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ثقافة وناس

يارا بو نصار
تحية من األعماق
بيار أبي صعب
أدهشتنا املمثلة اللبنانية يارا بو
نصار في عملها الجديد ُمع أنالينا
َ
فروخ «نفس عميق» الذي ق ّدم أخيرًا
ٓ
في «ستايشن» في بيروت« .نفس
عميق» ثمرة شغل جدي طويل
النفس على الجسد واملشاعر وحاالت
القهر واالنغالق والفراغ والفوبيا
والهواجس ،وتداعيات العنف بأشكاله.
في مجتمع متخلف دمرته الحروب
األهلية واالنهيار املدني ...أو في الغرب
الرأسمالي املتقدم املستكني الى ثرواته
وإنجازاته.
نحن في املختبر املسرحي ،أو املسرح
املختبر .الذي يقوم على دراسة
املشاعر والحاالت اإلنسانية القصوى،
ّ
أدائية
ويحاول أن يجد لها معادالت ّ
ّ
وبصرية .في ديكور خفيف متقشف،
يغمره بياض املشفى ،أو املختبر،
حتى مالبس «فأرتي املختبر» مسرفة
ّ
املسرحية
في بياضها ...تعتمد
على تقنيات مسرح الصورة،
والفضاء االصطالحي الذي يقحم
ّ
املتفرجني ،ومساءلة اللغات املهيمنة
(فيديو املراقبة وتسجيل الصورة
واستعادتها) ،كما يعتمد على تواتر
اللغة الحركية واملونولوغات ،والحاالت
الشعورية ،الصخب الداخلي في
مواجهة الخواء والصمت.
العمل على درجة عالية من النضج
الفني ،في الرؤيا واللغة واألسلوب،
والبنية الدرامية  -السينوغرافية
املتقنة ،واألداء التمثيلي والجسدي،
والتوظيف الشعوري املتقن
للموسيقى (باد كونكا اليف على
املسرح) ،والقالب الذي يحاكي
اختبارًا علميًا غير بعيد عن معسكر
االعتقال.
هذه املسرحية املشدودة الى
ً
أعصاب املؤديتني (رقصًا وتمثيال)
وأنفاسهما ،تستعيد بلغة الجسد
حاالت القلق والعزلة .وترصد أثر
االنهيارات النفسية على السلوك
البشري ،وهي تجمع بني االبتكار
والنضج الفني ،في التعبير عن حاالت
وهواجس إنسانية تجد صداها
العميق اليوم في بيروت (أو أي مدينة
عربية أخرى) ،وإن كانت التجربة قد
تشكلت بشراكة سويسرية ّ
تحملها
أبعادًا وهواجس ومعاناة من املقلب
ّ
إضافية
اآلخر من العالم ،وهذه ّقوة
َّ
تسجل للعمل وتصنع فرادته .الشغل
على الجسد والفضاء ،وهندسة
املشاهد واملونولوغات واللغات .كل
شي مدهش وجديد.
إنجاز سنحفظه ليارا بو نصار التي
نتابعها بشوق ومتعة واهتمام ،من
تجربة الى أخرى :ممثلة استثنائية ال
تكتفي بهذا الدور ...بل تقارب التأليف
واإلخراج .وتتعامل مع خشبة املسرح،
كأرض ألسئلة جيلها املعلق في لبنان
بني زمنني ،بني عبء املاضي الثقيل
وخواء الراهن ،بني موت وحياة ،بني
يأس وإصرار على التجاوز .تطرح
يارا األسئلة الوجودية واإلنسانية
والخاص
الكبرى انطالقًا من املفرد
ّ
والحميم .وفي هذه التجربة تخطت،
بأشواط ،كل إنجازاتها املاضية.
تحية من األعماق.

تهويد القدس

ندوتان في بير زيت عن المشروع اإلستعماري

تزور التاريخ وذاكرة المكان
إسرائيل
ّ

تحويل القدس عاصمة سياحية بهدف تفريغها من أهلها (الصورة من مشروع «مبنى الدولة» للفنانة الفلسطينية الريسا صنصور)

تشكل قرية سلوان عينة
ّ
على كيفية تطويع
إسرائيل األساطير التاريخية
والروايات التوراتية من
أجل خدمة مشروعها
االستعماري .هذا ما
أضاءت عليه محاضرتان
أقيمتا أخيرًا في المتحف
الفلسطيني وفي
«جامعة بيرزيت» .عشية
الذكرى المئوية األولى
لتوقيع وعد بلفور
المشؤوم ،أضاءت
المحاضرتان على فكر
اليمين الديني االستيطاني
الذي يتج ّلى في القدس
ومحيطها كسلوان
والشيخ جراح
القدس المحتلة ـــ رزان حلبي
ال يمكن اعتبار سلوان (القرية األكثر
ال ـت ـصــاقــا ب ــال ـق ــدس ال ـق ــدي ـم ــة) أكـثــر
م ــن عـيـنــة تـسـهــم ف ــي تـظـهـيــر ص ــراع
الوجود الكامل على أرض فلسطني.
ص ـ ـ ــراع يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر م ـعــالــم
املكان وتحويل الزمان عبر أساطير
تــاريـخـيــة وروايـ ـ ــات تــورات ـيــة تـخــدم
م ـشــروعــا اسـتـعـمــاريــا حقيقيًا على
األرض .الجمع بني الواقع والعمالنية
من جهة ،والتشبث باملاورائيات من
جهة أخــرى ،منهج أتقنه االستعمار
االستيطاني الــذي اجـتــاح منطقتنا
وع ـمــل وم ــا زال يـعـمــل عـلــى تقسيم
الواقع الى محميات مغلقة جغرافيًا
واج ـت ـمــاع ـيــا .ه ــذا م ــا شــرحــه داوود
ال ـ ـغ ـ ــول ال ـ ـبـ ــاحـ ــث املـ ـتـ ـخـ ـص ــص فــي
الدراسات املقدسية ،خالل محاضرة
ب ـع ـنــوان «آف ـ ــاق وت ـح ــدي ــات» أقـيـمــت
أخيرًا ضمن فعاليات معرض «تحيا
القدس» في املتحف الفلسطيني في
ب ـيــرزيــت .حــالــة قــريــة س ـلــوان ليست

بـجــديــدة الـعـهــد ،إذ يــرجــع تاريخها
ّ
إلـ ــى ب ــداي ــة ه ـج ــرة ال ـي ـه ــود و«ح ـ ــل»
مشكلة يـهــود أوروب ــا ،أي منذ فترة
الــرحــات االستكشافية الـتــي قامت
بـ ـه ــا جـ ـمـ ـعـ ـي ــات ي ـ ـهـ ــوديـ ــة مل ـع ــاي ـن ــة
أرض فـلـسـطــن قـبــل ال ـه ـجــرة إلـيـهــا.
وأرض سلوان التي تقع في املنطقة
الجنوبية من البلدة القديمة ،أخذت
جـ ـ ــزءًا م ــن ه ـ ــذه ال ـح ـص ــة ف ــي خـضــم
ال ـب ـحــث ع ــن أرض «م ــدي ـن ــة داوود»
الـتــي لــم تثبت اآلث ــار أســاســا وجــود
أي دليل عليها في هذه املنطقة .ومن
هنا ،ارتبط موقع سلوان الجغرافي
بالفكرة الصهيونيةّ .
وأوضح داوود الغول أنه تم احتالل
ج ــزء م ــن س ـل ــوان خ ــال نـكـبــة ال ـ ـ 48
مـثـلـهــا م ـثــل س ــائ ــر أرض فـلـسـطــن.
وع ـن ــد احـ ـت ــال الـ ـق ــدس ،تـ ـ ّـم ضـ ّـمـهــا
مع استكمال كل عمليات الحفريات
ّ
الـتــي بــدأ العمل بها ســابـقــا ،ذاك أن
ّ
الفرضية التوراتية تقول بأن املنطقة
الشمالية لسلوان كــان تضم معبدًا.
لكن األعمال األثرية لم تثبت ذلك.
م ــن واق ـ ــع «ال ـع ـي ـن ــة» ـ ـ ـ ـ أي سـ ـل ــوان ـ ـ
نحاول هنا أن نفهم كيف استطاعت
الـصـهـيــونـيــة أن ت ـس ـت ـخــدم ال ـت ــوراة
ك ــرافـ ـع ــة ل ـخ ـل ــق إبـ ـ ــداعـ ـ ــات ج ــدي ــدة!
بكلمات أخــرى ،لم يقتصر استخدام
التوراة على كونه كتابًا مقدسًا بقدر
ُ
م ــا اس ــت ـخ ــدم ك ـنــص أدب ـ ــي لـتـطــويــر
الواقع عمالنيًا .ففي كل مرة ،كان يتم
ّ
تأويله ليتناسب مع مــراد املنظرين
وال ـ ـحـ ــاخـ ــامـ ــات بـ ـن ــاء عـ ـل ــى ظـ ــروف
ال ـي ـه ــود ف ــي زم ـ ــان ومـ ـك ــان مـعـيـنــن
ً
وصوال الى الفكرة الصهيونية.
نـتـيـجــة ل ـتــأويــات ـهــا واس ـت ـخــدام ـهــا
عـ ـل ــم اآلثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ُيـ ـثـ ـب ــت م ـنــه
ش ــيء حـتــى الـســاعــة ،ت ـحــاول الــدولــة
الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،أن ت ـض ـفــي
نــوعــا مــن الشرعية على استيالئها
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــي س ـ ـ ـلـ ـ ــوان ت ـ ـحـ ــت م ـس ـمــى
مــديـنــة داوود ،إلن ـشــاء مـتـنــزه أثــري
تــوراتــي فيها يخدم الــروايــة األثرية
واملشروع االستيطاني االستعماري.
ولـلـمـفــارقــة ه ـنــا ،يـضـيــف ال ـغ ــول أن
املــوقــع مبني فــي فـتــرة زمنية أطــول
من الفترة املذكورة في الـتــوراة ،مما
يدحض الرواية التوراتية.
منذ بداية التنفيذ الفعلي للمشروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،نـلـحــظ
تعددًا وتنوعًا في سلوكيات وأدوات
امل ـس ـت ـع ـ ِـم ــر ل ـت ـت ـنــاســب فـ ــي كـ ــل م ــرة

م ــع ظ ـ ــروف امل ــرح ـل ــة .ن ـجــد ذلـ ــك في
مقترحاتها لتحقيق أهدافها في ما
يتعلق بمدينة القدس .يشير الغول
ّ
فــي هــذا الـسـيــاق ،إلــى أن املخططات
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة املـ ــوضـ ــوعـ ــة ل ـل ـقــدس
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ــام ،فـ ـشـ ـل ــت فـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
أه ــدافـ ـه ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـتـهـجـيــر
السكان واالستيطان .لذا ،هناك اليوم
مـحــاولــة لـلـتـنــازل عــن ف ـكــرة تحقيق
ال ـه ــدف ب ـنــاء عـلــى األف ـك ــار الـقــديـمــة.
فــاملـخـطـطــات ال ـجــديــدة تـتـحــدث عن
الـسـيــاحــة والـثـقــافــة واآلثـ ــار ك ــأدوات
لتفريغ املدينة وتغيير بنيتها .جزء
من هذه املخططات يقضي بأن تكون
القدس عاصمة السياحة في الشرق
ّ
فتتحول إلى متحف ومكان
األوسط،
إلقــامــة األغـنـيــاء والـفـنــانــن ،ال مكان

توسع المستوطنات
ّ
أدى إلى محميات
عربية منفصلة عن
بعضها أو متصلة
جزئيًا في ما بينها
لـلـسـكــن ال ـع ــام .بـمـعـنــى آخ ــر ،بـهــدف
تحقيق فكرة املتحف املفتوح ،يجب
التخلص من السكان وأهل املدينة.
وبناء على صور مخططات ُعرضت
ّ
خ ــال الـ ـن ــدوة ،أشـ ــار ال ـغ ــول إل ــى أن
املـ ـتـ ـح ــف ي ـع ـت ـم ــد بـ ـشـ ـك ــل أس ــاس ــي
ع ـل ــى ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة وم ـح ـي ـط ـهــا.
ويـتــم تحديد محيط البلد القديمة
ب ـت ـق ـس ـي ـمــه ال ـ ـ ــى دوائـ ـ ـ ــر ع ـ ــدة تـضــم
ً
ك ــا مــن س ـلــوان ،واد ال ـجــوز ،الشيخ
جـ ـ ـ ــراح ،شـ ـ ــارع ال ـس ـل ـط ــان سـلـيـمــان
(ال ـش ــارع ال ــذي يــربــط ب ــاب الـســاهــرة
بـبــاب الـعــامــود) وب ــاب الخليل .جزء
مــن هــذه املخططات بــدأ العمل على
تنفيذها كالفنادق التي تم بناؤها
في منطقة الشيخ جراح ،وسياسات
تفريغ الـسـكــان مــن خــال االستيالء
على منازلهم ،باإلضافة الى ماميال
(مـ ــأمـ ــن ال ـ ـلـ ــه) وهـ ـ ــو م ــرك ــز ت ـج ــاري
وفـنــدق عند بــاب الخليل والحديقة

الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ـنـ ــه .م ـ ــواق ـ ــع كـ ـثـ ـي ــرة تــم
استهدافها والسيطرة عليها باتباع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات مـخـتـلـفــة كـتـحــويــل
ع ــدد م ــن امل ـنــاطــق ال ــى أم ــاك ــن عــامــة
كالحدائق.
ويبدو جليًا حضور الدين ومركزيته
في املشروع االستيطاني في القدس،
سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن خُـ ـ ــال «املـ ـيـ ـث ــول ــوجـ ـي ــا»
الـ ـت ــوراتـ ـي ــة امل ـس ـق ـط ــة ع ـل ــى ت ــاري ــخ
ال ـ ـقـ ــدس وم ـح ـي ـط ـه ــا ،أو مـ ــن خ ــال
األسـ ـم ــاء ال ـتــي تـطـلــق ع ـلــى املـنــاطــق
الـتــي ي ــراد االسـتـيــاء عليها .ولعله
مـ ــن املـ ـفـ ـي ــد هـ ـن ــا الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ي ــوم
دراس ــي حــول «الــديــن والسياسة في
ّ
إسرائيل» نظمته «جامعة بيرزيت»
أخيرًا بمبادرة «مدى الكرمل ـ املركز
الـ ـع ــرب ــي ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الـتـطـبـيـقـيــة» ،وبــرنــامــج املاجسيتر
في «الــدراســات االسرائيليةـ جامعة
بـ ـي ــرزي ــت» .خـ ــال هـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ،ق ـ ّـدم
ال ـنــاشــط الـحـقــوقــي وامل ـحــامــي عــاء
م ـحــاج ـنــة امل ـت ـخ ـ ّـص ــص ف ــي قـضــايــا
األرض وامل ـ ـس ـ ـكـ ــن ،مـ ــداخ ـ ـلـ ــة ح ــول
دور الــديــن ومــركــزيـتــه فــي امل ـشــروع
االستيطاني في القدس .وأشــار إلى
ّ
أن فكر اليمني الديني االستيطاني
ّ
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ي ـت ـجــلــى ف ــي ال ـق ــدس
ومحيطها كسلوان والشيخ جــراح،
مـ ـتـ ـط ــرق ــا ال ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت إسـ ـق ــاط
الـ ــروايـ ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ع ـل ــى مــديـنــة
سلوان («كفار هشيلوح» بالتسمية
الـعـبــريــة) مــن ج ـهــة ،وحـقـيـقــة املـكــان
مــن ّجـهــة أخ ــرى .وش ــرح انعكاسات
تضخم االستيطان الـيـهــودي داخــل
األح ـ ـيـ ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـق ــدس
ومحيطها.
وكمالحظة سريعة على تطور تاريخ
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
عـلــى كــل أرض فلسطني االنـتــدابـيــة،
ً
ن ـ ـ ــرى انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاال تـ ــدري ـ ـجـ ــا م ـ ــن ش ـكــل
ّ
املستوطنات املتجمعة حول بعضها
سواء في الجليل أو وسط فلسطني،
الى شكل استيطاني يتوزع على كل
ً
أرض فـلـسـطــن مـتـغـلـغــا ب ــن امل ــدن
وال ـب ـل ــدات الـفـلـسـطـيـنـيــة ،مـمــا ينتج
بـطـبـيـعــة ال ـ ـحـ ــال ،م ـح ـم ـيــات عــربـيــة
م ـن ـف ـص ـلــة ع ــن ب ـع ـض ـهــا أو مـتـصـلــة
جزئيًا فــي مــا بينها .هــذا مــا يــؤدي
ب ــالـ ـت ــال ــي إلـ ـ ــى حـ ــواجـ ــز ج ـغ ــراف ـي ــة،
وحــواجــز نفسية واجتماعية تقسم
ُ
روح املجتمع الواحد منتجة هويات
وأولويات ومطالب ُمجزأة ومشتتة.

