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 كلمة

عمر شعبان
والتي  الفكري«  »التأثير  في  مهم  دورًا  للفن  كان  القديمة  العصور  منذ 
التأثير على المجتمعات بشكل أو بآخر من خالل إيصال  كان من شأنها 
والموسيقى  واألدب  كالشعر  الناس  يسوقها  التي  والمعاني  الرسائل 
أوقات  في  جماعية،  أو  فردية  مصلحة  لتحقيق  الفنون   أشكال  وشتى 

السلم أو الحرب.
العمل  بمواصلة  اإلستراتيجية  للدراسات  ثينك  بال  في  نحن  نتشرف 
خالل  من   28 مجلة  في  المبدعة  الشبابي�ة  المجموعة  مع  والشراكة 
مشتركة  أنشطة  عدة  ضمن  وذلك  العدد  هذا  إصدار  في  المساهمة 
سابقة، حيث سعين�ا من خالل هذه األنشطة إلى تعزيز ثقافة المصالحة 
المجتمعية والتسامح بين األفراد والمجتمع في كافة السبل واإلتجاهات 
للوصول إلى مجتمع متجانس ومنسجم تسود فيه لغة الحوار والنقاش 
البن�اء والتفاهم المشترك لكافة أبن�ائه وحتى نصل بشفافية وعدالة نحو 

مستقبل أفضل.
مؤسسة بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية هي مؤسسة فلسطيني�ة ذات 
فكر مستقل تأسست في مارس عام 2007 وتعمل في مجال األبحاث 
الفلسطيني  الشأن  ذات  بالقضايا  األولى  بالدرجة  وتهتم  والدراسات 
السياسية  المجاالت  مختلف  خدمة  على  وتعمل  وخارجيًا  داخليًا 
والثقافية والتوعوية حيث أنتجت المؤسسة خارطة طريق للمصالحة 
المحلي واالقليمي.  المستوى  االولى من نوعها على  الوطني�ة كانت هي 
االفكار  و  الرؤى  تقديم  عن  ثينك  بال  عمل  يتوقف  لم  الحين  ذلك  منذ 

لتحقيق المصالحة وإعادة المشروع الوطني إلى مساره الطبيعي.
عقود  أربع  بعد  الثماني�ات  نهاية  في  تحققت  التي  األلماني�ة  للوحدة  كان 
في  والشعب  القيادة  إصرار  لوال  لتحدث  تكن  لم  والتي  االنقسام  من 
األلمانيتين على مواجهة االنفصال رغم آالم و تكلفة الوحدة. بعد مرور 
اكثر من عشرون عاما مازالت تداعيات االنفصال تطل برأسها من وقت 
و  مستويات  جميع  من  تمل  ال  و  تكل  ال  قوية  بإرادة  تواجه  لكن   ، ألخر 
و  ايرلندا  و  أفريقيا  جنوب  في  الحال  كذلك  االلماني.  المجتمع  شرائح 
االقتت�ال  قسوة  عانت  التي  المجتمعات  و  الدول  من  غيرها  و  كرواتي�ا 
واالنقسام، لذلك عملنا في بال ثينك على تمهيد الروئ الالزمة واألفكار 

التي تساهم في تحقيق هذه المصالحة الفلسطيني�ة.
تصوير: محمد زرندح
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موقع تل السكن األثري الُمكتشف عام 1998م.

نصوص 



 شعرٌة من عجين

عرفات الديك
فلسطيني مقيم في قطر 

أنسحُب
كشعرٍة من عجيِن أيامك

كانطفاءِة تلفاٍز سريعٍة
في غرفة نومك

لن يتغير شيء ذو أهمية
في جدول أعمالك

لن يتوقف الزمالء عن مغازلتك
لن تموت فيك األغني�ات

لن تقاتلك رائحتي على الوسادة
ستظلين قادرة على إنجاب الورود

على ضفاف العمر
ويظل صوتك
أرجوحة أخيلة

في رأس وحيٍد ما
ستضحكين؛

فيهوى
ستبكين؛

فيشعر بغصة في أعلى الحلق
ستقولين أشياء عن الحب

تنبت الريش على كتفيه
فيحبك حد انكسار القلب

لكنك ستواصلين ما تجيدين
وستكذبين على مرآتك

على جسدك
على رائحة العطر في ذاكرتك

على حبيب جاء من أقصى الحزن يسعى
ستكذبين

وتذرفين دمعة أو دمعتين
فيما ينسحب هو من حياتك

كشعرة من عجين.
تصوير: عمر القطاع
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  ُأغني وحدي

أنيس غنيمة 
فلسطين  ) غزة (

] .. [
إنها الواحدة والنصف لياًل.. 

ما زلُت سعيدًا
عشت يومًا عاديًا

استيقظُت وحيدًا جدًا، وسأنام وحيدًا كذلك
مرتاَح البال
وبال عناق، 

أقوُل للعالِم: 
ال فرق، كْن كما ِشئت.

] .. [
أصحو مع العصافير

وأنام مع الكالب
أرّبي قطَّ شوارَع أجرب

وغزالنًا متطّوعًة لقصائد ال تركض
لدّي مالمُح أجنبيٍّ أو غريٍب في منفى

وأحتفُظ بعالمة متشّرد على جبيني

أبدو كغوٍل عندما أضحك
كدودٍة عندما أبكي

يعرفني الباعة الجّوالون وعّمال النظافة
ثي�ابي مّتسخٌة وجيوبي مثقوبة

في رأسي سوق خضاٍر ومشترون
وفي قلبي فواكُه بالمجان.

] .. [
ليس هنالك من مكاٍن
كل الخرائِط ال تصلُح

بيتي مشيٌد بآثاِم امرأٍة تركتها
فيه أغّني وحدي

وأنام وحدي
ال أحلُم بأحٍد، ال أتذّكُر أحدًا..

لو يتنّب�أ بي بستانيٌّ أعور
لو يراني بعين�ِه المطفأِة فقط..

أحلُم لو أكون الشجرة التي أصعدها
في الطفولة

وأن تكوَن لي مليون ذراٍع
ألعب بها بالدسائس

مع هذه الثعابين
أن تحتفي بي حشرٌة منقرضة

وأن تنتهي ساللتي..
قبل أن تب�دأ.

تصوير: إبراهيم نوفل
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 ابنُة من أنا؟

هال الشروف 
فلسطين ) رام الله ( 

] .. [
كذبُت كثيرًا في الشعر،

لم يكن لديَّ ما أقول، 
وما زلُت أكذب،

فليس لديَّ ما أقول، 
ه الشعر، ولكنَّ

منجاٌة ومائدٌة للجياع،
وأنا جائعٌة يا إلهي.

] .. [
ُمخّيلتي تصنُع ما تريد،

مخّيلتي ُتريُح الجبل من الوقفة األبدية،
وتجعلُه طّيعًا مثل طيٍن،

وتحملُه فوق ماٍء إليك:
خذ الجبل الذي ال تراُه، خذ الجبل على موجٍة من خياٍل

واصعد إلّي.
] .. [

أكتُب شعرًا بسيطًا بماء الكالم،
بعد قليٍل يجفُّ

ويصعُد كلُّ الكالم إلى غيمٍة،
بخارًا بال وزٍن،

كالمًا بال أثٍر،
وماًء بال أي مجرى يوّسعُه في الطريق إليك.

تصوير: أيمن نوباني
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] .. [
ابن�ُة من أنا؟

ليس سؤااًل وجوديًا، وليس احتي�ااًل على األسئلة،
إنه الجواب الذي يحتمي بسؤاٍل خفّي،

إنه الشكل الذي أختاره للكالم
كّلما ضعُت عن البيت

وخبأُت ريحانًة في ثي�ابي
ولحقَت بي

وسألتني: ابن�ة من أنِت؟
فأجيبَك: ابن�ُة من أنا؟

] .. [
الحياة تراجيديٌة في األغاني،

حقيقيٌة في الحقيقة، ومفتوحُة الباب على نفسها في المساء،

أما صباحًا،
فتخرج من كلُّ شيٍء إلى الضوء

فًة عن نفسها، مخفِّ
تشّمُس أطرافها مثل سجادٍة فوق سور الحديقة.

] .. [
ُتظّلُلني شجرُة األوكالبتوس.
في البداية لم أستطع فهمها:

شجرٌة من سكوت، شجرٌة من سؤاٍل عميٍق عن الجذر،
شجرٌة من جذور، شجرٌة من طين�ٍة باطني�ة،

ومن ترف االسم والظل،
شجرٌة ال تقول،

ولكنها، في النهاية،
ُتظّللني رغم كل شيء.

تصوير: محمود أبو سالمة
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مرثّية )إلى جّدي في ضريحه الالجئ( 

سمر عبد الجابر
فلسطينية مقيمة في دولة اإلمارات العربية الُمتحدة

)1(
إذًا يوم الغد

المسّحر لن ين�ادي اسمك
في الحّي عند الفجر

وعصاك المسنودة على الحائط
ستظّل تنتظر يديك إلى األبد

صوتك  لن يخبرني قصص فلسطين
في زيارتي القادمة
وألّنك أنت العيد،

لن يكون ثّمة عيد بعد اآلن  
)2(

ف قلبك
ّ

باألمس حين توق
حيفا، بحاّستها الّسادسة، عرفت

رياٌح غامضٌة هّبت هناك فجأًة: 
األحجار، 

في عمق البحر،
حاولت أن تطفو إلى األعلى لتبحر نحوك

األشجار
حاولت أن تغادر جذورها

لتذهب إليك

في المنزل الذي كان بيَتك هناك
عتمٌة شديدة حّلت فجأة:

لعنة ستالحق ساكني�ه
إلى األبد

في حيفا ليلة أمس
القمر خّبأ نفسه خلف غيمة

والّشمس استيقظت بصعوبٍة 
هذا الّصباح

تصوير: محمد محرم
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)3(
تغادر سريرك

للمّرة األخيرة..
محمواًل على األكتاف 

مغمض العينين 
جسدك يهبط إلى قبره:

الّتراب ينهال عليك /
أحدهم يحفر اسمك برفٍق

على شاهدة الّضريح..

مطٌر خفيٌّ 
ينهمر بغزارٍة 

في المكان
جسدك يهبط 

إلى ضريحه الالجئ..
وفي ذات اللحظة في حيفا،

يولد طفٌل جميٌل 
له عين�اك الزرقاوان

واسٌم كاسمك.

تصوير: محمد زرندح
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أربعون َشبيًها 
محمد أبو لبدة

فلسطين ) غزة (

أربعون َشبيهًا
بكامِل هيئ�اتهم وتجاربهم

بقناعاتهم المختلفة عن العالم
يزورونك فجأًة

حيَن َتب�دأ الحياة بتوزيِع الُحصص
ولَك أن تستعّد ألربعين ُجرحًا

بأربعيَن طريقة مختلفة
َتملُك ُحنجرة واحدة

َينطلُق منها َضجيُج سوق شعبي
ِفكرٌة واحدة

ُتزرُع في أصِص خيالك
لتترعرع الحقًا كِضمادٍة يتيمة

بيَن أربعيَن ذئب�ًا ينزف
ليس َصعبًا أن ُتصّلي أمك

لكتيب�ٍة كاملة ُتقاتل
وسَتعتاُد حبيبتك الدوار

حيَن تراقصك على أربعين أغني�ة
لتطرَد منَك قبيلة من قلق

إاّل أّنه سيتطلُب من الحرِب
أن ُتحّضَر أرَبعيَن َكفنًا
أن ُتشّيَد َمقبرًة كاملة

ليَس من باِب الُصدفة
َ
ف

أن يأتيَك الموت أربعيَن مّرة
بوجه واحد.

تصوير: محمد زرندح
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في حياة ُأخرى

شهد الشمالي
فلسطين ) غزة (

عامل البن�اء
الذي أّسس العالم

كان مهووسًا بفكرة المطاردات وتصاميم السجون.
] .. [

ليتني آلة طباعة
أقول ما أرغب وأنسب القول لغيري

ويصدقني الجميع،
بل وال تجري الصفقات الكبيرة

من دون أوراقي.
] .. [

الشاعر شوكة طعام
عر سكين الشِّ

العالم قطعة لحم في الّطبق
القدر ضيف على مائدة الّرحمن

على يمين�ه كأس نبي�ذ وردي
تصوير: محمد زرندحتفوح منه رائحة الدم.
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] .. [
في أرشيف الكون،

ال بدَّ من وجود أوراق ثبوتي�ة
تفيد بوجوب فصل العالم من الخدمة.

] .. [
أعرُف شخصًا

ليس به بداية أو نهاية
ملتفًا على نفسه

يشبه الكرة
تؤلمه كثرة الركالت

ويتمنى أاّل يموت اصطدامًا برأسه
في عارضة.

] .. [
العالم تفاحة عِفنة

من شدة مرارتها
وقفت في حلق رجل.

] .. [
ال تحرك السمكُة زعانفها تحت الماء سباحًة

بل توقًا للتحليق في الهواء.
] .. [

لو أن آدم قضم قضمًة أصغر من التفاحة
لبلعها قبل أن يراها الرب وراء حنجرته

لكنه اإلنسان، جائع
منذ األزل.

تصوير: معتز األعرج
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] .. [
عليك أن تن�ام اآلن

إنها السادسة صباحًا
موعد استيقاظك لعملك،

خرى.
ُ
في حياة أ

] .. [
-لو قمنا بتخزين هواء العالم في بالونات،

 هل ستنشأ حياة بداخلها؟
-أتقول إّن حياتن�ا بهذا القدر من الخذالن؟

 بالون على شفا انفجار! 
] .. [

ال تشرب الماء،
بداخلك أحالم

معرضة للغرق.

] .. [
أقف هنا ناسيًة أمري

وأمر قصائدي التي إن قرأتها
لن تعجبني،

بجانبي مقبس يظل ساكتًا
أظّنه ميت�ًا منذ آخر عطسة له
أخرج فيها الكثير من الكهرباء

ال بدَّ أنها كانت آخر الكمية،
أظنني أشبهه،

لقد نَفْذُت عمري كله استهلكته في سنتين سابقتين
فلم أعد أستعمُلني بعد وال أحد يرغب باستعمالي،

إن مّر أحدهم بجانبي
لن يلحظني

يمكنك تجريب هذا بنفسك،
وإن حدث ورأيَتني سأتظاهر بالموت

كي ال تسأمني خالل حديث عن الهراء اليومي،
وال أشعر باالشمئزاز نحوك

حين أسمع أغنيتك المفضلة،
وحده االحتمال المفتوح
لديه أسباب كافية للفرح

ألنه يعيش في عالم ُمَعدٍّ من أشياء
لم تخسر فرصتها بعد،

في أن تحدث على نحو سعيد.
تصوير: أحمد جرادة
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متاهات

رزان بنورة
فلسطين ) بيت لحم (

أتعرى من كلِّ المثاليات
وكأنها مالبس

وأنا في صحبتك.

األخالُق عادتي السيئ�ة
التي، ال أمارسها معك.
ال يليُق بن�ا افتعال النور

دعنا نغرُق في العتمة
في هذِه المتاهات الالمتن�اهية

من الحب الُملغم
حيث أكون وتكون

أبطااًل في فيلٍم سينمائي
نخرجُه بعيدًا عن الكاميرات

بقبٍل ُمفعمة بالكراهية
لهذا الوجود الغبي

وبقبٍل أخرى مفعمة باالمتن�ان
ألنه سينتهي يومًا ما ..

أنا وأنت متشابهان جدًا
متشابهان حد الهذياْن

كل واحٍد يعيُش بأسرارِه،
دائمًا ما نتشارُك

الكتماْن
لهذا... كان هنالَك دائمًا متسٌع

لحبٍّ جديٍد بينن�ا.

كنُت قد علقُت يافطة على قلبي 
»احذر األلغام«

لكنَك كنَت الوحيَد الذي يبحُث عن طريٍق
ليموَت فيه
تصوير: أيمن النوبانيفأحببتني.
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خروج 

حامد عاشور
فلسطين ) غزة (

أخرُج من صورتي كل ليلة 
من صلِب الجدار 

من المكاِن المخصص لمسماٍر حاد 
يب�الغ بقدرتِه على الوخز 

من اطاِر اللوحة 
من الورِق المضاد للبلل  المقاوم للملح

أخرُج من الذاكرة المعطوبة 
من الدمعة المؤقتة 

من المشهد المثبت في الركِن 
من تاريِخ الصالحية إلسمي الفاسد

أخرُج متنكرًا بزي األحياء 
بضحكِة األحياء 

بوحدتهم 
بقدرِتهم على الموت 

بعجزهم عن الحياة
أخرج من صورتي 

بأقداٍم من وهم 
و يدين من عدم 

أخرج من صورتي 
كما يخرُج الندُم من األصابِع و الشفتين

كما يخرُج العرق
من الوجِه الشاحب و من مساِم الجلِد الواسعة 

أخرُج بصعوبة 
كما يخرج التاريخ من الكتاب المغلِق 

على أزمنت�ه

أخرج من صورتي
وال أعرف إلى أين.

تصوير: محمد أبو سمرة
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شهادات

- أخشى أن ُنحيي ذكرى االنقسام كما 
ُنحيي ذكرى النكبة

محمد الزقزوق

في  والتشظي  الثقافي  االنشطار   -
زمن اليباب

يسري الغول 

ُنشرت هذه المواد في كتاب شهادات حول حالة اإلنقسام 
الفلسطيني الصادر عن دار خطى للنشر والتوزيع

تصوير: بشار طالب

3637



أخشى أن ُنحيي ذكرى االنقسام 
كما ُنحيي ذكرى النكبة

محمد الزقزوق
فلسطين ) غزة (

قد  كنُت  النكبة«،  ذكرى  ُنحيي  كما  االنقساِم  ذكرى  ُنحيي  أن  »أخشى 
في  بوك«  »فيس  االجتماعّي  التواصل  موقِع  على  المنشور  هذا  كتبُت 
عام 2011، أي بعد أربع سنوات من حدوثه الفعلي في عام  2007، واآلن 
أتساءل: ما الذي جعلني متشائمًا إلى ذلك الحّد في حين�ه؟ على الرغم 

من أن استمرار االنقسام إلى هذا الوقت يجعل تشاؤمي مبررًا.
العقلّي  وُنموُه  تُه، 

َ
نشأ االنقساِم،  حدوَث  واكَب  الذي  الجيل  من  أنا 

االنقسام  مفردة  أصبحْت  الذي  الجيل  ذاته  وهو  والجسدي،  والمعرفَي 
جزءًا من يومياته، إلى جواِر مجموعٍة دسمة من المفردات التي أحضرها 
وإحباٍط،  أمٍل  خيب�ِة  من  بسبب�ِه  تداعى  وما  حدوثِه،  جملة  في  االنقساُم 
مناحي  كافِة  تجاَه  زحفْت  التي  المفرطة  بالالجدوى  عارٍم  وشعوٍر 
حالًة  نعيُش  مرحلتي،  أبن�اِء  من  كبيرٍة  مجموعٍة  جوار  إلى  كنُت  الحياة. 
نعايُش  بسهولة،  عنها  االنفكاك  أو  تحديدها  ُيمكُن  ال  موصوفة  غير 
التاريِخ الفلسطينّي الحديث، ونرى للمرِة األولى  تجربًة هي األبشُع في 
تفسيرها  أو  عليها،  الوقوف  ُيمكن  معاٍن  يحمَل  أن  دوَن  ُيراُق  الذي  الدَم 
لتلفَّ  عجزها،  أحبال  وترخي  الصدمة،  تتملُكنا  وكانت  مفيد،  سياٍق  في 
سواِعَدنا الصغيرة التي ال تستطيُع  فعَل شيء، ونبقى نترقُب ونترقُب ما 
المستمر في  التردي والتشظي، والمكوِث  سنحصُد تبعاتِه سنواٍت من 

حلقِة السؤال المتبوِع بمزيٍد من األسئلِة التي ال نستطيُع الحصوَل على 
إجاباتها.

حدوثه  بصورة  األمر  معايشة  أستطيُع  ال  قصير،  وقٍت  إلى  وكنُت، 
الذي  بالمعنى  قبولها  إال  أستطيع  ال  كحقيقٍة  معه  والتعامل  واقٍع،  كأمٍر 
وكانت  بوجودها،  المتزايد  إحساسنا  ويقّره  الحالة،  بقاء  مادة  تفرضُه 
ذاتًا  بها  أعصُف  التي  المعلنة،  وغير  المعلنة  الرافضة،  المحاوالت  كل 
وما  الجديدة  الحقيقة  جبروت  أمام  الحيلة،  وقليلة  الجدوى،  عديمة 
تفرضه من معطياٍت، هي األسوأ واألكثر إيالمًا، وبمرور السنوات، يزداُد 
فيها  يختلُط  معاني  تحمُل  والتي  جسرها،  ُيمكن  ال  التي  الفجوِة  حجُم 
حيَن  اإلطالق،  على  سهاًل  يب�دو  ال  األمُر  يكون،  أن  يجُب  بما  كائٌن  هو  ما 
 جيدًا، أنني، كمواطٍن يعيش في قطاع غزة، ال 

َ
يتطلُب مني األمر أن أعرف

أشترُك مع الفلسطينيين في أماكِن تواجٍد أخرى في أي قاسم مشترك، 
على  حتى  أو  والمشتركة،  الجمعية  الرغبة  أو  األولويات،  صعيد  على  ال 
صعيد همِّ وجودنا مجتمعين تحت سطوِة محتلٍّ واحد. الشعوُر بانعداِم 
مفهوِم المواطنة شيٌء ال يمكن اإليمان به، على الرغم من أن صوَر وجودِه 

حاضرٌة، ويسحبها الوقُت في اتجاهاٍت أكثَر تشّوهًا.

تصوير: محمد محرم
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منها،  التخلص  ُيِمكُن  ال  عناويُن  المتزايد  والفقُر  والحصاُر  اإلهماُل 
جديدًا  وعيًا  وتشكل  الثاني�ة،  الدرجة  من  مواطنًا  تجعلك  ما  ذاتها  وهي 
الحاجِة  إطاِر  في  وذلك  لها،  فهمك  وكيفية  معها،  التعامِل  طريقِة  في 
الذي  بالدوني�ة،  الضخم  الشعور  والعون،  المساعدة  إلى  المستمرِة 
فيها  تكون  أن  َيجدُر  التي  المواقف  تلَك  كِل  في  قذفُه  اآلخرون  ُيحاول 
ِندا،ً أو مستحقًا لشيء، ال ُيمكن تجاهلها، هذه الهالة الكبيرة من اإللغاء 
واإلقصاء المستمر، فقط لكونك فلسطيني�ًا يعيش في هذا البقعة التي 
يسُمونها غزة، وفي كل مرة تعيش فيها هذا الخليط القذر من المعاناة، 
التي  القبيحة  المفردة  تلك  تت�ذكر  أن  عليَك  وقحة،  أشكااًل  تأخذ  التي 
حدثت في الرابع عشر من حزيران 2007، والتي توافقنا على تسميتها 
صوُت  يكون  والضمور،  العجز  بكامِل  وحيدًا،  تكون  وحين  انقسامًا. 
المرحلِة أعلى حتى من محاولِة َسماعه، وتمر السنوات التي هي نقٌص 
األخطاء  أعداد  في  ٌفادحٌة  وزيادة  لديك،  البقاء  تجربة  تعداد  في  مهوٌل 

االنتكاس  مرحلة  في  مجتمعة،  لها،  تحمُّ ذنب،  أي  دون  عليك،  التي 
والتراجع والتردي المتزايد، وانعدام الرؤى وانسداد األفق، تظهر الهزيمة 

كشهادة وفاة حتمية .
وقوفًا بال أقدام، نحاوُل السيَر في طريِق خالٍص نهائّي لكلِّ ما هو بشٌع 
وما هو مفروٌض بحكِم وقوعِه المادّي، نحاول سبَر نوايانا السيئ�ة لتجاوِز 
في  المعتمة  المناطق  صنعته  والذي  لمعناه،  الفاقد  الماضي  عبث 
بعِث  إلى  وخموٍل،  ضعٍف  من  ورثن�ا  ما  بكل  نسعى،  اآلخرين،  خياالت 
عن  نفتُش  التي  أو  الممكنة،  الحياِة  أشكال  من  األقل  على  واحٍد  شكٍل 
 ، الُجبِّ غياهب  في  إخوتن�ا  بها  وألقى  الّتفرِق،  غباُر  أكلها  التي  مالمحها 
وأحالِم  غزَة،  أطفاِل  ببراءِة  ندفعها  المسيِر،  عن  أقدامنا  تتوقف  وحين 
فتي�اِنها الشبقين إلى نور،ٍ أيًا كان مصدره، نداوي جروحًا ال تعد في جسد 

المدين�ة المتعب، من ثالثة حروب وحصار وانقسام.
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والتشظي  الثقافي  االنشطار 
في زمن اليباب

يسري الغول
فلسطين ) غزة (

بن�ا  وصل  حتى  نحب،  ما  وبين  بينن�ا  وتب�اعد  السياسة،  تفرقنا  ما  كثيرًا 
أن  من  وبداًل  الريح.  مهب  في  وباتت  الوشائج،  تقوضت  أن  إلى  الحال 
للعالقات  وناظمًا  واألمة،  للمجتمع  األمان  صمام  هو  المثقف  يكون 
اإلنساني�ة داخل تلك األروقة، كما أكد الشهيد »فتحي الشقاقي« بقوله: 
»إن المثقف هو أول من يقاوم، وآخر من ينهزم«، تحول بفعل االنقسام 
البالد  أرباب  شاء  كيفما  يتحرك  الساسة،  بي�د  دومينو  حجر  مجرد  إلى 
واألخالق،  والمثل  المبادئ  حساب  على  ذلك  كان  لو  حتى  ودهاقنتها، 

وتحقيق مبدأ العدالة واإلنساني�ة.
الحاالت وضوحًا، في حالة االنفصام  الفلسطيني�ة من أشد  الحالة  وإن 
التي تعاني منها السيكولوجية الفلسطيني�ة، جراء االلتب�اس في البرامج 
القضية  حساب  على  األيديولوجي  االصطدام  إلى  وصواًل  والرؤى، 
ثلة  يعيش  كيف  إدراك  يستطيع  المتابع  وإن  بشموليتها.  الوطني�ة 
الكّتاب تحت رحمة الساسة، ومقدرات األنظمة االقتصادية، لذلك، فإن 
نقد الواقع مباٌح في رقعة من الوطن، ومحرٌم في أخرى، تبعًا لرضا ولي 
عدم،  من  شبرين  البالد  صارت  بعدما  البالد،  بحال  والمتصرف  النعمة 

وبعدما ارتهن الشعب للراتب والوظيفة أو المهنة.
العدو  إلى خاصرة  ولقد كان حرّيًا بكل صاحب قلم أن يوّجه نصل قلمه 

فالوطن  المادية.  والحياة  اإلنساني�ة  مقومات  كل  يسرق  الذي  والمحتل 
لصالح  والمسرحية  والفني�ة  األدبي�ة  األعمال  تتوجه  ألن  ماّسة  بحاجة 
الوطن كله، في ظل حالة التهاوي والتهويد، وليس لدعم حزب أو تنظيم 

أو جماعة، على حساب األطر األخرى.
المبذول  الجهد  هي  غرونيوم«:  فون  »غوستان  يعرفها  حسبما  الثقافة 
لتقديم مجموعة متماسكة من اإلجابات على المآزق المحيرة التي تواجه 
التصالح،  من  بداًل  بن�ا،  فكيف  حياتها.  مجرى  في  البشرية  المجتمعات 
نذهب بالثقافة نحو التصادم، وبداًل من صناعة التفاهم والوئام، ننحني 
»داريوششايغان«  ذكر  كما  تمامًا،  يبرز  هذا  ولعل  واالنهيار!  الهدم  نحو 
يت�أملون  مفكرين،  منهم  أكثر  محاربين  يب�دون  مثقفين�ا  إن  قال:  حين 
من  أكثر  بيروقراطيين  إلى  تحولوا  فإنهم  عملهم.  طاوالت  وراء  بهدوء 
أو  هذا  ضد  للردح  أبواٍق  مجرد  إلى  وتحولوا  ومفكرين،  مثقفين  كونهم 

ذاك، دون وجود ناظم حقيقي.
نحو  انحدر  بل  فقط،  الفلسطيني�ة  الحالة  عند  االنقسام  يقتصر  ولم 
الذي  المثقف،  على  ناقمًا  الجمهور  وبات  عام،  بشكل  العربي�ة  المنطقة 
الحال  وصل  حتى  الساسة،  لهوى  تبعًا  صار  ألنه  بمحيطه،  ويؤثر  يت�أثر 
ببعض الصحف أن تكتب في »مانشيت« كبير تقول فيه: مثقفونا إما 

محاربون وإما أدعياء، وإما يعانون الفصام.

تصوير: وسام نصار
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يدفع  من  فإن  الفلسطيني�ة،  األراضي  في  المرير  االنقسام  إلى  وبالعودة 
مبدأ  تحقيق  على  قادرة  الثقافة  تعد  لم  حيث  اليوم،  الشباب  هم  ثمنه 
التنمية والبن�اء، بل أخذت بهم نحو مستنقعات العتمة والتهاوي الفكري 
وبين  المطلقة،  والحرية  التطّرف  بين  فااللتب�اس  والوطني،  واألخالقي 
ولقد  الغياب.  صحاري  في  التي�ه  نحو  بالعقول  أخذ  والفراغ،  التشدد 
بّددت  ألنها  وصفه،  يمكن  ال  بشكل  مزرية  الشبابي�ة  الحالة  صارت 
الطاقة والحيوية التي يمتلكونها في شتى المجاالت، دون استثمار لتلك 
الطاقات، وبالنتيجة دون تحقيق أي مردود حقيقي يعود على تلك الفئة.

صناع  يدرك  أن  دون  تغرق،  فباتت  الوطن،  سفين�ة  االنقسام  خرق  لقد 
الشباب  وأن  للغاية،  مرير  القضية  إليه  وصلت  الذي  الواقع  أن  القرار 
الذين تنتصر بهم أي قضية باتوا يبحثون عن سبي�ل للهرب، عبر ركوب 
مستقبلهم  فيها  يجدون  رقعة  أي  إلى  مهاجرين  الطيران،  أو  البحر 

وحريتهم وكرامتهم.
أواًل،  المثقفون  ذلك  مسؤولية  ويتحمل  الوطن،  فهم  في  الجميع  أخفق 
كسر  فلقد  وبجبنهم؛  الساسة،  بي�د  ثقبه  تم  الذي  األمان  صمام  ألنهم 

السجون،  داخل  بالمثقفين  بالزج  ومرة  بالراتب  مرة  األقالم،  الساسة 
كسر  يستطيعون  ال  لكنهم  والترويع.  الرصاص  وإطالق  بالضرب  ومرة 
إلعادة  بحاجة  ولعلنا  الحقيقيين،  المثقفين  لدى  تحققت  إن  اإلرادة 
قراءة التاريخ كي نعرف أن المفكر واألديب والفنان، وكل مثقفي األمم، 
أن  يجب  التغيير  دعاة  وإن  التغيير،  أجل  من  رخيصة  أرواحهم  قدموا 
يعّدوا أنفسهم كي يكونوا وقودًا إلعادة توجيه البوصلة نحو الوطن، ونب�ذ 

الفرقة والعنف والتطرف الحاصل بسبب االنقسام.
أختم بأن البرلمان البرازيلي أخفق لمرات كثيرة في اتخاذ قرار بمنع حجز 
البشر في المصّحات النفسية، حتى جاء اليوم الذي قرأ فيه »سناتور« 
في البرلمان مقتطفًا من رواية )فيرونيكا تقرر أن تموت( للروائي »باولو 
كويهلو«، والذي تحدث فيها عن تجربت�ه في الحجز داخل تلك المصحات 
مذ كان طفاًل، حتى تم إقرار منع حجز البشر في تلك المصحات بتصويت 

أغلب أعضاء البرلمان، مما يؤكد أن األدب قادر على إحداث التغيير.
لدورهم  تحديدًا،  والفلسطينيون  عمومًا،  العرب  مثقفو  سيعود  فمتى 

الطليعي، ويصلحون ما أفسده الساسة؟!

تصوير: معتز األعرج
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وزارة الثقافة الفلسطينّية: 
محاوالت الوصاية من الخارج

يمكن اعتب�ار هذه المداخلة مرافعة لصالح المؤّسسة، وشكاًل من أشكال 
االحتفاء بالخراب العاّم، ذلك ألّنها تب�دو حّيزًا مشتّقًا عنه، وجزءًا مستمّدًا 
والجنون  الفوضى  من  كامل  سياق  في  المشكلة  استعمال  أّن  إاّل  منه. 
والهزل، دليل أكيد على عمقها وحّدتها، وبهذا يصبح أخذها على محمل 
البالد  هذه  في  الترف  من  ليس  إذ  التغيير.  ضرورات  من  ضرورة  الجّد 
المحتّلة والمنتهكة - كانت وصارت تسّمى فلسطين كما تقول الجملة 
يتغّمدها  نحو  على  الثقافة  فيها  ش 

َ
ُتن�اق أن   - الشعاراتّي�ة  الشعرّية/ 

بالعناية والعطف حيث  بالرحمة والرفق، حيث تعتّل وتموت، ويرفدها 
تفتقر وتعوز.

علي أبو عجمية
فلسطين ) رام الله (

سياسات أمنّية وتغّول سلطوّي، ال أمن ثقافّي!
مافيا،  أو  عصابة،  إلى  حاجتها  عن  سلطة  تعلن  أن  المعقول  من  ليس 
في  لكّنها،  الدولة،  وروح  النظام  شكل  بذلك  تفقد  ألّنها  طرق،  قّطاع  أو 
المقابل، سوف تعلن عن حاجتها ألجهزة أمنّي�ة »محترمة« تؤّدي أدوار 
المذكورين أعاله، مجتمعين. أّما الفرق بين الحالتين: اللبوس القانونّي 
تحت  سلطة  المحتّلة،  فلسطين  في  لدين�ا،  وألّن  السيادّية.  والصبغة 
السلطة،  هذه  وجود  أساس  تعني  سوف  األمنّي�ة  الحالة  فإّن  احتالل، 
تجاه  الوظيفّي  أدائها  باستمرار  استمرارّيتها  ضمان  سوى  لها  خيار  ال  إذ 

وجودها/ وجود االحتالل.
األمن،  متعّلقات  من  الرسمّية  الفلسطينّي�ة  الثقافة  كانت  ولذلك، 
فالمواقع الثقافّية ال تشغلها إاّل األسماء الُمجازة حركّيًا وسلطوّيًا وأمنّي�ًا، 
واالنتخابات في االّتحادات والنقابات العاّمة ال تحّدد مواعيدها وأسماء 
ويمكن  وتحالفاته.  أسراره  تقّدست  األمن؛  بموافقة  إاّل  بها  الفائزين 

تصوير: أيمن نوباني
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تشكيل وفد ثقافّي رفيع يزور وفدًا ثقافّيًا في دولة مجاورة )وزارة الثقافة 
والدفاع الحربّي السورّي، مثاًل( من باب التأكيد على دور مثّقف السلطة 
العاّم  االّتحاد  فيه  يشعر  وقت  في  بشاعاتها،  وتبرير  خطابها  تدعيم  في 
للكّتاب واألدباء الفلسطينّيين بأّنه ال يمّثل كاتب�ًا واحدًا، بقدر ما يمّثل نفرًا 
من كّتاب متهالكين، وعجائز سائمين، وشعراء »مقاومة« مستقيلين؛ 
يتب�ادلون  المنافي  من  سبعة  ونحو  المحتّلة،  األرض  داخل  من  ثالثة 
وعطاياها  »الرئاسة«  ديوان  أوسمة  وتشملهم  بعضهم،  مع  الجوائز 
الجميع  على  يزايدون  ويقاطعونها!«  »يرفضونها  وألّنهم  ومكرماتها. 
صناعة  من  لديهم،  فالتطبيع،  والوطن،  والمقاومة  فلسطين  باسم 

المثّقفين الذين ال تكّرمهم سلطة التطبيع!.

أحالف وقوى ومناصب
الماضيين،  العامين  في  إنجازاتها  الفلسطينّي�ة  الثقافة  لوزارة  يحسب 
نمطّية  كسر  في  كبير  أثر  حقيبتها  بسيسو  إيهاب  الدكتور  لتوّلي  كان  إذ 
والتراث  اآلداب  في  العاّمة  لإلدارات  وكانت  دورها،  وتفعيل  المؤّسسة، 
النظر  والفنون نشاطات الفتة وأعمال ناجزة في هذه الحقول، ما لفت 

إلى أّن التغيير ممكن.
زواج  أحالف  محاوالت  بوضوح  يلحظ  اآلن،  الحال  لواقع  المتابع  ن 

ّ
أ إاّل 

السلطة باألمن، والمناصب المركزّية، ورجاالت »الشّلة« في الوصاية 
الثقافة.  وزارة  ومنها  والمتاحف،  واالّتحادات،  المؤّسسات،  على 

محاوالت محكومة بعقلّية السيطرة، ومشحوذة برغبة االستحواذ.

أدب الشباب والشيوخ: معركة األبّوة 
وحموالت الوصاية

العربّي،  الثقافّي  المشهد  في  واضح  توصيف  الشباب«  »أدب  لـ  ليس 
وكذلك الفلسطينّي. المصطلح ُيوّظف، عادة، كيفما اّتفق، إذ ال غرابة أن 
»اليافعين  مع  التمايز  يشبه  ما  لتحقيق  والشيوخ«  »الكهول  يستعمله 
والشّبان«. وال غرابة، أيضًا، أن تستعمله المؤّسسات البيروقراطّية التي 
تعكف على مسابقات كرنفالّية، تحّدد، سلفًا، أعمار المتن�افسين الذين 

تزّج بهم في معارك »إبداعّية« ال طحن فيها وال غبار.
في السياق نفسه، يحدث أن يبلغ قاّص فلسطينّي األربعين أو الخمسين 
الشاّب!«  »المبدع  بـ  بقليل  يكبرونه  الذين  أقرانه  فينعته  العمر؛  من 
»أدب  بـ  ُتعنى  ندوات  العربّي�ة  الكتب  معارض  تستضيف  أن  ويحدث 
المأسوف  »الشباب«  من  عدد  فيها  ويحاضر  إليها،  فيهرع  الشباب«، 

على شبابهم.
والرياضة«،  للشباب  األعلى  »المجلس  حال  على  التن�ّدر  يشبه  هذا 
ذلك الذي عّينت فيه السلطة الفلسطينّي�ة، قبل سنوات، مجموعة من 
الطاعنين في السّن، تقابله مجالس متهالكة كثيرة شبيهة في عديد من 
الدول العربّي�ة، وكأّن البني�ة الهرمة للنظام العربّي الرسمّي تنسحب إلى 

ثقافة ُتخّلق، بدورها، أيقونات هرمة من جنسها.
الطوق،  عن  يشّب  أن  له  يمكن  جديد،  كاتب  كّل  يجد  هذا،  كّل  وسط 
نفسه محاطًا بجدر محّصنة، خارج حدودها، يب�دو رهانه مّتصاًل بمواجهة 
الرغبة في الوصاية عليه. رغبة تصاحبها مظاهر ماضوّية، تستدعي، في 
مخيالها الرحب، صورة األتب�اع والمريدين الذين يقّدمون الطاعة والوالء 
بالشروط  مدّجج  كتنظيم  صدورهم،  على  الجاثمين  مدارسهم  لشيوخ 
وال  منهم،  اعترافًا  تنتزع  أن  دون  من  جديدة  والدة  ال  حيث  والمشارط، 
بمساحيق  الوالدة  تلك  تصطبغ  أن  دون  من  وجود  ال  وبالتالي،  شرعّية، 

الشيب وألوان الحكمة.
واألدباء  للكّتاب  العاّم  االّتحاد  انتخابات  تؤّجل  لماذا  نسأل،  وهنا 
الثقافة  وزارة  إنقاذ  يمكن  كيف  االّتحاد؟  يختطف  َمْن  الفلسطينّيين؟ 
وبقرارات  البيت،  خارج  من  مّرة،  كّل  وكالؤها،  يأتي  إذ  الفلسطينّي�ة 
»عليا«؟ ما شرعّية هذه االنت�دابات التي تصادق على تعيين »مخاتير« 

»وأدعياء« تبعًا لتوصيات لجان فصائلّية هرمة؟
رّبما على وظيفّية الثقافة أن تنتهي، أّما وظيفّية السلطة فالمعركة معها 

طويلة.
نشرت هذه المادة في مجلة فسحة ثقافية.  •
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سينما



»ثورة حتى النصر«

وثائقي يستعيد حكاية »وحدة أفالم فلسطين« من أرشيفها

للمخرج مهند اليعقوبي، ومن إنتاج شركة إديومزفيلم

مهند صالحات
فلسطين

في واحدة من محاَضرات الدراسات العليا في صناعة السينما، سألت 
لندن،  في  دراسته  أثن�اء  اليعقوبي  مهند  الفلسطيني  المخرج  المحاِضرة 
إذا كان يعرف عن السينما الفلسطيني�ة الثورية، أو يعرف أيًا من صانعي 
القرن  وسبعيني�ات  ستين�ات  في  الحركة  بتلك  المرتبطين  السينما 
الماضي، وفتن حينها، كما يقول، عندما بدأت بسرد رواية وحدة أفالم 
بانتفاضة  وتأثرها  علي،  أبو  مصطفى  مؤسسيها،  أحد  وسيرة  فلسطين 

أيار مايو 1968 في فرنسا.
كانت المحاضرة، كما يقول اليعقوبي في تعريفه بفيلمه، حافزًا لفضوله 
األرشيفات  في  المرحلة  تلك  أفالم  عن  البحث  من  طويلة  رحلة  ليب�دأ 
اليابان، األردن، ودول أخرى،  العالمية، متنقاًل بين فلسطين، بريطاني�ا، 
دقيقة   62 الوثائقي  بفيلمه  الطويل  البحث  ذلك  من  بالنتيجة  وليخرج 
بعنوان »خارج اإلطار«، متخذًا من شعار الثورة الفلسطيني�ة »ثورة حتى 
النصر« عنوانًا آخر للفيلم، وهو من إنت�اج شركة إديومزفيلم في رام هللا، 

وإنت�اج مشترك بين فرنسا وقطر ولبن�ان.
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علي  أبو  مصطفى  الراحل  المخرج  إلى  مخرجه  أهداه  الذي  الفيلم 
وبأسلوب  والتحرير،  المونت�اج  بطريقة  السوفيتي�ة  بالمدرسة  المتأثر 
والصور  اللقطات  بين  فيها  مزج  بصرية  عناصر  استخدم  ذاته،  علي  أبو 
صور  مجموعة  من  فيلمه  سياق  اليعقوبي  بنى  الصامتة.  الفوتوغرافية 
فوتوغرافية ومشاهد ولقطات مختارة من مجموعة أفالم أنتجتها وحدة 
أفالم فلسطين ابت�داًء من العام 1968 وحتى منتصف الثمانيني�ات، وهي 

الفترة التي بدأت فيها منظمة التحرير بإنت�اج أفالمها األولى.

بن�اء  إعادة  سياق  عن  يخرج  الذي  الفيلم  في  الوحيد  المشهد  وباستثن�اء 
وتوظيف األرشيف، والذي يظهر فيه المخرج وهو يقوم بتركيب أشرطة 
بعرض  يب�دأ  الفيلم  فإن  الشاشة،  على  وعرضها  قديمة  سينمائي�ة  أفالم 
يمكن  ما  وهو  واألسود،  باألبيض  الفوتوغرافية  الصور  من  لمجموعة 
قراءته بأنه إشارة لبدايات تأسيس »وحدة أفالم فلسطين« التي بدأت 
من قسم التصوير في جهاز اإلعالم لحركة فتح، ومنها تطورت لتت�أسس 
المخرج  بأسلوب  مبني  الفيلم  أن  عن  عدى   ،1968 العام  أواخر  الوحدة 

الراحل مصطفى أبو علي.
بنى المخرج فيلمه من مجموعة مشاهد ولقطات مختارة من عدة أفالم 
تاريخ  من  مرحلة  ليسرد  والثمانيني�ات،  السبعيني�ات  لحقبة  انتمت 
الشعب الفلسطيني من بدايات القرن العشرين عبر صور فوتوغرافية 
الثمانيني�ات،  إلى  ووصواًل  ميونخ،  في  الطائرات  خطف  بالنكبة،  مرورًا 
عبر سرد بصري متقن متسلسل، تاركًا المساحة كاملة للصور والمشاهد 

لتروي للمتلقي دون مؤثرات خارجية عبر التعليق الصوتي أو ما شابه.

سينما الثورة الفلسطينية – وحدة أفالم فلسطين
في  المنشورة  شهادتها  في  علي،  أبو  حباشنة  خديجة  المخرجة  أشارت 
في  عالمة  فلسطين:  أفالم  »وحدة  والمعنونة  فلسطيني�ة  شؤون  مجلة 

أفالم  وحدة  مجموعة  على  تعرفت  أنها  إلى  النضالية«،  السينما  تاريخ 
أبو  مصطفى  الراحل  زوجها  خالل  من   1968 العام  منتصف  فلسطين 
علي، أحد أبرز مؤسسي الوحدة، ومن خالله تعرفت إلى هاني جوهرية، 
العمل في  الحميم لمصطفى، وزميله في  المصور السينمائي والصديق 
قسم السينما في وزارة اإلعالم األردني�ة، وزميلتهما سالفة جاد هللا التي 
مديرة  أول  القاهرة،  في  للسينما  العالي  المعهد  من  تخرجها  بعد  كانت، 

تصوير سينمائي عربي�ة.
وتضيف خديجة: »انطلق السينمائيون الثالثة مؤمنين أن بإمكانهم من 
خالل الصورة إيصال ونشر مفاهيم الثورة إلى الجماهير والحفاظ على 
الفوتوغرافي عام  التصوير  المفهوم تم إنشاء »قسم  استمراريتها، بهذا 
هذه  وتعتبر   .1968 العام  أواخر  فلسطين«  أفالم  »وحدة  ثم   ،1967
الوحدة أول وحدة سينمائي�ة تعمل بمواكبة تنظيم ثوري مقاتل في حركة 
ومن  التحرر،  حركات  تاريخ  في  النادرة  التجارب  من  وهي  وطني،  تحرر 

العالمات المضيئ�ة في تاريخ حركة فتح«.
أفالم  لوحدة  المؤسسين  الراحلين،  زمالئها  بدايات  خديجة  وصفت 
إلى  وحولته  التصوير  قسم  على  حدثت  التي  والتطورات  فلسطين، 
للصور  الكرامة  معرض  نجاح  »بعد  فلسطيني�ة:  سينما  إلنت�اج  دائرة 
أكثر  إلى  نقله  وتم   ،1969 آذار  في  القسم  أقامه  الذي  الفوتوغرافية 
من مكان وأكثر من بلد، وكان القسم حينها ما يزال يجفف الصور على 
جهاز الكيروسين، بدأت قيادة فتح تعطي اهتمامًا أكبر لقسم التصوير، 
عدد  به  التحق  كما  الحديث�ة،  المتطورة  المعدات  من  بعدد  تزويده  وتم 
جهاد  أبو  اكتشف  أن  بعد  القسم  إلى  تحويلهم  تم  الذين  المقاتلين  من 

خبرتهم بالتصوير قبل التحاقهم بالثورة«.
في هذه الفترة حصلت وحدة أفالم فلسطين، الجزء السينمائي من قسم 
التصوير، على كاميرا سينمائي�ة، فاستقال كل من سالفة جاد هللا وهاني 
التصوير،  قسم  في  للعمل  وتفرغا  األردني�ة،  اإلعالم  وزارة  من  جوهرية 
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وعمال على توثيق جميع النشاطات واألحداث التي تمر بها الثورة، بدءًا 
بمعسكرات التدريب، مرورًا بالمؤتمرات والمسيرات واحتفاالت الثورة 
وحياة الالجئين. لكن الفرح بالمعدات الجديدة لم يكتمل عندما أصابت 
المحرك،  وعصبها  المجموعة  نواة  كانت  التي  سالفة  رأس  رصاصة 

وأقعدتها عن العمل.
أواخر عام 1969 رفضًا لمشروع  الشعبي�ة  المظاهرات  اندلعت  وعندما 
أول  الوحدة  نفذت  الفلسطيني�ة،  الثورة  وجود  تجاهل  الذي  روجرز 
لهم  انضم  الذي  هنود،  أبو  صالح  المخرج  بمساعدة  لها  سينمائي  فيلم 
استقبلت  كما  السلمي«.  للحل  »ال..  الفيلم  وسمي  الوقت،  ذلك  في 
األنب�اء  وكاالت  من  عددًا  السبعيني�ات  وأوائل  الستيني�ات  أواخر  الوحدة 
ومصوري األفالم األوروبيين واألمريكان، الذين جذبتهم صورة الفدائي 
بعد انتصاره في معركة الكرامة بعد عام واحد من هزيمة الدول العربي�ة 
مجتمعة في حرب األيام الستة عام 1967. وكان المخرج الفرنسي جان 
لوك جودارد، الذي كان ُيعّد واحدًا من بين أهم عشر مخرجين في العالم 

في ذلك الوقت، أحد الذين استقبلتهم الوحدة.

رحلة الشتات الثانية من عّمان إلى بيروت
بعد أحداث أيلول األسود عام 1970 تفرق أعضاء قسم التصوير ووحدة 
عّمان،  في  جوهرية  هاني  وبقي  للعالج،  تخضع  كانت  فسالفة  األفالم، 
بيروت،  وفي  الثورة.  قيادة  مع  بيروت  إلى  فتوجه  علي  أبو  مصطفى  أما 
انضمام  مع  فلسطين  أفالم  وحدة  تطورت  جوهرية،  هاني  التحاق  بعد 
الشرقية  أوروبا  من  الكوادر  من  عدد  وعودة  جدد،  وأعضاء  مصورين 
واالتحاد السوفيتي بعد تلقيهم  دورات تدريبي�ة في التصوير السينمائي 
قسمًا  تضم  فلسطين«  أفالم  »وحدة  فأصبحت  الصوت،  وهندسة 
بدأت  الفترة  هذه  وفي  األفالم.  إلنت�اج  وقسمًا  الفوتوغرافي  للتصوير 
التحرير  منظمة  تنظيمات  لدى  الفلسطيني�ة  للسينما  أقسام  تت�أسس 

السينما  قسم  آخرين  مع  حول  قاسم  العراقي  المخرج  فأسس  األخرى، 
فيلم  ثاني  البارد«  »النهر  فيلمه  ُيعتبر  والذي  الشعبي�ة،  للجبهة  التابع 
كان  كما  النضال  سينما  أو  الفلسطيني�ة،  الثورة  سينما  مرحلة  في  ينتج 
أفالم  وحدة  إنت�اج  من  واحد  عام  بعد  وذلك  علي،  أبو  مصطفى  يسميها 

فلسطين أول أفالمها في عّمان من األرشيف المصّور.
ولجان  أقسام  جميع  لتوحيد  مشروع  فكرة  طرحت   1974 العام  في 
السينما لدى المنظمات الفلسطيني�ة في مؤسسة واحدة للسينما، تتبع 
دائرة اإلعالم الموحد لمنظمة التحرير الفلسطيني�ة، لكن هذا المشروع 
لم يكتب له النجاح، فتغير اسم وحدة سينما فلسطين لتصبح مؤسسة 

السينما الفلسطيني�ة.

نحن في األصل فدائيون
من  تمامًا  الفيلم  خال  فقد  النصر«،  حتى  »ثورة  لفيلم  وبالعودة 
المقابالت والتعليق الصوتي، تاركًا المساحة كاملة إلعادة بن�اء ومونت�اج 
»لحن  فيلم  بينها  من  فلسطين،  أفالم  وحدة  مرحلة  من  ألفالم  مشاهد 
النصر«  حتى  »ثورة  فيلم  مدانات،  عدنان  للمخرج  فصول«  ألربعة 
لنيوزريل 1973، فيلم »الفلسطينيون« للمخرج الهولندي جان فان دير 
فيلم   ،1976 فانسان  سينما  لجماعة  الزيتون«  »شجرة  فيلم  كيوكين، 
فيلم  إلى  إضافة   ،1975 لنيلزفيست  حق«  على  دائمًا  »المضطهدون 
منظمة  وتأسيس  الفدائي�ة  الحركة  لنشوء  يؤرخ  الذي  بالدم«  »بالروح 
التحرير الفلسطيني�ة، وفيلم »عدوان صهيوني«، الذي يسجل الغارات 
الجوية اإلسرائيلية على المخيمات الفلسطيني�ة في لبن�ان في سبتمبر/ 
أفالم  وحدة  إنت�اج  من  وكالهما  ميونيخ،  بعملية  ويربطها   ،1972 أيلول 

فلسطين.
لم تكن وحدة فلسطين حداثي�ة ومتطورة في وقتها فقط، بل إن العاملين 
أفالمهم  فقدموا  فدائيون«،  األصل  في  »نحن  شعار  من  انطلقوا  فيها 
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واسم  شعار  فقط  وحملت  الفني،  والفريق  المخرج  اسم  دون  األولى 
مصوريها  من  شهداء  ثالثة  الوحدة  وقدمت  فلسطين«،  »أفالم  وحدة 
تصويره  أثن�اء  جوهرية  هاني  وهم  المعارك،  تصوير  أثن�اء  السينمائيين 
المعركة في عين طورة في نيسان 1976، وإبراهيم ناصر المعروف باسم 
مطيع، وعبد الحافظ األسمر المعروف باسم عمر المختار، أثن�اء تصوير 

االجتي�اح اإلسرائيلي لجنوب لبن�ان في آذار 1978.
منتصف  وحتى  فلسطين  أفالم  وحدة  عمل  بدء  ومنذ 
مع  المصورة  المواد  من  كبيرة  كمية  تراكمت  السبعين�ات، 
عام  لبن�ان  اجتي�اح  وأثن�اء  لها،  المرافقة  الصوت  أشرطة 
ونقلوه  األرشيف،  هذا  من  كبير  جزء  على  اإلسرائيليون  استولى   1982
إلى مستودعات أرشيف الجيش اإلسرائيلي تحت مسمى غنائم حرب، 
تتمكن  لم  عندما  الفرنسية  السفارة  حصانة  تحت  وضع  منه  وجزء 
 ،1985 عام  المخيمات  حرب  بدأت  وحين  معها،  إخراجه  من  القيادة 
السفارات،  جميع  وأغلقت  اللبن�اني�ة  األهلية  الحرب  أحداث  وتفاقمت 
لم ُيعثر على هذا الجزء من األرشيف الذي يغطي مرحلة هامة من تاريخ 
الشعب الفلسطيني، فجاء فيلم مهند يعقوبي ليعيد التذكير بهذا اإلرث 
السينمائي الفلسطيني، الذي ولد في المرحلة الثاني�ة من تاريخ السينما 
ولدت  التي  السينما  تلك  والسبعيني�ات.  الستيني�ات  في  الفلسطيني�ة 
في ثالثيني�ات القرن الماضي في مدين�ة يافا، وتوقفت مع النكبة، لتب�دأ 
حقبة جديدة في نهاية الستيني�ات، وتنتهي في منتصف الثمانيني�ات مع 
والدة المرحلة الثالثة للسينما الفلسطيني�ة التي بدأها رشيد مشهراوي 
قلب  من  الفلسطيني�ة  السينما  إنت�اج  أعادوا  حين  خليفة،  وميشيل 

فلسطين.

نشرت هذه المادة في مجلة رّمان الثقافية.  •
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موسيقى

تصوير: عبدالله العلوي

زمن الفن الجميل: هل يعود ؟

عماد الدين لولو
فلسطيني مقيم في تونس

خيرة  الجميل  الزمن  من  القديمة  الموسيقية  التسجيالت  إلين�ا  حملت 
ثمار التجارب الموسيقية وحصيلة إبداعات أساطير الفن، وحين نقول 
هؤالء  تعظيم  إلى  الهادف  التعبيري  الوصف  هذا  فإن  الفن،  أساطير 
من  هم  هؤالء،  وفقط  فهؤالء،  كثيرًا،  الواقع  عن  ببعيد  ليس  الفنانين 
الزمن،  تقادم  مع  تزول  ال  العربي�ة،  الموسيقى  في  ثابت�ة  بصمة  وضعوا 

وبقيت جزءًا ال يتجزأ من ثقافة الشعوب.
في  كلثوم  أم  صباحًا،  فيروز  فيها  ندمن  التي  الفترات  بتلك  كلنا  نمر 
صباح  مع  وندندن  الشاطئي�ة،  وخصوصًا  المسائي�ة،  المقاهي  جلسات 
فخري القدود الحلبي�ة في جلسات العود، وغيرهم من األساطير. إال أن 
هذا الشعور لم يعد موجودًا مع أي من الموسيقى التي أفرزتها السنوات 
عمرو  بها  حظي  التي  الشهرة  كل  مع  فمثاًل،  يزيد.  أو  األخيرة  العشرين 
دياب، وحجم المبيعات القياسي والجوائز الموسيقية، إال أنه لم يتحول 
كفياًل  كان  سنوات  عدة  فمرور  أذهانن�ا،  في  الملتصق  الرمزي  الفنان  إلى 
الناس  أغلب  أذهان  في  األرشيف  باتجاه  ومنتجاته  دياب  عمرو  بوضع 
وسط ذلك الكم الهائل من الموسيقى المنتجة. األمر الذي تكرر أيضًا مع 

عديدين غيره أحرزوا نجاحات كبيرة وشهرة واسعة.
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وكان  بطيئ�ًا،  كان  بسيطًا،  كان  يسمونه-،  كما   - الجميل  الزمن،  ذلك 
هادئًا، ترافقه بداية التسجيالت الموسيقية، وأول أشكال البث السمعي 
والبصري، وأستطيع أن أتصور كم كان مبهرًا االستماع إلى أم كلثوم وهي 
التي ال  الكبيرة، وتلك الحنجرة الجبارة  الفرقة  تغني على المذياع بتلك 
إال  الصوتي  البث  تكنولوجيا  يعرف  لم  عصر  في  زين�ة  وال  لحنًا  تخطئ 
كسحر جديد. سيكون ذلك األمر، بالتأكيد، له بصمة خاصة في كل من 
كلثوم  أم  صوت  سيبقى  مصر،  مقاهي  من  أي  في  الحفلة  لتلك  استمع 
يذّكر أعدادًا هائلة من المصريين بذكريات جميلة، فقد أصبحت طقسًا 

حميمًا ودافئًا يعيد لألذهان تاريخًا أفضل من حاضر صعب المجاراة.
اليوم يشهد تطورًا تكنولوجيًا تزداد فيه جودة البث وينخفض  وحاضر 
والتلفزيون  االنقراض،  وشك  على  المذياع  بالمحتوى،  االنبهار  فيه 
يتحول إلى جهاز ترفيه ثانوي. ورافق تطور البث تطور جودة التسجيل 
االهتمام  من  التحول  إلى  أدى  ما  والتنفيذ،  الصوتي  اإلخراج  وتقني�ات 
بمستوى اإلتقان الموسيقي واإلبداع الفردي إلى االهتمام بقدرة العمل 
على لفت االنتب�اه، على سهولة االلتقاط من قبل المستمع، وعلى قدرة 
الوقت  المدى.  قصيرة  الذاكرة  في  موقعه  على  المحافظة  على  اللحن 
أصبح أثمن، األغني�ة أقصر وعمرها التقديري في أفضل الحاالت عام من 
الزمان، قبل أن ترحل إلى األرشيف. ببساطة، لقد انتهى زمن األساطير.

ما عاد باإلمكان أن تقضي ساعة ونصف في االستماع إلى أغني�ة واحدة 
أكثر دين�اميكية مما مضى، ولم يعد  الوقت  التكرارات،  بمقاطع عديدة 
المزج  سيئ�ة  أو  التسجيل  رديئ�ة  أغني�ة  إلى  يستمع  أن  منا  أي  بإمكان 
عالية  بالموسيقى  متخمًا  اإلنترنت  أليس  ذلك؟  نفعل  ولماذا  الصوتي. 
هذا  إلى  االستماع  لها  متاحًا  يكن  لم  السابقة  األجيال  إن  ثم  الجودة؟ 
التنوع الرهيب من األنماط الموسيقية. إن فهمنا لهذا التحوالت ينبغي 
أن يساعد في رسم خارطة طريقة جديدة لمنظومة صناعة الموسيقى 

والثقافة الموسيقية، فهل حدث ذلك؟

في الواقع، إن إدراك رواد منظومة صناعة الموسيقى في العالم العربي 
شركات  عملت  لقد  الذكي.  بالشكل  استغالله  يتم  لم  التحوالت  لهذه 
سنين  مدار  على  فقط،  المادي  والربح  الربح،  استهداف  على  اإلنت�اج 
طوال، واستثمرت في أغني�ة الفيديو كليب للفتي�ات الحسناوات بغض 
الجميلة  واألصوات  الموهوبين  العازفين  من  بداًل  أصواتهن،  عن  النظر 
األسماء  نفس  مع  وتكرارًا  مرارًا  التعامل  وفضلت  اإلبداعية،  واألغاني 
معهم  تتعامل  الذين  الجدد  الفنانين  وحتى  معجبين،  لها  التي  الفني�ة 
األغاني  نوع  ونفس  األسلوب  بنفس  سبقهم  من  يكررون  نّساخون،  هم 
ونفس نوع الجمهور. لقد مارست شركات اإلنت�اج نوعًا من اإلجبار على 
أنواع موسيقية محددة، وحصر الذوق العام في مساحة ضيقة ومتوقعة 
تنتجه،  لما  استهالكية  مجموعة  إلى  مستهدفيها  تحويل  بغاية  جّدًا، 

وفقط ما تنتجه.
لم يعد بإمكانن�ا استرجاع الزمن الجميل، فقد واءمت الظروف في ذلك 
الفنانين  خيرة  يعتلي  وأن  والراقية،  الجميلة  الفنون  تسود  أن  الوقت 
خيرة المسارح، وأن يتهافت عليهم المنتجون. اليوم، انقلبت اآلية، يغرد 
الفنانون الجيدون وحيدين، منابرهم صغيرة ويغنون عبرها لجمهور من 
في  بأغانيهم  يرمون  الفن،  ورقي  األساطير  بعودة  تحلم  زالت  ما  أقلية 
محيط اإلنترنت الواسع منتظرين شباك صائدي األغاني. ولكن األمر لن 
يطول كذلك، فعجلة التغيير في تسارع، ولن تصمد سياسات المنتجين 
جديدة  إنت�اج  شركات  بالفعل،  يحاول  بدأ  من  هناك  التقلبات.  وجه  في 
وصغيرة للغاية تغامر في الجديد اإلبداعي، وال تراهن على غيره. شركة 
إنت�اج »مستقل« هي مثال موجود على ما أعني�ه، وحيث نادرًا ما نسمع 
ذلك عن شركات اإلنت�اج، إال أن الشركة في تعريفها تقول إنها »إنت�اج ال 

يبحث إال عن الجمال في الصوت والمبنى والمعنى«.
بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  البث  عبر  »مستقل«  تعمل 
واإلنت�اج  النشر  على  وتعمل  يوتيوب،  عبر  البث  على  معتمدًة  رئيسي، 
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عن  تبحث  وفلسطين،  ولبن�ان  واألردن  مصر  من  كل  في  بديلة  لفنون 
الجديد الجميل واإلبداعي، وتراهن عليه. أنتجت »مستقل« لمجموعة 
المربع  وفرقة  غزالة  أبو  تامر  مثل  البديلة،  الموسيقى  فناني  من  مميزة 
جدل،  لفرقة  أخرى  أعمال  توزيع  وترعى  حمدان،  زيد  مع  صالح  ومريم 
اإلنت�اج  شركات  كبرى  كانت  لو  تخيل  جبران.  لكاميليا  وميض  وألبوم 
تفكر بنفس الطريقة، كم سيتغير وجه الموسيقى العربي�ة؟ لو تخيلنا أن 
اإلبداع وجودة الموسيقى والجمال هو الذي يدفع شركات اإلنت�اج لرعاية 

هناك  يكون  ولن  لإلبداع،  االجتهاد  الموسيقيين  على  فيكون  الفنانين، 
مجال لإلسفاف واالستسهال والتكرار الممل.

العالم  في  السمعية  الفنون  بارتقاء  الحلم  عن  بعيدة  مسافات  تفصلنا 
عاتقنا  على  المهمة  هذه  تكون  ربما  اإلنت�اج.  شركات  بوابات  من  العربي 
نحن، فناني الجيل الجديد الذين لم يجدوا حظوظهم مع شركات اإلنت�اج 
قد  والرداءة،  النمطية  مواجهة  في  والجمال  باإلبداع  والمؤمنين  اليوم، 

يكونون هم بداية هذا المشوار الطويل يومًا ما.

تصوير: عبدالله العلوي
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فن تشكيلي

لوحة الفنان الفلسطيني: محمد قريقع



عصام طنطاوي:
 أعجب من فّنان تشكيلّي ال يقرأ الشعر

حاوره محمد عريقات

لعالم  الموسيقى، مفاتيح روحانّي�ة  الشعر،  الحنين،  الطفولة،  المدين�ة، 
حّد  على  وبيوتها،  المدين�ة  طنطاوي.  عصام  األردنّي  التشكيلّي  الفّنان 
على  يت�داعى  فّنان  وظاللها.  بأضوائها  تنتهي،  ال  بصرّية  جدلّية  تعبيره، 
سطح اللوحة بتلقائّي�ة طفل تغمره الدهشة والرغبة بالولوج إلى مناطق 
جديدة كّل مّرة، والتشكيلّي لديه ال ينفصل عن الشاعر وعن الموسيقّي، 
ويثير استغرابه فّنان تشكيلّي ال يقرأ الشعر، أو ال يسمع الموسيقى، أو ال 

يشاهد السينما على نحو دائم.
يتمّرد في تجريده على اإليقاع، ليؤّكد أّن نسقًا داخلّيًا ما في العمل الفّنّي، 
يمنع الفّنان، وهو في أقصى حاالت الفوضى، من التشّظي، ويدير اللعبة 

بدهاء. ويقول إّن عالقته باألدباء أوثق وأعمق من عالقته بالفّنانين.

ي 
او

ط
طن

م 
صا

 ع
ان

فن
 لل

حة
لو

حساسّيتك  ولفرط  مدينت�ه،  بيوت  رسم  في  بارع  فّنان  أنت  محّمد: 
تلك  حّتى  حكايات.  من  داخلها  يدور  ما  لنا  تقول  المأهولة  البيوت  تكاد 
من  متحّركة  لقطة  اللوحة  كأّن  ونحّسه،  حنينها  نرى  نكاد  المهجورة 
شريط سينمائّي، وعلى الرغم من هذه العالقة، إاّل أّنك اخترت العيش 

في مرسمك...
عصام: مرسمي جزء من هذه البيوت التي أطّل عليها من شرفتي في جبل 
اللويب�دة، أمام الجانب القديم من الجبل المقابل/ عّمان. من هنا أتأّمل 
بينها، وكيف تنسحب عنها  خيوط ذهب الشمس وهي تتجّول صباحًا 
وهي  والظالل،  األضواء  بين  ما  تنتهي  ال  بصرّية  جدلّية  الغروب؛  قبي�ل 

حالة عشق ال تنتهي، تتغّير ألوانها كّل ساعة في النهار، وعبر الفصول.
أكثر لون يسحرني آخر الليل، هو ذلك األزرق الفّضّي في سكون المدين�ة. 
أصغي ألنفاس النائمين فيها، هذه البيوت التي تتسّلق الجبال بال نسق 
واضح... العشوائّي�ة اللذيذة. هل كنت سأعشق ›عّمان‹ الجديدة التي 
يمكن أن تراها في أّي مكان؟ أتذّكر كلمة لمحمود درويش: ›من مبنى بال 

معنى إلى معنى بال مبنى‹.
أتجّول عادة في الفجر، أحمل كاميرتي وأجلس على جبل القلعة بدايات 
جديدة،  بعين  المشاِهد  المشهد/  أرى  مّرة  كّل  أّنني  العجيب  الصباح. 
الصور  لكّن  المحدود،  كادرها  ضمن  الصور  ببعض  تحتفظ  الكاميرا 
األجمل التي تظّل كامنة في رأسي محاطة بمشاعر جميلة تثري لوحاتي 
القادمة. عّمان موجود في كّل لوحاتي، القريب�ة من الواقع، الحالمة، حّتى 
التجريدّية... عّمان القديمة، الفوضوّية والعشوائّي�ة، مثيرة لعين الفّنان 

الذي تصادف أّنه ›أنا‹.
محّمد: لوحاتك تجمع بين المرأة والرجل غالبًا، وثّمة حوار مفترض يدور 
الشاعر  مهّمة  أّن  المعروف  من  تختاره.  الذي  اللون  لسان  على  بينهما 
الرسم بالكلمات، لكن كيف للفّنان أن يرسم الكلمات نفسها ويصوغها 

بجملة لونّي�ة يتحّدث بها شخصان في اللوحة؟
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عصام: أعترف لك بأّنني لم أخّطط يومًا ألّي لوحة رسمتها، أو سأرسمها، 
وبأّنني أتداعى على سطح اللوحة بتلقائّي�ة طفل تغمره الدهشة والرغبة 
والمرأة  الرجل  وجود  أقصد  أكن  لم  مّرة.  كّل  جديدة  مناطق  إلى  بالولوج 
ترك  أريد  ال  ألّنني  كذلك  األمر  هو  رّبما  لكن  النحو،  هذا  على  المتالزم 
أحدهما وحيدًا، فكالهما يؤنس اآلخر. هكذا يتخّيل الطفل الذي نشأ في 
المكّون من غرفة واحدة،  البيت  القديم،  الطين  بيئ�ة بسيطة في بيوت 
اللوحة  في  األّم  المرأة/  حضور  لكّن  الضّيق.  بالحّيز  المتالصقة  العائلة 
كان أقوى من حضور األب الغائب معظم الوقت بحكم عمله البعيد. ثّمة 
جدران  يتسّلقون  لوحاتي،  أرجاء  في  يلعبون  يشبهونني،  أشقياء  أطفال 

المدين�ة.
ال ينفصل التشكيلّي عن الشاعر عن الموسيقّي، كّلهم يلتقون على ذات 
بالشعر  مسكون  أنا  تعبيرها.  ووسائل  وسائطها  اختلفت  ولو  الموجة، 
المشهد  بن�اء  الموسيقى،  في  كما  التشكيل،  وفي  أّواًل،  والموسيقى 
المايسترو وينثر األلوان  التي يلعب عليها  النوتة  اللون،  البصرّي يسبق 

واألصوات من خاللها.
محّمد: في لوحاتك التجريدّية ال تكتفي بإعادة تشكيل األشياء الموجودة 
في الكون ومن حولك، واختزال أفكارها ودالالتها، بل إّنك تمنحها حقيقة 
مطلقة، بعد أن تخّلصها من آثار الواقع. أظّن أّن التجريد رهان الموهبة، 
وفق  نفسه،  الوقت  في  لكّنه  الفّنان.  بها  يتسّلح  معرفّية  ذهنّي�ة  لتطلبه 
يتقّبل  مدى  أّي  إلى  فّنانًا.  يكون  أن  أراد  من  كّل  أمام  الباب  أشرع  نّقاد، 
اللغزّي  العالقات الالعقالنّي�ة والتقابل  الذي يعتمد على  الفّن  الجمهور 

لألشياء؟
وإن  واقع،  أّي  محاكاة  التجريدّية  اللوحة  من  مطلوبًا  ليس  عصام: 
تمامًا،  جديد  كائن  إّنها  مفتعلة.  غير  أو  عفوّية،  بصورة  معه  تشابهت 
أهّمّيتها أّنها تخلق كيانها الخاّص، المثير للدهشة، الغامض/ الواضح. 
مساحة  على  تتصارع  أشكال  لونّي،  إيقاع  مطلقة،  حّرّية  تجريد،  اسمها 

اللوحة، طاقة انفعالّية ال تجدها بالرسم الكالسيكّي وال التعبيرّي.
يلعب  غنائّي  تجريد  ببعضها؛  واختلطت  اآلن،  الفّن  مدارس  اّتسعت 
سوداء  بخطوط  اإليقاع  على  يتمّرد  مشاكس  تجريد  أو  اللون،  تونات 
نسق  ثّمة  الفّنان،  يّدعيها  التي  الفوضى  حاالت  أقصى  في  لها.  نسق  ال 
داخلّي ما في العمل الفّنّي يمنعه من التشّظي، ويدير اللعبة بدهاء يحاول 
أاّل يكشف الصنعة وأسراره الفّنّي�ة، جدل غريب يحتاج إلى حّرّية وشيء 
من الحكمة، لكّنني ال أخفيك أّن اللعبة دخلت االستسهال أو االستهبال، 
فوضى عارمة ال أعرف نهايتها. ما أخشاه أن تصبح كّل لوحاتي شيئ�ًا من 

زمن منقرض ال ضرورة لوجوده في زمن الحداثة المجنونة هذه.

محّمد: يرى فّنانون تشكيلّيون ونّقاد أّن الحديث عن سوق ومزادات للفّن 
ممكنًا،  يعد  لم  أمر  الفّنّي�ة،  القيمة  تعكس  بصفتها  العربّي،  التشكيلّي 
ويرون أّن انقالبًا كبيرًا حدث مؤّخرًا، وجعل السوق تنفصل عن الوسط 
تشاء.  َمْن  وتخفض  تشاء،  َمْن  التجارّية  معاييرها  فترفع  التشكيلّي، 

كيف تنظر إلى األمر؟
دهاقنة  لعبة  إّنها  بعد،  أتقنها  ولم  أفهمها،  ال  غامضة  حالة  هذه  عصام: 
تسويق وشبكات )بزنس( قد ال تكون قيمة الفّن لديها بذلك العمق الذي 
نعتقده. فوجئت، مثاًل، في برنامج وثائقّي طويل، أّن المافيات الروسّية 
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التي دخلت السوق التشكيلّية هي التي تصنع نجومها في روسيا، وكذلك 
في أسواق أخرى، من خلف ستارة، بمعاييرها ال بمعايير الفّن.

الفّن،  أسواق  على  طغت  شبيهة  ظواهر  أيضًا  العربّي  العالم  في  نشأت 
سببها اإلسفاف، فلم يعد يحتاج األمر للمسة يد الفّنان، أو مهارة فرشاة، 

أو كّل ما عرفناه عن تاريخ الفّن.
قد تكون لدى أحدهم فكرة يرتكبها في فضاء ما، قد تكون حمقاء، أو حّتى 
سطحّية، فتجد من يصّدقه ويرّوج له، مثل الفّنان الصينّي الذي مأل قاعة 
مغّطاة  أرضًا  نفسه  للفّنان  القادمة  السنة  سنشهد  هل  بالموز!  ضخمة 
بالفراولة، أو البّطيخ، أو الصراصير المّيت�ة؟ ال أتكّهن... ال أعرف. أو فّنان 
القمامة في  ألمانّي في سمبوزيوم يونانّي عالمّي، وضع كومة هائلة من 

صالة بيضاء.
كنت أعاني في األردن من صفات يطلقها الكثير من السّذج على أعمالي 
لخابيط«.  »شخابيط  بأّنها  جّدًا،  مّتزنة  تب�دو  باتت  التي  التجريدّية 
 ،2006 هامبورغ  في  معرضّي  خالل  أّنني  أتذّكر  وأنا  اآلن  سأضحك 
لكّن  كالسيكّية!  باتت  هذه  أعمالي  إّن  بلطف:  لي  قالوا   ،2007 وبرلين 
بعض الناس يحّبون هذا، وللناس في ما يعشقون مذاهب، أو كما يقول 

المثل الفرنسّي: ال نقاش في األذواق.
تلتقي  حّد  أّي  وإلى  تشكيلّيًا؟  فّنانًا  المعرفّية،  مواردك  هي  ما  محّمد: 
الفّن  مسار  إلى  تنظر  وكيف  األخرى؟  والفنون  اآلداب  مع  الفنون 

التشكيلّي األردنّي والعربّي؟
كيف  المهّم  فّنان،  إنسان/  لكّل  اآلن  متاحة  المعرفّية  الموارد  عصام: 
مثاًل،  جامعة  أّي  أو  معهد  أّي  في  الفّن  أدرس  لم  أنا  أعماله.  في  يوّظفها 
وقد اخترت لنفسي هذا المصير الذي أعشقه وال أجد نفسي من دونه، 
المقاالت  من  الكثير  كتبت  أحيانًا.  تن�افس  أن  تحاول  الكتابة  أّن  مع 
وكتبت  سنوات،  قبل  األردنّي�ة  الصحافة  في  الفّنّي�ة،  والجاّدة  الساخرة، 

مجّلة  وفي  السعودّية  الصحافة  في  منها  نشرت  التي  القصيرة  القّصة 
›كل العرب‹ التي كانت تصدر في باريس عندما كنت أعمل هناك مّدة 

تسع سنوات.
لدّي مخطوطات/ أفكار لمسرحّيات لم تظهر في العلن، وقد يب�دو غريب�ًا 
أّنني، فّنانًا تشكيلّيًا، شحيح العالقة مع التشكيلّيين إلى درجة مجحفة، 
من  وأوثق  أعمق  األدباء  مع  عالقاتي  نظري.  في  معظمهم  لسذاجة 
غيرهم، وأكثر استمرارّية وقربًا. عندي أوراق في أدراجي قد تكفي ألكثر 
من كتاب، لكن في الوسط الثقافّي، هنا وهناك، يقولون ›فّنان يكتب‹، 

أو ›كاتب يرسم‹، أي صفة أولى تتبعها أخرى بخجل.
الثقافة الفّنّي�ة ال ُتجّزأ، وأنا أعجب من فّنان تشكيلّي ال يقرأ الشعر، أو ال 
يسمع الموسيقى، أو ال يشاهد السينما على نحو دائم. كما أعجب من 
القطيعة بين محترفي أصناف الفنون واآلداب، إّنه الخواء الذي يجعلك 
تشعر بالدهشة والمرارة بين هؤالء. كّل حقل إبداعّي يثري اآلخر ويوّسع 

دائرة الرؤيا والرؤية.
نشرت هذه المادة في مجلة فسحة ثقافية  •

لوحة للفنان عصام طنطاوي
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مكتبة

كي ال نترك الشعراء في الحدائق: 

»هّيا نشتري شاعرًا«

د. فيحاء عبد الهادي

ل البشر إلى أشياء،  ما الذي يمكن عمله حين يغزو الترقيم حياتن�ا، ويحوِّ
وإلى سلع قابلة للشراء والبيع؟

كيف ننجو بأنفسنا وبعائالتن�ا في ظلِّ العالقات النفعية السائدة، والقيم 
المادية التي تمتد إلى بيوتن�ا وشوارعنا ومدارسنا ومؤسساتن�ا؟

ل الشعر طوق نجاة وسط هذا العالم المادي الرقمي،  هل يمكن أن يشكِّ
ووسيلة استعادة إنساني�ة اإلنسان؟ هل يمكن أن يكون أداة تحرر وانعتاق؟ 

والموسيقي  ر  والمصوِّ الروائي  عنها  أجاب  موجعة  إنساني�ة  أسئلة 
روايت�ه  خالل  من   ،)Afonso Cruz( كُروش«  »أفونُسو  البرتغالي 
التي تتحدث عن مجتمع يعرض فيه  الساخرة: »هّيا نشتري شاعرًا«، 
في  المطروحة  البضائع  ضمن  التجارية،  المحالت  في  للبيع  الشعراء 

المتاجر.
تحمل  ال  عامًا،  عشر  اثن�ا  عمرها  طفلة  خالل  من  الفكرة  الرواية  تطرح 

اسمًا؛ بل رقمًا، مثل شخصيات الرواية جميعها.
أن  يمكن  هل  شاعر،  لي  يكون  أن  »أوّد  شاعر:  شراء  والديها  من  تطلب 

نشتري واحدًا؟«
يسبب  وال  ماديًا،  مكلف  غير  طلبها  ألن  لطلبها؛  الوالدان  يستجيب 
غير  الشعراء  أن  على  عالوة  نّحات،  أو  تشكيلي  فنان  شراء  مثل  أوساخًا 
متطلبين كثيرًا، فكل ما يحتاجونه كي يكتبوا دفترًا وأوراقًا بيضاء وأقالمًا 
يأكلوا،  أن  ينسون  ما  كثيرًا  فهم  بطعامهم  يتعلق  ما  أما  الكتب،  وبعض 
وأحيانًا ال يكملون وجبتهم، وخاصة عند غروب الشمس أو ظهور القمر.
-----------------------------------------

همت بأنها  حين أخبرت الفتاة الصغيرة زميالتها بأنها اشترت شاعرًا، اتُّ
الضروريات.  بأبسط  معرفة  لديهم  ليس  »الشعراء  الفائدة:  عديمة 
من  أهم  األلبان  ومنتجات  والحبوب،  الخضار،  أكل  أن  مثاًل  يعتقدون 
ببساطة«،  هكذا  االقتصاد،  عجلة  وتحريك  أخرى  منتجات  استهالك 
وكان هذا ما اتهمها به شقيقها. »أنا لست كذلك أبدًا. أريد أن يكون لدي 
أو  رّسام  على  الحصول  أن  تؤكد  دراسات  هناك  المشكلة؟  فما  شاعر، 
ل أو حتى شاعر، يساعد على مقاومة الضغط، ويخفض  راقص أو ممثِّ
إنت�اجية  أكثر  وموظفين  مواطنين  يجعلنا  ما  وهو  الكوليسترول،  من 

وأكّفاء ومرّكزين«.
أولوياته.  سّلم  عن  الشاعر  من  تت�أكد  أن  ت  أحبَّ البيت  وصلت  وحين 
والجدار.  السقف  بين  التقاطع  خط  في  تائهًا  نظره  كان  بتؤدة،  »مشى 
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قاطعته: هل تعتقد أن الخضار والفواكه على رأس األولويات الضرورية؟ 
طبعًا ال، وماذا إذن؟ الحرية«.

-----------------------------------------
تغيير  مالمح  ظهرت  وبالتدريج،  العائلة،  مع  الشاعر  وجود  خالل  من 

على حياة أفراد األسرة جميعًا: »بدأ الشعر يصيبن�ا«.
بدأ الشاعر ينثر قصائده في كل مكان: على األرض، أو على زجاج النافذة، 

أو في أماكن غير متوقعة، مثل قدم مائدة، أو تحت السرير.
لجأ شقيق الطفلة خفية إلى الشاعر كي يكتب له أبي�اتًا ين�ال بوساطتها 
باإلحصاء  عالقة  لها  الشعر  من  أبي�اتًا  الشاعر  وألقى  صديقته،  إعجاب 
ضرورة  وأعلن  االقتصادية،  الحالة  تدهور  من  الفتاة  والد  اشتكى  حين 

شّد األحزمة ألن مصنعه بدأ يخسر أسهمًا في السوق.
في  رغبتها  عن  الطفلة  عّبرت  حين  حياديًا  موقفها  كان  فقد  والدتها  أما 
بأنها  ت  أحسَّ حين  ثم  بفتور،  استقبلته  البيت  وصل  وحين  شاعر،  شراء 

بدأت تت�أثر بكالمه؛ أعلنت غضبها منه، وطلبت من ابنتها طرده.
احتارت الطفلة في سبب غضب الوالدة من الشاعر: هل كان ذلك بسبب 
كتابت�ه قصيدة على الجدار بقلم حبر أسود: »كيف للبحر الكبير جدًا أن 

تحويه نافذة صغيرة جدًا؟« أم بسبب الخوف من تأثير الشاعر عليها؟
-----------------------------------------

مذ وصل الشاعر، بدأ تأثير الشعر يظهر على أفراد األسرة؛ كانت الطفلة 
أفكر  وأنني  نافعة،  غير  أصبحت  أنني  »أدركت  ذلك:  عن  ر  عبَّ من  أول 
النقدية  قيمتها  أعرف  أن  أريد  وال  غير،  ال  جمالها  ناحية  من  األشياء  في 
بالشعر  تعلقها  سبب  عن  المدرسة  في  سألوها  وحين  الوظيفية«.  أو 
ال  الثقافة  تنفع؟  بماذا  ثقافة!  أحّصل  أني  تدركون  ال  »أنتم  أجابت: 

تستهلك، فكلما استخدمتها زادت أمالكك«.
بن�اء  منه  صوا  تخلَّ أن  بعد  وخاصة  بينهم،  وجوده  على  زمن  مرور  وبعد 

على اقتراح األب نتيجة األزمة االقتصادية التي أثرت على عمله؛ بدأت 
الطفلة تكتب أبي�اتًا على الجدار، وكأنها تواصل مسيرة الشاعر في غيابه: 
الرصاص،  قلم  ذيل  في  أقحوان  كلمة  وكتبت  الحديقة  مشهد  »كتبت 

نعم فهو يحتاج إلى أن يزهر«.
وقالت والدتها بيت�ًا شعريًا وكأنها تتحدث بلسان الشاعر: »التجاعيد هي 

ندوب العواطف التي تجتاحنا في الحياة«.
واستطاع الوالد أن ينقذ تجارته من اإلفالس بفضل كتابة شعرية على 

منديل ورقي تفاعل معها االقتصاد إيجابًا.
الشاعر  قصائد  فتحت  حياتها.  في  جذري  تغيير  حدث  فقد  الوالدة  أما 
الجميلة لها آفاقًا لم تفكر بها من قبل، ودفعتها إلى تأمل حياتها، ورفض 
واقعها الرتيب: »ذلك دفعني إلعادة التفكير في مكانتي في سوق الحياة، 

ورأيت أن علّي تغيير شيء ما«.
تجاوزت أفكار األم طبخ السباغيتي والخضار، وتنفيذ الطلبات المتت�الية 

لزوجها وألفراد األسرة.
زوجها  يضع  كي  حقيب�ة  وأحضرت  مللت«،  »لقد  بكلمتين:  صرخت 
أمتعته ويغادر البيت، ثم أعلنت موقفًا منسجمًا مع قناعاتها الجديدة: 

»أنا لست طباخة أحد«.
-----------------------------------------

الذي تخلصت األسرة منه، دأبت على زيارته  الطفلة شاعرها  لم تهجر 
الحديقة.  في  أزوره  زلت  ما  الشاعر،  ذلك  أبدًا  أهجر  »لم  الحديقة.  في 
قصائد،  ليكّون  يصلح  قد  وبعضها  نافعة،  غير  أشياء  ونقول  معًا  نجلس 

أعانقه فنبقى سعيدين لمدة ثواٍن، أو باألحرى، لمدة أبدية«.
ر األشياء، وإنن�ا حين ندرك شاعرية الحجر  قال لي: »إن أبي�ات الشعر تحرِّ
ره من تحّجره. ننقذ كل شيء بالجمال، ننقذ كل شيء بالشعر«. فإنن�ا نحرِّ

نشرت هذه المادة في جريدة األيام بتاريخ 2017/09/17   -
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ملف العدد

 قصص لمهند يونس
الصورة خالل مشاركة الكاتب مهند يونس في فعالية الفصول األربعة 
التي نظمتها مجلة 28 بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة عام 2015.



جغرافيتها

في  رائعة  بأوقات  حظيت  قد  بأنني  والتصريح  القول  يجب  أنه  وجدت 
هذا السهل، أمضيت فيه ساعات تغمرني فيها األلفة والدفء. لم يكن 
ثمة منغصات تكدر صفو الحياة، وال ما يشغل البال سوى التأمل العميق 
في بديع هذا السهل المنبسط، والذي كنت أتقافز عليه كطفل أوقات 
الظهيرة، تعزوني الحيوية وحب الحياة إلى ذلك. في بعض األوقات كان 
ما يفتأ أن يصبح هضبة، ثم يعاود كونه سهاًل، وهكذا تمضي الحياة، وتلك 
التب�ادلية الرهيب�ة تكاد تكون أجمل ما في األمر. أرفع عنقي ساعة الصباح 
ألحّيي الشمس، وأخفضها مساًء ألستقبل القمر، يا سالم، ما أبسط هذه 
الحياة، وما أقل تكلفة العيش فيها! حتى أنني، في مروّيتي وشهادتي هذه، 
وألطفها  أسهلها،  الكلمات  من  يبزغ  بل  الوصف،  في  التكلف  أحسن  ال 
معنًى ووقعًا على اآلذان. الرحلة في هذا الوطن شاقة، لكنها ممتعة، وقد 
كّلفت نفسي مرة بأن أتتبع جغرافيتها، في غمرة السؤال عن حدودها، ما 
دفعني لتمشيط أراضيها شبرًا شبرًا. في الواقع، لو سألتموني كم عشت 
هنا، لن أستطيع الجواب، لكنها كانت أوقاتًا يمكن وصفها بأنها سحرية. 
هناك حفرة في منتصف البالد تمامًا، هناك ألعب، أرمي بنفسي فيها، 

ويتهابط  يتصاعد  مطاطي،  سطح  مثل  خارجًا  تقذفني  أن  ألبث  ما  ثم 
مرارًا، وهذه إحدى وسائل تزجية الوقت لدي، حتى يعّم المساء، فأشق 
إليها، أمر  الغابات السوداء في أقصى الشمال. في طريقي  طريقي إلى 
نابضًا،  اهتزازًا  يصدر  أحدهما  تمامًا،  متماثلين  جبلين  بين  غارق  واٍد  في 
منهما  يفّر  ما  كبركانين،  أراهما  أحالمي  بعض  في  فصامت،  اآلخر  أما 
ليس الحمم، بل ثلوج بيضاء، كما في موسم الربيع، تذوب رويدًا رويدًا، 
قطرات  األسفل  إلى  وتت�دحرج  المصقولة،  الجبل  قمة  عن  تتقطر  حتى 
قطرات، ويغمرني دفء إذ ألقي بنفسي في مجرى ذلك السيل المتهادي 
في  نفسي  ألفي  الوادي،  لذلك  اجتي�ازي  بعد  الرحلة،  فلنكمل  هبوطًا. 
انحناؤه،  علوه  مع  يزداد  حتى  ويعلو  فيعلو  ويعلو  طواًل،  متعاظم  طريق 
حتى أجتاز المنحدر الشاهق إلى هضبة مشقوقة عرضيًا من المنتصف، 
إلى  طريقي  في  أعدو  ثم  نصيبي،  منها  فأغترف  حلوة،  رطوبة  تكسوها 
مغارة ببوابتين، ثم أقفز إلى سطح المغارة، فألفي على يميني ويساري 
تكوين�ات عشبي�ة لطيفة يكسوها لون أسود على رقعة من البي�اض، يبزغ 
ر، تنبت منهما سيقان  أسفل كل منهما، يمين�ًا ويسارًا، تجويف بارز مكوُّ
سوداء طويلة منحني�ة، فأتخطاهما، بعد التأمل فيهما، إذ يستولي علي 
سالم واطمئن�ان، إلى مساحة ممتدة صافية، تبرز على حدودها البعيدة 
عيدان  من  غيط  مثل  الحمرة،  إلى  سوادها  في  ضاربة  سوداء  حبال 
بي�دي  الطريق  مفسحًا  العيدان،  بين  مختبئ�ًا  فيه  سبيلي  أشق  القصب، 

بعناية، ألمضي ليلتي الدافئة هناك، كهذه الليلة مثاًل.

تصوير: عبد الحكيم أبو رياش
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وقٌت آخر

عشرون يومًا مضت قبل أن تجتمع مع عائلتك من جديد، كنت تختلق 
وسفرك  الورشة،  في  عملك  بين  ما  لالبتعاد،  الحجج  وترتق  األعذار 
الذي  بينما أخوك-  الثالثين ولم تتزوج بعد،  للداخل. لقد أصبحت في 
قد  نفسك-  إليه  تؤول  أن  الممكن  من  كان  لما  نسخة  اعتب�اره  بإمكانك 
والديك،  مع  تعيش  زلت  وما  أوالد،  بال  أنت  أما  أبن�اء،  أربعة  وله  تزوج 
في  لتفلح  تذهب  لكما،  الوالد  تركها  التي  المطبعة  في  تعمل  أن  وبدل 
تكفُّ  ال  اللعين  النقال  الهاتف  جديد،  من  يرنُّ  الهاتف  اآلخرين.  حقول 
إلى ألف  ليتشّظى  الشارع  به في  الوميض، تريد أن تقذف  شاشته عن 

قطعة، لكنك ال تستطيع إال أن تجيب على المكالمة: 
- أهلين أبو صالح.

- أهلين حبيبي إياد.
- كيف األحوال؟

- تمام، ال تنقصني إال رؤياك. 
- عندي لك مهمة جديدة. 

المهمات، المهمات ال تنقضي أبدًا، لقد أمسكت بذلك الشريط الملون 
الذي يخرج من فم المهرج وحسبت أن األمر لعبة وسينتهي، لكن ذلك 
التعب  أفنى  أن  إلى  وتسحب  تسحب  ظللت  أبدًا،  ينتهي  ال  الشريط 
موج  ليداعبهما  قدميك  رميت  فيك،  كله  الكون  قوى  وخارت  يديك، 
إنك  فكتفيك،  فبطنك،  ركبتيك،  بّلل  حتى  بتي�اره  سحبك  لكنه  البحر، 
تجاهد اآلن في رفع رأسك خارج الماء، تتصاعد فقاقيع الهواء من أسفل، 

ثم تخرج لتغّب الهواء غّبًا.
- أيوا.

- العنوان...
- لكن هذا عنواني!

- أعرف.
- وهل أصبحت هدفًا دون أن أدري؟!

- ال طبعًا، أنت حبيبن�ا، الهدف هو أخوك عماد.
- أخي؟! مع المقاومة؟! طول نهاره في المطبعة!

- أنت مغفل، وستبقى مغفاًل! 
- أتريد مني اإلبالغ عن أخي؟!

متى كان أخوك مقاومًا؟! ال تكن مغفاًل كأنك ال تعرف! نعم، اآلن فقط 
بإمكانك أن تفهم لَم كان يت�أخر إلى ساعة متأخرة خارج المنزل، حتى قبل 
أن يتزوج، ويقدمون إليه شبابًا لم تعرفهم أبدًا، مع أنكما تعرفان أصدقاء 
بعضكما البعض. واآلن!! أال يكفي أن سبعة وجوه تطاردك أينما حللت 
في منامك وصحوك، في البيت والشارع، في كل مكان؟ أضف لها وجهًا 
الجالد  أنت  والقتي�ل،  القاتل  أنت  أنت،  وجهك  بل  أخيك،  وجه  ثامنًا، 
ستالحق  فيك،  سيالحقك  عنه،  بوجهك  أعرضت  وإن  حتى  والضحية، 
نفسك، لن تجرؤ على النظر في المرآة، ستحرق كل صورك الشخصية، 
غاية  في  كنت  األولى؟  المرة  ذكريات  تستعيد  لماذا  هذا،  تفعل  لن  ال، 
أو  يعرفونك،  بأنهم  الشارع  في  تسير  حين  تشعر  كنت  والقلق،  الخوف 
لكنك  فعلها،  تستطيع  لن  بأنك  تشعر  كنت  فيك،  يشكون  األقل  على 
فعلتها، هي رهبة المرة األولى، لماذا عاودتك من جديد؟ هل أنت أناني؟! 
أية  على  سيموتون  كانوا  الوطني�ة؟  الحالة؟  هذه  في  األناني�ة  عكس  وما 
هل  خاطر،  بطيب  سيفعلونها  الذين  غيري  العمالء  مئات  هناك  حال؟ 
لنا هذه الشعارات؟ هل عالجت أمي؟  قلت وطني�ة؟! نعم، ماذا جلبت 

تصوير: محمود أبو سالمة
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فعل  ماذا  والكهرباء؟  والطعام  العالج  في  عليهم  االعتماد  علين�ا  لماذا 
أنا مجرد ترس صغير  الوطنيون لألشخاص مثلي ومثل أمي؟ ومع ذلك 
يعمل  يعد  لم  إن  عنه  سيتخّلون  حقير  ترس  مجرد  جدًا،  ضخمة  آلة  في 
كفاك  ال،  الوطني�ة؟  لنا  جلبت�ه  الذي  ما  العمالقة،  اآللة  هذه  لصالح 
فلسفة! ال تحاول أن تبرر لنفسك، أعرف أنك ال تحاول، ربما يكون أخوك 
عمياًل أيضًا، وأخبروه بنفس ما أخبروك به! اقِض عليه قبل أن يقضي 
لوطنك!  خائن  أنت  مثلك!  ليكون  كان  وما  جدًا  طيب  إنه  ال،  عليك، 
قبل  بولندا  من  قدما  ألبوين  ولدت  لو  وماذا  لوطنك؟!  خائن  قلت  هل 
خمسين سنة؟ هل الوطني�ة مجرد صدفة؟! أتكون عبدًا للصدفة؟! كاّل، 
ألم تسمع الشيخ في خطبة الجمعة يقول إنن�ا خير أمة أخرجت للناس؟ 
وما قد يعني ذلك؟ هم يقولون أيضًا إنهم شعب هللا المختار! إنهم على 
من  طردونا  لكنهم  فنسحقه!  نحن  أما  لديهم،  اإلنسان  يحترمون  األقل 
قد  وما  أرضك!  من  وطردوك  أجدادك  قتلوا  من  تساعد  كيف  أرضنا! 
لكنهم  لفترة،  الحمر  الهنود  وقاوم  أميركا  احتلوا  اإلنجليز  ذلك؟  يعني 
خضعوا في النهاية، ربما يجب أن نتعلم من خطئهم ونتعايش مع األمر، 
لَم ال نتعايش؟ أنت كافر! أنت ال تؤمن بالقرآن! ال، دعنا من هذه المسائل 
ألخيك  يجعل  الذي  وما  أخيك.  وبين  بينك  فقط  اآلن  المسألة  الكبيرة، 
يختلف  ولن  سبعة،  قتلت  لقد  قبله؟!  الذين  السبعة  على  أفضلية 
األمر كثيرًا بواحد إضافّي، وستتوب بعدها، ستكاتب الضابط على فك 
حرًا؟  ستكون  وبعدها  األخيرة،  هي  المهمة  هذه  إن  لك  يقل  ألم  رقبتك. 
الناس كلهم سيموتون في النهاية، سواء كانت يدك ُمقحمة في األمر أم 

ال، لكنه أخوك، أخوك يا رجل!
يريدون،  ما  وليفعلوا  الجحيم،  إلى  به  ترسل  لو  تود  اللعين،  الهاتف 
بسبعة  عنقك  ُتكّبل  أن  قبل  تفعلها  لم  ولماذا  ماذا؟!  نعم!  ستنتحر؟! 
ال  عماًل  تبت�دئ  ال  أصاًل،  ميت  أنت  القاع؟!  إلى  جسدك  تشدُّ  حجارة 
تستطيع إنهاءه، هكذا يقولون! ال، أنت لم تبت�دئه أصاًل، هم من أجبروك 
على ذلك حين أرسلوك إلى إسرائي�ل لتعالج أمك هناك! أنت ال تتحمل 

تدفعه،  زلت  وما  دفعته،  الذي  وأنت  أمك،  عالج  ثمن  هذا  الذنب،  هذا 
لكنه أخوك! أخوك! أخوك!

يجب أن تقوم بالمهمة هذه الليلة، الساعة الثامنة تحديدًا، وأريده خارج 
منزله، في الشارع.

أيُّ جحيٍم هذا؟! احسم أمرك بسرعة. أنت أو هو؟! بل أنت أو أنت؟!
منزل  منزله،  من  إياد  يخرج  للتفكير.  وقت  ال  ربعًا،  إال  الثامنة  الساعة 
أخيه عماد يبعد مسيرة دقيقتين، يحسم أمره، وكأنه بعد كل هذا التفكير 
التوأم،  أخيه  مع  القديمة  طفولته  أيامه  يت�ذكر  تفكير!  بال  قراره  اتخذ 
كأنما  المادة،  نصف  منهما  كل  يدرس  االمتحانات،  أوراق  يتب�ادالن  كانا 
يتقاسمان مالبسهما، بل كل شيء، حتى همومها كانت مشتركة، عندما 
كان يشعر أحدهما بألم يخز قلبه، يعرف أن أخاه قد أصابه مكروه ما، لقد 

كانا روحًا واحدة في جسدين، هل ما زاال كذلك؟!
وكأن  شعر  هوادة،  بال  متت�الية  مرات  الجرس  رن  أخيه،  بيت  إياد  وصل 
أن  أخبره  الصغير،  أخيه  ابن  أبصر  حتى  نفسه،  تلقاء  من  ُفتح  الباب 
أقل  بعد  ومضى.  خلفه  تركه  ثم  تحتضر،  جدته  ألن  بسرعة  أباه  يوقظ 
من دقيقة أبصر أخاه من بعيد يركض في الشارع بمالبس المنزل، كأنه 
الجيران  يحترق ويجري كمجذوم، وأوالده يلحقون به، واستيقظ بعض 
بسبب الجلبة التي حدثت. عماد يجري كوعل، يالحق الوقت، وال يدري 
أنه يمضى بعكس وقت آخر. إياد يراقب من بعيد، وال يدري أي مصيب�ٍة 
قد أحدث حين رأى أوالد أخيه قد خرجوا إلى الشارع أيضًا، الكل يجري 
بعمود  ظهره  التصق  حتى  الخلف،  إلى  بخطواته  يتراجع  وهو  باتجاه 
الكهرباء المقابل لمنزل أخيه. وصل عماد منزل والديه، ولم يكد يلتقط 
أنفاسه ويت�دارك لهاثه، حتى سمع دوّي انفجار ضخم بالقرب من منزله.
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شواطئ القدس

تجديني  لن  المخدر  أثر  من  تصحين  عندما  أنِك  أعلم  العزيزة،  »ابنتي 
أمامك،  نفسي  من  َخِجٌل  إني  ذلك،  يؤلمني  كم  تعلمين  وأنِت  بجوارك، 
وعينيك  الهزيل،  وجسدك  الناحل،  شعرك  أمام  شعري  من  خجل 
بعد  بجانبك  وجودي  عدم  أبرر  أن  حاولت  مهما  أستطيع  ال  الغائرتين. 
اآلن، أتمنى لو كنُت أمني�ة محققة لِك، أو صالة ال تردها السماء، أتمنى 
لو كنت قويًا كالموت، كالقهر، كالعجز، كاليأس. أتمنى لو كان بابا نويل 
حقيقيًا، لو كانت جني�ة األسنان حقيقية، لو أن المرض يضطر للهروب 
حتى  يمتد  البحر  أن  لو  كسندريال،  الليل  منتصف  قبل  جسدك  من 
مستشفى المقاصد لتطّلي من شباك غرفتك علية وتريه ولو لمرة واحدة 
أن  بإمكاني  كيف  حبيبتي،  لبحر.  تكفي  دموعي  أن  لو  دائمًا،  تمنيِت  كما 
من  َخِجٌل  اآلن  وأنا  رأسي،  تقبلين  ما  دائمًا  كنت  مثلك؟  جمياًل  أكون 
بابا  لي:  وتقول  صباح  كل  وجهي  تداعب  يدًا  أجد  كنت  رأسك،  تقبي�ل 
قوم على شغلك، واآلن ال أملك يدّي لتداعبا وجهك المالئكي، أخاف أن 
تستيقظي وتت�ذكري األلم. أريدك أن تعودي لكي تفعلي كل األشياء التي 
كنت أوبخك على فعلها، أريد أن تكسري كل األواني، وتقطفي كل ورود 

الحديقة، وتسكبي العصير على السجادة.
أريد أن تعودي لنفعل كل تلك األشياء المؤجلة سويًا. في كل مرة كنت 

تطلبين مني أن أصطحبك إلى مدين�ة األلعاب وأنسى النشغالي. تعالي، 
سنقضي العمر كله هناك، في كل مرة كنت تطلبين دفعة إضافية على 
يدّي،  األرجوحة  صدأ  يأكل  حتى  سأدفعك  أرجوك،  عودي  األرجوحة، 

فقط عودي.
كان  مالكي  شعر  نفسي:  في  وأقول  بشعرها،  رحة 

َ
ف طفلة  كل  في  أراِك 

ليكون أجمل، أراك في األطفال العائدين مصطحبين شهاداتهم، وأقول 
األطفال،  مرح  في  أراِك  أكثير،  متفوقة  لتكون  كانت  مالكي  نفسي:  في 
المتن�اثر.  اللوز  أرى جزءًا مفقودًا من الطفولة في عيونهم، أراك في زهر 
لو  أتمنى  كنت  أفقدك،  أن  أستطيع  ال  بل  أفقدك،  أن  أريد  ال  حبيبتي، 
ولو  للجامعة،  اصطحبتك  لو  الثانوية،  من  بالتخرج  احتفااًل  لِك  أقيم 
أقمت لِك زفافًا، ال يمكن أن يكونوا كاذبين أولئك من قالوا لي: تشوفها 
عروسة حلوة إن شاء هللا. أنا ذاهب اآلن ألكون كل ما تمنيت أن أكونه، 
كل  على  آسف  أنا  الحبيب�ة،  ابنتي  يوم.  كل  يقتلني  بالعجز  الشعور  وألن 
اللحظات التي لن أستطيع قضاءها معك، ألنها لن تأتي أبدًا. أنا آسف، 
سوية  نصعد  كنا  حين  تت�ذكرين  هل  منِك.  بالقرب  دومًا  سأكون  لكني 
تسألينني  كنِت  النجوم؟  تلتقطي  لكي  كتفي  على  وأرفعك  للسطح، 
حينها: أين نذهب حين نموت؟ فأشير لِك إلى السماء المطرزة بالنجوم، 
فتبتسمين. سأكون هناك يا حبيبتي، فقط ال تجعلي شيئ�ًا يسرقك من 

الحياة، وإذا افتقدِتني يومًا، فقط ارفعي ناظريك إلى السماء«. 
ترك الرسالة ثم مضى. كان مجبرًا على أن يمضي، ذلك األب المقدسي 
الذي كان بين نارين، إما أن يبيع منزله لليهود أو أن يهدمه بنفسه. كانت 

ابنت�ه الصغيرة تعاني من السرطان، وهو في أشد الحاجة إلى المال. 
تدعم  الحكومة  إن  الفضائي�ات  عبر  يقول  الفلسطيني  المسؤول  سمع 
أهالي القدس، توجه لمكتب�ه، فرده خائب�ًا. في طريق عودته أراد أن يصلي 
وجه  في  رصاصات  عدة  أطلق  أمامه.  غلَق 

ُ
فأ األقصى،  المسجد  في 

الجنود ثم مضى، كان مجبرًا على أن يمضي.

تصوير: معتز األعرج
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صورة للكاتب مهند يونس أثناء مشاركته في فعالية الفصول األربعة

عن ما لن يحدث اليوم

جانبها  إلى  السرير  لتجد  صباح  كل  تستيقظ  التي  السبعيني�ة  الزوجة 
خاويًا، ستستيقظ هذا الصباح لتجده خاويًا أيضًا، لكنه ليس دافئًا، فلن 

تكون قد رأت زوجها في المنام هذا الليلة!
عامل النظافة الذي حفظ خارطة القمامة المتن�اثرة في ساحة المدرسة، 
بعد انقضاء االستراحة سيتوقف قرب تلك الشجرة مرتبكًا متجمدًا في 

انحناءة ظهره، وسيهرع إلى الصف ليجد المقعد الثالث فارغًا!
أماكن  استذكار  محاواًل  رأسه  سيحك  دوامه  نهاية  في  المكتب�ة  أمين 
الكتب إلرجاعها، سينت�ابه القلق، ديوانا قباني اللذان اعتاد رؤيتهما على 
الخجول  فالعاشق  يجدهما،  لن  استعارة،  بال  يتيمان  يوم،  كل  الطاولة 

غائب اليوم! 
لون  الشمس  وحفظت  وراكبيها  السيارات  حفظ  الذي  المرور  شرطي 
المعتاد،  موعدها  قبل  الوردية  استالم  زميله  من  سيطلب  بشرته، 
ليبكي طوياًل، فذلك  بي�ديه  الزرقاء، مخبئ�ًا وجهه  الكابين�ة  سيجلس في 

السائق المفرط في استعمال زامور السيارة لن يزعج أحدًا اليوم! 
الكرسي دفء مجلسها هارعة من صوٍت آلخر،  التي ال يعرف  الممرضة 
ستمر اليوم بجانب السرير الثاني من قسم مرضى السرطان، ستتراجع 
في خطواتها للخلف، واضعة يديها أمام وجهها، ستبكي طوياًل، وتهرع 
وتضعها  الموجودة،  المورفين  حقن  كل  لتسحب  المشفى  صيدلية  إلى 

فوق ذلك السرير الذي كان صاحبه يتوسلها دومًا بأن تزيد الجرعة!
شبابيك  إلغالق  ويت�أهب  الجاهزة،  ردوده  يحضر  الذي  التاكسي  سائق 
كل  يفتح  ويسرة،  يمنة  سيتلفت  المرور،  إلشارة  وصوله  حال  السيارة 
خلفه،  الشتائم  من  وسياًل  معاركًا  تاركًا  السيارة،  من  ينزل  الشبابيك، 
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ينثر مناديل على اإلسفلت ويقرفص في منتصف الشارع كراهب بوذي، 
ويسأل نفسه طوياًل بال إجابة واضحة: لَم لم يأتي طفل المناديل اليوم؟ 
من  بحتة،  وبمصادفة  فجأة،  سيخرجون  التجارية  المحالت  أصحاب 
الشارع  زوايا  يلمعون  الشارع،  إلى  اللحظة  نفس  في  األنيقة  محالهم 
طلبًا  يأتي  الذي  الشاب  ذلك  عن  بحثًا  المتقاطعة،  المتجولة  بنظراتهم 

لفرصة عمل ولم يأت اليوم!
دكتور الجامعة سيتوقف فجأة عن الشرح، القاعة هادئة جدًا، فال صوت 
أين  بقلق،  سيسأل  أيضًا،  صوت  ال  السمع،  يطرق  الجانبي�ة،  لألحاديث 

محمد؟ ألم يأت اليوم؟!
صالتهم،  من  والمصلون  الجمعة،  خطبة  من  الخطيب  يفرغ  بعدما 
سيتزاحمون للخروج، سأكون واقفًا في الخلف، ال أعرف ما األمر، أتقافز 
الزحام  سيكون  الجموع،  رؤوس  فوق  من  المشهد  ألبصر  بري  كأرنب 
شديدًا، لكنهم سيمتنعون عن الخروج. تلك المرأة البائسة التي تجلس 
مع ابنتها أمام بوابة المسجد بعيد كل صالة جمعة، سيتساءل الجميع: 

أين هي اليوم؟
النب�اتات،  بعض  عن  ينفع  ال  علم  دراسة  في  غرقي  خضم  في  اليوم، 
الكهرباء  مولد  صوت  أجد  فال  السمع،  سأرهف  خلوتي،  من  سأستيقظ 
طريقًا  ألتتبع  المنزل  من  سأخرج  العادة،  كما  الجيران  منزل  من  منبعثًا 
وللمرة  الحقًا،  سأعرف  الجيران،  منزل  أصل  أن  إلى  النخيل،  سعف  من 
على  االصطناعي  التنفس  جهاز  لتشغيل  يحتاج  الذي  ابنهم  أن  األولى، 
الدوام بسبب مرض يتعلق بفشل رئتي�ه، لم يعد بحاجة لهذا، فقد رحل 

منذ قليل! 
اليوم أيضًا، سأخرج للشارع كما كل صباح، قاصدًا الجامعة، أو ربما محل 
سأمشي  الشارع،  إلى  العتب�ة  من  بكسل  قدمي  سأنقل  السجائر،  بيع 
خطوة فالثاني�ة، فأختنق من الغبار! ال بد أن جارنا الخمسيني الذي اعتاد 

تصوير: محمود أبو حمدةأن يسقي الشارع بالماء بعد صالة الفجر مريض اليوم!
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هروب 

ينهض الروائي إلى مكتب�ه ليهّم بإكمال الفصل الثالث من روايت�ه، ينظر 
عيني�ه  يفرك  الخلف،  إلى  بجسده  ينسحب  عين�اه،  تجحظ  باستغراب، 
أكثر من مرة، ويلقي بالالئمة على نوع سجائره الذي قام بتغييره مؤخرًا، 
لكن ال شيء بإمكانه فعله. يقلب الصفحات، يبحث هنا، يبحث هناك، 
الغائبين تبخرت، ولم  كل أسماء الشخصيات وضمائر الملكية وضمائر 

يبق من المشاهد سوى األزمنة واألمكنة الخاوية!
يستيقظ اآلباء من نومهم كما كل صباح ليوقظوا أبن�اءهم، ينكزونهم من 
تحت أغطيتهم، ليجدوا أنهم ال يستفزون سوى بضع وسائد مخبأة تحت 
األغطية بعد أن يسحبوا األغطية فجأة، كما يقلب أحدهم ورقة كتاب، 

ليجدوا ال شيء، لقد تبخروا!
يتن�اهي إلى مسامع الصدى صوت صرير األراجيح وسالسلها الصدئة. 
َتَذر نسمة هواء حبات الرمال في أشكال أعاصير مصغرة، وتتوقف رويدًا 
اهتزازاته  يلفظ  كبن�دول  أو  نهايتها  في  كأغني�ة  المراجيح،  تلك  رويدًا 

األخيرة. وال أحد موجود هنا، ليلحظ آخر آثار أقدام األطفال في الحديقة، 
وال الدفء األخير الذي يتسلل من أحد تلك الكراسي الصغيرة!

في  أسود  كخط  مداه  طول  على  الشاطئ  يب�دو  عمودي  مسقط  من 
صور الِحداد، ال موج للبحر ليمده ويجزره، بعد أن لفظ كل ما في جوفه، 
واستحال بعدها لمستنقع راكد بليد، ُمنكرًا هديره إال من قوقعة احتفظت 
بصوته، يضعها على بعد أميال منه طفل على أذني�ه ليحيي ذكرى البحر! 
الزوايا،  بين  دائرًا  يظل  موسيقي،  حرف  آخر  األوبرا  صالة  في  يتردد 
إيقاعه،  يكمل  آخر  حرف  عن  بحثًا  آلخر،  ليرتد  ركن  في  صداه  يصطدم 
وفوق تلك المفاتيح المتن�اوبة في أضدادها يقارب عنكبوت على االنتهاء 

من بن�اء بيت من األلحان والنسيج! 
تلك الدائرة بنت الصدفة واألبد، لم تنفك تلد نفسها وتشيخ في كل 

لحظة، تظل تحتوي نفسها داخل نفسها، كحلقات جذع شجرة ُقصت 
بمقطع عرضي، ما زالت تبحث عن حدود البحيرة وعن لعنة الحجر! 

تصوير: محمود الشاعر

9293



نسيان

في  كنُت  مرة،  ألول  فيه  التقيتك  الذي  اليوم  ذلك  جيدًا  أذكر  زلت  ما 
الثانوية العامة، وطوال الطريق إليك كنُت – كعادتي قبل الذهاب ألي 
الحوارات  رسم  في  وأتمادى  بل  اللقاء،  سيكون  كيف  أتخيل  مهم–  لقاء 
والسين�اريوهات المتوقعة. صافحتني بحرارة، ثم تحّسست وجهي بين 
الولد الصغير ذو  إلي وتقول في نفسك: كيف تحول ذلك  يديك. تنظر 
الشعر األشقر، الذي كان يتقافز ليصل الشباك ويرى البحر، كيف صار 
اآلن شابًا بمثل طولي؟ ثم أخذتني إلى حضنك الذي ُحِرمُت منه سنين�ًا، 
تفاصيلها  بكل  السنين  تلك  كل  تلخيص  فيه  حاولَت  بدفٍء  عانقتني 
في  قاسيًا.  لي  واعتصارك  حنونًا،  دفؤك  كان  وابن�ه،  أب  بين  المعقدة 
يدك  مددت  أن  بعد  ظننُت  حتى  كله،  ذلك  تفعل  لم  أنت  الحقيقة، 
من  ثاني�ًا  جزءًا  هناك  أن  حالي،  عن  وسألتني  برهة  وجلسنا  لتصافحني 

هذا اللقاء، سأشاهد فيه البقية، ذلك الجزء لم يحدث أبدًا.

روليت الحياة

ُعَمر. على جانب الطريق، مفترشًا قطعة كرتوني�ة، مستن�دًا على حقيبت�ه، 
ولد  أنه  يصدق  لم  كجنين  نفسه  على  متكورًا  صدره،  إلى  قدميه  ضامًا 
بعد، تتعالى األصوات من حوله وسكون الكون بأكمله يتمّلكه. تتساقط 
منه  يسقط  وبالمقابل  المارة،  حوارات  وأطراف  النقدية  القطع  أمامه 
اسمه لعنة. تدلف منه فتاة قرين�ة السن له، تشكر الرب على نجاتها من 
بها:  للحاق  أمها  تن�اديها  نقدية،  قطعة  يديها  من  وتفلت  مشابه،  مصير 
حياة، هيا سنت�أخر! هل كسبت معنى اسمها؟ هل استحال اسمه مقامرة 

يراهن عليها دائمًا لكنه ينسى أن يلعب، وينسى حظه أن يكسب؟

تصوير: محمد زرندح
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تصوير: رغدة البسيوني

صدى الذات

محسوبة  غير  بخطى  مضى  خارجًا.  معه  يحمله  كأنه  الكوخ  باب  صفع 
نحو البحيرة التي تتوسط الغابة، متعاركًا مع أفرع الشجيرات المتهدلة 
وأوراقها المتشابكة في طريقه. عندما وصل جلس القرفصاء يبكي من 
داخله وال تجاوبه الدموع. التقط حجرًا وأرسل معه حظه العاثر قبل أن 
مداعبًا  مرات  عدة  الحجر  تقافز  بفأس.  يلوح  كأنه  البحيرة،  في  يرميه 
موجات  عدة  وراءه  مخلفًا  يغرق،  أن  قبل  الالمع  الفضي  السطح  ذلك 
كانت ستتوالد لألبد لوال حدود البحيرة. لم يصدق ما رآه، أعجبت�ه اللعبة 
لم  األرجاء،  في  مدويًا  حنجرته  من  يهرب  صراخه  وجد  مرارًا.  فكررها 
يتوقف أثر صوته كذلك، وظل يتردد صداه مجاوبًا إياه. ركض الحقًا إياه، 
ظل يصرخ مالحقًا صداه، وفي كل صرخة كان يشعر أنه حر من كل شيء، 
بل أنه وجد رفيقه الذي لم يعلم متى فقده بالتحديد، لقد وجده، لدرجة 
أنه نسي لم التجأ إلى العزلة! لم تكن عزلة، كانت أكثر رحابة وألفة من 
كل األصوات والوجوه المعتادة. استمر قاطعًا الطريق، وسأل نفسه كل 

األسئلة القديمة، لكن »ما الوجود؟« لم يكن من بينها.
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العين الثالثة

لم يستطع المواصلة، خارت منه قواه، وتسللت منه إرادته، فوقع أرضًا 
على ركبتي�ه جاثي�ًا، لم يكن يملك إال صوتًا داخليًا ين�اديه، وإيمانًا أحمق، 
المجهول.  المضي في عباب  له، فهو رهان يستحق  بالنسبة  على األقل 
بالسير  واستمر  ثورة،  خامدًا  بركانًا  أصابت  كأنما  فهّم  روحه،  انتفضت 
إلى أن وجدت عين�اه موضعًا كأنه حلم ال يحبذ أن يستفيق منه أبدًا، فرك 
يمعن  وراح  ناظريه  إلى  يديه  رفع  شيء،  يتغير  فلم  مرة  من  أكثر  عيني�ه 
في تأملهما، فأيقن أنه ال يهلوس، وأن كل ذلك واقع حقًا. تجاوز بقدميه 
الجماجم والعظام المتن�اثرة، اقتربت أصابعه ببطء شديد، كأنه يمد يده 
ليصافح خوفه، تحسس الملمس الجلدي المعتق، والحروف المختومة 
البارزة، أقدم على إزاحة دفته، حتى رأى المقدمة: أن تؤمن بأن العالمين 

بين يديك، طوبى لمن آمن، ولقي الكنز األعظم. 
صار يقلب في الصحائف الواحدة تلو األخرى، وفي كل مرة كان يتراءى 
أمامه طيف لطيف الضوء ثم يخبو بسرعة، حتى تذكر ما نّصته المقدمة، 
السماء  بين  نور يصل  الكتاب، كأنه عمود  فانتشر ضوء شديد من قلب 
ومضى  األخرى،  الدفة  التقط  ثم  بأسه،  من  بعضًا  استجمع  واألرض. 

يحمله ككفن بين راحتي�ه، ألن الطريق المظلم الطويل كان لتوه قد بدأ. 
بين  وجهي  تحسست  ثم  بحرارة  صافحتني  المتوقعة.  والسين�اريوهات 
ذو  الصغير  الولد  ذلك  تحول  كيف  نفسك،  في  وتقول  لي  تنظر  يديك. 
الشعر األشقر، الذي كان يتقافز ليصل الشباك ويرى البحر، كيف صار 
اآلن شاًبا بمثل طولي. ثم أخذتني الي حضنك الذي ُحُرمُت منه سنيًن�ا، 
تفاصيلها  بكل  السنين  تلك  كل  تلخيص  فيه  حاولَت  بدفِء  عانقتني 
في  قاسًيا.  لي  واعتصارك  حنوًنا  دفؤك  كان  وابن�ه،  أب  بين  المعقدة 
يدك  مددت  أن  بعد  ظننُت  حتى  كله،  ذلك  تفعل  لم  أنت  الحقيقة 
من  ثانًي�ا  جزًءا  هناك  أن  حالي،  عن  وسألتني  برهة  وجلسنا  لتصافحني 

هذا اللقاء، سأشاهد فيه البقية، ذلك الجزء لم يحدث أبًدا.

تصوير: وسام نصار
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صدر هذا العدد بالتعاون مع مؤسسة بال ثنك للدراسات االستراتيجية 
ضمن مشروع تعزيز منظمات العمل األهلي في تحقيق الوحدة 

المجتمعية على المستوى الوطني
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