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نزيه أبو عفش

رسالة كان

يوميات ناقصة
ما ُعر َض عليّ:
ِ

شارليز ثيرون في مشهد من «ماد ماكس ،طريق الغضب» لجورج ميلر

كان ـ عثمان تزغارت
كانت املفارقة فاقعة عصر أمس
ب ـ ــن م ـظ ـه ــر الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ش ــارل ـي ــز
ث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون ،وه ـ ـ ـ ــي ت ـ ـخ ـ ـتـ ــال ع ـل ــى
البساط األحـمــر بكامل زينتها،
وبــن ال ـصــورة ال ـســوداويــة التي
ظهرت بها في فيلم «ماد ماكس،
طــريــق ال ـغ ـضــب» ل ـجــورج ميلر.
امل ـع ـلــم االسـ ـت ــرال ــي حـ ــرص على
كسر الصورة النمطية لحسناء
ه ــول ـي ــوود ال ـق ــادم ــة م ــن جـنــوب
افــريـقـيــا .للظفر بـشــرف تقمص
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــرة األش ـ ـهـ ــر
ف ــي الـسـيـنـمــا «فـ ــوريـ ــوزا» الـتــي
س ـبــق أن ت ـن ــاوب ــت ع ـلــى أدائ ـه ــا
فــي أف ــام «م ــاد مــاكــس» الـثــاثــة
ال ـســاب ـقــة ،االس ـتــرال ـي ـتــان ج ــوان
ص ـ ــام ـ ــوي ـ ــل ( )١٩٧٩وبـ ــريـ ــس
سبنس ( )١٩٨١واألميركية تينا
تيرنر ( ،)١٩٨٥اشترط ميلر على
ث ـي ــرون ال ـظ ـهــور حـلـيـقــة ال ــرأس،
وقــد تـفـ ّٓـحــم النصف الـعـلــوي من
وجهها ورأسها من آثــار حروق
نجمت عــن حــادث دراج ــة نارية!
ولم يكن مفاجئًا أن يشكل «ماد

«الملتقى العلمائي»
يحيي ذكرى النكبة
ً
إحياء للذكرى الـ 67للنكبة ،يعقد
«امللتقى العلمائي العاملي من أجل
فلسطني» مؤتمره غدًا على مدى
 3أيام .كل الجلسات ستنحصر
في البحث في الشأن الفلسطيني
ومحوريته .أولى الجلسات (5/16
ــ )20:30تتزامن مع االحتفال بذكرى
«اإلسراء واملعراج» .ولهذه الغاية
سيقيم امللتقى مهرجانًا يتضمن
بدوره تكريمًا لشهداء «العودة»
الذين قضوا برصاص االحتالل
في  15أيار (مايو) .2011الجلسة
الثانية ( 5/17ـ من الساعة 9:00
حتى  )16:30ستتضمن عرضًا
تفصيليًا للمخاطر التي ّ
تهدد
القدس واملسجد األقصى من خالل
عرض وثائقي ودراسة بحثية.
اليوم الثالث واألخير ( 5/18ـ من
ّ
سيتميز
الساعة  9:00حتى ،)18:00
بمشاركة علمائية من غزة عبر
األقمار الصناعية.

«امللتقى العلمائي العاملي من أجل
فلسطني» :من  16حتى  18أيار
(مايو) ـ مطعم الساحة (طريق املطار).
لالستعالم71/389512 :

مسيح على
دراجة نارية...
يلهب الكروازيت
ماكس» العائد إلى الشاشة بعد
ثالثني سنة من الغياب ،الحدث
األبرز هذه السنة ،في استعراض
البساط األحمر .هذه الشخصية
الـتــي خــرجــت مــن مخيلة جــورج
ميلر الخصبة أي ــام ك ــان طبيبًا
ش ــاب ــا ف ــي «م ـس ـت ـش ـفــى سـيــدنــي
املـ ــركـ ــزي» أواخـ ـ ــر الـسـبـعـيـنــات،
عرفت نجاحًا عامليًا على الفور.
«م ــاك ــس» ال ـش ــاب امل ـت ـمــرد ال ــذي
ي ـت ـق ـلــب بـ ــن مـ ـغ ــام ــرة وأخ ـ ـ ــرى،
فـ ــي رح ـ ــات ت ـي ــه ط ــويـ ـل ــة ،عـلــى
مـ ــن دراجـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـنـ ــاريـ ــة ،ت ـحــول

رم ـ ـ ـزًا ل ــأزم ــة ال ــوج ــودي ــة ال ـتــي
ت ـ ــول ـ ــدت ل ـ ـ ــدى ش ـ ـبـ ــاب الـ ـع ــال ــم،
ف ــي نـهــايــة الـسـبـعـيـنــات وبــدايــة
الثمانينات ،بعدما بدأت تتبخر
أحـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
الستينية.
الـشـعـبـيــة الـعــاملـيــة ال ـتــي يحظى
بها «ماد ماكس» وخولته البقاء
ً
ماثال في األذه ــان ،والـعــودة الى
واجهة الشاشات العاملية (بدأت
ع ــروض ــه ال ـت ـج ــاري ــة ت ــزام ـن ــا مع
ع ــرض ــه ف ــي «ك ـ ـ ــان» أمـ ـ ــس) بـعــد
مــرور  ٣٦سنة على ابتكار هذه

الشخصية (عام  ،)١٩٧٩وثالثني
س ـنــة ع ـلــى آخـ ــر ظ ـه ــور ل ــه على
ال ـش ــاش ــة (ع ـ ــام  ،)١٩٨٥فـ ٓـســرهــا
جـ ــورج مـيـلــر أم ــس ف ــي املــؤتـمــر
الصحافي للفيلم ،بقوله« :هذه
الشخصية املتمردة ،التي ترفض
الـظـلــم وت ـت ـصــدى ل ــأش ــرار ،هي
أشـ ـب ــه بـ ـ ـ م ـس ـي ــح عـ ـص ــري عـلــى
دراجة نارية»!
ل ـكــن ه ــذه الـ ـع ــودة املــوف ـقــة الـتــي
ُ
اســتـقـبـلــت بـكـثـيــر م ــن ال ـح ـفــاوة،
ن ـق ــدي ــا وجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا ،ال يـمـكــن
تفسيرها فقط باإلشكالية األزلية
املتعلقة بثنائية الـخـيــر والـشــر
أو ب ـ ـصـ ــراع األجـ ـ ـي ـ ــال وال ـت ـم ــرد
ال ـش ـب ــاب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل إحـ ــدى
التيمات األثيرة للفن السابع .لقد
حــرص جــورج ميلر على تطعيم
ق ـص ــة ه ـ ــذه ال ـن ـس ـخ ــة ال ـج ــدي ــدة
مــن «م ــاد مــاكــس» بلمسات ذات
م ـن ـح ــى بـ ـيـ ـئ ــي ،مل ـ ـسـ ــايـ ــرة روح
ال ـع ـص ــر .األشـ ـ ـ ــرار ال ــذي ــن ك ــان ــوا
س ــارق ــي الـنـفــط ومـحـتـكــريــه عــام
 ،١٩٧٩أصبحوا محتكرين لثروة
أخرى أصبحت نــادرة في نسخة
 ،٢٠١٥وهي املاء!

ّ ُ
ُ
لشد ما أ ِبغضك.
املصارع العنيد ،يا غريمي،
أيها
بتَ ،
أنا ِتع ُ
وأنت ال تيأس.
ُ
ْ
يمكن أن أفعله؟
فإذن ،قل لي ما الذي
قل لي!...
.. ..
ْ
ُ
أقترح عليك هذه الصفقة:
حسنًا! ها أنا
ْ
ُ
نقتسم الجائزة.
ْ
َ
تموت
أنت
َ
وأنا ُأ ّ ُ
حتفل.
هيئ لجناز ِت َك الورد ...وأ ِ
2014/6/30

غوغاء
ُّ ُ َ
ُ َّ
ُ َ
أبغضه وأت ِقيه
كل ما تش ُّم منه رائحة ت َع ُّصب...
ّ
األوطان ،أو الشعوب،
ْإن كان مما يتصل بالسماوات ،أو
ِ
طعوم
ـات ،أو حتى
ـات والـثـقــافـ ِ
ـارات ،أو الـلـغـ ِ
أو الـحـضـ ِ
ِ
تصنيف الرياضيني.
وقوائم
الشراب
ومذاقات
الفاكه ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
يسميه ُ
ّأما ما ّ
«الحس الشعبي»
الناس عادة
ّ
فال يعني لي إل شيئًا واحدًا :الغوغاء.
2014/6/26

