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زياد دويري ّ
يتبرأ من «حب إسرائيل»… بصيغة الغائب!
زينب حاوي

صورة
وخبر

الرغـم مـن الحرمـان الـذي يعيشـه
علـى ّ
ّ
قطـاع غـزة ،وافتقـاره إلى أبسـط مقومات
الحيـاة ،مـا زال األمل وفعـل الخير موجودين
فـي البقعـة المحاصرة بالبطش اإلسـرائيلي.
ّ
منـذ بدايـة رمضـان ،يحـرص وليـد الحطـاب
ّ
بكميـات كبيـرة
علـى طهـو الطعـام
فـي الشـارع ،فـي مبـادرة أطلقهـا العـام
الماضـي ،بهـدف مسـاعدة المحتاجيـن.
(محمـود حمـس ـــ أ ف ب)

ً
صورة زياد دويري تتوسط مقاال في «يديعوت أحرونوت»
يحمل توقيع مراسل الصحيفة في نيويورك أمير بوغون.
فــي هــذه املقابلة الـتــي نـشــرت فــي امللحق الفني للصحيفة
اإلسرائيلية ( ،)22/5/2018يطل صاحب فيلم «الصدمة»
( )2012ال ــذي ص ـ ّـور فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة،
واس ـت ـعــان بـطــاقــم صـهـيــونــي ،لـيـتـحــدث عــن فيلمه الـجــديــد
«قضية رقم ّ ،»23
معرجًا طبعًا على «الصدمة» .بدأ املراسل
ّ
مقاله باإلشادة بـ «شجاعة دويري وجرأته» ،مصورًا إياه كـ
«نبي منبوذ» ،و«مضطهد» من قبل ناشطي حملة مقاطعة
اسرائيل .بعدها ،فتح املخرج اللبناني النار على الفلسطينيني
والعرب ،غامزًا من قناة النضال الفلسطيني ضد االحتالل،
حني قــال« :قبل أن تخرج للنضال الكبير ،عليك أن تنظف
البيت وتـكــون صــادقــا مــع نفسك .أعتقد ّأن البيت العربي
قذر جدًا ،إذا أردنا قول الحقيقة» .وفي معرض حديثه عن
«قضية رقم  ،»23وتحديدًا مجزرة «الدامور» ( )1976التي
ّ
الخبيث
تشكل ال ــذروة الــدرامـ ّـيــة للفيلم ،وتستبطن خطابه
ّ
بأبلسة الفلسطينيني وتهميش قضيتنا املــركـ ّ
ـزيــة ،علق
بصفة التباهي أنــه اعتمد على صــور املذبحة «التي نفذها
الفلسطينيون ضد لبنانيني مسيحيني» ،مضيفًا أنه ّ
تقصد
اختيار بطل فيلمه (عــادل كــرم) مسيحيًا ،وهــو الــذي أهان
الالجئ الفلسطيني (كامل الباشا) في الفيلم ،عندما خاطبه
ـض عليكم كـلـكــم» ملا
بــال ـقــول« :خ ـس ــارة أن شـ ــارون لــم يـقـ ِ
لشارون من «رمزية في إهانة الفلسطينيني» .ولدى سؤال
مراسل صحافة ّ
العدو عن استخدام عبارة «ش ــارون» في
ّ
الحوار ،لفت دويري إلى أن اللبنانيني عمرهم «لم يميزوا بني
«اليهود» و«اإلسرائيليني» » ،وأن سيناريو الفيلم في البداية
كــان مبطنًا ،إلــى حني استخدام الصريح لعبارة «شــارون»
بغية توظيفها فــي الـسـيــاق املــذكــور آن ـفــا .سـيــاق الحديث
الـصـحــافــي ال ــذي يــأتــي ضـمــن ت ــروي ــج دويـ ــري لفيلمه في
الواليات املتحدة األميركية ،ال يحتمل أي لبس بكون صاحب
«بيروت الغربية» كان يعي ّأن الصحافي أمامه إسرائيلي،
ّ
ّ
بانتهازيته املعروفة ،إلى رأي عام
يتوجه،
أو على األقل كان
ّ
متعاطف مع الخطاب اإلسرائيلي .لقد صور دويري نفسه
كضحية ،تفترسها «حملة مقاطعة إسرائيل» .وبعد كالم
كتب مقالة «يــديـعــوت» بأنه «يتعرض لهجوم مــن ناشطي
املقاطعة في بلده» ،مسميًا إياهم «املعادين إلسرائيل» ،رد
ً
دويري قائال« :تلقيت اآلن رسالة مفادها أن حملة املقاطعة
استأنفت هجومها ّ
علي» .وتابع متباهيًا وفـخــورًا« :دفعت
ثمنًا باهظًا جدًا ،عانيت كثيرًا بسبب جرأتي على التصوير
ً
في إسرائيل (…) إنها معركة خاسرة ،إنهم فعال ضدي،

ويملكون قوة أكثر مما ّ
نتخيل».
دوي ــري ال ــذي تقمص دور الـضـحـيــة ،واملـغـلــوب عـلــى أم ــره،
وامل ـحــارب فــي ب ــاده ،لــم ي ـتـ َ
ـوان عــن تـبــريــر فعلته فــي فيلم
«الـ ـص ــدم ــة» ،إذ ص ـ ـ ّـور ن ـف ـســه م ـض ـط ـه ـدًا ،ل ـك ــون ــه «أظ ـه ــر
اإلســرائـيـلــي (فيلم «الـصــدمــة») ،فــي سـيــاق مقاربة تحاول
تفهمه وتضع نفسها مكانه».
املقابلة املشينة لم تكن األولى التي يظهر فيها دويري على
مـنـبــر صـهـيــونــي .فـقــد ش ــارك ع ــام  ،2013فــي «مـهــرجــان
القدس السينمائي الدولي» اإلسرائيلي ،عبر «سكايب» ،في
مناسبة االحتفال بفيلمه «الـصــدمــة» .كذلك أدلــى منذ عام
 2011بعدد ملحوظ مــن األحــاديــث إلــى الصحافة العبرية
ّ
املكتوبة وتلفزيون الـعـ ّ
لبنانية،
ـدو .علمًا أن مواقع إخبارية
ّ
ُ
تناقلت حرفيًا وأوتوماتيكيًا خبرًا «كتب لها» ولم تتدخل
ّ
في تحريره ،يكذب إدالء دويري بحديث إلعالم العدو .يورد
الخبر مقتطفات مــن« بـيــان» منسوب ل ـ #زي ــاد_دوي ــري ال
ً
ُ
نعرف أين نشر كامال .في هذا «الخبر» الذي نشره دويري

(هيثم الموسوي)

على صفحتهّ ،يدعي السينمائي املتأسرل بضمير الغائب
ً
ّ
ّ
إسرائيليةّ .أوال غريب
(هو) أنه لم يدل بأي حوار لصحيفة
استنكار دويــري لــإدالء بحديث إلى إعــام العدو هو الذي
فعلها مـ ــرارًا (صـحــافــة مـكـتــوبــة وتـلـفــزيــون وسـكــايــب مع
«مهرجان الـقــدس») منذ  ،2011بعد إقامته أشهرًا في تل
أبيب وتصويره أبرز أجزاء فيلمه «الصدمة» في «إسرائيل»،
األمر الذي لم يعتذر عنه .ثانيًا قراءة متمهلة لحوار يديعوت
ّ
ـؤكــد أن ــه يـتـ ّ
ـوجــه إل ــى ق ــارئ إســرائـيـلــي ،أو في
أح ــرون ــوت يـ
«أفضل الحاالت» إلى رأي عام متعاطف مع إسرائيل.

اإلبداع عالجًا من الصدمة؟

ميثم ّالسلمان يروي
… مذكرات معتقل

جورج لبكي
أنطولوجيا فرنكوفونية

في رمضان ،يواصل «معهد
املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» تنظيم
األنشطة الثقافية .اليوم الثالثاء،
يدعو املعهد إلى املشاركة في
لقاء مع رئيس «مركز البحرين
للتسامح والحوار» ،الشيخ ميثم
السلمان (الصورة) ،يحتضنه
ّ
مقره في حي األميركان
(ضاحية بيروت الجنوبية)،
ّ
تحت عنوان «مذكرات معتقل».
ّ
سيتحدث الناشط الحقوقي
البحريني عن تجربته مع
القمع والوجود خلف القضبان،
وجهت إليه تهم ّ
بعدما ّ
عدة؛ من
بينها «التحريض على كراهية
النظام».

تدعو «الحركة الثقافية ـ
ّ
«مؤسسة
أنطلياس» ،بمشاركة
الفكر اللبناني» في «جامعة
ّ
سيدة اللويزة» ،غدًا األربعاء،
إلى حضور ندوة حول كتاب
«أنطولوجيا األدب اللبناني
املكتوب بالفرنسية» للبروفسور
جورج لبكي (الصورة).
يستعرض الكتاب تاريخ
ّ
وتطوره
هذا األدب وأصله
ّ
عبر مقتطفات لكبار الكتاب
اللبنانيني في األدب والشعر
واملسرح .إلى جانب املؤلف،
يشارك في املوعد الذي يجري
في ّ
مقر الحركة صاحب اإلصدار،
ّ
الكاتب ألكسندر نجار ،والقاضي
غالب غانم ،على أن تديره
الصليبي
األكاديمية نجاة
ّ
ّ
الطويل ،علمًا بأن العمل سيوقع
قبل الندوة وبعدها.

ّ
«مذكرات معتقل» :اليوم الثالثاء ـ
الساعة التاسعة والنصف مساء ـً
ّ
مقر «معهد املعارف الحكمية» (حي
األميركان ـ ضاحية بيروت الجنوبية ـ
ّ
مجمع اإلمام املجتبى ـ الطابق الرابع).
لالستعالم05/462191 :
أو 76/549219

غدًا األربعاء ـ  18:00ـ ّ
مقر «الحركة
الثقافية» (مسرح األخوين رحباني ـ
«دير مار الياس» ـ أنطلياس /قضاء
املنت) .لالستعالم04/404510 :

في حالة الصدمات الشديدة ،يمكن
التعبير اإلبداعي أن يساعد األفراد
على مشاركة قصصهم /ن الخاصة
وإعادة بناء تجاربهم /ن ،في سبيل
التعافي .كيف يمكن العملية اإلبداعية
أن تكون عالجية؟ وما هو العالج
النفسي بالفنون التعبيرية؟ وكيف
يستطيع املصدومون املشاركة في
التعبير اإلبداعي؟ اإلجابة عن هذه
ّ
ستقدم خالل ندوة
األسئلة وغيرها،
ّ
باللغة اإلنكليزية بعنوان «التحول
اإلبداعي للصدمة» ،تستضيفها «دار
النمر للفن والثقافة» ّفي  7حزيران
(يونيو) املقبل .علمًا أنها من تنظيمها
بالتعاون مع «أرضي شوكي استديو».
ّ
ستركز الندوة على الفوائد العالجية
للعملية اإلبداعية ،وستعرض طرقًا

تستطيع الفنون من خاللها إيصال
قصص ذات مغزى في سياقات العنف.
البداية ستكون مع برايان ماكارتي الذي
ّ
سيتحدث عن مشروع «ألعاب الحرب»،
تليه جوليا بايرز ومنال الشافعي
(العالج النفسي باللعب) ،وميرا سعد
وغابريال جينغراس (العالج النفسي
بالفن) ،ثم وسام قطيط (العالج النفسي
بالدراما) ،فأماندا وزيتا جل (العالج
النفسي بالرقص) ،قبل الختام بنقاش
مع الحضور.
ّ
«التحول اإلبداعي للصدمة» :الخميس 7
ندوة
حزيران ـ الساعة الثانية بعد الظهر ـ «دار النمر
للفن والثقافة» (قاعة املسرح ـ الطابق الثاني ـ
شارع أميركا ـ كليمنصو /بيروت) .الدعوة ّ
عامة.
لالستعالم01/367013 :

نصري الصايغ
حارس الصور
بعد معرضه الفردي األول
«بيروت ،ربما» في صالة
املعهد الفرنسي في لبنان عام
ّ ،2016
يقدم نصري الصايغ
( )1975معرضه الجديد
«كل شيء يجب أن يختفي»
(الصورة) بدءًا من الغد
في Beirut Art Residency
(الجميزة).
منذ انطالقته ،تميز املمثل
والفنان البصري اللبناني
بمزج أيقونات في عاملي
األدب والسينما ،بالبوب
واألصوات املعاصرة
وتجهيزاته
في أعماله
ّ
ومشاريعه الفنية .إنه
باختصار حارس الكلمات
ّ
والصور واألصوات .علمًا أن
ً
الصايغ الذي يعيش متنقال
بني بيروت وبرلني ،مجاز في
األدب الفرنسي والدراسات
ً
املسرحية ،شارك ممثال في
أفالم عدة لجوسلني صعب،
وروي سماحة ،وجاد يوسف،
وجورج هاشم وغيرهم.

