األربعاء  20أيلول  2017العدد 3279

ثقافة وناس

21

إلى أبو عماد

ــبيع

محمد بكري *

يسمعها من الفلسطينيني في نابلس
– أولها خطبة مسجلة ألحد الشيوخ
اإلس ــام ـي ــن (ت ـث ـيــر ام ـت ـعــاض بطلنا
العلماني املـتـحـضــر ،طـبـعــا) عــن عــدم
أحقية غير املسلمني فــي حجر واحــد
مــن املـسـجــد األق ـصــى ك ــأن األم ــر نــزاع
طــائـفــي عـلــى ح ـجــارة مـسـجــد .وحتى
مـجــزرة جنني ال يقدمها إال مــن خالل
تعميمات ال تحصي حتى عدد القتلى
(بينما يصر على تذكيرنا مرارًا بعدد
القتلى والجرحى اإلسرائيليني وتلك
حـيـلــة اسـتـعـمــاريــة قــديـمــة تـجـعــل من
البيض أناسًا نتعاطف معهم ونحزن
عليهم ،أما غيرهم فتحولهم إلى كتل
بـشــريــة ال عــد لـهــا وال تـعــاطــف معها
وال حــزن عليها) .وطــوال الفيلم ،نرى
حــاجـزًا مــا فــي تعامل أمــن مــع العرب
اآلخرين ،ينظر إليهم من علو بتعاطف

اإلدان ـ ــة ،ينظر نـظــرة تـقــزز لـقــومــه من
عـلــى مـنـصــة «ل ــو ف ـي ـغــارو» الـبـيـضــاء،
فيقول بعد أن يعدد الجوائز الدولية
الـتــي حصل عليها فيلمه «وكـيــف رد
العرب؟ بمقاطعتي!»
ضالة زياد دويري إذن أن يعزل نفسه
ع ــن الـ ـع ــرب ،ي ـت ـحــدث ع ـن ـهــم بضمير
الـغــائــب كـمــا لــو لــم يـكــن واحـ ـدًا منهم،
وك ـل ـم ــا اب ـت ـع ــد ع ـن ـه ــم ك ـل ـم ــا ت ـمــاهــى
أك ـثــر م ــع ال ــرج ــل األب ـي ــض ،وق ــد وجــد
ض ــال ـت ــه ت ـل ــك ف ــي «ال ـ ـصـ ــدمـ ــة» .ط ــوال
ال ـف ـي ـلــم ،نـ ــرى م ـع ــان ــاة اإلســرائ ـي ـل ـيــن
ً
رأي الـعــن (فـنــرى مـثــا صــور القتلى
والجرحى اإلسرائيليني ونرى ضحكة
الطفلة اإلســرائـيـلـيــة قـبــل أن تنسفها
اإلرهــاب ـيــة الفلسطينية) .أم ــا مــأســاة
الفلسطينيني ،فــا نــراهــا (باستثناء
م ـش ـه ــد وحـ ـي ــد ي ـت ـع ــام ــل ف ـي ــه ج ـنــدي
إســرائ ـي ـلــي م ــع امل ــواط ـن ــن ب ـش ــيء من
الخشونة على حاجز عسكري) إال من
خــال خطب رنــانــة وتعميمات فارغة

أو بـ ـ ـ ــازدراء ،يـخـشــاهــم أو يـخـشــونــه،
يـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم ب ـ ـف ـ ـظـ ــاظـ ــة ويـ ـع ــامـ ـل ــون ــه
ب ـع ـن ــف (بـ ـ ــل إن م ــواجـ ـه ــة بـ ــن أم ــن
والفلسطينيني الذين يدينون تماهيه
مــع دول ــة االح ـت ــال تــذكــرنــا بالضبط
ب ـم ــؤت ـم ــر زيـ ـ ـ ــاد دوي ـ ـ ـ ــري ال ـص ـح ــاف ــي
ويخاطب أمــن فيها مواطنيه بنفس
عـجــرفــة زي ــاد ك ــأن األخ ـيــر تـمــاهــى مع
بـطــل فيلمه فــي طــريـقــه للتماهي مع
الرجل األبيض) .ويبدون أمامه دائمًا
كلغز مستغلق يحاول أن يفهمه وهو
أم ـ ــر م ـت ـن ــاق ــض إل ـ ــى حـ ــد اإلض ـ ـحـ ــاك،
ف ــامل ـف ـت ــرض أن أم ـ ــن ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مــن
نابلس ،فلماذا يحتاج ألن يحاول أن
يفهم أهل نابلس؟
وت ـل ــك ه ــي ال ـن ـك ـتــة األك ـث ــر عـبـثـيــة في
ال ـف ـي ـلــم :أن أمـ ــن ال ـ ــذي ي ـح ـمــل ج ــواز
سـفــر إســرائـيـلـيــا لـيــس مـمــن يـعــرفــون
ب ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــي الـ ـ ـ ـ  48الـ ــذيـ ــن فـشـلــت
إس ــرائ ـي ــل ف ــي تــرح ـي ـل ـهــم ،فـمـنـحـتـهــم
جـنـسـيـتـهــا اضـ ـط ــرارًا ورف ـع ــا للعتب،
وإن ـ ـمـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن ال ـض ـف ــة ول ــد

وع ـ ـ ــاش فـ ــي ن ــاب ـل ــس ق ـب ــل أن يـنـتـقــل
إلــى «إســرائ ـيــل» ويـحـصــل عـلــى جــواز
س ـف ــره ــا كـ ــأن إس ــرائـ ـي ــل ت ـم ـنــح ج ــواز
س ـفــرهــا ه ـك ــذا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن .يــريــد
دوي ــري وم ــن ورائ ــه كــاتــب ال ــرواي ــة أن
ّ
يقنعانا أن أمني حصل على الجنسية
اإلســرائـيـلـيــة نـتـيـجــة ك ـفــاء تــه كـجــراح
(كأنه على الفلسطينيني أن يجتهدوا
ويصبحوا مهنيني بــارعــن فتقبلهم
إسرائيل القائمة على نظام الكفاءات ال
على العنصرية ،أو كأن الرازخني تحت
االح ـتــال يــدفـعــون ثمن كسلهم وهي
أك ــذوب ــة اسـتـعـمــاريــة قــديـمــة  -أو كــأن
الفلسطينيني ال يذهبون للعمل في تل
أبيب واإلقــامــة فيها وأخــذ جنسيتها
لحساسية في أنفسهم تجاه إسرائيل
وليس ألن إسرائيل لديها ترسانة من
القوانني واملمارسات التي تمنع ذلك
التنقل واالختالط).
وف ــي مـشـهــد مــن أك ـثــر مـشــاهــد الفيلم
عبثية تـمــن صــديـقــة إســرائـيـلـيــة على
أمني بأنهم أعطوه جنسيتهم ،فيقول
أعـطـيـتـمــونــي إيــاهــا ألن ــي أستحقها.
تلك أماني وهالوس زياد دويري (ومن
ورائه كاتب الرواية وكل املتماهني مع
الــرجــل األبـيــض وعـمــاء االستعمار)،
أن يجتهدوا ويتماهوا فيقبل الرجل
األبيض بهم.
يـنـســى دويـ ــري أن إســرائ ـيــل ال تمنح
جـنـسـيـتـهــا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ه ـك ــذا وال
تقبل من الوافدين إال من كان يهوديًا
(وح ـ ـتـ ــى ه ـ ـ ــؤالء ي ـل ـق ــون م ـش ـك ـلــة فــي
ال ـت ـمــاهــي إن ل ــم ي ـك ــون ــوا أش ـك ـي ـنــاز)،
وي ـن ـس ــى أن ال ــرج ــل األس ـ ــود (وم ـث ـلــه
العربي) كما يعلمنا فانون ،يظل آخرًا
بــالـنـسـبــة لــأب ـيــض مـهـمــا اج ـت ـهــد أو
تماهى (وربما كان الغضب والعجرفة
في نبرة زيــاد في مؤتمره الصحافي
ردة فـعــل غـيــر واع ـي ــة عـلــى أزم ــة عــدم
ق ـب ــول ــه ك ــأب ـي ــض ب ــال ــرغ ــم م ـم ــا ق ـ ــدم)،
وينسى أننا نحن العرب على هزائمنا
وخـيـبــاتـنــا ،م ــا زال فـيـنــا نـفــس يــأبــى
أن يـنــزجــر إذا زج ــره الــرجــل األبـيــض
(س ــافـ ـرًا أو مـتـخـفـيــا وراء املـتـمــاهــن
العرب) ،ويأبى أن يعترف بإسرائيل.
* كاتب وباحث مصري مرشح لنيل درجة
الدكتوراه في «جامعة كولومبيا»

ّ
وت ـ ــروي ـ ـج ـ ــا وتـ ـح ــكـ ـم ــا ب ــامل ـض ــام ــن
ّ
ّ
وامل ـ ّ
ـروي ــات؟ وإال أيــن كــانــت الــدعــايــة
ُ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة الـ ـي ــوم ل ـ ــوال م ــراك ـم ــة
األع ـم ــال الـ ّـسـيـنـمــائـ ّـيــة امل ـبـ ِـهــرة التي
س ـ ّـهـ ـل ــت لـ ـه ــا االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار والـ ـقـ ـب ــول
ّ َ
ال ــواس ـع ــن مل ـ ّ
وأمـ ــنـ ــت لـهــا
ـروي ــات ـه ــا
ّ
ّ
اح ـ ـت ـ ـكـ ــار دور ال ــضـ ـح ــي ــة وت ـب ــري ــر
االضـ ـطـ ـه ــاد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـس ـت ـمــر
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن والـ ـع ــرب ع ــن طــريــق
تنميطهم وتشويه صورتهم ،وإبقاء
اح ـت ــال ـه ــم ألرض ف ـل ـس ـطــن كــآخــر
احـتــال استيطاني مباشر فــي هذا
القرن؟
كـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ،أال ُي ـ ـش ـ ـعـ ــرك ع ـم ـلــك
ب ــامل ـس ــؤول ـ ّـي ــة األدب ـ ـيـ ــة واألخ ــاقـ ـي ــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة تـ ـج ــاه ش ـع ـبــك وب ـل ــدك
ّ
وه ــويـ ـت ــك؟ أال ي ـح ــت ــم ع ـل ـيــك عـمـلــك
ّ
تملك اإلحساس املرهف ،عند الفنان
ّ
ُ
ُ
ّ
الحقيقي ،بما يـحــرك الــنــاس ويثير

مـشــاعــرهــم وي ـجـ ّـيــش عــواط ـف ـهــم؟ أم
ّ
ّ
مجرد تقني بارد يركب الصور
أنك
واملشاهد ويضع الحوار واملوسيقى
ملن ُيعطي جوائز أرفع؟
بوالنسكي
عـنــد َمــا اّغـتـصــب روم ــان
ُ
ابـ ـن ــة ال ــث ــال ـث ــة ع ـش ــر ع ــام ــا ،ل ــم َي ــق ــل
حــاسـبــونــي كـسـيـنـمــائــي! بــل ت ــوارى
ّ
ع ــن األنـ ـظ ــار كـ ـ ّ
ـأي م ـجــرم آخ ــر وظ ــل
ال ـق ـض ــاء األم ـي ــرك ــي ُ
ـاد
ـ
ن
ـ
ع
ـ
ب
ـه
ـ
ق
ـ
ح
ـا
ـ
ي
ٍ
لسنوات طويلة.
ٍ
فحوى القول ،أن العمل ّ
السينمائي
ً
ً
ّ
لـ ـي ــس رخـ ـ ـص ـ ــة مـ ـفـ ـت ــوح ــة ل ـل ـت ـفــلــت
م ــن امل ــوان ــع األخ ــاق ـ ّـي ــة ب ــداع ــي الـفــن
ّ
ـريــة ومــا شــابــه .وهو
واإلب ــداع والـ ًحـ ّ
ليس رخـصــة للنذالة على أنواعها.
ّ
مجرم ،والوقوف
عدو ّ ّ ٍ
والتعاملّ مع ّ ٍ
مع الـجــاد ضــد الضحية ،وتجاهل
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان وال ــتـ ـهـ ـجـ ـ ّي ــر واالحـ ـ ـت ـ ــال
وسرقة األرض هي النذالة املوصوفة
ّ
َ
سواء كان املرء
في كل ثقافات العالم،

ّ
سينمائيًا أم رائد فضاء .نقطة على
ّ
السطر.
ّ
ُ
ـحـ ــقـ ــة
و ُه ـ ـ ـ ــذا ّيـ ـكـ ـف ــي ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة املـ ـ ِ
واملتحضرة لك باالعتذار ّ
عما فعلت.
لكنك لــن تعتذر ،وحليفك األهــم هو
ه ــذا ال ـتــردي األخــاقــي املـشــن الــذي
ي ــدف ــع بـعـضـنــا لـلـخـلــط ب ــن الـخـطــأ
والـ ـص ــواب وب ــن ال ـصــديــق وال ـع ـ ّ
ـدو
ّ
وبني ُامل َ
تب ِّجح والنزيه.
ّأمــا عن وديــع ،في بداية هــذا الكالم،
َ
وال ألـ َ
ـومــك إن لــم ت ـعـ ِـرف ،فهو وديــع
سعيد وال ــد الــراحــل إدوارد سعيد،
الفلسطيني ال ــذي أفـنــى حـيــاتــه في
تحديد البوصلة ،من قلب الوحش،
والـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـخـ ّـيــل ّ
ربـ ـم ــا ف ــي أس ــوأ
كــوابـيـســه ه ــذا الـقـعــر ال ــذي وصلنا
ّ
إلـيــه :أن نتجادل حــول إثــم التعامل
ّ
العدو!
مع
* كاتب لبناني

لم يخف أن فيلمه يرمي
للحصول على إعجاب الرجل
األبيض ،فيصفه في المقابلة
اإلسرائيلية بـ«فرصة لنظهر أننا ال
نصدر الحمص والفالفل فقط»

هناك أنــاس يعيشون في بــاد وآخ ــرون تعيش بالدهم فيهم.
كتب املعلم
«وحدها فلسطني ال أقول لها وداعًا بل إلى اللقاء»ّ .
األديــب املــؤدب املربي املناضل الحالم محمد كامل خشان ،أبو
صديقي عماد الذي أفخر بصداقته ،والذي يعيش في نيويورك
الحدود واألوراق للمثول لوداع أبيه إلى مثواه األخير.
أينما منعته
ّ
محمد كــامــل خــشــان ،ه ــذا الـشـيــخ الـطـفــل ال ـبــريء الـحــالــم ربــى
ً
أجياال فلسطينية تعتز بكونها أبلغ .وتحلم بالعودة .هذا الرجل
الذي خط بروحه «الخط الشمالي» روايته التي تحكي وتحاكينا
فــي تفاصيل امـتــدت على أكثر مــن سبعني عــامــا .منذ نعومة
أظـفــاره فــي «سحماتا» ،ومــن ثــم اقتالعه منها إلــى أن استقر
وعاش حياته كلها في لبنان.
سحماتا تبعد عن قريتي «البعنة» في الجليل الغربي األعلى
بضعة كـيـلــومـتــرات .حالفني الـحــظ أن تـحــدثــت مــع أب ــو عماد
مرتني ،املــرة األولــى قبل أكثر من سنتني وكــان ما زال معافى،
وكــان صوته كصوت عماد صديقي تمامًا ،واملــرة الثانية قبل
شهرين وك ــان صــوتــه كـصــوت عـمــاد مريضًا حتى أنــه تعذر
عليه إنـهــاء املكاملة .كنا قــد اتفقنا أن أهاتفه عبر «السكايب»
مــن سحماتا ألوث ــق الـلـقــاء بــالـصــورة وليدلني على سحماتا
بخباياها وحاراتها وبيوتها وأسمائها ،لكي تبقى وال تموت
بعدما غاب أصحابها.
كنت أحلم منذ مراهقتي أن أصــل إلــى بـيــروت معقل الكرامة،
الـثــورة واملـقــاومــة .قبل ثالثة أيــام من وصولي اآلن إلــى بيروت
ب ـم ـبــادرة أص ــدق ــاء فــي جمعية «أس ـ ــاس» ،وجــريــدة «األخ ـبــار»
لتقديم بعض العروض السينمائية واملسرحية ،تذكرت أبو عماد
فذهبت برفقة ولــدي حسن ألصــور املكان ،لعلي أقطف بعض
مــا تقع عليه يــدي مــن سحماتا املـهـجــرة .قطفت وص ـ ّـورت ما
قطفت من رمان وبطم وزعرور ،والتقطت بعض حجارة املكان
وخشبة يابسة من جذع شجرة ماتت .كان الطقس حارًا جدًا
وقد طغى األصفر واليباس سحماتا .كنت حزينًا فأوعزت ذلك
ّ
للحر الشديد معزيًا نفسي .الحــظ حسن ابني ذلــك ،فسألني
كم هو عمر أبو عماد .قلت :تجاوز الثمانني ولكنه مريض جدًا،
وليتني أصل غدًا إلى بيروت ألراه وأسلمه بيدي هذه الفلقات
من حجر وشجر .بعد ساعتني ،وصلت إلــى بيتي في البعنة
ً
حامال رمانتني وثــاث حجارات صغيرة و«كمشة» من البطم
والزعرور وخشبة .بعد دقائق من دخولي إلى البيت ،فاجأني
ولدي آدم وهو يقرأ وصية صديقي أبو عماد التي كان قد كتبها
ونشرها على الفايسبوك.
توفي محمد كامل خشان في نفس الساعات التي كنت فيها في
سحماتا .لم يتحقق حلمي بلقائه .حلمت أن أكون في بيروت
ً
منذ كنت طفال مراهقًا .تحقق حلمي في الستينات من عمري
في هذه الزيارة ،ولم يتحقق حلمي في لقاء أبو عماد بسحماتا
بمالمسة حجارة بيته وخشبته اليابسة وثماره التي فارقها
منذ أكثر من سبعني سنة.
لعن الله من جعل البيوت تموت بعدما غاب أصحابها.
* ممثل ومخرج فلسطيني
بيروت  ١٨أيلول ٢٠١٧
(ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال).

