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وت بعقولهم احلياة بأيديهم وا

وصلي ب االنا واألخر) تأليف ايناس محمد عزيز عن دار الشؤون الثقافية العامة صدرت ضمن سلسلة علوم اجتماعية دراسة بعنوان (اجملتمع ا
تـوسط على بـاب تمـثل األول في اجلانب النـظري الذي شـهداني..وقد احـتوت الـدراسة التي تـقع في كتاب يـتكون من   191 صـفحة من الـقطع ا ا
وصل ديـنة ا ضم أربـعة فصـول. تنـاول الفصل األول مـوضوع الـدراسة واهمـيتـها وأهدافـها وحتديـد مفـاهيمـها وتـناول الفـصل الثـاني التعـريف 
وصل وتضمن الـفصل الثـالث السمات غـرافية لـلمدينـة كما تـناول بعضـاً من مدونات الـرحالة وانطـباعاتـهم عن مدينـة ا جغـرافيا وتـاريخيا والـتركيـبة الد
وصـلي.اما الـباب الـثاني الـنفـسيـة لـلمـجتـمع باإلضـافة الى الـسـمات االجـتمـاعيـة والثـقافـيـة. وضم الفـصل الرابع مـوضوع الـبـناء االجـتمـاعي للـمجـتـمع ا
يداني الذي احـتوى على الفـصل اخلامس والـسادس. جمع فـيها نوع الـدراسة ومناهـجها وفرضـياتها ومـجاالتها ونوع للدراسة فـقد تمثل في اجلـانب ا
تـعلقة بالدراسـة وعرض النتائج والتوصـيات إضافة الى ملحق خـارطة الحياء مدينة العـينة وحجمهـا ووسائل جمع البيانـات وحتليل البيانات االجـتماعية ا
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كـانت تتعـزز بشـكل غير مـنطقي
خصوصـا ان دافع القتل لم يكن
ذلك الــدافع الــقـوي الــذي يـؤدي
ـة بــصـاحــبه الى ارتــكـاب جــر

قتل من الدرجة األولى.
وعندمـا يئس من اقناع االخرين
ـا يـراه دعا الى تـصـويت اخر
ـتنع فـيه هو يتم بـشكل سـري 
عن الــتــصــويت ولــو أجــمــعـوا
ـانعهم من على انه مـذنب فلن 
ارسال الـفتى الى اإلعـدام وهنا
فـاجأة من أحـد األعضاء تـأتي ا
الـذي لم يــكن مــقـتــنــعـا بــبـراءة
ــتـــهم أيـــضـــا لـــكــنـه وجــد ان ا
الـرجل رقم  8 لـديه وجـهـة نـظر
ـوضوع وهـو ما صـائبـة جتاه ا
أطـلق عـلـيه ((شك مـعـقـول)) الن
بــقـيــة أعـضــاء الـهــيـئــة عـنــدمـا
وضـوع لم يستطيعوا ناقشوا ا
اإلجــابــة عــلـى أســئــلــة احملــلف
الــثـامن من هــنـا يــبـدأ الــصـراع
بـ الـشـخـصـيـات وتـبـدأ رحـلـة
احمللف رقم  8 بـإقـنـاع االخـرين

فهل ينجح بذلك?
rKH « ‰uŠ  UEŠö

 •هـذا هـو الـفـلم األول لـلـمـخرج
الـعـبـقـري سـيـدني لـومـيت الذي
اوصل رسالـة قائمة لـيومنا هذا
كـيف من إمكانـيات بسـيطة جدا
ومن دون خــدع سـيــنــمـائــيـة او
مؤثرات بـصريـة او تكـنولـوجيا

تصنع فلما ً عظيماً
 •الــــقـــصــــة مـــأخــــوذة من نص
مــســرحي لــنــفس الــكـاتـب لـذلك
جنـد ان سـينـاريـو الفـيـلم مـبني
عـــلـى صـــراع حـــضـــاري ولـــغــة
ــــيــــزهـــا حــــواريــــة عــــالــــيــــة 
ــنــمـقــة بـعــبـارات اخلـطــابـات ا
شاهد رنانة تعلق بذاكرة ا

 •تكـرر كثـيـرا ً في الفـيلم عـبارة
عقـول" ومفادها بإيجاز "الشك ا
(في الـقــضــيّـة اجلــنــائـيــة ال بـدّ
لـالدّعــاء أن يـــقـــدّم فــيـــهـــا أدلــة
واضحـة نسبـة الشك فيـها صفر

ئـة ال يـتطـرق الشـك اليـها) بـا
وهـذا مـا ارتــكـز عـلــيه الـعـضـو
رقم ثمانية واستخدمه كوسيلة
اقــنــاع بــاقي أعــضــاء الــهــيــئـة
خـصوصـا بعد مـا سأل الـعضو
 6الـــعــــضـــو رقم » 8مـــاذا لـــو
بـرّأنـاه وكـان في حــقـيـقـة األمـر
مذنبًا? «مستنداً على القانونية
الـقـاعدة الـقـانونـيـة (اخلـطأ في
الـــعــفــو أفــضـل من اخلــطــأ في

العقوبة)
rKH « qzUÝ—

عـلى الـرغم من ان احـداث الـفلم
  تدور في غرفة واحدة 

اال ان الــــــرســـــــائل الـــــــتي أراد
الكاتب ومخرج الفيلم ايصالها
عن طـريـق شـخـصــيـات الــفـيـلم
كــــانـــــت كـــثــــيـــرة وواضــــحـــة

أهمها:
1- ان احلـيــاة جتـبــرنــا بـعض
األوقـات ان نـتـعـايش مع أنـاس
غيـر محـببـ لنـا وعلى كل مـنا
تـقبل اآلخر كي تـستمـر احلياة

12 angry: اسـم الـــــفــــــيـــــلم
men�

بــوســـتـــر الـــفـــلم: ((احلـــيــاة
وت بعقولهم))  بايديهم وا

سنة اإلنتاج: �1957
تـأليف: ريـجنـالد روز اخراج:

سيدني لوميت 
بطولة: هنري فوندا لي جيه

كوب 
اجلوائـز: رشح لثـالث جوائز
اوسـكـار (أفضل فـيـلم أفضل

إخراج أفضل سيناريو)
rKOH « WB

تــدور احــداث الــفــيـلـم حـول
هـيــئـة مــحــلـفــ تـتــكـون من
اثــني عــشــر رجالً يــنــظـرون
بـقــضــيـة شــاب في الــثـامــنـة
ةِ عشر من عمرهِ متهم بجر
قتـل ابيه عـمـداً هـنـالك ثالثة
ادلــة تـديــنهُ بـهــذه الـقــضـيـة
ــــــــــــــة أوال ًسـالح اجلــــــــــــــر
الــذي اعـــتــرف (( ((الــســـكـــ
الـــصــــبي انه عــــائـــد له وقـــد
ســقط من فــتــحــة في جــيــبه
ثــانــيـا ً شــاهـد عــيـان شــاهـد
حـــادثـــة الــقـــتـل من الـــشـــقــة
ــقـابــلـة  ثــالـثــاً رجل مـسن ا
يـــقــــطن شــــقـــة في الــــطـــابق
السـفلي  ادعى امام احملـكمة
انه ســمع صـوت االبن يــقـول

"سأقـتلك" وبـعدهـا بثـانيـة سمع
صـوت ارتـطـام اجلـسم باألرض
حيـنهـا اجته الى الـباب مـحاوال
ًمعـرفة مـا يجري شـاهد الـصبي
يركض عبـر الساللم ويخرج من

البيت.
كل هـــذه األدلــة جـــعــلت هـــيــئــة
احملــــلـــــفــــ تـــــرى أنه مـــــذنب
وعــلـــيـــهم ارســـاله الـى اإلعــدام
بـــالـــكــرسـي الــكـــهـــربــائي دون
ــــنـــــاقــــشــــة االمــــر احلــــاجــــة 
خــصــوصــاً ان بـعــضــهم كــانـوا
يـحـاولـون انــهـاء الـقـضـيـة دون
اقـتــنـاع مــنـهم بــاألمـر فـقط ألن
لـــديــهـم اعــمـــاالً أخـــرى يــودون
الــقــيــام بــهــا وآخــرون نــظـروا
لـلــقـضــيـة مـن خالل خـلــفـيــتـهم
االجـتمـاعـية وعـقدهم الـنـفسـية
بـاسـتـثنـاء احملـلف رقم ثـمـانـية
الــذي صــوت بــأنه غــيـر مــذنب
راســمــا ً الــدهــشـــة عــلى بــقــيــة
أعـضـاء اللـجـنـة عنـدهـا سـألوه
هل تعتقد حقا انه غير مذنب?!
أجاب: ال انـا فقط اريد الـتحدث
ــــوضـــوع من الــــصـــعب ان بـــا
ترسـل شـخصـاً لـإلعدام دون ان
تــعــطي لـلــمـوضــوع ولـو نــظـرة
بـسـيــطـة كـان يــرى ان مـحـامي
الــدفـــاع لم يـــقم بـــاســـتـــجــواب
الشـهود كـما يـنبـغي وان األدلة

d U½ rþU½ —bOŠ

بغداد

وهـذا مـا قـصـده مـخـرج الـفيـلم
عـــنـــدمـــا دخل احملـــلـــفـــون الى
الـــغــرفـــة و غـــلق الـــبــاب من

اخلارج
2- تــــعـــمــــد اخملــــرج بـــذكــــائه
ـشهد األخير على وفطنته في ا
ذكــر أســمي الــعــضــوين رقم 8
ورقم  9 واخــفـاء بـاقـي أسـمـاء
الهـيـئـة ألنه أراد إيصـال فـكرة
انـــنـــا مـــعـــرضـــون الن نـــكـــون
اشــخــاصــاً ذوي آراء ســلــبــيــة
كالـعـشـرة االخريـن لذلك وجب
علينا االنـتباه ان لم تكن لدينا
الـــقـــدرة عــــلى طـــرح الـــفـــكـــرة
كـالــعــضـو رقم  8 فــعــلـيــنـا ان
نـــدعم مــنــاقــشــة هــذه الــفــكــرة

كالعضو رقم تسعة
3- عــــلـــيــــنــــا الــــتـــأنـي وعـــدم
التـسـرع بـاتخـاذ أي قـرار مهم
ـــــــوقف اال بــــــعـــــــد دراســــــة ا
ـطــروحـة واالســتـمــاع لــآلراء ا
ومـنـاقشـتـها بـغض الـنـظر عن
انـتـمــائـنـا الـديــني أو الـعـرقي
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اختار  16 فنـانا وفـنانـة من جيل الـفـنانـ الفـلسـطيـنيـ الشـباب
مـقـطـعـا من قـصـيـدة (هـو ال غـيـره) لـلـشاعـر الـفـلـسـطـيـني الـراحل
محمـود درويش ليـكون محـورا لعشـرات اللـوحات شاركـوا بها في

ستحيل). معرضهم (خذ بيدي أيها ا
عرض الـذي اقيم على قـاعة جاليـري زاوية في مدينـة البيرة يأتي ا
نتاج حوار ونقاشات جـرت قبل سنة وستة أشـهر ب مجموعة من
الـفـنـانـ تــلـقـوا جـمـيــعـا دروسـا في الـفن وهم أطــفـال في مـنـتـدى
(الفـنـانـ الصـغـار) الـذي حتول اسـمه الـيـوم الى (مـنتـدى الـفـنون

البصرية).
وقـال ســامح عـبــوشي رئـيـس الـهــيـئــة اإلداريـة لــلـمــنـتـدى ”مـعـظم
ـعـرض كـانـوا قـد درسوا في شـاركـ في ا الـفنـانـات والـفـنـانـ ا
منتدى الفنان الصغار ثم أكملوا تعليمهم في اجلامعات بعضهم
اخـتار الـعـمـارة والـتـصـمـيم ومـنـهم من اخـتـار الفـنـون الـتـشـكـيـلـية

وصناعة األفالم.“
وأضـاف خالل حـفل االفـتــتـاح الـيـوم يـطل عـلــيـنـا هـؤالء من نـافـذة

ا للمرة األولى. األمل التي فتحناها وهم يعرضون أعمالهم ر
ـعروضة رؤيـة الفنـان الشـباب للواقـع بنظرات وتعكس الـلوحات ا

مختلفة منهم من قدمه كما هو ومنهم من اختار التمرد عليه.
ـعـرض لـرويـتـرز ما وقـال الـفنـان الـتـشـيـكـلي خـالـد حـوراني قـيّم ا
تشاهدونه اليوم من أعمال فنية هو نتاج جهد جماعي حول الفكرة

وإن كان لكل فنان لوحاته اخلاصة به.
عـرض وجدنـا ضالـتنا في وأضاف بعـد نقـاش معـمق حول فـكرة ا
مـقـطع من قــصـيـدة لـلـشــاعـر مـحـمــود درويش (هـو ال غـيـره) وهي
قصـيدة غـير مـتداولـة كثـيرا إال أنهـا حتمـل األفكـار التي تـناولـناها
ستحيل‘ قطع ’خذ بيدي نحو ا وأحالمنا بغد أفضل وكان هذا ا
ـفاهـيم التي طـرحت كانت الـتفاصـيل التي أتت هو العـنوان وكل ا

لتغنيه.
ــا جــاء في قــصــيــدة درويـش قــال يــحــاصــرني واقع ال أجــيــد و
قراءته/ قلت دوّن إذن ذكرياتك عن جنمة بعدت وغد يتلكأ/ واسأل

خيالك: هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل?
فقال: ولـكنني ال أجـيد الـكتابـة يا صاحـبي!/ فسـألت: كذبت علـينا
إذا?/ فأجاب: على احللم أن يرشد احلـا كما الوحي/ ثم تنهد:

ستحيل!/ وغاب كما تتمنى األساطير. خذ بيدي أيها ا
ويخـتتم دوريش قـصيـدته لم يـنتـصر لـيمـوت ولم ينـكسـر ليـعيش/

ستحيل. فخذ بيدينا معا أيها ا
عرض أن نطور مـعا لوحة واحدة ضخمة وقال حوراني إن هدف ا

مكونة من لوحات متنوعة.
وأضاف  أردنا أن نكتشـف القدرات الكامنـة في كل منا وأن نأخذ
الـفن بـاجلــديـة الالزمـة وأن نـشــارك ونـتـعـلم ونــنـتج من خالل هـذه

التجربة ما هو جدير بالعرض.
ـيـة الـدولـيـة لـلـفـنون أن واخـتـار الـفـنـان عالء الـبـابـا خـريج األكـاد
ـعرض بـلوحـات فـنيـة تـقدم رسـوما مـعـماريـة لـلمـخيم يشـارك في ا
ن يـراهـا أن يـتـعـرف عـلى تـفـاصـيـله ولـكن بـألـوان زاهـية ال ـكن 

تعكس حياة البؤس فيه.
وقال لـرويـتـرز فيـمـا كان يـقف الى جـانب لـوحـاته أحاول من خالل
عماري للمخيم أن هذه اللوحات الفنية التي تتمحور حول الشكل ا
سـاحة اجلـغرافـية أطرحه بـطريـقة يـكون فـيـها تـساؤالت عن هـذه ا
ـتغـيـر ولكن اخملـيم يـبقى كـتـظة بـالـسكـان واخلطـاب الـسيـاسي ا ا

موجودا كما هو.
وأضاف أستخدم األلوان بشكل نـقدي فكما ترى هي ألوان زاهية

ولكن اخمليم ليس كذلك.
عـماريـة عـلى تقـد لوحـات فنـية ـهـندسـة ا وعمـلت الرا سلـعوس ا
بعنوان (هل أراك?) تتمرد على الواقع الذي فرضه االحتالل بحيث
يظـهر األطـفـال الفـلـسطـينـيـون في لوحـاتـها أكـبر حـجـما من جـنود

رون بجانبهم وسط أحد شوارع مدينة اخلليل. االحتالل وهم 
وكـتـبت الرا حــول أعـمـالــهـا الـفــنـيـة تــقـدم الـدولـة والــوطن وأطـفـال
فلـسطـ بـاستـخدام تـقـنيـة حتويـر الـنسب وتـعـرضهم ضـمن إطار
ــلـصق في مـشـاهــد تـسـتـحـضــر فـضـاءات وشـخـوصـا الـلـوحـة وا

حقيقية يهدف مضمونها إلى قلب هيمنة االحتالل اإلسرائيلي.
وأضافت يـسـتـحـضر الـعـمل الـتسـاؤل عن الـقـوة.. األمـان.. الوطن
ان بحياة أكثر أمانا وقوة لألجيال الناشئة والدولة كما يبث اإل

وتستحضر الرا في إحدى لوحاتها الفنية الفتى الفلسطيني فارس
عودة الذي اشتهرت صورته على نطاق واسع وهو يقف أمام دبابة
إسرائيلية يحمل حجرا يظهـر في اللوحة الفنية أنه أكبر حجما من

الدبابة.
ـعرض الذي يـستمر حـتى الثالث من سـبتمـبر أيلول كن لزائر ا و
أن يرى عشرات الـلوحات الفـنية اخملتـلفة منـها ما يجـسد اإلنسان
والواقع احملـيط به ومـنهـا ما هـو مـباشـر وأخرى حتـتـاج للـوقوف

أمامها طويال للوقوف على تفاصيلها.
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وبــــعــــيــــداً عـن مــــصــــاحلــــنــــا
الــشــخــصــيــة او خــلــفــيــاتــنـا
االجـتمـاعية خـصوصـا لو كان
القـرار متـعلـقا ً بـحيـاة شخصٍ

ما.
4- لو كان أحدنا يؤمن بقضية
مــا ويــعــتــقــد انه عــلـى صـواب
عـلــيه ان يـؤمن بــهـا ويــعـززهـا
بـاألدلــة والـبـراهـ وان يـطـرح
أفـكـاره ويــنـاقـشــهـا بـعــقالنـيـة
ليثـبت للجمـيع انه نظريته هي
االصـح دون مــــــــصــــــــادرة رأي
الــــطـــــرف اآلخـــــر والــــعـــــكس
صحيح لو ان شـخصا ما حمل
فكرة معينة ومستنداً على ادلة
حــتــمــيــة عــلــيــنــا الــعــدول عن
مواقـفنا واالنـحياز عـلى الفكرة

األكثر صواب.
وأود ان اضــيف ان هــذا الــفـلم
انـــــــــــضــم عـــــــــــام 2007م الى
األرشــيـف الــوطــنـي األمــريــكي
الـســيـنـمـائي بــاعـتـبـاره ((ارثـاً
 .(( حضارياً تاريخياً وجمالياً

لقطة من الفيلم

محمود درويش


