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فل�سطني يف مرايا الثقافة العربية

�أ�سامة حممد*

�ل�سورة �ملفقودة

حممد �لزعرت

كيف يراه اللـه؟

كيف يرى اللـه هذا الفيلم من ُعزلته

منذ مئة عام منها...

منذ م�ؤتمر بازل ١٨٩٧ حتى اإ�شهار اآخر.

ه� ال�شميع الب�شير.

ْ
ئُه �شاعة �شاء عًا.. ويبِطّ

َّ
�شر

ُ
ه� الذي ي�شتطيع اأن يراه م

وحده القادر على اإيقاف ال�ش�رة.. �شت�ب كادر!

ه� با�ش�ورد كل �ش�ت و�ش�رة.

 ال�شرد المت�شظي.
ّ

رب

كيف يرتب الملفات... عناوين اأ�شماء ت�اريخ األ�انًا ن�طات م��شيقية!

لي�ص �شهاًل عليه في كل ما يرى ف�شُل ''العائد اإلى حيفا'' عن ''العائد اإلى حم�ص''، با�شل 

�شحادة عن با�شل ال�شفدي؛ اأوالد الغيت� عن ''اأوالد الغيت�''؛ جدار برلين عن جدار فل�شطين 

عن جدار الزمن العازل؛ ثقب الزمن بالزمن؛ زمن المحرقة ي�شت�طن زمن الفل�شطينيين، 

يحرقه من الزمن، يعزله، ي�ؤلف جدار زمن عازاًل؛ الخدعة ال�شينمائية الرقمية ''ريبالي�ص؛ 

.)replace; keep booth; delete( ''كيب ب�ث؛ ديليت

اإنغريد بيرغمان تلعب غ�لدا مئير بداًل من مهيبة خ�ر�شيد؛

* مخرج وكاتب �ش�ري.
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�شحايا تقتل ال�شحايا؛

مياوم�ن يقتل�ن ت�ائمهم ويرم�نهم في قبر ال�ش�رة،

رّقم�ن جبينهم من ال�شفر اإلى الالنهاية،
ُ
ي

كي ال تت�ه... يا... اللـه.

اأنت الذي يرى اأودي�شة الـ ''د. ن. اأ.''..

الأحمد الزعتر

ومحمد الزعتر

دته.
ّ
محمد... �شديق طف�لتي الذي ''م�شت الغي�م و�شر

اأتُه'' في قرية الرامة، م�شقط راأ�شه وربما راأ�شي..
ّ
مْت معاِطَفها الجباُل وخب

َ
ور

ة الجبل.. نهاية العالم. قدماه في 
ّ
. ي�شعد قم

ْ
.. ال مدار�ص وال األف باء

ْ
 ال ماء وال كهرباء

َ
ي�م

ال�حل وراأ�شه في ال�شماء.

محمد الذي �شيكبر واأكبر ويَتعتَّر فيتع�شكر ويحا�شر تل الزعتر ''نازاًل من نحلِة الجرح القديم'' 

اإلى ''جي�ص الدفاع'' ــ ''�شرايا الدفاع''، يحا�شر تل الزعتر.

كان محمد... �شار محمد الزعتر.

ة الجبل.. اأروي 
ّ
في ال�ش�رة المفق�دة كنت وكان. اأجيء من الالذقية اإلى الرامة. ن�شعد قم

الالذقية. ويغني العتابا.

�شّق لها غبار.. وحا�شر 
ُ
�شّق له غبار في رك�ب الحمير. ثم ركب الـ ''ت ٦٢'' التي ال ي

ُ
كان ال ي

المخيم.

هذا لي�ص �شخرية عن�شرية من فقراء ياأت�ن من خلف البقر وي�شحك�ن ل�ش�رتهم في زجاج 

الع�ا�شم... هذا حزن و�شينما.

ال�شينما عين اللـه الثالثية االأبعاد.. فيها كنت وكان.

ُه.
ّ
كان اأ�شقر اأخ�شر العينين. �شار ع�شكريًا و�شرت �شينمائيًا. �شار يفخر بي واأحب

ه� الذي يجل�ص اأمام كاميرتي في فيلم ''خط�ة خط�ة''،

.''
ْ
م

ْ
م

ْ
اأ�شاأله: ''هل �شَتقُتل؟'' ويجيب: ''م

طلبت منه اأاّل ينظر في العد�شة.. كم كنت �شاذجًا.. ليته نظر في العد�شة.. لراأيتم عينيه..

جماٌل قاتل.

�ل�سورة �ملفقودة

في البدء كانت فل�شطين. ولدُت فراأيتها.. ت�شكن بيتنا.. الغرَف والمنامات.

رُتها. �ش�رة بال �ش�رة.
َّ
لم يكن لها �ش�رة.. فت�ش�
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 من المخيلة االأولى.. قبل االأخ�ين ل�ميير واالأخ�ين تافياني واالأخ�ين ك�هين.. 
ّ
ب

ُ
ح

واالأخ�ين اأ�شْد.

لم نكن نملك رادي�اً وال تلفزي�نًا.

كّنا نتفرج على ال�ش�رة في ال�شعر.

كان امروؤ القي�ص والجاهلي�ن والمتنبي وابن زيدون والبدوي والمجن�ن ي�شيئ�ن الفقر 

بال�شعر.

د.
َ
ر
َ
 الب

ُّ
ب

َ
 الزجاج.. وح

ُ
تنقر ال�ش�ر

لم اأحلم باأن اأك�ن �شينمائيًا

كنت اأحب اأن اأك�ن بطاًل في فيلم اللـه.

فّتت الظلم في فيلم من �شخ�شيتين هما العدل والظلم
ُ
بطل عادل ي

.. فعبدتها.
ْ
ى فكانت

ّ
 فل�شطين محل اللـه. تنح

ْ
في انـتخابات الحـ�ا�ص حلَّت

عبدت ''اإلهًا ال اأراه. ال �ش�رة له.'' وحين لم اأكن قد راأيت الفل�شطيني بعد.. راأيته بعد�شة 

المخيلة. كان ه� اأنا. اأنا الفل�شطيني بطل الفيلم.. فيلم اللـه.. فل�شطين..

ال�ش�رة المفق�دة.

....

راأيتها في ال�ش�ت

اإلى عرب النكبة عّزة الث�رة. اإلى الزاحفين غداً على بطاح الجليل وكثبان النقب

ة الكرمل.. اإليكم �ش�ت فل�شطين من دم�شق
ّ
اإلى رافعي العلم العربي في �شماء يافا وقم

'' والـ ''ُكثباْن''..''بااآاآاآن''
ْ
''.. ''اآاآاآح

ْ
�شحرني ال�شدى.. الـ ''ِبطاح

لغُتها.. بلغُت في ال�شدى.. بل�غًا بال اأنثى.. بال �ش�رة.
َ
''باَنْت �شعاد''.. راأيت فل�شطين.. ب

في الليل اأت�شلل اإلى االأر�ص المحتلة �شالحي في يميني ''لتحمل بعدنا االأجيال منجل''..

ال اأقُتل وال اأُقَتل. وكنت اأرى �ش�رتي على المل�شقات. ال�شهيد الفل�شطيني البطل اأ�شامة محمد.

بداأْت عالقتي بال�شينما من عملياتي الفدائية. من حيرتي في تك�ين مل�شق ال�شهادة.

من زاوية النظر.. والنظرة.. االبت�شامة ؟ اأم العب�شه؟ من االإ�شاءة على العين.. من ل�ن 

الخلفية. من م�قع المل�شق في �ش�ارع الالذقية.. من ن�افذ الفتيات ي�شتيقظن فيرونني فيبكين:

''
ْ
''له الهتاُف.. له الزفاُف.. وكل �شيء كل �شيء كل �شيء

.
ْ
فاأنام في المنام
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ارتطم المنام بمدرج المطار.. ا�شتيقظت في م��شك�..

الطريق اإلى فل�شطين تمر بم��شك�..

 على 
ٌ
وكان ال يف�شلني عنها اإاّل امتحان القب�ل في معهد ال�شينما واإ�شارات المرور.. االأحمر ن�شر

الفا�شية ــ االأخ�شر فل�شطين.

كنت قد قراأت ''ما العمل؟'' لينين.. واختزلته في ابت�شامة اإلى ''الحقيقة كل الحقيقة 

للجماهير'' و''حرب التحرير..'' و�ش�رة غ�شان كنفاني. وال�شعر.

ر 
ّ
اجتزت جهنم االمتحان بابت�شامة.. وقفت اأمام المعلم ''طاالنكين''.. وقلت: ''اأريد اأن اأغي

العالم''.. وابت�شمت. فدخلت باب ال�شينما.

يكرر اللـه في ''فيلم اللـه'' م�شهد الذروة )قابيل وهابيل( في�اجه ال�شخ�شية بمراآتها.

هذه المرة و�شعني في لقطة واحدة خم�شة اأع�ام مع ''اأبرام�ف''.

كان ''اأبرام�ف'' اأق�شر مني بن�شف �شنتمتر وهذا ما ال يحدث دومًا.. ال بد من اأن اللـه 

اختارنا هكذا كي ال يغير من ارتفاع الكاميرا.

كان الـ ''يه�دي االأول'' في حياتي. فمنحُته جّل اأحا�شي�شي.

كانت المنازلة بيني واأبرام�ف �شراعًا على الح�شارة الإغ�اء العالم االأ�شقر..

ح�ار م�شّفر ينتحل الفل�شفة واالأدب وال�شينما... ومكارم االأخالق.

بطئها ليطيل من وج�د 
ُ
كان النقا�ص يبداأ من بدء الخليقة. يعيد تحمي�ص وتظهير ال�ش�رة وي

''الملك �شاوؤول'' في فل�شطين.. ويترك لـ ''فاأرة'' المخيلة اأن ترى في الهجرة اال�شتيطانية حّق 

ن�شَد الكنعاني�ن.. وال�شم�األ 
ُ
. اإلى ما قبل بدايته.. قبل العناوين لي

ُ
ه

ُّ
ع الفيلم. اأُكر

ِّ
الع�دة.. فاأ�شر

العربي اليه�دي ''اأنا يا اأخي..''

اأبني جدار الف�شل بين الدولة والدين.

يع�د اإلى ال�راء فاأع�د به فنلتقي في الما وراء.

كان علينا اأن ننهي منازلة العام االأول بالفيلم االأول.

ر العالم. في دم�شق عانقني ''محمد'' وخلع 
ّ
طرت والكاميرا اإلى ''فل�شطين من دم�شق'' الأغي

 ع�شالته و�شحك فدخلت في بيروت.. عبرت الحرب االأهلية والمدن 
َ
�شترته المبرَقعة واأ�شَهر

الفينيقية... اإلى مخيم البرج ال�شمالي.. و�ش�رت.

اأغارت الفانت�م على �شعب الجئ بال مالجئ.. فلجاأ اإلى �شجرة الزيت�ن.. لم اأ�ش�رها. اأردت 

اأن اأ�ش�ر القاتل.

رفعت عد�شتي اإلى ال�شماء.. فاهتزت الغي�م وجدار ال�ش�ت العن�شري واللـه... وال�شدى.

كان الفيلم ذريعة.. الأتحدى بمخيلتي المراهقة واأحمل الكال�شينك�ف بيد.. والكاميرا بيد.. 

الأحر�ص المخيم.

'' ن�ش�ٌة حتى مطلع الفجر.
ّ
'' وو�شي�ص الزيت�ن و''كلمة ال�شر

ّ
�ص َطي

َ
ليل وخطر و''اأَخم

رت الت�شكي:
ّ
ر هذا.. �ش�

ِّ
لم اأُ�ش�
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''طفلة فل�شطينية جميلة حافية في اإطار من َتَنك ووح�ل تنظر في العد�شة في عين 

اأبرام�ف''.

م�شك اأبرام�ف بيد ''اآ�شيا'' طفلته.. في البه� الكبير لمعهد ال�شينما.
ُ
ي

� اأ�شامة''
ّ
يقرف�ص ويتل� ا�شمي في اأذنها... وي�شير باإ�شبعه نح�ي... هادا ''عم

ها... كانت تغ�شل روحي.
ُّ
اأُقرف�ص، ت�شبح بيننا ونحب

تجل�ص اآ�شيا على البيان� الكبير... عازفة بيان� مده�شة.

....

 ن�طات اآ�شيا الي�م التالي والتالي والتالي..
ْ
رافَقت

ومن �شداها ظهر اأبرام�ف في ال�ش�رة. ت�قف اأمامي وبكى؛

.
ُّ
ت

َ
م

َ
قال: اآ�شيا ذهبت اإلى اإ�شرائيل )اإلى حيفا !!!( وانتظر اأن اأق�ل �شيئًا.. َف�ش

في الي�م التالي مّد يده فلم اأ�شافحه.

.
ْ
ك، فلم اأُِجب

ّ
في الثالث: اأر�شل و�شيطًا رو�شيًا.. قال اأنه يحب

في الرابع: قالت غاليا.. امراأُتُه َطلََّقْته واالأم هي االأب عند اليه�د.

في الخام�ص: قالت الت�شيكية البيان� ال يقتل.

في ال�شاد�ص: قال المبع�ث الب�ل�ني.. رف�ُص الح�ار �شل�ك ال ح�شاري..

 اأن اأَُقّدم �شيناري� الفيلم الجديد: ''عائد اإلى حيفا''.
ّ
في ال�شابع... كان علي

اخترت رواية كنفاني... وجدت الكنز.

ما تبّقى لي منها ه� ما �شحرني )مغناطي�ص النجاة الجماعية.. النابذ( الطريق اإلى البحر 

ون�شيان الطفل؛

والر�شيع الفل�شطيني في مالب�ص ال�شابط االإ�شرائيلي. والمحاكمة المتعددة الطبقات... 

محاكمة الذات.

ن لي الت�ش�ير في اأذربيجان )م�شقط راأ�ص اأبرام�ف(
ّ
وافق اأ�شتاذي. واأم

 مخيلتي بال�اقع..
ْ
ت

َ
بداأت اأتخيل ''العائد اإلى حيفا'' في فل�شطين التي لم اأرها بعد... فارتطم

دخل الجي�ص ال�ش�ري لبنان.

قتل الم�ؤلف.
ُ
في الي�م التالي قلت الأ�شتاذي لن اأذهب اإلى حيفا.. �شاأذهب اإلى بيروت حيث ي

ر الحقيقة.
ّ
قال لي: اأخاف عليك.. قلت: اأنا ال اأخاف.. اأريد اأن اأ�ش�

عتقل اأربعة 
ُ
في الي�م التالي و�شلتني ق�شا�شة من �ش�رية اأر�شلها اأخي علي محمد الذي �شي

ر ال�ش�ت'' في م�ؤتمر المهند�شين: ''اأطالب بتحريم التعذيب الج�شدي''.
ّ
اأع�ام الأنه �شرخ في ''مكب

اأخي الذي اأدخل ''ع�شافير الجليل'' اإلى بيتنا. اأخي الذي ينام االآن في مقبرة في مدينة 

لي�ن.

ت ظهر 
َّ

''محمد... دخل اإلى لبنان مع �شرايا الدفاع ويحا�شر تل الزعتر.'' الق�شا�شة َق�ش

الفتى اأنا..

راأيت في �شه�تي واإيماني باال�شت�شهاد مع الكاميرا في لبنان فيلمًا تجاريًا.
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وقررت اأن اأذهب اإلى الرامة م�شقط راأ�ص محمد، الأرى �شلة الفرا�شة بال�شبع في عينين 

خ�شراوين.

في الي�م التالي قلت الأ�شتاذي.. اأنا ذاهب اإلى م�شقط راأ�شي.

الطريق اإلى فل�شطين تمر من الرامة؛

''خط�ة خط�ة''

ال�شحية تقتل ال�شحية

ة الجبل.
ّ
ر الحقيقة... الحقيقة التي ت�شكن الزمن هنا اأعلى قم

ّ
كنت اأريد اأن اأ�ش�

زمٌن اأمام الكاميرا وزمٌن خلفها. َخلَفها اأ�شرحة ومقامات اأجدادي واأجداده.. والغي�م.

واأمامها يجل�ص محمد ويروي لي ولها دقائق ح�شاره لتّل الزعتر...

''هل َقتلت''؟

رامي الدبابة ال يرى �شحاياه.

ميت؟
َ
هل ر

''نعم''

ه واأباه ل� 
ّ
�شاَهد.. ف�شاألته عن الي�م التالي فقال: �شيقتل اأم

ُ
�شعرت باأننا نتفرج على فيلٍم م

عار�شا النظام.. وقال اأنه ال ي�شتطيع اأاّل يقتلهما.

.. وال في العد�شة.
ّ
لم ينظر في عيني

قتل محمد اأحمد فقتلني.

قتلني اأنا.. الفل�شطيني.

ونلت �شهادة ''ال�شينما'' بداًل من الن�شر.

يت ''خط�ة خط�ة'' على ا�شم والده وولِده ''خط�ة خط�ة'' كي�شنجر.
ّ
�شم

رني؛
ّ
ني وحر

ّ
في ال�داع االأخير لم��شك� عر�شت ''خط�ة خط�ة''. راأيت دمعة طاالنكين.. �شم

 من باب معهد ال�شينما. بقي وخرجت.
ّ
واأطلق جناحي

اأ عينيه في عنقي.
ّ
ارتطم �شدري ب�شدري. عانقني اأبرام�ف.. خب

و�شع مغّلفًا اأبي�ص في جيبي.. وقال ال تفتحه االآن.. اأنا اأرج�ك..

وقال اأحبك.

 وت�شحك.
ّ
في الباخرة من اأودي�شا اإلى الالذقية فتحت المغلف.. كانت اآ�شيا تنظر في عيني

خاف اأبرام�ف اأن اأعيد اآ�شيا اإليه.

اأن اأتنكر ل�شلة الدم.

....

ُقتل محمد.. بعد اأ�شهر من الت�ش�ير..

ة الجبل حيث �شريحه.
ّ
في كري�شيندو البيان�، �شعدُت قم
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ا راأيته، ونادى باأعلى �ش�ته ودعاني''
ّ
ُت دمع العين لم

ْ
ي

َ
''واأْذر

َتْك واأنا بداري''.
ْ
م

ْ
َتْك يا جاري... اإنت بَخي

ْ
ح

َّ
ب

َ
بكيت قاتلي.. ه� القائل: ''�شباح الخير �ش

رْد خّدْك عالندى'' عالنداآاآاآاآه
َ
ِلـة بالبـراري... واأُقطْف و

ْ
 َنح

ْ
يـر  �شِ

ْ
اه

ّ
''علـ�

وه� القاتل... اآاآاآه. فقررت اأن اأنقذه.

رت بعدها كان الإنقاذه. اإنقاذ ''الع�شكري''. حتى ال يك�ن ع�شكريًا. حتى ال يقتل.
ّ
كل ما �ش�

كل ع�شكري يقُتْل . الع�شكري قاتل ''�شتاند باي''.

ة ال�شينما ُتحيي وتميت.
ّ
المخيلة رب

 اأن اأحيي محمد. اأحيي القاتل واأُنقذه من قاتله. من مخيلة 
ّ
الأحيي اأحمد الزعتر كان علي

قاتلة احتلت مخيلته.

هل كان القاتل ينام في خالياه؟..

بحثت عن حلقة ''داروين'' ال�شائعة بين االأزمنة... زمن البراءة، وزمن الرغبة في النجاة،

وزمن القتل.. فت�شللُت اإلى المخيلة المحتلة.

ه ل�ن غام�ص ا�شمه حافظ 
ُ
َلم

َ
)في فيلم المخيلة( احتالل ا�شتيطاني للمخيلة ال�ش�رية.. ع

االأ�شد؛

 حافظ االأ�شد.. احتالل للمخيلة يعيد تدويرها اإلى الل�ن والك�د.
ّ

 ال�شري
ُ
وك�ُده

جل�ص االأ�شد على كر�شي اللـه.. �شار اللـه م�شاعداً لالإخراج.

في فيلم ''االأ�شد'' اله�لي�دي الباهظ التكلفة... تبدو �ش�رة الزمن من االأعلى ا�شتعادة لم�شهد 

كنفاني ''عائد اإلى حيفا''.. حيث يهر�ص الزمن كل وحداته في ''جزيئة'' منه ا�شمها ''النجاة''. في 

هذا الممر االإجباري لمخيلة النجاة.. ُتلقي المخيلة بنف�شها في مخيلة االأ�شد..

في محرقة ''اال�شتخبارات والف�شاد''.. منام ال يت�قف وال ينتهي.. تدو�ص ال�شحايا ال�شحايا.. 

لتنج�. وعلى غرار ''كنفاني'' تتخلى �ش�رية التاريخية عن �ش�رية.. ت�شبح �ش�رية االأ�شد.. 

م�شي تاريخها.
ُ
وي

يتخلى االأب البي�ل�جي عن اأبنائه لالأب المحتل.. االأب القائد.

ويق�ل محمد نعم... �شاأقتل اأبي من اأجل اأبي.

 من ''هيلين ــ فل�شطين''
ّ
في فيلم خيال علمي يتلقى ''مينالو�ص ــ االأ�شد'' ر�شائل حب

ت�شاأله اأن يدمر ''طروادة ــ تل الزعتر''.. ويحررها من الحب.

تدخل جي��ص محمد اإلى لبنان لتنقذ فل�شطين من الفل�شطينيين.. من ''ُزمرة'' االأخ القا�شر..

يق�ل الحاخام ال�ش�ري اإبراهيم حمرا للف�شائية ال�ش�رية:

'']....[ ونتمنى من قل�بنا اأن ي�م االثنين ]عيد االأن�ار[ نروح كطائفة، �شباب ون�شاء ورجال، 

كلُّن بدن ياأيدوا.. نعم نعم نعم لل�شيد الرئي�ص حافظ االأ�شد.''

غ كلمة ال�طن من اأزمنتها وُتحقن باالأ�شد.. فيف�ح ف�شادها.
َ
احتالل اللغة.. ُتفر

فرغها من االأزمنة فت�شبح ه�... فت�شيع �ش�رتها.
ُ
ا�شتيطان للمفردة ''فل�شطين'' ي

ت�شيع �ش�رة فل�شطين المحتلة في طبقات ال�ش�رة المحتلة...
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�ش�رة مفق�دة في مخيلة مفق�دة.

الأراها.. قررت اأن اأحرر مخيلتي.

الفل�شطيني القتيل اأنا.. هّز مخيلتي �شق�ط ال�شك�ن من ال�شينما.. والت�شكي من ال�شعر.

ن باالأزمنة.
ّ
�شقط الكال�شن من المل�شق، والمل�شق من الكادر، فتك�

اأزحُت المقد�ص عن الكاميرا وقذفت به في اللقطة.. فا�شتعدُت ال�شخرية.

نظرت من عين الكاميرا فراأيت ''نج�م النهار''. راأيت االأ�شد في فيلم االأ�شد في فيلم اللـه..

قية. م�شحكة م�ؤلمة ومخيفة.. وقاتلة.
ّ
ة محق�نة بالتف�

ّ
في �شخ�شيات تعبده وتت�شبه به. ُدوني

ر ال�ش�ت:
ّ
ي�شرخ الطفالن الت�اأم في مكب

ي طفل �شغير.. مندخل بجي�ص التحرير..
ّ
بابا ا�شترالي هدية دبابة وبندقية.. اأنا وخي

ة العربية
ّ
ت�شقْط ت�شقْط اإ�شرائيل... تعي�ْص تعي�ْص االأم

ِحُك ال�شحايا في ال�شالة. يعل� ت�شفيق الك�مبار�ص في الفيلم.. و�شَ

)الطفالن الت�اأم الي�م، �شابط ا�شتخبارات براأ�شين.. في فرع فل�شطين!!!(

''�شندوق الدنيا''.. العزلة والتع�شب والعنف تخترع المقد�ص الديكتات�ر اللـه..

في ج�شد �شبي مراهق.. ي�شجن الحي�انات والطي�ر في قطرميز ويقطع ل�شان الديك.

تخترق الطائرة جدار ال�ش�ت فتاأكل الدجاجة ال�شجينة بي�شتها.

 خدعة �شينمائية كبرى
ْ

المقّد�ص

الق�مي منه والديني.. كل ق�مي وكل ديني....

التراب والكال�شينك�ف والممانعة وال�طنية مالذ االأْنذاْل

ِلُد ال�شج�ْن.
َ
ِلُد اأ�شباهه. ي

َ
ِلُد الديكتات�ر.. ي

َ
المقد�ص ي

.
ْ

زهراْن َعّل��ْص ي�شع اأ�شراه في قطرميز القف�ص

'' تحت االأر�ْص.
ْ
م �ش�ر ''�شيزار واالأ�شد يرقِّ

كل الذين ُقتل�ا تحت التعذيب ف�ق االأر�ص وتحتها

ُقتلْت في خالياهم.. �ش�رُة فل�شطيْن.

....
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غربي.
ُ
الأرى فل�شطين، ت�شللت اإلى بيتي. اأطفاأت االأن�ار وتفرجت عليها في فيلم اآفي م

في فيلمه ع�شكري اإ�شرائيلي قاتل يتخفى وراء قناع.

�شتق�ل زوجة اآفي: لماذا ُتدخل القاتل اإلى بيتنا؟!

ال اأريده اأن يجل�ص على كنبتي.

في فيلم اآخر.. يق�ل اآفي.. اإن البيت كان ي�شكنه االآخر...

الفل�شطيني.

....

في �ش�رة الزمن من االأعلى؛

ك�كب يمزقه ويحكمه �شبع المال وال�شالح؛

�شبع العن�شرية االأبدي يعيد ت�شريعها وق�ننتها.

يق�شم القد�ص وي�شم الج�الن.

 حكاية ال�شحية.
ُ
تحترق ال�شينما بنارها. اإذ تتمغنط بال�شلطة وم�ازين الق�ى.. وُتفلِتر

ها حكايَة ال�شحية.. في اأواني الزمن الم�شتطرقة.
ُ
وتنج� بجمالها حين ي�شكب ن�ر

ويعل� من�ش�ب العدل والجمال.. وفل�شطين جديدة.. عدل وجمال.

لة،
ّ
اأو تفتر�ص روايُة المنت�شر المخي

في �شينما ال�شبع. 
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