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أكشاك

شباب فلسطين صار لديهم «اتجاه»
سعيد محمد
لـيـســت م ـب ــادرة ع ـفــويــة ،ب ــل «واع ـيــة
تمامًا» .هكذا يشير تقديم «اتجاه»
ف ــي ع ــدده ــا الـتـجــريـبــي األول ال ــذي
ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن شـ ـه ــر آب (أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس).
ث ـل ــة م ــن ش ـب ــاب فـلـسـطـيـنــي وط ـنــي
تـقــدمــي يــرفــض أن يخضع لثنائية
الظالم بني املتقاتلني على السلطات
املوهومة املفروضة بحكم االحتالل،
أطلق قبل سنتني في رام الله وبيت
لحم ملتقى «نبض» الشبابي كإطار
يـعـمــل بـصـفــة تـطــوعـيــة عـلـنـيــة على
خلق قوة تغيير إيجابي بني الشباب
الفلسطيني ،إلعادة االعتبار لقضية
ال ـت ـح ــرر م ــن االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ،وت ـعــريــة
ســرديــة خـطــاب أوس ـلــو ،واالن ـخــراط
في النضال العاملي ملواجهة هيمنة
ثـقــافــة الـعــوملــة املـتــوحـشــة .التجربة
أفـ ـ ـ ــرزت مـ ـ ـب ـ ــادرات ع ـ ــدة اج ـت ـمــاع ـيــة
وثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ـ ّـي ـ ــة وط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـع ــاونـ ـي ــة
ّ
ومسرحية وناديًا للكتاب والقراءة
وس ـل ـس ـل ــة م ـ ـحـ ــاضـ ــرات أس ـب ــوع ـي ــة
وإذاع ـ ـ ــة إل ـك ـتــرونـ ّـيــة (ت ـب ــث مـ ــرة في
الشهر) ،باإلضافة إلــى موقع نشط
عـلــى اإلن ـتــرنــت وشـبـكــات الـتــواصــل

االجتماعي ،واآلن جــريــدة «اتـجــاه».
العمل التطوعي هو أساس امللتقى،
نـظــريـتــه األســاس ـيــة ف ــي ال ـق ـيــادة أن
«مـ ــن يـ ـب ــادر يـ ـق ــود» بـمـعـنــى أن مــن
يـ ـب ــادر إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ـف ـك ــرة ي ـتــولــى
قيادتها.
ّ
«اتـجــاه» تقول إنها ليست صحيفة
اي ــدي ــول ــوج ـي ــة ل ـك ـن ـهــا ف ــي ال ـخ ـنــدق
املـ ـن ــاه ــض ل ـل ـه ـي ـم ـنــة وال ـع ـن ـص ـ ّ
ـري ــة
والـ ـتـ ـف ــري ــط والـ ـظ ــامـ ـي ــة ،وه ـ ــي مــع
«الـ ـجـ ـن ــوب» ض ــد «ال ـ ـش ـ ـمـ ــال» ،وف ــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة حـ ــاس ـ ـمـ ــة ضـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـيـ ــو -
الـلـيـبــرالـيــة املـعــوملــة ،لـكــن ال تذهبوا
بـعـيـدًا :فــي ال ـعــدد تغطية صحافية
ّ
محلية
مشاكسة لقضايا اجتماعية
ّ
شبابية عــن الشأن
ومـقــاالت بــأقــام
الــداخـلــي الفلسطيني ،بــل وقصص
قصيرة .عصمت قرماز حاول «تقديم
ت ـح ـل ـيــل م ـ ـ ــادي ت ــاريـ ـخ ــي ل ـح ــرك ــات
اإلس ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي» ،وك ـت ــب أحـمــد
قطامش عــن «القضية الفلسطينية
على أبــواب مشروع جديد» ،ومهند
أبــو غــوش عــن التغلغل اإلسرائيلي
فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ل ـ ّـع ـل ــه
خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر» ،وف ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـشـ ــوم ـ ـلـ ــي ع ــن
«غ ـي ــاب األغ ـن ـيــة ال ــوط ـن ـ ّـي ــة» .املــوقــع

اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـ ـ «اتـ ـج ــاه» أش ـم ــل من
نظيره الــورقــي ويحتوي عــددًا أكبر
م ــن امل ـ ـقـ ــاالت الـ ـ ـج ـ ــادة ،إض ــاف ــة إل ــى
مجموعة نصوص ومقاطع مختارة
من أدبيات اليسار ّالعاملي والعربي.
«ات ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه» تـ ـ ـق ـ ــول إن ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـن ـف ـت ـحــة
ع ـلــى الـ ـح ــوار والـ ـت ـع ـ ّ
ـددي ــة وتــرحــب
ب ـم ـش ــارك ــات ال ـش ـب ــاب م ــن فـلـسـطــن
وخارجها لكن «ال شيء لدينا سوى

تغطية صحافية
مشاكسة لقضايا اجتماعية
ّ
ّ
شبابية
محلية بأقالم
العقل الطليق ،فال إغراءات مالية وال
فالجريدة- ،
مكافآت وال توظيفات».
ٌ
ّ
كما مبادرة نبض كلها  -قائمة على
م ـبــدأ ال ـت ـط ـ ّـوع ،وق ـي ـمــة ت ـقــديــم ال ـهــمّ
ال ـع ــام ع ـلــى ال ـه ـ ّـم الـ ـخ ــاص ،والـعـمــل
ّ
الفردية.
الجماعي في مقابل
الطريق
ـة
ـ
ي
ـدا
ـ
ب
ـي
مــا زالــت «اتـجــاه» فـ
ّ
ُ
نتج
بالطبع ،وهــي بحكم الــشـكــل ال ِ
لـهــا (الـشـبــابــي الـتـطــوعــي) أق ــرب ما
تكون للصحف التي يصدرها طالب

الـ ـج ـ ّـامـ ـع ــات ،وف ـي ـه ــا ن ـ ــزق ال ـش ـبــاب
وخ ــف ـت ــه ،ل ـكــن م ـج ــرد ص ــدوره ــا من
فلسطني لـهــو مــن دون شــك مـبــادرة
شـ ـج ــاع ــة ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ــات
ٌ
وكسر لحلقة «القعود على
بالذات،
الـ ــرص ـ ـيـ ــف» بـ ـع ــد غـ ـي ــاب ال ــوس ــائ ــل
اإلعــامـيــة الـنـقــديــة والتحليلية من
املشهد الفلسطيني وخفوت الصوت
«الثالث» املختلف.
ـل األول ـي ــة عـلــى «ات ـجــاه»
ردود الـفـعـ ّ
ت ـ ـبـ ــدو م ـ ـبـ ــشـ ــرة حـ ـت ــى اآلن .ه ـن ــاك
ال ـت ـف ــاف م ــن ج ـيــل ال ـش ـب ــان حــول ـهــا،
وموقعها اإللكتروني األنيق يحظى
بـ ـ ــزيـ ـ ــارات م ـت ـت ــاب ـع ــة م ـ ــن ف ـل ـس ـطــن
وخارجها .وألن الجريدة «ال تشترى
وال تـبــاع» ،فقد طبع منها للتوزيع
على نفقة الشبان  ٥٠٠نسخة ،لكن
ً
األمـ ـ ــل بـ ــزيـ ــادة املـ ـطـ ـب ــوع مـسـتـقـبــا
ورب ـم ــا ال ـت ـحــول إل ــى إص ـ ــدار نصف
شـ ـه ــري ه ــو ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة أول ــوي ــات
ف ــري ــق الـ ـج ــري ــدة إل ـ ــى ج ــان ــب خـطــة
ّ
فكرية
العمل املعتمدة إلصدار مجلة
بطابع علمي في بداية العام املقبل.
ف ـل ـت ــأخ ــذوا ع ـل ـم ــا ،ش ـب ــاب فـلـسـطــن
صار لديهم «اتجاه».
http://itijah.ps

ثقافة العالم

«هاري بوتر» يعود ...للمرة األخيرة!
فاطمة ترمس
بعد مــرور تسعة أع ــوام على أحــداث
«هـ ـ ـ ــاري ب ــوت ــر ومـ ـق ــدس ــات امل ـ ـ ــوت»،
أصدرت جاي كاي رولينغ (الصورة)،
ثــامــن أج ــزاء سلسلة «ه ــاري بــوتــر».
لكن بخالف األجزاء السابقة ،اعتمدت
رولينغ هــذه املــرة أسلوب املسرحية
لـســرد أح ــداث «ه ــاري بــوتــر والطفل
امللعون» ،الذي كشفت الكاتبة أخيرًا
أنه سيكون الجزء األخير.
ت ـ ـجـ ــري أح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب بـ ـع ــد 19
عــامــا مــن مـعــركــة ه ــاري مــع «ال ـلــورد
ُ
ف ــول ــدوم ــورت» حينما ه ــزم األخـيــر.
ّ
ويسلط الكتاب الضوء على العالقة
املضطربة بني هــاري وابنه األوسط
أل ـبــس سـفـيــرس ،ال ــذي سـمــي ُ
تيمنًا
بألبس دمبلدور وسيفرس سنايب
الـلــذيــن ضـحـ ّيــا بحياتهما مــن أجــل
ه ـ ــاري .ت ـت ـجــذر املـشـكـلــة ب ــن ه ــاري
وابـنــه فــي كــون األخـيــر ابــن «الصبي
الذي أنقذ العالم» ،إذ ال يكف الناس
ع ــن م ـقــارن ـتــه ب ــأب ـي ــه ،م ــا ش ـكــل لــدى
أل ـب ــس ع ـق ــدة أص ـب ـحــت عــائ ـقــا بينه
وبـ ــن ه ـ ــاري ،ال ـ ــذي يـ ـح ــاول بـ ــدوره
جاهدًا التقرب منه.
ازدادت األمور سوءًا على أثر التحاق
ألبس بمدرسة «هــوغــورتــس» ،التي
ارت ــاده ــا وال ـ ــده .ف ــي «ه ــوغ ــورت ــس»،
ت ـ ـخ ـ ـتـ ــار ال ـ ـق ـ ـب ـ ـعـ ــة ال ـ ـس ـ ـحـ ــريـ ــة ل ـك ــل
ً
طــالــب ف ــي يــومــه األول «مـ ـن ــزال» من
بـ ـ ــن أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،بـ ـحـ ـس ــب ش ـخ ـص ـي ـتــه
وق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه« :غـ ــري ـ ـف ـ ـنـ ــدور» (ي ـت ـم ـيــز
أف ـ ـ ـ ـ ــراده ب ــال ـش ـج ــاع ــة والـ ـشـ ـه ــام ــة)،
«هافلباف» (يتميز أف ــراده بالصبر
والعمل الــدؤوب)« ،رافنكلو» (يتميز
أف ـ ــراده ب ــاإلب ــداع وال ــذك ــاء ال ـشــديــد)،
و«س ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــذريـ ـ ــن» (ي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز أف ـ ـ ـ ـ ــراده
بالطموح ،املـكــر وحـســن الـتــدبــر) .لم
يسر ألبس على خطى والــده وأخيه
الكبير ،إذ شــاء الـقــدر أن ُيــوضــع في
مـ ـن ــزل «سـ ـلـ ـي ــذري ــن» ،الـ ـ ــذي يـشـتـهــر
أفــراده بمناصرتهم لفوردمورت في
الحرب السابقة.
ل ـ ــم يـ ـك ــن واقـ ـ ـ ــع أن أل ـ ـبـ ــس ف ـ ـ ــرد مــن
«سليذرين» األمر الوحيد الذي أقلق
ه ــاري ،ال ــذي يعمل موظفًا حكوميًا
ّ
في «وزارة السحر» ،بل أيضًا ،أن أعز
أصدقائه هو سكوربيوس مالفوي،
ابـ ــن دراي ـ ـكـ ــو م ــالـ ـف ــوي ،عـ ــدو ه ــاري
الـ ـل ــدود أيـ ــام امل ــدرس ــة ،وأحـ ــد أت ـبــاع

 9 Nancyقريبًا
كشفت نانسي عجرم (الصورة)
ُ
عن قرب إطالقها ألبومها الجديد
الذي سيحمل اسم .9 Nancy
ونشرت املغنية اللبنانية صورة
لها إلى جانب امللحن هشام بولس
والشاعر منير بوعساف ،الفتة
إلى أنها في االستديو لتسجيل
أعمالها الجديدة .يذكر أن نانسي
تطل الليلة السبت في إطار
مهرجانات «األرز الدولية» .وكانت
املهرجانات قد افتتحت أمس
بسهرة للفنانة ماجدة الرومي.

«عاطل عن الحرية»
عن السجناء
المنسيين
تعرض قناة  mtvاألحد املقبل
(بعد نشرة األخبار املسائية)
حلقة جديدة من برنامج «عاطل
عن الحرية» الذي يقدمه سمير
يوسف .تلقي الحلقة الضوء
ّ
ّ
املنسيني.
على ملفات السجناء
ّ
محمد عيتاني ومرعي شوك
أقدم سجينني في لبنان ،ارتكبا
جرائمهما تحت تأثير أمراضهما
النفسية والعصبية .حوكما
الحقًا بسنة واحدة لحني مثولهما
للشفاء ،لكنهما لم يخرجا من
سجنهما ألكثر من  30عامًا،
من دون ّأي ّمتابعة قضائية أو
ّ
صحية مللفاتهما من قبل أفراد
عائلتهما .فهل يطلق سراحهما
قريبًا؟

أعلنت جاي كاي رولينغ ّأنها ّ
«صبت كل إبداعها في األجزاء السبعة األولى»

فولدومورت السابقني.
ي ـ ـعـ ــود أل ـ ـبـ ــس وس ـ ـكـ ــورب ـ ـيـ ــوس فــي
ال ــزم ــن إل ــى سـنــة هـ ــاري الــراب ـعــة في
«هـ ــوغـ ــورتـ ــس» ،ل ـي ـن ـق ــذوا س ـيــدريــك
ديـغــوري من فــولــدومــورت .فماذا لو
لــم يـمــت سـيــدريــك دي ـغ ــوري؟ تجعل
رول ـ ـي ـ ـنـ ــغ م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ن ـق ـطــة
محورية ّ
تغير كل شيء.
َسـ ــرد ال ـق ـصــة ع ـلــى شـكــل مـســرحـيــة،
حــرم متتبعي السلسلة مــن أسلوب
رولـ ـيـ ـن ــغ امل ـ ـع ـ ـتـ ــاد ،فـ ـغ ــاب ال ــوص ــف
الــدق ـيــق للمحيط ولـتـعــابـيــر الــوجــه
والـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــد .ل ـ ـكـ ــن رغـ ـ ـ ــم غـ ـ ـي ـ ــاب ت ـلــك
ّ
العناصر ،إال أن لهذا الـجــزء سحره
الخاص ،الذي يكمن في حبكة القصة،
التي تعيد املتتبع إلى مقتطفات من
األج ـ ـ ــزاء ال ـس ــاب ـق ــة ،أب ــرزه ــا ال ـثــالــث،
ال ــراب ــع والـ ـس ــاب ــع .ك ــذل ــك ،إن ال ـت ــزام
رولينغ في هــذا الجزء بكل «قوانني
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــص» عـ ـ ــالـ ـ ــم س ـل ـس ـل ـت ـه ــا
الـسـحــري :الــرصـيــف «تـسـعــة وثــاثــة
أربـ ـ ـ ــاع» ،ال ـق ـب ـعــة ال ـس ـح ــري ــة ،الـغــابــة
املـ ـح ــرم ــة ،الـ ـس ــان ــات ــورز ،ال ـع ـمــال ـقــة،

ص ـف ــوف الـ ـج ــرع ال ـس ـح ــري ــة ،دروس
الـ ـطـ ـي ــران ،ال ـس ـحــر املـ ـمـ ـن ــوع… ،عــزز
من تميز هذا الجزء .باإلضافة ذلك،
تضمن الكتاب عودة ّ
أهم شخصيات
ال ـس ـل ـس ـل ــة ،ح ـت ــى ت ـل ــك الـ ـت ــي مــاتــت
فــي األج ــزاء السابقة مثل دمـبـلــدور،
سنايب ،فولدومورت ،وديغوري.

يتطرق الكتاب إلى
جانب لم نعرفه سابقًا في
شخصية مالفوي
أم ــا ال ــاف ــت فـهــو أن رول ـي ـنــغ ط ــورت
شخصية درايـكــو مالفوي ،مــن دون
أن تغير صفاته بشكل ج ــذري .وقد
تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــة هـ ــي ال ـتــي
أنقذت الكتاب من الفشل الــذريــع ،إذ
تـطــرق الـكـتــاب إل ــى جــانــب لــم نعرفه
سـ ــاب ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي شـ ـخـ ـصـ ـي ــة مـ ــال ـ ـفـ ــوي،
بـعــدمــا اع ـتــدنــاه مـتـعـجــرفــا وم ــاك ـرًا.
في السابق ،ظهر لنا مالفوي طالبًا

م ـت ـن ـم ـرًا ،ن ــاص ــر فـ ــولـ ــدومـ ــورت فــي
الـ ـح ــرب األخـ ـي ــرة ق ـبــل أن يـنـسـحــب.
ل ـك ــن ،ف ــي هـ ــذا الـ ـج ــزء ،ن ـت ـعــرف إلــى
م ــالـ ـف ــوي ال ـ ـ ــزوج واألب وال ـص ــدي ــق
والـ ـس ــاح ــر املـ ــاهـ ــر ،الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـر بــأنــه
لــم يـخـتــر الـحـيــاة ال ـتــي عــاشـهــا قبل
19عــامــا ،بل فرضت عليه .وفــي حني
أن أس ـل ــوب مــال ـفــوي بــالـتـعـبـيــر عما
يـجــول فــي بــالــه ال ي ــزال فـ ّـجــا ،إال أنه
في أكثر من مشهد ،يستحيل تجاهل
لطفه ،مع السيدات بشكل خاص ،إذ
لــم تـكــن ت ـصــدر عـنــه ع ـب ــارات كـ ـ «أنــا
أعتذر» أو«لو سمحت» في القصص
السابقة.
«هــاري بوتر والطفل امللعون» ليس
«م ــريـ ـع ــا» ك ـم ــا وصـ ـف ــه الـ ـع ــدي ــد مــن
متابعي سلسلة «هاري بوتر» ،ممن
اشتروا الكتاب .صحيح ،قد ال يكون
ال ـع ـمــل ب ــروع ــة م ــا سـبـقــه م ــن أج ــزاء
مــن سلسلة «ه ــاري بــوتــر» ،غير أنه
ليس باألمر املفاجئ ،إذ ،وكما عبرت
ّ
«صبت كل إبداعها
كاتبة العمل ،فقد
في األجزاء السبعة األولى».

دوما تفتتح
مهرجانها
افتتح املوسيقي جمال أبو الحسن
«مهرجانات دوما الوطنية» (
قضاء البترون) قبل أيام في حفلة
تحت عنوان «رؤى موسيقية».
كانت السهرة املوسيقية
باالشتراك مع مجموعة من
العازفني ،و«كورال الفيحاء»،
و«الفرقة اللبنانية لإليقاع»
(ليبرا) و«جمعية مرحبتني».
ّ
تخللت الحفلة أغنيات من
الفولكلور املصري ،واختتمت
باألغنيات الشعبية رافقتها
مشاهد من طبيعة لبنان وبلدة
دوما وبيوتها التراثية وسوقها
القديم.

