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حسام سالم.
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المثقفون َيتَبعُهم..

تصير  بّدك  مثقف؟  تصير  »بّدك 

مثقف مشتبك، وإذا ما بّدك تشتبك، 

ال منك وال من ثقافتك«.

باسل األعرج )2017-1984(

محمد سباعنة،فلسطين



وأكره  الموت،  أريد  الحرب،وال  »أكره 
غزة،أكره  في  اآلن  موجود  أنني  فكرة 
أيًضا،ألنني أكره  أن أكون خارجها  فكرة 
يموتون  من  هناك  فيما  أنجو  أن  فكرة 

في ذات اللحظة!«.

محمد الشيخ يوسف )987)-2020( )))

مهمة  وقاسية  صعبة  بأّنها  للقوِل  لغوية  بالغًة  األمر  يستدعي  ال 
مكاًنا  له  يجُد  وال  للرثاء،  محاولًة  األمر  ليس  ُتحّبه.  صديٍق  عن  الكتابة 
اللحظة  عند  وليس  زمٍن  منذ  االعتراف  نال  عنه  ُيكتب  من  ألّن  أصاًل، 
على  أقدَر  وُيصبُح  الموت،  حدث  بعد  المرء  حدقتا  تتسُع  لكن  الفارقة، 
ناحيٍة  ومن  بعدها!  صفته  يفقُد  المديَح  ألّن  ُربما  ذهبوا،  عّمن  الكتابة 
الصحافي  والعمل  اإلبداع  من  واسعة  بمسيرٍة  اإللمام  يصعُب  أخرى، 
والنشاط االجتماعي والسياسي، واالشتب�اك الُمستمر مع قضايا الشأن 
العدد  النص كتقديٍم لمحور  يأتي هذا  الناس.  العام، واالنشغال بهموم 
مع  له  اإلعداد  تزامن  الذي  َيتَبَعُهم..«،  »الُمثقفون   28 مجلة  من   16
حدث الرحيل الُمبّكر لمحمد الشيخ يوسف، والذي لفَت بدوره إلى أّنن�ا 
وحّتى  الميدان  من  لنفسه،  أراده  الذي  الدور  يتغّير  لم  ُمثقٍف  أمام  ُكنا 

الفضاء الرقمي.
ولَد محمد الشيخ يوسف في السادس من تّموز/ يوليو لعام 1987 
إدارة األعمال في جامعة  في قطاع غّزة وترعرع فيها. درس بكالوريوس 
األزهر، وغادر غّزة عام 2013 ليعمل ويستقّر في قطر، ويلتحَق ببرنامج 
 ،2014 عام  خليفة  بن  حمد  جامعة  في  العامة  السياسات  ماجستير 
وُيديره  »باز«  االجتماعي  التواصل  منصة  في  المحتوى  فريق  ويؤّسس 
الحقيقة  لفحص  »مسبار«  منّصة  يؤّسس  ثّم  ومن   ،)2018-2016(

وكشف الكذب في الفضاء العمومي، وُيدير تحريرها )2020(.

 ،)2013(  81 العدد  الشباب،  فلسطين   ،»2009/2008 »مذكرات  يوسف،  الشيخ  محمد   )1(
ص34.

أن تكون ُمثقًفا حًقا دون صخٍب

عن محمد الشيخ يوسف

مجد أبو عامر
باحث وشاعر من فلسطين

محمد الشيخ يوسف 1987 - 2020
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في  ساهَم  فقد  البارز،  واالجتماعي  السياسي  بنشاطه  محمد   
َ

ُعرف
بين  االنقسام  إلنهاء  الداعي  للحراك  الحشد  في   ،2011 مارس  آذار/ 
وكان  القاهرة،  تفاهمات  إلى  الحًقا  قاد  الذي  الفلسطينّي�ة  الفصائل 
المتحدث اإلعالمي باسم الحراك. وظلَّ ُيعّبر عن رفضه لحالة التحّزب 
المسيطرة على المشهد الفلسطيني والتي عّدها صادرت اسم فلسطين، 
فقال: »لكم راياتكم ولي َعَلمي، ولكم أحزابكم ولي قضيتي!«)2(. وإلى 
مجلة  في  األولى  نصوصه  نشر  كاتًب�ا،  كان  فقد  النشاط،  هذا  جانب 
العدد  في  الكتابي�ة  للمواد  األولى  الجائزة  على  وحاَز  الشباب،  فلسطين 
59 للمجلة )2011(.  ونشَر مقاالٍت كثيرة، منها باسمه وأخرى بأسماء 
أّنه  كما  الظهور.  من  أكثر  بالفكرة  الهتمامه  أو  أمني�ة  لدواٍع  ُمستعارة، 
وَحلَم   ، غّزة)3(  بمدينت�ه  »الجالري«  في  األولى  للمّرة  قصائده   

َ
قرأ شاعٌر 

كان  ذلك  ومع   . غّزة)4(  في  الناس  لكِل  الشعر  قراءة  من  ُتمّكنه  بطريقٍة 
يرفض الَوْصفين، وإن جاز له القول كان ُيسّمي نفسه ُمدّوًنا.

البقاء  لمجّرد  أّنك  أقصد  الحرب،  بعد  أنت  كما  تبّقى  أن  يمكن  »ال 
رغم  غّزة  في  عالًقا  محمد  ظلَّ   . نجوت!«)5(  أّنك  ذلك  يعني  ال  ا؛  حيًّ
هموم  مع  الدوام  على  وُمشتبًكا  سنوات،  الثماني  تجاوزت  التي  غربت�ه 
والعنف  الحريات  وقمع  والحصار  الحروب  قضايا  من  هناك،  شعبه 
ُتهم  بتوزيع  الحاكمة  السلطة  قيام  من  دوًما  يسخُر  وكان  النساء،  ضّد 
دعوات  أي  يرفُض  المقابل،  وفي  الرأي.  ُيخالفها  من  على  »العمالة« 
هو  إسرائيلي  مواطن  »كل  ألّن  الُمستعمر،  مع  التعايش  أو  السالم  نحو 
جندي في جيش االحتالل باألساس، حتى وإن كان يجلس على الشاطئ 

)2( محمد الشيخ يوسف، »لكم راياتكم ولي َعَلمي«، فلسطين الشباب، العدد 59 )2011(، ص 17.
)3( »الجالري، أو القليل من الذكريات!«، أبو الشيخ | محمد الشيخ يوسف، 2012/9/23، شوهد 

https://Bit.ly/33p4NCX :في 2020/10/3، في
)4( »هذا ما حدث معي اليوم في مكاٍن ما!«، أبو الشيخ | محمد الشيخ يوسف، 2012/5/16، شوهد 

https://B.ly/30uRIq2 :في 2020/10/3، في
فلسطينّي�ة،  ثقافّية   – ُفْسَحة  نجوت«،  أّنك  يعني  ال  ا،  حيًّ تبقى  »أن  يوسف،  الشيخ  محمد   )5(

https://Bit.ly/2GpooKy :2016/8/4، شوهد في 2020/10/3، في

بمالبس ملونة«)6( . وُيب�ارك المقاومة على الدوام – رغم أي اختالفات/ 
خالفات – ومع كل صاروٍخ ُيهّلل: »المجد لأليادي التي تقذف النار في 
سماء االحتالل«، آماًل بأّنه »يوًما ما ستنهض عظاٌم من أرضنا، الشهداء 
واألنبي�اء واللصوص والحمقى وُعّمال الشوارع والكالب الضالة وحمير 
المزارع، بأكواعهم الحادة يكسرون كل خوذٍة ويمزقون كل درع وبن�دقية. 

ثم يعودون لغفوة أطول؛ بال ثأٍر يؤرق مفاصلهم«)7( .
 »194 »اهبد  كحملة  بها،  وشارك  إاّل  وطني�ة  حملة  ثّمة  تكن  ولم 
ُمختلفة،  بلغاٍت  العالم  إلى  الفلسطيني�ة  السردية  تصدير  إلى  الهادفة 
صفحة  مقاطعة  إلى  هدفت  التي  المنسق«  عند  يا  عندي  »يا  وحملة 
الفايسبوك، وحملة »كلنا والدك« التضامني�ة  المنسق اإلسرائيلي عبر 
في  ًرا  وُمنظِّ ناشًطا  وكان  يوسف.  حسن  الشيخ  الفلسطيني  األسير  مع 
الترنس  شارع  في  يقُف  كأنه  بكتاباته،   )2019( نعيش«  »بدنا  حراك 
القمع  مع  التعامل  في  االحتجاجية  خبرته  ُمسترجًعا  جباليا،  بمعسكر 
األمني خالل حراك 15 آذار )2011(. ولم يسلَم شخًصا أو نظاًما ُيطّبع 
مع الكيان الصهيوني من نقده، وكذلك لم يترك حدًثا يتطّلب التضامن 
إاّل وعّبر فيه عن دعمه لزمالئه الصحافيين والناشطين، بل وقاَد حمالٍت 

لُمناصرتهم.
في  رأيه  وُيب�دي  األوسع،  العربي  الفضاء  في  ُمنخرًطا  محمد  وكان 
بين  التمييز  أهمية  يعي  ذلك،  في  حقيقًيا  ُمثقًفا  وكان  العربي�ة  القضايا 
وحتمية  ضرورة  ذاته  الوقِت  وفي  واإلسالمية  الحركات  مع  االختالف 
وقدرتها  الشعوب  حرية  مع  المشروط  غير  االصطفاف  »إعالن 
وانتقَد  العسكر«،  حكم  »يسقط  المصريين  مع  وردد  التغيير«،  على 
الماذاعني�ة في الخطاب الذكوري حول قضايا التحّرش في مصر، وكذلك 
تجاه  والعنصرية  مواطني�ه  تجاه  االستعالئي�ة  اللبن�اني  النظام  سياسات 

)6( محمد الشيخ يوسف، »هل قلتم إنساني�ة كوني�ة؟«، العربي الجديد، 2016/6/27، شوهد في 
 https://Bit.ly/2Gt3mdY :2020/10/3، في

فايسبوك، 2018/11/5، شوهد في 2020/10/8، في:  الشيخ يوسف، »يوًما ما..«،  )7( محمد 
 https://Bit.ly/2GOIvlc
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إثر  الالجئين، وشارك في حملة »األزرق ألجل السودان« التي انطلقت 
مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في حزيران/ يونيو 2019 بالخرطوم، 
ديسمبر   األول/  كانون  في  السوداني�ة  الثورة  انطالق  مع  قبلها  ونادى 

2018 بضرورة حماية الثورة من خالل توثيق أحداثها ونشرها)8( . 
اعُتقل محمد في غرفِة تحقيٍق بقطاع غّزة لعشر ساعاٍت دون أن يعرف 
التهمة)9(  إثر حراك 15 أذار/ مارس 2011 إلنهاء االنقسام الفلسطيني، 
في  استضفتُه  حين  لكن   ، واحتجازه)10(  خطفه  بعد  بالقتِل  وُهّدَد  بل 
العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  في  السياسي  الصالون  نّظمها  حواريٍة 
الحراك  قلب  من  تجارب  التغيير:  ومحاوالت  »الشباب  عنوان  تحت 
لم  لماذا  اللقاء:  انتهاء  بعد  وسألته   ،)2018 نوفمبر   10( والثورة« 
بأّن  ردَّ  الحراك؟  الذي تعّرضت له خالل  تتحدث عن اعتقالك والُعنف 
كل ما ُيمكن قوله سيستحيُل رفاًها أمام آالم السوريين الذين يشاركونن�ا 

القاعة والطريق نحو الحرية.
العربي،  ثّم  ومن  الفلسطيني  بالشأن  االهتمام  من  الحصيلة  وبهذه 
التي اّتسعت دائرة  تمّكن من تأسيس منّصة مسبار بداية عام 2020، 
عملها لتصبح منّصة عالمية لفحص الحقائق وكشف الكذب والتضليل 
بإطاٍر  بل  فحسب،  اإلعالمية  بالمتابعة  وليس  العمومي،  الفضاء  في 
الحقيقة  بعد  ما  عصر  في  نعيُش  أّنن�ا  على  يؤّكد  كان  فقد  موجه،  نظرٍي 
ودور  اإلجماع  وصناعة  العام  الرأي  هندسة  طرائق  ويعي   ،Post truth

التحّقق  في  نشاطه  بدأ  أّنه  كما   ، التضليل)11(  في  اإللكتروني�ة  الجيوش 
من األخبار الزائفة والتنظير حول كشفها قبل تأسيسه لمسبار بحوالي 

)8( ممحمد الشيخ يوسف، »التوثيق ثم التوثيق ثم التوثيق«، فايسبوك، 2018/12/24، شوهد في 
 https://Bit.ly/3ldHYIA :2020/10/6، في

)9( محمد الشيخ يوسف، »عشر ساعات في غرفة تحقيق«، العربي الجديد، 2016/11/2، شوهد 
 https://Bit.ly/34j8Z6B :في 2020/10/3، في

)10( محمد الشيخ يوسف، "ملعوبة! سين�اريو مكرر وغير مقنع"، فايسبوك، 2019/3/14، شوهد 
 https://Bit.ly/3lgY2tB :في 2020/10/6، في

)11( ُينظر: محمد الشيخ يوسف، "الجيوش اإللكتروني�ة: اصطناع اإلجماع وتسميم الفضاء العمومي"، 
 https://Bit.ly/33z71ja :مسبار، 2020/5/19، شوهد في 2020/10/5، في

ثالث سنوات، وذلك عن طريق صفحته الشخصية عبر فايسبوك. ولم 
يكن األمر تقنًي�ا بحًتا بعيًدا عن دوره كمثقف، ففي منشوٍر له وّضح كيفية 
الفلسطيني�ة  القصص  إليصال  الُمثلى  والطريقة  »الترند«  الـ  صناعة 

والعربي�ة إلى العالم)12(.
المثقف  على  ينبغي  لكيف  صورًة  »البورتريه«  هذا  يعكُس  ُرّبما 
واالطالع  المعرفة  بين  ما  يوسف  الشيخ  محمد  جمَع  فقد  يكون،  أن 
السياسي والثقافي، والنشاط االجتماعي، والقدرة على استخدام اللغة 
الفلسطيني�ة  النقاشات  في  واٍع  نقدٍي  خطاب  صياغة  في  والُمساهمة 
والعربي�ة، وما زال إرثه حاضٌر، خصوًصا في منّصة »مسبار«، التي ُيكمل 
فيها رفاقه المسيرة التي ابت�دأها. لقد كان محمد الشيخ يوسف ُيمارس 
دوره كُمثقف في الّنسق اليومي، دون أن يحيط نفسه بهالٍة وهمية من 
ع عن الهموم العاّمة كما يفعُل الكثيرون من مّدعي الفكر 

ّ
التكّلف والترف

بل  الفعل،  وكرنفالية  بالظهور  اهتماٌم  ُيصاحب دوره  أن  ودون  والثقافة، 
كان ُيفّضل الوقوف في الكواليس غالًبا ويعمُل بجٍد، ليكون بذلك ُمثقًفا 

حًقا دون صخٍب.

)12(  محمد الشيخ يوسف، "لماذا #أطفال_تايالند وليس أطفال غزة وسوريا والعراق واليمن؟ )طول 
 https://Bit.ly/3jzotd8 :بالك واقرأ("، فايسبوك، 2018/7/12، شوهد في 2020/10/5، في

محمد الشيخ يوسف،غرافيك،2016.
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سؤال الُمثّقف الفلسطيني 
الرابط »العضوي« بين الُمجتمع والسياسة

تمارا الطاهر

باحثة دكتوراه فلسطينية في جامعتي تورينو وفلورنسا 

ُمعالجة السؤال
غالًبا ما ُيمّثل سؤاال »من هو الُمثّقف؟« و»ما هو دور الُمثّقف؟« في 
الُمجتمعات الُمعاصرة طريقًة لُمعالجِة أسئلة وقضايا أكثر اّتساًعا. في 
الماضي  القرن  السؤاالت خالل  ارتبط معنى هذه  الفلسطيني�ة،  الحالة 
ارتب�اًطا وثيًقا بالرغبة الجماعية الفلسطيني�ة بالُحّرية والعدالة والسعّي 
بين  أراضيهم  من  األصليون  الفلسطينيون  الُسّكان  ُطِرَد  فقد  وراءهما. 
عامّي 1947 و1948، ُثّم إلى خارج وطنهم، فسكن بعضهم في ُمخّيماٍت 
احتالل  تحت  وآخرون  العالم،  حول  المنفى  في  وبعضهم  للاّلجئين، 
بُطُرٍق  هذه  الشتات  حالة  وانعكست  أراضيهم.  على  ُمباشر  واستعمار 

ُمختلفة على وظيفة ودور الُمثّقف ودور المعرفة بشكٍل عام. 
زرعوها  اّلتي  أرضهم  مع  الصلة  من  الفلسطينيون  ُحِرَم  وبينما 
بالوطن  ارتب�اطهم  على  الحفاظ  دأبوا  فإّنهم  سكنوها،  اّلتي  وأماكنهم 
النكبة.  منُذ  والرمزية  والثقافية  الماّدية  الفضاءات  في  عنه  وذكرياتهم 
أرضهم  حول  الصحيحة  المعرفة  بن�اء  إعادة  أصبحت  ما  وُسرعان 
وتاريخها وُجغرافّيتها وسيلًة حاسمًة لُمقاومة االستئصال والُمحاوالت 
والتدمير  الذاكرة«  »إبادة  إلتمام  الصهيوني�ة  االستعمارية  االستيطاني�ة 
والدور  األهمية  ربط  وبوسعنا  الفلسطينيين.  والكيان  للوجود  الماّدي 

الحالة  في  والشاعر  والُمثّقف  المؤّرخ  شخوص  إلى  المنسوبين 
خالل  األوسع  العربي�ة  المنطقة  في  شائعًة  كانت  بميوٍل  الفلسطيني�ة 
القرن العشرين، وفي سياقاٍت ُمختلفٍة ناضلت من أجِل إنهاء االستعمار 
وهدف  فكرة  جاءت  نفسه،  الوقِت  في  االستعمار.  بعد  ما  دول  بن�اء  ُثّم 
إلى  وجوهرية  ملموسة  ونت�ائج  معاٍن  لتحمل  جّيد  تعليٍم  على  الحصول 
حدٍّ بعيد في حياة الفلسطينيين، حيث تفاعلت مع الظروف االجتماعية 

واالقتصادية، والسياقات اّلتي عاشوا فيها.
تفاُعلهم  خضّم  في  الُمثّقف  سؤال  الفلسطينيون  ُيعالج  وبالتالي، 
اليومية  وسياقاتهم  حيواتهم  في  بها  يمّرون  اّلتي  الُمتب�اني�ة  الظروف  مع 
على  الجارية  بالدين�امّيات  ربطه  خالل  من  ُيعالجونه  كما  ناحية،  من 

سليمان منصور،ثورة،98*130 سم،زيت 
ومواد مختلفة على قماش،1977.
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ناحية  من   – العالمي  الُمستوى  على  حّتى  وأحياًنا   – اإلقليمي  الُمستوى 
يواجه  دوره،  ويستفهمون  الُمثّقف؟«  هو  »من  يسألون  وبينما  خرى. 

ُ
أ

تبعات  خارجها  أو  فلسطين  داخل  يعيشون  اّلذين  الفلسطينيون 
الدين�امّيات السياسية السائدة في المنطقة وفي العالقات الدولية، مع 
الظروف اّلتي فرضها االقتصاد والهياكل المالية في جميع أنحاء العالم، 
ر  ا. كّل هذه األبعاد ُتصوِّ باإلضافة إلى االبتكارات التكنولوجية، وهلّم جرًّ
اّلذي  نفسه  العالم  كذلك  وهو  داخله،  ويتحاورون  ُيفّكرون  اّلذي  العالَم 

ُيفّكر الُمثّقف الفلسطيني ويتحاور داخله.
األوسط  الشرق  منطقة  في  غيرهم  مثل   – فالفلسطينيون  بذلك، 
حول  االستشراقية  الدراسات  بعض  تعتقُد  كما  استثن�اًء،  ليسوا   –
في  يعيشون  بشٌر  أّنهم  حقيقة  فإّن  ذلك،  من  العكس  على  المنطقة. 
زمانهم ومكانهم هي ما تجعلهم وُمجتمعاتهم ُيغّيرون ويضعون تعريفاٍت 
دقيقة ِلما يهدفون إليه وما ُيريدون تحقيقه، وكيف ُيريدون الوصول إلى 
الُمثّقف  سؤال  نبحُث  بالتحديد،  اإلطار  هذا  في  عاتهم.  وتطلُّ ُحّريتهم 

الفلسطيني.

الُمثّقف الفلسطيني في عالمه
نسأل:  أن  علين�ا  ُرّبما  الُمثّقف،  تعريف  بُمحاولة  االكتفاء  من  بداًل 
عايشوه  ما  ضمن  الفلسطينيين  الُمثّقفين  مهّمة  فهم  ُيمكنن�ا  كيف 
وَعكسوه من تجارب وذاتّي�ات وما يّتصل بها؟ إّنه نوع من االهتمام اّلذي 
الموضوع في  لهذا  النقديين في تحليالتهم  الُمفّكرين  العديد من  تبّن�اه 
أزمنة وأماكن ُمختلفة. وُيمكن أن ُيلهم عمل الُمفّكر والُمناضل اإليطالي 
حول  ونظراتن�ا  سؤاالتن�ا   )1937-1891( غرامشي  أنطونيو  السرديني 

الحالة الفلسطيني�ة.
والثقافات،  األفكار  ر  تطوُّ بين  العالقة  تحليل  على  غرامشي  رّكز 
والهياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية، عندما طّور فهًما أصياًل 
المجاالت،  هذه  بين  والُمستمر  الُمتب�اَدل  التفاُعل  وضمن  للماركسية. 
ُمستويات  على  اشتغالهم  خالل  من  حاسًما  »رابًطا«  الُمثّقفون  مّثل 

أثن�اء  غرامشي  تمّكن  )الدولة(.  السياسي  والُمجتمع  المدني  الُمجتمع 
من  الُمثّقف«  مهّمة  »نشاط/  تحديد  من  المساحات  هذه  في  بحثه 
»الُمثقف  بـ  عّرفُه  الذي  الُمختلفة  المثقف  وأنشطة  مؤلفات  خالل 
العضوي«، وهو الذي ُيطّور األفكار والمعرفة والمفاهيم اّلتي ُيمّثل من 

خاللها مواقفهه االجتماعية والسياسية والطبقية في الُمجتمع.
قد تكون قراءة غرامشي ُملهمة ومثيرة لالهتمام في تحليلنا للُمثّقفين 
الفلسطينيين، حيث ُنحاول فهم كيف تمّكنت )أو لم تتمّكن( الخطابات 
ر والتفاُعل مع الدين�امّيات على الُمستوى  والفضاءات الُمتنّوعة من التطوُّ
عمل  قراءة  ُيمكن  المعنى،  وبهذا  واالقتصادي.  واالجتماعي  السياسي 
وعالقاتهم  زمانهم  في  »عضوي«  أّنه  على  الفلسطينيين  الُمثّقفين 
إّن  اليوم.  يعيشونها  زالوا  وال  عاشوا  اّلتي  واالقتصادية  االجتماعية 
الفلسطينيين  الُمثّقفين  قراءة  من  نن�ا  تمكُّ يعني  العدسة  لهذه  امتالكنا 
ر المساعي الفلسطيني�ة في سبي�ِل  ا( في تفاُعلهم مع تطوُّ ا وفرديًّ )جماعيًّ
بالمشاريع  كذلك  يتعّلق  وما  السياسية،  والنضاالت  والتعبئ�ة  التحرير 

والقرارات اّلتي تتبّن�اها الطبقات والجماعات السياسية الُمهيمنة.

الُمثّقفون الفلسطينيون عبر الزمان والمكان
للعمل  والجماعية  الفردية  المظاهر  في  الربط  هذا  ُمالحظة  ُيمكن 
الفضاءات  ُمختلف  في  الماضي  القرن  طوال  موِرَست  اّلتي  الثقافي 
الفلسطيني�ة،  األراضي  ُمختلف  الاّلجئين،  )ُمخيمات  الفلسطيني�ة 
ا وشّكلوا أحزاًبا سياسية  والمنفى(. وعندما انتظَم الفلسطينيون سياسيَّ
ُمتنّوعة ومنّظمة التحرير الفلسطيني�ة في الستيني�ات، باتوا قادرين على 
الصهيوني�ة  الُمحاولة  عن  والكشف  عاتهم  وتطلُّ مظالمهم  عن  التعبير 
الُمجتمع  ُمكّونات  استطاعت  وهكذا،  ُكّلي.  بشكٍل  أصواتهم  إلسكات 
والُمنّظمات  والُصُحف  والجمعيات  النقابات  مثل  الفلسطيني،  المدني 
جماعية  خطاباٍت  تبني  أن  واالجتماعية،  الثقافية  والجماعات  الشعبي�ة 
وأشكال  ُمختلفة  مساحاٍت  في  األرض  إلى  الفلسطيني  االنتماء  حول 
لمشروع  عضويين«  »ُمثّقفين  كـ  عملوا  الُمنطلق،  هذا  من  ُمتنّوعة. 
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التحرير الجماعي اّلذي سعت إليه األحزاب الُمختلفة وُمنّظمة التحرير 
ا. ومن خالل ربط التجارب  ا وفعليًّ الفلسطيني�ة في إطارها األوسع سياسيًّ
المعيشية اليومية للفلسطينيين بالقضية السياسية الجماعية، تمّكنت 

هذه الُمكّونات من دعم الُمقاومة الجماعية والصمود بشكٍل كبير.

اّتفاقيات  وعملت  الفلسطيني.  المدني  الُمجتمع  في  واالستراتيجيات 
إسرائي�ل  واستغالل  الفلسطيني�ة  االقتصادية  للتبعية  بإنشائها  أوسلو 
ا  ليبراليًّ ا  واقتصاديًّ ا  سياسيًّ نظاًما  وتأسيسها  الفلسطيني�ة،  للعمالة 
جديًدا في األراضي الفلسطيني�ة، على إعادة صياغة مساحات وأساليب 

العمل والخطاب في الُمجتمع المدني، وعمل الُمثّقفين فيه كذلك. 
التمويل  أوضاع  مع  ف  التكيُّ المدني  الُمجتمع  مكّونات  اضطرار  ومع 
نهج  فرض  عملية  واجهوا  وبينما  الدوليين،  المانحين  ِقَبِل  من  الجديدة 
وتنتشر  تتوّسع  كانت  اّلتي   ،NGO–ization الحكومية  غير  المنظمات 
في جميع أنحاء الجنوب العالمي، فقد تصّرفوا بشكٍل عضوي في النظام 
�ا أكبر،  ا ومكانيًّ ًكا ُجغرافيًّ االقتصادي والسياسي الجديد، كما شهدوا تفكُّ
الحالة  هذه  أّثرت  لقد  الفلسطيني�ة.  السياسية  الفصائل  بين  وصراًعا 
من التجزئة واالنقسام البنيوي عميًقا على الُممارسات والخطابات اّلتي 
وُيمكن  فصاعًدا.  التسعيني�ات  منُذ  الفلسطيني  الُمجتمع  في  تطّورت 
مالحظة هذه النتيجة أيًضا في شخصيات بعض الُمثّقفين المذكورين 
ُمنّظمة  من  وخرجوا  وانسحبوا  ا  سياسيًّ ناشطين  كانوا  واّلذين  آنًفا، 

التحرير الفلسطيني�ة الختالفهم مع استراتيجية اّتفاقية أوسلو.
بين  »العضوي«  الرابَط  بُبطء  هذه  الدين�امّيات  رزمة  َكَسَرْت  لقد 
الُمثّقفين الفلسطينيين اّلذين عملوا كُمثّقفين »عضويين« في مساعي 
والقيادة  الُمقاومة(،  خطابات  عن  عّبروا  )واّلذين  الجماعي  التحّرر 
السياسية الفلسطيني�ة اّلتي ُتعاني من شرعية ُمنزوعة على نطاٍق واسٍع 

من ِقَبل الُمجتمع الفلسطيني والشباب على وجه الخصوص.
موضوع  هو  الفلسطيني  الُمثّقف  سؤال  ُمعالجة  إّن  القول  ُيمكن 
اليوم  الفلسطينيون  يعيشها  اّلتي  الظروف  أّن  المؤّكد  من  سياسي. 
حول  المعرفة  فضاءات  تزدهُر  لكن  اآلن،  حّتى  به  مّروا  ما  أصعب  هي 
الفلسطينيون  م  ُيَنظِّ أينما  والثقافي  الفكري  والعمل  االستعمار  إنهاء 
المعرفة والتاريخ والذاكرة بشكٍل فردي أو جماعي. نحتاُج إلى إيجاد هذه 
من  سنتمّكن  فقط  وعندها  حاضرنا،  عن  به  ُتخبرنا  ما  وفهم  الفضاءات 

ل ُمستقبلنا والعمل من أجل ُحريتن�ا. إعادة تخيُّ

ُمثّقف بذاته، مثل غسان كفاني )1936- إلى ذلك، عّبر كّل  إضافًة 
-1929( لغد  أبو  وإبراهيم   )2003-1935( سعيد  وإدوارد   )1972
-1929( زّياد  وتوفيق   )2008-1941( درويش  ومحمود   )2001
في  بُعمق  ُمتجّذر  ومعرفي  ثقافي  عمل  عن  كثيرون،  وغيرهم   )1994
الجماعية  الفلسطيني�ة  التجربة  وفي  والسياسية،  الفردية  مواقفهم 

كذلك.
الفلسطيني�ة  التحرير  لُمنّظمة  السياسية  االستراتيجية  تراُجع  مع 
خالل الثمانيني�ات، وصواًل إلى اّتفاقية أوسلو )1993( وإنشاء السلطة 
والخطابات  المعرفة  تطوير  فضاءات  تغّيرت  الفلسطيني�ة،  الوطني�ة 

الصف العلوي من اليمين: إدوارد سعيد - محمود دوريش - توفيق زّياد
الصف السفلي من اليمين: إبراهيم أبو لغد - غسان كنفاني
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الُمثّقف والسياسة*

فاتسالف هافيل
رئيس جمهورية التشيك األسبق

ترجمة وتقديم: يارا نّصار
باحثة وكاتبة فلسطينية

مقدمة المترجم
مثقف، ُمثقف ُسلطة، وُمثقف الصومعة

تلك  عن  والسياسة  الُمثّقف  بين  العالقة  إشكالية  مدى  تقلُّ  ال 
الُمصاحبة لتعريفات الُمثّقف، فغالًبا ما يتمحور وصف هذه العالقة إلى 
دور الُمثّقف في التغيير أو عدم التغيير االجتماعي والسياسي؛ بأن يكون 
االجتماعي  التغيير  لُمحاوالت  ًطا  وُمثبِّ السياسي  للنظام  داعًما  الُمثّقف 
ويستثمر  النظام  يتبّن�اُه  وبذلك  الراهن،  الوضع  استمرارية  في  وشريًكا 
يكون  وبالتالي  الجماهير،  دعم  استقطاب  في  تأثيره  على  ُمراهًنا  فيه 
الذين  للُمثقفين،  آخر  شكٍل  عن  الحديث  يذهب  وإّما  ُسلطة.  ُمثقَف 
يقفون مع الُمعارضة أو الثورة ويلتزمون بدورهم في التغيير االجتماعي، 
النظام  يخشاه  ما  أكثر  هم  وهؤالء  وُحّريتهم،  الناس  مطالب  ويتبّنون 
السياسي. أّما عن الرأي األكثر شيوًعا فهو أّن الُمثّقف ُينّظر عن القضايا 
بينما يجلُس ُمنفصاًل عن الواقع في برجه العاجي، وبعيًدا ُكّل الُبعد عن 
الُمجّرد،  ل  التأمُّ العاّمة وصعوبة حّلها، فينحصر دوره في  خشونة هموم 

* ُنشَر هذا المقال في األصل في:
Al Jazeera, 19/ 12 / 2011, at: https://Bit.ly/3ih6UNF Václav Havel by Zbigniew Kresowaty.
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الفكر  ُحّرية  من  هامًشا  السياسي  النظام  لهم  يترك  من  هم  وهؤالء 
وهذا  دها،  ُتهدِّ وال  السياسة  مع  تشتبُك  ال  ثقافتهم  أّن  طالما  والتعبير، 
هو ُمثقف الصومعة. وفي الحقيقة، ينتمي ُمعظم »الُمثّقفين« إلى هذه 
الفئة األخيرة، اّلتي تن�أى عن خط التماس مع أّي ُسلطة سياسية، مخافة 

قمع ُحّريتهم و/ أو انتزاع شرعية طرحهم للثقافة اّلتي ُيمّثلونها.
وعليه، ال تزاُل إشكالية المثقف والسياسي قائمًة ومؤثرة. لكن، من 
الُمثّقف  انخراط  إمكاني�ة  عن  السؤال  يبقى  هذه،  المثقفين  أنماط  بين 
ذاته في العمل السياسي، أي عن ُمساهمة الُمثّقف في الُسلطة بوصفه 
في  والسياسي  الُمثّقف  اجتماع  أّن  من  الرغم  وعلى  سياسة.  رجل 

قه غير ُمستحيل. شخصيٍة واحدٍة هو أمٌر نادر الحدوث، إاّل أّن تحقُّ
الدمج  من  الحالة  هذه   )2011-1936( هافيل  فاتسالف  ُيجّسد 
انشقاقه  ساعد  تشيكي  ومعارض  كاتب  وهو  والسياسة،  الثقافة  بين 
عن الُحكم الشيوعي في تدمير هذا الُحكم ِخالل الثورات اّلتي أسقطت 
لدخول  هافيل  أمام  الطريق  ومّهدت  برلين،  جدار  المطاف  نهاية  في 
السلطة، بعد أن كان ُمعارًضا ُيدافع باستماتة عن ُمُثِل الُمجتمع المدني، 
اإلنسان  لُحقوق  حركة  أطول  وهو   ،77 ميث�اق  تأسيس  في  ساعد  كما 
بين  جديدة  عالقًة  فاتسالف  صاغ  لقد  السابقة.  السوفيتّي�ة  الُكتلة  في 
اإلبداع الفكري والمسؤولية السياسية، واّلتي يجب أن ُتلهم ليس فقط 
السياسيين والُمثّقفين اآلخرين، لكن الُمهتّمين أيًضا بأن يُصّب اإلنجاز 
األساسية  األخالقية  األسئلة  هافيل  وضع  العام.  الصالح  في  الفكري 
الُمثّقف  صفات  وهي  السياسي،  العمل  أجندة  قّمة  على  لعصرنا 
بِقَيِم  التزاًما  ويعكُس  جّمة،  عالمية  بمسؤولّية  يشعُر  اّلذي  السياسي 

الُمجتمع المدني وحقوق اإلنسان.

بعض  يستوفي  وبينما  الخاّصة.  المؤّهالت  من  بعض  أيًضا  تتطّلب 
األشخاص هذه المؤّهالت، فإّن آخرين ال يستوفونها، بصرِف النظر عّما 

إذا كانوا ُمثّقفين أم ال.
أّما قناعتي التاّمة، فتتمّثل في أّن العالم يحتاج اليوم أكثر من أّي وقت 
ُاُفٍق  وِسعة  بجرأٍة  يتمّتعون  ُمستنيرين  وسياسيين  ُمثّقفين  إلى  مضى، 
والزمانّي.  المكانّي  تأثيرهم  خارج  تقع  اّلتي  المسائل  في  ن  للتمعُّ كافيين 
مصالحهم  تجاوز  على  وقادرين  ُمستعّدين  سياسيين  إلى  بحاجٍة  نحُن 
المصالح  وفَق  ف  والتصرُّ وبلدانهم،  أحزابهم  مصالح  أو  الخاّصة، 
على  يجب  اّلتي  بالطريقة  يتصّرفوا  أن  أي  والُملّحة؛  الراهنة  اإلنساني�ة 

الجميع أن يتصّرف بها، رغم أّن ُمعظمهم قد يفشل في ذلك.
المزاج  إلى  أو  قبل،  من  الّلحظة  إلى  السياسة  خضعت  أن  يسبق  لم 
الُمتغّير لعاّمة الناس أو اإلعالم، كما لم يسبق أن اضّطر السياسيون إلى 
السعي وراء لحظٍة عابرة أو قصيرة. لكن، يتب�ّدى لي أّن حياة العديد من 
السياسيين باتت تب�دأ مع نشرات األخبار المسائي�ة في ليلٍة من اّلليالي، 
صورهم  إلى  لتصَل  التالي،  اليوم  صباح  في  رأي  استطالع  إلى  وتمتدُّ 
كان  إذا  ما  ًدا  ُمتأكِّ ولسُت  يليه.  اّلذي  المساء  في  التلفاز  شاشات  على 
مّمن  السياسيين  عدد  وازدياد  ظهور  على  ُيشّجع  الحالي  اإلعالم  عصر 
يتمّتعون بمكانٍة كاّلتي تمّتع بها ونستون تشرشل )1874-1965( مثاًل، 

على الرغم من احتمالية وجود استثن�اءات دائًما.
طوياًل،  يتمّعنون  اّلذين  السياسيين  تفضيل  قّل  ُكّلما  باختصار؛ 
المزيد  إخراط  ينبغي  وبالتالي  السياسيين.  هؤالء  إلى  الحاجة  ازدادت 
تعريفي  عليهم  ينطبق  اّلذين  أولئك  أي  السياسة،  في  الُمثّقفين  من 
للُمثّقف على األقل. ومن بين الجميع، ُيمكن أن يأتي مثل هذا الدعم من 
أولئك اّلذين ال يدخلون السياسة بأنفسهم ألّي سبٍب كان، إّنما يعقدون 
الشرعية  ُيشاركونهم  األقل  على  أو  السياسيين  بعض  مع  اتفاقاٍت 

األخالقية لُممارساتهم.
فالناس  السياسيين،  انتخاب  يجُب  قبي�ل؛  من  اعتراضاٍت  أسمُع 
حقيقيًة،  التفكير.  طريقة  حيث  من  ُيشبهونهم  اّلذين  ألولئك  يصّوتون 
االهتمام  عليه  السياسة،  في  انتصاراٍت  ُيحِرَز  أن  ما  شخٌص  أراد  إذا 

الُمثّقف والسياسة 
فهم  األشياء،  سطحية  تجاوز  هو  إليه  الُمثقف  يسعى  ما  كان  إذا 
األكبر،  كيانها  في  األجزاء  ُمالحظة  والتأثيرات،  واألسباب  العالقات 
بأّن  القول  ُيمكن  فهل  العالم،  تجاه  ومسؤولية  أعمق  وعي  واكتساب 
االنخراط  أعتبر  أّنني  البعض  يظن  قد  السياسة؟  إلى  ينتمي  الُمثّقف 
في السياسة واجًبا على ُكّل ُمثّقف. لكن هذا ليس صحيًحا، فالسياسة 
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أم  وشاء  »العادي«.  الناخب  نظر  وجهة  يحترم  أن  أي  العام؛  بالمزاج 
موٍر 

ُ
بأ الُمناداِة  على  يتجرأ  ال  بحيث  مرآًة،  السياسي  يكون  أن  يجُب  أبى، 

ال تحظى بت�أيي�ٍد شعبي، أو تلك التي ال يعتبُر ُمعظم الناخبين أّنها ُتحّقق 
قد  أّنها  رغم  مصالحهم،  مع  تتضارب  يعتبرونها  أو  الُمباشرة  مصالحهم 

تكون في مصلحة البشرية.
الرغبات  تحقيِق  في  السياسة  هدف  يتمّثل  ال  قناعتي،  بحسب 
الناس  إقناع  إلى  أيًضا  يسعى  أن  يجب  فالسياسي  المدى،  القصيرة 
تنطوي  أن  يجُب  شعبي�ة.  بأّي  يحظى  ال  عندما  حّتى  الخاّصة،  بأفكاره 
أو  األشياء  بعض  ُيالحظ  السياسي  بأّن  الناخبين  إقناِع  على  السياسة 
يفهمها أفضل مّما يفعلون، ولهذا السبب يجب أن يصّوتوا له. وبالتالي 
ُيمكن للناس أن يوكلوا إلى رجل السياسة بعض القضايا التي – ألسباٍب 
ُمتنّوعة – ال يشعرون بمسؤوليٍة تجاهها أو ال ُيريدون القلَق بشأنها، إّنما 

يتعّيُن على شخٍص ما ُمعالجتها باإلنابِة عنهم.
والطغاة  الجماهير،  إغواء  حاوَل  من  كل  إّن  القول  نافل  ومن 
الُمحتملين، قد استخدموا هذه الحّجة للدفاع عن رأيهم.  والمستب�دين 
من  استن�ارًة  أكثر  أّنهم  اّدعوا  عندما  نفسه  الشيء  الشيوعيون  فعل  لقد 

ًفا. اآلخرين، وبسبب هذا الزعم بالتنوير، اّدعوا حّقهم في الُحكم تعسُّ
إّن فّن السياسة الحقيقي هو فن كسب دعم الناس في سبي�ل قضيٍة 
مصالحهم  مع  القضية  هذه  وراء  السعي  يتعارض  عندما  حّتى  عادلة، 
الُطُرق  من  أيٍّ  إعاقة  دون  هذا  يحدث  أن  يجُب  الخاّصة.  الّلحظية 
ضمان  وبالتالي  القضية،  عدالة  من  ق  التحقُّ من  ُتمكُنن�ا  اّلتي  الُمختلفة 
عدم دفع المواطنين الواثقين إلى دعم كذبة والُمعاناة من أزمة، نتيجًة 

لبحٍث وهميٍّ عن ُمستقبٍل ُمزدهر.
ال ُبدَّ من القول إّن ثّمة ُمثّقفين يملكون ُقدرًة خاّصة جًدا على ارتكاب 
عون 

ّ
ويترف خرى، 

ُ
أ ثقافة  أّي  فوق  بثقافتهم  عون 

ّ
يترف إّنهم  الشر.  هذا 

يفهموا  لم  إذا  أّنهم  مواطنيهم  ُيخبرون  إّنهم  البشر.  ُكّل  فوق  بأنُفسهم 
يصعدوا  ولم  ُسّذج  ألّنهم  فذلك  لهم،  الُمقّدم  الفكري  المشروع  عبقرّية 
ا  بعد إلى الُمرتفعات اّلتي يسكنها مؤّيدو هذا المشروع. األمر ليس عصيًّ
الفكري،  شبه  باألحرى  أو  الفكري،  الموقف  هذا  خطورة  مدى  إلدراك 

كمَّ  أعينن�ا  ُنصب  لنضع  لكن،  العشرين.  القرن  في  به  مررنا  ما  كل  بعد 
الُمثقفين اّلذين ساهموا في خلق ديكتاتوريات حديث�ة!

على السياسي الجّيد أن يكون قادًرا على الشرِح دون ُمحاولة اإلغواء؛ 
أن يبحث بتواُضٍع عن حقيقة هذا العالم دون أن يّدعي امتالكها؛ وعليه 
توعية الناس بصفاتهم الجّيدة، بما في ذلك اإلحساس بالِقَيم والمصالح 
اّلتي تتخّطى ما هو شخصي، دون أن يتمّلكه االستعالء، ودون أن يفرض 
شيًئ�ا على الناس العاديين. ال ينبغي له أن يخضع إلمالءاِت مزاج العاّمة 
ُمحاسبة  عن  يتوانى  ال  ذاته،  الوقت  وفي  اإلعالم،  وسائِل  أو  الناس  من 

أفعاله باستمرار.
في عالٍم توجد فيه مثل هذه السياسة، ينبغي على الُمثّقفين إثب�ات 
بمنصٍب  القبول  ُيمكنهم  الُممكنتين.  الطريقتين  بإحدى  ُحضورهم 
هذا  يستخدموا  وأن   – ُمهيًن�ا  أو  ُمخزًيا  ذلك  يجدوا  أن  دون   – سياسي 
ك بالُسلطة.  المنصب للقياِم بما يجدونه صحيًحا، وليس لُمجّرد التمسُّ
من  للتأّكد  الُسلطة،  يشغَلون  لمن  المرآة  دور  لعب  كذلك  ُيمكنهم 
خدمتهم للصالح العام، وأنهم غير ذاهبين تجاه استخدام كلمات ُمنّمقة 
المجال  في  الُمثّقفين  من  للعديِد  حدث  كما  شريرة،  لغاياٍت  كستاٍر 

السياسي خالل القرون الماضية.

Joel Robine /Agence France-Presse — Getty Images
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أّي دور ألّي ُمثّقف؟
الت التاريخية إجابات من كتاب دور الُمثّقف في التحوُّ

أحمد بسيوني
كاتب فلسطيني

»مهّمة رجل القلم هي وراثة النبّوة«.

- يوهان فيخته )1814-1762(.

أنماط  يستعرضون  ُمختلفين  لمؤّلفين  فصاًل  عشرين  في  يقع  اّلذي 
أنواع  تأثيره في ُمختلف  أو  ره  العربي، وتأثُّ الُمثّقف  الُمثقف، وبالتحديد 
أو  الديني�ة  المؤّسسة  مثل  خرى، 

ُ
أ خارجية  بعوامٍل  وعالقته  الت،  التحوُّ

التعرف  الكتاب  هذا  استعراض  ِخالل  من  ُنحاول  السياسية.  السلطة 
والسياسية  االجتماعية  التغييرات  ظِل  في  خاّصة  الُمثّقف،  دور  على 

الت التاريخية. والتحوُّ

من هو الُمثّقف؟
ظهور  الباحثين  ُمختلف  إليها  يعزي  اّلتي  العبارة  هي  أّتهم«،  »إّني 
علي  فيقول  درايفوس،  ُمحاكمة  أثن�اء  ت  دوَّ واّلتي  الُمثّقف،  مفهوم 
ميالد«  شهادة  الُمثّقفين  منحت  اّلتي  »العبارة  أّنها  مولى  الصالح 
لمفهوم  عليه  ُمتفق  تعريف  ثّمة  ليس  إّنه  القول  نافل  من   .)253 )ص 
يّتسم  الُمثّقف.  خصائص  من  بعًضا  الباحثين  ُيحّدد  ولكن  المثقف، 
لم  العالم  بأّن  »ُمقتنع  وهو  بفضولّيت�ه،  العسري  خالد  بحسب  الُمثّقف 
وُيعّرف   .)344 )ص  بن�ائه«  هندسة  في  للُمساهمة  بل  لوصفه،  يوجد 
المطلبي  الطابع  تحويل  على  »القادر  أّنه  على  الُمثّقف  سعيد  حيدر 
الدولة  أداء  إلى  تّتجه  ِقَيٍم سياسية،  إلى  المدني،  الحراك  لُجزٍء كبيٍر من 
الدور  يأتي  ُوهنا  السياسي.  النظام  وطبيعة  السياسية  والمؤّسسات 
ل هذه المطلبي�ة إلى  التاريخي للُمثّقفين: فهم األداة اّلتي ُيمكن أن ُتحوِّ

مفهوٍم سياسي« )ص 469-468(.
أّواًل،  الثقافة  بدراسة  الُمثّقف  دور  دراسة  الشويري  يوسف  وَيرهُن 
واّلتي عّرفها على أّنها »كل ما يهدف إلى )أو ُيساهم في( تفسير ظاهرة 
اجتماعية، أو عزلها، أو تركيز األنظار عليها ومنحها معنى ُمحّدًدا ووضعها 
في سياق أوسع، حيث تغدو صراحًة أو ضمًنا جزًءا من بني�ة أو منظومة 
د لها أدوارها« )ص 106(. وال يعتبر الشويري  ُتضفي عليها قيمتها وُتحدِّ
الُمثّقف ُمنفصاًل عن واقعه، فاإلنت�اج الثقافي اّلذي ينخرط فيه ُيعّرضه 
إلى الثقافة العامة والخاّصة، حيث »ال ُمثّقف من دون مجال ثقافي له 
صه« )ص 121(. ويّتفق الشويري في ذلك مع عبد الوهاب  حقله وتخصًّ

�ا  عربيًّ الُمثّقف  مفهوم  تداول  شاَع 
ثورات  بعد  خاصًة  األخيرة،  اآلونة  في 
للُمثّقف  كان  واّلتي  العربي،  الربيع 
التحليل  حيث  من  فيها،  ا  هامًّ دوًرا 
إضافًة  الُحلول،  وتقديم  الواقع  وقراءة 
والوصول  الحشد  على  قدرته  إلى 
الُمثّقف  مفهوم  تنّقل  وقد  للجماهير، 
ل ُحروف  تنقُّ العربي�ة بحجِم  الُكُتب  في 
أّنه  إاّل  والُمضاف،  المجرور  بين  الجر 
الدراسات  من  العديَد  طاَل  شحٍّ  ثّمة 
عن  ناهيك  الُمثّقف،  دور  ن  تبيُّ في 
مفهومه. وكمحاولٍة لسدِّ هذه الفجوة، 
الت  التحوُّ في  الُمثّقف  دور  كتاب  يأتي 
العربي  المركز  عن  الصادر  التاريخية 
لألبحاث ودراسة السياسات )2017(، 
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الُمثّقف،  بدوِر  شخص  أّي  يضطلع  أن  أجل  من  أّنه  يرى  اّلذي  األفندي، 
عليه أن يكون عالًما بقضايا عصره )ص 166(، فأطَلق على دور الُمثّقف 
وصف »البطولي«، من حيث قدرته على تقديم األمل والهوّية والدفع 
بالشعوب إلى عالم جديد، واّلذي ال بدَّ له أن ينبثق من الواقع والتاريخ 
خرى 

ُ
أ ناحية  من  الرؤية  في  المحدودية  تجاوز  إلى  باإلضافة  ناحية،  من 

)ص 181(.
ل نصيًب�ا من العلم،  ويرى المولى أّن الُمثّقف ال يكون ُمثّقًفا ما لم ُيحصِّ
وإاّل لكان ُمعظم الناس ُمثّقفين )ص 256(، لكن النور حمد يجادل بأّن 
امتالك المعرفة ُيمكن أن يجعل المرء ُمثّقًفا، إاّل أّن هذه المعرفة ال ُترادف 
امتالك القدرة على االلتزام بالموقف األخالقي الصحيح، فحّتى الُمثّقف 
�ا )ص  بالموقف األخالقي ما لم يمتلك بعًدا روحانيًّ ال يستطيع االلتزام 
207(. ومن جانٍب آخر، يذكر إدريس الكنبوري أّن كثيرين عّرفوا الُمثّقف 
بالدمِج بين الدور والسياق االجتماعي أو التاريخي، أو كليهما. وبالتالي، 
ال ُتطلق لفظة الُمثّقف على الشخص اّلذي يحمل المعرفة فقط، وإّنما 
ُيصبح هذا الشخص ُمثّقًفا إذا خرج بمعرفته إلى الفضاء العام واشتبك 
مع قضايا ال تصبُّ فقط ضمن معرفته )ص 426(. وكذلك، يظن مولى 
أّن الفعل الثقافي اّلذي يقوم به الُمثّقف ال يكون دافعه مسؤولية إدارية 
أو مهني�ة، وإّنما مسؤولية أخالقية وهو ُيدافع ُمنخرًطا عن قضايا الناس، 
العدالة  تحقيق  وغايتها  السلطة،  لفرِض  وسيلة  هي  الُمثّقف  فكلمة 

والمواجهة والنضال في سبي�ل تحقيقها )ص 255-254(. 
له  وتنصُّ للُمحاسبة،  تلّقيه  الُمثّقف  تفادي  من  بشارة  عزمي  ُيحّذر 
مسؤولية  له  تحمُّ في  تتجّلى  الُمثّقف  وظيفة  أّن  يرى  إذ  المسؤولية،  من 
دور  أّن  البعض  يعتقد  ذلك،  ومع   .)38 )ص  العام  المجال  في  مواقفه 
وقت  أّي  من  أهم  والمعلومات  التقاني�ة  عصر  في  اليوم  بات  الُمثقف 
يوجد  اّلذي  وهو  الشبكي«،  »الُمثّقف  إلى  منصوري  نديم  فيشيُر  آخر، 
في  الُمنتج  »الُمستخدم  بالتحديد  وهو  العنكبوتي�ة،  الشبكة  عصر  في 
الشبكة، المؤّثر في أفرادها، والُمغني في ُمحتواها«، واّلذي بات وجوده 
وجود  وُتنّسق  ُتنّظم  وآليات  ُحلول  وإيجاد  وتحليل  تفسير  في  أساسًيا 

الفرد االفتراضي، وتجعله ُمحّصًنا من التأثيرات السلبي�ة الستخدامات 
اإلنترنت والتقاني�ة )ص 541-540(.

دور الُمثّقف
الُمثّقف بحسب الشويري في »صوغ رؤية فكرية تتمّيز  يتمّثل دور 
بالتن�اُسق والتماُسك، وذلك عند الُمباَشرة بوصٍف تاريخي ُمعّين، وسرد 
في  مركزي  دوٍر  اّتخاذ  عليه  ينبغي  حيث  ُمنعطفاته«،  وتعليل  حوادثه 
منهج  إلى  يستن�د  وأن  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  األحداث 
فكري واضح، ُمتجاوًزا التنظير الُمجّرد والتقني�ة الُمقّررة، وذلك في غمرِة 
الُمثّقف  أّما الكنبوري فُيعّرف وظيفة  شعوٍر بالُحّرية )ص 118-117(. 
بل  الُكبرى،  الت  التحوُّ في  والتأثير  والفاعلية  األسئلة،  ُمراودة  أّنها  على 

ومنح المعنى للحركة التاريخية )ص 449(.
إّن الوظيفة النقدية اّلتي يضطلع بها الُمثقف، بحسب سعيد أقيور، 
هي ما ُتمّكنه من الُمساهمة بدوٍر بارٍز ومؤّثٍر في السياسة والُمجتمع. وال 
د مرجعية الُمثّقف طبيعة الوظيفة  ُيرادف السياسي الُمثّقف، وإّنما ُتحدِّ
اّلتي يؤّديها )ص 399(. وعليه، فإّن أقيور يرى أّن وظيفة الُمثّقف نقدية 
اّلذي  الُمثّقف  فيكون   ،)402 )ص  وتشاُبك  تداُخل  وبينهما  وتنويرية، 

ا )ص 405(. يجمع هاتين الوظيفتين ُمثّقًفا عموميًّ

الُمثّقف بين العرب والغرب
ل تاريخي انتقالي يسلتزم  يرى إبراهيم القادري بوتشيش أّن »ُكّل تحوُّ
إعادة صوغ القول في مفهوم الُمثّقف ودوره«، وامتحاًنا لقيمة هذا الدور 
 ،2011 عام  العربي�ة  االنفجارات  استدعت  مثاًل،   .)602-601 )ص 
هذه  فتراوحت  الُمثّقفين،  أدوار  حول  تساؤالٍت  طارق،  حسن  بحسب 
التساؤالت بين من ُيطالب بعودة الُمثّقف إلى الساحات العمومية، ومن 
يرمي باستقالته عن قضايا الُمجتمع وهمومهم )ص 67(. وعزا البعض 

أزمة الُمثّقف العربي إلى العالم العربي نفسه.
كان  واّلتي  العربي�ة،  النهضة  حركة  حول  معتوق  فريدريك  يكتب 
في  الحقيقية  رغبتهم  من  الرغم  على  واّلذين  عرب،  ُمثّقفين  عمادها 
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تغييرات  إحداث  يستطيعوا  لم  إّنهم  إاّل  الخارجي،  العالم  على  االنفتاح 
جّمة، وذلك إلبقائهم على الموروث الذهني والثقافي القديم، بانتقاص 
نّظر  خرى، 

ُ
أ ناحيٍة  ومن   .)303-302 )ص  دة  ُمجدِّ أو  جديدة  أفعاٍل 

البعض لهذه األزمة بإيعازها إلى األصل الغربي للُمثّقف. امحمد جبرون 
مثاّل، أطلق على ظهور الُمثّقف وصف »الوالدة الُمغتربة«، من حيث أّن 
رة  نشأته لم تكن طبيعية أو شرعية، وإّنما جاءت نتيجة الُمثاقفة الُمتأخِّ
العالم  في  المفقودة  الحداثة  حول  وللتساؤل  الحديث،  الغرب  مع 
لدى  األصالة  منسوب  نقص  أّن  جبرون  يرى  آخر،  جانٍب  ومن  العربي. 
العربي،  الُمثّقف  حال  أّزمت  اّلتي  األسباب  أحد  كان  العرب  الُمثّقفين 
إلى جانب أزمة الهوية لديه، واّلتي سبّبتها الحداثة في العالمين الغربي 
والعربي على حدٍّ سواء )ص 379-380(. إّن هذه األزمة – برأّي جبرون 
– هي المسؤولة عن إخفاق الُمثّقف في أداء دوره التنويري واإلصالحي 

)ص 393(.
بأّن  ُمسّلمة  على  يقوم  الُمثّقف  دور  عن  السؤال  أّن  سعيد  يعتقد 
للُمثّقف دوًرا، وهو »نت�اج مخيال جماعي عام يحُكم الُمثّقفين، يقتبس 
الغربي�ة« )ص 457(.  الثقافة  بنت�ه  ُمتكامل  صوره من نسيج مفهومي 
مهّمة  السرباجي،  المنجي  يعتقد  كما  اليوم،  العربي  بالُمثّقف  وينوط 
يلحقها  واّلتي  اإلنسان،  ُحقوق  إلى  ُمستن�دة  جديدة  مشروعية  تأسيس 
عملية تأصيل ثقافي. وباعتقاد السرباجي، ُتعدُّ هذه المهّمة أكثر صعوبًة 
من المهّمة السابقة للُمثّقف العربي، وهي ُمقاومة الجور السياسي. وإّن 
الثورة على الرغم من أّن الُمثّقف لم يُقم بها، إاّل أّنها لن تنجح دون وجوده 
الغربي  السياق  في  جرت  اّلتي  اإلشكاالت  أّن  حمد  ويرى   .)506 )ص 
َحريًا   اّلتي كان  الفترة  العربي. ففي  الفضاء  الُمثّقف في  أّثرت سلًبا على 
النهضة،  تجاه  وتذهُب  وشبابها  ُينعها  في  تكون  أن  العربي�ة  بالمثقفية 
ا على الفكر العربي. وبالتالي،  انسحبت المثقفية الغربي�ة الهِرمة ميكانيكيًّ
العربي�ة هي قدرتها على »فرز  المثقفية  اّلتي تواجه  التحّديات  فإّن أحد 
براديغم  من  ُيمكنها  ما  أفضل  تأخذ  بحيث  والغربي«،  العربي  السياقين 
في  وذلك  الحضارية،  والخصائص  المفقود  الوعي  واستعادة  الحداثة، 

أّن الفضاء  وقت واحد )ص 201(. ويؤّيد شمس الدين الكيالني فكرَة 
العمومي الغربي ساهم في تقليص دور الُمثّقف ووظيفته، حاصًرا إّياها 
ضمن عوامل موضوعية سّببتها الثورة التقاني�ة )ص 476(. ومن ناحيٍة 
عملية  من  جرى  ما  أّن  ويقول  الُمثقف،  مأّسسة  الكنبوري  درس  خرى، 

ُ
أ

»َتهريًب�ا«  وصفه  بحّد  هو  تقنّيين  أو  ُخبراء  إلى  الُمثّقف  لدور  تحويل 
إدماجه  ِخالل  من  الصراع  محاور  عن  وتحيي�ده  ُمجتمعه،  عن  للُمثّقف 
هذه  خارج  يكون  أن  يجب  الُمثّقف  دور  أّن  بي�د  المؤّسسة،  منطق  في 

المؤّسسة ليكون رقيًب�ا عليها )ص 449(.

استقاللية الُمثّقف ودوره في السياسة
هي  العام  الُمثّقف  خصائص  إحدى  أّن  األفندي  الوهاب  عبد  يعتقُد 
تحّديه للنفوذ وأصحاب السلطة، ودفاعه أمامهم عن الحّق والفضيلة، 
التحّدي )ص 152(. ويعتبر جوهر  ُيمّكنه من االنتصار في هذا  وهو ما 
في  يتمّثل  دورهم  وأن  اجتماعية،  ُنخبة  ُهم  الُمثّقفين  أن  الجموسي 
وباقي  الفوقية  البني�ة  »ُمستويات  بين  وتوطيد  اّتصال  وسيلة  كونهم 
الُمجتمع« )ص 567(. وتكمُن نزاهة الُمثقف بحسب بنسالم حميش 
في  موقًعا  لنفسه  يّتخذ  وأن  لها،  وُمنتًجا  الثقافة  في  فاعاًل  كونه  في 
الُمجتمع المدني ناقًدا للُسلطة التشريعية الُحكم السياسي، وأن يرفض 
ُيعلن  وأّن  بل  الُسلطة،  رجاالت  ِقَبِل  من  الُملتبسة  أو  الجاهزة  المواقف 
صراحًة رفضه لها )ص 45(. ويقول خالد العسري أّن إحدى الشروط 
ن الُمثّقف من ُممارسة وظيفته النقدية، هي أن  التي يجب توافرها لتمكُّ
، فخضوعه لُسلطة استب�دادية ستجعُل منه  يكون هذا الُمثّقف ُمستقالًّ
أّنه  الدعاية لها )ص 352(. لكن أحمد مفلح ُيالحظ  أداًة تستغّلها في 
حّتى اليوم، يغيُب وجود تعريف للتغيير الُمجتمعي عند بعض الُمثّقفين 
وأضعف  التغيير  في  دورهم  أداء  عن  عّطلهم  ما  بالتحديد  وهو  العرب، 

مقدرتهم على االستشراف )ص 317-316(.
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الُمثّقف في السياق اإلسالمي
ُيعّرف سعيد بنسعيد العلوي ُمثّقفي عصر النهضة أّنهم أولئك اّلذين 
والتأثير  الواقع  فهم  سبي�ل  في  معرفية  أدواٍت  من  يمتلكون  ما  سّخروا 
فيه من أجل ُمحاولة تغييره، عن طريِق إبراز النقص في هذا الواقع، ُثّم 
طرح حلول لهذا النقص )ص 130(. وُيجادل العلوي أّن نقاش الُمثّقف 
وهي  أساسية،  مسائل  ثالثة  في  تمحَور  اإلسالمي  المنحى  ذو  العربي 

الُحّرية، ُحّرية االعتقاد، والفصل بين الدين والسياسة )ص 139(.
بدأت  الحديث  الُمثّقف  ظاهرة  أّن  األفندي  ُيجادل  الصدد،  هذا  في 
ل في القرن الثامن عشر في الغرب، أّما في العالم اإلسالمي، فإّنها  بالتشكُّ
للُمثّقف  أّن  األفندي  ويعتقد   .)160 )ص  ذلك  من  قرن  بعد  إاّل  تبرز  لم 
غياب  فيكون  الحداثة،  إلى  االنتقال  مرحلة  في  أساسي  دور  اإلسالمي 
ر تجربة العالم اإلسالمي في التحديث )ص 180(.  هذا الدور سبًب�ا لتعثُّ
الُمثّقفين  أبرز  هو  اإلسالم  في  الفقيه  أن  المتدين  اللطيف  عبد  واعتبر 
واالجتماعية  السياسية  المجاالت  في  ا  محوريًّ دوًرا  يلعب  فهو  مكانًة، 
الهوية،  عناصر  من  عنصر  أهم  الدين  فيها  يكون  اّلتي  الُمجتمعات  في 
ب منهم، بل  التقرُّ الُحّكام في اإلسالم كانوا حريصين على  وبالتالي فإّن 
واستمالتهم، للحصول على شرعية من خالل ما ُيقّدموه من فتاوى ذات 

تأثير في الحياة السياسية )ص 217(.

خاتمة
نجُد  المثّقف،  دور  سؤال  على  العرب  الباحثين  إجابات  خالل  من 
االجتماعية  والظواهر  القضايا  على  الضوء  تسليط  في  يتمحور  دوره  أّن 
الُمختلفة وتفسيرها، كون المثّقف ابن واقعِه في نهاية المطاف، ولذلك 
عليه الّتخلي عن الدوغماتي�ة التي تحوُل بين�ه وبين تقديم األمل والدفع 
بالعاّمة إلى عالمهم المنشود. ويظهُر جلًيا ضرورة انتقال المثقُف اليوم 
ة الوسائل الُممكنة 

ّ
ًفا كاف من الشارع الماّدي إلى الشارع االفتراضي، موظِّ

لالشتابك مع قضايا الرأي العام. وُربما األهم من ذلك كّله، وعي الُمثقف 
بمسؤوليت�ه األخالقية لكي يبقى ُمثقًفا بالفعل.
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حسين البرغوثي: لعبة المتاهة*

عبد الرحيم الشيخ
شاعر وأستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية والعربية - جامعة بيرزيت 

»حكمة  بل  المتاهات،  أكتُب  »ال  ة:  مرَّ قال  ه  أنَّ من  غم  الرَّ على 
ة«: »َمْن  المتاهات«. وكتابي نفسي. مثلما قلُت في »ما قالته الغجريَّ
عصيٌّ  مفهوم  »المتاهة«  أنَّ  إال   ، »متاهْة«)1(  قالت:  قَص؟  الرَّ مَك  علَّ
ذلك  المتاهة.  هي  ها  ألنَّ البرغوثي،  حسين  كتابات  في  حديد  التَّ على 
ذاِتها  خارطَة  تب�دو  راب«)2(،  السَّ »مركز  ها  بأنَّ يصفها  التي  »األنا«،  أنَّ 
وت اآلَخر:  الصَّ مة المؤلف )خصَّ بها »مجلة 28«( لعمل حسين البرغوثي،  * النص شذرة من مقدِّ
القاهرة: األهلية  الرحيم الشيخ )عّمان/ تونس/  ل، ترجمة وتقديم عبد  حوُّ الـتَّ ة  إلى َظواهريَّ مة  ُمقدِّ

للنشر والتوزيع/ التنوير، 2020(.
عراء، العدد 8 )2000(. )1( حسين البرغوثي، "لحظة الخلق"، الشُّ

)2(   Hussein Al-Barghouthi, The Other Voice: An Introduction to the Phenomenology 
of Metamorphosis (Seattle: The University of Washington, 1992).

ة  الوحيدة التي يصطاُد فيها الجسُد الروَح، فيتن�افسان على أدوار الفاعليَّ
ت�اجات  النِّ في  لغويٍّ  ط  بتوسُّ و»سواها«  »األنا«  بين  ة  والمفعوليَّ
ب على اجتي�از  ة. ومن هنا تأتي أهمية التدرُّ قديَّ ة، والنَّ رديَّ ة، والسَّ عريَّ الشِّ
إلى  ة«  َمَرضيَّ �ة  ذهنيَّ »حالة  من  ا،  تدريجيًّ ل،  تتحوَّ التي  »المتاهة« 

ة« ال بدَّ من سبرها: بداية، ونهاية، ومسارب. �ٍة إبداعيَّ »لعبٍة كتابيَّ
ا  فمتاهة البداية تنشأ نتيجة الغموض المفرط أو الوضوح المفرط. أمَّ
سة التي حاول البرغوثي  ات المقدَّ ياضيَّ ات الرِّ الغموض، فمثاله خوارزميَّ
إلى  استن�اًدا  العميان«،  »بالد  في  الكالسيكيِّ  عر  الشِّ بنى  لفهم  سبرها 
عوة)3( . وقد  �ة عند عرب ما قبل الدَّ دراسة خرائط الفلك وطقوس الوثنيَّ
منها  وايات،  الرِّ دة  متعدِّ ة  خياليَّ قصص  في  المنطقيُّ  الخوض  ب  تسبَّ
هو  صنعها  ة  سرمديَّ متاهة  في  بالوقوع   ، اريخيِّ التَّ فوق  ومنها  اريخيُّ  التَّ
ائر شغَف بحٍث )روح طفل(،  نفسه، وهي ال تكاد تنتهي إن لم يمتلك السَّ
تبًعا لخطاطة  وإرادَة مواجهٍة )روح أسد(، وطاقَة احتماٍل )روح جمل( 
استيهاميٌّ  تفاهم  سوء  ب�ه  فيسبِّ الوضوح،  ا  وأمَّ هيرة)4(.  الشَّ نيتشه 
كالخطِّ  المتاهة،  يشبه  نصٍّ  إنت�اج  في  سواء  ومحيطها،  »األنا«  بين 
في  أو  الميادين؛  دة  متعدِّ مدين�ة  إليه  استن�اًدا  ُط  ُتَخطَّ الذي  المستقيم 
نها المقاصد  إعطاء تفسير له بغية إنت�اج معنى يصير متاهة جديدة تكوِّ
�ة« ناشئة  ة)5( . فالمتاهة، إذن، »حالة ذهنيَّ ة والمقاصد المنطقيَّ عريَّ الشِّ
عن ظروٍف ُتحيط بواقع »األنا الواعية« الذي تعيشه، وتحول دون بلوغ 
وت اآلَخر« متاهُة بدايٍة بالغة الغموض،  اليقين. وبهذا المعنى، فـ »الصَّ
الوضوح،  بالغة  بدايٍة  خالصُتها: »ال وجود لألنا، بل لصورها«؛ ومتاهُة 

ور تحجُب األنا«. ة الصُّ يَّ خالصُتها: »َخطِّ
ائر  السَّ فيها  يفقُد  التي  قطة  للنُّ تبًعا  د  فتتعدَّ المسارب،  متاهة  ا  أمَّ
ل  يتحوُّ حيث  األليفة،  اكرة  والذَّ الوطن  ة  كمرجعيَّ ب�ات«،  الثَّ »نقطة 
اقة: قصص عن زمن وثنّي، إعداد وتحقيق مراد السوداني )رام هللا:  ادن، النَّ )3( حسين البرغوثي، السَّ

�ة لإلرشاد القومّي، 2003(. سة الفلسطينيَّ المؤسَّ
عراء،  ي"، الشُّ ة األفقيِّ والعموديِّ في شعر المتنبِّ الت في روح األسد: جدليَّ )4(   حسين البرغوثي، "تأمُّ

العدد 2 )1998(.
)5(   Al-Barghouthi.
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الحنين إليهما إلى متاهة)6( . هنا، تصير »األنا«، في المنفى )الخارجيِّ 
ك  يتحرَّ وفجأة  حوت،  ظهر  على  �ة  مبنيَّ بالد  في  كالمقيم   ،) انيِّ الجوَّ أو 
»الفكرُة  يغرق  ما  ُل  وأوَّ شيء،  كل  يغرُق  حيث  األعماق،  نحو  الحوت 
على  سة  متمرِّ تكون  أن  »األنا«  على  الحالة،  هذه  وفي  ب�ات«.  الثَّ عن 
العيش في عالم الهامش الذي ال روح فيه، وسالحها الوحيد هو »عشق 
�ة  بتقنيَّ عوالمها  في  قص  والرَّ االهتجار  من  وح  الرُّ لتمكين  المسافة« 
ائرة  الدَّ مركز  مثل  به،  يحيطون  ن  عمَّ أقصاه  المرء  يكتم  أن  ة:  خاصَّ
إال  ذلك  ق  يتحقَّ وال  مقفل«.  ه  ولكنَّ خارجها،  الهواء  يالمُس  »محيطها 
م  ة«. لم يرتِد البرغوثي قناًعا واحًدا بل سبعًة، وقد تعلَّ عبر قناع »العاديَّ
اس عن  »نشيد األقنعة« من نيتشه، واحًدا لكلِّ يوم في األسبوع، يبعد النَّ
قلَّ  الذي  »المؤمنين«  مجتمع  عن  بعيًدا  وحده  ليرقص  روحه«  »مركز 
فيه »العارفون«. ولضمان الوصول، ينبغي أن تكون »األنا« قادرة على 
مه »المتاهة«  الذي ال َيدخل من يتعلَّ  » وحيِّ الرُّ قص  ممارسة هذا »الرَّ
ائمة« فيه،  مه«، و»لم يوقظ القوى النَّ إال لَيخرَج منها إن »انتفع بما تعلَّ
ن  امن لـ »معرفة الميول« التي تؤمَّ مييز« الضَّ واكتسب »القدرة على التَّ
توضح  التي  الحاجات«،  »معرفة  إلى  تفضي  التي  الَقَدر«،  »معرفة 
وت اآلَخر«  لألنا مسارها إلى خارج المتاهة)7(.. . وبهذا المعنى، فـ »الصَّ
دة األقانيم، ال يكاد يبني »فكرة عن  متاهُة مسارب، ونشيد أقنعة متعدِّ

ب�ات« حتى ُيغرقها في األعماق، ويصعد من جديد. الثَّ
تي�ٌه  عنها  ينجم  اإلدراك«  »فقدان  من  فحالة  هاية،  النِّ متاهة  ا  وأمَّ
على  تدلُّ  التي  للعالمة  وفقدان  ياع،  بالضَّ وإحساس  الجهات،  بين 
ه استنتج،  رت معاناة البرغوثي منها، لكنَّ ة تكرَّ المخَرج. وهي حالة َمَرِضيَّ
ب�ات والمركز  الثَّ ، وأنَّ »األنا« هي نقطة  أنَّ الجهات وهم ذهنيٌّ ربة،  بالدُّ
إدراكه                   وإعادة   Cognition اإلدراك  فبين   . إليه)8(  العودة  ينبغي  الذي 

عر  وزيع/ بيت الشِّ شر والتَّ وء األزرق )القدس/ رام هللا: بيت المقدس للنَّ )6(  حسين البرغوثي، الضَّ
الفلسطينّي، 2001(.

عراء، العددان 5-4  ة عند محمود درويش"، الشُّ خصيَّ ة والشَّ )7(حسين البرغوثي، "مغناطيس الهويَّ
.)1999(

)8(  حسين البرغوثي، "األنا والمكان"، مشارف، العدد 10 )1996(.

ه »ما حدث  Re-cognition، ال يحدث فقط الـ »ديجا فو Déjà vu« كأنَّ

ا 
ً

«، بل يتمُّ استئ�الف ما كان غريًب�ا لَيصير الـُمْسَتأَلُف Uncanny فرق وِّ للتَّ
ة،  مرجعيَّ وخارطة  غاية  لها  واحدة  نفسه:  ائر  للسَّ ذاكرتين  بين  ا  َمَتاهيًّ
ى«، وراء حدود الوعي  مسمَّ وأخرى دونهما، تقود صاحبها إلى تخوم »الالَّ
اكرتين، حاملة حنين  وأشيائه. تسعى األنا، في رحلة دائب�ة بين هاتين الذَّ
َعودها األبديِّ من ذاكرة إلى أخرى، ويستمرُّ هذا »االنخالع من اإلطار« 
ات بـ »عالمة« تعيدها إلى المكان األصليِّ الذي يبقى  إلى أن تظفر الذَّ
المتاهة،  من  المخَرج  يكون  ُهنا،  انتظارها..  في  ة«  الميالديَّ في  »غايًة 
�ات  ة«، واإلحداثيَّ فة على »خارطتها الميالديَّ بعودة اإلدراك لألنا المتعرِّ
»ياء  عن  تبحث  واعية  ألنا  المتاهة،  هذه  مسارب  عنها.  عة  المتفرِّ
اًل يذهب  بين ذاكرتين، تشبه ممثَّ التي فقدْتها  الوعي  تها« ألشياء  ملكيَّ
بوجوده  يعتقُد  أحمر  ا  هنديًّ أو  الرئيس؛  بطله  هو  سينمائيٍّ  فيلم  لرؤية 
ج  المتفرِّ فاعله  نائب  بل  الحلم  فاعل  الهنديُّ  ليس  يحُلُمُه«،  »حلٍم  في 
فـ  المعنى،  وبهذا  وحسب.  وعيه«  »أشياء  من  »شيء«  وحسب، 
وت اآلَخر« متاهُة نهايٍة، تضع كلَّ »إدراك« بين قوسين، ثم تضع  »الصَّ
»إعادة إدراكه« بين قوسين، ثم تستوحش المدَرك والمستعاد إدراكه، 
لها، وال مسطبة، وال  �ة ال سقف  أو َتستألفهما، في »صالة مرايا« ذهنيَّ

جدران. 
الثة، ليست لعنة مطلقة، بل يمكن تحويلها  لكنَّ المتاهة، بأنواعها الثَّ
ة« بخطوتين: واحدة  �ة إبداعيَّ ة« إلى »لعبِة كتابيَّ �ٍة َمَرضيَّ من »حالٍة ذهنيَّ
حويل«،  قد، عبر فعل »التَّ ة، إذ في لحظة الخلق اإلبداعيِّ يسهم النَّ نظريَّ
»ضوء  إلى  ت�ة«  الميِّ »المعرفة  ينقل  حيث  المتاهة،  من  الخروج  في 
البرغوثي  ُن  ُيبيِّ قد خارطَة المتاهة،  النَّ الحياة«)9( . وكمثاٍل على كشف 
 )10( »المتاهات«  ْي  نصَّ في  ة  والموضوعيَّ �ة  اتيَّ الذَّ بين  »األنا«  ة  موقعيَّ

 25 العدد  عراء،  الشُّ العرب"،  عند  عر  الشِّ أسس  من  محاضرات:  "ثالث  البرغوثي،  حسين   )9(
.)2004(

(10) Jorge Luis Borges, LABYRINTHS  : Selected Stories and Other Writings (New 

York: New Directions PUBLISHING Corporation, 1962).
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ه »بينما يسعى بورخيس إلى تصميم متاهٍة  و»موللوي«)11( ، موضًحا أنَّ
، يسعى بيكيت إلى  �ة لتحلَّ محلَّ الكون الحقيقيِّ تحُكمها قوانين إنسانيَّ
ى تختفي قدرتها أو قدرته على فعل أيِّ شيء..  تقليص األنا أو الفرد حتَّ
التي  األنا  عندنا  بورخيس،  عند  أمامها  العالم  يختفي  التي  األنا  بدل 
المتاهتين،  بين  البرغوثي  يقُف   . بيكيت«)12(  عند  العالم  أمام  تختفي 
ات  الذَّ فيه  تتمارى  مفتوح  بسؤاٍل  اآلَخر«،  وت  »الصَّ أطروحة  ويختُم 
جدل  ه  إنَّ دواليك.  وهكذا  الخالقة،  ذاته  في  والموضوع  موضوعها،  في 

اريخ بين سادٍة وعبي�د.. ال بدء، وال انتهاء. التَّ
لذاتها،  ووعيها  األنا  بين  العالقة  ة  ماهيَّ توّضح  ة،  إبداعيَّ واألخرى 
ُتها  ام اإليطاليِّ لوشيو فونت�انا الذي رسم لوحة ُترى خلفيَّ يٍّ للرسَّ بعمل فنِّ
اهر، بعد أن خرقها ليوصل العين إلى  للواقف أمامها كما ُيرى سطحها الظَّ
ة،  طح الخلفّي. ففقدان اإلدراك، لدى البرغوثي، هو حالة أنطولوجيَّ السَّ
أن  ذلك  الوجود،  للوحة  وع  النَّ هذا  من  ا 

ً
خرق تشبه  محاولة  كذلك،  ه  لكنَّ

نراها  لوحة  جديد،  ذهنيٌّ  مكان  اإلدراك،  لبكارة  افتراع  اإلدراك  »فقدان 
ب  ا الخوف من فعل ذلك، فهو المتاهة بعينها، يتسبَّ أمَّ من الجهتين«. 
األخرى،  ة  فَّ الضِّ إلى  والعبور  اآلَخر،  الجانب  رؤية  من  ذاته  الخوف  بها 
فاصيل«)13( .  بـ »الفراغ الذي رأى التَّ وهذا ما عبرَّ البرغوثي عنه، الحًقا 
ة،  ة إلى لعبة إبداعيَّ ل »حالة فقدان اإلدراك« من متاهة َمَرِضيَّ هنا، تتحوَّ
توِقُف  ة  تخييليَّ ماكين�ة  تصير  بحيث  وإرادة،  بوعي  ُتسَتدعى  حين 
 للمألوف«... وهذا ما ينقل المتاهة من ذات الكاتب 

َ
»اإلدراَك المألوف

ي. إلى ذات المتلقَّ
كتابة  في  المتاهة  لتجاوز  بالعالمات  عليا  معرفة  تلزُم  ذلك،  وعلى 
كتابة  الهثة.  �ة،  تخريبيَّ ة،  ُسالليَّ ة،  ترحاليَّ كتابة:  هي  إذ  البرغوثي، 
مكين Spatial الستضافة  زمين Temporal والتَّ ة يتغاير فيها التَّ ترحاليَّ

(11) Samuel Beckett, Molloy (Three Novels) (New York: Grove Press, 1955).

اتي�ة-ميكانزماتها ومستقبلها وعالقتها  )12( حسين البرغوثي، "طبيعة الخلق األدبّي: دراسة في الذَّ
م، العدد 44 )1983(. قدُّ �ة والتَّ قافة اإلنسانيَّ ورة"، الكاتب للثَّ بالثَّ

فاصيل"، أوغاريت، العدد 1 )1996(. )13( حسين البرغوثي، "الفراغ الذي رأي التَّ

ة، َتتصادى فيها  ثالثة عقود من اإلبداع )1972-2002(. وكتابة ُسالليَّ
شر،  خطيط والكتابة والنَّ األصوات وَتتن�اسخ فيها األرواح، وال تنتهي بالتَّ
فيها،  ى  تتب�دَّ آخرين:  لفواعل  أخرى  حيواٍت  في  ا،  دائريًّ »تتن�اتج«،  بل 
ذاكرة  وتحكمها  »الجيني�الوجيات«،  ال  »الجين�ات«  هندسة  ا،  حرفيًّ
�ة األبعاد: هو، ومن قبله )والداه(، ومن بعده )ولده(. ثالثة أجيال،  ثالثيَّ
إبداع  �ة، ألنها  الّزيت«. وكتابة تخريبيَّ الّزيتون في  تن�اسخها »َمّد  يشبه 
ظام  النِّ لزعزعة  ا،  وأنطولوجيًّ ا  أيديولوجيًّ م«  يتقدَّ »نفٌي  خاّص:  نوع  من 
سق  له« بين »النَّ ة لـ»الَعْود األبديِّ إلى أوَّ ائريَّ ، في الرحلة الدَّ وزلزلة القارِّ
�ة:  فلسطينيَّ كتابة  ها  ألنَّ الهثة،  وكتابة   ..» الغربيِّ سق  و»النَّ  » رقيِّ الشَّ

هاية. حلة، مبتورة النِّ ت�ة الرِّ واضحة البداية، مشتَّ
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المنزُل ينحُت إزمياًل*

حسام معروف
شاعر وروائي فلسطيني

كان من المدهش أّن ما قمت بتقديمه من منحوتاٍت في معرضي، قد 
تّم حجزه للبيع، وقد كدُت ال أصّدق حين أبلغني مريد أّن علين�ا التواصل 
مع جمهورك، لبحث آلية تسليم شخص.. ما أعجبه من األعمال، هذه 
الشكل  من  ينقصه  ما  دائًما  يشتري  اإلنسان،  بها  يعمُل  التي  الكيفية 
طوِر  في  أكون  قد  بذلك  أّنني  وخشيت  يتلّبسه،  أن  ينبغي  كان  الذي 
المشاعر واألفكار  بيع  إنها رحلة  بيعها،  تمزيق نفسي وترتيبها، من أجل 
التي تولد، لتقتات عليها البقية التي ما زالت قيد التشكل، مثلما تفعل 
الحياة تماًما، تبعثن�ا، نتسرب في كل الطرقات، كي نجَد فكرنا الموزع بين 
األشياء، وحين نلمس الوعي، نكون شارفنا على مرحلة التحزيم، تمهيًدا 
المعتم، هناك تحت األرض نقدم  التراب  المختلط في  الهواء  للنثر في 
هذا الوعي، لما خلف السر العظيم، قرباًنا لحقيقة الموت، هذا ما يحيلني 
إليه هاجسي، ولطالما يؤّكد لي، أّني لن أرى السرَّ الكامل إال في العتمة. 
كان ذلك دافًعا يجّردني من كل الموجود حولي، حيث أنني أقدمُت على 
أعمالي  ة 

ّ
كاف نحت  خالل  من  الغموض،  هيب�ة  وتركيع  عملي،  ممارسة 

وسط العتمة الخالصة، وهو ما قادني لخلق تفاصيل لم أرها بتلك الدقة 
بنحِت  قمت  الطبيعة،  في  المألوف  عن  المنزوي  بيتي  في  النور.  في 
عيٍن في سقف كل غرفة في منزلي، حاولت في أكثر من مرة تكسيرها، 
ففي  ذلك،  أفعل  أن  من  أضعف  دائًما  كنت  لكّني  وجودي،  من  ومحوها 

برماليون،سيدة األقمار السبعة،75*102 سم،أكريليك على قماش،2020.* مقطع من رواية  إزميل رام )رام هللا: دار الرعاة، 2020(.
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منامي لم أشاهد إال ذلك الحلم الذي يخبرني، إياك أن تخلع تلَك العين 
من منزلك، فهي عين هللا، وأيقنت سر الخوف الدائم من ممارسة ذاتي 

الغريزية، بسبب تواجد تلك العين التي صنعتها من تلقاء ذاتي.
على كل حائٍط في غرِف منزلي قمُت بنحت جزء بشري. الحائط الغربي 
من منزلي، تطلُّ منه يٌد مغلولة، كنت أمسك بها حين أفقد شخًصا أّثر 
إلى  خذلني  العالم  أّن  وأخبرها  أبكي،  كنت  أصافحها  وأنا  حياتي،  في 
ذلك  جسد  في  بها  أحتفظ  كنت  التي  لدي  العاطفة  يدّي  قطع  أنه  حد 
الشخص الراحل. على حائط منزلي الشمالي، يطّل أنف وفم بشريين، 
كنت أجسد فيهما عالقتي مع األشياء التي لطالما قمت بسن قناعاتي 
والفم،  لألنف  أعود  مرٍة  كل  في  لكن  ذاكرتي،  في  وعالقتها  عنها، 
وأصارحهما بخيبتي: لقد نسيُت شيًئ�ا يا صديقاي، لقد تغّير إحساسي 
القناعة بقيت كما هي،  أن تلك  أم  يتغّير،  الذي  أنا  بكّل شيء، هل ألّنني 
وذهبت للشيء بنفس اإلحساس، لكنها لم تجده؟ فيا أنف، أنت الذي 
تشتم الرائحة وتتسرب من مبارك األوهام، برائحتها األولى، لكن سرعان 
ما نبحث في داخلنا عن تلك الرائحة فال نجدها، ويا فم، أنت الذي تنسى 
أّنن�ا  نجد  لنختبرها،  الذات  إلى  أخرى  مرة  نمررها  وحين  األشياء،  أطعم 

ابتلعنا السراب، ويا لها من قاسية تلك الخيب�ة، كم عّودتن�ا على التكرار.
على الحائط الجنوبي قمُت بنحت أطراٍف بشرية، تلك البوارز التي 
قادرتين  كانت�ا  اليدان  ال  المركون،  الحائط  في  وتجّسد  جسدها،  غاب 
اليدين  على نشلي، وال الرجالن قّدمتا ذلك الحائط خطوًة، كنت أحاور 
الدفء  لربما ألبعث  العالم،  التي شّكلتها عن  القناعات  كالثرثار عن كمِّ 
حولي،  ممن  جسدي  على  امتدت  يد  كّل  أّن  حين  بعد  وأفاجأ  لذاكرتي، 
مشى  لقد  أمامهما:  أصرخ  كنت  فقد  القدمان،  أما  شيًئ�ا،  مني  سرقت 
أنا، ونسيت أين كنت، وال  أين  التي�ه، لم أعد أعرف  إلى  بأقدامي  الوعي 

أعرف أين سيسوقني هذا المتغير في مستقبلي الداكن.
من  يحتويه  وبما  لألجساد،  مشرحًة  كان  لمنزلي  الشرقي  الحائط 
لعثمٍة كنت أنطقها بحواسي، وضعت عليه الفوضى في عمري منحوتة 
من الصخر، كان الحائط األكثر صالبة وأنا الهش اللعين أمامه، أرقص 

منوعة  للمرأة  التن�اسلية  باألعضاء  امتأل  الشرقي  الحائط  قابلته،  كّلما 
وبأحجام مختلفة، وما يعلوها في كل مساحة من صدور النساء المتمايزة 
في الحجم والملمس، فال أذكر أّنني رأيت صدر امرأة إال وصار مقيًما شرق 
في  العالم  ابت�دأ  كما  الحائط،  ذلك  أمام  جاءت  الرقص  فكرة  لعل  بيتي، 
ممارسة الرقص، فعند الفراعنة كانوا يعتبرون الرقص من أهم طقوس 
الصالة، وما يقوم به الراقصون من حركات هي من أجل التقرب إلى اآللهة، 
وكرموز تعبيرية تدل على االنسجام بين العقل والروح، وقد أدت النساء 
الفرعوني�ات الرقص، بأجساد عارية، أمام التماثي�ل، من أجل جلب الخير 
والخصوبة لهن، وإن ما أقدم عليه اإلغريق كان مغايًرا من حيث الشكل، 
فبكى اإلغريق تضرًعا آللهتهم وتقرًبا إليها، وال أعرف، فإن طقوس العبادة 
في الصالة حالًيا، هل تكون غير حركاٍت قام بها الفراعنة بالرقص، وبكاء 

قام به اإلغريق إلرضاء اآللهة؟
اليوم لقائي مع ماريا، المرأة التي تعيدني دائًما إلى أصلي، حيث أرجُع 
اكتشاف،  كمرحلة  مرة،  ألول  األعين  فيها  أرى  كنت  التي  السنوات  إلى 
ليعاد  معتم  مختبر  في  ويدخل  ذاكرتي،  في  الشغف  يتوارى  كان  حيث 
التراكيب  كل  فيه  أحصر  جمالي،  كانطباع  بعدها  من  ويخرج  تكريره، 
المتعلقة بالعين، وتبرز من بعد كل ذلك نظرتي الدقيقة لنسب الجمال 
أتحّول  أمامها  الغرق،  احتماالت  كل  فيها  ماريا  عيون  اإلنسان،  عين  في 
لكن  إجابة،  سؤال  لكل  يكون  أن  بالضروري  وليس  األسئلة،  من  لكومة 
مصيري،  تغّير  بعيونها  ماريا  واحدة،  إجابة  لها  يكون  قد  أسئلة  كومة 
وتلقي ثعبانها في الفراغ، أراه يخرج من العينين سوًيا وفي نفس الوقت، 
لكني ال ألمس منه شيًئ�ا مهما حاولت. عيون ماريا ممتدة كنهٍر على طول 
نس 

ُ
مدين�ة غزة، يفيض بماء دافئ دائًما، نتيجة رؤيت�ه أو لمسه حتًما األ

في الغرق. اتفقنا على أن تزورني ماريا في بيتي، لكثرة شغفها في اقتن�اء 
مالمحه، كنت أحاول منع رغبتي في ذلك، من خالل رفضي، ألّنني أعرف 
كيف سأتكسر جّراء تراطُم طيني بماء نهرها. تدخل ماريا مدين�ة األشياء 
إزميل  يدها  وكأن  علّي  ُتسّلم  ينظر،  الجهات  كل  إلى  رأسها  الغريب�ة، 
تغوص  وهي  عليه،  السير  تواصل  الذي  الخيط  أقص  لم  للعمل،  ُمهيء 
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في التفاصيل حولها، رأيتها تحّسس على العين في السقف، بنظراتها، 
وتمنع نفسها من بلع ريقها، كي ال تحّس باقتراب زوال طعم الدهشة، 
إنها فّنانة تشكيلّية لكّنها تن�دهش بطريقة الطفل، ال تتراكب األشياء في 
ذهنها بسرعة، تنسى الجبل الذي دّلها عليه وعيها سريًعا، وتت�ذكر دميًة 
 .2008 حرب  في  عائلتها  جميع  مع  وفاتها  قبل  أمها  إياها  أهدتها  كانت 
أنفاسها،  معدل  فزاد  الخطر،  مرحلة  دخلت  أّنها  أحسست  دقائق  بعد 
أقدمت  قد  كنت  أمي،  تمثال  رأت  حين  لربما  وتت�ألم،  تنهج،  لي  وبدت 
في  سريري،  حتى  غرفتي  باب  من  وجسدها،  أمي  خطوات  نحِت  على 
أمٌر  يفكر،  جعله  لكن  الصعب،  باألمر  ليس  الميت  تحريك  كان  قناعتي 

يحتاج معجزة.
تسيُر  دموعها  كانت  برفٍق،  بسحبها  وقمت  كتفها  على  يدّي  مّررت 
على  القدرة  عدم  أو  األمان،  منحها  منزلي  في  شيء  كل  كأن  خوف،  دون 
بلمساتي،  وكأنني  الماء  مسحت  خّديها،  إلى  يدّي  بمدِّ  قمُت  السيطرة، 
لتكون  مساحة  تجد  لم  أّنها  وأخبرتني  البكاء،  في  استمرت  نحتها.  أعيد 
في  تخفيه  الذي  الجنون  مجموع  هو  بيتي  وأّن  اللحظات،  هذه  مثل  حّرة 
داخلها، لكّنها تحزن أّنها ال تستطيع سرده بأّية حال. ابتّلت أصابعي بأول 
سائل من ماريا، صرت أتلمسه، وأفرده بيت أصابعي، وكّلما انغمَس بين 
مسامات جلدي، أمدُّ يدي مرًة أخرى ألنحت وجهها، وهي تت�أمل عيوني 
البارقة من أجلها، قمت بمدِّ أصابعي المبتلة بدموعها، كنت بذلك لربما 
أختبر حساسيتي الداخلية ألول عين�ة عضوية من ماريا، مددُت أصابعي 
ماريا  ضحكت  المرة،  هذه  بفمي  أتذوقُه  وأخذُت  ماريا،  بماء  المبتّلة 

لذلك، وقالت:
- مجنون، ماذا تقصد بذلك؟

- إنني أتذوق ماء حزنك، ألعرف كيف أعالجه، وكم مرة أخبرتك: ما 
من ماٍء يختلُط بماٍء إال وُيغّير صورته.

- أنت تت�ذوق دموعي، لتختبر عطر جسدي.
- العطر في الطين ال في السوائل.

؟ إّنك ال تتوقف عن السير فيهما! - هل لك شيء في عينيَّ
- غريب، هل تسمعين صراخي؟

- إنك بعقل يحمل إزميله الخاص يا رام.
في  الثمرة،  لطور  البذرة،  طور  من  النبت�ة  نمو  يرى  عقاًل  تلومي  ال   -

نفس اللحظة.
- أنت ال تفكر، أنت ُتمّسد بي�ديك على مصيري.

- إنني ملسوٌع بحواِف جسدك، وأعصابي ال تتوقف عن البكاء، هل 
لي أن أطلب طلًبا؟

- ال تطلب، افعل.
- أريُد احتضان عينيِك.

- وكيف ذلك؟
جرب أن أنحت جسدي صغيًرا وأعّلقه فيهما، كسفين�ٍة ال 

ُ
- دعيني أ

بالد لها.
- أنت تسافر بي دون حركة.. ماذا لو كنت تتحرك؟

- سأقتلع عينيِك، لعلها الشيء الوحيد الذي ُيثّبت وجودي.
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 لو أستيقُظ ألجَد نفسي حمامًة*

عالء مأمون عودة
كاتب وُمترجم فلسطيني

األّوَل  يومي  سأقضي  كنُت  رّبما  حمامة،  نفسي  ألجَد  أستيقُظ  لو 
ذلك.  بعَد  ا 

ً
مألوف األمُر  يصبُح  ثمَّ  ُمستغرًبا،  الجديَد  جسدي  أستكشُف 

أّول ما سيحّرُك فيَّ إحساًسا بالِجّدِة لحظَة استيقاظي غالًبا، هو الحركُة 
الجفوِن  زوَجْي  أجّرُب  أنفكَّ  لن  ثّم  فلّية،  السُّ ألجفاني  المألوفة  غير 

اإلضافّيين كصبيٍّ يجّرُب قبضَة البالي ستيشن الجديدة.

كما  منقاري  في  الحملقَة  أستطيُع  ال  كوني  يزعجني  أن  ألبَث  لن 
جاِنَبْي  في  حدٍة  على  كلٌّ  ُتبصران  الّلتين  الغبّيتيِن  عينيَّ  بسبِب  يجب، 
رأسي الّصغير. رّبما سأتذّمُر سريًعا؛ ما الفائدُة من امتالِك منقاٍر لطالما 
حلمُت بِه منذ بدايِة النصِّ إن لم أكن أستطيع إمعان الّنظِر فيه، ثمَّ إّني 
– بسبب انعدام إدراِك الّذاِت لدى بني ريشتي – لن أستطيَع استيعاَب 
الّنظِر في المرآة، وغالًبا سأضطرُّ أن ألجأ إلى ذاكرتي اإلنسانّي�ِة الّسالفة، 
البارزتين  الّتنّفِس  ِبفتحَتْي  الحماِم  مناقيَر  أستظِرُف  كنُت  أّنني  فأتذّكُر 
الّطرّيِة  الّزغاليِل  مناقيِر  مداعبَة  أعشُق  كنُت  وأّنني  مضحك،  بشكٍل 
وأنا أحِمُلها في كّفيَّ طفاًل مستمتًعا بوخِز زغِبها.. لو داعبني طفٌل اآلَن 
كرامتي  المتهاِن  َفُه  َخلَّ اّلذي  ونقرُت  غضًبا  الستشطُت  الّطريقِة  بتلَك 

اإلنسانّي�ة... عفًوا، الحمامّية.
بهذه  ألهو  أنا  وها  الّصفحة،  بدايِة  منُذ  حمامٌة  أنا  الّرعونة،  هذه  ما 
ْب شعور بدايِة الّرفرفة.. شعوَر  الّسخافاِت بينما بإمكاني أن أطير! فألجرِّ

اصطفاِق األجنحة.. شدٌّ عضليٌّ طريٌف لدى منبِت الجناح، يا سالم!
بالنشر من لجنة  أنا ونصف بصلة الحاصلة على إشادة وتوصية  أربعون  *قّصة قصيرة من مجموعة 

تحكيم مسابقة الكاتب الشاب – القّطان )2019(

حسام سالم،مشهد من الميناء،فلسطين - قطاع غزة
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َ

الّطَرف  – العمِّ  بن  يا   – س  تلمَّ البشرّي..  الكائن  أّيها  عليَك  أشفُق 
للّتّو؟  إدراَكُه  تستِطع  لم  َك  أنَّ لو  أترى  كتِفك،  مفصِل  من  الّناتَئ  العلويَّ 
 ببساطة. واآلَن بينما 

َ
لكاَن سيمكنَك أن تستعمَله كمنبِت جناٍح وترفرف

ألّنني  ليس  العالم؛  دكتاتورّيي  أصنام  كلِّ  على   
َ

أزِرق أن  بإمكاني  أطير، 
كتاتورّيين، بل فقط ألّنني شعرُت للّصدفِة بالحاجة إلى الّزْرق  أبغُض الدِّ

 هذِه الّتماثي�ل بيَن عشراِت األماكِن األخرى.
َ

لحظَة مرورَي فوق
بالعطش،  أشعُر  أُكن  لم  لكّنني  أشرب.  كْي  سأهبُط  ماء!  نافورة 
أعطَش  أن  أجّرب  لم  ألّنني  ذلَك  أدِرك  أن  دون  بِه  أشعُر  كنت  رّبما  أم 
كحمامٍة سابًقا. هل يعرُف باقي الحمام أنَّ اسَم هذه الّساحة هو »ساحُة 
حمامة.  كوني  في  ِغرٌّ  أّنني  ظهَر 

ُ
أ لئاّل  أحادثهم  أن  سأتجّنب  المرجة«؟ 

بشريٌّ  أّنني  لو  طريًفا  ليب�دو  كاَن  المنظر  أنَّ  بدَّ  ال  ُعُنقي.  ويتهّدُج  أشرُب 
هو  ما  حمام،  شّلة  رفقَة  الّشرِب  من  االنتهاء  وبعَد  الخارج.  من  أراقُبني 
َبع؟ أيجدُر بي أن أفَتَح حديًث�ا صغيًرا، أم أطيَر فحسب؟  البروتوكول الُمتَّ
أنا  ها  يطيرون..  هم  ها  أماَمهم.  اإلقالِع  في  يرتِبُك  ا  غرًّ أبدَو  أن  أريد  ال 

أطير.. األمُر أسهُل مّما يتخّيُل البشر.
حيَن أِقُف وسَط الّطريق الّسريِع وتلوُح لي سّيارٌة مسرعٌة في األفق، 
حركاٍت  رأسي  ُك  أحرِّ وأنا  لجهِتها  الموافقِة  بعيِني  إليها  أنظر  سأبقى 
ليس  بعد..  »ليس  وأقول:  للحمام،  وعادّيًة  للبشِر  مضحكًة  انتقالّيًة 

كيال  الّطريق  عن  تنحرف  أو  تدهسني  تكاد  وحيَن  بعد..«،  ليس  بعد.. 
الّلحظِة  في  لنفسي  سأوعُز   – يقودها  اّلذي  البشرّي  لنوِع  تبًعا   – تفعل 
ا، بل ألّنني  الفصِل: »اآلن«، وأطيُر مرتبًكا.. ليَس ألّنني أجد ذلك مسليًّ

حمامٌة غبّي�ٌة وحسب. 
َب  أدرِّ كْي  الوقُت  سيأتي  حيَن  سيربكني.  مستقبلّي  موقف  هنالك 
الستدراِر  طريقٍة  إلى  أتوّصَل  أن  عليَّ  الّطيران،  على  الّصغار  زغاليلي 
نعومة  منذ  الّطيران  على  أحٌد  يدّربني  أن  بفرصِة  أحَظ  لم  فأنا  تفّهمهم، 
أطير.  أاّل  الغبيِّ  من  ُه  أنَّ فشعرُت  حمامًة  استيقظُت  ببساطة،  زغبي.. 
حمِلُق في جانبيَّ مًعا 

ُ
أ بينما  األّوِل هذا –  اليوِم  نهايِة  ليَس ُمستبعًدا في 

إلى  ويحملني  ليلتقطني  للوقاحة!(  )يا  أمامي  من  ما  بشريٌّ  يأتَي  أن   –
تمتهنان  الّصغيرتين  ليديِه  وعرضًة  األليف،  ابن�ِه  حيواَن  فيجعلني  بيِت�ِه 
كرامة منقاري الحمامّية، مقابَل أن ُيشاَر إلّي في الّلغِة اإلنجليزّيِة – منذ 
ذلك فصاعًدا – بضمير الغائب المذّكر بداًل من ضميِر غير العاقل ألّنني 
ُمِنحُت اسًما، وهو شكٌل آخر من امتهان الكرامة الحمامّية ال يقّل فداحة.
ألتقفه  ليجدني  كيرقٍة،  اليوم  استيقَظ  أحدهم  أنَّ  بدَّ  ال  علّي..  ما 
شعوٍر  أو  متعٍة  دون  وأزدرده   – البشرّي  َسلفي  ُيضِحك  اّلذي   – بمنقاري 
بالّذنب.. رّبما! غير أّنني لو أستيقُظ ألجَد نفسي حمامًة فعاًل، سأستمرُّ 

في كونَي حمامًة وحسب.
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برماليون،تجريد،3 40*50 سم،آكريليك على قماش،2020.

فاوست*  

هبة بعيرات
كاتبة وحقوقية فلسطينية

البيضاء  التفاحة  فتضيُء  آبل  ماركة  من  المحمول  حاسوبه  يفتُح 
وكلمة  اإللكتروني  بريده  ُيدخُل  الفّضي.  محيطها  عن  ومتمايزًة  ُمشعًة 
السر على عجٍل، كلمة السر مرفوضة! ُيعيُد إدخالها ببطٍء وانتب�اه، بينما 

َيقضُم أظافره وينقر طرف الحاسوب بتوتٍر ملحوظ. نخزات حادة تطنُّ 
بالتبّول تستولي على عقلِه، غير  ُملّحة  أسفَل بطنه وبين رجليه، ورغبة 
العلم  يضيء  وهناك  الرئيسية،  بريده  صفحة  وَيدخُل  ذلك  يتجاهُل  أنه 

األحمر بجانب الرسالة البريدية الثالثة.
أواًل،  خفيف  بتشّوٍش  ناظريِه  أمام  الصورة  فتنبثُق  الرسالة  َينقُر 
الكحول  أثر  من   – الُمشّعة  الحمراُء  العيوُن  بعدها.  مرعٍب  بوضوٍح  ثّم 
وسجائر الحشيش – هي عيونه ال مجال للخلط، والدُم الذي يسيل من 
أسنانه وأطراف فمه هو دم الشيِء الذي كسروا عنقه البارحة ولم يتبينوا 
الذي يشبه عجاًل واقًفا  الشيء  إلى جانب�ه، ذلك  الشيء  هيأته. ثم ذلك 
على قدمين، يحوطه بحافٍر ويضحك للكاميرا. يتصاعد صفاُر معدته إلى 
ا، الرسالة حقيقية وملّحة، ال مجال إلنكارها 

ً
ا ُمًرا وحارق

ً
حلقه ُمخلًفا مذاق

أو نسبها لبن�اِت خياله بعد اآلن. يذوُب قلبه بين أضالعه ويشعُر بحاجٍة 
كاسحٍة للبكاء، أو للتحّوِل إلى رٍف ما في خزانت�ه المفتوحة إن أمكن.

الحقيقة أنُه كان يعلم منذ أن استيقظ صباًحا – ليجد نب�ات العّليق قد 
ش في زوايا غرفتِه، وتدّلى من المروحة فوقه –  تسلَق أقدام سريره، وعشَّ
أّن الرؤية المشوشة في ذاكرته عن ليلة البارحة تحمُل مصداقيٍة إلى حٍد 
ما، لكنه كافَح ذلك االحتمال بما تبّقى لديه من رغبٍة بحياٍة عادية ويوم 
في  ومستقبلها  مرسلها  هو  أنُه  يب�دو  التي  الصورة  هذه  مع  واآلن،  ُممل. 
آن، لم يبَق لتلك الرغبِة أماًل في البقاء. لقد كان أقرب إلى قديٍس صغير، 
مناسباٍت  في  إال  الحشيش  وال  السجائر  ُيدخن  وال  لماًما  إال  يشرُب  ال 
يخالف  ولم  قبل،  من  سيدٍة  شعوَر  َيجرح  لم  ُتحصى..  بالكاِد  ُمتب�اعدة 
قانون سيٍر وال الئحة عمل. لقد كان جنتلماًنا حقيقًيا، ولم يقترف ما ُيمكن 

أن يفتَح عليه فوهة جهنم أو ُيقِلَق وداعة أيامه.
التي  النشوة  في  البارحة؛  ليلِة  في  يفكر  أن  إاّل  اآلن،  أمامه  يبق  لم 
فرقعت في دمه وعظامه، وَعَوْت بين رجليه كبن�ات آوى، ورشقت حوله 
كدجاٍج هارٍب بأعناٍق مكسورة. لقد كان شيطاًنا لمّرٍة واحدة في حياته، 
الُعّليق  سيقان  من  مئات  اآلن  ألجلها  تلّفه  مّرة  حقيقية،  واحدة  مّرة 

المتشابكة، بينما ينبثُق من فمِه خواٌر ضاحك.
*قّصة قصيرة من مجموعة  يا للحظ السعيد يا مدام باربارة  الحاصلة على تنويه لجنة تحكيم مسابقة 

الكاتب الشاب – القّطان )2019(.
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تماثيل*

عامر المصري
قاص وروائي فلسطيني

مدار  على  الشوارع  في  تماثي�اًل  للرئيس  َنصبوا 
فيه  وشوهَد  إال  شارًعا  يبَق  لم  إّنه  حتى  عاًما،  ثالثين 
ُهم  بينما  يوٍم،  وذات  الرخام.  على  الواقف  جسده 
شهيٍد  تمثال  بدل   – ما  شارٍع  في   – تمثااًل  بون  يركِّ
أن  وبمجرد  نومِه،  من  الشهيُد  صحا  مسبًقا،  ُشّيد 
وفي  هاربًة،  ها  كلُّ الرئيس  تماثي�ل  فّرت  بالركِض،  بدأ 
انتصر،  الشهيَد  بأّن  الجميُع  فيها   

َ
صّدق التي  اللحظة 

باغتت�ُه فأٌس على رأسه، فهوى على األرِض وانكسرت 
قدمه ويده، وُشقَّ بطنه نصفين، وأصيب بتهّشٍم في 

الجمجمة.
أصواِت  على  الناس  استيقَظ  التالي،  اليوم  في 
الصدمة  وكانت  الخارج،  إلى  فهرعوا  عارمة  ضّجٍة 
مقابِر  كل  من  تخرُج  التماثي�ِل  ماليين  شاهدوا  حين 
يقتلها  وال  فأٌس  فيها  يؤثر  ال  ضخمة  بأجساٍم  البلدة 
النفخ  خالل  ِمن  الرئيس  تماثي�ِل  بقتِل  تقوُم  طيراٌن، 
عليها.. بأفواهها فقط استطاعت أن تنتصَر إلى األبد.

على  الحاصلة  باباروتي   شجرة  اختفاء  مجموعة   من  قصيرة  *قّصة 
برماليون، ضحكة المساجين، 40*50 سم،آكريليك على قماش،2020.تنويه لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب – القّطان )2019(.
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من أجل لحظٍة عابرة في فناء خلفّي

أسماء عزايزة
شاعرة وصحافّية فلسطينية

أخفضنا خالل أّيام الحجر الصحّي صوت أشيائن�ا المادّية وسّياراتن�ا 
إلى  واهًما  بعضنا  فجنَح  فمها،  في  األموال  لُنلقي  تنبُح  التي  وبنوكنا 
المضّمخة  وسمائن�ا  إنسانّي�ًة  أكثر  باتجاهاٍت  تسيُر  حياتن�ا  بأّن  التفكير 
بداية  أطلقُتها  التي  الّشعر«  »فناء  مبادرة  بدت  الّنقاء.  تجاه  بالتلّوث 
البشرّي  اإليقاع  هذا  مع  متسقة  يومّية  صباحّية  قصيدٍة  بنشِر  الحجر، 
ا، وقراءة  الجديد الذي فتح قريحته فجأًة على استهالك الفن، ديجيت�اليًّ
الكتب ومشاهدة األفالم وفعل كّل ما لم ُتبِق الحياة الجائعة له وقًتا ُيذكر. 

لم أنشر القصيدة األولى التي اخترتها من المجموعة الشعرّية األخيرة 
الراحل أمجد ناصر »مملكة آدم« )2019( سوى رغبة لحظّية  للشاعر 
بعدها  لتستمّر  المتب�اطئة،  الحجر  أّيام  في  ممتعة  قصيدٍة  مشاركة  في 
ومترجمة  عربّي�ة  بين  وتتنّوع  قصيدة،  المئة  فتتجاوز  بالتت�ابع  القصائد 
وقديمة ومعاصرة. لكن في تسليط واضح على العربّي�ة المعاصرة منها. 
العربّي المتوّحش،  الواقع  وراء هذا التسليط أسباب ال يمكن نزعها عن 
قد  النّص  بأّن  يشعروا  أن  مستهلكوه  أو  الّشعر  صّناع  فيه  يحتاج  الذي 
ينطق باسم األشياء الحّية التي ال تزال تتنّفس تحت الّركام العربّي. ثّم، 
سأجد  التي  تلك  شّدتني  العربّي�ة،  إلى  المنقولة  للقصائد  انتقائي  وفي 
الهندي     الشاعر  يقول  الغليل.  هذا  يشفي  ما  شخصّي،  نحو  على  فيها، 

ك. ساتشيداناندان: 
ة" "ثّمة شجرُة "َحْمرِّيَ

في كّل خطوة إلى الجنة
 بأشواكها

تحاكم
 كّل قرن من تاريخ اإلنسان

َسْل عن أرقام 

القتلى ومبتوري األطراف". 
المتهالك،  العالم  صور  عن  بعيًدا  منتقاة  أخرى  قصائد  تلّقي  ويب�دو 
قرأُت  هذه،  أو  تلك  في  إذن،  المستمّرة.  الميالنكوليا  من  هدنة  أّنه  على 
الّشعَر ونشرته كمن يبحث عن معنى واحد في كّل شيء حوله ويجده. 
نامت  التي  واألصوات  بالخفوت.  الّشعر  صوت  بدأ  فشيًئ�ا،  وشيًئ�ا 
واالغتصاب  والجريمة  القتل  فأصوات  عهدها؛  إلى  عادت  الحجر  أّيام 
مواقع  شاشات  عبر  آذانن�ا  إلى  زاحفًة  ُتسمُع  صارت  والحرب  والتحّرش 
التواصل االجتماعّي. وعاد الّسؤال األزلّي إلى ذهني: ما جدوى الّشعر في 
بين  وبيئت�ه،  الّشعر  بين  العالقة  إرخاء  أستطع  لم  فأنا  القاتمة؟  األزمان 

خبر قتل امرأة عبر موقع »فيسبوك« وقصيدة تتلوه عن حديقٍة غّناء.
 ما الذي سيصير إليه أمرنا بغير الّشعر؟ ما دام أمرنا ساٍر دون ما يب�دو 
أكثر إلحاًحا منه. نّظَر قبلنا شعراء الحداثة العربّي�ة والشعراء الواقعّيون 

5859



في شعرهم، وفي التصاقه برفضهم السياسّي واالجتماعّي 
في  رأين�ا  مهما  والتخّلف.  االستعمار  من  بالتحّرر  والتزامه 
التي  اآلنّي�ة  المرحلة  تتطّلبها  ال  مرحلّية  ضرورة  الّربط  ذلك 
مقابل  المستقّل  وللّصوت  الجماعة،  مقابل  للفرد  تنتصر 
الخارجة   – الوجودّية  األسباب  حول  السؤال  فإّن  الجوقة، 
بالسياسّي  االشتب�اك  إلى  بشاعٍر  تدفُع  التي   – الّزمن  عن 

واالجتماعّي هو سؤال شرعّي. 
أتلّقاها  الّشابة،  العربّي�ة  للقصيدة  بانورامّية  نظرة  من 
ا وأضعها في مركز عالمي وعالم من تابع قصائد »فناء  يوميًّ
إّنما  والشاعرات  الشعراء  هؤالء  بأّن  المرء  يشعر  الشعر«، 
أخبار  وجه  في  يقصدوا،  لم  وإن  ا،  جماعيًّ صوًتا  يشّكلون 
العنف والعنصرّية والّشّر. وأّن الشاعر العربّي يكتب شعًرا 
سيكون جزًءا من تراثه الحضارّي. وبقدر ما يب�دو أّن قصيدته 
بأّن  المتهالك  العالم  لهذا  سيب�دو  وحسب،  تراثه  من  تنبع 
قصيدته أقرب من أّي وقت مضى للكّل الحضارّي الشامل. 
لكن إذا لم تفهم ذلك الثقافة السائدة المتعالية التي ترّوج 
غير  هامًشا  بالّشعر  ترى  وظّلت  والتسطيح،  لالستهالك 
نكتب،  أن  معنى  في  نشّكك  بدورنا  نحن  سنظّل  فاعل، 
على  قادرة  أو  حقيقّية  جدوى  عن  واهمين  نبحث  وسنظّل 
التغيير. بينما يحدث في غرفٍة ما، أو في فناء خلفّي ما، تغيير 
طفيٌف وعابٌر في مزاج أحدهم بعد قراءة قصيدة. أخشى أّنه 

يتوّجب علين�ا االكتفاء به. 

ضمن  التالية  السبعة  النصوص  ُنشرت   *
الشاعرة  اختيار  من  الّشعر«  »فناء  مبادرة 

أسماء عزايزة.

برماليون، تجريد 8، 50*60 سم، آكريليك على قماش،2020.
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الطريق إلى السماء*

ك. ساتشيداناندان
شاعر وناقد ومترجم هندي

ترجمة: أحمد. م. أحمد

ال تبحث عن الطريق 
إلى السماء في الكتب 

المقّدسة. 
بل َسْل عنه النب�اتات 

والحيوانات 
المنقرضة. 

األيت�ام يعرفونه. 
وبعض العصافير أيًضا. 

العميان يعرفونه. 
وبعض األحزان أيًضا. 

ليست تلك التي في التيجان 
الذهبي�ة 

ما يوصل إلى الجّنة، بل النساء 
الغاضبات، بأكاليٍل مصنوعة 

من األوراق والـِمَزق. 

ثم أيًضا أوراق الكاكايا الناضجة 
ْكرى بنسيم المساء  السَّ

إذ تعزُف على قيث�ارتها النحاسية 
بينما تطفو وتطيُر، 

قطعان الغيوم التي 
أضاعْت ُرعاَتها، 

والغبار المتصاعد من أكوام 
النفايات 

اًل بأحالٍم ِمن ذهب.  محمَّ

ة«  ثّمة شجرُة »َحْمِريَّ
في كّل خطوة إلى الجنة. 

بأشواكها 
تحاكم كّل قرن من تاريخ 

اإلنسان، 
َسْل عن أرقام 

القتلى ومبتوري األطراف. 

سيكون علين�ا أن نترك وراءنا 
كل العقائد التي كانت أثيرًة 

إلين�ا؛ 
فإجاباتن�ا َتحوُل دون دخولنا. 

في الطريق إلى الجّنة 
ثّمة غاباٍت كثيفة من األسئلة 

أخفْقنا في أن نطرحها على 
األرض، 

شاّلالت الغرائز المندفعة 
التي قمعناها بال رحمٍة، 

نفوسنا الصامتة 
التي رمين�اها على جانِب الطريق 

كي ُنرضَي شخًصا ما. 

وإذ ال زمَن هنا 
فإن َشْعرنا ال يشيُب في ناره 

البطيئ�ة، 
وال تترك السنون 

آثاَر محاريثها على وجوهنا 
وال ننوُء تحت وطأِة المعرفة. 

 https://Bit.ly/376q4Uc  :ُنشرت في األصل في العربي الجديد،3 / 5 / 2020، في *

حسام سالم،ركام،فلسطين - قطاع غزة

ال رغبة تؤذي، وال أمل يخلُف 
الحروق. 

ال أبواب من نصف المفتوحة 
تلك، 

ال مقابر تشكو، 
ال أرواح تستصرُخ جسًدا كي 

ُيِعيَد انبعاثه. 

ها هنا نْدرُج بخطواتن�ا الطفولية 
في وجه 

رقصة الموت، ونغّني بجرأٍة 
األغاني التي كّنا نخاف أن 

نغّنيها. 

الجّنة 
ليست سوى 

الحياة التي 
لم نعشها أبًدا، 

وال نزال خائفين من الحياة. 
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بقعٌة صغيرة

جمانة مصطفى
شاعرة فلسطينية

كأني جديدة
كأني أستيقُظ أوَل مرٍة.

مَك الحزُن عني هل كلَّ
أيها الصْحُو؟

هل قاَل اْسمي كاماًل؟
أما زاَل يقّلُد صوتي
ويصادُق أصدقائي
ويُردُّ على رسائلي؟

نقلُت األحزاَن إلى خزانٍة أْصغَر
خرجُت األمني�َة الوحيدَة إلى 

ُ
أ

الشمِس
وسألُت الغفراَن وأنا راكعٌة بب�ابِه

أن هل اكتملت؟
ألْن تعوَد ناقًصا لتقوَل

ظلَّ دْيٌن منسيٌّ في عنقِك
سأستُدُه من قلبِك الجديِد.

وسألُت الجنوَن وأنا خارجٌة من 
اسِمِه

أْن هل اكتفيَت؟
ألن تستدعيني لتقول:
ظّلت بقعٌة صغيرٌة لم 

تمسحيها.

وسألُت الِوحدَة حين وّدعُتها:
ألن تعودي لزيارتي

صديقتي الهادئة.

وأنَت أيها الخوُف المتردُد
أراحٌل؟

قال بلى
إّنما نسخُت ِمفتاَح الباب.

حسام سالم،رحلة المنفى،تركيا
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مقطٌع من »مملكة آدم«

أمجد ناصر
شاعر أردني )2019-1955(

كنُت يوًما هذه الورقة التي 
تسقُط في بطء

الغصَن الصامَد في وجه الريح
الوردة التي أنكرت نفسها عندما 

قّدمها الخريف
إلى ملهمته الّصهباء،

النمَر الذي يظّن أّنه حرٌّ فيما هو 
في حديقٍة مسّيجة

األرضَة التي تأكُل المهَد 
والصولجان

التراَب الذي يتفّتُت في أصيِص 
جيرانيوم

لم تعد اليُد التي اعتادت 
سقايُت�ه موجودًة

ه رجٌل صالُح
َ

القارَب الذي خرق
ألّن ملًكا في األرجاء يأخُذ كّل 

سفين�ٍة غصًبا،
العيَن التي أطفأت قنديلها 

بعدما رأت ما رأْت

الوجَه،
الذي صاَر قناًعا

لحقيقٍة غاصت بين الّضلع 
والنبضة وال أمل في استرداد 

زيت والدتها المراق
ذلك الرجَل المائَل الذي يعتمُد 

عليه الليل
عندما ينفّض عنه أعوان السهر

الّصبارة العزالء التي تحرُس 
حقاًل مهجوًرا

لسبٍب آخر سوى أن تكون 
استعارة

الصوَت
هذا الصوَت

المرتّد بآياته الّضالة إلى 
الدواخل والشروخ.

برماليون، جابر، 60*85 سم، آكريليك على قماش،2020.
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أغنية نفسي

فاضل العزاوي
شاعر وروائي وُمترجم عراقي

عندما بلغُت العاشرَة من عمري
قلُت: كل شيٍء سيكوُن على ما ُيرام يا فاضل

ما دامت هناك فصوٌل تتعاقب
ما داَم الشتاُء يفاجئَك بأمطاره

والربيع بوروده البرية
والصيُف بآبه اللّهاب

والخريُف بحزنِه العميق
ما دمَت تجلُس أماَم عتب�ة بيت أهلك في كركوك

وُتراقب غيوًما سوداء في سماٍء حمراء
تهرُب، تتبعها خيوٌل وفيلة.

قلُت في العشرين من عمرك
سوف تخرُج إلى حديقِة الُمصلى
وتتنزُه عصًرا في سهِل سيد قزي

وفي المساِء تجلُس في مقهى قرب القيصرية
وُتحّدق في لقالٍق صغيرة

جاثمًة في أعلى ناقشلي مناره سي
ُتزقزق لك.

حسام سالم،شاطئ البحر،فلسطين - قطاع غزة
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عندما بلغُت العشريَن من 
عمري

لم أكن في حديقٍة أو مقهى
وإنما في سجٍن ببغداد

يحرسٍه شرطيون ريفيون 
يوقظونن�ا كَل صباٍح

فنركُض أمام عصيهم تجلُد 
ظهورنا

لنقرفَص في المسطر
في صفوٍف طويلٍة

حيث ُنَعدُّ مثل أغناٍم يتفحصها 
القّصاب

قبل اقتي�ادها إلى المسلخ.
قلُت: كل شيٍء سيكون على ما 

يرام يا فاضل
ما دامت الحياُة كّلها ال تزاُل 

أمامك
وقلبك عامًرا باآلمال.

في الثالثين من عمرك
سوف تعوُد إلى أهلك

ويعوُد إليك أصدقاؤك الغائبون
من منافيهم البعيدة

ليحدثوك عن مدٍن في مدار 
الجدي

وأخرى في القطب.

عندما بلغُت الثالثين من عمري
كنُت أنا نفسي في المنفى.

قلُت: كل شيٍء سيكوُن على ما 
يرام يا فاضل

في األربعيِن من عمرك
سوف تعوُد إلى شعراٍء ُمفلسين

ينتظرونك مساًء
جالسين على التخوِت

فوق الرصيف
يحتسون الشاي في مقهى 

مجيد
لتسكروا جميًعا ليلًة بعد أخرى

في نادي العدلية
وتشتموا الحكومة

متسكعين في الشوارع الخالية
حتى الفجر.

عندما بلغُت األربعين من عمري
رأيُتهم يهربون جميًعا، واحًدا 

بعد اآلخر
بجوازاٍت مزّورة

أو يعبرون الحدود
مع مهربين يقودون حميرهم

في شعاِب جباٍل عاليٍة وخطرة
وهكذا سكرنا

تارًة هنا وتارًة هناك
في برلين أو قبرص
في لندن أو باريس

وأحياًنا
في الجحيم.

قلُت: كل شيء سيكون على ما 
يرام يا فاضل

ما دامت ذكرياتك معك على 
األقل.

في الخمسين من عمرك
سوف تعوُد إلى شجرتك 

المنسية
لتسقيها الماء بكّفيك

إلى بيتك الذي أكلتُه األرضة
لترممه من جديد

الى كتبك المتروكة في صناديِق 

المقوى
لتقرأها ثاني�ة.

عندما بلغُت الخمسين من عمري
رأيُت شجرتن�ا ُتقطع بالفأِس

وبيتن�ا تقطنه الجرذاُن
وكتبي مطمورة في بئر.

واآلن ماذا ستقوُل لنفسك يا 
فاضل

وقد أحرقَت وراءك السفن كلها؟
آه، ال أريُد أن أقول شيًئ�ا

لن أقول أي شيء
دعوني، اللعنة!

فقد بلغُت النهاية
في لحظٍة واحدة

وختمُت كل حكمٍة في العالم
حتى قبل أن أعرف

ما الذي حدث.
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    وٕان ضمن الغالف الجوّي المثقوب

علي مواسي
ْسَحة – ثقافّية فلسطينّية

ُ
شاعر فلسطيني ومحّرر ف

في تعّنين�ا ونحُن نحفُر أحشاءنا، حيث يتجّمع لحمنا تحت أظافرنا،
ة

ّ
في نهوضنا عطشى، أفواهنا ملوحة قيعان البحيرات الجاف

بعد أن سكبن�ا مّنا أكثر مّما يمكن للقيِظ احتماله،
في األقبي�ة اّلتي نحتجز أيدين�ا فيها، نمنُع عنها مالمسَة المقابض خشية 

األبواب الُمشرعة،
ربط  ُنْحِكَم  أن  بعد  المراحيض  في  نلقيها  بن�ا،  نملؤها  اّلتي  اإلماتة  في 

الكيس،
الجهة  إلى  المكان  مغادرة  بعد  الُمطفأة،  الثاّلجة  في  المنسّي  اللحم  في 

الخاطئة، نتعّفن بينما حياٌة أخرى تحصل فين�ا،
في الضجيج اّلذي في آذانن�ا، رغم صمت الشوارع قبي�ل رنين المنّبهات، 

وليالي القرى اّلتي ال تعرُف ٔاسالك الكهرباء.. نكوُن قد بدأنا نتساءل،
بينن�ا، بين أنفسنا، بيَن الُمْمِكنيَن، في ما نت�ذّكره من أحالمنا، في أحاديثن�ا 

العابرة، في أحاديثن�ا المخّطط لها مسبًقا،
عن ذلك الشيء الحقير اّلذي يمنعنا عّما نّدعي أّنه أجمل ما ُيمكنن�ا وأكثر 

ما نشتهي،
عن فتح شرنقاتن�ا لُنْخِرَج أطرافنا،

بعد أن ننجَز مهّمة الحرير
عن أن نحكي ما نريد أن نحكيه

كي نتحّرر – ولو قلياًل – من شروط الجاذبّي�ة
وإن ضمن الغالف الجّوّي

حسام سالم،رياضة الباركور،فلسطين - قطاع غزةالمثقوب.
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َهوٌس بالتالل

داليا طه
شاعرة وكاتبة مسرحية فلسطينية

أنت ال تستطيُع رؤيتها
الكدمات على عيني

من النظِر نحو التالل
إنها في الداخل

تحت الجلِد
في المكاِن األقرب لما ُيسمى الروح

 وبعيد
ٌ

التالُل شيٌء خارق
وبالتحديد تلك التي في الطريق من 

أريحا إلى عمان
من سيارِة األجرة

تب�دو كصفٍّ من األرواح
أو كقناٍص

يت�أمُل الطريق الصحراوي
كُل شيٍء في مكانِه كمعادلٍة رياضية

األحياُء في جهٍة
واألمواُت في جهٍة

ولكن هناك على تلك التالل
أتخيلهم يلوحون لنا

برماليون
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وهم يحاولون النزوَل إلى الشارع السريع
حيث السيارات تلمُع ثم تختفي في الريح

كأنها صرخاتهم
حيث الشاحنات الثقيلة في المسرب اليمين

تحمُل الحجارة في ضوء الغروب
وتتعاقُب

حيث الريح هي السائق الحقيقي
تجرنا وراءها

بينما أعناقنا ملويًة إلى الخلف
أستطيع أن أفهم اآلن بأن كَل شيٍء بدأ من هنا

من أرٍض جرداء وقاحلة
كل شيٍء بعد ذلك محض صدفة

األشجار واألنهار والحشرات وشكل الغيوم والعشب
والجسور الُمعّلقة

كُل شيٍء سينتهي هنا أيًضا
دون أن يحمَل معٍه شيًئ�ا من كل هذا العالم

سوى غموض البداية
أنا مهووسٌة بالتالل

ال أتوقف عن التحديق فيها
كمن يحاوُل أن يت�ذكر أين التقين�ا

كما لو أن اسمها على طرِف لساني
أحاول أن أسحبه

من واٍد سحيٍق في داخلي
صّدق

ُ
من صغري وأنا أ

بأنني إذا حدقت بشيء لوقٍت كاٍف سيتحرك
هذا لم يحصل أبًدا بالطبع

ولكنها تب�دوا فعاًل كما لو أنها على وشِك أن تب�دأ بالمشي نحوي
ُانظر فقط إلى قطرات الضوء

وهي تت�ألأل فوقها
كمئة عيٍن ُفتحت في نفس اللحظة

حقائبي في صندوق السيارة
وهنا

أمام التالل
وفي هواِء الغوِر الساخن

أشعر أّن ما طوتُه يداي قبل قليل
لم يكن مالبسي

بل أرواًحا
وأّن السيارة التي أسافر فيها

هي حلٌم من معدن
نتشاركه أنا والسائق

وأن ما تراه أعيني
يتوالى من زجاج السيارة

ليس تالاًل
بل وعورة الطريق التي أتين�ا منها

قبل أن نصَل إلى هذا العالم
ُعراًة ومغّطوَن بالدماء

وقادرون أخيًرا على
الصراخ.
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جريمة

رشا عمران
شاعرة سورّية

مسَك بي�دَك 
ُ
لسُت زوجتَك أل

لحظَة احتضارك
وال أنا ابنتك أللبس ثوب الحداد 

حين تموت
ولست قريبتَك ألبكي رحيلك أمام 

اآلخرين
أنا ُمجرد امرأٍة غريب�ة ُتحبك دون 

أن يعلم أحد
ودون أن يعلم أحد

قتلُتَك صباح اليوم وأنت على 
سريري

قتلُتك كما لو كنت أّول رجٍل أقتلُه 
في حياتي

ثم أمسكُت يدَك التي بدأت 
باليب�اِس

وقبلُتَك ُقبلَة الوداِع األخيرة
وقبل أن أضَع ورد المقابر على 

جسدك النحيل
ارتديُت قميص الموسلين األسود

وبكيتَك كما تفعُل النادبات
ثم استلقيت إلى جانبك

وحضنتك
هكذا قضيُت كل يومي وأنا 

مستلقيًة بجوار جثٍة
ال أعرُف أين أدفنها

وال تريد أن تتحلل
كما لو أنها ستبقى إلى األبد

الشاهَد الوحيد
على جريمة قتٍل

أنوي ارتكابها كّل يوم
ُق حدِّ

ُ
وأنا أ

في سريري الفارغ.

برماليون، سماء ُأخرى، 60*85 سم، آكريليك على قماش، 2020.
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خشبة

يا ُكوفيد التاسع عشر؛
بأّي الُنبوءاِت واألباطيِل تأتي؟

وبأّي َسَقمٍ آسٍف تسترّدُ الُنذور؟

لقد شغفتَك شريعُة االنهيارِ
وُعقدُة الفقِد الكثير.

علي أبو عجمية

من مسرحية "ترحال" لـ عماد فجيج، العربي الجديد



عدسات السينما الفلسطينية 
في زمن الحجر بين كورونا واالحتالل

شدى سلهب
صحافية وناشطة فلسطينية

طابوٌر طويل من ُعّشاق السينما يحملون الذرة الُمحّمصة )الفشار( 
صَد هذا المكان، جميعهم ينتظرون 

َ
التي أضحت تقليًدا ُمرتبًطا بكِل من ق

نا  لعلَّ السينمائي�ة.  األفالم  آخر  مشاهدة  تذكرة  على  للحصول  دورهم 
ظّل  شيء  ال  لكن  كورونا،  جائحة  تحّل  أن  قبل  المشهد  هذا  على  اعتدنا 
ِة مناحي الحياة، 

ّ
اعتي�ادًيا بعد هذه الجائحة التي ألقت بظاللها على كاف

فالكثير من دور السينما وصاالت العرض أغلقت أبوابها في وجه ُمحبيها 
إلى أجٍل غير معلوٍم منًعا لتفّشي الوباء.

لكن في الوقت ذاته، جاءت الجائحة لتجعَل الكثير من المؤسسات 
والمراكز السينمائي�ة العربي�ة تطرُح األفالم عبر مواقعها على اإلنترنت، 
فترة  خالل  بالمجاِن  األفالم  مشاهدة  من  بالسينما  مهتٍم  كلَّ  لُتمّكن 
 – مؤقًتا  ولو   - الرحب  اإللكتروني  الفضاء  بذلك  ليسّد  الصحي،  الحجر 
مؤسسة  ُمبادرة  تأتي  السياق  هذا  وفي  التقليدية.  السينما  دور  غياَب 
التي عرضت عبر موقعها سلسلَة أفالم قصيرة  »فيلم الب فلسطين« 
تحت عنوان »أصوات من فلسطين في زمن كورونا«، أتاحت لمجموعة 
من صّناع األفالم الفلسطينيين فرصة للتعبير عن تجاربهم االستثن�ائي�ة 
خالل فترة الحجر الصحي بلغٍة سينمائي�ة تروي قصًصا شخصية يومية 
وارتب�اك  وخوف  ملل  مشاعر  من  يرافقه  وما  الحجر،  تعقيدات  َتعكُس 
في  المتفاقم  السياسي  الوضع  ومن  عالمًيا،  الُمعاش  الوباء  حالة  من 
هذه  من  مجموعًة  المقال  هذا  في  نستعرض  خاص.  بشكٍل  فلسطين 

األفالم.
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»كوفيد 1948«.. وباء االحتالل الُمتمدد
»بعد 20 عاًما يخرُج أسيٌر فلسطيني من سجون االحتالل إلى سجن 
أكبر، حيث الحروب والحصار والخوف والهلع، وُيضاف إليها هذا العام 
والدكاكين  ُمصلين،  بال  والمساجد  ماّرة،  بال  الشوارع  تب�دو  وباء كورونا. 
بال مشترين«. هكذا بدأ المخرُج يوسف نتي�ل فيلمه »كوفيد 1948«، 
فال جديد على حياة من يسُكن غزة ومن عايش ثالثة حروب و14 عاًما 
يبعُث  الذي  اليومي  القهوة  فنجان  عدا  الملل  حّد  رتابٌة  الحصار.  من 
الحياة بالفنان التشكيلي سليمان النواتي الذي ظهر بالفيلم. حّتى معابر 
غزة التي كانت ُمتنفًسا يبعُث األمَل أضحت هاجًسا بالنسبة لهم. هذا ما 
فعلُه شبح فيروس كورونا الخفي بهم، وما يفعله شبح فيروس االحتالل 
أما  ُمتأخًرا،  ولو  الدواء  له  العالم  سيجُد  األول  فالفيروس  أيًضا،  المرئي 
أضاف  فقد  الفًتا،  الفيلم  عنوان  جاء  وقد  له.  دواء  ال  فيروس  فهو  الثاني 
الفاصل  التاريخ  وهو   ،48 الرقم   »19 »كوفيد  الفيلم  اسم  إلى  المخرج 
فيما  بيوتهم  من  وشّردوا  ُهجروا  الذين  الفلسطينيين  ماليين  حياة  في 
يعرف بالنكبة الفلسطيني�ة التي ما زالت ُمستمرة منذ عام 1948 وحتى 

يومنا هذا.

»ع الجزيرة«.. فلسطيني ال يشبه كروزو
الشمالي،  القطب  من  القريب�ة  النرويجية  لوفوتن  ُجزر  إحدى  في 
الصفر  تحت  الحرارة  درجة  تنخفُض  بينما  المكان،  الثلوج  تكسو  حيث 
هناك  المقيم  الجبالي  محمد  الفلسطيني  المخرج  يأخذنا  بدرجاٍت، 
فارغًة  الرفوف  فيها  تب�دو  التي  التجارية،  المحالت  إحدى  في  بجولٍة 
من البضاعة، بينما َهِلع الجميع حين تعّلق األمر بالحياة أو الموت على 
أحٌد  يتجول  وال  هادئًة  كورونا  حلول  قبل  الجزيرة  كانت  فقد  قوله،  حدِّ 
حياته  تفاصيِل  إلى  الجبالي  ينقلنا  ذلك؟  بعد  حدث  فماذا  الخارج،  في 
على  كاميرته  ُيثّبت  المنزلي،  الصحي  الحجر  خالل  جًدا  الهادئة  اليومية 
قّطته التي تؤنس وحدته، بينما ُيحّضر الخبز في مطبخه ويشرب القهوة 
ويمارس الرياضة وُيشاهد شروق الشمس وغروبها وهكذا دواليك، إنها 
الحياة على جزيرة نرويجية لفلسطينٍي لم تكن عزلته تشبه عزلة  رتابة 

رجل المغامرات روبنسن كروزو.

لقطة من فيلم ع الجزيرة
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»الحجر الصحي: كبسولة«.. تختلف 
الفلسفات والعزلة واحدة

من نافذة حيفا، تنقُلنا المخرجتان روزين بشارات وجونا سليمان إلى 
ناسها حاالتهم 

ُ
أ افتراضية صغيرة يتشارك  يب�دو ككبسولٍة  الذي  العالم 

الوجداني�ة الُمتشابهة خالل مرحلٍة غير طبيعية يعيشها العالم في فترة 
الصحي،  حجره  يوميات  في  الخاّصة  فلسفته  شخٍص  فلكل  كورونا، 
فالبعض يرى العزلة مدعاًة للتطّور الذاتي والتأمل، وأن التواصل البشري 
أصبح افتراضًيا فقط، بينما ُيصاب آخرون باالختن�اق بسببها، فهناك من 
يرقص ويرسم، ومن يرى أن الحجر أضحى روتين�ه اليومي المتكرر، فآخر 

يوٍم طبيعي كان الحادي عشر من آذار/ مارس.
»حجر صحي، منع تجّول وأشرطة فيديو قديمة«.. تاريخ ُمتشابه

 20 قمصية  سمير  المخرج  بن�ا  يعوُد  نفسه،  ُيعيد  التاريخ  أّن  بإيمانه 
عاًما إلى الوراء بأشرطِة فيديو عائلية قديمة يقتنيها، حيث كان جّده ُيوّثق 
إلى  الميالد وذهاب األحفاِد  بكاميرته لحظاٍت عائلية سعيدة مثل أعياد 
كنيسة  في  الميالد  عيد  وليلة  لسمير  الصغرى  األخت  وميالد  المدرسة 
المهد في بيت لحم. وفجأة يتغّير نمط الحياة بشكٍل ُمريب إلى اجتي�احات 
الفلسطيني�ة  االنتفاضة  بداية  لُتعَلن  للتجوال،  ومنٍع  واعتقاالت 
والوضع  السياسية  االضطرابات  رحلة  معها  لتب�دأ   ،2000 عام  الثاني�ة 
الكاميرا  أحّب  الذي  سمير  جّد  وفاة  أيًضا  وُتعلن  المتدهور،  االقتصادي 

لقطة من فيلم الحجر الصحي: كبسولة

جّده،  بدأه  ما  توثيق  في  االستمرار  أهمية  هنا  سمير  ليستشعر  وأحبت�ه، 
التقاط لحظاٍت خالدة وتصوير واقٍع مؤلم،  الكاميرا في  إيماًنا منه بدور 
يوميات  يوّثق  والثالثين  الثاني  عامه  في  وهو  اليوم  نفسه  يجُد  هو  وها 
حجره المنزلي في زمن كورونا، كما كان يّوثق بعمر الحادي عشر يوميات 
التزامه المنزل بسبب حظر التجوال خالل االنتفاضة، فما بين الزمنين 

لقطاٌت شاهدة على واقٍع عشناه ويعيشه الفلسطيني حتى اليوم.

»ضبابي«.. حيرة مشهدية بنّظارٍة مكسورة
الفيلم  عنوان  في  يظهُر  كما  ضبابًي�ا  فلسطين  في  المشهد  يب�دو 
إصالحها  تستطيُع  ال  التي  المكسورة،  عباس  ليلى  مخرجته  ونّظارة 
فال  ذلك،  من  دعك  كورونا.  فيروس  فرضها  التي  اإلغالقات  بسبب 
يوميات  ضبابي�ِة  مع  تتشابه  عبرها  الرؤية  فضبابي�ة  إلصالحها،  داعي 
»صفقة  مشروع  ترسيم  بين  الحائر  الفلسطيني  والمجتمع  ليلى 
رئيسه  لخطاب  استماعه  وبين  اإلسرائيلية،  الضم  وخّطة  القرن« 
الفلسطيني الُمتلعثم، بين خططه األسبوعية الُملغاة بسبب الجائحة، 
أوجه  عن  السؤال  بين  بنهايت�ه،   

ُ
تتنب�أ التي  واألقاويل  التساؤالت  وبين 

التعقيم  العادية، وبين  اختالِف أعراض فيروس كورونا عن الحساسية 
على  الفلسطيني  الوضع  بدا  إذن  هكذا  فيه.  الُمبالغ  المنزلي  والتنظيف 

ِة األصعدة، فمشهد الضباب سّيد الموقف.
ّ
كاف

لقطة من فيلم  ضبابي
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»سقط القناع«.. وهم إسرائيل الديمقراطية
تستلهُم  درويش،  محمود  الراحل  الفلسطيني  الشاعر  قصيدة  من 
المخرجة الفلسطيني�ة نجوى النجار عنوان فيلمها »سقط القناع«، الذي 
ُيعّري سياسة االحتالل اإلسرائيلي الساعية إلى ضمِّ المزيد من األراضي 
وضعت  فقد  كورونا.  بجائحة  العالم  انشغال  ُمستغّلًة  الفلسطيني�ة 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وصِف  من  ُمقتطًفا  فيلمها  مقدمِة  في  النجار 
بني�امين نتني�اهو لضمِّ إسرائي�ل أجزاء من الضفة الغربي�ة بأنها »الفرصة 
التاريخية« التي لم ُتتح لهم منذ عام 1948. كما عّرَج الفيلم على سياسة 
إسرائي�ل العنصرية بحِق الفلسطينيين الذين يعيشون داخل أراضي عام 

»انسحاب«.. رحلة بالل بين عالمين
فيلمه  الخطيب  بالل  المخرج  يفتتُح  بيوتكم«  في  »ابقوا  بعبارِة 
المواطن  ذهِن  في  مرتبطًة  العبارة  هذه  أضحت  حيث  »انسحاب«، 
المتحدث  يقدمها  التي  كورونا  ُمستجدات  ألهِم  بموجٍز  الفلسطيني 
يوميات  في  ُيذكر  شيء  ال  ملحم..  إبراهيم  الفلسطيني�ة  الحكومة  باسم 
شيء  وال  األذان،  وصوت  الشمس  وشروق  اإليجاز  هذا  غير  الخطيب 
ُمشكّلة  األفق  في  ُتلّوح  ورقية  طائرة  سوى  المنزلي  الحجِر  ملَل  يكسُر 
عالم المخرج خارج بيت�ه. وما بين خارج البيت وداخله، يسحبن�ا الخطيب 
النفسية  حالته  عن  ُتعّبر  ربما  لكنها  مفهومة،  غير  ُمتن�اثرة  بلقطاٍت 

ومشاعره وهواجسه خالل فترة الحجر.

»أّيار«.. سنواصل بثنا بعد انتهاء ذكرى النكبة
»يب�دو واضًحا أّن مخطط الهاغاناه والعصابات الصهيوني�ة بالتعاون 
افتتحت  هكذا  رويًدا«.  رويًدا  حيفا  أهالي  تشريد  هو  اإلنجليز  مع 
ياسمين  تقرأُه  بنصٍّ  »أّيار«،  فيلمها  الحاج  مها  الفلسطيني�ة  الُمخرجة 
حاج من كتاب جوني منصور الُمعنون بـ »حيفا«، ُمسترجعًة في يوميات 
الخامس  ُيصادف  الذي  الفلسطيني  النكبة  يوم  ذكرى  المنزلي  حجرها 
أيار لعام 1948، فصور التطهير العرقي وتمشيط األحياِء من  عشر من 
ُسّكانها لم يِغب عن أهل حيفا الذين ذهبت بهم السفن إلى عالِم اللجوء، 
البيضاء  مها  قطة  أما  إليها.  العودة  أمِل  على  وأراضيهم  بيوتهم  تاركين 

لقطة من فيلم سقط القناع

لقطة من فيلم انسحاب

غرق  حادث  كان  وآخرها   ،1948
فلسطين  في  باليه  راقص  أّول 
أمواج  التهمته  الذي  صفية  أيمن 
بحر حيفا بال اكتراٍث أو مساٍع من 
الشرطة اإلسرائيلية للبحِث عنه 
هكذا  جثت�ه.  انتشال  أو  إلنقاذه 
وجه  عن  القناع«  »سقط  إذن 
الدولة  بأنها  تّدعي  التي  إسرائي�ل 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الوقت  في  وتمارُس  األوسط، 
االستعمارية  سياساتها  ذاتِه 
الشعب  بحِق  واالستيطاني�ة 
وتّدعي  وأرضه،  الفلسطيني 
التمييز  ُتمارس  بينما  المساواة 
إذن  هكذا  الفلسطينيين.  ضد 
»عشر  من  أسطورتين  تتحطُم 
بحسب  إسرائي�ل«  حول  أساطيٍر 

تعبير إيالن بابي�ه.
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المباالة  وعدم  الملل  بشعور  توحي  حركاتها  فكل  »إيفا«  أسمتها  التي 
بالحالة التي تعيشها في أجواء الحجر المنزلي، فتارًة تن�اُم فوق السجادة 
الحمراء، وتارًة تنتقل إلى تحت الطاولة، وأخرى تمّل االستماع إلى الفنان 
 نّص رسالة يوّد إيصالها إلى »ويليام شكسبير« 

ُ
عامر حليحل الذي يقرأ

باللغة اإلنجليزية، طالًبا من مها تدقيقها له، رغم علمه بأن »شكسبير« 
إال أن حليحل ُيصّر هنا  لن يرد على رسالته هذه كما فعل في سابقاتها، 

على الكتابة إليه عّله يكون الُمخّلص لهم من أزمة كورونا. 
يب�دو االنتظار هنا سّيد المشهد، كون حليحل يعيُش على أمِل تلّقي 
أمِل  على  فتعيُش  مها  أما  يوًما،  برسائله  يأبه  لم  الذي  شكسبير  من  ا  ردًّ
حين  في  عاًما،  السبعين  تجاوز  انتظاٍر  بعد  حيفا  إلى  حيفا  أهل  عودة 
ُكتب  الذي  التلفاز  وُتشاهد  الفيلم،  نهاية  في  الطاولة  على  إيفا  تجلُس 

على شاشته »سنواصل بّثن�ا بعد انتهاء ذكرى النكبة«.
»النهاية هنا«.. استغالل 
الذئاب غفلة رعاة القدس

بدأ المخرج إيهاب جاد هللا فيلمه »النهاية هنا« بمشهٍد ُيظهُر ممًرا 
سواٍد  إلى  نهايت�ه  في  يصل  ما  سرعان  خافٌت  ضوٌء  عليه  يهيمن  طوياًل 
حالٍك يوحي بنهايٍة ُمظلمة. هذا الممر أشبه بإطاٍر Frame يضمُّ إطاراٍت 
كثيرة داخله، يعرفه جيًدا من يعمل في حقل التصوير والمونت�اج. ُيضيف 
المونتير فيديوهاٍت من حرائق أستراليا، وأخرى من بركاٍن ضرب الفلبين 
جميعها  العالم،  اجتاحت  التي  كورونا  إلى  وصواًل  والمكسيك،  واليابان 
ومن  العالم«.  »نهاية  إلى  ستوصلنا  ولربما  بن�ا  حّلت  متت�الية  كوراث 
العتمِة إلى النور، ينقُلنا المخرج فجأًة لنرى طائرة درون ُتحّلق فوق سماء 
القدس، لُترين�ا صورًة َبشعة تعكُس حجَم التوّسع لمستوطنة أبو غنيم 
الُمسماة إسرائيلًيا »حي هارحوما«، والتي ُبنيت فوق أراٍض فلسطيني�ة 
أصحابها،  من  »إسرائي�ل«  صادرتها  والقدس  لحم  بيت  من  لمواطنين 
كورونا  فترة  استغَل  قد  فاالحتالل  عازٍل،  بجداٍر  أوصالهم  وقّطعت 
لتقسيم المدين�ة حسب مخططاته. إذن نحُن إزاء خارطة جديدة رسمها 
االستعمار اإلسرائيلي للقدس خالل هذه الفترة، فبينما العالم منشغٌل 
التي ال تقف  بتنفيذ مخططاتها االستعمارية  بكورونا، تنشغُل إسرائي�ل 

عند حدٍّ معين!  

لقطة من فيلم آيار

لقطة من فيلم النهاية هنا
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»وإحنا بنستناك«.. رسالة إلى مولود ُمنتظر
ما بين مدينتي بيت لحم والقدس اللتين َيفصُل بينهما جدار الفصل 
بنستن�اك«  »وإحنا  فيلمه  في  عليان  مؤيد  المخرج  يأخذنا  العنصري، 
إلى شوارع بيت لحم الخالية من الماّرة، فهي المدين�ة األولى فلسطينًي�ا 
وَنصبت  المدين�ة  غلقت 

ُ
أ حيث  بكورونا،  إصابة  حاالت  فيها  َتظهُر  التي 

المحبة«  »حواجز  أسمتها  حواجٍز  األحياء  بين  الفلسطيني�ة  الشرطة 
تعبيًرا عن حرصها على الحفاظ على سالمِة وصّحة الفلسطينيين ومنع 
خروجهم من منازلهم. إال أّن الحالة االقتصادية الصعبة جعلت صاحب 
الحكومة  إجراءات  من  ُمتذمًرا  يب�دو  زيدان  خضر  ُيدعى  هناك  بقالة 
الفلسطيني�ة في تعاملها مع إغالق المحاّلت التجارية وخاصًة التمويني�ة 

منها.
البلدِة  في  يصدُح  الفجر  أذان  حيث  عليان،  يأخذنا  القدِس  إلى 
القديمة التي تب�دو كبلدِة أشباٍح دون الماّرة، فهي بكورونا أو دونها تب�دو 
البيت  وإلى  العنصرية.  إسرائي�ل  سياسة  بسبب  وذلك  الحال،  بتلك 
يعود عليان ليصّور لنا يوميات زوجته الحامل عبير سليمان، فهي ُتجّهز 
دّوامة  في  تدور  امرأٍة  كأّيِة  حياتها  وُتمارس  الُمنتظر،  مولودهما  مالبس 
المنزل واحتي�اجاته، وكأن فيلم عليان وزوجته عبير توثيٌق لمرحلٍة زمني�ة 
»وإحنا  الحياة  بدت  هكذا  له:  ليقوال  ابنهما،  مجيء  قبل  الحمِل  من 

بنستن�اك« بين وبائين؛ وباء االحتالل ووباء كورونا.

»خطوة إلى األمام.. خطوتان إلى الخلف«
الحجر  في  يومها  تفاصيل  غوش  أبو  ديمة  المخرجة  تستعرُض 
المنزلي مع ابنيها بشار وسامي في فيلمها »خطوة إلى األمام.. خطوتان 
إلى الخلف«، فما بين المطبخ واالهتمام بالورود والنب�اتات التي تزرعها 
في حديقة منزلها، ُتمارس أبو غوش المونت�اج على جهاز آبل، بعد قيامها 
بتصوير الطفل »موريوس« الذي تسأله عن كورونا: كيف يب�دو شكلها؟ 
وكيف نحمي أنفسنا منها؟ هل تخافها؟ ليجيُبها الطفل ببراءٍة بأن كورونا 
كورونا  وكأن  وسيًفا،  سالًحا  يمتلُك  ألنه  يخافها  ال  وأّنه  جًدا،  صغيرة 

احتالٌل يقاومه الطفُل بالسالِح والسيف!
حياتها،  على  الجائحة  أّثرت  وكيف  ديمة  هواجس  الفيلم  َيعرُض 
ُيفّكر  الذي  زوجها  حياة  وعلى  آخر،  بمنحى  موريوس  الطفل  وحياة 
الفلسطينيون هنا  التي يجُب دفعها، فقد أضحى  المتراكمة  بالشيكات 
فرضتها  التي  اإلغالقات  بسبب  اقتصادًيا،  به  لهم  طاقة  ال  ما  يتحّملون 
عليهم  الخناق  ُيضّيق  الذي  االحتالل  وبسبب  الفلسطيني�ة،  السلطة 
بسياساته. وعليِه، ُيظهر الفيلم كيف يت�أثُر كلُّ واحٍد منا بكورونا بشكٍل 

مختلٍف عن اآلخر.

لقطة من فيلم خطوة إلى األمام..خطوتان إلى الخلف

لقطة من فيلم وإحنا بنستناك
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»بيني وبينك«.. سقوط الحواجز
تفاصيل  وبينك«  »بيني  فيلمه  في  العمري  مجدي  المخرج  َيعرُض 
وال  حيفا  في  زوجته  تعلُق  الصدفة  بفعِل  حيث  بالفوضى،  المليء  يومه 
تستطيع العودة إلى بيتها بسبب إجراءات الحجِر المفروض واإلغالقات 
بين المدن، وكذلك األمر مع ابنت�ه. يرنُّ هاتفه مراٍت عديدة بال إجابة، فهو 
هاتفه  على  رسائل  وتصلُه  إجابة،  بال  البيت  جرس  ويرنُّ  عميق.  نوٍم  في 
إلعطائهم  ينتظرونه  الذين  ُطالبه  على  ويتغّيب  كما  أيًضا،  إجابٍة  دون 
والحجر  كورونا  جعلت  يب�دو  فكما  اإلنترنت،  عبر  اإلخراج  محاضرة 
عبر  االجتماعي  التب�اعد  قواعد  ُيطّبق  وكأنه  بيت�ه،  أسير  المخرَج  المنزلي 
اإلنترنت حّتى. وفجأًة، يصحو العمري من غفوته ليردَّ على كافة الرسائل 
بالعالم  عالقته  على  كورونا  فرضته  الذي  الحاجز  ليكسر  وصلته،  التي 
الخارجي، ولتصدح بعدها كلمات أغني�ة »بيني وبينك« لفرقة صابرين 
التي ُتعّبر عن هذه الحواجز التي ُتخلق بينن�ا وبين محيطنا، دون أن ندري 

ُربما.

العالم بأرقاٍم صادمة.. كل هذا ال يُهم، فالخوف من الفيروس ال ُيسيطر 
التلفاز، بل ُيسيطر عليك حين  ُتراقب أرقام المصابين عبر  عليك وأنت 
يصُل بلدك ومحيطك، فحين ذكر مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح 
أن وصول كورونا إلى غزة سيجعلها أمام تحٍد صعب لمواجهته في ظلِّ 
قّلة اإلمكاني�ات والحصار المفروض عليها من قبل االحتالل، ُقرع جرس 
اإلنذار، وأضحى الفنان في قلٍق وخوٍف دائمين، وكأن فيروس كورونا باَت 

ك بالحياة. أقرب إليه من حبِل الوريد. إنها معادلة ُحب البقاء والتمسُّ

»حّي«.. ممنوع من العرض
ماري  آن  للمخرجة  القصير  الفيلم  هذا  لمشاهدة  متحمسًة  كنُت 
وجدُت  حين  فعاًل  ُصدمت  أنني  إال  الخاّلقة،  بأفالمها  المعروفة  جاسر 
العرض«  من  »ممنوع  عليها  مكتوب  سوداء  شاشة  عن  عبارة  الفيلم 
ألسباٍب غير معروفة، وقد أرفقته جاسر بكلماٍت مؤّثرة عن تقيي�د حرية 
تتخيل  لم  لكنها  لفنانيها،  الحكومات  رقابة  وباء  عاشت  وأنها  الفنانين، 
أن  معتبرًة  أعمالها،  من  وتحدُّ  حريتها  ستقمُع  فلسطين  بالدها  أن  يوًما 
سبي�ل  في  كسره  ينبغي  كفلسطينيين  علين�ا  مفروٌض  آخر  حاجز  هذا 
بالخالص  بل  فقط،  االحتالل  من  بالخالص  ليست  فالحرية  الحرية، 

أيًضا من كافة أشكال الرقابة وتقيي�د الحريات.
فلسطينًي�ا؛  المنزلي  الصحي  الحجر  يوميات  مشهد  بدا  هكذا 
على  االحتالل  يفرضُه  تجواٍل  ومنع  العالم،  على  كورونا  فرضته  حجٌر 
بينما  له،  دواًء  العالم  يكتشُف  حين  أجُله  سينتهي  وباٌء  الفلسطينيين.. 
لم  إحاللي  استيطاني  استعمار  وباء  ضّد  ينضالون  الفلسطينييون  يبقى 

ينت�ِه بعد!

لقطة من فيلم بيني و بينك

»حجرة الصدى«.. معادلة حب البقاء
يوميات  الصدى«  »حجرة  فيلمه  في  حرب  محمد  المخرج  ُيت�ابع 
قناة  وتحديًدا  التلفاز  عبر  ُيت�ابع  والذي  الحجر،  في  مقيم  غّزي  فناٍن 
الجزيرة اإلخبارية حصاد أخبار جائحة كورونا في العالم؛ تتزايد الحاالت 
الوفيات في  المتحدة وفيتن�ام، وترتفع  الواليات  يت�أّثر اقتصاد  وتنقص، 

لقطة من فيلم حجرة الصدى 
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المسرح العربي والجائحة    
   ثالثة أطوار

أنس سمحان
كاتب ومترجم فلسطيني

التالية،  األشهر  امتداد  وعلى  )كوفيد19-(  كورونا  جائحة  بداية  مع 
ة مناحي الحياة في العالم، إذ تب�اطأت وتيرة الحياة وتوقفت 

ّ
تأثرت كاف

بالسينما  انتهاًء  وليس  الموسيقية  بالحفالت  ابت�داًء  الحّية،  العروض 
ُحضور  منها  كبيٍر  جزٍء  في  تتطلب  فنون  وهي  الَمسرحّية،  والعروض 
الفنانين  مع  الُمباشر  لالنخراط  إما  وذلك  العرض،  صالة  في  الُجمهور 
شراء  مثل   – المادي  بالجانب  يتعّلق  لما  األقل  على  حتى  أو  أنفسهم، 

التذاكر – الذي ُيبقي هذه الفعاليات على قيد الحياة. 
على  السينمائي  أو  المسرحّي  الحضور  في  الجمهور  أهمية  تعوُد  ال 
الممثلين أو المنتجين فقط، بل ثّمة ما يعود على الجمهور نفسه، حيث 
لكن  بعضهم،  يعرفون  ال  مختلفين  أشخاًصا  يضمُّ  مكاٍن  في  التواجد  أّن 
وسٍط  إلى  االنتماِء  من  حالًة  يخلُق  ما  هو  نفسُه،  االهتمام  يتشاركون 
الحديث�ة)1(  الدراسات  أن  غيَر  والحديث،  الجلوس  على  والقدرة  معين، 
أثبتت أن الدماغ البشري ُيفّضل التجربة الحية والحقيقية على غيرها، 
واألهم  اإلنترنت،  عبر  األفالم  مشاهدة  أو  منزلًيا  األغاني  تحميل  مثل 
وتفيد  اإلنترنْت.  عبر  المسرحية  العروض  مشاهدة  من  أكثر  ذلك؛  من 
من  ُيخفف  الفعاليات  هذه  مثل  حضور  أن  أيًضا  العلمية)2(  الدراسات 

(1) Lauren Armao, “Why We Go to Concerts: The Science Behind Live Music,” Melodic Magazine, 
122018/4/, accessed on 16 / 9 / 2020 , at: https://Bit.ly/2ZL4Erv 
(2) RUBEN Castaneda, “6 Reasons Going to Concerts Is Good for Your Health,” U.S. News,                      
26 / 10 / 2016 accessed on 16 / 9 / 2020, at: https://Bit.ly/3moK8Xg
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مسرحٍي  لحدٍث  المباشرة  التفاعالت  مشاهدة  كون  النفسّي،  الضغط 
ُمعين، ُيساعد الدماغ على إفراز اإلندورفين مع تطّور الحدث المسرحّي، 
إلى  تماًما  هذا  يأخذنا  قصيرة.  لفترة  األلم  ُمستشعرات  ُيوقف  ما  وهو 

الوظيفة التطهيرية Catharsis للمسرح حسب أرسطو. 
مسرحِه  تأّثر  في  العالم  باقي  عن  بمعزٍل  العربي  العالم  يكن  لم 
المحلية  المهرجانات  وتأجلت  العروض  توقفت  حيث  كورونا،  بجائحة 
األزمة  هذه  أثر  حول  تفاوتت  العرب  المسرحيين  آراء  أّن  إاّل  والدولية، 
على المسرح، فمن وجهة نظر البعض، لم تكن الحالة جيدة قبل األزمة. 
إذا نظرنا إلى وظائف المسرح األولى، نجُد أّنها كانت واحدًة من أشكال 
والواقع،  الحال  من  والسخرية  االجتماِعي-السياسي  والنقد  التجّمع 
مركز  ومسؤول  الممثل  ُيشيُر  كما   – مؤخًرا  باَت  العربي  المسرح  لكن 
شؤون المسرح القطري صالح الُماّل – أداًة في أيدّي الدول، تستخدمها 
النصوص  مراقبة  عبر  وذلك  عام،  بشكٍل  تمييعه  أو  الجمهور  تعبئ�ة  في 
وتقيي�دها، واختي�ار الممثلين المناسبين للسلطة، بحيث لم يعد المسرح 
مجااًل للعمل المكتوب أو الفن األدائي أو حتى اإلتقان المسرحي، وهو ما 
خلَق صَدًعا قوًيا بين الجمهور والمسرح، والذي يتمثل أساًسا في مثلٍث 
إلى  أدى  مما  الجمهور(،   – اإلبداعي  العمل   – مسرح  )خشبة  أطرافه 
انحدار الحالة المسرحية وغياب االهتمام بها، سواء على صعيد الِكتابة 

أو اإلخراج أو التمثي�ل، واألهم: الُمشاهدة. 
أّما الُمخرج والممثل العراقي محمود أبو العّباس، فكانت له وجهة نظر 
أخرى حيال المسرح قبل الجائحة، فهو يرى أنه وعلى الرغم من سيطرة 
الفنون البصرية األخرى على الساحة الفّني�ة، إال أن المسرَح حافَظ على 
والجمهور،  الفنان  بين  والتفاعل  االتصال  على  القائمة  وقيمته  مكانت�ه 
حيث يكون الجمهور ُعنصًرا فاعاًل في العملية نفسها، ال ُمجرد مشاهٍد 
غائب. وأشار أبو العّباس، أّن المسرح العربي صار مؤخًرا – ولألسف – 
والمسرحيات  العربي�ة،  الدول  في  المسرحية  المهرجانات  على  يقتصُر 
لفكرة  ا 

ً
خالف الفن،  هذا  على  السيطرة  أو  التصّدر  تحاوُل  الُمشاركة 

خطوط  َتحضُر  إذ  لقيمته،  وواعًيا  مثقًفا  مجتمًعا  تتطلُب  التي  المسرح 

يعي  أن  كذلك  وتتطّلب  األفكار،  عالم  من  كثيًرا  تقترب  ذهني�ة  التقاء 
الجمهور الحياة التي يصّوَر المسرح بورتريه لها ُيثير الكثير من األسئلة 

عبر الرموز واحتماالت التأويل. 
الجائحة  إن  قال  والمسرح،  الكورونا  أزمة  عن  الُماّل  سؤال  وعند 
ليست إال أزمة مرحلة تنتهي بعد عاٍم أو اثنين، وليست أزمة تضرب في 
البنى الثقافية، وبالتالي، فإن ما يجري هو ُمجرد تأجيٍل لما كان قباًل، وهو 
ما يتفق فيه مع أبو العّباس الذي أوضَح أن الجائحة لم تؤثر على المسرح 
زرِّ توقف  الحياة بشكٍل عاٍم، وكأن أحدهم ضغط على  فحسب بل على 
مؤقت في انتظار انتهاء هذه الوقفة، لتعود األمور إلى نصابها. وفي إطار 
توقعاته للمسرح بعد انتهاء الجائحة، أشار الُمال بأنه سيكون مثلما كان 
العباس متفائاًل  أبو  يب�دو  إن لم يكن أسوأ قلياًل، في حين  على األغلب، 
بطريقٍة سوداوية موضًحا أن فعل التعافي بعد كل وباء كبير ،أو بعد كل 
حرب عالمية أو بعد كل فعل حياتي ُمعّقد ُيوقف حركة الحياة، يتطلُب 
ليكون  الزمن،  من  فترًة  المسرحي  التعامل  صعيد  على  أو  إنسانًي�ا  سواء 
قادًرا على تضمين فكرة أن األلم والجرح يوّحد الجميع، فالتعامل الفني 
مع الملمات والمصائب غالًبا ما يستغرق وقًتا، وهذا الوقُت مهم، ليكون 
الفنان نفسه أواًل قادًرا على استيعاب األمر شخصًيا وأدبًي�ا، وليتمكن من 
رسم عالقة جديدة بين عناصر الحياة والموت؛ عالقة يستطيع الجمهور 

ثانًي�ا تّلقيها وهي ُتن�اقش أو تتن�اول فترة عاشها شخصًيا.

َمسرح أم عروض مسرحّية
المسرحية  العرض  دور  من  كثير  لجأت  الجائحة،  أزمة  اشتداد  مع 
حّية  بعروٍض  إما  اإلنترنت،  عبر  مسرحياتها  عرض  إلى  العالم  حول 
وُمباِشرة أو بفيديوهات مصّورة مسبًقا، محاولًة منها للحفاظ على ذلك 
تلك  الطريق  في  تخسر  لّكنها  المعروض،  والفن  الجمهور  بين  الخط 
حين  حضوًرا  الحضور  يكون  ال  أعاله،  أشرنا  فكما  حًقا.  الُمباِشرة  الميزة 
يجلُس خلف شاشة، وال يكون العرض مسرحًيا إن ُكسرت العالقة بين 
المسرح  نقل  يمكن  بأنه  الُمال،  األستاذ  وشرح  الثالثة.  المثلث  أطراف 
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عبر اإلنترنت، لكنه ال يبقى مسرًحا، بل يصبح عرًضا مسرحًيا أو مجرد 
»فيديو« ال يختلف في عرضه عن أي عرض تلفزيوني آخر، ألنه يخسر 
في العملية عنصر »التالقي«؛ ذاك العنصر الذي يجعل الُممثل مشتبًكا 
مع الجمهور حين يراهم أمامه، وتصيب�ه تلك الحالة من االندماج والتي 
فيديو،  كاميرا  عبر  نقلها  يستحيل  والتي  وأدائِه،  بإحساسِه  إليهم  ينقلها 
وخلفيات  االفتراضية  اإلعدادات  باستخدام  الكوادر  في  بالتالعب  أو 
يتفق  األول.  بالمقام  المسرحي  العمل  أساسات  ُتخالف  والتي  الكروما، 
أبو العباس مع هذا الرأي تماًما، ويقتبُس كالم الُمخرج األلماني برتولت 
له«،  معنى  ال  جمهور  دون  »المسرح  بأن   )1956-1898( بريخت 
اإلنترنت،  عبر  المسرحية  األعمال  نقِل  على  فقط  اعتراضه  ُيب�ِد  ولم 
نقِل  على  قادرًة  تكون  لن  الكاميرات  ألّن  عاِم،  بشكٍل  تصويرها  ضّد  بل 
نفسِه،  الوقت  في  لكنه  أبًدا،  للمسرح  والشعورية  الشاعرية  التجربة 
تساعد  قد  العرض،  في  الحديث�ة  والتقني�ات  اإلنترنت  استخدام  أن  يرى 
والمسرح  الحديث  الجمهور  بين  المتهالكة  العالقة  أواصر  توطيد  في 

ا عريًقا وقديًما.  بوصفِه فنًّ

بين المسرح والسينما
والفن  المسرح  فن  بين  وطيدة  عالقة  ثّمة  إّن  القول  نافل  من 
الروائي  والسرد  المسرح  من  خليٍط  عبر  األخير  تطّور  إذ  السينمائي، 
رأًسا  ُتعرض  السينمائي�ة  األفالم  كانت  قريٍب،  وقت  وحتى  الطويل. 
وإثر  السينمائّي�ة،  العرض  دور  بالعربي�ة  أو   Theatres المسارح  في  فقط 
التب�اعد  بفعل  والتمثي�ل  اإلنت�اج  عن  األفالم  من  كثير  توقفت  الجائحة 
نتجت 

ُ
أ التي  األفالم  من  كثير  عرض  تأّجل  توقف/  وأيًضا،  االجتماعي، 

صاالت  بل  تلفزيون،  أو  البتوب  شاشة  على  ليس  مكانها  ألن  ُمسبًقا، 
عرض ُمجهزة بإمكاني�ات جرافيكس وصوت خاّصة. 

إن  إدلبّي  ِبشر  السوري  األفالم  صانع  قال   ،28 مجلة  مع  حوار  في 
كورونا،  بجائحة  تأثرت  قد  والصناعة  والتجارة  األعمال  قطاعات  جميع 
وكان األكثر تأثًرا بعد الطيران، قطاعات الترفيه، ومنها صناعة السينما، 

على  توزعت  دوالًرا،  مليار  ثالثين  بحوالي  عالمًيا  خسارتها  ُقّدرت  والتي 
التي كانت قد  توقف عروض األفالم، وأيًضا في ضياع أموال التسويق 

أنفقت على مدار العام الَماضي. 
ويضيف إدلبي بأن صناعة السينما تفادت في العالم بعض الخسائر 
االنترنت،  عبر  والشراء  البث  خدمات  عبر  األفالم  عرض  طريق  عن 
ولكن ال تزال خدمات البث في العالم العربي محدودًة وضعيفة مقارنًة 
ناحية  من  سواء  وهولو،  برايم  وأمازون  كنتفلكس  العالمية  بالخدمات 
المحتوى لقلة المحتوى العربي المتاح عبر االنترنت مقارنة باألجنبي، أو 
تعاني من سوء مزودات   OSNالتقني�ة، فخدمات كشاهد و الناحية  من 
تعوُد  بروًزا  األكثر  والمشكلة  والتطبيقات.  الواجهات  وضعف  الخدمة 
إلى اعتي�اد المشاهد العربي على مشاهدة المحتوى المقرصن، وضعف 
السينما  خسائر  أن  أظن  المقابل،  في  لكن  الترفيه.  مقابل  الدفع  فكرة 
العربي�ة أقل من ناحية اإلنت�اج والعروض، فمصر مثاًل، البلد األكثر إنت�اًجا 
والتب�اعد  الصحي  الحجر  بإجراءات  تلتزم  لم  العربي،  العالم  في  لألفالم 

وإيقاف األعمال كما باقي الدول.
وبالطبِع، ال يختلف أثر الجمهور في صاالت العرض السينمائي�ة عن 
مع  الحقيقي  والتفاعل  الجماعي  الحضور  لذلك  حيث  المسرح،  قريب�ه 
البيت.  في  الُمشاهد  يجده  أن  ُيمكن  ال  وخشوٌع  رهبٌة  الُمتحركة  الصور 
فأشار  سينمائًي�ا،  الجمهور  أهمية  حول  سؤااًل  إدلبي  على  طرحنا  ولهذا 
إلى وجود »حركة كبيرة ُتدافع عن السينما التقليدية ومشاهدة األفالم 
في قاعات السينما وعلى الشاشة الكبيرة، ولذلك إيجابي�ات كثيرة أميل 
لها شخصًيا«. لكنه أضاف بأّن الفنون عامًة، والسينما خاصًة، أكبر من 
حصرها في قالٍب واحد، »فتجربة مشاهدة فيلم سينمائي في بيتك بين 
أهلك وأوالدك، مع مقاطعات وثرثرات وأسئلة، هي تجربة مختلفة تماًما 
دها، وليست بمنزلٍة أقل من التجربة السينمائي�ة  ولها خصوصيتها وتفرُّ

التقليدية«. 
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دالل أبو آمنة والعودة إلى      
    موسيقا الزمن الجميل

عماد الدين لولو
فنان فلسطيني

المصّورة  مقاطعها  خالل  من  آمنة  أبو  دالل  الفنانة  إلى  تعّرفُت 
من  أغاٍن  فيها  تغني  التي  االجتماعي،  التواصل  منّصات  عبر  الُمنتشرة 
التراث الفلسطيني رفقة سيداٍت مسّناٍت يرافقنها في األداء والتشجيع، 
ألتوقف فيما بعد عند جلسٍة طربي�ة تؤدي فيها المقطع األخير من أغني�ة 
مما  ومتمكن،  قوي  وأداٍء  جميل  بصوٍت  انتظارك«  في  »أنا  كلثوم  أم 

دفعني لرحلة البحِث عنها.
الدماغ  علوم  في  الباحثة  والدكتورة   – الفلسطيني�ة  للفنانة 
وفيسيولوجيا األعصاب – دالل أبو آمنة صوٌت واسع المساحة، متمكٌن 
حضوره  والتزيين،  الصوتي�ة  الزخرفة  وأساليب  العربي�ة  المقامات  من 
تلك  من  ُمتمكنة  والفنانة  الشامي،  أو  المصري  باألسلوب  سواء  جلٌي 
في  إليه  الرجوع  ثم  اإليقاع  من  الُمتعمد  اإلفالت  في  الطربي�ة  المهارة 
تتحكم  أنها  كما  الفرقة.  مع  اللحني  التزيين  لقفل  المناسب  الوقت 
الصدر )كما  الصادر من  العميق  المفخم  الصوت  برشاقٍة في استخدام 
وباإلضافة  الرأس.  من  الصادر  النحيف  الصوت  أو  كلثوم(  أم  صوت 
لكل تلك الميزات الصوتي�ة، فإن حضورها وتفاعلها مع الجمهور أو أمام 

الكاميرا يضيف ألدائها تن�اسًقا بصرًيا.
وانتبهُت الحًقا إلى كثافة نشاط أبو آمنة الفني، فقد شاهدُت مقاطع 
في  مؤدية  ومقاطع  كبيرة  مسارح  وعلى  صغيرة  حفالت  من  عديدة 
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جلسات موسيقية طربي�ة، والحظُت فيها غنائها لكالسيكيات الموسيقا 
العربي�ة وأغاني التراث الفلسطيني، وبدأت أتساءُل عن طبيعة إنت�اجها 
الموسيقي؛ هل تقتصُر أعمالها على إعادة إحياء موسيقا الزمن الجميل؟ 
أم ثّمة إنت�اج فني جديد؟ عّبرت الفنانة في مواضٍع مختلفة عن اهتمامها 
بالموسيقا العربي�ة الكالسيكية، إضافًة إلى سعيها من خالل أعمالها إلى 
أّن  ترى  فهي  الفلسطيني�ة،  الهوية  على  حفاًظا  الموسيقي  التراث  إحياء 
الفن رسالة في المقام األول، بالمعنى الثقافي والقيمي. وهذا ال ُيستنتج 
أدائها،  على  ُتقدُم  التي  األغاني  نوعية  في  يظهُر  بل  فقط،  حواراتها  من 
وهنا ُيث�ار سؤال األصالة الفنّي�ة، فما نسمعُه من أغانيها الُملّحنة تتشابه 
األغني�ة   – اللحني  واألسلوب  الغنائي�ة  الكلمة   – نمطية  في  جميعها 
الشامية الشعبي�ة كأعمال أسامة الرحباني، واألغاني الملتزمة للفنانين 
يجعل  الذي  األمر  روحانا،  وشربل  خليفة  مارسيل  أمثال  اللبن�انيين 
أعمالها عادية واعتي�ادية بمعيار التجديد وال تعلق في األذهان، ويسلُب 
شبيهًة  بصمتها  لتغدو  الطربي،  األداء  في  المتمثلة  الصوتي�ة  إمكاني�اتها 

بمغني�ات الفن الملتزم.
عجبت 

ُ
أ ناحيٍة  فمن  لدّي،  متن�اقضين  شعورين  آمنة  أبو  تجربة  ُتثير 

ناحية أخرى  ومن  التراثي�ة،  األغني�ات  وبعض  للطربي�ات  وأدائها  بصوتها 
كها المفرط بالكالسيكية وامتن�اعها عن التعاطي مع ما هو  ال أفهُم تمسُّ
مشاريع  في  الصوت  بهذا  واحتفاظها  الموسيقية،  األنماط  من  جديد 
إعادة إحياء التراث والطربي�ات واألغاني الصوفية. وال َيكُمن السبب في 

االختي�ارات، إنما في طريقة تقديمها الكالسيكية، فلو نظرنا إلى تجارب 
فنانات أخريات مثل الفلسطيني�ة سناء موسى واللبن�اني�ة ريما خشيش 
والسورية لين�ا شماميان، نجد أّنهن قد تن�اولن التراثي�ات والكالسيكيات 
بأسلوٍب جديد، وقدمن إضافاٍت رغم انتقاءاتهم الُمعتمدة كلًيا على إعادة 
الموروث، أّما دالل أبو آمنة – رغم تفّوقها صوتًي�ا على تلك التجارب – إال 
سماعه،  على  اعتدنا  الذي  المعهود  الشكل  بنفس  التراث  أعادت  أّنها 
على  جديًدا  ُتضف  ولم  الموسيقية،  الفرقة  تركيب�ة  بنفس  والطربي�ات 
الفائدة من تقديمه مّرًة أخرى؟ هل هو ُمجّرُد  هذه اإلعادات. وعليِه، ما 
تجربة  كانت  هل  وبالمقابل،  الفردية؟  والمهارات  للصوت  استعراٍض 
أبو آمنة ستكون أكثر تطوًرا وإبداًعا على الجانب الموسيقي، لو حظيت 

باهتمام ُمنتجين موسيقيين محترفين أو شركات إنت�اج؟ 
تحّيزي  مع  خصوًصا   – التجربة  هذه  من  االنتقاص  المقصود  ليس 
تجعلنا  آمنة  أبو  دالل  تجربة  أن  أعتقد  لكنني   – والحداثة  التجديد  إلى 
الموسيقية  الَمأسسة  انتقاص  ظل  في  الفني�ة  التجارب  مصير  نرى 
لطات الثقافية، واتب�اع آليات السوق والصناعة  وصعوبة التحّرر من السُّ
موسيقية  وإمكاني�ات  فّذة  أصواٌت  تفتقُد  كيف  ونت�أمل  الموسيقية، 
متميزة للعمق في التجربة الفني�ة، نتيجة انعدام الفرص واقتصارها على 
المجهودات الفردية. وحتى في حاالت الدعم الثقافي فإن المؤسسات 
والقدرة  الخبرة  إلى  تفتقُر  الُممّولة  الحكومية  وغير  الحكومية  الثقافية 
ُمعّدات وخبراء  المناسبة من  على توفير االستشارة وتوفير اإلمكاني�ات 
تصّورات  أو  موضوعات  في  الموسيقا  ُتقّيد  أّنها  أعتقُد  كما  وتقنيين، 
فني�ة ُمحّددة ُمسبًقا، ليست بالضرورة على عالقة بالجمهور ومتطلباته، 
مشكلة  وهي  المؤسسات،  هذه  بإدارة  الخاصة  الثقافية  بالتصورات  بل 
الفكرة  هذه  وفي  اعتقادي،  في  فلسطين  في  الفن  ممتهني  كل  تواجه 
الكثير من الشرح والنقاش. أما بالنسبة لدالل أبو آمنة – رغم تحفظاتي 
السابقة – فإنني أنتظُر أن تطّل علين�ا بمشاريٍع أكثر، وأعمال أجمل ولو 
ُيصبح  أن  بدَّ  ال  المتمّيز  الصوت  فهذا  مكررة،  كالسيكيات  مجرد  كانت 

عالمة فارقة بين األصوات في المنطقة العربي�ة.
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برواز

»ُبنيت الجدران لتعليق الثقافة.« 

أفونُسو كروش

برماليون



برماليون: التكعيبية خلعت عباءة    
بيكاسو، لكن هناك من يفرضها  

حوار: مجد أبو عامر
شاعر وباحث فلسطيني

ما  لوجود  مالحظتي  هو  الحوار،  لهذا  به  فّكرت  الذي  المدخُل 
هو مشترك بينك وبابلو بيكاسو، فلو كان لي وصفك، سأقول: 

وريث بيكاسو.. 
الشخصي  المستوى  على  المزعج  من  بدايًة،  ُمقاطًعا:  برماليون 
والتمّكن  الشهرة  من  اآلخر  هذا  مستوى  بلغ  مهما  بآخر،  الفنان  تشبي�ه 
لكن  العشرين.  القرن  فناني  بين  األشهر  االسم  كان  لو  وحتى  الفنيين، 
التشكيلي  التصوير  مذهب  اختصار  هو  لي  بالنسبة  إزعاًجا  األكثر 
اتجاه  أو  فني�ة  مدرسة  مجرد  كونه  تجاوز  والذي   – بالتكعيبي�ة  المسّمى 
فّني ليكون له عوالمه في الِعمارة والنحت وغيرها – في شخص بيكاسو، 
حّتى أصبح بيكاسو والتكعيبي�ة في الثقافة العامة ُيمثالن الشيء ذاته، 
 ،)1963-1882( براك  جورج  الفرنسي  الفنان  ذكر  مثاًل  ليغيُب  حتى 
شريك بيكاسو في تأسيس هذه المدرسة، ناهيك عّمن جاء بعده. ال أعني 
بالطبع أي تقليل من بيكاسو الظاهرة الفني�ة الطاغية، ومن بمستطاعه 
أن ينكر فناًنا بهذه العبقرية، وهذه الغزارة في اإلنت�اج، حيث أنتَج حوالي 
26 ألف عماًل، وعاَش مشهوًرا ألكثر من ثالثة أرباع القرن منذ ذهابه إلى 
أقول  عندما   .1973 عام  وفاته  وحتى  العشرين  القرن  أوائل  في  باريس 
طغيان، فأنا أقصده بالمعنى الفني الجمالي، فبتجريب�ه على مستوياٍت 

عّدة، منَح بيكاسو أفًقا واسًعا للمدرسة مقارنًة بأي فناٍن آخر.  برماليون، قناٌع للبكاء.. قناٌع للدهشة، 60*50 سم، آكريليك على قماش، 2020.
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وتكتسي  التكعيبي�ة،  بوابة  إلى  ُمتأخًرا  مثلي  ما  فناٌن  يدخُل  عندما 
 األصوات عفوًيا 

ُ
أعماله بهذه الخطوط المميزة للتكوين التكعيبي، تب�دأ

شيء  ال  أبدو  قد  معه  إجبارية  جملة  في  لتضعني  »بيكاسو«  باستدعاء 
مقارنًة به، ولو كان التشبي�ه على سبي�ل المزاح، يبقى مزعًجا أيًضا. لهذا 
ومكنونها  التكعيبي�ة  روح  لنت�أمل  بيكاسو  من  نهرب  دعونا  دائًما:  أقول 
الجمالي  التصّور  ُتمّثل  التكعيبي�ة  هذه  بابلو.  مالحقة  من  بداًل  العميق، 
األكثر تلميًحا لحالة تشّظي اإلنسان، واقتسام كل مكّون للهيمنة – من 
الدولة إلى ُنظمها وحتى المجتمع – قطعًة من هذا اإلنسان. هذه الُنظم 
الواقعة في أشكاٍل هندسية )مربعات ومثلثات ودوائر ومكعبات(، تظهُر 
كأنها ُتحاصُر اإلنسان لُتعيد تشكيله وتنميطه، ليصبح ُمكّوًنا طيًعا فيها، 
وزاوية ضمن زواياها التي ال تنتهي. عندما شاهَد الناقد لويس فوكسيل 
الُمكعبّي�ة  واألشكال  التبسيط  على  يعتمُد  عماًل   )1943-1870(

غرائب  أرى  »إني  قال:   ،1906 عام  المستقلين  الفنانين  صالون  في 
ُمكعبة«. هذه المكعبات الغريب�ة في عيِن فوكسيل ليست إال اإلنسان، 
الذي عاين�ه في هذه اللحظة الُمفعمة بإرهاصات حرب ُعظمى )الحرب 
العالمية األولى(، فالعالُم كان يقُف على عتب�ِة هذا الجحيم، يستصرخ 
وال  الجحيم،  هذا  من  جمالي  مخرٍج  عن  للبحث  والمثقفين  الفنانين 
مخرج أو عالج إال ويب�دأ بوصف الحالة. األمر عين�ه تكّرر معي في لحظة 
يقوى  ال  وُمتذرر  مفتت  العربي  اإلنسان  أّن  ليقول  جاء  العربي،  الربيع 
واألشكال  األقنعة  أعمالي  في  حضرت  لهذا  نفسه،  شتات  جمِع  على 
األنسب  القالب  التكعيبي�ة  مثلت  هكذا  الُمتفّجرة.  والوجوه  التكعيبي�ة 
الحتواء فكرتي، فالتزمُت بها، وإن راوحت بين أشكال أخرى كالسريالية 
والتعبيرية والتجريد، وبالمناسبة حّتى براك وبيكاسو َعبروا هذا المسار، 

ما بين التكعيبي�ة وتقاليد تشكيلية أخرى، كون باب المدرسة مفتوٌح.

برماليون،ياسمين،100*200 سم،أكريليك على قماش،2018.
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لكن، أال تجد ثّمة عالقة بين أسلوبَك الفني وبيكاسو؟
واألساتذة«  »بيكاسو  بعنوان  معرًضا  باريس  في  الفنون  قصر  نّظَم 
جانب  إلى  بيكاسو  أعمال  عرض  على  تقوم  فكرته  وكانت   ،2008 عام 
بيكاسو  النّقاد  أحد  وصَف  لقد  منها.  اقتبس  التي  األصلية  األعمال 
األوربي  الفن  استيعاب  على  قادر  فهو  األوروبي�ة«،  »الروح  أنه  على 
العديد  نرى  وهكذا  حديث�ة،  بروح  إنت�اجه  وإعادة  وجمالًيا  ذهنًي�ا  المتنوع 
إلى درجة شيوع أن هنري ماتيس )1954-1869(  التأّثر،  من عمليات 
كان يخشى من زيارة بيكاسو لمرسمه. لماذا أسرُد هذا؟ ألقول إن عملية 
تصورك  لتنتج  تهضمها  بل  السابقة  األعمال  تنقل  أنك  تعني  ال  اإللهام 
إلى  تنظُر  فعندما  وبيكاسو،  بيني  مباشرة  عالقة  تجد  ال  ولذلك  أنت. 
لوحتي ال تجد أنني أستعيُر من بيكاسو، إاّل أنه عالمة في ذهني، فأنا أتتبع 
أتأمل  فعندما  بمكان.  العمِق  من  ألنها  بيكاسو  تتبعها  التي  الجماليات 
-1890( شيلي  إيغون  أو   )1918-1862( كليمت  غوستاف  لوحات 
1918( أو رامبرانت )1606-1669( أو ميكيالنجيلو )1564-1475( 
أو كارافاجيو )1571-1610(، سرعان ما تتب�ادُر إلى ذهني التكعيبي�ة التي 
من خاللها ألمُس ذاتيتي وأترجمها إلى تصّور جمالي، كأنني أخذُت من 
هؤالء الفنانين الحروف الُمجردة، ومنها خلقُت ُمفردتي الخاصة، ناهيك 

عن جملتي ونّصي.

الفني�ة كيف َتصفها؟ وهل  برماليون  ُنمرحل مسيرة  أن  أردنا  لو 
جئت إلى تخوم التكعيبي�ة سيًرا متمهاًل أم هبطت بمظلة؟

بحيِّ  الثقافة  قصر  في  معرًضا  أقمُت  أنني  أذكُر  طفاًل،  الرسم  بدأُت 
ُشبرا عن عيد العّمال، عندما ُكنُت طفاًل في التعليم األساسي، وكأغلب 
شعرُت  بالقصيرة،  ليست  فترة  وبعد  الواقعي،  بالرسم  بدأت  البدايات 
يحاكي  أن  عاجًزا  دوًما  سيقف  الرسُم  كان  إن  نحوه  أسعى  ما  بمحدودية 
ما تفعله الكاميرا، على خالِف ما هو واضح في إظهار الموهبة، فأسهل 
ما  يؤدي  أن  هو  الناس  مديح  لجلِب  الفنان  يعتمدها  أن  ُيمكن  طريقة 
تفضيل  الشعبي�ة  الثقافة  على  يغلب  كيف  تالحظ  لعلك  يتوقعونه. 

عمل فني طبًقا لمعيار المماثلة الذي يصب دوًما لصالح تسّيد التقليد 
األكاديمي األوروبي ومحددات المدرسة الواقعية: أن ُتحاكي وأن ُتماثل. 
الفن  وجاء  ومنظوره،  التقليد  هذا  هدم  معول  الطليعيون  حمل  لقد 
الُمعاصر لينفي سمو المماثلة. هؤالء الذين رأوا أن العالم ال يتجّسد في 
أبعاد الطول والعرض واالرتفاع، بل ُيمكن أن يأخذ أشكااًل ُمغايرة هم من 
أنتجوا الدهشة الجديدة، األسماء كثيرة أميز منها على وجه الخصوص 
القرن  أبواب  هؤالء  طرق  لقد  وماتيس،   )1906-1839( سيزان  بول 
طويل،  عّمر  الذي  المماثلة  صنم  ببقايا  مغبرة  وأيديهم  العشرين 
وبفضلهم أصبحنا إزاء عالم آخر. ال أدري كيف أدركت هذا في طفولتي 
في  التقليدي  المنظور  رؤية  على  قادًرا  أعد  لم  أنني  أتذكر  فقط  الفني�ة، 
التقاليد  إجادتي  رغم  الرسم  في  وزهدت  الجامعة،  قبل  من  رسوماتي 
األكاديمية. أعتقُد أّن دور هذه التقاليد يقتصر على ُمجرد التدريب، ولم 
تعد مساحة لإلبداع، رغم ما ُنالحظه من موجة عالمية تستعيُد للواقعية 
مساحًة مهولة، وتغذيها شعبوية وسائل التواصل االجتماعي، حتى بتن�ا 
في  الكاميرا  أمام  األكروباتي�ة  حيلهم  يؤدون  وهم  للفنانين  الترويج  نرى 
تطرحه  فيما  فقيرة  بهلواني�ة  حالة  إنها  طبيعي؛  مشهد  أو  بورتريه  رسم 
معركة  مبكًرا  حسمت  قد  الكاميرا  أن  تتن�اسى  حالة  جمالية،  قيمة  من 
لتقطع  جاءت  الرقمية  الجرافيكس  تكنولوجيا  تطورات  وأّن  المماثلة، 
الطريق تماًما أمام هذا االدعاء. الفن إّما أن يخلق قيمة ُمضافة وإال فال 

ا، لكن وسط صخب الميديا ال أحد يسمع.  يكون فنًّ

برماليون،مقهى األقنعة،100*200 سم،أكريليك على قماش،2018.
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ينطوي  وتأويالته  المعاصر  الفن  حّتى  النقطة..  هذه  من 
للفن  ثّمة دور  هل  الظاهر..  ابتعاده  الواقع، رغم  من  على شيء 
أنك  أم  مثاًل؟  للواقع  مرآة  يكون  أن  نظرك؛  بوجهة  التشكيلي 

تختزل الفن في المسألة الفني�ة الجمالية؟
المرآة بحدِّ ذاتها باتت أبعد عن الحقيقة. وتعجز عن َتصويرنا. لربما 
يستيقُظ المرء وينظُر إلى المرآة سائاًل نفسه: من أنت؟ لقد أصبح لدين�ا 
الكثير من االنفصامات بسبب تلك الحالة التي نعيشها، وقوامها التخلي 
عن قطعة من الذات وحريتها لقاء الحصول على عالمة أو شهادة بأنك 
الدراسة  إلى نظم  العمل  بُنظم  بدًءا  النظام؛  متوافق )compatible( مع 
إلى السياسة والعالقات االجتماعية. النظم ُتنّمط اإلنسان، وهو بدوره 
هذه  مع  ليت�الءم  هويت�ه  شخصيت�ه/  وجهه/  تشكيل  إعادة  في  يستمُر 
أستعيد  أنني  أشعُر  التكعيبي�ة  لوحاتي  على  أعمُل  عندما  لهذا،  النظم. 
حقيقة الوجه بنزع الغاللة الواقعية عنه؛ فوجوهنا التي نراها في المرآة 
صورنا،  ولكثرة  الرقمي  العصر  هذا  وفي  لدين�ا،  الحيرة  ُتثيُر  والصور 
أصبحنا ال نقوى على تمييز أٍي منها ُيمثل وجهنا الحقيقي. والتمييز هنا 

بتعريف الجمال على أنه النفاذ إلى ُعمق الحقيقة.
في كتابه »عن القبح« )2007( – الذي بدأُت بترجمته ثّم فشلُت 
يدهشنا   – األعمال  من  الكثير  في  فشلُت  مثلما  المشروع  إكمال  في 
للجمال،  نقيًضا  ليس  القبح  أن  بزعم   )2016-1932( إكو  أومبرتو 
قائم  غرض  القبح  لهذا  بل  نقول.  كما  األشياء  تتميز  بضدها  وليست 
معنًي�ا  ليس  القبح  تماًما.  المستقلة  االستطيقية  غاياته  وله  بذاته 
بمناقضة الجمال، هكذا يكون للقبح أو الموت أو العنف أو الخوف داخل 
األشياء  فهذه  اإلنساني�ة،  يساوي  الفن  كان  فإذا  مستقاًل،  حضوًرا  الفن 
أعني  ال  اإلنساني�ة.  من  هي  وامتعاض  توتر  من  لنا  تسبب�ه  ما  على  كلها 
تجاه  إيجابي�ة  دائًما  الفن  فغاية  ومالمحه،  القبح  نشر  غايت�ه  الفن  أن 
في  يدور  أن  يجب  ذلك  لُيحقق  لكن  النبيلة،  القيم  إلى  ويرمي  الجمال، 
العوالم األوسع. وليست وظيفة الفن تجميل العالم، رغم أنه قام بذلك 

تاريخًيا. الفن هو حضور جدالي داخل هذا العالم المضطرب؛ هو حالة 
نقاش مستمرة. حين تدلف إلى الفن، فأنت ال تترجل في حديقة تتنعَم 
جلسة  أو  مظاهرة  أتون  إلى  تدخل  بل  الُمشاهدة،  المسرات  من  فيا  بما 
الفن،  المنشودة في  للمرء أن يجد حديقته  ُيمكن  بالتأكيد  نقاش حادة. 

ا! لكن ليس له أن ينزعج إن لم يجدها ويهتف كالملدوغ: هذا ليس فنًّ
المعرض،  في  »القربان«  لوحة  أمام  طفلة  وقفت  مثاًل،  أيام  قبل 
وقالت لي: أشعُر أنها ُمخيفة! فأجبتها معتذًرا: هي كذلك.. لقد وصفت 
اللوحة بكل براءة، وأمسكت بالمعنى تماًما. أنا قصدُت أن تكون كذلك. 
أخلَق  أن  الصغيرة  أيتها  البريئ�ة: ليست وظيفتي  كدُت أهمس في تلك 
لِك لوحة ُتجّمل واقًعا لن ترين�ه. كما كنُت أودُّ لو رسمُت شيًئ�ا ُيسعدك، 
لكنني أرسُم ما أعلمه وأشعر به وأراه، وألقيه كأطروحة بصرية بداًل من 

الثرثرة حوله.

برماليون، رّمانة، 60*90 سم، آكريليك على قماش، 2020.
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هناك  لكن  الفن،  في  األهم  الُعنصر  هي  األصالة  أّن  صحيٌح 
نوع من المحاورات التي يقيمها الفنان أو الشاعر أو الروائي مع 
أعمال سابقة، ال ُتفقُد العمل الجديد أصالته، بل ُيمكن أن يكون 

نقًدا لها حّتى!
»دردشة  بعنوان  عمل  األخيرة  لوحاتي  من  ذلك،  في  معك  أتفُق 
مع  المحاورة  هذه  من  نوع  بوضوح  فيها  وُيظهر  باسكيي�ه«،  مع  قصيرة 
األمر  ويذكرني   .)1988-1960( باسكيه  ميشيل  جان  الفنان  أعمال 
بطرفة، فمن المعروف عن الُملحن والممثل المصري منير مراد )1922-
1981( أّنه صاحب شخصية ساخرة وال يجيد أن ُيقّلد أصوات الفنانين 
فحسب، بل كان ُيقدم فقرًة هزلية أللحان كبار الملحنين. لقد تخّيل مرًة 
لو أّن محمد القصبجي )1892-1966( ومحمد فوزي )1966-1918( 
وفريد األطرش )1910-1974( ومحمد عبد الوهاب )1991-1902( 
عبد  أغني�ة  وغناء  تلحين  على  اتفقوا   ،)1961-1896( أحمد  وزكريا 
الوهاب الشهيرة »أنا والعذاب وهواك« التي كتبها عبد المنعم السباعي 
)1918-1978(، فكيف سيؤديها كٌل منهم؟ في هذا االسكتش الساخر 
لمراد إجابًة على سؤال البصمة الفني�ة: هل هي هوية الفنان أم أسلوبه 
دالي  سلفادور  أعمال  في  الصغيرة  الفاصوليا  حّبة  هي  أم  توقيعه؟  أم 
الحرافيش  إلى  إشارة  أنها  على  النّقاد  فّسرها  التي   )1989-1904(
)الطبقة المتدني�ة من الناس( في إسباني�ا؟ أعتقُد أن البصمة – استن�اًدا 
التي  األشياء  مجموعة  هي   – ُملهًما  أعتبره  الذي  السابق  مراد  مثال  إلى 
أو  حاوَر  لو  حّتى  ُمتفردة  شخصية  فنان  فلكل  الفني�ة،  الشخصية  ُتنتج 
حالة/  مع  التفاعل  يحاول  بذلك  فهو  آخر،  فنان  مع  تعارَض  أو  تن�اص 
تجربة شعورية لدى فنان زميل، وليست حالة تقليد. ربما تستغرب أنه 
ُيمكنن�ا  فال  جًدا،  نادرة  التواقيع  مسألة  كانت  عشر  السادس  القرن  قبل 
المصرية  الفني�ة  األعمال  مثل  العمل،  صاحب  الفنان  على  التعّرف 
القديمة التي ال نعرُف من هو الفنان العظيم الذي نحَت تمثال أبو الهول، 
وال من أنجز تمثال الملك خفرع المنحوت على حجر الديوريت الصلب 

بكل هذه الكفاءة. بوجود هذه المجهولية ستتحاور كفنان ال مع أسماء بل 
مع حالة قائمة بصرًيا، وهذا يحدُث كثيًرا عندما تتجوُل في المتاحف وال 
البصرية  الحالة  مع  تتفاعل  لكي  عامًدا  وتفوتها  الفنانين  ألسماء  تنتب�ه 

التي أمامك. 

الكائن�ات  الوجوه/  الوجه«  »ملحمة  معرض  في  حاصرتني 
اّلتي ال تنفكُّ عن التحديق والسؤال عن معنى الوجود؛ وجودها 
لوحات  بين  تنقلي  خالل  بالغربة  شعرُت  حّتى  األصل،  في  هي 
و»رعاياك«  األقنعة«  »مقهى  عن  حدثني  العائلة..  هذه 
لمعرضك  الزائر  تستقبُل  ضخمة  أعمال  فهي  و»ياسمين«، 

بحالة درامية هائلة، وكأنها مخزون من الحكايات.
هناك  القاهرة؟  في  البلد  بوسط  البستان  زهرة  مقهى  تعرف  هل 
وصعاليك..  وأدباء  ومثقفين  فنانين  بصحبة  عمري  من  فترة  قضيُت 
ال  بالمجنونة،  يصفونها  شريدة  امرأة  هي  اللوحة  في  البارزة  السيدة 
أتذكر أي عام حدث هذا، قبل عقد أو أكثر، حين أطلق مدير مستشفى 
العباسية للصحة النفسية العديد من نزالء المستشفى، فباتت ميادين 
أن  ولك  النفسيين.  المرضى  بهؤالء  تعجُّ  الرئيسية  وشوارعها  القاهرة 
تتخيل المشهد. كانت هذه السيدة واحدة منهم، تظُل تترّدُد على المقهى 
بالحليب.  شاًيا  المفضل؛  مشروبها  لها  ُيحضروا  أن  الناس  من  وتطلُب 
وبمجرد أن ُتمسُك يدها بالكوب ترتعُش لينسكب السائل على األرض، 
األمر الذي ُيزعج الزبائن. كان راعيها هو صديقي الراحل الروائي مكاوي 
سعيد )1956-2017(. وهذا على خالف عادته، إذ كان ال يروقه هؤالء 
على  ُمصًرا  بخصوصية،  السيدة  هذه  مع  يتعامُل  ظلَّ  لكنه  المشردين، 
دفع فتي�ان المقهى على منحها ما تطلبُه. األمر الذي أزعجني يوًما، وقلت 
ل غباوة!«  بالعامّية المصرية: »َبطَّ له أنها ستكرر األمر، فأجابني بحّدة 
وهو رٌد قاسي وغريب آلمني، وظلَّ عالًقا بب�الي، وإن تسامحت ومكاوي 
فيه. لكنني بتُّ أراقُب هذه السيدة كلما عبرُت الشارع نحو المقهى. وفي 
يوم الحظت أمًرا مدهًشا، فمنطقة وسط البلد ال تعرُف الحمام أو أي من 
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الطيور، بسبب ما فيها من معدالت عالية جًدا للضوضاء والعوادم.. لكن 
مع هذه السيدة لمحُت ثالث حماماٍت يتبعنها، وعندما ُتغادر يختفين، 
مشروب،  علبة  لها  قدمُت  المّرات،  من  مّرة  وفي  معها.  تأخذهن  كأنها 
قدرتي  والنعدام  األرض،  على  تسكبه  وأخذت  المقهى  قبالة  فجلست 
وأخذُت  كراستي  إلى  ولجأت  »الغباوة«،  أرجأُت  َيحدث،  ما  فهم  على 

أرسم المشهد ألجد في الرسمة تفسيًرا سكَن اللوحة بهذه الهيئ�ة.
الفنان  مع  حدثت  التي  بالواقعة  فترتبُط  »رعاياك«  لوحة  أّما 
ُسجن  فقد   ،)1966-1925( الجزار  الهادي  عبد  المصري  التشكيلي 
بلد فقير وقرابة  إثر كتابت�ه مقااًل يذكر فيه أن مصر  صديقه عام 1950 
٪1 فقط من المصريين من يعيُش في رخاء، وكان الجزار في هذه األثن�اء 
ُتظهر  التي   )1948( »الجوع«  لوحة  فرسَم  له،  فّني  معرض  أول  ُيقيم 
معرضه  في  وَعرضها  الملكي،  النظام  وتفضُح  الُمهّمشين  حياة  بؤس 
الُسلطات  فصادرت  موالي«،  يا  رعاياك  هم  »هؤالء  جملة  معها  ُمرفًقا 
تدّخل  بعد  عنه  لُتفرَج  الجزار،  واعتقلْت  المعرض  وأغلقت  اللوحة 
ناجي  ومحمد   )1964-1897( سعيد  محمود  التشكيليين  الفنانين 
بالجملة  وعنونها  أخرى  لوحًة  الجزار  رسَم  فترة  وبعد   .)1956-1888(
ذاتها. وعندما بدأُت بمشروع هذا المعرض بتشجيع من صديقي حميد 
فكرة  راودتني  أعمالي،  ورأى  منزلي  في  زارني  بعدما   )1951-( دباشي 
تظهُر   1948 عام  المرسومة  الجزار  لوحة  في  الجوع.  لوحة  استدعاء 

معنى  الجزار  كّثف  كيف  تأمل  أحببت  النساء،  أمام  الفارغة  األطباق 
بالدنا؟  في  مؤنث  الفقر  لماذا  النسوة.  من  التنويعة  هذه  عبر  البؤس 
وسألت نفسي عندما قامت الثورة عام 2011 هل كّنا نبحُث عن كفافنا 
»عيش،  كان  الرئيسية  الثورة  شعارات  من  واحًدا  أن  صحيٌح  فحسب؟ 
ُتمارسه  الذي  الفرداني�ة  أو  الذات  قمع  لكن  اجتماعية«،  عدالة  حرية، 
الصحون  بّدلُت  لهذا  وذواتن�ا،  وجوهنا  نفقُد  جعلنا  القمعية،  األنظمة 

باألقنعة ألستدعي معنى البحث عن هوية الفرد وحريت�ه.
التحرير  ميدان  من  اختُطفت  شابة،  عود  عازفة  هي  و»ياسمين«   
وتعّرضت لعنف جنسي مهول. عندما قابلتها وسألتها عن األمر لحظة 
إلى  وصلت  عندما  وفقط   ..» ُمتُّ أنني  »شعرُت  أجابت:  اختطفوها، 
منزلي بعدما جرى شعرُت باأللم يضرب جسدي ووجهي. لهذا كما ترى 
رسمت وجًها محايًدا، ليس ألن ياسمين تقّبلت األلم، بل ألنه فاق ُقدرتها 
بمكان  اللوحة  أعلى  في  الُمضيء  بالمصباح  وألقيت  حّتى.  الصراخ  على 
ُمهيمن، ألشير إلى ديمومة فكرة الحق والّتحرر، رغم الضحايا وياسمين 
ومن يليها ممن سيهتُف بن�داء الحرية للنساء. أّما التفاحة فهي الرغبة، 
والتي ال أجد لها ارتب�اًطا بالعنف الذي كانت ياسمين ضحية له، فما وقَع 
على  السيطرة  في  الرغبة  ِضعة  بل  االشتهاء،  وال  اإلعجاب  يحفزه  لم 

األجساد، وفي الهيمنة والعنف. 

برماليون،رعاياك،370*150 سم،أكريليك على قماش،2020.
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عبده موسى البرماوي )برماليون(    
فنان تشكيلي وباحث مصري، اّتخذ من األسطورة اإلغريقية 
»بيجماليون« اسًما له بدمجها مع اسم عائلته »البرماوي«، 
وهي أسطورة إغريقية عن نّحاٍت وقَع في حبِّ تمثاٍل صنعه 
الحب فينوس في  إلهة  له  أحيتُه  امرأة جميلة،  على هيئة 
عيدها. وقد بدأ باستخدام اسم برماليون كتوقيٍع فني في 

جداريات غرافيتي رسمها في شارع محمد محمود بالقاهرة 
في الفترة )))20-3)20(. تخّرج من جامعة القاهرة،وتعّلم 
الرسم ذاتًيا،وأقام العديد من المعارض الفنية في القاهرة 
ونيويورك ودبي والدوحة. وإضافًة إلى ذلك،فهو باحث له 
العديد من المقاالت والدراسات في مجال الفن التشكيلي 

والنقد الثقافي.

برماليون في معرضه »ملحمة الوجه«،تصوير 
عمار القماش،2020/7/30،الدوحة.
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خالد جرادة      
  »المتراس« مرآة ال حاجز

عبد الرؤوف زقوت
صحافي فلسطيني

أم  حًقا  سأراه  هل  النوم؟  خالل  لتراقبني  كاميرا  وضعت  لو  »ماذا 
أنني أتوهم؟«.. خرج الفنان خالد جرادة من صومعته الفنّي�ة إلى أقرِب 
محِل هواتف وابت�اع مثبًت�ا للهاتف وقّرَر خوَض التجربة كاملًة، ليكتشف 
أو يتعرف  ُيعّرفه بعد،  التي أتعبت�ه طوياًل عسى أن يجد شيًئ�ا لم  نفسه 
ولثماِن  منّوًما،  قرًصا  فتن�اول  الوقت.  طوال  عنه  يبحُث  كان  شيٍء  على 
لقطًة  الفنان  يترك  لم  كثب.  عن  ُيراقبه  الهاتف  ترَك  متواصلة  ساعاٍت 
إال وراقبها، كانت تعابير وجهه تتغيُر بصورٍة مريب�ة، وكأنه في صراٍع، أو 
العديد  باألحرى في عالٍم مواٍز يعيشه بكامل تفاصيله، مما طرَح أمامه 

من التساؤالت التي فتحت عيني�ه على »المتراس«. 
منذ أن حصل جرادة على ُفرصة ضمن اإلقامات الفني�ة التي ينفذها 
محترف شبابيك للفن الُمعاصر في غّزة؛ دائرة الفنون البصرية المعاصرة 
المحسن  عبد  مؤسسة  من  وبدعم  الثقافية  للمراكز  العام  االتحاد  في 
كانت  واستدامة«،  نماء  البصرية:  »الفنون  مشروع  منحة  عبر  القطان 
بتعريف  والحواجز  السدود  وهي  رأسه،  في  تجوُل  »المتراس«  كلمة 
ُمعجم اللغة، لكّنه أخذها إلى أبعد من ذلك، أو ربما أقرب بكثير! ليكون 

متراسه الداخلي هو مشروعه الفني القادم. 
الغّزي  الفنان  أمام  المريحة  واألجواء  الفني�ة  العزلة  من  أشهر  ثالثة 
تلك  في  شاهده  عّما  حواسه  بكامِل  ولُيعّبر  نفسه،  ليكتشف  الشاب  خالد جرادة،دون عنوان،60*90 سم،آكريليك على كانفاس، 2020.
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الليلة، وهذا ما كان حًقا، فقد غرق »كهفه« الصغير البارد في أعلى مبنى 
يكون  أن  المرة  هذه  محاواًل  ة، 

ّ
بدق الُمرتب�ة  باللوحات  شبابيك  ُمحترف 

خالد  ُيعّبر  اضطراباته.  ومواجهة  نفسه،  لفهم  مشروًعا  »المتراس« 
المتراس  أو صوتان غّيرا فكرة  28: »كان هناك شيء في عقلي،  لمجلة 
ُنعاني  التي  الحركة  حرية  وتقيي�د  االحتالل  حواجز  في  أراها  كنُت  التي 

منها، إلى شيٍء شخصٍي أكثر، أعيش معه ويعيش معي«. 
ويعّرف جرادة مشروعه على أنه »تسليٌط للضوء على كون المتراس 
القديم،  الفيزيائي  المعنى  من  المتراس  فعل  ليتحّول  وأيدلوجيا،  فكرة 
خالل  من  االنساني�ة،  القضية  على  التركيز  مع  شائك،  ذهني  معنى  إلى 
لوحاٍت فنّي�ة ُمعاصرة تحمل دالالت تعبيرية«. وعن شعوره األول بعد 
الذي  المفتوح  األستوديو  ضمن  لوجه  وجًها  أعماله  مع  الجمهور  التقاء 
نّظمُه محترف شبابيك، يقول خالد: »كانت رّدة فعل الجمهور رائعة وبدا 
في  فضولهم  وحّفزني  نسجُتها،  التي  والقّصة  باألعمال  كبيٌر  اهتمامهم 

التعّرف على التفاصيل«. 
لكِل  لتظهر  النفس،  مكامن  على  الضوء  لوحاته  في  جرادة  سّلَط 
»المتراس«  من  جعل  مما  له،  شخصي  بورتريه  كأنها  أمامها  يقُف  من 
الناس  الفنان، ومالمسة واقع  للتنفيس عّما في عقل ومشاعر  مساحًة 
الفلسطيني  الفنان  كتَب  »المتراس«  وعن  حياته.  طابع  حسب  كلٌّ 

محمد الحواجري: 

 إليكم اليوم موهبًة حقيقية ُمثابرة جًدا، تحاوُل 
ّ

»كم ُيسعدني أن أزف
الفنان  إنه  فائقة؛  بعنايٍة  تعيشه  الذي  الفني  المحيط  من  االستفادة 
الشاب خالد جرادة، الذي ال أخفي إعجابي وإيماني بموهبت�ه التي تتطور 
في  وهو  بيئت�ه  ابن  فالفنان  عليه،  التأكيد  أودُّ  الذي  األمر  وهو  بسرعة، 
من  يستطيعُه  ما  تقديِم  في  واالهتمام  والجدِّ  البحث  من  دائٍم  اختب�ار 
جهٍد، والذي ينعكُس بالضرورة على عملِه الفّني]...[ العمل الفّني ليس 
لالستعراض وال هو سلعة، إنما هو حقيقة وموهبة جاّدة، قد يترك المرء 
كل شيء من أجل االستمرار باالستمتاع بالنت�اج الفني، واليوم يأخُذ خالد 
الراية وُيفرحنا جميًعا بوجود مواهب جاّدة تنتمي بحٍق إلى المشهد الفني 

الذي ُنحاول حياكته رغم كل الظروف التي تعيشها في غزة«.
وتأثر الفنان خالد كما يقول بالمدرسة التعبيرية األلماني�ة وهو ما كان 
واضًحا وجلًيا في أعماله الفني�ة السابقة وفي »المتراس« بشكل خاص. 
وال يزاُل متراس خالد في مرحلته األولى رفقة فنانين آخرين ضمن برنامج 
للفنانين  وداعمة  حاضنة  بيئ�ة  توفير  إلى  يهدُف  الذي  الفني�ة،  اإلقامات 
من  والشباب  المحترفين  الفنانين  وتمكين  الُمعاصرين،  التشكيليين 
إنت�اج مشاريعهم الفني�ة، سواء من خالل إقامة معارض، تنظيم حوارات، 

أو فعاليات أستوديو مفتوح.

خالد جرادة،دون عنوان،20*30 سم،فحم على ورق، 2020.

خالد جرادة،دون عنوان،20*30 سم،حبر على ورق، 2020.
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خالد جرادة       
فنان فلسطيني من مواليد العام 996)، ُعرَف في قطاع 
الجّذابة ذات  غزة منذ سٍن صغيرة، فقد اشتهر برسوماته 
الطابع الُمغاير،وتطّور بشكٍل سريع ليجد لنفسِه مكاًنا هاًما 
في الوسط الفني. وهو حاصل على بكالوريوس الوسائط 
تطوير  على  ساعده  فلسطين،مما  جامعة  من  المتعددة 
الذي  الديجتال  الرسم  نحو  واالتجاه  الرسم  في  مهاراته 
القضايا  على  الفنية  اهتماماته  وتنصبُّ  نفسه.  فيه  وجد 
من  بالعديد  شارَك  المعاصرة،وقد  والنفسية  اإلنسانية 

خالد جرادة،دون عنوان،20*40 سم،فحم وألوان مائية على ورق، 2020.المعارض الفنّية المحلية والدولية. 

خالد جرادة خالل اقامته الفنية في محترف 
شبابيك،تصوير عبود أبو ناصر،2020/10/11،فلسطين.
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حسام سالم      
من مصّور حرب إلى مصّور ِسلم  

حوار: محمود الشاعر
كاتب وناشط ثقافي فلسطيني

زلَت  ما  نجُدَك  ذلك  ومع  المغلقة،  والبّوابات  الحدود  غادرَت 
واقًفا خلفها.. هل يمكنن�ا قراءة ذلك في معرضك األخير؟

في معرضي األخير »إنسان خلف الحدود« الذي أقمته في إسطنبول، 
ُمسترجًعا  التركّية-السورّية،  الحدود  على  الناس  حياة  تصوير  حاولُت 
من خالل هذه اللقطات مشاهًدا مّرت على ذاكرة كاميرتي في غّزة؛ إنها 
الذي  المعرض  فكرة  جاءت  هكذا  ُمختلفين..  لحدثين  ذاتها  التفاصيُل 
رافقني فيه صديقي المصّور فايز أبو رميلة من مدين�ة القدس الُمحتّلة، 
وحلم  الهمَّ  تتشارُك  مختلفة  أماكن  ثالثة  في  الناس  حياة  طرائق  ليوّثق 

العودة.

ُتعّبر عن تجربتك في إسطنبول؟ هل تأقملت وكاميرتك  كيف 
مع هذه المدين�ة بعد مرور فترٍة ال بأس بها؟

فرصة  جاءت  فقد  السؤال،  لهذا  واضحة  إجابًة  أملُك  ال  صراحًة، 
اإلقامة في إسطنبول بعد قرابة ثالثين محاولة سفر لم ُيحالفها النجاح. 
في بادئ األمر، كنُت أفّكر أّنها تجربة جديدة بالذهاب خارج سياج غّزة، 
يب�دو  لكن  عليها..  اعتدُت  التي  تلك  غير  جديدة  مشاهد  مع  والتفاعل 
لتقّبل مساحة  السياج يسكنني، فقد تطّلَب األمر مّني تسعة أشهر  أّن 

حسام سالم،تصوير عطية درويش،2020/10/10،تركيا.
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لم  فهي  ُتشبهني،  وكاميرتي  معهما،  والتكّيف  المدني�ة  والحياة  السالم 
ِضرة في البداية، إنما  تنجذب إلى مشاهد الَعمارة الُعثماني�ة والطبيعة النَّ

َس طفاًل يتسّول في محّطات القطار. كانت تركُض لتؤنِّ
على  قدرتي  اكتشفُت  أنني  فأشعُر  التجربة،  عن  السؤال  كان  وإن 
الّناس  إليها  يأتي  العالم؛  على  مفتوحة  صفحاتها  مدين�ٍة  في  اإلنت�اج 
قياسي،  وقٍت  في  كمصّور  مهاراتي  تطّورت  كما  بُيسٍر.  يذهبوا  وآخرون 

على عكِس التجارب التي َتحبو بطيئ�ًة داخل غّزة.

هي  ما  إسطنبول..  في  الوقوف  مع  غّزة  إلى  بك  ُنذهُب  دعنا 
والمشاهد  غّزة،  في  أخرى  مّرًة  تصويرها  تأمُل  التي  المشاهد 

التي تهتمُّ بتصويرها حالًيا في تركيا؟
أكثر ما أفتقدُه ربما، هو المشاركة في تصوير حفالت تخريج الطاّلب 
من الجامعات الفلسطيني�ة داخل قطاع غّزة، فبقدِر ما يب�دو األمر ُمرهًقا، 
إال أّنه يجعلني أفرُح من أعماقي بينما أشاهُد الفرَح يتجّول ويتقافُز في 
أناٍس  على  الكرنفالية  الصورة  بهذه  يمرُّ  ما  نادًرا  الذي  الفرح  مكان؛  كلِّ 
ال  أنهم  إاّل  ُمستمرة،  حرب  حالة  حصاٍر  ظلِّ  وفي  قليلة  بموارد  يعيشون 
من  إضافيتين  ساعتين  مثل  األشياء،  بأبسط  االحتفال  فرصة  يفوتون 
الكهرباء. أّما المشاهد التي أحبُّ تصويرها في تركيا، فهي توثيق التجارب 

.Street Life الجديدة التي أعيشها، إضافًة إلى تصوير الحياة اليومية

من مصّور حرب في غّزة إلى مصّور ِسلم خارجها.. هل بّت تشعُر 
باألمان؟

تعّرضي  عدم  دوًما  أتمناه  وما  باألمان،  ُيشعرني  داخلي  إيماًنا  أحمُل 
إلى إصابة أثن�اء عملي تتسّبُب لي بإعاقة دائمة، فقد عملُت على تغطيِة 
على  وكنُت  وخارجها،  غزة  داخل  الُمختلفة  األحداث  من  سنواٍت  عشر 
ما  لكن   ، فيَّ يؤّثر  لم  هذا  كل  مّرات..  عّدة  الموت  من  خطواٍت  مقربِة 
لمسيرات  الثاني�ة  الجمعة  في  وقع  ما  هو  باألشياء  اإلحساس  أفقدني 
شّكل  فقد   ،2018 عام  غّزة  قطاع  حدود  على  الحصار  وكسر  العودة 
في  ُمفارقًة   )2018-1987( مرتجى  ياسر  المصّور  صديقي  فقدان 
الحياة ال تسيُر بشكٍل طبيعي  أّن  القهر لدّي  ُينّمي شعور  حياتي. والذي 
فنحُن  كذلك،  تجعلها  أن  المفترِض  من  التي  األدوات  لكِل  توّسلنا  رغم 
كصحافيين فلسطينيين نحرُص على االلتزام بأدوات السالمة من دروع 
ذ الصحافة واالبتعاد قدر اإلمكان عن مناطق االشتب�اك الُمباشر، إاّل  وُخوَّ
نراقُب  ال  ميداني�ة  جولٍة  أي  انتهاء  بعد  أصبحنا  بحيث  يتكّرر،  الموت  أن 
الصور التي خرجنا بها، بل نت�أكد من أن عددنن�ا كاماًل في طريق العودة.. 
ال أعلُم كيف ُيمكنني الحديث على ما وقع، لكن رحيل ياسر ليس باألمر 

الذي ُيمكن تجاوزه بسهولة، ما زلُت أشعُر بالفراغ، والبالدة تتملكني.

إلى امتهانك  بالنسبة لك، إضافًة  ُيمّثل التصوير هوية وهواية 
له.. لكن هل تشُعر أّن ثّمة َمهمة منوطٌة بك؟

ما يجعلني راضًيا هو مساهمتي بأي شكٍل كان في نقل صوٍر حقيقية 
من  والميديا..  األضواء  هامش  على  تحدُث  التي  اإلنساني�ة  للقصص 
ضحايا الحروب وأطفال المخيمات في غّزة وحّتى الالجئين السوريين 
بالمعنى  عماًل  أؤدي  أنني  أشُعر  لم  التركية،  السورية  الحدود  على 
أن  فُيمكن  تقودني،  رسالًة  المشاهد  هذه  توثيق  أعتبُر  إنما  الوظيفي، 

تستحيل الكاميرا طوق نجاة..

حسام سالم،حفالت التخرج،فلسطين - قطاع غزة
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حسام سالم 
في   1989 عام  مواليد  من  فلسطيني  صحافي  مصّور 
عام  التصوير  بدأ  غزة،  قطاع  شمال  لالجئين  جباليا  مخيم 
2009، وعمل في التصوير واإلنتاج اإلعالمي لصالح العديد 
من وسائل اإلعالم العربية والعالمية. شارك في أكثر من 
الجوائز  من  بالعديد  وفاز  وجماعي،  فردي  معرض  عشرين 
كأفضل  مّرات  عدة  له  اختيار صور  منها  والعالمية،  المحلية 
صورة لليوم من قبل صحيفة The Guardian، واختيار هيئة 
الرجل«  قلب  كسر  »لحظة  صورته   BBC البريطانية  اإلذاعة 
أفضل  جائزة  على  وحصوله   ،2014 لعام  صورة  كأقوى 
»جوائز  لمهرجان  الثالثة  الدورة  في  شاب  صحافي  مصّور 
شوارع  في  »التدريب  صورته  عن   ،2017 عام  إسطنبول« 
 Master World غزة«. إضافًة إلى ترشيحه أكثر من مّرة لجائزة
Press Photo، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

الدولية للتصوير.

حسام سالم،حياة الُمخيم،فلسطين - قطاع غزة
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زكريا محمد
شاعر وروائي وباحث ومؤلف قصص أطفال ورّسام فلسطيني

 .1950 عام  نابلس  ضواحي  قرب  الزاوية  قرية  في  محمد  زكريا  ولد 
درس األدب العربي في جامعة بغداد بالعراق، ليتنّقل بعد إتمام دراسته 
إلى  ويعود  وتونس،  وقبرص  ودمشق  وبيروت  عّمان  بين   ،1975 عام 
في  وُيشارك  الثقافية  الصحافة  في  العمل  وُيكمل   ،1991 عام  األردن 
عمله  منها  واألدبي�ة،  والثقافية  السياسية  المجاّلت  من  العديد  تحرير 
لمجلة  وُمحّرًرا   ،)2000-1996( الكرمل  لمجلة  تحرير  كسكرترير 
مجلة  في  ومحّرًرا  الفلسطيني�ة،  الثقافة  وزارة  عن  الصادرة  »دفاتر« 
»فلسطين الشباب« ومجلة »الحرية« ومجلة »الفكر الديمقراطي«.

ا في مدين�ة رام هللا. وهو أديٌب شامٌل ُمتعدد  ُيقيم زكريا محمد حاليًّ
األصوات  أبرز  من  واحًدا  اعتب�اره  جانب  فإلى  والمواهب،  االهتمامات 
الشعرية العربي�ة الُمعاصرة، فهو روائي ومؤلف قصص أطفال وباحث 
وكاتب مقاالت ورّسام ونّحات، صدَر له ما يزيد عن 35 كتاًبا في الشعر 
والرواية والميثولوجيا والتاريخ والنقوش القديمة وأدب الطفل، إضافًة 
منها  مسرحيات،  ثالث  كتَب  كما  والدراسات،  المقاالت  عشرات  إلى 

احتفال في قلعة الموت.
 زكريا محمد مسيرته الشعرية عندما كان في بداية العشريني�ات 

َ
بدأ

من عمره في سبعيني�ات القرن الماضي، مع نشر أولى قصائده في احدى 
بسنواٍت  بعدها  لُتالقي  بغداد،  في  ُيقيم  كان  حين  العراقية  المجاّلت 
عام  األردني�ة  الشعب  جريدة  في  نشرها  التي  »اعتذارّية«  قصيدته 
ردني�ة. نشَر 

ُ
1978 ترحيًب�ا وتدوااًل نقدًيا واسًعا في الصحافة الثقافية األ

 2020 عام  وفاز   ،1981 عام  أخيرة  قصائد  األولى  الشعرية  مجموعته 
محمد  زكريا  أّن  اللجنة  بي�ان  في  وجاء  درويش،  محمود  مؤسسة  بجائزة 
»واحًدا من أبرز الشعراء العرب المعاصرين، ومن الذين وصلوا بالنص 
الشعري، عموًما، وقصيدة النثر، على وجه الخصوص، إلى آفاٍق جديدة 
وبالغ  العام  الشأن  في  االنهماك  شديد  »شخٌص  وأّنه  مسبوقة«،  غير 
في  الشجاعة،  بالغ  هو  مثلما  وموقفه،  رأيه  عن  التعبير  في  الشجاعة 
الوقت عين�ه، في إعادة النظر في رأيه الخاص نفسه إذا بدا له وجٌه آخُر 

جديٌد من الحقيقة«.
بطاقة تعريف
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ُترجمت بعض أعماله إلى اإلنجليزية والفرنسية واإلسباني�ة، ويصدُر 
هناك طيور ال  له عام 2020 كتابان يضّمان ُمختارات شعرية ُمترجمة: 
ُتغني أبًدا باإلسباني�ة في بوينس آيرس )األرجنتين(؛ سوف نسمع خبب 
الحصان حتى الفجر بالكورية في سيؤول )كوريا الجنوبي�ة(. وحاز كتابه 
من  لألطفال  كتاب   101 بين  من  الشرف  الئحة  على  المطر«  »ُمغّني 
العالم العربي من مؤسسة آنا لين�د األورومتوسطية للحوار بين الثقافات 
الحميد  عبد  مؤسسة  من  بدعم  مسرحي  عرض  إلى  وتحّول   ،)2010(

شومان )2019(.

شعر 
قصائد أخيرة. بيروت: اتحاد الكّتاب الفلسطينيين. 1981. 	
أشغال يدوية. لندن: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1990. 	
الجواد يجتاز إسكدار. لندن: دار السراة، 1994. 	
والنشر،  	 للدراسات  العربي�ة  المؤسسة   : بيروت  شمس.  ضربة 

.2003
أحجار البهت. رام هللا: مؤسسة فيصل عبد الهادي/ دار الناشر،  	

.2008
كشتب�ان. رام هللا: دار الناشر ، 2014. 	
علندى. رام هللا: دار الناشر ، 2016. 	
زراوند. رام هللا: دار الناشر ، 2020. 	

رواية
العين المعتمة. رام هللا: اتحاد الكّتاب الفلسطينيين، 1997. 	
عصا الراعي. رام هللا: دار الناشر، 2002. 	

أدب الطفل
هللا:  	 رام  البخاري.  الدين  بهاء  رسوم  الحيوانات.  خرست  حين 

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، 1998.
للتعليم  	 تامر  مؤسسة  هللا:  رام  عيوشي.  سامح  رسوم  نّمولة. 

المجتمعي، 1999.

للتعليم  	 تامر  مؤسسة  هللا:  رام  الحروب.  بشار  رسوم  الطائرة. 
المجتمعي، 2003.

مؤسسة  	 هللا:  رام  الخالدي.  أحمد  رسوم  األرض.  في  زهرة  أول 
تامر للتعليم المجتمعي، 2008.

تامر  	 مؤسسة  هللا:  رام  الخالدي.  أحمد  رسوم  الَمطر.  ُمغّني 
للتعليم المجتمعي، 2010.

شعشبون. رسوم نادين صيداني. رام هللا: مؤسسة تامر للتعليم  	
المجتمعي، 2011.

للتعليم  	 تامر  مؤسسة  هللا:  رام  الخالدي.  أحمد  رسوم  أميرة. 
المجتمعي، 2013.

للنشر  	 الشروق  دار  عّمان:  قدوح.  نبي�ل  رسوم  والثعلب.  األرنب 
والتوزيع، 2018.

والتوزيع،  	 للنشر  الشروق  دار  عّمان:  قدوح.  نبي�ل  رسوم  الِقدر. 
.2018

للنشر  	 الشروق  دار  عّمان:  قدوح.  نبي�ل  رسوم  الحجارة.  زارع 
والتوزيع، 2018.

للنشر  	 الشروق  دار  عّمان:  قدوح.  نبي�ل  رسوم  النوم.  زهرة 
والتوزيع، 2018.

ميثولوجيا وتاريخ
دار  	 عّمان:  القدماء.  الفلسطينيين  لغز  كشف  طيء:  نخلة 

الشروق للنشر والتوزيع، 2003.
عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية. القاهرة: آفاق للنشر  	

والتوزيع، 2009.
ذاُت النحيين: األمثال الجاهلّية بين الطقس واألسطورة. عّمان:  	

األهلية للنشر والتوزيع، 2010.
وآخرون )تحرير(. أوراق عائلية: دراسات في التاريخ االجتماعي  	

بيروت:  الجواد.  عبد  صالح  مراجعة  لفلسطين.  المعاصر 
مؤسسة الدراسات الفلسطيني�ة، 2011.
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ديانة مّكة في الجاهلّية: كتاب الحمس والطلس والحّلة. عّمان:  	
األهلية للنشر والتوزيع، 2012.

فضاءات  	 عمان:  واألسطورة.  اللقب  كتاُب  الحجارة:  مضّرط 
للنشر والتوزيع، 2013.

دار  	 هللا:  رام  والقداح.  الميسر  كتاب  الجاهلّية:  في  مّكة  ديانة 
الناشر، 2014.

في  	 فلسطين  في  اليهودية  نشوء  موسى:  حّية  ُسحقت  عندما 
العصر الفارسي. عّمان: األهلية للنشر والتوزيع، 2018.

نقوش قديمة
اللغز والمفتاح: ُرقم دير عال ونقوس سين�اء المبّكرة. رام هللا: دار  	

الناشر، 2015.
نقوٌش عربّي�ة قبل اإلسالم. رام هللا: دار الناشر، 2015. 	

دراسات
المؤسسة  	  - مواطن  هللا:  رام  الفلسطيني�ة.  الثقافة  قضايا  في 

الفلسطيني�ة لدراسات الديمقراطية، 2002.
ديك المنارة: مداخالت في الثقافة والمجتمع. رام هللا: مواطن  	

- المؤسسة الفلسطيني�ة لدراسات الديمقراطية، 2003.
الراهب الكوري: سفر وأشياء أخرى. رام هللا: مواطن - المؤسسة  	

الفلسطيني�ة لدراسات الديمقراطية، 2005.

الشعر مهنة فظيعة

أحلُم أنني فقدُت الشعَر، وأنني لن أكتب�ه بعد اليوم. يتكرُر هذا الحلُم 
مثل حلِم الكساح: أكوُن صبًي�ا مع رفقتي فيطاردنا شيٌء مخيف. وحين 
آه،  أنا.  إال  ويطيرون  بأجنحتهم  الجميع   

ُّ
يرف بن�ا،  ُتمسك  أن  يدُه  توشُك 

أنا الوحيُد الذي بال جناٍح بينهم. ثم إن رجلّي كسيحتان أيًضا. ال أستطيع 
والعرُق  أصحو  ثم  وأصرخ.  فمي  الذعر  فيفتُح  أركض،  أن  وال  أطير،  أن 
أّنه  إلى األبد.  أنني فقدتُه  الشعر. أحلم  يبللني. يحصُل لي مثل هذا مع 
أال  لها:  أقول  الممقوتة.  نفسي  تهدئة  فأحاوُل  كسيًحا.  وتركني  طار 
تذكرين يا نفس كم كتبُت من قصائد حلوة؟ لقد كتبُت ما يكفيني من 
إن  تموت  سوف  مذعورًة:  رأسي  فوق  تنوُح  لكنها  واألغني�ات.  القصائد 

توقفت، سوف تموت.
الشعُر مهنة فظيعة.

صقٌر يحّلُق عالًيا فوق رأسك، ثم يهوي فجأًة ويقطع بمنقاره لسانك.

 زكريا محمد 
 23 أيلول/ سبتمبر 2015

حسام سالم،على الحدود،فلسطين - قطاع غزة
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