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فيلم جديد عن «كامب ديفيد» و«اإلهانة» في حضن إسرائيلي

زياد دويري يواصل «عشق فلسطين»!
زينب حاوي

صورة
وخبر

ُتسـتكمل حالياً االسـتعدادات للـدورة الــ  24مـن احتفـال توزيع
جوائـز «نقابـة ممثلـي الشاشـة» ()Screen Actors Guild
سـتقام فـي  21كانـون الثانـي (ينايـر) الحالـي فـي لـوس
التـي ُ
أنجليـس .فـي أروقـة  American Fine Arts Foundryفـي
سـتقدم للفائزيـن
كاليفورنيـاُ ،تسـبك التماثيـل البرونزيـة التـي
ّ
عـن مشـاركاتهم فـي أفلام ومسلسلات بـارزة ُعرضـت خلال
ويتصـدر الفيلـم الدرامـي الكوميـدي Three
العـام المنصـرم.
ّ
( Billboards Outside Ebbing, Missouriإخـراج مارتـن
ماكدونـا) الترشـيحات لهـذه الجوائـز التـي اسـتبعدت نجوماً
مخضرميـن أمثـال ميريـل سـتريب ودانيـال داي لويـس ،إضافـة
إلـى فيلـم المخـرج سـتيفن سـبيلبيرغ ( .The Postفريديريـك
جـاي .بـراون ـــ أ ف ب)

فــي الــوقــت ال ــذي تشتعل فيه اإلنـتـفــاضــة الشعبية في
األراض ــي الفلسطينية ،وتــواجــه الشابة ـ األيقونة عهد
التميمي عـ ّـدوهــا بكل شراسة مع أبناء وبنات جيلها،
نــاقــش امل ـخــرج اللبناني زي ــاد دوي ــري (ال ـص ــورة) منذ
ســاعــات فيلمه «قـضـيــة رق ــم  112( »23د ـ ـ «اإلهــانــة»
عنوان النسختني االنكليزية والفرنسية) بعد عرضه
فــي «امل ــرك ــز ال ـي ـهــودي» ( )JCCفــي مــانـهــاتــن ،قـبــل أن
يصل إلى الصاالت في نيويورك في  26كانون الثاني
(يناير) الحالي .الشريط الذي يعود بالذاكرة إلى جراح
الحرب األهلية ،سيكمل من خالل هذا العرض األميركي
مسارًا تطبيعيًا بامتياز ،بدأ مع إنتاج فيلم «الصدمة»
( )2013الذي ّ
صور في األراضي املحتلة مع كادر تقني
وتمثيلي صهيوني ،واشتغل على أنسنة العدو انطالقًا
مــن رواي ــة ياسمينة خضرا الشهيرة .دوي ــري لــم يجد
حرجًا فــي إغـفــال هــذه الواقعة الخطرة ،أتــى إلــى لبنان
في أيلول (سبتمبر) املاضي تزامنًا مع ذكرى إغتيال
بشير الجميل ،الفتتاح «قضية رقــم  .»23أتــى يومها
قادمًا من البندقية حيث شــارك فيلمه في مهرجانها
السينمائي ،ونال املمثل الفلسطيني كامل الباشا جائزة
«أف ـضــل مـمـثــل» ،وس ــط ح ـفــاوة وت ــواط ــؤ مـقـصــود من
اإلعــام اللبناني والغربي الــذي صـ ّـور دويــري كـ «بطل
ً
رفع إسم لبنان عاليًا» ،مغفال هذا الجانب .وامللفت هنا
ّأن القنصلية اللبنانية فــي نـيــويــورك ،دعــت فــي نشرة
وزعتها على الجالية اللبنانية ،الى مشاهدة الفيلم ،غافلة
ّأن «مركزًا مرتبطًا بالعدو يعرضه هو أيضًا» وفق حملة
املقاطعة!
إذًا ،ج ــاء ع ــرض «ق ـض ـيــة رق ــم  »23ف ــي ه ــذا الـفـضــاء
النيويوركي ليؤكد ّأن «انـفـتــاح» دوي ــري على «اآلخــر»
ممنهج ومـقـصــودّ ،
ألن أنـشـطــة املــركــز الـصـهـيــونــي ال
ترتكز إلى الدين والثقافة واملجتمع .يضم « JCCمركز
ديـفـيــد أت ــش .ســونــابـنــد إلســرائ ـيــل» ال ــذي يــوضــح على
ّ
صفحته اإللـكـتــرونـيــة أن ــه ي ـقـ ّـدم ل ـ «أع ـضــاء مجتمعنا
ً
من مختلف املعتقدات والخلفيات ،منزال الستكشاف
ثقافي وفكري جاد إلسرائيل ...نسعى إلى تعزيز حوار
منفتح ومحترم بشأن القضايا الثقافية والسياسية
واالجتماعية والدينية ،مع تشجيع مجموعة ّ
منوعة من
ّ
وجهات النظر واآلراء» .ويتابع أنــه يسعى إلــى «تزويد
مجتمعنا بنظرة ثاقبة إلــى املجتمع اإلســرائـيـلــي عبر
برامج رفيعة املستوى الستكشاف القضايا الرئيسية
في الحياة اإلسرائيلية ،والعروض ،واملعارض التي تقدم

«أشباح» رائد أنضوني تحوم فوق بيروت
لم يتبق للمخرج الفلسطيني رائد
أنضوني ( )1967من تجربة اعتقاله
في «املسكوبية» ،مركز التحقيق
التابع لإلستخبارات اإلسرائيلية
(شاباك) ،في عمر الـ  ،18إال ذكريات
منسوجة من مكابدات حياتية
عنوانها التعذيب واملمارسات
الوحشية .في سعيه إلى مواجهة
هذه الذكريات التي تطاردهّ ،
يقرر
أنضوني إعادة بناء ذلك املكان
الغامض .واستجابة إلعالن عن
وظائف شاغرة ملعتقلني سابقني في
«املسكوبية» من أصحاب الخبرة في
مجاالت ّ
عدة ،يتجمهر عدد منهم في
باحة بالقرب من رام الله لينطلقوا
معًا في رحلة إلعادة اكتشاف مالمح
سجنهم القديم ،وليحاولوا تمثيل

قصة عاشوا تفاصيلها بني جدران
املركز .هذه هي باختصار قصة
وثائقي «اصطياد أشباح» ( 2017ـ
 94د) ألنضوني الذي تعرضه «دار
النمر للفن والثقافة» (كليمنصو)
في  23كانون الثاني (يناير)
ّ
الحالي .يذكر أن الشريط حائز
جائزة «أفضل فيلم وثائقي» في
«مهرجان برلني السينمائي الدولي»
العام املاضي.
عرض «اصطياد أشباح» :الثالثاء 23
كانون الثاني ـ الساعة السادسة والنصف
ً
مساء ـ قاعة املسرح في «دار النمر للفن
والثقافة» (شارع أميركا ـ كليمنصو ـ
بيروت) .الدخول مجاني .لالستعالم:
01/367013

سيمونا عبد اهلل
طرب غير شكل
تواصل عازفة اإليقاع الفلسطينية
ـ الدانماركية سيمونا عبد
الله ( 38عامًا ـ الصورة) إحياء
الحفالت في بيروت .ها هي
تستعد للقاء جمهور «مترو
املدينة» في  17كانون الثاني
(يناير) الحالي .في هذه السهرة
الطربية بنكهة خاصة ،سيرافق
عبد الله كل من زياد األحمدية
على العود ،وخليل البابا على
سيمونا مصدر
الكمان .تعتبر ّ
ألنها ّ
تحدت كل
إلهام لكثيرات
العوائق والضغوطات ورفضت
ّ
التخلي عن شغفها في العزف
على الطبلة ،قبل أن تصبح اسمًا
معروفًا في أوروبا ،حيث ّ
عرفت
الجمهور الغربي إلى الطرب
العربي األصيل بطريقة فريدة
وعصرية وخالقة.
طرب مع سيمونا عبد الله :األربعاء 17
كانون الثاني ـ  21:30ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

لفنانني إسرائيليني ّ
مكرسني أو ناشئني».
ّ
ّ
هــذا ليس كــل شــيء .األنـكــى أن دوي ــري يحضر فيلمًا
ج ــديـ ـدًا ع ــن إت ـف ــاق ـي ــة «ك ــام ــب داي ـف ـي ــد» ( )1978بــن
الـكـيــان الصهيوني وم ـصــر .يـنـخــرط صــاحــب شريط
«وس ــت ب ـيــروت» فــي هــذا العمل ليستعيد هــذه الفترة
اإلنبطاحية ،وليسرد كما قــال أخـيـرًا ملوقع «هوليوود
ري ـبــورتــر» األم ـيــركــي« :مـ ــاذا يـحـصــل وراء الـكــوالـيــس
ّإبان عقد إتفاقيات مماثلة ( )...لطاملا كنت مفتونًا بما
يجري خلف األبــواب املغلقة ،فالسياسيون ال يقولون
بــالـضــرورة مــا يحصل فــي الــواقــع» ،يـقــول فــي املقابلة
التي نشرت في  4كانون الثاني الحالي .أما عن دوافعه
في إنجاز هذا الفيلم الذي ال يزال سيناريو على ورق،

ّ
فيقول إنــه «كانت هناك حركة دراماتيكية نشطة جدًا
في تلك الفترة .هناك جيمي كارتر (الرئيس األميركي)،
ّ
املتدين ،وأنــور الـســادات (الرئيس املصري)،
املسيحي
املسلم التقي ،والـيـهــودي مناحيم بيغن (رئـيــس كيان
ّ
ال ـع ــدو) ...على الــرغــم مــن ديــانــاتـهــم املختلفة ،إال أنهم
نجحوا في النهاية ...وهي اتفاقية سالم ساعدت وما
ّ
زال ــت صــامــدة حـتــى ال ـي ــوم» .ولـفــت إل ــى أن ــه فــي سبيل
إع ــداد هــذا امل ـشــروع« ،ق ــرأت الكثير مــن السير الذاتية
للحاضرين ،وهـنــاك الكثير مــن الـتـجــارب السينمائية
وال ــدرام ــا اإلنـســانـيــة الـتــي يمكن الـعـمــل عليها .لـقــد تم
تناول هذا املوضوع من زوايا مختلفة ،وأحاول دراسة
كــل وج ـهــات الـنـظــر للبحث فــي مــا ح ــدث بالفعل وراء
الستار».
إذًا ،الـيــوم زي ــارة إلــى «املــركــز الـيـهــودي» وغ ـدًا فيلم عن
«كامب ديفيد»! ّربما بات لزامًا على األصــوات املدافعة
عن دويري ّو«إبداعاته» ،أن تجد صيغة جديدة إلقناعنا
ّ
مرتم في األحضان الصهيونية،
بأنه غير
مطبع وغير ٍ
ّ
ّ
خصوصًا أنه يعمل على قضايا تمس الذاكرة اللبنانية
ً
والعربية ،وتدخل «إسرائيل» مباشرة في طياتها.

