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ذات 
ليلة من �شنة ١٩٧٧، مات ال�شاعر 

را�شد ح�شين. مات بعد رحلة طويلة 

مع النفي، بدءاً من م�شم�ص قريته 

الفل�شطينية، ثم من كل فل�شطين والبالد 

العربية. وفي نيويورك، منفاه الأخير، اأم�شى

ال�شاعر الفل�شطيني اآخر خم�شة اأعوام من عمره في 

حلقة مفرغة من الإدمان والكاآبة، قبل اأن تلتهم 

النيران �شقته. في تلك الليلة، غفا را�شد ح�شين 

وال�شيجارة تتدلى من فمه، فوقع جمرها على 

الأر�ص واأ�شعل مجموعة كا�شيتات كان قد �شجل 

عليها ق�شائده. تن�شق را�شد ح�شين �شعر منفاه، 

ومات.

اأمام �شورة هذا الموت التراجيدي وال�شاعري، 

ي�شاأل اليا�ص خوري: ''كيف نقراأ را�شد ح�شين؟ هل 

نقراأه كحياة لم تكتمل، اأم نقراأه ك�شعر اكتمل 

 لكن الأحجية التي ر�شمها را�شد 
١

بالموت؟''

ح�شين بموته ل تت�شل بعالقة الموت بال�شعر 

زينة احللبي*

 املنفى الفل�سطيني وم�آالته:

جربا اإبراهيم جربا واإيلي� �سليم�ن**

 هو َمن يقيم خ�رج فل�سطين، 
ّ
كيف يتف�عل المثقف الفل�سطيني مع المنفى؟ وهل المنفي

لمنف�ه ــ   
ّ
المنفي ووعي  المنفى  قراءة  تح�ول  المق�لة  هذه  وطنه؟  داخل   

ّ
المنفي هو  اأم 

المثقفين  من  من خالل مجموعة  عبثية،  من  به  يحيط  وم�  الداخل ــ  في  اأو  الخ�رجي 

الفل�سطينيين االأعالم، ومع التركيز اأ�س��سً� على، والمق�رنة بين جبرا اإبراهيم جبرا واإيلي� 

�سليم�ن.

ُّ
 الخارجي

ُ
 العاَلم

َ
 هو

ً
منفى

ّ
 الباطني

ُ
 العاَلم

َ
 هو

ً
ومنفى

ن اأنت بينهما؟
َ
فم

محمود دروي�ش، ''طب�ق''

* اأ�شتاذة الأدب العربي في جامعة نورث كارولينا في 
ت�شابيل هيل.

** هذه المقالة اقتبا�ص من ف�شل من كتاب:
 Zeina Halabi, The Unmaking of the Arab

 Intellectual: Prophecy, Exile, and the Nation
 (Edinburgh, United Kingdom: Edinburgh

University Press).
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لم تعد نيويورك هنا مدينة المنافي القاتلة، 

ز تناق�شات يجمع بين الغتراب 
ّ
واإنما اأم�شت حي

والن�شالخ من جهة، والقدرة على الإبداع من 

جهة اأُخرى. بعدما كان منفى را�شد ح�شين محواً 

راً 
ِّ
وغيابًا، اأ�شبح منفى اإدوارد �شعيد مركزاً محر

ومحّفزاً على الفكر النقدي.

 من خالل 
ّ
تت�شح �شورة المثقف المنفي

التحول الخطابي الذي ت�شير اإليه مرثيتا دروي�ص. 

فعلى الرغم من الألم وتراجيديا المنفى، اأو 

 بين 
ّ
بالأحرى بف�شلهما، يت�شكل المثقف المنفي

لغتين وتقاطعاتهما، وبين مكانين وخارجهما، 

وذلك من خالل التم�شك بانتماءات �شخ�شية 

ووطنية والت�شكيك فيها في الآن نف�شه. فتقوم 

 على راأ�شمال ثقافي 
ّ
�شخ�شية المثقف المنفي

ينطلق من النفي والنكران اللذين يحكمان كيانه 

 على 
ّ
ليخلق خطابًا قائمًا على قدرة المنفي

التغيير.

والواقع اأن اإدوارد �شعيد الذي رثاه محمود 

دروي�ص كان قد �شبق هذا الأخير في ت�شوير 

المنفى كم�شدر اإبداع على الرغم من تداعياته 

التراجيدية. اإّل اإن مثقفًا فل�شطينيًا اآخر هو جبرا 

اإبراهيم جبرا الذي ينتمي اإلى الجيل الأول من 

ن و�شع حجر 
َ
ين الفل�شطينيين كان هو م

ّ
المنفي

الأ�شا�ص لهذه الروؤية اإلى المنفى الفل�شطيني التي 

رها �شعراً ونقداً كل من دروي�ص و�شعيد، فكان 
ّ
طو

لخطاب المنفى الذي و�شعه جبرا في بدايات 

م�شيرته اأثر جلي في اأدبيات المنفى الفل�شطيني، 

 كما برزت في 
ّ
وفي �شورة المثقف المنفي

الأعمال الثقافية الفل�شطينية الالحقة.

جربا واملنفى املحرِّر

الطة، جبرا اإبراهيم جبرا، باأنه 
ُ
ي�شف عي�شى ب

''نه�شوي حّق''، لأنه كان عن�شراً تحديثيًا فاعاًل 

في العالم العربي في ال�شطر الثاني من القرن 

الطة بغداد حيث ا�شتقر جبرا 
ُ
 يذكر ب

2
الع�شرين.

في بدايات الخم�شينيات كمدينة ازدهرت بجيل 

جديد من ال�شعراء والفنانين والأدباء العراقيين 

فح�شب، بل بعالقة الموت بالمنفى اأي�شًا. وهذا ما 

ق �شاعراً فل�شطينيًا اآخر هو محمود دروي�ص 
ّ
اأر

الذي كتب في مرثيته لرا�شد ح�شين ''كان ما 

�شوف يكون'' )١٩٧٧( عن تالزم المنفى والغياب. 

ر دروي�ص في مرثيته منفى �شديقه، ليتحدث 
ّ
ي�شو

عن منفاه هو اأي�شًا كحالة فقدان وت�شرذم، فتبدو 

ل ال�شعراء 
ّ
زاً قاتاًل؛ مدينة ُتحو

ّ
نيويورك حي

ين اإلى ل ــ اأبطال، هزمتهم الغربة والفقر 
ّ
المنفي

والنحالل:

بوابة  اأو  الخام�ص،  ال�شارع  في  واختفى   ...

.
ّ
القطب ال�شمالي

 ول اأذكر من عينيه اإّل مدنًا تاأتي وتم�شي.

وتال�شى، وتال�شى..

بعد م�شي خم�شة وع�شرين عامًا على مرثية را�شد 

ح�شين، يواجه محمود دروي�ص غياب �شديق 

فل�شطيني اآخر فقده في نيويورك اأي�شًا. يعود 

دروي�ص ثانية في مرثيته لإدوارد �شعيد ''طباق'' 

)2٠٠٣( اإلى مفهوم المنفى، لكن هذه المرة 

ك�شاعر مكر�ص يرثي مثقفًا مكر�شًا اآخر.

ي�شف دروي�ص منفى �شعيد اليومي، وروتينه 

ال�شباحي الذي يبداأ بموزارت ومباراة تن�ص 

ر �شعيد 
ّ
لينتهي بالقراءة والكتابة والتفكير، لي�شو

زين وهويتين ولغتين:
ّ
 واقع بين حي

ّ
كمنفي

يقول: اأنا من هناك. اأنا من هنا

ول�شُت هناك، ول�شُت هنا.

 ا�شمان يلتقيان ويفترقان...
َ
ِلي

هما
ِّ
ولي ُلَغتان، ن�شيُت باأي

ُ
كنُت اأحُلم

)...(

فاحمل بالدك اأّنى ذهبَت وُكْن

/
ُ
ًا اإذا لزم الأمر

ّ
نرج�شي

ّ
 الخارجي

ُ
 العاَلم

َ
 هو

ً
- منفى

ّ
 الباطني

ُ
 العاَلم

َ
 هو

ً
ومنفى

ن اأنت بينهما؟
َ
فم
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بـ ''اآلف ال�شنوات من النحطاط التي خدعتهم 

وخانتهم.'' لقد واجه العرب، على حد قوله، ''قوة 

حداثية ل ترحم بتراث باٍل''، وا�شعًا اللوم في 

ذلك على موؤ�ش�شات العرب ال�شيا�شية والثقافية 

والعلمية. وكتب جبرا اأن على العرب مجابهة 

موجة التحديث وعنفها المفتر�ص عبر ''اختراع 

طرق جديدة لفهم الأمور، واأ�شاليب جديدة لقولها، 

 فاإذا كان 
4

ومقاربة جديدة لالإن�شان وللعالم''،

�شبب النكبة والنك�شة معرفيًا، فاإن الخال�ص ل بد 

من اأن يكون معرفيًا اأي�شًا. وهكذا تحولت لحظة 

الخ�شارة والفقدان اإلى فر�شة للتب�شر واإعادة 

اختراع الذات وطرح الأ�شئلة ال�شحيحة الناجمة 

عن دور فل�شطينيي المنفى.

 الفل�شطيني ب�شفته كاتبًا'' 
ّ
في ''المنفي

)١٩٧٩(، ي�شتذكر جبرا تجربته ال�شخ�شية مع 

عيد تهجيره من فل�شطين، و�شف جبرا 
ُ
المنفى. فب

المنفى باأنه �شعور بخ�شارة ل مثيل لها، وفقدان 

�شظي الروح ويحكم على الفل�شطينيين بال�شتات 
ُ
ي

لهم اإلى ''هائمين'' يجوبون العالم بعدما 
ّ
ويحو

فقدوا كل �شيء. ي�شتذكر جبرا ترحاله من بيت 

لحم بعد تق�شيم فل�شطين، ومحنة رحلته اإلى 

ان وبيروت التي لم تفتح له اأبوابها، 
ّ
دم�شق فعم

ثم الفر�ص التي قدمتها له بغداد في نهاية 

المطاف. وو�شف جبرا �شعوبة لحظة و�شوله اإلى 

جمارك بغداد حيث ُطلب منه اأن يفتح �شنطته 

ب�شفته لجئًا: ''قدمت له �شنطة �شهد الدهر عليها، 

�شنطة مليئة بالكتب والأوراق وعلبة �شغيرة من 

الألوان والفر�ص ون�شف دزينة من اللوحات على 

الخ�شب. لم اأكن لجئًا وكنت �شديد الكبرياء!'' هذا 

الرف�ص للتعريف عن نف�شه كالجئ يدل على 

�شعوبة الت�شرد والتحول فجاأة اإلى طالب اإعانة. 

م جبرا نف�شه، كزمالئه من الفل�شطينيين 
ّ
لقد قد

المتعلمين، ل كالجئين بحاجة اإلى اإغاثة، بل 

كجماعة من المثقفين المتنقلين الذين يقطعون 

المعابر الأيديولوجية وال�شيا�شية، ويقدمون العلم 

في مقابل البقاء، الأمر الذي ي�شيف اإلى المجتمع 

الحا�شن معرفة وتطوراً.

و�شف جبرا نف�شه كمترجم وعالم واأديب 

الذين يبحثون معًا عن اأطر بديلة للتعبير. وقد 

اأدى جبرا اآنذاك، بما هو عن�شر خ�شب في الفن 

والأدب العراقي، دوراً جامعًا و�شط جيل الرواد 

العراقيين، فاأ�ش�ص ''جماعة بغداد للفن الحديث'' 

)١٩٥١(، و�شاهم في و�شع الخط الفكري لمجلة 

''�شعر'' �شمن العديد من الم�شاريع الأُخرى، الأمر 

الذي دفعه اإلى التعمق اأكثر بخطاب حداثوي 

جمع بين موقفه الراف�ص لتق�شيم فل�شطين، 

وقدرته على تكوين �شلة و�شل بين الحقل 

الثقافي العراقي والموؤ�ش�شات الأكاديمية 

البريطانية والأميركية.

يذهب الروائي عبد الرحمن منيف اأبعد من 

الطة ليوؤكد اأن الزدهار الثقافي في العراق ما 
ُ
ب

كان ممكنًا لول تاأثير جبرا وريادته. فهو يرى اأن 

جبرا اأحد اأهم المثقفين العرب منذ الخم�شينيات، 

ومن اأبرز الم�شاهمين في ''تكوين الثقافة 

العراقية''، وفي ''التاأ�شي�ص الثقافي العراقي''، 

وذلك من خالل ترجماته ومحا�شراته ونظرياته 

في ال�شعر الحديث.٣ والالفت اأن منيف ل يعتبر 

 جبرا ابن الحقل الثقافي العراقي 
ّ
المثقف المنفي

اأو نتاجًا له، بل يوؤرخ الحقل الثقافي العراقي 

كاإحدى المحطات، واإن كانت اأطولها، في م�شيرة 

جبرا في المنفى.

الطة ومنيف لجبرا عن 
ُ
ل يختلف ت�شوير ب

 
ّ
ت�شوير جبرا لنف�شه وللمثقف الفل�شطيني المنفي

كمحّفز على التغيير. فقد طرح جبرا في رواياته 

و�شعره ونقده عدداً من الأ�شئلة الأ�شا�شية عن 

اأ�شباب الهزيمة والخروج منها: لماذا خ�شر العرب 

فل�شطين في �شنة ١٩4٨؟ ولماذا ُهزموا مرة 

اأُخرى في �شنة ١٩٦٧؟ وبناء على ذلك، ما هي 

 تجاه 
ّ
م�شوؤولية المثقف الفل�شطيني المنفي

المجتمعات العربية في م�شروعها التحديثي؟

بحث جبرا عن اإجابة لل�شوؤال الأول في 

اإ�شكالية الثقافة، وتحديداً في م�شاألة التراث 

والحداثة، فنظر اإلى النكبة كدليل على هزيمة 

متعددة الجوانب، جمعت بين الف�شل الع�شكري 

والإفال�ص ال�شيا�شي، لكنها كانت اأي�شًا هزيمة 

ثقافية ومعرفية، معلاًل خ�شارة العرب لفل�شطين 
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اإّل اإذا ف�شلت الأمة العربية كلها. لكنهم كانوا 

يعرفون اأي�شًا اأنه كان عليهم اأن يتكلوا على 

وخلق  التغيير  على  قدرتهم  على  اأنف�شهم، 

م�شتقبل ذات معنى للعرب في كل مكان.

ت�شير الأ�شئلة التي طرحها جبرا عن دور المثقفين 

الفل�شطينيين الخارجين عن النتماءات ب�شبب 

ت�شردهم الحرفي والمجازي، اإلى احتفالية 

بالمنفى، اإن جاز التعبير، كحالة �شتات فريدة 

وخا�شة ُتنذر بحداثة مفتر�شة بقدر ما تنبع 

منها. برز المثقفون الفل�شطينيون بحكم اقتالعهم 

لت 
ّ
من اأر�شهم، وبف�شل ثقافتهم الوا�شعة التي �شه

انف�شالهم عن النتماءات ال�شيقة، كمثال لذات 

حديثة واإن�شانوية. فلي�ص منفاهم وهام�شيتهم اإذاً 

نذير روؤية حداثوية، بل اإنهما اأي�شًا �شرط اأ�شا�شي 

لها، ودونهما لن تكتمل حداثة العرب. ي�شترجع 

اليا�ص خوري هذه النقطة تحديداً في و�شفه 

فل�شطين جبرا كـ ''اأر�ٍص ثقافية. اأر�ص تغيير 

وبناء، خميرة لعجين العالم العربي باأ�شره''، 

ر العجين 
ّ
واأبطال جبرا كالخميرة التي ''تخم

ين 
ّ
 هنا، يكمن �شحر المنفي

٥
وتذوب فيه.''

الفل�شطينيين، في قدرتهم غير الم�شبوقة على 

تحويل تراجيديا الفقدان اإلى قدرة اأ�شطورية على 

ون، اآتون من 
ّ
ريادة التغيير. هم اأنبياء منفي

ما�شي الخ�شارات، قابعون في حا�شر الغياب، 

وواعدون بم�شتقبل الخال�ص.

لكن، بعد م�شي عقود على ت�شور المنفى 

الفل�شطيني ك�شخ�شية رومان�شية تقوم على 

التالزم بين تراجيديا الفقدان والقدرة على 

التغيير، طراأت عدة تحولت على المنفى كمفهوم 

وكممار�شة، وهي تحولت حكمتها لحظات 

�شيا�شية منها اتفاق اأو�شلو، والمراجعة الفكرية 

لمفهوم اللتزام ال�شيا�شي معطوفة على ت�شور 

جديد للوطن ل كحيز نقي�ص للمنفى، بل كمكان 

 بال�شمت. ولعله 
ّ
نفي جديد يحكم على المنفي

لي�ص مفاجئًا اأن تظهر بدايات هذه التحولت في 

ال�شينما، وتحديداً في �شينما المخرج الفل�شطيني 

اإيليا �شليمان الل�شيقة بالأدب.

وفنان، يقدم علمه في مقابل ال�شتقرار: ''كنا 

نقدم كل ما نملك من معرفة وموهبة في مقابل 

الحياة، كنا بائعي معرفة في لحظة وجيزة من 

رحلتنا الالمتناهية.'' وي�شيف اأن ''الفل�شطينيين 

اأ�شبحوا، فجاأة، في كل مكان: يكتبون ويعّلمون 

ويتكلمون ويفعلون ويوؤّثرون في المجتمع 

العربي باأكمله ب�شكل غير معهود. كانوا 

يتعاملون مع �شعورهم بالخ�شارة عبر تحويل 

منفاهم اإلى م�شدر قوة، مبتدعين بذلك �شحر 

الكيان الفل�شطيني.'' بهذا المعنى، يفتر�ص المنفى 

راأ�ص مال ثقافيًا متميزاً يمتلك �شاحبه القدرة 

على التغيير في حياته وحياة الآخرين. في 

كتاباته العديدة، الأدبية منها والنقدية، منها: 

''ال�شفينة'' )١٩٧٠(، و''البحث عن وليد م�شعود'' 

)١٩٧٨(، و''مذكرات �شراب عفان'' )١٩٩2(، عاد 

جبرا مراراً اإلى �شخ�شية المثقف الفل�شطيني 

القابع في برزخ النتماءات والأيديولوجيا، 

حدثة، قادرة على الرغم من 
ُ
ك�شخ�شية حديثة وم

محنتها، على اإحداث تغيير.

ين 
ّ
راأى جبرا اإذاً في هام�شية المثقفين المنفي

م ح�شا�شيتهم النقدية وتدفع م�شيرتهم، ل 
ّ
ميزة تدع

بل مهمتهم، كرواد للحداثة. فبحكم ت�شرد المثقفين 

الفل�شطينيين، بالمعنيين الحرفي والفكري، �شكن 

ز الكامن بين خروجهم 
ّ
المثقفون الهام�ص، اأي الحي

من بلدهم وعدم اكتمال تجذرهم في ال�شتات، 

فكان لذلك وقع اإيجابي على العالم العربي، لأن 

النكبة حين �شتتت الفل�شطينيين المثقفين في 

لتهم اإلى عنا�شر فاعلة 
ّ
اأرجاء العالم العربي، حو

 بالن�شبة 
ّ
في بالد ال�شتات. اإن دور المثقف المنفي

اإلى جبرا، يكمن اإذاً، في قدرته على الكلمة، فيرى 

في زمالئه الفل�شطينيين ''قوة دفع حقيقية 

لم�شتقبل العرب المن�شود''، وي�شرح الرابط الذي 

ين الفل�شطينيين والعالم العربي 
ّ
يجمع بين المنفي

الأو�شع بالقول:

ارتباط  الفل�شطينيون  اأعلن  البداية  منذ 

ووحدتها،  العربية  الأمة  بم�شير  م�شيرهم 

الفل�شطينيون  يف�شل  اأن  الممنوع  من  وكان 
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الت�شتت والغتراب وعبثية العودة والنتماء، 

ويبدو هنا وا�شحًا اأنه مدين لجبرا اإبراهيم جبرا 

واإدوارد �شعيد ومفهومهما عن المنفى والغتراب. 

ف�شليمان، مثلما فعل جبرا و�شعيد قبله، يقارن 

�شتات اليهود ب�شتات الفل�شطينيين، ويعيد تاأكيد 

مالحظات �شابقة لجبرا و�شعيد عن كيف اأن 

اليهود، �شعب المنفى التاريخي الذي اكتمل وعيه 

الثقافي في المنفى، قد اأ�شبحوا بدورهم 

م�شوؤولين عن نفي الفل�شطينيين، فيقول �شليمان: 

''جاءت اإ�شرائيل و�شلمتنا يهوديتها وم�شينا. بات 

الإ�شرائيليون قبليين وعن�شريين، وبتنا ال�شعب 

٩
الم�شتت.''

وعلى غرار الناقد ال�شعيدي )اإدوارد �شعيد( 

 العلماني الذي قطع اأو�شال تركيبته 
ّ
المنفي

الهوياتية الطائفية والقبلية والعائلية، يزدهر 

�شليمان في الهام�ص، في برزخ فكري ي�شتطيع 

من خالله اأن يراقب من دون اأن يتورط 

بال�شيا�شات والجماليات ال�شائدة التي تقف في 

وجه م�شروعه الإبداعي. �شليمان اإذاً هو ناقد 

 ب�شكناه غربته وتجّذره فيها، وهو اأي�شًا 
ّ

�شعيدي

جبرا اإبراهيم جبرا الذي يعثر على قوله في 

الهام�ص. لكن في الوقت عينه، وفي ممار�شة 

يتفرد �شليمان بها، فاإنه يغو�ص في هذه 

المفاهيم وفي عملية اإنكارها معًا ليخرج بذلك 

. فالمنفى بالن�شبة اإليه 
ّ
من اإطار المثقف المنفي

هو ''تخٍطّ دائم للذات، تخٍطّ يعبر الحدود ويجمع 

بين الثقافات. ]....[ المنفى الحقيقي بالن�شبة 

، هو العي�ص في فل�شطين ــ فل�شطين المركبة 
ّ
اإلي

�شيا�شيًا واجتماعيًا، وهذا التركيب بحد ذاته 

 وبينما يتنكر 
١٠

ي�شع حداً لفانتازيا العودة.''

�شليمان لأهمية العودة والنتماء كنقي�شين 

للمنفى وي�شعهما كمرادف له، يعيد النظر في 

رومان�شية المثقف الفل�شطيني.

ياأخذنا �شليمان في فيلمه الأخير ''الزمن 

الباقي'' )2٠٠٩( اإلى اللحظة الأولى لفقدان 

فل�شطين. في بداية الفيلم يظهر �شاب فل�شطيني، 

نظارتاه م�شتديرتان، �شعره طويل، بدلته مف�شلة، 

انيه 
ّ
وهو يدخل اإلى معتقل. يقف اأمام �شج

 ال�س�مت
ّ
اإيلي� �سليم�ن واملنفي

اإيليا �شليمان هو وجه ال�شينما الفل�شطينية 

رغمًا منه، فاأعماله تتبّنى الرواية القومية 

الفل�شطينية وت�شكك فيها في الآن نف�شه، وتتعمق 

في تجربة الفل�شطينيين في الفقدان والحتالل 

وتفككها وتعيد تركيبها، ثم تعيد اختراع مكامن 

ال�شيا�شة تحت الحتالل وفي ظل ال�شالم 

المفتر�ص. يتنقل �شليمان المولود في النا�شرة 

والمهاجر اإلى نيويورك والقابع في باري�ص من 

الأطراف اإلى المركز في حلقات متوا�شلة 

ت�شورها اأفالمه ب�شكل �شاخر. ولعل اأ�شلوبه 

الذاتي الخا�ص يعود اإلى غياب الدرا�شة 

ال�شينمائية الأكاديمية، وابتعاده عن اإرث 

ال�شينمائيين العرب من يو�شف �شاهين اإلى 

مي�شيل خليفي، الذين و�شموا اأفالمهم بهوية 

وا�شحة، فيبحث �شليمان عن الإلهام في 

التقاطعات بين الدراما والحياة اليومية.

يدين �شليمان بح�شا�شيته ال�شينمائية اإلى 

الأدب. يقول: ''اأعمل كثيراً كما يعمل الكاتب 

وعادة ما اأبداأ بعدد من الدفاتر''، وي�شيف: ''لكني 

اأواظب على قراءة الروايات، واأحاول الو�شول اإلى 

 لوالتر بنيامين وبريمو 
ٌ
 في مكتبته كتب

٦
اأفكار.''

ليفي وموري�ص بالن�شو، ف�شاًل عن �شير ذاتية 

ومقالت ومقابالت لمخرجين كجان لوك غودار. 

القراءة ل�شليمان هي ممار�شة خال�شية تحرره 

من قيود الجماليات القومية البحتة، وتثبت له 

اأنه لي�ص وحده، ''واأن هناك اأنا�شًا تنتابهم 

الم�شاعر نف�شها والمتعا�ص نف�شه من اأطر 

 والبدائل 
٧

التعبير المعتادة، واأن هناك بدائل.''

بالن�شبة اإليه هي عملية ته�شيم الأيقونات، ونوع 

من النقد ي�شرحه فيما ي�شبه مانيف�شتو �شينمائيًا: 

''اأ�شخر من ال�شور التي ننتجها عن اأنف�شنا واأُلغي 

ل �شوراً جديدة للت�شدي لخطورة  �شلطتها. اأ�شكِّ

حقيقة واحدة متحجرة. فالحقيقة الواحدة هي 

حقيقة راكدة، وكلما اكتملت الحقيقة واأ�شبحت 

٨
حقيقتنا الوحيدة، كلما اأ�شبحنا �شجناءها.''

يخيم على اأعمال �شليمان تفكير م�شتمر في 
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محوريًا في تلك المرحلة، لكنه لم يكن يعني 

العودة كما عرفتها اأدبيات المقاومة الفل�شطينية، 

واإنما العودة كعملية انتقال عدد محدود من 

الراأ�شماليين والمقاولين والتجار وال�شيا�شيين 

لموا مهمة بناء الموؤ�ش�شات 
ُ

الفل�شطينيين الذين �ش

الر�شمية الفل�شطينية التي ل تزال عاجزة تحت 

وقع الحتالل. ي�شور فيلم اإيليا �شليمان، ''�شجل 

اختفاء''، حالة ال�شلل تلك في ظل الحتالل 

الإ�شرائيلي، الع�شكري في ال�شفة، والمعنوي في 

الداخل.

تقع اأحداث ''�شجل اختفاء'' في النا�شرة 

والقد�ص ورام اللـه، ولكل واحدة من هذه المدن 

الفل�شطينية �شردية مختلفة عن الت�شتت. يبداأ 

الفيلم باأحجية: كيف يمكن ت�شجيل ما لي�ص 

موجوداً؟ كيف يمكن ت�شجيل تجربة �شعب مختٍف 

؟ ا�شم ال�شخ�شية المحورية اإيليا �شليمان، 
ّ
وممحو

المخرج ال�شينمائي العائد اإلى فل�شطين ليكتب 

فيلمًا، فيواجه �شعوبة الكتابة تحت الحتالل 

المعنوي، اأو الكتابة عن تجربته كحا�شر ــ غائب، 

كمواطن فل�شطيني غير مرئي في الدولة 

الإ�شرائيلية.

ي�شجل اإيليا يومياته الخالية من الأحداث 

على الكمبيوتر من دون اأن يبني �شردية ذات 

معنى، فيراقب والديه العجوزين واأ�شدقاء 

طفولته وجيرانه في يومياتهم المملة واأحاديثهم 

الفارغة في النا�شرة، تلك المدينة التي يزداد 

تهمي�شها، بينما تحا�شرها الأيديولوجيا 

ال�شهيونية من كل �شوب. وفقًا ل�شليمان، فاإن 

''�شجل اختفاء'' ''يطمح اإلى اأن يكون ل ــ قوميًا، 

 فالفيلم ي�شكك في الأيقونات 
١2

ل ــ قبليًا''،

القومية الفل�شطينية، م�شيراً اإلى طفولية ت�شنيم 

العلم الفل�شطيني والرموز وال�شرديات القومية، 

لكنه ل يتطرق اإلى اإ�شكالية تنميط ال�شردية 

القومية فح�شب، بل يتخطاها لي�شمل اأي�شًا 

ل، طوال 
ِّ
م

ُ
ل اأو ح

َ
م

َ
 الذي ح

ّ
المثقف المنفي

م�شيرته، م�شقة التحدث با�شم القومية الجريحة. 

الفيلم يفكك �شلطة المثقف على م�شتويات عدة: 

اأوًل، ي�شير اإلى ابتذال جمهور المثقف وغياب 

خرج ورقة من جيبه الأيمن، 
ُ
الإ�شرائيليين، ي

يفتحها ويقراأ ب�شوت عاٍل ق�شيدة ''ال�شهيد'' 

لل�شاعر الفل�شطيني عبد الرحمن محمود )١٩١٣-

١٩4٨(. عند انتهائه، يطوي الورقة وي�شعها في 

جيبه ويطلق النار على راأ�شه. لكن الم�شهد، على 

الرغم من دراميته، ل يوؤثر اإطالقًا في ال�شجانين 

الذين وقفوا ينظرون اإلى جثة المثقف في حيرة 

تخلو من الهلع. المثقف في اأفالم اإيليا �شليمان 

هو اأي�شًا طه محمد علي )١٩٣١-2٠١١( الذي 

يظهر في ''�شجل اختفاء'' ليروي تكراراً ل ــ ق�شة 

عن ل ــ بطولة جده كما رواها له الأخير بعد 

نجاته من الحروب العثمانية.

بذلك يتمرد �شليمان على م�شتويين: الأول، 

في مواجهته لتراكيب هوياتية بدائية، والثاني، 

 ككائن تم 
ّ
يه وهم �شورة المثقف المنفي

ّ
في تحد

ت�شييُئه وو�شعه في خانة رومان�شية حالمة. 

وتجاه عملية الت�شييء هذه، يحكم �شليمان على 

 بال�شمت. وال�شمت بالن�شبة اإلى 
ّ
المثقف المنفي

�شليمان اأداة �شعرية يواظب من خاللها على 

تمرده على تحجير الهوية القومية، في�شير غياب 

الكلمة بالن�شبة اإليه اإلى �شلطة ال�شاعرية، ل كقول 

يتفادى ال�شيا�شة، بل كقول �شيا�شي اأ�شيل: 

''ال�شكوت هو مكمن ال�شاعرية. فاإذا كرهت 

ال�شلطات �شيئًا فهو ال�شعراء، لأن ال�شعر ي�شتطيع 

اأن يحرر. فلذلك ل بد لل�شعر من اأن يكون �شيا�شيًا، 

فهو يدل على التوتر وال�شعف وقابلية النفجار، 

 يتناول �شليمان اإ�شكالية 
١١

ويقول اأ�شياء كثيرة.''

، وياأخذ على عاتقه ت�شويرها 
ّ
المثقف المنفي

ب�شكل معمق في فيلمه الطويل الأول، ''�شجل 

اختفاء'' الذي يفكك فيه �شورة المثقف المثالية، 

والرومان�شية التي و�شلت اإلى نهايتها في 

الت�شعينيات.

في الت�شعينيات، كانت فل�شطين على مفترق 

طرق: فبينما كان فل�شطينيو الداخل الإ�شرائيلي 

يقبعون في عزلتهم عن العالم العربي وفي منفى 

داخلي، كان عدد من فل�شطينيي ال�شتات ي�شتعد 

للعودة اإلى ال�شفة وغزة بحدود ما اأتاحه اتفاق 

اأو�شلو في �شنة ١٩٩٣. كان مفهوم ''العودة'' اإذاً 
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ينتهي الم�شهد كما بداأ: بال�شمت. هذا 

المونولوج الخالي من اأي اأهمية اأو معنى يحاكي 

النقا�شات التي كان يقوم بها جبرا في مقاهي 

بغداد في خم�شينيات القرن الما�شي و�شتينياته 

برفقة رواد ال�شعر الحديث، اآنذاك، الذين كانوا 

يجتمعون ويتحدثون عن لغة الحداثة واأ�شاليب 

التحديث اللغوية. لكن هذا المونولوج اليوم، يقع 

في مقهى باٍل في النا�شرة حيث يجتمع 

الأ�شدقاء للكالم عن الال ــ �شيء، وتحديداً عن 

�شل�شلة من الرموز التي ل ترمز اإلى �شيء. وبينما 

يجل�ص اإيليا م�شتمعًا اإلى اآخر الأبحاث عن عالقة 

علم الم�شالك البولية بالتطور الب�شري، يحتفل 

ي 
َ
بال�شمت وي�شكن فيه. وبعيداً عن جبرا ومفهوم

التطور والحداثة اللذين و�شع اأ�ش�شهما في 

 في ''�شجل اختفاء'' فقد 
ّ
كتاباته، فاإن المنفي

محاوريه، فهو غير قادر على الكالم، اأو لعله 

طلب، 
ُ
يناأى بنف�شه عنه. لكن ماذا يحدث عندما ي

بالفعل، من المثقف اأن يتكلم؟

في م�شاهد كثيرة من الفيلم، يعود اإيليا 

�شليمان اإلى مفهوم ال�شمت كموقف �شيا�شي 

محاوريه؛ ثانيًا، يلفت اإلى فقدان المثقف للكلمة 

وغياب قوله؛ ثالثًا، يوؤكد عدم اكتراث الحتالل 

لعودة المثقف اأو حتى وجوده.

ي�شجل الفيلم عبثية التوا�شل الفكري الذي 

يدل عليه غياب المحاورين. يجتمع اإيليا 

ب�شديقين قديمين حول كاأ�ص في حانة لم تتغير 

معالمها منذ ال�شتينيات، ويعلو فيها �شوت 

اأ�شمهان وهي تغني في ت�شجيل قديم، بينما 

ي�شرب الأ�شدقاء الثالثة ويدخنون ب�شراهة. يبداأ 

الم�شهد بدقيقة �شمت طويلة يقطعها �شديق اإيليا 

بنبرة تن�شح بالملل في�شتهل الحديث:

دكتوراه  عمل  هون،  النا�شرة  من  واحد  في 

من  الماء  ]ي�شرب  يزنبق  ا 
ّ
لم الزلمة  اإنو  عن 

بدنو،  بيت�ص  نقطة  من  اأكم  اآخر  الإبريق[، 

اأ�شل  اإنو  على  اإثبات  هي  قال  بيرجف. 

ا 
ّ
اإ�ش بيهزو.  ذيل  اإلو  كان  حيوان.  الإن�شان 

راح الذيل ب�ص بي�شل بيهز طيزو. كاأنو بعدو 

موجود ….)�شمت( حمد اللـه على ال�شالمة. 

�شحة.

اإيلي� م�سغيً� اإىل �سديقه يف احل�نة )»�سجل اختف�ء«، ١٩٩٦(
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محدثه ويدعوه اإلى الن�شمام اإليه. ينتهي الم�شهد 

في حالة من الهرج والمرج من دون اأن يتمكن 

اإيليا �شليمان من التفوه بكلمة واحدة.

يحتار ال�شامع بعبارة ''العائد من منفاه 

ة 
ّ
الختياري''. ي�شع مفهوم المنفى الذات المنفي

 
ّ
خارج مبداأ التراكم الزمني، فزمن المنفي

 
ّ
متوقف، ل يبداأ ول ينتهي، ويحكم على المنفي

في برزخ ما بين نقطة الفقدان الأولى، وا�شتحالة 

العودة اإلى ما قد ُفقد. وبينما يتنقل اإيليا ب�شورة 

متوا�شلة بين المدن الفل�شطينية القابعة تحت 

الحتالل من جهة )رام اللـه والقد�ص(، ومدن 

اأُخرى داخل حدود الدولة الإ�شرائيلية من جهة 

اأُخرى )النا�شرة وحيفا(، فاإنه ي�شكن في برزخ 

الت�شرد الم�شتمر حتى داخل وطنه. هذا الت�شرد 

الم�شتمر ي�شلط ال�شوء على اأ�شئلة اإ�شافية: لعل 

 لم يعد حقًا، ولعل عودته غير ممكنة 
ّ
المنفي

اأ�شاًل، كما اأن الإعالن الخطاأ ب�شاأن العودة يطرح 

اأ�شئلة اإ�شافية عن التناق�ص الكامن في ارتباط 

 )''العائد من منفاه''( كممار�شة 
ّ
العودة بالمنفي

اإرادية اأو خيار. كيف يمكننا اإذاً تف�شير مفهوم 

اأ�شا�شي، ربما يكون الموقف الوحيد الممكن في 

فل�شطين ما بعد اأو�شلو. ولعل اأكثر تلك الم�شاهد 

طرافة وعبثية حين يحاول اإيليا الكالم من دون 

ف عنه على ال�شكل التالي:
َّ
جدوى بعدما يعر

اإيليا �شليمان  الفل�شطيني  المخرج  الآن  معنا 

نيويورك.  في  الختياري  منفاه  من  العائد 

لت�شوير  موقعًا  الوطن  اأر�ص  اختار  وقد 

اأن  منه  �شنطلب  ال�شالم.  عن  الجديد  فيلمه 

يتكرم ويحدثنا عن حبكة الفيلم، عن اأ�شاليب 

عن  ال�شيء  وبع�ص  �شينتهجها،  التي  ال�شرد 

الفيلم  هذا  في  ال�شينمائية  اللغة  خ�شو�شية 

الجديد.

في تلك الأثناء، يعلو في القاعة �شوت طفل 

يبكي، وت�شوي�ص مكبر ال�شوت والميكروفون الذي 

كان يعمل قبل ثواٍن لكنه توقف عن العمل فور 

اعتالء اإيليا المنبر، بينما يرن جر�ص هاتف نقال 

عيًا اأنه في حفلة ع�شاء، ويجامل 
ّ
فيجيب رجل مد

اإيلي� حم�واًل الكالم خالل الندوة )''�سجل اختف�ء''(
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في م�شهد لعله الأكثر عبثية في اأفالم اإيليا 

�شليمان: يقتحم �شرطيان بيته المقد�شي، وعلى 

وقع اأغنية ''ت�شا ت�شا جيتانو''، يجتاح ال�شرطيان 

ل 
ّ
بيت اإيليا في حركات راق�شة متقطعة تحو

عنف النتهاك اإلى رق�شة عبثية يقوم فيها اإيليا 

بدور الم�شاهد ال�شاهد على جنون الحتالل 

ين، 
َ
ين من البيت خائب

َّ
وف�شله. وفور خروج ال�شرطي

يعود اإيليا اإلى طاولته ويكمل تناوله ال�شباغيتي 

وهو ي�شتمع اإلى �شابط )لقبه ''غراب''( يبث 

تقريره اإلى �شابط اآخر في القيادة المركزية 

)لقبها ''واحد''( عن نتيجة الغزوة:

اأبواب،  اأربعة  الواجهة،  في  بابان  غراب: 

اأربعة �شبابيك، �شرفة، مروحة، تليفون، لوحة 

فيها دجاجة، اأربعة مقاعد…

واحد: ياّل! اأ�شرع!

كمبيوتر،  قديمة،  خ�شبية  كرا�ٍص  غراب: 

البامبو، كتاب  ان من 
ّ
�شتيريو، مكتب، كر�شي

التوليب،  اأزهار  فيها  لوحة  اليابانية،  تعلم 

كارفر،  اإبراهيم...  اللـه  �شنع  بي�شاء،  لوحة 

قمر،  م�شطفى  �شيد،  عدة  كراو�ص،  كارل 

من  �شتائر  عالمة،  راغب  �شعيد،  �شميرة 

ل.
ّ
النايلون، رجل في البيجاما. حو

 ــ العائد 
ّ
قد تكون لئحة مقتنيات المنفي

اعتيادية، لكنها تدل على اأ�شياء كثيرة اأغلبها 

ر: هناك اأثاث وروايات ل�شنع اللـه اإبراهيم 
ّ
محي

والأميركي رايموند كارفر والنم�شوي كارل 

كراو�ص، لكن هناك اأي�شًا عدة �شيد واألبومات 

لمغنين كراغب عالمة و�شميرة �شعيد وم�شطفى 

قمر. وهناك اأخيراً، بين الأثاث والكتب واللوحات، 

رجل، غير م�شمى، يت�شكع في بيجامته ويتناول 

ال�شباغيتي.

ل تكمن العبثية في الغزوة نف�شها، اأو في 

كون المثقف الفل�شطيني تحت المراقبة، 

فالمراقبة تعيد تاأكيد اأهمية المثقف ومكانته، 

واإنما تكمن في تفاهة ما ت�شمنه تقرير ال�شرطة. 

هذا المنفى الختياري؟ هل هو م�شير تراجيديا 

ال�شتات الفل�شطيني وعنف الت�شريد؟ هل بات 

المنفى الفل�شطيني اختياريًا؟ اإذا لم يكن المنفى، 

كما كتب اإدوارد �شعيد، حيزاً �شيا�شيًا فح�شب، بل 

حالة من الت�شرد الفكري اأي�شًا، فكيف يمكننا 

العودة منه؟

لكن على حد قول منّظمي الندوة، اإيليا عاد 

من المنفى، وهو مدعو اإلى التحدث عن ''ال�شالم''، 

كلمة ال�شر التي �شادت الحقل الثقافي الفل�شطيني 

عقب اتفاق اأو�شلو. لكن جمهور اإيليا غير مهتم 

 العائد، فالم�شاركون في 
ّ
اإطالقًا بقول ذاك المنفي

الندوة ينخرطون في محادثات جانبية، 

ويجيبون على ات�شالتهم من دون اكتراث 

بالمتحدث اأو بم�شمون كالمه. هنا اأي�شًا ن�شهد 

المحاكاة ال�شاخرة ل�شخ�شيات جبرا الروائية 

واأطيافها الحا�شرة التي كانت قد اأعطت الكلمة 

�شلطة تحرير الجماعة من ا�شطهادها التاريخي. 

فغياب المحاورين في هذا الم�شهد ي�شّخم من 

هول ال�شمت، ويقّزم اأي اآمال باقية لكلمة 

المثقف، ذلك باأن المثقف العائد في ''�شجل 

اختفاء'' ل ي�شهد على انهيار التوا�شل وعبثية 

الحوار الفكري في فل�شطين ما بعد اأو�شلو فح�شب، 

بل يج�شدهما ب�شخ�شه و�شمته اأي�شًا. قد يعود 

المثقف، نعم، لكنه يعود اإلى جماعة فكرية غير 

 بالتوجه اإليها. اإّل اإن 
ّ
معنية بقوله، ول هو معني

عدم قدرة الفل�شطينيين على روؤية المثقف العائد 

اأو ال�شتماع اإليه، ياأخذ اأبعاداً اأكثر درامية عندما 

ت�شعه ال�شرطة الإ�شرائيلية تحت المراقبة، اإذ 

يت�شح اأن الحتالل الإ�شرائيلي هو الآخر غير 

 العائد.
ّ
قادر على روؤية المنفي

ذات يوم، وبينما اإيليا يجول �شوارع القد�ص، 

نراه ي�شرق جهازاً ل�شلكيًا كان قد وقع من يد 

�شرطي اإ�شرائيلي. ياأخذ اإيليا الآلة وي�شعها اإلى 

جانبه، ويحاول، من دون جدوى، الكتابة على 

وقع اأحاديث م�شفرة تقوم بها ال�شرطة 

ن�شت باهتمام اإلى اأحاديث 
ُ
الإ�شرائيلية. ي

ن كان رقيبًا 
َ
وتقارير ال�شرطة مراقبًا بدوره م

عليه، وت�شل عملية قلب الأدوار تلك اإلى ذروتها 
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 ــ العائد ي�شتمر حتى النهاية، اإذ 
ّ
الهزء من المنفي

بينما يقف اإيليا على عتبة بيته المقد�شي لي�شتعد 

لل�شفر، ي�شمع ملخ�ص الغزوة على الال�شلكي 

الإ�شرائيلي:

 عثرتم في المنزل؟
َ
غراب: عالم

ل. 
ِّ
حو ح�شا�ص.  ل. 

ِّ
حو  

١٣
طيار. على  واحد: 

مثقف.

غراب: اأي م�شكلة؟

واحد: كال. اأجبرناه على الهبوط.

ي�شير ملخ�ص الجتياح العنيف لبيت المثقف 

 ــ العائد، اإلى اأن ال�شرطة الإ�شرائيلية، واإن 
ّ
المنفي

 فيه 
َ
كانت في ح�شرة اأديب اأو مفكر، فاإنها لم تر

ًا فل�شطينيًا خطراً، كالمثقَفين غ�شان كنفاني 
ّ
منفي

اأو كمال نا�شر اللذين ق�شيا اغتياًل. ما تراه 

ال�شرطة هنا هو مثقف فقد دوره، ويقف �شامتًا 

ومهّزاأ؛ مثقف بعيد كل البعد عن �شورة المثقف 

الفل�شطيني الذي يبث غمو�شًا و�شحراً، تلك 

يقوم هذا الم�شهد، مرة اأُخرى، على ال�شخرية من 

 واأدائه لها، وخ�شو�شًا 
ّ
هوية المثقف المنفي

عندما نقارن هذه اللحظة باللحظة التي يواجه 

فيها جبرا اإبراهيم جبرا الجمارك العراقية. فعلى 

غرار اإيليا، تعر�شت مقتنيات جبرا اإبراهيم جبرا 

للتفتي�ص على يد �شلطات ارتابت من و�شوله، 

وفي الحالتين دلت المقتنيات على �شخ�شية 

. لكن بينما بدا جبرا فنانًا �شاعداً 
ّ
المنفي

ومترجمًا وعاِلمًا يتنقل ب�شحبة لوحاته وكتبه، 

فاإن مقتنيات اإيليا تبعث على الحيرة. فال�شرطة 

الإ�شرائيلية توازي بين اأثاث اإيليا �شليمان 

وراأ�شماله الثقافي، بين كتبه ومو�شيقاه، بين 

�شخ�شيات اأدبية مكر�شة ك�شنع اللـه اإبراهيم 

ومغني البوب كراغب عالمة. فالأ�شياء وال�شخ�ص، 

والأ�شياء والكلمة، كلها بالن�شبة اإليهم تحت 

المراقبة، وكلها موؤ�شرات ل ت�شير اإلى �شيء. فبدًل 

من اأن تدل كتبه على ح�شا�شية اأدبية وفنية 

معينة، فاإنها ت�شي باأنها عادية، انتقائية، خالية 

من ال�شحر الذي �شاحب جبرا في رحالته. لكن 

اإيلي� م�ستمعً� اإىل تقرير ال�رشطة عن اقتح�م منزله )''�سجل اختف�ء''(
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وهل يمكننا اأن نقراأ الفيلم كاإعالن نهاية 

 ال�شيا�شة في الحقل الثقافي الفل�شطيني، اأم

اإن ثمة قراءة اأُخرى ممكنة؟ ما يبدو للوهلة 

الأولى دفنًا لل�شيا�شة هو تمامًا مكمن ال�شيا�شة 

في م�شروع �شليمان، اأي تفكيك اأيقونة القومية 

 الذي كثيراً 
ّ
الفل�شطينية و�شخ�شية المثقف المنفي

ما ج�شدها. فمن خالل العبثية وال�شخرية 

الممنهجة يقو�ص �شليمان مفاهيم العودة 

والوطن والقول. ومن خالل عملية ال�شتباك مع 

 ،
ّ
المنفى، يت�شح مفهوم �شليمان للمثقف المنفي

فالمثقف بالن�شبة اإليه هو مكمن البطولة 

والهزيمة معًا، منطق الحقيقة وعبثيتها معًا، 

حار�ص الذاكرة وابتذالها معًا. ويتجلى تمرد 

�شليمان في تقوي�شه مفاهيم �شيا�شية فقدت 

ر معناها، ففيلمه 
ّ
قدرتها على التغيير بعدما تحج

ل ي�شكك في اأحقية تراجيديا ال�شتات والت�شرد، 

ر عن خيبة معا�شرة من تنميط المنفى 
ّ
واإنما يعب

وثوريته، كما اأن تمرده يكمن تمامًا في الإ�شارة 

اإلى حدود مفهوم المثقف الخطابية والفكرية. 

وبذلك ي�شكك �شليمان في رومان�شية المنفى عبر 

اإعادة ر�شمه في �شياق �شيا�شي وجماعي اأو�شع 

للفقدان، في �شرديات يرويها لي�ص فقط المثقف، 

ن ت�شتت اأو كان مواطنًا في الم�شروع 
َ
بل كل م

ال�شهيوني. 

ال�شورة التي و�شمت �شخ�شية جبرا و�شعيد 

ودروي�ص معًا.

املنفى االعتي�دي

�ص اإيليا �شليمان المنفى كمفهوم 
ّ
هكذا قو

وممار�شة كما تجلى في مخيال اأ�شالفه من 

مثقفي ال�شتات الفل�شطيني، وتحديداً كما راآه 

ره مثقفو المنافي الفل�شطينية من اإدوارد 
ّ
و�شو

�شعيد اإلى محمود دروي�ص ورا�شد ح�شين وجبرا 

َنين 
ّ
اإبراهيم جبرا. اأعاد اإيليا �شليمان النظر بمكو

رئي�شيين يقوم عليهما المنفى: قدرة الهام�ص على 

التغيير، و�شرورة وجود جماعة تنتظر خال�شها 

. تت�شح اإذاً �شورة المثقف 
ّ
على يد المثقف المنفي

في �شياقها الجديد، ك�شخ�شية ل تزال تراجيدية 

ن �شبقها فقدت ذاك 
َ
وهام�شية، لكنها بعك�ص م

 في نظر 
ّ
ز جيل الأوائل. فالمنفي

ّ
ال�شحر الذي مي

�شليمان فقد محاوريه وقدرته على الكالم، اإذ ل 

 ــ العائد طوال الفيلم باأي كلمة، 
ّ
يتفوه المنفي

وبالتالي فاإن الفاقد ل�شوته ل يجذب جمهوراً 

 اأ�شحى عن�شراً غير 
ّ
ول مريدين، كما اأن المنفي

خطر في عيون الحتالل الذي ل يراه، واإن راآه 

فال يرى فيه اأي م�شدر قلق.

لكن اأين تكمن ال�شيا�شة في عمل �شليمان؟ 
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