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رسالة قرطاج

مطار :جناية رأس المال
«شرش» وليد ّ
حبيب الحاج سالم
انطلقت ي ــوم األح ــد الـ ــدورة  28ل ـ «أي ــام
ق ــرط ــاج ال ـس ـن ـي ـم ــائ ـ ّـي ــة» بـ ـع ــرض فـيـلــم
«ش ـ ـ ــرش» (ري ـ ــح الـ ـشـ ـم ــال) ،وهـ ــو ّأول
عرض للفيلم في تونس ُ
(عرض سابقًا
ّ
ضمن «مهرجان السينما املتوسطية»
ّ
رسميًا في
في مونبولييه) قبل إطالقه
القاعات مطلع العام املقبل.
ينتقل امل ـخــرج الـتــونـسـ ّـي ال ـشــاب وليد
ّ
ّ
الروائية
مطار في «شرش»ّ ،أول أفالمه
الطويلة ،بــن ضفتي املتوسط ُمسلطًا
ّ
االقتصادية
الضوء على واقع الهشاشة
ّ
شخصية عــامـلــن ،أحدهما
مــن خــال
فـ ــرن ـ ـسـ ـ ّـي واآلخـ ـ ـ ـ ــر تـ ــون ـ ـسـ ـ ّـي ،مـ ـب ــرزًا
تـقــاطـعــات وان ـف ـصــاالت عــاملــي الشمال
والجنوب.
تنطلق أحــداث الفيلم من فرنسا حيث
ُ
ت ـ ـقـ ـ ّـرر ش ــرك ــة م ـخ ـت ـصــة ف ــي صـنــاعــة
ّ
الجلدية إقفال معملها لتنقله
املنتجات
إلى أحد بلدان الجنوب .ففي «الجنوب»
ّ
تقل الضرائب ـ أو تنعدم ـ وكذلك كلفة
اإلن ـتــاج واملـســؤولـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة تجاه
ال ـع ـم ــال .ي ـب ــدأ ه ــرف ــي (ف ـي ـل ـيــب ري ـب ــو)،
وه ــو الـشـخـصـ ّـيــة امل ـحـ ّ
ـوريــة فــي الـجــزء
الفرنسي مــن الفيلم ،الــذي عمل لثالثة
عقود ونيف في املعمل ،رحلته مع العمل
ّ
الهش.
ّ
يـسـتـقــر املـعـمــل ف ــي ت ــون ــس ،ويـسـتـهــل
داخـلــه ف ــؤاد (محمد أمــن الـحـمــزاوي)،
الـ ـش ــاب ال ـب ــاح ــث ع ــن م ـع ـنــى ل ـح ـيــاتــه،
مـسـيــرتــه امل ـه ـنـ ّـيــة .هـنــا ت ـبــدأ تـقــاطـعــات
وان ـ ـف ـ ـصـ ــاالت ض ـف ـت ــي املـ ـت ــوس ــط فــي
ّ
التكشف .يمارس فؤاد في املعمل دور
هــرفــي الـســابــق ،لكنه يـنــال فــي املقابل
رات ـبــا ال يـتـجــاوز ُعـشــر الــدخــل األدن ــى
املضمون في فرنسا ،مضافًا إليه غياب
ّ
ّ
االجتماعية.
النقابية والتغطية
الحقوق
ّ
يـبـ ُـرع وليد مــطــار فــي توظيف الكاميرا

لتصوير ه ــذه امل ـفــارقــة .رغ ــم هشاشة
ّ
وض ــع هــرفــي اق ـت ـصـ ّ
ـاديــا إال أن ــه يبقى
فــي مستطاعه االحـتـفــال بعيد زواج ــه
في أحد فنادق تونس الفخمة .يحصل
ّ
الشخصيتني عندما
اللقاء الوحيد بني
يـفـتــح ف ــؤاد ب ــاب ال ـق ـطــار لـيـجـلــس على
حافته ،في رحلة عودته من العملّ ،
فيمر
ّ
سياحية وهو
بموازاته هرفي في حافلة
فــي طريقه إلــى امل ـطــار .يـتـبــادل االثـنــان
ّ
ّ
عفوية ،ويفترقان كــل إلــى حال
نظرات
سبيله.
يـعـنــي مـصـطـلــح «شـ ـ ــرش» ف ــي معجم
ّ
ّ
التونسيني الــريــاح القادمة من
البحارة
الشمال ،التي يتعذر بوجودها الخروج
إلى الصيد .باملثل ،ال تحمل ريح الشمال
الرأسمالية إلى فــؤاد «صيدًا» ،وال ّ
ّ
شك
أن ال ـع ـثــور ع ـلــى ع ـمــل مـسـتـقــر بــدخــل
ُيـخــرج امل ــرء مــن دائ ــرة الـفـقــر ّ هــو أثمن
ُ
صيد في ضواحي تونس املفقرة.
يـ ـب ــدأ الـ ـش ــاب الـ ـ ــذي انـ ـف ـ ّـك ع ـن ــه سـحــر
ال ـث ّــورة ،وان ـغـمــس فــي الـعـمــل عـلــى أمــل
ّ
وظيفيًا ،في التخلي عن إيمانه.
ترق ّيه
يترقى عامل آخر على حسابه وتهجره
حبيبته (عبير بناني) التي تعاني من
ظروفه نفسها ،لصالح موظف ُج ّ
مركي
ُيــراقــب ص ــادرات املعمل ،فيتشابك مع

مشرفه فــي العمل ويـتــركــه بــا رجعة.
ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ن ـظ ـي ــره الـ ـت ــونـ ـس ــي ،يـجــد
هرفي ،الــذي يركن مع ابنه العاطل عن
العمل إلــى صيد وبيع السمك من دون
ترخيص ،نفسه في مواجهة مع األمن
ّ
الصحية .وبعد افتكاك قاربه
والرقابة
الصغير منه ،ال يجد غير اللجوء إلى
عمل مؤقت آخر ،رفع إشارة توقف في
ّ
وجه السيارات كلما ّ
هم مترجلون بشق
الطريق.
ّ
ال ينتهي األم ــر هـنــاُ ،يـفـ ّـعــل ف ــؤاد الحل
ّ
الجنوبيني .يقصد
األخير لفاقدي األمل
حبيبته الـســابـقــة ويـطـلــب منها خدمة
ُ
تــري ـح ـه ــا م ــن م ـضــاي ـقــاتــه ل ـه ــا :إل ـه ــاء
صديقها الـ ُـجـمــركـ ّـي لـبــرهــة مــن الــزمــن
خالل العمل .يتم األمر على ذلك النحو
ويـصـعــد ال ـشــاب إل ــى حــاويــة البضائع
ً
فتنطلق رحلته شـمــاال .تنتهي الرحلة
ُفيحدث فؤاد فجوة في سقف الحاوية
ُ
ويقفز إلــى أحــد ش ــوارع فرنسا .تركز
الكاميرا على وجه الفتى املبتسم وتترك
األفق مفتوحًا.
يــأتــي الفيلم فــي لحظة تـجـ ّـســد أحــداثــه
واق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــا ،إذ ع ـ ـ ــادت فـ ــي ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
عـلــى نـحــو كثيف ظــاهــرة الـهـجــرة غير
ّ
النظامية ،أو «ح ــرق» الـحــدود بالتعبير
الشعبي .وتنجح مقاربته السينمائيةّ
ّ
فــي إيـضــاح ح ــدود التشابه بــن عاملني
مـخـتـلـفــن .يـسـعــى ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــون إلــى
مضاعفة أرباحهم على حساب ُعمال
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ل ـك ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ل ـي ـســت قـطـعــا
فــي مصلحة ُع ـمــال الـعــالــم الـثــالــث .بني
ّ
الشمال والجنوب ،تنقلب قاعدة السلم
ّ
الطبقي .ال ُيشبه فقراء أوروبــا والغرب
ّ
بقية فقراء العالم ،حيث تبقى في نهاية
املـ ـط ــاف ظ ـ ــروف ال ـف ـق ـيــر ه ــرف ــي هــدفــا
ومسعى للفقير فؤاد.

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الحيـاة!
َأ ْن ِق ِذ
ْ
(تجربة في الخندق)...
ّ
ْإن َ
إنقاذ ما َ
بقي من الحياة:
كنت ِ
راغبًا حقًا في ِ
التجربة العسير ِة ِّ
َأ ُ
الهينة:
نصح َك بهذه
ِ
َ
وأنت في الخندق،
َ
ً
ُ
ُ
فوق ...قليال إلى فوق ْ
(إن َ
َ
ْ
كنت تخاف طلقة
رأسك إلى
إرفع
َ
ِّ
َ
عدو َك ،أو َ
شجاعت ْك)
س
غدر
ِ
ِ
حار ِ
صاحبك ،أو تأنيب ِ
ُْ َ
جهات امليدان:
بندائ َك إلى َس ْب ِع
وقلُ ,مت َو ِّجهًا ِ
ِ
َ ُ
َ
ٌ
ورحمتك».
ومحتاج إلى نجا ِت َك
وأح ُّب َك،
«سامحت َكِ ،
ِ
وافهمني أيضًا! َ
َ
افهمني َ
وص ِّدقني!
َ
ْإن َ
ُ
تصرخ هذه الكلمات (عجزًا ،أو ً
حياء ،أو
تستطيع ْأن
كنت ال
َ
خوف َمالمة ،أو َ
عناد ّ
قوي)
ٍ
ُ
ِّ
قلب َك ال أكثر!
بقلبك! فكرها في ِ
فقلها ِ
َ ِّ
قلها صادقًا فقط! فكرها صادقًا ...فقط!
ّ ْ
َ ُ
الخندق
قاع
ِ
ثم ,إن شئتَ ،عد إلى ْ ِ
وانتظ ْر رسالة الحياة.
ِ
ْ
ُ
ْ
حينئذ ،كن على ثقة:
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
الرحمة
َم ْن َيعنيه األمر (الخائف ،والضعيف ،واملحتاج إلى
ِ
ّ
والحب)...
واملغفر ِة
َ
ُ
سيسمعها بقلب ِه هو اآلخر
ُ
«لب ْ
قلب ُهَّ :
سيقول ُ
يك!».
و...
ْ
ُ
ْ
ْ
تمام الثقة:
وكن على ٍ
ثقة أيضًا ...كن على ُِ
ْ َ
بدون ْأن ت َص ِّدق،
ـنتبه ،بل وحتى
بدون أن ت ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ونصيب َك في
ه
صيب
ن
ن
م
بقي
ما
إنقاذ
في
شريكًا
ستكون
ِِ
ِ
ِ
ِ
الحياة.
ُْ
قلها إذًا!
َ
ُ
ْ
قلها وأن ِق ِذ الـ ...حياة!
2016/12/26

بين «دار النمر» و«مؤسسة الدراسات الفلسطينية»

بيروت تحتفي بثالثينية االنتفاضة األولى

ـرة»
ض ـمــن مــؤت ـمــر «ان ـت ـف ــاض ــة  :1987الـ ـح ــدث والـ ــذاكـ ـ ّ
وبالشراكة مع «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ،تنظم
«دار النمر للفن والثقافة» في بيروت مجموعة فعاليات
بــن  28و 30تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) الـحــالــي .يحيي
الحدث الذكرى الثالثني لالنتفاضة الفلسطينية الشعبية
ضد االحـتــالُ ،ويعقد بالتوازي بني رام الله وغــزة (بني
 24و 26تـشــريــن ال ـثــانــي) وب ـي ــروت ،ب ـهــدف الـبـحــث في
اإلن ـتــاج الثقافي خــال االنـتـفــاضــة والتمثيالت الالحقة
لها ،بمشاركة باحثني ،وكتاب ،وفنانني ،وصانعي أفالم.
فــي الـيــوم ّ
األول ،تعرض «دار النمر» فيلم « 3000ليلة»
( 2015ـ ـ  103د ـ ـ س )18:30 :يليه ح ــوار مــع مخرجته
مــي املـصــريُ .يـضــيء العمل على السجون الصهيونية
وأوض ــاع السجناء والسجينات فيها ،مستقيًا أحــداثــه
من قصة واقعية واجهت املخرجة ُبعيد مجزرتي صبرا
وشاتيال .في اليوم الثاني ( 29/11ـ سُ ،)18:30 :
سيعرض
فيلم التحريك الوثائقي «املطلوبون الـ 2014( »18ـ  75د ـ

الصورة) للفلسطيني عامر شوملي والكندي بول كوان،
يتبعه نقاش مع ّ
األول.
ّ
عبر املزج بني مقابالت مع مواطنني ورسمومات متحركة،
ت ــدور األحـ ــداث فــي بـيــت ســاحــور ف ـ ــي 1987ح ــول أحــد
أســالـيــب املـقــاومــة الشعبية الـتــي استخدمها أهــالــي هذه
ّ
البلدة الفلسطينية .مع قيام االنتفاضة األولى في الضفة
الغربية ،حــاول مواطنو بيت ساحور مقاطعة املنتجات
اإلســرائـيـلـيــة وإن ـش ــاء اقـتـصــاد مستقل عـبــر ش ــراء 18
ّ
لتتحول هذه الحيوانات
بقرة إلنتاج الحليب ومشتقاته،
إل ــى خ ـطــر أم ـن ــي ي ـه ـ ّـدد االحـ ـت ــال الـ ــذي ي ـط ــارده ــا .في
ّ
سيتحدث الباحث ماهر الشريف عن «الخلفيات
،30/11
التاريخية والسياسية لــانـتـفــاضــة» ،ثــم الـبــاحــث سليم
تماري عن «البرجوازية الصغيرة :من عصب االنتفاضة
إلى دودة الثورة» ،قبل أن ّ
تتطرق الكاتبة سعاد العامري
إلى «فلسطني بال أسماء وبال وجوه» ،ومدير «سرية رام
ّ
ّ
الفنان
الله» خالد عليان إلى «اإلنتاج الفني في االنتفاضة»ّ .
خالد حوراني ،سيتناول «االنتفاضة كحدث فني» ،ليتكلم
عامر شوملي في النهاية عن «معضلة املشهد األخير في
فيلم عن االنتفاضة» (من س 9:00 :حتى .)13:15
مؤتمر «انتفاضة  :1987الحدث والذاكرة» :من 28
حتى  30تشرين الثاني ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(كـلـيـمـنـصــو ـ ـ ش ــارع أم ـيــركــا ـ ـ ب ـي ــروت) .الــدخــول
مجاني .لالستعالم 01/367013 :أو
www.intifada1987.com
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