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».. أأفالمم تخترقق جداارر فلسطيین٦«أأشغالل ددااخليیة 

نديم جرجوررهه

٬، ووبعرضض هھھھذاا ااإلنتاججال تكتفي «جمعيیة أأشكالل أألواانن» بإنتاجج نمط سيینمائي «فيیديويي» مختلف في مقارربته أأحوااالً ووحاالتت
سع أأمامم أأفالمم تذهھھھب إإلىفي ااحتفاالتهھھا االثقافيیة وواالفنيیة االمعنونة بـ«أأشغالل ددااخليیة». ااعتاددتت االجمعيیة إإتاحة مجالل وواا

مورر شتى. في االدووررةةأأعماقق تحوّالتت حاصلة هھھھنا ووهھھھناكك٬، أأوو تعاين ووقائع االعيیش ددااخل االغليیانن ااإلنساني االمفتوحح على أأ
) االمُقامة حاليیاً في أأمكنة بيیرووتيیة مختلفة٬، توززّعت االعرووضض االسيینمائيیة وواالـ«فيیديوية» على2013 أأيارر 26 ـ 14االساددسة (

لـ«نضاليیة».ثالثة أأنماطط: ااإلنتاجج االخاصص بالجمعيیة٬، ااألفالمم االمنتجة من قبل مؤسّساتت ووشركاتت أأخرىى٬، ووااألفالمم اا
يیة االعصرية مفتاحاًاالالفت لالنتباهه أأنن االجمعيیة مستمرةّة في ددعم أأشكالل بصرية محدّددةة٬، متمثّلة بجعل ااألددووااتت االتقن
لى تحرير االنوااةة االبصرية منللتعبيیر عن حالة أأوو اانفعالل أأوو موقف. أأيي أأنن ااختيیارر هھھھذهه االتقنيیاتت يتواافق وواالمسعى االثقافي إإ

غبة في ااختبارر مدىى قدررةةأأيي قيید شكلي قد يُعيیق حيیوية االبوحح٬، في حيین أأنن االشكل (االتقنيیاتت االعصرية) متواافقٌ ووتلك االر
عرضض بتقنيیة االـ«بلو رراايي»٬،االتقدمّم االتقني على جعل االصوررةة وواالماددةة متكامليین وومتناسقيین. في هھھھذهه االدووررةة٬، هھھھناكك أأفالمم تُ

16) لباسم مجديي٬، أأوو «2012» كـ«االوقت يسخر منك كسفيینة غاررقة» (8منهھھا ما هھھھو منقولل عن تقنيیاتت قديمة كـ«سوبر 
) لباسيیفيیك1973) لنديم مشالوويي٬، وو«كلّنا فلسطيینيیونن/ ثوررةة حتى االنصر» (2012ملم.»: «أأصدااء في غرفة بال جدرراانن» (

) لمجموعة «سيینما فانسيین»٬، في حيین أأنن أأفالماً قصيیرةة عديدةة تُعرضض يومي االسبت1976نيیوززرريل٬، وو«شجرةة االزيتونن» (
لمقبليین بهھھذهه االتقنيیة نفسهھھا٬، ما يُتيیح(بدءااً من االوااحدةة إإالّ رربعاً بعد االظهھھر) ووااألحد (بدءااً من االراابعة إإالّ رربعاً بعد االظهھھر) اا

إإمكانيیة مُشاهھھھدةة مختلفة.
تزمة وواالنظرةة االفاصلة».فيیلما «كلّنا فلسطيینيیونن..» وو«شجرةة االزيتونن» عُرضا بعد ظظهھھر أأمس ااألحد بعنواانن «االسيینما االمل
 ددووليیونن ااستعانواا بالسيینماووُصفا بأنهھھما «تحريضيیانن». نظّم االعرضض االثالثي رريم شلّه وومهھھند يعقوبي وونك ددينز. رراادديكاليیونن

نيیاتت تحديدااً منفي نضالهھھم من أأجل االقضيیة االفلسطيینيیة في سبعيینيیاتت االقرنن االمنصرمم٬، بكل ما تحمله هھھھذهه االسبعيی
 االشاهھھھد االخبيیر في ططرححعناووين سيیاسيیة ووثقافيیة ووااجتماعيیة. االتعريف االرسمي ذذكر أأنن هھھھذهه ااالستعانة متمثلة باتخاذذ ددوورر

وولل مستند إإلى مواادد ووثائقيیة«ااالددّعاءااتت االنضاليیة» لهھھؤالء االراادديكاليیيین على محكمة االرأأيي االعامم٬، كلّ في بلدهه. االفيیلم ااأل
ة ـ ليینيینيیة٬، وومحلّلووأأررشيیفيیة ووإإخباررية٬، وومشغولل بهھھاجس «ماوويي»٬، ووموجّه إإلى ااألميیركيیيین٬، وومرتكز على أأفكارر مارركسيی

يیرااتت «االسلبيیة» لعمليیة«للتارريخ االكامل لالستعمارر االصهھھيیوني وواالمقاوومة االفلسطيینيیة». االفيیلم االثاني اانطلق من االتأث
حقة من (مقتل العبيین إإسراائيیليیيین في االقرية ااألوولمبيیة ااأللمانيیة في ميیونيیخ٬، إإلى جانب االغالبيیة االسا1972ميیونيیخ 

االمرحلة٬، وواالدعوةةمنفذيهھھا االفلسطيینيیيین) على االفرنسيیيین. ااستعرااضض تارريخ االقضيیة االفلسطيینيیة٬، ووشرحح تفاصيیل تلك 
إإلى االتضامن مع االحركاتت االنضاليیة االدووليیة.

». فباإلضافة إإلى هھھھذين االفيیلميین «االتارريخيیيین»٬، هھھھناكك «عالم ليیس لنا»6تحتلّ فلسطيین مكانة أأكبر في «أأشغالل ددااخليیة 
 مساء االجمعة االمقبل في «مركز بيیرووتت للفن»)٬، وو«متسلّلونن» لخالد جراارر (عُرضض يومي االخميیس٦.٣۳٠۰لمهھھديي فليیفل (

 االحلوةة. االثاني (جائزةةوواالجمعة االفائتيین): ااألوولل ااستعادد تارريخاً شبه كامل لحيیاةة فلسطيینيیة شبه معطّلة في مخيیم عيین
) رراافق «االمغامرةة» االفرددية لفلسطيینيیيین يتحدوّونن جداارر2012أأفضل فيیلم ووثائقي في «مهھھرجانن ددبي االسيینمائي االتاسع» 

تلفة٬، كي يقوللاالفصل االعنصريي باخترااقه وواالقفز من فوقه. ااألوولل ررووىى سيیر أأناسس منتميین إإلى أأجيیالل فلسطيینيیة مخ
ٌ بقوةّة ااإلررااددةة٬، ووبالرغبةاالوااقع٬، وويروويي ااأللم٬، وويلتقط االخيیبة وواالقهھھر وواالسعي إإلى ااالنتصارر من أأجل االفردد. االثاني عابق
ن االبكائيیاتت٬، ووتغوصص فياالجامحة في «تفتيیت» هھھھذاا االجداارر عبر مقاررعته٬، ووإإنن بوسائل بداائيیة٬، ووبتحدّياتت خطرةة تتحرّرر م

االفعل االوااعي لمماررسة هھھھذهه االموااجهھھة٬، ووذذااكك ااالخترااقق.
نديم جرجوررهه
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