امللف

فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�أ�سامة

حممد*

ال�صورة املفقودة
حممد الزعرت
كيف يراه اللـه؟
كيف يرى اللـه هذا الفيلم من ُعزلته
منذ مئة عام منها...
منذ م�ؤتمر بازل  ١٨٩٧حتى �إ�شهار �آخر.
هو ال�سميع الب�صير.
�شاء
�سرع ًاِّ ..
ويبطئ ُه �ساعة ْ
هو الذي ي�ستطيع �أن يراه ُم َّ
وحده القادر على �إيقاف ال�صورة� ..ستوب كادر!
هو با�سوورد كل �صوت و�صورة.
رب ال�سرد المت�شظي.
ّ
كيف يرتب الملفات ...عناوين �أ�سماء تواريخ �ألوان ًا نوطات مو�سيقية!
ف�صل ''العائد �إلى حيفا'' عن ''العائد �إلى حم�ص'' ،با�سل
لي�س �سه ًال عليه في كل ما يرى
ُ
�شحادة عن با�سل ال�صفدي؛ �أوالد الغيتو عن ''�أوالد الغيتو''؛ جدار برلين عن جدار فل�سطين
عن جدار الزمن العازل؛ ثقب الزمن بالزمن؛ زمن المحرقة ي�ستوطن زمن الفل�سطينيين،
يحرقه من الزمن ،يعزله ،ي�ؤلف جدار زمن عاز ًال؛ الخدعة ال�سينمائية الرقمية ''ريبالي�س؛
كيب بوث؛ ديليت'' (.)replace; keep booth; delete

�إنغريد بيرغمان تلعب غولدا مئير بد ًال من مهيبة خور�شيد؛
* مخرج وكاتب �سوري.
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�ضحايا تقتل ال�ضحايا؛
مياومون يقتلون توائمهم ويرمونهم في قبر ال�صورة،
ُير ّقمون جبينهم من ال�صفر �إلى الالنهاية،
كي ال تتوه ...يا ...اللـه.
�أنت الذي يرى �أودي�سة الـ ''د .ن� .أ..''.
لأحمد الزعتر
ومحمد الزعتر
و�شردته.
محمد� ...صديق طفولتي الذي ''م�ضت الغيوم ّ
مت ِ
وخب�أت ُه'' في قرية الرامة ،م�سقط ر�أ�سه وربما ر�أ�سي..
معاط َفها
ُ
ور ْ
الجبال ّ
َ
قمة الجبل ..نهاية العالم .قدماه في
ي�صعد
.
باء
ألف
�
وال
مدار�س
ال
..
كهرباء
وال
ماء
ال
يوم
َ
ْ
ْ
ّ
الوحل ور�أ�سه في ال�سماء.
محمد الذي �سيكبر و�أكبر وي َتع َّتر فيتع�سكر ويحا�صر تل الزعتر ''ناز ًال من نحل ِة الجرح القديم''
�إلى ''جي�ش الدفاع'' ــ ''�سرايا الدفاع'' ،يحا�صر تل الزعتر.
كان محمد� ...صار محمد الزعتر.
قمة الجبل� ..أروي
في ال�صورة المفقودة كنت وكان� .أجيء من الالذقية �إلى الرامة .ن�صعد ّ
الالذقية .ويغني العتابا.
�شق لها غبار ..وحا�صر
�شق له غبار في ركوب الحمير .ثم ركب الـ ''ت  ''٦٢التي ال ُي ّ
كان ال ُي ّ
المخيم.
هذا لي�س �سخرية عن�صرية من فقراء ي�أتون من خلف البقر وي�ضحكون ل�صورتهم في زجاج
العوا�صم ...هذا حزن و�سينما.
ال�سينما عين اللـه الثالثية الأبعاد ..فيها كنت وكان.
أحب ُه.
كان �أ�شقر �أخ�ضر العينين� .صار ع�سكري ًا و�صرت �سينمائي ًا� .صار يفخر بي و� ّ
هو الذي يجل�س �أمام كاميرتي في فيلم ''خطوة خطوة''،
''م ْم ْم''.
�أ�س�أله'' :هل �س َتق ُتل؟'' ويجيبْ :
طلبت منه �أ ّال ينظر في العد�سة ..كم كنت �ساذج ًا ..ليته نظر في العد�سة ..لر�أيتم عينيه..
جمال قاتل.
ٌ

ال�صورة املفقودة
الغرف والمنامات.
ولدت فر�أيتها ..ت�سكن بيتنا..
َ
في البدء كانت فل�سطينُ .
لم يكن لها �صورة..
فت�صور ُتها� .صورة بال �صورة.
َّ

الصورة املفقودة

امللف

ُح ّب من المخيلة الأولى ..قبل الأخوين لوميير والأخوين تافياني والأخوين كوهين..
أ�سد.
والأخوين � ْ
لم نكن نملك راديواً وال تلفزيون ًا.
ك ّنا نتفرج على ال�صورة في ال�شعر.
كان امر�ؤ القي�س والجاهليون والمتنبي وابن زيدون والبدوي والمجنون ي�ضيئون الفقر
بال�شعر.
الب َرد.
تنقر
وح ُّب َ
ال�صور الزجاجَ ..
ُ
لم �أحلم ب�أن �أكون �سينمائي ًا
كنت �أحب �أن �أكون بط ًال في فيلم اللـه.
بطل عادل ُيف ّتت الظلم في فيلم من �شخ�صيتين هما العدل والظلم
فكانت ..فعبدتها.
تنحى
ْ
في انـتخابات الحـوا�س ح َّل ْت فل�سطين محل اللـهّ .
عبدت ''�إله ًا ال �أراه .ال �صورة له ''.وحين لم �أكن قد ر�أيت الفل�سطيني بعد ..ر�أيته بعد�سة
المخيلة .كان هو �أنا� .أنا الفل�سطيني بطل الفيلم ..فيلم اللـه ..فل�سطين..
ال�صورة المفقودة.
....

ر�أيتها في ال�صوت
�إلى عرب النكبة ع ّزة الثورة� .إلى الزاحفين غداً على بطاح الجليل وكثبان النقب
وقمة الكرمل� ..إليكم �صوت فل�سطين من دم�شق
�إلى رافعي العلم العربي في �سماء يافا ّ
ثبان''''..با�آ�آ�آن''
ِطاح''�'' ..آ�آ� ْآح'' والـ ُ
''ك ْ
�سحرني ال�صدى ..الـ ''ب ْ

بلغت في ال�صدى ..بلوغ ًا بال �أنثى ..بال �صورة.
''با َن ْت �سعاد'' ..ر�أيت فل�سطينَ ..بلغ ُتهاُ ..
في الليل �أت�سلل �إلى الأر�ض المحتلة �سالحي في يميني ''لتحمل بعدنا الأجيال منجل''..
ال �أق ُتل وال �أُق َتل .وكنت �أرى �صورتي على المل�صقات .ال�شهيد الفل�سطيني البطل �أ�سامة محمد.
بد� ْأت عالقتي بال�سينما من عملياتي الفدائية .من حيرتي في تكوين مل�صق ال�شهادة.
من زاوية النظر ..والنظرة ..االبت�سامة ؟ �أم العب�سه؟ من الإ�ضاءة على العين ..من لون
الخلفية .من موقع المل�صق في �شوارع الالذقية ..من نوافذ الفتيات ي�ستيقظن فيرونني فيبكين:

�شيء''
الهتاف ..له
''له
ُ
ُ
الزفاف ..وكل �شيء كل �شيء كل ْ
المنام.
ف�أنام في
ْ
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ارتطم المنام بمدرج المطار ..ا�ستيقظت في مو�سكو..
الطريق �إلى فل�سطين تمر بمو�سكو..
ن�صر على
وكان ال يف�صلني عنها �إ ّال امتحان القبول في معهد ال�سينما و�إ�شارات المرور ..الأحمر ٌ
الفا�شية ــ الأخ�ضر فل�سطين.
كنت قد قر�أت ''ما العمل؟'' لينين ..واختزلته في ابت�سامة �إلى ''الحقيقة كل الحقيقة
للجماهير'' و''حرب التحرير ''..و�صورة غ�سان كنفاني .وال�شعر.
أغير
اجتزت جهنم االمتحان بابت�سامة ..وقفت �أمام المعلم ''طاالنكين'' ..وقلت�'' :أريد �أن � ّ
العالم'' ..وابت�سمت .فدخلت باب ال�سينما.
يكرر اللـه في ''فيلم اللـه'' م�شهد الذروة (قابيل وهابيل) فيواجه ال�شخ�صية بمر�آتها.
هذه المرة و�ضعني في لقطة واحدة خم�سة �أعوام مع ''�أبراموف''.
كان ''�أبراموف'' �أق�صر مني بن�صف �سنتمتر وهذا ما ال يحدث دوم ًا ..ال بد من �أن اللـه
اختارنا هكذا كي ال يغير من ارتفاع الكاميرا.
كان الـ ''يهودي الأول'' في حياتي .فمنح ُته ج ّل �أحا�سي�سي.
كانت المنازلة بيني و�أبراموف �صراع ًا على الح�ضارة لإغواء العالم الأ�شقر..
حوار م�ش ّفر ينتحل الفل�سفة والأدب وال�سينما ...ومكارم الأخالق.
ويبطئها ليطيل من وجود
كان النقا�ش يبد�أ من بدء الخليقة .يعيد تحمي�ض وتظهير ال�صورة ُ
حق
''الملك �شا�ؤول'' في فل�سطين ..ويترك لـ ''ف�أرة'' المخيلة �أن ترى في الهجرة اال�ستيطانية ّ
ن�شد الكنعانيون ..وال�سمو�أل
أ�سرع الفيلمُ � .أك ُّر ُه� .إلى ما قبل بدايته ..قبل العناوين ُلي َ
العودة ..ف� ِّ
العربي اليهودي ''�أنا يا �أخي''..
�أبني جدار الف�صل بين الدولة والدين.
يعود �إلى الوراء ف�أعود به فنلتقي في الما وراء.
كان علينا �أن ننهي منازلة العام الأول بالفيلم الأول.
أغير العالم .في دم�شق عانقني ''محمد'' وخلع
طرت والكاميرا �إلى ''فل�سطين من دم�شق'' ل ّ
أ�شه َر ع�ضالته و�ضحك فدخلت في بيروت ..عبرت الحرب الأهلية والمدن
�سترته المبر َقعة و� َ
الفينيقية� ...إلى مخيم البرج ال�شمالي ..و�صورت.
�أغارت الفانتوم على �شعب الجئ بال مالجئ ..فلج�أ �إلى �شجرة الزيتون ..لم �أ�صورها� .أردت
�أن �أ�صور القاتل.
رفعت عد�ستي �إلى ال�سماء ..فاهتزت الغيوم وجدار ال�صوت العن�صري واللـه ...وال�صدى.
كان الفيلم ذريعة ..لأتحدى بمخيلتي المراهقة و�أحمل الكال�شينكوف بيد ..والكاميرا بيد..
لأحر�س المخيم.
َ
ال�سر'' ن�شو ٌة حتى مطلع الفجر.
ليل وخطر و''�أ َ
خم�ص َط ّي'' وو�شي�ش الزيتون و''كلمة ّ
�صورت الت�شكي:
لم �أُ ِّ
�صور هذاّ ..

الصورة املفقودة

امللف

''طفلة فل�سطينية جميلة حافية في �إطار من َت َنك ووحول تنظر في العد�سة في عين
�أبراموف''.
ُيم�سك �أبراموف بيد ''�آ�سيا'' طفلته ..في البهو الكبير لمعهد ال�سينما.
''عمو �أ�سامة''
يقرف�ص ويتلو ا�سمي في �أذنها ...وي�شير ب�إ�صبعه نحوي ...هادا ّ
ونحبها ...كانت تغ�سل روحي.
�أُقرف�ص ،ت�صبح بيننا
ُّ
تجل�س �آ�سيا على البيانو الكبير ...عازفة بيانو مده�شة.
....
راف َق ْت نوطات �آ�سيا اليوم التالي والتالي والتالي..
ومن �صداها ظهر �أبراموف في ال�صورة .توقف �أمامي وبكى؛
قال� :آ�سيا ذهبت �إلى �إ�سرائيل (�إلى حيفا !!!) وانتظر �أن �أقول �شيئ ًاَ ..ف َ�ص َم ُّت.
مد يده فلم �أ�صافحه.
في اليوم التالي ّ
يحبك ،فلم �أُجِ ْب.
في الثالث� :أر�سل و�سيط ًا رو�سي ًا ..قال �أنه ّ
في الرابع :قالت غاليا ..امر�أ ُت ُه َط َّل َق ْته والأم هي الأب عند اليهود.
في الخام�س :قالت الت�شيكية البيانو ال يقتل.
رف�ض الحوار �سلوك ال ح�ضاري..
في ال�ساد�س :قال المبعوث البولونيُ ..
علي �أن �أُ َق ّدم �سيناريو الفيلم الجديد'' :عائد �إلى حيفا''.
في ال�سابع ...كان ّ
اخترت رواية كنفاني ...وجدت الكنز.
ما تب ّقى لي منها هو ما �سحرني (مغناطي�س النجاة الجماعية ..النابذ) الطريق �إلى البحر
ون�سيان الطفل؛
والر�ضيع الفل�سطيني في مالب�س ال�ضابط الإ�سرائيلي .والمحاكمة المتعددة الطبقات...
محاكمة الذات.
وافق �أ�ستاذي .و� ّأمن لي الت�صوير في �أذربيجان (م�سقط ر�أ�س �أبراموف)
فارتطم ْت مخيلتي بالواقع..
بد�أت �أتخيل ''العائد �إلى حيفا'' في فل�سطين التي لم �أرها بعد...
َ
دخل الجي�ش ال�سوري لبنان.
في اليوم التالي قلت لأ�ستاذي لن �أذهب �إلى حيفا� ..س�أذهب �إلى بيروت حيث ُيقتل الم�ؤلف.
أ�صور الحقيقة.
قال لي� :أخاف عليك ..قلت� :أنا ال �أخاف� ..أريد �أن � ّ
�سيعتقل �أربعة
في اليوم التالي و�صلتني ق�صا�صة من �سورية �أر�سلها �أخي علي محمد الذي ُ
''مكبر ال�صوت'' في م�ؤتمر المهند�سين�'' :أطالب بتحريم التعذيب الج�سدي''.
�أعوام لأنه �صرخ في ّ
�أخي الذي �أدخل ''ع�صافير الجليل'' �إلى بيتنا� .أخي الذي ينام الآن في مقبرة في مدينة
ليون.
''محمد ...دخل �إلى لبنان مع �سرايا الدفاع ويحا�صر تل الزعتر ''.الق�صا�صة َق َّ�صت ظهر
الفتى �أنا..
ر�أيت في �شهوتي و�إيماني باال�ست�شهاد مع الكاميرا في لبنان فيلم ًا تجاري ًا.
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وقررت �أن �أذهب �إلى الرامة م�سقط ر�أ�س محمد ،لأرى �صلة الفرا�شة بال�ضبع في عينين
خ�ضراوين.
في اليوم التالي قلت لأ�ستاذي� ..أنا ذاهب �إلى م�سقط ر�أ�سي.
الطريق �إلى فل�سطين تمر من الرامة؛
''خطوة خطوة''
ال�ضحية تقتل ال�ضحية
قمة الجبل.
أ�صور الحقيقة ...الحقيقة التي ت�سكن الزمن هنا �أعلى ّ
كنت �أريد �أن � ّ
وزمن خلفهاَ .خل َفها �أ�ضرحة ومقامات �أجدادي و�أجداده ..والغيوم.
زمن �أمام الكاميرا
ٌ
ٌ
و�أمامها يجل�س محمد ويروي لي ولها دقائق ح�صاره لت ّل الزعتر...

''هل َقتلت''؟
رامي الدبابة ال يرى �ضحاياه.
هل َرميت؟
''نعم''
�شاهد ..ف�س�ألته عن اليوم التالي فقال� :سيقتل � ّأمه و�أباه لو
�شعرت ب�أننا نتفرج على ٍ
فيلم ُم َ
عار�ضا النظام ..وقال �أنه ال ي�ستطيع �أ ّال يقتلهما.
عيني ..وال في العد�سة.
لم ينظر في
ّ
قتل محمد �أحمد فقتلني.
قتلني �أنا ..الفل�سطيني.
ونلت �شهادة ''ال�سينما'' بد ًال من الن�صر.
�سميت ''خطوة خطوة'' على ا�سم والده وول ِده ''خطوة خطوة'' كي�سنجر.
ّ
وحررني؛
ني
�ضم
طاالنكين..
دمعة
أيت
�
ر
خطوة''.
''خطوة
عر�ضت
لمو�سكو
أخير
ل
ا
الوداع
في
ّ
ّ
جناحي من باب معهد ال�سينما .بقي وخرجت.
و�أطلق
ّ
خب�أ عينيه في عنقي.
ارتطم �صدري ب�صدري .عانقني �أبراموفّ ..
و�ضع مغ ّلف ًا �أبي�ض في جيبي ..وقال ال تفتحه الآن� ..أنا �أرجوك..
وقال �أحبك.
عيني وت�ضحك.
في الباخرة من �أودي�سا �إلى الالذقية فتحت المغلف ..كانت �آ�سيا تنظر في
ّ
خاف �أبراموف �أن �أعيد �آ�سيا �إليه.
�أن �أتنكر ل�صلة الدم.
....
ُقتل محمد ..بعد �أ�شهر من الت�صوير..
قمة الجبل حيث �ضريحه.
في كري�شيندو البيانو،
ُ
�صعدت ّ

الصورة املفقودة

امللف

لما ر�أيته ،ونادى ب�أعلى �صوته ودعاني''
''و�أ ْذ َر ْي ُت دمع العين ّ
بخ ْي ْم َت ْك و�أنا بداري''.
بكيت قاتلي ..هو القائل�'' :صباح الخير َ�ص َّب ْح َت ْك يا جاري� ...إنت َ
خد ْك عالندى'' عالند�آ�آ�آ�آه
يـر َن ْح ِلـة بالبـراري ...و�أُ ْ
قطف َو ْ
رد ّ
ّ
''علـو ْاه ِ�ص ْ
وهو القاتل� ...آ�آ�آه .فقررت �أن �أنقذه.
�صورت بعدها كان لإنقاذه� .إنقاذ ''الع�سكري'' .حتى ال يكون ع�سكري ًا .حتى ال يقتل.
كل ما ّ
كل ع�سكري يق ُت ْل  .الع�سكري قاتل ''�ستاند باي''.
ربة ال�سينما ُتحيي وتميت.
المخيلة ّ
علي �أن �أحيي محمد� .أحيي القاتل و�أُنقذه من قاتله .من مخيلة
لأحيي �أحمد الزعتر كان ّ
قاتلة احتلت مخيلته.
هل كان القاتل ينام في خالياه؟..
بحثت عن حلقة ''داروين'' ال�ضائعة بين الأزمنة ...زمن البراءة ،وزمن الرغبة في النجاة،
فت�سللت �إلى المخيلة المحتلة.
وزمن القتل..
ُ
(في فيلم المخيلة) احتالل ا�ستيطاني للمخيلة ال�سوريةَ ..ع َل ُمه لون غام�ض ا�سمه حافظ
الأ�سد؛
ال�سري حافظ الأ�سد ..احتالل للمخيلة يعيد تدويرها �إلى اللون والكود.
وكود ُه
ُ
ّ
جل�س الأ�سد على كر�سي اللـه� ..صار اللـه م�ساعداً للإخراج.
في فيلم ''الأ�سد'' الهوليودي الباهظ التكلفة ...تبدو �صورة الزمن من الأعلى ا�ستعادة لم�شهد
كنفاني ''عائد �إلى حيفا'' ..حيث يهر�س الزمن كل وحداته في ''جزيئة'' منه ا�سمها ''النجاة'' .في
هذا الممر الإجباري لمخيلة النجاةُ ..تلقي المخيلة بنف�سها في مخيلة الأ�سد..
في محرقة ''اال�ستخبارات والف�ساد'' ..منام ال يتوقف وال ينتهي ..تدو�س ال�ضحايا ال�ضحايا..
لتنجو .وعلى غرار ''كنفاني'' تتخلى �سورية التاريخية عن �سورية ..ت�صبح �سورية الأ�سد..
ويم�سي تاريخها.
ُ
يتخلى الأب البيولوجي عن �أبنائه للأب المحتل ..الأب القائد.
ويقول محمد نعم� ...س�أقتل �أبي من �أجل �أبي.
حب من ''هيلين ــ فل�سطين''
في فيلم خيال علمي يتلقى ''مينالو�س ــ الأ�سد'' ر�سائل ّ
ت�س�أله �أن يدمر ''طروادة ــ تل الزعتر'' ..ويحررها من الحب.
تدخل جيو�ش محمد �إلى لبنان لتنقذ فل�سطين من الفل�سطينيين ..من '' ُزمرة'' الأخ القا�صر..
يقول الحاخام ال�سوري �إبراهيم حمرا للف�ضائية ال�سورية:
''[ ]....ونتمنى من قلوبنا �أن يوم االثنين [عيد الأنوار] نروح كطائفة� ،شباب ون�ساء ورجال،
ك ُّلن بدن ي�أيدوا ..نعم نعم نعم لل�سيد الرئي�س حافظ الأ�سد''.
فرغ كلمة الوطن من �أزمنتها و ُتحقن بالأ�سد ..فيفوح ف�سادها.
احتالل اللغةُ ..ت َ
ا�ستيطان للمفردة ''فل�سطين'' ُيفرغها من الأزمنة فت�صبح هو ...فت�ضيع �صورتها.
ت�ضيع �صورة فل�سطين المحتلة في طبقات ال�صورة المحتلة...
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�صورة مفقودة في مخيلة مفقودة.
لأراها ..قررت �أن �أحرر مخيلتي.
الفل�سطيني القتيل �أنا ..ه ّز مخيلتي �سقوط ال�سكون من ال�سينما ..والت�شكي من ال�شعر.
فتكون بالأزمنة.
�سقط الكال�شن من المل�صق ،والمل�صق من الكادرّ ،
فا�ستعدت ال�سخرية.
أزحت المقد�س عن الكاميرا وقذفت به في اللقطة..
ُ
� ُ
نظرت من عين الكاميرا فر�أيت ''نجوم النهار'' .ر�أيت الأ�سد في فيلم الأ�سد في فيلم اللـه..
بالتفوقية .م�ضحكة م�ؤلمة ومخيفة ..وقاتلة.
ونية محقونة
في �شخ�صيات تعبده وتت�شبه بهُ .د ّ
ّ

مكبر ال�صوت:
ي�صرخ الطفالن التو�أم في ّ
وخيي طفل �صغير ..مندخل بجي�ش التحرير..
بابا ا�شترالي هدية دبابة وبندقية� ..أنا ّ
تعي�ش ال ّأمة العربية
تعي�ش
ت�سقط �إ�سرائيل...
ت�سقط
ْ
ْ
ْ
ْ

و�ض ِح ُك ال�ضحايا في ال�صالة.
يعلو ت�صفيق الكومبار�س في الفيلمَ ..
(الطفالن التو�أم اليوم� ،ضابط ا�ستخبارات بر�أ�سين ..في فرع فل�سطين!!!)
''�صندوق الدنيا'' ..العزلة والتع�صب والعنف تخترع المقد�س الديكتاتور اللـه..
في ج�سد �صبي مراهق ..ي�سجن الحيوانات والطيور في قطرميز ويقطع ل�سان الديك.
تخترق الطائرة جدار ال�صوت فت�أكل الدجاجة ال�سجينة بي�ضتها.
المقد ْ�س خدعة �سينمائية كبرى
ّ

القومي منه والديني ..كل قومي وكل ديني....
ذال
التراب والكال�شينكوف والممانعة والوطنية مالذ الأ ْن ْ
ال�سجون.
المقد�س َي ِل ُد الديكتاتورَ ..ي ِل ُد �أ�شباههَ .ي ِل ُد
ْ
القف�ص.
و�ش ي�ضع �أ�سراه في قطرميز
زهران َع ّل ْ
ْ
ْ
أر�ض.
والأ�سد ير ِّقم �صور
''�سيزار'' تحت ال ْ
ْ

كل الذين ُقتلوا تحت التعذيب فوق الأر�ض وتحتها
....

فل�سطين.
تلت في خالياهم� ..صور ُة
ْ
ُق ْ

الصورة املفقودة

امللف
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ال�صورة ال�ضائعة
لأرى فل�سطين ،ت�سللت �إلى بيتي� .أطف�أت الأنوار وتفرجت عليها في فيلم �آفي ُمغربي.
في فيلمه ع�سكري �إ�سرائيلي قاتل يتخفى وراء قناع.
�ستقول زوجة �آفي :لماذا ُتدخل القاتل �إلى بيتنا؟!
ال �أريده �أن يجل�س على كنبتي.
في فيلم �آخر ..يقول �آفي� ..إن البيت كان ي�سكنه الآخر...
الفل�سطيني.
....
في �صورة الزمن من الأعلى؛
كوكب يمزقه ويحكمه �ضبع المال وال�سالح؛
�ضبع العن�صرية الأبدي يعيد ت�شريعها وقوننتها.
يق�ضم القد�س وي�ضم الجوالن.
تحترق ال�سينما بنارها� .إذ تتمغنط بال�سلطة وموازين القوى ..و ُتفل ِت ُر حكاية ال�ضحية.
نورها حكاي َة ال�ضحية ..في �أواني الزمن الم�ستطرقة.
وتنجو بجمالها حين ي�سكب ُ
ويعلو من�سوب العدل والجمال ..وفل�سطين جديدة ..عدل وجمال.
المخيلة،
�أو تفتر�س رواي ُة المنت�صر
ّ
في �سينما ال�ضبع.
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