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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون مشهدية

حق الرد

ّ
المنسية
مسرحيته «وحيدون» تستعيد الجذور العربية

وجدي معوض ...عودة االبن الضال؟
باريس ــــ ألمى أبو سمرة

ً
أقضي يوميًا ساعة ونصف الساعة
ً
صـبــاحــا ومثلها م ـســاء فــي الطريق
ٌ
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل وم ـ ـنـ ــه ،س ـ ــاع ـ ـ ٌ
ـات ثـ ــاث
ٌ
طويلة لوال اللوحات اإلعالنية التي
تكسر رتابة الطريق وتتبدل بشكل
دوري .رغـ ـ ــم م ــوقـ ـف ــي ال ـس ـل ـب ــي مــن
املعلنني واستراتيجياتهم امللتوية
ف ــي املـجـتـمـعــات االسـتـهــاكـيــة الـتــي
أضحيناها ،إال أنــه علي أن أعترف
ّ
كي أكون منصفة أن طريقي اليومية
باتت فسحتي الخاصة لالطالع على
م ــا تستضيفه ص ــاالت ال ـع ــرض في
باريس من فنون متنوعة .لقد أكسبت
العاصمة الفرنسية بالفعل صاالتها
ق ـب ـســا م ــن أنـ ــوارهـ ــا الـ ـت ــي ال تـخـبــو
على م ــدار ال ـعــام .كــذلــك ،كــانــت ترنو
إلـ ّـي وتناديني أغلب الـعــروض التي
ُ
هيئت لي األسـبــاب لحضورها منذ
ّ
ُ
تـشــكــل وعـيــي لقيمتها ،فتخرجني
ب ـن ــدائ ـه ــا مـ ــن ع ــزل ـت ــي االخ ـت ـي ــاري ــة
ضمن أف ـكــاري ومــوسـيـقــاي املتنقلة
عـلــى ط ــول ســاعــات الـطــريــق الـثــاث،
حتى ُّ
بت على يقني أنها هي من كان
ـاب
ينتقيني ُ ،ال الـعـكــس أب ـ ـدًاّ ،ألس ـ ّبـ ٍ
علي أن
وإن جهلتها آنيًا ،إال أنه يعز
أعزوها للصدفة والعبثية.
ل ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـع ـ ــرض املـ ـس ــرح ــي ال ـ ــذي
ً
استثناء.
حضرته األسـبــوع الفائت
ً
إذ اعـتــرض طريق عــودتــي ليال اسم
«وجدي معوض» .ظننت لوهلة أني
ما زلت تحت تأثير الالوعي .إذ تناول
مقالي األخير عرضه املسرحي «الكل
عصافير» («األخ ـب ــار»  2019/1/4ـ ـ
«وجــدي ّ
معوض« :الكل عصافير»...
ُ
َ
فمن هــو «الـخــائــن»؟) وهــاجـمــت فيه
وقـ ــوعـ ــه هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي فـ ــخ أن ـس ـنــة
ال ـعــدو تـحــت ش ـعــار «االن ـف ـتــاح على
اآلخر» .أعود عشرين مترًا إلى الوراء
ّ
ألتحقق.
لـ ــم أكـ ـ ــن واهـ ـ ـم ـ ــة ،إذ هـ ــا هـ ــو يـعـلــن
ع ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ــرض ع ـم ـل ــه ال ـس ــاب ــق
«وح ـ ـيـ ــدون» ب ـعــد ع ـش ــرة أعـ ـ ــوام من
انطالقته األول ــى عــام  .2008وحيدًا
ع ـل ــى خ ـش ـب ــة امل ـ ـسـ ــرح ،س ـي ـشــارك ـنــا
معوض على مدى ساعتني من الوقت
فوضى جوارحه وأسئلته الصارخة
ويجيب على بعضها في اآلن عينه
م ـ ــن خ ـ ـ ــال إض ـ ـ ـ ـ ــاءات عـ ـل ــى أح ـ ـ ــداث

ّ
ووق ــائ ــع مفصلية ف ــي حـيــاتــه أث ــرت
بــه وجعلت منه مــا هــو عليه الـيــوم.
ّ
الشغوف
يتنبه جــانــب شخصيتي
ّ
بــالـبـحــث ،وإن لــم يـكــن قــد تـســنــى له
أخذ قسط من الراحة عقب نهار عمل
طويل ،وتساورني رغبة في الغوص
ُ
في خبايا شخصيةٍ كانت خياراتها
مرمى سهامي وموضوع كتابتي.
ما ُ
اسمك؟ يجيب :اسمي حروان ،لكن
هذا ليس مهمًا ،إذ كان من املمكن أن
َ
اسم آخر..
أحمل أي ٍ
ح ـ ــروان ش ــاب ثــاث ـي ـنــي ،ع ـلــى وشــك
ت ـس ـل ـي ــم أطـ ـ ــرو ُحـ ـ ــة ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــوراه فــي
ع ـلــم اج ـت ـم ــاع امل ـت ـخ ـ َّـي ــل ف ــي جــامـعــة
م ــون ــري ــال ،بــاس ـت ـث ـنــاء أنـ ــه ل ــم يـجــد
لها النتيجة والخاتمة املناسبتني.
ّ
ب ـعــد الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـن ـقــات ،ح ــط به
رح ــال سـ ــؤال« :مـ ــاذا تــريــد أن تعمل
في املستقبل؟» عند جــوابُ :
«مــدرس
جــامـعــي» ،انتقل حديثًا إلــى مسكن
جديد .لم ينته بعد من إفراغ أغراضه
الشخصية مــن الـصـنــاديــق ،وال من
طـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــدران ،رغـ ــم إلـ ـح ــاح أخ ـتــه
«ل ـي ـل ــى» عـل ـيــه ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـصــوص
ف ــي ك ــل م ـح ــادث ــة هــات ـف ـيــة ل ــه مـعـهــا
(تـ ـ ـ ـ ــؤدي ص ــوتـ ـه ــا ن ــايـ ـل ــة مـ ـع ــوض،
شقيقة وجدي معوض) ،إضافة إلى
إلحاحها األش ــد أن يختار لــونــا ،أو
ً
ربما ألوانًا عدة ،لطالء الجدران بدال
من خياره التقليدي أن يكون لونها
أبيض .كما ال يخفى صراع األجيال
في كل محادثة هاتفية له مع والــده
الـ ــذي ال يـنـفــك يـعــامـلــه كــأنــه م ــا زال
ً
طفال صغيرًا.
على أنغام خليط موسيقي وثقافي،
غــربــي وف ـيــروزي فــي آن ،وفــي مزيج
من عدم االستقرار املكاني والعائلي
واملهني هذا ،وما ترافقه من قلقالت
ن ـف ـس ـيــة وخـ ـيـ ـب ــات ع ــاط ـف ـي ــة ،ي ـ ـ ِـرده
ن ـب ــأ س ـف ــر «روب ـ ـ ـ ــرت ل ـ ــوب ـ ــاج» الـ ــذي
ك ــان حـ ــروان ي ـنــوي إجـ ــراء ل ـقــاء معه
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ــا ي ـن ـق ــص أط ــروحـ ـت ــه
م ــن م ـع ـل ــوم ــات .ل ـي ــس أم ـ ــام حـ ــروان
ســوى اللحاق بــه على وجــه السرعة
ح ـيــث ذه ــب إل ــى س ــان ب ـطــرس ـبــورغ
ال ــروسـ ـي ــة ،ف ــال ــوق ــت ي ــداهـ ـم ــه .عـلــى
وق ـ ــع ص ـ ـ ــراخ والـ ـ ـ ــده ع ـل ــى ال ـه ــات ــف،
يلغي زيــارتــه املــوعــودة لــه فــي اليوم
التالي ،وينقطع االتصال بينهما مع
كلمات حروان الساخطة من اتهامات

والــده ًاملتكررة بعدم احـتــرام وعــوده
وخاصة تجاه أسرته.
لـ ــدى حـ ـ ــروان أي ـ ــام مـ ـع ــدودة لـيــرتــب
ل ـس ـفــره ال ـخــاطــف إل ــى ن ـصــف ال ـكــرة
األرضية اآلخرّ ،
يهيئ كل شيء تباعًا
مـ ــن ح ـ ـجـ ــوزات الـ ـط ــائ ــرة والـ ـفـ ـن ــدق،
إل ــى طـلــب تــأشـيــرة ال ــدخ ــول الــازمــة
إل ـ ــى روس ـ ـيـ ــا ،ول ـ ــم ي ـت ـب ــق لـ ــه س ــوى
انتقاء الصورة الشخصية املناسبة
إلرفــاق ـهــا بــالـطـلــب .لـعــل ه ــذه املهمة
هي األصعب ،إذ تتطلب منه البحث
في ملفات صوره وما يرافق ذلك من
ذكريات منسية قد تعود في قدمها
إلــى الطفولة املـبـكــرة .أفـضــل طريقة
للخروج من هذا املــأزق هو الهروب،
وك ــذل ــك ف ـع ــل حـ ـ ـ ــروان .إذ خ ـ ــرج مــن
هــذه املـتــاهــة ألخــذ ص ــورة شخصية
جــديــدة فــي إح ــدى ال ـح ـجــرات اآللـيــة
املخصصة لـهــذه الـغــايــة واملنتشرة
على امتداد املدينة .قد تبدو العملية

عناية دقيقة بالمؤثرات
السمعية والبصرية
والمقاطع
ّ
ّ
عززت األداء والنص

وجدي
معوض في
«وحيدون»

بسيطة مــا خــا ضـ ــرورة االسـتـمــاع
إل ــى الـتـعـلـيـمــات ال ـصــوت ـيــة املــراف ـقــة
واإلذعان لها بكليتها للحصول على
ص ــورة مـطــابـقــة ل ـل ـمــواص ـفــات .وفــي
لحظة التقاط الـصــورة ،ومــا يسبقه
من إنذار صوتي ،يرن هاتف حروان:
إنها الشرطة تبلغه أن والده تعرض
لجلطة دماغية ،وهو اآلن في العناية
املركزة.
يقضي ح ــروان الـلـيـلــة األخ ـي ــرة قبل
س ـف ــره بـ ـج ــوار س ــري ــر وال ـ ـ ــده مـلـبـيــا
طـلــب الـطـبـيــب بـمــازمـتــه والـتـحــدث
ّ
إل ـي ــه بـلـغـتــه األم ،ع ــل ذل ــك يـســاعــده
على الـخــروج مــن غيبوبته .لكن أي
لـغــة تـلــك الـتــي أفـقــدتــه إيــاهــا األي ــام؟
لغة وإن كــان ال يــزال قــادرًا على فهم
بـعــض مـفــرداتـهــا البسيطة املحكية
مما واظــب وال ــده على تـكــراره طيلة
السنوات الفائتة ،إال أنه عاجز تمامًا
ع ــن الـنـطــق ب ـهــا ،تـمــامــا كـعـجــزه في
طفولته املبكرة عــن النطق بكلماته
األولــى ،حتى استشار والــداه طبيبًا
لشدة قلقهما .يومها كان ّ
رد الطبيب

أن طفلكما ال يتكلم ألنــه ليس لديه
ما يقوله.
ينطلق حــروان في الليلة التالية في
سـفــره املـقــرر إلــى ســان بطرسبورغ.
وح ــن وص ــول ــه إل ــى ال ـف ـنــدق ،يصله
ات ـصــال يعلمه أن «روب ـ ــرت لــوبــاج»
اض ـط ــر ملـ ـغ ــادرة روسـ ـي ــا ع ـلــى وجــه
الـســرعــة واتـجــه عــائـدًا إلــى الــواليــات
امل ـت ـحــدة ث ــم ك ـن ــدا .يـكـتـشــف ح ــروان
أيضًا أن الحقيبة التي حملها معه
م ـ ــن املـ ـ ـط ـ ــار ل ـي ـس ــت خـ ــاصـ ـتـ ــه ،ك ــأن
األقــدار لم تسأم من معاكسته .يرده
ات ـص ــال م ــن أخ ـتــه ووال ـ ــده يـخـبــرانــه
ّ
فيه أن األخير تعرض لحادث أثناء
وجـ ــوده فــي ج ـهــاز الـتـصــويــر اآلل ــي،
وأنــه في العناية املـشــددة .وقــد طلب
الـطـبـيــب مـنـهـمــا ال ـج ـلــوس ب ـج ــواره
واالس ـت ـم ــرار بــالـتـحــدث إل ـيــه بلغته
األم ل ـي ـس ــاع ــدوه ع ـلــى الـ ـخ ــروج من
غيبوبته .يفتح حروان الحقيبة التي
هي كل ما بحوزته ،فإذا بها ممتلئة
بعلب األلوان وطالء الجدران .وعلى
مدى عشرين دقيقة متواصلة ،يمأل
ح ـ ـ ــروان ك ــل ش ـب ــر م ــن ج ـس ـمــه وم ــن
خشبة املسرح وجدرانه الثالثة بكل
األلوان في مشهد سوريالي تتخبط
فيه الـجــوارح والـحــواس تحت وطأة
الـ ــذاكـ ــرة ،إل ــى أن ان ـت ـهــى ب ــه املـشـهــد
مستلقيًا عـلــى ظ ـهــره عـلــى األرض،
يـعــد الـنـجــوم والـشـهــب فــي الـسـمــاء،
ً
بالفرنسية أوال ثــم بالعربية .نعم،
لقد تذكر.
ً
ليلة واحدة تعود بنا ُعمرًا كامال إلى
الــوراء بعد نفض الغبار عن الذاكرة
وإزالـ ـ ـ ـ ــة مـ ــا عـ ـل ــق مـ ـن ــه فـ ــي أخ ــادي ــد
ال ــاوع ــي .تظهر الـلـغــة املنسية منذ
زم ـ ــن ب ـع ــدم ــا ُدف ـ ـنـ ــت ت ـح ــت ط ـب ـقــات
وطبقات من ًالـتــراب .تلك اللغة التي
تنحت تــاركــة مكانها شــاغ ـرًا لتحل
ف ـيــه وتـ ـم ــأه ال ـل ـغ ــات امل ـك ـت ـس ـبــة في
مراحل الحقة من الحياة ،كما تظهر
الـ ـع ــوال ــم امل ـن ـس ـي ــة رغ ـ ــم دورهـ ـ ـ ــا فــي
تكوين الشخصية والهوية :األصول
من بلدة دير القمر الشوفية ،الطفولة
امل ـب ـكــرة ف ــي بـلــد يـقــف عـلــى مـشــارف
حرب أهلية مدمرة ،النشأة والثقافة
الفرنكوفونية التي َر َبت بعد هروب
العائلة من الحرب املستعرة إلــى أن
انتهى بها املطاف في مقاطعة كيبيك
الكندية .عبر اإلمساك بهذه الخيوط

ّ
مجتمعة ،تمكن وجــدي معوض من
استحضار الطفل الــذي كانه والــذي
رحل آخـذًا معه كل ما يفتقده اليوم.
هذا الطفل الذي كان عامله السماء بما
فيها من نجوم وشهب شغل لياليه
ِب َع ّدها .رحــل بعدما سقط أحــد هذه
الشهب في حديقة منزلهم في جبل
ل ـب ـنــان ،وبـ ــدل أن يـحـمــل مـعــه أمنية
محققة ،أخذ معه والدته وذهب.
رغ ـ ـ ــم أن الـ ـعـ ـم ــل ك ـ ـ ــان ق ــائـ ـم ــا ع ـلــى
ش ـخ ـص ـيــة واحـ ـ ـ ــدة ي ـ ّ
ـؤديـ ـه ــا مـمـثــل
واح ـ ـ ـ ــد ،إال أن ال ـ ـعـ ــرض ارت ـ ـكـ ــز فــي
اآلن عينه إلــى عناصر حيوية عدة
ال ي ـك ـت ـمــل إال ب ــاك ـت ـم ــال ـه ــا .ال ـظ ــال
واألنوار ،املؤثرات واملقاطع السمعية
وال ـب ـصــريــة ،األج ـ ــواء وح ـي ــدة الـلــون
ثــم مـتـعــددة األل ـ ــوان ،ه ــذه العناصر
امل ـخ ـ َـرج ــة ب ــدق ــة وع ـن ــاي ــة الـحــرفـيــن
تخطت كونها مدعمات إضافية كما
هــي ال ـحــال فــي ال ـع ــروض املسرحية
الـتـقـلـيــديــة ،لـتـكــافــئ هـنــا بأهميتها
الركيزتني األساسيتني فــي أي عمل
م ـ ـسـ ــرحـ ــي ،وه ـ ـمـ ــا املـ ـمـ ـث ــل والـ ـن ــص
وم ــا بـيـنـهـمــا م ــن ع ــاق ــة ،وتـتـغـلـغــل
بعمق فــي هيكليتهما لتشكل عاملًا
قــائ ـمــا ب ــذات ــه يـتـمــاهــى ف ـيــه الـخـيــال
مــع الحقيقة والـحــاضــر مــع املاضي.
ق ــد ي ـك ــون هـ ــذا ال ـت ـمــاهــي نــاب ـعــا من
حاجة صــارخــة لسد ثـغــرات الــذاكــرة
ورأب صــدوع النفس وبلسمة جراح
الــروح ،وقبل كل هــذا ،إيجاد ُالهوية
املـفـقــودة .فــي ح ــوار صحافي أجــري
مـعــه عـنــد إطـ ــاق ه ــذا الـعـمــل للمرة
األولـ ـ ــى ،سـئــل م ـعــوض كـيــف تـتــولــد
لديه الرغبة بتناول موضوع ما في
أعماله املسرحية .كانت إجابته بأن
الــرغ ـبــة ال ت ـتــولــد ،ب ــل ه ــي مــوجــودة
فـيـنــا ،وم ــا علينا س ــوى االستجابة
لنداءات املوضوعات التي تنتقينا.
هنالك فــي الطب النفسي مــا يسمى
«الـعــاج باملسرح» انطالقًا من مبدأ
أننا لــن نــرى مشاكلنا وبالتالي لن
نتمكن من حلها إن بقينا حبائسها.
ربـمــا اخـتــار مـعــوض املـتــأثــر بتحفة
رام ـبــرانــت «عـ ــودة االب ــن ال ـض ــال» أن
ي ـن ـف ـصــل ع ــن واقـ ـع ــه م ــن خـ ــال ه ــذا
ال ـع ـمــل وي ـت ـقـ ّـمــص دور امل ــراق ــب من
مـســافــة لـيـتـمـكــن م ــن مــواج ـهــة ذات ــه.
لكل حيلته للعيش ،وتلك كانت حيلة
ٍ
وجدي معوض.

«دار النمر» :مساحة للنقاش
ت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى خ ـب ــر ««دار ال ـن ـم ــر» ت ـل ـت ـحــق ب ــالـ ــ«ث ــورة»
السورية؟» (األخبار  ،)2019/1/31جاءنا ّ
رد من عمر ذوابه
مـســؤول «الـتــواصــل واملـحـتــوى» فــي «دار الـنـمــر» ،ننشره
ً
كامال مع تعقيب التحرير:
«لقد أسفنا لـقــراءة خبر «دار النمر» تلتحق بــالــ«ثــورة»
السورية؟ من مساءلة لصواب توجهات الــدار السياسية.
وألن جريدة «األخـبــار» شريك إعالمي ل ــ«دار النمر» منذ
انطالقتها ،اقتضى توضيح اآلتي:
ً
أوال :ال يـنــدرج عــرض فيلم «مـحــاصــر مثلي» (للمخرجة
الـســوريــة هــالــة العبدالله) كمساندة لـطــرف مــن دون آخر
ضمن الشأن السوري ،فالدار تستضيف هذه الفعالية التي
ينظمها «نادي لكل الناس» ولم تسهم في إنتاج العمل.
ثــانـيــا :إن ع ــرض الفيلم هــو تــأكـيــد عـلــى أح ــد أه ــم أه ــداف
الدار الرامية الى توفير مساحة للنقاش والنقد حول الفن
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جائزة

والثقافة ،مشددين على أن الفيلم يتناول شخصية فاروق
مردم بك املثقف السوري الذي عمل سفيرًا للثقافة العربية
في فرنسا وأوروبا قبل اندالع الحرب في سوريا بعقود.
ثالثًا :إن «محاصر مثلي» ليس أول فيلم يتناول الشأن
السوري يتم عرضه في الدار ،فقد سبق أن عرضنا َ
فيلمي
«بــن الـحــروب» و«عــازف بيانو اليرموك» ،وكــا الفيلمني
يحمل توجهًا سياسيًا مختلفًا ،إال أن الدار وفرت املساحة
الكافية الحتواء حوار بناء وناقد يجمع كل األطراف.
ً
للفن
بناء على ذلــك ،نؤكد على دور «دار النمر كمساحة ّ
والثقافة» من فلسطني وكل العالم ،تحتوي النقاش البناء
وتحرص على توفير مسافة نقدية كافية ،من دون وصم أو
تشكيك في نهجها .إضافة إلى ذلك ،فإننا نفخر بالشراكة
التي تجمعنا بجريدة «األخـبــار» وقسمها الثقافي الذي
يتابع أنشطة الدار بتغطية وتحليل ونقد بناء».

من فيلم جود سعيد «رجل وثالثة ايام»

تصميم علي بسام

«نواة» تستنهض همم الشباب:
بيئتنا مسؤوليتنا!
خديجة شكر

رد على الرد

باسم فلسطين :السذاجة ممنوعة!
ل ـس ـن ــا بـ ـح ــاج ــة ال ـ ـ ــى أي ش ـ ـ ــرح عــن
«دار ال ـن ـمــر» ورســال ـت ـهــا ومـبــادئـهــا
وقــواعــدهــا الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة .إذ نكاد
نـ ـك ــون م ــن «م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــي» ه ـ ــذا امل ــرك ــز
الثقافي الفريد في بـيــروت ،باملعنى
الــرمــزي وامل ـجــازي طبعًا .لقد رافقنا
ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة إعـ ـ ــامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــا ،ودعـ ـمـ ـن ــاه ــا
وندعمها ،وال فضل لنا في ذلك .لكن،
إذا كــانــت ّ
مهمتنا هــي مــواكـبــة هــذه
امل ــؤس ـس ــة ودع ـم ـه ــا وال ــدف ــاع عـنـهــا،
ف ـ ــإن مـ ــن ص ـل ــب ع ـم ـل ـنــا م ـســاء ل ـت ـهــا
ومحاسبتها .إن طريقة تقديم «دار
ال ـن ـمــر» لـفـيـلــم هــالــة ال ـع ـبــدال ـلــه ،هي
التي أثارت حفيظة كثيرين في لبنان
ّ
وخــارجــه .هناك تــن كامل ألطروحة
ّ
أيديولوجية أثبتت األحداث خواءها
وع ـ ـ ــدم ان ـط ـب ــاق ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـ ــواقـ ـ ــع .ال
نسمح لنفسنا بــإعـطــاء دروس ،وال
ّ
الوطنية ألحد ،وال
نضع عالمات في
ّ
ندافع عن نظام سياسي معي :نحن
ّ
مجرد شهود .ومــن حق «دار النمر»
وواجبها أن تنفتح على كل اإلبــداع،
وأن تـعـتـمــد ق ــواع ــد الــدي ـمــوقــراط ـيــة
وأخالقياتها ،وتستضيف من تشاء.
ل ـك ــن حـ ــن ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر بــالـقـضـيــة
ّ
املركزية ،نظن أن السذاجة ممنوعة،
والحياد مستحيل! الصادم هو ـ ـ كما
ورد في إشارة «األخبار» ـ ـ انعدام أي
مـســافــة نـقــديــة فــي الـبـيــان ال ــذي قـ ّـدم
الحدث .إن برمجة فيلم بروباغندا من
دون وضعه في إطاره الصحيح ،في
هــذه اللحظة الـتــي تـضــرب إسرائيل
كــل يــوم ســوريــا ،سيفهمه الجمهور
موقفًا سياسيًا من قبل الدار.

ال ن ـت ـم ـن ــى لـ ـه ــذا املـ ــركـ ــز أن يـصـبــح
«لوكندة» لهذه األجندة أو تلك ،وأن
يروح ّ
يقدم أي شيء ،في أي وقت ،من
دون رؤيــة كاملة وخطة شاملة .غدًا
يــأتــي «نـ ــادي لـكــل ال ـن ــاس» أو غـيــره،
وي ـق ـت ــرح عـلـيـكــم بــرم ـجــة ف ـي ـلــم زي ــاد
«اإلسرائيلي» ،ثم فيلمه التالي
دويري ّ
ال ـ ــذي ي ـحــقــر ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وي ـ ـمـ ـ ّـجـ ــد ب ـش ـي ــر الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،وي ـع ـي ــد
إحـيــاء األطــروحــة االنـعــزالـيــة للحرب
ّ
ّ
اللبنانية («الفلسطيني كان
األهلية
يريد تصفية املسيحيني»!) .ويقترح
عـلـيـكــم تـنـظـيــم ن ــدوة بـعــد الـعــرضــن
مــع دوي ــري ومنتجه وراع ـيــه أنـطــون
صحناوي (ما غيره!) .هل ستقبلون
أوتــومــاتـيـكـ ّـيــا ،بــاســم الديموقراطية،
وتعدد وجهات النظر؟
ـال وغزيز علينا ،وحتى
هذا املكان غـ ٍ
اآلن نـعـتـبــره مـحـجــة لـلـفــن والـثـقــافــة
ً
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ،وم ـع ـق ــا ل ـل ـف ـكــر الــوط ـنــي
التنويري املنفتح ،بوصلته فلسطني.
وم ــن حـقـنــا أن ن ـخــاف عـلـيــه .ال نقلل
من قيمة «بطل» الفيلم وال صانعته.
وال ندعو إلى منع أي فيلم ،فالرقابة
أل ـ ـ ّـد أع ــدائـ ـن ــا .إن ـم ــا ن ـل ـفــت إلـ ــى الـفــخ
الـسـي ّــاســي ال ــذي وقـعــت فـيــه «الـ ــدار»،
ب ـت ـبــنــي خ ـط ــاب «ثـ ـ ـ ــوري» س ـ ـ ــاذج ،ال
يصلح إال لالستهالك في «جمهورية
بـ ــاريـ ــس الـ ـف ــاضـ ـل ــة» .بـ ــاريـ ــس ال ـتــي
سـحـبــت ـ ـ ـ ـ بـكــل دي ـمــوقــراطـ ّـيــة ـ ـ ـ ـ فيلم
جود سعيد من مهرجان السينما في
«معهد العالم العربي» بعدما أقـ ّـرت
م ـشــارك ـتــه («األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أول يــولـيــو
 ،)2018ب ـت ـح ــري ــض مـ ــن «ضـيـفـتـكــم

الثورية» ّإياها وطغمتها .هل فكرتم
ب ـعــرض ه ــذا الـفـيـلــم وع ـنــوانــه «رجــل
وثالثة أيام»» في «دار النمر»؟
ّ
نصر على موقفنا
إسمحوا لنا بأن
ـب ،فــال ـع ـتــب عـلــى
ـ
ض
ال ـن ـق ــدي والـ ـغ ــا
ّ
ق ــدر املـحـ ّـبــة :لـقــد تـبــنــت «دار النمر»
طــريـقــة تقديمها للفيلم خطابًا
فــي َ
أجـ ـ ـ ــوف ،ي ـس ـهــم ف ــي ت ـم ــوي ــه حـقـيـقــة
ال ـ ـصـ ــراع ف ــي امل ـن ـط ـقــة ف ــي مــواج ـهــة
ال ـ ـغـ ــرب وم ـح ـم ـ ّـي ـت ــه االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري ــة
(«إس ــرائ ـي ــل») ،وأدواتـ ــه (الــرجـعـ ّـيــات
الـعــربـ ّـيــة واإلس ــام ـ ّ
ـوي ــة) والـطــاعــون
ال ـت ـك ـف ـي ــري ال ـ ــراب ـ ــض .ك ـ ــان يـنـبـغــي
وضع فيلم هالة العبدالله في سياقه
السياسي واأليــديــولــوجــي ،احترامًا
للجمهور والــديـمــوقــراطـيــة ،ودع ــوة
م ــن يـسـتـطـيــع أن ي ـنــاق ـشــه بـطــريـقــة
ً
ن ـقــديــة( ،أو عــرضــه م ـثــا ف ــي سـيــاق
مجموعة من األفــام السورية ضمن
برمجة متكاملة ،واضحة ،متوازنة).
السـ ـت ــدراك ه ــذا ال ـف ــخ ،كــانــت لتكفي
عـ ـ ـب ـ ــارة ب ـس ـي ـط ــة ف ـ ــي إعـ ــان ـ ـكـ ــم عــن
عــرض الفيلم ،تشير إلــى «يوتوبيا
الـثــورة» التي ال تتطابق بالضرورة
م ــع ج ــوه ــر الـ ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة…
ه ـ ـ ــذا بـ ــاسـ ــم فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،بــوص ـل ـت ـنــا
ف ــي ه ــذا ال ـل ـيــل ال ـع ـظ ـيــم ،وقـضـيـتـنــا
ّ
املركزية املشتركة ،وباإلذن من راعي
«الربيع العربي» املسروق ،أي الغرب
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي ي ـم ـعــن فــي
محو فلسطني من الخريطة ،ويشهد
بالزور على املجازر املتواصلة بحق
شعبها منذ سبعني عامًا.
* «التحرير»

«اإلنـســان والبيئة» تحت هــذا العنوان أطلقت جمعية «ن ــواة» أول
مــن أمــس فعاليات «جــائــزة ن ــواة  »2019برعاية وحـضــور نائب
رئيس مجلس النواب األستاذ إيلي الفرزلي وبمشاركة عدد من
الشخصيات السياسية واإلعالمية والفاعليات املدنية والحزبية
في قاعة فندق «كمبينسكي» في بيروت .هذا العام ،ارتأت الجمعية
ّ
تصب اهتمامها على املوضوع البيئي ،بدءًا من مخاطر التدهور
أن
ّ
ّ
في املؤشرات البيئية ،مرورًا بالتحديات الكبيرة التي تواجه البيئة
ً
في مختلف أنحاء العالم ،خصوصًا في لبنان ،وصوال إلى اآلثار
السلبية التي يتركها التلوث البيئي على الحركة السياحية.
ّ
استهل االحتفال بفيديو استعرض الحفالت الختامية السابقة
ل ـجــائــزة «نـ ـ ــواة» ،م ـب ــرزًا ت ـطــور ع ــدد امل ـشــاركــن خ ــال الـسـنــوات
ّ
الست السابقة .بعد ذلك ،تحدث رئيس الجمعية املهندس محمد
ّ
خفاجة عن رغبة «نواة» املتجددة في تسليط الضوء على الطاقات
الشبابية ،وابتكاراتها التكنولوجية ،والعلمية ،واألدبية ،والفنية.
ّ
بعدها ،جاءت كلمة لراعي االحتفال الذي أكد ضرورة إيالء ملف
البيئة االهتمام املطلوب ،فيما ّأكد النائب علي فياض أهمية محور
جائزة «نواة» لهذا العام في ظل الوضع البيئي الراهن.
ّ
البيئي في لبنان مالك غندور كلمة
من جهتهّ ،ألقى رئيس التجمع َ
قال فيها إن مسألة البيئة لم تحظ في لبنان حتى اآلن باالهتمام
املـنــاســب ،مــع تـفــاوت االهتمام
بــن القطاعني الـخــاص والـعــام.
تسليط الضوء على
الطاقات الشبابية وابتكاراتها وتــوقــف عـنــد بـعــض امل ـبــادرات
اإليجابية التي قامت بها الدولة
التكنولوجية والعلمية
البيئة،
اللبنانية من أجل حماية ّ
واألدبية والفنية
إال أن ه ــذه امل ـســا ّه ـمــات ظــلــت
شـكـلـيــة ولـ ــم ت ـحــقــق األه ـ ــداف
املــرجـ ّـوة .بــدوره ،أشــاد بيار أبي صعب بــدور جمعية «نــواة» على
الصعيدين الفني والثقافي .في حديث مع «األخـبــار» ،قــال مدير
العالقات اإلعالمية والترويج في الجمعية محمد فحصّ ،إن تسليط
الضوء على موضوع البيئة جاء رغبة من الجمعية بتوجيه طاقات
الشباب للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل البيئية الراهنة .كما
ّ
كشف فحص عــن اآللـيــة الـجــديــدة التي سيتم اتباعها هــذا العام
لالشتراك في الجائزة ،وكذلك للتحكيم .إذ ّأن الجمعية ستفتح
باب التسجيل أمام من ّ
يود املشاركة عبر موقعها اإللكتروني بدءًا
من منتصف شباط (فبراير) الحالي حتى آخر حزيران (يونيو)
ّ
سيعزز
املقبل .كما ّأن التحكيم هذا العام سيكون ُم َمكننًا ،مما
املوضوعية واملهنية املطلوبة فــي عملية التحكيم .على أن يقام
في تموز (يوليو) املقبل ،االحتفال الختامي حيث سيتم توزيع
الجوائز على املشاريع الرابحة.
يذكر ّأن «ن ــواة» تسعى إلــى فتح عــاقــات جــديــدة مــع مهرجانات
مماثلة تقدم للشباب اللبناني تجارب جديدة ومتنوعة وتسهم في
تعريفهم على ثقافات جديدة في هذا املجال .والجائزة ـ ـ كما أشار
فحص ـ ـ هي فرصة ملشاركة كل من يسعى ألن يكون له بصمة في
ّ
ّ
ٍّأي من املجاالت املتاحة ّ ،وهي تشكل «محاولة منا لوضع املبدعني
على السكة املناسبة ،علنا نصل وإياهم إلى املستوى املطلوب في
تقديم نموذج عن قدرات وتطلعات وإبداع الشباب اللبناني» .وختم
فحص بالقول ًّإن جائزة ً«نواة» تحمل في طياتها الكثير هذا العام،
ّ
ستشكل إضافة متميزة في امللف البيئي ،ومقاومة من نوع آخر
تضاف إلى عنوانها األساسي.
http://nouwat.org

