ي، ال تنفص��ل عن رؤي��ة الكات��ب للعالم 
م��ن حوله، وال تقوم الواح��دة منهما بمعزل عن 
األخ��رى، أو بدياًل لها. فه��و الرجل الذي رأى ما 
��ه، وفي الواقع القاس��ي من حوله..  رأى، في نصِّ

معًا.
بعيدًا عن ادعاء الفروس��ّية، التي حرص على أن 
ينفيها بش��ّدة، كتب جوزيه ساراماغو في سيرته 
الذاتّية "الذكريات الصغيرة" يقول بحزن شفيف: 
"م��ن يزرني للم��ّرة األول��ى يس��ألني إن كنُت 
فارس��ًا، بينما الحقيقة الوحيدة هي أنني ما زلت 
أعاني آثار الس��قوط عن سرج حصان لم أمتطه 
أبدًا. ربما ال ُيالحظ هذا من الخارج، لكن روحي 

تسير عرجاء منذ سبعين عامًا"!

صانع األقفال الذي كسرها ليحّلق عاليًا 

أضاف متسائاًل: أولئك اليهود الذين قضوا في المعتقالت النازّية، 
والذي��ن قضوا في المذابح أو ظلوا منس��يين ف��ي الغيتوات، ألن 

يشعروا بالخجل من األعمال الشائنة التي يرتكبها نسلهم؟!.

يف منتص���ف آذار 1998، وبع���د ثاث���ة ش���هور م���ن ارت���كاب جم���زرة "اكتي���ال" يف 
"تش���اباس" باملكس���يك، كان "الش���يوعي العني���د"، جوزيه س���اراماغو، يق���ف هناك، 
صامت���ًا.. ُيصغ���ي بذه���وٍل إىل ص���دى ص���وت الرُّع���ب يف ش���هادات الناجني م���ن هول 
مذحب���ة كان ضحاياها من الس���كان األصلي���ني للباد، املطالبني حبقوقهم السياس���ّية واإلنس���انّية.
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نحن بحاجة إلى نس��اء قائدات وبحاجة ماّس��ة 
إلى إبرازهّن باالس��م والصوت والصورة وعدم 
االختباء وراء "نحن" مفتعل أو مبالغ به، العتبارات 
تنافس��ية حزبية )األحزاب مقاب��ل بعضها البعض 
واألحزاب على نط��اق صراعاتها الداخلية(. يجب 
أن يظ��ّل اس��م حني��ن زعبي ف��ي العناوين رغم 
الحساسية و"الَحّكة" اللتين يمكن أن يسببهما هذا 
للكثيرين؛ فالسياس��ة في عصرنا عناوين وصورة 
أو كليب م��ن ثالثين ثانية. أنا كعربي في الدولة 
ال اس��م لي وال صورة إال أس��ماء وصور قياديينا 
وآخرين من أهل الثقافة والفن، يرانا العالم من 
خالله��م. يجب أن نحمي هذه الصور واألس��ماء 

وأن نبرزه��ا عالًيا، فكلما 
ب��رزت زاد حضورنا في 

العالم.
األم��ام حنين زعبي  إلى 
وال تتنازل��ي عن أّي لقاء 
أو  عن��وان  أو  صحاف��ي 
بحاج��ة  نح��ن  ص��ورة. 

إليك في العناوين.

2
لم��اذا ل��م يك��د أحد أن 
"يلتك��ش" لرئي��س لجنة 

المتابعة العلي��ا، محمد زي��دان، العائد من وغى 
مجزرة األسطول، كما حدث مع زعبي وصالح؟ 
حت��ى إّن الكثيري��ن –بعد كل ه��ذه الضجة في 
األيام األخيرة- لم يسمعوا بوجوده أو لو يسمعوا 
ل��ه صوًتا. أهو تقصير م��ن إعالمنا العربي أم أّن 
إعالمنا وجمهورنا باتا يائس��ْين من لجنة المتابعة 

المهترئة إلى هذه الدرجة؟

3
أعجب م��ن التنظيم��ات النس��وية العربية 
في الب��الد )واليهودية طبًع��ا، ولكن لنترك 
ه��ذا اآلن(، التي لم تحّرك س��اكًنا نس��وًيا 
بعد الهجمة الش��وفونية الذكورية الساقطة 
على حنين زعب��ي في الكنيس��ت. كما أنني 
أعجب وأتس��اءل حقيقة كي��ف تعمل هذه 
التنظيمات النسوية )المعدودة على "الجبهة" 
و"التجمع" على حّد سواء(، وبأّي عقل تفّكر. 
فالتنظيم��ات النس��وية ف��ي العال��م تنتظر 
فرصة ال تتكرر أبًدا كهذه كي تحمل قضية 
نموذجية بجدارة وتغزو الشوارع واإلعالم. 
م��اذا تنتظر ه��ذه التنظيم��ات؟ وإذا كان 
األمر سيكون "مفهوًما" 
مع ه��زة رأس عاتبة 
بما يخ��ّص التنظيمات 
"الجبهوي��ة"،  النس��وية 
فم��اذا مع الباقي؟ هل 
فكر أحدهم بأّن ربط 
باألجندة  زعبي  قضية 
النسوية قد يقود إلى 
مس��ار خالف��ّي ل��دى 
الصامدة؟  جماهيرن��ا 
وف��ي ح��ال كان هذا 
صحيًح��ا ألي��س م��ن 
الالزم على جميع نس��ويات البلد أن يقررن 
نهائًي��ا واآلن: أنت��ّن حزبيات أم نس��ويات؟ 
االثنت��ان ال تجتمعان وإذا اجتمعتا فالحس��م 
دائًم��ا لصالح الحزب. أنظ��روا إلى "الجبهة" 

و"التجمع" وسترون األمر ببساطته.
أين الندوات؟ أين المقاالت؟ أين الحمالت؟ 
أين النش��اطات؟ أين األجندة النسوية؟ أين 

إب��راز أّن زعبي نس��وية بارزة ورائ��دة؟ وأين 
رفض الذكوري��ة علنا واإلش��ارة إليها كموبق ال 
يق��ّل خطورة عن االحتالل بذات��ه؟... إمرأُة ُتهان 
ف��ي المش��هد الجماهيري-السياس��ي العام ألنها 
ام��رأة )عزباء ف��ي ال� 38 من عمره��ا( وجميع 
نسويات البلد غائبات )عن األفعال النسوية وليس 
الحزبية(. النسوية فعل صدامّي مستمّر وليست 

رحلة تسويات مريحة مانعة لإلحراجات.
هذا فش��ل َعرْمَرم يس��توجب ألف سؤال وألف 

محاسبة!
4

أس��تعجب أيًضا أن يقول سياسّي بارز من عندنا 
إنه يغفر لتركيا 400 عام من االحتالل بعد مجزرة 
األس��طول. عف��ًوا؟... من ق��ال إّن تركيا المهدي 

المخلص، ولماذا نهّب كاألطفال الُسذج –في كل 
مرة من جديد- لننقاد وراء حماسة تبرد الحًقا، 
متناس��ين أّن تركيا دولة مس��تقلة لها مصالحها 
والح��زب  المس��تفحلة،  الداخلي��ة  وصراعاته��ا 
اإلس��المي الحاكم يس��تخدم غزة وفلسطين في 
صراعه الكبير مع المحكمة العليا التركية والجيش 
العلمانيين؟ تركيا ليس��ت مالًكا يبكي على أقدام 
الفلس��طينيين، وإال لما اكتفت باالستنكار كالنعاج 
عندم��ا فلحوا غ��زة قبل أقّل من س��نة. وكيف 
يمكن أن ننس��ى تخلف وغباء وإكراه 400 عام 
من االستعمار لمجرد أّن الرئيس التركي غضب 
على دولة إسرائيل؟ أين أسطوله الحربي الذي 
توّعد به؟ من المفترض بالسياس��يين أن يقودوا 
الناس، أن يوّجهوهم، أن يصّوبوهم، ال أن يركبوا 
على موجات الحماس��ة 

الشعبوية اإلنفعالية.
عل��ى  تركي��ا  نش��كر 
ونأمل  الحال��ي  دورها 
أن ال يتغي��ر موقفها أو 
أداؤه��ا وفقا لتطورات 
عالقاته��ا وغزلها الدائم 
م��ع االتح��اد األوروبي 

والواليات المتحدة.

5
أن  الخط��أ  م��ن  كان 
يقاط��ع الن��واب العرب 
التي  الكنيس��ت  جلس��ة 
ناقش��ت مسألة تجريد 
النائب حنين زعبي من 
لماذا  امتيازاته��ا.  بعض 
ه��ذه  مث��ل  مقاطع��ة 
الجلسة وعدم مقاطعة 
النقاش في الهيئة العامة 
أو لقاء في القناة الثانية 
جمي��ع هذه  ف��ي  مث��ال؟ 
األماك��ن اللعب��ة "َمبيوعة" 
الس��بب.  ه��ذا  كان  إذا 
نك��ون حذرين  أن  يجب 
المقاطع��ة  مس��ألة  ف��ي 
هذه. من يرغب في لعب 
اللعبة السياسية واإلعالمية 
عليه أن يكون مثابًرا فيها 
وواض��ح الرؤية. كان على 
تك��ون هناك  أن  زعب��ي 
أيًضا، وأن تقش��ر المزيد 
الحق��ارة  طبق��ات  م��ن 
الكنيس��ت  فيها  يرتع  التي 

اإلسرائيلي.

5 مالحظات على أسطول احلرية:
حنني زعيب كمثال

ننس��ى  أن  وكيف يمكن 
تخلف وغب��اء وإكراه 400 
عام من االستعمار لمجرد 
أّن الرئيس التركي غضب 
إس��رائيل؟ دول��ة  عل��ى 

خالد قطامش

)1(
القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009 !!

عندم��ا كان عمري 30 عامًا تحرقت ش��وقا 
لكي أصب��ح 35 علني أتمكن من الدخول إلى 
الق��دس حي��ث كان هذا العمر ه��و "تصريح 

الدخول" إلى القدس،
 وعندما بلغته اصبح العمر المس��موح به 40 
عام��ًا وعندم��ا بلغ��ت األربعين، ص��ار العمر 
المس��موح به هو 45 س��نة.... قلت بسيطة !!! 

فالعمر مثل لمح البصر،
 وعندما بلغت 45 صار العمر المس��موح  به 
دخ��ول القدس في بعض المناس��بات الدينية 

فقط  50 عامًا،

 وهنا وقفت وتساءلت..؟؟؟ يا 
ترى عندما ابلغ الخمسين من 
العمر سأستطيع الحصول على 
تأشيرة دخول الى القدس من 

ممثلية اسرائيل في رام اهلل!!!!
)2(

محاسن ال 45 !!!
لئ��ن مض��ى م��ن عم��رك 45 عام��ا وكنت 

فلسطينيا فأنت محظوظ ....تهمس لماذا؟؟؟
انت مش بحاج��ة الى فيزا لدخول الش��قيقة 

مصر...  يا سالم!! فمصر أم الدنيا
وأن��ت م��ش بحاج��ة للخ��روج ف��ي الب��رد 
الق��ارص، حين يفرض’ من��ع التجول وينادى 
على الش��باب االقل من سن 45 بالمثول أمام 

قوات االحتالل....يا محاسن الصدف!!
يعن��ي أن  فعم��رك تج��اوزال 45  وذل��ك 
فرصت��ك بالحصول على تأش��يرة دخول الى 
واحة الديمقراطية بالد العم سام صارت اكبر 

من غيرك ....يا حالوة!!!

وأيض��ا ممك��ن أن  تمر عبر إح��دى بوابات 
كش��ف  ال��ة  ف��ي  الم��رور  دون  "الجس��ر" 

االرهابيين....ياه  ههههههه!!!!
أنت بلغ��ت الخامس��ة واألربعي��ن عليك أن 
تفتخ��ر... فنمرة حذاء الزي��دي تحمل نفس 

الرقم....هيك عدلتها !!!
)3(

شرطي ومخبر وقوة خاصة!!!!
كنت مزعوج جدا من عدد المش��اركين في 
الفعالي��ات التي رافق��ت التحركات الش��عبية  
للتضام��ن مع نصفن��ا األخر في وج��ه الحقد 

العنصري.
 وكنت أتساءل دائما أين التنظيمات وأطرها 

الجماهيرية.
ولكن عندما رأيت مسيرة يوم الجمعة والتي 
رافقت تحركات الشارع في كل أقطاب الدنيا، 
فرح��ت له��ذا الكم الهائ��ل من المش��اركين. 
ولكن هذه الفرحة لم تدم طويال، واكتش��فت 
أن الحضور موزعين شرطي، ومخبر، وقوة 

خاصة ومواطن! فقلت ربم��ا أن الجميع يود 
أن يعبر عن رأيه ويفرغ ما يدور في داخله.

 ولكن بأس��رع من البرق تح��ول الثالثي إلى 
أداة قم��ع موح��دة ف��ي وج��ه الراب��ع حيث 

اكتشفوا اختالفه عنهم.
)4(

شرطيات!!!!!
سررت كثيرا عندما ش��اهدت "صبايا" يلبسن 
الزي الش��رطي في مس��يرة رام اهلل ، وقلت 
حقيقت��ًه إن رام اهلل تش��كل نموذج��ًا مختلفًا 
عن باقي المدن الفلس��طينية بتعدد مشاربها 
السياس��ية وبكثرة مراكزه��ا الثقافية والفنية 
وبتعايشها الديني التي تشكل مجتمعة عناصر 
هام��ة لمدينة عصرية، ولكن بلحظة أس��رع 
من الب��رق انقلبن هؤالء "الصباي��ا" الجميالت 
إلى وحوش كاس��رة بهجومهن على شابات 
ف��ي نفس عمرهن ومالحقته��ن لصبية بعمر 

إخوتهن وأيضا الكتشافهن باختالفهم عنهن.

هذيان حقيقي

رأي

1
من املتبع يف مناحينا أن خنجل من ش���خصنة النضاالت وأن نسعى بكّل صيحاتنا 
كي نس���بغ القضية العينية لقائد/ة بشعارات الوحدة و"كلنا" و"قضيتنا مجيًعا". 
ومن اجلائز أن يكون هذا األمر حُمبًذا عندما يكون الفرد الذي يف الواجهة انتهازًيا 
جب���دارة أو منتحا، مثل أن تنش���ر عن تهديد على حياتك بعد ش���هر م���ن وقوعه، جملاراة 
العناوي���ن اآلنية. ولكّن هذه النزعة س���يئة أيًضا يف حال���ة النائب حنني زعيب، اليت برزت –هي 

ورائد صاح- يف اإلعام اإلسرائيلي والعربي بعد جمزرة أسطول احلرية.

http://www.horria.org/romman.htm
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كان أطزج عرض ل� "ْبعرض إمي" الذي يقّدمه 
 )one man show( ش��ماس كع��رض وحي��د
األربع��اء، 23 حزي��ران، في القاع��ة الكبرى في 
مس��رح "المي��دان" ف��ي حيف��ا، وكان��ت القاعة 
ممتلئة- إذا كان هذا المقياس يهّم هواة العّد. 

الثالث في  الع��رض  إن��ه 
وهو  الع��روض  سلس��لة 
أش��اهده،  ال��ذي  األول 
رأى  م��ن  وبش��هادة 
الس��ابقْين )أو  العرضْي��ن 
العرض  ف��إّن  أحدهم��ا( 
األخير كان قفزة واضحة، 
البداي��ات.  عك��س  عل��ى 
ش��ماس  حن��ا  وبالفع��ل: 

رائع!
عندم��ا يدخ��ل ش��ماس 
إل��ى المنصة عل��ى خلفية 

شانس��ون فرنس��ي تتب��ادر إلى ذهن��ك فوًرا 
ش��خصية "مس��تر بين" التي تشبه شماس شكال 
وَمس��لكًيا. عندها توّجسُت. فشماس الذي بدأ 

الرقص على ألحان هذه األغنية 
بدا أنه س��يرتكن إلى الّسهولة 
الكامنة في ش��خصيته  الفورية 
وينس��ى  وس��يتأتئ  الكوميدية 
النّص وسيس��تنفد ويس��تنزف 
والّصفن��ات  الوقف��ات  جمي��ع 

والحدي��ث ع��ن اللخ��ات، وهي أم��ور قّدمها 
ش��ماس في مس��يرته 
ه��ذا  حت��ى  الفني��ة 
ش��ماس  لكّن  العرض. 
ُيدهش��ك في المشوار 
قطعه من وقت  الذي 
 " س نحا - س ش��ما "
أحببناهم��ا-  )اللذْي��ن 
في البدايات باألساس( 
وحت��ى ه��ذا الع��رض 
المتف��ّرد، حت��ى تخاله 
اختم��ر طوال س��نواته 
كي  )تقريًبا(  األربعي��ن 
يق��ف ويحكي القّصة من أولها: من آدم وحواء 

وحتى إعالنه البطولي الفتاك: "أنا مش زلمه"!
أنت ترى حنا شماس جديًدا، ساطًعا، ال يخجل 

من تعثره اللفظي أحياًنا أو عفويته الجس��دية 
في وقفته على المسرح؛ يتحّدث بصدق كبير، 
بتفاصي��ل ُمخجلة أحياًنا عن��ه، بغّض النظر عّما 
إذا كانت أوتوبيوغرافية حًقا أو ال- ما يهّم أنها 
ُت��روى أمام جمهور النس��اء والرجال على أنها 
حياته الش��خصية. إنه انتحارّي فدائّي ال تدري 
كيف خرج من مس��يرة ش��ماس التي تعثرت 
بعض الش��يء مؤخًرا، وربما لهذا السبب وضع 
ش��ماس بيضاته )بجميع ما تحمل��ه الكلمة من 
معاٍن( في س��لة ه��ذا الع��رض- وعليه وعلى 

أعدائه.
من��ذ زم��ان ل��م أَر أو أق��رأ أو أس��مع مث��ل 
المونول��وج الطويل الذي يتلوه ش��ماس على 
المنّص��ة، ذابًحا في��ه كّل التابوه��ات والبقرات 
االجتماعية: العادة السرية )عند الشباب والصبايا 
على حّد سواء!(، السكس، النفاق، التلون، العادة 
الش��هرية، مجالت الس��كس، مواق��ع االنترنت، 

الدقائ��ق األرب��ع التي تس��تغرقه 
ك��ي "ُيبعب��ع". حتى ف��ي قاموس 
المصطلحات والكلمات ذبح بقرة 
أو اثنتين، مثل "عل��ى زبي"، "أخو 
منيوك��ة"، "تعريصة"، "كس أخت"، 
الخ من درر اللغة العربية الجميلة 
التي علمونا أنها "قذرة" و"مهينة" 
و"عي��ب"، مع أنه��ا م��ن الركائز 
األساسية في تطوير شخصية كّل 
عربي فخور. وال ينس��ى شماس 
النفاق السياس��ّي والنكبة )ما قبلها 
وم��ا بعدها( والحالة الس��وريالية 

التي يحياها العربي في ديارنا.
يق��ف ش��ماس أم��ام جمه��وره 
وج��ودي"  أب  "س��تاند  ويق��دم 
إذا أردت��م؛ س��تاند أب ال يخجل 
التي يتحدث عنها وال  بالتراجيديا 
يتوانى ع��ن عيش لحظات صدق 
محزن��ة ودرامي��ة ف��ي منتصف 
الّضحك )طال��ت أكثر من الالزم 
في موقع أو اثنين(. إنها الكوميديا 
العنيف��ة، مس��رح القس��وة، الفن 
الملتزم في تجليه، رغم س��خرية 
شماس نفس��ه من الفن الملتزم 
في العرض نفسه. شماس ملتزم 
بش��خصه،  بهواجس��ه،  بهموم��ه، 
بعائلت��ه، ببل��ده؛ ه��ل هن��اك ما 
يمكن اإللتزام ب��ه أكثر من هذا؟ 
وإذا كان الش��اعر األمريكي المخضرم تشارلز 
بوكوفس��كي ق��ال "الكتاب��ة الحذرة ه��ي كتابة 

ميتة"، فإّن شماس حٌي، ممتلئ حياًة.
كم��ا أّن الجمهور أبدى نضًج��ا في التفاعل مع 
"بذاءات" و"س��فاالت" حنا، ول��م ينَس أن يصغي 
بتمّعن أيًضا وهو يضحك، ف��كان التصفيق يتلو 
نق��ًدا جارًح��ا يقوله ش��ماس- وهذه ش��هادة 
ُتذكر، رغم التساؤل الذي تساءلناه أنا وصديق 
في نهاية العرض: هل يمكن عرض هذا الستاند 
أب في مج��د الكروم أو الناصرة أو إم الفحم، 

أم أنه سُيستساغ فقط لدى جمهور حيفا؟
حن��ا ش��ماس منعش، موج��ع، مضح��ك، مثير 
للتفكي��ر. م��ن يبح��ث ع��ن إضح��اك س��هل، 
س��طحي، تنكيتي، عليه البحث عن عرض آخر. 
أنا سأضحك وس��ُأْصَدم ثانية مع شماس، أّنى 

سنحت لي الفرصة.

من الصعب تسمية العرض الذي يقّدمه الفنان حنا مشاس 
يف األيام األخرية "س���تاند أب" باملعن���ى الكامل واملتداول 
للكلم���ة- ولكنه عرض "جام���د"، إذا مسح لي مشاس بتبين 
توّجه���ه اخلطابّي يف العرض. فش���ماس ال يقلد إيدي مرييف 
)مثا( يف عروضه الس���تاند أبية، من ناحية اللجوء إىل "سليبستيك" 
ك���� "ُمكرّب صوت وحركة" للمضامني اليت يس���ردها، بل تراه يف معظم 
الع���رض يلجأ إىل محيمية ما مع جس���ده، مع صوت���ه، مع وقفته على 
املس���رح، على عكس املتوقع من ممثل يقف على اخلش���بة وحده أمام 
قرابة 350 شخًصا وعليه أن "يعمل دّب وسعدان" كي ال ميّل اجلمهور 

اآلتي للضحك باألساس.

مشاس: مشاس – 
"ْبعرض إمي" إشي فلِ�ع! 

وربم��ا لهذا الس��بب وضع 
شماس بيضاته )بجميع ما 
تحمله الكلمة من معاٍن( 
ف��ي س��لة ه��ذا الع��رض- 
أعدائ��ه. وعل��ى  وعلي��ه 

سليم البيك

ال يربط بين أي مش��هد في الفيلم وأي مش��هد 
آخ��ر أي راب��ط منطق��ي، بل ربم��ا ال يربط أي 

مشهد بنفسه أي رابط منطقي.
حس��نا، أحب ه��ذا الغموض والضي��اع العبثي في 

الس��ينما والتش��كيل وأحيانا في األدب، لكن 
ليس في السياسة.

ال ش��ّك أن سياسيي رام اهلل مبدعون ولكن 
في مجالهم، أي في السياس��ة، وواضح أنهم 
اختاروا تّيار العبثية Absurdism ليطرطشوا 
بإبداعاته��م علين��ا، رغ��م أنه��م ال يفتؤون 
ي��رّددون أن سياس��تهم واقعي��ة. ورغم أن 
الف��رق بين العبثية والواقعي��ة تماما كالفرق 

بين رئيسهم وتشافيز أو مارادونا.
على كل حال صار الذي صار وذّكرني الفيلم، 

آسفًا، بسلطة رام اهلل.
)كنُت "بلعُت" هذا الربط بين الفيلم والس��لطة لو 
ا"  أن أحد أبطال "جمهورية رام اهلل" كان "سكس��يّ
كبط��ل أفالم ِفّلين��ي والفيلم المذك��ور تحديدا، 

ماستروياني،  مارتشيللو 
ولك��ن حتى ه��ذه "مش 
ظابطة مع رّبه��م". يبدو 
 Déjà vu �أن للربط وال

هذه محّفزات أخرى.(
وصفنت  الفيل��م  أوقفت 
تذّك��ر  مح��اوال  قلي��ال، 
متى وأي��ن مررُت بهذه 
قب��ل،  م��ن  المش��اهد 
أعرف جيدا أنني أشاهد 
األول��ى،  للم��رة  الفيل��م 
أنني  قوي  ينتابني شعور 
ش��اهدته منذ زمن، بل 
وشاهدته وخبرت ما فيه 
مرارا، وأنه حقا مألوف جدا لدي، لكني استبعدت 
الربط الفوري بين ماستروياني وبين أحد عابثي 

رام اهلل.
ثّم ل��م أس��تغرق وقتا ول��م أبذل جه��دا ألربط 
ذهنيا بين الفيلم العبثي )كتّيار في السينما( وبين 

السلطة العبثية )كتّيار في السياسة(.

كما في الفيلم حيث ال شيء خّصه بأي شيء آخر 
وال حتى خّصه بنفسه، فالسلطة "الِفّلينية" ال لشيء 
عندها خص بأي ش��يء آخ��ر: حق عودة، أرض 
48، غزة، أس��رى، مس��توطنات، جدار، حواجز... 

وأم��ور كثي��رة يب��دو أن الس��لطة لم 
تهتِد بعد لربط منطقي بينها كلها وبين 
بعضها، أو حتى بين أي منها وبين ذاتها، 
ع��دا عن أنها غس��لت يديه��ا من أهم 
قضيتين، وهما حق عودة الالجئين إلى 
قراه��م ومدنهم ف��ي الجليل والمثلث 
بفلس��طينية هذه  والتمس��ك  والنقب، 

المناطق، المحتلة عام 48.
أرى أن الف��ن ب��كل أجناس��ه، ال يجب 
أن يوض��ع تح��ت مس��اءلة الفهم من 
عدمه، ألن القطعة الفنية )سينما، أدب، 
تش��كيل..( ال بد لها م��ن مواقع غامضة 
فيه��ا تضمن ص��ون وتج��ّدد جماليتها، 
كما أنها تتغذى م��ن ذاتية الفنان. لكن 
األمر غير ذلك في السياسة، حتى وإن 
تجاوزن��ا حالة اإلب��داع والخلق الدائمة 
)واااو(، وكذلك الذاتية المفرطة )يعئ(، 

عند سياسيي رام اهلل.
االس��تنتاج الوحيد ال��ذي توّصلت إليه 
يكم��ن ف��ي أن اإلب��داع عن��د ه��ؤالء 
الش��عب،  قدرة  يف��وق  السياس��يين 
وأن��ا م��ن بينهم، عل��ى الفه��م. ربما 
ه��م مبدع��ون ألني أساس��ا ال أفهم 
عليه��م، ربما هنالك حق��ا تّيار العبثية 
في السياس��ة وهذا ض��رب من الفن 
واإلبداع، وأنا وهذا الشعب المشّحر 
ال نمل��ك م��ا يكف��ي ال م��ن الذائقة 
الفنية وال م��ن الثقاف��ة وال الرفاهية 
الس��تيعابه، وال نح��ن نح��ب الحي��اة 
بما يكفي لذلك، أليس��وا هم يحبون 
الحي��اة، الرق��ص والغناء والموس��يقى 
أليس��ت  )ياااي(؟  الس��لمية  والمقاومة 
تلك هي الحياة الحلوة؟ أليس هذا هو 

اسم الفيلم:  La Dolce Vita؟

Déjà vu
والدولتشي فيتا

الرب��ط بي��ن  "بلع��ُت" ه��ذا  كن��ُت 
أح��د  أن  ل��و  والس��لطة  الفيل��م 
أبط��ال "جمهوري��ة رام اهلل" كان 
"سكس��ّيا" كبط��ل أف��الم ِفّليني

رأي

كن���ت أحض���ر فيل���م La Dolce Vita لإليطالي 
 Déjà �فيديريكو ِفّليين حني فجأة ملعت برأسي تلك ال
vu- وه���و الش���عور األكيد ب���أن أمرا م���ا حدث من 
قب���ل أو متت رؤيته متاما كما حي���دث أو تتم رؤيته اآلن- 
فتمّهلت قليا ألس���توعب ما الذي حيصل، عن���د آخر هذا الّنهار.



مروان عبد العال 

مث��ل تلك الم��رارة المجبول��ة بالخيب��ة، أنتظر 
المفاج��أة ذاته��ا، الت��ي كتبها غس��ان كنفاني في 
روايت��ه عائد الى حيفا، عندم��ا أدرك أن الطفل 
الذي بقي منسيا في البيت عند وقوع النكبة كان 
أسمه خلدون وصار " دوف". وأن الشخص الذي 
انتظرته في الفندق، بدل اس��مه بمعرفته وليس 
بارادته كما ق��ال، وهو غير "دوف" الذي أعطوه 
اس��مه مرغما  ي��وم  كان  صغي��را وترعرع في 
كنف عائلة يهودية وصار جنديا في جيش الدفاع 

االسرائيلي، كما تقول رواية عائد الى حيفا.
"أي خلدون يا صفية؟ أي خلدون؟ أي لحم ودم 
تتحدثين عنهما؟ وأن��ت تقولين أنه خيار عادل! 
لقد علموه عشرين سنه كيف يكون. يومًا يومًا، 

األكل  مع  ساعة ساعة، 
والف��راش..  والش��رب 
ثم تقولين: خيار عادل! 
إن خل��دون، أو دوف، 
إن شئت،  الشيطان  أو 
أتريدي��ن  يعرفن��ا!  ال 
هنا  لنخرج من  رأيي؟ 
الماضى.  إل��ى  ولنع��د 

انتهى األمر. سرقوه".
قالها  هكذا  س��رقوه.... 
ف��ي  بحس��رة  س��عيد 
عائ��د الى حيف��ا.... لكن  
أيف��ان  أن  مفاجأت��ي 
المنتظر هذا، هو ليس 

ذاك المعروف بالرهيب، وليس شابا المانيا، كما 
اعتقدت، أنه صديق من المخيم أس��مه "عرب"، 
كن��ا زمالء في الزق��اق والمدرس��ة اطفال زمن 
اخترعناه��ا ف��ي حدود ال��رواق الس��ري، عندما  
اس��تفقنا من غفلة زمن غلي��ظ، في حضن مكان 
ألي��ف، يتكور كجنين من طي��ن، يتحول الى بيت  
مهم��ا  يكبر لن يتحول ال��ى وطن، الخيمهة مهما 
كب��ر عامودها س��تبقى خيمة، ونح��ن نفتقد الى 
موطئ قدم  كي نس��ابق عظمة االح��الم. يومها 
كان شابًا وأختفى في مواسم الهجرة الى المانيا. 

في رأسي حضر ذات المشهد في رواية غسان.
"تعال يا دوف، يوجد ضيوف يرغبون برؤيتك". 

وانفتح الباب بش��يء من البطء، وألول وهلة لم 
يصدق، فقد كان الض��وء عند الباب باهتًا، ولكن 
الرجل الطويل القامة خطا إلى األمام. كان يلبس 

بزة عسكرية، ويحمل قبعته بيده. 
وقفز س��عيد واقفًا كأن تيارًا كهربائيًا قذفه عن 
المقع��د، ونظر نحو ميريام وه��و يقول بصوت 

متوتر: 
� "هذه هى المفاجأة؟ أه��ذه هى المفاجأة التى 

أردت منا انتظارها؟".
نظ��رت بوجه ع��رب أو أيفان، م��دركًا انك لن 
تستطيع أن تكون بطاًل أو اسما ما لم تعيد قراءة 
نفس��ك ولو خ��ارج الرواي��ة حتى تخلقه��ا وتحيا 
وتحلم.  ومرغما تفتح نافذة االسئلة من السطر 
االول ال��ى لغز االس��م الجديد، كي��ف ؟ ولماذا؟ 

تستهجن وتهيج وتبرر. 
في الحارة الساحلية، آخر بيت على حافة الشارع، 
حي��ث تفص��ل عي��ادة االن��روا بينه وبي��ن  رمل 
الشاطئ، والطفل يجفل من اقتحام الريح وطعمه 

يس��امراجفانه،  كان  وان  المال��ح، 
يداع��ب خياله في هسهس��ة ليلية 
يعزفها فوق وس��ادته كي يغط في 
ن��وم يضبط عل��ى منبه يق��رع مع 
آذان الفجر، والبحر يرمي امواجه، 

مطمئنا وديعا تحت أبط الدنيا.
بعيني��ن  األس��مر،  الول��د  "ع��رب" 
تكتحل بالس��واد، وبشعره الفحمي 
الداك��ن، يس��وح بخصل��ة تتدل��ى 
على يمي��ن الوجه. تص��دح قهقاته 
الساخرة، فتخترق جدار المدرسة، 
يفيض بالن��كات والقصص والنوادر 

واألغاني.
الصغي��ر، ش��اهد  الق��ش  كرس��ي 
صامت على ضجيج االزقة المعتمة، 
الزاوي��ة  وف��ي 
الح��ادة  الرمادي��ة 
التي احتجزت نصف 
ال��زاروب كي تصير 
ملحم��ة، تقب��ع على 
باب س��وق  ط��رف 
الخض��ار، يس��تخدم 
الصغي��رة  الس��كين 
ف��ي تش��قيف اللحم 
خشبية،  طاولة  فوق 
ويدندن كي يؤنس 
راقص��ا،  وحدت��ه 
حض��ور  وينتظ��ر 
النجي��ب،  المصغ��ي 
كي ي��روي على مس��امعه نزوات 
أيضا،  والش��يقة  الش��قية  المراهقة 
ومغامرات ممتعة في س��يرة أول 
الحب، متباهيا بأن خط شاربيه بدأ 
بالظهور، معلنا موس��مه الش��بابي، 
هناك م��رآة بحجم الك��ف معلقة 
عل��ى زاوية الحائ��ط. يرمقها رافعا 

غرته لالعلى كلما كانت في مرمى النظر، ويلقى 
بانفاس��ه على جمال نس��ائي معلق امام ناظريه، 
عل��ى جدار يحتف��ل بميالنه، وبص��ور مقصوصة 
م��ن مجالت الفن، وبش��غف للتصوي��ر والتمثيل 

والغناء.. 
تربى هنا تحت الزينكو في زواريب المخيم، ولم 

تربه مريام وال أيفرت، ولكنه أنتهى الى دوف!
"أن��ا لم اع��رف ان ميريام وايفرات ليس��ا والدى 
إال قب��ل ثالث أو أربع س��نوات. منذ صغرى وأنا 
يه��ودى. اذه��ب إلى الكني��س والى المدرس��ة 

اليهودية وآكل الكوشير وأدرس العبرية. وحين 
ق��اال لى � بع��د ذلك � أن وال��دى األصليين هما 
عربي��ان، لم يتغير أى ش��يء. ال، ل��م يتغير. ذلك 
ش��يء مؤكد.. إن اإلنس��ان هو ف��ى نهاية األمر 

قضية".".
أنت لس��ت أيفان القديم وال الجديد، أنت عرب 
الحقيق��ي الذي تغير في كل م��رة  فكيف يكون 
خ��ارج اس��مه؟ يعني ماذا نس��ميه؟ اس��مه أيضا 

قضية.... هو صراع على األسم كما المعنى.
يوم كان يس��اعد والده في الدكان، لم يجرؤ ان 
يبال��غ بمزيد من صور االغراء، حتى ال تكش��حها 
س��كين الوالد الوقور، يدمن الحركة في مسرح 
س��ردابي يس��مى الملحم��ة، ال ي��كاد ان يتس��ع 
لشخصين، اضيق من سرير نوم مزدوج، يستطيع 
الزبون ان ينحش��ر معه في مس��احة ضيقة وان 

كان��ت أمرأة ، فتكتفي بالوق��وف خارجا وتتناول 
البضاعة من الشباك.

ع��زف وخبي��ط منظم تتن��اوب في الحانه س��ن 

الس��كاكين وتبديله��ا بطريق��ة تقنية ف��ي تنعيم 
عالس��كين أو فرم  القطعة رأس عصفور حسب 
رغبة الش��اري، ويردد مع الكاس��يت الذي يدور 
في مسجلة صغيرة أغنية "زاي الهوى يا حبيبي..." 
مع المطرب عبد الحليم حافظ  قبل أن يرمي ما 

بين يديه على كف الميزان.
طقوس يمارس��ها "عرب" في ايام الضجر. يخرج 
من عباءة الملل نحو البالطة الخارجية للملحمة. 
ذكرني كيف كان يردد مع فيروز أغنية:" صرلي 
شي مية سنه مشلوح بهالدكان عافتني الحيطان". 
وألن قضية االسم المس��تعار بقيت تحتل عقلي... 

أتمتم أغنية "أسامينا... شو تعبو أهالينا".
"وس��أل نفس��ه فجأة: ما ه��و الوطن؟ وابتس��م 
بمرارة، وأس��قط نفسه، كما يس��قط الشيء فى 
مقعده، وكانت صفية تنظر إليه قلقة، وتفتح فى 
وجهه عينين متس��ائلتين، وعندها فقط خطر له 

أن يشاركها فى األمر، فسألها:
� "ما هو الوطن؟" 

وارت��دت إلى الوراء مندهش��ة وهى تنظر إليه 
كمن ال يصدق ما س��مع، ثم س��ألته برقة يكتنفها 

الشك: 
� "ماذا قلت؟". 

� " سألت: ما هو الوطن؟ وكنت أسأل نفسى ذلك 
السؤال قبل لحظة. أجل ما هو 
الوطن؟ أه��و هذان المقعدان 
اللذان ظ��ال فى ه��ذه الغرفة 
عشرين س��نة؟ الطاولة؟ ريش 
الطاووس؟ صورة القدس على 
النحاس��ي؟  المزالج  الج��دار؟ 
ش��جرة البلوط؟ الش��رفة؟ ما 
هو الوط��ن؟ خلدون؟ أوهامنا 
البن��وة؟ ما هو  عنه؟ األب��وة؟ 
الوطن؟ بالنس��بة لبدر اللبدة، 
ما هو الوطن؟ أهو صورة آية 
معلقة على الجدار؟ إننى أسأل 

فقط". 
"دياس��بورا" ليس��ت الوطن وال 
حتى الخيمه الت��ي نلتحفها من 
الس��لك الى الس��لك، الوطن ال 
يحده االس��الك، يضيق السرير 
فيكت��ب  كبرن��ا،  كلم��ا  اكث��ر 
س��يناريو جدي��د لغربة أش��د 
مضاضة. كان الهوس بالصورة 
الى درجة الدخول في الصورة. 
وحينما تتل��ون الصورة وينظر 
"ع��رب" ف��ي نفس��ه، ليش��اهد 
يظنه��ا  "عربس��يك"،  ص��ورة 
نفس��ه، ترف جفنيه كي تصحو 
ثانية في بيت قديم، وترتعش 
الرجولة فيستعيد داخلي، ذاك 
الشريك الذي وصل الى مرتبة 
أع��ز االصدق��اء، مراهقا يتأتئ 
في مرآة  نفس��ه. وكي يطيب 
لنا أن نلتقي في الزاوية الحادة 
وباسم جديد في ساحة  مدينة 
غريب��ة ف��ي غربة يص��ر على 
أنها قس��رية.  في االسم غربة 

جديدة. 
) أما بالنس��بة ل��ي فأنا هنا بعد 
انهيار جدار الش��رق لندخل ف��ي جدران الغرب، 
تغي��ر الكثير من تفاصي��ل حياتنا، ف��ال الرفيق وال 
الصديق وال من يريد تغيير العالم أصبح موجودًا، 
والجميع تحول الى ماكينات تعمل 8 ساعات في 
اليوم، وربما لهذا الس��بب أش��علت تلك الصورة 
في داخل��ي بركانًا خامدًا ظنن��ت أنه خرج من 

الخدمة.
بعد تنقلي في محط��ات التلفزة األلمانية حطت 
بي الرحال في القس��م العربي لمحطة" دويتش��ه 

فيلله"(
خاطبته قائال: إس��منا ليس ص��ورة وليس مرآه 
نكسرها إن لم تعجبنا  الصورة، إنها هويتنا وأنت 

"عرب" لست "إيفان" البتة...."
 وعاد فنظر إلى )دوف( وبدا له مس��تحيال تماما 

أن يكون هذا الشاب من صلب تلك المرأة"
وان��ا أقول: أنت م��ن صل��ب ذاك الوالد الذي 
إعتمر العقال وعبس في وجهك كي تكون رجأل، 
وحدثك عن الجليل وأيام الحصاد والبيادر، بأي 
ح��ق تلغي أس��مه بجرة قلم، م��ن أجبرك؟ رد 
فورا:" نع��م أجبرت. ثم صمت، وأكمل: الس��بب 
نظ��رة الريبه واالتهام والش��ك. كلم��ا تصادفت 
بواح��د هنا وقلت اس��مي عرب ين��زع يده من 
يدي وخاصة بعد حادثة 11 سبتمبر. صار العربي 

غسان كنفاني
بال اسم كأننا بال رواية

فاسمك الوحيد يدلني 
عليك، واسم عن اسم 
تعود  كي  أيضا.  بفرق 
تعود  نفسك  الى  أنت 
فنعود  فيك  حيفا 
إلينا وتعود  اليها 

 لرواية غس���ان كنفان���ي " عائد اىل حيفا"  طع���م أخر عندما تولد بعد مثاني���ة وثاثون عاما 
على رحيله. يف ظل إزدحام الكام عن اللجوء وأمثانه على االنس���ان ومحلة املوضة الس���ائدة ضد 
التوط���ني وهواجس اهلوية. لتبدو ذاك التازم بني خ���ط "دوف" الذي كان أمسه خلدون عندما 
ت���رك طفا يف مهده أثر حرب ع���ام 1948 .وخط الاجئ " عرب" الذي ص���ار أمسه "أيفان". ملا 
عاد س���عيد بطل الرواية مع زوجته صفية كي يتفقد بيته يف حيفا،  ليبدأ حوار مع  ابنه خلدون 
عنده���ا اكتش���ف أنه أصبح جمندا يف جيش الدفاع االس���رائيلي. عن معن���ى الوطن واهلوية وأن 
االنس���ان يف نهاية االمر قضية. وهو الس���ؤال ذاته الذي حضر يف أخر نسخة من كلفة اللجوء مع 
صديقي " أيفان" وبينهما  وقائع جديدة وحتوالت وأمكنة وأزمنة خمتلفة ولكل أس���بابه املتعددة.

فلسطين  تزور  أن  تستطيع  ربما  بأنك  أعرف 
تستطع  لن  لكنك  االلماني"،  أيفان  الجديد"  باسمك 
الفلسطيني عرب"  االصيل"  بأسمك  اال  اليها  العودة 

رأي



متهم��ا. كل الع��رب. فكيف بعرب فلس��طيني 
مثلي. حت��ى المط��ارات العربيه. نع��م العربيه 
ي��ا صديقي في تونس مث��ال، زرتها موفدا من 
االذاع��ة االلمانية وانا احمل الجنس��ية االلمانية. 
ولكن عندما قرأ االمن أسمي قلت عن حقيقة 
هويتي بصراح��ة. فكان التعاط��ي مختلف عن 
الذي��ن يحملون أس��ماء أجنبية. االن وباس��م 

أيفان نلت أحتراما أكثر."
 مث��ل كل اترابك في القري��ب الذي هو بعيد 
والبعيد الذي هو أبعد أن تكون بغير أس��مك  
كأنك بال رواية، معزوال في دهليز "الدياسبورا" 
تنتفى الذات، ال تكلف نفسك عناء االختباء وراء 
األسم، لذنب الغياب وربما تصير انت الممنوع 
وحين ال تقوى على ان تشهر االقامة، انك خلف 
الوق��ت تبحث في الس��اعة ع��ن عقاربها، كي 
تمنحك اج��ازة مرور. الزم��ن يتحكم بجرعة 
الش��وق في رئتيك. المكان يحلق بعيدًا وشبح 
الحكاية يح��وم فيه، كأنك تفرط بالغضب وبما 
تبقى من الفرح. تدخن بش��راهة وتعطي نكهة 
االيام الخوالي كأسا آخرًا من الحب القرمزي 

المشتعل من قلب واحد.
 "هذا هو الوطن"، قالها لنفس��ه وهو يبتسم، ثم 

التفت نحو زوجته: 
� "أتعرفي��ن ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو 

أال يحدث ذلك كله". 
هل عرفت ما هو الوطن يا صديقي؟ خذ وقتك 
كافيا لألجابة وستردد مع  العائد الى حيفا  ذات 
الجواب، نع��م "اال يحدث ذلك كل��ه" من حياة 
مليئ��ة بالمعنى، يوم تترك لي ابتس��امه خاصة 
في مواجه��ة دمعة موارب��ة، مازالت تتلكأ في 
العين ولم تسقط بعد ، يوم وجدت نفسك في 
حالة جدار... قص��ة مزمنة من قيد الجدارات، 
كي تنشطر هائما بين جدارين، تحمل حقيبتك، 
تلملم داخلها كل االراجيح الطفوليه، س��تصدق 
نب��وءة غس��ان وكأنك تهتف لي بلس��ان بطل 

عائد الى حيفا عندما " قال سعيد: 
� "لي��س ثمة ما يقال. بالنس��بة ل��ك ربما كان 
األم��ر كله حدثا س��يئ الح��ظ، ولك��ن التاريخ 
ليس كذلك، ونحن حين جئنا هنا كنا نعاكس��ه، 
وكذل��ك، أعت��رف لك، حي��ن تركن��ا حيفا، إال 
أن ذلك كله ش��يء مؤقت. أتعرفين ش��يئا يا 
س��يدتي؟ يبدو لى أن كل فلس��طينى سيدفع 
ثمنا، أع��رف الكثيرين دفعوا أبناءهم، وأعرف 
اآلن أننى أنا اآلخ��ر دفعت ابنًا بصورة غريبة، 
ولكنن��ى دفعته ثمنا.. ذل��ك كان حصتى األولى، 

وهذا شيء سيصعب شرحه". 
ألن كل فلسطيني س��يدفع ثمن الشتات وانت 
دفعت الثمن بأن انتحلت اس��ما غير اس��مك، 
شطبته بجرة قلم، وألي سبب؟ حتى يحترمك 
االخ��ر... وهل احترمك أكث��ر؟ هي أخر حصة 
م��ن طعم اللجوء التي تلوكها غربتك. نضرس 
م��ن حصرم ل��م نأكل��ه، أع��رف بأن��ك ربما 
تس��تطيع أن تزور فلس��طين باسمك الجديد" 
أيفان االلماني"، لكنك لن تستطع العودة اليها اال 

بأسمك االصيل" عرب" الفلسطيني. 
في لحظة عشق تستنفر كل االساطير المختبأة 
ف��ي كيانك، س��تقاتل الس��تعادة اس��مك أيضا 
وتفت��ح صفح��ات من تاري��خ الضياع، أس��ماء 
نحملها ونحميها من خناج��ر الغير ومن طعنة 
الذات لذاتها، قهرا او قسرا. فأسماؤنا هي بذور 
أحالمن��ا وقد تنبت في موس��م واحد وتخرج 
دفع��ة واحدة عن بكرة ابيه��ا. لتعلن للتو، بأننا 
عل��ى وعد  "العائد الى حيفا" أن الظلم هو أالب 
الش��رعي لدوف وأيفان وغيرهم، وأن" دوف" 
يعلن هزيمته، لحظة التوقف عن التناس��ل فينا 
او حت��ى للوالدة من جدي��د داخلنا، مدركا أن 
االنتص��ار على الظلم هي فرصته كي  يس��تعيد 
خل��دون مرغم��ا من وصي��ة غس��ان كنفاني 
عندم��ا طلب العائد س��عيد  من ابنه خالد  أن 
يبقى يحمل س��ؤال الذكرى ومقاوما من أجل 

المستقبل.
"دوف" ل��م يتماَه من جديد في ش��كل "ايفان"، 
ينزع اس��مه القناع عندم��ا تحترمه المطارات 
العربي��ة، وربما تلغى حدود األس��م بين عرب 
وعرب. وتبقى أنت "عرب" الغير قابل للصرف، 
أو إحالة االس��م للتقاعد أو حتى اخراج الهوية 
م��ن الخدمة العربية، فاس��مك الوحيد يدلني 
عليك، واس��م عن اس��م بفرق أيضا. كي تعود 
أن��ت الى نفس��ك تعود حيفا في��ك فنعود اليها 
وتعود إلينا، وحتى ال ندعهم يسرقون أسماءنا، 
ستبقى "عرَب" حتى آخر رمق  وان طال دهليز 

السفر.  

سامر أبو هواش

إنهم في التاسعة من عمرهم! لم يَر أحد منهم 
خنزيرًا، وأش��ك في أنهم رأوا حتى صرصارًا! 
لكنهم اليوم تعرفوا الى فكرة جديدة ومثيرة: 
م��ن ي��أكل لح��م الخنزير ه��و كم��ن يأكل 
الصراصي��ر. لي��س ضروري��ًا أن يعرف��وا اآلن 
بالضب��ط من الذي يأكل لح��م الخنزير. لكنهم 
ب��دأوا اآلن يعرفون أنهم ه��م ال يأكلون لحم 
الخنزي��ر، وأن الذين يفعلون ذلك، وإن كانوا 
األوالد اللطفاء على المقعد المجاور، هم شيء 
آخر... في الحّد األدنى هم ليسوا نحن. خنازير 
صراصير... صراصير خنازير... سوف تبقى هذه 

طوياًل طوياًل في األذهان.

أج��ل، العنصري��ة مس��ألة لغوي��ة. ضمير رفع 
منفصل. منفصل حتمًا. 

وأجل، إنها ال تسقط هكذا من السماء. إنها تبدأ 
في لحظة ما. غالبًا مع اكتمال نمو األسنان.

2- أب��ي، إذا كن��ا ن��أكل الدج��اج، فهل نحن 
عنصريون؟ 

إممم��م. س��ؤال وجيه، 
دعني أر )غوغل، ياهو، 
ويكيبيدي��ا، بريتاني��كا...( 
ال، ال. الحمد هلل، الجميع 
يأكل��ون الدجاج. إممم 
النباتيون.  هناك  لحظة. 
الحم��د هلل، كثيرون  ال، 
الدجاج،  يأكل��ون  منهم 
معاملة  يعاملونه  لكنهم 
حس��نة قبل أن يأكلوه. 
إاّل أنهم يذكرون ش��يئًا 

هن��ا عن الذي��ن يأكلون ال��كالب، وعن الذين 
يرفضون أكل األبقار. أف، دعنا من ذلك.

اللعنة على الدجاج. ألنه إذا كنا جميعًا متفقين 
مثاًل، وأقول مث��ال ال أكثر، على أنه يجب عدم 

من��ح الفلس��طيني حقوقه المدني��ة، فهل هذا 
يدخل في ب��اب العنصرية؟ يعني، لنفترض أن 
الفلس��طيني هو الدجاج، ونح��ن جميعًا نأكل 
الدج��اج، ومثل النباتيين نعامل��ه معاملة طيبة 
قبل أن نأكله، فهل هذا يجعل منا عنصريين؟ 

صعبة هذه.
في حقيقة األمر، من الناحية التطورية ال. نأكل 
الدج��اج، أقصد الفلس��طينيين، منذ عش��رات 
السنين. إنما من الناحية األخالقية، فمن الجائز 
أن نوصف هكذا، ربما ال يكون موقفنا س��ليمًا 

تمامًا. لكن من يبالي.
أجل، العنصري��ة هي ابنة الالمباالة. وال س��يما 

المباالة الدجاج.
الطري��ف أيضًا، بل الفاجع، أن العنصرية يمكن 

أن تكون ابنة المباالة بالذات. طار الحمام غّط 
الحمام. كيف يختلف إنسان "يدافع" اليوم عن 
الفلس��طينيين وحقوقهم، لينس��اهم غدًا مثلما 
نس��يهم في األمس. أب��واق المونديال – تلك 
األبواق الشهيرة المزعجة – ثمة الكثير مثلها في 
بالقضية  يتعل��ق  ما 

الفلسطينية. 
العنصرية شكل   -3
المحبة  أشكال  من 
أيض��ًا. لم��اذا ف��ي 
رأيك أنا أضربك؟ 
ألن��ي أحب��ك. ألني 
أري��د مصلحت��ك. 
لي��س ألني مريض 
نفسيًا، وال ألني في 
حقيقة األمر أنّفس 
ف��ي  أش��ياء  ع��ن 
داخل��ي كلما ضربتك. حتى الندم الذي ينش��أ 
بعد ضربي لك، أس��تمتع به. هل ترى كم أني 

مريض. لكني أحبك. من قلبي.
إذا كنت تحّب الس��ود حقًا في أميركا ما قبل 

الس��تينات، فعلي��ك أن تمنعه��م م��ن دخول 
مدارس البيض وجامع��ات البيض ومدارس 
البيض وحافالت البيض، بالضبط ألنك تحبهم. 
ال تريده��م أن يتعرضوا لألذي��ة من أولئك 
البي��ض الزعران الذين يخرجون لياًل مقّنعين 
بالشراش��ف البيض، أو حتى أن يسمعوا منهم 
كلم��ة مهينة. لم��اذا يصع��ب فه��م التدابير 
الحكيم��ة إلى هذه الدرجة؟ وما هذه الكلمة 
الغريب��ة الت��ي يكررونه��ا كثيرًا ه��ذه األيام: 

غيتو؟ من اخترعها؟ 
عودة إلى اللغة: لماذا يا ترى نسّمي الحارات 
الت��ي )كان( يعي��ش فيه��ا اليهود ف��ي بعض 

العواصم العربية: حارة اليهود؟ 
ه��ذا حرفيًا تعري��ف الغيتو. إنها الح��ارة التي 
نق��ّرر أننا نح��ب مجموعة ما إل��ى درجة أن 

نسجنها فيها. إلى األبد.
أفض��ل مرادف عص��ري لكلمة غيت��و: مخيم. 

على األقل عدد األحرف هو نفسه.
4- واآلن، كي��ف يمكن��ك أن تته��م بالعنصرية 
إنس��انًا ال يريد من��ك إال أن تخرج من الغيتو 
وتعود من حي��ث أتيت )مهما طال االنتظار(؟! 
ولكن مهاًل، أين س��معنا قباًل مث��ل هذا الكالم؟ 
أج��ل، بريطاني��ا، الدانمارك، ألماني��ا، هولندا، 
فرنس��ا. ف��ي كل بل��د يض��ّم مهاجري��ن غير 
ش��رعيين )هذا تعبير مختلف ع��ن الجئين. ال 
قاموس أمميًا في ه��ذه الحالة(. أجل، وحين 
مثل  يقولون  نس��معهم 
عل��ى  ال��كالم  ه��ذا 
التلفزي��ون نستش��يط 
ونص��رخ:  غضب��ًا 
كالب!  عنصري��ون! 
نغض��ب حي��ن  وك��م 
يمنعون  أنه��م  نعل��م 
ارتداء –  س��يدة من 
ليس الحجاب فحسب 
التشادور. هذا  إنما   –
ألنن��ا نتمت��ع بالح��س 
الس��ليم. عل��ى أبواب 
وكي��ف  الق��رن... 
بحق��وق  يتش��دقون 
الذين  نحن  اإلنس��ان. 
يحق لنا التشدق بهذه 
رّب  نح��ن  الحق��وق. 
حقوق اإلنسان. وسوف 
نبرهن عن ذلك حين 
مثاًل  الفرنسيون  يقرر 
منع العرب في فرنسا 
والعل��م  العم��ل  م��ن 
وحي��ن  والطباب��ة، 
يبدأون بحبس��هم في 
غيتوات متفرقة مقفلة 
العس��كرية،  بالحواجز 
حتى  يمنعونهم  وحين 
م��ن الحص��ول على مس��مار أو بحص��ة. لكن 
ال، هذا جن��ون، من يمك��ن أن يفعل ذلك في 

القرن... 
5- أخي��رًا، العنصرية رحلة مجاني��ة. إذا كان 
الجمي��ع يأكل��ون الدج��اج، فالجمي��ع يمكنهم 
الصع��ود إلى الحافلة. ال يهّم إن كنت يس��اريًا 
أم يمينيًا، معتداًل أم متطرفًا، قوميًا أم وطنيًا، 
مثقف��ًا أم أمي��ًا، فأنت مرحَّب ب��ك في هذه 
الرحل��ة المجاني��ة. من الغريب حق��ًا أن أكثر 
من ينتشون، مثاًل، بكلمة "الجئ" هم اليساريون 
الرائع��ون. أجل، إنهم يحّب��ون الكلمة، يثملون 
عليها. وهل يمكنني أن أنسى "المثقف اليساري" 
الذي بلغ��ت درجة تعاطفه مع��ي أنه تنبأ لي: 
"ستبقى الجئًا إلى األبد". كادت دموعي تنهمر 
من ش��دة الحب. بالطب��ع س��أبقى الجئًا إلى 
األب��د، ألنه في اللحظة التي ال أعود فيها الجئًا، 
فس��يحدث كس��اد هائل في س��وق المثقفين 
العرب، وال س��يما اليس��اريون منه��م. هذا إذا 
عاد للكلمة – أعني المثقفين واليساريين على 

السواء- أّي معنى *

العنصرية امليّسرة لغري الناطقني بها

1- أغني���ة راب: املعلمة العصري���ة أرادت أن تعلم األطفال 
هذا الف���ن "اجلديد". يا يا حلوين. توزعوا جمموعات وكل 

جمموعة تؤلف أغنية راب.
جمموع���ة م���ن األوالد ذهب���ت إىل البي���ت وع���ادت باآلتي: 
»حنن املس���لمني/ دوم���ًا متحدي���ن/ ال ن���أكل اخلنازير/ 
.»Yo Yo Yo Yo Yo الصراص���ري...  وال 

أنس��ى  أن  يمكنن��ي  وه��ل 
ال��ذي  اليس��اري"  "المثق��ف 
تعاطف��ه  درج��ة  بلغ��ت 
ل��ي:  تنب��أ  أن��ه  مع��ي 
األب��د". إل��ى  الجئ��ًا  "س��تبقى 

رأي
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األخرية


