السنة السابعة  /الثالثاء  23 /حزيران  / 2015العــدد 1813
Seventh year / Tuesday / 23 June 2015 / Issue No. 1813

ثقافة وفنون

مواهب على درب المجد
«فرقة �سورية للم�سرح الراق�ص»...
ٌ

فيروز ...وثائقي ًا في الهواء الطلق

رانيا مش ّوح

دع��ا المركز الثقافي الفرنسي في
لبنان ،ضمن إطار برنامجه المتمحور
حول موضوع معيّن لحزيران ،2015
تحت ع��ن��وان «فلتمض الموسيقى
�ي
ق���دم���اً» ،إل���ى ع���رض فيلم وث��ائ��ق� ّ
لفريديريك ميتران بعنوان «فيروز
 52( »1998دقيقة) ،في الهواء الطلق،
وذلك في تمام الثامنة من مساء اليوم
الثالثاء في حديقة المركز.
الوثائقي تحية جميلة
ويع ّد هذا
ّ
ت��ك��ري��م �ا ً ل��ه��ذه ال��ف��ن��ان��ة العمالقة
ولمسيرتها الفنية .وفي إطار برنامجه
الثقافي لعام  ،2015يقدّم المركز
الفرنسي عروضا ً سينماتوغرافية
تجمع ما بين األفالم الكالسيكية في
السينما الفرنسية واألعمال الحديثة،
من خ�لال تقديم ثالثة ع��روض في
األس��ب��وع ف��ي ق��اع��ة «مونتانييه»
ال��م��ز ّودة بكافة التقنيات الرقمية،
إض��اف��ة إل��ى ع��د ٍد م��ن ال��ع��روض في
فروع المركز ،في المناطق اللبنانية
كافة.

م � ّرة ج��دي��دة ،تبرز المواهب السورية في
مجاالت اإلب��داع .فالسوريون الذين يعانون
ح��رب�ا ً شرسة أخ��ذت منهم الكثير ،م��ا زال��وا
قادرين على الصمود في وجهها ،مؤ ّكدين فشلها
في النيل منهم .فهم العصيّون على الهزيمة،
العازمون على التحدّي ،مجابهو مرارة الواقع
بحالوة النجاح والطموح.
وم��ن ال��ن��م��اذج ال��س��وري��ة الطموحة التي
أثبتت نفسها في وقت قصير« ،فرقة سورية
للمسرح الراقص» ،التي كان لـ«البناء» لقاء
ومؤسسها نورس ب ّرو ،الذي حدثنا
مع مديرها
ّ
عن ماهية عمل الفرقة قائالً« :فرقة سورية
للمسرح الراقص أ ُ ّسست منذ سنتين ،وهي
فرقة تقدّم المسرح الكالسيكي عموماً ،أسوة
بالفِرق العالمية التي تعمل في اختصاص
الباليه والكالسيك كرديف ل�لأوب��را والفِرق
السيمفونية .وتسعى دائما ً إلى تمثيل سورية
تمثيالً حضاريا ً راقياً ،حتى نتمكن من االرتقاء
ِباسم بالدنا .وهاجسنا الدائم االبتعاد عن
التشعيب واالبتذال ،وعن ك ّل عمل ال قيمة له».
وأضاف« :منذ تأسيس الفرقة ،ونحن نعمل
على صقل المواهب الخام .وحرصنا الدائم
يبقى على نوعية العروض ال على ك ّميتها ،وال
على مردودها .في الفرقة حوالى  55عنصرا ً
من راقصين ومد ّربين ،كما أن الفرقة تتألف
م��ن ث�لاث��ة مستويات أس��اس��ي��ة وه���ي :جيل
المحترفين ،جيل المتد ّربين ،وجيل األطفال
دون الثانية عشر .كما نسعى إل��ى تأسيس
جيل من راقصي الباليه فوق عمر الخمسين».
على رغم حداثة عهدها ،قدّمت الفرقة ك ّما ً
من األع��م��ال المميّزة ،واستطاعت من خالل
هذه األعمال حجز مكان لها بين الفِرق الهامة
في سورية .وفي هذا اإلط��ار قال ب � ّرو :قدّمت
الفرقة عام « 2013إنسان» في مسرح الحمراء
في دمشق ،وهوعمل «م��ودرن» إجماالً ،كون
الباليه الكالسيكي ك��ان قيد التأسيس في
ّ
ونحضر حاليا ً لعمل «درب المجد»،
الفرقة.
وهو مهدى للجيش السوري في عيده بتاريخ
األول من آب المقبل .العمل أوب��رال��ي درام��ي
راقص ،يغلب عليه طابع «المودرن» مع دخول
بسيط للباليه الكالسيكي ،وطبعا ً ال يخلو من
الفولكلور الشعبي الخاص بمنطقتنا وتراثنا.

وع��ن رأي��ه بتأ ّثر حركة المسرح الراقص
بواقع الحرب التي تعانيها سورية قال ب ّرو:
«من المعروف أنّ الحروب واألزمات تنتج بداي ًة
ف ّنا ً ومسرحا ً وأدبا ً وغنا ًء ورقصاً .إنما لألسف،
هذه الحالة مفقودة في بالدنا إال في ما ندر.
وتوجه الثقافة
ومر ّد ذلك الوضع االجتماعي،
ّ
العامة باتجاه البوصلة الخطأ ،إلى جانب سفر
مبدعين كثيرين .وعلى رغم هذا ،ال نجد مب ّررا ً
ألي تأثير سلبي قد يحول دون تقديم مسرح
في أيّ ظرف ،إال ما نشهده من انسياق الفنانين
وراء أهوائهم ،والتذ ّرع بظروف البالد».
كما أوض���ح ب��� ّرو دور ال��م��س��رح ال��راق��ص،
والرساالت التي بوسعه تقديمها في ظل األزمة
الحالية قائالً« :باختصار ،إن ج ّل ما يستطيع

المسرح الراقص فعله في هذه الظروف ،أن
يُجمِّل هذا الخراب ،ويقدّمه كواقع ،إ ّنما على
شكل لوحة فنية راقصة وراقية .إذ يستطيع
الناس النظر إلى أنفسهم من خاللها ،والتعامل
برقي كبديل عن بشاعة ما نراه في واقعنا
معها
ّ
الحالي».
وعن المبادرة التي أطلقتها مؤخرا ً «فِرقة
سورية للمسرح الراقص» حدّثنا ب ّرو« :الفِرقة
تقوم بتدريب الكبار واألطفال عموما ً بشكل
مجاني .كما ت��ق��دم المكافآت ال��م��ادي��ة لهم،
وطني
و ُت ْظ ِه ُرهم على المسرح ،وذل��ك بدافع
ّ
بحت يهدف إلى إيصال صورة سليمة وراقية
عن بالدنا إلى الخارج .والمقابل الذي نحصل
عليه يتمثل في الفرح باإلنجاز الذي يلمَس بعد

تدريب أولئك األطفال وتقديم الخبرة والفن
لهم .وفي الفرقة حاليا ً أكثر من  30طفالً وطفلة
م��ن مستويات اجتماعية مختلفة ،تشكلت
لديهم الرغبة بالتدّرب معنا .كما يعتبرون
الفرقة بيتهم الثاني بصدق .والفرقة ال تزال
تستقبل كل راغ��ب في االلتحاق بها ،والعمل
تحت ظلها وتقديمه إلى الناس بطريقة تليق
بسورية وتاريخها وعراقتها».
كل يوم ،يضيف السوريون بصمة جديدة
على مسرح الحياة .مبرهنين بخطوات واثقة
أن سورية ستبقى مسرحا ً للحياة ،وخشب ًة
على طريق العُ ال ،ال مسرحا ً للحرب والدمار
وال��دم��اء .كما يثبت ال��س��وري��ون يوميا ً أنهم
سيبقون أبناء الحياة.

وي��ق��دم ال��م��رك��ز الفرنسي كذلك
م��ن��ذ ع���ام  2014خ�ل�ال ال��ص��ي��ف،
بعض العروض االستثنائية ضمن
إطار «سينما في الهواء الطلق» في
حديقة «،»Espace des Lettres
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كما في بعض األماكن غير المعتادة
ف��ي ب��ي��روت ،إض��اف��ة إل��ى مهرجان
« »Ciné-caravaneقافلة السينما
أو السينما ال��ج��وال��ة ،ف��ي مختلف
المناطق اللبنانية.

لمى ط ّباع ّ
توقع مجموعتها ال�شعرية الأولى
حلم ال ينتهي»
«�أنت ٌ

كتاب جديد عن كمال فوزي ال�شرابي
محمد خالد الخضر
«كمال فوزي الشرابي» ،كتاب أعدّه الباحث غسان الكالس،
ويتض ّمن مسيرة حياة أدي��ب حافلة بالعطاء ،شمل البحث
والترجمة والشعر الغنائي ،إضافة إلى إبداعات صحافية،
أعطى من خاللها الشرابي كثيرا ً من فكره وثقافته وإبداعه
المتن ّوع.
ورأى غسان الكالس في كتابه أن الشرابي باحث مه ّم قدّم
دراس��ات وأبحاثا ً ابتدأت في مجلة «القيثارة» التي أصدرها
منذ ص��غ��ره ،وعكست تلك األب��ح��اث غنى ثقافته وا ّت��س��اع
معارفه ،إضافة إلى إحساسه المتميز وتذ ّوقه الرفيع للفنون
والقراءة األدبية .إذ بحث في حياة بودلير وشعره ،وكتب عن
أعالم الموسيقى األلمان مثل بيتهوفن وغيره من الموسيقيين
الغربيين.
كما شهدت مجلة «المعرفة» السورية وفق ما أورده الكالس
أبحاثا ً ودراس��ات للشرابي ،منها المسرح اإلسباني الحديث،
ّ
وملف عن غابرييل غارسيا ماركيز ،والتيار التقدّمي في األدب
البرازيلي ،ونزار قباني عاشق السفر ،وغير ذلك مما كتبه من
بحوث في الدوريات والصحف السورية والعربية.
وأشار الكالس في كتابه إلى أن الشرابي كان مترجما ً أيضاً،
وعمل على ذلك منذ بداية كتاباته .فترجم باقات من الشعر
العالمي لسامان وبودلير ورودونباخ وغيرهم .ومن ترجماته:
دي��وان الشاعر اإلسباني الرومانسي أدولفو غوستا بو بيكر
الذي قدّم له الشاعر الراحل نزار قباني وصدر عن وزارة الثقافة
اإلسبانية ،فضالً عن ترجمة مسرحية «روميو وجولييت»
لشكسبير ،ومسرحية «فاوست» لغوتيه ،إضافة إلى مجموعة
شعرية باللغة الفرنسية بعنوان «االقتراب» لعزمي موره لي،
تتصدّرها مقدّمة الشاعر الفرنسي مارك آلن ،وصدرت عن وزارة
الثقافة السورية .كما رفد الشرابي مجلة «الموقف األدبي» في
اتحاد الكتاب العرب بكثير من ترجماته.
ولفت الكالس إلى أن الشاعر الشرابي كان أمينا ً لس ّر جمعية
الزجل ،ورئيسا ً للقسم الثقافي في مجمع أصدقاء الفنون ،وكتب
في هذا الفن وتعامل معه كبار الملحنين والمطربين أمثال محمد
محسن ونجيب السراج وابراهيم جودت وسهيل عرفة وعدنان

أب��و الشامات وسمير حلمي ون��ازك وفاتن صيداني وكنانة
القصير وربى الجمال.
ّ
فيدل على
أما ما أتى به الباحث الكالس من شعر للشرابي،
أن األسلوب الشعري الذي ذهب إليه ي ّتجه باتجاهين :األول
ضمن االلتزام بالبحور الخليلية وفيه يعتمد كغالبية الشعراء
الموهوبين األلفاظ المتناهية مع تفعيالت البحر ورويّه وقافيته
والمعاني التي يوردها كقصيدة غزلية بعنوان «من بالد الغربة
إلى مليكتي الدمشقية» ومنها:
جئتني بعد انتظار وتمني
وبك ّفيك ربيع ضاع م ّني
وفي األسلوب عينه تتجلّى العاطفة القوية في شعر الشرابي،
وتغلب على سائر مك ّونات القصيدة كرثائه نزار قباني والذي

قال فيه:
ما على الدمع إن جفى أجفان
فمصابي أجل من أحزاني
عفو عينك يا نزار كفاني
يشب من نيران
ما بقلبي
ّ
واألس��ل��وب الثاني ال��ذي ك��ان يشكل الك ّم األكبر في شعر
الشرابي ،وهو نمط النشيد المبسط وال��ذي يغلب عليه وزن
المجزوء ،والموسيقى العفوية من دون االعتماد على كلمات
صعبة وألفاظ قاسية ،إذ ترتسم الصورة ويكتمل المعنى مع
انسياب الحالة الشعورية التي غالبا ً ما تحضر في غزلياته،
كقوله في قصيدة بعنوان «غزلية إلى حبيبي»:
اليوم أبصرت الهالل
وقاسيون يبوس خدّه
فخطرت في بالي كما
يصحو مع األنسام وردة.
وعن كتاب «كمال ف��وزي الشرابي» ،قال الدكتور محمود
ال���رداوي إن الباحث الكالس تناول أب��رز الجوانب الثقافية
واألدبية والفكرية في حياة الشرابي ،وشرح نتاجه الشعريّ
وحلّله بمقدّمات تكشف عن فكر حصيف ،وإمعان دقيق ،فضالً
عن شعره ال��ذي عرض له .كما التفت إلى جوانب أخ��رى من
ثقافة الشرابي وهي الترجمة بأنواعها ،والدراسات والبحوث،
موضحا ً مواطن اختالف البحث عند الراحل عن باقي الباحثين،
إضافة إلى نشاطه األدبي واإلعالم.
الباحث غسان الكالس أل ّم بتح ّوالت الشرابي الثقافية كاملة
ثقافي يضاف إليه العالقة
ومواهبه المتعدّدة ،وذل��ك بدافع
ّ
الحميمة التي كانت تربط بينهما ،إال أن ما أورده الكالس يشير
إلى تقدّم البحث والترجمة والدراسة والشعر الغنائي عند
الشرابي على غيره من مجاالت اإلبداع ،على رغم أن الشرابي
وقع كبعض الشعراء في استخدام ألفاظ أعجمية في سياق
نشيده الشعري ،مثل كلمة «يبوس» التي استخدمها الشاعر
الفلسطيني الراحل سميح القاسم وآخرون.
ويع ّد الكتاب واح��دا ً من أه ّم البحوث األدبية الصادرة عام
 2015عن «الهيئة السورية العامة للكتاب» ،ويقع في 272
صفحة من القطع الكبير.

حنان سويد
قدّمت الشاعرة لمى طبّاع باكورة
أعمالها في مجموعتها الشعرية التي
و ّقعتها في المركز الثقافي في حمص،
بعنوان «أنت حل ٌم ال ينتهي» ،وذلك
بحضور نخبة من المثقفين وفاعليات
رسمية وشعبية ودينية.
طبّاع في مجموعتها الجديدة التي
صدرت عن «دار الشمعة للطباعة»،
وض ّمت ثالثين قصيدة افترشت مئة
وأربع صفحات من القطع الصغير،
تحلّق بأحالمنا نحو ع��ال��م مفعم
بالحب واإلنسانية ،بمشاعر أنثى
عشقت رج�لاً غيّبه ال��ق��در ،وأعطته
ك ّل أحساسيها .وهي ما تزال تحلم
برشف قطرة من قطرات السعادة
معه في حلم طويل ال ينتهي.
استلهمت طبّاع كلماتها الجميلة
من شغفها باللغة العربية ودراستها
الجامعية لها ،وهو ما استشففناه
من خالل قصائدها الغنية بمفردات
ّ
تدل على ثقافة لغوية راقية فتقول
ف���ي ق��ص��ي��دت��ه��ا ب��ع��ن��وان «أح�ل�ام
متساقطة»:
تتكسر األحالم على صخور اليأس
ّ
تنهار األمنيات
أمام ظالم الموت
قلبي يئنّ من الحزن
يصرخ بملء الصوت
كفانا قهرا ً

كفانا ً غيابا ً
ترحل الشمس
تأخذ معها حنين الذكريات
تغيب
يغيب معها لون الحياة.
وفي قصيدة أخرى بعنوان «وردة
حب» ،تبحر بنا الشاعرة في ي ٍّم يزخر
ّ
والحب فتقول:
بمشاعر الحزن
ّ
حلمت أنك أهديتني وردة
شممتها
قبّلتها
اختلط عطرها بعطر شفتيك
إلي
حملتها ّ
زرعتها بك ّل الشوق على شعري
وعيوني تتوه في عينيك
لم أزل أحلم
ح ّتى نسيت أنني في حلم
وأنني لست بين يديك.
وظ��� ّل ال��وط��ن ح��اض��را ً ف��ي قلب
ش��اع��رت��ن��ا ال��ت��ي أرادت م��ن خ�لال
قصائدها الوطنية أن تقول للعالم إن
حب وطنهم.
السوريين باقون على ّ
وه��و م��ا قالته ف��ي قصيدتها «إل��ى
وطني» ،والتي تخاطب فيها سورية
بهذه العبارات الجميلة:
يلومونني إن كتبت عنكِ
يلومونني إن اشتقت إليكِ
لك ّنهم لو عرفوكِ مثلي
لتركوا ك ّل الدنيا
وسافروا في عينيكِ
وطني يا ك ّل الحب والحنان

يا بحرا ً أمواجه تضرب الشطآن
يا عمراً ...يا أم�لاً ...يا سفينة لها
خير ربان
وط��ن��ي ي���ا ك��لّ��ي ي���ا ن��ب��ض��ي من
الشريان إلى الشريان
يا لوحة عشق يرسمها ف ّنان.
وفي مقدّمة مجموعتها التي تهديها
إلى روح زوجها الطبيب الشهيد تقول
طبّاع:
أكثر ما يؤلمني أنني خططت لك
بروحي ال ِبيَدي
ّ
ّ
يجف
فجف حبر عمري قبل أن
قلمي.
ورأى ال��ن��اق��د ال��دك��ت��ور ج��ودت
ابراهيم خالل تقديمه ق��راءة نقدّية
ل��م��ج��م��وع��ة ط��بّ��اع ال��ش��ع��ري��ة ،أن
ال��ش��اع��رة أض��اف��ت إل���ى القصيدة
العربية الحديثة نكهة جميلة في ما
إنساني
وجداني
أنشدته من شعر
ّ
ّ
عاطفي ،فبدا إنتاجها الشعري كنه ٍر
ّ
يتد ّفق مبدّدا ً الحزن واألل��م .وهو ما
يميّز الشعراء عن غيرهم .فهي مثلهم
الحس البشريّ ِبلغ ٍة
د ّق��ت ناقوس
ّ
شفافة خالية من الرموز ،حملت اسم
اإلش��ارة لتصنع منه قصة شعرية
رائعة تداخلت فيها الصور والمعاني،
واس��ت��ن��ط��ق��ت م���ن خ�لال��ه��ا روح��ه��ا
الملتاعة لحبيبها الغائب في محاولة
لكسر الجمود ،وسط مزيج من الصور
المترافقة بموسيقى مع خيال جامح
تحلّق مع عالمها المحسوس.

للفل�سطيني تي�سير خلف ...ال�سينما و�سياقات �سرديّة!
«موفيوال»
ّ
رامي أبو شهاب



تنهض رواية «موفيوال» للكاتب الفلسطيني تيسير خلف على ك ّل من ال ُمتخيل
والواقع ،والحقيقة والوهم ،ولكن عبر ثيمة االنزياح المتك ّرر لإلنسان عن مركز
األشياء ،ال سيما عن الوطن والحلم والمكان وحتى الزمن.
الرواية معن ٌية بفلسطين ،ال بمرحلة من تاريخ فلسطين التي توجد في سياق
تخيلي ،ما يُضفي على التاريخ صبغة من الحياة والحيوية .فالرواية تسعى
إلى استعادة التاريخ وشخوصه ،ولكنها تبقى مع ذلك نزعة السترجاع ما قد
مضى لكونه حالة ،أو هاجسا ً عاطفياً ،ولهذا لجأ تيسير خلف إلى المزج بين
الرواية وتقنيات السينما ،إذ تتقاطع مستويات التخيّل في متن رواية تبحث في
آلة «موفيوال» ،بوصفها انعكاسا ً لواقع شخصيات فلسطينية تتح ّول إلى صيغ
هامشية ،غير أنها مؤطرة في سياق حقبة من التاريخ الفلسطيني غير ال ُمعاين ،أو
الرسمي.
تدين معظم شخصيات تيسير خلف إلى مرجعية التاريخ الهامشي ،أو التي
ه ّمشها التاريخ ،غير أنها تعود مرة أخرى في متخيّل روائي؛ لتقدم وجهة نظرها،
وموقفا ً معلنا ً النكسارها ،فثمة الكثير من األحالم التي تبدّدت مع مجرى األمور ،أو
ربما في سياق التاريخ بطابعه السوداوي .ولع ّل تيسير خلف سعى إلى تفعيل
التقنية السينمائية التي تنهض على المشاهد ،أو المقاطع التي يُعاد تركيبها ،عبر
جهاز «موفيوال» .فهذا ما نراه عبر مستوى شعوري المس القارئ ،إذ إن العمل يترك
شخصياته في شتاتها وترحالها عبر مشاهد تحفل بعنصري الزمان والمكان ،إنما
من دون ترابط كرونولوجي معين .فالشخصيات تحضر في مشاهد منفصلة ،أو
غير متسلسلة ،ومع كل ذلك ،فهي تمضي إلى مسارها المحتوم ،أو إلى ذلك المستوى
من اإلضاءة للمعنى الميتافيزيقي لفقدان األرض على شكل صدمة.
يهدف خلف من روايته إلى استعادة جزء من التاريخ الذي كان قائما ً قبل سقوط
فلسطين ،أو قبيل ذلك ،وهذا يعني التمسك ،والتشبث بالمكان ،كما بتلك األزمنة
وشخصياتها ،ال سيما وهي تعبر شوارع يافا بأسمائها ،ودور العرض السينمائية.
ذلك الولع بتصوير المكان عبر تقنية بث الحياة يبدو موفقاً ،إذ تجسد عبر مشاهد
تحتفي بالمدينة الفلسطينية ،ال سيما حيويتها .هذا الواقع المتخيل أضحى مثاالً،
أو كناية عن وجود اإلنسان الفلسطيني بوصفه شعباً ،يمتك قدرا ً كبيرا ً من الحياة
والجمال ،ومع ذلك يبقى هذا البعد الداللي غير ذي وجاهة ،ولكنه مع ذلك يشكل
مستوى دالليا ً قائما ً على مستوى التحليل.
ُتبنى الرواية على توليفة من الشخصيات الفلسطينية التي خبرت ذلك الزمن ،في
حين أن المكان يتراجع في وعي الشخصيات التي تنهض بدور مركزي على مستوى
الخطاب الحكائي ،ولكنها تبقى متراجعة ،مقهورة على المستوى الداللي ،فهي تتآكل
في النفي واالغتراب ،اللذين يقضمان الحلم شيئا ً فشيئاً .في مفتتح الرواية نواجه

شخصية «إبراهيم سرحان» ،وهو سينمائي فلسطيني ،قام بصنع آلة «موفيوال»
بطريقة مبتكرة ،حتى يتمكن من إنتاج أفالمه السينمائية ،وهناك شخصية «محمد
الكيالي» الذي درس الفن السينمائي في إيطاليا ،الذي يؤمن بأهميته ،و د و ر ه
المقا ِوم من منطلق االلتزام ،فهو أكثر ُقربا ً من التيارات الواقعية ،مع
نب ٍذ واضح لالتجاه السريالي ببعده المنفصل عن الحقيقة ،كما
عاينه في فرنسا التي زارها .وهنالك شخصية «ذو الكفل» ،رجل
من رجال المفتي أمين الحسيني الذي يكلفه بمهمة في فلسطين،
وذلك بالتعاون مع األلمان ،ولكن المهمة تفشل .وهناك أيضا ً
شخصية «إبراهيم الما» ذات الحضور الضئيل في الرواية ،غير
أنها تبدو متقدمة على المستوى الداللي في ما يتعلق بدور
«ابراهيم الما» الريادي في تأسيس السينما العربية ،ونهايته
المأسوية منتحراً .وأخيرا ً شخصية المفتي بوصفه زعيما ً
فلسطينيا ً عربيا ً من ذلك الزمن.
ً
ّ
للشك بأن تيسير خلف لم يكن معن ّيا بتتبع
ال مجال
مصائر الشخصيات ،وإقامة شبكة من العالقات والصراع،
إنما جاءت الشخصيات بوصفها جزءا ً من التاريخ ،الذي
يترك آث��اره على كل شخصية من تلك الشخصيات،
إنها عالقة تبادلية؛ ولهذا جاءت معظم الشخصيات
مفتقدة العمق في البناء ،غير أنها لم تفتقر إلى القدرة
الداللية ،وشيئا ً من الحساسية في تكوين رسالة،
ومقصدية الرواية عبر خلق فضاء ،ونسيج واحد
من العالمات لمعنى تسرب ،وانحالل الوطن،
فالمتأمل في حضور هذه الشخصيات مجتمعة،
يالحظ أنها لم تكن على سوية واحدة ،من حيث
قيمة الحضور على المستوى السردي ،أي في
ميزان المتن النصي ،وهنا ،ال ب ّد من اإلشارة
إلى شخصية «إبراهيم سرحان» الذي يمثل
تمهيدا ً موف ّقاً ،إذ ن��راه في مخيم شاتيال،
يسمع أغنية للمطرب محمد عبد الوهاب،
ونمضي مع «إبراهيم سرحان» في سياق
لقطات ،ومشاهد تظهر بين ثنايا العمل،
غير أنها ترسم م��س��ارد ذات مسارات
دالل��ي��ة باهتة ف��ي بعض األح��ي��ان ،إذ كان
ينبغي التمهّل لسبك هذه الشخصية ،واستثمارها روائياً،
فهذه الشخصية تحب السينما وتعشقها ،كما أنها تبتكر آلة «موفيوال»

التي تستعمل إلنجاز بعض األفالم ،التي ال تصنع إال في إيطاليا أو أميركا فقط،
وهذا يأتي على هامش عمله كمص ّور في استديو فوتوغرافي« .إبراهيم سرحان»
وحب السينما ،ينتهي به المطاف الجئا ً في لبنان ،وتحديدا ً في
ال ُمحتفي بالحياة،
ّ
«السمكرة» ،وهناك يختبر الحرب األهلية اللبنانية،
مخيم شاتيال ،حيث يمارس
ّ
ليموت سنة  1987في مخيم شاتيال ،ال يسير في جنازته سوى عدد
ضئيل من الناس ،منهم زوجته ،وبعض أوالده ،وهكذا
يغيب الرجل ،إنما يغيب معه الحلم،
وتلك الروح الت ّواقة إلى الفنّ
والجمال.
وف���ي ت��ت� ّب��ع��ن��ا م��س��ارات
الشخصيات ال ّروائية ،نواجه
شخصية «الكيالي» الذي يذهب
ل��دراس��ة السينما ف��ي فرنسا،
غير أن��ه يغادرها لعدم قناعاته
بتلك الرؤية التي تنزع نحو نفض
الواقع ،والتحلل منه ،كما كان شائعا ً
آن��ذاك في فرنسا ،إذ هيمن المذهب
السريالي.
يعود «الكيالي» إلى فلسطين ،وهناك
يتعرف إل��ى «إبراهيم سرحان» الذي
يص ّور فيلما ً مهما ً حول زيارة سعود بن
عبد العزيز إلى فلسطين ،يقترب «الكيالي»
من المفتي ال��ذي يشاركه اإليمان بأهمية
إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم عبر
السينما ،وفي ما بعد يذهب «الكيالي» إلى
إيطاليا كي يتعلم التصوير واإلخراج ،وهناك
يتقرب م��ن موسوليني ،إذ يقوم «الكيالي»
بتصوير أو توثيق وقائع زيارة أمين الحسيني
للزعيم اإليطالي .تبدو مشاعر «الكيالي» مشوشة
إزاء القائد الفاشي ،غير أنها تحسم بخسارة دول
المحور للحرب ،وهكذا يصبح الرجل مطاردا ً من
اإلنكليز والفرنسيين ،ليهرب إلى ليبيا ،وهناك يقابل
معمر القذافي آمالً بتحقيق حلمه في ما يتعلق بإنتاج
بعض األفالم السينمائية ،غير أنه ال يوفق ،ليتحول
في ما بعد بحلمه إلى جمال عبد الناصر ،ولكن األخير

يموت ،ليأتي في ما بعد السادات ،وهنا تبدو الشخصية ،وقد فقدت أحالمها ،ال سيما
إيمانها بتلك ال ُمثل التي أطبق عليها الواقع ،ويبقى «الكيالي» بوصفه ذاتا ً مهزومة،
منخورة ،يموت وحيدا ً خارج وطنه… من دون أن يكتمل دوره سينمائياً.
النصي ،إذ نواجهها ،وهي تستقطب
وبينما شخصية المفتي تنتشر في المتن
ّ
الكثير من األح��داث ،إذ تستأثر سرديا ً بالنسيج الخطابي ،خصوصا ً من حيث
مساعي المفتي للمحافظة على فلسطين عبر القيام بتحالفات مع المحور عبر
لقاءات مع موسوليني وهتلر ،غير أن الحرب ُتفشل هذه المخططات ،فضالً عن
شكوك الحسيني تجاه نوايا األلمان واإليطاليين ووعودهم .تنتهي مجريات
األح���داث بالمفتي إل��ى أن يكون خ��ارج أرض فلسطين ،إذ يموت في بيروت
سنة  1974وهو بعيد عن وطنه ،وهنا يتعالى النسق التاريخي ذي الصبغة
األرشيفية ،كما تبين لنا من تسليط الضوء على األحداث التي شهدتها المنطقة
العربية ،وتحديدا ً من حيث موقع المفتي بوصفه نموذجا ً لإلعجاب من قبل صالح
الكيالي ،الذي ال يجد بديالً عن الرجل يمكن له أن يشكل نموذجا ً ثورياً ،أو بطولياً،
كما كان المفتي ،أو جمال عبد الناصر.
في «موفيوال» نقرأ حضورا ً ثانويا ً وهامشياً ،ولكنه محوري من حيث تشكيل
أبعاد الصورة المكتملة التي تنهض عليها الرواية عبر شخصية «ذو الكفل» الذي
يقوم بإدارة إذاعة للوطنيين في ليبيا ،ث ّم يكلّف بمهمة في فلسطين مع مجموعة من
الفلسطينيين ،والجنود األلمان ،غير أن المهمة تفشل ،ويلقى القبض على المجموعة
التي تتعرض للتحقيق ،يخرج «ذو الكفل» بعد أن تكون فلسطين قد سقطت بيد
اليهود ،ويموت «ذو الكفل» بعيدا ً عن وطنه في ليبيا.
ومما يالحظ من تتبع مصائر تلك الشخصيات تموضعها في سياق من التاريخ
الفلسطيني ،مع محاولة رصد ما عنى به هؤالء الرجال ،كل وفق منظوره الخاص،
ولكن «السينما» بدت مركزا ً استعارياً ،بالتجاور مع ذلك المصير المشترك الذي
يحاصر الشخصيات مجتمعة ،فهذه الشخصيات كانت تنطلق من فلسطين ،ومن
أجل فلسطين ،التي يعني االبتعاد عنها نمطا ً من األلم والشعور بالخسران ،إذ تنتهي
كل شخصية من الشخصيات بالموت في المنفى ،أو خارج حدود فلسطين .وهنا
نقرأ تشظي اإلنسان الفلسطيني الذي تتنازعه األمكنة التي تسرق الفرح والحلم
والرغبة في الحياة ،ولعل مصير «إبراهيم سرحان» يبدو محوريا ً من حيث البناء
الهيكلي للعمل ،وهنا ال ب ّد من اإلشارة إلى االختالل السردي ،إذ كان ّ
يفضل أن تتمهل
الرواية لتتأمل حيثيات وجود بعض الشخصيات وتداعياته ،ال سيما «إبراهيم
سرحان» في مخيم شاتيال ،التي كان يمكن لها أن تنهض بمستويات داللية عميقة،
عبر استثمار ثيمة الحلم والولع بالسينما ،الذي تس ّرب نتيجة األحداث السياسية،
وهذا الموقف يمكن أن ينسحب أيضا ً على شخصي َتي «الكيالي» و«الما» اللذين خ ِبرا
عددا ً من الخيبات.

 كاتب أردني

