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الفونسوكوران يستعيد وقائع ماضية

ـشارك فـيها خارج الـعراق  يسـر جلنة احلـفاظ على تراث األديب بعد الـنجاح الذي حـققته (جـائزة  السـاعاتي الدب الرحالت)  وامتـداد رقعة ا
الـرحـالـة نـاجي جـواد الـســاعـاتي ان تـعـلن عن انـطالق دورتـهـا الــعـاشـرة كـمـا جـرت الـعـادة في مـثل هــذا الـوقت  من كل عـام لـكي يـكـون  امـام
قبل. كي يتم عرضها على جلنة دة احملددة في موعد اقصاه يوم  28 نيسان ا ها خالل ا شارك وقت كاف الجناز مخطوطات اعمـالهم وتقد ا
شرف على اللجنة. علما ان ان قيمة اجلائزة من النقاد اخملتص الختيار النصوص الفائزة باشراف الكاتب توفيق الـتميمي والدكتور واثق الهاشمي ا
ـقبل التي الية  االولى هي  700 دوالر واجلائـزة الثـانية   500 دوالر. وسيتم تـوزيع اجلائـزت في احتـفالـية خاصـة تقـام يوم الـثامن عشـر من آيار ا ا

تصادف الذكرى السنوية العاشرة لرحيل رائد أدب الرحالت العراقي ناجي جواد الساعاتي.
شاركات على احد عناوين البريدي االلكتروني التالية :  وترسل ا

tawfiktemimy@yahoo.com  - wathak_alkader@yahoo.com 
او تسلم الدارة احتاد ادباء وكتاب العراق على عنوان االم العام لالحتاد ابراهيم اخلياط.
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ــاء عـــلى األطــفـــال فـي ســكـب دالء ا
ـتعة أثـناء قضاء النار كـأنها لـعبة 
الـعــطـلـة. وال يــغـفل كــوارون الـقالقل
السـياسيـة خالل فتـرة السبـعيـنيات
ولكنه يعرضها كما تراها شخصيات
الـفـيلم. فـجـدة األطـفـال تـأخـذ "كـلـيو"
حملل أثـاث لـشـراء مهـد لـولـيـدها في
داللــــة عـــلى مــــدى مـــراعــــاة األســـرة
لـلـمـربـيـة وخـارج الــنـافـذة يـتـظـاهـر
ـقـراطـيـة ويـطلق طالب من أجل الـد
اجلنود النار علـيهم ويقتلون كثيرين
منـهم في تمثـيل حلدث وقع فعال في
ــذبــحــة كـوربس ـكــســيك وعــرف  ا

كريستي.
أمـا الـشـخـصـيـات فــلـديـهـا أحـداثـهـا
اخلـــاصـــة الــتـي تــغـــيـــر حــيـــاتـــهــا.
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أغــدق الــنــقــاد الـــثــنــاء عــلى فــيــلم
"رومـــا" مـن إخــــراج ألــــفــــونــــســـو
كــــوارون بــــعــــد عـــــرضه في عــــدة
مــهـــرجــانـــات ســيــنـــمــائـــيــة خالل
ـاضـيـة وهـو األسـابــيع الـقـلـيــلـة ا
ثـنــاء مـسـتــحق. يــعـد فـيــلم "رومـا"
جــمــيال من كــافــة األوجه بــدءا من
صـــوره بـــاألبـــيض واألســـود الــتي
حــيــكت بـــبــالغ الــدقــة إلى قــصــته
الـشـخـصيـة جـدا لـلـخـادمـة الـشـابة
"كليو" وهي قصة ليست بعيدة عن

نا. عا
تـدور أحـداث الـفـيـلم في مـكـسـيـكـو
ســـــيـــــتـي مـــــا بـــــ عـــــامي 1970
و ?1971وهي أحــداث مـســتـوحـاة
من قصة امرأة حقيقية تدعى ليبو
الــــتي اســــتـــلـــهـم مـــنــــهـــا اخملـــرج
شــخــصــيــة "كــلــيــو" وهي عــامــلــة
منـزلـية ومـربيـة أطفـال كانت تـعمل
لـدى أســرة مـيـسـورة تـشــبه كـثـيـرا

أسرة مخرج الفيلم.
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و"رومـا" هـو اسم احلي الـذي تـربى
فـيه اخملـرج كـوارون وفـيه صـورت
مــشــاهــد الـفــيــلم أيــضــا. لـكـن تـلك
ــقــاربــة لــلــواقع أقل الــتــفــاصــيل ا
ـوج بها أهـمية مـن العاطـفة التي 
الـفـيـلم من أوله آلخـره مـعـبـرا عـمـا
يــــكـــــنه اخملـــــرج من حـب عــــمـــــيق
واحــتــرام جم لـ"كـلــيــو" وارتــبـاطه

كان وزمان نشأته.
ـشهـد ألحجار مـربعة يبدأ الـفيلم 
مــهـــدت مــدخـل بــيت األســـرة وقــد
صـورت من أعـلـى حـتى بـدت أشـبه
ــــاس في صــــورة بــــنــــمــــاذج مـن ا
انطبـاعية بـحتة ال تـتكرر كـثيرا في
الــفــيــلم; وهي تــشـيــر إلى أســلـوب
كــــــوارون في حتــــــويـل األشــــــيـــــاء

عتادة إلى دالالت جديدة. ا
يـاه فـوق تـلـك األحـجار وتـنـهـمـر ا
وأخــيـــرا تــســتـــقــر الـــصــورة عــلى
األرض حـيث تــنـظف "كـلـيـو" مـدخل
الـبــيت. يـحب األطـفـال األربـعـة تـلك
ـرأة الــتي تـهــمس إلـيــهم بـهـدوء ا
"اســتـيــقـظــوا يــا مالئـكــتي" قـبل أن

يبدأوا يومهم.
لكن كـوارون يـحدد بـوضـوح دورها
كـعــامـلـة مـنـزل تــتـقـاسم مع أخـرى
غرفة مرفقة بالبيت حيث تعمل بال
كـلل وتـشـاهـد الـتـلـفـاز مع األسـرة
وتقاطع مـشاهـدتهـا كلـما طلب األب
الشـاي. وهي مثل كـثيـرات غيـرها
تُــعــد من األسـرة أحــيــانـا وال تــعـد

منها في نفس الوقت.
الحــقـا سـيـعــلم األطـفـال مــا تـمـر به
األســــــرة مـن أزمـــــة فــــــاألب الـــــذي
يتـظاهر بالسـفر للعـمل في احلقيقة
رافقة امرأة أخرى. بصدد ترك األم 
وخالل الــفـيــلم تــنــجح مــاريــنـا دي
تـافـيـرا في تـمـثـيل دور األم الـقـويـة

ستطاع. ها قدر ا التي تخفي أ
لكن قصـة هجر الزوج مجـرد خلفية
لقـصة "كلـيو" نـفسهـا التي تـؤديها
ياليتسا أباريسيو ببراعة رغم أنها
ـــرة األولى الـــتي تـــمـــثـل فـــيـــهــا. ا
وكــثـيــرا مــا تـركــز الـكــامــيـرا خالل
الــفـيـلـم عـلى وجه "كــلـيـو" لــتـعـكس
أباريـسيو انفـعاالتها بـعد أن تعرف
أنـــهــا حـــبــلـى وبــعـــد أن يــتـــخــلى

صديقها عنها.
ويـتـمــيـز أسـلـوب الــفـيـلم عن أغـلب
شـابهـة بـالتـصاقه الـوثيق األفالم ا
شاهد. ويـستدعي كوارون بخـبرة ا
كالسـيـكـيــات الـواقـعـيــة اإليـطـالـيـة
اجلــــديـــــدة كـــــفـــــيــــلـم "لـــــصــــوص
الــدراجــات" مــســتـخــدمــا األبــيض
واألســــود في مــــدى طــــبــــيــــعي من
ـركز الـرمـادي مـبـتعـدا عن الـلـون ا

الـذي اشـتــهـرت به أفالم هــولـيـوود
الكالسيـكيـة التي يُطـلق علـيها اسم

"الفيلم نوار".
ويــعــتـمــد اخملــرج عـلـى الـتــصــويـر
" بـاسـتــخـدام عـدســة بـحـجم " 65
من أجل مــشــاهــد عـريــضــة تــنــتـقل
خاللـهـا الـكـاميـرا أحـيـانـا بـبطء من
الـيسـار إلى اليمـ دون االستـعانة
ـونـتــاج مـسـتــهـلك لـتــوجـيه نـظـر

شاهد أو أحاسيسه. ا
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ويــنـجح الــفـيــلم بـشــكل مـدهش في
خــلق عـالم فـعــلي يـجـتــذبـنـا حلـيـاة
شخـوص واقعية كـالتي نلتـقيها كل
يـوم; ومن ثم يـتـطلب شـاشـة كـبـيرة

إلدراك كافة أبعاد هذا العالم.
ويـنـجح كوارون في إخـراج حلـظات
واقــعــيــته الـيــومــيــة بـشــكل مــؤثـر.
فصديق "كليو" يـتركها في السينما
ويــخــرج دون أن يــخــبــرهــا بــأنه ال

يعتزم العودة.
بـعدها جتـلس وحدهـا على رصيف
ـعطـفه الذي تركه ـسكة  الـشارع 
قبل خـروجه ويرتـسم عـلى وجهـها
االرتـبـاك ثم خـيـبـة األمل وال تـظـهر
علـيـها عالمـات الشـفـقة عـلى الذات.
شاعر مـفتعلة إنه عالم ال مكـان فيه 
جياشة. وتتعـامل شخصيات الفيلم
مع صـدمـاتـهـا بـثـبـات فـيـمـا يخـلق
كوارون صـورا معـقـدة متـقنـة جملرد

عرض تفاصيل واقعية.
وخـالل زيـــــــارة "كــــــلـــــــيــــــو" ألحــــــد
ــســتــشــفـيــات تــقع هــزة أرضــيـة ا
وتـلقـي بعـينـيـها بـهـدوء على حـطام
انـة أطـفال (وال مـتـسـاقط فـوق حـضـَّ
يـنـسى كـوارون أن يـريـنـا أن الـطـفل

مازال يتنفس.
كذلك خالل لقاء األسرة باألقارب في
الـعـام اجلـديـد يــقع حـريق بـالـغـابـة
الـقـريـبـة ويـشـترك اجلـمـيع ومـنـهم

ويسـتخدم اخملـرج مشاهده الـطويلة
أثورة (وقد سـبق أن استهل فيلمه ا
شهد متصل "غرافيتي" (اجلاذبية) 
ـدة  17دقـيــقـة) لـتــصـعــيـد الــتـوتـر

شهد حقها. بإعطاء مجريات ا
وبــيـنــمـا كـانـت "كـلـيــو" في اخملـاض
ــســتـشــفى في نـراهــا عــلى ســريـر ا
قـدمة بيـنمـا يتـابع األطبـاء الطفل ا
ـشـــــــــــــاهد في اخلـلـفـية لـيـتمـكن ا
ـــزدوج من من خـالل الـــتـــصــــويـــر ا
مراقـبـة تـفـاصـيل وجـهـهـا ومـا يدور

حولها.
وفي مـشهد آخـر تقصـد األسرة أحد
الـشـواطئ وتــسـحب األمــواج اثـنـ
من األطــفــال لــلـــداخل ويــكــون عــلى
"كـــلــيـــو" الـــتــصـــرف بـــأي وســيـــلــة

إلنـــقــــاذهـــمـــا رغم عــــدم إجـــادتـــهـــا
السباحة.
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ـعـانـقة "كـلـيو" ومع الـتـفـاف األسرة 
قــرب الـنــهـايــة تـخــرج كـشــخـصــيـة
عـادية وبـطلـة غـير عـاديـة في الوقت
ذاته بـهـا مــا بـهــا من صالبـة وقـوة

دون أن نرى انفعاالت ضخمة.
ـتاز كـوارون أيضا بـتنـوع أسلوبه
من فـيــلم "وأمك أيــضـا" الـكــومـيـدي
إلـى "هـاري بـوتـر وســجـ أزكـابـان"

أفضل أفالم هذه السلسلة.
وفـيـلمه "جـاذبـية" الـفـائز بـاألوسـكار
يـعـد فيـلـمـا مـبالـغـا في تـقـديـره أما
فـــيـــلـــمه "بــــني الـــبـــشـــر" وهـــو عن
مستـقبل يائس لـلبشـرية فهـو مبهر

بـكل مــعـنى الــكـلــمـة وكـان عــمـله
األروع.

لـكن في "رومــا" لم يـكـتف كـوارون
بـاإلخــراج بل كـتب وقـام بـأعـمـال
مــونــتــاج وتــصـويــر ســيــنــمــائي
أيـــضـــا. وكـــســاحـــر أخـــذ ذاكــرته
اخلــاصـة صـانــعـا مــنـهــا فـيــلـمـا

مدهشا ومهديا إياه للمشاهد.
وكم يـصعب أن جتد فـيلـما يوافق
مـــا أغــدقــتـه عــلـــيه مــهـــرجــانــات
البندقية وتورونتو ونيويورك من
مـــديح ولـــكـن رغم كـــون الـــفــيـــلم
باألبـيض واألسـود ومتـرجـما من
اإلسـبـانـيـة بـطـول سـاعتـ وربع
فـــقــد اســتـــحق ذلك. فـ"رومــا" هــو
فيلم العام األفضل واألكثر فنية.
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دميتان مصلوبتان مع سلع مقدسة في حيفا 

استـهدفت مـعـرضه قال لـينـون في
بـيـان وصل لـفـرانس بـرس إنه طـلب
ــاضي من في ايـــلــول/ســـبــتـــمــبـــر ا
ــتـحـف أن يـزيــله  احـتــجـاجــا عـلى ا
انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان.”

WOM  ÷—UF
واضــاف “ان اســرائـــيل تـــســتـــخــدم
عالنــيـة مــعــارض فــنــيـة كــهــذه كــمـا
تـستـخـدم الثـقافـة بـشكل عـام وسيـلة
لــلـدعــايـة ولــلـتــمـويه وتــبـريــر نـظـام
الــــفـــصـل الـــعــــنــــصـــري واالحــــتالل
االسـتــيـطــاني والــفـصل الــعـنــصـري
الذي تـمـارسه اسـرائيل عـلى الـشعب

الفلسطيني.”
اضي وبعـد احتـجاجـات األسبـوع ا
ـتــحف مـطــالـبـا اتــصل لـيــنـونـ بــا
أصر مـجـددا بـإزالـة مـعـرضه وقـال “
تحف أعمالي الفنية على أن يخرج ا

تحف على الفور.” بعيدا عن ا
ـتـحف قـالت ـتـحـدثـة بـاسم ا اال ان ا

عرض كان على سبيل االعارة“ إن ا
من صـالة فـنـلـنـديـة بـشـروط سـمحت
بـــعــرضـــهــا فـي حــيـــفــا ولم تـــطــلب
ـتحف الـصـالة الـفـنـلـنـديـة ابـدا من ا

عرض.” ازالة ا

{ الــــــــقـــــــدس ) –أ ف ب)  –طــــــــلب
مسؤولـون مسـيحـيون من احملـكمة
ـركــزيــة في حـيــفــا االثـنــ إزالـة ا
مــعــرض “ســلع مـــقــدّســة ”لـــفــنــان
فــنــلـنــدي ألنـه يــتــضـمـن دمــيــتـ
مــصــلــوبـتــ عــلى طــريــقــة صـلب
ـسيـحي ـسيح مـا أثار غضب ا ا
الذين اعتبروا ذلك “إهانة لرموزهم
عـرض للفنان الدينية .”وكان هذا ا
الفـنلنـدي جاني لينـون افتتح في
ـاضي في مـتحف حـيـفا شهـر آب ا
للفنون في قلب حي وادي النساس
الـعـربي وتـظـهـر فـيه الـدمـيـة التي
ترمز الى شبكـة مطاعم ماكدونالدز
ية وهي مـصلوبة عـلى طريقة العـا
ــسـيـح إضـافــة الى دمــيـة صــلب ا
أخـــرى هـي دمـــيـــة “ك ”مـن لـــعب
بـــاربي ”وهـي مـــصـــلـــوبـــة أيـــضـــا

ومبتسمة.
WÝbI  lKÝ

وهاتـان الدمـيتـان جزء من مـعرض
عن النزعة ”سلع مقدسة“

االســـتـــهالكـــيـــة في اجملـــتـــمـــعــات
احلديثة.

وتــــنـــــاقـــــلت مـــــواقـع الــــتـــــواصل
اضي صورا االجتماعي األسبوع ا
ــا هـو مـعـروض مـا أجج مـشـاعـر

. سيحي الغضب لدى ا
وقام مـسـيـحـيون فـي مديـنـة حـيـفا
ـتـحف اجلـمـعـة بـالـتـظـاهـر أمـام ا
وجــرت مــواجـــهــات بــيــنــهم وبــ
الشـرطـة ما أدى الى اصـابـة ثالثة
عـنـاصـر من الـشـرطـة بـجـروح بـعد
تـعـرضـهم لـلـرشق بـاحلـجـارة. كـما
أفـــادت الــــشـــرطـــة أن زجـــاجـــتـــ
تحف في األيام حارقت أصـابتا ا

األخيرة.
ـسيحيّة واصدر رؤسـاء الكنائس ا
في حـــيــفـــا مـــســـاء االحــد بـــيـــانــا
ـعـرض. وجاء في اسـتنـكـروا فـيه ا
الـبـيـان “انـكـشـفت حـقـيـقـة الـصـور
واجملسمات في مـعرض الفنون في
مـــتــحـف حــيـــفــا (…) الـــتي تُــسيء
بـــشــكلٍ واضحٍ ومــبــاشــرٍ لــلــســيّــد
سيح والسيّدة العذراء والصليب ا
قدّس وهـو ما نـعتبـره إهانـةً لنا ا

كمـسيحـيّ أصيلـ ومتجذّرين في
هـذه البالد مـنذ  2019عـامًا ?”مـطالـبا
سيئة“ بإزالة الصور واجملسَّمات ا
لـرمـوزنا الـدينـيّة  وبـعد سـلسـلة من
سيحي االجتماعات مع الزعماء ا

ــــتـــحـف تــــثـــبــــيت عـالمـــات قــــرر ا
عـرض تقول حتذيـرية عـند مدخـل ا

حسب ما أفادت ?”محتوى مسيء“
ــتــحف. غــيـر أن مــتــحــدثــة بــاسم ا
ــــقـــتــــرح لم يــــرض الـــقـــادة احلل ا
سـيحـي الـذين قدمـوا التـماسات ا
ــركــزيــة فـي حــيــفـا إلى احملــكــمــة ا
تحف مطالبـ باصدار أوامر إلى ا
والبلـدية الزالة دميتي “ماك يسوع”

عرض. و”ك يسوع “من ا
ـتـحف واعـتــبـرت مـتـحـدثــة بـاسم ا
ـعروضة “جزء االثـن أن األعـمال ا
ان من مـعرض يـتـنـاول الـدين واإل

في ثقافة االستهالك.”
وأضـافت “إن هـذه االعـمـال انـتـجت
من قـبل فـنان مـسيـحي وعرضت في
ــتــاحـف األوروبــيــة الـــعــديــد مـن ا
وتــتــعــلـق بــاالســتــخــدام الــســاخــر
لـلـرمـوز الـديـنـية مـن قـبل الـشـركات
الــعــمـالقــة ويــظـــهــر كـــيف أصــبح

رونــالـد مـاكــدونـالــد رمـزا لــلـثــقـافـة
ـتـحـدثة “أن الـشـعـبـية .”واضـافت ا
ـــكن اعـــتـــبــاره في +مك يـــســوع+ 
ــقـام األول نـقــدا لـلـرأسـمــالـيـة في ا

جميع أنحاء العالم.”
وعــلق وديع أبــو نـصــار مــسـتــشـار
رؤســــاء الـــــكــــنـــــائـس في االراضي
نحن ـعـرض قـائال “ ـقـدسـة عـلى ا ا
لسنا في أوروبا نحن في إسرائيل
وبالـنسـبة الـينا كـعرب ومـسيـحي
إنـهـا إهـانة لـرمـوزنـا ونـحن نـطالب
بـإزالـتـهـا ويـعـيـش في اسـرائـيل مـا
ب  130و 140ألف مسـيحي عربي ما
يــجـــعــلــهـم أقــلــيـــة ضــمن األقـــلــيــة
الــفـــلـــســـطـــيـــنــيـــة مـن الــعـــرب في
اســرائـيـل. وأضـاف ابــو نـصـار “إن
عروضـا من هذا النـوع في اسرائيل
سلـم واليـهود ستـعتبر من ضـد ا
احملـرمــات لـكن عــنـدمـا تــكـون ضـد
سيحي يتم التغاضي عن األمر” ا
ـلـفت لألمـر أن الـفـنان الـفـنـلـندي وا
نــفــسـه جــاني لـــيــنــونـــ صــاحب
ـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل طـــالب الـــقـــطـع ا
بـإزالـتـهــا. وبـعـد أن وصـلـته حـمـلـة
االحـتـجــاجـات لـلــمـسـيـحــيـ الـتي

ÊU e « ≠ tK « Â«—

ـسـرحــيـة الـفــلـسـطــيـنـيـة تـخـتــزل ا
(حــجـارة وبــرتـقــال) بـصـمـت يـفـوق
ــــــجـــــــرد احلــــــركــــــات الـــــــكـالم و
ـوسـيـقـيـة ـاءات واخلـلـفــيـة ا واإل
قـــصـــة تـــاريخ طـــويل مـن الـــصــراع
الـــفــلــســطـــيــني اإلســرائـــيــلي عــلى
األرض. قدم الـفنانـان الفـلسـطيـنيان
سـرحـية ـان عـون ا إدوار معـلم وإ
الــتـي أخــرجـــتـــهــا الـــبـــريــطـــانـــيــة
مـوجــيـسـوال أديــبـايــو عـلى خــشـبـة
مسرح عشـتار في رام الله على مدى
 48قيقة دون أن يتفوها خاللها

بكلمة واحدة.
سـرحيـة التي تـسافـر بالزمن تبـدأ ا
مـا يــقـرب مـن مـئــة عـام مـع انـتــهـاء
ــيـة األولـى بــجــلـوس احلــرب الــعــا
ان التي جتسد دور سيدة مثلة إ ا
فلسـطينية في مكـان بدا أنه منزلها
حتـيط بـهـا مــجـمـوعـة من احلـجـارة
وحــبـــات الــبـــرتــقــال وزهـــرة عــبــاد
الشمس وأبريق ماء وسجادة ولعبة

نرد ودفتر تكتب فيها مذكراتها.
وفـيـمـا هي جتـلس في مـنـزلـهـا وقـد
بدت عـلـيـها الـسـعـادة وبيـنـمـا تأكل
مـن بـرتـقـال حـديـقـتــهـا يـصل إلـيـهـا
رجـل يــحــمل حــقــيــبــته وقــد أعــيــاه
الــســـفـــر لــتـــســـرع إلى مـــســـاعــدته
وإعـــطــائـه شــربـــة مــاء وتـــســمح له

باجللوس في منزلها.
وعـلى مـدى  48دقـيـقـة ال كالم فـيـهـا
ا لوحات وال رقص استعراضي وإ
فنية رسمتها حركات بسيطة تسرد
ـهـاجر احلـكـايـة كـيف سـيـطـر هـذا ا
نزل وطـرد صاحبتـه منه بعد عـلى ا
أن استـقـبـلـته فـيه ضـيـفـا هـاربا من
سـرحـية احلـرب. وكـتبت مـخـرجـة ا
في نــشـرة وزعت قــبل بــدء الــعـرض
ـاضـية ”مـسـرحيـة حـجارة اللـيـلة ا
وبـرتـقـال لـيسـت احلقـيـقـة بـأكـمـلـها
ولكنها جزء من احلقيقة وهي نتاج
لــلــقــاء بــ فــكــرة مــخــرج وجتــربـة

سرحية.“ حياتية لفريق ا
وأضــافت ”في الـــســنــوات الــعــشــر
األخــيــرة عــمــلـت في فــلــســطــ في
مشاريع مـختـلفـة وخالل تلك الـفترة
شعـرت بتنـام متزايـد لالضطهاد في

هـذا الــبـلـد .“ومـضت قــائـلـة ”كـنت
دائـمــا مـنـبـهـرة بــتـعـامل الـنـاس مع
االحــتالل... لـكـني عــنـدمـا أعـود إلى
بـيتي في لنـدن أجد نفـسي متفـاجئة
ــعـلــومـات الــتي يــعـرفــهـا من شح ا

سكان هذا البلد عن فلسط
WŽœU  WLK

وتـــشـــعــر مـــوجـــيـــســوال أن كـــلـــمــة
”احتالل “في اللغة اإلجنليزية
”مخادعة “فهي قد تعني أن

الـشخص مـجرد ”يـشغل “مـكانـا ما
أو وظيفة ما.

وأضـافت ”هــذه الــكـلــمــة ال تــعـكس
واقع الـضـفـة الـغـربـيـة وقـطـاع غزة
لــذا أردت أن أنــتج عـمـال مـســرحــيـا
لـهــذا اجلـمــهـور أن أقــدم له صـورة

حقيقية لكلمة احتالل دون كالم.“
ـسـرحـيـة وجـاء في الـنـشــرة حـول ا
أنــــهــــا ”تــــعــــود فـي الــــتــــاريخ إلى
الـــهــجـــرات الــيـــهــوديـــة األولى إلى
فلـسط حتت ذريعـة وعد بلفور من
خالل قـــصــــة رجل يـــصـل إلى بـــيت
امرأة كمهاجر معدم قادم من أوروبا

ية األولى.“ بعد احلرب العا
ويــرى إدوار مــعــلم الــذي قــام بـدور
ـســرحـيـة ”بـاألسـاس ـهـاجــر أن ا ا
صممت خملاطـبة اجلمهور األوروبي
ألنه ال يــعـرف كـثــيـرا عن مـعــانـاتـنـا
الـيومـيـة وهـناك من يـظن أنـنـا نحن

مـن يــــحـــــتل إســـــرائــــيل .“وقــــال
ـسـرحي لـرويـتــرز بـعـد الــعـرض ا
”قررنا بعد القيام بجولة عروض
في مخـتـلف أنـحاء أوروبـا شـملت
تــقـد  150عــرضـا خـالل الـفــتـرة
ـاضيـة وما لـقيـناه من ردود فعل ا
إيجـابية واسعـة بعد كل عرض أن

“. سرحية في فلسط نقدم ا
وأضــــاف ”رغم أنـــــنـــــا نـــــعـــــيش
احلـكاية ونـعرف تـفاصلـيها إال أن
اجلـمـهور يـبـقى مـشدودا لـلـعرض
وهو يتـابع سرد احلـكاية لـينـفجر

بالتصفيق احلاد بعد العرض.“
÷ËdŽ .bIð

ويــرى مـعــلم أن تــقـد الــعـروض
الـصامتـة أصعب بـكثيـر من تقد
ـــعــــتـــادة بــــالـــكالم الـــعــــروض ا
وخـصوصا لـلجمهـور الفلـسطيني
الـــذي لم يــتـــعــود عــلـى مــثل هــذا

سرحيات. النوع من ا
وقـال في حـديـثـه لـرويـتـرز الـلـيـلـة
اضـيـة إنه بـعد هـذا الـعرض في ا
رام الله وبـعد عرض قـدم قبل أيام
أمـام طـلـبـة جـامـعـة االستـقالل في
أريحا ”ستكون لنا جولة عروض
في مـــوســـكـــو األســـبـــوع الـــقـــادم
إضـافـة إلى جـولـة عـروض مـقـررة
فـي لـــنــــدن قـــبل نــــهـــايــــة الـــعـــام

اجلاري.“
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جانب من معرض فني في حيفا


