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يوميات ناقصة

نجمة للذكرى

صورة
وخبر

ّ
مـع مراعـاة إجـراءات الوقايـة ّمـن فيـروس كورونـا ،ينهمـك الغزيـون حاليـا
بعمليـات تجهيـز السـمك المملـح ،تمهيـدًا لبيعـه فـي األيـام األخيـرة مـن
شـهر رمضـان .فهـذه الوجبـة الشـعبية المتوارثـة عـن األجـداد والمعروفـة
ّ
بالــ «فسـيخ» ،تتربـع علـى رأس ّموائـد عيـد الفطـر .علـى الرغـم مـن طعمـه
القـوي ،هنـاك اعتقـاد سـائد بـأن للــ «فسـيخ» فوائـد صحيـة عـدة ،مـن بينهـا
تهيئـة جـدار المعـدة وتعويض النقص في السـوائل بعد صيام شـهر كامل.
(سـعيد الخطيـب ـــ أ ف ب)

أحيانًا ،إذا َ
ُ
سراب الصحارى،
أوجعني
َ ّ
دخان عابرة
سحابة
يكفيني ْأن أتطل َع إلى
ِ
ٍ
ُ
فأقضمها بــأجـفـ ِـانـ َـي الـظـمــأى وأق ـ ــول« :ه ــي ذي غيمتي»،
فأرتوي...
أرتوي وأنجو...
َ
َ
وقوعي في املوت...
أنجو إلى ما قبل
ْ
ً
 :أنجو حياة كاملة.
ْ َ ُ
ضيق َ
بي األرض ،أحلم
وأحيانًا ،إذ ت
ً
ً
ْ
ُ
فتصير واسعة وكثيرة؛
أحلمها واسعة،
ّ
ُ
َ
فأجعل ِمن كل صخر ٍة مائدة عرس
ّ
يوم عيدًا.
ِ
ومن كل ٍ
ٌ
ُ
فرط ما أنا ال حقود وال شحيح القلب)
أحيانًا ِ
(من ِ
َّ
ً
إذا َأ ُ
هديت وردة ،أو رغيفًا ،أو حبة هواء
َ
ولم أقرأ في عني َمن َأ ُ
هديت صيحة «شكرًا!»
ِ
ُ
أغ ـ ُ
َ
ـرس ُمـسـ ّـد َس كراهيتي فــي بــؤبـ ِـؤ قلب ِه ،وأطـلــق الـنــار بال
َت ّ
ردد.
وأحيانًاِ ،من كثرة ما ُش ُ
فت وعانيت،
ِ
ُ
ُ
هاوية الكابوس فأصرخ :أغيثوني!
أقع في
ِ
ُ
ُ
ُ
وأصرخ حتى َت َبت ّل ّ
َ
وشفتاي وأغشية قلبي
مخدتي
(أصرخ
بدموع الكوابيس)
َ
َْ
َِ ُ َ
َ
ّ
وحالا أفتح عيني على عيني من أغاثني
ً
ُ
َ
السماء قريبة ومضيئة
بص ُر
أ ِ
َ
ُ
أصابع قلبي إلى فوق...
فأم ُّد
ً
ُ
وأقطف نجمة للذكرى.

منوعات
«مهرجان األرض السينمائي» :المقاومة نهجًا وثقافة

ورحل رياض عصمت ...الحزن يليق بالثقافة السورية

انطلقت أخيرًا فعاليات ال ــدورة السابعة عشرة من «مهرجان األرض السينمائي»
ُ
ّ
التي تختتم بعد غـ ٍـد األحــد .املهرجان الــذي يندرج ضمن «أسبوع النكبة» ،تنظمه
«جمعية الـصــداقــة (سردينيا ـ ـ فلسطني)» ،بــدأ بسلسلة عــروض ألفــام سينمائية
تحاكي فلسطني ونضالها ،عبر صالة سينمائية افتراضية ،بعدما أجبر فيروس
ّ
كورونا القائمني على الحدث على إيجاد أساليب وتقنيات بديلة .استهل املهرجان
ّ
بعرض فيلم «عائد إلى حيفا» للمخرج العراقي جمال قاسم .وسيتمكن الجمهور
من متابعته خالل الفترة املتبقية من عمر الحدث ،إلى جانب أشرطة تتناول النكبة
والــذاكــرة الفلسطينية ،من بينها فيلم للمخرجة كــارول منصور بعنوان «ال سبيل
للعودة هناك ،يا عزيزي» الذي يحكي معاناة هجرة الفلسطينيني من مخيم اليرموك
إبان نكبة  .1948املهرجان الذي ّ
يعد الفلسطيني ّ
األول في أوروبا ،يهدف إلى تحفيز
ّ
اإلنتاج الفلسطيني وخاصة لدى فئة الشباب ودعم إبداعاتهم .كما عمد املنظمون
إلــى ترجمة األعـمــال املـشــاركــة إلــى اإليطالية لكي تصل مضامينها إلــى الجمهور
اإليطالي ،في إطار السعي نحو تحقيق مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية .ومن
خــال األف ــام الــروائـيــة والوثائقية ،يركز «مهرجان األرض السينمائي» كذلك إلى
ّ
إطالع ّالجمهور الغربي على الحكاية الفلسطينية ،خاصة أن القائمني عليه يقولون
مخرجني فلسطينيني وعاملني في مجال صناعة الفن السابع
دائمًا إنه رغم وجود
ّ
يهتمون بهذا القطاع ،غير أنه بحاجة إلى املزيد من التطوير واالستثمارات.

خليل صويلح

(ملشاهدة األفالم :الرابط على موقعنا)
من فيلم عائد إلى حيفا

أكاديمون وفنانون:
ُ
سكتوا فلسطين!
لن ت ِ

ّ
ّ
وقع حوالى  377أكاديميًا وفنانًا من
ّ
يعارض
أكثر من  30دولة على تعهد
ّ
اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات الـ ـص ــدقـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــدخـ ــل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـ ــن ِقـ ـ ـب ـ ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
والبلديات واملـســؤولــن الحكوميني
فــي أملــانـيــا بـهــدف إس ـكــات املــدافـعــن
عــن ال ـح ـقــوق الفلسطينية بموجب
الدولي.
القانون ّ
يـلـتــزم امل ــوق ـع ــون ب ـعــدم ال ـخــدمــة في
هيئات املحلفني أو لجان الجوائز أو
األكاديمي
استشارات التوظيف
في
ّ
ّ
فــي أملــانـيــا كلما تــوافــرت «مــؤشــرات
مقنعة على أن قــراراتـهــم قــد تخضع
للتدخل اإليديولوجي أو السياسي
أو اخـتـبــارات الـصــدقـيــة» .يــأتــي هــذا
ّ
التعهد ردًا على حــاالت عـ ّـدة ّ
تعرض
ُ
فيها فنانون وأكاديميون يشتبه في
دعمهم ل ـ «حــركــة مقاطعة إسرائيل
وسحب االسـتـثـمــارات منها وفــرض
ال ـ ـع ـ ـ ّقـ ــوبـ ــات عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ( )BDSإل ــى
القمعي وحمالت
التدخل السياسي
ّ
التشهير .وم ــن بــن املــوقـعــن نــذكــر:
إت ـي ــان بــال ـي ـبــار ،ن ـع ــوم تـشــومـسـكــي
(الـ ـص ــورة) ،ج ــودي ــث بــات ـلــر ،أه ــداف
سويف ،مايكل سوركني وغيرهم.

غ ـ ّـي ــب امل ـ ــوت ،أول م ــن أمـ ــس ،ريـ ــاض عـصـمــت ( 1947ـ ـ ـ  ،)2020ف ــي أح ــد مـشــافــي
شيكاغو ،إثر إصابته بفيروس كورونا .وكان الراحل أحد أعمدة الثقافة السورية
املــوســوعـيــة ،وإن ص ـ ّـب اهـتـمــامــه األس ــاس ــي فــي امل ـســرح كــاتـبــا ومـخــرجــا ونــاق ـدًا.
ّ
دراسـتــه األدب اإلنكليزي فــي جامعة دمشق فتحت أمــامــه آفــاقــا واسـعــة لالطالع
على املسرح الشكسبيري ،واملـســرح اإلغريقي ،قبل أن ينجز نصوصه الخاصة،
مثل «لعبة الحب والثورة» ،و«الحداد يليق بأنتيغون» ،و«هل كان العشاء دسمًا
ً
أيتها األخت الطيبة» ،وصوال إلى مسرحة املوروث الشعبي العربي «عبلة وعنتر»،
الخرافة» .هكذا ،شغل رياض عصمت
و«السندباد» ،و«ليالي شهريار» ،و«طائر
َ
الخشبة بأعمال متفاوتة الجودة ،في فرجة لم ترق إلى ما شهده املسرح السوري
في فترة السبعينيات املزدهرة .لعل حضوره النقدي كان أكثر أهمية لجهة التوثيق
والقراءة التطبيقية ،كما في «املسرح العربي وسقوط األقنعة االجتماعية» ،و«بقعة
و«املسرح العربي بني الحلم والعلم»،
ضوء :دراسات تطبيقية في املسرح العربي»،
ً
أضاء تجارب جيل
باإلضافة إلى عنايته بدراسة القصة السورية كتابة ونقدًا ،إذ
ّ
السبعينيات بـقــراءات نقدية رصينة في «قصة السبعينيات» .تنقل الراحل بني
مناصب كثيرة منها :مدير الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،عميد املعهد العالي
للفنون املسرحية ،سفير ،وزير للثقافة وأستاذ زائر في «جامعة نورث وسترن»
في الواليات املتحدة.

