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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما

مهرجان «الجونة» بيروت عشية االجتياح ...والســودان «المعجزة»
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بالشراكة مع «نادي لكل الناس»ّ ،
تقدم «دار النمر» غدًا عرضًا ألول
مساء األفالم
أفــام ميشيل خليفي« .الــذاكــرة الخصبة» ( )1980شريط تسجيلي يرصد حياة امرأتين
تعيشان تحت االحتالل ،عاكسًا نضالهما اليومي والمقاومة التي اختارتاها .فرح حاطوم
المتمسكة بأرضها التي صادرها االحتالل الذي يسعى إلى إبــرام «تسوية» معها ،وسحر
خليفة التي اختارت المقاومة بالكتابة

«دار النمر» تستعيد باكورته «الذاكرة الخصبة»

بانوراما مصغرة
لخارطة السينما
العربية نشاهدها
حاليًا ضمن
«مهرجان الجونة»
ّ
المستمر حتى 27
أيلول (سبتمبر).
أفالم من المغرب
وتونس ولبنان
والسودان
ُ
وغيرها تعرض
تباعًا ّ
لتقدم فكرة
عن اإلنتاجات
الحديثة وسط
غياب ملفت لمصر
عن المسابقة
الرسمية

ميشيل خليفي:
فلسطين بنضال نسائها
عبدالرحمن جاسم
«ستموت في العشرين» مصاغ على طريقة حكايات األطفال الشعبية

الجونة ــــ عصام زكريا
ل ـعــل امل ـي ــزة األك ـب ــر ف ــي امل ـّهــرجــانــات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة أنـ ـه ــا تـتـيــح
مل ـش ــاه ــدي ـه ــا ال ـت ـع ــرف إل ـ ــى اإلنـ ـت ــاج
الـعــربــي ال ــذي يـصـعــب متابعته في
أي مكان آخــر .ومـهــرجــان «الجونة»
ّ
املستمر حتى  27أيـلــول (سبتمبر)،
يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ــرب ـي ــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ب ــان ــورام ــا
مصغرة لخريطة السينما العربية

حــالـيــا ،نتوقف الـيــوم عند بعضها.
في مسابقة األفالم الروائية الطويلة،
يـضــم امل ـهــرجــان أرب ـعــة أف ــام عربية
ه ـ ـ ـ ــي :الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـ ـ ــي «سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوت ف ــي
العشرين» (إخراج أمجد أبو العالء)،
وال ـل ـب ـنــانــي «( »1982إخ ـ ـ ــراج ولـيــد
م ــون ــس) ،وامل ـغ ــرب ــي «آدم» (إخ ـ ــراج
مــريــم ال ـت ــوزان ــي) ،والـتــونـســي «حلم
نورا» (إخراج هند بو جمعة).
ال ـف ـي ـلــم ال ـع ــرب ــي األول ال ـ ــذي عــرضــه
املهرجان هو «ستموت في العشرين»،

نادين لبكي
في مشهد
من «»1982
للبناني وليد
مونس

ال ــذي يــأتــي إل ــى «ال ـج ــون ــة» مسبوقًا
بدعاية هائلة .حصل الفيلم قبل أيام
على جــائــزة أفـضــل عمل أول (تحمل
اســم «أســد املستقبل») من «مهرجان
الـبـنــدقـيــة الـسـيـنـمــائــي» األخ ـي ــر .لكن
ً
الفيلم كان معروفًا قبال داخل أوساط
اإلن ـت ــاج املـسـتـقــل ال ـعــربــي ،إذ ش ــارك
فــي إنـتــاجــه ع ــدد كبير مــن الـشــركــات
مــن بــاد عربية مختلفة ،كما حصل
ع ـل ــى دع ـ ــم مـ ـتـ ـن ـ ّـوع م ــن م ـه ــرج ــان ــات
ومؤسسات أوروبية وعربية.

ينتمي «ستموت في العشرين» إلى
تلك النوعية من األعمال التي تجذب
االنـ ـتـ ـب ــاه والـ ـفـ ـض ــول واالسـ ـتـ ـع ــداد
ل ــإعـ ـج ــاب ب ـم ـج ــرد االسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
فكرته :فــي قرية ســودانـيــة تقليدية،
ي ـت ـن ـبــأ ش ـي ــخ ع ـ ـ ـ ّـراف ألحـ ــد األط ـف ــال
املــولــوديــن حديثًا بــأنــه سيموت في
سن العشرين .ولذلك يقضي الطفل
حياته محاصرًا خائفًا مع أمــه ،بعد
أن يرحل والده للعمل في بالد أخرى.
ّ
وع ـن ــدم ــا ي ـصــل إلـ ــى سـ ــن الـعـشــريــن

فالش
¶ غسان حلواني :فيلم ولقاء في «زقاق»
استغرق غسان حلواني (الصورة) الفيلم ست
سنوات ،لينجز فيلمه «طــرس :رحلة الصعود
إلى املرئي» (وثائقي ـ  1:16د ـ ـ  .)2018الشريط
ال ــذي ع ــرض فــي لــوكــارنــو وتــورنـتــو وأمـسـتــردام
وبيروت أخيرًا ،يختلط فيه الوثائقي بالتجريبي
ـود» شــاهــده املخرج
مــن خــال البحث عــن «مـفـقـ ٍ
ـوام طويلة ،ثم عاد ليراه من جديد .يطرق
قبل أعـ ٍ
امل ـخــرج هـنــا قـضـيــة املـخـطــوفــن وامل ـف ـقــوديــن في
ًَ
حــرب األهلية اللبنانية ( )1975-1990الـتــي مــا زال ــت ملفا شائكًا
الـ ّ
معلقًا حتى هــذه اللحظة .مـجــددًاُ ،
سي َ
عرض العمل عند الثامنة من
مساء األربعاء  25أيلول (سبتمبر) في «استديو زقاق» (كورنيش
النهر ـ بيروت) ،على أن يتبع العرض نقاش مع املخرج .لالستعالم:
70/324912
¶ «خطيئة» كاملة شمسي ...دعمها لفلسطين
سـحـبــت لـجـنــة تـحـكـيــم ج ــائ ــزة «ن ـي ـلــي زاك ــس»
األملــانـيــة الـجــائــزة املـمـنــوحــة لـلــروائـيــة البريطانية
من أصــل باكستاني كاملة شمسي ( 46عامًا
ـ ال ـص ــورة) فــي ال ـس ــادس مــن أي ـلــول (سبتمبر)
الحالي ،بسبب دعمها للقضية الفلسطينية .في
تقرير نشرته صحيفة الـ «غارديان» البريطانية،
ُ
قــالــت شمسي ّإن «م ــن الـعـجــب أن ت ـ َـع ـ ّـد حمالت
مقاطعة «إسرائيل» وسحب االستثمارات منها أمرًا مخزيًا يجعل

قرارها بمنحي
لجنة التحكيم (مؤلفة من ثمانية أعضاء) تعدل عن ً
الجائزة (تبلغ قيمتها  16,500دوالر أميركي)» ،معربة عن حزنها
لرضوخ اللجنة للضغوط وسحب الجائزة من كاتبة تمارس حقها في
التعبير وإبداء الرأي.
ّ
وأضـ ــافـ ــت ص ــاح ـب ــة كـ ـت ــاب «نـ ـ ــار الـ ـ ـ ــدار» أنـ ـ ــه «فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة ،أعـلــن بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو (رئ ـيــس وزراء
ال ـ ـعـ ــدو) ع ــزم ــه ع ـل ــى ض ـ ـ ّـم ث ـل ــث ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة إل ـ ــى األراضـ ـ ــي
الفلسطينية املحتلة ،بما يتعارض مع القانون الــدولــي ،تزامنًا مع
قتل القوات اإلسرائيلية ملراهقني فلسطينيني .ورغم هذاُ ،س ِحبت
ّ
مــنــي الـجــائــزة لدعمي حملة سلمية فــي األس ــاس ،هدفها الضغط
على الحكومة اإلسرائيلية».
وكــانــت لـجـنــة التحكيم قــد اخ ـت ــارت شـمـســي ّ
ألن روايــات ـهــا «تبني
جسورًا بني املجتمعات والثقافات» .من جهتها ،قالت اللجنة في
بيان« :عندما ّ
صوتنا لشمسي ،لم نكن نعلم أنها تشارك في الحمالت
ّ
الداعية إلى مقاطعة الحكومة اإلسرائيلية» ،الفتة إلى أن مواقفها هذه
تـتـعــارض بــوضــوح مــع األه ــداف القانونية للجائزة الـتــي تـنـ ّـص على
إع ــان وتجسيد املصالحة والـتـقــارب بــن الـشـعــوب والـثـقــافــات! في
املقابل ،جاء تعليق الـ  BDSعبر بيان اتهمت فيه أملانيا بـ «التورط في
جرائم االحتالل العسكري اإلسرائيلي والتطهير العرقي والحصار
والفصل العنصري» .تجدر اإلشارة إلى ّأن البرملان األملاني ّ
أقر في أيار
(مايو) املاضي قانونًا يعتبر حمالت ال ـ « BDSمـعــاداة للسامية،
ّ
وأنها تذكر بالفصل األكثر وحشية في التاريخ األملاني».
¶ سارة العبيدي :السينما لكسر الصورة النمطية للمرأة
دع ــت امل ـخــرجــة وال ـف ـنــانــة الـتـشـكـيـلـيــة الـتــونـسـيــة ،سـ ــارة الـعـبـيــدي

(ال ـ ـصـ ــورة) ،الـعــامـلــن ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة ،إل ــى «ك ـســر ال ـصــورة
النمطية لـلـمــرأة» .وقــالــت املخرجة لوكالة «روي ـتــرز» على هامش
الدورة  13من «مهرجان سينما املرأة في سال» الذي اختتم أمس
ّإن «كسر الصورة النمطية ،باإلضافة إلــى كل هــذا ،يحتاج إلــى قرار
سـيــاســي» .وتــابـعــت« :السينما مــرآة املجتمع .أظــن أن التغيير
منذ البداية يجب أن يكون من عمق املجتمع حتى ّ
نغير هذه
الصورة في السينما».
ّ
وحــلــت تونس ضيفة شــرف على هــذه ال ــدورة ،وشــاركــت فــي عرض
خمسة أفــام روائية طويلة ،من بينها فيلم العبيدي «بنزين» الذي
فاز بجائزة العمل األول في مهرجان السينما التونسية في .2018
وقالت العبيدي إن الفيلم الــذي اعتبر أول فيلم روائــي طويل لها بعد
أف ــام قـصـيــرة ع ــدة« ،ك ــان نــوعــا مــن الـتـحــدي
على عدة مستويات» ،مشيرة إلى أنه ُص ِّور في
ِّ
يصور فيها
الجنوب التونسي «في منطقة لم
سينمائيون من قبل ،وشــارك فيه ممثلون
مبتدئون».
أم ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـض ـمــون ،ف ـهــو يـحـكــي عن
الهجرة «التي تناولتها السينما العربية والعاملية
ب ــإسـ ـه ــاب ،ل ـك ـن ـنــي ت ـن ــاول ــت الـ ـظ ــاه ــرة ب ـطــري ـقــة
مغايرة تمامًا ّ
عما هو سائد ،ليس من وجهة نظر الذين يغادرون،
ّ
بل الذين يبقون في أماكنهم ينتظرون» .يذكر أن العبيدي درست
الفنون التشكيلية في بلدها ،ثم سافرت إلى بلجيكا حيث درست
السينما ،وقد أنجزت أفالمًا قصيرة عدة مثل «املوعد» ،وهو أول
عمل روائي لها ،و«آخر قاطرة»ُ .
وي َع ّد «بنزين» باكورتها الروائية
الطويلة.

بالفعل ،يتعني عليه أن يتخذ قــرارًا
بالعيش وعدم االستسالم للموت.
ي ــدور الـفـيـلــم فــي الـ ـس ــودان ويــرصــد
مـ ـظ ــاه ــر ف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة م ـ ــن ال ـح ـي ــاة
الـ ـي ــومـ ـي ــة وال ـ ـط ـ ـقـ ــوس وامل ــوس ـي ـق ــى
ال ـش ـع ـب ـي ــة .وال بـ ــد مـ ــن أن نـضـيــف
ّ
إل ـ ــى ذل ـ ــك أن ال ـ ـس ـ ــودان ب ـل ــد ُمـنـعــت
فيه صناعة السينما لعقود ،وأنها
ل ــم تـنـتــج ف ــي تــاري ـخ ـهــا سـ ــوى عــدد
محدود من األفالم ال يتجاوز أصابع
ّ
اليد الواحدة ،وأن البلد يشهد حاليًا
ثـ ــورة مـسـتـمــرة مـنــذ أش ـهــر أطــاحــت
ب ـن ـظ ــام ق ـم ـع ــي ش ــدي ــد االسـ ـتـ ـب ــداد،
ويستعد لدخول مرحلة جديدة من
تاريخه ...ال يقلل الكالم السابق من
أن ال ـف ـي ـلــم ج ـي ــد ،ب ــل ش ــدي ــد الـتـمـيــز
فــي بـعــض عـنــاصــره مـثــل التصوير
وشــريــط ال ـص ــوت ،وف ــي الـجــو الـعــام
ال ـ ــذي ي ـخ ـل ـقــه ،رغـ ــم ب ـعــض امل ـشــاكــل
التي يتركز معظمها في السيناريو.
بــاخ ـت ـصــار ،ه ــذا فـيـلــم م ـص ــاغ على
طــريـقــة حـكــايــات األط ـف ــال الشعبية،
ال تملك سوى أن تحبها بالرغم من
عدم إتقانها وسذاجتها.
وشـهــد امل ـهــرجــان كــذلــك ع ــرض فيلم
« »1982ال ــذي يــأتــي إل ــى «ال ـجــونــة»
تسبقه شهرته أيضًا ،إذ شهد عرضه
العاملي األول في «مهرجان تورونتو»
قـبــل أي ــام مــن «ال ـج ــون ــة» ،بــاإلضــافــة
إل ــى أن ــه أح ــد األع ـمــال الـفــائــزة بدعم
منصة «الجونة» في العام املاضي.
« »1982هــو العمل الــروائــي الطويل
األول ملـخــرجــه ول ـيــد م ــون ــس ،تلعب
بـطــولـتــه املـخــرجــة «الـنـجـمــة» نــاديــن
لـبـكــي م ــع ع ــدد م ــن األطـ ـف ــال .ت ــؤدي
دور م ـع ـل ـمــة ف ــي م ــدرس ــة اب ـتــدائ ـيــة
ت ـق ــع ع ـل ــى م ـ ـشـ ــارف ب ـ ـيـ ــروت عـشـيــة
ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ح ــزي ــران
(ي ــون ـي ــو)  ،1982خـ ــال يـ ــوم واحـ ــد.
يبدأ الفيلم برصد طقوس يوم رتيب
ع ــادي فــي املــدرســة املختلطة ،حيث
تـحــاول املعلمة ياسمني أن تتجاوز
ق ـل ـق ـهــا ال ـ ـخـ ــاص ب ـس ـب ــب ال ـح ـص ــار،
بـيـنـمــا يـنـشـغــل ال ـط ـفــل وسـ ــام ال ــذي
ال ي ـت ـج ــاوز ال ـح ــادي ــة ع ـشــر بـكـتــابــة
الرسائل الغرامية إلى زميلته جوانا.
وق ـب ــل أن يـنـتـهــي الـ ـي ــوم ال ــدراس ــي،
ّ
ت ـشــن ال ـط ــائ ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة غ ــارة
جوية كثيفة تقصف خاللها بيروت
ومحيطها بــال ـصــواريــخ .يـتــم إنـهــاء
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وت ــرحـ ـي ــل ال ـت ــام ـي ــذ إل ــى
بـيــوتـهــم ،لـكــن وس ــام ال يـفـكــر ســوى
فــي الــوسـيـلــة الـتــي يبلغ بـهــا جــوانــا
أن ــه كــاتــب ال ــرس ــائ ــل ال ـع ــاش ــق .وفـقــا
لتصريحات مخرجه ،يستند الفيلم،
إل ــى س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة ،وه ــو يــذكــرنــا
بأعمال لبنانية أخــرى حــول الحرب
األهلية تستند إلى السير الشخصية
لصناعها ،لعل أشهرها هو «بيروت
الغربية» للمخرج زيــاد دوي ــري .من
املـلـفــت أن امل ـهــرجــان الـ ــذي ي ـقــام في
مـصــر ويـفـتـتــح مــوســم املـهــرجــانــات
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،إذ ي ـس ـب ــق م ـه ــرج ــان ــات
«االس ـك ـنــدريــة» و«ال ـقــاهــرة» و«ش ــرم
الـ ـشـ ـي ــخ» و«أس ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» و«األقـ ـ ـص ـ ــر»
و«اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة» ،ل ــم ي ـج ــد فـيـلـمــا

مصريًا مالئمًا للعرض في مسابقة
األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــروائ ـ ـي ـ ــة .أم ـ ـ ــا ال ـف ـي ـل ـم ــان
امل ـصــريــان «مل ــا بـنـتــولــد» و«األم ـي ــرة
والـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــارس» فـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــان خـ ـ ـ ــارج
املسابقة .ينتمي «األميرة والفارس»
إلــى نوعية الــرســوم املتحركة ،وهو
مشروع /حلم عمره أكثر من عشرين
عامًا للمخرج والسيناريست بشير
الديك بإنجاز أول فيلم تحريك طويل
في العالم العربي .وحتى كتابة هذه
الـ ـسـ ـط ــور ،ل ــم ي ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم ب ـعــد.
أمــا «ملــا بنتولد» الــذي عــرض ضمن
املـهــرجــان ،فهو أيـضــا مـشــروع قديم
يتجاوز العشر سنوات عن سيناريو
ل ـل ـك ــات ـب ــة الـ ــراح ـ ـلـ ــة نـ ــاديـ ــن ش ـم ــس،
وبالفعل يبدو الفيلم ،رغم حسناته
ً
ال ـع ــدي ــدة ،قــدي ـمــا ش ـك ــا ومـضـمــونــا
وتكنيكًا .تم تصويره بكاميرا رقمية
ب ـس ـي ـط ــة ،ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن ال ـك ــام ـي ــرات
املتطورة التي يمكن الحصول عليها

«لما بنتولد» يحمل
بعض مزايا السينما
تمثيل
المستقلة ،من
وسرد حرّ،
شبه مرتجل،
واهتمام بالمشاعر
والتفاصيل

بسهولة هذه األيام.
يتكون الفيلم من ثالث قصص ليس
هناك رابط يجمعها ،سوى الظروف
ال ـت ــي ت ــدف ــع شـخـصـيــاتــه الــرئـيـسـيــة
ل ـل ـه ـجــرة :ش ــاب ــة مـسـيـحـيــة ت ـقــع في
ً
ح ـ ـ ّـب ش ـ ــاب م ـس ـل ــم ،ال ي ـ ـجـ ــدان ح ــا
سوى السفر للزواج والعيش في بلد
آخـ ــر ،وشـ ــاب ث ــري يــرفــض مــواصـلــة
«بـ ـ ـي ـ ــزن ـ ــس» أبـ ـ ـي ـ ــه ويـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارد ح ـل ـمــا
بالغناء والتأليف املوسيقي ،حتى
تأتيه دعــوة باالحتراف في الخارج.
أما القصة الثالثة فتبدو غريبة عن
القصتني األخريني ،حيث تدور حول
زوج فقير يضطر للعمل كـ «جيغولو»
ملواجهة متطلبات الحياة وتحقيق
حـلــم زوج ـت ــه بــاالن ـت ـقــال لـلـسـكــن في
شقة مستقلة بعيدًا عن شقة عائلته.
ينتمي الفيلم بوضوح إلى السينما
املستقلة منخفضة اإلنتاج ،ويحمل
بعض مزايا هذه السينما ،من تمثيل
طـبـيـعــي ش ـبــه مــرت ـجــل ،وسـ ــرد ح ـ ّـر،
واهتمام باملشاعر والتفاصيل أكثر
من الحبكة ،ولكن مشكلته األساسية
هــي غ ـيــاب االن ـس ـجــام بــن القصص
الـثــاث .إذ تـبــدو قصة «الجيغولو»
نــاتـئــة وب ـع ـيــدة ع ــن مـ ــزاج القصتني
األخــريــن ،بينما تبدو قصة املغني
مسطحة وفــاتــرة مقارنة بالقصتني
األخريني!

ربـ ـم ــا ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار ف ـي ـل ــم «ال ـ ــذاك ـ ــرة
الخصبة» ( 1980ـ ـ ـ  99دقيقة) للمخرج
الـفـلـسـطـيـنــي مـيـشـيــل خـلـيـفــي (مــوالـيــد
الناصرة ـ ـ  ،)1950واحدًا من أهم األفالم
التسجيلية ال الفلسطينية فحسب ،بل
ّ
يمتد
العربية أيـضــا .يـقـ ّـدم الفيلم الــذي
على قرابة مئة دقيقة ،نظرة خاصة إلى
املجتمع الفلسطيني من خالل تصوير
حياتي امرأتني فلسطينيتني مختلفتني
ل ـل ـغ ــاي ــة :خ ــال ــة امل ـ ـخـ ــرج ف ـ ــرح ح ــاط ــوم
ال ـتــي هــي أرم ـلــة ّ
وأم وجـ ـ ّـدة تـعـيــش مع
أحفادها ،فيما الثانية واحدة من أشهر
ال ـكــات ـبــات الـفـلـسـطـيـنـيــات ف ــي جـيـلـهــا،
سحر خليفة .حاطوم تعايش االحتالل
وت ـقــاومــه عـلــى طريقتها ضـمــن نظرية
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي م ـنــاطــق ما
يسمى بــال ــ :48الـبـقــاء عـلــى قـيــد الحياة
مـقــاومــة .فــي الــوقــت عـيـنــه ،تلجأ سحر
خليفة إلــى الكتابة كوسيلة «مقاومة»
فاعلة ضد االحتالل الصهيوني .خليفة
سرعان ما ّ
تحولت (أي ما بعد الفيلم)
إلى إحدى أهم الكاتبات وأشهرهن على
الفلسطينية .أكثر ما يلفت في
الساحة ً
بداية هو «افتتانه» باملرأة ،إذ ّ
يمر
الفيلم
الذكور مرور الكرام ،وهذا ّ
يعد تحية إلى
ّ
املرأة يوجهها الشريط .ذلك أن دور املرأة
الفلسطينية كان كبيرًا وحيويًا للغاية
(وم ــا ابتعادها هــذه األي ــام عــن ّ
أي دور
مركزي /رئيسي إال دليل ومؤشر على
سـ ــوء ال ــوض ــع الـفـلـسـطـيـنــي ال ـث ـقــافــي/
االجتماعي).
يـبــدأ الفيلمّ مــع ي ــدي ف ــرح حــاطــوم .يــدا
ام ـ ــرأة م ـســنــة ل ـكــن نـشـيـطــة ،ال تـتـحــدث
ك ـث ـي ـرًا .ك ـل ـمـ ٌ
ـات مـقـتـضـبــة ك ــل مـ ــرة ،لكن
ٌ
ـب ،ح ـت ــى مـشـيـتـهــا
ال ــوج ــه ج ــام ــد صـ ـل ـ ً
املثقلة تـبــدو واض ـحــة .ينتقل بعد ذلك
م ــع مــوسـيـقــى م ــن الـ ـت ــراث الـكــاسـيـكــي
الفلسطينية (أغ ـن ـيــة «ه ــا الل ـي ــة») مع
ثـ ــاث ن ـس ــاء ي ـخ ـبــزن وي ـن ـظ ـفــن ال ـث ـيــاب
بالطرق التقليدية .بعدها ،نشاهد فرح
ف ــي الـ ـب ــاص ت ـت ـح ــدث ع ــن ح ـيــات ـهــا مــن
الـخـلـفـيــة :الـلـهـجــة الفلسطينية القوية
تثبت أن املـخــرج أراد أن يحكي القصة
عبر لسان بطلتيه بال ّ
تدخل من أي
أي
ٍ
ـوع ك ــان ،وهــي واح ــدة مــن أهــم ميزات
نـ ٍ
مشهد من الشريط

ُ
أعـمــال الــدرامــا التوثيقية املـهـ ّـمــة .نحن
أمام فيلم من عام ( 1980يعني أنه ّ
صور
ٍ
فــي سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي) يمتلك
مـيــزات وتقنيات أعـمــال ال ـ ــdocu drama
ٌ
َ
هناك حزن كبير في شخصية
العاملية.
بطلته األول ــى (وح ـتــى الـثــانـيــة الحـقــا).
إن ـه ــا ال ت ـن ـظــر م ـب ــاش ــرة إلـ ــى ال ـكــام ـيــرا
ٌ
صور
حني تتحدث عن عملها ووراء هــا
لـلـمـسـيــح وت ــام ــذت ــه« :ال ـش ـغ ــل بــالــديــر
أحسن ،بس باملصانع بيعطي مصاري

قائدة المقاومة
العسكرية
في مدينة يافا مهيبة
خورشيد ،كانت قائدة
على والدها
وشقيقها الشاب

أكتر ،واألرض مش معانا عشان نعيش
منها» .إنها حكاية الفلسطيني الدائمة
وهاجسه ونكبته الدائمة التي ّ
سببها
َمن سلب األرض ّ
وحوله إلى «ضحايا».
البطلة الثانية سحر خليفة ،ذات مالمح
بشعر قصير ،حديثها
هــادئــة ،صلبة،
ٍ
كـ ـف ــرح (ال ـب ـط ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى) ث ــاب ــت ،حـتــى
أسئلتها مـبــاشــرة وأجــوبـتـهــا مباشرة
أكـ ـث ــر .ف ــي ال ـح ــال ـت ــن ،ك ــان ــت الـبـطـلـتــان
م ـب ــاش ــرت ــن ب ــا أي مـ ــواربـ ــة ،تـحـكـيــان
تجاربهما من دون أي «تجميل» .يظهر
ذلك حني يسألها املخرج عن «النضال»،
فتخبره سحر« :النضال؟ كل اللي عملته
أن ــا م ــا بـشــوفــه ن ـض ــال ،إذا ب ــدك تحكي
عــن النضال أعتقد الزم تحكي مــع حدا
ً
غيري» .هي ترى النضال عمال عسكريًا
(كما كان سائدًا آنــذاك) ومخالفة رأيها
أو تأييده هنا ال يغير في األمر شيئًا.
طبعًا سيقول لك بعض محللي األفــام
َّ
ّ
يتحدث عن «محاربة
وقراءاتها أن الفيلم

ال ــذك ــوري ــة» ف ــي املـجـتـمــع الفلسطيني،
ً
وه ـ ــذا الـ ـك ــام ق ــد ي ـب ــدو م ـق ـب ــوال إذا لم
تـكــن تـعــرف شيئًا عــن ذلــك املـجـتـمــع .إذ
ليس هناك ـ ـ خصوصًا ما بعد مرحلة
الثورة الفلسطينية ـ ـ ـ أي تهميش لدور
امل ـ ــرأة ،ف ـقــائــدة امل ـقــاومــة الـعـسـكــريــة في
مدينة يافا ـ ـ على سبيل املـثــال -مهيبة
خ ــورش ـي ــد ،ك ــان ــت ق ــائ ــدة ع ـلــى وال ــده ــا
وشقيقها الشاب ،ولم ينظر إليها على
أنها امرأة «عاجزة» عن القيادة .لذلك ،إن
محاولة إدغام الفيلم وإعطائه رداء ليس
له ،هو ربما محاولة إلعــادة «تسويقه»
ه ــذه األيـ ــام بـمــا يـتـنــاســب مــع «تــريـنــد»
العصر الحالي (حتى األكــاديـمــي منه)
باعتباره «ينادي بحقوق املــرأة ويهتم
بها» منذ زمن بعيد ،وهو ٌ
أمر غير دقيق
ٍ
وال حتى صحيح.
ً
نشاهد سحر خليفة مثال تلبس ثيابًا
«أوروبـ ـ ـي ـ ــة» (إل ـ ــى حـ ـ ٍّـد مـ ــا) ف ــي الـفـيـلــم،

وال ن ـ ـجـ ــد مـ ـعـ ـت ــرض ــا عـ ـلـ ـيـ ـه ــا (ه ـ ـنـ ــاك
أيـضــا نـســاء كـثـيــرات ي ـمــررن فــي الفيلم
بــالـثـيــاب نـفـسـهــا ،م ــا يــوحــي بــأنــه كــان
أم ـ ـرًا طـبـيـعـيــا آن ـ ـ ــذاك) .األمـ ــر اآلخـ ــر هو
عالقة خليفة بزمالئها في العمل التي
ّ
«توجههن»
تتسم بالندية .حتى إنـهــا
ـان م ــا .الـفـيـلــم كـعـمــل وثــائـقــي/
فــي أح ـي ـ ٍ
درام ــي يمكن اعـتـبــاره تـصــويـرًا واقعيًا
ل ـح ـيــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن ت ـحــت االح ـت ــال
الـصـهـيــونــي ال ــذي يـظـهــر فــي كــل ثنايا
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عــن
الـسـيـطــرة عـلــى األرض ،أو امل ـعــامــل ،أو
حتى فـكــرة الـتـحــرر الـتــي يتطرق إليها
كثيرًا؛ كما في تعليق سحر على مسألة
عدم وجود خادمة في منزلها.
بــاخ ـت ـصــار ه ــو فـيـلــم ق ــدي ــم نـسـبـيــا ،إال
أن ــه ي ــؤرخ ويــؤرشــف تــاريـخــا مهمًا من
ت ــاري ــخ ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـمــومــا،
واملرأة الفلسطينية خصوصًا وهذا ٌ
أمر
ٌ
ـراع وجودية
مهم للغاية في معركة صـ ٍ
طويلة.
«ال ــذاك ــرة الـخـصـبــة» مليشيل خليفي (١٩٨٠
ـ ـ  ٩٩دقيقة ـ ـ باللغة العربية مــع ترجمة إلى
اإلنكليزية) 18:30 :مساء غد الثالثاء ـ ـ ـ «دار
الـنـمــر» (كليمنصو ـ ال ـح ـمــرا) ـ لــاسـتـعــام:
01/367013

