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عل ّيان*

الإنتاج الفني يف االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل**
''تالتين نجمة ت�ضوي على وادي ال�سرو''
ح�سين جميل البرغوثي

البو�سطة من رام اللـه
�إىل الظاهرية

في �شباط/فبراير  ،1989كنا معتقلين
في �سجن رام اللـه المركزي .كان نائم ًا
�إلى جانبي في خيمة االعتقال ،فقد �أعيد
�إلى هذا المعتقل مرة ثانية بعد خروجه منه
قبل �أ�سبوع .كان الجندي المناوب يراقبه
بحقد :ما الذي �أتى بهذا ال�شاب مرة ثانية �إلى
المعتقل خالل �أ�سبوع؟ ''بالت�أكيد �إنه مخرب
كبير''.
في اليوم التالي ،و�ضعونا في الحافلة
بهدف نقلنا �إلى معتقل الظاهرية في �أق�صى
* المدير التنفيذي لفرقة �سرية رام اللـه الأولى ورئي�س
مهرجان رام اللـه للرق�ص المعا�صر.
** الن�ص عبارة عن ورقة ُق ِّدمت خالل م�ؤتمر
''انتفا�ضة  :1987الحدث والذاكرة'' الذي نظمته م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية في دار النمر للفن والثقافة ــ
بيروت ،بتاريخ .2017/11/30

جنوب ال�ضفة الغربية ،والذي اف ُتتح خالل
االنتفا�ضة� .صعد الجندي المناوب �إلى
الحافلة ،ونادى عليه ب�صوت مرتفع .رفع يده
الي�سرى م�ؤكداً وجوده (في الحافلة) ،وكنت
جال�س ًا �إلى جانبه .جاء �إليه الجندي وانهال
عليه �ضربا؛ حاولت االبتعاد ،وتظاهرت ب�أنني
ال �أعرفه ،كي ال يقوم الجندي ب�ضربي �أي�ض ًا.
كان اعتقالي الأول ،واالعتقال الأول مرعب
ومخيف ،لكنه خطوة �أولى لفك عقدة الخوف
من االحتالل.
ا�ستمر الجندي في �ضربه مدة طويلة ،و�أنا
ارتجف خوف ًا ،وهو ي�صيح من �شدة الألم.
اليوم ،وبعد ثالثين عام ًا ،تم تعيينه مديراً
عام ًا لم�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ــ �أعتقد
فراج في هذا الموقع ،هو تقدير
�أن تعيين خالد ّ
لجيل االنتفا�ضة.
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االنتفا�ضة �إبداع �شعبي
ما هي العوامل التي �أنتجت االنتفا�ضة
كحالة �شعبية وا�سعة؟ �س�ؤال طرحه م�ؤتمر
''انتفا�ضة  :1987الحدث والذاكرة''.
■ في �سنة  ،1987كانت الذكرى الـ  39لنكبة
فل�سطين التي قال عنها �إليا�س خوري ''�إنها
فعل يجري في الحا�ضر�ُ ''.ش ّرد ال�شعب
الفل�سطيني في مخيمات اللجوء داخل فل�سطين
وخارجها ،عا�ش حياة ذل في مخيمات
اللجوء ،معتمداً على بطاقات الأونروا التي
ن�سميها (كرت الم�ؤن) لت�أمين غذاء �أطفاله،
واعتمد على البقجة التي كانت ت�أتي من دول
العالم لتوفير مالب�س عائلته.
■  20عام ًا على احتالل ال�ضفة الغربية،
والقد�س ،وقطاع غزة ،وما نجم عن االحتالل
من حكم ع�سكري ،و�إدارة مدنية �شكلتها
�سلطات االحتالل ،ومحاوالت �إ�سرائيلية لخلق
بديل من منظمة التحرير الفل�سطينية ممثلنا
ال�شرعي والوحيد ،وقد تمثلت تلك المحاوالت
في ت�شكيل روابط القرى ،وتعيين �ضباط من
جي�ش االحتالل لرئا�سة البلديات ،بعد
محاوالت اغتيال ثالثة من ر�ؤ�ساء البلديات
المنتخبين (ب�سام ال�شكعة؛ كريم خلف؛ �إبراهيم
الطويل) ،ونفي �آخرين (ال�شهيد فهد القوا�سمي؛
محمد ملحم).
■ افتتاح معتقالت مخ�ص�صة لل�شباب ما دون
عمر  18عام ًا؛ مثل معتقل الفارعة الواقع في
منطقة الأغوار ،حيث كانت �سلطات االحتالل
تعمل على تدمير م�ستقبل ال�شباب من خالل
حرمانهم من ا�ستكمال درا�ستهم الثانوية بعد
الخروج من المعتقل� ،أو محاولة تجنيدهم
للعمل معها من خالل تخويفهم.
■ اجتياح لبنان في �سنة  ،1982وما �أنتجه

من �صمود �أ�سطوري للحركة الوطنية اللبنانية
والمقاومة الفل�سطينية من جهة ،وخروج
منظمة التحرير الفل�سطينية من لبنان �إلى
تون�س ،واليمن ،والجزائر من جهة �أُخرى .يقول
الدكتور ح�سين البرغوثي في كتابه ''الفراغ
الذي ر�أى التفا�صيل'''' ،ورحلوا عن بيروت ــ
هم ،نحن الذين في الخارج''.
■ تحرير � 1500أ�سير فل�سطيني من �سجون
االحتالل بعد عملية تبادل �أ�سرى بين ''الجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطين ــ القيادة العامة''
واالحتالل الإ�سرائيلي ،ليرفع ه�ؤالء الأ�سرى
المحررون من الروح المعنوية لل�شارع
الفل�سطيني ،وي�شكلوا قادة ميدانيين ونماذج
للمقاومة الوطنية.
■ في تلك المرحلة ،وخ�صو�ص ًا بعد �سنة
 ،1982انتقلت �ساحة الن�ضال المركزية من
خارج الأر�ض المحتلة �إلى داخلها ،حيث
ارتفع وت�صاعد دور الحركات والمنظمات
الجماهيرية الطالبية ،والتطوعية ،والعمالية،
والن�سوية ،والنقابية ،والتعليمية ،والثقافية.
وجرى ت�أ�سي�س العديد من منظمات المجتمع
المدني في المجاالت ال�صحية ،والزراعية،
والحقوقية ،والثقافية ،والتي �ساهمت في
تقديم الخدمات للمجتمع الفل�سطيني ،في ظل
انعدام الخدمات المقدمة من طرف �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي .وقد عملت هذه
المنظمات على ت�شكيل �سلطة بديلة من �سلطة
االحتالل ،كمقدمة لال�ستقالل ال�سيا�سي (كان
هناك توجه لدى ف�صائل العمل الوطني
الفل�سطيني بعد الخروج من لبنان ،بنقل ثقل
العمل �إلى الداخل ،ومراكمته ومركزته هناك).
تلك هي بع�ض �أ�سباب اندالع انتفا�ضة
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 1987التي انطلقت في  9كانون الأول/
دي�سمبر ،والتي كانت �شرارتها ا�ست�شهاد 4
عمال من قطاع غزة في  8كانون الأول/

دي�سمبر ،في �إثر قيام �أحد الم�ستوطنين
الإ�سرائيليين متعمداً بده�س �سيارتهم ب�شاحنته
الكبيرة (المقطورة).

م�ساهمة الثقافة والفنون يف ت�شكيل الوعي الوطني جليل االنتفا�ضة
في تلك المرحلة ،وخ�صو�ص ًا ثمانينيات
القرن الما�ضي ،وتحديداً بعد �سنة ،1982
�ساهمت الثقافة والفنون في ت�شكيل الوعي
الوطني لجيل االنتفا�ضة وانخراطه في
الحركة الوطنية الفل�سطينية ،فالإنتاج الفني
والثقافي �ساهم في الحفاظ على الهوية
الوطنية والثقافية الفل�سطينية ،والتراث
ال�شعبي الفل�سطيني ،وحمايتهما من عملية
التهويد ،ف�ض ًال عن البعد الفني والجمالي لهذا
الإنتاج.

ال�صورة والبو�سرت
في �ستينيات القرن الما�ضي و�سبعينياته،
كانت ُتع ّلق �صورتان على جدران المنازل
الفل�سطينية :الأولى للزعيم الراحل جمال عبد
النا�صر ،والثانية لعبد الحليم حافظ .عبد
النا�صر المخل�ص ،وعبد الحليم حافظ اليتيم،
الفقير ،الحزين الذي �صعد نجمه في عالم
معبراً عن �أحالم جيل ال�شباب
الغناء لي�صبح ّ
وتطلعاتهم ،ومغني ًا للثورة.
في الثمانينيات ،ا�ستبدل جيل االنتفا�ضة
هذه ال�صور بلوحات كامل المغني ،و�سليمان
من�صور ،وفتحي غبن ،ونبيل عناني ،وع�صام
بدر ،و�إ�سماعيل �شموط ،وبو�ستر ت�شي جيفارا،
ور�سومات ناجي العلي التي كانت ُتن�شر في
جريدة الميثاق .وكانت الحركة الوطنية تقوم
بطباعة هذه اللوحات وتبيعها في المكتبات،
ومعار�ض الكتب في الجامعات.

الأغنية
كان الكا�سيت بدي ًال من موبايل اليوم ،وقد
ا�ستمع جيل االنتفا�ضة �إلى الأغاني الوطنية
فقط ،بل �إن بع�ضهم كان لديه موقف من
تعبر
اال�ستماع �إلى الأغاني الأجنبية كونها ّ
عن ثقافة �إمبريالية .ا�ستمعنا وحفظنا ورددنا
في رحالتنا و�أعمالنا التطوعية �أغاني ال�شيخ
�إمام ،ومار�سيل خليفة ،وزياد رحباني ،و�أحمد
قعبور ،وخالد الهبر ،وجورج قرمز،
والعا�شقين ،و�صابرين ،والرحالة ،وفرقة يعاد،
وفرقة الطريق ،وفرقة بلدنا ،و�أغاني وليد عبد
ال�سالم� .أغانٍ ثورية من م�صر ،ولبنان،
والعراق ،وفل�سطين ،والأردن.

امل�رسح
في �سنة  ،1983قامت فرقة الحكواتي
المقد�سية با�ستئجار �سينما رغدان التي كانت
وحولتها �إلى م�سرح
تعر�ض �أفالم ًا �إباحيةّ ،
بعد �إعادة ت�أهيلها� .ش ّكل هذا الم�سرح مركزاً
ثقافي ًا وطني ًا في تلك المرحلة ،كان بالن�سبة
�إلينا م�ساحة مهمة لم�شاهدة م�سرحيات
المت�شائل ،وحكايات ال�صالة الأُخرى ،وجليلي
يا علي ،وق�صة العين وال�سن ،وم�شاهدة
�أم�سيات مو�سيقية ،وعرو�ض راق�صة،
واحتفاالت فنية في منا�سبات وطنية ،لكن
�سلطات االحتالل كانت تغلق الم�سرح �أحيان ًا
عندما يتم تنظيم احتفال فني في �أم�سية

اإلنتاج الفني يف االنتفاضة الفلسطينية األوىل

وطنية .وعالوة على م�سرح الحكواتي ،ظهرت
مجموعة من الفرق الم�سرحية المهمة ،مثل
م�سرح �سنابل ،وم�سرح الق�صبة ،وغيرهما.

الرق�ص ال�شعبي والفنون ال�شعبية
�شكلت فرق الرق�ص ال�شعبي والفنون
ال�شعبية� ،أحد �أهم الأ�شكال الفنية التي �ساهمت
في ت�شكيل الوعي الوطني وحماية التراث
ال�شعبي الفل�سطيني ،فت�أ�س�س العديد من الفرق،
و ُنظمت المهرجانات والم�سابقات في
الجامعات ،وخ�صو�ص ًا في جامع َتي بيرزيت
وبيت لحم .وقد قدمت هذه الفرق عرو�ضها في
ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وحيفا،
والنا�صرة ،وعكا ،والجوالن ال�سوري المحتل
بح�ضور جماهير غفيرة ،حتى �إن بع�ض هذه
الفرق قدم عرو�ضه في الجامعة العبرية،
بدعوة من لجنة الطالب العرب في الجامعة.
وكان نجم الزجل ال�شعبي راجح ال�سلفيتي
ي�شهد �صعوداً في تلك الفترة ،وكانت الأغاني
تبث روح الحما�سة لدى �أبناء
والرق�صات ّ
ال�شعب الفل�سطيني كافة؛ ففرق الفنون ال�شعبية
الفل�سطينية ،و�سرية رام اللـه الأولى ،و�شرف
الطيبي ،وغ�سان كنفاني ،و�سردا ،كانت على
تما�س تام وتالحم مبا�شر مع الجمهور
ٍ
الفل�سطيني ،وكذلك فرقة �أغاني العا�شقين
الفل�سطينية.
كانت �أغاني ''عن �إن�سان'' ،و''دخان
البراكين'' ،و''هز الرمح بعود الزين'' ،و''بارودة
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ع البارودة'' ،و''ا�شهد يا عالم علينا وع
ردد في كل �ساحة ،وجل�سة ،ورحلة،
بيروت''ُ ،ت َّ
وعمل تطوعي.
تميزت جامعة بيرزيت في تلك المرحلة
بتنظيم مهرجان ليالي بيرزيت من طرف
مجل�س الطلبة ،والذي �ساهم في �إطالق �أهم
الفرق الفنية الفل�سطينية مثل �صابرين،
والفنون ال�شعبية ،و�شرف الطيبي ،وجذور،
و�سردا ،وغ�سان كنفاني ،والحكواتي ،و�صندوق
العجب ،ويعاد.

ال�سينما
على الرغم من �أن ال�سينما الفل�سطينية
ظهرت وانطلقت وتم�أ�س�ست في الخارج من
خالل �أق�سام ال�سينما التابعة لمنظمة التحرير
الفل�سطينية وف�صائلها المتعددة ،ف�إنه ،وفي
نهاية ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات ،بد�أ
مجموعة من �سينمائيي الأر�ض المحتلة
بالظهور مثل مي�شيل خليفي ،وجورج خليفي،
و�إيليا �سليمان ،ور�شيد م�شهراوي ،ومي
م�صري ،الذين با�شروا العمل على �إنتاج
�أفالمهم ،منها ''الذاكرة الخ�صبة'' ،و''معلول
تحتفل بدمارها'' ،و''عر�س الجليل'' لمي�شيل
خليفي.
وكان من الطبيعي جداً �أن ن�صل �إلى
مرحلة االنتفا�ضة ،وخ�صو�ص ًا بعد التعبئة
الوطنية التي كانت الحركة الثقافية والفنية
جزءاً منها.

االنتفا�ضة الفل�سطينية �إبداع �شعبي
في  9كانون الأول/دي�سمبر 1987
انتف�ض ال�شعب الفل�سطيني؛ انتف�ض على قمع
االحتالل مطالب ًا بحريته وا�ستقالله ،وانتف�ض

على خوفه ،وانتف�ض على جيل النكبة الذي
رهن حياته منتظراً عودته على �أيدي جيو�ش
عربية ،وخائف ًا من نكبة �أُخرى؛ �س�ألني والدي
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خالل حرب الخليج الأولى'' :وقتي�ش راح
نهاجر يابا؟''
انتف�ض �أطفال الحجارة ،ولم ينتظروا
جي�ش ًا عربي ًا ،وال حلو ًال خارجية .كانت
و�سيلتهم الن�ضالية بين �أيديهم و�أمام �أعينهم،
وعلى �سنا�سل �أرا�ضيهم ،وفي �أرا�ضي الزيتون
التي يقطفونها في مخيمات العمل التطوعي،
وعلى �أنقا�ض بيوت الأ�سرى التي هدمها
االحتالل ،والتي قاموا ب�إعادة بنائها في عمل
تطوعي ،وكانت ت�شكل المرمى/الجول في
لعبة كرة القدم في الحارات و�أزقة المخيم،
وكانت الفتيات ي�شكلن منها لعبة بيت بيوت.
كان الحجر و�سيلتهم الن�ضالية الب�سيطة
والم�ؤثرة ،التي �أ�صبحت رمزاً ن�ضالي ًا �إبداعي ًا.
هناك وقت لرمي الحجارة ،وهناك وقت
لجمعها .هذا ما قالته م�سرحية ''حرب'' التي
ُعر�ضت في فل�سطين.
اندلعت االنتفا�ضة من خالل تظاهرات
�شعبية في المدن والقرى والمخيمات� ،شارك
فيها جميع �أبناء ال�شعب الفل�سطيني� :أطفا ًال،
و�شباب ًا ،ون�ساء ،ورجا ًال ،وطلبة ،وعما ًال،
ومهنيين ،و�أكاديميين ،وفنانين.
�أبدع ال�شعب الفل�سطيني في انتفا�ضته التي
لم تقت�صر على مواجهات يومية فح�سب ،بل
امتدت �أي�ض ًا �إلى التعليم ال�شعبي في ظل �إغالق
المدار�س والجامعات .كما اع ُتمدت منتوجات
االقت�صاد المنزلي بدي ًال من الب�ضائع
الإ�سرائيلية ،وت�شكلت حماية جماهيرية
للعمال الذين رف�ضوا العمل في الم�ستعمرات،
وللمحالت التجارية التي كانت تغلق �أبوابها
يومي ًا في ال�ساعة � 11صباح ًا للم�شاركة في
الإ�ضراب ،فاالحتالل كان يك�سر �أقفال الأبواب
التجارية ويفتح المحالت ،فتبقى المحالت
مفتوحة و�آمنة �إلى �أن ي�أتي ال�شباب حاملين

�أقفا ًال جديدة ويقومون ب�إعادة �إغالقها .لقد
انخرطت مكونات ال�شعب الفل�سطيني كلها في
االنتفا�ضة بقرار ذاتي وبو�سائل متنوعة ،فلكل
دوره في الن�ضال ،وكان ال�شارع لنا.

الفن واالنتفا�ضة
مع اندالع االنتفا�ضة ال�شعبية ،انخرطت
الحركة الفنية الفل�سطينية والفنانون
الفل�سطينيون فيها ،من خالل �إنتاج �أعمال
تعبر عن روح
فنية ،وتقديم عرو�ض ّ
االنتفا�ضة والمقاومة ال�شعبية .كان الفنانون
ينتجون �أعمالهم م�ساء ،وفي ال�صباح
ي�شاركون في التظاهرات والم�سيرات ال�شعبية.
وقد اعتقل االحتالل العديد منهم ،و�أغلق
الم�ؤ�س�سات الثقافية.
جاء في النداء الثالث للقيادة الوطنية
الموحدة ال�صادر في كانون الثاني/يناير
�'' :1988إلى الأكاديميين والفنانين بمختلف
تخ�ص�صاتهم ...االنتفا�ضة بحاجة �إلى جهد كل
منكم ،فلت�شاركوا في اللجان الوطنية وال�شعبية
واللجان المتخ�ص�صة والم�ساهمة الفعالة في
االنتفا�ضة؛ �سواء ب�أعمال التموين والمعونة� ،أو
الكتابة الأدبية ،و�صياغة الأغاني والأهازيج
وال�شعارات ،والم�ساهمة في الحمالت
الإعالمية ،و�أي�ض ًا تنظيم الم�سيرات
واالعت�صامات �ضد �سيا�سة االحتالل ''.وفي
ندائها رقم ( 20نداء القد�س) ال�صادر في 22
حزيران/يونيو  1988حددت في برنامجها
الكفاحي �أن يكون '' 1تموز [يوليو] يوم التراث
الفل�سطيني ،تقام فيه الندوات والمعار�ض
وغيرها من �أجل �إبراز الوجه الح�ضاري لتراثنا
الوطني و�صيانته من محاوالت الطم�س
والت�شويه ''.و�أي�ض ًا في ندائها رقم ( 41نداء
التحدي واال�ستمرار) ال�صادر في  12حزيران/
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يونيو  ،1989حددت في برنامجها الكفاحي
�أن يكون ''ال�سبت  1تموز [يوليو] يوم التراث
الفل�سطيني ،تقام فيه المهرجانات والمعار�ض
تم�سك �شعبنا
التراثية والبازارات ت�أكيداً على ّ
بتراثه وحفاظه عليه من محاوالت التزوير''.
و�أي�ض ًا في ندائها رقم ( 58نداء التحدي
للحكومة العن�صرية) ال�صادر في  13حزيران/
يونيو  ،1990حددت في برنامجها الكفاحي
�أن يكون ''الأحد  1تموز [يوليو] يوم التراث
الفل�سطيني ،تقام فيه معار�ض التراث ويرتدي
فيه �شعبنا الزي الوطني ،و ُتحيى حلقات
الدبكة والغناء ال�شعبي''.
لقد �شكلت االنتفا�ضة م�صدر �إلهام
للفنانين الفل�سطينيين وللفرق الفنية ،و�شكلت
نداءات القيادة الوطنية مرجع ًا وموجه ًا عام ًا
للحركة الفنية ،فانخرط الفنان الفل�سطيني في
االنتفا�ضة ،من خالل م�شاركته في التظاهرات
تعبر
والم�سيرات اليومية ،و�إنتاج �أعمال فنية ّ
عن روح االنتفا�ضة.

ال�صورة والبو�سرت
لل�صورة والبو�ستر مكانة مهمة في المجتمع
الفل�سطيني ،وخالل فترة االنتفا�ضة ،تم �إنتاج
العديد من البو�سترات من طرف منظمة التحرير
الفل�سطينية وف�صائلها المتعددة ،ف�ض ًال عن
البو�سترات التي �أنتجتها الم�ؤ�س�سات
والمنظمات الأهلية واللجان ال�شعبية.
وا�ستخدمت البو�سترات في معظمها الحجر
وعبرت عن
كرمز لالنتفا�ضة والمر�أة والطفلّ ،
واقع االنتفا�ضة و�أ�ساليبها الن�ضالية المتنوعة.

الأغنية يف االنتفا�ضة
�ساهمت الأغنية في االنتفا�ضة ب�شكل
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كبير ،من خالل الأغاني التي �أنتجتها فرق
وزجالون .و�س�أ�ضرب مث ًال هنا
فنية ،وفنانونّ ،
ما �أنتجته فرقتا �صابرين ،والفنون ال�شعبية
الفل�سطينية.

فرقة �صابرين

�أ�صدرت فرقة �صابرين خالل ال�سنة الأولى
لالنتفا�ضة �ألبوم ''موت النبي'' الذي عملت
على ت�أليف وتلحين جزء منه قبل االنتفا�ضة.
احتوى الألبوم على � 7أغانٍ  ،و 3مقطوعات
مو�سيقية ،والأغاني من ت�أليف ح�سين
البرغوثي و�صبحي الزبيدي ،ومن �ألحان �سعيد
مراد ،وغناء كاميليا جبران.
حملت الأغاني عناوين :حب؛ خيال
المزغرتات؛ �شيلة بيلة؛ عي�ش يا كدي�ش؛ �أغنية
وطنية؛ �أغنية للطفولة؛ يا حاللي .وحملت
المقطوعات المو�سيقية عناوين :موت النبي؛
رق�صة المقاومة؛ ارتجال على رق�صة القمر.
عبرت هذه الأغاني عن الواقع الذي يعي�شه
ّ
ال�شعب الفل�سطيني قبل االنتفا�ضة وخاللها،
من خالل �أ�سلوب مو�سيقي معا�صر �ش ّكل ثورة
في مجال الأغنية الوطنية في تلك الفترة.
وهنا �أقتب�س كلمات بع�ض الأغاني:

''يا حاللي''
من ت�أليف ح�سين البرغوثي الذي قال عنها
في كتابه ''الفراغ الذي ر�أى التفا�صيل''�'' :إنها
�أغنية ــ نبوءة بالهزة القادمة''.

ومرت �صارت ذكرى/ذكرى
حكاية
ّ
وهبت �ص ّفت
ومرت �ص ّفت جمرة/جمرة ّ
ّ
ثورة/وغابة انحرقت �صارت خ�ضرا/
يهبوا
و�أمي �صبرا قالت مرة/فواج فواج ّ
النا�س.
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''�أغنية وطنية''
غابت علينا ال�شم�س يا جحي�شتي يلال/
وتوكلي ع اللـه/نغير
علينا نعجل �شوي ّ
التاريخ نو�صل المريخ/ونطلع ال�شيطان
ون�شوفوا لي�ش زعالن/منذ الأزل علينا/
علينا نعيد المجد غابر علينا نغير
والخيم/والعي�شة
ال�شوادر/ال�شوادر
مثل الغنم/والزعيم اللي هرب/م�ش
من تقاليد العرب/ال عند العرب عيب
و�سرها في الغيب /علينا نعمل العجايب
علينا نعرف ال�سبايب/ال�سبايب والعلل/
والع�شاير في الملل/في الذي منا انتهب
وفي التاريخ اللي انتكب/م�ش نكبة
ونكبتين/يا ليلي يا عيني يا عين.
وخالل فترة االنتفا�ضة عملت فرقة �صابرين
على �إنتاج �ألبوم ''جاي الحمام'' الذي �صدر في
�سنة  ،1994والذي احتوى على � 9أغانٍ
ومقطوعة مو�سيقية .الأغاني من ت�أليف ح�سين
البرغوثي ،و�ألحان �سعيد مراد ،وغناء كاميليا
جبران .حملت الأغاني عناوين :النوري؛
ر�سالة مبعد؛ تالتين نجمة التي تم ت�أليفها في
ذكرى مرور � 30شهراً على االنتفا�ضة؛ رام
يماي؛
اللـه 89؛ الخ�ضر؛ جاي الحمام؛ ّ
القر�صان؛ �أبو حبلة.
و�س�أتطرق الحق ًا �إلى الحديث عن هذا
الألبوم.

فرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية

خالل االنتفا�ضة الأولى �أنتجت فرقة
الفنون ال�شعبية الفل�سطينية �ألبوم ًا غنائي ًا
حمل مجموعة من الأغاني ال�شعبية التي �أعيد
ت�أليفها بما يتالءم مع واقع االنتفا�ضة
ومفرداتها وم�صطلحاتها� ،إلى درجة �أن هذه

الأغاني �أ�صبحت ُتردد في الم�سيرات
والتظاهرات ،وقد اع ُتقل ملحن هذه الأغاني
الفنان �سهيل خوري لـ � 6أ�شهر في �أثناء
عودته من �ستوديو الت�سجيل حام ًال �آالف
الأ�شرطة التي تمت طباعتها.

امل�رسح
�ساهم الم�سرح الفل�سطيني في االنتفا�ضة
�أي�ض ًا ،وذلك من خالل �إنتاج العديد من
العرو�ض الم�سرحية ،منها :كفر �شما؛
الع�صافير؛ موتى بال قبور؛ م�سرحية �أن�صار
التي عالجت مو�ضوع معتقل النقب وق�ضايا
الأ�سرى� ،إذ كان قد جرى افتتاح معتقل �أن�صار
في �صحراء النقب مع بداية االنتفا�ضة ،والذي
�ضم �آالف المعتقلين الفل�سطينيين في �أق�سامه
ال�ستة .وقام م�سرح الحكواتي بفتح �أبوابه �أمام
الفرق الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا فرقة الفنون
ال�شعبية الفل�سطينية ،وفرقة �سرية رام اللـه
الأولى للرق�ص ،لإجراء تدريباتهما في
الم�سرح ،ب�سبب �صعوبة التدريبات في مدينة
رام اللـه ،كما ا�ست�ضاف ونظم العديد من
الأم�سيات الفنية الت�ضامنية مع االنتفا�ضة
الفل�سطينية.

فرق الرق�ص
تميز دور فرق الرق�ص ال�شعبي خالل
االنتفا�ضة الفل�سطينية بكونها فرق ًا تقدم
م�ستلهمة من
عرو�ض ًا �شعبية و�أغاني وطنية
َ
التراث ال�شعبي الفل�سطيني ،ف�أنتجت فرقة
الفنون ال�شعبية الفل�سطينية عر�ض مرج ابن
عامر ،و�أنتجت فرقة ال�سرية عر�ض جبينة،
وكانت الفرق تمار�س تدريباتها على م�سرح
الحكواتي في القد�س بعد انتهاء م�شاركة
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�أع�ضائها في التظاهرات والم�سيرات ال�شعبية،
وقدمت عرو�ض ًا فنية للت�ضامن مع �أهالي
ّ
الأ�سرى .ومن �أهم ما ميز هذه الفرق هو �شكل
التعاون والت�شبيك فيما بينها ،فعند �إنتاج
فرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية عر�ض مرج
ابن عامر ،قامت با�ستعارة راق�صين من
ال�سرية ،نظراً �إلى اعتقال مجموعة من �أع�ضاء
الفرقة ،وبعد اعتقال  50ع�ضواً من ال�سرية
خالل �شباط/فبراير ــ �آذار/مار�س ،1989
و�إغالق ال�سرية ،فتحت فرقة الفنون ال�شعبية
�أبوابها �أمام فرقة ال�سرية لإقامة تدريباتها
وعقد اجتماعاتها .وقد �ساهمت فرق الرق�ص
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في �أرا�ضي  ،1948في �إنتاج �أعمال فنية
راق�صة ،كان من �أهمها فرقة موال للرق�ص
ال�شعبي والحديث من النا�صرة.

ال�سينما
�أُنتج العديد من الأفالم الوثائقية
الفل�سطينية خالل االنتفا�ضة ،وكانت في
معظمها �أفالم ًا ت�سجيلية ت�صور وتو ّثق واقع
االنتفا�ضة ،مثلما هو �أ�سلوب �سينما الثورة
الفل�سطينية في �إنتاج الأفالم الت�سجيلية
والوثائقية.

�س�ؤال مت�أخر ،ولكن!!
هل حظيت الحركة الفنية باحترام
المجتمع الفل�سطيني وتقديره؟ وهل �شكلت
الإنتاجات الفنية الفل�سطينية خالل
االنتفا�ضة الأولى قيمة فنية� ،أم �إنها كانت
مجرد م�ساهمة ن�ضالية في حدث وطني
انتهت مع انتهائه؟
في اعتقادي نعم ،حظيت الحركة الفنية
الفل�سطينية خالل االنتفا�ضة الأولى باحترام
وتقدير من جانب المجتمع الفل�سطيني،
والقيادة الموحدة لالنتفا�ضة ،اللذين اعتبرا �أن
الفن ي�ؤدي دوراً مهم ًا في الثورة ،فقد ك ّنا على
قناعة تامة بمقولة�'' :أعطني م�سرح ًا ُ�أ ِ
عطك
ثورة'' .وقامت الفنون والإنتاجات الفنية بدور
مهم في بناء الوعي الوطني الجماعي،
وت�شكيل الهوية الوطنية الفل�سطينية.
عالوة على ذلك� ،شكلت معظم الإنتاجات
الفنية قيمة فنية وثورة فنية حقيقية؛ ف�أغاني
�صابرين كانت تجديداً في المو�سيقى
الفل�سطينية من حيث الكلمة واللحن والأ�سلوب،
وفرق الرق�ص خرجت من عباءة التقليد لتقوم

بالتجديد في الرق�صات والأغاني والأزياء.
وما زال �أثر هذه الإنتاجات الفنية را�سخ ًا في
عقل ال�شارع الفل�سطيني ووجدانه ،كما ال يزال
�أثر االنتفا�ضة را�سخ ًا في عقل ال�شارع
الفل�سطيني ووجدانه كمرحلة �سيا�سية نعتز
بها وبقيمها.
كانت الإنتاجات الفنية والأن�شطة الثقافية
�إحدى �آليات االنتفا�ضة التي �ساعدت ال�شعب
الفل�سطيني على الت�أقلم وال�صمود ،ومثلت �أحد
�أ�شكال التعبير عن �أهداف االنتفا�ضة في
الحرية واال�ستقالل .لقد �ساهمت الإنتاجات
الفنية في حفظ الذاكرة الجمعية لالنتفا�ضة
وحمايتها.
اليوم ،وبعد مرور  30عام ًا على
االنتفا�ضة الأولى ،وما تعي�شه فل�سطين من
حالة انق�سام �سيا�سي مخجلة انعك�ست على
المجتمع ،ومن �سيا�سات قمعية من طرف
االحتالل الإ�سرائيلي ،تتمثل في زيادة عدد
الم�ستعمرات ،وعزل المدن الفل�سطينية ،وعزل
القد�س ،ومحاولة ف�صلنا عن �أهلنا في �أرا�ضي
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 ،48نجد �أنف�سنا اليوم مثلما كتب ح�سين
البرغوثي في �أغنية ''تالتين نجمة'' التي �ألفها
بمنا�سبة مرور � 30شهراً على االنتفا�ضة
الأولى '':تالتين نجمة تهوي على وادي
ال�سرو/ن�ص العمر يهوي/وتغيرت الأيام
واتبدلت الأحالم/واتك�سرت �سروة''.
اليوم ،لم يعد البو�ستر ،وخ�صو�ص ًا ذلك
الذي ُتنتجه ف�صائل العمل الوطني ،يحمل
قيمة فنية ،و�إنما تحول �إلى تقليد لبو�سترات
الحركات الإ�سالمية (�صورة فوتوغرافية
لأ�سير �أو �شهيد �أو قائد ،بخلفية �أ�سلحة
وقنابل ونيران مع �شعارات مكثفة) .اليوم،
وللأ�سف ،ف�إن بع�ض ال�شخ�صيات الي�سارية
يهاجم بو�ستراً لمهرجان رام اللـه للرق�ص
المعا�صر لأنه ي�ستخدم �إحدى �صور
االنتفا�ضة الأولى تخليداً لذكراها الـ ،30
الأمر الذي �أعاد �إلى ذاكرتي بو�ستر الفنان
رمزي �أبو ر�ضوان الذي ُن�شر في االنتفا�ضة
الأولى ،والذي يجمع بين الطفل الذي كان
يواجه جنود االحتالل على مدخل مخيمه،
وبين �صورته (الفنان رمزي �أبو ر�ضوان)
مو�سيقي ًا يحمل �آلته المو�سيقية.
اليوم ،وللأ�سف ،تقدم �إحدى طالبات جامعة
بيرزيت مداخلة في م�ؤتمر الثقافة الفل�سطينية
�إلى �أين؟ تعتبر فيها �أن �ألبوم ''جاي الحمام''
يعبر عن حالة انك�سار �سيا�سي
لفرقة �صابرين ّ
بعد �أو�سلو ويدعو �إلى ال�سالم ،وتعتبر الأغاني
التي �أنتجتها حركة ''حما�س'' في االنتفا�ضة
الثانية ت�صنع ثقافة مقاومة ،وتتجاهل �أو ال
تعلم� ،أن �ألبوم ''جاي الحمام'' كان قد �أُنتج في
االنتفا�ضة الأولى ،وتم توزيعه في �سنة ،1994
و�أن �أغنية ''جاي الحمام'' ال عالقة لها ب�أو�سلو
وباتفاقية ال�سالم ،بل هي �أغنية عن مطاردي
االنتفا�ضة ،وتقول كلماتها:

''جاي الحمام''
�أكلك جرادة مغم�سة بلقمة ع�سل/
لب�سك خي�ش وبر جمال/دربك �شوك/
زهوره قالل/يا قمر ع حدود/يا نبي
البراري/و�سعوا
مطرود�/صوته بنده في
ّ
الطرقات/لغزالن المحبة وال�سالم/
جاي الحمام من الجبل.
وبما �أن الأمل قوة ،فقد ظهرت خالل الأعوام
الأخيرة ،مجموعة من الفنانين والم�ؤ�س�سات
الفنية التي �شكلت ظاهرة ثقافية وفنية
معا�صرة ،وخلقت ثورة على م�ستوى الخطاب
الثقافي والفني .وهذه الظاهرة خرجت من
عباءة الكوفية الفل�سطينية ،بمعنى �أن الإنتاج
الفني الفل�سطيني ال بد من �أن يقابل بالترحاب
والت�ضامن كونه فل�سطيني ًا فقط ،و�أ�صبحت
تقدم �أعما ًال فنية تحظى بتقدير نقدي لقيمتها
الفنية ،مثل مجموعة من الفرق الم�سرحية
والغنائية ،وال�سينمائيين ،وفرق الرق�ص،
والمهرجانات الفنية.
وما يميز هذه الظاهرة هو عمق وقوة
التعاون الم�شترك بين الفنانين الفل�سطينيين
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س
وفل�سطينيي الـ  48وفل�سطينيي الخارج ،ف�ض ًال
عن تعاونهم مع فرق وفنانين وم�ؤ�س�سات
فنية عربية و�أجنبية.
والأهم من ذلك� ،أن هذه الفرق
والمهرجانات وه�ؤالء الفنانين �أ�صبحوا
ي�شكلون رداً ثوري ًا عميق ًا �صريح ًا وا�ضح ًا على
�إنتاجات الحركات الإ�سالمية.
�أُنهي بما قاله المو�سيقي �سمير جبران:

علينا �أ ّال ن�ست�سلم لهذه الهوية ،في�أتي
عملنا بطولي ًا لأننا نحب �صورة البطل

اإلنتاج الفني يف االنتفاضة الفلسطينية األوىل

فينا .ولكن علينا� ،أي�ض ًا� ،أ ّال ن�ست�سلم لهذه
الهوية فن�صبغ عملنا بروح ''ال�ضحية''
الب ّكاءة ،لأننا نحب �صورة ال�ضحية.
على المثقف والفنان الفل�سطيني
�أن يخرج من ال�صورتين المذكورتين،
فينتج عمله الفني على قاعدة �أننا ب�شر
عاديون ،ال �أبطال �أو مجرد �ضحايا،
وعلى قاعدة �أن ما يجري من حولنا
من ا�ضطهاد واحتالل للأر�ض والذاكرة
والواقع والأحالم� ،إنما هو واقع �سيا�سي
متغير وزائل بال�ضرورة .وعلى الفنان
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الفل�سطيني تحديداً� ،أ ّال ي�سمح للواقع
ب�أن ُيثقل هويتنا ال�سيا�سية ويزيد من
�ضغطها على الثقافة والإبداع؛ ك�أن
يعرف عن نف�سه ب�أنه ''فنان فل�سطيني''،
ّ
ال ''فنان من فل�سطين''.
فـ ''الفنان الفل�سطيني'' هو َمن تهيمن
على معاييره الفنية الهوية الفل�سطينية،
� ّأما ''الفنان من فل�سطين'' فهو َمن
يغ ّذي هويته ال�سيا�سية والوطنية ثقافة
وتحريراً.
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الطب الشرعي في فلسطين
دراسة أنثروبولوجية
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