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وثائقي

بريد القدس

بقوة في «أمستردام»
فلسطين حضرت ّ
يمكن اعتبار القضية
الفلسطينية والحرب في
أفغانستان وصورة العرب
واملسلمني من أهم محاور
«مهرجان الفيلم الوثائقي
أمستردام» ()IDFA
في ُ
الذي اختتم أمس
أمستردام ـــ محمد األمين
في فيلم االفتتاح «حالة النجوم»
الذي حاز الجائزة الكبرى ألفضل
فيلم وثائقي طويل وأفضل وثائقي
ّ
هولندي ،يقدم الهولندي ليونارد
هلمريش ص ��ورة إن��دون�ي�س�ي��ا من
خالل عائلة منشطرة في معتقدها
ال��دي�ن��ي ب�ين امل�س�ي�ح�ي��ة واإلسالم.
ّ
ويتقصى مالمح صراع العائلة مع
املتغيرات املرتبطة بالدين والعوملة
والحداثة .أما الهولندي املخضرم
جورج سلويتزر ،فقد حظي فيلمه
«موطن» بأكبر حصة من األضواء،
ال على الصعيد السينمائي فحسب

ب ��ل ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال �س �ي��اس��ي ،إذ
ص � � ّ�رح ف ��ي امل �ه��رج��ان ع ��ن جريمة
ألرييل شارون ،كان شاهدًا عليها،
ّ
تمثلت في قتل طفلني فلسطينيني
ّ
مخيم شاتيال («األخبار»/٢٦ ،
في

.)٢٠١٠ /١١
ّ
ورب�م��ا اعتقد ج��ورج سلويتزر أن
أربعة عروض لفيلمه ليست كافية
للوصول إلى الهدف ،أي التعريف
ب�ح�ق�ي�ق��ة ال� �ص ��راع اإلس��رائ �ي �ل��ي ـــــ
الفلسطيني ،والكشف عن الجرائم
ال� � �ت � ��ي ن � �ف ��ذت � �ه ��ا إس � � ّ�رائ� � �ي � ��ل ضد
الفلسطينيني .ل ��ذا ،وظ ��ف منصة
اإلع�ل�ام إلك�م��ال رس��ال�ت��ه ف��ي فضح
امل�م��ارس��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ب��دءًا من
م��رح �ل��ة ال ��زع �م ��اء ال ��ذي ��ن وصفهم
باإلرهابيني الذين ط��ردوا السكان
في
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين م ��ن أراض �ي �ه��م ً
امل ��رح � �ل ��ة ال� �ت ��أس� �ي� �س� �ي ��ة ،وصوال
إل� ��ى ال �س��اس��ة ال� �ج ��دد كنتنياهو
وليبرمان اللذين «ليسا إرهابيني
بل مجرما حرب».
ورغ � ��م أه �م �ي��ة االس �ت �ع��ان��ة باملواد
ال � �ف � �ي � �ل � �م � �ي� ��ة ال� � � �ت � � ��ي ت� � � �ع � � ��ود إلى
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،وت��وظ �ي �ف �ه��ا ضمن
حقيقة
رؤي � ��ة ب��ان��ورام �ي��ة ل �ت �ق��دي��م
ّ
الصراع للمشاهد األوروب��ي ،إال أن

ن�ق�ط��ة ض�ع��ف ال�ف�ي�ل��م ت�ك�م��ن ف��ي أن
رؤي ��ة امل �خ��رج إل ��ى ال �ص��راع جاءت
متأخرة عن امل��ادة الفيلمية ذاتها.
ول �ع��ل اإلج ��اب ��ة ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا عن
السبب الذي دفعه إلى أن ينتظر كل
هذه السنوات كي يكشف عن جريمة
شارون في قتل الطفلني ،تؤكد هذا
االس �ت �ن �ت��اج .ف ��أي ��ام م �ج ��ازر صبرا
وشاتيال لم يكن األمر يعنيه.
ف�ل�س�ط�ين وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون كانوا
أنجزها
حاضرين بقوة عبر أفالم
ّ
ولعل
�رب.
م �خ��رج��ون أج ��ان ��ب وع � �
ً
أك �ث��ر ه��ذه األع �م��ال ت��أث�ي�رًا وجرأة
ه��و «دم��وع غ��زة» لفبيكه لوكبرغ.
ّ
قدمت املخرجة النرويجية مشاهد

أكثر األعمال تأثيرًا
وجرأة كان «دموع
ً
غزة» لفبيكه
لوكبرغ

م� ّ
�روع��ة من قتل إسرائيل لألطفال
ف� ��ي غ � � ��زة ،واس� �ت� �ع� �م ��ال األسلحة
امل� �ح� �ظ ��ورة دول� �ي ��ًا ض ��ده ��م ،فيما
تناول املخرج األردني الفلسطيني
محمود املساد في «ه��ذه صورتي
ع� �ن ��دم ��ا ك� �ن ��ت م� �ي� �ت ��ًا» ج ��ان� �ب ��ًا من
الصراع برؤية موضوعية وحذرة.
أما «شارع أبو جميل» للمخرجني
ال �ف��رن �س �ي�ين أل �ي �ك �س��ي مونشوفي
ّ
وستيفان مارشيتي ،فيقدم صورة
محايدة عن الواقع املعيشي ألهل
القطاع ،وأهمية األنفاق بوصفها
امل �ن �ف ��ذ ال ��وح� �ي ��د ل �ل �ح �ص��ول على
األدوية والطعام .ويتناول القصف
ال � ��ذي ت �ع��رض��ت ل ��ه م ��ن ّالطائرات
الحربية اإلسرائيلية .لكن الفيلم
ّ
في
ي� �ت� �ج ��ن ��ب ال � � �خ� � ��وض ع� �م� �ي� �ق ��ًا ّ
القضية ،ويكتفي بالتلميح إلى أن
الجهة الوحيدة القادرة على إغالق
هذه األنفاق هي غير إسرائيلية.
ال�ل�اف ��ت ف ��ي امل �ه��رج��ان ك ��ان غياب
األف � � �ل � ��ام ال� � �ت � ��ي ت � �ت � �ن � ��اول الشأن
ّ
مجرد مصادفة؟
العراقي ،فهل هي
أم ال�ج�م�ه��ور ال�ه��ول�ن��دي بعيد عن
تلك امل��أس��اة ل�ك��ون دول�ت��ه ال تملك
م�ص��ال��ح اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة معلنة في
بالد الرافدين.

وقفة

حقًا؟
«إسرائيل األخرى» ...هل هي موجودة ّ
عكا ــ رشا حلوة
ّ
اختتم أخ�ي�رًا «م�ه��رج��ان إسرائيل
األخ� � ��رى ل�ل�أف�ل�ام» ال � ��ذي ّ
خصص
ّ
دورت� � � ��ه ل� �ع ��رض أف �ل ��ام م� ��ا سماه
«األقليات» في إسرائيل ،بمن فيهم
الفلسطينيون من أهالي األراضي
املحتلة عام  .1948وكانت «الحملة
الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية
والثقافية إلس��رائ�ي��ل»  PACBIقد
أص � ��درت ب �ي��ان��ًا ي �ط��ال��ب بمقاطعة
ه��ذا امل�ه��رج��ان ال��ذي ت� ّ
�أس��س ،وفق
ال �ن ��ص ال �ت �ع��ري �ف��ي امل �ن �ش��ور على
ً
م ��وق� �ع ��ه« ،ل� �ي� �ك ��ون أداة للتغيير
ال �ث �ق��اف��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي ،ويعطي
نظرة قاطبة ع��ن طبيعة إسرائيل
كدولة ديموقراطية ،وعن الظروف
املعقدة لحياة األقليات التي تعيش
في الدولة اليهودية».
أه��داف املهرجان املعلنة إذًا ،إبراز
وجه «إيجابي» إلسرائيل ،من دون
ّ
نقدية ّإلى الكيان
تسليط أي نظرة
العنصري الغاصب .كأنها منصة
للضحية كي ّ
ّ
تعبر عن نفسها ،ما
ً
يعطي وجهًا ألطف وأكثر احتماال

الستالبها واضطهادها .ذل��ك هو
«ه��ام��ش ال��دي�م��وق��راط�ي��ة» املزعوم
ف � ��ي دول� � � ��ة االح � � �ت �ل ��ال .وه� � � ��ذا هو
ال�خ�ط��اب التفريغي ال��ذي ال تملك
ّ
ّ
اإلسرائيلية
التقدمية
سواه النخبة
ف��ي معظمها :ال�ه��رب م��ن مواجهة
ح�ق�ي�ق��ة االس �ت �ع �م��ار االستيطاني
ال � ��ذي ي �ع �ي �ش��ه ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ـــــ
وخصوصًا من بقوا في الداخل ـــــ
منذ  62عامًا ،وإخ��راج الصراع من
سياقه التاريخي الفعلي.
ع �م��ر ال� �ب ��رغ ��وث ��ي ،أح � ��د مؤسسي
«ال�ح�م�ل��ة الفلسطينية للمقاطعة
األك��ادي�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة إلسرائيل»
ّ
( ،)PACBIي � ��رى أن «م � ��ا ُس ّمي
«م� � �ه � ��رج � ��ان إس � ��رائ� � �ي � ��ل األخرى
ل�لأف�لام» ي�ص� ُّ�ب ف��ي خ��دم��ة أهداف
ح �م �ل��ة ت �ل �م �ي��ع ص� � ��ورة إسرائيل،
امل� �ع ��روف ��ة ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ب � � � �ـBrand
 .Israelوهذه الحملة أطلقتها وزارة
الخارجية اإلسرائيلية ع��ام ،2005
العدوان
وض��اع�ف��ت تمويلها ب�ع��د ُ
على لبنان في تموز  ،2006وف ّعلت
أكثر بعد ال�ع��دوان على قطاع غزة
املحتل واملحاصر في نهاية 2008

حملة تلميع صورة
إسرائيل المعروفة
بـ Brand Israel
وأوائل  .»2009وبحسب البرغوثي،
ّ
فإن هدف هذه الحملة الدعائية هو
إب ��راز إن �ج��ازات إس��رائ�ي��ل الثقافية
وال �ع �ل �م �ي��ة ،وت �ح��وي��ل األن� �ظ ��ار عن
ج��رائ�م�ه��ا وان�ت�ه��اك��ات�ه��ا املستمرة
للقانون الدولي.
ّ
ورغ � � � ��م أن Other Israel Film
 ،Festivalال يلقى دع�م��ًا م��ادي��ًا من
ّاملؤسسة الرسمية اإلسرائيلية ،إال
أنه يتعاون مباشرة مع مؤسسات
صهيونية لها باع طويل في الحركة
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وم � �ح� ��اوالت تغطية
ّ
ج��رائ��م إس��رائ �ي��ل .ي�ك�ف��ي أن بيانه
ال �ت �ع��ري �ف� ّ�ي ي �ت �ح� ّ�دث ع ��ن إسرائيل
ك��دول��ة «ي �ه��ودي��ة وديموقراطية»

ت�ع��ان��ي ب�ع��ض امل�ش��اك��ل م��ع األقلية
ال �ق��وم �ي��ة! «واج� �ه ��ة امل �ه��رج��ان هي
واج �ه ��ة ن ��اق ��دة ل�ب�ع��ض ممارسات
س ��رائ �ي ��ل ض ��د «األق� �ل� �ي ��ات» فيها.
إ ّ
كأنه محاولة إلعطاء الصوت اآلخر
م�ن�ص��ة للتعبير م��ن خ�ل�ال الفيلم.
وه��ذا م��ن دون ش��ك أس�ل��وب دعائي
ذكي ضمن حملة «براند إسرائيل»»،
ي � �ل � �ف� ��ت ال � � �ب� � ��رغ� � ��وث� � ��ي .ويضيف
«امل �ه��رج��ان ي��ري��د إظ �ه��ار الصورة
ّ
«األخ ��رى» التي تحتوي على الفن
واألدب وامل � � ��رح ،ف �ت �ب��دو إسرائيل
مستنيرة عصرية وديموقراطية،
تعاني تحديات مع أقلياتها ،كتلك
ال�ت��ي تعانيها دول غ��رب�ي��ة عديدة
م��ع األق �ل �ي��ات وامل �ه��اج��ري��ن» .تأتي
رسالة  PACBIبعد حملة خاضتها
خالل األشهر املاضية إلقناع نجوم
ع��امل �ي�ي�ن ب ��إل �غ ��اء م �ش��ارك��ات �ه��م في
م�ه��رج��ان��ات وع� ��روض إسرائيلية.
وكان من بينهم كارلوس سانتانا،
وإل� �ف� �ي ��س ك��وس �ت �ي �ل �ل��و ،واملخرج
البريطاني الشهير مايك لي ،وقبله
رائ� ��د امل ��وج ��ة ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة الجديدة
جان لوك غودار...

«سينما الحمراء» وداعًا
مصطفى مصطفى
ب�ع��د االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي وأع� ��راض التمويل
األج �ن �ب��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة ف ��ي ال� �ق ��دس ،ي��أت��ي «منطق
السوق» ّ
ليقوض معالم الحاضرة العربية التي
تتأسرل يوميًا.
ف��ي ش��ارع ص�لاح ال��دي��ن األي��وب��ي ،ت�ح��ول مبنى «سينما
ّ
وتحولت
ال �ح �م��راء» إل ��ى ق��اع��ة ل�ل�أع ��راس وامل ��ؤت� �م ��رات،
ش ��رف ��ات ال �ق��اع��ة م �ط �ع �م��ًا ل �ل �س� ّ�ي��اح وال� �ع ��ائ�ل�ات ،بعدما
أع ��ادت «ش��رك��ة ال �ق��دس للسياحة واالس �ت �ث �م��ار» (إحدى
ش��رك��ات «ب��ادي �ك��و» ال�ق��اب�ض��ة) إح �ي��اء امل�ب�ن��ى امل�غ�ل��ق منذ
ُ .1989
ه � � �ك� � ��ذا ،ط� � ��وي� � ��ت  37عامًا
ط �ب �ع��ت ذاك � � ��رة أه� ��ل القدس
ووع �ي �ه��م م �ن��ذ  ،1952العام
ال ��ذي افتتحت ف�ي��ه «سينما
الحمراء».
ويبدو أن «ماكينة البزنس»
ل � ��ن ت � �ت� ��وق� ��ف ع � �ن� ��د تشويه
«س� �ي� �ن� �م ��ا ال� � �ح� � �م � ��راء» التي
اح �ت �ض �ن��ت ذات ي� ��وم تأبني
خ�ل�ي��ل ال�س�ك��اك�ي�ن��ي .الثقافة
�وف هذه
س � �ت� ��دخ� ��ل ف� ّ� ��ي ج� � � � ُ
وت ّ
طبع
املاكينة ل�ت��در رب�ح��ًا،
ال� � ��وع� � ��ي ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي مع
خ� �ط ��اب االح� � �ت �ل��ال .فحسب
التصريح الذي أدلى به ملوقع
ّ
السيد
،The Israel Project
منير قرط ــــ وهو املدير العام
ل� �ـ«ق� �ص ��ر ال � �ح � �م� ��راء» حسب
جار
اسمها الجديد ــــ «العمل ٍ
ع�ل��ى ج�ل��ب ف ��رق فولكلورية
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وإسرائيلية
الصالة التي
محترفة».
احتضنت
وأض � � � � � � � � ��اف ق� � � � � � � ��رط« :نحن
تأبين خليل
ن��وف��ر م �ك��ان��ًا لإلسرائيليني
وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ُليظهروا
السكاكيني،
ف��ول �ك �ل��وره��م .ه ��ذا م��ا يريده
ستقدم
ّ
السياح»!
للسياح
الثقافي
الحصار
�ذا
وس��ط ه�
ّ
«االحتالل
�ث
�
ل
�
�
ث
�
�
م
ض � �م� ��ن
الفولكلور
وال�ت�ط�ب�ي��ع وال �ب ��زن ��س» ،فإن
الفلسطيني
«الحمراء» باتت أشبه بقصر
واإلسرائيلي
دراك� � � � ��وال ال � � ��ذي ت � �ح ��وم فيه
ال ��ذك ��ري ��ات .ارت � ��أى املالكون
ال� �ج ��دد ب �ن��اء ق��اع��ة متعددة
الوسائط ،عوضًا عن إحياء
تلك ال�ص��ال��ة املغلقة منذ 20
س �ن��ة ،ب �ح� ّ�ج��ة أن «السينما
مكلفة».
وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن مصير «سينما ال�ح�م��راء» ليس
ب��أف�ض��ل م��ن م�ص�ي��ر «س�ي�ن�م��ا ال��ول �ي��د» ف��ي رام ال �ل��ه التي
تأسست عام .1955
إذ ُت َّ
حول اليوم إلى مبنى تجاري ،بعد سنوات من اإلغالق
واتخاذ درجها موقفًا لبائعي البسطات .وال يبدو مصير
«سينما النزهة» في القدس التابعة لـ«املسرح الوطني
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي» ف ��ي أف �ض ��ل ح � ��ال؛ إذ ت�ق�ت�ص��ر عروضها
ع �ل��ى أف �ل��ام ت �ج��اري��ة م �ص��ري��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى استضافة
أن �ش �ط��ة ال �ق �ن �ص �ل �ي��ات وامل �م �ث �ل �ي��ات األج �ن �ب �ي��ة وحفالت
ّ
التخرج!

كالكيت
ّ
■ بني مدينة حيفا ،وقرية معليا الجليلية ،ينقل املخرج
الفلسطيني ف ��ادي قبطي ع��دس�ت��ه .ف��ي «سماء»،
ينجز روائ�ي��ًا قصيرًا مبنيًا على قصة حقيقية ،هي
قصة فتاة فلسطينية في العشرين ،تريد أن تصبح
راق �ص��ة .لكن كيف السبيل إل��ى ذل��ك وس��ط العدائية
ال �ت��ي س�ت�ع�ي�ش�ه��ا ف ��ي ق �ل��ب امل��ؤس �س��ات األكاديمية
اإلسرائيلية؟ «مركز خليل السكاكيني الثقافي»
في رام الله (فلسطني) يعرض العمل ،عند السادسة
مساء  2كانون األول (ديسبمر) املقبل.
www.sama-movie.com
■ بعد إع�ل�ان انبثاقه مطلع تشرين األول (نوفمبر)
املاضي ،دعت الهيئة التأسيسية لـ«االتحاد الدولي
ل �ن �ق��اد ال �س �ي �ن �م��ا ال � �ع ��رب» ال �ن �ق��اد املتخصصني،
وال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال�ص�ح��اف��ة ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ،امل�ق�ي�م�ين في
ّ
العضوية
الوطن العربي ،أو خارجه ،إلى تقديم طلبات
ف��ي االت �ح��اد .تتألف الهيئة م��ن ال�ن�ق��اد محمد رضا،

وطاهر علوان ،وصالح سرميني .وجاءت املبادرة
في إطالق االتحاد بهدف «رفع شأن املهنة ،واالحتفاء
بالسينما ال �ج� ّ�ي��دة ( ،)...وج �م��ع ال�ن�ق��اد السينمائيني
ِّ
املتخصصني ،في كيان ُّ
يضمهم ،وينسق في ما
العرب
بينهم» .لالستعالمsalah_sermini@hotmail.com :
■ يواصل «مهرجان السينما األوروب�ي��ة ــــ »17
ع��روض��ه يوميًا ف��ي سينما «متروبوليس أمبير
ص��وف �ي��ل» (األش��رف� ّ�ي��ة ـــــ ب �ي ��روت) ،ع�ل��ى أن تختتم
ال�ت�ظ��اه��رة م �س��اء 5ك��ان��ون األول (دي�س�م�ب��ر) املقبل،
مع فيلم  Ballsللمخرج اللبناني السويدي جوزيف
ف ��ارس ،ال�ح��ائ��ز ج��ائ��زة أف�ض��ل م�خ��رج ف��ي «مهرجان
ال��دوح��ة ت��راي�ب�ك��ا ال�س�ي�ن�م��ائ��ي» األخ �ي��ر .لالستعالم:
 01/569400ــ 01/204080
■ وصل «هاري بوتر ومقدسات املوت ـــــ  »1إلى
ّ
ّ
يتصدر
اللبنانية أخ�ي�رًا ،ف��ي وق��ت
ص��االت السينما

ف�ي��ه إي � ��رادات ال�س�ي�ن�م��ا في
بريطانيا .الفيلم ه��و األول
م��ن ج��زءي��ن م��أخ��وذي��ن عن
الكتاب السابع في سلسلة
رواي� � � � � ��ات «ه� � � � ��اري بوتر»
للكاتبة ال�ب��ري�ط��ان� ّ�ي��ة جاي.
ّ
كاي .رولينغ .يبدو أن الفيلم
سيقدم م��ن جديد إيرادات
هائلة لشركة «وران��ر ب��روس» التي بلغت أرباحها مع
األجزاء الستة السابقة 5.4 ،مليارات دوالر.
■ ع� ��ام  ،2009ن� ��ال س �ب �ع��ة ج ��وائ ��ز «س � �ي� ��زار» ،من
ب�ي�ن�ه��ا ج��ائ��زة أف �ض��ل س�ي�ن��اري� ّ�و أص� �ل ��يّ ...أم ��ا اآلن،
ّ
األدبية .إنه فيلم «سيرافني»
فيحاكم بتهمة السرقة
للسينمائي الفرنسي م��ارت��ان ب��روف��وس��ت .يروي
ال �ش��ري��ط س �ي��رة ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة س �ي��راف�ين ل ��وي (1864
ـــــ  )1942ال�ت��ي أم�ض��ت آخ��ر أي��ام�ه��ا ف��ي مستشفى

ّ
العقلية .رغم نجاح العمل ،وجد بروفوست
لألمراض
نفسه أمام القضاء ،بتهمة سرقة تسعة مقاطع كاملة
من كتاب «سيرافني دو سانليس» («ألبان ميشال» ـــــ
 .)1986مؤلف الكتاب ،الناقد واملتخصص في تاريخ
ال�ف��ن أالن ف�ي��رك��ون��دول�ي��ه ،ات�ه��م ب��روف��وس��ت بالسرقة.
وبالفعل ،حكمت املحكمة بخمسني ألف يورو تعويضًا
لكل من املؤلف ودار النشر.
■ م��اي�ك��ل ه��ان�ي�ك��ي ،وإي��زاب �ي��ل ه��وب�ي��ر ي�ل�ت�ق�ي��ان من
ج��دي��د .ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال �ن �م �س��اوي ،وص��اح��ب «السعفة
ال��ذه�ب�ي��ة» ع ��ام  ،2009س�ي�ب��دأ ت�ص��وي��ر فيلمه «هذان
االثنان» مطلع شباط (فبراير) املقبل .وسيؤدي جان
ل��وي ترينتينيان ،وإيمانويل ريفا ،دوري البطولة في
ّ
إنسانية مذهلة .يتناول السيناريو حياة أستاذي
دراما
موسيقى بلغا الثمانني ،تنقلب حياتهما بعد إصابة
ّ
دماغية .هوبير ستؤدي هنا دور ابنة
الزوجة بجلطة
ّ
الثنائي ،وهي أيضًا موسيقية ،تعيش في الخارج.

