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احلروب*

ما �شئنا ال ما �شاء �إيليا �سليمان
ا�ست�أثر فيلم �إيليا �سليمان ''�إن �شئت كما في ال�سماء'' باهتمام عالمي وا�سع ،ونال
عدداً من الجوائز العالمية ،منها جائزة االتحاد الدولي لنقاد ال�سينما في مهرجان
كان ال�سينمائي ،ف�ض ًال عن جائزة خا�صة من لجنة تحكيم المهرجان ،وقد اختير
لتمثيل فل�سطين في �سباق الأو�سكار ل�سنة  2020عن فئة ''�أف�ضل فيلم �أجنبي'' .وفي
هذه المقالة ،قراءة للفيلم بمختلف �أبعاده :التقنية والفنية وال�سردية.

�إيليا �سليمان مت�سلم ًا �شهادة اجلائزة اخلا�صة من جلنة حتكيم مهرجان كان.
* كاتب وباحث فل�سطيني .زميل زائر في ق�سم الدرا�سات ال�شرق الأو�سطية والإ�سالمية في جامعة كمبردج ــ بريطانيا.

مقاالت

هذا

فيلم ''كما ي�شاء'' الم�شاهدون ،بقدر
ما هو ''كما �شاء'' المخرج .ي�سعد
يعبر في مقابالته� ،إن
�إيليا �سليمان ،مثلما ّ
�أ�صر �أحدنا على ر�ؤية ''�إن �شئت كما في
ال�سماء'' مرة ثانية �أو ثالثة �أو �أكثر ،مكت�شف ًا
في كل من تلك المرات �شيئ ًا جديداً.
�أنا ،مجرد �أحدنا� ،شغفني الفيلم خالل
م�شاهدتي له ،وظل ُمغوي ًا حتى بعد النهايه.
وفور مغادرتي ال�صالة بحثت حا ًال عن تاريخ
وتوقيت العر�ض التالي له ،و�شاهدته ثانية
بعد يومين ،ولو كان ثمة عر�ض ثالث ورابع
لربما وا�صلت الم�شاهدة واالكت�شاف.
بب�ساطة ،ي�صعب ا�ستكناه �أ�سرار هذا العمل
الثعلبي وترميزاته من الم�شاهدة الأولى .نحن
في مواجهة ق�صيدة باذخة في مخاتل ِة
�صورها المواربة على تخوم االنك�شاف،
متحدية القارىء المتمر�س كي يفك تم ّنع
رموزها .هذا فيلم الملعنات اللذيذة التي
تتراق�ص في عيون الم�شاهد لقراءة الكثير في
ال�صمت ...العميق وال�صاخب .هذا فيلم يجرجر
ِمزع ال�ضحك المرير ويتركها منثورة وم�شنوقة
على م�شاهد ال�سخرية والتهكم.
الق�صيدة �أو اللوحة المفتوحة على معانٍ
تورط القارىء في التقاط �صور ومغازٍ
عديدة ّ
ربما عناها ال�شاعر وربما لم .وهكذا ''�إن �شئت
كما في ال�سماء'' يفي�ض باالنفتاحات وتعدد
التجروء على ر�ؤية
مورط ًا �إيانا في
ّ
القراءاتّ ،
ما لم ُيق�صد .هذا بذاته يحتل قلب الإبداع في
�أي عمل فني� :أن يفتح دروب ًا ال حدود وال
اتجاه لها في خيال ُم�شاهد ُيدفع كي ي�سبح
في ف�ضاء تنعتق فيه المعاني بال قيد .قد
يكمن �إبداع فن ما في كثافة معنى وا�ضح
واحد محدد ،في تقليب جوانبه ،في الإبهار
الخا�ص به ،في التركيز الأحادي غير الم�شتت،
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كما في اللوحات الفنية ال�شهيرة التي نعرف
جميع ًا بع�ض ًا منها .لكن ثمة �إبداع �آخر يقدم
النقي�ض ،ال تحب�سه �أي �أحادية مفتر�ضة
ولد
لمعنى �أو لفكرة ،ويفي�ض فيه غمو�ض اّ
لمعانٍ و�أفكار ا�شتغل الفنان على ن�صفها
الأول ،وترك للرائي� ،أو للرائين ،مهمة
اال�شتغال على �أن�صافها الأُخرى العديدة
والمحتملة .هنا ي�ستكمل الرائي� ،أو الم�شاهد
في حالة ال�سينما ،ما بد�أه المخرج ،في�ضيف
عليه ما �شاء له من ا�ستح�ضار وجداني يب ّثه
جوانيات م�شاهديه.
الفيلم في ّ

�أحد مل�صقات الفيلم.

في النقد �أُعلن ''موت الكاتب'' وقيامة
القارىء فور انف�صال الكتاب عن كاتبه
وو�صوله �إلى �أيدي القراء .هنا ،نعلن ''موت
المخرج''� ،أو بتعبير �ألطف ''ا�ستقالته'' ،وقيامة
الم�شاهد فور انف�صال الفيلم عن مخرجه
ُ
وو�صوله �إلى �صاالت العر�ض .هنا العجنة
التواطئية البارعة بين َمن ينتج العمل
ومن يتلقاه:
الإبداعي :الكاتب �أو المخرجَ ،
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القارىء �أو الم�شاهد .جذر ذلك يكمن دوم ًا في
�إبداع المبدع ِلما �أبدع مك ِّثف ًا في العمل
ق�صدية( ( )intentionalityومقامية (�situation
 )alityوتنا�صية (( )intertextualityت�ستدعي
ت�أ�سي�سات روبرت دو بوغراند ودري�سلر في
النقد الأدبي) ،تفعل ِفعلها في قارىء ومتل ّقي
العمل الأدبي ليكونا جزءاً منه ،نقداً
وا�ستكما ًال .على ذلك وفي �ضوئه ،نعلن نحن
م�شاهدي فيلم ''�إن �شئت كما في ال�سماء''
انتقالنا من موقع الم�شاهد �إلى موقع المخرج
المكمل للفيلم ،نبحر فيه ''كما ن�شاء'' ،ون�شكر
�إيليا �سليمان على �إن�شائه لنا بوابات حرة كي
''ن�شاء'' منها ،ثم نناوله ن�ص ا�ستقالته من
الفيلم الالمكتمل ،ون�ستكمل نحن الخيال،
بينما يتابع هو مراقبتنا ...ب�صمت!
هكذا �إذاً ،واحتال ًال للم�ساحة التي توفرها
�أول مفردتين في عنوان الفيلم�'' :إن �شئت،''...
تهدف هذه الأ�سطر �إلى فهم وتحليل وتخيل
و�إطالق قراءة مو�شّ حية للفيلم عبر ثالثة
تداعيات'' :الراحل'' ،و''الحائر'' ،و''العائد''،
مق�سمة على ترانيم المو�شح الأندل�سي المغ ّناة
ب�صوت �صباح فخري ،وقد افتتحت واختتمت
الفيلم ،وتالحقت في ثالثة �أزمان مع حدث
الفيلم :رحيل ال�شارد من مدينته؛ حيرته في
مدن االغتراب؛ ثم عودته �إلى مدينته الأم.
ابتداء ،يخبرنا و�شّ احو الأندل�س �أن �أقفال
''المو�شح التام'' تتكرر �ست مرات ،ف�إن نق�صت
ال يكون المو�شح تام ًا'' .مطالع'' و''خرجات''
و''�أغ�صان'' المو�شح و''�أ�سماطه'' هي �إبداعاته
الم�ضبوطة بقيا�س دقيق .مو�شح �إيليا �سليمان
متمرد وال يت�صف بالتمام'' ،مطلعه'' المفتوح
مده�ش� ،أغ�صانه متوالدة غير قيا�سية تتعرب�ش
في الهواء على غير هدىّ � ،أما �أقفاله فتظل
م�شرعة لو�شّ احين �آخرين ي�ستكملون العزف،
ّ

الم�شاهد ويرون فيها
ولم�شاهدين ي�ستنطقون َ
ما يرون.
التداعي ال�سمعي الذي يثيره المو�شح
يتزامن مع الب�صري التي ت�شاء هذه الأ�سطر �أن
تراه عبر الحملقة الل�صيقة لحركة الكاميرا وما
تك�شفه'' .الراحل'' و''الحائر'' و''العائد'' هو �إيليا
نف�سه ب�صمته المذهل في الم�شاهد جميعها.
فردانيته وحيرته ،تردده و�إ�صراره ،ف�شله
ورغبته ،اغترابه ثم عودته ،مطحونة بين
ب�صريين :الأول �أفقي الحدث،
م�ستويي �إيقاع
َ
َّ
والثاني عمودي ال�سيطرة .الأفقي هو اليومي
والتف�صيلي ،فم�ستوى الكاميرا المن�صوبة على
الأر�ض المنب�سطة في ال�شارع والحارة
والمقهى ،تك�شف لـ ''ال�شارد'' ،خالل تمرحالته
الثالثة ،وفي م�ستواه الإن�ساني المت�سيج في
ذاتيته ،جوانب �صغيرة وكا�شفة من يوميات
الأفراد الآخرين وحيواتهم :ت�شابههم معه؛
اختالفهم؛ ب�ؤ�سهم؛ ت�شردهم؛ �أحالمهم؛
غرورهم؛ ثم الأخطر وهو ''روبوتتهم'' [من
كلمة  ]robotالآلية وتماهيهم مع ما هو
�ضدهم� ،أي مع �أنظمة ال�ضبط والإكراه ،وهذان
الأخيران يقعان في قلب الم�ستوى الثاني:
عمودي ال�سيطرة الذي هو م�ستوى ''حدث''
ال�سيطرة الدائم على الب�شر والأفراد وتف�صيالت
عي�شهم ،والذي يبد�أ من احتالل ال�سماء ،متمث ًال
في �صوت الطائرات الحربية الدائم التكرار،
المدوي والمنفر ،المخيف والال�إن�ساني،
والجاثم على �صدر الحياة اليومية .هو العنف
يذكرنا بجالفته
الفوقي المفرود فوقنا ،والذي ّ
في كل وقت ،ويمزق كل �سكون مت� َّأمل .في هذا
الم�ستوى الفوقي ،تكون الكاميرا من�صوبة على
�شرفات عالية ،تر�صد ما يحدث فوق ،فتك�شفه
وتعري �أي�ض ًا ا�ست�سالمنا
وتعريه ّ -
وتف�صّ له ّ
له ،و ُتلقي بخزينا في وجوهنا.
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في تنقالت ال�شارد بين الترحال والحيرة
والعودة ،ن�ستمتع بعمل فني متعالٍ في �سخرية
هازئة من عبثية الحياة .العبثية ذاتها
يوظفها �سليمان ممعن ًا في تدوير اللقطات ،بال
بدايات �صارمة ،وال نهايات تقليدية .على
الم�شاهد ك�أن ال عالقة بينها،
ال�سطح تتنافر َ
وفي العمق ثمة و�ضوح �أ�شد .تتبدى ال�صور
والأحداث �أجزاء من دائرة خفية تتدرج في
االكتمال ،فتنغلق على بع�ضها بت�ؤدة حتى
ت�صل �إلى ''قفلتها'' الطبيعية .وفي تتالي
الملغز
الم�شاهد العري�ضة ،يحملنا هذا الفيلم ُ
َ
�إلى ثالث مدن :النا�صرة وباري�س ونيويورك،
وفيها ي�صلبنا فوق �شرفات مرتفعة تطل على
تناق�ضات العالم وتفاهاته� .إيقاع زمنه
ومقطع ،ي�ؤكد انتماء وا�ضح ًا
بطيء ،و�صامت،
ّ
�إلى ما �سبق �أن �أنتجه �إيليا �سليمان .هناك ،في
تلك ال�شرفات ،يمار�س �سليمان لعبته المف�ضلة
''الم�شاهد'' مع عيون
والبارعة :يماهي ُ
''ال�شارد'' ،ال�شخ�صية الرئي�سية وال�صامتة دوم ًا
في الفيلم� ،سليمان نف�سه ،كاتب الن�ص
و''الم�شاهد'' تتماهى
ومخرجه .مع ''ال�شارد'' ُ
�أي�ض ًا حركة الكاميرا ،ف ُتظهر عمودي ًا من علو
ال�شرفات ما ال يبوح به الت�أمل الأفقي :التعري
ال�سيا�سي والقيمي الب�شع هنا وهناك ،و�أ�سئلة
الالمعنى الفادحة .الإطاللة من فوق ،والبقاء
فوق ،في النقطة المختارة بعناية ،هي التي
تتيح التنقيب المف�صل في ت�شابهات
وتناق�ضات وجماليات و�سفاالت عالم اليوم.
هذا من فوقّ � ،أما من تحت ،فتدور الكاميرا
�أفقي ًا ،وتحرث تعبيرات وجوه النا�س،
والأماكن ،وحركة الحياة ال�صاخبة وال�صامتة.
ت�صير تف�صيالت الحيوات اليومية ،والأحداث
ال�صغيرة ،وغرائبية ال�صدف ،وعبثية العادي،
كما الوجوه المحروثة بـ ''الزووم �إن''،

مقاالت
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ا�ستعرا�ضات مكثفة ِلما هو �أكبر منها بكثير
من ''زووم �آوت'' :اليوميات ال�صغرى لأفراد
مطحونين ،هي �أ�ص ًال ما تب�صقه عليهم
�سياقات كبرى من �سيطرة ال�سيا�سة والمال
والعنف.

عبث ''جدول ال ماء فيه''
''الراحل''ُ :

ِل َنعد �إلى مو�شحنا ،كما �شئنا ،مت�أملين من
خالله الفيلم منت�شراً على حاالت ال�شارد
الثالث'' :الراحل'' ،و''الحائر'' ،و''العائد''،
بادئين ب�أولها .في ال�صورة الكبيرة ِلما قبل
الرحيل نرى وجه الن�صراوي ال�صامت واقف ًا
على �شرفة تطل على ليل المدينة الممزق
مرهق
ب�أنوار متفرقة .في �شرود
وداعي َ
ّ
تطوف عيناه �أرجاء مدينته التي يرتبك ظهور
معالمها و�أ�ضوائها واختفائها خلف �أوراق
�شجر يحركها هواء ثقيل .هي ليلة ما قبل
ٍ
مدينة �أح�ست بقرار المغادرة.
وعتب
ال�سفر،
ُ
يوم ال�سفر ،يعلو �صوت مو�سيقى �أندل�سية ،تبد�أ
علوها و�صخبها
رائقة و�شفيفة ثم يزداد ّ
بالتدريج مالئ ًا ال�شا�شة و�أ�سماع الم�شاهدين،
وعاك�س ًا مقادير القلق في وجه وعقل وداخل
�شاردنا الذي �صار على �أهبة الرحيل .تتوازى
المو�سيقى التي ت�صرخ بالقلق مع كلمات
غناء المو�شح الأندل�سي'' :خمرة الحب
ا�سقنيها ،عي�شة ال حب فيها ،جدول ال ماء
فيه''.
يظل المو�شح يطرق عقل ال�شارد وقلبه:
''عي�شة ال حب فيها ،جدول ال ماء فيه ''.لم يعد
وج َب الرحيل؟
ثمة حب ،ج ّفت الحياة ،فهل َ
الحدث الأكبر في هذا الجزء من الفيلم هو
''االنف�صال''  -قرار ال�سفر ومغادرة النا�صرة.
ال يكتمل المقطع المو�شحي الذي يقول�'' :إن
تجودي ِ
ف�صليني �أُ�سوة بالعا�شقين''.
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مل�صق ثان للفيلم.

مقطع الجود والو�صل هذا علينا انتظار
قدومه في الم�شاهد الأخيرة من الفيلم� ،إذ
تمام الجود هو الحلول في تمام الو�صل.
الحدث الأكبر ،في الجزء الأخير من الفيلم،
وبعد الرحلة المتعبة �سيكون ''الو�صل''
(ِ ...
ف�صليني) من جديد متمث ًال في قرار
العودة ،والعودة �إلى البدايةّ � .أما اليوم والآن،
ف�إن الم�شهد لي�س �سوى انف�صال ،و�إن كان ثمة
عا�شقان هنا ،ال�شارد والمدينة مث ًال ،ف�إنهما
على خالف غيرهم من الع�شاق ينف�صالن.
هذا المقطع المتعالي'' :عي�شة ال حب فيها،
و�ضاج
جدول ال ماء فيه''� ،صاخب
ّ
بالمو�سيقى ،تتكثف قراءته في �ضوء الم�شهد
البارع الذي تاله .وفيه نرى �صاحبنا ''الراحل''
ي�سوق �سيارته في طريق زراعية متربة ملتوية
تنتهي به �إلى ٍ
واد طويل ،ك�أنه جدول ماء على
جانبيه �أ�شجار ،لكنه من دون ماء .م�شهد بدا
َ
جاف ًا في البداية ،يقف ال�شارد و�سطه ،يت�أمل
ال�صبار في جانب ،والزيتون في جانب �آخر،
ّ

رم َزي ال�صبر والأخ�ضر في معاندة الجفاف،
وتحدي غياب الماء .ن�ضوب الوادي ،للوهلة
ّ
الأولى ،هو الترجمة الب�صرية للقناعة التي
يبدو �أن الراحل تو�صل �إليها :فبعد وفاة
عما حوله� ،صار بال حب،
َ
والديه ،وانقطاعه ّ
ون�ضب جدول حياته من ماء ،فلزمه الرحيل.
في م�شهد الوادي الأجرد من الماء ،وحيث
تحد �صارخ لقناعة
تنت�صب الأ�شجار ،يت�صاعد ٍّ
الراحل المتجمعة بحتمية ال�سفر والرحيل .يهتز
من الداخل �أمام اخ�ضرار الأ�شجار في ٍ
واد ال
ماء فيه ،ويربكه طول الت�أمل فيها .في لحظة
ال�شرود الطويل تلك ت�أتيه �صدمة �أُخرى تظل
عالقة ،احتما ًال في وجدانه ،وفي مخيلة
الم�شاهد :فالحة �شابة جميلة مم�شوقة القوام
ترتدي الثوب الفل�سطيني التقليدي المطرز،
جر َتي لبن على ر�أ�سها في
تتناوب على حمل ّ
طول الوادي .تحمل واحدة وت�سير بها م�سافة
ثم ت�ضعها على االر�ض ،وتعود �إلى الجرة
الثانية فتحملها على ر�أ�سها وت�سير بها
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متجاوزة الجرة الأولى ،وقاطعة بها م�سافة
�إ�ضافية ،وت�ضعها في نقطة جديدة ،ثم ترجع
كي تحمل الأولى وت�سير بها وتتجاوز النقطة
التي و�ضعت فيها الثانية ،وهكذا .ال مو�سيقى
قدمي الفالحة
هنا وال �صوت �سوى ه�سي�س َ
وهي تحرث �أر�ض الوادي م�شي ًا وئيداً بهدو ِء
ورتاب ِة َمن تم ّلك الكون .ت�سير وفق زمن خا�ص
بها ،تتجه نحو ما تريد� .سكونها الداخلي
المذهل تنقله لنا الكاميرا الأفقية التي ت�صبح
تدور نظراتها ور�أ�سها وفق ًا
قطة طيعة �أليفة ّ
ل�سير وخطوات جفرا الكنعانية القوام .نت�أملها،
نن�سـى مـعها المـدينة ،والتف�صيالت الأُخرى،
والعالم كله ،وحتى الفيلم ذاته ،ونتابع
�سيرها ،ال نعرف وجهتها ،لكن نرغب في �أن
نتخيلها تنقل لبن الجرار �إلى ر�أ�س الوادي،
�سد ما ،ثم تطلقه ليفي�ض
تجمعه هناك وراء ّ
ويملأ الوادي حياة من جديد.
في م�شاهد ما قبل الرحيل ،نتابع حياة
الراحل الرتيبة ،وحياة النا�صرة .النا�س ال
يرون �أو ال يريدون ر�ؤية وط�أة م�ؤ�س�سة الدولة
االحتاللية .يبول �شخ�ص على مر�أى رجال
�شرطة ،ويقذف زجاجة بيرة في جدار فتته�شم
�أمامهم غير �آبه بهم .هم �أي�ض ًا ال يرونه .هناك
عدم ر�ؤية متبادلة من طرف المحتل والنا�س
الواقعين تحت االحتالل .النا�س يتوا�صلون في
مناخ بالغ الغرائبية ،ممزقين في حياة مملة
وعبث وتواريخ وخياالت .وقتهم بطيء �إلى
درجة �أن الراحل نف�سه يقدم عقرب ال�ساعات
المتباطىء في �ساعة حائط بيته بيده .هل
يفعل ذلك كي يلحق بالتوقيت ال�صحيح� ،أم
يحث الزمن على الإ�سراع؟ ال ندري!
كي ّ
جار ''الراحل'' مواظب على �سرقة الليمون
من �أ�شجار حديقته ،وفي كل مرة عندما
ي�ضبطه وهو يمار�س �سرقته اليومية يخترع
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الجار حجة م�ضحكة جديدة� ،إنه ي�سقي ال�شجر
�أو يق ّلمه مث ًال .هنا ثمة توا�صل �شبه طبيعي
لكنه مرتبك ،فحدث التطبيع مع ال�سرقة� ،سرقة
الليمون ،يرمز �إلى اال�ست�سالم لواقع م�سروق،
متمث ًال في ''الراحل'' الذي ينظر �إليه وال يفعل
�شيئ ًا �سوى العجز .في قلب هذا التطبيع مع
واقع م�شوه هناك العنف المختزن ،يترجمه
م�شهد مجموعة غا�ضبة من �شبان يحملون
البلطات ويرك�ضون في اتجاه ''الراحل'' وهو
ي�سير مطرق ًا و�صامت ًا ،يظنهم ،ونظنهم،
�سينهالون عليه �ضرب ًا وقت ًال ،لكنهم
يتجاوزونه راك�ضين وال نعرف �إلى �أين .هل
ف�ضح هذا الم�شهد �صمته وانك�شف ما تخفيه
م�شيته البطيئة والرتيبة ،حين ف�ضح ه�ؤالء
الغا�ضبين داخله المرتبك ،والهارب،
والغا�ضب ،والعنيف؟ ربما .هنا ،وفي هذا كله،
ثمة انفجار يو�شك �أن يحدث ،لكن ال يحدث.
هو االنفجار ذاته الذي ال يحدث في م�شهد تالٍ
حين يجل�س ''الراحل'' على طاولة في مطعم،
في مقابل �شقيقان يجل�سان مع �شقيقتهما
على طاولة مواجهة .ينظر ال�شقيقان �إليه
بغ�ضب ،ويحملقان فيه من دون �سبب،
وح بعراك مقبل مع
ويحتجان بغ�ضب ُم ٍ
ّ
�صاحب المطعم لأنه و�ضع نبيذاً في المرقة
التي �شربتها �أختهم .يمت�ص �صاحب المطعم
غ�ضبهما بتقديم قنينة وي�سكي على ح�ساب
المطعم .ق�صة تافهة لكنها كانت كافية ل�شحن
الجو الذي كاد ينفجر ،ولم ينفجر.
حدي اللين
الجو الم�شحون الم�صلوب بين ّ
الظاهر والغ�ضب المكبوت ،كان �أ�سا�س ًا المطلع
المو�شحي المفاجىء والطريف والعبثي للفيلم.
قدا�س ديني نا�صري يقوده رجل دين يرتل
بخ�شوع ،وم�ص ّلون ُكثر وراءه يرددون �صلوات
دافئة .ينزلون درج الكني�سة حيث يطرق
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''�أبونا'' باب قبو �أ�سفل الدرج ،فيما بدا
ا�ستكما ًال لطق�س ''الهجمة'' في �صبيحة عيد
ممن هم في داخل
الف�صح ،ويطلب فتح الباب ّ
القبوَ .من كان ُيفتر�ض فيه فتح الباب من
الداخل ك�سر خ�شوع الطق�س كله ب�ضحكة �س ّكير
رقيعة اخترقت الباب ،ت�ستهزىء بـ ''�أبونا''
وتقول له'' :م�ش فاتحين الباب لو نزل اللـه،
يقرب الأب ر�أ�سه من الباب
روح ب ّلط البحرّ ''.
تجمع ب�سرعة
وعيونه ي�شتعل فيها غ�ضب ّ
البرق ،ويهم�س له من دون �أن ي�سمعه بقية
الم�صلين'' :بقولك افتح ،وهاي قنينة النبيذ
اللي في �إيدك بفقعها برا�سك ''.ال ُيفتح الباب،
يخلع الأب ما اعتلى ر�أ�سه من قبعات
وقلن�سوات المن�صب الديني ،ويهرع �إلى باب
جانبي �آخر ،يخلعه برجله بقوة ،ثم ن�سمع
�صوت �صراخ وجلبة ال�صوت ال�سكران وهو
يتلوى من �ضربات �أبونا! يلخ�ص هذا الم�شهد
االفتتاحي العبقري الفيلم كله� .إنه التوزيع
التهكمي ال�ساخر وال�ساحر بين ال�شيء و�ضده،
بين حلم و�سكون التعبد مث ًال ،وق�سوة الركل
تحت الأقدام .عندما نعيد ر�ؤية الم�شهد بعد�سة
مكبرة ،نرى عالقة النا�صرة كلها مع النظام
الكولونيالي القامع ،ونرى وراءهما ،مثلما
�سيظهر الحق ًا ،باري�س ونيويورك في رحلة
حدي اللين
الفيلم م�شطورتين �أي�ض ًا بين ّ
الظاهري والركل الفعلي.
نرى في النا�صرة �أي�ض ًا ''عدم الر�ؤية''
حدي ال�صخب وال�صمت .ال �أحد يرى
يتو�سط ّ
الآخر .في ''�ساحة العين'' في قلب المدينة،
�أفارقة م�صلوبون عند ''عين العذرا'' ي�ؤدون
تراتيل �صامتة ،وال يرون عا�ش َقين في مقهى
قريب يتهام�سان على خلفية مو�سيقى جميلة.
وهما �أي�ض ًا ال يريان ذلك ال�شاب الذي لي�س
بعيداً عنهما ،وهو يجل�س مطرق الر�أ�س على

�سور قديم ،غارق ًا في همومه وفي �شرب
زجاجة بيرة� .شرطيان على دراجتين يدخالن
الم�شهد ،قريب ًا من ال�شاب ،يت�سلبطان على بائع
متجول وينتزعان ناظورين من حاجاته
ويبد�آن النظر فيهما وتدوير ر�أ�سيهما في
جميع االتجاهات ،لكنهما ال يريان �أحداً على
الرغم من الحملقة المتجولة في الناظورين
الم�سروقين .يتكثف ''عدم الر�ؤية'' ،والالاكتراث،
واال�ستتفاه [من الإح�سا�س بالتفاهة] ،عند
ال�شاب الغارق في همومه ،فهو ال يرى
ال�شرطيين القريبين منه ،وال يحفل بهما ،وال
ب�أي �شيء :يبادلهما ''عدم الر�ؤية''
واال�ست�سخاف العميق ،ال يراهما ،وال يرونه.
في مناخ ي�ش ّله ال�شلل ،ت�صبح القدرة الوحيدة
الممكن ممار�ستها �ضد العدو هي نفيه ب�صري ًا،
وتجاوزه ،ثم محوه من �أمام العين ،و�شطبه
من مجال الر�ؤية .يبول ال�شاب عند الجدار،
ويرمي زجاجة البيرة بعنف في وجه الحائط،
وجهيهما ووجهنا! ومع ذلك ال يرونه .يغادر
الم�شهد ويدو�س ال�سلطة كلها التي فيه.
''الراحل'' ال�صامت تابع الم�شهد بدقة لكن
بجمود حجري ،جرجرنا معه �إلى حالته
الحجرية الم�ضطربة.
يلح عليه الرحيل �أكثر .جاره العجوز
ّ
يتبادل ال�شتائم مع ابنه على بلكونتين
متقابلتين .العجوز يكيل ال�سباب البنه الفا�شل،
يذكر �أباه ب�أنه ورث الف�شل عنه .بذاءات
واالبن ّ
الحياة وحقارتها التي �أودت بجيلين
متالحقين مرئية هنا ،ولنا �أن ن�ستكمل الم�شهد
ونبحث في الجذور .يتبرع ''الراحل'' بمقتنيات
البيت �إلى جمعية خيرية ،فينف�صل عن الواقع
والحياة �أكثر ،ويتجهز للرحيل� .شجيرة ليمون
كان ي�سقيها ويهتم بها في زاوية غرفة
ال�صالون في بيته نقلها �إلى الحديقة .لم نعد
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نرى �ساعة الحائط ووقتها الزاحف بملل ،لقد
تحرك الزمن وقرر الرحيل .بعدها تطل علينا
ذروة الفيلم الأولى حين يزور الوادي ويرقب
الفالحة حاملة اللبن ،يودع ال�صبر والزيتون،
وتوا�شيح ''عي�شة ال حب فيها ،جدول ال ماء
فيه'' ،تملأ ال�شا�شة و�أ�سماعنا .يغادر �إلى
البحر ،يقف في مواجهة الماء ،يعطينا ظهره،
ونت�أمل معه زرقة �سماء م�شدوهة ،ووداع ًا
قبيل المغادرة� .سكون البحر يمزقه الم�شهد
الأخير قبل ال�سفر :يقود �سيارته في طريق
طويل ،يلمح في المر�آة �سيارة �أمن ي�سوقها
جنديان �شابان ال تلبث �سيارتهما �أن تجاور
�سيارته في م�ستوى ال�سرعة نف�سها ،لكن ال
يريانه� ،أو ال يريدان ر�ؤيته .هو ال �شيء لهم.
هو يراهم .ال يلتفتان �إليه ،فهما م�شغوالن
بتبادل وتجريب نظارات �شم�سية .في الكر�سي
الخلفي ل�سيارتهما هناك �شابة معتقلة
مع�صوبة العينين ب�شعر �أ�شقر منكو�ش ،في
ترميز وا�ضح لل�شابة الفل�سطينية عهد التميمي.
وعلى الرغم من العيون المع�صوبة تلتفت �إليه
وتراه ،يبادلها النظر ويحملق فيها ،وهنا،
ينك�سر ''عدم الر�ؤية''.

''ربة الوجه ال�صبوح''
''احلائر'' :جفاف ّ

ال�شارد يمتطي الطائرة الآن �صامت ًا
ومغادراً� ...شارداً وراح ًال .ينظر من النافذة،
يرقب اقتراب الطائرة من الأر�ض ...من مدينة
المنفى ،فيزداد اهتزازها ،واهتزازه،
و�إح�سا�سنا بخوفه .ركاب الطائرة ال يهتزون،
لي�س ثمة خوف � اّإل خوفه هو .نظر حوله فر�آهم
جميع ًا هادئين بال اهتزاز ،يوا�صلون متابعة
فيلم ،يتهام�سون بحديث ،ويتلذذون ب�شراب.
الجواني
هل اهتزت الطائرة حق ًا� ،أم هو اهتزاز ّ
فيه؟ توتره الداخلي يهز الطائرة ،ويهزنا،
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ويو ّترنا معه .تعبيرات وجهه ،ال�صامتة
والحيادية غالب ًا ،خرجت من المباالتها
و�شرودها الحجري ،واهتزت �أي�ض ًا ...عك�ست
الخوف� ،أم �إن قراره بالمغادرة هو الذي اهتز،
ت�سرع؟
وخوفه من القادم مث ًال؟ هل �أخط�أ ،هل ّ
ال نعرف ماذا قال في نف�سه .ي�صل ال�شارد �إلى
باري�س .االنطباع الأول :جمالها ،والفتيات
ربات الوجه ال�صبوح والألوان الزاهية .كل
ّ
براق ومبهر� ،أنيق ،متنوع ،ومن�سدل
�شيء
ّ
ظاهري ًا على كتف ك�سلى ،لي�س مم ًال بل
مرغوب فيه ،ويعج بالزبائن على طول مقاهي
الأر�صفة� .شوارع طافحة بالأنوثة بخالف
مدينة الأ�صل الذكورية .لقطات مركزة تعك�س
تف�صيالت م�شهد غنائي لم يحدث في الم�شهد،
نتخيل فيه �صوت �صباح فخري يتعالى
''ربة الوجه ال�صبوح''.
متغاز ًال فيّ :
يجل�س ال�شارد على ر�صيف واحد من تلك
المقاهي يت�أمل حيوية الحياة الفيا�ضة
المده�شة ،والأ�ضواء ،والت�أنق ،والفاتنات .هنا
كل �شيء يتحرك ب�سرعة ،بكثافة ،بفرح� ،أو
هكذا بدا .هناك في المدينة المتروكة ،كان كل
�شيء يتحرك ببالدة ،بت�شتت ،ب�شرود� ،أو هكذا
تبطىء زمن
كان يبدو .الكاميرا الأفقية ّ
المدينة ال�سريعة ك�أنها تريده متوائم ًا مع زمن
المدينة البطيئة.
لي�س ما بدا هو ما كان ،وانزاح انبهار
تعري ال�صورة
�شاردنا �إلى متابعة �صدمات ّ
ومخادعات الوجه ال�صبوح .الكاميرا
الأوليةُ ،
وعيونه تف�ضح تراتبية المدينة وق�سوتها .في
الظل ،بعيداً عن �أ�ضوائها ال�صاخبة االفتتاحية،
هناك فقراء ومهاجرون ي�صطفون في طابور
طويل على باب كني�سة ينتظرون �صحن ح�ساء
مجاني ًا .معظم َمن في الطابور �أفارقة و�سود
وحنطيون .لكن فيهم بِي�ض �أي�ض ًا لفظتهم
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المدينة �إلى جزئها الحنطي الملون! يك�سر حدة
الرتابة �صوت �سيارة �إ�سعاف عالٍ  ،نتابعها
من �شارع �إلى �شارع ،ثم ت�صل �إلى �أحد
ممن يفتر�شون زاوية �إحدى
الم�شردين ّ
الطرقات .تتك�شف لنا �سيارة الإ�سعاف ك�أنها
مطعم متنقل يقدم للم�شرد طعام ًا معقو ًال :هي
�إدارة �ش�ؤون الم�شردين �إذاًُ ،تبقي على ت�شردهم،
وت�ستثمره ديكوراً خيري ًا في تراتبية طبقات
المدينة وحكامها.
ملونو المدينة يكن�سون �شوارعهاّ � ،أما
ّ
بِي�ضها فهم عماد م�ؤ�س�ستها ال�شر�سة� :شرطتها،
ور�أ�س مالها ،وجحافل اال�ستعرا�ض في
جي�شها .بي�ضاوات المدينة و�سيقانهن ال�صقيلة
جف
ربات الوجه ال�صبوح الذي ّ
هن وكيالت ّ
بالتدريج في عيون ال�شارد� .سوداواتها ينظفن
متجر الأزياء الكبير المقابل ل�شرفة ال�شارد،
ومنها يراقب كل ليلة �شا�شة تلفزيون كبيرة
ُيعر�ض فيها �شريط مكرر لعار�ضات �أزياء
يتمطين على من�صة العر�ض.
جميالت ّ
مانيكانات المتجر الجامدة التي تحمل
وتعر�ض �آخر �صرعات المو�ضة ،هي �أي�ض ًا ذات
ب�شرة �سوداء! تتحول �شرفة �شقة ال�شارد في
ومحدقة
باري�س �إلى عين كا�شفة ،متل�ص�صة،
ّ
الح�سن الظاهري .من بلكونته تلك
فيما وراء ُ
ت�شده جلبة عالية و�صوت مطاردة ،ي�سرع
ويطل م�ستطلع ًا ،فيرى �شاب ًا حنطي الب�شرة
يرك�ض الهث ًا حام ًال �شيئ ًا ما ،ووراءه يرك�ض
ب�ضعة رجال �أمن على دراجات حديثة بال
مقود ،مرتبو الهندام ،بقم�صان زرق ،يلب�سون
�أكف ًا �سوداء ،يالحقونه في حركات ا�ستعرا�ضية
منتظمة خطية ومتداخلةُ .يلقي ال�شاب
بـ ''ال�شيء'' تحت �سيارة مركونة ويهرب .في
لقطة الحقة ،يعود �إلينا م�شهد الجلبة ذاته في
النقطة نف�سها ،ويهرع ال�شارد م�ستطلع ًا ،لنرى

هذه المرة رجال ال�شرطة يجرون ال�سيارة التي
كانت مركونة و�ألقى تحتها ال�شاب ما كان
يحمله .بعد جر ال�سيارة نكت�شف �أن ''ال�شيء
الـ ما'' الذي �ألقاه ال�شاب تحتها كان باقة من
الورد ...لكنها �آلت �إلى التعفن مع الوقت .عبث
منظم ،بع�ض َجمال م�سروق ال �أمل فيه يتعفن
ّ
بعيداً عن ال�شم�س.
''ربة
تال�شت �سريع ًا ال�صبغة البراقة عن ّ
الوجه ال�صبوح'' ،فاحتدمت الحيرة في عيون
ير ،ولم نعد نرى �سوى الطحن
�شاردنا .لم َ
اليومي ،والعنف المختزن ،و�آليات ال�سيطرة.
الكاميرا الأفقية التي �أده�شتنا في التنقل بين
وجوه الح�سان في الإبهار الأولي تختفي .تحل
مكانها كاميرا عمودية ،علوية ،تالحق
منظومات ال�ضبط الكبرى للمجتمع والأفراد،
وتذكرهم يومي ًا و�آني ًا ب�ض�آلتهم.
ّ

�ضبط كادر الكامريا على وجه املمثل.

يف�شل ال�شارد في الح�صول على تمويل
الممولون الم�ؤيدون
لفيلمه من باري�س .حتى
ّ
لفل�سطين يريدون �شيئ ًا مبا�شراً ،فج ًا ،ال
ترميز فيه .ال�شارد يقدم لهم ما نظنه نظير
الفيلم الذي ن�شاهده� ،أو ربما هو نف�سه،
يفي�ض فيه في�ضان الغمو�ض ،وم�شاهد
تتناف�س في ّادعاء البداية والنهاية :لعبة
الكاميرا التي ُتفتح على م�شهد عري�ض
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تتو�سطه بركة ماء دائرية كبيرة تحوطها
م�ساحات خ�ضراء ممتدة من الجهات كافة.
�ص ّفان من الأ�شجار الطويلة ينطلقان بهند�سة
جانبي البركة ،ويمتدان
ودقة بادية من
َ
بعيداً عنها ،في اتجاهين متعاك�سين .الم�شهد
الرائق والهادىء والأخ�ضر المريح الحا�ضن
للماء من الجهات الأربع وال�شجر الواقف
بانتظام ينق�ضه فج�أه �صوت رعدي مزلزل
ل�سرب من الطائرات الحربية يمزق ال�سماء
ال�ساكنة .يتحطم الهدوء الرائق ،وتم�ضي
الطائرات لتحطم هدوءاً رائق ًا �آخر .يتكرر
الم�شهد بتنويعات مختلفة تف�ضح التناق�ض
و�شر ما
الكبير بين براءة ظاهرية ّ
مدعاةٍّ ،
كامن في الأفق ينطلق فج�أة من دون �إنذار.
ثمة �سكون �آخر نراقبه ب�صمت ،مع ال�شارد،
دواراً عريق ًا تلتقي عنده �شوارع
يحت�ضن ّ

�إيليا �سليمان يف باري�س.
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باري�سية عري�ضة وف�سيحة� ،أحدها ينتهي
بواجهة بناية نقر�أ فيها �صرامة حكومية .ثم
فج�أة يزمجر �صف دبابات طويل يقطع
�سكون ال�شوارع ،ويك�شف لنا كم كان مريب ًا.
�سكون ال�سماء والهواء تمزقه طائرات
اال�ستعرا�ض الحربي� ،سكون الأر�ض وتنا�سق
الأخ�ضر تمزقه دبابات اال�ستعرا�ض الحربي.
الحرب و�صناعتها وم�ؤ�س�ستها ماثلة هنا،
تذكرنا بهيمنتها حتى لو لم يكن هناك حرب
ّ
فعليةّ � .إما �أن نكون في حرب ،و� ّإما �أن نكون
منهمكين في التح�ضير لها :ا�ستنطاق
هوبزوي مريع لت�شا�ؤمية فادحة تقب�ض
بيدها الفوالذية على �أعناقنا اللحمية التي ال
تحتمل .لهذه الحرب وعنفها اللذين يريدان
�أن يمهرا توقيعهما على �أرواح النا�س ،الكلمة
النهائية في الأر�ض وال�سماء.
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مركب .اغتراب الغريب
هنا باري�س ،اغتراب ّ
عن المكان ،واغتراب المكان و�أفراده عن
ذواتهم .وراء الوجوه ال�صقيلة ،وازدحام
ال�شوارع بالنا�س الم�ستعجلين في االتجاهات
كلها ،والنظام المبهر ال�صارم ،ثمة اغتراب
يحول النا�س �إلى روبوتات
ُملغز ،عميقّ ،
تتحرك �آلي ًا ،ك�أنما ت�شتغل وفق برمجة م�سبقة
ال ت�سمح بتغيير االتجاه� ،أو التكيف مع و�ضع
جديد .يتج�سد هذا االغتراب في م�شهد كا�شف
ل�سائحين يابانيين ،رجل وامر�أة ،يترجالن
َ
بهمة من �سيارة �أجرة .وبمنتهى الأناقة
ّ
يجران حقيب َتي �سفر مت�شابهتين،
والت�أنقّ ،
وي�سيران بخطوات روبوتية ،ويتجهان نحو
''ال�شارد'' الذي كان يراقب الم�شهد ب�صمت،
وربما ببالهة .يباغتانه بال�س�ؤال'' :هل �أنت
بريجيت؟'' ي�صدمه ال�س�ؤال ،ال يرد ،يكرران
ال�س�ؤال'' :نحن نبحث عن بريجيت ،هل �أنت
بريجيت؟'' غريبان هما في مدينة ''الحب
والجمال'' ،ويبحثان عنها .لي�س مهم ًا من �أين
جاءا ،وال ماذا يريدان .ما هو مهم وتركته
ال�صورة لنا هو ال�شعور الم�أ�سوي المختفي
وراء الأناقة والترتيب واالن�ضباط �إزاء الطحن
الذي بدا عليهما في ماكينة التهمي�ش الكبرى.
اختلط عليهما و�سط البرمجة الم�سبقة جن�س
المتحدث �إليه ،ال مجال لفردانية ُت�سائل
ال�صغير من الأحداث .ما يحتل اللحظة المكثفة
هو التماهي مع البرمجة وال�س�ؤال عن ا�سم
''ال�شخ�ص'' ،من دون تفكير في انطباقه على
الم�س�ؤول .هو التذري الفظيع و�سط جبروت
''الروبتة'' الخفي والكامن في عالم اليوم
البائ�س .و�سط االغتراب والحيرة وف�شل مهمة
ربة الوجه
تمويل الفيلم وجفاف وجه ّ
ال�صبوح ،ي�أتي م�شهد رائق لل�شارد مع ع�صفور
يناكفه على مكتبه وهو يحاول كتابة �شيء ما

على كمبيوتره المحمول .الع�صفور هو الكائن
الوحيد الذي ت�آلف معه ال�شارد في رحلته
وابت�سم له ،وانك�سرت �أمامه حيادية وجهه
بحق ،لم يحتقر وجوده،
و�شروده .الع�صفور ر�آه ّ
ظل يتنطنط حوله وعلى جهاز كمبيوتره.
يطيره
ناكفه الع�صفور بدالل زائد حتى قرر �أن ّ
لما �أطلق �سراحه كان الدخان
من ال�شباكّ .
الأبي�ض المنبعث من طائرات اال�ستعرا�ض
الحربية ير�سم في الجو خطوط ًا متقاطعة ظلت
تتقاطع حتى ر�سمت في ال�سماء مربعات
مكتملة ك�أنها قف�ص� :إلى �أين يهرب الع�صفور؟
حتى ال�سماء �صارت قف�ص ًا! في م�شهد
الع�صفور وال�شارد والكمبيوتر المحمول على
المكتب ،رب�ضت في الزاوية �صورة لأمه و�أبيه،
و�أُخرى ربما له �أيام ال�شباب .حمل �إلى هنا
براني ًا ،مثلما نح�س به
جزءاً من الما�ضي ،نراه ّ
بحق
جواني ًا .الكائن الآخر الذي ر�أى ال�شارد ّ
ّ
وتبادال الر�ؤية واالعتراف كان عازف
�ساك�سفون على ر�صيف مقهى كان ال�شارد
يرت�شف فيه القهوة .في �أثناء جل�سته تلك ،جاء
على عجل و�سرعة رجال البلدية وال�شرطة
وقاموا بقيا�س �أطوال المطعم الخارجية على
الر�صيف ،للت�أكد من توافقها مع قوانين
البلدية .بقي هو جال�س ًا و�سط الحدث ،وهم
يقي�سون الأطوال من حوله .ت�صرفوا ك�أنه لم
يكن موجوداً ،لم يروه .ح�ضرت القوانين ،غاب
الب�شر .بعدما غادروا ،تقدم عازف ال�ساك�سون
ووقف �أمام ال�شارد ،ر�آه ،نظر �إليه بعين
المو�سيقى وعزف له تبرع ًا مقطوعة ما.
يترك باري�س وقد �أكلت الحيرة ن�صف عقله،
بينما ظل الن�صف الآخر يترنح وهو بالكاد
�صامد .به ي�سافر �إلى نيويورك ليت�آكل هناك،
وفيها يتحول �إلى ''حائر'' مكتمل ور�سمي� .إذاً،
�أهذه هي المدينة الكوزموبوليتانية الأولى
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ال�رشطة تقي�س �أطوال املطعم وال�شارد جال�س ًا بهدوء.

''ربة
والأكبر في العالم؟ �أم هكذا تخادعه ّ
وجهها ال�صبوح''؟ مرة ثانية'' :زووم �إن''،
وي�سقط القناع! مجرد باري�س �أُخرى من
التذري والطحن .الفرق هو �أن عنفها لي�س
ّ
مختزن ًا خلف الأقنعة فح�سب ،بل طافح
وفائ�ض في ال�شوارع �أي�ض ًا .تحوم طائرة
هليكوبتر فوق البنايات الطويلة .يتوتر
''الحائر'' وي�سرع في م�شيته من �شارع �إلى �آخر.
ينظر �إلى �أعلى فيرى الطائرة تنتقل فوق
ال�شارع الذي ي�سير فيه ك�أنها تالحقه .ترميز
بديع لوط�أة مدن م�ؤ�س�سات الأمن والجي�ش
وتذريهم وغربتهم ،تنتقل معه
ومراقبة الأفراد ّ
من مدينة �إلى �أُخرى.
في ليل الو�صول المزعج ،ا�ستقل المقعد
الخلفي في �سيارة تك�سي خلف مقودها �سائق
�أ�سود �ضخم الج�سم يبادله نظرات عدائية عبر
المر�آة .يقوده �إلى �شوارع خلفية كابية ك�أنها
خرابات ،فيها تزمجر �أ�صوات قطارات �آخر
الليل التي تمرق قريب ًا و�سريع ًا منها .نقر�أ في
تقاطيع وجه ال�سائق نيات �سوء واعتداء
محتمل .ي�س�أله من �أين �أنت؟ فج�أة ،والكاميرا
تنقل تقاطيع وجه ال�شارد كلها على ال�شا�شة،

وهي متوترة ،يخرج ال�شارد عن �صمته للمرة
الأولى والأخيرة خالل الفيلم ويرد'' :النا�صرة''
( ،)Nazarethكلمة واحدة فقط .ي�ستف�سر ال�سائق
فيرد ''ال�شارد''�'' :أنا فل�سطيني'' ،كلمتان
�أكثرّ ،
�أُخريان وفقط ،بهما ي�صير ''الن�ص'' كله الذي
تفوه به ''ال�شارد'' في طول الفيلم وعر�ضه،
ّ
ثالث كلمات وحيدة ودالة'' .النا�صرة� ...أنا
فل�سطيني ''،هذا كل ما حكاه ال�صامت في
الفيلم .بقيه الحكاية ُ�سردت في �صمته وفي
عينيه .يتفاج�أ ال�سائق ويتفاعل بحما�سة مع
''فل�سطينية'' الراكب وتختفي عدائيته
ويعبر عن
المفتر�ضة ،وي�س�أل �أكثر و�أكثرّ ،
ت�أييده لفل�سطين ،و�أنه يعرف ''كرفات''
(عرفات) ،ويت�صل بزوجته على الفور يخبرها
ب�شغف وفرح �أن فل�سطيني ًا يركب معه في
�سيارته.
نيويورك م�سلحة حتى العظم! النا�س كلهم
يحملون �أ�سلحة ،وم�سد�سات ،وبنادق،
ور�شا�شات ،وراجمات ،ويتز ّنرون ب�أحزمة
مقنبلة ،وحتى الأطفال ال�صغار يحملون
�أ�سلحة �إلى المدار�س تالئم �أحجامهم
وج�سومهم ال�صغيرة .ح�سناوات نيويورك،
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م�شاهد من الفيلم.

ربات الوجوه ال�صبوحة ،يعبرن ال�شوارع
ّ
�سريعات� ،صارمات الطلعة ،والر�شا�شات تتدلى
على �أكتافهن .يت�سوق النا�س في
ال�سوبرماركت م�سلحين ،يملأون عربات ال�شراء
و�أ�سلحتهم جاهزة للت�صويب .المر�أة التي
تحا�سب ال�شارين على كاونتر الخروج م�سلحة،
تقوم بعملها وحركات يديها و�أيديهم تتنقل
بين محفظات نقودهم ،و�أعقاب �أ�سلحتهم
تدفعهم �إلى هذه الزاوية �أو تلك حول �أج�سامهم
كي يتحركوا ب�سال�سة �أكثر و�سط زحام
الر�شا�شات!
قريب ًا من نهاية م�شاهد الحيرة في
نيويورك ،يطلع علينا م�شهد مفاجىء .فتاة
يافعة لها جناحان �أبي�ضان مفرودان ،وفي
عينيها نظرة زائغة محيرة .على �صدرها علم
لفل�سطين .تقف على حافة بحيرة �صغيرة
ك�أنها تريد �أن تطير لكن ال ت�ستطيع؛ تريد �أن
ت�سبح لكن ال ت�ستطيع .كل ما ت�ستطيع �أن
تفعله هو الهرب عندما تزعق �سيارات ال�شرطة
وتملأ المكان وينزل منها رجال مثقلون
بالأ�سلحة والأحزمة و�أجهزة االت�صاالت

ويبد�أون بمالحقتها .ال نعرف ما هي جريمتها
(فل�سطين) وال نعرف لماذا تطاردها ال�شرطة
(�أميركا ،والعالم) .قبل �أن تهرب يحيطون بها،
يت�أملونها ويترب�صون ب�أي حركة تقوم بها.
تميل الفتاة بج�سدها نحو اليمين ،فتميل
ال�شرطة كلها ،والعالم كله نحو اليمين تراقب
حركتها عن قرب؛ تميل �إلى الي�سار ،فيميل
العالم كله نحو الي�سار يراقب عن قرب �أي�ض ًا...
تهرب ،فيلحقون بها .النا�س في الحديقة ال
يكترثون ِلما يحدث :لماذا تطارد �شرطتهم
فتاة؟ ال �أحد ي�س�أل �أو يهتم .يتابعون التلطي
على الع�شب ،ويوا�صل ع�شاق موزعون هنا
وهناك الهم�س �إلى بع�ضهم ،وت�ستكمل فرقة
مو�سيقية محلية عزفها؛ لي�س فيما يحدث من
مطاردة �أي ده�شة للنا�س �أو ت�أثير فيهم.
�شرطتهم ،وجي�شهم ،ودولتهم ،تعرف �أكثر
منهم ،وتقوم بواجبها �إزاء مطاردة الآخرين!
في لقطة تلك المطاردة ،جِ ماع ال�سخرية
والطرافة ال�سوداء ،ثمة �شرطي مترهل الهيئة
ي�شارك زمالءه المطاردة في �آخر الطابور ،لكن
يقتله الملل .يقوم بواجبه الممل من دون �أن
يعرف ''الق�ضية'' وال �سبب المطاردة ،لكنه
ي�شارك فيها .هو جزء من النظام المطارِد،
وواجبه القيام بما هو مطلوب منه ،فيطارد...
و�إن كان بملل .يقوم بواجب ال يعرف ما هو،
و�ضد َمن ال يعرف َمن هي .يم�سكون الفتاة
ويتجمعون عليها م�شكلين دائرة ب�شرية حولها
وفوقها ،لكنها تختفي كال�ساحرة .تترك
وراءها جناحيها الأبي�ضين فقط ،ومعها يطير
علم فل�سطين.
تتالحق م�شاهد نيويوركية توا�صل خلع
ربة الوجه ال�صبوح قناع ًا وراء �آخر.
�أقنعة ّ
يتلقى الحائر دعوات �إلى الحديث هنا وهناك،
في مدر�سة الفن الحديث ،في نادي العرب
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الأميركيين ،ويرافق �صديق ًا مك�سيكي ًا ل�شركة
�إنتاج �أفالم ب�أمل عر�ض فيلمه عليهم ،وهذا
كله ي�ؤكد انغالق دائرة ال�شارد �إلى ''حائر'' تام.
فذلكات �أحاديث الفن ،و�س�ؤال المقدم عن
تف�صيالت �شعوره المفتر�ض ب�أنه غريب تام
( ،)perfect strangerيقودانه �إلى غثيان �صامت
يناف�سه غثيان طلبة الفن ال�شبان الم�ستمعين
�إلى الثرثرة المتفطرة من فم المقدم� ،أو
''العالك'' بح�سب لهجة المدينة الأم .الغثيان
ذاته رافقه وهو يتو�سط �صخب م�ؤيدي الق�ضية
ا�صطف
في النادي الأميركي  -العربي ،حيث
ّ
على من�صة الحديث ما يزيد على ع�شرة
متحدثين ،ف�ض ًال عن �أ�صوات م�ش َّتتة لق�ضية
يتعالى ت�صفيق الت�أييد لها في قاعة غا�صة
بالم�ؤيدين العرب! عبث الجهد والبو�صلة،
رحبت ب�صديقه
ربما .منتجة الأفالم الأميركية ّ
المخرج المك�سيكي و�أهملته� ،صفعه مرة ثانية
''عدم الر�ؤية'' واال�ستتفاه .كان قد جل�س في
انتظارها فترة طويلة في غرفة ا�ستقبال
كبيرة ووا�سعة ب�شكل مقلق ،في جانب منها
�سكرتيرة متعجرفة ،وقبالتها في الجانب
الآخر جل�س هو و�صديقه المك�سيكي تف�صلهم
عنها م�سافة كبيرة تعزز االغتراب ،والتفوق،
واال�ستعالء ،وعدم الم�صافحة طبع ًا!
ف�شلت مهمة تمويل الفيلم في نيويورك،
مثلما ف�شلت في باري�س .لكن ثمة رهان ما
على الأمل الأكبر ،في �ضربة الرمل الأخيرة
عراف يقر�أ ورق اللعب.
قبل العودة .يذهب �إلى ّ
ما دام الحا�ضر �أُغلق ،فليطرق جبين الأمل في
الم�ستقبل �أق ّله .يت�أمل قارىء الورق وجه
ال�شارد الحائر ،ثم يتمتم لنف�سه مرتين �أو �أكثر:
''هل هناك وجود لفل�سطين'' ...يت�أمل ،ي�صمت،
يغم�ض عينيه ،ويحرك الأوراق في االتجاهات
كلها ،يفتح عينيه ،وي�صوبهما في عي َني
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ال�شارد الحائر ويهتف بغبطة'' :نعم �سيكون
هناك فل�سطين'' (.)there will be Palestine
ترتاح ق�سمات وجه الحائر ،على الأقل لنحيل
الم�س�ألة �إلى الم�ستقبل .قبل �أن يمعن في
ارتياحه ،ا�ستدرك قارىء الأوراق'' :لكن تمهل،
هناك وجود لفل�سطين و�ستحدث ،لكن لي�س في
زمني �أو زمنك ''.يهرب من تراكم الف�شل �إلى
بار يرت�شف فيه ك�أ�س ًا لين�سى ،برفقة م�ضيف
لبناني عرفناه في النادي العربي  -الأميركي
الم�ؤيد للق�ضية .في البار يعود �إلينا المو�شح
الأندل�سي معلن ًا بداية الخرجة النهائية ،على
تخوم نهاية الفيلم� .صوت �صباح فخري
التاللي يحتل ال�شا�شة ،يحتل الهواء ،يترنم
وم�س ِكراً'' :خمرة الروح ال ُقبل� ،إن
�سكران ُ
تجودي ِ
ف�صليني''.
يذكر الحائر ال�شارد
�صوت المو�شح الفخم ّ
بما �أراد �أن ين�سى� .آخر مرة �سمعنا فيها
مقاطع من هذا المو�شح كان يوم غادر
النا�صرة .ك�أن الم�ضيف اللبناني قر�أ في عي َني
الحائر خطوته المقبلة فقال له�'' :إنتو
الفل�سطينية غريبين :العالم ك ّلو بي�شرب حتى
ين�سى� ،إنتو ال�شعب الوحيد اللي بي�شرب
ليتذكر ''.وبعدها قام يرق�ص على �صوت
الأغنية�'' :إن تجودي ِ
ف�صليني� ،إن تجودي
ِ
ف�صليني'' ...المو�سيقى ترتفع بقوة لت�صل �إلى
ارتفاعها نف�سه عندما غادر النا�صرة ...هذه
المرة ُي�ستكمل المقطع'' :في ظالل اليا�سمين''...
مو�سيقى عالية ثمِ ...
''�صليني�ِ ..صليني'' .القفلة
�شبه التامة.

ئت فـ ''جودي ِ
العائدِ :
و�صليني''
ظم ُ

ال�شارد الراحل الحائر ...يعود .ما زلنا في
�صوفية الترداد ال�صلواتي لنداء المو�شح
والتوق �إلى الجود والو�صل ،لينفتح م�شهد
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العودة على لقطة ما زلنا نتذكرها جيداً في
مطالع الفيلم .ال�شارد يجل�س على �سور بيته
الحجري القديم يت�أمل البيت والحديقة وربما
الال�شيء �أي�ض ًا .كذلك يقفز في وجهنا الجار
تعود على �سرقة الليمون ،نراه
الأرعن الذي ّ
على حاله يزعم ب�أنه ي�سقي ال�شجر وي�سقي
كذلك ال�شجيرة ال�صغيرة التي نقلها ال�شارد من
البيت �إلى الحديقة ع�شية الرحيل .عبث الحياة
الأولى من دون �أ�صباغ تجميلية.
ثم ،وهنا الـ ''ثيمة'' الأكبر في خاتمة
الفيلم ،ي�أتي الم�شهد الذرواتي الثري :الكنعانية
التي راقبها في الوادي الخالي من الماء تحمل
جرار اللبن في طول الوادي ما زالت هناك،
وهذه المرة عائدة هي الأُخرى وقد �أفرغت
اللبن وباعته .عادا مع ًا! تحمل الجرار الفارغة
بيدها وعلى ر�أ�سها .ت�سير وئيداً وبعيداً في قلب
تمنيت لو �أنها كانت
ال�شا�شة وتختفي �صورتها.
ُ
ت�سير في اتجاه الم�شاهدين ،في اتجاهنا نحن
الو�شّ احين الذين �أقالوا �إيليا �سليمان مبكراً
وا�ستكملوا �إخراج الفيلم ،فتكبر وتكبر ،تملأ
ال�شا�شة ك�أنها تطلع منها .ومهما يكن ،المهم
هنا �أن اللبن �صار على ر�أ�س الوادي ،و�سيفي�ض
فيه .بعد ترحاله الطويل ما عاد مقطع المو�شح
ودعه ''عي�شة ال حب فيها ،جدول ال ماء
الذي ّ
فيه'' قادراً على و�صف الوادي بدقة'' .العي�شة
اللي ال حب فيها'' ،المدينة الهاربة وال�صامتة
والجار والليمون الم�سروق و�أ�شياء �أُخرى ،هي
الماء الذي �أعاده .لكن فوق ذلك كله ،في�ض
اللبن المتخيل في الوادي هو الجود والو�صل
الذي ر�آه قارىء ورق اللعب متو�سداً الغيم
الأبي�ض في م�ستقبل ما .هنا نظل ندندن مع
المو�شح في تعاليه البديع�'' :إن تجودي

ف�صليني� ،إن تجودي ِ
ِ
ف�صليني''.
ن�شاء �أن يتوقف الفيلم هنا .عند هذه
النقطة بال�ضبط والكنعانية ت�صعد ر�أ�س الوادي
وتغيب فيه ،والمو�شح يتوا�صل� ،صانع ًا
''الخرجة'' الحقيقية للفيلم.
بعد الخرجة الأخيرة والحقيقية للفيلم،
�أقحم �إيليا م�شهداً ما بعد �أخير ،يتركنا في
حيرة نحن المخرجين اال�ستكماليين �إزاء �إبقائه
�أو حذفه من الفيلم .هنا نرقب حملقة ال�شارد
العائد جال�س ًا في بار �صاخب في حيفا ،يت�أمل
بابت�سامة خفية (�أمل �صاعد مع المو�سيقى،
مث ًال) �شباب ًا و�صبايا يرق�صون وي�شربون
ويتذكرون (تبع ًا لل�شعب اللي ي�شرب حتى
يتذكر) الم�ستقبل .تعبيرات با�سمة في وجهه
تالحق الغناء'' :عربي �أنا ...فنمت وحلمت
و�أ�شبعني ''.تناق�ض الفت� :أغنية دي�سكو بمذاق
قومي و�سيا�سي وهوياتي بامتياز'' ،عربي �أنا''،
ي�شدو بها �سكارى؟ هنا ،لو �أبقينا هذا الم�شهد
خاتمة للفيلم ال�ستدعينا ابن �سناء الملك� ،أحد
�أ�شهر و�شّ احي العرب ،كي يتدخل بر�أيه ب�ش�أن
هذا التناق�ض ال�صاعق الآمل والمبدع .فبح�سب
ابن �سناء والو�شّ احين والو�شّ احات ،ف�إن
''الخرجة هي القفل الأخير من المو�شح .وال�شرط
فيها �أن تكون حجاجية من ِقبل ال�سخف،
قِزمانية من قبل اللحن ،حارة محرقة ،حادة
من�ضجة ،من �ألفاظ العامة ولغات الخا�صة...
والم�شروع ،بل المفرو�ض في الخرجة� ،أن ُيجعل
الخروج �إليها وثب ًا وا�ستطراداً وقو ًال م�ستعاراً
على بع�ض الأل�سنةّ � ،إما �أل�سنة الناطق �أو
ال�صامت ...و�أكثر ما ُتجعل على �أل�سنة ال�صبيان
والن�سوان ،وال�سكر وال�سكران''...

