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كلمة العدد:
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توســعت فعاليــة "أ ّيــام ســينمائ ّية" فــي دورتهــا ال ّرابعــ ة
ّ
ي
أهــم ال ّنشــاطات فــ 
 
ن
مــ
 
ة
واحــد
 
ن
لتكــو
 

،
الســنة
 
ه
هــذ
ّ
الفلســطيني .جتمــع األفــام الدّ ول ّيــ ة
ّقافــي 
ّ
املشــهد الث ّ
والفلســطين ّية م ًعــاّ  .مت فـي هــذه الســنة إنشــاء ملتقـى ص ّنــا ع
الســينما (PFM) -ليكــون منص ـة إبــداع لتبــادل األفــكا ر
ّ
ج.
وال ّتطلعــات ،وزرع البــذور ملســتقبل مـن ال ّتعــاون واإلنتــا 
للســينما ،ونؤم ـن بأنّه ـا وســيل ة
نح ـن نؤم ـن بالقــوة العامل ّي ـة  ّ
لل ّتعــرف علــى العالــم  ومعرفــة ال ّنفــس .أقيمــت "أ ّيــا م
ســينمائ ّية" إميا ًنـا بـ ّ
األهم ّي ة
الســينما والثّقافـة أداة غايـة فـي  ّ
ـأن  ّ
ط
ودميقراطــي ،متســاوي احلقــوق وســ 
ملجتمــع متســامح 
ّ
الصــراع الّــذي يعيشــه الفلســطين ّيو ن.
ّ
وفـ ّرت األفــام املعروضـة فـي "أ ّيــام ســينمائ ّية" الفرصـة لرؤيـ ة
ت
قصة اإلنســان عبر املجتمعا 
اإلنســان بال حدود ،وتعكس  ّ
واحلــدود اجلغراف ّيــة ،وتصـ ّور ظــروف اإلنســان الّتـي يعيشــها
كل مجتمــع .األفــام هـي وقــود للجــدل واحلــوارّ  ،
ّ
كل منهـا
ي
يطــرح صــورة شــخص ّية للحيــاة حتـت ظــروف مختلفــة ،فـ 
يوحدها هو  ّ
الشــغف فـي ال ّنظرة
مــكان ووقـت مختلفــن ،مـا  ّ
السينمائ ّي ة.
ّ
ح ّنا عطا اهلل
املدير الف ّن ّي لفيلم الب :فلسطني

مؤسس ـة
الســينما هدفنــا إقام ـة ّ
ملتقــى ص ّنــا ع ّ
ألو ل 
ا
للســينمائ ّيني
لفلســطيني ا ّ
ّ
متينــة القوا م ّ 
الســينما كجــزء مـن الــدّ ورة ال ّرابعــة لـــ "أ ّيــام
يحـ ّـل ملتفــي ص ّنــاع ّ
السـ
ـينمار واملنتجــن فــي فلســطني
ســينمائ ّية"  ،2017ويهــدف إلـى خلـق منصة لص ّناع  ّ
الفلسطينيني والدّ وليني ل ّلقاء ومشاركة املعرفة واخلبرة ،وتطوي
ّ
ّ
الســينما العامل ّية.
املشــاريع ومناقشـة ال ّتط ّورات وال ّت حديات في  ّ
نأمـل أن يعمـل امللتقـى كوســيلة لالســتفاده مـن جتــارب قائمـ ة
ـينمائي فـ ي
السـ
ً
وأيض ـا لتأســيس منــاذج وطــرق بديلـه لإلنتــاج  ّ
ّ
ني.
فلسط 
ُيعتب ـر امللتق ـى بنســخته األول ـى اخلطــوة األول ـى الّت ـي نطم ـ ح
الســينما
مـن خاللهـا إلـى خلـق فعاليـة ســنو ّية -ملتقـى ص ّنــاع  ّ
ص
الفلســطيني -جتمــع العديــد مــن املشــاركني وتوفــر الفــر 
ّ
املختلف ـ ة.
لقـد بدأنـا فـي فيلـم الب:فلســطني العمل علـى الــدّ ورة القادم ة
الســينما  2018الّذي سيشــمل ســوق إنتاج ،
من ملتقى ص ّناع  ّ
وقس ـم أعمــال قي ـد اإلنتــاج ،إضاف ـ ًة إل ـى ورشــات ونــدوات م ـ ع
فنانني  وخبــراء.
ـيتم اإلعــان عـن فــرص ومنح إنتاج جديدة لنكمل ما يقدم ه
سـ ّ
الســينما في فلســطني ،
فيلـم الب خــال العــام مـن املنـح لص ّناع  ّ
ني.
وكذلـك خللـق فرص تعاون بني ص ّنــاع األفالم احملل ّيني والعامل ّي 
نتشــرف مبتابعتكــم جلديدنــا وأن يشــارك املهتمــون فــي ملتقى
الســينما .2018
ص ّنــاع ّ

ني
للســينمائ ّيني واملنتج 
الســعي إلقام ة  ّ
مؤسسـة متينة القوام تتيح  ّ
ّإن ّ 
ي
الفلســطين ّيني تنفي ـذ مشــاريعهم ه ـو أهـ ّـم أعمدتن ـا األساس ـ ّية ف ـ 
فيلــم الب :فلســطني .خــال "أ ّيــام ســينمائ ّية"  ٢٠١٧كانــت
منص ـ ة
ـطيني ،وه ـو  ّ
الــدّ ورة األول ـى مللتق ـى ص ّنــاع  ّ
الســينما الفلسـ ّ
لتبــادل األفــكار وال ـ ّرؤى املختلف ـة ومشــاركتها ،وبذل ـك ننث ـر بــذو ر
ني
الســينمائ ّيني الفلســطين ّي 
تعــاون مسـ
ـتقبليّ  .
نوج ـه دعوتن ـا إل ـى  ّ
ّ
الســينما  ،2018ليحظــوا بتجربـ ة
ـزءا مــن ملتقــى ص ّنــاع ّ
ليكونــوا جـ ً
متبحـ ّرة في صناعة األفالم ؛
تل ّقـي ردود فعـل مباشــرة من فئات دول ّية  ّ
ى
الســير فيها .يطمح ملتق 
يتعسـر  ّ
أحيا ًنـا يكــون عالـم األفــام متاهة  ّ
ـطيني إلـى توفيـر األدوات  ّ
ب
اللزمـة للمواهـ 
ص ّنــاع  ّ
الســينما الفلسـ ّ
ّ
ّ
ويتمكنــوا مـن حتويــل
الشــابة لكـي يشـ ّقوا طريقهـم فـي هــذا املجــال 
ح.
مشــاريعهم إلـى قصـص جنــا 

مؤيد عليان
السينما
مسؤول ملتقى ص ّناع ّ

بريجيت بوالد
املديرة ال ّتنفيذ ّية لفيلم الب :فلسطني

السينما ،نشرة تصدر عن "أ ّيام سينمائ ّية" 2017
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سليم أبو جبل -مشرف ال ّتحرير
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السينما
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السينما
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حنني بطراوي ّ -
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آية دار الديك -تصميم جرافيكي

خلود بدوي  -ال ّناطقة اإلعالم ّية
آيه دار الديك  -تصميم جرافيكي
حمزة أبو ع ّياش  -إنتاج وتصميم الهدايا
غزة
وسام موسى  -منسق ّ
ّقافي
حنني صالح ّ -
محررة امللحق الث ّ
إيناس شعيبي  -املديرة املال ّية
بالل كلش  -مترجم
شادي برغوثي  -منسق ال ّلوجستيات
اإللكتروني
زينة كمال  -املوقع
ّ
االجتماعي
شارلوتيه زونتجني  -مواقع ال ّتواصل
ّ
نــور اخلطيــب ،كرســتينا زهــران ،داريــن المــا ،محمــد شــلودي،
مأمــون أبو فرحة ،ســام قاســم ،جمال موســى  -الفيديــو وال ّتوثيق

مــي مصــري ّ
تتذكــر جــان شــمعون

هوفيكحبشيان
الســينما بأمريــكا فــي ذروة احلــرب .التقي ُتــه
«تع ّرفــت إلــى جــان عــام  ،١٩٧٨كنــت بـ ُ
ـدأت أدرس ّ
الســينما
الصيف ّيــة ،تفاجـ ُ
خــال العطلــة ّ
ـأت أ ّنــه ُيدعــى جــان شــمعون ويعمــل فــي ّ
مؤسســة ّ
ـرت الواحــد نقيــض
بالســينما الفلســطين ّية ،اعتبـ ُ
الفلســطين ّية! كان يصعــب ربــط اســم كهــذا ّ
اآلخــر .وعندمــا التقيتــه ،تبـ ّـن لــي أ ّنــه نقيض اســمه ح ّتى :شــاربان ،لهجــة بقاع ّية…(ضحك)،
مطبوعــا فــي رأســي .كان يعــرض أفال ًمــا علــى شراشــف فــي األحيــاء الفقيــرة
ال ّلقــاء األول ال يــزال
ً
خاصة في
فيلمــا في حياتهم .كان جلان شــخص ّية منطلقة وصو ًتا جهور ًّيــا وطريقة ّ
لنــاس لــم يــروا ً
ال ّترحيــب باآلخــر ،يختلــف عــن ّ
كل الّذيــن أعرفهــم .عندمــا َع ِلــم أنّنــي أدرس فــي أمريــكا ،قــال:
ـدت فــي أواخــر عــام  ،١٩٨١فالتقينــا علــى
«ايــه ،روحــي كملــي وارجعــي» ،وهــذا مــا حصــل ،عـ ُ
مشــروع لــه وأغرانــي بإعطائــي عليــه ثالثــة آالف ليــرة لبنان ّيــة ،مبلــغ لم أتقاضــاه يو ًمــا (ضحك).
عندمــا اجتاحــت إســرائيل بيــروت عــام  ،١٩٨٢كانــت في تص ّرفنــا  ٩٠بكرة ألفــام  ١٦ملم ،ك ّنا
الســينما
اشــتريناها مــن فرنســا لتصويــر فيلــم وثائقـ ّـي ،وكانــت فــي تص ّرفنــا كاميــرا مــن ّ
مؤسســة ّ
نكملــه ،كان جــان يظهــر فــي الفيلــم ،يتجـ ّول بــن ال ّناس
الفلســطين ّية .أجنزنــا فيلمــن ،الثّانــي لــم ّ
ّ
ّ
ويتحــدّ ث معهــم بعفو ّيــة .الفيلــم الّــذي حققنــاه" ،بيــروت حتــت األنقــاض" ،وثــق جتربــة حصــار
اإلذاعي) 
بيــروت ،وفــي الوقــت عينــه ك ّنــا نصـ ّور َمشــاهد قريبة مــن أجواء بعدنا ط ّيبــن (برنامجــه
ّ
الّتــي بقيــت فــي حالــة «راشــز» ،وهــي اآلن موجــودة فــي لنــدن .عــام  ،١٩٨٣بعــد مجــزرة صبــرا
صعبــا ،فانتقلنــا إلــى فرنســا ،وقمنــا مبنتجــة حتــت األنقــاض هنــاك .ولكــن
وشــاتيال ،كان الوضــع ً
ّ
ك ّنــا نــزور لبنــان ،ثـ ّـم أجنزنــا "جيــل احلــرب" ،حلســاب الـــ «بــي بــي ســي» ،والــذي شــاهده املاليــن
وقتــه .باتــت أفالمنــا تُبــث علــى محطــات غرب ّيــة يشــاهدها جمهــور عريــض ،مــا ع ـ ّزز عالقتنــا
بالـــ «بــي بــي ســي» فأنتجــت لنــا أفال ًمــا عــدة .ق ّررنــا االنتقــال إلــى لنــدن ،كمــا عشــنا فــي أمريــكا
ـب علينــا العيــش خــارج لبنــان ،كان عندمــا يقــع أمــر مــا ،يهــرب ال ّنــاس مــن بيــروت
لفتــرة .صعـ َ
أي مــكان مــن العالــم ،ولكــن ليــس لــي فيــه
ونحــن نعــود إليهــا .فــي اســتطاعتي إجنــاز أفــام فــي ّ
موضوعــات ،أشــعر نفســي معن ّيــة مبــا يحصــل هنــا ،أملــس جــدوى مــا أفعلــه.
تطـ ّورت العالقــة تدريج ًّيــا ،وكانــت لدينا أشــياء مشــتركة وأحالم شــبيهة ،أحببنا بعضنا البعض
عــن قناعــة .جــاء احلــب فــي أســوأ مرحلــة؛ عــام ّ ،١٩٨٢
أتذكــر أنّنــا ك ّنــا نص ـ ّور الدّ مــار فــي دار
للعجزة بالقرب من مخ ّيم صبرا ،وكان اخلارج حقل ألغام ،فإســرائيل جت ّرب أســلحة تســتخدمها
الســينما ،مــع العلــم أ ّنــه كان في اســتطاعتنا الــدّ وس على
للمـ ّرة األولــى ،ك ّنــا نناقــش شــي ًئا يخـ ّ
ـص ّ
دائمــا ّإن لديــه ثالثــة شــروط لالرتبــاط
لغــم فــي ّ
أي حلظــة… هكــذا بــدأ احلـ ّ
ـب .كان يقــول لــي ً
بفتــاة :أن تكــون جميلــة ومناضلــة وذك ّيــة ،وبنظــره ،توافــرت ّ
في (ضحــك) .أنا
الشــروط الثّالثة ّ
الشــروط فــي ّ
أيضــا كان يهمنــي توافــر هــذه ّ
الشــخص الّــذي ســأح ّبه ،ولكــن ليــس بهــذا ال ّترتيب،
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يعنــي أن يكــون للمــرء قض ّيــة ،ال أقصــد االلتحــاق باألحــزاب ،األمــر الّــذي لــم يفعلــه جــان فــي
ـيوعي ،وهــذا غير صحيح  ،كان جان مؤم ًنا باجلوهر ،ال ّ
بالشــكل،
حياتــه .كانــوا ي ّتهمونــه بأ ّنــه شـ ّ
زواجــا مدن ًّيــا فــي فرنســا ،فـ ّ
ـكل م ّنا ينتمــي إلى ديانة مختلفــة ،ولم نختلف
إ ّنــه علمانـ ّـي .تز ّوجنــا ً
يو ًما على مســألة دين ّية ،ربينا ابنتينا على العلمان ّية .كان شــعاره« :خير ال ّناس أنفعهم لل ّناس»،
هــذه كانــت ديانتــه .خــال احلــرب كان نســكن فــي الصنايــع ،فــي مبنــى بيروتـ ّـي قــدمي ،ضمــن
منطقــة أوت نازحــن ،وكان جــان مبثابــة مختــار هــذا احلـ ّـي ،ك ّلمــا اختلــف اثنــان يصاحلهمــا،
ّ
فيتدخل.
وأحيا ًنــا ،تتجــادل ال ّنســاء علــى امليــاه ،ترتفــع أصواتهـ ّـن بعــد منتصــف ال ّليــل،
إخراجــا
أجنزنــا أربعــة أفــام بإخــراج مشــترك ،بق ّيــة األفــام فيهــا عمــل مشــترك ،ولكــن ليــس
ً
الصــوت ،ثــم أتسـلمّ
مشــتركً اُ .ن ّفــذت أفالمنــا م ًعــا كإخــراج بطاقــم صغيــر ،أتولّــى الكاميــرا وهــو ّ

املونتــاج .عملنــا مببــدأ ال ّتكامــل ال االختــاف ،شــغلنا األســلوب ،فســع ّينا إلــى لغــة جديــدة مــع ّ
كل
فيلــم ،بخاصــة فــي "زهــرة القنــدول" ،حيــث حاولنــا إجنــاز دوكــو درامــا ،بعيـ ًـدا مــن ال ّتقليد ّيــة.
جلنــا بلــدان كثيــرة .لدينــا طـ ّـن مــن احلكايــات :فــي إحــدى املـ ّرات ،ك ّنــا نناقــش "زهــرة القنــدول" مــع
الغربي متعاط ًفا مــع القض ّية الّتي
وغالبا ،يكــون اجلمهور
ّ
اجلمهــور األمريكـ ّـي فــي جامعــة جــورج تــاونً ،
الصهاينة ،فكان جان ينفعل بســرعة ،وكونــه فرونكوفون ًّيا،
الصالــة أحــد ّ
نطرحهــا ،وأحيا ًنــا يكــون فــي ّ
لــم تكــن إجنليزيتــه تســعفه .يومهــا فــي جــورج تــاون ،كان بــن اجلمهــور شــابة صهيون ّيــة تنتقــد عــدم
إظهارنــا وجهــة ال ّنظــر اإلســرائيل ّية ،فطلــب منــي جــان بغضــب شــديد القــول لهــا ّإن إســرائيل هــي العــدو
ـري» بال ّلغــة اإلجنليزيــة! فظـ ّـل ُيصـ ّر ،إلــى
ـري ،لــم أكــن أعــرف كيــف أترجــم عبــارة «العــدو املصيـ ّ
املصيـ ّ
أن جــاء الــر ّد مــن اجلمهــور نفســه!
خــال االجتياحــات ّ
والضربــات الكبيــرة ،يــزداد تعلــق اإلنســان باحليــاة ،وتكتســب األشــياء معنــى
ّ
ـب ،احلاجــة إلــى الفــرح… كل شــيء يتضاعــف ،تخـ ّ
الســطح ّية .جتربــة االجتيــاح
أكبــر .احلـ ّ
ـف املســائل ّ
ّ
خصوصــا أنّنــي كنــت أخــوض جتربتــي
اإلســرائيلي كانــت مــن أصعــب ال ّتجــارب التــي عشــناها،
ً
ّ
الســينمائ ّية األولــى .عشــنا َمشــاهد ســوريال ّية ،حــدث أحدهــا فــي شــارع احلمــراء أثنــاء االجتيــاح،
ّ
ك ّنــا نشــتري قنديــل غــاز بســبب انقطــاع ال ّت ّيــار الكهربائـ ّـي ،فجــأة ،تســاقط عل ّينــا ال ّرصــاص مــن ّ
كل
صــوب ،سـ ّيارة مســرعة آتيــة مــن أ ّول احلمــراء ،و َمــن فــي داخلهــا «يُ ّشــطون» ّ
الشــارع مــن أ ّوله إلــى آخره
ّ
ـعرت كأنّنــي فــي فيلــم وســترن ،هــذا مشــهد ال يفارقنــي ،كانــت
أرضــا ،شـ ُ
بالرشاشــات ،رمانــي جــان ً
جلــان ســرعة بديهــة.
تع ّرضنــا للكثيــر مــن األشــياء املماثلــة مــن املس ـ ّلحني .أكثــر م ـ ّرة تع ّرضنــا فيهــا ملغامــرات كانــت يــوم
ـاس عــام  .١٩٨٨فــي هذا الفيلم ،دخلنــا أجواء املقاتلني 
ص ّورنــا "بيروت-جيــل احلــرب" علــى خـ ّـط ال ّتمـ ّ
ّ
الشــباب؛ هــؤالء الّذيــن ميكــن تســميتهم بجيــل احلــرب ،شــاهدنا أشــياء لــم أرهــا فــي حياتــي ،حز ّنــا
أي شــيء آخــر.
الســاح هــم ضحايــا قبــل ّ
وتأ ّثرنــا مــع إدراكنــا ّأن حاملـ ّـي ّ
مي ّثــل لــي جــان اجليــل الّــذي فعــل شــي ًئا للثّقافــة فــي لبنــان ،أجــد أبنــاء هــذا اجليــل مبثابــة معالــم وطن ّيــة.
مهمــة آنــذاك ،أنــا أصغــر منــه
يع ّبــر جــان عــن أحــام جيــل لــم تتح ّقــق ،ولكــن هــذه األحــام كانــت ّ
سـ ًّنا ،ولكــن يســعدني أنّنــا ّ
عشــنا هــذه األحــام وإن لــم جتــد طريقهــا إلــى الواقــع ،بينمــا اجليــل اجلديــد
لــم ُيفســح لــه املجــال ح ّتــى ليحلــم أحال ًمــا كبيــرة ،باتــت أحالمــه شــخص ّية ال تتع ّلــق بوطــن أو قض ّيــة.
األفــام الّتــي أجنزناهــا حتفــظ ذاكــرة احلــرب ،ذاكــرة تغيــب ح ّتــى عــن الكتــب ،جــان مــن الّذيــن صانــوا
ّ
ثمــة موضوعــات ك ّنــا األوائــل فــي طرحهــا ،كقض ّيــة املخطوفــن أو البيئــة.
الذاكــرةّ .
بــدأ املــرض يفتــك بــه شــي ًئا فشــي ًئا ،ظهــرت العــوارض األولــى مــن نحــو عشــر ســنوات ،ولكــن بقــي
علــى نشــاطه بشــكل عــادي ،أجنــز فيلمــن فــي تلــك الفتــرة" ،حنــن الغــودول" عــام  ٢٠٠٧و"مصابيــح
ّ
الذاكــرة" عــام  .٢٠٠٩فــي البدايــة ،كان تأثيــر املــرض خفي ًفــا ،ولكــن راح يــزداد مــع مــرور ال ّزمــن ،كان
اللفــت أ ّنــه راح ينســى ّ
نوعــا مــن األلزهاميــرّ .
الذكريــات احلديثــة ،وظـ ّـل يحتفــظ بالقــدمي.
ً
ذاكرتــه العاطف ّيــة كانــت قو ّيــة ،ال أعــرف إن اســتوعب " ٣٠٠٠ليلــة" عندمــا شــاهده ،ولكــن كان يعــي
ّ
كل شــيء آخــر ،يعرفنــي ويعــرف ابنتينــا ،والعالقــة احلميمــة ظ ّلــت قائمــة ح ّتــى ال ّلحظــة األخيــرة .بقي
الســينمائ ّية؛ غابــت عن بالــه ّ
كل األفالم
متماسـ ًـكا ومبتسـ ًـما ،ومح ًّبــا إلــى ال ّنها ّيــة ،ولك ّنــه فقــد ذاكرته ّ
الّتــي أجنزهــا ،مــع ّأن ال ّرغبــة لــم تفارقــه ،فــي ّ
متحم ًســا.
كل م ّرة كنــت أقول له أنّني ذاهبة لل ّتصوير ،أراه
ّ
راكــم طــوال ســنوات نشــاطه ،مشــاريع لــم تُنجــز ،أحدهــا عــن املوســيقى العرب ّيــة ،أراد إجنــاز هــذا الفيلم
وائي .ك ّنــا بدأنا كذلك العمل على
ح ّتــى قبــل أن نتعــارف .إحــدى رغباتــه ً
أيضــا إعــادة جتربة الفيلــم ال ّر ّ
فكــرة اســترجاع أفالمنــا الوثائق ّيــة القدميــة إلعــادة اكتشــاف ّ
علمــا أ ّنــه
الشــخصيات فــي ضــوء احلاضــرً ،
أجنــز فيلمــن علــى هــذا املنــوال ،أحدهــا "مصابيــح ّ
الذاكــرة" ،آخــر عمــل له.
ـب علــى القضايــا الكبيــرة ،وهــذا مــا جمعنــا ،قض ّيــة اإلنســان وقض ّيــة
يجــب القــول أ ّنــه لطاملــا انكـ ّ
فلســطني فــي صــدارة اهتمامــه .هــذه مســائل اســتح ّقت احلــزن ،وظـ ّـل علــى حماســته ح ّتــى ال ّنها ّيــة ،لم
يتبــدّ ل ولــم يستســلم ،بقــي اجلوهــر ونســي ال ّتفاصيــل ،أشــعر ّأن هنــاك شــي ًئا رمز ًّيــا في مســألة نســيانه،
كأ ّنــه امتــأ وجــاء ال ّنســيان ليخفــف عنــه.
أســعده أن يــزوره اآلخــرون ،يفــرح عندمــا يأتــي ســامي حــواط إلــى بيتنــا ليعزف ويغنــي ،لم تـ ُز ّل ذاكرته
ثمــة أبيــات شــعر أو أحلــان أو مشــاهد أفــام
تصمــد أكثــر مــن أشــياء أخــرىّ ،
ثمــة أشــياء ّ
الســمع ّيةّ ،
ّ
َ
ّ
مع ّينــة كانــت تعنــي لــه الكثيــر ،ويتفاعل معها ،ومن خالل بعض املشــاهد ،اســتعاد شــي ًئا مــن الذاكرة.
ـورت " ٣٠٠٠ليلــة" عــام  ،٢٠١٤كان جــان حينهــا فــي أســوأ حاالتــه ،ولكــن تصويــر الفيلم جعلني
صـ ُ
أمتاســك ،بــدا اجنــازه ضرور ًّيــا للبقــاء صامــدة مــن أجــل جــان وابنتــي .لــم يكــن هــو فــي حالــة تســمح لي
استشــارته وأنــا أصـ ّور ،ولكــن ّ
كل هــذه الســنوات الّتــي عشــناها م ًعــا جعلــت أحدنــا ي ّنصهر فــي اآلخر،
إلــى درجــة أنّنــي أتك ّلــم عليــه كأنــه ال يــزال ح ًّيــا .ال زلــت أســتعمل صيغــة «نحــن» ،أعــرف رأيــه فــي
جســدنا
أمــور عــدّ ة ،جتاربنــا تداخلــت ،رغــم االختــاف فــي مقاربــة العمــل ،كان أحدنــا ُيكمل اآلخرّ ،
ـينمائي ،لذلك كنت أستشــعر وجوده خالل
والسـ
ـاني
مشـ ً
والعائلي ّ
ّ
ّ
ـروعا مشــتركً ا ،يتعايش فيه اإلنسـ ّ
ال ّتصويــر ..شــعور لع ّلــه ازداد اآلن .أشــعره فــي داخلــي».
(نُشرت هذه املا ّدة في صحيفة ال ّنهار ال ّلبنان ّية ،بتاريخ  5تشرين األ ّول )2017
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" مخدومــن" يتغلغــل إ لــى نســيج
ملــي
« سيســتا م » ا ال ســتغال ل ا لعا ّ
فيلم "محبس" :الضحك على العنصر ّية

عساف
مليس ّ
الصــور ال ّنمط ّيــة ،تــروي املخرجــة ال ّلبنان ّيــة صوفــي بطــرس فــي فيلمهــا
ـى
ـ
عل
ـك
ـ
الضح
ـن
ـ
م
ـل
ـ
خج
ودون
بــذكاء
ّ
الســور ّية-ال ّلبنان ّية ،غيــر ال ّرومانسـ ّية
ال ّروائـ ّـي األ ّول" ،محبــس"ّ ،
قصــة رومانسـ ّية-كوميد ّية ترســم عبرهــا العالقــة ّ
فــي الكثيــر مــن الفتــرات.
ـري بطاقــم عمــل متنــوع مــن املنطقــة العرب ّيــة ،وعملــت املخرجــة
بناني
األردني-املصـ ّّ
مت ّيــز الفيلــم ذو اإلنتــاج ال ّل ّ
الســيناريو ،وقامــت األخيــرة بــدور املنتجــة كذلــك.
صوفــي بطــرس مــع ناديــة عليــوات علــى كتابــة ّ
تبــدأ القصــة حــن تـ ّ
ـزف تيريــز ،والــدة غــادة ،خبــر قــدوم اخلطيــب املرتقــب البنتهــا الوحيــدة إلــى القرية .وفــي أوج
بالســوريني ليســت ج ّيدة ،بعد
ســعادتها وبعد ترحيبها بعائلة اخلطيب ،تكتشــف بأنّهم ســوريون .عالقة تيريز ّ
أن قتلــت قذيفــة ســور ّية شــقيق تيريــز الوحيــد الّــذي مــا يــزال يتحــدث إلــى أختــه مــن صــوره القدميــة املنتشــرة فــي
أي تبريرات ،وبدون موافقتها لــن يتم األمر،
املنــزل .وتعتقــد تيريــز ّأن ذلــك ســبب ٍ
كاف لرفــض اخلطيــب وترفــض ّ
رغــم أنــف غــادة ووالدهــا ال ّلذيــن ال يريــان جلنسـ ّية ّ
بأي شــيء.
الشــاب عالقــة ّ
الشــخصيات والبعــد الّــذي متلكــه ّ
رغــم البســاطة الّتــي قــد يبــدو عليهــا ســرد الفيلــم ،إ ّال ّأن تركيبــة ّ
كل شــخص ّية
إقناعــا ،وتنــوع ّ
الشــخصيات كذلــك خلــق كيميــاء مــا
منفــرد ًة ح ّتــى وإن كانــت ثانو ّيــة جعــا أداء املمثّلــن أكثــر ً
جعلــت كل دور ج ّيــد بشــكل مسـ ّ
ـتقل.
بعــض ّ
بســام كوســا،
أداء طغــى أو رمبــا مت ّيــز عــن أداء باقــي املمثّلــن .فوالــد العريــس ريــاضّ ،
الشــخصيات قدمــت ً
قصــار ،أتقنــت دور ّ
«الشـ ّريرة» بــذكاء،
رفــع بال ّتأكيــد مــن معاييــر تقييــم ال ّتمثيــل خــال الفيلــم .وتيريــز ،جوليــا ّ
الصغير ،واالقتنــاع بأنّنا ك ّنا ســنفكر مثلها لو
إلــى حــد دفعنــا لل ّتعاطــف معهــا فــي بعــض األحيــان لفقدانها أخيهــا ّ
ُوضعنــا فــي املوقــف نفســه .اجلــارة ســوالجن ،بيتــي توتــل ،حتمــل ّ
الصفــات ال ّنمط ّيــة جلارة كالســيك ّية :خفيفة
كل ّ
مهمــا فــي بنــاء الكوميديــا للفيلــم .ورغم
ظـ ّـل وكثيــرة كالم وجاهــزة دو ًمــا للمســاعدة ،وكانــت بــا شــك عنصـ ًـرا ًّ
ّأن متثيــل ،ســيرينا شــامي ،لــدور غــادة كان ميكــن أن يكــون أفضــل بكثيــر ،إ ّال ّأن الفيلــم اســتطاع أن يتماســك
ّ
ككل ،ويخفــي عثــرات كهــذه طاملــا كان مســل ًّيا.
احلبكــة بســيطة جـ ًـدا ورمبــا متو ّقعــة ،إ ّال ّأن وجــود ف ّنــان قديــر وخفيــف ّ
بســام كوســا ،وال ّنــكات اخلفيفة
الظـ ّـل مثــل ّ
فيلمــا عرب ًّيــا كوميد ًّيــا جديـ ًـدا آخــر .وبطــرس وعليــوات جنحتــا
واإليقــاع ّ
الســريع أنقــذوا الفيلــم مــن أن يكــون ً
الســيناريو بحــذر شــديد .فصحيــح أنّنــا نعتقــد ّأن الفيلــم يتحــدث عــن العنصر ّيــة والعالقــة ال ّلبنان ّيــة-
بكتابــة ّ
ّ
الســور ّية ّ
الشــائكة ،إال ّأن احلكاية هنا تُروى دون احلديث عن ال ّتاريخ ودون اســتعراض األشــرطة القدمية نفســها.
ّ
تيريــز والــدة العــروس متلــك الدّ وافــع لتكــره ،ولديهــا صــور منط ّيــة جاهــزة جتعلهــا ،ح ّتــى بدايــة الفيلــم ،تتجنــب
بالســوريني الّذيــن وصلــوا قريتهــا كالجئــن .كذلــك ،فنــازك ،والــدة العريــس ،ناديــن خــوري ،تعتقــد
االحتــكاك ّ
ّ
ّ
ّ
ّأن ال ّلبنانيــن أقــل شــأ ًنا منهــا ،إال أن ابنهــا ســامر ،جابــر جوخــدار ،أجبرهــا علــى أن تلتقــي بفتــاة أحالمــه اللبنان ّيــة
وتخــرج مــن ســوريا ،الّتــي ال تــزال أفضــل مــن لبنــان برأيهــا ،وإن دمرتهــا احلــرب ،فــي مثــال آخــر علــى ذكاء الفيلــم
فــي ال ّتعامــل مــع هــذه القصــة وحساسـ ّيتها مبــا يتناســب مــع فيلــم خفيــف ،ودون الغــوص فــي ال ّتاريــخ.
عظيمــا ،إذ نســتطيع بـ ّ
الصــورة رائعــة ،ال لقطــات بشــعة وال
الصــورة فــي الفيلــم كان
ـكل ثقــة أن نقــول ّإن ّ
إنتــاج ّ
ً
ّ
مواقــع غيــر م ّبهــرة ،بفضــل ســينماتوغرافيا راشــيل عــون ،التــي أظهــرت موهبتهــا مــن قبــل فــي عــدة أعمــال أحدها
الفيلــم األردنـ ّـي اجلمعــة األخيــرة ،ومونتــاج فــادي حــداد ،ليقــدّ م الفيلــم صورة قرية جبل ّيــة رائعة اجلمــال ،ومضاءة
القصــة فــي الفيلــم .وبال ّرغم مــن ميزان ّيتــه احملــدودة ،إ ّال ّأن
مهمــا علــى عناصــر روايــة ّ
بشــكل مثالـ ّـي ،تضيــف ُبعـ ًـدا ًّ
ال ّتصويــر واإلنتــاج جعــا الفيلــم مثيـ ًـرا لإلعجاب.
كنــت أظــن ّأن الفيلــم ســيمتلئ بلقطات رومانسـ ّية طويلة يكثر فيها تبادل ال ّنظــرات و»الزوم إن» ،ورغــم ّأن ذلك
لــم يحــدث ،إ ّال ّأن أحــد عناصــر الفيلــم وقعــت بــا شـ ّ
ـك فــي فــخّ االبتذال .فاملوســيقى الّتي كتبها زيــاد بطرس قد
الصــورة
تكــون جميلــة بشــكل منفــرد
ومحملــة بالكثيــر مــن املشــاعر ،إ ّال ّأن االهتمــام باملوســيقى وطغيانهــا علــى ّ
ّ
أي شــيء آخــر .وبــا
فــي بعــض ال ّلقطــات جعلنــا نــكاد ال نســمع احلــوار فيهــا ،فصــوت املوســيقى كان أعلــى مــن ّ
شـ ّ
ـك ،فقــد جعــل ذلــك تلــك املشــاهد تبــدو مبال ًغــا فيها وغير مستســاغة.
ّ
ينتهــي الفيلــم نهايــة لطيفــة متو ّقعــة م ّتســقة مــع اخلــط الــذي اســتمر طــوال الفيلــم ،لتــدرك أ ّنــك دون أن تالحــظ
كنــت تبتســم طيلــة الفيلــم ،وهــو مــا يحققــه "محبــس" ببراعــة ودون إقحــام.
العربي ،فهو يص ّنــف في فئة أفــام الدّ راما
الصــراع في الوطــن
قصــة حقيق ّيــة متثّل ّ
لــم ي َقــدم الفيلــم نفســه علــى أ ّنــه ّ
ّ
العائل ّيــة الكوميد ّيــة ،وال أظــن ّأن حتميلــه أكثــر مــن ذلــك منطقـ ّـي أو مفيــد .لك ّنــه فــي الوقــت ذاتــه جنــح فــي أ ّال
فيلمــا «تهريج ًّيــا» ســطح ًّيا ،وقــدّ م مثـ ً
ـال على األفالم العرب ّية اخلفيفة الّتي تســتطيع إضحاكنا دون إســفاف
يكــون ً
أو رســائل كبرى.
(نُشرت هذه املا ّدة في مجلة حبر اإللكترون ّية بتاريخ  2شباط )2017
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زهرة مرعي
ّ
ـكالي عــن وجــود «العاملــة املنزل ّيــة» فــي
عندمــا وصــل ّ
مجيبــا علــى ســؤال إشـ ّ
الصــوت متسـل ًل مــن ليــل املنــازلً ،
حيــاة العائــات ال ّلبنان ّيــةّ ،
وتكــرر املشــهد برتابــة دون مواجهــة ّ
الشــاهد ،جنــح مخــرج فيلــم "مخدومــن" في جعلنا
نحاكــم ذاتنــا .ولــج ماهــر أبــي ســمرا إلــى منطقــة مطبــق عليهــا فــي وعينــا بتأكيــده ّأن ُمس ـ ّلمة قولنــا ككفــاء
«منعامــا كتيــر منيــح» وحدهــا كافيــة حملاكمتنــا علــى فعــل عبود ّيــة منارســه علــى الغيــر كما ميارســه أربــاب عملنا
ـاص أو العــا ّم.
علينــا ،فــي القطــاع اخلـ ّ
مخدومــن فيلــم وثائقـ ّـي مــن ســاعة وعشــر دقائــق ،طــرح قض ّيــة اليــد العاملــة املنزل ّيــة وغيــاب احلقــوق املهن ّيــة
ـادي احمللـ ّـي والعاملـ ّـي ومــا أفرزتــه ال ّليبرال ّيــة اجلديــدة مــن
السياسـ ّـي واالقتصـ ّ
واإلنســان ّية .معاجلــة وجلــت إلــى اجلانــب ّ
ّ
ممارســات .ح ّتــى وإن حكــى مخدومــن عــن خصوص ّيــة لبنان ّيــة في العمالة غير احملم ّية قانو ًنــا ،إال أنّه يخاطب حالة
قائمــة فــي العالــم ،منهــا العمالــة الوافــدة مــن أوروبــا ّ
ترحيبــا حيــث ُعــرض
الشــرق ّية إلــى أوروبــا الغّرب ّيــة ،لهــذا وجــد
ً
فــي دول غرب ّيــة ،كمــا نــال عــدّ ة جوائــز.
ّ
ّ
يبرالي
ل
ال
ـاد
ـ
االقتص
ـور
ـ
تط
ـول:
ـ
ويق
،
ـي
ـ
عامل
ـوع
ـ
كموض
ـة
ـ
خيص
ر
ال
ـة
ـ
العامل
ـد
يحكــي املخــرج ماهــر أبــي ســمرا عــن اليـ
ّ
ّ
ّ
وصــار اســتخدام اليــد العاملــة ال ّرخيصــة دون حــدود .غــزت مصانــع املالبــس واألحذيــة ّ
الشــهيرة مــن أوروبــا
والواليــات امل ّتحــدة بلــدان العالــم الثّالــث هر ًبــا مــن احلقــوق املكتســبة للعمــال فــي بلدانهــا ،وال ّتصنيــع فــي البلــدان
الفقيــرة يعتمــد االســتغالل الهائــل ،وهــذا مــا أورده الفيلــم عــن مصنــع املالبــس ّ
الضخــم الّــذي هبــط وقضــى علــى
 1135مــن العمــال فــي بنغالديــش.
املخــرج ماهــر أبــي ســمرا ميســك فــي أفالمــه بعنــوان اجتماعـ ّـي أو سياسـ ّـي ويتــرك كل منهمــا فــي خدمــة اآلخــر
وصـ ً
ـول لتســليط ّ
ـينمائي؟ يقــول:
السـ
الضــوء علــى جانــب اقتصـ ّ
ـادي مالـ ّـي هــو األصــل .مــا هــي حوافــزه لل ّتعبيــر ّ
ّ
ألفالمــي نصــوص ،ووجهــة نظــر سياسـ ّية واجتماع ّيــة ،ال قناعــة عنــدي ببــراءة فكــرة املوضوع ّيــة ،بــل نحــن حيــال
اجتماعي .في "مخدومني" أو "د ّوار شــاتيال" عن ّ
اللجئني الفلســطينيني 
وجهات نظر مبن ّية وفق منطق سياسـ ّـي
ّ
ـكل طبيع ًّيــا للحيــاة.
أو غيــره يســتف ّزني كمواطــن يعيــش فــي هــذا البلــد أن تصبــح عــدم العدالــة شـ ً
مــاذا بعــد ال ّتصفيــق األوروبـ ّـي واجلوائــز ألفــام حتكــي العدالــة املفقــودة عندنــا؟ ال يوافــق أبــي ســمرا علــى هــذا
ال ّتســاؤل عــن عالقــة الغــرب بأعمالنــا الف ّن ّيــة و ُيبلغنــا جديــده :أمس تلقيت رســالة تفيــد بنيل "مخدومــن" جائزة
مــن مهرجــان يحمــل عنــوان ص ـ ِّور ّ
الشــغل فــي فرنســا .للمهرجــان جلنــة حتكيــم ،لكـ ّـن وزارة العمــل هــي الّتــي
ُ
عابرا عنــدي املرور على
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قدّ مــت اجلائــزة املال ّيــة ،لــم أكــن موجــو ً
ً
تضمنــت هــذا
مشــروع قدّ مــه وزيــر العمــل احلالـ ّـي فــي فرنســا خلفــض ال ّرواتــب وزيــادة ســاعات العمــل .رســالتي ّ
ـمي و ّمتــت تالوتهــا .فــي الغــرب يشــاهدون الفيلــم ومــن ثـ ّـم يناقشــون «السيســتام» امل ّتبــع عندهــم.
ّ
الســلوك ال ّرسـ ّ
ســرد صــوت املخــرج فــي "مخدومــن" حكايــة ســلمى الّتي اشــتغلت «صانعة» ومن ثــم افتتحت ســنة  1960أ ّول
مكتــب للخــدم .مكتــب «الســت ســلمى» كان ُيشـغّل بــن  5و 10آالف فتــاة ســنو ًّيا« .فــرط» شــغل ســلمى مــع
ـت ســنة
ـت املكتــب وتو ّفيـ ُ
بــدء وفــود العامــات مــن ســيريالنكا ســنة  ،1978بعدهــا تقــول ســلمى بنفســها «بِعـ ُ
ّ
الســرد الدّ رامــي للفيلــم ،ويأتــي فــي ســياق رؤيــة املخرج للشــخص ّية .ومن
 ،»1985هكــذا تقــول مبــا يتطابــق مــع ّ
خــال حكايــة ســلمى بــدا تاريــخ اليــد العاملــة املنزل ّيــة مــن لبنان ّيــة ،وفلســطين ّية ،وســور ّية أشــدّ إيال ًمــا ممّا هــو واقع
اإلفريق ّيــات واألســيو ّيات ،فهـ ّـن مطلوبــات بعمــر ّ
الطفولــة بني  7و 12ســنة.
الســمراء .هــذا ليــس وار ًدا
وجهــا لوجــه مــع صاحبــات البشــرة ّ
قــد يشــاهد أحدنــا "مخدومــن" ويظــن أ ّنــه ســيكون ً
الســيدة وحولها خادمتان .تعلمــت من والدتها
ســوى فــي مشــهد واحــد تــؤدي فيــه املمثّلة برناديــت حديب دور ّ
مــا يفيــد ّأن اخلادمــة الّتــي جتيــد عملهــا ،هــي الّتــي تعمــل وال نراها وال نشــعر بوجودها.
ملــاذا العامــات غيــر مرئ ّيــات فــي فيلــم عنهـ ّـن واحلــوار برمتــه يــدور حولهـ ّـن؟ هـ ّـن ّ
الضحايــا نعــم يقــول أبــي ســمرا،
لكنــي قـ ّررت تســليط ّ
الضــوء علــى صاحــب املكتــب .أن حتكــي خادمــة فلــن يكــون قرارهــا ،كفيلهــا ســيمنحها
اإلذن ،فهــي ُملكــه.
الســرد مــع املشــهد ّية ،تتنقــل الكاميــرا بــن العمــارات وتصلنــا ردود ال ّنســاء أو ال ّرجــال
فــي "مخدومــن" يتداخــل ّ
الســرد ّية نعــرف ِمــن أبــي ســمرا ّأن مــن قالــوا «نعامــل اخلادمــات منيــح» رفضــوا
ـه
ـ
روايت
علــى ســؤال املخــرج .فــي
ّ
ّ
والســؤال «شــو يعنــي منيــح؟» وفــي
الظهــور أمــام الكاميــرا .لكــن أبــي ســمرا جنــح فــي وضعنــا أمــام محاكمــة ذات ّيــة ّ
تعليقــه لنــا قــرأ فــي «املنيــح» :ســلطة جديــدة مسـ ّلطة علــى اخلادمــات  .
استســام صاحــب مكتــب اخلــدم زيــن ومعاونتــه أمــال للكاميــرا كل َّيــا أتــى لصالــح الفيلــم ،وحضورهمــا املتواطــئ
خاصته أتــت من ضمن منطق
جعــل ال ّزبائــن فــي حــال اطمئنــان فاكتمــل املشــهد .فــي رأي أبــي ســمرا ّأن الكاميــرا ّ
ّ
العالقــة بينــه وبــن ّ
الصــورة حصيلــة العالقــة التــي ُبنيــت مــع
الشــخص ّية .حضــرت الكاميــرا بــكل ثقلهــا ،وأتــت ّ
زيــن ووضوح الـهـــدف.
وبعيـ ًـدا عــن مكتــب زيــن رغــب املخــرج بتوجيــه اإلصبــع نحــو مــن يقــول «نحنــا منــاح» وهــم حســب أبــي ســمرا
فيلمــا
مختصــا باخلادمــات فقــط ،بــل جــذوره م ّتصلــة بال ّنظــام العــا ّم
ًّ
 %90مــن ال ّلبنانيــن .فــي ّ
احملصلــة هــو ليــس ً
املهمــات بــن ال ّنســاء
للعمــل أو «السيســتام» ونحــن براغــي فيــه حســبه .وهــو علــى صلــة كذلــك باملســاواة فــي ّ
وال ّرجــال ،واملســاواة بــن األبيــض واألســود .ينهــي أبــي ســمرا احلــوار قائـ ًـا :هــي البــرودة الّتــي حكمــت أبحاثــي،
تعمــق حزنــي علــى حالنــا.
لهــذا لــم أواجــه مــا يدهشــني ،فقــط ّ
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(نُشرت هذه املا ّدة في صحيفة القدس
ّ

الســيارة
دعــوات ال ّزفــاف» .قلــت لــه« :انتظــر أريــد أن آتــي وأرى» .جذبتنــي الفكــرة وتخ ّيلتهمــا
َ
محبوســن فــي ّ
طــوال ال ّنهــار لتوزيــع الدّ عــوات ،مــا الّــذي ميكــن أن يتحدّ ثــا بــه؟ مــن هــم أمــام أنفســهم ومــن هــم أمــام ال ّنــاس؟ هذه
والقصــة غيــر مرتبطــة بهم باملناســبة  .
كانــت البدايــةّ ،
ّ
قــدّ م الفيلــم صــورة عــن احليــاة الفلســطين ّية بتناقضاتهــا؛ صــراع الهو ّيــة الــذي يعيشــه فلســطينيو الدّ اخل،
ـطيني ،صــراع بــن جيلــن ،مــا هــو العنــوان أو الفكــرة األبــرز ا ّلتــي
ال ّتحــوالت فــي شــخص ّية ال ّثـ ّ
ـوري الفلسـ ّ
ميكــن أن ّ
تلخــص كل هــذا؟
الســيناريو كنــت أريــد إظهــار عالقــة إنســان ّية ببعدهــا العاطفـ ّـي وال ّنفسـ ّـي واالجتماعـ ّـي .أب وابــن
حــن كتبــت ّ
ـرارا آخــر في حياتهما ،اثنان يبحثان عن بعضهمــا وال يعرفان كيف يلتقيان
يح ّبــان بعضهمــا ولك ّنهمــا ي ّتخــذان قـ ً
الســيناريو يعتمــد علــى حــوار فــي يــوم واحــد داخــل ســيارة ،ولكـ ّـن
ويتواصــان ،هــذه كانــت الفكــرة ببســاطتهاّ .
ّ
الســنواتّ ،إل أنّهمــا أثنــاء رحلتهمــا فــي
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األهـ ّـم ِمــن مــا يقوالنــه هــو مــا ال يقوالنــه ،مــا الّـ
ّ
للوطني من غيره،
الســيارة يقــوالن الكثيــر ويشـ ّرعان األســئلة فــي وجه اجلمهــور .ال إجابات في الفيلم ،وال تقييــم
ّ
ّ
ـطيني بــل فــي ّ
الدّ
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السرد
اعتمد الفيلم على الواقع ّية ألبعد حدّ  ،ملاذا متيلني إلى ّ
ّ
ـب أن اســتحضر علــى ّ
الشاشــة الّذيــن أح ّبهــم وأعرفهــم وأعــرف
نعــم أميــل إلــى الواقع ّيــة ،ألنّنــي باختصــار أحـ ّ
ـب أن أخلــق ُألفتــي مــع الفيلم .وفــي ذات الوقت أقول كف ّنانــة ال متيل إلى ال ّتعميم:
قصصهــم وأملــس داخلهــم ،أحـ ّ
ـرت فيــه وبدواخلــه ،أريــد أن أكــون متحـ ّررة مــن ال ّتعميمــات
شــادي ال مي ّثــل الغربــة ،هــو ميثــل شــادي الّــذي فكـ ُ
وبنفــس الوقــت صادقــة وحقيق ّيــة.
حبكــة الفيلــم بســيطة وذك ّيــة فــي آن واحــد ،ولكننــا لــم ننتظــر نهايــة فــي الفيلــم ولــم نشــعر أنّنــا بحاجــة
تلقائيــا إلــى
لنهايــة مــا ،أال تخافــن مــن هــذه احلبكــة ا ّلتــي ال تثيــر دهشــة املشــاهد؟ يحيلنــا هــذا الســؤال
ً
اجلمهــور املســتهدف؟
ـب هــذا ال ّنــوع مــن األفــام ،القصــص واحليــاة الواقع ّيــة البســيطةّ ،
أفضــل األفــام البطيئــة الّتــي تتنــاول عالقــات
أحـ ّ
ال ّنــاس وحياتهــم .يعنــي فــي الفيلــم ال يحــدث شــيء (بلغــة هوليــوود) ولكــن فــي ذات الوقــت نلمــس تو ّتـ ًـرا،
أهم ّية البعد
ـطيني ،ال أعتقــد ّأن ً
هنــاك ّ
أحدا ســيفهم أفالمــي مثلهــم .أدرك ّ
قصــة .جمهــوري هــو اجلمهــور الفلسـ ّ
وال ّتوجــه العاملـ ّـي ولكــن يجــب أن أعــرف جمهــوري ج ّيـ ًـدا ح ّتــى أجنــح.
الفضولي؟
حدّ ثينا عن أجواء ال ّتصوير ،هل يوجد ما حتبني مشاركته مع القارئ
ّ
ال ّناصــرة مــكان مختلــف ،ومــكان صعــب .صـ ّورت فــي مختلــف املدن الفلســطين ّية ولكــن ال ّناصرة هــي األصعب.
ـت بهانــي أبــو أســعد وإيليــا ســليمان وهمــا ابنــا ال ّناصــرة ،وال ّلذيــن يحمــان جتــارب غنيــة فيها ،اشــتركا
حــن اتّصلـ ُ
فــي الـ ّر ّد ذاتــه« :أصعــب بلــد»!  كان رأي املنتــج أســامة بــواردي ابــن ال ّناصــرة مختل ًفــا ،فشـ ّـجعني أكثــر  .
و ا ل ّتنا قضــا ت
ا لهو يــة
" و ا جب "  :ســؤ ا ل
ملاذا هي األصعب؟
ـت الفيلــم ألجلــه! فــي ال ّناصــرة هنــاك تو ّتــر؛ ال ّناصــرة بلــد مثقــل بالهمــوم ،ال ّنــاس
الســبب الّــذي عملـ ُ
أفكــر؛ لنفــس ّ
د و ن إ جا بــا ت
واضحا كمــا هنا ،ال ّنــاس متعبون
تعيــش كأنّهــا ُمتكدّ ســة فــوق بعضهــا ،االحتــال فيهــا يوجــد بشــكل آخر ،ليــس ً
حاورتها حنني صالح
الســينما ليســت جديــدة عليهــم ،فــي ال ّناصــرة يقولــون «أووف ..بدهــم يصــوروا كمــان
فعـ ًـا .الظريــف ً
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وحماس
صعــدت بعفوي ّتهــا
ّ
ـب احليــاة.
فيلــم» (تضحــك آن مــاري) بــذات الوقــت يغمرونــك باحلــب ،بالـ ّروح احللــوة ،وحـ ّ
طلبــت ممــن عملــوا فــي الفيلــم أن يصعــدوا إلــى املســرح «تعالــوا ..تعالــوا كل اللــي اشــتغلواّ ..
أي حــد أدّى محمــد بكــري وصالــح بكــري دورهمــا بكامــل العفو ّيــة والبســاطة ،مــا ا ّلــذي يقدّ مــه املخــرج ح ّتــى
العمل
ـس شــكر أحــد ،ح ّتــى والــدة زوجها الّتــي احتضت طفلتها أثنــاء
يشــعر املم ّثــل بهــذا االرتيــاح فــي األداء؟
اشــتغل علــى الفيلــم يجــي» لــم تنـ َّ
علــى الفيلــم ...ال ت ََك ُّلــف أمــام جمــوع احلاضريــنّ ،
ـعرت بـ ّ
ـأن الــدّ ور جاهــز لــه ،لشــخصيته .أ ّمــا محمــد فلــم أكــن أتو ّقــع
كل مــا فعلتــه هــي أنّهــا احتفــت بفيلمهــا "واجــب" رأيــت صالــح بكــري منــذ البدايــة شــادي ،شـ ُ
وبعرضــه األ ّول بــن جمهــوره وفــي مكانــه األصلـ ّـي .وصفــت الح ًقــا عرضهــا األ ّول والّــذي افتتحــت بــه أنّنــي ســأعمل معــه ،ألنـ ّه باختصــار ليــس أبــو شــادي ،هــو بعيــد كل ّيــا عنــه .الح ًقــا ّ
ـرت أنّهمــا مــع بعضهمــا
فكـ ُ
ً
«أ ّيــام ســينمائ ّية» دورتهــا ال ّرابعــة فــي  17تشــرين األ ّول ،قائلــة« :كان أجمــل عــرض ..هــذا أجمــل عــرض ســيقدّ مان عمـ ًـا اســتثنائ َّيا ،وكان هــذا حتدّ ًيــا فــي ذات الوقــت ،ألنَنــي كنــت مدركــة أنَهــا جتربــة صعبــة ألب وابنــه
لفيلمــي علــى اإلطــاق ،هــذا جمهــوري ،هنــا فــي فلســطني».
فــي الواقــع ،يعمــان علــى مشــاهد قريبــة وشــخص ّية مــن هــذا النــوع .مــا ســاعدنا أنّنــا ّ
حضرنــا ج ّيـ ًـدا للعمــل ،قبــل
واإلخراج،
ـيناريو
ـ
الس
كتابة
إلى
ـاج
ـ
واملونت
صوير
للمخرجــة آن مــاري جاســر مســيرة حافلــة ،متد ّرجة مــن ال ّت
ثالثــة أشــهر مــن َبــدء ال ّتصويــر.
ّ
ّ
وصـ ً
يتوجهــان لدعــوة رونــي ،فــي ال ّبدايــة وال ّنهايــة همــا األصعــب ،عملنــا عليهمــا بروفــات
ـول إلــى صناعــة األفــام ال ّروائ ّيــة -مــن خــال كتابــة ّ
الســيناريو واإلخــراج م ًعــا -والتــي بدأتهــا بـــ  "ملــح مشــهدا ّ
الصــدام ،حــن ّ
«حني عملت هذا املشــهد
صعبــا وموج ًعــا حملمــد ،لــن أنســى ما قاله لــي:
ُ
نهارا فــي ال ّناصرة كثيــرة .لكـ ّـن مشــهد ّ
هــذا البحــر" ،و "ملــا شــفتك" ،وأخيـ ًـرا "واجــب" الـ ّـذي أنتــج هــذا العــام .نعيــش فــي واجب ً
الصــدام الثّانــي كان ً
ـعرت أنّنــي شــادي ّ
وأن والــدي هــو أبــو شــادي ،كنــت أم ّثــل والــدي ،اســتحضره وأقــول عنــه»...
برفقــة أبــو شــادي ،محمــد بكــري ،وشــادي ،صالــح بكــري ،وهــم يوزعون دعــوات زفاف ابنته /شــقيقته ،شـ ُ
الروائ ّية الثّالثة ،ملاذا؟
ـطيني عــن صالح بكري ،ممثل
ومــن خــال حوارهمــا ،واملشــاهد الّتــي ال تغفــل عــن تفاصيــل املدينــة ،حتضــر أســئلة الفلسـ ّ
أساسي في أفالمك ّ
ّ
املبــادئ واختبــار الثّبــات عليهــا ،عــن صــراع الهو ّيــة ،عــن الوطــن الّــذي نحــب ومنقــت.
ـاب مــن ّ
الشــمال لــم
حــن بــدأت العمــل علــى فيلمــي ال ّروائـ ّـي األ ّول ملــح هــذا البحــر قــال لــي أحدهــم ،هنــاك شـ ّ
ُ
أساســا علــى احلــوار ،تقــول آن مــاري «األهــم هــو مــا لــم يقـ
الســينما مــن قبــل ،ولديــه إمكانــات كبيــرة وهــو ابــن محمــد بكــري .ذهبت وتع ّرفــت إليــه ،ومن حينها
فــي ّ
الســيناريو الّــذي ُبنـ ّـي ً
ـواله» ،تدّ ثنــا عــن يعمــل فــي ّ
أيضــاّ ،
ال ّناصــرة املثقلــة بال ّتعــب ،عــن الّذيــن متثّلهــم وتنقــل حضورهــم فــي أفالمهــا ،عــن  %80مــن املمثّلــن فــي أراه أكثــر مــن مم ّثــل ،أره شـ ً
طاقمــا محل ًّيــا وتتيحني 
ـريكا ،نفهــم بعضنــا متا ًما.هنــاك مــا مييــز عملــك ً
توظفــن ً
الفيلــم لــم ميثّلــوا فــي حياتهــم ،وعــن الواقع ّيــة فــي ســردها.
املجــال دو ًمــا ملواهــب وأســماء جديــدة.
وصدق.
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ماري
آن
خالل وجودها في رام ّالل ضمن «أ ّيام سينمائ ّية» حدّ ثتنا
ّ
مهمــة ومعروفــة مثــل ميشــيل
ـماء
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ـم،
ـ
نع
ّ
ً
حضور وتفاعل كبير في العرض األول في رام ّ
ِ
شعرت ليلة العرض؟
الل لفيلم واجب مباذا
ّ
جزءا مــن واجب،
خليفــي ،مكــرم خــوري ،ماريــا زريــق وغيرهــم .هنــاك مــن رأيتهــم ّ
بالصدفــة وأحببت أن يكونــوا ً
ّ
ّ
جمهوري،
ـن
ـ
ب
،
بيعي
الط
ـي
ـ
مكان
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
ّن
ن
أ
ـعرت
ـ
ش
ـرر،
ـ
يتك
ـن
ـ
ل
ـه
ـ
ن
أ
كان أجمــل عــرض لغايــة اآلن وأعتقــد
ُ
مثـ ًـا جــدّ ة شــادي رأيتهــا فــي مقابلــة وأحببــت شــخص ّيتها ،فرحــت وســألتها إن كانــت حتــب أن مت ّثــل ،فقالت لي:
ّ
ّ
شــعرت أنّهــم فهمــوا ّ
الســيناريو وقرأتــه ووافقــت ..ال ّنــاس العاد ّيــون يضيفــون ويقدّ مــون للفيلــم مــا
كل احلكايــة ..كل ال ّتفاصيــل ..وعلــى ال ّرغــم مــن ّأن الفيلــم ُعــرض فــي مهرجانــات« ،حســب سياســة الفيلــم» ،أخــذت ّ
لوكارنــو وتورنتــو ولنــدن وكان اجلمهــور متفاعـ ًـا ً
أيضــا ،لكـ ّـن احلضــور هنــا مختلــف ،ويعنــي لــي الكثير .هــو مختلف.
ّ
ـب طاقــم الفيلــم جــاء حلضــوره للمـ ّرة األ ّولــى .أ ّمــا أنا فلم ِ
املم ّيــز ً
أيضــا أن أغلـ ّ
معا ليست ال ّتجربة الوحيدة لك في هذا الفيلم ،كيف تق ّيمينها؟
آت إل ألســتمع لل ّنــاس ،وأرى جتربة اإلخراج وكتابة ّ
السيناريو ً
تفاعلهم.
ـت
بـ ُ
ـت فــي ال ّتصويــر واإلخــراج الح ًقــا .كتبـ ُ
دائمــا ،ثــم عملـ ُ
الســينما ككاتبــة ،وباألســاس كنـ ُ
ـدأت فــي ّ
ـت أكتــب ً
تكونت وتبلورت؟
ـب العمــل علــى إخــراج ســيناريوهات
ـ
أح
ـا
ـ
أيض
ـا
ـ
أن
ـن
ـ
ولك
ـا،
ـ
ق
الح
ـاج
ـ
اإلنت
ـا
ـ
بدأن
ـم
ـ
ث
ـف
ـ
ونص
ـنة
ـ
س
ـال
ـ
خ
ـب
واجـ
حدّ ثينا عن بدايات الفكرة ،كيف ّ
ً
ً
ّ
ّ
عشـ ُ
ـت أفال ًمــا دون أن أخرجهــا ،وكان ّ
الشــعور مختل ًفــا .حــن أكــون مخرجــة وكاتبــة،
ـب أن أجـ ّرب .كتبـ ُ
ـت متن ّقلــة بــن فلســطني واخلــارج وقضيــت وق ًتــا في مدينتي بيــت حلم ومــدن الضفة الغ ّرب ّيــة األخرى ،جاهــزة ،أحـ ّ
ّ
الدّ
زوجي
ـنوات.
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الســيناريو ملخــرج آخــر ،أعــرف أ ّنــه ســيتغ ّير .اآلن أكتــب
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ً
ـت أتــر ّدد عليهــا ،أو بـ ُ
مــن ال ّناصــرة ،لــذا بـ ُّ
ـص مختلــف وجديــد ،عــن غـ ّزة.
ـدأت باستكشــافها .مدينــة مثيــرة لالهتمــام فــي الواقــع ،ومثيــرة ســيناريو لفيلــم ســين ّفذه مخــرج آخــر .هــو نـ ّ
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الس
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ّ
ّ
ـببا فــي
شـ ُ
لالهتمــام لعينــي ّ
ّ
ّ
ّ
ـعرت أن فــي فكــرة غربــة شــادي مــا هــو جديــد .هنــاك تناقــض فــي الشــخص ّية ،فهــو يلــوم مــن كان سـ ً
ُ
املتأصــل هنــا ،عائــات فلسـ
ّ
ـطني ش ـ ّردت فــي أغلبهــا عــام  1948و ،1967عائلتــي مثـ ًـا موزّعــة حــول خروجــه ،وبنفــس الوقــت يتذ ّمــر مــن الواقــع وال يريــد البقــاء.
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م
أ
ـم،
ّ
ّ
العالـ ّ
ُ
السياسية وصراع الهو ّية في يوم ما؟
ّ
فيلما ً
بعيدا عن ّ
هل ستقدم آن ماري ً
ّ
السياســة،
السياســية ،يحــاول املنتجــون مــن اخلــارج تشــجيعنا كمخرجيــن للعمــل بعيـ ًـدا عــن ّ
ميكــن ألنــاس تع ّرضــوا لــكل هــذا ال ّتهديــد علــى مــدار ســنوات أن يصنعــوا هــذا البقــاء وميتــدّ وا؟ هــذا فعـ ًـا ال شــيء بعيــد عــن ّ
ّ
ـت وجــود ال ّنــاس فــي ال ّناصــرة.
ـادي وإن حســبناه عاد ًّيــا بوعينــا ،أحببـ ُ
غيــر عـ ّ
برأيــي هــذا مســتحيل ،فلســطني حاضــرة فــي كل شــيء .نحــن أبناؤهــا نعــرف أنّهــا مليئــة بالقصــص ،القصــص
حينمــا حــان موعــد زواج ابــن أخــت زوجــي أســامة ،قــال لــي« :ســأذهب لل ّناصــرة ألســاعد أبــي فــي توزيــع املتوار ّيــة ،املخف ّيــة ،الـ ّـذكاء فيمــا نختــار وعــن مــاذا نبحــث.

آ ن مــا ر ي جا ســر  « :جمهــو ر ي هنــا . .
ال أ حــد يفهــم أ فال مــي مثلهــم »
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السرد":
كارول منصور في "خيوط ّ
أنساك يا مييني...

بيار أبي صعب
ّ
ـري ،وهــي
دائمــا مــن جــراح اإلنســان ّية ،وتعتمــد قبــل كل شــيء علــى العنصــر البشـ ّ
أفــام كارول منصــور نابعــة ً
أي أدوات ال ّتعبير
ـتعدن
ـ
يس
ـن
ـ
وجعله
احلميمة،
ـن
ـ
عوامله
ـراق
ـ
اخت
ـي
ـ
ف
ـاء،
تبــرع حتديـ ًـدا فــي تصويــر ال ّنسـ
الســلطةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الســور ّيات ،أم بنســاء ّ
ـطيني .الباقي،
الســرد ،أكان األمر يتعلق باخلادمات ،باللجئات ّ
عن طريق ّ
الشــتات الفلسـ ّ
رغــم ال ّلغــة الف ّن ّيــة املتقنــة فــي أعمالهــا ،تفاصيــل .ال ّنــاس هــم أفالمهــا ،أولئــك الّذين تلتقيهــم ،وتســبر ذاكرتهم،
وتغــوص فــي جراحهــم.
ّ
الســينما املؤنّثة بامتياز) .الكاميــرا ،غير م ّرئ ّيــة في أفالمها،
هذه
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
مكان
ـر
ـ
غي
ـي
ـ
ف
ـو
ـ
فه
ـر»،
«املذكـ
ـذرا علــى
ّ
(عـ ً
نــكاد نكتــب غيــر موجــودة ،إنّهــا عينهــا الّتــي تــرى ،وجتعلنــا نــرى… الباقــي فــي الكلمــات ،فــي احلكايــات ،فــي
البــوح الّــذي يشــبه نز ًفــا هاد ًئــا ،فــي تفاصيــل الوجــوه واألمكنــة واأليــدي واألصــوات ّ
والشــهادات اآلســرة .هــذه
الســرد" ،يجــب أن نُضيــف «اخلرائــط»… إلــى العناصــر البصر ّيــة الّتــي تقــول
املـ ّرة ،فــي شــريطها األخيــر "خيــوط ّ
ّ
الوجــع الغائــر ،والغربــة علــى أشــكالها ،واالحتجــاج املكتــوم .لعبــة ال ّتحريــك التــي تأخذنــا بني البلــدان والقــا ّرات،
حملاولــة إعــادة رســم خريطــة ّ
ـطيني ،وجتســيد ملحمــة ال ّترحــال الدّ ائــم بح ًثــا عــن وطــن مســتحيل
الشــتات الفلسـ ّ
ّ
بقيــاس العالــم (رســوم فــرات ّ
الشــهال) .تأخذنــا كارول بــن احلكايــات التــي توازيهــا بصر ًّيــا ،وتربــط بينهــا ،يــدان
الســرد كال ّتطريــز ،ال ّتطريــز كرســم اخلرائــط ،اخلرائط مســكونة بألبومات
ـة.
ـ
ن
و
املل
ـوط
أنثو ّيتــان تطـ ّرزان باإلبــرة واخليـ
ّ
ّ
بالصــور القدميــة وامللصقــات واألرشــيف.
حميمــةّ ،
ّ
والدّ
الســرد ،كمن ينســج
لعبة
ـى
ـ
ُبن
ت
ـا
ـ
حوله
ـاز…
ـ
بامتي
ـة
ـ
ي
رام
ـة،
ـ
ي
والعضو
ـة
ـ
ي
واحليو
ـة
ـ
ي
املركز
ـة
ـ
عب
ل
ال
ـك
ال ّتطريــز ،تلـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـادي ،وحضــور فــي الوجــدان،
الســرد" الّتــي تُفضــي ك ّلهــا إلــى فلســطني ،بــن حضــور مـ ّ
خيــوط احلكايــة" ،خيــوط ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الســرد ،إل الفـ ّـن ،إال الثّقافــة ،إل الذاكــرة .وكل هــذه العناصــر
وانتمــاء كيانـ ّـي ،ووطــن افتراضـ ّـي ال يحييــه إل ّ
ّ
ـطيني ،وال ّثــوب
ـ
الفلس
ـوب
ـ
ث
ال
ـا
ـ
ن
م
ـذ
ـ
يأخ
أن
ـتطع
ـ
يس
ـد
ـ
أح
ال
ـن
تلتقــي حــول عمل ّيــة ال ّتطريــز .أخــذوا البــاد ،لكـ
ّ
ّ
ّ
الصنــدوق .كل واحــدة
ـائي بامتيــاز ،كل صب ّيــة تخيــط جهازهــا ،جهــاز العــروس ،قطعــة قطعــة ،وتضعهــا فــي ّ
نسـ ّ
مــن ال ّنســاء االثنتــي عشــرة ال ّلواتــي جلســن أمــام كاميــرا كارول منصــور ،حتمــل ثوبهــا بــن جراحهــا ،فــي احلقيبــة،
الصنــدوق ،بــن األوطــان املؤ ّقتــة واملنافــي ،أو فــي الدّ اخــل حيــث البقــاء فعــل مقاومــة ومتـ ّرد .هــذا ال ّثــوب هــو
فــي ّ
املوضــوع ،عنــوان االنتمــاء.
الســفر بــن حكايــات متقاطعة تلتقي ك ّلها عند فلســطني ،حتمل جتــارب االقتالع ،وخيــارات املقاومة،
وهــو جــواز ّ
الســرد مــن أجــل البقــاء ،مــن أجــل إحيــاء الوطــن
ـة.
ـ
ي
والهو
واألرض،
ل،
و
األ
ـت
ـ
البي
ـل
ـ
مث
ـروق
ـ
املس
ـن
ومشــاعر ال ّزمـ
ّ
ّ
ّ
الصور ومشــاهد البوح،
نصهــا الّذي يرافــق ّ
ـبي ،احلقــوق والكيــان واألرض والكرامــة .تقــول ســحر منــدور فــي ّ
املسـ ّ
و ُيشـ ّ
ـري للفيلــم« :داخــل خريطــة فلســطني كانــت القصــص كاخليــوط تنفصل وتلتقــي ،حتكي
ـ
الفق
ـود
ـ
العم
ل
ـك
ّ
ّ
الســياقات ورمــت اخليــوط فــي ّ
كل اتــاه (…) 
وتخفــي ،تلتقــي عنــد عقــدة االحتــال الّتــي أعــادت توزيــع ّ
أيضا ينقل رســائل
وجعلــت للحيــاة الواحــدة خيطــن اثنــن :واحــد يجــري واق ًعــا ،وآخر كان ليجــري…» .الراديو ً
عمــان إلــى اخلليــل :لــن ّ
نتمكــن مــن احلضــور ،ال ّرجــاء منكــم أن تتص ّرفــوا بال ّزيتــون» .أو صــوت
املقتلعــن« :مــن ّ
ّ
ّ
عبــد احلليــم« :ســتف ّتش عنهــا يــا ولــدي فــي كل مــكان»… وصــوت نــاي البرغوثــي الــذي ميســك بالفيلــم مــن
ـطينيّ « :ميــا مويــل الهــوىّ /ميــا مويل ّيــا /ضــرب اخلناجــر وال /حكــم
خــال أغنيــة شــهيرة فــي الفولكلــور الفلسـ ّ
ال ّنــذل ف ّيــا…»
كمــا أســلفنا ،أفــام كارول هــي نســو ّية بامتيــاز ،كأنّهــا تبلــغ ذروة ف ّنهــا حــن تنــدّ س فــي هــذا العالــم املكتــوم
الســرد" هــو ذروة فــي
غالبــا ،املمنــوع ،املغ ّيــب ،املنسـ ّـي الّــذي يختــزن أســرار العالــم ،عذاباتــه وأحالمــه .و "خيــوط ّ
ً
ونصــا وشــهادات 12 :امرأة فلســطين ّية أمــام الكاميرا
نضجــا ف ّن ًّيــا ودرام ًّيــا ،تصويـ ًـرا وتولي ًفــا ،فكــرة ًّ
هــذا ّ
الســياقً ،
حياتهن قبل ّ
فن
وهواياتهن ،فيما تترابط
وحيواتهن،
أحالمهن،
الشــتات ،عن
للحديث عن
قصصهن بخيوط ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـيني عبــد ال ّرحيــم ،وهــدى اإلمــام ،وأمــل كعــوش،
ـ
احلس
ـاك
ـ
وم
ـان،
ـ
عطش
ـى
ـ
وليل
،
ـري
ـ
العام
ـعاد
ـ
س
ـدمي.
ال ّتطريــز القـ
ّ
ّ
وليلــى خالــد ،ومــاري نــزال بطاينــة ،ودينــا ناصــر ،ونظم ّيــة ســالم ،ورائــدة طــه ،وســيما طوقــان غنــدور ،وســلمى
األســير .اثنتــا عشــرة امــرأة مــن شــرائح عمر ّيــة متعــدّ دة ،وطبقــات اجتماع ّية مختلفــة :كادحات وأرســتقراط ّيات،
نزيــات ّ
الشــقق الوثيــرة أو املخ ّيمــات ،بينهـ ّـن املناضلــة ،والف ّنانــة ،واملث ّقفــة ،ور ّبــة املنــزل ،واملعمار ّيــة ،وال ّناشــطة
اجتماع ًّيــا وثقاف ًّيــا وحقوق ًّيــا وسياسـ ًّيا .نســاء فلســطين ّيات ســافرن ،وتشــردن ،وهاجــرن أو بقــن فــي أرض الوطــن
ّ
احملتــل ،يتحدثــن مــن أماكــن مختلفــة تختــزن عبــق الوطــن وحلــم العــودة ،أماكــن تــراوح بــن املنافــي املختلفــة
ّ
وفلســطني احملتلــة اليــوم .يطـ ّرزن محطــات ولوحــات مــن تلــك امللحمــة الكبــرى ،تلــك ال ّتغريبــة باألحــرى ،فــي
ّ
أيضــا .أنســاك يا مييني… وال أنســى فلســطني.
ـكرا كارول ،تلــك هــي املقاومــة ً
الطريــق احملتومــة إلــى فلســطني .شـ ً
(نُشرت هذه املا ّدة في صحيفة األخبار ال ّلبنان ّية بتاريخ  19حزيران )2017
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لصانعــي األفــام
«أ ّيــام ســينمائ ّية ،يخلــق الفــرص
ّ
ا لفلســطين ّيني »
مقابلــة مــع ريتشــل روبــي ،مديــرة برنامــج األفــام
البريطانــي
ّقافــي
فــي املجلــس الث
ّ
ّ

حاورتها رشا صنصور
يســتقبل "أ ّيــام ســينمائ ّية" الكثيــر مــن املخرجــن واملنتجــن العامل ّيــن ،ومــن هــؤالء ال ّزائريــن ،ريتشــل روبــي،
الســينما والفيلــم ملنطقــة ّ
الشــرق األوســط وشــمال إفريق ّيــا فــي املجلــس الثقافـ ّـي البريطانـ ّـي،
مســؤولة دائــرة ّ
باإلضافــة إلــى عملهــا كمنتجــة فــي «ولينغتــون لألفــام»  .Wellington Filmsحصــل فيلمهــا
األشــهر مــن لنــدن إلــى برايتــون علــى العديــد مــن اجلوائــز.
هــذه ليســت زيارتهــا األولــى للبــاد ،حيــث جــاءت إلــى فلســطني عــام  ،2012بعــد أن وق ّعــت اتفاق ّيــة إنتــاج
مشــترك بــن احلكومــة الفلســطين ّية والبريطان ّيــة ،إلــى جانــب ذلــك قامــت ،وبال ّتنســيق مــع مكتــب املجلــس
الثّقافـ ّـي البريطانـ ّـي فــي فلســطني ،بتنظيــم الورشــة األوروب ّيــة  ،EAVEحيــث تقــوم هــذه الورشــة املكثّفــة
ـينمائي إلــى مرحلــة اإلنتــاج
ـص سـ
بتدريبــات مهن ّيــة لصانعــي األفــام ،ويقومــون بتطويــر مشــاريعهم مــن نـ ّ
ّ
ـطيني مؤيــد عليــان وفيلمــه "احلــب
والتســويقّ .
وقصــة جنــاح هــذه الورشــة تظهــر جل ًّيــا مــع املخــرج الفلسـ ّ
والســرقة ومشــاكل أخــر".
الســينما الفلســطين ّية علــى مـ ّر
فــي يــوم خريفـ ّـي حــار ،التقيــت باملخرجــة والّتــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي دعــم ّ
أهم ّية
الســينما الفلســطين ّية فــي املهرجانات البريطان ّية .وعند ســؤالها عــن ّ
الســنني ،مبــا فــي ذلــك دعــم وجود ّ
ّ
الســينما الفلســطين ّية موهــوب للغايــة ،يوجــد الكثيــر مــن ال ّروايــات والقصــص اجلميلــة
ذلــك قالــت« :قطــاع ّ
الســينما ،أفضل وســيلة للفلســطين ّيني بأن
الّتي يجب ،إظهارها للعالم برأيي .أعتبر الفنون وبشــكل ّ
خاص ّ
فيلمــا مــا كمشــاهد وتعايــش جتــارب ّ
الشــخص ّيات فــي الفيلــم يصبــح
يقومــوا بنشــر روايتهــم .فعندمــا تــرى ً
ّ
فالســينما تسـلط ّ
الضوء
لديــك معرفــة أكثــر عــن فلســطنيّ ،
عمــا إذا كنــت قــد قرأت ذلك في مقالة سياسـ ّيةّ ،
علــى قصــص لـ ُّ
الســينما الفلســطين ّية ســفير
ـوزراء:
ـ
ال
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ـ
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ـ
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ـدي
ـ
قلي
ت
ال
ـام
ـ
ـم تكــى بعــد فــي اإلع
ّ
ّ
ّ
فلســطني إلــى العالم»  .
ـطيني،
ـ
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ـور
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ي
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ـ
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ـ
ي
أ
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ـ
مهرج
ـة
ـ
ي
ّ
وعنــد ســؤالها عــن ّ
ّ
ّ
أهم ّ
ّ
قالــت ريتشــيل« :هــدف املهرجــان متكــن اجلميــع مــن مشــاهدة أفــام محل ّيــة وعامل ّيــة فــي جميــع أنحــاء
فلســطني ،كمــا أ ّنــه يتيــح الفــرص لصانعــي األفالم احملل ّيني لل ّتشــبيك والبحث عــن فرص جديدة لهــم ،وذلك
عبــر لقــاءات وجلســات حــوار مختلفــة ّ
ينظمهــا املهرجــان مع ممّولني ومنتجــن ووكالء بيع مــن مختلف أنحاء
توســع آفــاق الف ّنانــن
العالــم .مبعنــى آخــر ّإن مهرجــان "أ ّيــام ســينمائ ّية" مبثابــة ّ
منصــة وشــبكة فــرص مختلفــة ّ
خصوصــا ّ
وأن قيــود حر ّيــة احلركــة املفروضــة علــى ّ
ـطيني ال تتيــح لبعــض املخرجــن
احملليــن،
ً
الشــعب الفلسـ ّ
ّ
واملنتجــن والف ّنانــن ال ّتنقــل إلــى أماكــن مختلفــة لتطويــر ونشــر أعمالهــم».
الســينما الفلســطين ّية،
ُتــردف ريتشــل أنّهــا تأثــرت مبــا يقــوم به فيلم الب :فلســطني من أنشــطة إلحياء ثقافة ّ
ملموســا ،منــذ بدايــة ّ
الشــراكة بــن املجلــس الثّقافـ ّـي البريطانـ ّـي وفيلــم الب عــام ،2012
«لقــد رأيــت تغييـ ًـرا
ً
ّ
الســينما
ـاع
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ـ
طوي
ت
ل
ـات
ـ
ي
واألولو
ـات
ـ
االحتياج
ـل
ـ
حتلي
ـن
ـ
م
ـت
ـ
ن
متك
ة
ي
ـتراتيج
ـ
اس
ـة
ـ
خط
فهــم وضعــوا آنــذاك
ّ
ّ
ّ
ّ
أيضــا حتليـ ًـا لالحتياجــات احلال ّيــة لهــذا القطــاع .مــن اجلميــل أن
الفلســطين ّية ،وتضمنــت هــذه اخلطــة ً
الســينما الفلســطين ّية ،كمــا أنّهــم
ـاع
ـ
قط
ـدي
ـ
رائ
ـى
ـ
إل
ـن
ـ
متطوع
ـة
نــرى كيــف حتـ ّول فيلــم الب مــن مجموعـ
ّ
يكتشــفون مواهــب جديــدة ّ
كل عــام ،وينظمــون ورشــات تدريب ّيــة للفنانــن اجلــدد واخلبــراء علــى حــد ســواء
بالســعادة أنّنــي فــي ّ
كل مــرة ألتقــي مواهــب جديــدة .كمــا أنّهــم
فــي املجــال .هــذه رابــع زيــارة لــي ،وأشــعر ّ
يبحثــون عــن طــرق وشــراكات جديــدة تضمــن اســتدامتهم ،وهــذا شــيء رائــع وضــروري مــن أجــل نشــر هــذه
الثّقافــة واكتشــاف تلــك املواهــب اجلديــدة».
انتهــى ال ّلقــاء ،ولكــن لــم ينتـ ِه يــوم ريتشــل ،فقــد كان حافـ ًـا بلقــاءات عديدة مع منظمـ ّـي املهرجان ،كمــا ّأن
عليهــا التحضيــر للفيلــم أنــا دانيــل بليــك الّــذي ســتقدمه وتديــر احلــوار حولــه .أ ّمــا أنا فقمت بتصفــح برنامج
ونســقت مــع أصدقائي ملشــاهدة أفــام اليوم.
"أ ّيــام ســينمائ ّية" ّ

العربــي
ّــوري
الثّــورة لــن تكــون متلفــزة؛ مــرآة إفريق ّيــة علــى احلــراك الث ّ
ّ
د .عبد اهلل الب ّياري
أثنــاء الكتابــة عــن فيلــم «الثــورة لــن تكــون متلفــزة» والّــذي أنتــج عــام  ،2016للمخرجــة
رامــا ثيــاو ،كان علـ َّـي أن أبحــث عــن ّ
كل مــا يتع ّلــق بــه علــى شــبكة اإلنترنــت ،ألجــد ّ
أن
عنــوان «ال ّثــورة لــن تكــون متلفــزة» ليــس بجديــد ،فهــو اســم ألغنيــة وفيلمــن آخريــن ،علــى
ّ
األقــل ،حينهــا لــم أســتطع منــع نفســي مــن أن تهجــس بــي :أيعقــل أن تكــون «ال ّتلفــزة»
هــي العائــق بيننــا وبــن ّ
كل هــذه ال ّثــورات وال ّتــوق لل ّتح ـ ّرر فــي العالــم؟ أوليــس ال ّتلفــاز هــو
ــم ّ
كل هــذه الثّــورات ليســت
الســحر ّية الّتــي -يجــب أن -نــرى العالــم منهــا؟ ِل َّ
ال ّنافــذة ّ
ُمتلفــزة؟! يبــدو أنّنــا لســنا وحدنــا ســجناء املســافة بــن الــدّ م ونشــرة األخبــار.
ال ميكــن الكتابــة عرب ًّيــا عــن فيلــم ال ّثــورة لــن تكــون ُمتلفــزة دون ال ّتــو ّرط مــع الواقــع العربـ ّـي،
ّ
وبالــذات بعــد مــا فعلتــه بنــا ال ّتلفــزة ،مــا حــدا بالبعــض أن
وثوراتــه الّتــي لــم تنتــ ِه بعــد،
يقــول مــا هــو أبشــع مــن منــع ال ّتلفــزة عــن ال ّثــورات ،بــل بشــيطنتها واتهامهــا بالتآمــر علــى
أهم ّيتــه؛ عرب ًّيــا.
دمائنــا ،وهنــا مــا مينــح الفيلــم ّ
قصــة رفــض ّ
ــنغالي فــرض ال ّرئيــس عبــد اهلل واد نفســه
الس
الفيلــم الّــذي يحكــي ّ
الشــعب ّ
ّ
رئيســا لواليــة أخــرى .بعــد أن أعــاد تشــكيل الدّ ســتور مبــا يتناســب مــع ذلــك ،وفشــل
ً
املعارضــة ال ّرســم ّية االشــتراك ّية فــي ال ّتصــدّ ي لذلــك ،فــي مشــهد يقتــرب كثيـ ًـرا مــن الواقــع
ديناصــوري كهــل ،يؤمــن بأنّــه البدايــة وال ّنهايــة لشــعبه ،فيهدّ دهــم كمــا
العربــي؛ رئيــس
ّ
ّ
فعــل مبــارك :أنــا أو الفوضــى ،أو يســتعير أدب ّيــات اجلــدب الّــذي أحدثــه حكمــه فــي
البــاد والعبــاد بالقــول :ال يوجــد منافــس مســتحقّ لــي ،وفــي نهايــة خطبتــه يغ ّلــف هراوتــه
بالدّ ميوقراط ّيــة.
خطــن ســرد ّي ِ
ِّ ِ
ني متوازيــن ومتقاطعــن ،إذ يبــدأ بســرد األ ّم عــن ابنهــا
يقــع الفيلــم علــى
ـوي األمومـ ّـي ،موصيــة
(أحــد الشــخص ّيات ال ّرئيس ـ ّية) محدّ ثــة إ ّيــاه مــن فضائهــا املعتــم األنثـ ّ
الســرد متقاط ًعــا مــع مشــاهد (ثالثــة،
إ ّيــاه بتاريخــه وأحالمــه وف ّنــه ،لينطلــق هــو علــى طــول ّ
درامــي
يقــص علينــا ب َنفــس
للســرد،
حتديــدا)  تعــود فيهــا األ ّم مــن فضائهــا
ً
ّ
احلميمــي ّ
ّ
ّ
واملؤسســة ،فــي مشــاهد ال تخلــو مــن اإلشــارة
وثائقــي ،أحــداث املواجهــة بــن املجتمــع
ّ
ّ
املباشــرة لألنثــى واألمومــة فــي الفضــاء العــا ّم.
الرموز ،واســتعادة الفضاءات
إنتاج ّ
الســنغال ،فعلــى
ّ
ثمــة مشــاهد تــكاد تكــون متطابقــة بــن الثّــورات العرب ّيــة ،وتلــك فــي ّ
مســتوى اســتعادة ال ّرمــوز والفضــاءات العا ّمــة ،فثّمــة صــاة فــي ّ
الســنغال أمــام
الشــارع فــي ّ
ّ
الســنغال ّية ،تشــبه متا ًمــا مــا حــدث مــن حتريــر ملفهــوم اإللــه والدّ يــن
الشــرطة وق ـ ّوات األمــن ّ
الصــاة هنــا ليســت طقوس ـ ّية ،لك ّنهــا وســيلة إلنتــاج
واجلامــع واملعنــى مــن ســلطة الدّ ولــةّ .
ً
معنــى مقــا ِوم يســتعيد احلــقّ فــي الفضــاء العــا ّم بدايــة مــن ّ
وصــول إلــى
الشــارع واجلامــع
السياسـ ّـي ،عــن طريــق أفــراد يعيــدون إنتــاج أنفســهم بشــكل منفصــل عــن الدّ ولــة،
الفضــاء ّ
وفــي مواجهتهــا أحيا ًنــا ،ي ّتضــح ذلــك مــن خــال مقولــة أحــد املص ّلــن فــي الفيلــم عــن تطـ ّور
«ال ّزاويــة» الّتــي أنشــأها أحــد رمــوز املقاومــة ّ
الشــعب ّية إلــى جامــع ،يجمــع ال ّثــوار اآلن ،فــي
ثــورة أخــرى ،تنطبــق اســتعادة األماكــن تلــك علــى اســتعادة رمــوز الدّ ولــة -كمونولــوج
للصــاة ،مــع الوعــي ال ّتــام للمســافة
مجتمعـ ّـي -كال ّنشــيد الوطنـ ّـي ،أو ال َع َلــم أو ح ّتــى اآلذان ّ
كمؤسســة والوطــن كمراكمــة مجتمع ّيــة ،ال تقــف أمــام احلــدود.
بــن الدّ ولــة
ّ
أي عمــل فنـ ّـي -هــوال وجــود لثّمــة مشــاهد /متلــق «محايــد» ،فال ّتلقــي للعمــل الف ّنـ ّـي ّ
إعــادة قــراءة مختلفــة ،تغ ّيــر فيــه بشــكل أو بآخــر .وعرب ًّيــا ال ميكــن تأ ّمــل حركــة «يــان
الســنغال مــن دون تأ ّمــل مرآتهــا
مــار» (بالولف ّيــة ،والّتــي تعنــي «كفايــة») االجتماع ّيــة فــي ّ
وبالــذات فــي ّ
ّ
ظــل اختــراق الدّ ولــة العميقــة لهــا مــن ناحيــة أو اعتقــال أفرادهــا
العرب ّيــة،
عمــا إذا كانــت الثّــورة لــم تصلنــا ألنّهــا غيــر
للســؤال ّ
وإخفائهــم /ن قســر ًّيا ،مــا يدفعنــا ّ
متلفــزة ،أم ألنّهــا مخف ّيــة قســر ًّيا ،وإلــى متــى؟!

املؤسســة واملجتمــع ،والقيمة واإلجراء
ّ
ّ
ّ
املؤسســة واملجتمــع هــي التــي
الســياقات فتختلــف الثّــورات ،لكــن تظــل العالقــة بــن ّ
تختلــف ّ
حتــدد دينام ّيــات ال ّثــورات وفعاليتهــا ،ففــي القاهــرة مثـ ًـا ،كان امتصــاص ال ّزخــم ال ّثــوري ،بتحويــل
«ال ّثــوار» إلــى ساســة ،وبال ّتالــي يتحـ ّول ســؤال العيــش واحلر ّيــة والكرامــة اإلنســان ّية إلــى ســؤال برامــج
انتخاب ّيــة وكاريزمــا ّ
مرشــحني وأيديولوجيــا .فاحلر ّيــة الّتــي كانــت قيمــة حتــ ّرك ّ
الشــعوب العرب ّيــة،
كثيــرا بغمــس إصبعــه /ا فــي حبــر االنتخابــات وكأنّــه
صــوري (ســعد بعضنــا
ّمت إبدالهــا بإجــراء
ّ
ً
الســلطة .يقــول شــات
غالبــا مــا تصبــح لعبــة ط ّيعــة فــي يــد كهــول ّ
احلر ّيــة) هــو الدّ ميوقراط ّيــة ،والّتــي ً
ّ
( )Thiatالشــخص ّية الر ّئيس ـ ّية فــي قــول فاصــل« :لســنا سياس ـ ّيون ،ولــم ندعــم ال ّرئيــس املنتخــب
ّ
ّ
ســالّ ،إنــا وقفنــا ضــدّ عبــد اهلل واد» ،مبعنــى آخــر ،ليســت الدّ ميوقراط ّيــة إل وســيلة ،إنــا الهــدف
املؤسســة.
ال ّتحــرر ،وليــس ّ
احلداثــي :االنتخابــات ،وعالقتهــا بالثّقافــة الدميوقراط ّيــة،
يدفعنــا هــذا لل ّتســاؤل بشــأن اإلجــراء
ّ
ّ
فلعــل امللفــت فــي الفيلــم ّ
أن الفضــاء العــا ّم ملــيء بالكثيــر مــن
وهامــش احلر ّيــات ،وال ّتنــوع،
ال ّتن ّوعــات ،بــن ســيدات وأ ّمهــات ،وفضــاءات عا ّمــة مفتوحــة وغن ّيــة ،تدفــع ال ّنــاس إلــى االشــتباك
املؤسســة ،بح ًثــا عــن حقوقهــم /ن ،مــن دون الوقــوع ضح ّيــة
مــع ســؤال ال ّتحــرر مــن بطــش الدّ ولــةّ /
ـمالي املعولــم للمجتمعــات علــى مــا أســماه جــال أمــن «خرافــة ال ّتقــدم
ال ّتصنيــف ال ّرأسـ ّـي ال ّرأسـ ّ
املؤسســة فــي إجــراء كالدميوقراط ّيــة مــن أجــل حتديــد املصيــر
وال ّتخلــف» ،ودون احلاجــة ملركز ّيــة ّ
واخليــار.
الرجل األبيض
«التوبــاب» ،أو ّ
يصــرخ شــات (  )Thiatفــي أحــد رفاقــه أثنــاء املواجهــات مــع ّ
الشــرطة« :ال تفعــل هــذا أمــام
الصحافــة الدّ ول ّيــةّ ،
وإل فســيقدّ مون ع ّنــا ،ويعنــي «ال ّثــوار» ،صــورة سـ ّيئة!» ،حملنــي هــذا املشــهد،
ّ
كمــا الفيلــم ككل ،إلــى مواقــف ال ّرجــل األبيــض مــن ال ّثــورات العرب ّيــة ،والّتــي فاجــأت ّ
كل املركز ّيــة
ّ
وبالــذات فــي مصــر ،حيــث رأس هرمهــا الّــذي دافعــت عنــه املركز ّيــة األوروب ّيــة ،الّتــي
الغرب ّيــة،
الكولونيالــي ،وتواطــأت معــه أغلــب األنظمــة العرب ّيــة ،ومــا أن ســقط،
لــم تنتــه بعــد مــن إرثهــا
َ
«العربــي /ة» اخلامــل ،أو
ح ّتــى بــدأ ال ّرجــل األبيــض بترتيــب أوراقــه مــن جديــد ،بشــأن قــدرة
ّ
كمــا قــال برنــارد لويــس« :غيــر املســتعدّ  /ة فــي داخلــه /ا للدّ ميوقراط ّيــة» ،وبــدأت حملــة غســيل
مثــا مطــار القاهــرة ،باقتباســات عــن أوبامــا،
بيضــاء أوروب ّيــة حلــركات ال ّتحــ ّرر العرب ّيــة ،فغــرق ً
ّ
متحضــرة ،ضــدّ أنظمــة قمع ّيــة
وميــركل ،وديفيــد كاميــرون ،يثنــون فيهــا علــى ثــورات ســلم ّية
دعمهــا الغــرب ،وحــن زارت هيــاري كلينتــون كوزيــرة خارج ّيــة ميــدان ال ّتحريــر ،رفــض «ال ّثــوار/
إفريقيــا ،قاف ـ ًزا فــوق حــدود
الســرد إلــى رســم حــدود اجلماعــة العضو ّيــة
الثّائــرات» اســتقبالها.يلجأ ّ
ً
املسـ ِ
ـتعمر ومركز ّيتــه ،فيخــرج شــات ( )Thiatوجماعتــه لينقلــوا فكــرة «يــان مــار» أو «كفايــة»
األوروبــي األبيــض ،فيســتعيد
علــى بوركينــا فاســو ،دون احلاجــة لقبــول أو شــرعنة أو مديــح مــن
ّ
حينهــا اإلفريقـ ّـي زمــام كتابــة نفســه بنفســه.
عــن تلفزة الثّورة
ّ
ح ّتــى وإن كانــت الثّــورة لــم تتلفــز ،إل ّ
أن الفيلــم يكســر احلالــة مــا بعــد احلداث ّيــة مــن  ال ّتشــبع
بالصــورة ومركز ّيتهــا ،حيــث محــاكاة ّ
الشــيء تبــدو أكثــر قــوة مــن «حقيقتــه» ،وصــورة األصــل
ّ
وأثــره ،لهــا نفــس حضــوره إن لــم يكــن أكثــر ،لصالــح اســتعادة اإلميــان بـــ «احلقيقـ ّـي» األعمــق مــن
اإلعــام وال ّلغــة وال ّرمــز وال ّتمثيــل ،يبــدو هــذا جل ًّيــا فــي املشــاهد األخيــرة حيــث يقــول شــات« :مــن
اجل ّيــد ّ
سياســي قبــل أن يعرفونــي ف ّنا ًنــا» ،فمجتمــع الفرجــة الّــذي
أن ال ّنــاس ســيعرفونني كناشــط
ّ
الســلب ّية ،مالــم يكــن فاعـ ًـا فــي واقعــه
تخلقــه احملــاكاة وال ّتلفــزة ،يظـ ّـل علــى الــدّ وام فــي حالــة مــن ّ
ـرد
ومجتمعــه ،وهنــا كانــت أســاس اجللســة احلميمــة الّتــي بــدأ منهــا الفيلــم وانتهــى إليهــا فــي سـ ٍ
ـري يلتقــي فيــه شــات وكليفــو جاديجــا ،يقبلــون تن ّوعهــم فــي ثــورة قامــت لتحمــي هــذا ال ّتنــوع،
دائـ ّ
ال لتفــرض دولــة واحد ّيــة ،ومفهو ًمــا واحـ ًـدا للدّ يــن والوطــن واالنتمــاء ،كمــا حــدث فــي بالدنــا.
وهــل خرجنــا مــن مركز ّيــة األنــا العرب ّيــة ،لنلقــي ال ّنظــر علــى منــاذج مغايــرة ،كحركــة الـ»يــان مــار»،
أيضــا؟!
والّتــي لــم تن ـ ِه معركتهــا هــي ً
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بكر ّية مواسي
نحــن فــي بيــت فــارغ ،أو صــار فارغً ــا بعــد ســماع وقــع أقــدام وطرقــة إغــاق البــاب .غرف شــبه معتمــة ،وزهور
منحنية استســا ًما للوقت.
يتابــع فيلــم "الب ّبغــاء" والّــذي أنتــج عــام  ،2016عائلــة يهود ّيــة تونسـ ّية قدمــت للتـ ّو إلــى فلســطني املنكوبــة
وبفضــل قريبهــم داوود ،إيــاد حورانــي ،املُ َج َّنــد فــي صفــوف القتــال ،حالفهــم احلـ ّـظ ليحظــوا بالعيــش فــي
واحــد مــن أجمــل بيــوت حيفــا ،كمــا يشــير ال ّرجــل ذو ّ
الشــارب مرتد ًيــا ب ّزتــه العســكر ّية ،الّــذي يصـ ّر علــى
مخاطبــة "اجلماعــة" اجلــدد بالعبر ّيــة علــى ال ّرغــم مــن ضحالــة إتقانهــم لهــا .تخلــع األ ّم راشــيل ،هنــد صبــري،
أقراطهــا مكرهــة وتسـ ّلم األقــراط واخللخــال لزوجهــا موســى ،أشــرف برهــوم ،الّــذي يقــوم بــدوره بإنهــاء صفقة
االســتقرار مــع املج ّنــد .يقتطــع هــذه املقايضــة بــن أبنــاء «اجلاليــة الواحــدة» صــوت دخيــل ،ليكتشــفوا الح ًقــا
ّأن البيــت مســكون بب ّبغــاء زاهــي األلــوان تركتــه العائلــة الفلســطين ّية ورائهــا قبــل ال ّرحيــل« ،جــد خ ّلــوا كل
َشـ ْـي وراحــو» يقــول دافيــد بلهجــة تونسـ ّية ،وجملــة مــن األشــياء فــي املنــزل األنيــق :مالبــس ،أثــاث ،فطــور
الصبــاح ،أيقونــات دين ّيــة ،أســطوانات ،كتــب وصــور و ُدمــى .لكــن ،يــا للمفاجــأة والعبــث باألقــدار! يجيــد
ّ
هــذا الطائــر بعــض اجلمــل بالعرب ّيــة ويك ّررهــا باســتمرار كصفعــات ســاخرة تــارة وبذيئــة تــارة أخــرى .يزيــل
الصليب برموز دين ّية أخرى ويســتكفون
املقيمــون ا ُجلــدد األطــر عــن احلائــط ،فتظـ ّـل آثارهــا باقية .يســتبدلون ّ
بصــورة عائل ّيــة واحــدة ّ
ـبي وآخــر مــن غبــار ليــس ّإل آثــار أحــد األطــرّ ،ممــا يعطــي ُبعـ ًـدا م ّرئ ًّيــا
يؤطرهــا إطــار خشـ ّ
الذاكــرة ّ
لصــدى ّ
الطر ّيــةّ .
يوظــف هــذا الفيلــم القصيــر ثيمــة «فلســطني الفــردوس املفقــود» فيصـ ّور بعنايــة
جمال ّيــات البيــت املهـ ّـذب حــاوي األســرة كمنظــور للفقــدان املــا ّد ّي للمهــد األ ّولّ ،
فيذكرنــا مبشــاهد رأيناهــا
الســابق فــي أفــام تناولــت ظــروف ال ّنكبــة فــي املدينــة الفلســطين ّية.
فــي ّ
يوجــه الب ّبغــاء ال ّنــداء ،يظـ ّـل «نعيــم» (فــي العبر ّيــة ،نعيــم هــي صفــة تعنــي
«نعيــم ،وينــك؟ «ال نعــرف ملــن ّ
لطيــف أو عليــل) اسـ ًـما للغيــاب ح ّتــى نقــرأ االســم علــى رســومات فــي الغرفــة الّتــي متكث فيهــا االبنــة عزيزة،
وعزيــزة هــو اســمها خــال دقائــق الفيلــم فقــط ،فنحن ال نعرف لو تبدّ ل الحقًا لتتماشــى حياتها مــع ال ّتغ ّيرات
الشــرق مــن أجــل ّ
اجلديــدة مــن حولهــا ،وهــو مــا اضطـ ّر القيــام بــه الكثيــرون والكثيــرات مــن يهــود ّ
الذوبــان
فــي مجتمــع جديــد وهجــن .يتطـ ّرق الفيلــم إلــى ال ّتمييــز القائــم بــن يهــود ّ
الشــرق ويهــود أوروبــا ،ويوقــظ
"الب ّبغــاء" هــذه األزمــة فــي مشــهد اســتقبال ّ
ـرائيلي
الضيــوف األشــكناز لتظهر بجــاء الفوق ّية الّتي يك ّنها اإلسـ ّ
ـرقي .تبــدو مائــدة ّ
ـكنازي إزاء ّ
الطعــام كمــرآة منشــطرة تعكــس الفروقــات الكامنــة فــي
األشـ
ّ
كل مــا هــو شـ ّ
ّ
ّ
ّ
يبســطها الفيلــم علــى مضــض وكأنــه يتب ّنــى ال ّتصويــرات الدّ عائ ّيــة
املالمــح واللبــاس وأســلوب الــكالم ،والتــي ّ
التــي اســتخدمتها إســرائيل فــي اخلمســين ّيات وفيهــا تعـ ّزز مــن األشــكنازي على حســاب تهميــش املزراحيم،
الســبعين ّيات
أو مــن خــال االعتمــاد علــى القالــب ال ّنمطـ ّـي كمــا فــي «أفــام البوريــكاس» الّتــي شــاعت فــي ّ
فــي دور العــرض اإلســرائيل ّية ،وهــي جانر «مشــبع بالتوتـ ّرات االجتماع ّية ّ
والطائف ّيــة» ،كما تصفه الباحثة إيال 
شــوحط في مقالتها بعنوان «صورة ّ
تتفحص ّ
الضيفة األشــكناز ّية صحن
الســينما اإلســرائيل ّية»ّ .
الشــرق في ّ
ّ
احلســاء بتــر ّدد واشــمئزاز ،بينمــا تنهمــك العائلــة املضيفــة بالتهــام الطعام بنهم مســموع .يدور بالعبر ّيــة حوار
متكســر بســبب ال ّتفــاوت فــي إجــادة ال ّلغــة بــن اجلالســن ،يقتطعــه صــراخ ّ
الطفــل إيهود بعــد أن ّ
عضــه الب ّبغاء
ّ
ســعيد .تنتهــي ال ّزيــارة هنــا وتغــادر ّ
الضيفــة مبـ ّررة عــدم رضاهــا ،فبعــد مخاطبــة زوجهــا فــي الييديــش تعــود
إلــى العبر ّيــة ّ
لتؤكــد« :هنــي عنجد تشتشــخ» ،و»تشتشــخ» هو مصطلح مهني اُســتخدم فــي املاضي لوصف
يهــود شــمال إفريقيــا نســبة إلــى طريقــة نطقهم للحــروف.
يعـ ّـج الفيلــم بال ّتمثيــات ال ّرمز ّيــة فعلــى صعيــد املوســيقى ،يصــدح فــي املنــزل صــوت ليلــى مــراد تغ ّنــي
«بتبصلــي كــده ليــه» منــذ البدايــة ،ومــا ميكــن اســتنتاجه هــو أنّهــا األســطوانة األخيــرة الّتــي شـغّلها ســكان
ّ
البيــت قبــل نزوحهــم إلــى املجهــول .األغنيــة ،كالب ّبغــاء ،تكـ ّرر االســتفهام .والب ّبغــاء بدورهــا تكـ ّرر الكلمات
األخيــرة الّتــي ر ّددهــا أصحــاب البيــت األصل ّيــون فــي أوج حلظــات الهلــع« :يــا عــدرا» « /بســرعة بســرعة
ـرائيلي ُولــد فــي القاهــرة بعدمــا نـ ّوه بشــعوره
بســرعة» .يعيدنــي هــذا ال ّتكــرار إلــى ســؤال ســألني إ ّيــاه مسـ ّـن إسـ ّ
الدّ ائــم بالغربــة فــي احلافلــة مــن القــدس إلــى يافــا" :إنـ ِ
ـت ِت ْع َر ِفــي يعنــي إيــه وطــن؟" احلبكــة فــي فيلــم "الب ّبغــاء"
أي أســئلة ،بــل حتــاول ســرد حلظــة تاريخ ّيــة ،وت ََصـ ُّـور محتمــل ملــا حـ ّـل مبصيــر الب ّبغــاء ،بعــد أن
ال جتيــب علــى ّ
صــار تعبيـ ًـرا عــن ال ّت ّن ّصــل مــن املســؤول ّية عندمــا ُألقـ َـي بالقفــص علــى ال ّرصيــف؛ هــل ســيتقن هذا الب ّبغــاء مثير
اجللبــة العبر ّية
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ح ّثــوا اخلطــى نحــو بيــت احليــاة ا ّلــذي ال ميــوت
بكر ّية مواسي

غبــار كثيــف يسـ ّ
ـتهل فيلــم الدّ مــى ال ّتحريكـ ّـي القصير "عينــي" ،الّذي أنتــج عــام  .2016يحمل الفيلم
رســالة كون ّيــة حــول ال ّتشـ ّبث باحليــاة فــي قفــار األبوكاليبــس ،وهو وضع بــات مألوفًا على ّ
الشاشــات ،تبثّه
لنــا نشــرات األخبــار مــن ســاحات القتــال ،ومؤخّ ـ ًـرا يصلنــا بواســطة فيديوهــات رديئــة اجلــودة التقطتهــا
الهواتــف احملمولــة ،مصحوبــة بضوضــاء وصــراخ فــي حــاالت ّ
الســاعة ،وتُعــرض أحيا ًنا
الطــوارئ على مدار ّ
تفحــص وجــوه املأســاة مــن خــال شاشــة متق ّلبــة .قبــل أن نقــرأ
مكتومــة ّ
الصــوت ّممــا يتيــح للمشــاهد/ة ّ
عنــوان الفيلــم ،نالحــظ يديــن أحدهمــا متســك بـ ُأذن كــوب وتســكب رمــا ًدا ،فلـ َـم ال ّتوكيــد امل ّرئـ ّـي علــى
عــرض حلظــة صناعــة املشــهد؟
مــن خــال اســتخدام تقن ّيــة إيقــاف احلركــة ( ،)stop motionيحــاول أحمــد صالــح ،مخرج الفيلم
ـدي واملــا ّد ّي
ـوي واجلسـ ّ
قصــة أخــرى حــول الدّ مــار وال ّتلــف املعنـ ّ
الســيناريو والـ ّراوي ،إعــادة متثيــل ّ
وكاتــب ّ
الصدمة .لم يكن
الّــذي حتدثــه احلــرب ،وحــول عزميــة اإلنســانة واإلنســان وال ّتكاتف
اجلماعي في اجتيــاز ّ
ّ
اختيــار األنيميشــن كوســيلة لتنفيــذ الفكــرة عبث ًّيــا ،يــدرك صانع الفيلــم ّأن العيون اعتادت على مشــاهد
العنــف الّتــي ُغرســت فــي صميــم إدراكنــا ملهالــك احلــرب .فــي كتابهــا «االلتفــات إلــى ألــم اآلخريــن»،
تطــرح الناقــدة ســونتاغ سـ ً
الصدمــة صالحيــة تنتهــي؟ […] إذا كان املــرء قــد تع ّود
ـؤال ملف ًتــا« :هــل ألثــر ّ
حتمــا ســيتع ّود علــى ال ّرعــب الّــذي تب ّثــه صــور مع ّينــة» .تختلــف ظــروف
علــى ال ّرعــب فــي الواقــع ،فإ ّنــه ً
مشــاهدة أفــام األنيميشــن عــن األفــام ال ّروائ ّيــة أو الوثائق ّيــة إذ أنّنا ندرك ذهن ًّيا ّأن ّ
الشــخص ّيات املرســومة
أو الدّ مــى الّتــي تتحـ ّرك أمامنــا هــي أشــياء مك ّونــة مــن مــوا ّد ِمطواعــة تتحـ ّرك بإيقــاع ال يتجانــس مــع الواقع
ح ّتــى وإن تشــابهت فــي ســلوكها مــع شــخص ّيات تعيــش فــي ذلــك الواقــع .وبال ّتالــي ،ينجــح الفيلــم فــي
يتوجــب عليــه ّ
بالضــرورة ال ّتز ّود مبعلومــات تاريخ ّية أو افتراضات مســبقة قبل
مخاطبــة جمهــور متنـ ّوع ال ّ
الوفــود إلــى صــاالت العــرض.
ّ
الشــخص ّية األولــى الّتــي تظهــر لنــا ملت ّفــة بقطعــة قماش بيضاء هــي األ ّم ،حتمي في كنفها طفليهــا وحتاول
بذورهن
الســكينة فــي قلوبهمــا بعــد أن شـ ّردتهم احلــرب« ،البيــوت ال متــوت ،كمــا ال ّنباتات يتركــن
ّ
زرع ّ
الســبيل إلــى املــأوى واألمــان.
علــى األرض» .هكــذا تبعــث فيهمــا نبــض حيــاة جديــدة وتدلّهمــا علــى ّ
دورا جوهر ًّيــا فــي تعامــل ّ
الطفلــن ّ
الشــغوفني مــع الفقدان
تقطــع املوســيقى نغمــة ّ
الســرد ال ّرتيــب ،وتلعــب ً
واأللــم فيصنعــان آالت موســيق ّية مرجتلــة مــن أوانــي ومعــادن ،يعزفــان بنشــوة و ُيدخــان األلفــة فــي احلــارة
الّتــي ُشـ ّيدت كشــجرة فــي اخلــاء واســتأنفت احليــاة بعــد ّ
تخطــي الفادحــة .يجمعــان بهــوس اخلــردوات
املعدن ّيــة ليدّ خــرا املــال مــن أجــل اقتنــاء آلــة عــود يحلمــان بهــا ،إلى أن وقعا فــي قبضة اخلطر .فــي  9دقائق،
اللمــكان ّ
يأتينــا الفيلــم بتفاصيــل احليــاة فــي ظـ ّـل احلــرب فــي ّ
تدرجــات ال ّلــون الب ّنـ ّـي
واللزمــان .تســيطر ّ
ّممــا يثيــر الغمــوض ،تخــرق هــذا ال ّتوحيــد زهــرة حمــراء تتف ّتــح ببــطء .عــدا عــن بيــاض البيــوت الكلسـ ّـي،
تظـ ّـل األلــوان باهتــة ح ّتــى ال ّنهاية.
ـطيني يقيــم فــي أملانيــا .حصلــت مجموعتــه القصص ّيــة «ز ّوادة»
أحمــد صالــح هــو كاتــب ومخــرج فلسـ ّ
علــى جائــزة ّ
القطان للكاتب ّ
الشــاب عــام  .2004فيلم عينــي ( )Ayny - My Second Eye
الســينما فــي أكادمي ّيــة فنــون امليديــا فــي
هــو مشــروع ال ّتخـ ّرج الّــذي أجنــزه خــال دراســة املاجســتير فــي ّ
الذهبـ ّـي ّ
كولونيــا .حــاز الفيلــم علــى األوســكار ّ
للطلبــة فــي فئــة أفــام األنيميشــن األجنب ّيــة ،كمــا شــارك
ـينمائي .اســتوحى صالــح
السـ
فــي مســابقة املهــر للفيلــم القصيــر فــي الــدّ ورة الثّالثــة عشــر ملهرجــان دبـ ّـي ّ
ّ
قصــة حقيق ّيــة حدثــت فــي قريــة ديــر ب ّلــوط ،قضــاء نابلــس .يشــير فــي إحــدى املقابــات
األحــداث مــن ّ
ّأن مــا دفعــه إلــى الكتابــة وتوثيــق احلــدث هــو عزميــة ال ّنــاس وإعجابــه بــروح املــؤازرة فــي حلظــات األزمــة،
القصــة بواســطة متثيــات مــن خــال دمــى
إذ يــرى ّأن هــذه الق ـ ّوة تفــوق الواقــع لذلــك اختــار أن يســرد ّ
ـيقي وعــازف العود
ُص ّممــت يدو ًّيــا بعنايــة لتحاكــي احلقيقة .املوســيقى في الفيلم من تأليف وأداء املوسـ ّ
ـطيني نــزار روحانــا.
الفلسـ ّ
*عن قصيدة ّ
العراقي سركون بولص
للشاعر
ّ

" آ خــر أ ّيــا م ا ملد ينــة " :

لســينما
ا لقا هــر ة كمــا لــم نر هــا فــي ا ّ

صالح ذ ّباح
املصــري تامــر الســعيد،
يســتدعي فيلــم "آخــر أ ّيــام املدينــة" والّــذي أنتــج عــام  ،2016للمخــرج
ّ
العربــي فــي الفنــون بعا ّمــة ،علــى اختــاف
الســرد ّية عــن املدينــة العرب ّيــة وتخ ّيــل الفضــاء
األدب ّيــات ّ
ّ
الصعــب تالفــي هــذه الثّيمــة
ـن
ـ
م
ـة.
ـ
املتالحق
ـة
ـ
ي
اريخ
ت
ال
ـياقات
ـ
الس
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
وتباينه
ـا،
ـ
اته
ي
وتقن
أســاليبها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عنــد مشــاهدة القاهــرة الّتــي ُص ـ ّورت عامــي  2009و 2010بكاميــرا الســعيد ،إذ جــاءت علــى شــكل
ســرد ّية بصر ّيــة مكثّفــة ،ح ّولــت احملروســة إلــى شــخص ّية ّ
يركبهــا بقســوة وجمــال تن ّوعهــا /عشــوائ ّيتها
البشــر ّية واملعمار ّيــة ،فيلخّ ــص علــى نحــو متراكــم ّ
كل مــا ســبقه مــن ســرد عنهــا ،أو قــد نــرى املشــهد
السياس ـ ّية  -االجتماع ّيــة الّتــي مبقدورنــا أن نحيلهــا اليــوم ،لشــدّ ة مأســاتنا العرب ّيــة
كذلــك لإلســقاطات ّ
وليــس حلكمتنــا املفرطــة ،إلــى الفيلــم الّــذي انتهــى تصويــره ســ ّتة أســابيع قبــل ثــورة ينايــر ،و ُعــرض
بعدهــا بس ـ ّتة أعــوام فــي عشــرات املهرجانــات العامل ّيــة ،باســتثناء الــدّ ورة األخيــرة مــن مهرجــان القاهــرة
ولــي ودور العــرض املصر ّيــة قاطبــة.
الس
ّ
ــينمائي الدّ ّ
ّ
فــي " آخــر أ ّيــام املدينــة" ،تتحــدّ ث مصــر عــن نفســها بــا شـ ّ
ـك ،لكــن مــن دون وقــوف أحــد مــن اخللــق،
إن اســتدعينا قصيــدة حافــظ إبراهيــم .هــي امتــداد جروتيســكي للمســرح ّية االســتعراض ّية «القاهــرة
فــي ألــف عــام» ،الّتــي ألّفهــا ّ
كل مــن عبــد ال ّرحمــن وشــوقي ،وكتــب أغانيهــا صــاح جاهــن ،أواخــر
السـ ّتين ّيات ،وقــد تكــون االمتــداد البانورامـ ّـي األعنــف واألقــرب ،لكـ ّـن األكثــر عضو ّيــة ،لقاهــرة شــاهني 
فــي شــريطه القصيــر «القاهــرة منــ ّورة بأهلهــا» والّــذي أنتــج عــام .1991إنّهــا قاهــرة مبــارك وقاهــرة
أحــام املصر ّيــن ،مــن ضمنهــم خالــد ،خالــد عبــد اهلل ،بطــل الفيلــم ،املخــرج ّ
ـاب الّــذي يحــاول
الشـ ّ
جاهـ ًـدا صناعــة فيلــم.
مرث ّيات
تأخذنــا حركــة الكاميــرا غيــر الثّابتــة ،وتقطيعــات املونتــاج ســريعة الوتيــرة عبــر ال ّلقطــات املق ّربــة

ســجيلي الّتــي يكشــف ّ
كل منهــا عــن فقدانهــا :فقــدان والــدة
( ،)close upإلــى شــخص ّيات فيلمــه ال ّت
ّ
خالــد املريضــة ،هــي والــدة مخــرج العمــل تامــر الســعيد ،لطفلتهــا فــي حــادث طــرق بليبيــا ،وفقــدان املغ ّنيــة
مــرمي صالــح لوالدهــا فــي احلريــق ّ
الشــهير ملســرح بنــي ســويف ،وفقــدان الف ّنانــة حنــان يوســف لبيتهــا فــي
اإلســكندر ّية .غيــاب ال ّترابــط الواضــح بــن القصــص ال ّثــاث يخلــق بلبلــة ويتح ـ ّول إلــى مــأزق لنــا ،مشــاهدين
ثمــة مــا ّدة كافيــة لفيلــم؟
ّ
متلصصــن ،متا ًمــا كمــأزق خالــد :هــل ّ
تتقاطــع ســرد ًّيا ،مــع هــذه املرث ّيــة الفرد ّيــة للشــخص ّيات ال ّتســجيل ّية ،مرث ّيــة عرب ّيــة جامعــة أكثــر واقع ّيــة وثبا ًتــا
ّ
علــى ّ
لبنانــي وشــا ّبني 
شــاب
الصداقــات القو ّيــة الثّــاث فــي حيــاة خالــد ،املك ّونــة مــن
الشاشــة،
ّ
تشــكلها ّ
ّ
ّ
وغصــة مشــتركة لفقــدان مدنهــم كمــا
ـة،
ـ
ي
القاهر
ـد
ـ
البل
ـط
ـ
وس
ـي
ـ
مقاه
ـي
ـ
العرب
ـباب
ـ
الش
ـذا
ـ
ه
ـع
ـ
يجم
ـا
ـ
م
ـن.
عراق ّيـ
ّ
ّ
ّ
عرفوهــا م ـ ّرة.
ســينما ّ
الشعر
الســينما املصر ّيــة ،يقدّ مهــا الســعيد
ـري مــع احل ّيــز املعمـ ّ
أحــد منــاذج ال ّتحديــث فــي ال ّتعامــل البصـ ّ
ـاري علــى شاشــة ّ
ــي ،أو التقــاط العشــوائ ّية القبيحــة فــي البنــاء ،مــن خــال مشــهد
ً
خارجــا عــن ثنائ ّيــة اســتعراض اجلمــال الك ّل ّ
اخلاص ّيتــن ( )motifsعلــى وقــع صــوت املطربــة
هــدم بنايــة ســكن ّية فــي حـ ّـي مكتـ ّـظ ،مــزج فيــه املخــرج بــن
ّ
ـتعرضا
نــور الهــدى ،فــي أداء منفــرد نــادر لهــا لـــ «جــارة الــوادي» ،أقــرب إلــى أن يكــون ترتيلــة مقدّ ســة ،مسـ ً
مثيــرا لدينــا أســئلة وبلبلــة حــول ماه ّيــة
فيــه ،علــى نحــو ممغنــط ،مــا ميكننــا أن
ّ
نســميه «جمال ّيــات الهــدم»ً ،
وســيطً
قــادرا علــى اســتبدال
ــا
ي
بصر
ا
الســينما
مــن
مســتحب
هــو
كمــا
اجلمــال وماه ّيــة البنــاء /املعمــار ،متا ًمــا
ّ
ّ
ً
ً
احلسـ ّية والعقل ّيــة لــدى املشــاهد ،إذ ال ريــب فــي اقتــراب الســعيد ،فــي بعــض
اللفــظ بالصــورة وإثــارة التحدّ يــات ّ
ـوري ،الّــذي باإلمــكان إدراجــه حتــت خانــة مــا ُيعــرف بـــ «ســينما ّ
مواقــع ّ
الشــعر».
الصـ ّ
الســرد ّ
الشــريط ،مــن ّ
ال يقــدّ م الســعيد فــي هــذا ّ
ـدي مــن دون حـ ّـل
ـري تصاعـ ّ
الشــريط ســرد ّية تقليد ّيــة ،إذ تــدور األحــداث بشــكل دائـ ّ
ـب البطــل تنتهــي بنصــر عظيــم ،كمــا ال ينجــز خالــد الفيلــم الّــذي
ك ّلـ ّـي (كاثــارازس) فــي األفــق؛ فــا ّ
قصــة حـ ّ
فــي مخ ّيلتــه ،لكــن باإلمــكان استنشــاق رائحــة مدينــة فــي آخــر أ ّيامهــا قبــل زلــزال مقبــل ،متا ًمــا كانعكاســها
ال ّرملـ ّـي املقلــوب علــى العدســة املع ّلقــة فــي شــرفة بيــت خالــد البانورام ّيــة.
ُبلينا بالنســيان
الشــريط بحث ًّيــا ،فــا شـ ّ
إن ص ّنفنــا ّ
ـك فــي أ ّنــه ينتمــي إلــى األفــام املتموقعــة علــى تخــوم ال ّتأريــخ لراهــن عربـ ّـي
ّ
مكم ً
ــا للحــراك
صعــب ،وفــي اآلن ذاتــه يشــكل وثيقــة استشــراف ملــا هــو مقبــل مــن دون ا ّدعــاء ذلــكّ ،
ّ
املســتقل الّــذي بــدأ عشــ ّية ثــورة ينايــر ،فــي أفــام ُصــ ّورت فــي تلــك الســنوات« ،ميكروفــون»
ــينمائي
الس
ّ
ّ
الســاعية بــدأب إلــى احتــواء
وللســرد ّيات الفرد ّيــة املختلفــة ف ّن ًّيــا ،مقابــل ســرد ّية ال ّنظــام ّ
ألحمــد عبــداهلل مثـ ًـاّ ،
ثمــة طفــرات فــي ســنوات نظــام مبــارك األخيــرة «هــي فوضــى» ليوســف
ال ّنفــس املعــارض فــي األفــام ،وإن كانــت ّ
شــاهني وخالــد يوســف.
وممّــا يجعــل بعــض أحــداث ّ
الشــريط حابســة لألنفــاس ،التقــاط الســعيد بعدســة ســينمائ ّية حلظــات تاريخ ّيــة
دالّــة ،كمظاهــرات حركــة كفايــة املعارضــة لتوريــث جمــال مبــارك ،أو متابعــة اجلمــوع للمبــاراة الكرو ّيــة س ـ ّيئة
ّ
الذكــر بــن اجلزائــر ومصــر ،أو هتافــات «يســقط حكــم العســكر» الّتــي تثيــر البلبلــة لــدى متابــع ّ
ـري،
الشــأن املصـ ّ
الّــذي يخالهــا ُص ـ ّورت بعــد ثــورة ينايــر ،وقــد ينســى ّ
أن الهتافــات ذاتهــا كانــت موجــودة قبــل خلــع مبــارك،
وكأن مخــرج العمــل ّ
ّ
يذكرنــا أنّنــا ُبلينــا بال ّنســيان ،مثــل أيقونــة اإلذاعــة املصر ّيــة ،أبلــة فضيلــة ،الّتــي ظهــرت
ونظــارات ســميكة ّ
الشــريط؛ س ـ ّيدة تقــدّ م بهــا العمــر ،ترتــدي الباروكــة ّ
فــي ّ
املكحلتــن،
تغطــي جتاعيــد عينيهــا
ّ
الصــوت وعذبــة األلفــاظ ،لك ّنهــا فاقــدة ّ
للذكريــات ،متا ًمــا كاملدينــة الّتــي اندثــر ماضيهــا فــي
ال زالــت رقيقــة ّ
آخــر أ ّيامهــا.
(نُشرت هذه املا ّدة في مجلة ُفسحة بتاريخ  2تشرين األ ّول )2017
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عال الشيخ
ـت أعتقــد ّأن وصفــة أعشــاب ســتداوي ال ّبحــة فــي صوتــه عندمــا الحظتهــا فــي الــدّ ورة األخيــرة
كنـ ُ
ـت حينهــا واقفــة أمامــه يع ّزينــي بوفــاة والــدي الّذي
السـ
ـينمائي الدّ ولــي ،كنـ ُ
مــن مهرجــان أبوظبــي ّ
ّ
فقدتــه وقتهــا قبــل بضــع أ ّيــام فقــط ،ســألته عــن ســبب تلــك ال ّبحــة الواضحــة فــي خلجــات صوته،
ـت مداعبــة إ ّيــاه «لك ّنهــا جميلــة وفيهــا
فقــال لــي «رمبــا ال ّتدخــن ولســعة البــرودة احلال ّيــة» ،وقلـ ُ
بخاصــة ّأن
ـبهه ،وال أنكــر أنّنــي قلقلــت وقتهــاّ ،
ســحر» فصــار يضحــك ضحكــة لــم تكــن تشـ ُ
ـطيني،
أيضــا رافقت صديقًا مشــتركً ا رحل ع ّنا ،وهو الكاتب
أعــراض تلــك ال ّبحــة ً
األردني الفلسـ ّ
ّ
جهــاد هديــب.
انتهــى املهرجــان والّــذي كانــت عمل ًّيــا دورتــه األخيــرة بعــد إعــان وقفــه نهائ ًّيــا ،وبتنــا نســتعدّ
الســور ّية الّتــي يحملهــا ،مــع أ ّنــه
الســفر ّ
ملهرجانــات قادمــة ،هــو ليــس ضي ًفــا عليهــا بســبب وثيقــة ّ
ـينمائي إلى بضع أشــهر تال ّية فقط،
السـ
مدع ٌو إليها باســتمرار .بني آخر دورة من مهرجان أبوظبي ّ
ّ
ـدت والدي
انتشــر اخلبــر ّأن بشــار إبراهيــم مصــاب بســرطان فــي حنجرتــه ،أذكــر متا ًمــا وأنــا الّتــي فقـ ُ
قلت فيهــا «مش راح أســمحلك تــروح» ضحك ،لكن
ـلت لــه رســالة ُ
فــي نفــس الفتــرة ،أنّنــي أرسـ ُ
هــذه املـ ّرة عبــر كتابتهــا بــرد علــى الواتــس آب ،ووعدنــي أ ّنــه ســيعمل جهــده ّأل يرحــل ح ّتــى لــو
رحــل صوتــه.
ّ
ال أعــرف متا ًمــا ملــاذا أكتــب هــذه ال ّتفاصيــل ،رمبــا ألن غالب ّيــة مــن كتــب عــن بشــار إبراهيــم ،كتــب
ـدت نفســي وأنــا الّتــي
والســورية حتديـ ًـدا كمــؤرخ لهــا ،وجـ ُ
الســينما الفلســطين ّية ّ
عــن دوره فــي ّ
الســينما
أعتبــر عالقتــي بــه عالقــة ابنــة بأبيهــا ،أريــد أن أحكيــه بطريقة مغايرة ،ليســت بعيدة عن ّ
الّتــي كان يحــب ،بــل قريبــة جـ ًـدا إلــى شــكل يشــبه تفاصيــل حيات ّيــة انتقلــت مــن امل ّرئ ّيــة احلوار ّيــة
الصوت ّيــة إلــى حــوارات خلــف شاشــة الكمبيوتــر أو عــن طريــق الواتــس آب وك ّلهــا كانــت عــن
ّ
السينما.
ّ
ّ
ّ
ّ
ومــع هــذا لــم يقــل حضــوره ،وتطــورت أدوات تعبيــره مــع تطــور انتشــار املــرض في حنجرتــه .كان
قلمــا وورقــة يحاورنــا مــن خاللهــا ،وبعدهــا ابتــاع لنفســه الـــ آي بــاد ليتــاءم مــع
فــي البدايــة ميســك ً
مهمــا في يوم ّياتــه ويوم ّياتنا.
ـزءا ًّ
متط ّلبــات العصــر ،وبــات الـــ واتــس آب جـ ً
كان يكتــب ّ
كنت تالحظها من املفردات
كل مــا يريــد قولــه ،ح ّتــى ردات فعله ال َفرِحة أو العصب ّية َ
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الّتــي يســتخدمها أو مــن خــال وجــوه ال ّتعبيــر املرافقــة لغــرف الدّ ردشــة ،حتــاول تخفيــف وطــأة ّ
كل هــذا
الصوت بشــكل كامــل .ذات
احلــوار الغريــب  بضحكــة مــن هنــا أو هنــاك أو مقلــب لتخفيف ألم غياب ّ
ـينمائي والكاتــب ال ّلبنانـ ّـي إبراهيم
السـ
يــوم عندمــا جمعنــا منتــدى اإلعــام العربـ ّـي فــي دبــي ،مــع ال ّناقد ّ
ّ
الســمع ،شــاهدته يجلــس مع بشــار إبراهيم
العريــس ،والّــذي يعانــي منــذ فتــرة مــن انخفــاض فــي حاســة ّ
ـهدا
الّــذي أخفــى طريقــة صوتــه اجلديــدة عبــر الكتابــة وعمــل نفســه يتحــدّ ث مــع العريــس ،فــكان مشـ ً
قصــة نحكيهــا ك ّلمــا اجتمع أحدنــا باآلخر.
غريبــا ومضحـ ًـكا ومؤملًــا ،وفــي نفــس الوقــت جعلنــاه ّ
ً
هكــذا كان بشــار إبراهيــم ،مح ًّبــا للضحــك وللمقالــب وللحيــاة إلــى آخــر يــوم فــي حياتــه ،الّتــي رافقتها
تفاصيــل كانــت مثــل الهديــة مــن الســماء ،فبعــد فقــدان األمــل نهائ ًّيــا فــي أن يحضــر مهرجا ًنــا عرب ًّيــا
ـينمائي فــي
السـ
خــارج حــدود اإلمــارات ،حت ّقــق مــا سـ ّـماه املعجــزة ،وكان ضي ًفــا علــى مهرجــان قرطــاج ّ
ّ
دورتــه الفائتــة ،جــاء إلــى تونــس مــع جهــاز مع ّلــق على حنجرتــه ،وفي جيب معطفــه الـ آي بــاد ،وجدول
الصباح ّيــة ،الّتــي كان أ ّول الواصلــن لهــا ،ليهــرع بعدهــا إلــى غرفتــه الفندق ّيــة وأدويتــه
عــروض األفــام ّ
ّ
املوضوعــة بتأ ّنــي إلــى جانــب وســادة نومــه وكمبيوتــره ،ويكتــب عــن كل مــا شــاهد ،ويختفــي عــن
ال ّتواجــد االجتماعـ ّـي كــي يبنــي عالقــة مــع مدينــة طاملــا كان ت ّوا ًقــا ألن يكــون فيهــا ،بصمــت صوتــه
وحضــوره ّ
الســينمائ ّية أ ّيامــا جميلــة فــي حياتــه الّتــي
الطاغــي علــى ّ
أي تفصيــل ،صنعــت تلــك ال ّرحلــة ّ
الســينما حيــاة
انتهــت قبــل األوان .ك ّنــا فرحــن بــه ،وهــو َفـرِح بنــا ،يراقبنــا مــن بعيــد وكأ ّنــه يقــول؛ فــي ّ
الســينما واألفالم ،ال يوجد أحاديث شــخص ّية
عيشــوها قدر املســتطاع .لم يكن احلديث معه ّإل عن ّ
أو عائل ّيــة ًإل بشــكل مختصــر ،كتــوم هــذا ال ّرجــل بـ ّ
ـكل شــيء ّإل بإعالنــه عــن قدرتــه فــي جتميــع مكتبة
أي شــخص أن يكـ ّون لهــا مثيــل.
ســينمائ ّية يتحــدّ ى ّ
ـطيني ال جتــده فــي مكتبتــه ،ويصبــح مثــل ّ
الطفــل ال ّلحــوح إذا مــا ّمت
ال ميكــن أن تســأله عــن فيلــم فلسـ ّ
ـطيني ولــم يســتطع مشــاهدته ،بكيف ّيــة وآليــة احلصــول عليــه ،وال يرتــاح ّإل إذا بــات
عــرض فيلــم فلسـ ّ
عظيما يهــدّ ده بفضحه عبر وســائل ال ّتواصل
فيلما فلســطين ُّيا خائ ًنا
ً
بــن يد ّيــه ،ويعتبــر مــن يخفــي عنه ً
االجتماعـ ّـي إذا لــم يعتــذر عــن تلــك اخليانــة ويقــدّ م لــه الفيلــم عبــر (هــارد ديســك) ،يصعــب إعادتــه
إلــى صاحبــه مـ ّرة أخــرى إذا أصبــح فــي حقيبــة بشــار إبراهيــم.
كان بشــار إبراهيــم عضـ ًـوا فــي جائــزة ال ّنقــاد الّتــي جمعــت  26ناقـ ًـدا مــن حــول العالم ،مــن بينهم كاتبة
ـينمائي ،والّتــي
السـ
الســطورّ ،مت فيهــا اإلعــان عــن الفائــز فــي الــدّ ورة الفائتــة مــن مهرجــان كان ّ
هــذه ّ
ّ
ـري "آخــر أ ّيــام املدينــة" علــى جائــزة أفضــل فيلــم ،وحصــل
جــاءت نتائجهــا بــأن حصــل الفيلــم املصـ ّ
ّ
محمــد ديــاب علــى جائــزة أفضــل مخــرج عــن فيلــم اشــتباك وهو نفــس الفيلــم الذي حصل علــى جائزة
أفضــل ســيناريو ،كمــا حصــل مجــد مســتورة مــن تونــس علــى جائــزة أفضــل مم ّثــل عــن فيلــم "نحبــك
هــادي" ،وحصلــت علــى جائــزة أفضــل ممثّلــة هبــة علــي عــن دورهــا فــي فيلــم "أخضــر يابــس".
شــاهد بشــار إبراهيــم ّ
كل األفــام ،وك ّنــا بشــكل يومـ ّـي نتحــدّ ث ونتناقــش ونتفــق ونختلــف ،لكــن لــم
يســعفه الوقــت ليعلــن رأيــه فــي اختيــاره الفيلــم ّ
املفضــل ،فقــد كان املــوت أســرع مــن صوتــه الّــذي حت ّول
إلــى حــروف طباع ّية.
منــذ رحيــل بشــار إبراهيــم فــي  30آذار لهــذا العــام ،لــم أتصالــح مــع فكــرة هــذا الغيــاب ،وفــي حالــة
الســينمائي بعد
نكــران مســتمرة ،وكنــت أنتظــر مواجهــة احلقيقــة فــي الــدّ ورة القادمة مــن مهرجان دبي ّ
حفي ،أجلس معه ونحتســي
شــهرين ،كنــت ســأذهب كعادتــي منــذ ســنوات عديــدة إلى املكتــب ّ
الص ّ
القهــوة ويعطينــي قائمــة مبقترحــات مــن ّ
الضــروري ال ّتقيــد بهــا ،هــي عبــارة عــن أفــام فلســطين ّية يرى-
الســينما الفلســطين ّية وتطورها،
دائمــا مــا كان يصــدق -أنّهــا ســتجعلني علــى درايــة مبــا آلــت إليه ّ
وهــو ً
ففلســطني بال ّنســبة لالجــئ مثــل بشــار إبراهيــم كانــت عبــارة عــن أشــرطة ســينمائ ّية ،يشــعر أنّهــا وطنه،
وكان فــي ّ
ـب ذلــك الوطــن أكثــر ويتــوق للعــودة إليــه .
كل فيلــم يحـ ّ
ـينمائي وأنا على يقني أنني ســأراه في ّ
كل ركن وسأســمع
السـ
بعد شــهرين ســأذهب إلى مهرجان دبي ّ
ّ
عاليــا هــذه املـ ّرة دون احلاجــة إلــى قلــم وورقــة أو آي بــاد ،فبصمته في هذا املهرجان حتديـ ًـدا جزء ال
صوتــه ً
ميكــن طـ ّـي صفحتــه وال نســيانها ،فروحــه حـ ّرة  ،وحضوره طاغ ًّيا ،ح ّتى لو غاب جســده.
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غزة لركــوب األمــواج" ..البحر صورتنا
"نــادي ّ

السقا
إسالم ّ

عنــد احلديــث عــن قطــاع غـ ّزة فإنّنــا نتحــدّ ث ّ
ـاحلي كونــه األخيــر
بالضــرورة عــن البحــر وشــريطه ّ
السـ ّ
حتــت ســيادة فلســطين ّية كاملــة .ذلــك األزرق املمتــدّ نحــو حــدود بعيــدة يحلــم الغ ّز ّيــون بالوصــول
ـطيني قضــى عمــره فــي
إليهــا ،يحــوي بداخلــه ً
أنواعــا مــن األســماك لــم يســمع عنهــا ربّ ــا ص ّيــا ٌد فلسـ ّ
البحــر ،ويالهــا مــن مفارقــة أن تســكن البحــر دون أن تعلــم عنــه شــي ًئا.
ـطيني بالبحــر مضطربــة أيّ ــا اضطــراب ،فهــو إمــا محــرو ٌم منــه ويحلــم بالوصــول إليــه
ّإن عالقــة الفلسـ ّ
أي مقــدرة علــى فهمــه ،وفــي كال احلالتــن يبــدو ّأن البحــر يرفــض عهــد
دون
ـواطئه
أو يعيــش علــى شـ
ّ
ـطيني بتوقيعــه فــي يــوم مــن األ ّيــام ،كمــا و ّقــع الكثيــر مــن العهــود علــى
ّ
الصداقــة الّــذي يحلــم الفلسـ ّ
مــدار ســنوات طويلــة.
بقــي البحــر فــي غــزة لغـ ًزا عص ًّيــا علــى الفهــم ،تــارة يلعــب دوره ّ
كمتن ّفــس لألحيــاء املتب ّقــن
الطبيعـ ّـي ُ
أمامــه ،وتــارة ميـ ّـل مــن دوره هــذا فيبــدأ بســلبهم احليــاة قبــل أن يصدمهــم فــي العــام املاضــي حتذيــر
الســباحة فــي البحــر أل ّنــه ملـ ّوث» ،وبعــد احلــرب األخيــرة الّتــي شـ ّنها
جديــد عليهــم « ُيرجــى عــدم ّ
أي
االحتــال اإلسـ
ـرائيلي علــى قطــاع غ ـ ّزة عــام  2014كان البحــر أحــد أكثــر البنــود تعقيـ ًـدا فــي ّ
ّ
مينــاء رفــض العالــم منحــه لهــم ،فيمــا اســتمر االحتــال
الفلســطينيون
طلــب
هدئــة،
اتفــاق لل ّت
ً
الصيــد ح ّتــى وصلــت إلــى أســوأ مــدى ممكــن ال يتجــاوز الثّالثــة أميــال.
بتقليــص مســاحة ّ
كانــت كاميــرا املخــرج األملانـ ّـي فيليــب نــات وزميلــه ميكــي يامــن علــى موعــد مــع تســجيل ســيرة
ـطيني فــي غ ـ ّزة مــع البحــر .بــدأ األمــر عندمــا ســمع فيليــب بغ ـ ّزة عــن طريــق
مغايــرة لعالقــة الفلسـ ّ
صديــق لــه أتــى منهــا إلــى أملانيــا حيــث التقــى االثنــان ،كانــت غـ ّزة الّتــي ســمع عنهــا مــن صديقــه هــذا
مختلفــة متا ًمــا عــن تلــك الّتــي يســمع عنهــا فــي األخبــار ،ح ّتــى فاجــأه تقريــر صح ّفــي عــن راكبـ ّـي
األمــواج فــي غ ـ ّزة ،فــي حلظتهــا عــرف فيليــب وجهتــه املقبلــة.
فــي فيلــم "نــادي غ ـ ّزة لركــوب األمــواج" ،والّــذي تصــل مدّ تــه لـــ  87دقيقــة ،وأنتــج عــام ،2016
و ُيعــرض ضمــن فعاليــات "أ ّيــام ســينمائ ّية" فــي رام اهلل هــذا العــا ّم ،تخبرنــا املشــاهد االفتتاح ّيــة بالفتــرة
ال ّزمن ّيــة الّتــي يتناولهــا هــذا العمــل ،فمــع لقطــات ُم ّ
بطئــة الرتطــام األمــواج علــى صخــور املدينــة،
ّ
نســتمع لبعــض املراســلني اإلخبار ّيــن يتحدثــون عــن هدنــة مــا مت االتفــاق عليهــا ،ولربّ ــا كان هــذا
أحــد اجلوانــب الّتــي تهمنــا فــي فيلــم كهــذا ،أ ّنــه اســتطاع توثيــق حلظــة تاريخ ّيــة لغ ـ ّزة الّتــي لــم
تلتقــط أنفاســها بعــد حــرب دمو ّيــة هــي األشــرس فــي تاريخهــا املعاصــر ،ولــم يكتـ ِ
ـف بذلــك بــل
اســتخدم كاميــرا آميــرا عاليــة الدّ ّقــة لتحقيــق هــذا األمــر.
ـاب وفتــاة ،بــن رجــل كبيــر وطفلــة صغيــرة ،لكــن يجمــع بينهــم
تتنــوع شــخص ّيات العمــل بــن شـ ّ
ـاحلي
ـ
س
ـد
ـ
بل
أي
ـي
ـ
ف
ـواج
ـ
األم
ـي
ـ
راكب
ـن
ـ
ع
ـث
ـ
احلدي
ـد
ـ
عن
ـا
ـ
ي
عاد
ـر
ـ
جمي ًعــا ح ّبهــم للبحــر ،قــد يبــدو األم
ّ
ًّ
ّ
فــي العالــم ،ولكــن عنــد تنــاول هــذه الفئــة فــي غـ ّزة ســيكون األمــر مختل ًفــا؛ فمــع ّ
كل األســباب الّتــي
جتعــل مــن هــذه الهوايــة محــض قتــل لألمــل ،والّتــي يســتعرضها الفيلــم بال ّتفصيــل ،يبقــى وجــود فئــة
إدهاشــا.
اســتطاعت صياغــة نــوع جديــد مــن العالقــات مــع البحــر فــي غـ ّزة هــو األكثــر
ً
إبراهيــمّ ،
ـريني الّــذي رفضــت فتــاة مــن دولــة عرب ّيــة شــقيقة ال ـ ّزواج منــه أل ّنــه يعيــش
الشـ ّ
ـاب العشـ ّ
فــي غ ـ ّزة ،اختــار لنفســه زوجــة جديــدة مــن الفلــن و«الفيبــر» .لــوح ال ّتزلّــج بال ّنســبة لــه هــو أغلــى
مــا ميلــك ،وهــو فعل ًّيــا مــا يحقــق لــه القفــزة األكبــر فــي حياتــه عندمــا يتحـ ّول لســبب مينحــه فرصــة
للخــروج مــن غ ـ ّزة نحــو جزيــرة هــاواي.
رغــم وصــول الفيلــم لعــدد مــن املهرجانــات لك ّنــه لــم يحــز علــى تقديــر حقيقـ ّـي ،رغــم املوضــوع
ـروعا توثيق ًّيــا لرياضــة
اجل ّيــد ولكـ ّـن املعاجلــة انطــوت علــى مشــكلة أساس ـ ّية ،فيمــا بــدا الفيلــم مشـ ً
أي نــاد ميثّلهــا أو جهــة رســم ّية لترعاهــا أو اعتــراف
ركــوب األمــواج فــي غ ـ ّزة ،والّتــي ال يوجــد لهــا ّ
ّ
ينميهــا ،ينقلــب فــي نصفــه الثّانــي إلــى تت ّبــع حليــاة إبراهيــم الــذي جنــح فــي اخلــروج مــن غـ ّزة
رياضـ ّـي ّ
أخيـ ًـرا ،وكان األجــدر بص ّنــاع الفيلــم ال ّتركيــز منــذ البــدء مــع «إبراهيــم عرفــات» كمحــور ألحــداث
الفيلــم بـ ً
ـدل مــن ضيــاع املغــزى فــي نصفــه األ ّول وتشــابهه أكثــر مــع األفــام ال ّتلفزيون ّيــة.
فــي أحــد لقطــات الفيلــم يقــول أبــو جيــاب 42 ،عا ًمــا ،إ ّنــه لــم يخـ َ
ـش فــي احلــرب علــى أبنــاءه بقــدر
ّ
الصبغــة
خوفــه علــى ألــواح ال ّتزلّــج ،فــاألوالد ميكــن اإلتيــان بغيرهــم أ ّمــا ألــواح ال ّتزلــج فــا .رغــم ّ
الكوميد ّيــة لهــذه اجلملــة ولك ّنهــا حتمــل بــن حروفهــا ملخّ ــص حقيقـ ّـي ملعنــى ّ
الطــوق املضــروب علــى
غـ ّزة ،ورغــم مــرور عــدّ ة ســنوات منــذ انتهــاء تصويــر هــذا الفيلــم فـ ّ
ـإن األنهــار لــم يجـ ِر فيهــا الكثيــر
مــن امليــاه.
يبــدو أبــو جيــاب متق ّبـ ًـا لواقعــه أو مــدركً ا لــه أكثــر مــن غيــره حــن يقــول «ال أمــل باخلــاص» ،وهــذه
الصفــة العا ّمــة الّتــي رافقــت ال ّرجــال الّذيــن يظهــرون فــي الفيلــم ،يــرون ّأن نهايــة ّ
الطريــق لــن تـ ِ
ـأت
ّ
أبـ ًـدا علــى عكــس ّ
ً
محتفظــا بأمــل حتقيــق
الشــباب الّذيــن ُرغــم انهيــار عواملهــم ال يــزال الكثيــر منهــم
شــيء مــا ،كمــا يفعــل إبراهيــم.
ينتهــي الفيلــم بحقيقــة واحــدة؛ اســتطاع إبراهيــم شــقّ طريقــه نحــو العالــم ،ولك ّنــه تــرك وراءه عــد ًدا
للســير فــي طريقهــم
كبيـ ًـرا مــن األصدقــاء ،يفكــرون فيمــا ي ـ ّود أن يفعلــه مــن أجلهــم وفــي وســيلة ّ
ـاص ،بينمــا يفكــر هــو بــكل ّتأكيــد فيمــا يـ ّود فعلــه مــن أجــل مســتقبله ّ
ـخصي.
الشـ
اخلـ ّ
ّ
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"بــن موتــن" ...أمـ ٌ
ـل بزهــر الكــرز

ملا رباح
ُينـ ّوه الفيلــم املسـ ّ
ـتقل "بــن موتــن" مــن ال ّلحظــات األولــى ّأن أحداثــه تــدور فــي اجلــوالن احملتـ ّـل ،ثـ ّـم
ّ
ُ
يــردف ّأن سـ ّـكان اجلــوالن فصلــوا عــن أقاربهــم وذويهــم الذيــن يعيشــون فــي الوطــن األ ّم :ســوريا،
لك ّنــه ال ّ
يحذرنــا مــن ّأن شــعور االنفصــال والعزلــة ســيالزمنا ح ّتــى ال ّنهايــة.
ّ
ال يظهـ ُر أحــدٌ خــال اإلحــدى وعشــرين دقيقــة إل ال ّزوجــان كميــل وزينــب ،ليأخذانــا فــي رحلتهمــا
الطويلــة إلــى كــرم الكــرز .فــي ّ
ّ
ـاحات شاســعة فارغــة متا ًمــا
الطريــق ،كــوادر ال ّتصويــر واســعة ،مسـ ٌ
ُ
وألوانهــا قامتــةُ .يكســر الفــراغ حــن ُيصــادف ال ّزوجــان -ال ّراكبــان ج ـ ّر ًارا زراع ًّيــا -س ـ ّيارة عســكر ّية
أي ر ّد فعــل.
«إســرائيل ّية» ،لك ّنهمــا مي ـ ّران مبحاذاتهــا ويتقاطعــان معهــا دون ّ
ـوات املدافــع وإطــاق ال ّنــار
ـكري ليــس بغريــب ،ح ّتــى أصـ ُ
يبــدو املشــوار يوم ًّيــا ،ومــرور اجليــب العسـ ّ
البعيــدة ال يرتعــد منهــا أحــد ،رغــم أنّهــا ال تنقطــع علــى مــدار الفيلــم ّإل للحظــات معــدودة.
دوي املدافــع
عمــا يحيــط بهــذه األرض احملصــورة «بــن موتــن» ســمع ًّيا ،فإضاف ـ ًة إلــى ّ
ع ّبــر املخـ ُ
ـرج ّ
ّ
ّ
الصغيــر الــذي يتش ـ ّبث بــه
ـرج ،أميــر فخــر الدّ يــن ،املذيــاع ّ
الّــذي يُ لــى علــى املشــهد ،وظــف املخـ ُ
البطــل كميــل كآلــة انتقــال بــن ســطوتني ،فنســمع عبــره مذيعــة تقــول كلمــات ألفناهــا فــي األعــوام
ــوري ،قصــف
الســ ّتة األخيــرة مثــل« :هجــوم مضــا ّد ،املجموعــات املســ ّلحة ،اجليــش
الس ّ
العربــي ّ
ّ
ّ
مدفعـ ّـي» ،تثرثــر وتعــدّ الكــوارث واالنتصــارات إلــى أن يصــل ال ّزوجــان الكــرم ،ويتش ـ ّوش صــوت
املذيعــة ويتداخــل مــع كلمــات عبر ّيــة علــى موجــة أخــرى؛ تتبــارز املوجتــان -احلربــان -فتأتــي فيــروز
لتنقــذ املوقــف أخيـ ًـرا« :مــا فيــه حــدا ،ال تندهــي ،مــا فيــه حــدا».
الشــفاء مــن ّ
ّ
الشــعور بالعزلــة يكمــن فــي ال ّتفاصيــل؛ فضمــن الوصــف املوجــز للفيلــمُ ،يذكــر أ ّنــه
ـدّ
ـرت مشــاهدة مسـ ّنني يســتند أحدهمــا
ـ
ح
ـة
ـ
عالق
ـن
ـ
ع
ث
ـ
يتح
ـب بــن ال ّزوجــن كميــل وزينــب .انتظـ ُ
ّ
أي
علــى ســاعد اآلخــر ،ضحـ ٌ
ـكات وحكايــا كثيــرة ،أو علــى األقـ ّـل حن ـ ٌ
ـاض جمعهمــا ،يعنــي ّ
ن ملـ ٍ
مالمــح لل ّرومانس ـ ّية مبعاييرهــا االعتياد ّيــة.
ّ
املتجهــم ذو ّ
الصلبــة العنيــدة ،زينــب وأل ينطلــق
ـب مت ّثــل فــي أن ينتظــر كميــل،
ّ
الشــخص ّية ّ
لكـ ّـن احلـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دونهــا إلــى الكــرم الــذي قلــم أشــجاره ُمســبقًا ،ح ّتــى تذكــره هــي بأنــه عب ًثــا يعيــدُ العمــل ذاتــه.
ويتم ّثــل ح ّبهمــا فــي املعطــف الّــذي أعطتــه إ ّيــاه زينــب فــي املشــهد األ ّول كــي ال يشــعر بالبــرد ،فــا
يبادلهــا كميــل احلديــث ،وال يشــكرها ،ولكــن يرتديــه فــي ال ّنهايــة معتر ًفــا ضمن ًّيــا بأنّهــا كانــت علــى
حــقّ ومتق ّبـ ًـا احتضانهــا .تدعــوه ال ّزوجــة إلــى شــرب القهــوة -بالقــاف اجلوالن ّيــة -فــا يــر ّد وكأ ّنــه
مبهمــة حــرق األغصــان اليابســة
ال يســمعها ،فتدعــوه مـ ّرة ثانيــة وثالثــة؛ ح ّتــى أنّهــا تط ّوعــت للقيــام ّ
وحدهــا كونــه لــم يتعــاون معهــا ،فبقيــت هــي قــرب ال ّنــار ومشــى هــو شــريد ّ
الذهــن نحــو جــدول املــاء
القريب.
قــد يكــون املخــرج ّ
الشــاب فخــر الدّ يــن ،قــد رســم فــي عملــه الثّانــي "بــن موتــن" ،مــكان نشــأته:
ـرائيلي منــذ  50عا ًمــا ،و ُفصلــت سياسـ ًّيا وجغراف ًّيا
هضبــة اجلــوالن ،الّتــي وقعــت حتــت االحتــال اإلسـ
ّ
عــن ســوريا الّتــي تعيــش أزمـ ًة سياسـ ّية وإنســان ّية منــذ أعــوام.
اختــرت إقحــام
أمــا ضمن ًّيــا -وربّ ــا أنــا
يعكــس الفيلــم ً
ورغــم واقــع الهضبــة القــامت واملنعــزل؛
ُ
ُ
ّ
ّ
اســتنتاجي ألجــد ال ّنهايــة الّتــي تناســبني -لكــن مــا الــذي ســيجعل الزوجــن ينطلقــان فــي الشــتاء
فجــرا إلــى الكــرمّ ،إل إذا كان لديهمــا ٌ
أمــل بزهــر الكــرز ال ّربيــع املقبــل؟
ً

مسك  -رام اهلل
البلدة القدمية ،مقابل البنك التجاري األردني
Misk – Ramallah
Ramallah Old City Across from Jordan
Commercial Bank

متواضعا ودون تك ّلف
"ذئب وغ َنم" ،يحرص أن يبقى
ً

عالء أبو أسعد
إن كنــت حتســبني ســأقوم بتلخيــص أحــداث الفيلــم جملـةً ،كــي تقـ ّرر فيمــا بعــد إن كنــت تــو ّد
ـص القصيــر
مشــاهدته أم ال ،فمــن األفضــل لــك ال ّتو ّقــف عــن القــراءة هنــا .ســأقوم فــي هــذا النـ ّ
بعــرض مــا اســتحضره الفيلــم مــن أفــكار ومعلومــات فــي ذاكرتــي ،مســتعي ًنا ببعــض مشـ ِ
ـاهده  .
ّ
تذكرنــي مشــاهد فيلــم «ذئــب وغ َنــم» مبشــاهد أفــام أخــرى ،مــن خــال أمــور عــدّ ة ،ففــي
مشــهد يحــاول فيــه أحــد األوالد ال ّتعلــم علــى رمــي احلجــارة باملِقــاع ،وهــي مهــارة يفتخــر
ـت أمت ّنــى لــو اقتلعــت
بهــا أوالد القريــة ،يصيــب احلجــر عــن ولــد آخــر ويقتل ُعهــا بالكامــل .كنـ ُ
أيضــا .ففــي أغلــب األفــام الّتــي ّ
الكاميــرا عينــي أنــا ،املُ ِ
تركــز علــى العــن كعنصــر،
شــاهدً ،
يحــاول ال ّتصويــر خـ ّ
ـض املُشــاهد .فــي فيلــم «كلــب أندلسـ ّـي» مثـ ًـا ،وهــو فيلــم صامــت لبونويــل
ودالــي ،نــرى فــي املشــهد االفتتاحـ ّـي عي ًنــا ،هــي باألصــل عــن بقــرة ،فــي محاولــة الســتبدال عــن
اإلنســان ،أو لربّ ــا عــن ُالشــاهد ،نراهــا تُشــقّ بواســطة مــوس (شــفرة) حالقــة ليخــرج منهــا
لكــن عدســة الكاميــرا متركــز العــن بتفاصيلهــا
ســائل شــ ّفاف لــزج .املشــهد قصيــر نســب ًّيا،
ّ
الدّ قيقــة فــي الوســط ،وال نــرى شــي ًئا آخــر ســواها ،بــل نســتطيع تت ّبــع ال ّرمــوش وحــركات العــن
ـادي تقتــرب مــن العــن وتش ـ ّقها بطريقــة مق ـ ّززة،
السـ ّ
ّ
الصغيــرة .نــرى املــوس فــي هــذا املشــهد ّ
تقشــع ّر لهــا األبــدان ،أو تهــرب مــن منظرهــا األعــن.
ـدي
نــرى فــي املشــهد االفتتاحـ ّـي لـــ «ذئــب وغنــم» زمــرة مــن ال ّرجــال ال ّريف ّيــن بلباســهم ال ّتقليـ ّ
متجمعــن حــول خــروف مربــوط مــن رقبتــه إلــى وتــد فــي األرض ،ونــدرك فــي احلــال ّ
أن مصيــر
ّ
هــذا اخلــروف هــو ّ
الذبــح .بالفعــلُ ،يذبــح اخلــروف خلــف مبنــى صغيــر جـ ًّـدا ،هــو منــزل رجــل
متو ّفــى والّــذي ُذبــح اخلــروف ألجــل موتــه ،لك ّننــا ال نــرى عمل ّيــة ّ
الذبــح أبـ ًـدا ،بــل نــرى فيمــا
بعــد ،عنــق اخلــروف املدقوقــة و َرجـ ًـا آخــر يقــوم بســلخ جلــده وتكســير عظــام أرجلــه.
لكــن الفيلــم ،رغــم ّ
كل هــذه األحــداثُ ،يصــ ّر علــى تواضعــه وبســاطته ،ولــو بصر ًّيــا .قــد
ّ
ُ
ّ
ّ
يتســاءل املشــاهد عــن ســبب هــذا ال ّتواضــع :لعلهــا أحــداث الفيلــم التــي تــدور فــي قريــة نائيــة
فــي اجلبــال األفغان ّيــة ،والّتــي تأتينــا مــن أفــواه أوالد هــذه القريــة؟ لذلــك نــرى ّ
أن مخرجــة
خصوصــا األوالد أبطــال
الفيلــم ،شــهربانو ســادات ،تتعامــل مــع هــذا املــكان البعيــد وسـ ّـكانه،
ً
أي رســالة خاطئــة ،أو رســم صــورة كليشــيه مبتذلــة.
ـذر شــديد؛ متج ّنبــة إيصــال ّ
فيلمهــا ،بحـ ٍ
ُ
ـري امل ّتبــع فــي فيلــم بونويــل ودالــي خلـ ّ
ـض املشــاهد،
نفهــم الح ًقــا ْأن ال حاجــة لهــذا العنــف البصـ ّ
ّ
ّ
فاحليــاة فــي هــذه القريــة الصغيــرة بحــدّ ذاتهــا عنيفــة .ســكان القريــة ،الذيــن ال يتجــاوز عددهــم
العشــرين أو الثّالثــن ،والّذيــن جميعهــم علــى مــا يبــدو مــن نفــس العائلــة ،يتحدّ ثــون عــن
ّ
الذئــب ،عــد ّو األغنيــاء واألنــذال ،الّــذي عــادة مــا يظهــر خــال ال ّليــل ،وإن رآه املــرء يتح ـ ّول
إلــى جن ّيــة عاري ـ ًة تســرق عقلــك ويــأكل ّ
الذئــب ماشــيتك.
ّ
أيضــا بطفولتــي بعــض ّ
الشــيء ،رغــم أنّهــا لــم تكــن نائيــة ومنعزلــة إلــى هــذا
يذكرنــي الفيلــم ً
أيضــا ،لك ّننــي اســتدرك ّ
أن األوالد قــد جعلــوا حياتهــم فــي القريــة
احلــدّ ـ أر ّدت القــول قاســية ً
الصبيان ّيــة الّتــي قمــت بهــا برفقــة أخــي األكبــر
ممتعــة ومســل ّيةـ ّإل أنّهــا تخ ّللــت بعــض ال ّرحــات ّ
وأوالد احلــارة إلــى اجلبــال والوديــان املجــاورة حلارتنــا فــي ال ّناصــرة .هــذه اجلبــال لألســف لــم تعــد
خاليــة وبر ّيــة كمــا كانــت عليــه ليــس أكثــر مــن قبــل عشــر ســنوات فقــط! لكــن حيــاة األوالد
فــي الفيلــم مختلفــة ،هــم مــن يصنعــون حيــاة القريــة ،وبال ّتالــي يحبكــون أحــداث الفيلــم،
ويتناقلــون أحادي ًثــا فاضحــة ســمعوها مــن أهاليهــم ،لكــن ليــس مــن املفــروض أن يتداولوهــا
الصغيــر هــذا .مــن هــذه األحاديــث مثـ ًـا ِعشــق وزيــارة أحــد رجــال القريــة ألرملــة
فــي عمرهــم ّ
ً
أيضــا هــي أ ّم
ال ّرجــل الّــذي رأينــاه
محمــول علــى ال ّنعــش فــي بدايــة الفيلــم .هــذه األرملــة ً
أيضــا مــن ِســمات تواضــع
ألحــد األوالد اســمه قــدوة ،الّــذي يقــوم بــدور بطولــي
تقريبــا (وهــذا ً
ً
الفيلــم ،إذ ال تقــوم شــخص ّية واحــدة بــدور البطــل) ،وعلــى إثــر روايــة هــذه الفضيحــة ،الّتــي
الصبيــان
ـارا ،يتعــارك ّ
ـارا وصغـ ً
علــى مــا يبــدو قــد أصبحــت علــى لســان جميــع سـ ّـكان القريــة كبـ ً
ـض بينهــم شــا ّبني مس ـ ّلحني مستفسـ ًـرا عــن ســبب القتــال ،واملثيــر لالهتمــام ّ
فيمــا بينهــم ليفـ ّ
أن
ّ
بالســبب ،فيمــا ك ّنــا نتوقــع منهــم أن يتك ّتمــوا.
األوالد يعترفــون ّ
ّ
ّ
عمــا ميثّلــه الذئــب والغنــم .هــل الذئــب هــو األســطورة فقــط أم هــو األوالد
أتســاءل فــي النهايــة ّ
بعينهــم ،أم أ ّنــه أنــا املشــاهد؟ وهــل الغنــم هــم األهــل فقــط ،أم قــد يكونــون املجتمــع بأســره؟
أو فئــة الكبــار والبالغــن ،الّذيــن يســمحون ألنفســهم أن يقـ ّرروا مــا هــو صحيــح ومــا هــو خطــأ؟

«ال ميكن صنع الثّورة بدون ّ
الشعب»

وقفة ســريعة مــع مونيكا ماورير

حنني عودة ّ
الل

سياسي
البداية ،وعي
ّ

كانــت املخرجــة األملانيــة مونيــكا ماوريــر تبلــغ اخلامســة عشــرة عندمــا ُضربــت واعتقلــت أل ّول مـ ّرة إثــر مشــاركتها
فــي إحــدى املظاهــرات ضــدّ وحش ـ ّية االســتعمار الفرنسـ ّـي فــي اجلزائــر ،فقــد كانــت ناشــطة فــي ّ
كل مــا يتعلــق
السياسـ ّـي
باحلقــوق املدن ّيــة .عملــت بعدهــا فــي أرشــيف ال ّتلفزيــون ،وهنــا ّ
تعمــق نشــاطها ل ُيعنــى بخلــق اخلطــاب ّ
مــن خــال ّ
الشــواهد ال ّتاريخ ّيــة.
ـدأت بصناعــة أفــام مبيزان ّيــة صفــر ،عــن أســئلة تتعلــق بصراعــات ّ
الطبقــة العاملــة والعمــال املهاجريــن ،ومــن
«بـ ُ
هنــاك كان اتّصالــي بالفلســطين ّيني»
فلسطني ،عقب 1967
فــي ظـ ّـل انخراطهــا بالدّ فــاع عــن حقــوق العمــال األجانــب ،وعقــب الهســتيريا الّتــي اجتاحــت أملانيــا بعــد حــرب
 1967ملناصــرة «إســرائيل» ،كانــت مونيــكا أ ّول مــن بــادر بتأســيس احلمــات املناصــرة لفلســطني .وكان العمــال
تنظيمــا ونشــاطً ا ليــس فقــط فــي مســائل تتع ّلــق بحقــوق
الفلســطين ّيني فــي أملانيــا برغــم ق ّلــة عددهــم هــم األكثــر
ً
السياسـ ّـي ،ومــن خــال مســؤولهم هنــاك تع ّرفــت مونيــكا إلــى العديــد مــن
العمــال بـ ّـل ً
أيضــا احلــق فــي ال ّتنظيــم ّ
العائــات الفلســطين ّية وعاصــرت حــرب عــام  1967وعرفتهــا أكثــر ليــس مــن خــال اإلعــام ّ
بــل مــن خــال
جتربتهــم ّ
الشــخصية واملر ّوعــة.
«معرفتــي بهــم كانــت مصــدر إلهــام وإصــرار اللتزامــي الدّ ائــم ليــس فقــط  لل ّتشــكيك مبــا ينشــره اإلعــام املغلــوط،
بــل قــول احلقيقــة وإن كانــت احلقيقــة غيــر مطلقــة إلــى حــد مــا ،كان مــن املهـ ّـم احتــواء صــوت مــن ليــس لــه صــوت،
معرفــة الفلســطينيني فــي أملانيــا عــن قــرب جعلتنــي أعــرف احلقيقــة رغــم كل احلمــات املوجهــة ضدهــم مــن
اإلعــام ،هــذه قيمــة ودرس اكتســبتها مــدى احليــاة ،أن أتعمــق فــي املعرفــة ،أال أطلــق األحــكام بنــاء علــى مــا يــروج
لــه وينشــر فقــط».
فعلي
دور ّ
« بعــد عمل ّيــة ميونيــخ عــام  ،1972راودنــي ّ
الشــك مبــا إن كانــت األفــام الوســيلة األجنــع فــي إيصــال صــوت
الفلســطينيني ووقــف حمــات التحريــض ضدهــم .لــذا رأيــت أنــه كان علـ ّـي القيــام بــدور أكثــر فاعليــة وواقع ّيــة
فتحولــت لدراســة الطــب» .
ـب ،الّــذي لــم تكملــه ،وعملــت فــي غــرف ّ
الطــوارئ و حمــات
هكــذا تركــت مونيــكا األفــام ودرســت الطـ ّ
املناصــرة ّ
ـطيني .فــي لبنــان وأثنــاء عودتهــا إليهــا مــع إحــدى
الطب ّيــة فــي فلســطني ولبنــان مــع الهــال األحمــر الفلسـ ّ
مؤسســات األفــام الفلســطين ّية ،أعمـ ً
ـال تقتصــر علــى شــعارات
تلــك احلمــات ،رأت مونيــكا فــي انتاجــات جميــع ّ
فــي ســياق« :ثــورة ح ّتــى ال ّنصــر ،والبندقيــة فقــط» .
ـت ضــدّ هــذه ّ
الشــعارات بـ ّـل هــي بالغــة األهم ّيــة ،ولكــن فــي نفــس الوقــت كان هنــاك بن ّيــة حتت ّيــة طب ّيــة،
«أنــا لسـ ُ
اجتماع ّيــة وثقاف ّيــة وتعليم ّيــة ومهن ّيــة ضخمــة ومتطـ ّورة بنتهــا ال ّثــورة ،ولــم تكــن معروفــة للفلســطي ّنيني وغيرهــم «
مــن خــال عملهــا فــي املجــال الطبـ ّـي اطلعــت مونيــكا وانغمســت أكثــر مــع املجتمــع الفلســطيني فــي الشــتات،
والــذي رأت أنــه يحمــل الكثيــر مــن القصــص واحلكايــا مــن قصــص الثــورة واملجتمــع واحليــاة.
الســينما ،إلظهــار بن ّيــة
هنــا رأت مونيــكا دور ّ
الســينما الفلســطين ّية وكان قرارهــا بالعــودة مجــد ًدا إلــى ّ
مؤسســة ّ
ال ّثــورة ،وملــاذا ســم ّيت ثــورة فلســطين ّية ،ومــا معنــى ال ّثــورة .فهــي مجــد ًدا عــودة إلــى اجلمهــور.
تصوير الثورة
حاليــا علــى مشــروعها «تصويــر ال ّثــورة» وهــو مشــروع يهــدف إلــى إنشــاء ذاكــرة بصر ّية-ســمع ّية
ـكا
تعمــل مونيـ
ً
للفتــرة الّتــي ســمتها صفحــة ذهب ّيــة فــي تاريــخ صنــع ال ّثــورة الفلســطين ّية ،مــن خــال رقمنــة واســتعادة ّ
الذاكــرة
ّ
الســينمائ ّية الفلســطين ّية فــي ّ
الشــتات ،حيــث تــرى املناضلــة مونيــكا ّأن مســؤول ّيتها اآلن هــي إيصــال كل مــا
ّ
خاصــة ّأن عملهــا فــي ال ّتوثيــق مــع «وحــدة أفــام فلســطني» ال ّتابعــة ّ
ملنظمــة ال ّتحريــر جعــل مــن املــا ّدة
متلكــهّ ،
الشــاب مــن ص ّنــاع األفــام وغيرهــم بحاجــة إلــى هــذه ّ
املتوفــرة لدّ يهــا ممنهجــة إلــى حــد مــا .فاجليــل ّ
الذاكــرة الّتــي
ـطيني منوذجـ ّـي كبــر فــي ّ
الشــتات ،علــى أمــل أن تُعــاد الكــرة يو ًمــا مــا.
شــهدت علــى حنــن ملجتمــع فلسـ ّ
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ـي "نحبــك هــادي"
قــراءة فــي الفيلــم ال ّتونسـ ّ

فيلم "آخر واحد فينا"

املغــادرة مــن ال ّلغــة إلــى ّ
الطبيعــة فــي مســاءلة احلضــارة اإلنســان ّية

ملك عفونة
لز ٌم باإلفصاح عنه
تأويلٌ ُم ِ
يوجههــا
(إذا َ
الســينمائ ّية علــى ظهــر حصانــك ،فاخــرج مــن ال ّنـ ّ
ـص اآلن ،إ ّنــه عربـ ٌة ّ
أردت أن تقتحــم هــذه ال ّتجربــة ّ
ســائس) 
ـكل الفيلــم ال ّزمنـ ّـي حركتــان متضا ّدتــان ،لســردٍ بصــريٍّ يتفـ ّـكك وكينونــةٍ تتكاثــف .يغــاد ُر املشــهدُ
تتناسـ ُـل مــن هيـ ِ
َ
تقتــرب العدســ ُة بنــا منهــا مــع ارتــداد البطــل
أفقــه امل ّتســع ومســاحاته املمتــدّ ة نحــو تفاصيــل صغيــرة مبعثــرة،
ُ
إلــى ذاتــه غيــر املقصــودة ،الّتــي متنحــه إ ّياهــا ،بصمــت وقســوةّ ،
ـاحات تتبادلهــا
الطبيع ـ ُة املوزّعــة بإتقــان بــن مسـ ٍ
الوحش ـ ّية وال ّتناغــم.
خال ًفــا لالنتقــال املُ
ُ
ِ
ـاس زمن ّيــة
ـ
أنف
ـى
ـ
عل
ـة
ـ
ي
وت
الص
ـات
ـ
ي
اخللف
ر
ـ
تتناث
ـرة،
ـ
وع
ـرى
ـ
أخ
ـى
ـ
إل
ـهلة
ـ
س
ـة
ـ
ي
بصر
ـر
ـ
ط
أ
ـن
ـ
م
ـع
ـ
ب
تتا
ٍ
ّ
ٍ
ّ ّ
ّ
ُ
ّ
ـاذب البطــل ،فينقطــع فجــأ ًة صــوت البيئــة احمليطــة ،الّــذي
متقطعــة ،ل ُتسـ ّرب ربّ ــا حلظــات الغفلــة واالنتبــاه الّتــي تتجـ ُ
ـاوب فـ ّـج ُيحاكــي تشـ ّرد
ـادي صـ ُ
ـوت املوســيقى ال ّتأثير ّيــة فــي تنـ ٍ
مــا إن تندمــج معــه فتنســاه ح ّتــى يغــزو وجــو َده العـ ّ
ـب هــذه املقاطــع املوســيق ّية مــن ّ
الصوتــي
الشــريط ّ
البطــل بــن غفلتــه عــن ضياعــه وانتباهــه لهــا ،لهــذه الغفلــة .تثـ ُ
إلــى مــن الفيلــم فــي خلخلــةٍ مفاجئــة لألمكنــة وعبـ ٍـث باملســافات ،فقــط حــن تعــود هــذه املقاطــع إلــى مكانهــا فــي
الصوتــي ُ
ـت إلــى منطقــة مح ّرمــة تتق ّلــب فيهــا أذهــان ّ
ّ
الشــخص ّيات.
أدرك أنّنــي ُغـ ّرر بــي وخُ طفـ ُ
الشــريط ّ
في نزع أحشاء الفيلم
ــينمائي
الس
جســدها
مــن
لفكرتــه
ــفي
تعس
انتــزاع
دون
للفيلــم
املفاهيمــي
احملتــوى
فــي
ــا آم ًنــا
ال أتخ ّيــل تو ّغ ً
ّ
ّ
ٍ ّ ّ
ّ
ّ
ٌ
الوســيم ،وجتريدهــا باعتبارهــا ثيم ـ ًة عامل ّيــة تســتحقّ ال ّتأ ّمــل ،مــا عــدا ذلــك ،غــرق فــي ال ّتداخــات التــي يخلقهــا
اجلمالــي) للموضــوع.
قنــي -
ال ّتنــاول ّ
ّ
الســينمائي (ال ّت ّ
َ
كمــا لــو أ ّنــه ُيجبــر ال ّتاريــخ علــى االنزيــاح نحــو مركز ّيــة أخــرى ،يعيــدُ عــاء الدّ يــن ســليم تشــكيل العالقــة بــن
ثالثــة فواعــل أساسـ ّية فــي احلضــارة اإلنســان ّية :ال ّلغــة ّ
والطبيعــة وجغرافيــا اجلهــات ،ويعبـ ُ
ـث مبواقعهــا ال ّراهنــة علــى
خارطــة الق ـ ّوة االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة للعالــم ،مــن خــال رصــد صيــرورةٍ فرد ّيــة لــذات ،تصبــح أثنــاء رحلتهــا
َ
املرجتلــة ّ
الشــرار َة املثيــر َة الحتمــالِ هــذه املعادلــة.
رغبــة ّ
ـاث جديــد ،فــي بحـ ٍـث عــن
الصحــراء ،ومغــادرة موطنــه إلــى أوروبــا نحــو انبعـ ٍ
الشــاب اإلفريقـ ّـي بالهــرب مــن ّ
ّ
القيــم اإلنســان ّية الغائبــة فــي األنظمــة االجتماع ّيــة املش ـ ّوهة التــي تســود فــي بلــده ،تضعنــا أمــام ســؤال جغرافيــا
ـادي اجلانــب حلركــة الهجــرة مــن اجلنــوب إلــى ّ
الشــمال ،والّتــي جنتز ُئهــا إن لــم نضعهــا فــي
اجلهــات ،وال ّتدفــق أحـ ّ
ـادي اجلانــب حلركــة االســتعمار مــن ّ
الشــمال إلــى اجلنــوب ،ليصبــح هــذا ال ّتجــاور ُم َ
دخـ ًـا يبيـ ُـح
مواجهــة ال ّتد ّفــق أحـ ّ
الســؤال عــن العالقــة مــا بــن ال ّتد ّفقــن؛ مــا حقيقتهــا؟ وكيــف تُصــدَّ ر فــي اخلطــاب وترســو فــي املُخ ّيلــة؟ يعيدنــا هــذا
ّ
الصحــراء،
التأ ّمــل مـ ّرة أخــرى إلــى ســيناريو املقدّ مــة ،ولكــن بقــراءة أخــرى :شــاب إفريقـ ّـي يضطـ ّر لالنفصــال عــن ّ
ـدي ،بح ًثــا فــي بلــد املســتعمر عــن القيــم اإلنســان ّية الّتــي اســتلبها
ـراب أبـ ّ
ومغــادرة موطنــه إلــى أوروبــا نحــو اغتـ ٍ
ِ
ومصادرهــا ،اضطــرا ٌر ينتهــي فيمــا
نهــج لألنظمــة االجتماع ّيــة رافــق نه َبــه لــأرض
وا ّدعــى امتالكهــا عبــر تشــويه مُ َ
بعــد بقطيعــة كاملــة مــع ال ّتاريــخ.
حلمــا
ـس
ـ
تلم
ة
ـ
رؤي
ـا،
ـ
نهائي
ـفه
ـ
لنس
ـا
ـ
رمب
أو
ـارها
ـ
مس
ـل
ـ
لتعدي
ـرح
ـ
ويط
ـم،
ـ
الفيل
ـا
ـ
يلتقطه
هــذه هــي حلظــة الوعــي الّتــي
ً
ُ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
فــي قلــب احلقيقــة .ولكـ ّـن الشــروط ال ّتاريخ ّيــة ال ّراهنــة التــي أنتجــت حالــة الهجــرة غيــر الشــرع ّية ومــا يتعلــق بهــا مــن
مصفوفــة ال ّتفاوتــات احلضار ّيــة الّتــي ُعزيــت إلــى اجلغرافيــا فــي األدب ّيــات األوروب ّيــة ،هــي أعقــد ّ
بالطبــع مــن مجـ ّرد
تقســيمها إلــى مسـ ِ
ـتعمر يعيشــها .فهــذا ال ّنظــام رغــم وضوحــه عنــد موضعتــه فــي بنيتــه
ـتعمر يحتـ ّـل ال ّروايــة و ُمسـ َ
السوســيولوج ّيةّ ،إل أ ّنــه ليــس مجـ ّر ًدا منهــا ،ليــس والفــرد ُمكـ ّو ٌن أساسـ ٌّـي فــي هــذا
ـه
ـ
ظروف
ـن
ال ّتاريخ ّيــة ،وجتريــده مـ
ّ
ّ
ال ّنظــامِ ،سـ َـمته ال ّتفاعــل وال ّتأثــر.
ّ
احتجاجــا أو ملج ـ ًأ أو تعديــل
ـى،
ـ
الفوض
ـك
ـ
تل
كل
ـن
ـ
م
ة
ر
ر
ـ
ح
م
ـا،
ـ
واجلغرافي
ـي
ـ
الوع
هنــا تبــر ُز الغابــة ،منطق ـ ًة فــي
ُ ّ ً
ً
ّ
مســار .تبــر ُز فــي ال ّلحظــة الّتــي ِ
يضــل فيهــا البطــل طريقــه ،فيعبـ ُ
ـث حضو ُرهــا تدريج ًّيــا مبفهــوم ّ
الضيــاع .ال نســتطيع
االنحيــاز إلــى أحــد ال ّتلميحــات الّتــي تطلقهــا الغابــة كوجهــةٍ غيــر مرتقبــة فــي رحلـ ِة جلــوءٍ نحــو ّ
الشــمال ،جلــوء؟
ـوءا؟ هــل حضــور الغابــة هنــا محــاكا ٌة لالغتــراب
كيــف نسـ ّـمي الرحيــل إلــى وجهــةٍ تفتــرض املــوت بغيــة وصولهــا جلـ ً
ّ
والضيــاع وال ّتخ ّبــط الّــذي يعيشــه املهاجــرون ال ّناجــون مــن رحلــة ال ّلجــوء فــي ثقافــةٍ أخــرى ولغــةٍ عاجزة عــن احتضان
أفكارهــم ومشــاعرهم ،أم أنّهــا نبــوء ٌة للوجهــة الّتــي علــى احلضــارة أن «تلجــأ» إليهــا لكــي تنجــوّ :
الطبيعــة.
مهمــا أرادت الغابــة أن تقــول ،فقــد قالتــه بصمــت ،فــي فيلـ ٍـم اســتثنى ال ّلغــة؛ محطـ َة اإلقصــاء واالحتــواء األولــى،
لربّ ــا كانــت هــذه املغــادرة ليســت فــي ال ّنهايــة ســوى مغــادرة مــن ال ّتاريــخ إلــى ّ
الطبيعــة ،مــن انتصــار ال ّتاريــخ بال ّلغــة
ّ
إلــى انتصــار ّ
ـداد لعناصــر الطبيعــة ،وتصبــح
الطبيعــة بال ّتخ ّلــي عنهــا ،فبــا لغــة تســتحقّ الكائنــات مرتبتهــا كامتـ ٍ
رمــو ًزا كون ّيــة.
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ّإن الهــدوء ســمة املقابــر وال ميكــن للحيــاة أن تبـ ُزغ وتع ّبــر عــن نفســها دون ضجيــج ،كذلــك يـ ّ
ـدل صــراخ الوليــد
علــى حياتــه ،وكذلــك تـ ّ
ـب
ـدل ال ّثــورة علــى إرادة احليــاة ،وكذلــك كان املخــرج ال ّتونسـ ّـي محمــد بــن عطيــة ُيحـ ّ
لبطلــه ّ
ـاب «هــادي» أن يكــون.
الشـ ّ
ـينمائي؛ أفضــل مم ّثــل ملجــد مســتورة فــي دور هــادي ،وأفضــل
السـ
الفيلــم الّــذي فــار بجائزتــي مهرجــان برلــن ّ
ّ
عمــل أ ّول ملخــرج ،ملخرجــه محمــد بــن عطيــة ،عــرف ردود فعــل متباينــة ،ولئــن كان الفتــور ســمة ردود الفعــل
ال ّتونسـ ّية ،فـ ّ
ـإن األقــام األجنب ّيــة عانــت فــي تقييمهــا مــن ســوء فهــم لــم ينــج منــه ّإل قليــلّ ،إن عالقــة "نحبــك
هــادي" بالواقــع ال ّتونسـ ّـي عميقــة إلــى حــدّ يحتــاج فيــه املــرء إلــى ّاطــاع أكبــر ،مــع ذلــك تبقــى نظــرة اآلخــر
ـورا منط ّيــة كثيــرة فــي وجــه املشــاهد الغربـ ّـي عــن البــاد
ّ
مهمــة إلــى حــد مــا ،ذلــك ّأن "نحبــك هــادي" كســر صـ ً
العرب ّيــة.
ـأي شــكل ،لقــد كان هاد ًئــا فــي أغلــب دقائقــه الثّمانــي والثّمانــن ،رمبــا
لــم يبحــث الفيلـ ُـم أن يصــدم املشــاهد بـ ّ
ـدوءا محتق ًنــا مثــل بطلــه «هــادي» ،ذلــك ّ
ـاب ال ّتونسـ ّـي ســليل العائلــة القيروان ّيــة رفيعــة املقــام ،املشــرف
الشـ ّ
هـ ً
كل شــيء ُيعــدُ بشــكل يحلــم بــه ّ
علــى ال ـ ّزواج وعلــى بــدء حيــاة منوذج ّيــة هادئــة .بــدا ّأن ّ
ـاب عربـ ّـي
كل شـ ّ
تقريبــا ،فالــدّ ار تـ ُ
ـكاد ت ّهــز الســتقباله ،وال ّزوجــة جميلــة وســعيدة ،ووالــدة نبيهــة تك ّفلــت بـ ّ
تقريبــا،
ـكل شــيء ً
ً
وبــدا مــن خــال مشــهد اخلطوبــة أ ّنــه مستســلم ملشــيئة أ ّمــه متا ًمــا.
لكـ ّـن العــن ال تقــدر علــى اإلذعــان حــن يذعــن ّ
كل شــيء آخــر .لقــد نقــل لنــا مجــد مســتورة بشــكل بديــع
وصــادق عنــف الكبــت الّــذي يتشـ ّـكل داخلــه .يحــاول هــادي أن ُينقــذ عملــه بالبحــث عــن زبائــن فــي مدينــة
الســاحل ّية ،حينمــا يتعــرف علــى رمي ّ
الســياح ّية ،ويقــع فــي هواهــا ُقب ْيــل أ ّيــام مــن زواجــه ،وبــن
املنشــطة ّ
املهد ّيــة ّ
ّ
الدّ
الصــراع رامـ ّـي الــذي
خيــار العــودة إلــى الواقــع واالكتفــاء باحللــم ،وحتويــل احللــم إلــى مشــروع واقعـ ّـي ،يحــدث ّ
ـري مــن حالــة البدايــة إلــى حالــة اخلتــام.
ينقــل بطــل الفيلــم بهــدوء عبقـ ّ
كان اجلانــب االجتماعـ ّـي ّ
الصامتــة واملع ّبــرة ،فمثــا أولــى محمــد بــن عطيــة
أيضــا طاغ ًّيــا علــى مشــاهد الفيلــم ّ
والصناعــة بصــور ش ـ ّتى،
أهم ّيــة ملشــاهد بحــث هــادي عــن عمــاء جــدد ،فع ّبــر عــن ركــود قطاعــي ال ّتجــارة ّ
ّ
ولكــن مــا يهمنــا ،هــو ّأن ّ
كل ذلــك ُمـ ّرر بهــدوء وبســاطة فــي خلف ّيــة أحــداث الفيلــم الدّ رام ّيــة .نحــن لســنا أمــام
القصــة كالســيك ّية
فيلــم «تنــاول العديــد مــن القضايــا الهادفــة» ،بــل أمــام فيلــم رومانسـ ّـي ،ولئــن كانــت هــذه ّ
ومألوفــة ،فــإن ســياقها املتشـ ّـكل فــي اخللف ّيــة أكســبها ُبعـ ًـدا جمال ًّيــا عمي ًقــا ،فبــدت بذلــك مشــاهد الفيلــم
ا حاسـ ًـما.
أقــرب إلــى ال ّلوحــات ال ّتشــكيل ّية الّتــي تأخــذ وقتهــا فــي مــكان ال يبــدو فيــه الوقــت عامـ ً
ّ
كان مشــهد املقبــرة أحــد هــذه ال ّلوحــات ،ولقــد اســتفاد املخــرج مــن مقبــرة املهد ّيــة ّ
الشــهيرة املطلــة علــى البحــر
فــي مشــهدين ،أحدهمــا صامــت (صمــت القبــور) ،وثانيهمــا كان خلف ّيــة حلــوار هــادي ورمي عــن ال ّثــورةّ .إن
املقبــرة فضـ ًـا عــن موقعهــا اجلميــل ،توحــي بهــدوء مضاعــف إلشــرافها علــى البحــر ،وبســكون كاذب ّ
ألن املــاء
يجاورهــا ،متا ًمــا مثــل هــذا ّ
ـاب ال ّتونسـ ّـي الّــذي يحــاول أن يكــون كمــا يرتضــي منــه الكبــار.
الشـ ّ
الصمــت ،وجت ـ ّرأ علــى الــكالم أمــام املقابــر عــن ال ّثــورة ،طب ًعــا
وحــن تع ـ ّرف هــادي علــى رمي ،كســر قدس ـ ّية ّ
بنفــس األســلوب املــراوغ ،لــم يكــن هــادي أو رمي مــن الثّور ّيــن األفــذاذ ،ولــم تكــن رمي حاضــرة يــوم هــروب
املخلــوع ،ولــم يفعــل هــادي آنــذاك ًإل مرافقــة زمالئــه فــي العمــل ،لك ّننــا نعــرف ّأن هــادي فــي تلــك ال ّلحظــة
كان ّ
اخلاصــة ،ورمي هــي قلــب تلــك ال ّثــورة.
يحضــر لثورتــه ّ
بالصمــت عــن ّ
كل مــا هــو
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صنعــت
ّ
ّ
ّ
ًّ
ً ًّ
بالصــوت ليع ّبــر عــن ّ
كل مــا هــو حقيقـ ّـي ،رمبــا لذلــك مثـ ًـا كان حديثــه مــع
ـه
ـ
وقابل
ـادي،
ـ
ه
ـاة
ـ
حي
ـي
ـ
ف
مز ّيــف
ّ
خطيبتــه خديجــة يتـ ّـم بال ّرســائل ال ّن ّص ّيــة القصيــرة ،بينمــا تأخــذ عالقتــه بــرمي شــك ً
ال حوار ًيــا أكبــر ،مــع الكثيــر
مــن الرقــص والضحــك والغنــاء وأصــوات أخــرى.
ّ
ّ
ويحافــظ هــادي علــى هدوئــه العصيــب ح ّتــى تأتــي تلــك اللحظــات الثــاث احلاســمة ،ويج ـ ّرب أن يبــادر،
فيطلــب فــي حلظــة أولــى مــن خديجــة أن تفكــر فــي أمــر هــذه العالقــة ّ
الشــبيهة بالقــدر ،ويعــد فــي حلظــة ثان ّيــة
رمي بــأن يتبعهــا إلــى آخــر الدّ نيــا ،ويصــرخ بألــم فــي وجــه أ ّمــه امللتاعــة ويصارحهــا باحلقيقــة.
لرمبــا كان فيلــم "نحبــك هــادي" أكثــر األفــام ال ّتونســية تعبيـ ًـرا عــن ال ّثــورة ،دون أن يخــوض فــي ال ّتفاصيــل
السياسـ ّية وعبــر مــزج إيقاعـ ّـي بــن فكــرة الهــروب وفكــرة البقــاء ،ت ّتج ّلــى صــورة عميقــة وعفو ّية لتونــس احلاضر.
ّ
وجها لل ّتشاؤم ،بل لعله ال ّتفاؤل ذلك الّذي غ ّير قرار هادي ،ودفعه للبقاء.
لم أ َر في نهاية الفيلم ً
(نُشرت هذه املّادة في موقع نون بوست بتاريخ  18كانون الثّاني )2017
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تصــورات ســابقة ومنــاذج جديــدة
الســينما الفلســطين ّية:
ّ
الرجــل البطــل فــي ّ
ّ
صالح ذ ّباح
الســينما الفلســطين ّية هــو وليــد ســرد ّية
مــن نافــل القــول ّأن احلديــث عــن ال ّرجــل البطــل (بروتاجينســت) فــي ّ
مؤســس ،لــذا هــو ال يتص ـ ّرف وفــق روايــة
هزميــة تشـ ّـكل النكبــة  فيهــا املرجع ّيــة أو نقطــة البدايــة كحــدث ّ
ـينمائي
ـيكي للتصـ ّور ،ناهيــك عــن غيــاب ح ّيــز تقنـ ّـي  -صناعـ ّـي  سـ
ّ
انتصــار جتعــل منــه بطـ ًـا باملعنــى الكالسـ ّ
ّ
خللــق هــذه ال ّنمــاذج فلســطين ًّيا ح ّتــى قبــل ال ّنكبــة ،وح ّتــى فــي ظــل وجــود هــذه الصناعــة عرب ًّيــا فــي مصــر ،صـ ّور
مهمشــة ،علــى ال ّرغــم مــن ّأن فلســطني كانــت قض ّيــة هــذه األفالم.
ـطيني فيهــا  كشــخص ّية غيــر محور ّيــةّ ،
الفلسـ ّ
ـطيني لفكــرة ال ّنجــم الالمــع ذي الكاريزمــا االســتهالكيةّ
السـ
لــذا ال يخضــع  ال ّتعامــل مــع البطــل ّ
ـينمائي الفلسـ ّ
ّ
إن اســتخدمنا مصطلــح «اســتهالك الثقافــة» وفقــا ملدرســة فرانكفــورت ،واألجــدر بنــا  فحصــه ورؤيتــه مبنظــور
السياسـ ّـي  
الســياق ّ
ســينما «اجلنــوب العاملـ ّـي» املقاومــة لســرد ّيات اخلطــاب األبيــض ،آخذيــن باحلســبان تأثيــر ّ
الســردية مضمو ًنــا وتنفيــذً ا.
فــي تشــكيل ّ
نلحــظ أن فتــرة «ســينما ال ّثــورة الفلســطين ّية»  فــي الســتين ّيات والســبعين ّيات  أفــرزت منــاذج وثائق ّيــة مجنــدّ ة
لهــدف املقاومــة ،خضعــت عــادة لثنائ ّيــة الضحيــة  /الفدائــي ،وتصـ ّرف البطــل وف ًقــا ملــا هــو مطلــوب منــه وطن ًّيــا
ـادي البعــد ،يعــود ذلــك لطبيعــة هــذه األفــام وانضوائهــا حتــت جنــاح
فــي شــكل مــن أشــكال االختــزال أحـ ّ
الســينما ال ّروائ ّيــة مــا كان
الســينما ال ّروائ ّيــة الطويلــة داخــل فلســطني ،اقترحــت ّ
الفصائــل املقاومــة ،ومــع انطــاق ّ
غيــر متو ّفــر فــي ســينما ال ّثــورة .علــى ســبيل املثــال ،أظهــر  فيلــم «عــرس اجلليــل» مليشــيل خليفــي ( )١٩٨٦
منوذجــا أوديب ًّيــا ّ
ـيكولوجي الّــذي وضعــه كنفانــي فــي
ـطيني ،فــي اســتكمال للخـ ّـط السـ
ً
ّ
مركبــا لل ّرجــل الفلسـ ّ
روايــة «رجــال فــي الشــمس» حــول العالقــة بــن العجــز اجلنسـ ّـي والعقــم السياسـ ّـي ،وزاده خليفــي تعقيـ ًـدا
ّ
املضطربــة بــن مختــار القريــة وابنــه العريــس ّ
ـاب الّــذي حــاول التمـ ّرد علــى ابيــه
نفسـ ًّيا مــن خــال العالقــة
الشـ ّ
ـري بــن جيــل ال ّنكبــة األ ّول الّــذي
فــي إحالــة أوديب ّيــة إلــى ال ّنظر ّيــة الفرويديــة ،فــي إشــارة إلــى اختــاف جوهـ ّ
ميثّلــه املختــار واجليــل الثّائــر لألبنــاء.
باإلضافــة إلــى النمــوذج األوديبـ ّـي ،حضــر الح ًقــا منــوذج الالبطــل ال ّروائـ ّـي ،الّــذي شـ ّـكل إحــدى طــرق تعامــل
الصدمــة الكبيــرة فــي ال ّنكبــة وكان لذلــك تعبيراتــه املختلفــة فــي األعمــال أألدب ّيــة
ـطيني مــع واقعــه بعــد ّ
الفلسـ ّ
مــن أبرزهــا روايــة  «املتشــائل» إلميــل حبيبــي ،وباإلمــكان رؤيــة امتــداد هــذا اخلــط ســينمائ ّيا فــي أفــام إيليــا
ســليمان مــن خــال الالبطــل احملــاط باملفارقــات املضحكــة لشــدّ ة مأســاو ّيتها .مبقدورنــا اعتبــار ثالث ّيــة أفــام
ســليمان« :سـ ّ
ـينمائيا
ـجل اختفــاء» (« ، )١٩٩٦يــد إلهيــة» (« ، )٢٠٠٢الزمــن الباقــي» ( )٢٠٠٩جتل ًّيــا سـ
ً
ـوري مــن خــال اســتعمال األســاليب مــا بعــد احلداث ّيــة فــي ال ّتقطيــع،
مرسـ ًـخا لفكــرة الالبطــل بشــكل كاريكاتـ ّ
ّ
ّ
والســرد غيــر اخلطـ ّـي ،واملؤثــرات البصريــة واألحــداث اخلارقــة للطبيعــة.
ّ
ـادي) علــى األرض تأثيــر علــى تشــكيل ّ
الشــخصيات
كان  لزيــادة تعقيــد األوضــاع السياسـ ّية واملاد ّيــة (احل ّيــز املـ ّ
علــى ّ
الســرد ّية الفيلم ّيــة الفلســطين ّية  ،كاحلواجــز الّتــي خلقــت الفدائيــن فــي «اجل ّنــة
الشاشــة وبنائهــا فــي ّ
اآلن» ( ،)٢٠٠٥أو اجلــدار الّــذي أنتــج شــخصية عمــر ســرد ًّيا  فــي فيلــم «عمــر» ( ، )٢٠١٣أو غلــق احلــدود
بــن غـ ّزة ومصــر الّــذي خلــق «أراب أيــدول»( )٢٠١٦وإصــرار مخــرج هــذه األفــام ،هانــي أبــو أســعد ،علــى
ـودي مــا بعــد حداثـ ّـي .أو واقــع املخ ّيــم واخلنــاق املشــدّ د علــى
خلــق أبطــال ذكــور مقاومــن ذي ملمــح هوليـ ّ
الفلســطين ّيني الّــذي أنتــج شــخصية مثــل موســى فــي «حــب ،ســرقة ،ومشــاكل أخــرى» ( )٢٠١٦للمخــرج
مؤ ّيــد عل ّيــان ،ومأســاة القــرى املنتفخــة واملل ّوثــة فــي اجلليــل التــي أنتجــت شــخصية جــودت فــي «بــدون
موبايــل» ( )٢٠١١للمخــرج ســامج زعبــي.

الســرد ّية اجلماع ّيــة املباشــرة ،لــذا  كان مشــترك ًا كذلــك ارتبــاط عصرنــة
فلســطني تبــدأ مــن الفــرد بعيـ ًـدا عــن ّ
األبطــال (  )modernizationبفردان ّيــة كل منهمــا ( ،)individualismوشــعورهما أنّهمــا جــزء
واملؤسســات الدول ّيــة ملوســى ،وفهمهمــا
مــن منظومــة العوملــة ،هــذا مــا أتاحــه «املوبايــل» جلــودت ،أو الفيــزا
ّ
بالتوجــه الفردانـ ّـي لـ ّ
ـكل منهمــا فــي صراعــه مــع محيطــه،
ـبي عندمــا يرتبــط
ّ
لهــذا األمــر وعرضــه هــو حتديــث نسـ ّ
والبحــث عــن طريقــة للهــروب مــن املجموعــة /األرض.
العامــل املشــترك فــي ّ
الســينما الفلســطين ّية
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
ج
ر
ال
ـل
ـ
للبط
ـة
ـ
مختلف
ـورة
ـ
بص
الشــريطني الّــذي أســهم  باخلــروج
ّ
ّ
ّ
يعــود إلــى كــون ّ
الشــريطني مندرجــن حتــت جانــر الكوميديــا اخلفيفــة (  )light comedyوالتــي بــدت
ـدي لالحتــال ومــن
وكأنّهــا مخ ّلصــة لل ّرجــل البطــل مــن التو ّقعــات واألمــال املع ّلقــة عليــه فــي املقاومــة والتصـ ّ
التأطيــر اجلـ ّ
ـادي البعــد  داخــل الســرد ّية الفيلم ّيــةّ .
وكأن املؤلفــان فــي هذيــن العملــن  أبرمــا عقـ ًـدا
ـاف وأحـ ّ
منصاعــا ملجموعتــه وال يحمــل همومهــا
مــع املشــاهد مفــاده منــذ البدايــة ّأن الفلســطيني ليــس بطـ ًـا ،وليــس
ً
اجلمع ّيــة للوهلــة األولــى ،بــل هــو علــى صــراع معهــا.
الســينما الفلســطين ّية ولنمــوذج
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
املتناول
ات
ي
ـرد
ـ
الس
ـي
لــذا باإلمــكان رؤيــة مالمــح عا ّمــة لســيرورة تطـ ّور فـ ّ ّ
ّ
ـطيني
السـ
ال ّرجــل البطــل فيهــا ،مــع كامــل اإلدراك بأ ّنــه مــن غيــر املمكــن ال ّتعامــل مــع اإلنتــاج ّ
ـينمائي الفلسـ ّ
ّ
ـادي ّ
ـادي ووضــع هذيــن
الشــكل واملضمــون فــي تأ ّثــره باملعطيــات والواقــع املـ ّ
كمعطــى صلــب ،متجانــس ،وأحـ ّ
الفيلمــن حتــت املجهــر البحثـ ّـي ميك ّننــا مــن تت ّبــع التطـ ّورات الّتــي حلقــت بالســينما الفلســطين ّية  ،وســيطً ا بصر ًّيــا
لســرد ّيات الفلســطينيني وملــا تشـ ّـكل مــن منــاذج جديــدة علــى ّ
الشاشــة ،مــع التنويــه بأ ّنــه مــا مــن ا ّدعــاء ّأن هــؤالء
ال ّرجــال أو ال ّنمــاذج لــم تكــن موجــودة مطل ًقــا مــن قبــل ،لكنهــا نتــاج مــن ال ّتقاطعــات للتصـ ّورات الســابقة علــى
ّ
الشاشــة وتركيبــات اكثــر فسيفســائي ًة وتداخـ ًـا مــن بســاطة عــرض ثنائيــة املقــاوم /املســتلم أو الفحــل /املخصـ ّـي
أو الوطنـ ّـي /اخلائــن وإلــى مــا شــابه مــن ال ّتقســيمات الدوكوتوم ّيــة.

املثيــر واملشــترك بــن ّ
الشــريطني األخيريــن صعوبــة رؤيــة  أبطــال  تقليد ّيــن فــي هــذه املســاحات ،هــم أبطــال
والســلطة
معاركهــم ّ
الصغيــرة الفردان ّيــة فــي وجــه ثــاث دوائــر :املنظومــة االجتماع ّيــة الداخل ّيــة (العائلــة)ّ ،
ّ
والســلطات اإلســرائيل ّية.
ة)،
ي
ـطين
ـ
الفلس
ـلطة
ـ
الس
أو
ـة
ـ
للقري
ـي
ـ
ل
احمل
ـس
ـ
احملل ّيــة (املجل
ّ
ّ
ّ
عنــد التدقيــق فــي شــخص ّيتي موســى وجــودت كنموذجــن لرجلــن فلســطين ّيني داخــل قالــب فكاهــي،
ـاني للشــخص ّيتني علــى نحــو غيــر مألــوف  فلســطين ًّيا فــي
باإلمــكان استشــفاف ســهولة توصيــل البعــد اجلنسـ ّ
الســينما .وميكــن إحلــاق ذلــك أيضــا  بطبيعــة األجيــال اجلديــدة والشــا ّبة مــن املخرجــن الفلســطين ّيني كســامح
ّ
زعبــي ومؤ ّيــد عل ّيــان ال ّلذيــن تبن ّيــا إيقا ّعــا ســري ًعا فــي أحــداث ال ّروايــة وطبيعــة الشــخوص التــي تبــدو واقع ّيــة
جــدّ ا ،مت ّثــل دون تك ّلــف ،وبعيــدة عــن الكليشــيهات البصر ّيــة التــي اســتعملت فــي عــدد مــن األفــام ســواء
مــن خــال ّ
احلطــة ،أو البندق ّيــة أو العبــارات املباشــرة فــي احلديــث عــن فلســطني ،مــا ّ
يؤكــده املخرجــان هــو ّأن
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والســينما
عــن القــدس
ّ

محمود شقير

1
بالســينما منذ ما قبل ال ّنكبة عام  1948وإلى ما بعد هزمية حزيران عام ،1967
اهتمام
القدس
ملدينة
كان
ّ
الســينما،
وقــد اســتم ّر ذلــك االهتمــام إلــى مــا قبــل انتفاضــة احلجــارة عــام  ،1987ثـ ّـم وقعت القطيعة مع دور ّ
وذلــك بإغالقهــا طــوال فتــرة االنتفاضــة وإلــى مــا بعدها بســنوات ،غيــر ّأن هذا االهتمام أخذ يظهــر من جديد،
الفلسطيني ،واملقهى
الوطني
السينمائ ّية الّتي يقدمها املسرح
من خالل مركز يبوس
الثقافي ،وبعض العروض ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافي ال ّتابع للمكتبة العلم ّية ،وعروض أخرى؛ تقدّ مها في املناسبات؛ املراكز الثّقاف ّية املختلفة في املدينة.
ّ
الســينما فــي القــدس
دور
ـت
ـ
كان
ـران،
ـ
حزي
ـة
ـ
هزمي
ـل
ـ
قب
ـا
ـ
م
ـى
ـ
وإل
ـرين
ـ
العش
ـرن
ـ
الق
ـن
ـ
م
ات
ي
ـين
ـ
اخلمس
ـنوات
فــي سـ
ّ
ّ
تشـ ّـكل مــع املقاهــي وال ّنــوادي واملكتبــات والفنــادق واملطاعم ،مظهـ ًـرا من مظاهر ال ّنــزوع املدنـ ّـي املرافق لنهوض
ّ
الطبقــة الوســطى ،ومــا يســتتبع ذلــك مــن ميــل إلــى ال ّترفيــه عــن ال ّنفــس وال ّتســلية ،وإقامــة عالقــات اجتما ّعيــة
منفتحــة ،وتواصل مــع األصدقــاء.
للســينما تقــع اثنتان منها في شــارع صــاح الدّ ين ،والثّالثة في شــارع الزهــراء.
وكانــت فــي القــدس ثــاث دور ّ
ّ
ـت؛ وأنــا طالــب فــي املدرســة ال ّرشــيد ّية ،أقطــع ّ
الشــارع نحــو ســينما احلمــراء ،أتفـ ّرج علــى امللصقــات التــي
كنـ ُ
ـورا ملمثّلــن ومم ّثــات ،ثـ ّـم أذهــب للغايــة نفســها إلــى ســينما ال ّنزهــة الّتــي تقــع فــي آخــر ّ
الشــارع ،وال
ـ
ص
ـل
حتمـ
ً
ّ
تبعــد عــن ســينما احلمــراء إل مئتــي متــر أو أكثــر قليـ ًـا ،وحــن ظهــرت ســينما القــدس فــي شــارع ال ّزهــراء تع ّزز
السينما في حياة املقدس ّيني واملقدس ّيات .وكان من الالفت لالنتباه ّأن ًّ
السينما الثّالث
كل من دور ّ
حضور ّ
كانــت تقــدّ م للجمهــور ثالثــة عــروض فــي اليــوم الواحــد؛ ّ
كل عــرض يشــتمل علــى فيلمــن بتذكــرة واحــدة.
ـاء ،والعــرض الثّالث في
العــرض األ ّول فــي الثّالثــة وال ّنصــف عصـ ًـرا ،والعــرض الثّانــي فــي ّ
الســابعة وال ّنصــف مسـ ً
يومي اجلمعة واألحد.
صباح
من
صف
ن
وال
عروضا إضاف ّية في العاشــرة
العاشــرة وال ّنصف ً
ّ
ليل .وكانت تقدّ م ً
ّ
2
ملصري ،ولم يتوقف
دخلت سينما احلمراء أ ّول م ّرة؛ وأنا في الثّالثة عشرة من العمر ،ملشاهدة فيلم سنوحي ا ّ
ـت معن ًّيــا فــي ســنوات املراهقــة
بالســينما منــذ ذلــك الوقــت إلــى اآلن .كان ذلــك عــام  ،1954وكنـ ّ
شــغفي ّ
بأفالم العنف؛ كان ممثلون من أمثال جيف شــاندلر وكالرك جيبل ومحمود املليجي وفريد شــوقي ،يحظون
بإعجابي ج ّراء اســتخدامهم لقبضات أيديهم وملسدّ ســاتهم ضدّ األشــرار.
الســام ال ّنابلسـ ّـي
معجبا باألفالم الكوميد ّية؛
ُ
ّ
وبخاصة أفالم اســماعيل ياســن وعبد ّ
وكنت في الوقت نفســه ً
ّ
ّ
ّ
ـرقي واألغانــي العاطف ّية،
ـ
الش
ـص
ـ
ق
ر
ال
لها
ل
يتخ
تي
ل
ا
ـب
ـ
احل
ـام
ـ
بأف
ـك
ـ
كذل
ـا
ـ
معجب
ـت
ـ
كن
ـم؛
ـ
إبراهي
ـم
ـ
ملنع
ا
ـد
وعبـ
ُ
ّ
ّ
ّ
ً
الســينما؛ مثــل مجلــة ّ
ـادرت إلــى
الشــبكة وغيرهــا ،وبـ ُ
وكنـ ُ
ـت أتابــع بعــض املجــات الّتــي تُعنــى بأخبــار جنــوم ّ
ّ
ُمراســلة بعــض املمثّلــن واملمثــات ،راســلت شــادية وفاتــن حمامــة وأحمــد رمــزي وعبــد احلليــم حافــظ ،ولــم
يجبني على رسائلي سوى أحمد رمزي .طرت من الفرح حينما وصلتني رسالة منه ،وحني ك ّررت الكتابة
إليــه لــم يــر ّد علــى رســالتي ،فأقلعت عن مراســلته.
ـرت أميل إلى تقليد أبطالها ،أرتدي مالبس تشــبه مالبســهم؛ أذهب
وأثــارت اهتمامــي أفــام رعــاة البقــر ،صـ ُ
رصعتهــا
إلــى ســوق الباشــورة فــي القــدس القدميــة ،أشــتري جاكيتــات رخيصــة مــن اجللــد ،وأحزمــة عريضــةّ ،
بصفــوف متواز ّيــة مــن الدّ بابيــس ذات ّ
الطبعــة الكبيــرة ،وأنتعــل جزمــة ســوداء ،وأضــع علــى رأســي قبعــة ،ثـ ّـم
أمشــي متمايـ ًـا مثّلما ميشــي أبطــال األفالم.
صرت معن ًّيــا باألفالم الواقع ّيــة الُتي تص ّور أوضــاع الفقراء
فــي ســنوات الحقــة ،لــم تعــد تشــدّ ني أفالم العنــف؛ ُ
وتتعاطــف مــع همومهــم ،وكذلــك مــع هموم ّ
ّ
الطبقة الوســطى .جذبتنــي األفالم املصر ّيــة التي اعتمدت على
روايــات جنيــب محفــوظ ويوســف إدريــس .وفيمــا بعــد؛ أعجبتنــي أفــام يوســف شــاهني وآخــرون مــن بلــدان
علي ،ميشــيل خليفة،
عرب ّية أخرى وأجنب ّية ،وأعجبتني أفالم للفلســطين ّيني؛ غالب شــعث ،مصطفى أبو ّ
ـري ،ليانــة بــدر ،آن ماري جاســر،
هانــي أبــو أســعد ،وإيليــا ســليمان ،وكذلــك أفــام للفلســطين ّيات؛ مي املصـ ّ
ليلــى صنصــور ،وغيــر هــؤالء وأولئك.
3
ّ
أمرا مح ّت ًما لل ّراغبني في مشاهدة األفالم .وكانت
ينما
الس
دور
إلى
هاب
الذ
كان
لفاز،
ت
وال
الفيديو
انتشار
قبل
ّ
ّ
ً
كنت
األســر املقدسـ ّية تضــع ارتيــاد هــذه الــدّ ور ومشــاهدة األفــام فيهــا مــن أهـ ّـم املتــع الّتــي تنتظرهــا بشــغفَ .
رب األســرة ميشــي فــي شــارع صــاح الدّ يــن وإلــى جــواره زوجتــه ،وهما م ًعــا يرتديان أبهى املالبــس ،ومن
تــرى ّ
الســينما.
حولهم أبناؤهم وبناتهم وهم ذاهبون إلى ّ
كانــت ســينما احلمــراء تتم ّيــز بواجهتهــا ال ّزجاج ّية العريضــة املز ّينة بامللصقات ،وكانت ســينما القدس تتم ّيز
مخصصة للعائــات .أما
ثمــة في ال ّلوج مقاعد ّ
باتســاع قاعتهــا وبحداثــة جتهيزاتهــا وفخامة مقاعدهــا ،وكان ّ
الســينما ال ّثــاث أن يجلــس ال ّرجــال فــي جانــب ،وجتلــس
فــي القاعــة األرض ّيــة فكانــت العــادة امل ّتبعــة فــي دور ّ
ّ
الســنوات
في
إل
ـه
ـ
ب
العمل
يتوقف
ولم
ـل،
ـ
طوي
لزمن
ا
ي
ـار
ّ
ّ
ال ّنســاء فــي اجلانــب املقابــل ،وقــد ظـ ّـل هــذا ال ّتقليد سـ ً
القليلة املاض ّية.
ّ
وثمــة أجيال من املقدسـ ّيني ومن
ـا،
ـ
ت
خاف
زال
ـا
ـ
م
ـدس
ـ
للق
ـة
ـ
ي
اليوم
ـاة
ـ
احلي
ـي
ـ
ف
ـينما
ـ
الس
ـر
ـ
تأثي
أن
ـه؛
ومــا ٌيؤســف لـ
ّ
ً
ّ
ّ
الســينما فــي القاعــات ،وال تكتــرث لل ّتواصــل معهــا،
الفلســطين ّيني بشــكل عــام ال تعــرف شــي ًئا عــن عــروض ّ
ـطحي وســخيف ،على شاشــة ال ّتلفاز أو من خالل الفيديو.
مســتعيضة عن ذلك مبشــاهدة أفالم؛ أكثرها سـ ّ
ولعـ ّـل هــذا مؤشــر أكيــد علــى خلــل ال بــدّ مــن تصحيحــه وجتــاوزه.
كانــت القــدس ورام اهلل ونابلــس وبيــت حلــم وغــزة فــي خمســين ّيات وســتين ّيات القــرن العشــرين تزدهــي بــدور
الســينما فيهــا ،وكانــت العائــات الفلســطين ّية ،بنســائها ورجالها وشــبابها وشــاباتها ،تُقبل علــى ارتيــاد دور
ّ
الســينما ومشــاهدة األفــام العرب ّيــة واألجنب ّية مبثابرة واســتمتاع.
ّ
مهما
الســينما ،ومــع األفالم اجل ّيدة بصفة كونها عنصـ ًـرا ًّ
لذلــك؛ ال بــد مــن اســتعادة العالقــة احلميمــة مــع دور ّ
مــن عناصــر ثقافــة الفــرد ،وكذلك املجتمع بوجه عــا ّم.

16

ســعيد زاغــة يبــدأ مشــواره بفيلــم
خمســة أوالد وعجــل

الســينما تبحــث في تطـ ّـور العالقات اإلنســان ّية»
الســينماّ ..
«الرســائل الواضحــة ال مــكان لهــا فــي ّ

حاورته حنني صالح

فــي فيلــم "خمســة أوال وعجــل" والّــذي أنتــج عــام  ،2016يبحــث املخــرج ّ
الســيناريو ،ســعيد زاغــة
الشــاب وكاتــب ّ
طارحــا حولهــا عــدّ ة تســاؤالت :كيــف مــن املمكــن أن تتأثــر هــذه العالقــة باملجتمــع؟ هــل من
فــي عالقــة ّ
أب مــع ابنــهً ،
املمكــن أن يفــرض اإلنســان مبادئــه علــى مجتمــع يختلــف عنــه؟ ومــن الّــذي ينتصــر؟ وهــل االبــن يتأ ّثــر بأبيــه أكثــر أم
األب الّــذي يحــاول ال ّتمســك مببادئــه االجنــرار ملــا يفرضــه املجتمــع؟ يتــرك الفيلــم لنــا هــذه
فــي املجتمــع؟ وهــل يضطــر ّ
األســئلة مع ّلقــة ومفتوحــة لل ّنقاش.
األب مــع ابنــه وكيــف تتطـ ّور ،طاملا
مهمــا ،يقــول« :املهـ ّـم أن يســتمتع املشــاهد بعالقــة ّ
ولكــن بــرأي ســعيد هــذا ليــس ًّ
ـادرا علــى ال ّتفكيــر بـ ّ
ـكل هــذه األســئلة ،يجــب أن يخاطــب الفيلــم املشــاعر ً
أول قبــل العقل ويخلق
اســتمتع ســيكون قـ ً
الســينما».
األلفــة مــع املشــاهد ،وهــذا برأيــي مــا يجــب أن تكــون عليــه ّ
ـدأت بســؤال ســعيد عــن رســائل يبثّهــا الفيلــم ،فأبــدى حتفظً ــا علــى «الرســائل» مــن األفــام بشــكل عــام:
ـت قــد بـ ُ
كنـ ُ
الســينما ليســت رســالة ،األهـ ّـم هــذه
«بال ّنســبة لــي كتفــرج وكمخــرج ً
أيضــا أحتفــظ علــى «رســالة الفيلــم» ،برأيــي ّ
ّ
العالقــات اإلنســان ّية بــن ّ
الشــخصيات ،كيــف تتطـ ّور حتــت الضغــط ،فــي الدّ رامــا ت ّوضــع الشــخصيات حتــت ّ
الضغــط
الســينما فــي تطـ ّور الشــخص ّيات ،أ ّمــا ال ّرســائل الواضحــة فــا مــكان لهــا فــي
ل ُتــدرس العالقــات اإلنســان ّية ..تبحــث ّ
السينما»
الصغيــر بشــتى الطــرق .وعندما يقع االبن في مشــكلة
تــدور أحــداث الفيلــم حــول ُمــد ّرس يحــاول اكتســاب ثقــة ابنــه ّ
قصة الفيلم عن
مــع اجليــران ،تتفاقــم األمــور وتخــرج عــن ســيطرة ّ
األب وتضعــه أمــام اختبار ملبادئــه وأخالقه .اقتبســت ّ
قصــة قصيــرة لألديــب األمريكـ ّـي راميونــد كارفــر بعنــوان «دراجــات هوائ ّيــة وعضالت وســجائر» .وعن بدايــات الفكرة
ّ
وتطورها يحدّ ثنا ســعيد:
القصــة األهـ ّـم لـــ راميونــد كارفــر)،
ـت
معجبــا فــي الكاتــب ،وقـ ُ
«كنـ ُ
القصــة صدفــة (علــى ال ّرغــم مــن أنهــا ليســت ّ
ـرأت ّ
ً
تواصلت مع ّ
الشــركة الّتي
فيلمــا ،بعــد خمــس ســنوات قــررت أن أقدمها كفيلم قصيــر،
شـ ُ
ُ
ـعرت أنّهــا ميكــن أن تكــون ً
وصـ ّور
ـدأت أبحــث عــن ال ّتمويــل .اختـ ُ
متلــك حقــوق ال ّنشــر نيابــة عــن الكاتــب ،وبـ ُ
ـرت موقــع ال ّتصويــر فــي العقبــةُ ،
الفيلــم خــال خمســة أ ّيــام»
خاصــة ّأن
القصــة أبعــا ًدا ليســت لهــا
وعــن اختيــار العقبــة لل ّتصويــر ،يــردف:
ُ
«أردت أن ال تأخــذ ّ
وخصوصــا سياسـ ّيةّ ،
ً
كل مــا يقــدّ م فــي فلســطني يأخــذ تأويـ ًـا سياسـ ّيا ،ميكــن ألي أحــد ّ
ّ
قصــة الفيلــم ويخلــق لهــا أبعــا ًدا
بالطبــع أن ُيئـ ِّول ّ
سياسـ ّية ولك ّنــي لــم أفعــل».
الســؤال الّــذي ُيكـ ّرر دائمــا للمخرجــن
ـاب ،وفيلــم أ ّول علــى هــذا املســتوى ،أعـ ُ
حــن يرتبــط العمــل مبخــرج شـ ّ
ـدت ّ
ّ
فيلمــا بتكلفــة بســيطة فــي مجــال إنتــاج األفــام هــي 20
الشــباب ،عــن أبــرز ال ّتحد ّيــات فــي هــذه التجربــة« :أنتجـ ُ
ـت ً
ألــف دوالر ،ال ّتحــدي كان بالنســبة لــي هــو ّأل ينعكــس ذلــك فــي الفيلم ،وأن نتجاوز عقبــات إخراج ّية قد تؤثر عليها
ـت مــع ممثّلــن من خلف ّيــات مختلفة ،مثـ ًـا املمثّل علي ســلمان ممثّل
قلــة ال ّتمويــل .أ ّمــا ال ّتحــدي اآلخــر فهــو أنّنــي عملـ ُ
ـينمائي معــروف ولــه جتــارب ،وهنــاك أســماء قديــرة جــاءت مــن املســرح وال ّتلفزيــون ،كمــا ّأن األطفــال فــي الفيلــم لم
سـ
ّ
مخرجــا مختل ًفــا وأن جتــد لغــة مشــتركة مــع ّ
كل
تكــن لديهــم اخلبــرة ،هــم ميثّلــون للمـ ّرة األولــى ،هنــا يجــب أن تكــون
ً
هــذا التنــوع ،كمــا ّأن الفيلــم ُصــور فــي وقــت قصيــر ،خمســة أ ّيــام ،لــذا ك ّنــا نعمــل ملــدة تزيــد عــن  12ســاعة ،وكان
األطفــال ُيرهَ قــون أحيا ًنا»
ّ
مهمــة فهــي تشــكل للمخــرج ّ
الشــاب مســاحة للتع ّريــف عــن نفســه واالنطــاق،
لألفــام القصيــرة بــرأي ســعيد ميــزة ّ
إضافــة إلــى أنّهــا توفــر ّ
هامشــا للتعلــم واخلطــأ والتجربــة.
ّ
ـويقي تــدور أحداثــه فــي رام اهلل ،مــا زال ســعيد
يحضــر ســعيد لفيلمــه ال ّروائــي األ ّول "البنــت" وهــو فيلــم سياسـ ّـي تشـ ّ
ّ
واألهم أن نشــاهده ونحن
فــي البدايــات ويبحــث عــن متويــل لفيلمه .ســننتظر الفيلم اجلديد واألســئلة التي يخلقهــا،
ّ
مستمعني.

قاســم حــول وســينما ثورتنــا الفلســطين ّية

مهند صالحات
ّ
وائي فــي العــراق ،إل ّأن
ينتمــي املخــرج العراقـ ّـي قاســم حــول إلــى املدرســة الواقع ّية .بدأ رحلته ّ
الســينمائ ّية مع الفيلــم ال ّر ّ
ّ
الســبعين ّيات ،لم تكن مســتوفية لشــرط إنتاج الفيلم
الظروف الّتي عاشــها في لبنان مع الثّورة الفلســطين ّية في مطلع ّ
ال ّروائـ ّـي ،فقــدّ م عــد ًدا مــن األفــام ال ّتســجيل ّية الّتي تو ّثق حياة ّ
اللجئني الفلســطين ّيني وال ّثــورة واألحداث الّتي عاشــوها
الســينما ال ّروائ ّية إذا ما اســتوفت شــروط لغة
الســينما الّتي يراها قد تفوق ّ
بأهم ّيتها ّ
في لبنان خالل تلك الفترة ،تلك ّ
السينمائ ّية  ومفرداتها.
ال ّتعبير   ّ
ـجيلي ليلتقــي فــي املهرجانــات الدّ ول ّيــة بأهـ ّـم املخرجــن ال ّتســجيل ّيني فــي العالــم مثــل:
قادتــه جتربتــه مــع الفيلــم ال ّتسـ ّ
رومان كارمن ،وســنتياغو ألفاريس ،والدّ
الســينما
فأسســوا ً
مناركي كريستينســن وآخرينّ ،
واحدا من ّ
أهم مهرجانات ّ
ّ
ال ّتسجيل ّية.
والسينما
في املســرح ّ
درس قاســم حــول ال ّتمثيــل واإلخــراج فــي معهد الفنون اجلميلــة بني عامـ ّـي  1959و ،1963وبعد تخ ّرجه ّأســس مع
قصته ومثّل أحد
مؤسســة «أفالم اليوم» وأنتجوا  "احلارس" عام  ،1967الفيلم الّذي كتب قاســم ّ
عدد من أصدقائه ّ
أدواره ال ّرئيســة ،وأخرجــه خليــل شــوقي ،زميــل قاســم فــي معهــد الفنــون ،وحــاز الفيلم علــى اجلائــزة ّ
الفض ّية «التانيت
الفضـ ّـي» في مهرجــان قرطاج عــام .1968
أ ّمــا رحلتــه مــع املســرح فقــد بدأهــا ّ
مبكـ ًـرا ،في مســرح حرفـ ّـي تابع لنــادي ّ
ثم ّأســس
االتاد ال ّرياضـ ّـي في مدينة البصرةّ ،
فرقــة «مســرح ال ّنــور» فــي البصــرة ،كمــا ّأســس فــي البصــرة أ ّول مســرح وأ ّول فرقــة مســرحية أســماها «مســرح اليــوم»،
ملؤسسة حسب ما يذكر قاسم:
«السينما اليوم» والحقًا ّأسس شركة «أفالم اليوم» .كان هدف هذه ا ّ
وأصدر مج ّلة ّ
أن ترفد الفرقة املســرح ّية شــركة إنتاج األفالم باملمثّلني ،وأن تدعمهم مبوازاة ذلك أ ّول مج ّلة ثقاف ّية تبحث في شــؤون
طالبا،
السينما صدرت بالبصرة .نواة هذه ا ّ
ّ
ملؤسسة كانت فرقة «جماعة مسرح اليوم» الّتي ّأسسها حني كان ال يزال ً
وبعــد تخرجه ح ّولها إلى شــركة.
من العراق إلى بيروت
ّ
السياســية واعتقاله وتع ّرضه
بدأت عالقة قاســم حول مبنظمة ال ّتحرير الفلســطين ّية حني ترك العراق بســبب الظروف ّ
ـطيني فــي االقتصــاد إبراهيــم أبــو ال ّنــدى ،بعــدم طلــب فيــزة دخــول
لل ّتعذيــب .بعــد االعتقــال نصحــه أســتاذه الفلسـ ّ
الســفارة
الســفارة البريطانيــة فــي العــراق خشــية اعتقالــه ،فســافر إلــى بيــروت للحصــول علــى الفيــزة مــن ّ
اإلمــارات مــن ّ
البريطان ّيــة هناك.
ـعبي تديــره أرملة فدائـ ّـي ،في كورنيش املزرعة ببيــروت حني تع ّرف على
كان قاســم حــول يتنــاول غــداءه فــي مطعــم شـ ّ
ـطيني الراحل غســان كنفاني ،الّذي عرض عليه مســرحية مكتوبة أســمها أوكازيون لعصام محفوظ،
الكاتب الفلسـ ّ
وطلــب منــه الكتابــة عنهــا ملج ّلــة الهــدف ،وحــن ذهب باملقال للمج ّلــة قال له غســان :لن تذهب إلــى أبو ظبي ،نحن
نحتــاج إليــك هنا ،جتوع معنا وتشــبع معنا.
التحــق يومهــا مبج ّلــة الهــدف وبــدأ يكتــب فــي صفحتهــا الثّقافيــة ،وأنشــأ كذلــك فرقــة مســرح ّية قدّ مــت أ ّول عمــل
مســرحي بعنــوان «طفــل بــا عنــوان» وعمــل معه في املســرح ّية ّ
الســعودي وجمعة الالمــي وممثّلني آخرين
كل من منى ّ
مــن املخيمــات والقــت صــدى ج ّيـ ًـدا وكتبــت عنهــا عــدّ ة صحــف ومجـ ّـات.
أيضــا قــام حــول وزمالئــه بجمــع األفــام مــن ســفارات الــدّ ول االشــتراك ّية ،واشــتروا جهــاز عــرض  16ملــم
فــي بيــروت ً
وعرضوا األفالم  الثّور ّية الكوب ّية والفيتنام ّية في سينما ج ّوالة في املخ ّيمات وقواعد الفدائ ّيني ،وأصدروا كذلك املج ّلة
الســينمائ ّية  املرئ ّيــة وأســموها الهــدف ،وكانــت تلــك أ ّول مــرة يــرى الفلســطين ّيون فــي املخ ّيمات ا َ
ـطيني
ّ
ملقاتل الفلسـ ّ
ّ
القيادات الفلســطين ّية كذلك على الشاشة.
والح ًقــا بــدأوا ّ
للســينما ال ّتســجيل ّية الفلســطين ّية إلــى جانــب عملهــم الثّقافــي في مجلةّ
يفكــرون فــي إنشــاء ّ
مؤسســة ّ

الشــبيبة العاملـ ّـي ،فذهبــوا برفقــة وفــد كبيــر مــن ا ّ
الهــدف ،حتــى بــدأت ال ّتحضيــرات لعقــد مؤمتــر ّ
ملنظمــة،
مــن بينهــم ياســر عرفــات الّــذي ســبقهم بالطائــرة ،وســافروا علــى مــن باخــرة عمالقــة انطلقــت مــن بيــروت
حامل ًة أعضاء من احلزب ّ
كبيرا من كوادر الثّورة الفلســطين ّية
ـيوعي ال ّل ّ
الشـ ّ
بناني ويســار ّيني مصر ّيني وعد ًدا ً
الســاح" بإنتاج مشــترك مع أملانيا
وقياداتهــا ،حيــث بــدأ قاســم  تصويــر فيلمــه "ملــاذا نــزرع الــورد ملــاذا نحمل ّ
الدّ ميقراطيــة ،صـ ّورا فيــهّ ،
كل مــا يحــدث مــن فعاليــات علــى الباخــرة .وذات ظهيــرة حــن هاجــم كومانــدوز
ـرائيلي الباخــرة؛ حمــل كاميرتــه وبــدأ يصـ ّور الـ ّزوارق اإلســرائيل ّية وهــي قادمــة لتطويقهــم وخطــف قيــادة
إسـ ّ
ا ّ
ملنظمــة ،وفجــأة ظهــر مــن حتــت املــاء جســم أســود ضخــم بطــول الباخــرة أقــام حاجـ ًزا بينهــم وبــن الـ ّزوارق
اإلســرائيل ّية ،تبـ ّـن الح ًقــا أ ّنــه غ ّواصــة روسـ ّية كانــت ترافقهــم طــوال ال ّرحلــة دون علمهــم ،ومع نهايــة ال ّرحلة
أنهــى تصويــر  "ملــاذا نــزرع الــورد"  الفيلــم الــذي ُعــرض فــي مهرجان اليبزك وفــاز باجلائــرة األولى ،وهذا الفيلم
مــن أفالمــه املفقــودة الّتــي صادرهــا اإلســرائيل ّيون أثنــاء اجتيــاح بيــروت عــام .1982
مؤسســيها،
في لبنان لم يكن باإلمكان إنتاج أفالم روائ ّية ضمن ســينما الثّورة الفلســطين ّية الّتي كان أحد ّ
جمةّ ،
ألن األفالم كانت تُص ّور
وائي ،فعانوا من صعوبات ّ
ألنّها لم تكن مستوفية لشروط  إنتاج  الفيلم ال ّر ّ
بكاميــرات ســينمائ ّية ،وحتميضهــا كان يجــري في أســتوديو بعلبــك في بيروت ّ
الشــرق ّية ،لكن حــن بدأت
صعبا للغاية ،فتو ّقف
احلرب األهل ّية ال ّلبنان ّية و ُق ّســمت بيروت لشــرق ّية وغرب ّية ،أصبح الوصول لألســتوديو ً
إنتــاج األفــام الوثائق ّيــة حتــى وجــدوا بديـ ًـا لتحميــض األفــام فــي إيطاليــا ،وكنــت عمليــة صعبــة ومرهقــة
ومكلفة ًّ
جدا.
ّ
الســينمائ ّيني ال ّتســجيل ّيني العــرب ،حينهــا  كانــت قــد مـ ّرت
فــي تلــك الفتــرة بــدأ التحضيــر لتأســيس اتــاد ّ
ســنوات علــى تــرك قاســم للعــراق ،فضغــط ّاتاد الّســينمائ ّيني العــرب على احلكومــة العراق ّية لتوجيــه الدّ عوة
لــه ،فأرســلوا وزيــر الثّقافــة العراق ّيــة لبيــروت ليعتــذر منــه عــن اعتقالــه ،وبضمانــة ّ
منظمــة ال ّتحريــر لســامته،
ـجيلي أجنزه بعد الفيلم
فذهــب للعــراق وصـ ّور بــن عامــي  ،1976 - 1975فيلــم "األهوار" ثاني فيلم تسـ ّ
ال ّتســجيلي القصيــر "ال ّنهــر البــارد".
األفالم األولى لسينما الثّورة
قبــل فيلــم  "ال ّنهــر البــار"د ،كان مصطفــى أبــو علــي فقــط قــد أجنــز فــي األردن ضمــن وحــدة أفــام فلســطني 
فيلــم "بالـ ّروح بالــدّ م" مــن الوثائــق املص ّورة عن املقاومة الفلســطين ّية ،لكن فيلــم" ال ّنهر البــارد" كان عن احلياة
االجتماع ّية ّللجئني الفلسطين ّيني وعالقة ال ّنساء بال ّنهر .وكان هذا أ ّول إنتاجات سينما الثّورة في بيروت،
ـجيلي ســنة  ،1972وأصـ ّر قاســم علــى رفع العلم
اشــترك الفيلــم فــي مهرجــان اليبــزك الدّ ولــي للفيلــم ال ّتسـ ّ
الفلسطيني بني أعالم  الدّ ول في شارع
الفلسطيني رغم معارضة املهرجان ،وبعد نقاش وجدال ُرفع العلم
ّ
ّ
املهرجان.
الروائي
غسان كنفاني وحلم الفيلم ّ
َ
روائي .بعد استشهاد غسان كنفاني صنع عنه عام  1973فيلمه
ظل قاسم حول
مهجوسا بصناعة فيلم ّ
ً
الوثائقـ ّـي القصيــر "الكلمــة والبندق ّيــة" والّــي تصــب مدته لـــ  20دقيقــة ،والحقًا تق ّرر إنتــاج روايــة «األعمى
السياسـ ّـي توافقــوا علــى إنتــاج روايــة «عائــد إلــى حيفــا»،
واألطــرش» لغســان ،لكــن بعــد حــوار مــع املكتــب ّ
روائي ضمن ســينما ال ّثــورة.
ـطيني ّ
فأنتــج عــام  1982فيلــم "عائــد إلــى حيفــا" ،الذي ُيعتبر أول فيلم فلسـ ّ
األرشيف املسروق
ّ
أيضا أصدر قاسم وزمالؤه مجلة سينمائ ّية مرئ ّية ،صدر منها أربعة أعداد ،وكانت تؤ ّرخ
«في تلك الفترة ً
اإلسرائيلي للبنان ،وأستطاع اإلسرائيل ّيون الوصول
للثّورة الفلسطين ّية .لكن في بداية الثّمانين ّيات بدأ الغزو
ّ
السـ ّر ّي مقابــل مج ّلة الهــدف ،الّذي يحتوي على األرشــيف والوثائق ،بعــد أن دلّهم
لقبــو كورنيــش املزرعــة ّ
للضغط وال ّتعذيب ،ما أجبره على االعتراف ،فســرقوا ّ
أحد املص ّورين على مكانه رمبا بســبب تع ّرضه ّ
كل
ما كان في القبو من وثائق وأرشــيف ومن ضمنها حقائبه ّ
الشــخص ّية.
بعــد عــام  ،1982انتقــل قاســم حــول إلــى دمشــق كمــا فعــل كثيــر مــن قيــادات ّ
منظمــة اجلبهــة ّ
الشــعب ّية
ّ
لتحريــر فلســطني وأفرادهــا ،وهنــاك رغــم ّ
للمنظمة أخرج فلمي الهو ّية الفلســطين ّية الّذي
الصعبة
الظــروف ّ
يتحدّ ث عن سرقة الوثائق الفلسطين ّية بهدف القضاء على الهو ّية ّ
ويعرض كيف ُسرقت الوثائق
والذاكرة،
ُ
مــن مركــز األبحــاث والدّ راســات الفلســطين ّية بهــدف ســرقة أرشــيف مج ّلــة فلســطني ال ّثــورة ومج ّلــة شــؤون
ثم فيلم صبرا وشــاتيال 
فلســطين ّية ومج ّلة الهدف ،وكان محمود درويش أحد الّذين اســتضافهم الفيلمّ ،
وكان هذا آخر عهده بســينما الثّورة الفلســطين ّية.
ٌيعتبــر قاســم حــول مــن ا ّ
الصهيون ّية
ملنظريــن ً
الســينما مــن احلركة ّ
السياسـ ّـي ّ
لفن ّ
أيضا في موضوع ال ّتوظيف ّ
ملركزي
منذ عام  ،1897وفي عام  ،1998ألقى محاضر ًة في جامعة طهران بعنوان (الفضائ ّيات والعقل ا
ّ
للصــورة) حول املوضــوع ذاته.
ّ
ّ
ّ
ّ
ـجيلي عن
كانــت أفــام قاســم حــول األخيــرة جميعهــا روائ ّيــة ،إل أنــه ال يــزال يفكــر ويعمــل علــى فيلــم تسـ ّ
الســبعني ،ال يــزال ينتــج ويخــرج ويكتب ويحلم ،فيعمــل حال ًّيا
بلــده ،واآلن وقــد بلــغ مــن العمــر منتصــف ّ
الســابقة التــي ص ّورها قبل ســنوات.
علــى فيلــم جديــد وكذلــك يعيــد منتــاج أحــد أفالمــه ّ
ّ
الســينما،
وال يــزال يكتــب مقــاالت يوم ّيــة فــي عــدة صحف عراق ّيــة وعرب ّية ،كما له عدد من املؤلفات حول ّ
الســينما ،وأخرج عد ًدا من األعمال املســرح ّية ،واختير عضو جلنة
وكتب كذلك في املســرح باإلضافة إلى ّ
للسينما العراق ّية
حتكيم ألكثر من مهرجان
سينمائي ،وجرى تكرميه كذلك في عدّ ة مهرجانات كأيقونة ّ
ّ
ومؤسس  لسينما الثّورة  الفلسطين ّية.
والعرب ّيةّ ،
للسينما الواقع ّية والثّور ّية ،ولقضايا ّ
الشعوب
أممي باملفهوم
العملي ال ال ّن ّ
ظري ،انحاز دو ًما ّ
ّ
قاسم حول ،فنان ّ
املضطهدة حول العالم ،وال يزال يؤمن ّ
بأن السينما واملسرح ضرورات لتطوير وعي ّ
الشعوب.
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مشهد من فيلم كسر األمواج لفون ترير

الســينما!
«دوجمــا  ... »95ســينما ضــدّ ّ

ـن قانو ًنــا للع ّفــة الف ّن ّية
ـي ينتصــر ألفــام مــا بعد احلداثــة ويسـ ّ
اجتــاه ف ّنـ ّ
إبراهيــم املال
كان ذلــك فــي الثّانــي والعشــرين مــن آذار عــام  1995فــي باريــس حتديـ ًـدا ،عندمــا اهتــدى أربعــة مخرجــن مــن
ـينمائي صــارخ أطلقــا عليــه «دوجمــا  »95مبناســبة مــرور مائــة
الدمنــارك وخــال  45دقيقــة فقــط لصياغــة بيــان سـ
ّ
واضحــا ومباشـ ًـرا ،ورغــم ذلــك اســتطاع أن يشــيع
ـوي
الســينما ،كان الهــدف مــن هــذا البيــان القـ ّ
ســنة علــى والدة ّ
ً
ّ
ضدّ
الســينما
عارمة
ـة
ـ
ي
احتجاج
ـة
ـ
صيغ
ـي
ـ
فف
.
ـي
ـ
العامل
ـينمائي
ـ
الس
ـط
ـ
الوس
ـي
ـ
ف
ـول
ـ
ه
والذ
ـة
ـ
ج
ر
وال
ّ
ّ
ّ
ّ
حالــة مــن الصدمــة ّ
ّ
ّ
ال ّتجاريــة أو اجلماهير ّيــة ،قــدّ م املخــرج الرس فــون تريــر وأصدقــاؤه تومــاس فينتربــرج وكريســتان ليفــرجن ،وســورين
الســينما
جاكوبســن مــا يشــبه املانيفســتو املضــاد للبشــاعة والقبــح والضمــور الّــذي أصــاب مواضيــع واجتاهــات ّ
الســابع وحتريــره
املعاصــرة ،فــي وقــت كان مــن األجــدر علــى املخرجــن اجلــدد أن يحاربــوا مــن أجــل خــاص الفـ ّـن ّ
الســينما النفع ّيــة الّتــي تنازلــت عــن عقودهــا األصيلــة املبرمــة مــع اإلبــداع احلـ ّر واخليــال املســتقل ،مــن
مــن هيمنــة ّ
ّ
أجــل ســينما أخــرى رخيصــة يتحكــم فيهــا أربــاب وأباطــرة صناعــة ال ّترفيــه.
وصايا ومنشورات حمراء
السيناريو
  45دقيقة فقط كانت كافية لتوجيه صفعة ف ّن ّية هائلة وتاريخ ّية للمنتجني وال ّنقاد واجلماهير وك ّتاب ّ
الصفعــة وصفهــا البعــض بأنّهــا
واملخرجــن املنقاديــن مغناطيسـ ّيا لســينما باتــت مشـ ّوهة وطارئــة ومتبخــرة ،هــذه ّ
الســينما مبتطلباتهــا اإلنتاج ّية
نتــاج حمــاس زائــد ومترفــع وأحـ ّ
ـادي ال يعتــرف بتنــوع األذواق ،وال يهبــط إلــى واقــع ّ
الســينمائ ّية بواســطة محــرك أساسـ ّـي ال منــاص مــن االعتــراف
وحجــم العائــدات وفكــرة تدويــر عجلــة ّ
الصناعــة ّ
ّ
حي
الص
ـاج
ـ
االحتج
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ف
ـدوا
ـ
وج
ـا
ـ
الدوجم
ـة
ـ
حرك
ـدي
ـ
مؤي
ـإن
ـ
ف
ـر،
بأهم ّيتــه أال وهــو( :الربــح) ،مــن جانــب آخـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـارا ميكــن مــن خاللــه العــودة إلــى املنابــع وال ّنظريــات ال ّنقيــة التــي تشـ ّربتها
 رغــم شــروطه اخليال ّيــة أحيا ًنــا  -مسـ ًالســينمائ ّية منــذ عهودهــا املبكرة.
ّ
العاملي
الســينما في املؤمتــر
انطلقــت شــرارة (الدوجمــا) عندمــا دعــي الرس فــون تريــر إللقــاء كلمــة حول مســتقبل ّ
ّ
عوضــا عــن إلقــاء كلمتــه قــام فــون تريــر بتوزيع
الســينما ،ولكــن ً
الّــذي أقيــم فــي العاصمــة الفرنسـ ّية مبناســبة مئو ّيــة ّ
منشــورات حمــراء علــى احلضــور املندهــش مــن تصرفــه ،حملــت هــذه املنشــورات وصايــا حركــة الدوجمــا ،وأتت
علــى شــكل عشــر قواعــد هــي:
يتم في ّ
الطبيعة اخلارج ّية وليس في استوديوهات افتراض ّية أو من خالل ديكورات دخيلة.
 .1موقع ال ّتصوير ّ
للصــوت في األســتوديو) ،وح ّتى
والصــورة متزامنــان أثنــاء ال ّتصويــر (أي ليــس هنــاك تســجيل الحــق ّ
الصــوت ّ
ّ .2
املخصصــة للمشــهد يتـ ّـم بثّها في املوقــع وأثنــاء ال ّتصوير.
املوســيقى ّ
يتم استخدام إضاءة الكاميرا.
 .3اإلضاءة يجب أن تكون طبيع ّية ،وفي األماكن املظلمة ّ
 .4استخدام الكاميرا احملمولة فقط.
 .5مينع استخدام ّ
املرشحات والفالتر للكاميرا.
 .6ال مشاهد مقحمة وعنيفة وغير واقع ّية ،مثل مشاهد القتل واستخدام األسلحة.
يتم هنا واآلن).
 .7ال تزييف للمكان وال ّزمان (ال ّتصوير يجب أن ّ
 .8ليس هناك تصنيف للفيلم (رعب ،أو أكشن ،أو كوميديا إلخ(.
 .9الفيلم يجب أن يكون ملو ًنا وعلى أشرطة قياس  35ملم.
 .10عدم ذكر اسم املخرج على شريط األسماء.
ينمائي
الس
قانون الع ّفة ّ
ّ
ّ
ـينمائي!
السـ
بعد صدور هذا البيان بقواعده العشــر ّ
الصارمة ،قال بعض املتهكمني إنّها قواعد أشــبه بقانون العفة ّ
ّ
وتشـ ّـكك البعــض اآلخــر مــن إمكان ّيــة االلتــزام احلرفـ ّـي بهــذه ّ
الشــروط ،ولكــن مــا حــدث بعــد ذلــك ّأن امللتزمــن
فيلمــا ح ّتــى اليــوم ،أ ّمــا ّ
الشــرط
بالقواعــد العشــر ،واملنتصريــن لتيــار الدوجمــا قامــوا بتنفيــذ مــا يربــو علــى الثّالثــن ً
الوحيــد الّــذي ّمت جتــاوزه ،وإعــادة ال ّنظــر فيــه فــكان هــو ّ
الشــرط ال ّتاســع املتعلــق بضــرورة اســتخدام أفــام قيــاس
والســماح باســتخدام الكاميــرات ال ّرقم ّيــة
 35ملــم ،وذلــك لتســهيل األمــر علــى األفــام ذات امليزانيــات املنخفضــة ّ
(الديجيتــال) املتخلصــة مــن ال ّتكاليــف الباهظــة واملرافقــة إلنتــاج أفــام روائ ّيــة طويلــة علــى القيــاس ّ
الشــائع.
وكان أ ّول املتنازلــن عــن هــذا ّ
الشــرط ال ّتاســع هــو فــون تريــر نفســه ،والّــذي قــام أثناء تنفيذ فيلــم ''الراقصة فــي الظال 'م
ّ
باســتخدام مائــة كاميــرا رقم ّيــة (ديجتــال) وفــي وقــت واحــد ،وفــي موقــع واحــد ،وذلــك لتصوير إحــدى اللقطات
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احملور ّية للفيلم!
ّ
ّ
ولكـ ّـن ّ
الصــارم ،وكانــت أولــى األفــام التــي ظهــرت بعــد ســيادة هذه
الشــروط الباق ّيــة ظلــت محافظــة علــى تكنيكهــا الف ّنـ ّـي ّ
ّ
الشــروط علــى حركــة الدوجمــا هــو فيلــم (االحتفــال) للمخــرج فينتربيــرج  -ال ّرجــل الثّاني فــي احل ّركة  -وحــاز الفيلم على
ج لفون تريــر كان مجرد
الســابق علــى هــذا الفيلم وهو ''كســر األمــوا '
جائــزة جلنــة ال ّتحكيــم مبهرجــان كان عــام  ،1998الفيلــم ّ
متهيــد لهــذه ّ
أيضــا قــدّ م فــون
الشــروط ،فهــو لــم يطبقهــا حرف ًّيــا ولك ّنــه حمــل روح ومالمــح (الدوجمــا) ،وفــي عــام ً 1998
ّ
ى الــذي أغــوى مخرجــن دمنارك ّيــن آخريــن لالنضمام إلــى (الدوجما) ،وكان املخرج الفرنسـ ّـي جــان مارك
تريــر فيلــم ''احلمقـ '
بــار هــو أ ّول مخــرج غيــر دمناركـ ّـي ينضــم للحركــة مــن خــال فيلمه ''عشــا 'ق'.
مغازلةال ّنظر ّية
ّ
قدّ
ـص املكتــوب للفيلــم ،واملديــح املكــرر لالرجتال
ـ
ن
ال
ـة
ـ
م
ي
ق
ـن
ـ
م
ـاء
ـ
اإلع
ـة،
ـ
احلرك
ـا
ـ
مته
ـي
ـ
ت
ل
ا
ـام
ـ
األف
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
واضحــا
ّ ّ
ّ
وكان ً
الســينما مــن خــدع الكمبيوتر
ـص ،وكذلــك ال ّرفــض القـ ّ
ـوي الســتخدام املؤثــرات ّ
واالبتــكار لصالــح هــذا ال ّنـ ّ
اخلاصــة وتطهيــر ّ
والدّ
الســينما ال ّتجاريــة
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ـ
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جرافيــك وغيرهــا مــن تقنيـ
ّ
ّ
ّ
القصــة الّتــي يــدور حولهــا الفيلــم ،احملــور اآلخــر الّــذي
الســرد واحلكايــة وعناصــر ّ
أدى مبخرجــي الدوجمــا إلــى ال ّتركيــز علــى ّ
ّ
ّ
ركــز عليــه املخرجــون كان هــو ال ّتمثيــل واســتنباط أقصــى الطاقــات األدائ ّيــة للممثلني .بعض ال ّنتائــج اإليجاب ّية التــي أفرزتها
املوضوعي والســلس ألحداث وثيمــات ومضامني الفيلم،
احلركــة كانــت واضحــة مــن خــال ارتيــاح اجلمهور من ال ّتسلســل
ّ
القصــة أو حتريــف ملســار ّ
الشــخصيات وحتويلهــا إلــى شــخصيات خراف ّيــة
حيــث ال تشــويش تقنـ ّـي هنــا ،وال قفــز فــوق واقــع ّ
وأســطور ّية ال ميكــن قهرهــا.
ّ
مســت ّ
الشــروط العشــرة للحركــة وألســباب قاهــرة فــي أغلــب األحيــان ،ورغــم
ورغــم بعــض اخلروقــات وال ّتجــاوزات التــي ّ
الســنوات األولــى مــن عمرهــا ،واتهامهــا مبغازلــة ال ّنظريــات وال ّتطلعــات
ـورة
اخلفــوت ال ّتدريجـ ّـي حلماســة البدايــات وفـ
ّ
ـينمائي ســاهمت بشــكل أو بآخر في تذكير
السـ
الســائد ّ
املســتحيلةّ ،إل ّأن الدوجما كحركة ثائرة وطليع ّية ومتمردة على ّ
ّ
الســينما ،والّتــي باتــت مفتقــدة فــي تقاليــد إنتــاج األفــام
ـدي والف ّنـ ّـي واجلماهيـ ّ
الوســط ال ّنقـ ّ
ـري بأصالــة وجــدّ ة وجماليــات ّ
احلديثــة.
ّ
عــام  2005انفــرط عقــد الدوجمــا ،واتــه مؤسســو احلركــة نحــو مشــاريع وعوالــم ســينمائ ّية أخــرى أقــرب إلــى ال ّتجريــب
والبحــث عــن مناطــق جديــدة فــي األرض ّ
الســابع.
الشاســعة وغيــر املكتشــفة للفـ ّـن ّ
يوناني للمصطلح
أصل
ّ
ّ
ّ
يعــود شــعار احلركــة إلــى األصــل اليونانـ ّـي ''دوجمـ 'ا وتعني القــرار أو الرأي« ،وفي الطروحات الفلســف ّية تتجلى الدّ وغمائ ّية في
ب وعلــى هــذا األســاس ّ
نزعــات مثــل ّ
األخالقي للدوجما يشــمل ربطها بال ّنظام
فإن ال ّتعريــف
الشــكالن ّية األخالق ّيــة وال ّتعصـ '
ّ
ـص الدّ ينـ ّـي املقــدّ س ،أي غيــر القابــل لالختبــار وعلــى
الثّابــت غيــر القابــل للجــدل واحلــوار وفــي هــذا جندهــا تقتــرب مــن ال ّنـ ّ
ـدي ،وهــي القطيعــة '' 'dogmatismوالتأييــد األعمــى ملذهــب معــن،
املســتوى األخالقـ ّـي هــي أقــرب إلــى اجلمــود العقائـ ّ
دون إمعــان نظــر ودون دراســة العواقــب وبــدون دراســة للحالــة.
ولكـ ّـن هــذا ال ّتعريــف ،ورغــم أنــه يالمــس زوايــا معينــة مــن فلســفة احلركــة ،غيــر أ ّنــه ال ينطبــق حرف ًّيــا علــى أهــداف
ـينمائي مــن ال ّلبــس واجلمــود واالنصيــاع لشــروط
السـ
ومنطلقــات (الدوجمــا  )95ألنّهــا حركــة مهمومــة بتحريــر اإلبــداع ّ
ّ
الســوق والــذوق العــا ّم للجمهــور ،بغــض ال ّنظر عن الشــكوك والتهوميات احمليطة بإجنــازات الدوجما على
اإلنتــاج ومتطلبــات ّ
املســتوى ال ّتطبيقـ ّـي لســينما مــا بعــد احلداثــة.
َق َس ٌم لكل مخرج
أي مخــرج ينــوي تنفيــذ شــريط مــن نوعيــة الدوجمــا وباالعتمــاد علــى قواعدهــا ونــص القســم
هنــاك َق َسـ ٌـم خــاص يعلنــه ّ
ّ
ّ
عمل .كما أقســم
ـخصي ،فأنــا لســت ف ّنا ًنــا .أقســم أن أمتنع عــن أن أبدع ً
ـ
الش
وق
ـذ
ـ
ال
ـن
ـ
ع
ـى
ـ
أتخل
يقــول ''أقســم كمخــرج أن
ّ
ّ
ّ
بــأن ال ّلحظــة هــي أهـ ّـم مــن الــكل ،والهــدف األعلــى هــو أن أخــرج باحلقيقــة مــن خــال ّ
الشــخصيات وســينوجرافيا الطبيعة،
وأقســم أن أفعــل ذلــك بـ ّ
ـكل الوســائل واالعتبــارات اجلمال ّيــة املمكنـ 'ة'.
(نُشرت هذه املا ّدة في صحيفة االحتاد اإلماراتية بتاريخ   25أيلول )2008

اندثــار

دور

الســينما
ّ

أحمد البظ
الســينما الكالســيك ّية فــي فلســطني ،الواحــدة تلــو األخــرى .دمــرت ج ّرافــات البلد ّيــة ســينما
دور
يتـ ّـم محــو
ّ
العاصــي فــي نابلــس فــي أواخــر حزيــران بعــد أن ّمت شــراء املمتلــكات املهجــورة مــن مالكيهــا.
ّ
الســينما الفلســطين ّية الثّانيــة فــي ّ
الضفــة الغرب ّيــة الّتــي ُدمــرت فــي أقــل مــن ســنة،
كانــت ســينما العاصــي دار ّ
بعــد مــا ُدمــرت ســينما جنــن فــي شــهر كانــون األ ّول املاضـ ّـي.
اُفتتحــت ســينما العاصــي فــي أوائــل اخلمســين ّيات ،و ُأغلقــت خــال االنتفاضــة األولــى عــام  ،1987ثـ ّـم ُأعيــد
فتحهــا بعــد عقــد .وأخيـ ًـرا ُأغلقــت لألبــد بعــد عــدّ ة ســنوات ،خــال االنتفاضــة الثّانيــة.
حاليــا دارا ســينما تعمــان بشــكل منتظــم فــي املــدن الفلســطين ّية فــي ّ
الضفــة الغرب ّيــة ،وهمــا ســينما
يوجــد ً
املدينــة والّتــي ُأنشــئت فــي نابلــس عــام  ،2009وســينما بــرج فلســطني والّتــي ُأنشــئت فــي رام اهلل عــام
.2014
الســينما األخــرى فــي قطــاع غــزة ّ
والضفــة الغربيــة -بعــض منهــا ُدمــرت واألخــرى ُحولــت إلــى
دور
ـاق
ّمت إغـ
ّ
قاعــات أعــراس أو مرائــب ســيارات .علــى ال ّرغــم مــن أ ّنــه لــم يكــن فــي بعــض املــدن الفلســطين ّية مســرح
ـينمائي مالئــم.
سـ
ّ
ّ
ـطيني ذروتــه خــال ال ّنصــف األ ّول مــن القــرن املاضــي ،فقبــل نكبــة
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ّ
ّ
ّ
الســينما التــي ترمــز إلــى احلداثة.
عــام  ،1948كانــت مــدن مثــل :يافــا وحيفــا وعــكا والقــدس مشــهورة بــدور ّ
ُسـ ّـميت ســينما العاصــي بهــذا االســم نســبة للعائلــة الّتــي كانــت متلكهــا ،وكانــت واحــدة مــن ثــاث دور
الســينما ال ّرابعــة وســينما املدينــة وال ّلتــان مــا زالتــا تعمــان
ســينما ُأنشــئت فــي نابلــس .عــام  ،2009اُفتتحــت ّ
تاريخيــا قيــل إ ّنــه ّمت تشــغيل مســارح غيــر رســم ّية فــي املدينــة خــال الثّالثينيـ ّات واألربعين ّيــات،
ح ّتــى اآلن.
ً
ّ
مثــل :ســينما الزهــراء وتــاج محــل ،والتــي كانــت تعــرض أفال ًمــا فــي املقاهــي أو علــى أســطح املنــازل .علــى
الســاحة اخلارج ّيــة وقاعــة العــرض ال ّرئيس ـ ّية لســينما العاصــي،
الســنوات الـــ  15املاض ّيــة اُســتخدمت ّ
مــدى ّ
الصاخبــة ،كموقــف للســيارات.
الواقعــة فــي وســط مدينــة نابلــس ّ

الفلســطين ّية

ـرائيلي ســينما العاصــي عــدّ ة مـ ّرات خــال االنتفاضــة الثّانيــة .وقــال حمــد« :أ ّنــه ّمت قصــف جــدار
اقتحــم اجليــش االسـ
ّ
العــرض األساسـ ّـي فــي ســينما  العاصــي مــن قبــل دبابــة إســرائيل ّية».
كانــت ســينما العاصــي تتألــف مــن ثالثــة طوابــق مــن بينهــا قاعــة العــرض ال ّرئيسـ ّية ،باإلضافــة إلــى غــرف صغيــرة كانــت
تُســتخدم لألعراس.
ّ
كمــا قــال حمــد« :مت تأجيــر أشــرطة األفــام بشــكل رئيسـ ّـي مــن عمــان والقاهــرة ليتـ ّـم عرضهــا في ســينما العاصــي .وقد
ّمت شــراء بعــض األشــرطة األخــرى مــن ّ
الشــركات اإلســرائيل ّية» .بعــض األشــرطة كانــت حصر ّيــة لســينما العاصــي ،فــي
أيضــا« :كانــت هنــاك دراجــة نســتخدمها
الســينما األخــرى فــي نابلــس .وقــال حمــد ً
حــن ّمت مشــاركة بعضهــا مــع دور ّ
لنقــل األشــرطة مــن ســينما إلــى أخــرى بعــد نهايــة ّ
كل عــرض».
الســن والعائــات ،بينمــا كانــت األفــام األمريك ّيــة
وتابــع« :كانــت األفــام املصر ّيــة حتظــى بشــعب ّية كبيــرة بــن كبــار ّ
والغرب ّيــة بوجــه اخلصــوص األكثــر شــعب ّية بــن ّ
الســينما كونهــا
ـود
ـ
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ـ
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ـض
ـ
بع
الشــباب» .لــم يكــن
ّ
الســلبية فــي املجتمــع مــن وجهــة نظرهــم.
مــكان لعــرض أفــام غيــر أخالق ّيــة وتنشــر القيــم ّ
ـورا كبيـ ًـرا خــال العطــات ،وقــال
ـ
جمه
ـتقطبت
ـ
اس
ـا
ـ
كم
ـا،
ـ
م
ازدحا
كانــت ســينما العاصــي فــي أ ّيــام اخلميــس األكثــر
ً
ً
الســينما واحــدة مــن الوجهــات
الســبب كانــت ّ
حمــد« :لــم تكــن هنــاك خيــارات كثيــرة لقضــاء وقــت الفــراغ ،ولهــذا ّ
ال ّرئيس ـ ّية».
الســابق لســينما العاصــي لبنــاء مركــز لل ّتســوق وتطويــر مواقــف للســيارات بتكلفــة  10مليــون
ـع
ـ
املوق
ـتخدام
ـيتم اسـ
سـ ّ
ّ
دوالر .قــام البعــض بال ّترحيــب بقــرار هــدم ســينما العاصــي ،باعتبارهــا مســاحة ُمهــدرة فــي وســط املدينــة ،بينمــا ع ّبــر
الســينما  .
البعــض مــن ر ّواد األفــام عــن حزنهــم لــزوال ّ
ترجمة روان سماسرة
(نُشرت هذه املّادة على موقع االنتفاضة اإللكترون ّية
 ( ،)The Electronic Intifadaبتاريخ  9تشرين األ ّول )2017

الســابق لســينما عاصــي« :كان
فــي قاعــة العــرض ال ّرئيسـ ّية فــي ســينما العاصــي ،وف ًقــا لربحــي حمــد ،املديــر ّ
مخصــص للعائــات فقــط ويجلــس ال ّرجــال والفتيــان فــي منطقــة منفصلــة .قبــل هــدم
جــزء مــن املســاحة ّ
أي وقــت .وقالــت للجمهــور ّإن املبنــى ال
الســينما ،قـ ّررت بلديــة نابلــس ّأن املبنــى كان عرضــة لالنهيــار فــي ّ
ّ
يســتحق اإلنقــاذ أل ّنــه يفتقــر إلــى قيمــة ثقاف ّيــة أو تاريخ ّيــة.
ـدأت بوظيفــة بســيطة
ـت معظــم حياتــي هنــا ،بـ ُ
قــال ربحــي حمــد فــي قاعــة ســينما العاصــي الرئيسـ ّية « :قضيـ ُ
إداري .أشــعر باحلــزن ملصيــر ســينما العاصــي،
كــدوام جزئـ ّـي فــي ســن العاشــرة ،ح ّتــى أدرت املــكان كمديــر
ّ
ـرائيلي هــو العامــل ال ّرئيسـ ّـي فــي زوال الثّقافــة
ـ
اإلس
ولكــن هــذه هــي احليــاة» .وأشــار حمــد إلــى ّأن االحتــال
ّ
الســينمائ ّية فــي فلســطني .مضي ًفــا« :فــي الوقــت ال ّراهــن ،مــن املســتحيل العــودة ،ح ّتــى لــو ّمت اســتعادة قاعتـ ّـي
ّ
الســينما األخــرى فــي نابلــسّ .إن اآلراء املجتمع ّيــة والتقنيــات اجلديــدة هــي العقبــات ال ّرئيس ـ ّية فــي الوقــت
احلالــي ".

19

جوائــز مســابقة "طائــر ّ
الشــمس" ٢٠١٧

فئة األفالم الروائية القصيرة:

فئة األفالم الوثائقية

جائزة االنتاج

أبوكي خلق عمره  100زي النكبة
للمخرجة رزان الصالح

ما وراء اجلبهات :املقاومة والصمود في فلسطني
للمخرجة الكسندرا دولز

اجرين مارادونا
للمخرج فراس خوري

تنويه خاص

تنويه خاص

أفضل فيلم

أفضل فيلم

السكني
للمخرج ثائر العزة

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

Main Sponsor

اﻟﺮاﻋﻲ اﻋﻼﻣﻲ

Media Sponsor

نادي غزة لركوب األمواج
للمخرجني فيليب غنات وميكي يامني

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻀﻲ

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ

Silver Sponsor

Funded By

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

Supported By

w w w.nbc -pal.com

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

In Cooperation with

أفضل مشروع

JÉRUSALEM

