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 :اعتذار متكرر

حني مهمت بالوفاء بوعدى األسبوع املاضى باستكمال حالة
، ذلك الصىب الذى توقف منوه حىت ختشبب مرضا، بسبب"سامح"

تورطه ىف مزيج من اللذة والقهر نتيجة خربة احنرافية قدمت
هو بنفسه  مشبوها حىت رفض" وجودا"ملوثا، و" اعرتافا"له 

متخشبا مطأطئ الرأس خزيا،  باملرض ، فحضر إلينا  آل ذلك
آان قد تبقى لنا  .مع أنه ليس مسئوال وحده عما حلق به

إلمتام هذه احلالة أن نعرض املناقشة الىت دارت مع الزمالء، مث
التعقيب النهائى، أقول حني مهمت بالوفاء بوعدى هبذا اإلمتام

 .عن ذلكوجدت نفسى عاجزا متاما 

ال أريد أن أعيد ما سبق أن قلته ىف يومية أول أمس عن
الشعور املبدئى الذى يصيبىن بالعجز، حني تغمرىن موجات

هذا. الالجدوى، وال ينقذىن منها إال اندفاعٌة امامية خماطرة
استسلمت هلذا العجز، وقلت خريا وبرآة، يبدو أن: الصباح 

ذا الشلل وأا سوف جتدالنشرة قد قررت بنفسها أن تتوقف هب
، رحت أبرر عجزى"حنن ىف ماذا أم ماذا؟"تربيرا هلا وهى تقول 

 : وأنا أآرر 

أن  ما ذا يفيد أن يعرف الناس، عموما، وىف غزة خصوصا،
حبا غبيا وعطفا سلبيا -يعرفوا أن والدْى سامح قد أمهلوه 

ماذا يفيد أن  حىت نسوه ومل يعرتفوا به فكان ما آان؟ –
؟)حىت التصلب الكاتاتوىن الفصامى املتجمد(رق بني اخلزى أف

وبني آل من اخلجل واحلياء؟ ما ذا يفيد أن أعود ألؤآد أن
هو بداية طريق العالج حىت –برغم آل ما آان  –احرتام سامح 

 إخل...لو بدا ذلك مستحيال؟

ىف انتظار إفاقىت من هذا الشلل الكتاىب بقفزة أمامية، 
ريدى اإللكرتوىن، فوجدت إسهامات متنوعة مفيدة،رحت أقلب ىف ب

من زمالء أفاضل، عرب الشبكة العربية للعلوم النفسية
استعدادا للذهاب إىل أرض املعرآة، بلغىن آيف هم مستعدون أن

ىف ختفيف األمل، وعالج اجلزع، وآذا وآيت،  يسهموا بطبهم وفنهم
علمهم مااحرتمت حسن نواياهم، ومتنيت أن يكون ىف حقيبة 

 يعينىن على ما أنا فيه أيضا، رحت أقارن مبادراهتم بعجزى، 
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ليس بسبب سىن، وإمنا بسبب أفكارى ومواقفى، وأنا أتساءل عن
مدى حاجتنا لتفسريات نفسية، أو هتدئة طبنفسية، أو إرشادات

خشيت أن تسمع أفكارى وأنا أصيح: ُنْصِحَنفسية، وبصراحة 
يد أآثر آثريا مما، ألنىن أعرف أنه يف"ماذا يفيد آل هذا؟"

ذهبُت إليه ىف نشرة السبت من أن أحداث غزة سوف تساهم ىف
هل هذا آالم يصح لواحد مثلى أن؟ تشكيل املخ البشرى اجلديد

هل ننتظر مكتوىف األيدى واألقالم، مشلوىل املدافع؟ يقوله اآلن
والصواريخ، حىت يتم تشكيل املخ العامل اجلديد بالسالمة؟ ما

 باهللا علّى؟هذا الكالم 

احتفالية املساعدة النفسية  انتقل عجزى عن املشارآة ىف
والرتشيد الطبنفسى هذا إىل عجزى عن آتابة نشرة اليوم ألى

إىل االطالع_   لعلى أسخن نفسى -، فانتقلُت "سامح"هبا حالة 
بقية بريدى ىف انتظار إفاقىت من هذا الشلل  على

بني عشرات الدعواتعلى دعوة من   فعثرت  الكتابىى،
املتالحقة الىت تأتيىن من هنا وهناك، ممن حيسنون الظن باحتمال

لست أدرى ما الذى جعلىن. إخل..استجابىت، أو يثقون ىف رأىي، 
أبدأ بفتح رسالتني ليستا ىف بؤرة اهتمامى، رمبا ألما من

أربع وعشرون(نفس املصدر بنفس العنوان بفارق يوم واحد 
، فتحت"مرآز الثقافة السينمائية"الداعى  من نفس) ساعة

حلضور عروض سينمائية ألفالم جمانيةاألوىل فوجدهتا دعوة آرمية 
فلسطينية تضامنا مع اجلارى، قلت بارك اهللا فيهم، فأنا
انقطعت عالقىت بالسينما العامة منذ عجز مسعى عن مواصلة

 !!) حيلة تربيرية أقنعت هبا آل من حوىل(احلوار بشكل آاف، 

 : نص الدعوة آما وصلتىن أمس  وهذا هو

 تضامنا مع أهل غزة يعرض مرآز الثقافة السينمائية 

 -الدور األول -بوسط البلد -شارع شريف 36  مبقره
 :األفالم التالية  23927460: ت 

 "آتاب احلدود"الفيلم الفلسطيىن  5/1/2009األثنني املوافق 
  اعة السابعة مساًءللمخرج املصرى مسري عبد اهللا الس 
 "صمود"الفيلم الفلسطيىن  2009/ 1/ 8اخلميس املوافق  
  للمخرج املصرى فيليب زرق الساعة السابعة مساًء 

 الدعوة عامة وجمانية 

 مجيع العروض تبدأ ىف الساعة السابعة مساًء

وأنا  إىل فتح الرسالة الثانية، من نفس املصدر، أسرعت
أشكر ضمنا هذا التوجه، برغم عجزى عن املشارآة حىت حبضور
عروض هذا اجلهد املتواضع، متاما مثل عجزى عن جماراة نشاط

للعلوم النفسية، فإذا ىب أفاجأالزمالء عرب الشبكة العربية 
هذه العروض،وتعتذر عن   أا رسالة تلغى الرسالة األوىل،

سبب هذا اإللغاء بعذر خائب ال يقبله عقل مدرس  وهى تفسر
عن أداء  ابتدائى يعتذر له تلميذ ىف السنة الثالثة،

 !!!!!!!الواجب ألن قلمه اجلاف جف حربه 
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 )بفارق يوم واحد(وهذا هو نص الرسالة الثانية 

وصمود – آتاب احلدود  مت تأجيل عرض األفالم الفلسطينية
ونأمل أن نواصل عروضنا بب أعطال فنية ىف أجهزة العرضبس

 يناير القادم 14يوم 

 معجزة برن  بعرض الفيلم األملاىن 

فجأة، اختفى شلل الالجدوى الذى أصابىن هذا الصباح،
ألرد على املدير الفاضل هلذا  وجدتىن أقفز لألمام آالعادة،

اءهتا وجدهتااجملتهد برسالة طالت مىن، وحني أعدت قر  املرآز
الىت سوف أرجع" حالة سامح"تصلح لنشرة اليوم بدال من 

إليها، لست أدرى مىت، رمبا بعد انتهاء أزمة غزة، وهل
بل  إىل أجل غري مسمى؟ 1948بدأت منذ   تنتهى أبدا وقد

 .لعلها بدأت قبل ذلك بكثري

 "معجزة برن، ومعجزة غزة "

 سيدى الفاضل الكرمي 

 السينمائيةمدير مرآز الثقافة 

 بعد االحرتام والتقدير

أشكرآم على آرمي دعوتكم السابقة حلضور عرض األفالم
الفلسطينية، تضامنا مع إخواننا ىف غزة، ومن مثلهم ىف
العامل، فقد شعرت بأا قد تكون تذآرة، ملن شاء ذآره، مع

 . أننا ىف وقت ال حنتاج فيه إىل تذآرة

جدا الىت يقوم بأدائهااجلميع يشاهدون العروض الواقعية 
اجملرمون الطبيعيون واإلرهابيون الرمسيون القتلة، آما يقوم
بإخراجها النظام االنقراضى العاملى اجلديد، وهى تعرض حية

خشيت  شاشات الفضائيات واحملليات بشكل مكثف،  متجددة مألت
الطبيعى ىف االنفعال  معه أن نعتاد عليها حىت نفقد حقنا

لكن دعىن سيدى أعرتف لك بأنىن جنبت نفسى  املسئول هبا،
التعرض ملثل هذا االحتمال خوفا من اآتساب بالدة إعالمية
حمتملة، ال تفرز إال الرتديد والبكاء على أحسن الفروض، ذلك

مل أشاهد من آل ما جرى وجيرى إال أقل من مخس دقائق هنا  أنىن
جتنبا ألمل وهناك، حرصا على استمرار حياتى نفسها، وليس فقط

–باهللا عليك   أعيشه طول الوقت دون عروضك وعروضهم، قل ىل
 . ماذا يفيد األمل ىف ذاته مهما صدق -سيدى 

برغم آل هذا آنت قد فرحت بفكرة دعوتكم الكرمية لعلها
أمثاىل من اجلبناء إن شئت، فرحت مع  ختفف بعض ما يعانيه

ة، فلم يعد ىفيقيىن أنىن لن أقبل الدعوة مهما آانت جماني
مقدور مسعى أو وقىت أن ينهل من هذا الفن اجلميل ما هو حق ىل
بشكل أو بآخر، خاصة وأنىن أعامل املعرفة احلرآية املصورة

مثلما أعامل تشكيل) والسينما عندى متثل ذلك خري متثيل(
فرصىت  احللم، دون ترمجة حمتواه، أو تفسريه، برغم آل حدود

تكم هذه، شكرت لكم هذه املبادرةلالستفادة من آرم دعو
 .الطيبة، لعل وعسى 
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بعد مضى أقل من أربع وعشرين(لكنىن فوجئت اليوم 
الثانية ختطرىن بتأجيل العروض) امليل(هبذه الرسالة   )ساعة

بسبب األعطال الفنية ألجهزة العرض لدى سيادتكم، ما هذا؟
   د؟ملاذا؟ ومل ميض على الدعوة األوىل أآثر من يوم واح

وإذا بتفكريى التآمرى، يهامجىن وهو يشككىن أن هذه األجهزة
تشتغل بالسياسة من وراء سيادتكم، مث قفز إىل هـِمىت أن
  أبادر بالتطوع بإصالحها على حساىب ىف ساعات، فأنا أعرف من
أثق فيهم من تقنيني جنباء قادرين على التغلب على حرمان

 نا لن أحضر على أية حالفأ -دوىن –الناس من هذه املشارآة 
نعم حرمان الناس من املشارآة ولو  -لألسباب السالفة الذآر

على أحد مقاعد دار  "من الوضع جالسا"آانت مشارآة 
 !!مشارآة باجملانخاصة وأا   ىف مرآزآم املوقر،  العرض

قفز قلمى قفزة أخرى تنفض عىن ما تبقى من الشلل املؤقت
  قد أصبحت هى القاعدة، آة اجملانيةاملشاروهو ينبهىن أن 

  وقد مألت  فكثري مما يصلىن من مقاالت التأييد والتحميس،
الصحف طوال وعرضا، مطابقة ملا جيرى على ألسنة القادة
والرؤساء ىف بيانات رمسية وتصرحيات مسئولة وخطب عصماء،

 .تصلىن باعتبارها مشارآة باجملان أيضا

أجهزة  ميكن أن يربر تصرفلكن ال، هناك احتمال آخر 
سخف هذا املوقف احلنجورى،  مرآزآم املوقر، فلعها أدرآت
وقررت  ،الكاذبة بالغضب ىف احمللفقررت أن ترمحنا من الفرحة 

أن تعفينا من املشارآة ىف ذلك، بأن جلأت إىل هذا اخللل
طول خطيئة املشارآة اجملانيةهكذا، حىت ال نقع ىف   االختيارى،

 الوقت

أو لعل هلذه األجهزة رأى آخر أآثر عمقا وأبعد نظرا،
فقد تذآرُت مرحلة من تطورى آنت أعترب فيها الفن مبثابة
البديل عن احلياة، وأنه أحيانا جيهض إبداعا على أرض

فتصاحلت على -بعد سنني عددا–، لكنىن عدت ) الثورة(الواقع 
ور التحريكاإلبداع جدا ، ألنىن اآتشفت أنه ميكن أن يقوم بد

فاإلبداع اجليد ليس دقادمة،   والتخطيط املسئول لثورة
بديال عن ثورة ممكنة، بل لعله هو نفسه إرهاصات ثورة  ائما

 .يشارك فيها قبل أواا

قلت لعل هذه األجهزة مل تصل بعد إىل مرحلة احلكمة اخلائبة
إليها، فأرادت أن حتتفظ لنا بغضبنا حىت  الىت وصلُت أنا

ك بفاعلية مباشرة على أرض الواقع، إذ غاية ما آاننشار
ميكن أن خنرج به من عروضكم هذا األسبوع هو أن ننظر ىف وجوه

متعاطفني مع  بعضنا البعض وحنن نغادر مرآزآم العظيم
 . وحنن منصمص شفاهنا أو غري ذلك، مما يشبه ذلك  اجلارى،

هبلكنىن عدت أعتب على هذه األجهزة أن تذهب هذا املذ
وآأا ال تثق ىف قدرتنا على استلهام الفن باعتباره خطوة
 متواضعة ىف االجتاه الصحيح، تعدنا مبثابرة متنامية، وحنن

على أرض الواقع  نستعد أن حنمل مسئولية أى إبداع ممكن
 ) .الثورة(
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مث تفسريى املتعدد  احرتامى لدعوتكم، مث تعجُّىب لتأجيلها،
أستلهم حديثا شريفا ،  جعلىن  األوجه ملوقف أجهزتكم،
 : فأبتدع له مقابال يقول 

 من رأى منكم مذحبة فليوقفها بدمه،"

 فإن مل يستطع فبعمله، 

 فإن مل يستطع فبفنه،

 "وهذا أضعف املقاومة

......... 

 حىت لو آان أثر الفن مؤجال لفرتة تطول مهما طالت

ري آخر،مث إىن سيدى رجعت أخفف لومى على تلك األجهزة بتفس
وقلت لعلها تعطلت بفعل فاعل، وبالذات بألعاب املوساد
الذآية، لكنىن يت نفسى عن مثل هذا الظن، حىت ال أهتم أآثر
فأآثر بالتفكري التآمرى، مع أنه التفكري الذى فرضه الواقع

 .على آل أبله حىت يفيق من غفلته

 آسف يا سيدى أنىن أطلت عليكم هكذا

معجزة"ة ملشاهدة الفيلم األملاىن أما عن دعوتكم الكرمي
 الذى ال أعلم شيئا عنه طبعا، فإنىن اآتشفت من خالهلا "برن

أن أشاهده، فال بد أن التقنيات األحدث قد  آشفا جديدا دون
ابتدعت ىف مثل هذه األفالم الىت تنتجها بالد برة تقنية تـُصلُح

 عطل األجهزة تلقائيا مبجرد أن تدور بكرهتا

انتظار دعوة من مرآزآم املوقر، ولو بعد مائة وإىن ىف
  "معجزة غزة"عام، تصلىن ىف قربى، للمشارآة ىف مشاهدة فيلم 

 .وعليكم السالم
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