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قائمة «بوكر» القصيرة:
اشتعلت حرب القبائل!

ميديا

31

رادار

يحيى جابر وصل إلى «الشرقية»
ّ
 ...و«نتالو» تعود إلى حبها األول
زكية الديراني

خليل صويلح
ت ـطــوي «ال ـج ــائ ــزة الـعــاملـيــة لـلــروايــة
العربية ـ بــوكــر» هــذا املــوســم ،عقدًا
من عمرها ،كواحدة من أكثر جوائز
الــروايــة الـعــربـيــة صخبًا واتـهــامــات
وش ـ ـهـ ــرة .وب ـف ـض ـل ـهــا وسـ ــواهـ ــا مــن
الـجــوائــز الـعــربـيــة ،اقتحمت املشهد
ال ـســردي الـعــربــي عـشــرات األص ــوات
ال ـجــديــدة ،عـلــى أم ــل صـعــود ّ
منصة
الـتـتــويــج وع ـب ــور ض ـفــاف املـتــوســط
نحو اللغات األخرى ،بوهم العاملية.
ُ
املعضلة ال ّتنتهي هنا ،فما أن تعلن
األسماء املرشحة للجائزة حتى تبدأ
حرب طاحنة بني «القبائل العربية»
حـ ــول ت ــوزي ــع ال ـغ ـنــائــم وال ـح ـصــص
جغرافيًا ،ملاذا غابت هذه الدولة أو
تلك عن القائمة ،كأن الروائي ّصوت
القبيلة ال صوت ذاته! أمس ،كنا على
مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد جـ ــديـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ــع «الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ّــة
املـبـشــريــن بجنة
الـ ـق ــراء» .ذل ــك أن
قـ ــارئ ال ــرواي ــات
يكتفي بروايات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
دون غـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا،
مـ ــدفـ ــوعـ ــا ب ـق ــوة
«املـ ــارك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ»
بـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ــذه
ال ــرواي ــات سلعة
ن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ف ـ ــي
امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام األول،
ب ـ ـصـ ــرف ال ـن ـظ ــر
عــن أهميتها اإلبــداعـيــة أو النقدية.
وقد ّ
القائمة القصيرة للدورة
ضمت
ُ
الـ ـع ــاش ــرة الـ ـت ــي أعـ ـلـ ـن ــت أم ـ ــس مــن
«مؤسسة عبد الحميد شومان» في
ّ
عمان :العراقية شهد الراوي (ساعة
ب ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ دار ال ـح ـك ـمــة) ،ال ـســودانــي
أم ـ ـيـ ــر ت ـ ــاج ال ـ ـسـ ــر (زه ـ ـ ـ ــور تــأك ـل ـهــا
ال ـنــارـ ـ ـ ـ دار ال ـس ــاق ــي) ،الـفـلـسـطـيـنــي
ولـيــد الـشــرفــا (وارث الـشــواهــد ـ ـ دار
األه ـل ـي ــة) ،ال ـس ـع ــودي ع ــزي ــز محمد
(ال ـح ــال ــة ال ـحــرجــة لـلـمــدعــو ك ـ ـ ـ دار
الـ ـتـ ـن ــوي ــر) ،ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي إب ــراه ـي ــم
ن ـصــر ال ـل ــه (حـ ــرب ال ـك ـلــب ال ـثــان ـيــة ـ
الـ ـ ــدار ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـع ـلــوم ن ــاش ــرون)،
السورية ديمة ونــوس (الخائفون ـ ـ
دار اآلداب) .وكــانــت لجنة التحكيم
ّ
قــد تـشــكـلــت مــن إبــراه ـيــم السعافني
رئ ـي ـس ــا ،وع ـض ــوي ــة إنـ ـع ــام ب ـيــوض،

وبـ ـ ــربـ ـ ــارا س ـك ــوب ـي ـت ــس ،وم ـح ـم ــود
شقير ،وجمال محجوب.
ه ـ ـكـ ــذا غـ ــابـ ــت مـ ـص ــر ع ـ ــن ال ـق ــائ ـم ــة
الـقـصـيــرة لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ
ال ـج ــائ ــزة ال ـتــي ت ـ ّـوج ــت ف ــي دورت ـهــا
األولــى الروائي املصري بهاء طاهر
ع ــن روايـ ـت ــه «واح ـ ــة ال ـ ـغـ ــروب» ،كما
غاب لبنان روائيًا وحضر ناشروه،
فيما اختفت دول املغرب العربي عن
الخريطة تمامًا.
هكذا ما أن ظهرت القائمة القصيرة
ح ـ ـتـ ــى تـ ـ ـص ـ ــدى ل ـ ـهـ ــا رواد مـ ــواقـ ــع
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي م ـ ــن ب ــاب
االحتجاج والسخط على فوز بعض
ً
األس ـمــاء مــن ن ــوع «فضيحة فـعــا»،
و«مــاذا يحدث على هــذا الكوكب؟»،
و«ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء م ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ــف» ،و«ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوان
لـ ـ ـل ـ ــرك ـ ــاك ـ ــة» .ك ـ ـمـ ــا اتـ ـ ـه ـ ــم ب ـع ـض ـه ــم
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم بــان ـح ـيــازه
إلـ ــى «ب ـل ــدي ــات ــه»
فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
غـ ـلـ ـب ــة األس ـ ـمـ ــاء
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة
واألردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ّ
وتـ ــوقـ ــع آخـ ــرون
فوز الفلسطيني
إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
نـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه،
أو الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي
أم ـي ــر ت ــاج الـســر
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة،
وربـمــا السورية
ديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ونـ ـ ـ ــوس
«ع ـش ــان ســوريــا
حـظـهــا ك ــان وح ــش ج ـدًا ط ــول عشر
سنوات ..وعشان إنها كاتبة فتكسر
الهيمنة الذكورية ..واألهم عشان دار
اآلداب» .وقد حظيت رواية العراقية
شهد ال ــراوي «ســاعــة بـغــداد» بأكبر
ح ـ ـصـ ــة مـ ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات نـ ـظـ ـرًا
لــركــاكـتـهــا ال ــواض ـح ــة ،إذ اسـتـغــرب
م ـن ـت ـقــدوهــا ظ ـه ــوره ــا ف ــي ال ـقــائ ـمــة
الـطــويـلــة ،فـمــا بــالــك بــوصــولـهــا إلــى
القائمة القصيرة!
ومـ ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ت ـ ـ ـ ــزداد امل ـع ــرك ــة
شراسة بإعالن اسم الفائز بالجائزة
( 24ن ـي ـســان /إب ــري ــل امل ـق ـب ــل) ،وفـقــا
لفصيلة ال ــدم ال ـتــي يـنـتـســب إلـيـهــا.
ً
مهال ،من يستطيع أن ّ
يعد إلى
لكن
ال ـت ـس ـعــة ،أق ـص ــد أس ـم ــاء ال ــروائ ـي ــن
ال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ــوج ـ ــوا بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة ح ـتــى
اليوم؟.

ّ
تعرضت رواية العراقية
شهد الراوي ألكبر حصة
من االحتجاجات نظرًا
لركاكتها

لم تدخل نتالي نعوم عالم السوشال ميديا للترويج ألعمالها كما
يفعل عادة نجوم الفن والتمثيل والشخصيات العامة .تملك املمثلة
اللبنانية صفحة شخصية على الفايسبوك ،تنشر عليها بعض
صــورهــا العائلية ليس إال .حتى إنـهــا لــم تعلن عــن مسرحيتها
الجديدة «من كفرشيما للمدفون» ،التي تولى كتابتها وإخراجها
الشاعر والكاتب يحيي جابر .لم تنل «نتالو» كما ُيطلق عليها،
الـشـهــرة املـطـلــوبــة مـقــارنــة بموهبتها فــي التمثيل ،وبـقـيــت بعيدًا
عن األض ــواء .ارتبط اسمها ببرنامج  S.L.Chiالــذي عــرض على
ّ
قناة  mtvبني عامي  1994و .2002ومع توقف العمل التلفزيوني
الساخر ،عــادت ّ
وجربت حظها في عامي  2009و 2010مع قناة
«الجديد» حيث ّقدمت برنامج «ناتالو» .ثماني سنوات كانت عمر
وقررت العمل َّ
غياب نتالي عن الشاشة أو حتى األضواءّ ،
معدة في
البرامج الفنية واالجتماعية ،وهو املجال الذي وجدت فيه راحتها.
في آذار (مــارس) املاضي ،قررت شركة  shoot productionالتي
يملكها اإلعــامــي ف ــراس حــاطــوم أن تـتـعــاون مــع املمثلة لتقديم
برنامج يعيد املشاهدين إلى العصر الذهبي للفن اللبناني والعربي.
فكرة حاطوم جاءت بعدما أطلت «نتالو» في إحدى املقابالت على
قناة  lbciولفتت انتباه املشاهدين .كما تعاونت الشركة مع الكاتب
ّ
يحيي جابر الذي تولى إعداد العمل التلفزيوني ،وجلس مع نتالي
لتقديم فقرات فيه (األخـبــار  .)2017/3/31هكذا ،تقاسم الثنائي
ّ
كرسي البرنامج الــذي كــان سيحمل اســم «دقــة قديمة» ،من دون
ّ
اإلعــان عن موعد االنطالق .مع بدء التحضيرات لـ«دقة قديمة»،
ّ
تلقت نتالي عرضًا من يحيي للعب بطولة مسرحية كان في صدد
تأليفها ،لكن العمل املسرحي ّ
تأجل بسبب التركيز على البرنامج
كمرحلة أولى للتعاون بني الثنائي .في هذه الفترة ،تفاوض حاطوم
مع عدد من القنوات ّ
لبث مشروعه .وكانت قناة «الجديد» املحطة
األخيرة التي أبــدت موافقتها األولية على العمل ،قبل أن تنسحب
بحجة ّأن البرنامج (ثقافي /فني /اجتماعي) ال يتالءم مع ظروف
االنتخابات السياسية النيابية التي تسيطر على البرمجة ،وبالتالي
ّ
ّأجـلــت الـعــرض إلــى موعد لــم ّ
يتم تحديده بعد .رغــم تجميد «دقــة
ّ
قــديـمــة» ،إال ّأن غيبة «نـتــالــو» لــن ت ـطــول ،إذ تـطــل قــريـبــا فــي «مــن
كفرشيما للمدفون» ،أولــى تجاربها املسرحية .تقول نتالي في
حديث إلى «األخبار»« :ستبصر املسرحية النور في منتصف شهر

نتالي نعوم

آذار (مــارس) املقبل ،على مسرح «تياترو» في ف ــردان» .مــاذا عن
مضمون املسرحية؟ .تجيب« :تتناول حياة امرأة تتنقل من محطة
إلــى أخ ــرى ،وتستعيد بـعــض الــذكــريــات فــي منطقتي كفرشيما
واملدفون .املسرحية ذات عالقة بحياة اللبنانيني املسيحيني الذين
كــانــوا يـتـمــركــزون فــي املنطقتني ،وتـتـشــابــه بـعــض األحـ ــداث التي
عايشوها إبان الحرب واليوم»ّ .
تشدد نتالو على أن «من كفرشيما
للمدفون» هي تجربتها األولى على املسرح وتحتل مكانة خاصة
في حياتها الفنية ،تبتسم وتقول «أنتقل من التلفزيون إلى املسرح.
ّ
ما زبط البرنامج هلق ،بس رح نقلع باملسرحية».

وثائقي

سهى صباغ على «الميادين»:
تلك هي الضاحية على حقيقتها
زينب حاوي
حاملا نذكر عبارة «الضاحية الجنوبية» ،حتى تتساقط في مخيلتنا
معظم ال ـصــور الـنـمـطـيــة ،الـتــاريـخـيــة وامل ـعــاصــرة ،عــن ه ــذه البقعة
ُ
ّ
اللبنانية .الـضــاحـيــة ،الـتــي اخــتــزل سكانها بـهــذه الـصــور املنمطة
واملجحفة ،حاولت املخرجة سهى صـ ّـبــاغ ،تقديم كسرها ،مقدمة
ً
صــورة مختلفة ،تشبه واقعها الـيــوم ،مستعيدة تاريخيتها ،من
ّ
مرويات سكانها األصليني ،الذين عاصروا كل مراحلها ،بدءًا من
ً
مرحلة ما قبل نكبة فلسطني ،وصــوال الــى انتصار تموز ،2006
وال ـخــروج مــن أتــون الجماعات التكفيرية التي ج ـ ّـزرت بأهلها في
السنوات املاضية« .إحكيلي عن الضاحية» (إعــداد وإخــراج سهى
صـ ّـبــاغ) ،الــذي عرضته «املـيــاديــن» أخـيـرًا ،يجهد فــي توثيق تاريخ
ً
الضاحية ،متنقال بني أهلها ،املتنوعي الشرائح االجتماعية واملهنية،
وحتى الدينية ،ملحاولة تقديم صورة مختلفة عن السائد.
مجموعة شخصيات ،من أطباء ومعلمني ،واقتصاديني ،وسياسيني،
وفنانني ...جمعتهم مروحة هذا العمل الوثائقي .اجتمعوا ليحكوا
عــن الـضــاحـيــة ،وامل ــاض ــي الـبـعـيــد ،وال ـحــاضــر املـتـغـ ّـيــر عـلــى ضــوء
ت ـب ــدالت اجـتـمــاعـيــة وس ـيــاس ـيــة ،حـكـمــت ه ــذه املـنـطـقــة .الـضــاحـيــة
ّتدرجت في السرد التاريخي ،من منطقة توصف بـ «الحديقة» ملا
كــانــت تحويه مــن مــزروعــات ومـســاحــات خـضــراء شــاسـعــة ،ترفد
مدينة بيروت ،بالخضار والفاكهة ،مــرورًا بالتبغ الــذي أتى به أهل
الجنوب ،اليها ،عندما قمعوا من اإلقطاع السياسي واالجتماعي،
وصــودرت أراضيهم ،ليلجأوا بدورهم الى الضاحية ،طلبًا للرزق.
تتنقل كــامـيــرا «إحكيلي عــن الـضــاحـيــة» ،بــن هــذه الشخصيات،
التي جاء اختيارها بالتأكيد ،بهدف كسر الصور النمطية عن أهل
الضاحية ،فمن رئيسة قسم األعصاب في «الجامعة األميركية في
ً
بيروت» سهى كنج ،مــرورًا بطبيب األسنان عماد بــدران ،وصــوال
ّ
الى االقتصادي حسن مقلد ،ومدير عام مــدارس الضاحية أحمد

كــزمــا ،واملـ ــؤرخ حـســن مــوســى وغ ـيــرهــم ...تـعــاقــب ه ــؤالء وجــوهــا
وحكايا على هذا العمل ،ليطلوا على الواقع االقتصادي املأساوي
الـيــوم ،واملعيشي (مشكلة املـيــاه املــالـحــة) ،وي ــرووا كيف بــدأت هذه
املنطقة ّ
تتكون سكانيًا ،وديموغرافيًا ،وحاالت النزوح التي شهدها
الجنوب بسبب االحتالل الصهيوني ،واحتالله لفلسطني ،واجتياحه
ً
لبيروت ،وصوال الى ضاحيتها .هنا ،يتوقف هؤالء عند هذه النقطة،
وعند انضمام العنصر الفلسطيني اليها بعد هجرتهم من بالدهم
قسرًا ،ليضحوا مندمجني مع باقي الفقراء الذين يشبهونهم في
الـضــاحـيــة .يتوقف الفيلم عند محطات مـحــددة مــن هــذا الـتــاريــخ،
ويخص األوزاعي بالبحث ،املنطقة التي أضحت مصيف هؤالء في
الفترات املاضية ،ومتنفسهم على الساحل اللبناني .كما يطل على
النسيج االجتماعي /الديني ،عبر اختيار كنيستي «مار ميخائيل»
(الشياح) ،و«مار يوسف» في حارة حريك.
ّ
ّ
يتقصد العمل التنقل بني ميادين حيوية مختلفة ،من الرياضة ،الى
الطب ،واالقتصاد ،والتربية ،وحتى الفن والدين ،ليرسم مشهدية
هذه املنطقة ،ويقف على ما عانته من تهميش وإهمال رسمي ،ومن
حروب متتالية ،عدوانية إسرائيلية ،حاولت تهشيم مالمحها ،بكتل
الدمار ،وحصد األرواح والضحايا .وبني هذا السرد ،تبقى املقاومة،
التي خرجت من رحــم هــذا النسيج ،األســاس في كل هــذا النقاش.
ً
املقاومة التي ّ
تلونت وتـعـ ّـددت منذ االجتياح الصهيوني ،وصــوال
الى انتصار تموز ،ومقارعة املجموعات التكفيرية .الظالمية التي
حاول األعداء دمغها بالضاحية ،وتصويرها على أنها «بلوك» ديني
واجتماعي واحد ،يعمد الشريط الى تظهير حاالت ّ
التنوع داخلها،
ّ
وكـســر ص ــورة الـنــازحــن أو «الـعــتــالــة» اآلت ــن مــن الجنوب والبقاع،
ّ
الذين يعانون من الفقر و«الحرمان» .يظهر الشريط كيف تحولت
الضاحية مع الوقت الى قوة اقتصادية ،ومنطقة تستقطب السياحة
الطبية ،وتضم أضخم املستشفيات ،وتحتضن كذلك أنواع الفنون،
إسالمية كانت أم خالف ذلك.

