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ــر جــان شــمعون مــي مصــري تتذّكّ

واجب... سؤال الهوية والّتناقضات دون إجابات

بشار إبراهيم ... أكتبك في فلسطني

ريتشــل روبي:
ّيــام ســينمائّية، يخلــق الفــرص لصانعــّي األفــام«  »أ
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قاســم حول وسينما ثورتنا الفلسطينّية  

مونيــكا ماوريــر:
لّثــورة بدون الّشــعب«...  »ال ميكــن صنــع ا
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كلمة العدد:
فيلم الب: فلسطني

امنيــسّل   عا  ىــقتلمصّنــا
 ل ّو أل  يّنيطــسلفلا ا

ةــسسّؤم  ةــم  قا إ هدفنــا 
ينيّئامنيــسّللم  لقوا  ةــنيتما

فلســطني ــي  ف ملنتجــني  وا

حنا عطا اهلل -  املدير الفّنّي 
بريجيت بوالد - املديرة  الّتنفيذّية

ساره شلوسل - منسقة أّيام سينمائّية
سيرافيم ريزنيكوف - مساعدة  املنّسقة

حنني بطراوي - منّسقة برنامج األطفال والّشباب 
سليم أبو جبل - مدير اإلنتاج

لينا غامن - مساعدة  إنتاج 
روجيه خليف - مساعد إنتاج 

صايل جّرار - املدير التقني 
مؤيد عليان - مسؤول ملتقى صّناع الّسينما 

حنني بطراوي - منّسقة  الورشات وندوات ملتقى صّناع الّسينما 
لينا محيسن - العاقات العاّمة

سليم أبو جبل- مشرف الّتحرير

خلود بدوي - الّناطقة  اإلعامّية
آيه دار الديك - تصميم جرافيكي

حمزة أبو عّياش - إنتاج وتصميم الهدايا 
وسام موسى - منسق غّزة

حنني صالح -  محّررة  امللحق الّثقافّي 
إيناس شعيبي - املديرة  املالّية 

بال كلش - مترجم
شادي برغوثي - منسق الّلوجستيات 

زينة كمال - املوقع  اإللكترونّي
شارلوتيه زونتجني - مواقع  الّتواصل االجتماعّي

ــا، محمــد شــلودي،  ــن الم ــور اخلطيــب، كرســتينا زهــران، داري ن
مأمــون أبو فرحة، ســام قاســم، جمال موســى -  الفيديــو والّتوثيق

فريق عمل "أّيام سينمائّية"

ملحق الّسينما، نشرة تصدر عن "أّيام سينمائّية" 2017

ةــعبارّلا اــهترود يــف "ةيّئامنيــس ماــيّأ" ةــيلاعف تعــسّوت
يــف تاطاــشنّلا ّمــهأ نــم ةدــحاو نوــكتل ،ةنــسلا هذــه
ةــيّلودّلا ماــفلأا عــمتج .يّنيطــسلفلا ّيــفاقثّلا دهــشلما
عاــنّصىــقتلمءاــشنإةنــسلاهذــهيــفتّم.اــعًمةيّنيطــسلفلاو
راكــفلأالداــبتلعادــبإةــصنمنوــكيل(PFM)-امنيــسّلا
.جاــتنلإاونواــعتّلانــملبقتــسلمروذــبلاعرزو،تاــعلطتّلاو
ةليــسواــهنّأبنــمؤنو،امنيــسّللةــ ةوــقلابنــمؤننــحنالعاملّي
ماــيّأ" تــميقأ.ســفنّلا ةــفرعمو  مــلاعلا ىــلع فرــعتّلل
ةيّمّهلأايــفةــياغةادأةــفاقثّلاوامنيــسّلاّنأــباــنًايمإ"ةيّئامنيــس
طــسوقوــقلحايواــستم،يّــطارقيمدوحماــستمعــمتجلم

.نويّنيطــسلفلاهــشيعييذــّلاعارــصّلا
ةــيؤرلةــصرفلا"ةيّئامنيــسماــيّأ"يــفةــضورعلماماــفلأاترّــفو
تاعمتجلماربعناــسنلإاةصّقسكعتو،دودحابناــسنلإا
اهــشيعييــتّلاناــسنلإافورــظروّــصتو،ةــيّفارغلجادودــلحاو
اــهنمّلك،راوــلحاولدــجللدوــقويــهماــفلأا.عــمتجمّلك
يــف،ةــفلتخمفورــظتــتحةاــيحللةيّصخــشةروــصحرــطي
ةرظنّلايــففغــشّلاوهاهدحّوياــم،نــفلتخمتــقووناكــم

.ةيّئامنيسّلا
حّنا عطا اهلل

املدير الفّنّي لفيلم الب: فلسطني 

ماــيّأ"ـ ةــعبارّلاةرودّــلانــمءزــجكامنيــسّلاعاــنّصيــفتلملّــحيلــ
امنيــسّلاعانّصلةصنمقــلخىــلإفدــهيو،2017"ةيّئامنيــس
ريوطتو،ةربلخاوةفرعلماةكراشموءاقلّلنيّلودّلاونيّنيطسلفلا
.ةيّلماعلاامنيــسّلايفتايدحتّلاوتاروّطتّلاةــشقانموعيراــشلما
ةــمئاقبراــتجنــمهدافتــسالةليــسوكىــقتللمالــمعينألــمأن
يــفّيئامنيــسّلاجاــتنلإلهــليدبقرــطوجذاــنمسيــسأتلاــضًيأو

.نطسلف
حــمطنيــتّلاىــلولأاةوــطلخاىــلولأاهتخــسنبىــقتللمارــبتعيُ
امنيــسّلاعاــنّصىــقتلم-ةيّونــسةــيلاعفقــلخىــلإاــهلاخنــم
صرــفلارــفوتونكراــشلمانــمدــيدعلاعــمتج-يّنيطــسلفلا

.ةــفلتخلما
ةمداقلاةرودّــلاىــلعلمعلانطــسلف:بلامــليفيــفاــنأدبدــقل
،جاتنإقوــسلمــشيسيذّلا2018امنيــسّلاعانّصىقتلمنم
عــمتاودــنوتاــشروىــلإًةــفاضإ،جاــتنلإادــيقلاــمعأمــسقو

.ءارــبخوننانف
همدقياملمكنلةديدججاتنإحنموصرــفنــعناــعلإاّمتيــس
،نطــسلفيفامنيــسّلاعانّصلحــنلمانــمماــعلالاــخبلامــليف
.نيّلماعلاونيّللمحامافلأاعاــنّصنبنواعتصرفقــللخكــلذكو
ىقتلميــفنوــمتهلماكراــشينأواــنديدلجمــكتعباتبمفرــشتن

.2018امنيــسّلاعاــنّص

مؤيد عليان
مسؤول ملتقى صّناع الّسينما 

نجتنلماونيّئامنيــسّللحيتتماوقلاةنيتمةــسسّؤمةماقلإيعــسّلاّنإ
يــفةيّــساسلأااــنتدمعأّمــهأوــهمهعيراــشمذــيفنتنيّنيطــسلفلا
تــناك2017"ةيّئامنيــسماــيّأ"لاــخ.نطــسلف:بلامــليف
ةــصّنموــهو،يّنيطــسلفلاامنيــسّلاعاــنّصىــقتللمىــلولأاةرودّــلا
روذــبرــثننكــلذبو،اهتكراــشموةــفلتخلماىؤرّــلاوراكــفلأالداــبتل
نيّنيطــسلفلانيّئامنيــ ىــالّس اــإل هــدعوتن .يّلبقتــسمنواــعتنوّج
ةــبرجتباوــظحيل،2018امنيــسّلاعاــنّصىــقتلمنــماءًزــجاوــنوكيل
؛مافلأاةعانصيفةرّــحّبتمةيّلودتائفنمةرــشابملــعفدودريــقّلت
ىقتلمحمطي.اهيفريــسّلارــسّعتيةهاتمماــفلأامــلاعنوــكياــنًايحأ
بــهاومللةــمزاّلاتاودلأارــيفوتىــلإّينيطــسلفلاامنيــسّلاعاــنّص
لــيوتحنــماوــنكّمتيولاــجلمااذــهيــفمــهقيرطاوقّــشييــكلةباــشّلا

.حاــنجصــصقىــلإمهعيراــشم

بريجيت بوالد 
 املديرة الّتنفيذّية لفيلم الب: فلسطني

آية دار الديك- تصميم جرافيكي حنني صالح - احملّررة املسؤولة
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هوفيك حبشيان
هــتُيقتلا.برــلحاةورذيــفاكــيرمأبامنيــسّلاسردأتُأدــبتــنك،1٩78ماــعناــجىــلإتــفرّعت«
امنيــ ةــسسّؤميــالّس لــمعيونوعمــشناــجىــف هــُيدع تُأــجافت،ةــأّن ةــالّصيفّي لاــخالعطل
ضــيقندــحاولاتُرــبتعا،ةيّنيطــسلفلاامنيــسّلاباذــهكمــساطــبربــعصيناك!ةيّنيطــسلفلا
،(كحض)…ةيّعاقبةــجهل،نابراــش:ىتّحهمــساضيقنهــنّأيــلنّــبت،هــتيقتلااــمدنعو.رــخلآا
ةرــيقفلاءاــيحلأايــففــشارشىــلعاــمًافأضرــعيناك.يــسأريــفاــعًوبطملازــيلالولأاءاــقلّلا
يفةصّاخةقيرطواــ اتًوصوةقلطنمةيّصخــشنالجناك.مهتايحيفاــمًليفاورــيمــلساــنلجهورّيً
:لاــق،اكــيرمأيــفسردأيــننّأمــلِعَاــمدنع.مــهفرعأنــيذّلالّكنــعفــلتخي،رــخلآاببــيحرتّلا
ىــلعاــنيقتلاف،1٩81ماــعرــخاوأيــفتُدــع،لــصحاــماذــهو،»يــعجراويــلمكيــحور،هــيا«
اــمًويهاــضاقتأملغــلبم،ةــيّنانبلةرــيلفلاآةــثاثهــيلعيــئاطعإبيــنارغأوهــلعورــشم(ضحك).
انّك،ملم1٦ماــفلأةركب٩0اــنفرّصتيفتــناك،1٩82ماــعتورــيبليئارــسإتــحاتجااــمدنع
امنيــسّلاةــسسّؤمنــمارــيماكاــنفرّصتيــفتــناكو،يّــقئاثومــليفرــيوصتلاــسنرفنــماهانيرتــشا
سانّلانــبلوّــجتي،مــليفلايــفرــهظيناــجناك،هــلمّكنمــليــناثّلا،نــمليفاــنزنجأ.ةيّنيطــسلفلا
راــصحةــبرتجقــثّو،"ضاــقنلأاتــتحتورــيب"،هاــنققّحيذـّـلامــليفلا.ةــيّوفعبمــهعمثدّــحتيو
(يّعاذلإاهــجمانرب)نــبيّطاندعبءاوجأنــمةبيرقدهاــشمَروّــصناــنّكهــنيعتــقولايــفو،تورــيب
ارــبصةرزــجمدــعب،1٩8٣ماــع.ندــنليــفةدوــجومنلآايــهو،»زــشار«ةــلاحيــفتــيقبيــتّلا
نــكلو.كاــنهضاــقنلأاتــتحةــجتنبماــنمقو،اــسنرفىــلإاــنلقتناف،اــبًعصعــضولاناك،ايتاــشو
نــيالماهدهاــشيذـّـلاو،»يــسيــبيــب«ـــلاباــسلح،"برــلحالــيج"اــنزنجأمّــث،ناــنبلروزــناــنّك
اــنتقاعززّــعاــم،ضــيرعروــهمجاهدهاــشيةــيّبرغتاــطحمىــلعثــبتُاــنمافأتــتاب.هــتقو
اكــيرمأيــفانــشعاــمك،ندــنلىــلإلاــقتنلاااــنررّق.ةدــعاــمًافأاــنلتــجتنأف»يــسيــبيــب«ـــلاب
تورــيبنــمساــنّلابرــهي،اــمرــمأعــقياــمدنعناك،ناــنبلجراــخشــيعلااــنيلعبَــعص.ةرــتفل
هــيفيــلســيلنــكلو،مــلاعلانــمناكــميّأيــفماــفأزاــنجإيتعاطتــسايــف.اــهيلإدوــعننــحنو

اــمىودــجســلمأ،اــنهلــصحياــبمةــيّنعميــسفنرعــشأ،تاــعوضومأفعلــه.
ضعبلاانضعبانببحأ،ةهيبــشماحأوةكرتــشمءايــشأانيدلتــناكو،اــ ةــقاعلاتروّــطتتدريجّيً
راديــفراــمدّلاروّــصناــنّكاــننّأرــكّذتأ،1٩82ماــع؛ةــلحرمأوــسأيــفبــلحاءاــج.ةــعانقنــع
اهمدختــستةحلــسأبرّتجليئارــسإف،ماغلألقحجرالخاناكو،اربصميّخمنمبرقلابةزجعلل
ىلعسودّــلاانتعاطتــسايفناكهــنّأمــلعلاعــم،امنيــسّلاصّــخيائًيــششــقانناــنّك،ىــلولأاةرّــملل
طاــبترالطورــشةــثاثهــيدلنّإاــمًئاديــللوــقيناك.بّــلحاأدــباذــكه…ةــظلحيّأيــفمــغل
انأ.(كــحض)يّفةثاثّلاطورــشّلاترــفاوت،هرــظنبو،ةــيّكذوةــلضانموةــليمجنوــكتنأ:ةاــتفب
،بيترتّلااذــهبســيلنــكلو،هبّحأــسيذـّـلاصخــشّلايــفطورــشّلاهذــهرــفاوتيــنمهيناكاــضًيأ
،يّناــسنلإاىنعلمابلاــضنّلانــعثدّــتحأ،اًــيمجاــثًلاثواــ اــيًناثواًــضانملًاوأنوــكينأهــيلعفذكّيً
يــفناــجهــلعفيمــليذــّلارــملأا،بازــحلأابقاــحتللاادــصقألا،ةــيّضقءرــمللنوــكينأيــنعي
،لكــشّلابلا،رهولجابانًمؤمناجناك،حيحصريغاذــهو،يّعويــشهــنّأبهــنومهتّياوــناك.هــتايح
فلتخنملو،ةــفلتخمةنايدىلإيــمتنيانّملّكــف،اــسنرفيــفاــ اــجًاوزاــنجوّزت.يّــناملعهــنّإمدنّيً
،»سانّللمهعفنأسانّلاريخ«:هراعــشناك.ةيّناملعلاىلعانيتنباانيبر،ةيّنيدةلأــسمىلعامًوي
نــمض،يمدــقيّــتوريبىــنبميــف،عــيانصلايــفنكــسنناكبرــلحالاــخ.هــتنايدتــناكهذــه
،اــمهلحاصيناــنثافــلتخااــملّك،يّــلحااذــهراــتخمةــ ناــجناكو،نــحزانتوأةــقطنممبثاب

.لخّدتيف،لــيلّلافــصتنمدــعبنّــهتاوصأعــفترت،هاــيلماىــلعءاــسنّلالداــجتت،اــنًايحأو
اــ ســيلنــكلو،كرتــشملــمعاــهيفماــإخراًج ةــاألف ،كرتــشمجارــخإبماــبقّي ةــأف اــأربع أجنزن
ملّــستأمــث،توــصّلاوــهوارــيماكلاىـّـلوتأ،رــيغصمــقاطبجارــخإكاــعًماــنمافأتذــفّنُ.اكًرتــشم

ــر جــان شــمعون ــي مصــري تتذّكّ م

لّكعــمةدــيدجةــغلىــلإانيّعــسف،بولــسلأاانلغــش،فاــتخلاالالــماكتّلاأدــببماــنلمع.جاــتنولما
نــمادًــيعب،اــماردوــكودزاــنجإاــنلواحثــيح،"لودــنقلاةرــهز"يــفةــصاخب،مــليفالّتقليدّيــة.

عــم"لودــنقلاةرــهز"شــقانناــنّك،تارّــلماىدــحإيــف:تاــياكلحانــمنّــطاــنيدل.ةرــيثكنادــلباــنلج
يتّلاةيّضقلاعــمافًطاعتميّبرغلاروهملجانوــكي،ابًلاغو،نواــتجروــجةــعماجيــفيّــكيرملأاروــهملجا
،ا هــنوكو،ةعرــسبلعفنيناجناكف،ةنياهصّلادــحأةــلاصّلايــفنوــكياــنًايحأو،اــهحرطنفرونكوفونّيً
مدــعدــقتنتةــيّنويهصةباــشروــهملجانــبناك،نواــتجروــجيــفاــهموي.هفعــستهــتيزيلنجإنــكتمــل
ودــعلايــهليئارــسإنّإاــهللوــقلاديدــشبــضغبناــجيــنمبــلطف،ةيّليئارــسلإارــظنّلاةــهجواــنراهظإ
ىــلإ،رّــصيُلّــظف!ةــيزيلنجلإاةــغلّلاب»يّرــيصلماودــعلا«ةراــبعمــجرتأفــيكفرــعأنــكأمــل،يّرــيصلما

روــهملجانــمدّرــلاءاــجنأنفســه!
ىــ ءايــشلأابــستكتو،ةاــمعن ناــسنلإاقــباحلي دادزــتعل ،ةرــي تاــالكبي تاــحايتجلاالاــخوالّضرب
حاــيتجلااةــبرتج.ةيّحطــسّلالئاــسلمافّــخت،فــعاضتيءيــشلّك…حرــفلاىــلإةــجالحا،بّــلحا.رــبكأ
يــتبرتجضوــخأتــنكيــننّأاــصًوصخ،اهانــشعيــتّلابراــجتّلابــعصأنــمتــناكيّليئارــسلإا
،حاــيتجلااءاــنثأءارــملحاعراــشيــفاــهدحأثدــح،ةيّلايروــسدهاــشمَانــشع.ىــلولأاةيّئامنيــسّلا
لّكنــمصاــصرّلااــنيّلعطقاــست،ةأــجف،يّــئابرهكلاراــيّتّلاعاــطقناببــسبزاــغلــيدنقيرتــشناــنّك
هرخآىــلإهلوّأنــمعراــشّلا»نوطــشّيُم«اــهلخاديــفنــمَو،ءارــملحالوّأنــمةــيتآةعرــسمةرايّــس،بوــص
تــناك،يــنقرافيلادهــشماذــه،نرتــسومــليفيــفيــننّأكتُرعــش،اــضًرأناــجيــنامر،تاــشاشّرلاب

ةعرــسناــلجبديهــة.
موــيتــناكتارــماغلماــهيفاــنضرّعتةرّــمرــثكأ.نحلّــسلمانــمةــلثاملماءايــشلأانــمرــيثكللاــنضرّعت
نلتاقلماءاوجأاــنلخد،مليفلااذهيــف.1٩88ماــعسّاــمتّلاطّــخىــلع"برــلحالــيج-توريب"اــنروّص
اــنّزح،يــتايحيــفاــهرأمــلءايــشأاندهاــش،برــلحالــيجبمهتيمــستنــكيمنــيذّلاءلاؤــه؛بابــشّلا

ءيــشيّألــبقاــياحضمــهحاــسّلايّــلماحنّأاــنكاردإعــماــنرثّأتوآخــر.
.ةــيّنطومــلاعمةــباثبملــيلجااذــهءاــنبأدــجأ،ناــنبليــفةــفاقثّللائًيــشلــعفيذـّـلالــيلجاناــجيــللــثّيم
هــنمرــغصأاــنأ،كاذــنآةــمّهمتــناكماــحلأاهذــهنــكلو،قــقّحتتمــللــيجماــحأنــعناــجرــبّعي
دــيدلجالــيلجااــمنيب،عــقاولاىــلإاــهقيرطدــتجمــلنإوماــحلأاهذــهانــشّعاــننّأيندعــسينــكلو،ا ســّنً
.ةــيّضقوأنــطوبقــلّعتتلاةيّصخــشهــماحأتــتاب،ةرــيبكاــمًاحأمــلحيلىــتّحلاــجلماهــلحــسفيُمــل
اوــناصنــيذّلانــمناــج،بــتكلانــعىــتّحبــيغتةرــكاذ،برــلحاةرــكاذظــفتحاــهانزنجأيــتّلاماــفلأا

وأنــفوطخلماةــيّضقك،اــهحرطيــفلــئاولأااــنّكتاــعوضومةــمّث.ةرــكاذّلاالبيئــة.
يــقبنــكلو،تاونــسرــشعوــحننــمىــلولأاضراوــعلاترــهظ،ائًيــشفائًيــشهــبكــتفيضرــلماأدــب
حــيباصم"و2007ماــع"لودوــغلانــنح"،ةرــتفلاكــلتيــفنــمليفزــنجأ،يداــعلكــشبهطاــشنىــلع
ناك،نــمزّلارورــمعــمدادزــيحارنــكلو،اــفًيفخضرــلمارــيثأتناك،ةــيادبلايــف.200٩ماــع"ةرــكاذّلا

.يمدــقلابظــفتحيلّــظو،ةــثيدلحاتاــيركذّلاىــسنيحارهــنّأتــفاّلا.رــيماهزللأانــماــعًون
يــعيناكنــكلو،هدهاــشاــمدنع"ةــليل٣000"بعوتــسانإفرــعألا،ةــيّوقتــناكةــيّفطاعلاهــتركاذ
يقب.ةرــيخلأاةــظحلّلاىــتّحةــمئاقتــلّظةــميملحاةــقاعلاو،اــنيتنبافرــعيويــنفرعي،رــخآءيــشلّك
مافلأالّكهــلابنعتــباغ؛ةيّئامنيــسّلاهتركاذدــقفهــنّكلو،ةــيّاهنّلاىــلإاــ ،امًــستبمواكًــسامتمومحّبً
.اــسًمّحتمهارأ،ريوصتّللةبهاذيننّأهللوقأتــنكةرّملّكيــف،هــقرافتمــلةــبغرّلانّأعــم،اــهزنجأيــتّلا
مليفلااذــهزاــنجإدارأ،ةــيّبرعلاىقيــسولمانــعاــهدحأ،زــجنتُمــلعيراــشم،هطاــشنتاونــسلاوــطمــكار
ىلعلمعلاكلذكانأدباــنّك.يّئاورّلامــليفلاةبرتجةداــعإاــضًيأهــتابغرىدــحإ.فراــعتننألــبقىــتّح
هــنّأاــمًلع،رــضالحاءوــضيــفتايصخــشّلافاــشتكاةداــعلإةــيمدقلاةــيّقئاثولااــنمافأعاجرتــساةرــكف

لــمعرــخآ،"ةرــكاذّلاحــيباصم"اــهدحأ،لاوــنلمااذــهىــلعنــمليفزــنجأله.
ةــ ناــسنلإاةــوقضّي ،اــقضّي اــجمعن اذــهو،ةرــم اــالكبي ىــلعبّــكنااــالقضاي هــلطامل لوــقلابــجيأّن
مل،ةــيّاهنّلاىــتّحهتــسامحىــلعلّــظو،نزــلحاتقّحتــسالئاــسمهذــه.هــمامتهاةرادــصيــفنطــسلف
،هنايــسنةلأــسميفاــ ائًيــشكاــنهنّأرعــشأ،لــيصافتّلايــسنورــهولجايــقب،ملــستسيمــلولدّــبتيرمزّيً

فــفخيلنايــسنّلاءاــجوأــتماهــنّأكعنــه.
هتركاذلّزُــتمل،يــنغيوفزعيلاــنتيبىــلإطاوــحيماــسيــتأياــمدنعحرــفي،نورــخلآاهروزــينأهدعــسأ
ماــفأدهاــشموأناــلحأوأرعــشتاــيبأةــمّث،ىرــخأءايــشأنــمرــثكأدــمّصتءايــشأةــمّث،ةيّعمــسّلا
.ةركاذّلانــمائًيــشداعتــسا،دهاــشَلماضعبلاخنمو،اهعملعافتيو،رــيثكلاهــليــنعتتــناكةــنيّعم
ينلعجمليفلارــيوصتنــكلو،هــتلااحأوــسأيــفاــهنيحناــجناك،201٤ماــع"ةــليل٣000"تُروــص
يلحمــستةــلاحيــفوــهنــكيمــل.يــتنباوناــجلــجأنــمةدــماصءاــقبللاــ هزاــنجاادــب،كــساتمأضرورّيً
،رخلآايــفرهصنّياــندحأتــلعجاــعًماهانــشعيــتّلاتاونــسلاهذــهلّكنــكلو،روّــصأاــنأوهتراــشتسا
يــفهــيأرفرــعأ،»نــحن«ةــغيصلمعتــسأتــلزلا.اــ لازــيلاهــنأكهــيلعمــلّكتأيــننّأةــجردىــلإحّيً
اندــسّج،رخلآالمكيُاــندحأناك،لــمعلاةــبراقميــففاــتخلاامــغر،تــلخادتاــنبراتج،ةدّــعروــمأ
لاخهدوجورعــشتسأتنككلذل،يّئامنيــسّلاويّلئاعلاويّناــسنلإاهيفشياعتي،اكًرتــشماعًورــشم

يــفهرعــشأ.نلآادادزاهــلّعلروعــش..رــيوصتّلاداخلــي«.

2017لوّلأانيرشت5خيراتب،ةيّنانبلّلاراهنّلاةفيحصيفةدّالماهذهترشنُ))



4

مليس عّساف
اــهمليفيــفسرــطبيــفوصةــيّنانبلّلاةــجرخلمايورــت،ةــيّطمنّلاروــصّلاىــلعكــحضلانــملــجخنودوءاكذــب
ةيّــسنامورّلارــيغ،ةيّنانبلّلا-ةيّروــسّلاةــقاعلااــهربعمــسرتةيّديموك-ةيّــسنامورةــصّق،"ســبحم"،لوّلأايّــئاورّلا

نــمرــيثكلايــفالفتــرات.
ةــجرخلماتــلمعو،ةــيّبرعلاةــقطنلمانــمعوــنتملــمعمــقاطبيّرــصلما-يّندرلأا-يّنانبلّلاجاــتنلإاوذمــليفلازــيّتم

ةــجتنلمارودــبةرــيخلأاتــماقو،ويرانيــسّلاةــباتكىــلعتاوــيلعةــيدانعــمسرــطبيــفوصكذلــك.
جوأيــفو.ةيرقلاىــلإةدــيحولااــهتنبلابــقترلمابــيطلخامودــقرــبخ،ةداــغةدــلاو،زــيريتفّزــتنــحةــصقلاأدــبت
دعب،ةديّجتــسيلنيروــسّلابزيريتةقاع.نويروــسمهنّأبفــشتكت،بيطلخاةلئاعباهبيحرتدعبواهتداعــس
يــفةرــشتنلماةــيمدقلاهروــصنــمهــتخأىــلإثدــحتيلازــياــميذـّـلادــيحولازــيريتقيقــشةيّروــسةــفيذقتــلتقنأ
،رملأامتينــلاهتقفاومنودبو،تاريربتيّأضــفرتوبــيطلخاضــفرلفٍاكببــسكــلذنّأزــيريتدــقتعتو.لزــنلما

يّأبةــقاعباــشّلاةيّــسنلجناــيريلانــيذلّلااــهدلاووةداــغفــنأمــغرشــيء.
ةيّصخــشلّكهــكلتميذـّـلادــعبلاوتايصخــشّلاةــبيكرتنّألّاإ،مــليفلادرــساــهيلعودــبيدــقيــتّلاةطاــسبلامــغر
اــمءاــيميكقــلخكــلذكتايصخــشّلاعوــنتو،اــعًانقإرــثكأنــلثّملماءادأاــعجةــيّوناثتــناكنإوىــتّحةًدرــفنم

لكــشبدــيّجرودلكتــلعجمســتقّل.
،اــسوكماــسّب،ضاــيرســيرعلادــلاوف.نــلثّملمايــقابءادأنــعزــيّتماــبمروأىــغطءًادأتــمدقتايصخــشّلاضــعب
،ءاكذــب»ةريرّــشّلا«رودتــنقتأ،راــصّقاــيلوج،زــيريتو.مــليفلالاــخلــيثمتّلامــييقترــيياعمنــمدــيكأتّلابعــفر
ولاهلثمركفنــسانّكاننّأبعاــنتقلااو،ريغصّلااــهيخأاهنادقفلناــيحلأاضــعبيــفاــهعمفــطاعتّللاــنعفددــحىــلإ
ةفيفخ:ةيّكيــساكةرالجةــيّطمنّلاتاــفصّلالّكلــمتح،لــتوتيــتيب،نجلاوــسةراــلجا.هــسفنفــقولمايــفاــنعضوُ
مغرو.مــليفللاــيديموكلاءاــنبيــفاــ ارًــصنعكــشاــبتــناكو،ةدعاــسمللاــمًودةزــهاجوماكةرــيثكولّــظمهّمً
كــسامتينأعاطتــسامــليفلانّألّاإ،رــيثكبلــضفأنوــكينأنــكيمناكةداــغرودــل،يماــشانيريــس،لــيثتمنّأ

ا. ناكاــلماطهذــهكتارــثعيــفخيو،لّككمســلّيً
ةفيفلخاتاكــنّلاو،اــسوكماــسّبلــثملّــظّلافــيفخورــيدقناــنّفدوــجونّألّاإ،ةــعقّوتماــبمروادًــجةطيــسبةــكبلحا
اــتحنجتاوــيلعوسرــطبو.رــخآادًــيدجاــ اــكوميدّيً اــمًليفنوــكينأنــممــليفلااوذــقنأعيرــسّلاعاــقيلإاوعربّيً
ةــقاعلاوةــيّرصنعلانــعثدــحتيمــليفلانّأدــقتعناــننّأحــيحصف.ديدــشرذــحبويرانيــسّلاةــباتكبالّلبنانّيــة-
.اهــسفنةيمدقلاةطرــشلأاضارعتــسانودوخيراتّلانعثيدلحانودىورتُانهةياكلحانّألّاإ،ةكئاــشّلاةيّروــسّلا
بــنجتت،مــليفلاةــيادبىــتّح،اــهلعتجةزــهاجةــيّطنمروــصاــهيدلو،هرــكتلعــفاودّلاكــلتمسورــعلاةدــلاوزــيريت
دــقتعت،يروــخنــيدان،ســيرعلاةدــلاو،كزاــنف،كــلذك.نــئجاكاــهتيرقاوــلصونــيذّلانيروــسّلابكاكــتحلاا
ةــيّنانبلّلاهــماحأةاــتفبيــقتلتنأىــلعاــهربجأ،رادــخوجرــباج،رماــساــهنبانألّاإ،اــهنمانًأــشلّــقأنــينانبلّلانّأ
مــليفلاءاكذىــلعرــخآلاــثميــف،برــلحااــهترمدنإو،اــهيأربناــنبلنــملــضفألازــتلايــتّلا،ايروــسنــمجرــختو

يــفصوــغلانودو،فــيفخمــليفعــمبــسانتياــبماهتيّــساسحوةــصقلاهذــهعــملــماعتّلايــفالّتاريــخ.
لاوةعــشبتاــطقللا،ةــعئارةروــصّلانّإلوــقننأةــقثلّكــبعيطتــسنذإ،اــمًيظعناكمــليفلايــفةروــصّلاجاــتنإ
اهدحألاــمعأةدــعيــفلــبقنــماــهتبهومترــهظأيــتّلا،نوــعليــشارايفارغوتامنيــسلــضفب،ةرــهبّمرــيغعــقاوم
ةءاضمو،لاــملجاةعئارةــيّلبجةيرقةروصمــليفلامدّــقيل،دادــحيداــفجاــتنومو،ةرــيخلأاةــعملجايّــندرلأامــليفلا
نّألّاإ،ةدودــلمحاهــتيّنازيمنــممغرّلابو.مــليفلايــفةــصّقلاةــياوررــصانعىــلعاــ ادًــعبُفــيضت،يّــلاثملكــشبمهّمً

ارًــيثممــليفلااــعججاــتنلإاورــيوصتّلالإلعجاب.
كلذنّأمــغرو،»نإموزلا»وتارــظنّلالدابتاهيفرثكيةليوطةيّــسنامورتاطقلبئلتميــسمــليفلانّأنــظأتــنك
دقسرطبداــيزاهبتكيتّلاىقيــسولماف.لاذتبلااخّــفيــفكّــشاــبتــعقومــليفلارــصانعدــحأنّألّاإ،ثدــحيمــل
ةروــصّلاىــلعاــهنايغطوىقيــسولمابماــمتهلاانّألّاإ،رعاــشلمانــمرــيثكلابةــلمّحمودرــفنملكــشبةــليمجنوــكت
اــبو.رــخآءيــشيّأنــمىــلعأناكىقيــسولماتوــصف،اــهيفراوــلحاعمــسنلاداكــناــنلعجتاــطقلّلاضــعبيــف

ريغواهيفاــغًلابمودــبتدهاــشلماكــلتكــلذلــعجدــقف،كّــشمستســاغة.
ظــحاتنأنودكــنّأكردــتل،مــليفلالاوــطرمتــسايذـّـلاطــلخاعــمةقــستّمةــعقّوتمةــفيطلةــياهنمــليفلايــهتني

نودوةــعاربب"ســبحم"هــققحياــموــهو،مــليفلاةــليطمــستبتتــنكإقحــام.
اماردّلاماــفأةئفيففــنّصيوهف،يّبرعلانــطولايفعارــصّلالثّتمةــيّقيقحةــصّقهــنّأىــلعهــسفنمــليفلامدــقَيمــل
لّاأيــفحــنجهــتاذتــقولايــفهــنّكل.دــيفموأيّــقطنمكــلذنــمرــثكأهــليمتحنّأنــظألاو،ةــيّديموكلاةــيّلئاعلا
فافــسإنودانكاحضإعيطتــستيتّلاةفيفلخاةيّبرعلامافلأاىلعلًااــثممدّــقو،ا »اــســطحّيً اــمًليفنوــكي»تهريجّيً

لئاــسروأكبرى.
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زهرة  مرعي
يــف»ةــيّلزنلماةــلماعلا«دوــجونــعيّلاكــشإلاؤــسىــلعاــبًيجم،لزاــنلمالــيلنــماًلّــستمتوــصّلالــصواــمدنع
انلعجيف"نــمودخم"مــليفجرــخمحــنج،دهاــشّلاةــهجاومنودةــباتربدهــشلماررــكّتو،ةــيّنانبلّلاتاــئاعلاةاــيح
ءاــفككاــنلوقةملّــسمُنّأهدــيكأتباــنيعويــفاــهيلعقــبطمةــقطنمىــلإارمــسيــبأرــهامجــلو.اــنتاذمــكاحن
انلمعباــبرأهــسرايمامكرــيغلاىــلعهــسرانمةــيّدوبعلــعفىــلعاــنتمكالمحةــيفاكاــهدحو»حــينمرــيتكاــماعنم«

.مّاــعلاوأصّاــلخاعاــطقلايــف،اــنيلع
ةــ قوــقلحاباــيغوةــاملهنّي ةــلماعلادــيلاةــاملنزلّي حرــط،قــئاقدرــشعوةعاــسنــميّــقئاثومــليفنــمودخمقضّي
نــمةدــيدلجاةــيّلاربيلّلاهــتزرفأاــمويّــلماعلاويّــللمحايّداــصتقلااويّــسايسّلابــنالجاىــلإتــلجوةــلجاعم.ةيّناــسنلإاو
ةلاحبطاخيهنّألّاإ،اــنًوناقةيّملمحاريغةلامعلايفةــيّنانبلةــيّصوصخنــعنــمودخمىــكحنإوىــتّح.تاــسرامم
ضرــعُثــيحاــبًيحرتدــجواذــهل،ةــيّبرغّلااــبوروأىــلإةيّقرــشّلااــبوروأنــمةدــفاولاةــلامعلااــهنم،مــلاعلايــفةــمئاق

ةدّــعلاــناــمك،ةــيّبرغلوديــفجوائــز.
يّلاربيلّلاداــصتقلااروــطّت:لوــقيو،يّــلماععوــضومكةــصيخرّلاةــلماعلادــيلانــعارمــسيــبأرــهامجرــخلمايــكحي
اــ نــأوروب ةريهــم ةــالّش ســواألحذي عــاملاب تزــمصان .دودــحنودةــصيخرّلاةــغ دــالعامل مادختــساراــصوالي
نادــلبلايــفعــينصتّلاو،اــهنادلبيــفلاــمعللةبــستكلماقوــقلحانــماــبًرهثــلاثّلامــلاعلانادــلبةدــحتّلماتاــيلاولاو
ىــلعىــضقوطــبهيذـّـلامــخضّلاســبالماعــنصمنــعمــليفلاهدروأاــماذــهو،لــئاهلالاغتــسلاادــمتعيةرــيقفلا

.شــيداغنبيــفلاــمعلانــم11٣5
رــخلآاةــمدخيــفاــمهنملككرــتيويّــسايسوأيّــعامتجاناوــنعبهــمافأيــفكــسيمارمــسيــبأرــهامجرــخلما
:لوــقي؟يّئامنيــسّلارــيبعتّللهزــفاوحيــهاــم.لــصلأاوــهيّــلاميّداــصتقابــناجىــلعءوــضّلاطيلــستللًاوــصو
لاــيحنــحنلــب،ةــيّعوضولماةرــكفةءارــببيدــنعةــعانقلا،ةــيّعامتجاوةيّــسايسرــظنةــهجوو،صوــصنيــمافلأ
نينيطــسلفلانئجاّلانع"ايتاــشراوّد"وأ"نمودخم"يف.يّعامتجايّــسايسقطنمقفوةيّنبمرظنتاهجو

.ةاــيحللاــ اًكــشةــلادعلامدــعحــبصتنأدــلبلااذــهيــفشــيعينــطاومكينزّفتــسيهرــيغوأطبيعّيً
اذــهىــلعارمــسيــبأقــفاويلا؟اــ ةدوــقفلماةــعندن يــكتحماــفلأزــالعدال يّــواجلوائ قــيفصتّلادــعباذاــماألوروب
ةزئاج"نــمودخم"لينبدــيفتةلاــسرتيقلتسمأ:هدــيدجاــنغلبيُوةــيّنّفلااــنلامعأببرــغلاةــقاعنــعلؤاــستّلا
يــتّلايــهلــمعلاةرازونّــكل،مــيكتحةــنلجناــجرهملل.اــسنرفيــفلغــشّلار ناوــنعلــمحيناــجرهمنــمصــوِّ
ىلعرورلمايدــنعارًباعنــكيمل،ةملكةــباتكيــنمبــلطُوناــجرهلمايــفادًوــجومنــكأمــل،ةــيّلالماةزــئالجاتــمدّق
اذــهتــنمّضتيتلاــسر.لــمعلاتاعاــسةداــيزوبــتاورّلاضــفلخاــسنرفيــفيّــلالحالــمعلارــيزوهــمدّقعورــشم
.مــهدنععــبتّلما»ماتــسيسلا«نوــشقانيمّــثنــمومــليفلانودهاــشيبرــغلايــف.اــهتواتتــتّمويّمــسرّلاكولــسّلا
لوّأ1٩٦0ةنــستحتتفامــثنمو»ةعناص«تلغتــشايتّلاىملــسةــياكح"نــمودخم"يــفجرــخلماتوــصدرــس
عــمىملــسلغــش»طرــف«.اًيّونــسةاــتففلاآ10و5نــبلغّــشيُناك»ىملــستــسلا«بــتكم.مدــخللبــتكم
ةنــستُــيفّوتوبــتكلماتُــعبِ«اهــسفنبىملــسلوــقتاــهدعب،1٩78ةنــساكنايريــسنــمتاــماعلادوــفوءدــب
نمو.ةيّصخــشّللجرخلماةــيؤرقايــسيــفيــتأيو،مــليفلليــماردّلادرــسّلاعــمقــباطتياــبملوــقتاذــكه،»1٩85
عقاووــهامّماــمًايإدّــشأةيّروــسو،ةيّنيطــسلفو،ةــيّنانبلنــمةــيّلزنلماةــلماعلادــيلاخــيراتادــبىملــسةــياكحلاــخ

.ةنــس12و7نبةــلوفطّلارــمعبتاــبولطمنّــهف،تايّويــسلأاوتاــيّقيرفلإا
ادًراوســيلاذــه.ءارمــسّلاةرــشبلاتاــبحاصعــمهــجولاــهًجونوكيــسهــنّأنــظيو"نــمودخم"اــندحأدهاــشيدــق
اهتدلاونمتــملعت.ناتمداخاهلوحوةديــسّلارودبيدحتــيدانربةلثّملماهــيفيدؤــتدــحاودهــشميــفىوــس

.اهدوجوبرعــشنلاواهارنلاولــمعتيــتّلايــه،اــهلمعدــيتجيــتّلاةــمدالخانّأدــيفياــم
،ارمــسيــبألوــقيمــعناــياحضّلانّــه؟نّــهلوحرودــيهــتمربراوــلحاونّــهنعمــليفيــفتاــيّئرمرــيغتاــماعلااذاــلم
اهحنميــساــهليفك،اــهرارقنوــكينــلفةــمداخيــكتحنأ.بــتكلمابــحاصىــلعءوــضّلاطيلــستتررّــقيــنكل

.هــكلمُيــهف،نذلإا
لاــجرّلاوأءاــسنّلادودراــنلصتوتاراــمعلانــبارــيماكلالــقنتت،ةيّدهــشلماعــمدرــسّلالــخادتي"نــمودخم"يــف
اوــضفر»حــينمتاــمدالخالــماعن«اوــلاقنــمنّأارمــسيــبأنــمِفرــعنةيّدرــسّلاهــتياوريــف.جرــخلمالاؤــسىــلع
يــفو»؟حــينميــنعيوــش«لاؤــسّلاوةــيّتاذةــمكاحمماــمأاــنعضويــفحــنجارمــسيــبأنــكل.ارــيماكلاماــمأروــهظّلا

.تاــمدالخاىــلعةطلّــسمةدــيدجةطلــس:»حــينلما«يــفأرــقاــنلهــقيلعت
ئــطاوتلمااــمهروضحو،مــليفلاحــلاصلىــتأاــ ارــيماكلللاــمأهــتنواعمونــيزمدــلخابــتكمبــحاصماــستساكلَيّ
قطنمنمضنمتــتأهتصّاخارــيماكلانّأارمــسيــبأيأريــف.دهــشلمالــمتكافناــنئمطالاــحيــفنــئابزّلالــعج
عــمتــينبُيــتّلاةــقاعلاةــليصحةروــصّلاتــتأو،اــهلقثلكــبارــيماكلاترــضح.ةيّصخــشّلانــبوهــنيبةــقاعلا

.فدـــهـلاحوضوونــيز
ارمــسيــبأبــسحمــهو»حاــنماــنحن«لوــقينــموــحنعــبصلإاهــيجوتبجرــخلمابــغرنــيزبــتكمنــعادًــيعبو
مّاــعلاماــظنّلابةــلصتّمهروذــجلــب،طــقفتاــمدالخاباــ اــمًليفســيلوــهةــلصّلمحايــف.نــينانبلّلانــم%٩0مختّصً
ءاــسنّلانــبتاــمّهلمايــفةاواــسلمابكــلذكةــلصىــلعوــهو.هبــسحهــيفيــغاربنــحنو»ماتــسيسلا«وألــمعلل
،يــثاحبأتــمكحيــتّلاةدورــبلايــه:اًــئاقراوــلحاارمــسيــبأيــهني.دوــسلأاوضــيبلأانــبةاواــسلماو،لاــجرّلاو

ىــلعيــنزحقــمّعتطــقف،ينــشهدياــمهــجاوأمــلاذــهلحالنــا.
2017طابش25خيراتبيّبرعلاسدقلاةفيحصيفةدّالماهذهترشنُ))

فيلم "محبس": الضحك على العنصرّية

نســيج لــى  إ يتغلغــل  مخدومــني"  "
ملــّي لعا ا ل  ســتغا ال ا  » م سيســتا «



5

حاورتها حنني صالح 
،رــيثكلالــقتمــل،قــيفصتّلااــعدــقونــيرضالحاعوــمجماــمأحرــسلماىــلإاهــسامحواــهتّيوفعبتدــعص
دــحيّأ..اولغتــشايــللالكاوــلاعت..اوــلاعت«حرــسلماىــلإاودــعصينأمــليفلايــفاوــلمعنــممتــبلط
لمعلاءاــنثأاهتلفطتضتحايــتّلااهجوزةدــلاوىــتّح،دــحأركــش مــل»يــجيمــليفلاىــلعلغتــشاتنــسَّ
"بــجاو"اــهمليفبتــفتحااــهنّأيــههــتلعفاــملّك،نــيرضالحاعوــمجماــمأفــ لا...مــليفلاىــلعَتَكُلّ
هــ تــحتتفايذــب لوّلأااــهضرعاــوالّ تــفصو.يّــلصلأاهــالحًق يــفوهروــهمجنــبلوّلأاهــضرعبومكان
ضرــعلــمجأاذــه..ضرــعلــمجأناك«:ةــلئاق،لوّلأانيرــشت17يــفةــعبارّلااــهترود»ةيّئامنيــسماــيّأ«

.»نطــسلفيــفاــنه،يروــهمجاذــه،قاــطلإاىــلعيــمليفل
،جارخلإاوويرانيــسّلاةباتكىلإجاــتنولماوريوصتّلانــمةجرّدتم،ةــلفاحةريــسمرــساجيراــمنآةــجرخملل
حــلم"ـــباــهتأدبيــتّلاو-اــعًمجارــخلإاوويرانيــسّلاةــباتكلاــخنــم-ةــيّئاورّلاماــفلأاةــعانصىــلإلًاوــصو
ةرصانّلايــفارًاهنبجاويــفشــيعن.ماــعلااذــهجــتنأيذّــلا"بــجاو"ارًــيخأو،"كتفــشاــلم"و،"رــحبلااذــه
،هتقيقــش/هتنبافافزتاوــعدنوعزويمــهو،يرــكبحــلاص،يداــشو،يرــكبدــمحم،يداــشوــبأةــقفرب
نــعيّنيطــسلفلاةلئــسأرــضتح،ةــنيدلمالــيصافتنــعلــفغتلايــتّلادهاــشلماو،اــمهراوحلاــخنــمو

.تــقنموبــحنيذـّـلانــطولانــع،ةــيّوهلاعارــصنــع،اــهيلعتاــبثّلاراــبتخاوئداــبلما
نــعاــنثدّتُح،»هلاوــقيمــلاــموــهمــهلأا«يراــمنآلوــقت،راوــلحاىــلعاــسًاسأيّــنبُيذــّلاويرانيــسّلايــف
يــفنــلثّملمانــم%80نــع،اــهمافأيــفمــهروضحلــقنتومــهلثّتمنــيذّلانــع،بــعتّلابةــلقثلماةرــصانّلا

.اهدرــسيــفةــيّعقاولانــعو،مــهتايحيــفاوــلثّيممــلمــليفلا
.قدصوةيّوفعبرساجيرامنآانتثدّح»ةيّئامنيسمايّأ«نمضلّلاماريفاهدوجولاخ

حضور وتفاعل كبير في العرض األّول في رام اهلّل لفيلم واجب مباذا شعرِت ليلة العرض؟ 
،يروهمجنــب،يّعيبطّلايــناكميــفيــننّأتُرعــش،ررــكتينــلهــنّأدــقتعأونلآاةــياغلضرــعلــمجأناك
،تاــناجرهميــفضرــعُمــليفلانّأنــممــغرّلاىــلعو..لــيصافتّلالّك..ةــياكلحالّكاوــمهفمــهنّأترعــش
.ريثكلايــليــنعيو،فــلتخماــنهروــضلحانّــكل،اــضًيأاًــعافتمروــهملجاناكوندــنلووــتنروتووــنراكول
ىرأو،ساــنّللعمتــسلألّاإتِآملفانأاــمّأ.ىــلوّلأاةرّــمللهروــضلحءاــجمــليفلامــقاطبّــلغأنأاــضًيأزــيّملما

.مهلعافت
حّدثينا عن بدايات الفكرة، كيف تكّونت وتبلورت؟ 

،ىرخلأاةــيّبرّغلاةفضّلاندــموملحتــيبيتنيدميفاــتًقوتــيضقوجراــلخاونطــسلفنــبةــلقّنتمتُــشع
يجوز.تاونــسرــشعيلاوحذــنمجوّزــتأنألــبقهــتقيقحوهــعقاوبيّنيطــسلفلالــخادّلافرــعأمــليــنّكل
ةرــيثمو،عــقاولايــفماــمتهالةرــيثمةــنيدم.اهفاــشكتسابتُأدــبوأ،اــهيلعددّرــتأ اذــل،ةرــصانّلانــمبــتُّ
نيّنيطــسلفلادوــجوىــلإ،ةــنيدلمايــفةــيّلئاعلاتاــقاعلاىــلإرــظنأتُأدــب،ةيّئامنيــسّلايــنيعلماــمتهال
لوــحةــعزّوماًــثميــتلئاع،1٩٦7و1٩٤8ماــعاــهبلغأيــفتدرّــشُنطــسلفتاــئاع،اــنهلــصّأتلما
فيك،تفلمُءاــقبلاورذــجتّلااذــه،ةرــصانّلايــفصخــش٣00نــمرــثكأمّــضتفيــجوزةــلئاعاــمّأ،مــلاعلا
اًــعفاذــه؟اودّــتيموءاــقبلااذــهاوــعنصينأتاونــسرادــمىــلعدــيدهتّلااذــهلّكــلاوــضرّعتساــنلأنــكيم

.ةرــصانّلايــفساــنّلادوــجوتُــببحأ،اــنيعوباــ هانبــسحنإويّداــعرــيغعادّيً
عــيزوتيــفيــبأدعاــسلأةرــصانّللبهذأــس«:يــللاــق،ةماــسأيــجوزتــخأنــباجاوزدــعومناــحاــمنيح
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ةرايــسّلايــفنــسَوبحماــمهتليّختوةرــكفلايــنتبذج.»ىرأويــتآنأدــيرأرــظتنا«:هــلتــلق.»فاــفزّلاتاوــعد
هذه؟ساــنّلاماــمأمــهنــمومهــسفنأماــمأمــهنــم؟هــباــثدّحتينأنــكيميذـّـلااــم،تاوــعدّلاعــيزوتلراــهنّلالاوــط

.ةبــسانلمابمهبةــطبترمرــيغةــصّقلاو،ةــيادبلاتــناك
قــّدم الفيلــم صــورة عــن احليــاة الفلســطينّية بتناقضاتهــا؛ صــراع الهوّيــة اّلــذي يعيشــه فلســطينيو الّداخل، 
الّتحــوالت فــي شــخصّية الّثــورّي الفلســطينّي، صــراع بــني جيلــني، مــا هــو العنــوان أو الفكــرة األبــرز اّلتــي 

ميكــن أن تلّخــص كل هــذا؟ 
نــباوبأ.يّــعامتجلااويّــسفنّلاويّــفطاعلااــهدعببةيّناــسنإةــقاعراــهظإدــيرأتــنكويرانيــسّلاتــبتكنــح
نايقتليفيكنافرعيلاواــمهضعبنعناثحبينانثا،امهتايحيفرــخآارًارــقناذــختّياــمهنّكلواــمهضعبناــبّحي
نّــكلو،ةرايــسلــخاددــحاوموــييــفراوــحىــلعدــمتعيويرانيــسّلا.اهتطاــسببةرــكفلاتــناكهذــه،ناــصاوتيو
يــفاــمهتلحرءاــنثأاــمهنّألّاإ،تاونــسّلاهذــهلّكهلاوــقيمــليذـّـلااــم،هــنلاوقيلااــموــههــنلاوقياــمنــمِمّــهلأا
،هريغنميّنطوللمــييقتلاو،مليفلايفتاباجإلا.روــهملجاهجويــفةلئــسلأاناعرّــشيورــيثكلانلاوــقيةرايــسّلا

لّكيــفلــبيّنيطــسلفلالــخادّلايــفطــقفســيلانتلئــسأواــنتاضقانت..نــحناذــهفلســطن.
اعتمد الفيلم على الواقعّية ألبعد حّد، ملاذا متيلني إلى الّسرد الواقعّي؟ 

فرــعأومــهفرعأومــهبّحأنــيذّلاةــشاشّلاىــلعرضحتــسانأبّــحأراــصتخابيــننّلأ،ةــ ىــالواقعّي لــيمأمــعنإل
:ميمعتّلاىلإليتملاةــنانّفكلوقأتقولاتاذيــفو.مليفلاعــميــتفلُأقــلخأنأبّــحأ،مــهلخادســلمأومــهصصق
تاــميمعتّلانــمةررّــحتمنوــكأنأدــيرأ،هــلخاودبوهــيفتُرــكفيذــّلايداــشلــثيموــه،ةــبرغلالــثّيملايداــش

.ةــيّقيقحوةــقداصتــقولاســفنبو
حبكــة الفيلــم بســيطة وذكّيــة فــي آن واحــد، ولكننــا لــم ننتظــر نهايــة فــي الفيلــم ولــم نشــعر أّننــا بحاجــة 
لنهايــة مــا، أال تخافــني مــن هــذه احلبكــة اّلتــي ال تثيــر دهشــة املشــاهد؟ يحيلنــا هــذا الســؤال تلقائًيــا إلــى 

؟فدهتــسلما روــهملجا
تاــقاعلواــنتتيــتّلاةــئيطبلاماــفلأالــضّفأ،ةطيــسبلاةــيّعقاولاةاــيلحاوصــصقلا،ماــفلأانــمعوــنّلااذــهبّــحأ
،ارًــ ســملنتــقولاتاذيــفنــكلو(دووــيلوهةــغلب)ءيــشثدــحيلامــليفلايــفيــنعي.مــهتايحوساــنّلاتوّت
دعبلاةيّمّهأكردأ.مــهلثميــمافأمهفيــسادًحأنّأدــقتعألا،يّنيطــسلفلاروــهملجاوــهيروــهمج.ةــصّقكاــنه

.حــنجأىــتّحادًــيّجيروــهمجفرــعأنأبــجينــكلويّــلماعلاهــجوتّلاو
حّدثينا عن أجواء الّتصوير، هل يوجد ما حتبني مشاركته مع القارئ الفضولّي؟

.بعصلأايــهةرصانّلانــكلوةيّنيطــسلفلاندلمافــلتخميــفتروّــص.بــعصناكــمو،فــلتخمناكــمةرــصانّلا
اكرتــشا،اهيفةــينغبراــتجناــمحينــيذلّلاو،ةرــصانّلااــنبااــمهوناميلــساــيليإودعــسأوــبأيــناهبتُــلصتّانــح

.رــثكأينعجّــشف،اــفًلتخمةرــصانّلانــبايدراوــبةماــسأجــتنلمايأرناك!»دــلببــعصأ«:هــتاذدّرّــلايــف
ملاذا هي األصعب؟ 

ساــنّلا،موــمهلابلــقثمدــلبةرــصانّلا؛رــتّوتكاــنهةرــصانّلايــف!هــلجلأمــليفلاتُــلمعيذـّـلاببــسّلاســفنل؛رــكفأ
نوبعتمساــنّلا،انهاــمكاحًضاوســيل،رخآلكــشبدــجوياــهيفلاــتحلاا،اــهضعبقوــفةــسدّكتمُاــهنّأكشــيعت
ناــمكاوروــصيمــهدب..فووأ«نوــلوقيةرــصانّلايــف،مــهيلعةدــيدجتــسيلامنيــسّلانّأاــضًيأفــيرظلا.اًــعف

.ةاــيلحابّــحو،ةوــللحاحورّــلاب،بــلحابكــنورمغيتــقولاتاذــب(يراــمنآكــحضت)»مــليف
أّدى محمــد بكــري وصالــح بكــري دورهمــا بكامــل العفوّيــة والبســاطة، مــا اّلــذي يقّدمــه املخــرج حّتــى 

يشــعر املمّثــل بهــذا االرتيــاح فــي األداء؟ 
عــقّوتأنــكأمــلفدــمحماــمّأ.هتيصخــشل،هــلزــهاجرودّــلانّأــبتُرعــش،يداــشةــيادبلاذــنميرــكبحــلاصتــيأر
اــمهضعبعــماــمهنّأتُرــكّفاــقًحلا.هــنعاــ دــيعبوــه،يداــشوــبأســيلراــصتخابهّــنلأ،هــعملمعأــسيــننّأكلّيً
هــنباوبلأةــبعصةــبرتجاــهنَأةــكردمتــنكيــننَلأ،تــقولاتاذيــفاــيًدّتحاذــهناكو،ا اًــمعنامدّقيــساســتثنائيَّ
لــبق،لــمعللادًــيّجاــنرضّحاــننّأاندعاــساــم.عوــنلااذــهنــمةيّصخــشوةــبيرقدهاــشمىــلعناــمعي،عــقاولايــف

ءدــبَنــمرهــشأةــثاثالّتصويــر.
تاــفورباــمهيلعاــنلمع،بــعصلأااــمهةــياهنّلاوةــيادبّلايــف،يــنورةوــعدلناــهجّوتينــح،مادــصّلاادهــشم
دهــشلمااذهتُلمعنح«:يــلهلاقامىــسنأنــل،دــملمحاــعًجومواــبًعصناكيــناثّلامادــصّلادهــشمنّــكل.ةرــيثك

»...هــنعلوــقأوهرضحتــسا،يدــلاولــثّمأتــنك،يداــشوــبأوــهيدــلاونّأويداــشيــننّأتُرعــش
صالح بكري، ممثل أساسّي في أفامك الّروائّية الّثاثة، ملاذا؟ 

مــللامــشّلانــمبّاــشكاــنه،مــهدحأيــللاــقرــحبلااذــهحــلملوّلأايّــئاورّلايــمليفىــلعلــمعلاتأدــبنــح
اهنيحنمو،هــيلإتــفرّعتوتبهذ.يرــكبدــمحمنــباوــهوةرــيبكتاــناكمإهــيدلو،لــبقنــمامنيــسّلايــفلــمعي
نحيتتواــ اــمًقاطنــفظّوت،اــضًيأكــلمعزــييماــمكاــنه.امًاتماــنضعبمــهفن،اكًيرــشهرأ،لــثّممنــمرــثكأهارأمحلّيً

.ةدــيدجءامــسأوبــهاولماــمًودلاــجلما
ليــشيملــثمةــفورعموةــمّهمءامــسأكاــنهاــعًبط،مــهتايحيــفاوــلثّيممــلبــجاويــفنــلثملمانــم%80،مــعن
،بجاونــماءًزجاوــنوكينأتببحأوةــفدصّلابمــهتيأرنــمكاــنه.مــهريغوقــيرزاــيرام،يروــخمرــكم،يــفيلخ
:يلتلاقف،لــثّتمنأبــتحتــناكنإاهتلأــسوتــحرف،اهتيّصخــشتــببحأوةــلباقميــفاــهتيأريداــشةدّــجاًــثم
اــممــليفللنوــمدّقيونوــفيضينوــيّداعلاساــنّلا..تــقفاووهــتأرقوويرانيــسّلاتذــخأ،»مــليفلاةــسايسبــسح«

.فلتخموــه
جتربة اإلخراج وكتابة الّسيناريو مًعا ليست الّتجربة الوحيدة لك في هذا الفيلم، كيف تقّيمينها؟ 

تُــبتك.اــقًحلاجارــخلإاورــيوصتّلايــفتُــلمعمــث،اــمًئادبــتكأتُــنكساــسلأابو،ةــبتاككامنيــسّلايــفتُأدــب
تاهويرانيــسجارــخإىــلعلــمعلابّــحأاــضًيأاــنأنــكلو،اــقًحلاجاــتنلإااــنأدبمــثفــصنوةنــسلاــخبــجاو
،ةــبتاكوةــجرخمنوــكأنــح.اــفًلتخمروعــشّلاناكو،اــهجرخأنأنوداــمًافأتُــبتك.برّــجأنأبّــحأ،ةزــهاج
بــتكأنلآا.ريّغتيــسهــنّأفرــعأ،رــخآجرــخلمويرانيــسّلاملّــسأوطــقفبــتكأنــحنــكلو،دــيرأاــماــمًاتمفرــعأ

.ةزّــغنــع،دــيدجوفــلتخمصّــنوــه.رــخآجرــخمهذفّنيــسمــليفلويرانيــس
يــفابًبــسناكنــمموــليوــهف،ةيّصخــشّلايــفضــقانتكاــنه.دــيدجوــهاــميداــشةــبرغةرــكفيــفنّأتُرعــش

.ءاــقبلادــيريلاوعــقاولانــمرــمّذتيتــقولاســفنبو،هــجورخ
هل ستقدم آن ماري فيلًما بعيًدا عن الّسياسية وصراع الهوّية في يوم ما؟ 

،ةــسايسّلانــعادًــيعبلــمعللنــيجرخمكانعيجــشتجراــلخانــمنوــجتنلمالواــحي،ةيــسايسّلانــعدــيعبءيــشلا
صــصقلا،صــصقلابةــئيلماــهنّأفرــعناــهؤانبأنــحن.ءيــشلّكيــفةرــضاحنطــسلف،ليحتــسماذــهيــيأرب

.ثــحبناذاــمنــعوراــتخناــميفءاكذّــلا،ةــيّفخلما،ةــيّراوتلما



6

بيار أبي صعب
يــهو،يّرــشبلارــصنعلاىــلعءيــشلّكلــبقدــمتعتو،ةيّناــسنلإاحارــجنــماــمًئادةــعبانروــصنملوراكماــفأ
ريبعتّلاتاودأيّأ،ةطلــسّلاندعتــسينّــهلعجو،ةميملحانّــهلماوعقارــتخايــف،ءاــسنّلارــيوصتيــفادًــيدتحعرــبت
،يقابلا.يّنيطــسلفلاتاتــشّلاءاــسنبمأ،تايّروــسّلاتائجاّلاب،تامدالخابقلّعتيرملأاناكأ،درــسّلاقيرطنع
،مهتركاذربــستو،مــهيقتلتنيذّلاكــئلوأ،اــهمافأمــهساــنّلا.لــيصافت،اــهلامعأيــفةــنقتلماةــيّنّفلاةــغلّلامــغر

يــفصوــغتوجراحهــم.
،اهمافأيفةــيّئرّمريغ،ارــيماكلا.(زايتمابةثنّؤلماامنيــسّلاهذهيــفهــناكمرــيغيــفوــهف،»رــكّذلما«ىــلعارًذــع)
يــف،تاــياكلحايــف،تاــملكلايــفيــقابلا…ىرــناــنلعتجو،ىرــتيــتّلااــهنيعاــهنّإ،ةدوــجومرــيغبــتكنداكــن
هذــه.ةرــسلآاتاداهــشّلاوتاوــصلأاويدــيلأاوةــنكملأاوهوــجولالــيصافتيــف،اــئًداهاــفًزنهبــشييذــّلاحوــبلا
لوــقتيــتّلاةــيّرصبلارــصانعلاىــلإ…»طــئارلخا«فــيضنُنأبــجي،"درــسّلاطوــيخ"رــيخلأااهطيرــشيــف،ةرّــلما
،تارّاــقلاونادــلبلانباــنذخأتيــتّلاكــيرحتّلاةــبعل.موــتكلماجاــجتحلااو،اهلاكــشأىــلعةــبرغلاو،رــئاغلاعــجولا
ليحتــسمنــطونــعاــثًحبمــئادّلالاــحرتّلاةــمحلمديــستجو،يّنيطــسلفلاتاتــشّلاةــطيرخمــسرةداــعإةــلوالمح
نادــي،اــهنيبطــبرتو،اــ اــهيزاوتيــتّلاتاــياكلحانــبلوراكاــنذخأت.(لاهــشّلاتارــفموــسر)مــلاعلاساــيقببصرّيً
تاموبلأبةنوكــسمطئارلخا،طــئارلخامــسركزــيرطتّلا،زــيرطتّلاكدرــسّلا.ةــنوّللماطوــيلخاوةرــبلإابنازرّــطتناــتيّوثنأ

تاــقصللماوةــيمدقلاروــصّلاب،ةــميمحواألرشــيف.
جــسنينمك،درــسّلاةبعلىــنبتُاــهلوح…زاــيتمابةــيّماردّلاو،ةــيّوضعلاوةــيّويلحاوةــيّزكرلماةــبعلّلاكــلت،زــيرطتّلا
،نادــجولايــفروــضحو،يّداــمروــضحنــب،نطــسلفىــلإاــهلّكيــضفتُيــتّلا"درــسّلاطوــيخ"،ةــياكلحاطوــيخ
رــصانعلاهذــهلّكو.ةرــكاذّلالّاإ،ةــ لّاإ،نّــالّثقاف لّاإ،درــالف لّاإهــالّس لايّــضارتفانــطوو،يّــيحيي ءاــمتناوكيان
بوــثّلاو،يّنيطــسلفلابوــثّلااــنّمذــخأينأعطتــسيدــحألانــكل،داــبلااوذــخأ.زــيرطتّلاةــيّلمعلوــحيــقتلت
ةدــحاولّك.قودــنصّلايــفاــهعضتو،ةــعطقةــعطق،سورــعلازاــهج،اــهزاهجطــيختةــيّبصلك،زاــيتمابيّئاــسن
،ةــبيقلحايــف،اــهحارجنــباــهبوثلــمتح،روــصنملوراكارــيماكماــمأنــسلجيــتاولّلاةرــشعيــتنثلااءاــسنّلانــم
وــهبوــثّلااذــه.درّــتموةــمواقملــعفءاــقبلاثــيحلــخادّلايــفوأ،يــفانلماوةــتقّؤلماناــطولأانــب،قودــنصّلايــف

ناوــنع،عوــضولمااالنتمــاء.
،ةمواقلماتاراــيخو،عاتقلاابراــتجلمتح،نطــسلفدنعاهلّكيقتلتةعطاقتمتاــياكحنــبرفــسّلازاوــجوــهو
نــطولاءاــيحإلــجأنــم،ءاــقبلالــجأنــمدرــسّلا.ةــيّوهلاو،ضرلأاو،لوّلأاتــيبلالــثمقورــسلمانــمزّلارعاــشمو
،حوبلادهاــشموروصّلاقــفارييذّلااــهصّنيــفرودــنمرحــسلوــقت.ةــماركلاوضرلأاوناــيكلاوقوــقلحا،يّبــسلما
يكتح،يــقتلتولصفنتطوــيلخاكصــصقلاتــناكنطــسلفةــطيرخلــخاد«:مــليفلليّرــقفلادوــمعلالكّــشيُو
(…)هاــ لّكيــاجّت طوــف تــمروتاقايــاخلي عــالّس تداــعأيــتوزي لاــالّت ةدــقعدــاالحت يــقتلت،يــفختوعن
لئاــسرلقنياضًيأويدارلا.»…يرــجيلناكرخآو،اــعًقاويرــجيدــحاو:نــنثانــطيخةدــحاولاةاــيحللتــلعجو
توــصوأ.»نوــتيزّلاباوــفرّصتتنأمــكنمءاــجرّلا،روــضلحانــمنــكّمتننــل:لــيللخاىــلإناــمّعنــم«:نــعلتقلما
نــممــليفلابكــسيميذــّلايــثوغربلاياــنتوــصو…»ناكــملّكيــفيدــلواــياــهنعشتّفتــس«:مــيللحادــبع
مــكح/لاورــجانلخابرــض/اــيّليوماــيّم/ىوــهلالــيوماــيّم«:يّنيطــسلفلاروــلكلوفلايــفةريهــشةــينغألاــخ

لذــنّلافّيــا…«
موــتكلمامــلاعلااذــهيــفسدّــنتنــحاــهنّفةورذغــلبتاــهنّأك،زاــيتمابةيّوــسنيــهلوراكماــفأ،انفلــسأاــمك
يــفةورذوــه"درــسّلاطوــيخ"و.هــماحأوهــتاباذع،مــلاعلارارــسأنزــتخييذـّـلايّــسنلما،بــيّغلما،عوــنملما،اــبًلاغ
اريماكلاماــمأةيّنيطــسلفةأرما12:تاداهــشواــ ةرــكف،اــفًيلوتوارًــيوصت،اــونّصً اــودرامّيً اــجًضن،قايــسّلااذــهفّنّيً
نّفطويخبنّهصصقطبارتتاميف،نّهتاياوهو،نّهتاويحو،نّهماحأنع،تاتــشّلالبقنّهتايحنعثيدحلل
،شوــعكلــمأو،ماــملإاىدــهو،مــيحرّلادــبعيّنيــسلحاكاــمو،ناــشطعىــليلو،يّرــماعلاداعــس.يمدــقلازــيرطتّلا
ىملــسو،رودــنغناــقوطاميــسو،هــطةدــئارو،ملاــسةــيّمظنو،رــصاناــنيدو،ةــنياطبلازــنيراــمو،دــلاخىــليلو
،تايّطارقتــسرأوتاحداك:ةــفلتخمةيّعامتجاتاــقبطو،ةددّــعتمةــيّرمعحئارــشنــمةأرــماةرــشعاــتنثا.ريــسلأا
ةطــشانّلاو،ةــيّرامعلماو،لزــنلماةــبّرو،ةــفقّثلماو،ةــنانّفلاو،ةــلضانلمانّــهنيب،تاــميّخلماوأةرــيثولاققــشّلاتاــيزن
نــطولاضرأيــفنــقبوأنرــجاهو،ندرــشتو،نرفاــستايّنيطــسلفءاــسن.ا اــوسياســّيً اــوحقوقّيً اــوثقافّيً اجتماعّيً
ةــفلتخلمايــفانلمانــبحوارــتنــكامأ،ةدوــعلامــلحونــطولاقــبعنزــتختةــفلتخمنــكامأنــمنــثدحتي، احملتــلّ
يــف،ىرــحلأابةــبيرغتّلاكــلت،ىرــبكلاةــمحللماكــلتنــمتاــحولوتاــطحمنزرّــطي.موــيلاةــلّتلمحانطــسلفو
ىــسنألاو…ينييمايكاــسنأ.اــضًيأةــمواقلمايــهكــلت،لوراكارًكــش.نطــسلفىــلإةــموتلمحاقــيرطّلافلســطن.
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حاورتها رشا صنصور
،يــبورلــشتير،نــيرئازّلاءلاؤــهنــمو،نــيّلماعلانــجتنلماونــجرخلمانــمرــيثكلا"ةيّئامنيــسماــيّأ"لبقتــسي
،يّــناطيربلايّــفاقثلاســلجلمايــفاــيّقيرفإلامــشوطــسولأاقرــشّلاةــقطنلممــليفلاوامنيــسّلاةرــئادةلوؤــسم
اــهمليفلــصح.Wellington Films»ماــفألنوــتغنيلو«يــفةــجتنمكاــهلمعىــلإةــفاضلإاب

.زــئاولجانــمدــيدعلاىــلعنوــتياربىــلإندــنلنــمرهــشلأا
جاــتنإةــيّقافتاتــعّقونأدــعب،2012ماــعنطــسلفىــلإتءاــجثــيح،داــبللىــلولأااــهترايزتــسيلهذــه
ســلجلمابــتكمعــمقيــسنتّلابو،تــماقكــلذبــناجىــلإ،ةــيّناطيربلاوةيّنيطــسلفلاةــموكلحانــبكرتــشم
ةــفثّكلماةــشرولاهذــهموــقتثــيح،EAVEةــيّبورولأاةــشرولامــيظنتب،نطــسلفيــفيّــناطيربلايّــفاقثّلا
جاــتنلإاةــلحرمىــلإيّئامنيــسصّــننــممهعيراــشمرــيوطتبنوــموقيو،ماــفلأايــعناصلةــيّنهمتاــبيردتب
بــلحا"هــمليفوناــيلعدــيؤميّنيطــسلفلاجرــخلماعــماــ رــهظتةــشرولاهذــهحاــنجةــصّقو.قيوــستلاوجلّيً

."رــخألكاــشموةقرــسلاو
رّــمىــلعةيّنيطــسلفلاامنيــسّلامــعديــفرــيبكرــثأاــهلناكيــتّلاوةــجرخلمابتــيقتلا،راــحيّــفيرخموــييــف
ةيّمّهأنــعاهلاؤــسدنعو.ةيّناطيربلاتاناجرهلمايــفةيّنيطــسلفلاامنيــسّلادوجومــعدكــلذيــفاــبم،ننــسّلا
ةــليملجاصــصقلاوتاــياورّلانــمرــيثكلادــجوي،ةــياغللبوــهومةيّنيطــسلفلاامنيــسّلاعاــطق«:تــلاقكــلذ
نأبنيّنيطــسلفللةليــسولضفأ،امنيــسّلاصّاخلكــشبونونفلاربتعأ.ييأربملاعللاهراهظإ،بجييتّلا
حــبصيمــليفلايــفتايّصخــشّلابراــتجشــياعتودهاــشمكاــماــمًليفىرــتاــمدنعف.مــهتياوررــشنباوــموقي
ءوضّلاطلّــستامنيــسّلاف،ةيّــسايسةلاقميفكلذتأرقدــقتــنكاذإاــمّع،نطــسلفنــعرــثكأةــفرعمكــيدل
ريفــسةيّنيطــسلفلاامنيــسّلا:ءارزوــلادــحأاــهلاقاــمك.يّدــيلقتّلاماــعلإايــفدــعبىــك مــلصــصقىــلعحُتّ

.»ملاعلاىــلإنطــسلف
،يّنيطــسلفلاروــهملجانــبامنيــسّلاةــفاقثوةرــكفزــيزعتوةيّئامنيــسماــيّأناــجرهمةــيّمّهأنــعاهلاؤــسدــنعو
ءاــحنأعــيمجيــفةــ ةــوعاملّي ماــفأةدهاــشمنــمعــيملجانــكتمناــجرهلمافدــه«:ليــشتيرتــلاقمحلّي
كلذو،مــهلةديدجصرفنــعثحبلاوكيبــشتّللنيّللمحامافلأايــعناصلصرــفلاحــيتيهــنّأاــمك،نطــسلف
ءاحنأفلتخمنــمعيبءاكوونــجتنمونلومّمعمناــجرهلمااــهمظّنيةــفلتخمراوــحتاــسلجوتاءاــقلرــبع
نــنانّفلاقاــفآعــسّوتةــفلتخمصرــفةكبــشوةــصّنمةــباثبم"ةيّئامنيــسماــيّأ"ناــجرهمنّإرــخآىــنعبم.مــلاعلا
نــجرخلماضــعبلحــيتتلايّنيطــسلفلابعــشّلاىــلعةــضورفلماةــكرلحاةــيّرحدوــيقنّأواــصًوصخ، احملليــنّ

رــشنورــيوطتلةــفلتخمنــكامأىــلإلــقنتّلانــنانّفلاونــجتنلماوأعمالهــم«.
،ةيّنيطــسلفلاامنيــسّلاةفاقثءايحلإةطــشنأنمنطــسلف:بلامليفهبموــقياــبمترــثأتاــهنّألــشتيرفدرــتُ
،2012ماــعبلامــليفويّــناطيربلايّــفاقثّلاســلجلمانــبةكارــشّلاةــيادبذــنم،اــسًوملمارًــييغتتــيأردــقل«
امنيــسّلاعاــطقرــيوطتّلتاــيّولولأاوتاــجايتحلاالــيلتحنــمتــنكّتمةيّجيتارتــساةــطخكاذــنآاوــعضومــهف
نألــ نــاجلمي .عاــطقلااذــهلةــم تاــجايتحالاًــاحلالّي اــحتلي ةــطلخاهذــهتــأيًض ،ةيّنيطــسلفلاوتضمن
مــهنّأاــمك،ةيّنيطــسلفلاامنيــسّلاعاــطقيدــئارىــلإنــعوطتمةــعومجمنــمبلامــليفلوّــتحفــيكىرــن
ءاوــسدــحىــلعءارــبلخاوددــلجانــنانفللةــيّبيردتتاــشرونوــمظنيو،ماــعلّكةدــيدجبــهاومنوفــشتكي
مــهنّأاــمك.ةدــيدجبــهاوميــقتلأةرــملّكيــفيــننّأةداعــسّلابرعــشأو،يــلةراــيزعــبارهذــه.لاــجلمايــف
هذــهرــشنلــجأنــميرورــضوعــئارءيــشاذــهو،مهتمادتــسانــمضتةدــيدجتاكارــشوقرــطنــعنوــثحبي

بــهاولماكــلتفاــشتكاوةــفاقثّلااجلديــدة«.
نّأاــمك،ناجرهلمايّــمظنمعمةديدعتاءاــقلباًــفاحناكدــقف،لــشتيرموــيهِــتنيمــلنــكلو،ءاــقلّلاىــهتنا
جمانربحــفصتبتمقفانأاــمّأ.هــلوحراوــلحارــيدتوهمدقتــسيذـّـلاكــيلبلــيناداــنأمــليفللرــيضحتلااــهيلع

ماــفأةدهاــشلميئاقدصأعــمتقــسّنو"ةيّئامنيــسماــيّأ"اليوم.

كارول منصور في "خيوط الّسرد": 
أنساك يا مييني...

»أّيــام ســينمائّية، يخلــق الفــرص لصانعــّي األفــام 
» لفلســطينّيني ا

ــام  ــج األف ــرة برنام ــي، مدي ــل روب ــع ريتش ــة م مقابل
فــي املجلــس الّثقافــّي البريطانــّي
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د. عبد اهلل البّياري
ةــجرخملل،201٦ماــعجــتنأيذــ »ةزــفلتمنوــكتنــلةروــثلا«مــليفنــعةــوالّ ءاــنثأالكتاب
نّأدــجلأ،تــ ةكبــشىــلعهــبقــلّعتياــملّكنــعثــحبأنأاإلنترن ناك،واــيثاــمارعلــَيّ
ىــلع،نــيرخآنــمليفوةــينغلأمــساوــهف،دــيدجبســيل»ةزــفلتمنوــكتنــلةروــثّلا«ناوــنع
»ةزــفلتّلا«نوــكتنألــقعيأ:يــبســجهتنأنــميــسفنعــنمعطتــسأمــلاــهنيح،لّــقلأا
وــهزاــفلتّلاســيلوأ؟مــ يــفررّــحتّللقوــالعال تاروــوالّت هذــهلّكنــبواــالّث قــبينن يــهالعائ
تــسيل تاروــثّلا هذــهلّك ِلــَمّ ؟اــهنممــلاعلا ىرــن -نأبــجي-يــتّلا ةيّرحــسّلا ةذــفانّلا

ــار. ةرــشنومدّــاألخب نــال ةفاــسلماءانجــساــب انــسلاــوحدن ودــأّنن !؟ةزــيب ُمتلف
،يّــبرعلاعــقاولاعــمطرّوــتّلانودةزــفلتمُنوــكتنــلةروــثّلامــليفنــعاــ ةــباتكلانــكيملاعربّيً
نأضــعبلابادــحاــم،ةزــفلتّلااــنبهــتلعفاــمدــعبتاذّــلابو،دــعبهِــتنتمــليــتّلاهــتاروثو
ىــ رــعل اــهماهتاواهتنطيــشبلــبالتآم ،تاروــب نــعةزــفلتّلاعــالّث نــمعــشبأوــهاــمن لوــقيم

ــا. ؛هــعربّيً مــأهّمّيت حــالفيل اــمين اــم ،اــوهن دمائن
هــسفنداوللادــبعســيئرّلاضرــفيّلاغنــسّلابعــشّلاضــفرةــصّقيــكحييذــّلامــليفلا
لــشفو،كــلذعــمبــسانتياــبمروتــسدّلاليكــشتداــعأنأدــعب.ىرــخأةــيلاولاــسًيئر
عــ نــمارًــالواق برــتقيدهــشميــف،كــكثي يدّــصتّلايــلذل ةيّكارتــشلااةيّمــسرّلاةــضراعلماف
اــمكمــهددّهيف،هبعــشلةــياهنّلاوةــيادبلاهــنّأبنــمؤي،لــهكيّروــصانيدســيئر؛يّــبرعلا
يــف هــمكحهــثدحأ يذــّلا بدــلجا تاــيّبدأ ريعتــسي وأ ،ىــضوفلا وأ اــنأ :كراــبم لــعف
هــتوارهفــلّغيهــتبطخةــياهنيــفو،يــلقّحتــسمســفانمدــجويلا:لوــقلابداــبعلاوداــبلا

بالّدميوقراطّيــة.
اــهنبا نــع مّلأا درــسب أدــبي ذإ ،نــعطاقتمو نــيزاوتم نِيّدرــس  ِ ىــلعخطــِنّ مــليفلا عــقي
ةــيصوم،يّــموملأايّوــثنلأامــتعلمااــهئاضفنــمهاــ ةــثدّحم(ةيّــسيئرّلاتايّصخــشلادــحأ)إّي
،ةــثاث)دهاــشمعــماــعًطاقتمدرــسّلالوــطىــلعوــهقــلطنيل،هــنّفوهــماحأوهــخيراتبهاــيّإ
يّــمارد ســفنَب اــنيلع صّــقي ،درــسّلل يّــميملحا اــهئاضف نــم مّلأا اــهيف دوــعت (ادًــيدتح
ةراــشلإانــموــلختلادهاــشميــف،ةــسسّؤلماوعــمتجلمانــبةــهجاولماثادــحأ،يّــقئاثو

ءاــضفلايــفةــموملأاوىــثنألةرــشابلماالعــاّم.
إنتاج الّرموز، واســتعادة الفضاءات

ىــلعف،لاغنــسّلايــفكــلتو،ةــيّبرعلاتاروــثّلانــبةــقباطتمنوــكتداكــتدهاــشمةــمّث
ماــ لاغنــأم يــالّس عراــف يــالّش ةاــصةــمثّف،ةــف تاءاــضفلاوزوــالعاّم ةداعتــساىوتــسمالّرم
نــ هــوالّدي موــاإلل رــملفه نــحتري ثدــحاــم اــم هبــشت،ةيّلاغنــمتاًم نــالّس تاوّــاألم ةطرــوق الّش
جاــ ةليــسواــهنّكل،ةيّــسوقطتــسيلاــإلنت ةاــصّلا.ةــهن ةطلــسنــالّدول ىــم عــواملعن واجلام
ىــلإلًاوــصوعــمالجاوعراــشّلانــمةــيادبمّاــعلاءاــضفلايــفقّــلحاديعتــسيموِاــقمىــنعم
،ةــلودّلانــعلــصفنملكــشبمهــسفنأجاــتنإنودــيعيدارــفأقــيرطنــع،يّــسايسّلاءاــضفلا
روّــطتنــعمــليفلايــفنــلّصلمادــحأةــلوقملاــخنــمكــلذحــضتّي،اــنًايحأاــهتهجاوميــفو
يــ ،نلآاراوــف عــمجي،عــماجىــالّث ةيّبعــإل ةــالّش زوــمردــحأاهأــشنأيــاملقاوم »ةــالّت »الّزاوي
جوــلونومك-ةــلودّلازوــمرةداعتــساىــلعكــلتنــكاملأاةداعتــساقــبطنت،ىرــخأةروــث
ةفاــسمللماــتّلايــعولاعــم،ةاــصّللناذلآاىــتّحوأمــلَعَلاوأ،يّــنطولاديــشنّلاك-يّــعمتجم

ماــاحلــدود. فــقتلا،ةــأم ةــمكارمكنــطولاوةــسسّؤمكةــمجتمعّي نــالّدول ب
وــ -يّــه لــمعيّأ-يّــفن لــمعلليــالفّن ،»دــفالّتلق قــ»محاي /دهاــشمةــمثّلدوــجولامتل
ناــي«ةــكرحلــمّأت نــكيملااــ .رــخآبوعربّيً وأ لكــشبهــيف رــيّغت ،ةــفلتخمةءارــق ةداــعإ
اــهتآرملــمّأتنودنــملاغنــسّلايــفةــ (»ةــيافك«يــنعتيــاالجتماعّي ،ةــوالّت »راــم(بالولفّي
اــهدارفألاــقتعاوأةــيحاننــماــهلةــقيمعلاةــلودّلا قارــتخالّــظيــفتاذّــلابو،ةــيّبرعلا
رــيغاــهنّلأاــنلصتمــلةروــثّلاتــناكاذإاــمّعلاؤــسّللاــنعفدياــم،اًيّرــسقن/مــهئافخإو

!؟ىــتمىــلإو،اًيّرــسقةــيّفخماــهنّلأمأ،ةزــفلتم

العربــّي الّثــورّي  احلــراك  علــى  إفريقّيــة  مــرآة  متلفــزة؛  تكــون  لــن  الّثــورة 
املؤّسســة واملجتمــع، والقيمة واإلجراء

يــتّلا يــه عــمتجلماو ةــسسّؤلما نــب ةــقاعلا لّــظت نــكل ،تاروــثّلا فــلتختف تاقايــسّلا فــلتخت
لــيوحتب،يروــ مــخزّلاصاــصتماناك،اًــثمةرــهاقلايــفف،اــهتيلاعفوتاروــالّث تاــالّث ددــتحدينامّي
جــماربلاؤــسىــلإةيّناــسنلإاةــماركلاوةــيّرلحاوشــيعلالاؤــسلوّــحتييــلاتّلابو،ةــساسىــلإ»راوــثّلا«
،ةــيّبرعلابوعــشّلاكرّــتحةــميقتــناكيــتّلاةــيّرلحاف.اــيجولويديأونحــشّرماــمزيراكوةــيّباختنا
هــنّأكوتاــباختنلاارــبحيــفا/هــعبصإســمغبارًــيثكاــنضعبدعــس)يّروــصءارــجإباــهلادبإتّم
تاــشلوــقي.ةطلــسّلالوــهكدــييــفةــعيّطةــبعلحــبصتاــماــبًلاغيــتّلاو،ةــيّطارقويمدّلاوــه(ةــيّرلحا
بــختنلماســيئرّلامــعدنمــلو،نويّــسايسانــسل«:لــصافلوــقيــفةيّــسيئّرلاةيّصخــشّلا(Thiat)
فدــهلااــنّمإ،ةليــسولّاإةــيّطارقويمدّلاتــسيل،رــخآىــنعبم،»داوللادــبعدّــضاــنفقواــنّمإ،لاــس

ســاملؤّسســة. ،ررــحتّلاولي
،ةــيّطارقويمدلا ةــفاقثّلاب اــهتقاعو،تاــباختنلاا :يّــثادلحاءارــجلإا نأــشب لؤاــستّلل اذــه اــنعفدي
نــم رــيثكلاب ءيــلم مّاــعلا ءاــضفلا نّأ مــليفلا يــف تــفللما لّــعلف ،عوــنتّلاو ،تاــيّرلحا شــماهو
كابتــشلااىــ ساــإل عــالّن ،ةــتدف ةــحوتفمةــوغنّي تاءاــضفو،تاــهمّأوتاديــسنــعاّم ،تاــعوّنتّلاب
ةــيّحضعوــقولانودنــم،ن/مــهقوقحنــعاــثًحب،ةــسسّؤلما/ةــلودّلاشــطبنــمررــحتّلالاؤــسعــم
مدــقتّلاةــفارخ«نــمألاــجهامــسأاــمىــلعتاــعمتجمللمــلوعلمايّلامــسأرّلايّــسأرّلافــينصتّلا
رــيصلمادــيدتحلــجأنــمةــيّطارقويمدلاكءارــجإيــفةــسسّؤلماةــيّزكرلمةــجالحانودو،»فــلختّلاو

واخليــار.
»التوبــاب«، أو الّرجل األبيض

ماــمأاذــهلــعفتلا«:ةطرــشّلاعــمتاــهجاولماءاــنثأهــقافردــحأيــف(Thiat)تاــشخرــصي
،دهــشلمااذــهيــنلمح،»!ةئيّــسةروــص،»راوــثّلا«يــنعيو،اــنّعنومدّقيــسفلّاإو،ةــيّلودّلاةــفاحصّلا
ةــيّزكرلمالّكتأــجافيــتّلاو،ةــيّبرعلاتاروــثّلانــمضــيبلأالــجرّلافــقاومىــلإ،لككمــليفلااــمك
يــتّلا،ةــيّبورولأاةــيّزكرلماهــنعتــعفاديذــّلااــهمرهسأرثــيح،رــصميــفتاذّــلابو،ةــيّبرغلا
،طقــسنأاــمو،ةــيّبرعلاةــمظنلأابــلغأهــعمتأــطاوتو،يَــلاينولوكلااــهثرإنــمدــعبهــتنتمــل
وأ،لــمالخا»ة/يّــبرعلا«ةردــقنأــشب،دــيدجنــمهــقاروأبــيترتبضــيبلأالــجرّلاأدــبىــتّح
ليــسغةــلمحتأدــبو،»ةــ ا/هــلخاديــفة/دّعتــسلمارــيغ«:ســيولدراــللّدميوقراطّي لاــقاــمكبرن
،اــمابوأ نــع تاــسابتقاب ،ةرــهاقلا راــطماًــثم قرــغف ،ةــيّبرعلا ررّــحتّلا تاكرــلحةــيّبوروأ ءاــضيب
ةــيّعمقةــمظنأدّــض،ةرــضّحتمةيّملــستاروــثىــلعاــهيفنوــنثي،نورــيماكدــيفيدو،لكرــيمو
/راوــثّلا«ضــفر،رــيرحتّلانادــيمةــيّجراخةرــيزوكنوــتنيلكيراــيهترازنــحو،برــغلااــهمعد
دودــحقوــفازًــ ،اــقاف ةــإفريقًي ةــعاملجادودــحمــسرىــلإدرــسّلاأجلي.اهلابقتــسا»تارــئاثّلاالعضوّي
»ةــ وأ»راــمناــ»كفاي ةرــكفاوــ»ي هــلينقل Thiat)تاــشجرــخيف،هــ( وجماعت رمِعتــسلماومركزّيت
ديعتــسيف،ضــيبلأايّــبورولأانــمحــيدموأةنعرــشوألوــبقلةــجالحانود،وــسافاــنيكروبىــلع

هــسفنةــباتكماــمزيّــقيرفلإااــهنيحبنفســه.
عــن تلفزة الّثورة

عبــشتّلانــمةــيّثادلحادــعباــمةــلالحارــسكيمــليفلانّألّاإ،زــفلتتمــلةروــثّلاتــناكنإوىــتّح
لــصلأاةروــصو،»هــتقيقح«نــمةوــقرــثكأودــبتءيــشّلاةاكاــحمثــيح،اــهتيّزكرموةروــصّلاب
نــمقــمعلأا»يّــقيقلحا«ـــبناــيملإاةداعتــساحــلاصل،رــثكأنــكيمــلنإهروــضحســفناــهل،هرــثأو
نــم«:تاــشلوــقيثــيحةرــيخلأادهاــشلمايــفاــ اذــهودــبي،لــيثمتّلاوزــمرّلاوةــغلّلاوماــعلإاجلّيً
يذــّلاةــجرفلاعــمتجمف،»اــنًانّفيــنوفرعينألــبقيّــسايسطــشانكيننوفرعيــسساــنّلانّأدــيّلجا
هــعقاويــفاًــعافنــكيمــ ،ةيّبلــمال نــمةــالّس يــفماودّــحال ىــلعلّــظي،ةزــفلتّلاوةاكاــلمحاهــقلختال
دٍرــسيــفاــهيلإىــهتناومــليفلااــهنمأدــبيــتّلاةــميملحاةــسللجاساــسأتــناكاــنهو،هــعمتجمو
،عوــنتّلااذــهيــمحتلتــماقةروــثيــفمــهعوّنتنوــلبقي،اــجيداجوــفيلكوتاــشهــيفيــقتلييّرــئاد
.اــندابيــفثدــحاــمك،ءاــمتنلااونــطولاونــيدّللادًــحاواــمًوهفمو،ةــيّدحاوةــلودضرــفتللا
،»راــمناــي»ـلاةــكرحك،ةرــياغمجذاــنمىــلعرــظنّلايــقلنل،ةــيّبرعلااــنلأاةــ نــماــنجرخلــهومركزّي

يــهاــهتكرعمهِــأيًضــا؟! مــتن يــل والّت
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بكرّية  مواسي
روهزو،ةــمتعمهبــشفرغ.باــبلاقاــغإةــقرطومادــقأعــقوعامــسدــعباــغًرافراــصوأ،غراــفتــيبيــفنــحن

.تقوللامًاــستساةينحنم
ةــبوكنلمانطــسلفىــلإوّــتللتــمدقةيّــسنوتةــيّدوهيةــلئاع،2016ماــعجــتنأيذـّـلاو"ءاــغبّبلا"مــليفعــباتي
يــفشــيعلاباوــظحيلظّــلحامــهفلاح،لاــتقلافوــفصيــفدــ ،يــناروحداــيإ،دووادمــهبيرقلــضفبواملَُجنَّ
ىــلعرّــصييذــّلا،ةيّركــسعلاهــتزّباــيًدترمبراــشّلاوذلــجرّلاريــشياــمك،اــفيحتوــيبلــمجأنــمدــحاو
،يرــبصدــنه،ليــشارمّلأاعــلخت.اــهلمــهناقتإةــلاحضنــممــغرّلاىــلعةــيّربعلابددــلجا"ةــعاملجا"ةــبطاخم
ةقفصءاــهنإبهرودــبموــقييذـّـلا،موــهربفرــشأ،ىــسوماــهجوزللاــخللخاوطارــقلأاملّــستوةــهركماــهطارقأ
اــقًحلااوفــشتكيل،لــيخدتوــص»ةدــحاولاةــيلالجا«ءاــنبأنــبةــضياقلماهذــهعــطتقي.دــنّجلماعــمرارقتــسلاا
لكاوــلّخدــج«،لــيحرّلالــبقاــهئاروةيّنيطــسلفلاةــلئاعلاهــتكرتناوــللأايــهازءاــغبّببنوكــسمتــيبلانّأ
روــطف،ثاــثأ،ســبام:قــينلأالزــنلمايــفءايــشلأانــمةــلمجو،ةيّــسنوتةــجهلبدــيفادلوــقي»وــحارويْــشَ
دــيجي!رادــقلأابثــبعلاوةأــجافمللاــي،نــكل.ىــمدُوروــصوبــتك،تاناوطــسأ،ةــيّنيدتاــنوقيأ،حاــبصّلا
لــيزي.ىرــخأةراــتةــئيذبوةراــتةرخاــستاــعفصكرارمتــساباــهررّكيوةــيّبرعلابلــملجاضــعبرــئاطلااذــه
نوفكتــسيوىرخأةيّنيدزومرببيلصّلانولدبتــسي.ةيقاباــهراثآلّــظتف،طــئالحانــعرــطلأاددــلُجانوــميقلما
اــ ادًــعبُيــطعياــمّم،رــطلأادــحأراــثآلّاإســيلراــبغنــمرــخآويّبــشخراــطإاــهرطّؤيةدــحاوةــيّلئاعةروــصبمّرئّيً
ةــيانعبروّــصيف»دوــقفلماسودرــفلانطــسلف«ةــميثرــيصقلامــليفلااذــهفــظّوي.ةــيّرطّلاةرــكاذّلاىدــصل
اــهانيأردهاــشبماــنركّذيف،لوّلأادــهملليّدّاــلمانادــقفللروــظنمكةرــسلأايواــحبذّــهلماتــيبلاتاــيّلامج

ةــنيدلمايــفةــبكنّلافورــظتــلوانتماــفأيــفقباــسّلايــفالفلســطينّية.
يــنعتةــفصيــهمــيعن،ةــيّربعلايــف)»مــيعن«لّــظي،ءادــنّلاءاــغبّبلاهــجّوينــلمفرــعنلا«؟كــنيو،مــيعن«
،ةزيزعةــنبلاااــهيفثكتميــتّلاةــفرغلايــفتاموــسرىــلعمــسلااأرــقنىــتّحباــيغللامًــسا(لــيلعوأفــيطل
تاريّغتّلاعــماهتايحىــشامتتلاقًحلالدّبتولفرعنلانحنف،طــقفمــليفلاقــئاقدلاــخاهمــساوــهةزــيزعو
ناــبوذّلالــجأنــمقرــشّلادوــهينــمتارــيثكلاونورــيثكلاهــبماــيقلارّــطضااــموــهو،اــهلوحنــمةدــيدلجا
ظــقويو،اــبوروأدوــهيوقرــشّلادوــهينــبمــئاقلازــييمتّلاىــلإمــليفلاقرّــطتي.نــجهودــيدجعــمتجميــف
يّليئارــسلإااهنّكييتّلاةيّقوفلاءاــجبرهظتلزانكــشلأافوــيضّلالابقتــسادهــشميــفةــمزلأاهذــه"ءاــغبّبلا"
يــفةــنماكلاتاــقورفلاســكعتةرطــشنمةآرــمكماــعطّلاةدــئامودــبت.يّقرــشوــهاــملّكءازإيّزانكــشلأا
ةــيّئاعدّلاتارــيوصتّلاىــنّبتيهــنّأكوضــضمىــلعمــليفلااهطــسّبييــتّلاو،ماكــلابولــسأوساــبلّلاوحــمالما
،ميحارزلماشــيمهتباــسحىلعيزانكــشلأانــمززّــعتاــهيفوتايّنيــسملخايــفليئارــسإاهتمدختــسايــتلا
تايّنيعبــسّلايــفتعاــشيــتّلا»ساكــيروبلاماــفأ«يــفاــمكيّــطمنّلابــلاقلاىــلعداــمتعلاالاــخنــموأ
ايإةثحابلاهفصتامك،»ةــيّفئاطّلاوةيّعامتجلااتارّــتوتلابعبــشم«رناجيــهو،ةيّليئارــسلإاضرــعلاروديــف
نحصةيّزانكــشلأاةفيضّلاصحّفتت.»ةيّليئارــسلإاامنيــسّلايفقرــشّلاةروص«ناونعباهتلاقميفطحوــش
راوحةــيّربعلابرودي.عومــسممهنبماعطّلاماــهتلابةــفيضلماةــلئاعلاكــمهنتاــمنيب،زازئمــشاوددّرــتبءاــسلحا
ءاغبّبلاهــضّعنأدــعبدوهيإلــفطّلاخارــصهــعطتقي،نــسلالجانــبةــغلّلاةداــجإيــفتواــفتّلاببــسبرــسّكتم
دوــعتشــيدييلايــفاــهجوزةــبطاخمدــعبف،اــهاضرمدــعةررّــبمةــفيضّلارداــغتواــنهةراــيزّلايــهتنت.ديعــس
فصوليضالمايــفمدختــسُانهمحلطصموه»خــشتشت»و،»خــشتشتدجنعيــنه«:دــكّؤتلةــيّربعلاىــلإ

مهقطنةــقيرطىــلإةبــسناــيقيرفإلامــشدوــهيللحــروف.
يــ دارــتغّن ىــم توــصلزــليل يــاملن حدــصي،ىقيــسولمادــف ىــصعي ةــفعل تاــيثمتّلابمــالّرمزّي جّــالفيل يع
ناكــساهلغّــشيــتّلاةرــيخلأاةناوطــسلأااــهنّأوــههجاتنتــسانــكيماــمو،ةــيادبلاذــنم»هــيلهدــكيــلصّبتب«
تاملكلاررّــكتاــهرودبءاــغبّبلاو.ماهفتــسلااررّــكت،ءاــغبّبلاك،ةــينغلأا.لوــهجلماىــلإمــهحوزنلــبقتــيبلا
ةعرــسبةعرــسب«/»اردــعاــي«:عــلهلاتاــظلحجوأيــفنوــيّلصلأاتــيبلاباــحصأاــهددّريــتّلاةرــيخلأا
هروعــشبهوّــناــمدعبةرــهاقلايــفدــلوُيّليئارــسإنّــسمهاــيّإينلأــسلاؤــسىــلإرارــكتّلااذــهيــنديعي.»ةعرــسب
"ءاــغبّبلا"مــليفيــفةــكبلحا"؟نــطوهــيإيــنعييــفِرَعْتِتِــنإ":اــفايىــلإسدــقلانــمةــلفالحايــفةــبرغلابمــئادّلا
نأدــعب،ءاــغبّبلارــيصبملّــحاــلملــمتحمر ،ةــيّخيراتةــظلحدرــسلواــتحلــب،ةلئــسأيّأىــلعبــيتجلاوَتَصــوُّ
ريثمءاــغبّبلااذهنقتيــسلــه؛فــيصرّلاىــلعصــفقلابيَــقلُأاــمدنعةيّلوؤــسلمانــملــصّنّتّلانــعارًــيبعتراــص

ةــبللجاالعبرّية

بكرّية  مواسي
مليفلالمحي.2016ماــعجــتنأيذّلا،"يــنيع"ريصقلايّــكيرحتّلاىــمدّلامــليفلّهتــسيفــيثكراــبغ
هثّبت،تاــشاشّلاىلعافًولأمتاــبعضووهو،ســبيلاكوبلأاراــفقيــفةاــيلحابثبّــشتّلالوــحةــيّنوكةلاــسر
اــهتطقتلاةدوــلجاةــئيدرتاــهويديفةطــساوباــنلصيارًــخّؤمو،لاــتقلاتاحاــسنــمراــبخلأاتارــشناــنل
انًايحأضرــعتُو،ةعاــسّلارادمىلعئراوــطّلاتلااــحيــفخارــصوءاــضوضبةــبوحصم،ةــلوملمحافــتاوهلا
أرــقننألــبق.ةــبلّقتمةــشاشلاــخنــمةاــسألماهوــجوصــحّفتة/دهاــشمللحــيتياــمّمتوــصّلاةــموتكم
ىــلعيّــئرّلمادــيكوتّلامَــلف،ادًاــمربكــستوبوــكنذأُــبكــستماــمهدحأنــيديظــحان،مــليفلاناوــنع

ةــعانصةــظلحضرــعاملشــهد؟
مليفلاجرخم،حــلاصدــمحألواــحي،(stopmotion)ةــكرلحافاــقيإةــيّنقتمادختــسالاــخنــم
يّدّاــلماويّدــسلجاويّوــنعلمافــلتّلاوراــمدّلالوــحىرــخأةــصّقلــيثتمةداــعإ،يوارّــلاوويرانيــسّلابــتاكو
نكيمل.ةمدصّلازاــيتجايفيّعاملجافتاكتّلاوناــسنلإاوةناــسنلإاةــيمزعلوــحو،برــلحاهــثدتحيذـّـلا
دهاــشمىلعتداتعانويعلانّأمــليفلاعناصكردــي،اــ ةرــكفلاذــيفنتلةليــسوكنــشيمينلأاراــيتخاعبثّيً
،»نــيرخلآامــلأىــلإتاــفتللاا«اــهباتكيــف.برــلحاكــلاهلماــنكاردإمــيمصيــفتــسرغُيــتّلافــنعلا
دوّعتدــقءرــلماناكاذإ]…[؟يــهتنتةــيحاصةــمدصّلارــثلألــه«:اــتًفلملًااؤــسغاتنوــسةدــقانلاحرــطت
فورــظفــلتخت.»ةــنيّعمروــصهــثّبتيذـّـلابــعرّلاىــلعدوّعتيــساــمًتحهــنّإف،عــقاولايــفبــعرّلاىــلع
ةموــسرلماتايّصخــشّلانّأا كردناننّأذإةــيّقئاثولاوأةــيّئاورّلاماــفلأانــعنــشيمينلأاماــفأةدهاــشمذهنّيً
عقاولاعــمســناجتيلاعاــقيإبكرّــحتتةــعاوطمِدّاوــمنــمةــنوّكمءايــشأيــهاــنمامأكرّــحتتيــتّلاىــمدّلاوأ
يــفمــليفلاحــجني،يــلاتّلابو.عــقاولاكــلذيــفشــيعتتايّصخــشعــماهكولــسيــفتهباــشتنإوىــتّح
لبقةقبــسمتاضارتفاوأةيّخيراتتاــمولعبمدوّزتّلاةرورــضّلابهــيلعبــجّوتيلاعوّــنتمروــهمجةــبطاخم

تلااــصىــلإدوــفولاالعــرض.
لواتحواــهيلفطاهفنكيفيمتح،مّلأايــهءاضيبشامقةــعطقبةــفّتلماــنلرــهظتيــتّلاىــلولأاةيّصخــشّلا
نّهروذبنــكرتيتاتابنّلااــمك،توــتملاتوــيبلا«،برــلحامهتدرّــشنأدــعباــمهبولقيــفةنيكــسّلاعرز
.ناــملأاوىوأــلماىــلإليبــسّلاىــلعاــمهّلدتوةدــيدجةاــيحضــبناــمهيفثــعبتاذــكه.»ضرلأاىــلع
نادقفلاعــمنفوغــشّلانــلفطّلالــماعتيــفاــ ارًودبــعلتو،بــيترّلادرــسّلاةــمغنىقيــسولماعــطقتجوهرّيً
ةراــلحايــفةــفللأاناــخديُوةوــشنبناــفزعي،نداــعمويــناوأنــمةــلتجرمةيّقيــسومتلاآناــعنصيفمــللأاو
تاودرــلخاسوــهبناــعمجي.ةــحدافلايــطّختدــعبةاــيلحاتفنأتــساوءاــلخايــفةرجــشكتديّــشُيــتّلا
،قئاقد9يــف.رطلخاةضبقيــفاعقونأىلإ،اــهبناــملحيدوــعةــلآءاــنتقالــجأنــملاــلماارــخدّيلةــيّندعلما
يّــنّبلانوــلّلاتاــجّردترطيــست.ناــمزاّلاوناكــماّلايــفبرــلحالّــظيــفةاــيلحالــيصافتبمــليفلااــنيتأي
،يّــسلكلاتوــيبلاضاــيبنــعادــع.ءطــببحــتّفتتءارــمحةرــهزدــيحوتّلااذــهقرــخت،ضوــمغلارــيثياــمّم

ىــتّحةــتهابناوــللأالّــظتالّنهاية.
»ةداوّز«ةــيّصصقلاهــتعومجمتــلصح.اــينالمأيــفمــيقييّنيطــسلفجرــخموبــتاكوــهحــلاصدــمحأ
(Ayny-MySecondEye)يــنيعمليف.2004ماــعباــشّلابتاكللناطّقلاةزــئاجىــلع
يــفاــيديلمانوــنفةــيّيمداكأيــفامنيــسّلايــفريتــسجالماةــساردلاــخهزــنجأيذــّلاجرّــختّلاعورــشموــه
كراــشاــمك،ةــيّبنجلأانــشيمينلأاماــفأةــئفيــفةــبلطّلليّــبهذّلاراكــسولأاىــلعمــليفلازاــح.اــينولوك
حــلاصىحوتــسا.يّئامنيــسّلايّــبدناــجرهلمرــشعةــثلاثّلاةرودّــلايــفرــيصقلامــليفللرــهلماةقباــسميــف
تاــباقلماىدــحإيــفريــشي.ســلبانءاــضق،طوــلّبرــيدةــيرقيــفتــثدحةــيّقيقحةــصّقنــمثادــحلأا
،ةــمزلأاتاــظلحيــفةرزاؤــلماحورــبهــباجعإوساــنّلاةــيمزعوــهثدــلحاقــيثوتوةــباتكلاىــلإهــعفداــمنّأ
ىــمدلاــخنــمتاــيثتمةطــساوبةــصّقلادرــسينأراــتخاكــلذلعــقاولاقوــفتةوّــقلاهذــهنّأىرــيذإ
دوعلافزاــعويّقيــسولماءادأوفيلأتنممليفلايفىقيــسولما.ةقيقلحايــكاحتلةــيانعباــ تــممّصُيدوّيً

رازــنيّنيطــسلفلاروحانــا.

نوكرسيّقارعلارعاشّللةديصقنع*بولص

"يا جماعة وينكو؟"
ــذي ال ميــوت ــاة اّل ــوا اخلطــى نحــو بيــت احلي حّث
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: " ــة ين ملد ا م  ــا ّي أ ــر  خ آ "
لّســينما ا فــي  هــا  نر لــم  كمــا  ة  هــر لقا ا

صالح ذّباح
،ديعــسلا رــمات يّرــصلما جرــخملل ،201٦ ماــع جــتنأ يذــّلاو "ةــنيدلما ماــيّأ رــخآ" مــليف يعدتــسي
فاــتخاىــلع،ةــمّاعبنوــنفلايــفيّــبرعلاءاــضفلالــيّختوةــيّبرعلاةــنيدلمانــعةيّدرــسّلاتاــيّبدلأا
ةــ هذــالّثيم يــه بــعصّلانــتاف .ةــم ةــاملتاحق تاقايــالّتاريخّي يــالّس اــف ،اــوتباينه اهبيلاــوتقنّياته أس
لكــشىــلعتءاــجذإ،ديعــسلاارــيماكب2010و200٩يــماعتروّــصُيــ ةرــهاقلاةدهاــشمدــنعالّت
اهتيّئاوــشع/اــهعوّنتلاــمجوةوــسقباــهبكّريةيّصخــشىــ ةــسورلمحاتــإل ،ةــفثّكمةــحّول ةيّدرــسبصرّي
دهــشلماىرــ دــن وأ،اــق درــسنــعنه هقبــساــم لّكمــكارتموــحنىــم صــخّليف،ةــعل ةيّرــشبلاواملعمارّي
ةــيّبرعلاانتاــسأمةدّــشل،موــيلااــهليحننأاــنرودقبميــتّلاةــيّعامتجلاا-ةيّــسايسّلاتاطاقــسلإلكــلذك
ضرــعُو،رــيانيةروــثلــبقعيباــسأةتّــسهرــيوصتىــهتنايذــّلامــليفلاىــلإ،ةــطرفلمااــنتمكلحســيلو
ةرــهاقلاناــجرهمنــمةرــيخلأاةرودّــ ءانثتــساب،ةــال تاــالعاملّي تارــشعيــفماوــعأةتّــسباــهدعباملهرجان

ةــيّرصلماضرــعلارودويّــلودّلايّئامنيــسّلاقاطبــة.
،قــللخانــمدــحأفوــقونودنــمنــكل،كّــشاــباهــسفننــعرــصمثدّــحتت،"ةــنيدلماماــيّأرــخآ"يــف
ةرــهاقلا«ةيّضارعتــسلااةيّحرــسملليكــسيتورجدادــتمايــه.مــيهاربإظــفاحةدــيصقانيعدتــسانإ
رــخاوأ،نــهاجحاــصاــهيناغأبــتكو،يقوــشونــمحرّلادــ نــملّكاــهفّلأيــعب ،»ماــعفــالّت يــأل ف
نهاــشةرــهاقل،ةــيّوضعرــثكلأانّــكل،برــقلأاوفــنعلأايّــمارونابلادادــتملاانوــكتدــقو،تايّنيتّــسلا
ةرــهاقوكراــبمةرــهاقاــهنّإ.1٩٩1ماــعجــتنأيذــّلاو»اــهلهأبةروّــنمةرــهاقلا«رــيصقلاهطيرــشيــف
لواــحييذــ بّاــالّ جرــخلما،مــالّش لــطب،للادــالفيل دــعب ،دــخال مــخال نــضمنه ،نــم ماــحأاملصرّي

ــم. ةــعانصادًــفيل جاه
مرثّيات

ةــبرّقلما تاــطقلّلا رــبع ةرــيتولا ةعيرــس جاــتنولما تاــعيطقتو ،ةــتباثّلا رــيغ ارــيماكلا ةــكرح اــنذخأت

ةدــلاونادــقف:اــهنادقفنــعاــهنملّكفــشكييــتّلايّليجــستّلاهــمليفتايّصخــشىــلإ،(close up)
ةــينّغلمانادــقفو،اــيبيلبقرــطثداــحيــفاــهتلفطل،ديعــسلارــماتلــمعلاجرــخمةدــلاويــه،ةــضيرلمادــلاخ
يــف اــهتيبل فــسوي ناــنح ةــنانّفلا نادــقفو ،فيوــس يــنب حرــسلم ريهــشّلا قــيرلحا يــف اــهدلاول حــلاصيمرــم
نيدهاــشم،اــ قزأــلن ىــم لوّــحتيوةــإل قــبلبل ثاــيخل صــصقلانــالّث حــضاولاطــب باــالّتراب .ةيّردنكــسلإاغي

ةــيفاكةدّاــمةــمّثلــه:دــلاخقزأــمكاــمًاتم،نــصصّلتملفيلــم؟
اــ ةــوثباًت رــواقعّي ةــعماجةــأكث ةــعربّي ،ةيّليجــستّلاتايّصخــشللةــمرثّي ةــالفردّي هذــهعــاملرثّي ،اًيّدرــسعــطاقتتم
نبّاــشو يّــنانبل بّاــش نــم ةــنوّكلما ،دــلاخ ةاــيح يــف ثاــثّلا ةــيّوقلا تاــقادصّلا اهلكّــشت ،ةــشاشّلا ىــلع
اــمكمــهندمنادــقفلةكرتــشمةــصّغو،ةــيّرهاقلادــلبلاطــسويــهاقميّــبرعلابابــشّلااذــهعــمجياــم.نــيّقارع

.ةرّــ اــم عرفوه
ســينما  الّشعر

ديعــسلااــهمدّقي،ةــيّرصلماامنيــسّلاةــشاشىــلعيّراــمعلمازــيّلحاعــميّرــصبلالــماعتّلايــفثــيدحتّلاجذاــنمدــحأ
دهــشملاــخنــم،ءاــنبلايــفةــحيبقلاةيّئاوــشعلاطاــقتلاوأ،يّــلّكلالاــملجاضارعتــساةــيّئانثنــعاــجًراخ
ةــ توــصعــقوىــلع(motifs)نــتيّصّالخانــبجرــخلماهــيفجزــم،ظّــتكميّــحيــفةيّنكــسةــيانبمدــهاملطرب
اضًرعتــسم،ةــسدّقمةــ نوــكينأىــترتيل برــإل ،»يداوــأق ةراــج«ـــلاــال رداــله درــن ءادأيــمنف ،ىدــهلاروــف ن
ةــيّهاملوــحةــلبلبوةلئــسأاــنيدلارًــيثم،»مدــهلاتاــيّلامج«هيمّــسننأاــننكيماــم،طــنغمموــحنىــلع،هــيف
لادبتــساىــلعارًداــقاــ اطًيــسوامنيــسلانــمبّحتــسموــهاــمكاــمًاتم،راــمعلما/ءاــنبلاةــيّهامولاــملجابصرّيً
ضــعبيــف،ديعــسلابارــتقايــفبــيرلاذإ،دهاــشلماىدــلةــيّلقعلاوةيّــسّلحاتاــيدّحتلاةراــثإوةروــصلابظــفللا

امنيــس«ـــبفرــعيُاــمةــناختــتحهــجاردإناكــملإابيذــالّشــعر«. ،يّروــصّلادرــسّلانــم،طيرــشّلاعــقاومالّ
لّــحنودنــميّدــعاصتيّرــئادلكــشبثادــحلأارودــتذإ،ةــيّديلقتةيّدرــسطيرــشّلااذــهيــفديعــسلامدّــقيلا
يذــ مــليفلادــلاخزــجنيلااــمك،مــيظعرــصنبيــهتنتلــطبلابّــحةــصّقاــف؛قــفلأايــف(سزاراــثاك)يّــلّكالّ
اهــساكعناكاــمًاتم،لــبقملازــلزلــبقاــهمايّأرــخآيــفةــنيدمةــحئارقاــشنتساناكــملإابنــكل،هــتليّخميــف

ــة. دــالبانورامّي تــيبةفرــشيــفةــقلّعلماةــسدعلاىــلعبوــلقلمايّــلمرّلاخال
ُبلينا  بالنســيان

يّــ نــهارلخــعرب موــختىــالّتأري ةــعقومتلماماــعل ىــاألف يــمتنيهــإل يــأّن كّــشاــف ،اــف طيرــبحثّيً اــالّش نإصّنفن
كارــحلل اًــمّكم ،كــلذ ءاــعدّا نود نــم لــبقم وــه اــلم فارــشتسا ةــقيثو لكّــشي هــتاذ نلآا يــفو ،بــعص
»نوــفوركيم«،تاونــسلاكــلتيــفتروّــصُماــفأيــف،رــيانيةروــثةيّــشعأدــبيذــّلالّقتــسلمايّئامنيــسّلا
ءاوــ ىــاحت بأدــإل ةيعاــب ماــظنّلاةيّدرــسلــالّس ،اــمقاب ةــفّنّيً ةــاملختلف تايّدرــالفردّي ،اًــوللّس للادــمث دــمحلأعب
فــسويل»ىــضوفيــه«ةرــيخلأاكراــبمماــظنتاونــسيــفتارــفطةــمّثتــناكنإو،ماــفلأايــفضراــعلماســفنّلا

دــيوســف. نهاــشوخال
ةــيّخيراتتاــظلحةيّئامنيــسةــسدعبديعــسلاطاــقتلا،ساــفنألةــسباحطيرــشّلاثادــحأضــعبلــعجياــمّمو
ةئيّــسةــ ةاراــالكروّي عوــملجاةــعباتموأ،كراــللمب لاــمجثــيروتلةــضراعلماةــمب ةــكرحتارــهاظمك،ةــكفاي دالّ
،يّرــصلمانأــشّلاعــباتمىدــلةــلبلبلارــيثتيــتّلا»ركــسعلامــكحطقــسي«تاــفاتهوأ،رــصمورــئازلجانــبرــكذّلا
،كراــبمعــلخلــبقةدوــجومتــناكاــهتاذتاــفاتهلانّأىــسنيدــقو،رــيانيةروــثدــعبتروّــصُاــهلاخييذــّلا
ترــهظيــتّلا،ةــليضفةــلبأ،ةــيّرصلماةــعاذلإاةــنوقيألــثم،نايــسنّلاباــنيلبُاــننّأاــنركّذيلــمعلاجرــخمنّأكو
،نــتلحّكلمااــهينيعدــيعاتجيــطّغتةكيمــستاراــظّنوةــكورابلايدــترت،رــمعلااــهبمدّــقتةديّــس؛طيرــشّلايــف
يــفاــهيضامرــثدنايــتّلاةــنيدلماكاــمًاتم،تاــيركذّللةدــقافاــهنّكل،ظاــفللأاةــبذعوتوــصّلاةــقيقرتــلازلا

رــخآأّيامهــا.
2017لوّلأانيرشت2خيراتبةحسفُةلجميفةدّالماهذهترشنُ))
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عا الشيخ
ةرــيخلأاةرودّــلايــفاــهتظحلااــمدنعهــتوصيــفةــحبّلايوادتــسباــشعأةــفصونّأدــقتعأتُــنك
يذّلايدــلاوةاــفوبيــنيزّعيهــمامأةــفقاواــهنيحتُــنك،يــلودّلايّئامنيــسّلايــبظوبأناــجرهمنــم
،هتوصتاــجلخيــفةــحضاولاةــحبّلاكــلتببــسنــعهتلأــس،طــقفماــيّأعــضبلــبقاــهتقوهــتدقف
اــهيفوةــليمجاــهنّكل«هاــ ةــبعادمتُــلقو،»ةــيّلالحاةدورــبلاةعــسلونــخدتّلااــبمر«يــللاــقفإّي
نّأةــصّاخب،اــهتقوتــلقلقيــننّأرــكنألاو،ههُبــشتنــكتمــلةــكحضكــحضيراــصف»رحــس
،يّنيطــسلفلايّندرلأابتاكلاوهو،انّعلحراكًرتــشماقًيدصتقفاراــضًيأةــحبّلاكــلتضارــعأ

داــهجهديــب.
دّعتــسناــنتبو،اــ هــفقوناــعإدــعبةرــيخلأاهــتروداــنهائّيً تــناكيذــعملّيً ناــجرهلماىــهتناوالّ
هــنّأعــم،اــهلمحييــتّلاةيّروــسّلارفــسّلاةــقيثوببــسباــهيلعاــفًيضســيلوــه،ةــمداقتاــناجرهلم
،طقفةيّلاترهــشأعضبىلإيّئامنيــسّلايبظوبأناجرهمنمةرودرخآنب.رارمتــساباهيلإوٌعدم
يدلاوتُدــقفيــتّلااــنأواــمًاتمرــكذأ،هــترجنحيــفناطرــسبباــصممــيهاربإراــشبنّأرــبلخارــشتنا
نكل،كحض»حورــتكلحمــسأحارشم«اــهيفتُلقةلاــسرهــلتُلــسرأيــننّأ،ةرــتفلاســفنيــف
وــلىــتّحلــحريلّاأهدــهجلمعيــسهــنّأيــندعوو،بآســتاولاىــلعدرــباــهتباتكرــبعةرّــلماهذــه

لــحرصوتــه.
بــتك،مــيهاربإراــشبنــعبــتكنــمةــيّبلاغنّلأاــبمر،لــيصافتّلاهذــهبــتكأاذاــلماــمًاتمفرــعألا
يــتّلااــنأويــسفنتُدــجو،اــهلخرؤــمكادًــيدتحةيروــسّلاوةيّنيطــسلفلاامنيــسّلايــفهرودنــع
امنيــسّلانعةديعبتــسيل،ةرياغمةقيرطبهــيكحأنأدــيرأ،اــهيبأبةــنباةــقاعهــبيــتقاعرــبتعأ
ةــيّراولحاةــيّئرّلمانــمتــلقتناةــيّتايحلــيصافتهبــشيلكــشىــلإادًــجةــبيرقلــب،بــحيناكيــتّلا
نــعتــناكاــهلّكوبآســتاولاقــيرطنــعوأرــتويبمكلاةــشاشفــلختاراوــحىــلإةــ الّصوتّي

الّسينما.
ناك.هــترجنحيفضرــلماراــشتناروــطّتعــمهرــيبعتتاودأتروــطّتو،هروــضحلّــقيمــلاذــهعــمو
عــممءاــتيلداــبيآـــلاهــسفنلعاــتبااــهدعبو،اــهلاخنــماــنرواحيةــقروواــمًلقكــسيمةــيادبلايــف

هــتايّموييفاــويومّياتنا. اءًزــجبآســتاوـــلاتاــبو،رــصعلاتاــبلّطتممهّمً
تادرفلمانماهظحاتتَنكةيّبصعلاوأةحرِفَلاهلعفتادرىــتّح،هــلوقدــيرياــملّكبــتكيناك

بشــار إبراهيم ... أكتبك في فلســطني

اذــهلّكةأــطوفــيفختلواــتح،ةــشدردّلافرــغلةــقفارلمارــيبعتّلاهوــجولاــخنــموأاهمدختــسييــتّلا
تاذ.لــماكلكــشبتوصّلابايغملأفيفختلبــلقموأكاــنهوأاــنهنــمةــكحضببــيرغلاراوــلحا
ميهاربإيّــنانبلّلابــتاكلاويّئامنيــسّلادقانّلاعــم،يــبديــفيّــبرعلاماــعلإاىدــتنماــنعمجاــمدنعموــي
ميهاربإراــشبعمســلجيهتدهاــش،عمــسّلاةــساحيــفضاــفخنانــمةرــتفذــنميــناعييذـّـلاو،ســيرعلا
ادًهــشمناكــف،ســيرعلاعــمثدّــحتيهــسفنلــمعوةــباتكلارــبعةدــيدلجاهــتوصةــقيرطىــفخأيذـّـلا

اــندحأعمتجااــملّكاــهيكحنةــصّقهاــنلعجتــقولاســفنيــفو،اـًـلمؤمواكًــحضمواــبًيرغباآلخر.
اهتقفاريــتّلا،هــتايحيــفموــيرــخآىــلإةاــيحللوبــلاقمللوكــحضللاــ ،مــيهاربإراــشبناكاذــكهمحّبً
اــ اــنًاجرهمرــضحينأيــفاــعربّيً لــملأانادــقفدــعبف،ءامــسلانــمةــيدهلالــثمتــناكلــيصافتنهائّيً
يــفيّئامنيــسّلاجاــطرقناــجرهمىــلعاــفًيضناكو،ةزــجعلماهامّــساــمقــقّتح،تاراــملإادودــحجراــخ
لودجو،داــبيآـلاهــفطعمبيجيفو،هــترجنحىلعقــلّعمزاــهجعــمســنوتىــلإءاــج،ةــتئافلاهــترود
هــتيودأوةــيّقدنفلاهــتفرغىــلإاــهدعبعرــهيل،اــهلنــلصاولالوّأناكيــتّلا،ةــيّحابصّلاماــفلأاضورــع
نــعيــفتخيو،دهاــشاــملّكنــعبــتكيو،هرــتويبمكوهــمونةداــسوبــناجىــلإيــ ةــعوضولمابتأّن
هــتوصتــمصب،اــهيفنوــكينلأاــقًاوّتناكاــلماطةــنيدمعــمةــقاعيــنبييــكيّــعامتجلاادــجاوتّلا
يــتّلاهــتايحيــفةــليمجاــمايّأةيّئامنيــسّلاةــلحرّلاكــلتتــعنص،لــيصفتيّأىــلعيــغاطّلاهروــضحو
ةاــيحامنيــسّلايــف؛لوــقيهــنّأكودــيعبنــماــنبقاري،اــنبحرِــفَوــهو،هــبنــحرفاــنّك.ناولأالــبقتــهتنا
ةيّصخــشثيداحأدجويلا،مافلأاوامنيــسّلانعلّاإهعمثيدلحانكيمل.عاطتــسلماردقاهوــشيع
ةبتكمعــيمتجيــفهــتردقنــعهــناعإبلّاإءيــشلّكــبلــجرّلااذــهموــتك،رــصتخملكــشبلًاإةــيّلئاعوأ

اــهلنوّــكينأصخــشيّأىدّــحتيةيّئامنيــسمثيــل.
تّماــماذإحوــحلّلالــفطّلالــثمحــبصيو،هــتبتكميــفهدــتجلايّنيطــسلفمــليفنــعهلأــستنأنــكيملا
تاــباذإلّاإحاــتريلاو،هــيلعلوــصلحاةــيلآوةــيّفيكب،هتدهاــشمعطتــسيمــلويّنيطــسلفمــليفضرــع
لصاوتّلالئاــسوربعهحضفبهددّــهيامًيظعانًئاخا امًليفهنعيــفخينــمرــبتعيو،هــيّدينــبفلســطينيُّ
هــتداعإبــعصي،(كــسيددراــه)رــبعمــليفلاهــلمدّــقيوةــنايلخاكــلتنــعرذــتعيمــلاذإيّــعامتجلاا

راــشبةــبيقحيــفحــبصأاذإىرــخأةرّــمهــبحاصىــلإإبراهيــم.
ةبتاكمهنيبنــم،ملاعلالوــحنــمادًــقان26تــعمجيــتّلاداــقنّلاةزــئاجيــفاوًــضعمــيهاربإراــشبناك
يــتّلاو،يّئامنيــسّلاناكناــجرهمنــمةــتئافلاةرودّــلايــفزــئافلانــعناــعلإااــهيفّتم،روطــسّلاهذــه
لــصحو،مــليفلــضفأةزــئاجىــلع"ةــنيدلماماــ رــخآ"يّرــصلمامــليفلالــصحنأــباــهجئاتنتءاــجأّي
ةزئاجىــلعلصحيذّلامــليفلاســفنوهوكابتــشامــليفنــعجرــخملــضفأةزــئاجىــلعباــيددــمحم
كــبحن"مــليفنــعلــثّمملــضفأةزــئاجىــلعســنوتنــمةروتــسمدــجملــصحاــمك،ويرانيــسلــضفأ

رــضخأ"مــليفيــفاــهرودنــعيــلعةــبهةــلثّمملــضفأةزــئاجىــلعتــلصحو،"يداــهيابــس".
مــلنــكل،فــلتخنوقــفتنوشــقانتنوثدّــحتنيّــمويلكــشباــنّكو،ماــفلأالّكمــيهاربإراــشبدهاــش
لوّتحيذـّـلاهــتوصنــمعرــسأتوــلماناكدــقف،لــضّفلمامــليفلاهراــيتخايــفهــيأرنــلعيلتــقولاهفعــسي

فورــحىــلإطباعّية.
ةــلاحيــفو،باــيغلااذــهةرــكفعــمحــلاصتأمــل،ماــعلااذــهلراذآ30يــفمــيهاربإراــشبلــيحرذــنم
دعبيئامنيــسّلايبدناجرهمنــمةمداقلاةرودّــلايــفةــقيقلحاةــهجاومرــظتنأتــنكو،ةرمتــسمنارــكن
يــستحنوهعمسلجأ،يّفحصّلابــتكلماىلإةدــيدعتاونــسذــنميــتداعكبهذأــستــنك،نيرهــش
-ىريةيّنيطــسلفماــفأنــعةراــبعيــه،اــهبدــيقتّلايرورــضّلانــمتاــحرتقبمةــمئاقيــنيطعيوةوــهقلا
،اهروطتوةيّنيطــسلفلاامنيــسّلاهيلإتــلآاــبمةــياردىــلعينلعجتــساــهنّأ-قدــصيناكاــماــمًئادوــهو
،هنطواــهنّأرعــشي،ةيّئامنيــسةطرــشأنــعةراــبعتــناكمــيهاربإراــشبلــثمئــجالةبــسنّلابنطــسلفف

هــيلإةدوــعللقوــتيورــثكأنــطولاكــلذبّــحيمــليفلّكيــفناكو.
عمــسأسونكرلّكيفهارأــسيننأنقيىلعانأويّئامنيــسّلايبدناجرهمىلإبهذأــسنيرهــشدعب
لاءزجادًــيدتحناجرهلمااذهيفهتمصبف،داــبيآوأةــقروومــلقىــلإةــجالحانودةرّــلماهذــهاــيًلاعهــتوص

باغولىتّح،اجســده. هروضحو،ةرّــحهــحورف،اهنايــسنلاوهــتحفصيّــطنــكيمطاغّيً

Azure Restaurant 
مطعم ازور

Darna Restaurant 
مطعم دارنا 
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إسام  الّسقا
رــيخلأاهــنوكيّلحاــسّلاهطيرــشورــحبلانــعةرورــضّلابثدّــحتناــننّإفةزّــغعاــطقنــعثــيدلحادــنع
لوــصولابنوــيّزّغلامــلحيةدــيعبدودــحوــحندّــتملماقرزلأاكــلذ.ةــلماكةيّنيطــسلفةدايــستــتح
يــفهرــمعىــضقيّنيطــسلفدٌاــيّصاــبّمراــهنععمــسيمــلكامــسلأانــماــعًاونأهــلخادبيوــحي،اــهيلإ

.ائًيــشهــنعمــلعتنأنودرــحبلانكــستنأةــقرافمنــماــهلايو،رــحبلا
هــيلإلوــصولابمــلحيوهــنممٌورــحماــمإوــهف،بارــطضااــيّمأةــبرطضمرــحبلابيّنيطــسلفلاةــقاعنّإ
دــهعضــفريرــحبلانّأودــبينــتلالحااكيــفو،هــمهفىــلعةردــقميّأنودهئطاوــشىــلعشــيعيوأ
ىــلعدوــهعلانــمرــيثكلاعــقّواــمك،ماــيّلأانــمموــييــفهــعيقوتبيّنيطــسلفلامــلحييذـّـلاةــقادصّلا

.ةــليوطتاونــسرادــم
نــقّبتلماءاــيحألســفّنتمُكيّــعيبطّلاهرودبــعليةراــت،مــهفلاىــلعاــ ازًــغلةزــغيــفرــحبلايــقبعصّيً
رــيذتحيــضالماماــعلايــفمــهمدصينألــبقةاــيلحامهبلــسبأدــبيفاذــههرودنــملّــيمةراــتو،هــمامأ
اهنّــشيــتّلاةرــيخلأابرــلحادــعبو،»ثوّــلمهــنّلأرــحبلايــفةحابــسّلامدــعىــجريُ«مــهيلعدــيدج
يّأيــفادًــيقعتدوــنبلارــثكأدــحأرــحبلاناك2014ماــعةزّــغعاــطقىــلعيّليئارــسلإالاــتحلاا
لاــتحلاارمتــسااــميف،مــهلهــحنممــلاعلاضــفرءًاــنيمنوينيطــسلفلابــلط،ةــئدهتّللقاــفتا

.لاــيمأةــثاثّلازواــجتيلانــكممىدــمأوــسأىــلإتــلصوىــتّحدــيصّلاةحاــسمصــيلقتب
ةريــسليجــستعــمدــعومىــلعنــماييــكيمهــليمزوتاــنبــيليفيّــنالملأاجرــخلماارــيماكتــناك
قــيرطنــعةزّــغببــيليفعمــساــمدنعرــملأاأدــ .رــحبلاعــمةزّــغيــفيّنيطــسلفلاةــب ةرــلعاق مغاي
اذــههــقيدصنــماــهنععمــسيــتّلاةزّــغتــناك،ناــنثلااىــقتلاثــيحاــينالمأىــلإاــهنمىــتأهــلقــيدص
يّــبكارنــعيــفّحصرــيرقتهأــجافىــتّح،راــبخلأايــفاــهنععمــسييــتّلاكــلتنــعاــ ةــفلتخممتاًم

هــتهجوبــيليففرــعاــهتظلحيــف،ةزّــغيــفجاوــملأااملقبلــة.
،2016ماــعجــتنأو،ةــقيقد87ـــلهــتدّملــصتيذــّلاو،"جاوــملأابوــكرلةزّــغيداــن"مــليفيــف
ةرــتفلابةــيّحاتتفلاادهاــشلمااــنربخت،مّاــعلااذــهللاماريــف"ةيّئامنيــسماــيّأ"تاــيلاعفنــمضضرــعيُو
،ةــنيدلماروــخصىــلعجاوــملأاماــطترلاةــئطّبمُتاــطقلعــمف،لــمعلااذــهاــهلوانتييــ ةــالّت الّزمنّي
اذــهناكاــ ،اــهيلعقاــفتلااتّماــمةــولرمّب نــعنوــثدحتينــهدن نلــسارلماضــعبلعمتــسناإلخبارّي
مــ يــل ةزّــالّت ةــلغ ةــظلحقــتاريخّي عاطتــساهــتوثي ،اذــأّن مــكه يــفيل اــف يــتهمن بــالّت دــحأاجلوان
لــ كــب فِــبذل مــيكت ،رــصاعلمااــهخيراتيــول سرــشلأايــهةــف برــحدــعباهــسافنأطــقتلتدموّي

اذــهقــيقحتلةــاألمــر. ةــيلاعارــيمآارــيماكمدختــساالّدّق
مــهنيبعــمجينــكل،ةرــيغصةــلفطورــيبكلــجرنــب،ةاــتفوبّاــشنــبلــمعلاتايّصخــشعوــنتت
يّلحاــسدــلبيّأيــفجاوــملأايــبكارنــعثــيدلحادــنعاــ رــملأاودــبيدــق،رــحبللمــهبّحاــعًيمجعادّيً
يــتّلابابــسلأالّكعــمف؛اــفًلتخمرــملأانوكيــسةزّــغيــفةــئفلاهذــهلواــنتدــنعنــكلو،مــلاعلايــف
ةــئفدوــجوىــقبي،لــيصفتّلابمــليفلااهضرعتــسييــتّلاو،لــمأللــتقضــحمةــياوهلاهذــهنــملــعتج

.اــشًاهدإرــثكلأاوــهةزّــغيــفرــحبلاعــمتاــقاعلانــمدــيدجعوــنةــغايصتعاطتــسا
شــيعيهــ هــنمجاوزّــألّن ةقيقــشةــال ةــعربّي نــمةاــتفتــضفريذــدول يّنيرــشعلابّاــشّلا،مــيهاربإالّ
ىــلغأوــههــلةبــسنّلابجــ حوــل.»رــبيفلا«ونــلفلانــمةدــيدجةــجوزهــسفنلراــتخا،ةزّــغيــفالّتزلّ
ةــصرفهــحنيمببــسللوّــحتياــمدنعهــتايحيــفرــبكلأاةزــفقلاهــلقــقحياــماــ وــهو،كــليماــمفعلّيً

.ياواــهةرــيزجوــحنةزّــغنــمجورــخلل
عوــضولمامــغر،يّــقيقحرــ ىــتقدي زــحيمــعل هــل تاــلكّن نــاملهرجان ددــعلمــم لوــصومــغرالفيل
ةــضايرلاــ اعًورــشممــليفلاادــباــميف،ةيّــساسأةلكــشمىــلعتوــطناةــلجاعلمانّــكلودــتوثيقّيً اجلّي
فارــتعاوأاــهاعرتلةيّمــسرةــهجوأاــهلثّيمداــنيّأاــهلدــجويلايــتّلاو،ةزّــغيــفجاوــملأابوــكر
ةزّــغنــمجورــلخايــفحــنجيذـّـلامــيهاربإةاــيلحعــبّتتىــلإيــناثّلاهــفصنيــفبــلقني،اــهيمّنييّــضاير
ثادــحلأروــحمك»تاــفرعمــيهاربإ«عــمءدــبلاذــنمزــيكرتّلامــليفلاعاــنّصبردــجلأاناكو،ارًــيخأ

.ةــيّنويزفلتّلاماــفلأاعــمرــثكأههباــشتولوّلأاهــفصنيــفىزــغلماعاــيضنــملًادــبمــليفلا
ردــقبهءاــنبأىــلعبرــلحايــفشَــخيمــلهــنّإ،اــمًاع42،باــيجوــبألوــقيمــليفلاتاــطقلدــحأيــف
ةــغبصّلامــغر.اــ جــف حاوــالّتزلّ اــأل مــهريغبناــأّم نــكيمدلاولأاــاإلتي ،جــف حاوــالّتزلّ ىــأل هــعل خوف
ىــلعبورــضلماقوــطّلاىــنعلميّــقيقحصــخّلماــهفورحنــبلــمتحاــهنّكلوةــلملجاهذــهلةــيّديموكلا
رــيثكلااــهيفرِــجيمــلراــهنلأانّإــفمــليفلااذــهرــيوصتءاــهتناذــنمتاونــسةدّــعرورــممــغرو،ةزّــغ

نــمامليــاه.
هذــهو،»صاــلخابلــمألا«لوــقينــحهرــيغنــمرــثكأهــلاكًردــموأهــعقاولاًــبّقتمباــيجوــبأودــبي
تِأــتنــلقــيرطّلاةــياهننّأنورــي،مــليفلايــفنورــهظينــيذّلالاــجرّلاتــقفاريــتّلاةــمّاعلاةــفصّلا
قــيقتحلــمأباــظًفتحممــهنمرــيثكلالازــيلامــهلماوعراــيهنامــغرُنــيذّلابابــشّلاســكعىــلعادًــبأ

.مــيهاربإلــعفياــمك،اــمءيــش
ادًدــعهءاروكرــتهــنّكلو،مــلاعلاوــحنهــقيرطقّــشمــيهاربإعاطتــسا؛ةدــحاوةــقيقحبمــليفلايــهتني
مــهقيرطيــفريــسّللةليــسويــفومــهلجأنــمهــلعفينأدوّــياــميفنورــكفي،ءاــقدصلأانــمارًــيبك

هلبقتــسملــجأنــمهــلعفدوّــياــميفدــيكأتّلكــبوــهرــكفياــمنيب،صّاــلخاالّشــخصّي.

ملا رباح
مّــث،لّــتلمحانلاوــلجايــفرودــتهــثادحأنّأىــلولأاتاــظحلّلانــم"نــتومنــب"لّقتــسلمامــليفلاهوّــنيُ
،ايروــس:مّلأانــطولايــفنوــشيعينــيذّلامــهيوذومــهبراقأنــعاوــلصفُنلاوــلجاناكّــسنّأفدرــي

.ةــياهنّلاىــتّحانمزايــسةــلزعلاولاــصفنلااروعــشنّأنــماــنرذّحيلاهــنّكل
اــمهتلحريــفاــناذخأيل،بــنيزولــيمكناــجوزّلالّاإةــقيقدنيرــشعوىدــحلإالاــخدٌــحأرُــهظيلا
اــ ةــمتاًم ةعــساشتٌاحاــسم،ةعــساورــفارغ رداوــك،قــالّتصوي يــالّطري .زرــكلامرــكىــف ةــإل الّطويل
ةيّركــسعةرايّــس-اــ ارًارّــجناــبكارّلا-ناــجوزّلافُداــصيُنــحغارــفلارــسكيُ.ةــتماقاــهناولأوزراعّيً

دّريّأنوداــهعمناــعطاقتيواــهتاذاحبمنارّــيماــمهنّكل،»ةيّليئارــسإ«فعــل.
راــنّلاقاــطإوعــفادلماتُاوــصأىــتّح،بــيرغبســيليّركــسعلابــيلجارورــمو،اــ راوــشلماودــبييومّيً

تاــظحلللّاإمــليفلارادــمىــلععــطقنتلااــهنّأمــغر،دــحأاــهنمدــعتريلاةدــيعبلامعــدودة.
عــفادلمايّودىــلإةًــ ،افإضاف »نــتومنــب«ةروــصلمحاضرلأاهذــهبطــيحياــســمعّيً جُرــخلمارــعّم عّب
هــ ثبّــشتييذــب رــيغصّلاعاــيذلما،نــيدّلارــخفرــيمأ،جُرــخلمافــظّو،دهــشلماىــلعىــليُميذــالّ الّ
ماوــعلأايــفاــهانفلأتاــملكلوــقتةــعيذمهرــبععمــسنف،نتوطــسنــبلاــقتناةــلآكلــيمكلــطبلا
فــصق،يّروــسّلايّــبرعلاشــيلجا،ةحلّــسلماتاــعومجلما،دّاــضمموــجه«:لــثمةرــيخلأاةتّــسّلا
توــصشوّــشتيو،مرــكلاناــجوزّلالــصينأىــ تاراــصتنلااوثراوــكلادّــعتورــإل ،»يّــعفدمتثرث
زورــيفيــتأتف-ناــبرلحا-ناــتجولمازراــبتت؛ىرــخأةــجومىــلعةــيّربعتاــملكعــملــخادتيوةــعيذلما

هــيفاــم،يــهدنتلا،ادــحهــيفاــم«:ارًــيخأفــقولماذــقنتلحــدا«.
هــ رــكذيُ،مــأّن زــجولمافــصولانــمضف؛لــللفيل يــالّتفاصي نــمكيةــف روعــبالعزل نــالّش ءافــم الّش
اــمهدحأدنتــسيننّــسمةدهاــشمتُرــظتنا.بــنيزولــيمكنــجوزّلانــببّــحةــقاعنــعثدّــحتي
يّأيــنعي،اــمهعمجضٍاــلمنٌــنحلّــقلأاىــلعوأ،ةرــيثكاــياكحوتٌاكــحض،رــخلآادعاــسىــلع

ــة. اــهريياعبمةيّــسنامورّللحــماماالعتيادّي
قــلطنيلّاأوبــنيز،ةدــينعلاةــبلصّلاةيّصخــشّلاوذمــهّجتلما،لــيمكرــظتنينأيــفلــثّتمبّــلحانّــكل

لــمعلادُــيعياــثًبعهــنّأبيــههرــكّذتىــتّح،اقًبــسمُهراجــشأمــلّقيذـّـلامرــكلاىــلإاــهنودذاتــه.
اــف،درــبلابرعــشيلايــكلوّلأادهــشلمايــفبــنيزهاــيّإهــتطعأيذـّـلافــطعلمايــفاــمهبّحلــثّمتيو
ىــلعتــناكاــهنّأباــ اــفًرتعمةــياهنّلايــفهــيدترينــكلو،اهركــشيلاو،ثــيدلحالــيمكاــهلدابيضمنّيً
هــ دّرــياــف-ةــيّنلاولجافاــقلاب-ةوــهقلابرــشىــلإةــجوزّلاهوــعدت.اــهناضتحااًــوكأّن قّــحومتقّب
ةــسبايلاناــصغلأاقرــحةــمّهبمماــيقللتــعوّطتاــهنّأىــتّح؛ةــثلاثوةــيناثةرّــمهوــعدتف،اهعمــسيلا
ءاــلمالودــجوــحننــهذّلاديرــشوــهىــشموراــنّلابرــقيــهتــيقبف،اــهعمنواــعتيمــلهــنوكاــهدحو

القريب.
:هتأــشنناكــم،"نــتومنــب"يــناثّلاهــلمعيــفمــسردــق،نــيدّلارــخفباــشّلاجرــخلمانوــكيدــق
ا اوجغرافّيً تــلصفُو،اــمًاع50ذــنميّليئارــسلإالاــتحلااتــتحتــعقويــتّلا،نلاوــلجاةــبضهسياســّيً

ذــنمةيّناــسنإوةيّــسايسةًــمزأشــيعتيــتّلاايروــسنــعأعــوام.
ماــحقإتُرــتخااــنأاــبّمرو-اــ اًــمأمــليفلاسُــكعي؛لزــعنلماوتماــقلاةــبضهلاعــقاومــغروضمنّيً
ءاتــشّلايــفناــقلطنينــجوزلالعجيــسيذــ اــمنــكل-ينبــسانتيــتّلاةــياهنّلادــجلأيجاتنتــساالّ

؟لــبقلماعــيبرّلازرــكلارــهزبلٌــمأاــمهيدلناكاذإلّاإ،مرــكلاىــلإارًــجف

"نــادي غّزة لركــوب األمــواج".. البحر صورتنا

"بــني موتــني"... أمــٌل بزهــر الكــرز

مسك - رام اهلل
البلدة القدمية،  مقابل البنك التجاري األردني

Misk – Ramallah
 Ramallah Old City Across from Jordan

 Commercial Bank
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عاء أبو أسعد
دّوــتتــنكنإدــعباــميفررّــقتيــك،ةًــلمجمــليفلاثادــحأصــيخلتبموقأــسينبــستحتــنكنإ
رــيصقلاصّــنلااذــهيــفموقأــس.اــنهةءارــقلانــعفــقّوتّلاكــللــضفلأانــمف،لامأهتدهاــشم
.هدهِاــشمضــعببانًيعتــسم،يــتركاذيــفتاــمولعموراكــفأنــممــليفلاهرضحتــسااــمضرــعب
يــفف،ةدّــعروــمألاــخنــم،ىرــخأماــفأدهاــشبم»مــنَغوبــئذ«مــليفدهاــشميــنركّذت
رــختفيةراــهميــهو،عاــقِلمابةراــجلحايــمرىــلعمــلعتّلادلاولأادــحأهــيفلواــحيدهــشم
تــعلتقاوــ ىــل تُــنك.لــماكلاباــهعُلتقيورــخآدــأمتّن نــعرــجلحابــيصي،ةــيرقلادلاوأاــهبول
،رــصنعكنــعلاىــلعزــكّرتيــتّلاماــفلأابــلغأيــفف.اــضًيأ،دهِاــشُلما،اــنأيــنيعارــيماكلا
لــيونوبلتــماصمــليفوــهو،اًــثم»يّــسلدنأبــلك«مــليفيــف.دهاــشُلماضّــخرــيوصتّلالواــحي
نــعلادبتــسلاةــلواحميــف،ةرــقبنــعلــصلأابيــه،اــنًيعيّــحاتتفلاادهــشلمايــفىرــن،يــلادو
اــهنمجرــخيلةــقاح(ةرفــش)سوــمةطــساوبقّــشتُاــهارن،دهاــشلُمانــعاــبّمرلوأ،ناــسنلإا
اــهليصافتب نــعلا زــكرتمارــيماكلا ةــسدعنّــكل ،ا رــيصقدهــشلمانســبّيً .جزــل فافّــشلئاــس
نــعلاتاكرــحوشوــمرّلاعــ عيطتــسنلــب،اهاوــسرــخآائًيــشىرــنلاو،طــسولايــفةــقيقدّلاتتّب
،ةززّــ ةــمق اهقّــشتونــعلانــبطريق برــم يّداــتقت دهــشلمااذــهيــالّس سوــف ىرــامل .ةرــن الّصغي

.نــعلأااــ نــمنظره برــهتوأ،نادــم اــاألب رّعــشقتله
يّدــيلقتّلامهــسابلبنــ لاــجرّلانــمةرــمز»مــنغوبــئذ«ـــليّــحاتتفلاادهــشلمايــفىرــالّريفّي ن
رــيصمنّألاــلحايــفكردــنو،ضرلأايــفدــتوىــلإهــتبقرنــمطوــبرمفورــخلوــحنــعمّجتم
لــجرلزــنموــه،ا رــيغصىــنبمفــلخفورــلخاحــبذيُ،لــعفلاب.حــبذّلاوــهفورــلخااذــهجــًدّ
اــميفىرــ لــن ،ادًــب حــأب ةــالّذب ىرــعملّي لااــن ،هــلكّنن لــجلأفورــلخاحــموت يذــُذب ىــوالّ متوّف

.هــلجرأماــظعريــسكتوهدــلجخلــسبموــقيرــخآاًــجرَوةــ فورــلخاقــنع،دــعباملدقوق
دــق .اــ وــلوبصرّيً ،هتطاــسبوهــعضاوتىــلعرّــصيُ ،ثادــحلأاهذــهلّكمــغر،مــليفلا نّــكل
ةــيئانةــيرقيــفرودــتيــتّلامــليفلاثادــحأاــهلّعل:عــضاوتّلااذــهببــسنــعدهاــشُلمالءاــستي
ةــجرخمنّأ ىرــن كــلذل؟ةــيرقلا هذــهدلاوأهاوــفأ نــماــنيتأتيــتّلاو،ةــيّناغفلأالاــبلجايــف
لاــطبأدلاولأااــصًوصخ،هناكّــسودــيعبلاناكــلمااذــهعــملــماعتت،تاداــسونابرهــش،مــليفلا
هيــشيلكةروــصمــسروأ،ةــئطاخةلاــسريّألاــصيإةــبنّجتم؛ديدــشرٍذــحب،اــهمليفمبتذلــة.
،دهاــشُلماضّــلخيــلادولــيونوبمــليفيــفعــبتّلمايّرــصبلافــنعلااذــهلةــجاحلانْأاــقًحلامــهفن
مــهددعزواــجتيلانــيذّلا،ةــيرقلاناكّــس.ةــفينعاــهتاذدّــحبةرــيغصلاةــيرقلاهذــهيــفةاــيلحاف
نــعنوــثدّحتي،ةــلئاعلاســفننــمودــبياــمىــلعمــهعيمجنــيذّلاو،نــثاثّلاوأنيرــشعلا
لوّــحتيءرــلماهآرنإو،لــيلّلالاــخرــهظياــمةداــعيذــّلا،لاذــنلأاوءاــينغلأاوّدــع،بــئذّلا

.كتيــشامبــئذّلالكأــ كــلقعقرــستةًــوي ةــعاري ىــجنّي إل
اذــ ىــه ةــإل ةــومنعزل نــكتمــنائي اــل مــأّنه ،ءيــرغ ضــعبيــالّش اــبطفولت مــأيًض يــالفيل يذّكرن
ةــ يــالقري مــهتايحاوــف دــجعل دلاولأانّأكردتــسايــق ،اــلكّنن ةيــساقلوــقلاتدّرأـدّــلحاأيًض
رــبكلأايــخأةــقفرباــهبتــمقيــتّلاةــيّنايبصّلاتاــحرّلاضــعبتــللّختاــهنّألّاإـةيّلــسموةــعتمم
دــعتمــلفــسأللاــبلجاهذــه.ةرــصانّلايــفاــنترالحةرواــجلماناــيدولاولاــبلجاىــلإةراــلحادلاوأو
دلاولأاةاــ نــكل!طــقفتاونــسرــشعلــحي نــقب رــم ســأكث هــلي تــعلي اــمكةــكان ةــوبرّي خالي
،مــليفلاثادــحأنوــكبحييــلاتّلابو،ةــيرقلاةاــيحنوــعنصينــممــه،ةــفلتخممــليفلايــف
اــهولوادتينأضورــفلمانــمســيلنــكل،مــهيلاهأنــماهوعمــسةــحضافاــثًيداحأنوــلقانتيو
ةــلمرلأةــيرقلالاــجردــحأةراــيزوقــشعِاًــثمثــيداحلأاهذــهنــم.اذــهرــيغصّلامــهرمعيــف
مّأيــهاــضًيأةــلمرلأاهذــه.مــليفلاةــيادبيــفشــعنّلا ىــلعلًاوــمحمهاــنيأريذــّلا لــجرّلا
عــضاوتتامــسِنــماــضًيأاذــهو)اــبًيرقتيــلوطبرودــبموــقييذــّلا،ةودــقهمــسادلاولأادــحلأ
يــ ،ةــحيضفلاهذــهةــالّت رــرواي ىــإث ،(لــطبلارودــوعل ةدــحاوةيّصخــشموــب لاذإ،مــتق الفيل
ناــيبصّلاكراــعتي،ارًاــغصوارًاــبكةــيرقلاناكّــسعــيمجناــسلىــلعتــحبصأدــقودــبياــمىــلع
نّأماــمتهالرــ ،لاــواملثي ببــسنــعارًــسفتسمنحلّــسمنبّاــشمــهنيبضّــفيلمــهنيباــميفالقت

.اوــمتّكتينأمــهنمعــقّوتناــنّكاــميف،ببــسّلابنوــفرتعيدلاولأا
دلاولأاوــهمأطــقفةروطــسلأاوــهبــئذّلالــه.مــنغلاوبــئذّلاهــلثّيماــمّعةــياهنلايــفلءاــستأ
؟هرــسأبعــمتجلمانوــ دــيكون مأ،طــقفلــهلأامــهمــنغلالــهو؟دهاــشلمااــق هــأن مأ،مــهنيعبأّن
وــهاــموحــيحصوــهاــماوررّــقينأمهــسفنلأنوحمــسينــيذّلا،نــغلابلاوراــبكلاةــئفوأخطــأ؟

"ذئب وغَنم"، يحرص أن يبقى متواضًعا ودون تكّلف

»ال ميكن صنع الّثورة بدون الّشعب«
وقفة ســريعة مــع مونيكا ماورير

حنني عودة اهلّل
البداية، وعي سياسّي

اهتكراــشمرــثإةرّــملوّلأتــلقتعاوتــبرضُاــمدنعةرــشعةــسمالخاغــلبترــيرواماكــينومةــينالملأاةــجرخلماتــناك
قــ اــيتعل لّكيــم ةطــشانتــف دــقف،رــكان يــاجلزائ يّــسنرفلارامعتــسلااةيّــشحودّــضتارــف ىدــحإيــاملظاه ف
يّــسايسّلاباــطلخاقــلخبىــنعيُلاهطاــشنقــمّعتاــنهو،نوــيزفلتّلافيــشرأيــفاــهدعبتــلمع.ةــيّندلماقوــقلحاب

.ةــيّخيراتّلادهاوــشّلالاــخنــم
نــمو،نــيرجاهلمالاــمعلاوةــلماعلاةــقبطّلاتاــعارصبقــلعتتةلئــسأنــع،رــفصةــ ماــفأةــعانصبتُأدــمبيزانّي »ب

يــبالفلســطينّين« ناككاــاّتصال هن
فلسطني، عقب 1٩٦7

برــحدــعباــينالمأتــحاتجايــتّلاايريتــسهلابــقعو،بــناجلأالاــمعلاقوــقحنــععاــفدّلاباــهطارخنالّــظيــف
لاــمعلاناكو.نطــسلفلةرــصانلماتاــملحاسيــسأتبرداــبنــملوّأاكــينومتــناك،»ليئارــسإ«ةرــصانلم1٩٦7
قوــقحبقــلّعتتلئاــسميــفطــقفســيلاطًاــشنواــمًيظنترــثكلأامــهمــهددعةــلّقمــغرباــينالمأيــفنيّنيطــسلفلا
نــمدــيدعلاىــلإاكــينومتــفرّعتكاــنهمهلوؤــسملاــخنــمو،يّــسايسّلامــيظنتّلايــفقــلحااــضًيألّــ لاــمعلاب
لاــخنــملّــبماــعلإالاــخنــمســيلرــثكأاــهتفرعو1٩٦7ماــعبرــحترــصاعوةيّنيطــسلفلاتاــئاعلا

.ةــعوّرلماوةيصخــشّلامــهتبرتج
،طوــلغلماماــعلإاهرــشنياــبمكيكــشتّللطــقفســيلمــئادّلايــمازتللارارــصإوماــهلإردــصمتــناكمــهبيــتفرعم«
،توــصهــلســيلنــمتوــصءاوــتحامّــهلمانــمناك،اــمدــحىــلإةــقلطمرــيغةــقيقلحاتــناكنإوةــقيقلحالوــقلــب
نــممــهدضةــهجولماتاــملحالكمــغرةــقيقلحافرــعأيــنتلعجبرــقنــعاــينالمأيــفنينيطــسلفلاةــفرعم
جورــياــمىــلعءاــنبماكــحلأاقــلطألاأ،ةــفرعلمايــفقــمعتأنأ،ةاــيلحاىدــماهتبــستكاسردوةــميقهذــه،ماــعلإا

.»طــقفرــشنيوهــل
دور فعلّي 

توــصلاــصيإيــفعــنجلأاةليــسولاماــفلأاتــناكنإاــبمكــشّلايــندوار،1٩72ماــعخــينويمةــيّلمعدــعب«
ةــ ةــيلعافرــثكأرودــبماــيقلايّــلعناكهــنأتــيأراذــل.مــهدضضــيرحتلاتاــمحفــقوونينيطــسلفلاوواقعّي

»بــطلاةــساردلتــ. فتحول
تاــمحوئراوــ فرــالّط يــغ تــف ،هــوعمل مــتكمل يذــل ،بّــطلاتــسردوماــالّ اكــاألف تــكرتاذــكهموني
ىدــحإعــماــهيلإاــهتدوعءاــنثأوناــنبليــف.يّنيطــسلفلارــمحلأالاــهلاعــمناــنبلونطــسلفيــفةــيّبطّلاةرــصانلما
تاراعــشىــلعرــصتقتلًااــمعأ،ةيّنيطــسلفلاماــفلأاتاــسسّؤمعــيمجتاــجاتنايــفاكــينومتأر،تاــملحاكــلت

»طــقفةــيقدنبلاو،رــصنّلاىــتّحةروــث«:قايــسيــف.
،ةــيّبطةــيّتتحةــيّنبكاــنهناكتــقولاســفنيــفنــكلو،ةــيّمهلأاةــغلابيــهلّــبتاراعــشّلاهذــهدّــضتُــسلاــنأ«
«مــهريغونينّيطــسلفللةــفورعمنــكتمــلو،ةروــثّلااــهتنبةروّــطتموةــمخضةــيّنهموةــيّميلعتوةــيّفاقثوةــيّعامتجا
،تاتــشلايــفينيطــسلفلاعــمتجلماعــمرــثكأتــسمغناواكــينومتــعلطايّــبطلالاــجلمايــفاــهلمعلاــخنــم

.ةاــيلحاوعــمتجلماوةروــثلاصــصقنــماــياكلحاوصــصقلانــمرــيثكلالــمحيهــنأتأريذــلاو
ةــ راــهظلإ،امنيــسّلاىــبنّي ادًدــجمةدوــعلاباــهرارقناكوةيّنيطــسلفلاامنيــإل ةــسسّؤمروداكــينومتأراــالّس هن

.روــهملجاىــلإةدوــعادًدــجميــهف.ةروــ ىــنعماــمو،ةيّنيطــسلفةروــثتيّمــساذاــلمو،ةروــالّث الّث
تصوير الثورة 

ةيّعمــس-ةيّرصبةرــكاذءاــشنإىــلإفدــهيعورــشموــهو»ةروــثّلارــيوصت«اهعورــشمىــلعاــيًلاحاكــينوملــمعت
ةرــكاذّلاةداعتــساوةــنمقرلاــخنــم،ةيّنيطــسلفلاةروــ عــنصخــيراتيــفةــالّث ةــحفصاهتمــسيــذهبّي ةرــتفللالّت
اــملّكلاــصيإيــهنلآااهتيّلوؤــسمنّأاكــينومةــلضانلماىرــتثــيح،تاتــشّلايــفةيّنيطــسلفلاةيّئامنيــسّلا
ةدّاــ نــامل لــم رــجع ةــالّتحري ةــملنّظم »نطــسلفماــالّتابع ةدــحو«عــأف قــم يــالّتوثي اــف نّأةــعمله ،هــكلتمخاّص
يــتّلاةرــكاذّلاهذــهىــلإةــجاحبمــهريغوماــفلأاعاــنّصنــمباــشّلالــيلجاف.اــمدــحىــلإةــجهنمماــهيدّلةرــفوتلما

اــمــا. ةرــكلاداــعتُنألــمأىــلع،تاتــشّلايــفرــيوًم يّــجذونميّنيطــسلفعــمتجلمنــنحىــلعتدهــشكب
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ملك عفونة
تأويٌل ُملِزٌم باإلفصاح عنه

اــههجّويةٌــبرعهــنّإ،نلآاصّــنّلانــمجرــخاف،كــناصحرــهظىــلعةيّئامنيــسّلاةــبرجتّلاهذــهمــحتقتنأتَدرأاذإ)
(سئاــس

دُهــشلمارُداــغي.فــثاكتتةٍــنونيكوككّــفتي دٍرــسل،ناــتدّاضتمناــتكرحيّــنمزّلامــليفلالِكــيهنــملُــسَانتتبصــريٍّ
لــطبلادادــتراعــماــهنماــنبةُــسدعلابُرــتقت،ةرــثعبمةرــيغصلــيصافتوــحنةدّــتملماهتاحاــسموعــستّلماهــقفأ
اــهلدابتتتٍاحاــسمنــبناــقتإبةــعزّولماةُــعيبطّلا،ةوــسقوتــمصب،اــهايّإهــحنتميــ ،ةدوــصقلمارــيغهــتاذىــلإالّت

ةيّــشحولاوالّتناغــم.
ةــيّنمزسٍاــفنأىــلعةــيّتوصّلاتاــيّفللخارُــثانتت،ةرــعوىرــخأىــلإةلهــسةــيّرصبرٍــطأُنــمعــبِاتتُلمالاــقتنالاــفًاخ
يذـّـلا،ةــطيلمحاةــئيبلاتوــصةًأــجفعــطقنيف،لــطبلابُذاــجتتيــتّلاهاــبتنلااوةــلفغلاتاــظلحاــبّمربرّــستُل،ةــعطّقتم
درّــشتيــكاحيُجّــفبٍواــنتيــفةــيّريثأتّلاىقيــسولماتُوــصيّداــعلاهدَوــجووزــغيىــتّحهاــسنتفهــعمجــمدنتنإاــم
يــتوصّلاطيرــشّلانــمةيّقيــسولماعــطاقلماهذــهبُــثت.ةــلفغلاهذــهل،اــهلهــهابتناوهــعايضنــعهــتلفغنــبلــطبلا
يــفاــهناكمىــلإعــطاقلماهذــهدوــعتنــحطــقف،تافاــسلمابثٍــبعوةــنكمألةــئجافمةٍــلخلخيــفمــليفلانــمىــلإ

.تايّصخــشّلاناــهذأاــهيفبــلّقتتةــمرّحمةــقطنمىــلإتُــفطخُويــبررّــغُيــننّأكُردأيــتوصّلاطيرــشّلا
في نزع أحشاء الفيلم

يّئامنيــسّلااهدــسجنــمهــتركفليّفــسّعتعٍازــتنانودمــليفلليّــميهافلماىوــتلمحايــفاــنًمآاًــغّوتلــيّختألا
اــهقلخييــتّلاتاــخادتّلايــفقٌرــغ،كــلذادــعاــم،لــمّأتّلاقّحتــستةــيّلماعةًــميثاــهرابتعاباــهديرتجو،ميــسولا

(يّــلاملجا-يّــنقتّلا)يئامنيــسّلالواــنتّلاللموضــوع.
نــبةــقاعلالَيكــشتميلــسنــيدّلاءاــعدُــيعي،ىرــخأةــ وــحنحاــيزنلااىــلعخــيراتّلارــبجيُهــمركزّي وــأّن اــمكل
ىــلعةــنهارّلااــهعقاوبمثُــبعيو،تاــهلجااــيفارغجوةــعيبطّلاوةــغلّلا:ةيّناــسنلإاةراــضلحايــفةيّــساسألــعاوفةــثاث
اــهتلحرءاــنثأحــبصت،تاذــلةــ ةٍرورــيصدــصرلاــخنــم،مــلاعللةــفردّي ةــواالقتصادّي ةوّــقلاةــطراخاالجتماعّي

.ةــلداعلماهذــهلِاــمتحلاةَرــيثلماةَرارــشّلاةــلتَجرلما
نــعثٍــحبيــف،دــيدجثٍاــعبناوــحناــبوروأىــلإهــنطومةرداــغمو،ءارــحصّلانــمبرــهلابيّــقيرفلإاباــشّلاةــبغر
اــ لاؤــسماــجغرافي اــأم ،هدــتضعن يــبل دوــستيــف ةهوّــشلماةــالّت ةــمظنلأايــاالجتماعّي ةــف ةيّناــسنلإامــالغائب القي
يــفاــهعضنمــلنإاــهئُزتنجيــ ،لامــشّلاىــلإبوــنلجانــمةرــجهلاةــكرلحبــنالجايّداــحأقــفدتّلاو،تاــهلجاوالّت
حُــيبياًــخَدمُرواــجتّلااذــهحــبصيل،بوــنلجاىــلإلامــشّلانــمرامعتــسلااةــكرلحبــنالجايّداــحأقــفّدتّلاةــهجاوم
اذــهاــنديعي؟ةــليّخُلمايــفوــسرتوباــطلخايــفر فــيكو؟اــهتقيقحاــم؛نــقفّدتّلانــباــمةــقاعلانــعلاؤــسّلاُتصــدَّ
،ءارــحصّلانــعلاــصفنالرّــطضييّــقيرفإباــش:ىرــخأةءارــقبنــكلو،ةــمدّقلماويرانيــسىــلإىرــخأةرّــملــمّأتلا
اهبلتــسايــ ةيّناــسنلإامــالّت نــعرمعتــسلمادــالقي يــبل اــف ،يّدــبحًث بٍارــأب وــحناــاغت ىــأوروب هــإل ةرداــغموموطن
اــميفيــهتنيرٌارــطضا،اــهردِاصموضرأــلهــبَهنقــفارةــيّعامتجلااةــمظنألجــهَنمُمهيوــشترــبعاــهكاتماىــعدّاو

.خــيراتّلاعــمةــلماكةــعيطقبدــعب
اــمًلحسُــملتةًــيؤر،اــيًئاهنهفــسنلاــبمروأاهراــسملــيدعتلحرــطيو،مــليفلااــهطقتلييــتّلايــعولاةــظلحيــههذــه
نــماــهبقــلّعتياــموةيّعرــشّلارــيغةرــجهلاةــلاحتــجتنأيــتّلاةــنهارّلاةــيّخيراتّلاطورــشّلانّــكلو.ةــقيقلحابــلقيــف
درّــجمنــمعــبطّلابدــقعأيــه،ةــيّبورولأاتاــيّبدلأايــفاــيفارغلجاىــلإتــيزعُيــتّلاةــيّراضلحاتاــتوافتّلاةــفوفصم
هــتينبيــفهــتعضومدــنعهــحوضومــغرماــظنّلااذــهف.اهــشيعيرمَعتــسمُوةــياورّلالّــتحيرمِعتــسمىــلإاهميــسقت
اذــهيــف نٌوّــكمُدرــفلاوســيل،اــهنمادًرّــجمســيلهــنّألّاإ،ةيّجولويــسوسّلاهــفورظنــمهدــيرتجو،ةــيّخيراتّلاأساســيٌّ

لــعافتّلاهتمَــسِ،ماــظنّلاوالّتأّثــر.
لــيدعتوأأًــجلموأاــ ،ىــضوفلاكــلتلّكنــمةًررّــحمُ،اــاحتجاًج يــعولايــفةًــقطنم،ةــواجلغرافي زُرــالغاب اــتب هن
عيطتــسنلا.عاــيضّلاموــهفبماــ اــهرُوضحثُــبعيف،هــقيرطلــطبلااــهيفلّــضِييــتّلاةــظحلّلايــفزُرــبت.راــسمتدريجّيً
؟ءوــلج،لامــشّلاوــحنءٍوــلجةِــلحريــفةــبقترمرــيغةٍــهجوكةــباغلااــهقلطتيــتّلاتاــحيملتّلادــحأىــلإزاــيحنلاا
بارــتغالةٌاكاــحماــنهةــباغلاروــضحلــه؟اءًوــلجاــهلوصوةــيغبتوــلماضرــتفتةٍــهجوىــلإلــيحرلايمّــسنفــيك
ناضتحانــعةزجاعةٍــغلوىرــخأةٍــفاقثيــفءوــجلّلاةــلحرنــمنوــجانّلانورــجاهلماهــشيعييذـّـلاطــبّختّلاوعاــيضّلاو

.ةــعيبطّلا:وــجنتيــكلاــهيلإ»أــجلت«نأةراــضلحاىــلعيــتّلاةــهجوللةٌءوــبناــهنّأمأ،مهرعاــشمومــهراكفأ
،ىــلولأاءاوــتحلااوءاــصقلإاةَــطحم؛ةــغلّلاىنثتــسامٍــليفيــف،تــمصبهــتلاقدــقف،لوــقتنأةــباغلاتدارأاــمهم
ةــغلّلابخــيراتّلاراــصتنانــم،ةــعيبطّلاىــلإخــيراتّلانــمةرداــغمىوــسةــياهنّلايــفتــسيلةرداــغلماهذــهتــناكاــبّمرل
حــبصتو،ةــعيبطّلارــصانعلدٍادــتماكاــهتبترمتاــنئاكلاقّحتــستةــغلاــبف،اــهنعيــلّختّلابةــعيبطّلاراــصتناىــلإ

ازًوــمركونّيــة.

فاروق  الفرشيشي
دــيلولاخارــصلّدــيكــلذك،جــيجضنوداهــسفننــعرــبّعتوغزُــبتنأةاــيحللنــكيملاورــباقلماةمــسءودــهلانّإ
بّــحيُةــيطعنــبدــمحميّــسنوتّلاجرــخلماناككــلذكو،ةاــيلحاةدارإىــلعةروــثّلالّدــتكــلذكو،هــتايحىــلع

نأ»يداــه«بّاــشّلاهــلطبليكــون.
لــضفأو،يداــهروديــفةروتــسمدــجلملــثّمملــضفأ؛يّئامنيــسّلانــلربناــجرهميــتزئاجبراــفيذــّلامــليفلا
لــعفلادودرةمــسروــتفلاناكنــئلو،ةــنيابتملــعفدودرفرــع،ةــيطعنــبدــمحمهــجرخلم،جرــخلملوّألــمع
كــبحن"ةــقاعنّإ،لــيلقلّاإهــنمجــنيمــلمــهفءوــسنــماــهمييقتيــفتــناعةــيّبنجلأاماــقلأانّإــف،ةيّــسنوتّلا
رــخلآاةرــظنىــقبتكــلذعــم،رــبكأعاــطّاىــ ءرــلماهــيفجاــتحيدّــحىــلإةــقيمعيّــسنوتّلاعــقاولاب"يداــهإل
داــبلانــعيّــبرغلادهاــشلماهــجويــفةرــيثكةــيّطنمارًوــصرــسك"يداــهكــبحن"نّأكــلذ،اــمدــحىــلإةــمّهم

العربّيــة.
اــبمر،نــنامثّلاويــنامثّلاهــقئاقدبــلغأيــفاــئًداهناكدــقل،لكــشيّأــبدهاــشلمامدــصينأمُــليفلاثــحبيمــل
فرــشلما،ماــقلماةــعيفرةــيّناوريقلاةــلئاعلاليلــسيّــسنوتّلابّاــشّلاكــلذ،»يداــه«هــلطبلــثماــنًقتحماءًودــه
يّــ بّاــشلّكهــعرب مــب لكــشبدُــعيُءيــشلّكنّأادــيحل .ةــب ةــهادئ ةاــمنوذجّي ءدــحي ىــب جاوزّــوعل ىــال عل
،اــبًيرقتءيــشلّكــبتــلفّكتةــهيبنةدــلاوو،ةديعــسوةــليمجةــجوزّلاو،هلابقتــسلازــهّتُجداكــترادّــلاف،اــبًيرقت

هــمّأةئيــشلمملــستسمهــنّأةــبوطلخادهــشملاــخنــمادــبومتاًمــا.
عــيدبلكــشبةروتــسمدــجماــنللــقندــقل.رــخآءيــشلّكنــعذينــحناــعذلإاىــلعردــقتلانــعلانّــكل
ةــنيدميــفنــئابزنــعثــحبلابهــلمعذــقنيُنأيداــهلواــحي.هــلخادلكّــشتييذــّلاتــبكلافــنعقداــصو
نــبو،هــجاوزنــمماــيّألــيْبقُاــهاوهيــفعــقيو،ةيّحايــسّلاةطــشّنلمايمرىــلعفرــعتياــمنيح،ةيّلحاــسّلاةــيّدهلما
يذـّـلايّــماردّلاعارــصّلاثدــحي،يّــعقاوعورــشمىــلإمــللحالــيوتحو،مــللحابءاــفتكلااوعــقاولاىــلإةدوــعلاراــيخ

ةــلاحىــلإةــيادبلاةــلاحنــميّرــقبعءودــهبمــليفلالــطبلــقنياخلتــام.
ةــيطعنــبدــمحمىــلوأاــثمف،ةرــبّعلماوةــتماصّلامــليفلادهاــشمىــلعاــ اــضّيأيّــعامتجلاابــنالجاناكطاغّيً
،ىتّــشروــصبةــعانصّلاوةراــجتّلايــعاطقدوــكرنــعرــ ،ددــجءاــمعنــعيداــهثــحبدهاــشلمةــفعّب أهّمّي
ماــمأانــسلنــحن.ةــيّماردّلامــليفلاثادــحأةــيّفلخيــفةطاــسبوءودــهبررّــمُكــلذلّكنّأوــه،اــنمهياــمنــكلو
ةيّكيــساكةــصّقلاهذــهتــناكنــئلو،يّــسنامورمــليفماــمألــب،»ةــفداهلااــياضقلانــمدــيدعلالواــنت«مــليف
مــ دهاــشمكــالفيل تدــبف،اــبذل اــعميًق ادًــجمالّيً اهبــسكأةــُبع يــاخللفّي لكّــشتلمااهقايــسنإــف ،ةــف ومألوف

اًــماعتــقولاهــيفودــبيلاناكــميــفاــهتقوذــخأتيــتّلاةيّليكــشتّلاتاــحولّلاىــلإبرــقأحاســًما.
رــحبلاىــلعةــلّطلماةريهــشّلاةــيّدهلماةرــبقمنــمجرــخلمادافتــسادــقلو،تاــحولّلاهذــهدــحأةرــبقلمادهــشمناك
نّإ.ةروــثّلانــعيمرويداــهراوــلحةــيّفلخناكاــمهيناثو،(روــبقلاتــمص)تــماصاــمهدحأ،نيدهــشميــف
ءاــلمانّلأبذاكنوكــسبو،رــحبلاىــلعاهفارــشلإفــعاضمءودــهبيــحوت،لــيملجااــهعقومنــعاًــضفةرــبقلما

هــنميــضترياــمكنوــكينألواــحييذـّـلايّــسنوتّلابّاــشّلااذــهلــثماــمًاتم،اــهرواجيالكبــار.
اــ ،ةروــطبًع نــعرــالّث ماــاملقاب ماكــأم ىــال أرّــتجو،تــمصّلاةيّــسدقرــسك،يمرىــعل يداــهفرّــعتنــحوعل
بورــهموــ ةرــضاحيمرنــكتمــي ،ذاذــول نــاألف نــالّثورّي يمروأيداــهنــكيمــم ،غوارــل بولــسلأاســفنبامل
ةــظحلّلاكــلتيــفيداــهنّأفرــعناــننّكل،لــمعلايــفهــئامزةــقفارملًاإكاذــنآيداــهلــعفيمــلو،عوــلخلما

ــورة. كــلتبــلقيــهيمرو،ةــالّث هــاخلاّص رــلثورت ناكيحّض
وــهاــملّكنــعتــمصّلابةــيطعنــبرــبّعدــقل.نــليمجاــ اــوأدبّيً اــعًاقيإجــيجضلاوءودــهلاةــبعلتــعنصفّنّيً
عــمهــثيدحناكاًــثمكــلذلاــبمر،يّــقيقحوــهاــملّكنــعرــبّعيلتوــصّلابهــلباقو،يداــهةاــيحيــففــيّزم
رــيثكلاعــم،رــبكأاــيًراوحاًكــشيمرــبهــتقاعذــخأتاــمنيب،ةرــيصقلاةــيّصّنّلالئاــسرّلابمّــتيةــجيدخهــتبيطخ

تاوــصأوءاــنغلاوكــحضلاوصــقرلانــمأخــرى.
،رداــ نأبرّــجيو،ةمــسالحاثاــيب تاــظحلّلاكــلتيــالّث ىــتأت بــيصعلاهــحّت ىــهدوئ يداــهظــعل ويحاف
ةــيّناثةــظلحيــفدــعيو،ردــقلابةهيبــشّلاةــقاعلاهذــهرــمأيــفرــكفتنأةــجيدخنــمىــلوأةــظلحيــفبــلطيف

اــهحراصيوةــعاتللماهــمّأهــجويــفمــلأبخرــصيو،اــيندّلارــخآىــلإاــهعبتينأــبيمرباحلقيقــة.
لــ يــالّتفاصي ضوــخينأنود،ةروــف نــعارًــالّث ةيــسنوتّلاماــتعبي رــاألف "يداــهكــبحن"مــأكث ناكاــبمرلفيل
.رضالحاســنوتلةيّوفعوةــقيمعةروــصىــلّجتّت،ءاــقبلاةرــكفوبورــهلاةرــكفنــبيّــعاقيإجزــمرــبعوةيّــسايسّلا

.ءاقبللهعفدو،يداهرارقريّغيذّلاكلذلؤافتّلاهلعللب،مؤاشتّللاهًجومليفلاةياهنيفرَأمل
2017يناثّلانوناك18خيراتبتسوبنونعقوميفةداّلماهذهترشنُ))

فيلم "آخر واحد فينا"
اإلنســانّية  احلضــارة  مســاءلة  فــي  الّطبيعــة  إلــى  الّلغــة  مــن  املغــادرة 

ــادي" ــك ه ــم الّتونســّي "نحب ــي الفيل ــراءة ف ق

Capers Restaurant
 مطعم كيبرز
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صالح ذّباح
ةيّدرــسدــيلووــهةيّنيطــسلفلاامنيــسّلايــف(تــسنيجاتورب)لــطبلالــجرّلانــعثــيدلحانّألوــقلالــفاننــم
ةــياورقــفوفرّــصتيلاوــهاذــل،ســسّؤمثدــحكةــيادبلاةــطقنوأةــيّعجرلمااــهيفةــبكنلالكّــشتةــيمزه
يّئامنيــسيّــعانص-يّــنقتزــيّحباــيغنــعكــيهان،روّــصتلليّكيــساكلاىــنعلماباًــطبهــنملــعتجراــصتنا
روّــص،رــصميــفاــ ةــعانصلاهذــهدوــجولّــظيــفىــتّحو،ةــبكنّلالــبقىــتّحاعربّيً جذاــمنّلاهذــهقــللخفلســطينّيً
.مافلأاهذــهةــيّضقتــناكنطــسلفنّأنــممــغرّلاىــلع،ةــشمّهم،ةــيّروحمرــيغةيّصخــشكاــهيفيّنيطــسلفلا
ةّيكاهتــسلاااــمزيراكلايذعــمالامــجنّلاةرــكفليّنيطــسلفلايّئامنيــسّلالــطبلاعــملــماعتّلاعــضخيلااذــل
روــظنبمهــتيؤروهــصحفاــنبردــجلأاو،تروــفكنارفةــسردلماــقفو»ةــفاقثلاكاهتــسا«حــلطصمانمدختــسانإ
يّــسايسّلاقايــسّلارــيثأتنابــسلحابنــيذخآ،ضــيبلأاباــطلخاتايّدرــسلةــمواقلما»يّــلماعلابوــنلجا«امنيــس

اــنًومضمةيدرــسّلاليكــشتيــفوتنفيــًذا.
ةدّــنجمةــيّقئاثوجذاــنمتزرــفأتايّنيعبــسلاوتايّنيتــسلايــف»ةيّنيطــسلفلاةروــثّلاامنيــس«ةرــتفنأظــحلن
اــ هــنمبوــلطموــهاــلماــقًفولــطبلافرّــصتو،يــئادفلا/ةــيحضلاةــيّئانثلةداــعتــعضخ،ةــمواقلمافدــهلوطنّيً
حاــ تــتحاــهئاوضناوماــفلأاهذــهةــعيبطلكــجن دوــعي،دــعبلايّداــحألازــذل لاكــشأنــملكــشيــفاالخت
ناكاــمةــيّئاورّلاامنيــسّلاتــحرتقا،نطــسلفلــخادةــليوطلاةــيّئاورّلاامنيــسّلاقاــطناعــمو،ةــمواقلمالــئاصفلا
(1٩8٦)يــفيلخليــشيلم»لــيللجاسرــع«مــليفرــهظأ،لاــثلماليبــسىــلع.ةروــثّلاامنيــسيــفرــ رــيغمتوّف
يــفيــنافنكهــعضويذــ يّجولوكيــسلاطّــخلللامكتــسايــف،يّنيطــسلفلالــجرّللاــبكّرماــالّ اــجًذونمأوديبّيً
ادًــ يــتعقي هدازو،يّــسايسلامــخليف يّــسنلجازــجعلانــوالعق ةــب لوــح»سمــشلايــالعاق لاــجر«ةــف رواي
هــيباىــلعدرّــمتلالواــحيذــّلابّاــشّلاســيرعلاهــنباوةــيرقلاراــتخمنــبةــبرطّضلماةــقاعلالاــخنــما نفســّيً
يذــ لوّلأاةــبكنّلالــيجنــبيّرــهوجفاــتخاىــلإةراــشإيــف،ةــيديورفلاةــالّ ىــلإةــيّبيدوأةــلاحإيــفالّنظرّي

رــئاثّلالــيلجاوراــتخلماهــلثّيملأبنــاء.
لــماعتقرــطىدــحإلكّــشيذــّلا،يّــئاورّلالــطبالاجذوــنماــقًحلارــضح،يّــبيدولأاجذوــمنلاىــلإةــفاضلإاب
ةــيّبدلأألاــمعلأايــفةــفلتخلماهــتاريبعتكــلذلناكوةــبكنّلايــفةرــيبكلاةــمدصّلادــعبهــعقاوعــميّنيطــسلفلا
اــيليإماــفأيــفايّئامنيــسطــلخااذــهدادــتماةــيؤرناكــملإابو،يــبيبحلــيملإ»لئاــشتلما«ةــياوراــهزربأنــم
ماــفأةــ راــثاثّي اــاعتب .اهتيّواــسأمةدّــشلةــكحضلماتاــمبقدورن طاــلمحالــطبالالاــخنــمناميلــسباملفارق
ايًئامنيــساــ (200٩)»يــقابلانــمزلا«،(2002)»ةــيهلإدــي«،(1٩٩٦)»ءاــفتخالّجــس«:ناميلــسجتلّيً
،عــيطقتّلايــفةــيّثادلحادــعباــمبيلاــسلأالامعتــسالاــخنــميّروــتاكيراكلكــشبلــطبالاةرــكفلاخًــسّرم

.ةــعيبطللةــقرالخاثادــحلأاوةــيرصبلاتارــثّؤلماو،يّــطلخارــيغدرــسّلاو
تايصخــشّلاليكــشتىــلعرــيثأتضرلأاىــلع(يّداــلمازــيّلحا)ةــيّدالماوةيّــسايسلاعاــضولأادــيقعتةداــيزلناك
ةــ يــ»اجلّن نــف تــالفدائي يــخلق زــجاولحاك،ةيّنيطــسلفلاةــالّت ةيّدرــالفيلمّي يــالّس اــف ةــشاشّلاىــوبنائه عل
دودــلحاقــلغوأ،(201٣)»رــمع«مــليفيــفا رــمعةيصخــشجــتنأيذـّـلارادــلجاوأ،(2005)»نلآاســردّيً
ىــلع،دعــسأوــبأيــناه،ماــفلأاهذــهجرــخمرارــصإو(201٦)»لودــيأبارأ«قــلخيذــّلارــصموةزّــغنــب
ىــ ددّــشلماقاــعل مــواخلن عــاملخّي وأ.يّــواق دــعباــحداث يّدوــم حــملميذنــمواقمروــكذلاــطبأقــهولي خل
جرــخملل(201٦)»ىرــخألكاــشمو،ةقرــس،بــح«يــفىــسوملــثمةيصخــشجــتنأيذــ نيّنيطــسلفلاالّ
نودــب«يــفتدوــجةيصخــشتــجتنأيــتلالــيللجايــفةــثوّللماوةــخفتنلماىرــقلاةاــسأمو،ناــيّلعدــيّؤم

جماــسجرــخملل(2011)»لــيابومزعبــي.

لاــطبأمــه،تاحاــسلماهذــهيــفنــ لاــطبأةــتقليدّي ةــرؤي نــيريخلأانطيرــشّلانــصعوب كرتــشلماورــب املثي
ةطلــ ،(ةــوالّس ةــ(العائل ةــالداخلّي ةــاالجتماعّي :رــاملنظوم ثاــثهــجويــدوائ ةــف ةرــالفردانّي مــهكراعمالّصغي

تاطلــاإلســرائيلّية. ،(ةيّنيطــسلفلاةطلــوالّس وأةــالّس يــللقري ســاحملّل ةــ(املجل احمللّي

،يــهاكفبــلاقلــخادنيّنيطــسلفنــلجرلنــجذومنكتدوــجوىــسوميتيّصخــشيــفقــيقدتلادــنع
يــفا فوــلأمرــيغوــحنىــلعنتيّصخــشلليّناــسنلجادــعبلالــيصوتةلوهــسفافــشتساناكــملإابفلســطينّيً
حماــسكنيّنيطــسلفلانــجرخلمانــمةبّاــشلاوةدــيدلجالاــيجلأاةــعيبطباــضيأكــلذقاــلحإنــكيمو.امنيــسّلا
ةــيّعقاوودــبتيــتلاصوخــشلاةــعيبطوةــياورّلاثادــحأيــفاعًيرــساــعّاقيإاــيّنبتنــيذلّلاناــيّلعدــيّؤمويــبعز
ءاوــسماــفلأانــمددــعيــفتلمعتــسايــتلاةــ تاهيــشيلكلانــعةدــيعبو،فــلّكتنودلــالبصرّي ،ادّــجمتّث
نّأوــهناــجرخلماهدــكّؤياــم،نطــسلفنــعثــيدلحايــفةرــشابلماتاراــبعلاوأةــيّقدنبلاوأ،ةــطّلحالاــخنــم

ــدة ــاذج جدي ــابقة ومن ــّورات س ــطينّية: تص ــينما الفلس ــي الّس ــل ف ــل البط الّرج
ةــ طاــبتراكــلذكاًكرتــشمناكاذــل،ةرــشابلماةــعصرن ةيّدرــسّلانــعادًــيعبدرــفلانــمأدــبتنطــسلفاجلماعّي
ءزــجاــمهنّأامهروعــشو،(individualism)اــمهنملكةــيّنادرفب(modernization)لاــطبلأا
اــمهمهفو،ىــسولمةــ تاــسسّؤلماوازــالدولّي وأ،تدوــلج»لــالفي هــحاتأاــ»املوباي اذــه،ةــم ةــالعومل نــمنظوم م
،هــطيحمعــمهــعارصيــفاــمهنملّكــليّــنادرفلاهــجّوتلابطــبترياــمدنعيّبــسنثــيدتحوــههــضرعورــملأااذــهل

/ةــعومجلمانــمبورــهللةــقيرطنــعثــحبلاواألرض.
ةيّنيطــسلفلاامنيــسّلايــفلــجرّلالــطبللةــفلتخمةروــصبجورــلخابمهــسأيذـّـلانطيرــشّلايــفكرتــشلمالــماعلا
تدــبيــتّلاو(light comedy(ةــفيفلخااــيديموكلارــناجتــتحنــجردنمنطيرــشّلانوــكىــلإدوــعي
نــمولاــتحاليّدــصتلاوةــمواقلمايــفهــيلعةــقلّعلمالاــملأاوتاــعقّوتلانــملــطبلالــجرّللةــصلّخماــهنّأكو
ادًــ اــعق نــأبرم نــالعمل يــهذي ناــف نّأكو.ةــاملؤلف ةيّدرــسلالــخاددــالفيلمّي يّداــحأوفّاــلجارــالبع التأطي
اــهمومهلــمحيلاوهــتعومجلماــعًاصنمســيلو،اًــطبســيلينيطــسلفلانّأةــيادبلاذــنمهداــفمدهاــشلماعــم

عارــصىــلعوــهلــب،ىــلولأاةــلهوللةــيّعملجامعهــا.
جذوــمنلوةيّنيطــسلفلاامنيــسّلايــفةــلوانتلماتايّدرــسّلايــفروّــطتةروريــسلةــمّاعحــمامةــيؤرناكــملإاباذــل
يّنيطــسلفلايّئامنيــ جاــالّس عــاإلنت لــم نــكملمارــالّتعام نــمهــغي كاردلإالــبأّن عــكام ،اــهيفلــطبلالــجرّلام
نــيذهعــضوويّداــلماعــقاولاوتاــيطعلمابهرــثّأتيــفنوــمضلماولكــشّلايّداــحأو،ســناجتم،بــلصىــطعمك
اــ اطًيــسو،ةيّنيطــسلفلاامنيــسلابتــقلحيــتّلاتاروّــطتلاعــبّتتنــماــننّكيميّــثحبلارــهجلماتــتحنــمليفلابصرّيً
ءلاؤــهنّأءاــعدّانــماــمهــنّأبهــيونتلاعــم،ةــشاشّلاىــلعةدــيدججذاــنمنــملكّــشتاــلمونينيطــسلفلاتايّدرــسل
ىــلعةقباــسلاتاروّــصتللتاــعطاقتّلانــمجاــتناــهنكل،لــبقنــماــقًلطمةدوــجومنــكتمــلجذاــمنّلاوألاــجرّلا
يّــصخلما/لــحفلاوأملتــسلما/مواــقلماةــيئانثضرــعةطاــسبنــماًــخادتوةًيئاــسفيسفرــثكاتاــبيكرتوةــشاشّلا

تاميــسقتّلانــمهباــشاــمىــلإونــئالخا/يّــنطولاوأالدوكوتومّيــة.
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،1967ماعناريزحةيمزهدعبامىلإو1948ماعةبكنّلالبقامذنمامنيــسّلابمامتهاسدقلاةنيدلمناك
،امنيــسّلارودعمةعيطقلاتعقومّــث،1987ماــعةراــجلحاةــضافتنالــبقاــمىــلإماــمتهلااكــلذرّمتــسادــقو
،ديدجنمرــهظيذخأمامتهلاااذهنّأرــيغ،تاونــسباهدعباــمىــلإوةــضافتنلااةرــتفلاوــطاــهقاغإبكــلذو
ىهقلماو،يّنيطسلفلايّنطولاحرسلمااهمدقييتّلاةيّئامنيسّلاضورعلاضعبو،يّفاقثلاسوبيزكرملاخنم
يفةفلتخلماةيّفاقثّلازكارلما؛تابسانلمايفاهمدّقت؛ىرخأضورعو،ةيّملعلاةبتكمللعباتّلايّفاقثلااملدينة.
سدــقلايــفامنيــسّلارودتــناك،نارــيزحةــيمزهلــبقاــمىــلإونيرــشعلانرــقلانــمتايّنيــسملخاتاونــسيــف
ضوهنلقفارلمايّــندلماعوزــنّلارهاظمنمارًــهظم،معاطلماوقداــنفلاوتاــبتكلماويداوــنّلاويــهاقلماعــملكّــشت
ةــيعّامتجاتاــقاعةــماقإو،ةيلــستّلاوســفنّلانــعهــيفرتّلاىــلإلــيمنــمكــلذعبتتــسياــمو،ىطــسولاةــقبطّلا

عــملصاوتو،ةــحتفنماألصدقــاء.
.ءارــهزلاعراــشيفةثلاثّلاو،نيدّلاحاــصعراــشيفاهنمناتنثاعــقتامنيــسّللرودثاــثسدــقلايــفتــناكو
يــتّلاتاــقصللماىــلعجرّــفتأ،ءارــملحاامنيــسوــحنعراــشّلاعــطقأ،ةيّديــشرّلاةــسردلمايــفبــلاطاــنأو؛تُــنك
لاو،عراــشّلارــخآيــفعــقتيــتّلاةــهزنّلاامنيــسىــلإاهــسفنةــياغللبــهذأمّــث،تاــثّممونــلثّملمارًوــصلــمتح
ززّعتءارــهزّلاعراــشيــفسدــقلاامنيــسترــهظنــحو،اًــيلقرــثكأوأرــتميــتئملّاإءارــملحاامنيــسنــعدــعبت
ثاثّلاامنيسّلارودنم نّأهابتنالتفالانمناكو.تايّسدقلماونيّسدقلماةايحيفامنيسّلاروضحكّاً
.ةدــحاوةرــكذتبنــمليفىــلعلمتــشيضرــعلّك؛دــحاولاموــيلايــفضورــعةــثاثروــهمجللمدّــقتتــناك
يفثلاثّلاضرــعلاو،ءًاــسمفــصنّلاوةعباــسّلايــفيــناثّلاضرــعلاو،ارًــصعفــصنّلاوةــثلاثّلايــفلوّلأاضرــعلا
.دحلأاوةعملجايّمويحابصنمفصنّلاوةرــشاعلايفةيّفاضإاضًورعمدّقتتناكو.اًيلفصنّلاوةرــشاعلا
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فقوتيملو،يّرصلمايحونسمليفةدهاشلم،رمعلانمةرشعةثلاثّلايفانأو؛ةرّملوّأءارملحاامنيستلخد
ةــقهارلماتاونــسيــفاــ تّــنكو،1954ماــعكــلذناك.نلآاىــلإتــقولاكــلذذــنمامنيــسّلابيفغــشمعنّيً
نوظحي،يقوــشديرفويجيللمادومحمولبيجكراكورلدناــشفيجلاثمأنمنولثممناك؛فنعلامافأب

.رارــشلأادّضمهتاــسدّسلمومهيديأتاضبقلمهمادختــساءارّجيباجعإب
يّــسلبانّلاماــسّلادبعونــسايليعامــسامافأةصّاخبو؛ةيّديموكلامافلأابابًجعمهــسفنتقولايفتُنكو
،ةيّفطاعلايــناغلأاويّقرــشّلاصــقرّلااهللّختييتّلابّــلحاماــفأبكــلذكاــبًجعمتُــنك؛مــيهاربإمــعنلمادــبعو
ىــلإتُرداــبو،اــهريغوةكبــشّلاةــلجملــثم؛امنيــسّلاموــنجراــبخأبىــنعتُيــتّلاتاــجلماضــعبعــباتأتُــنكو
مــلو،ظــفاحمــيللحادــبعويزــمردــمحأوةــمامحنــتافوةيداــشتلــسار،تاــثّملماونــلثّملماضــعبةلــسارمُ
ةباتكلاتررّكنحو،هنمةلاسرينتلصوامنيححرفلانمترط.يزمردمحأىوسيلئاسرىلعينبجي

نعتعلقأف،يتلاــسرىــلعدّرــيمــلهــيلإمراســلته.
بهذأ؛مهــسبامهبــشتسباميدترأ،اهلاطبأديلقتىلإليمأتُرــص،رــقبلاةاــعرماــفأيــمامتهاتراــثأو
اــهتعصّر،ةــضيرعةــمزحأو،دــللجانــمةــصيخرتاــتيكاجيرتــشأ،ةــيمدقلاسدــقلايــفةروــشابلاقوــسىــلإ
مّــث،ةــعبقيــسأرىــلععــضأو،ءادوــسةــمزجلــعتنأو،ةرــيبكلاةــعبطّلاتاذســيبابدّلانــمةــيّزاوتمفوــفصب

.مافلأالاــطبأيــشيماملثّماًــيامتميــشمأ
ءارقفلاعاــضوأروّصتيتُلاةــيّعقاولامافلأاباــ تُرص؛فــنعلامافأيندّــشتدــعتمــل،ةــقحلاتاونــسيــفمعنّيً
ىلعتدمتعايتّلاةــيّرصلمامافلأايــنتبذج.ىطــسولاةقبطّلامومهعــمكــلذكو،مــهمومهعــمفــطاعتتو
نادــلبنــمنورــخآونهاــشفــسويماــفأيــنتبجعأ؛دــعباــميفو.ســيردإفــسويوظوــفحمبــينجتاــياور
،ةفيلخليــشيم،يّلعوبأىفطصم،ثعــشبلاغ؛نيّنيطــسلفللمافأينتبجعأو،ةيّبنجأوىرخأةيّبرع
،رــساجيرامنآ،ردــبةــنايل،يّرــصلمايم؛تايّنيطــسلفللماــفأكــلذكو،ناميلــساــيليإو،دعــسأوــبأيــناه

ءلاؤــهرــيغو،روــصنصىــليلوأولئك.
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تناكو.مافلأاةدهاشميفنبغارّللامًتّحمارًمأامنيسّلارودىلإباهذّلاناك،زافلتّلاوويديفلاراشتنالبق
تَنك.فغــشباــهرظتنتيــتّلاعــتلمامّــهأنــماــهيفماــفلأاةدهاــشمورودّــلاهذــهداــيتراعــضتةيّــسدقلمارــسلأا
نمو،ســبالماىهبأنايدترياــعًمامهو،هــتجوزهراوــجىــلإونــيدّلاحاــصعراــشيــفيــشيمةرــسلأابّرىرــت

.امنيــسّلاىلإنوبهاذمهومهتانبومهؤانبأمهلوح
زيّمتتسدقلاامنيــستناكو،تاقصللمابةنيّزلماةــضيرعلاةيّجاجزّلااــهتهجاوبزــيّمتتءارــملحاامنيــستــناك
امأ.تاــئاعللةصصّخمدعاقمجولّلايفةــمّثناكو،اــهدعاقمةماخفواــهتازيهتجةــثادحبواــهتعاقعاــستاب
ســلتجو،بــناجيــفلاــجرّلاســلجينأثاــثّلاامنيــسّلاروديــفةــعبتّلماةداــعلاتــناكفةــيّضرلأاةــعاقلايــف
تاونــسّلايفلّاإهــبلمعلافقوتيملو،لــيوطنمزلاًيّراــسديلقتّلااذــهلّــظدــقو،لــباقلمابــنالجايــفءاــسنّلا

ةليلقلااملاضّية.
نمونيّــسدقلمانملايجأةــمّثو،اــتًفاخلازاــمسدــقللةــيّمويلاةاــيلحايــفامنيــسّلارــيثأتنّأ؛هــلفــسؤيٌاــمو
،اــهعملــصاوتّللثرــتكتلاو،تاــعاقلايــفامنيــسّلاضورــعنــعائًيــشفرــعتلاماــعلكــشبنيّنيطــسلفلا
.ويديفلالاخنموأزافلتّلاةــشاشىلع،فيخــسويّحطــساهرثكأ؛مافأةدهاــشبمكلذنعةضيعتــسم

.هزواــتجوهــحيحصتنــمدّــبلالــلخىــلعدــيكأرــشؤماذــهلّــعلو
رودــبيــهدزتنيرــشعلانرــقلاتايّنيتــسوتايّنيــسمخيــفةزــغومــلحتــيبوســلبانوللاماروسدــقلاتــناك
رودداــيتراىــلعلبقتُ،اهتاباــشواهبابــشواهلاجرواهئاــسنب،ةيّنيطــسلفلاتاــئاعلاتــناكو،اــهيفامنيــسّلا

ةرباثبمةيّبنجلأاوةــيّبرعلاماــفلأاةدهاــشموامنيــسّلاواســتمتاع.
ا ارًــصنعاهنوكةفصبةديّلجامافلأاعــمو،امنيــسّلارودعــمةــميملحاةــقاعلاةداعتــسانــمدــبلا؛كــلذلمهّمً

هجوبعمتجلماكلذكو،درــفلاةــفاقثرــصانعنــمعــاّم.

بفيلــم  ره  يبــدأ مشــوا غــة  ا ز ســعيد 
أوالد وعجــل خمســة 

»الرســائل الواضحــة ال مــكان لهــا فــي الّســينما.. الّســينما تبحــث في تطــّور العاقات اإلنســانّية«
حاورته حنني صالح 

ةــغازديعــس،ويرانيــسّلابــتاكوباــشّلاجرــخلماثــحبي،201٦ماــعجــتنأيذـّـلاو"لــجعولاوأةــسمخ"مــليفيــف
نملــه؟عــمتجلمابةــقاعلاهذــهرــثأتتنأنــكملمانــمفــيك:تلاؤاــستةدّــعاــهلوحاــحًراط،هــنباعــمبّأةــقاعيــف
مأرــثكأهــيبأبرــثّأتينــبلاالــهو؟رــصتنييذـّـلانــمو؟هــنعفــلتخيعــمتجمىــلعهــئدابمناــسنلإاضرــفينأنــكملما
هذــهاــنلمــليفلاكرــتي؟عــمتجلماهــضرفياــلمرارــنجلااهــئداببمكــسمتّلالواــحييذـّـلابّلأارــطضيلــهو؟عــمتجلمايــف

ةــحوتفموةــقلّعمةلئــسلأاللّنقاش.
الماط،روّــطتتفــيكوهــنباعــمبّلأاةــقاعبدهاــشلماعتمتــسينأمّــهلما«:لوــقي،اــ ســيلاذــهديعــسيأرــبنــكلومهّمً
قلخيولقعلالــبقلًاوأرعاــشلمامــليفلابــطاخينأبــجي،ةلئــسلأاهذــهلّكــبرــيكفتّلاىــلعارًداــقنوكيــسعتمتــسا

.»امنيــسّلاهــيلعنوــكتنأبــجياــميــيأرباذــهو،دهاــشلماعــمةــفللأا
:ماــعلكــشبماــفلأانــم»لئاــسرلا«ىــلعاــظًفتحىدــبأف،مــليفلااــهثّبيلئاــسرنــعديعــسلاؤــسبتُأدــبدــقتُــنك
هذــهمّــهلأا،ةلاــسرتــسيلامنيــسّلايــيأرب،»مــليفلاةلاــسر«ىــلعظــفتحأاــضًيأجرــخمكوجرــفتكيــلةبــسنّلاب«
طــغضّلاتــتحتايصخــشّلاعــضوّتاــماردّلايــف،طــغضلاتــتحروّــطتتفــيك،تايصخــشّلانــبةيّناــسنلإاتاــقاعلا
يــفاــهلناكــماــفةــحضاولالئاــسرّلااــمّأ،تايّصخــشلاروّــطتيــفامنيــسّلاثــحبت..ةيّناــسنلإاتاــقاعلاسردــتُل

»امنيسلا
ةلكــشميفنبلااعقيامدنعو.قرــطلاىتــشبرــيغصّلاهــنباةــقثباــستكالواــحيسرّدــمُلوــحمــليفلاثادــحأرودــت
نعمليفلاةصّقتــسبتقا.هقاخأوهــئدابلمرابتخاماــمأهــعضتوبّلأاةرطيــسنــعجرــختوروــملأامــقافتت،نارــيلجاعــم
ةركفلاتاــيادبنعو.»رئاجــسوتاضعوةــيّئاوهتاــجارد«ناوــنعبرــفراكدــنويماريّــكيرملأابــيدألةرــيصقةــصّق

:ديعــسانثدّحياهروطتو
،(رــفراكدــنويمارـــلمّــهلأاةــصّقلاتــسيلاــهنأنــممــغرّلاىــلع)ةــفدصةــصّقلاتُأرــقو،بــتاكلايــفاــبًجعمتُــنك«
يتّلاةكرــشّلاعمتُلصاوت،رــيصقمليفكاهمدقأنأتررــقتاونــسســمخدــعب،اــمًليفنوــكتنأنــكيماــهنّأتُرعــش
روّــصُو،ةــبقعلايــفرــيوصتّلاعــقومتُرــتخا.لــيومتّلانــعثــحبأتُأدــبو،بــتاكلانــعةــباينرــشنّلاقوــقحكــلتم

»ماــيّأةــسمخلاــخمــليفلا
نّأةــصّاخ،ةيّــسايساــصًوصخواــهلتــسيلادًاــعبأةــصّقلاذــخأتلانأتُدرأ«:فدرــي،رــيوصتّللةــبقعلاراــيتخانــعو
ادًاــعبأاــهلقــلخيومــليفلاةــصّقل نأعــبطّلابدــحأيلأنــكيم،ايّــسايساًــيوأتذــخأينطــسلفيــفمدّــقياــملّكُيئــوِّ

مــليــنّكلوةيّــسايسأفعــل«.
نــجرخمللاــمئادررّــكيُيذــّلالاؤــسّلاتُدــعأ،ىوتــسلمااذــهىــلعلوّأمــليفو،بّاــشجرــخبملــمعلاطــبترينــح
20يــهماــفلأاجاــتنإلاــجميــفةطيــسبةــفلكتباــمًليفتُــجتنأ«:ةــبرجتلاهذــهيــفتاــيّدحتّلازرــبأنــع،بابــشّلا
اهيلعرثؤتدقةيّجارخإتاــبقعزواجتننأو،مليفلايــفكــلذســكعنيلّاأوــهيــلةبــسنلابناكيدــحتّلا،رلاودفــلأ
لثّممناملــسيلعلثّملمااًــثم،ةفلتخمتاــيّفلخنمنــلثّممعــمتُــلمعيــننّأوــهفرــخلآايدــحتّلااــمّأ.لــيومتّلاةــلق
ملمــليفلايــفلاــفطلأانّأاــمك،نوــيزفلتّلاوحرــسلمانــمتءاــجةرــيدقءامــسأكاــنهو،براــتجهــلوفورــعميّئامنيــس
لّكعــمةكرتــشمةــغلدــتجنأواــفًلتخماــجًرخمنوــكتنأبــجياــنه،ىــلولأاةرّــمللنوــلثّيممــه،ةرــبلخامــهيدلنــكت
ناكو،ةعاــس12نــعدــيزتةدــلملــمعناــنّكاذــل،ماــيّأةــسمخ،رــيصقتــقويــفروــصُمــليفلانّأاــمك،عوــنتلااذــه

»انًايحأنوــقهَريُلاــفطلأا
،قاــطنلااوهــسفننــعفــيرّعتللةحاــسمباــشّلاجرــخملللكّــشتيــهفةــمّهمةزــيمديعــسيأرــبةرــيصقلاماــفأل

.ةــبرجتلاوأــطلخاومــلعتللاــشّماهرــفوتاــهنّأىــلإةــفاضإ
ديعــسلازاــم،للاماريــفهــثادحأرودــتيّقيوــشتيّــسايسمــليفوــهو"تــنبلا"لوّلأايــئاورّلاهــمليفلديعــسرــضّحي
نحنوهدهاــشننأمّهلأاو،اــهقلخييتّلاةلئــسلأاوديدلجامليفلارظتننــس.همليفللــيوتمنــعثــحبيوتاــيادبلايــف

.نعمتسم

لّســينما وا لقــدس  ا عــن 
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مهند   صاحات
نّألّاإ،قارــعلايــفيّئاورّلامــليفلاعمةيّئامنيــسّلاهتلحرأدب.ةيّعقاولاةــسردلماىــلإلوــحمــساقيّــقارعلاجرــخلمايــمتني
مليفلاجاتنإطرــشلةيفوتــسمنكتمل،تايّنيعبــسّلاعلطميفةيّنيطــسلفلاةروثّلاعمنانبليفاهــشاعيتّلافورظّلا
اهوــشاعيتّلاثادحلأاوةروــثّلاونيّنيطــسلفلانئجاّلاةايحقثّوتيتّلاةيّليجــستّلاماــفلأانــمادًدــعمدّــقف،يّــئاورّلا
ةغلطورــشتفوتــسااماذإةيّئاورّلاامنيــسّلااهتيّمّهأبقوفتدقاهارييتّلاامنيــسّلاكلت،ةرتفلاكلتلاخنانبليف

.اهتادرفموةيّئامنيسّلاريبعتّلا
:لــثممــلاعلايــفنيّليجــستّلانــجرخلمامّــهأبةــيّلودّلاتاــناجرهلمايــفيــقتليليّليجــستّلامــليفلاعــمهــتبرتجهــتداق
امنيــسّلاتاناجرهممّهأنمادًحاواوــسسّأف،نيرخآونــسنيتسيركيّكرانمدّلاو،سيرافلأوغايتنــسو،نمراكنامور

الّتسجيلّية.
في املســرح والّسينما

عمســسّأهجرّختدعبو،1963و1959يّــماعنبةــليملجانونفلادهعميــفجارــخلإاولــيثمتّلالوــحمــساقسرد
دحألثّموهتصّقمــساقبتكيذّلامليفلا،1967ماع"سرالحا"اوجتنأو»مويلامافأ«ةــسسّؤمهئاقدصأنمددع
تيناتلا«ةيّضّفلاةزــئالجاىــلعمليفلازاــحو،نوــنفلادــهعميــفمــساقلــيمز،يقوــشلــيلخهــجرخأو،ةــسيئرّلاهراودأ

.1968ماــعجاطرقناــجرهميف»يّــضفلا
ســسّأمّث،ةرصبلاةنيدميفيّــضايرّلاداتّحلاايداــنلعباتيّــفرححرــسميف،ارًــكّبماــهأدبدــقفحرــسلماعــمهــتلحراــمّأ
،»موــيلاحرــسم«اهامــسأةيحرــسمةــقرفلوّأوحرــسملوّأةرــصبلايــفســسّأاــمك،ةرــصبلايــف»روــنّلاحرــسم«ةــقرف
:مساقركذيامبسحةسسّؤلماهذهفدهناك.»مويلامافأ«ةكرشسسّأاقًحلاو»مويلاامنيسّلا«ةلّجمردصأو
نوؤــشيفثحبتةيّفاقثةلّجملوّأكلذةازاوبممهمعدتنأو،نلثّملمابمافلأاجاتنإةكرــشةيّحرــسلماةقرفلادفرتنأ
،ابًلاطلازيلاناكنحاهسسّأيتّلا»مويلاحرسمةعامج«ةقرفتناكةسسّؤلماهذهةاون.ةرصبلابتردصامنيسّلا

ىلإاهلوّحهجرختدــعبوشــركة.
من العراق إلى بيروت

هضرّعتوهلاقتعاوةيــسايسّلافورظّلاببــسبقارعلاكرتنحةيّنيطــسلفلاريرحتّلاةمظنبملوحمــساقةقاعتأدب
لوــخدةزــيفبــلطمدــعب،ىدــنّلاوــبأمــيهاربإداــصتقلاايــفيّنيطــسلفلاهذاتــسأهــحصنلاــقتعلاادــعب.بــيذعتّلل
ةرافــسّلانــمةزــيفلاىــلعلوــصحللتورــيبىــلإرفاــسف،هــلاقتعاةيــشخقارــعلايــفةــيناطيربلاةرافــسّلانــمتاراــملإا

ةــيّناطيربلاهناك.
ىلعفرّعتنحتورــيببةعرزلماشينروكيف،يّــئادفةلمرأهرــيدتيّبعــشمــعطميــفهءادــغلواــنتيلوــحمــساقناك
،ظوفحمماصعلنويزاكوأاهمــسأةبوتكمةيحرــسمهيلعضرعيذّلا،ينافنكناــسغلحارلايّنيطــسلفلابتاكلا
نحن،يبظوبأىــلإبهذتنل:ناــسغهللاقةــلّجملللاقلماببهذنــحو،فدــهلاةــلّجلماــهنعةــباتكلاهــنمبــلطو

عبــشتوانعمعوتج،انهكــيلإجاــتحنمعنا.
لــمعلوّأتــمدّقةيّحرــسمةــقرفكــلذكأــشنأو،ةــيفاقثّلااــهتحفصيــفبــتكيأدــبوفدــهلاةــلّجبماــهمويقــحتلا
نيرخآنلثّممويــمالاةعمجويدوعــسّلاىنمنملّكةيّحرــسلمايفهعملــمعو»ناوــنعاــبلــفط«ناوــنعبيحرــسم

فــحصةدّــعاــهنعتــبتكوادًــيّجىدــصتــقلاوتاــميخلمانــمومجــّات.
مــلم16ضرــعزاــهجاورتــشاو،ةيّكارتــشلاالودّــلاتارافــسنــمماــفلأاعــمجبهــئامزولوــحماــقاــضًيأتورــيبيــف
ةلّجلماكلذكاوردصأو،نيّئادفلادعاوقوتاميّخلمايفةلاوّجامنيسيفةيّمانتيفلاوةيّبوكلاةيّروثّلامافلأااوضرعو
يّنيطــسلفلالَتاقلماتاميّخلمايــفنويّنيطــسلفلاىرــيةرــملوّأكــلتتــناكو،فدــهلااهومــسأوةــيّئرلماةيّئامنيــسّلا

ىلعكلذكةيّنيطــسلفلاتادايقلاالّشاشة.
ةلّجميفيــفاقثّلامــهلمعبــناجىــلإةيّنيطــسلفلاةيّليجــستّلاامنيــسّللةــسسّؤمءاــشنإيــفنورــكّفياوأدــباــقًحلاو

ــطينّية   ــا الفلس ــينما ثورتن ــول وس ــم ح قاس

،ةــمظّنلمانــمرــيبكدــفوةــقفرباوــبهذف،يّــلماعلاةبيبــشّلارــتمؤمدــقعلتارــيضحتّلاتأدــبىــتح،فدــهلا
تورــيبنــمتــقلطناةــقامعةرــخابنــمىــلعاورفاــسو،ةرــئاطلابمهقبــسيذـّـلاتاــفرعرــسايمــهنيبنــم
ةيّنيطــسلفلاةروثّلارداوكنمارًيبكادًدعونيّرصمنيّراــسيويّنانبلّلايّعويــشّلابزلحانمءاضعأةًلماح
اينالمأعمكرتــشمجاتنإب"حاــسّلالمحناذاــلمدروــلاعرزــناذاــلم"هــمليفرــيوصتمــساقأدــبثــيح،اــهتادايقو
زودــناموكمــجاهنــحةرــيهظتاذو.ةرــخابلاىــلعتاــيلاعفنــمثدــحياــملّك،هــيفاروّــص،ةــيطارقيمدّلا
ةداــيقفــطخومــهقيوطتلةــمداقيــهوةيّليئارــسلإاقراوزّــلاروّــصيأدــبوهــتريماكلــمح؛ةرــخابلايّليئارــسإ
قراوزّــلانــبومــهنيبازًــجاحماــقأةرــخابلالوــطبمــخضدوــسأمــسجءاــلماتــتحنــمرــهظةأــجفو،ةــمظّنلما
ةلحرّلاةــياهنعمو،مــهملعنودةــلحرّلالاوــطمــهقفارتتــناكةيّــسورةــصاوّغهــنّأاــقًحلانّــبت،ةيّليئارــسلإا
مليفلااذهو،ىلولأاةرــئالجابزاــفوكزبيلاناجرهميــفضرــعُيذــلامــليفلا"دروــلاعرزــناذاــلم"رــيوصتىــهنأ

1982ماــعتورــيبحاــيتجاءاــنثأنويّليئارــسلإااــهرداصيــتّلاةدوــقفلماهــمافأنــم.
،اهيــسسّؤمدحأناكيتّلاةيّنيطــسلفلاةروثّلاامنيــسنمضةيّئاورمافأجاتنإناكملإابنكيملنانبليف
روّصتُتناكمافلأانّلأ،ةمّجتابوعصنماوناعف،يّئاورّلامليفلاجاتنإطورشلةيفوتسمنكتملاهنّلأ
تأدبنــحنكل،ةيّقرــشّلاتوريبيفكــبلعبويدوتــسأيفيرــجيناكاــهضيمتحو،ةيّئامنيــستارــيماكب
فقّوتف،ةياغللابًعصويدوتــسأللوصولاحبصأ،ةيّبرغوةيّقرــشلتوريبتمــسّقُوةيّنانبلّلاةيّلهلأابرلحا
ةــقهرموةــبعصةــيلمعتــنكو،اــيلاطيإيــفماــفلأاضــيمحتلاًــيدباودــجوىــتحةــيّقئاثولاماــفلأاجاــتنإ

ا. ةفلكموجّدً
ترّــمدــقتــناكاــهنيح،برــعلانيّليجــستّلانيّئامنيــسّلاداــتّحاسيــسأتلرــيضحتلاأدــبةرــتفلاكــلتيــف
ةوعدّلاهــيجوتلةيّقارعلاةــموكلحاىلعبرــعلانيّئامنيــسّلاداتّحاطــغضف،قارــعللمــساقكرــتىــلعتاونــس
،هتماــسلرــيرحتّلاةــمظّنمةــنامضبو،هــلاقتعانــعهــنمرذــتعيلتورــيبلةــيّقارعلاةــفاقثّلارــيزواولــسرأف،هــل
مليفلادعبهزنجأيّليجــستمليفيناث"راوهلأا"مــليف،1976-1975يــماعنــبروّــصوقارــعللبــهذف

رــهنّلا"رــيصقلايليجــستّلاالبــارد".
األفام األولى لسينما الّثورة

نطــسلفماــفأةدــحونــمضندرلأايــفزــنجأدــقطــقفيــلعوــبأىــفطصمناك،د"راــبلارــهنّلا"مــليفلــبق
ةايلحانعناك"دراــبلارهنّلا"مــليفنكل،ةيّنيطــسلفلاةمواقلمانعةروّصلماقــئاثولانــم"مدّــلابحورّــلاب"مــليف
،توريبيفةروثّلاامنيستاجاتنإلوّأاذهناكو.رهنّلابءاسنّلاةقاعونيّنيطسلفلانئجاّلةيّعامتجلاا
ملعلاعفرىــلعمــساقرّــصأو،1972ةنــسيّليجــستّلامــليفلليــلودّلاكزــبيلاناــجرهميــفمــليفلاكرتــشا
عراشيفلودّلاماعأنبيّنيطسلفلاملعلاعفرُلادجوشاقندعبو،ناجرهلماةضراعممغريّنيطسلفلا

املهرجان.
غسان كنفاني وحلم الفيلم الّروائي

همليف1973ماعهنععنصينافنكناسغداهشتسادعب.يّئاورمليفةعانصباسًوجهملوحمساقلَظ
ىمعلأا«ةــياورجاــتنإررّقتاقًحلاو،ةــقيقد20ـ هتدمبــصتيـّـلاو"ةــيّقدنبلاوةــملكلا"رــيصقلايّــقئاثولالــ
،»اــفيحىــلإدــئاع«ةــياورجاــتنإىــلعاوــقفاوتيّــسايسّلابــتكلماعــمراوــحدــعبنــكل،ناــسغل»شرــطلأاو
امنيــسنمضيّئاوريّنيطــسلفمليفلوأربتعيُيذلا،"اــفيحىــلإدــئاع"مــليف1982ماــعجــتنأفالّثــورة.

األرشيف املسروق
خرّؤتتناكو،دادعأةعبرأاهنمردص،ةيّئرمةيّئامنيسةلّجمهؤامزومساقردصأاضًيأةرتفلاكلتيف«
لوصولانويّليئارسلإاعاطتسأو،نانبلليّليئارسلإاوزغلاأدبتايّنينامثّلاةيادبيفنكل.ةيّنيطسلفلاةروثّلل
مهّلدنأدــعب،قئاثولاوفيــشرلأاىلعيوتحييذّلا،فدــهلاةلّجملــباقميّرّــسّلاةــعرزلماشــينروكوــبقل
لّكاوقرــسف،فارتعلااىلعهربجأام،بيذعتّلاوطغضّللهضرّعتببــسبابمرهناكمىلعنيروّصلمادحأ

هبئاقحاهنمضنموفيــشرأوقئاثونموبقلايفناكامالّشــخصّية.
ةيّبعــشّلاةــهبلجاةــمظّنمتاداــيقنــمرــيثكلــعفاــمكقــشمدىــلإلوــحمــساقلــقتنا،1982ماــعدــعب
يذّلاةيّنيطــسلفلاةيّوهلايملفجرخأةمظّنمللةبعصّلافورــظّلامــغركاــنهو،اــهدارفأونطــسلفرــيرحتل
قئاثولاتقرسُفيكضُرعيو،ةركاذّلاوةيّوهلاىلعءاضقلافدهبةيّنيطسلفلاقئاثولاةقرسنعثدّحتي
نوؤــشةــلّجموةروــثّلانطــسلفةــلّجمفيــشرأةقرــسفدــهبةيّنيطــسلفلاتاــساردّلاوثاــحبلأازــكرمنــم
ايتاــشواربصمليفمّث،مليفلامهفاضتــسانيذّلادحأشيورددومحمناكو،فدهلاةلّجموةيّنيطــسلف

ةروثّلاامنيــسبهدهعرخآاذهناكوالفلســطينّية.
ةيّنويهصّلاةكرلحانــمامنيــسّلانّفليّــسايسّلافيظوتّلاعوضوميفاضًيأنــيرظّنلمانــملوــحمــساقرــبتعيٌ
يّزكرلمالقعلاوتايّئاضفلا)ناونعبنارهطةعماجيفةًرضاحمىقلأ،1998ماعيفو،1897ماعذنم

عوــضولمالوح(ةروــصّللذاته.
نعيّليجــستمــليفىــلعلــمعيورــكّفيلازــيلاهــنّألّاإ،ةــيّئاوراــهعيمجةرــيخلأالوــحمــساقماــفأتــناك
ا لــمعيف،ملحيوبتكيوجرــخيوجــتنيلازــيلا،نعبــسّلافــصتنمرــمعلانــمغــلبدــقونلآاو،هدــلبحالّيً

لبقاهروّصيــتلاةقباــسّلاهــمافأدــحأجاــتنمدــيعيكــلذكودــيدجمــليفىــلعســنوات.
،امنيــسّلالوحتافّلؤلمانمددعهلامك،ةيّبرعوةــيّقارعفحصةدــعيــفةــيّمويتلااــقمبــتكيلازــيلاو
ةنلجوضعريتخاو،ةيّحرــسلمالامعلأانمادًدعجرخأو،امنيــسّلاىلإةفاضلإابحرــسلمايفكلذكبتكو
ةيّقارعلاامنيسّللةنوقيأكتاناجرهمةدّعيفكلذكهيمركتىرجو،يّئامنيسناجرهمنمرثكلأميكتح

ةروثّلاامنيسلسسّؤمو،ةيّبرعلاوالفلسطينّية.
بوعشّلااياضقلو،ةيّروثّلاوةيّعقاولاامنيسّللامًودزاحنا،يّرظنّلالايّلمعلاموهفلمابيّممأنانف،لوحمساق

يعوريوطتلتارورضحرسلماوامنيسلانّأبنمؤيلازيلاو،ملاعلالوحةدهطضلماالّشعوب.



18

ــم املا إبراهي
نــمنــجرخمةــعبرأىدــتهااــمدنع،ادًــيدتحســيرابيــف1٩٩5ماــعراذآنــمنيرــشعلاويــناثّلايــفكــلذناك
ةــئامرورــمةبــسانبم»٩5اــمجود«هــيلعاــقلطأخراــصيّئامنيــسناــيبةــغايصلطــقفةــقيقد٤5لاــخوكراــنمدلا
عيــشينأعاطتــساكــلذمــغرو،ارًــشابمواــحًضاويّوــقلاناــيبلااذــهنــمفدــهلاناك،امنيــسّلاةدلاوىــلعةنــس
امنيــسّلادّضةمراعةــيّجاجتحاةــغيصيــفف.يّــلماعلايّئامنيــسّلاطــسولايــفلوــهذّلاوةــجّرّلاوةــمدصلانــمةــلاح
نيروــسو،نجرــفيلناتــسيركوجرــبرتنيفساــموتهؤاــقدصأورــيرتنوــفسرلاجرــخلمامدّــق،ةــيّريهاملجاوأةــيراجتّلا
امنيــسّلاتاــهاتجاوعــيضاومباــصأيذــّلاروــمضلاوحــبقلاوةعاــشبللداــضلماوتــسفينالماهبــشياــمنــسبوكاج
هرــيرتحوعباــسّلانّــفلاصاــخلــجأنــماوــبراحينأددــلجانــجرخلماىــلعردــجلأانــمناكتــقويــف،ةرــصاعلما
نــم،لقتــسلمالاــيلخاورّــلحاعادــبلإاعــمةــمربلماةــليصلأااــهدوقعنــعتــلزانتيــتّلاةــيّعفنلاامنيــسّلاةــنميهنــم

.هــيفرتّلاةــعانصةرــطابأوباــبرأاــهيفمــكّحتيةــصيخرىرــخأامنيــسلــجأ
وصايا ومنشورات حمراء

ويرانيسّلاباتّكوريهاملجاوداقنّلاونجتنمللةيّخيراتوةلئاهةيّنّفةعفصهيجوتلةيفاكتناكطقفةقيقد٤5
اــهنّأبضــعبلااــهفصوةــعفصّلاهذــه،ةرــخبتموةــئراطوةهوّــشمتــتابامنيــسلايّــسيطانغمنــيداقنلمانــجرخلماو
ةيّجاتنلإااــهتابلطتبمامنيــسّلاعــقاوىــلإطــبهيلاو،قاوذلأاعوــنتبفرــتعيلايّداــحأوعــفرتمودــئازساــمحجاــتن
فارــتعلاانــمصاــنملايّــساسأكرــحمةطــساوبةيّئامنيــسّلاةــعانصّلاةــلجعرــيودتةرــكفوتادــئاعلامــجحو
يّحصّلاجاــجتحلاااذــهيــفاودــجواــمجودلاةــكرحيدــيؤمنّإــف،رــخآبــناجنــم،(حــبرلا):وــهولاأهــتيّمّهأب
اهتبرّــشتيــتّلاةــيقنّلاتاــيرظنّلاوعــبانلماىــلإةدوــعلاهــلاخنــمنــكيمارًاــسم-اــنًايحأةــيّلايلخاهطورــشمــغر-

اــهدوهعذــنمةيّئامنيــسّلااملبكرة.
يّلماعلارــتمؤلمايفامنيــسّلالبقتــسملوحةــملكءاــقللإرــيرتنوــفسرلايــعداــمدنع(اــمجودلا)ةرارــشتــقلطنا
عيزوتبرــيرتنوــفماــقهــتملكءاــقلإنــعاــضًوعنــكلو،امنيــسّلاةــيّوئمةبــسانبمةيّــسنرفلاةــمصاعلايــفمــيقأيذـّـلا
تتأو،اــمجودلاةــكرحاــياصوتاروــشنلماهذــهتــلمح،هــفرصتنــمشــهدنلماروــضلحاىــلعءارــمحتاروــشنم

دــعاوقرــشعلكــشىــلعهــي:
تاروكيدلاخنموأةيّضارتفاتاهويدوتسايفسيلوةيّجرالخاةعيبطّلايفمّتيريوصتّلاعقوم.1دخيلة.

ىتّحو،(ويدوتــسلأايفتوــصّللقــحلاليجــستكاــنهســيليأ)رــيوصتّلاءاــنثأناــنمازتمةروــصّلاوتوــصّلا.2
ءاــنثأوعــقولمايفاهثّبمّــتيدهــشمللةــصصّخلماىقيــسولماالّتصوير.

ةءاضإمادختسامّتيةملظلمانكاملأايفو،ةيّعيبطنوكتنأبجيةءاضلإا.3الكاميرا.
ةلوملمحااريماكلامادختسا.4فقط.

رتافلاوتاحشّرلمامادختساعنيم.5للكاميرا.
مادختساولتقلادهاشملثم،ةيّعقاوريغوةفينعوةمحقمدهاشملا.6األسلحة.

انهمّتينأبجيريوصتّلا)نامزّلاوناكمللفييزتلا.7واآلن).
ايديموكوأ،نشكأوأ،بعر)مليفللفينصتكانهسيل.8إلخ(.

٣5سايقةطرشأىلعوانًولمنوكينأبجيمليفلا.9ملم.
طيرشىلعجرخلمامساركذمدع.10األسماء.

قانون العّفة الّسينمائّي
!يّئامنيــسّلاةفّعلانوناقبهبــشأدعاوقاهنّإنمكهتلماضعبلاق،ةمراصّلارــشعلاهدعاوقبنايبلااذهرودصدعب
نــمزتللمانّأكــلذدــعبثدــحاــمنــكلو،طورــشّلاهذــهبيّــفرلحامازــتللااةــيّناكمإنــمرــخلآاضــعبلاككّــشتو
طرــشّلااــمّأ،موــيلاىــتّحاــمًليفنــثاثّلاىــلعوــبرياــمذــيفنتباوــماقاــمجودلاراــيتلنــيرصتنلماو،رــشعلادــعاوقلاب
ساــيقماــفأمادختــساةرورــضبقــلعتلماعــساتّلاطرــشّلاوــهناكــفهــ رــظنّلاةداــعإو،هزواــتجّتميذــفي دــيحولاالّ
ةــيّمقرّلاتارــيماكلامادختــسابحامــسّلاوةــضفخنلماتاــينازيلماتاذماــفلأاىــلعرــملأاليهــستلكــلذو،مــلم٣5

ساــيقلاىــلعةــليوطةــيّئاورماــفأجاــتنلإةــقفارلماوةــظهابلافــيلاكتّلانــمةــصلختلما(لاــتيجيدلا)الّشــائع.
''ماظلايــفةصقارلا''مــليفذيفنتءانثأماــقيذـّـلاو،هــسفنرــيرتنوــفوــهعــساتّلاطرــشّلااذــهنــعنــلزانتلمالوّأناكو
تاطقلّلاىدــحإريوصتلكــلذو،دــحاوعــقوميــفو،دــحاوتــقويــفو(لاــتجيد)ةــيّمقرارــيماكةــئاممادختــساب

الّســينما!  ضــّد  ســينما   ...  »٩5 »دوجمــا 
اجتــاه فّنــّي ينتصــر ألفــام مــا بعد احلداثــة ويســّن قانوًنــا للعّفــة الفّنّية

ةيّرولمحاللفيلم!
هذهةدايــسدــعبترــهظيــتّلاماــفلأاىــلوأتــناكو،مراــصّلايّــنّفلااــهكينكتىــلعةــظفاحمتــلّظةــيّقابلاطورــشّلانّــكلو
ىلعمليفلازاــحو-ةكرّلحايــفيناثّلالــجرّلا-جرــيبرتنيفجرــخملل(لاــفتحلاا)مــليفوــهاــمجودلاةــكرحىــلعطورــشّلا
درجمناكرــيرتنوفل''جاوــملأارــسك''وهومليفلااذــهىــلعقباــسّلامــليفلا،1٩٩8ماــعناكناــجرهبممــيكحتّلاةــنلجةزــئاج
نوــفمدّــقاــضًيأ1٩٩8ماــعيــفو،(اــمجودلا)حــماموحورلــمحهــنّكلواــ اــهقبطيمــلوــهف،طورــشّلاهذــهلدــيهتمحرفّيً
كرامناــجيّــسنرفلاجرخلماناكو،(امجودلا)ىــلإمامضنالنــيرخآنــيّكرانمدنــجرخمىوــغأيذـّـلا''ىــقملحا''مــليفرــيرت

همليفلاــخنــمةــكرحللمــضنييّــكرانمدرــيغجرــخملوّأوــهراــب''عشــاق''.
مغازلة الّنظرّية

لاتجرالررــكلماحــيدلماو،مــليفللبوــتكلماصّــنّلاةــميّقنــمءاــعلإا،ةــكرلحااــهتمدّقيــتّلاماــفلأالاــخنــماــحًضاوناكو
رتويبمكلاعدــخنــمامنيــسّلارــيهطتوةــصّالخاتارــثؤلمامادختــسلايّوــقلاضــفرّلاكــلذكو،صّــنّلااذــهحــلاصلراكــتبلااو
ةــيراجتّلاامنيــسّلابئاوــشنــمرــهطتّلااذــهو،نّــفلااذــهىــلعةــليخدّلاوةــمحقلماراــهبلإاتاــينقتنــماــهريغوكــيفارج
يذـّـلارــخلآاروــلمحا،مــليفلااــهلوحرودــييــتّلاةــصّقلارــصانعوةــياكلحاودرــسّلاىــلعزــيكرتّلاىــلإاــمجودلايــجرخبمىدأ
اهتزرفأيــتّلاةيّباجيلإاجــئاتنّلاضعب.نلثممللةــيّئادلأاتاــقاطلاىــصقأطابنتــساولــيثمتّلاوــهناكنوــجرخلماهــيلعزــكّر
،مليفلانماضموتاــميثوثادحلأسلــسلاويّعوضولمالــسلستّلانمروهملجاحاــيترالاــخنــمةــحضاوتــناكةــكرلحا
ةــيّفارختايصخــشىــلإاــهليوتحوتايصخــشّلاراــسلمفــيرتحوأةــصّقلاعــقاوقوــفزــفقلاو،اــنهيّــنقتشيوــشتلاثــيح

نــكيملاةيّروطــسأوقهرهــا.
مــغرو،ناــيحلأابــلغأيــفةرــهاقبابــسلأوةــكرحللةرــشعلاطورــشّلاتــسّميــتّلاتازواــجتّلاوتاــقورلخاضــعبمــغرو
تاــ تاــوالّتطلع ةــالّنظري اــمبغازل ،اــواتهامه نــعمره ىــم تاونــاألول ةروــالّس تاــوف ةــالبداي يّــجيردتّلاتوــحلماس اخلف
ريكذتيفرخآبوألكــشبتمهاــسيّئامنيــسّلادئاــسّلاىلعةدرمتموةيّعيلطوةرئاثةكرحكامجودلانّألّاإ،ةليحتــسلما
ماــفلأاجاــتنإدــيلاقتيــفةدــقتفمتــتابيــتّلاو،امنيــسّلاتاــيلامجوةدّــجوةــلاصأبيّرــيهاملجاويّــنّفلاويّدــقنّلاطــسولا

احلديثــة.
بــيرجتّلاىــلإبرــقأىرــخأةيّئامنيــسمــلاوعوعيراــشموــحنةــكرلحاوــسسؤمهــتّجاو،اــمجودلادــقعطرــفنا2005ماــع

نّــفللةفــشتكلمارــيغوةعــساشّلاضرلأايــفةدــيدجقــطانمنــعثــحبلاوالّســابع.

يّنانويلصأللمصطلح
يفةيّئامغودّلاىلّجتتةيّفــسلفلاتاحورطّلايفو«،يأرلاوأرارــقلاينعتو''اــمجود''يّــنانويلالــصلأاىــلإةــكرلحاراعــشدوــعي
ماظنّلاباهطبرلمــشيامجودلليّقاخلأافــيرعتّلانّإفساــسلأااذــهىــلعو''بــصعتّلاوةــيّقاخلأاةيّناكــشّلالــثمتاــعزن
ىــلعوراــبتخاللــباقلارــيغيأ،سدّــقلمايّــنيدّلاصّــنّلانــمبرــتقتاــهدنجاذــهيــفوراوــلحاولدــجلللــباقلارــيغتــباثّلا
،نــعمبــهذلمىــمعلأادــييأتلاو''dogmatism''ةــعيطقلايــهو،يّدــئاقعلادوــملجاىــلإبرــقأيــهيّــقاخلأاىوتــسلما

ةــساردنودــبوبــقاوعلاةــساردنودورــظنناــعمإنودللحالــة.
فادــ ىــأه اــعل قــحرفّيً لاهــينطب رــأّن ،ةــغي ةفــسلفنــاحلرك ةــم اــمعين ســزواي هــيام مــأن ،فــورغ اذــالّتعري نّــكلوه
طورــشلعاــيصنلااودوــملجاوســبلّلانــميّئامنيــسّلاعادــبلإارــيرحتبةــمومهمةــكرحاــهنّلأ(٩5اــمجودلا)تاــقلطنمو
ىلعامجودلاتازاــنجإبةطيلمحاتايموهتلاوكوكــشلانعرظنّلاضــغب،روــهمجللمّاــعلاقوذــلاوقوــسّلاتاــبلطتموجاــتنلإا

دــعباــمامنيــسليّــقيبطتّلاىوتــسلمااحلداثــة.

لكلمٌسَقَمخرج
مــسقلاصــنواــهدعاوقىــلعداــمتعلاابواــمجودلاةــيعوننــمطيرــشذــيفنتيوــنيجرــخميّأهــنلعيصاــخمٌــسَقَكاــنه
مــسقأامك.اًمععدبأنأنــععنتمأنأمــسقأ.اــنًانّفتــسلاــنأف،يّصخــشّلاقوذّــلانــعىــلختأنأجرــخمكمــسقأ''لوــقي
،ةعيبطّلاايفارجونيــسوتايصخــشّلالاــخنــمةــقيقلحابجرــخأنأوــهىــلعلأافدــهلاو،لّكــلانــممّــهأيــهةــظحلّلانأــب

ةــيّلاملجاتاراــبتعلااولئاــسولالّكــبكــلذلــعفأنأمــسقأواملمكنــة''.

2008لوليأ25خيراتب ةيتاراملإاداتحلااةفيحصيفةدّالماهذهترشنُ))
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أحمد البظ
امنيــسةــيّدلبلاتاــفارّجترــمد.ىرــخلأاوــلتةدــحاولا،نطــسلفيــفةيّكيــساكلاامنيــسّلارودوــحممّــتي

نــمةروــجهلماتاكــلتملماءارــشتّمنأدــعبنارــيزحرــخاوأيــفســلبانيــفيــصاعلامالكيهــا.
،ةنــسنــملّــقأيــفترــمدُيــتّلاةــيّبرغلاةــفضّلايــفةــيناثّلاةيّنيطــسلفلاامنيــسّلاراديــصاعلاامنيــستــناك

لوّلأانوــناكرهــشيــفنــنجامنيــسترــمدُاــمدــعباملاضــّي.
دــيعأُمّــث،1٩87ماــعىــلولأاةــضافتنلاالاــختــقلغأُو،تايّنيــسملخالــئاوأيــفيــصاعلاامنيــستــحتتفُا

ةــضافتنلاالاــخ،تاونــسةدّــعدــعبدــبألتــقلغأُارًــيخأو.دــقعدــعباــهحتفالّثانيــة.
امنيــساــمهو،ةــيّبرغلاةــفضّلايــفةيّنيطــسلفلاندــلمايــفمــظتنملكــشبناــمعتامنيــساراداــيًلاحدــجوي
ماــعللاماريــفتئــشنأُيــتّلاونطــسلفجرــبامنيــسو،200٩ماــعســلبانيــفتئــشنأُيــتّلاوةــنيدلما

.201٤
ىــلإتــلوحُىرــخلأاوترــمدُاــهنمضــعب-ةــيبرغلاةــفضّلاوةزــغعاــطقيــفىرــخلأاامنيــسّلارودقاــغإتّم
حرــسمةيّنيطــسلفلاندــ ضــعبيــامل نــكيمــف هــل نــأّن مــم ىــالّرغ .تارايــسبــعل وأسارــمرائ تاــأع قاع

.مــ يّئامنيــسمائ
ةــبكنلــبقف،يــضالمانرــقلانــملوّلأافــصنّلالاــخهــتورذيّنيطــسلفلامــليفلليّــبهذّلارــصعلاغــلبدــقل
ىــلإزــمرتيــتّلاامنيــسّلارودــبةروهــشمسدــقلاواكــعواــفيحواــفاي:لــثمندــمتــناك،1٩٤8ماــعاحلداثة.
رودثاــثنــمةدــحاوتــناكو،اــهكلتمتــناكيــ ةــلئاعللةبــسنمــسلاااذــهبيــصاعلاامنيــستيمّــسُالّت
ناــمعتاــتلازاــمناــتلّلاوةــنيدلماامنيــسوةــعبارّلاامنيــسّلاتــحتتفُا،200٩ماــع.ســلبانيــفتئــشنأُامنيــس
،تاــيّنيعبرلأاوتاّــينيثاثّلالاــخةــنيدلمايــفةيّمــسررــيغحراــسمليغــشتتّمهــنّإلــيقاــيًخيرات.نلآاىــتّح
ىــلع.لزاــنلماحطــسأىــلعوأيــهاقلمايــفاــمًافأضرــعتتــناكيــتّلاو،لــحمجاــتوءارــهزلاامنيــس:لــثم
،يــصاعلاامنيــسلةيّــسيئرّلاضرــعلاةــعاقوةــ ةحاــسّلاتمدختــسُاةــاخلارجّي 15ـــلاتاونــسّلاىدــماملاضّي

فــقومك،ةــبخاصّلاســلبانةــنيدمطــسويــفةــعقاولاللســيارات.

الفلســطينّية الّســينما  دور  اندثــار 

ناك«:يــصاعامنيــسلقباــسّلارــيدلما،دــمحيــحبرلاــقًفو،يــصاعلاامنيــسيــفةيّــسيئرّلاضرــعلاةــعاقيــف
مدــهلــ .ةــقب ةــقطنميــمنفصل ناــف لاــجرّلاســلجيوطــقفتاــئاعللصــصّخمةحاــسلمانــمءزــجوالفتي
لاىــنبلمانّإروــهمجللتــلاقو.تــقويّأيــفراــيهنالةــضرعناكىــنبلمانّأســلبانةــيدلبتررّــق،امنيــسّلا

وأةــيّفاقثةــميقىــلإرــقتفيهــنّلأذاــقنلإاقحتــسيتاريخّيــة.
ةطيــسبةــفيظوبتُأدــب،اــنهيــتايحمــظعمتُــيضق«:ةيّــسيئرلايــصاعلاامنيــسةــعاقيــفدــمحيــحبرلاــق
،يــصاعلاامنيــسرــيصلمنزــلحابرعــشأ.يّرادإرــيدمكناكــلماتردأىــتّح،ةرــشاعلانــسيــفيّــئزجماودــك
ةــفاقثّلالاوزيــفيّــسيئرّلالــماعلاوــهيّليئارــسلإالاــتحلاانّأىــلإدــمحراــشأو.»ةاــيلحايــههذــهنــكلو
يّــتعاقةداعتــساتّموــلىــتّح،ةدوــعلاليحتــسلمانــم،نــهارّلاتــقولايــف«:اــفًيضم.نطــسلفيــفةيّئامنيــسّلا
تــقولايــفةيّــسيئرّلاتاــبقعلايــهةدــيدلجاتاــينقتلاوةــيّعمتجلماءارلآانّإ.ســلبانيــفىرــخلأاامنيــسلا

يــلالحا".

رادــجفــصقتّمهــنّأ«:دــمحلاــقو.ةــيناثّلاةــضافتنلاالاــختارّــمةدّــعيــصاعلاامنيــسيّليئارــسلااشــيلجامــحتقا
ةــبابدلــبقنــميــصاعلاامنيــسيــفيّــساسلأاضرــعلاإســرائيلّية«.

تــناكةرــيغصفرــغىــلإةــفاضلإاب،ةيّــسيئرّلاضرــعلاةــعاقاــهنيبنــمقــباوطةــثاثنــمفــلأتتيــصاعلاامنيــستــناك
مدختــستُلأعراس.

دقو.يــصاعلاامنيــسيفاــهضرعمّــتيلةرــهاقلاوناــمعنــميّــسيئرلكــشبماــفلأاةطرــشأرــيجأتتّم«:دــمحلاــقاــمك
يــف،يــصاعلاامنيــسلةــيّرصحتــناكةطرــشلأاضــعب.»ةيّليئارــسلإاتاكرــشّلانــمىرــخلأاةطرــشلأاضــعبءارــشتّم
اهمدختــسنةــجاردكاــنهتــناك«:اــضًيأدــمحلاــقو.ســلبانيــفىرــخلأاامنيــسّلارودعــماــهضعبةكراــشمتّمنــح

لّكةــياهندــعبىرــخأىــلإامنيــسنــمةطرــشلأالــقنلعــرض«.
ةــيّكيرملأاماــفلأاتــناكاــمنيب،تاــئاعلاونــسّلاراــبكنــبةرــيبكةيّبعــشبىــظتحةــيّرصلماماــفلأاتــناك«:عــباتو
اــهنوكامنيــسّلادوــجولءادعــسصاخــشلأاضــعبنــكيمــل.»بابــشّلانــبةيّبعــشرــثكلأاصوــصلخاهــجوبةــيّبرغلاو

.مــهرظنةــهجونــمعــمتجلمايــفةيبلــسّلامــيقلارــشنتوةــيّقاخأرــيغماــفأضرــعلناكــم
لاــقو،تاــطعلالاــخارًــيبكارًوــهمجتبطقتــسااــمك،اــمًاحدزارــثكلأاســيملخاماــيّأيــفيــصاعلاامنيــستــناك
تاــهجولانــمةدــحاوامنيــسّلاتــناكببــسّلااذــهلو،غارــفلاتــقوءاــضقلةرــيثكتاراــيخكاــنهنــكتمــل«:دــمح

.»ةيّــسيئرّلا
نوــيلم10ةــفلكتبتارايــسللفــقاومرــيوطتوقوــستّللزــكرمءاــنبليــصاعلاامنيــسلقباــسّلاعــقولمامادختــسامّتيــس
رــبّعاــمنيب،ةــنيدلماطــسويــفةردــهمُةحاــسماــهرابتعاب،يــصاعلاامنيــسمدــهرارــقببــيحرتّلابضــعبلاماــق.رلاود

.امنيــسّلالاوزــلمــهنزحنــعماــفلأاداوّرنــمضــعبلا
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