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ثقافة وناس

ثقافة وناس

مهرجان

وثائقي

أفالم روائية ووثائقية من فلسطين إلى مصر

ّ
«قافلة» المخرجات تحط رحالها في صيدا

االفتتاح مع فيلم «واجب» للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر

آمال خليل
م ـســاء غــد الـجـمـعــة ،تنطلق فعاليات
الدورة  13من «مهرجان سينما املرأة»
تحت شعار «قافلة بني سينمائيات»
في بيروت وصيدا .يؤسس املهرجان
ذو النشأة املصرية ،لنسخته اللبنانية
بعد م ــروره فــي عــدد مــن بـلــدان العالم
الـعــربــي وأوروبـ ــا وأمـيــركــا الالتينية.
ليست النسوية ميزة امللتقى فحسب،
بل إنه أيضًا يسهم في تحرير األنشطة
الثقافية الكبرى من أســر املركزية في
العاصمة .على مــدى خمسة أيــام بني
 26و 30ن ـي ـســان الـ ـج ــاري ،سـتـتــوافــر
أم ــام الــراغـبــن بشكل مـجــانــي ،فرصة
مشاهدة تسعة أفــام طويلة وسبعة
أفــام قصيرة (مترجمة إلــى العربية)
مل ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــات مـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــر وفـ ـلـ ـسـ ـط ــن
وم ــدغـ ـشـ ـق ــر وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل
وف ـي ـي ـت ـن ــام وس ـل ــوف ـي ـن ـي ــا وه ــولـ ـن ــدا
والــدانـمــارك فــي «مــركــز مـعــروف سعد
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ً
الثقافي» فــي صـيــدا ،فضال عــن ثالثة
ع ــروض سـتـقــدم فــي «دار الـنـمــر» في
مخيم عني
بيروت ،وعــرض واحــد في
ّ
الـحـلــوة .فعاليات املـهــرجــان حضرت
بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع م ــؤس ـس ــة «ك ــاك ـي ــت
عربي» و«مركز أجيال» بالشراكة مع
«مركز معروف سعد» و«دار النمر».
ب ـع ـن ــاي ــة ،اخ ـ ـتـ ــارت إدارة امل ـه ــرج ــان
الفيلم ال ــذي يفتتح دورت ــه اللبنانية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـدًا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة فـ ـ ــي «مـ ــركـ ــز
م ـع ــروف س ـعــد ال ـث ـقــافــي» ف ــي ص ـيــدا.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ت ـ ـق ـ ـمـ ــص الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الفلسطينية والشتات ،تقدم املخرجة
الفلسطينية آن مــاري جاسر فيلمها
«واج ــب» (الجمعة  4/26ـ ـ س)20:00:
الـ ــذي تــرشــح ال ـع ــام امل ــاض ــي لـجــوائــز
األوس ـك ــار .يــأخــذ «ال ــواج ــب» عاصمة
ال ـج ـنــوب إل ــى مــديـنــة ال ـنــاصــرة حيث
ت ـ ــدور أح ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم الـ ــروائـ ــي عـلــى
م ــدى  96دقـي ـقــة؛ قـبــل أن تـجـيــب ابنة
بـيــت لـحــم ،عـلــى أسـئـلــة ح ــول عملها.

ليس بعيدًا عــن املــركــز ،وقبل ساعات
ق ـل ـي ـلــة مـ ــن «واج ـ ـ ـ ـ ــب» ،يـ ـع ــرض فـيـلــم
«تأتون من بعيد» للمخرجة املصرية
أم ــل رمـسـيــس فــي «مــركــز أج ـي ــال» في
عــن ال ـح ـلــوة ،إل ــى جــانــب ع ــروض في
مراكز أخرى .بحضورها ومشاركتها
فـ ــي نـ ـق ــاش حـ ــولـ ــه ،ت ـخ ـت ـبــر األخـ ـي ــرة

تسعة أفالم طويلة وسبعة
قصيرة من مدغشقر وسويسرا
والبرازيل وفييتنام وسلوفينيا...
تفاعل أهــالــي أكـبــر مخيمات الشتات
الفلسطيني مــع الـفـيـلــم ال ــذي يحكي
قصة املناضل الشيوعي الفلسطيني
ن ـج ــات ــي ص ــدق ــي ف ــي  84دق ـي ـق ــة ،بــن
مشاركته في الحرب األهلية اإلسبانية
ضـ ــد ال ـف ــاش ـي ــة إلـ ـ ــى ج ــان ــب ك ـث ــر مــن

ً
العرب ،وصــوال إلى اضطراره ملغادرة
بيروت إلى اليونان مع اندالع الحرب
األهلية .يعكس صدقي وأوالده الذين
يـعـيـشــون ف ــي ثــاثــة ب ـل ــدان مـتـبــاعــدة
(روسيا واليونان والبرازيل) ،حكاية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ــذي ط ـ ــرد مـ ــن أرضـ ــه
ليهيم بني بلدان العالم .يعود الفضل
لرمسيس بتعريف األجيال الصاعدة
إل ــى س ـكــرت ـيــر ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي في
فلسطني فــي الـثــاثـيـنـيــات ال ــذي طــرد
مــن حزبه وتـعــرض للتهميش بسبب
م ــواق ـف ــه امل ـس ـت ـق ـلــة ،ح ـت ــى وف ــات ــه فــي
أث ـي ـن ــا ع ـ ــام  .1979ب ــن ع ــام ــي 2007
و ،2018تنقلت رمـسـيــس بــن بـيــروت
وموسكو والبرازيل واليونان تجمع
أط ـ ـ ــراف ح ـك ــاي ــا امل ـن ــاض ــل ال ـ ــذي عـمــل
الحقًا مذيعًا في إذاعــة الشرق األدنى.
حتى مطلع الشهر الجاري ،نال الفيلم
جوائز عدة دولية وعربية آخرها في
«مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم
التسجيلية» مطلع الشهر الجاري.

االفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي الـ ـ ـه ـ ــوى
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،س ـ ـ ــوف ي ـح ـل ــق ب ـع ـي ـدًا
نـ ـح ــو أمـ ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا وآسـ ـ ـي ـ ــا ،ال
سـيـمــا م ــع ح ـضــور م ـخــرجــات أرب ـعــة
أف ـ ـ ــام لـ ـع ــروضـ ـه ــا .ال ت ـع ـل ــق األف ـ ــام
املـخـتــارة فــي بوتقة تنميط النسوية
وحصر قضاياها بالتمييز والعنف
والتسليع .معظمها يفتش عن الحق
والـعــدالــة فــي الـحــروب والـصــراعــات كـ
«فاهافالو مدغشقر.»1947 :
ّ
اخ ـت ـيــار األفـ ــام ه ــدف إل ــى إث ـب ــات أن
هموم النساء متشابهة حــول العالم.
ف ـي ـلــم «الـ ــزوجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة» لـلـمـخــرجــة
الفييتنامية آش مايفير يحكي قصة
فـ ـت ــاة ف ـي ـت ـنــام ـيــة فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة عـشــر
م ــن ع ـمــرهــا تـصـبــح ال ــزوج ــة الـثــالـثــة
ً
ّ
لثري لتنجب له أطـفــاال .ومــن األفــام،
«اليشيا» للمخرجة الهولندية ماسيا
أوم ــس و«الـحـكــايــة املــذهـلــة للكمثرى
الضخمة» للمخرجات الدانماركيات
ف ـي ـل ـيــب ل ـي ـب ـس ـكــي ويـ ــورجـ ــن الردام
وأمـ ــالـ ــي ن ـي ـس ـبــي و«ب ـ ـ ــرج ال ـ ـعـ ــذارى»
للمخرجة البرازيلية سوزانا ليرا.
فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» ،أوضـحــت
م ـن ـس ـقــة املـ ـه ــرج ــان فـ ــي ل ـب ـن ــان رش ــا
نـ ـج ــدي ب ــأن ــه «ي ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ــدي ـ ـث ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـتـ ــي
كـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـس ـ ــاء وراء ص ـن ــاع ـت ـه ــا
بـ ـه ــدف ت ـخ ـص ـي ــص مـ ـس ــاح ــة ألفـ ــام
املـخــرجــات الـتــي قــد ال تـنــال املساحة
ف ــي امل ـهــرجــانــات األخ ـ ــرى» .وتــوقـفــت
ع ـن ــد ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة الـ ـت ــي يـتـمـيــز
ب ـهــا امل ـه ــرج ــان ف ــي «ن ـق ــل الـنـشــاطــات
الثقافية إلــى خــارج بـيــروت» .وتشير
ّ
إلــى أن إدارت ــه «تعمدت تركيز معظم
ً
العروض في صيدا ،فضال عن إقامة
املخرجات الضيفات في املدينة طوال
أيامه» .في هذا اإلطــار ،تحدثت هدى
ح ــاف ــظ مـ ــن «مـ ــركـ ــز م ـ ـعـ ــروف س ـعــد»
عــن ال ـشــراكــة «الــدائ ـمــة والـكــامـلــة بني
امل ـه ــرج ــان واملـ ــركـ ــز» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
األخير «سيستضيف الــدورة الثانية
من املهرجان العام املقبل».
* «قافلة بني سينمائيات» :من  26حتى 30
نيسان في «مركز معروف سعد الثقافي»
(صـيــدا ـ جنوب لبنان) ومــن  27حتى 29
نيسان في «دار النمر» (بيروت) ـ ملزيد من
التفاصيل حول األفالم واملواعيد ،االتصال
على الرقم71/313637 :

ّ
رحلة شيقة بين حيفا وبيروت

منار سعد على خطى «اإلخوة سحاب»
زينب حاوي
بعد مشاركته في أكثر من مهرجان
محلي ودولـ ــي ،مــن بــرشـلــونــة ،إلــى
اإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــال ـس ــوي ــد ،وال ـه ـن ــد،
ولبنان ،حصد الشريط التسجيلي
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوة س ـ ـحـ ــاب» ( 2017ـ ـ ـ ـ ـ 30
دق ـي ـق ــة) ل ـل ـم ـخــرجــة ال ـش ــاب ــة م ـنــار
أســامــة سـعــد ،جــائــزة «أف ـضــل فيلم
ت ـس ـج ـي ـل ــي» فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة األخـ ـي ــرة
م ـ ــن «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة لـلـفـيـلــم
ّ
املصري القصير» (تنظمه الجامعة
األميركية في الـقــاهــرة) ،في دورتــه
الـثــانـيــة .وق ــد تـنــافــس الـشــريــط مع
ستة أفــام من الفئة نفسها ،وسط
م ـشــاركــة  71فـيـلـمــا م ــن تصنيفات
مـخـتـلـفــة هـ ـن ــاك .ك ـمــا حـ ــاز جــائــزة
«أفـضــل إنـجــاز مونتاج» تقاسمته
سعد مع يحي فدائي الذي ساعدها
فــي عملية الـتــولـيــف .الـفـيـلــم ثمرة
مشروع ماجستير ّ
أعدته سعد في
«الـجــامـعــة اليسوعية» قبل عامني
(ق ـس ــم ال ـع ــاق ــات والـ ـت ــواص ــل) عن
اإلخـ ـ ـ ــوة س ـ ـحـ ــاب :ال ـ ـيـ ــاس ،س ـل ـيــم،

ّوفـكـتــور .تخبرنا املـخــرجــة الشابة
أن ـه ــا خــاضــت ف ــي شــريـطـهــا رحـلــة
هـ ـ ـ ـ ــؤالء ،ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة ،ه ـ ــم ال ــذي ــن
ينتمون إلــى جيل النكبة ،اقتلعوا
من موطنهم الفلسطيني وتحديدًا
مـ ـ ــن ح ـ ـي ـ ـفـ ــا ،م ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـت ـه ـج ـي ــره ــم
إل ــى األردن ،وإقــام ـت ـهــم ف ــي لـبـنــان.
اإلخـ ـ ـ ــوة سـ ـح ــاب ،ال ــذي ــن يـنـتـمــون
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـيـ ــل الـ ـتـ ـهـ ـجـ ـي ــر واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
مـ ــن ِقـ ـب ــل ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ،لــم
ينسوا أب ـدًا مسقط رأس ـهــم :حيفا.
اسـتـعــاضــوا عــن االبـتـعــاد القسري
واملــريــر ،باملوسيقى العربية ،التي
ربـطـتـهــم بـتـلــك األرض ،وارت ـب ـطــوا
ب ـم ــوس ـي ـق ــاه ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وح ـت ــى
الغربية (من جهة األم) .منار سعد
ـ ـ ـ ال ـتــي تــرتـبــط عــائـلـتـهــا أي عائلة
أبيها النائب أسامة سعد ،بعالقة
وطيدة مع آل سحاب ـ ـ تضيء على
ال ــراب ــط املــوسـيـقــي مــع سـلـيــم الــذي
ص ــار أش ـه ــر مــاي ـس ـتــرو ف ــي مـصــر،
ومديرًا «للفرقة القومية للموسيقي
الـ ـع ــربـ ـي ــة» فـ ــي دار األوبـّ ـ ـ ـ ــرا ،وم ــع
فكتور والياس ،اللذين اتخذا درب

الـ ـت ــأري ــخ وال ـت ــوث ـي ــق لـلـمــوسـيـقــى
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وأي ـق ــون ــات ـه ــا
الـ ـخ ــال ــدة ،ع ـب ــر إص ـ ـ ـ ــدارات بـحـثـيــة
فــي ه ــذا الـخـصــوص ،أث ــرت املكتبة
العربية املوسيقية .وضمن أجــواء
عابقة بالحنني ،ينضم إلــى هــؤالء
املوسيقي زياد سحاب ،نجل فكتور
سحاب ،الذي اختارته سعد ،ليكون
ح ــاضـ ـرًا ف ــي ال ـف ـي ـل ــم ،ك ــون ــه يـمـثــل
ال ـج ـيــل ال ـثــانــي الـ ـش ــاب ،م ــن عــائـلــة
سحاب ،لتقف على حال الجيلني.
لم تتوقع املخرجة الشابة أن ينال
فـيـلـمـهــا ال ـج ــائ ــزة ،ب ـعــد مـشــاركـتــه
فــي «مـهــرجــان اإلسـكـنــدريــة للفيلم
ال ـق ـص ـيــر» ّم ــن دون أن يـحـصــد أي
جــائــزة .لكنها أحبت أن تـشــارك به
ّ
في هذا املهرجان ،الذي يحتم على
املـ ـش ــارك ــن ب ـ ــأن يـ ـك ــون ــوا حــام ـلــن
ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،وسـ ــاعـ ــدت
جنسيتها التي اكتسبتها من جهة
والدتها ،بدخولها السباق والفوز
بفيلمها ،الذي يحمل رسالة التعلق
بــالـجــذور ،ومـ ّـد جسور مــع املاضي
مشهد من الفيلم :الياس ،سليم ،وفكتور سحاب
عبر رابط املوسيقى.

ّ
ميرا صيداوي :حكاية من حكايا المخيم
فنون مشهدية

«كل الحق
ّ
عليي»
مسرحية
هي مزيج بين
الكوميديا
والتراجيديا
والواقع
المباشر
المشغول
بعناية

أمل رمسيس :سينما المرأة أرشيف لقضاياها
لــم تختلف مهنة أم ــل رمـسـيــس بــن أول مـشــوارهــا وآخـ ــره .بــدأت
مـحــامـيــة مـعــارضــة وانـتـهــت مـخــرجــة مـعـتــرضــة ،تــوجــت مـســارهــا
املـعــاكــس بـتــأسـيــس مـهــرجــان لسينما امل ــرأة فــي بـلــدهــا مـصــر .ال
تعيش من عمل األفالم التي تصنعها من ألفها إلى يائها وتنتجها
فــي معظم األح ـيــان «بـسـبــب مـحـتــواهــا الـسـيــاســي» ت ـقــول .شكلت
ً
استقاللية سينماها ،اسـتـكـمــاال الستقالليتها الـتــي ع ــادت إليها
بجوائز عــدة مــن مهرجانات عربية ودول ـيــة .قبل  15عــامــا ،قــررت
اإلقالع عن ممارسة املحاماة .سافرت إلى إسبانيا لدراسة السينما.
لم تكتسب أصــول اإلخ ــراج فقط ،بل اللغة اإلسبانية التي عرفتها
إلــى سينما أميركا الالتينية التي «ال تصل إلــى بالدنا .إذ تفصل
بيننا وبينها سينما أوروبــا والــواليــات املتحدة األميركية» .خلقت
ما يشبه التوأمة الضمنية بني عملها والسينما الناطقة باإلسبانية.
«وج ــدت قضايا مشتركة كثيرة بينهم وبــن الـعــالــم الـعــربــي ،لكن
ما يعيق التواصل هو اللغة» تقول لنا .بعد اجتيازها عائق اللغة،
شاركت في مهرجان السينما القصيرة في كوبا عام  2005بالفيلم
العربي الوحيد «بس أحــام» الذي فاز بجائزة «ليس ألنه األفضل،
بل ألنه الوحيد الذي ترجم لإلسبانية» .من هنا ،تصر على ترجمة
كل األفالم التي تنتجها أو تعرضها ملخرجات أخريات ،إلى لغة البلد
الذي تعرض فيه .في  ،2008أسست رمسيس «مهرجان القاهرة
الدولي لسينما املــرأة» األول من نوعه في العالم العربي .منه ،تفرع

مهرجان «بــن سينمائيات فــي العالم العربي وأميركا الالتينية».
طــوال الـسـنــوات العشر املــاضـيــة ،قــدم املـهــرجــان الـتـجــارب النسوية
السينمائية العربية واإليبرواميركية ومد جسر تواصل بني السينما
مــن بــاد الـشــام ومـصــر وامل ـغــرب الـعــربــي إلــى الـسـلـفــادور والبيرو
واملكسيك .ومــن املقرر أن ينظم دورتــه الحادية عشرة لهذا العام،
أفالم أمل رمسيس اختصرت الئحة «التابوهات» التي تحاصر اإلنسان العربي

في إسبانيا واملكسيك ،بعد اختتام عروض بيروت وصيدا املرتقبة
نهاية الشهر الحالي.
ال تهدف رمسيس إلى استدعاء اإلشكال مع السلطات .لكن بحثها
عن الحقائق املخفية واملمنوعة تحيلها إلى طريق مسدود مع تلك
السلطات ،منها نقل فعاليات املهرجان من القاهرة للمرة األولى هذا
العام .بحثها قادها عام  2003إلى كشف النقاب عن مشاركة 700
عربي في الحرب األهلية اإلسبانية ،منهم ضد نظام فرانكو الفاشي
ومنهم منضوون معه مجبرون بفعل االستعمار اإلسباني على
املـغــرب .ذلــك الــدور وثقته في فيلم «تــأتــون من بعيد» الــذي أنتجته
ع ــام  2018بـعــد  15عــامــا مــن الـبـحــث ،اضـطــرهــا ل ـشــراء الـحـقــوق
املحفوظة لجزء من أرشيف تلك الحرب .في أعمالها الثالثة السابقة،
اصطدمت رمسيس بحوائط مختلفة جمعتها في فيلمها «ممنوع»
ال ــذي صــورتــه قبيل «ث ــورة يـنــايــر» فــي ش ــوارع الـقــاهــرة ،مختصرًا
الئحة «التابوهات» التي تحاصر اإلنسان العربي .تابوهات انفجرت
الحقًا في فيلم «أثــر الفراشة» الــذي نقل املجازر الدموية والثقافية
واملجتمعية التي أصــابــت املجتمع املـصــري خــال الـثــورة وبعدها.
مصائر «الربيع العربي» لم تسمح لرمسيس بأن تستريح .إذ تعكف
حاليًا على كتابة سيناريو روائــي «عــن الـهــروب من املصائد على
أنواعها من املجتمع إلى السلطة».
آمال...

املخيم وأنــاســه بالطريقة الحقيقية
وال ـط ـب ـي ـع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـث ـل ــه ،ال كـمــا
يريد أن يصوره بعضهم .الزوجان
م ـت ـع ـل ـمــان وفـ ـن ــان ــان :ي ــاس ـم ــن هــي
رس ــام ــة آت ـي ــة م ــن م ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك،
فـ ـيـ ـم ــا عـ ـل ــي مـ ـح ــاس ــب م ـ ــن م ـخ ـ ّـي ــم
ش ــات ـي ــا .وهـ ـم ــا ي ـع ـي ـشــان ف ــي ه ــذا
امل ـخـ ّـيــم ،وت ــدور األحـ ــداث فــي إحــدى
الليالي حيث تتعقد األمــور وتصل
إل ــى حــد ال ـطــاق .هـنــا ينطق البطل
ب ـ ـقـ ــولـ ــه« :ك ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــق ع ـ ـلـ ـ ّـيـ ــي» ،فــي
إش ـ ــار ٍة مـنــه إل ــى أن ال ـحــق عـلـيــه في
كـ ــل امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ،والـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ،وك ــل
ال ـخ ـســائــر الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـعــرب ـيــة.
ي ـصــل إلـ ــى م ــرح ـل ــةٍ ه ـس ـت ـيــريــة بعد
ال ـض ـغ ــط ال ــرهـ ـي ــب وال ـك ـب ـي ــر ع ـل ـيــه،
فيفكر فــي الهوية الــزرقــاء ،بأشرطة
الكهرباء املتناثرة التي قد تقتله في
لحظةٍ ما كما فعلت مع غيره .يفكر
بـ ــاألونـ ــروا ال ـت ــي ق ــد ت ــوق ــف عملها

ّ
محاولة لتقديم فن فلسطيني
نابع من رحم المخيمات

عبد الرحمن جاسم
«إنـ ـه ــا ح ـك ــاي ــة م ــن ح ـك ــاي ــا امل ـخ ـ ّـي ــم،
ش ــاب وصـبـيــة ي ـت ــزوج ــان ،يـنـجـبــان.
تصبح الحكاية أكثر تعقيدًا ،لكنها
ت ـظ ــل ح ـك ــاي ــة م ــن ح ـك ــاي ــا امل ـخ ـ ّـي ــم».
بهذه العبارة تفتتح ميرا صيداوي
حــديـثـهــا ع ــن مـســرحـيـتـهــا الـجــديــدة
«ك ـ ــل الـ ـح ــق عـ ـل ـ ّـي ــي» الـ ـت ــي كـتـبـتـهــا

وأخــرج ـت ـهــا وسـتـقــدمـهــا مل ــدة ثــاثــة
أي ــام (غـ ـدًا الـجـمـعــة ،ويــومــي السبت
ً
مساء) على مسرح
واألحد ـ ـ السابعة
استديو «كون» (مجاور ملسرح «دوار
بشكل أو بآخر).
الشمس» ـ ـ يتبع له
ٍ
«إنها مسرحية مزيج بني الكوميديا
وال ـ ـتـ ــراج ـ ـيـ ــديـ ــا وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع امل ـب ــاش ــر
امل ـش ـغ ــول ب ـع ـنــايــة ك ــي ي ـظ ـهــر ب ـهــذا
ال ـش ـك ــل» ت ــؤك ــد ص ـ ـيـ ــداوي ،ال ـت ــي ال

ّ
تمثل في املسرحية ،لكنها استعانت
باملمثلة الـســوريــة ّ وتلميذة جامعة
 LAUبــاس ـكــال ج ــل ــوف ال ـتــي تشير
صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــداوي الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا اخـ ـت ــارتـ ـه ــا
ب ـعــدمــا شــاهــدت ـهــا ف ــي أعـ ـم ــال عــدة
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،وب ــاملـ ـمـ ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ع ـمــر أح ـم ــد ال ـ ــذي ي ـع ـمــل أي ـض ــا في
جـمـعـيــة «ك ــام ـب ـج ــي» ال ـنــاش ـطــة في
املـخـيـمــات« .ه ــي م ـحــاولــة لتصوير

خ ــال أي ــام ،وف ــوق كــل ه ــذا بالبحث
ال ـ ـ ـ ــدؤوب ع ــن حـ ـي ــاة أفـ ـض ــل ل ـح ـيــاة
ابنهما الصغير» توضح صيداوي
التي ّ
تسر لنا بــأن السبب الحقيقي
وراء كتابة املسرحية هــو تجربتها
الشخصية مع اإلنجاب« :لقد كتبت
هــذه املسرحية بسرعة كـبـيــرة ...أما
ال ـس ـبــب الـحـقـيـقــي خ ـلــف كـتــابــاتـهــا،
فـ ـه ــو ب ـب ـس ــاط ــة ابـ ـن ــي مـ ـي ــان عـلــي
الــذي أنجبته قبل ثالثة أشهر فقط.
طبعًا هنا فوجئت بوجود ضوابط
وق ــوان ــن تـحـكــم عــاقــة األم بطفلها
ف ــي ال ــوس ــط الـفـلـسـطـيـنــي .ضــوابــط
ت ـج ـع ـلــك ش ـخ ـصــا م ـق ـي ـدًا ب ـش ـكــل أو
بآخر ،ربما هي قيود محبة ،لكنها

أيضًا ّ
تقيد .هناك ما يجب أن تأكله،
وهناك الطريقة التي يجب التعامل
بها مع الطفل ،وحتى في إرضاعه،
وال ـلــوم والـتـقــريــع ال ــذي قــد تتعرض
له األم إذا لم ترضع طفلها إرضاعًا
طبيعيًا .م ــاذا لــو لــم تكن ق ــادرة؟ أو
ل ــم ي ـكــن ج ـســدهــا قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ذل ــك؟
املسرحية تـتـنــاول مشاهد مــن هذه
األفـ ـك ــار ،وف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه الـقـصــة
الرئيسية».
تـ ـح ــاول خ ــري ـج ــة ك ـل ـيــة املـ ـس ــرح فــي
الجامعة اللبنانية ،بــاالشـتــراك مع
امل ـخــرجــن ع ـلـ ّـيــه ال ـخــال ــدي وع ــوض
عـ ــوض (ش ــارك ـت ـه ـم ــا ف ــي مـســرحـيــة
«أي ـ ــوب ـ ــة» الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا وأخ ــرج ـه ــا
ع ـ ــوض وك ـ ــان ـ ــت ن ــاجـ ـح ــة وت ـن ـق ـلــت
بـعــروضـهــا ف ــي مـخـيـمــات ومـنــاطــق
ّ
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة) ت ـ ـقـ ــديـ ــم فـ ــن
فلسطيني نابع من رحم املخيمات،
كونها هي شخصيًا ابنة مخيم برج
البراجنة (جنوبي بـيــروت)« :نحن،
عـلـيــة ال ـخ ــال ــدي ،ع ــوض عـ ــوض ،أو
ك ـمــا نـسـمــى «ف ــرق ــة م ـســرح املـخـيــم»
نـحــاول أن نـقـ ّـدم فــي أعمالنا صــورة
تشبه سكان املخيم .طريقة ترضينا
وتكون بمثابة صورة واقعية لهم».
وكانت صيداوي قد انتهت منذ فترة
مــن فيلمها «الـ ـج ــدار» ال ــذي يحكي
ـان أرب ـ ـعـ ــة دعـ ــوة
عـ ــن مـ ـح ــاول ــة ش ـ ـبـ ـ ٍ
ال ـف ـنــان ال ـعــاملــي ال ـبــري ـطــانــي روج ــر
ووات ــرز (هــو مؤيد عاملي للمقاطعة
ضـ ــد ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي وم ــؤي ــد
للقضية الفلسطينية) لزيارة مخيم
ش ــات ـي ــا .وس ـي ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم ال ـعــام
امل ـق ـبــل م ـح ـل ـيــا ،لـكـنــه س ـي ـش ــارك في
املـهــرجــانــات الــدولـيــة قــريـبــا بحسب
املخرجة الفلسطينية.
«كـ ــل ال ـح ــق عـ ـل ـ ّـي ــي» 19:00 :م ـس ــاء غــد
الجمعة ،ويومي السبت واألحد ـ ـ استديو
«كون» (مسرح «دوار الشمس» ـ ـ الطيونة)
ـ ـ لالستعالم01/381290 :

