دور السينام يف القدس " ..كان زمان" !
يوسف الشايب
استطعت ذات مرة أن أضم بني يد ّي النسخة األصلية إلعالن يتعلق بحفلني لـ"اآلنسة أم كلثوم" ،يف
مرسح سينام عدن بالقدس ،مع تفاصيل األسعار وفق ثالث درجات :أوىل ،وثانية ،وثالثة وبأمثان ما بني
 330و 530مالً ،يف التاسعة مساء من الثامن والتاسع من شهر ترشين األول (أكتوبر) دون تحديد العام،
مع ترجيح أن يكون يف عرشينات القرن املايض ،وبالتحديد يف عام .1928
ليس املهم ،يف معرض حديثنا عن دور السينام يف القدس ،هنا ،تفاصيل حفل "فنانة الجامهري ومطربة
الرشق الوحيدة" ،بقدر البحث عن سينام "عدن" يف القدس ،التي اختلفت املراجع النادرة حول تاريخ
تأسيسها ،فهناك من قال إن تاريخ إنشائها يعود إىل العام  1914يف حني تحدثت مراجع أخرى عن عام
الحق أو عامني ،وإن مل يختلف الباحثون ،عىل قلتهم ،بأن مؤسسها مرصي ،دون ذكر اسمه ،وبأنها هي
ذاتها سينام "أوديون" ،كام كان يطلق عليها البعض.
وعىل ما يبدو فإن دور السينام األوىل يف القدس ارتبطت باملرصيني ،حيث أشارت دراسة وحيدة إىل أن أول دار
سينام يف فلسطني ،كانت يف القدس ،وأسسها مرصي مل يذكر اسمه ،وهي دار "أوراكل" ،وتأسست يف عام ،1908
مع أن دراسات أخرى تحدثت عن سينام يف حيفا أنشئت عىل يد بعض األملان ،وحملت اسم سينام "عني دور".
وبرز االستثامر يف دور العرض السيناميئ بشكل بارز يف ثالثينات القرن املايض ،ويف العديد من املدن
الفلسطينية ،آنذاك ،وخاصة حيفا ويافا والقدس ،ومنها سينام "ركس" التي تم تحويلها إىل دار عرض
مبنى كانت متلكه البطريركية األرثوذوكسية ،ومعها
سيناميئ عىل يد ميشيل صيقيل ،بعد أن استأجر ً
انترش موزعو األفالم يف فلسطني ،سواء أكانت أفالماً مرصية مبا فيها أفالم الفلسطينيني األخوين الما ،أو
األفالم األمريكية ،حتى إن صيقيل كان ال يكتفي ورشكاه من املوزعني بالعرض يف دور السينام مبا فيها
"السينامات" يف القدس ،بل العرض يف "كامب" للجيش الربيطاين يدعى "سيدين سميث" ،حيث كانت
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تذكرة الفيلم الواحد للجندي خمسة قروش ،وللضابط عرشة قروش.
ويشار إىل أن الفيلم املرصي األول الذي عرض عرب صيقيل كان فيلم "ابن الصحراء" من بطولة الفلسطيني
بدر الما عام  ،1942وتتالت األفالم املرصية بعدها ،خاصة بعد زياراته املتكررة إىل القاهرة واالسكندرية،
حيث كان يبتاع نسختني من كل فيلم ،واحدة لعرضها يف فلسطني ،والثانية يف األردن.
أما د.أحمد صدقي الدجاين  ،فإنه يعود إىل أوراق مذكراته ليستعيد بعض التفاصيل عن العروض
السينامئية التي كانت تت ّم يف فلسطني قبل العام  ،1948وذلك من خالل تجربته الشخصية ،فذكر أنه
غالباً ما كانت ترتبط مشاهدته العروض السينامئية باألعياد اإلسالمية واملسيحية ،وأن هذه األفالم التي
غالباً ما كانت أفالم مغامرات وخياالت وإضحاك ،وهو طقس استغرق تقريباً طيلة القرن العرشين،
ويذكر من األفالم األجنبية" طرزان ،وشيتا ،وسابو ،وأفالم لوريل وهاردي ،واألخوة جروشو ،وسبنرس
ترايس ،وكاترين هيبورن ،وسيدين بواتييه ،كذلك حرضت يف ذاكرته أفالم مرصية ،كان أبطالها من أمثال
بدر الما ،وفؤاد الجزايريل ،وعيل الكسار ،وبشارة واكيم ،ورشفنطح ،وحسن فايق ،ومحمود شكوكو،
وإسامعيل ياسني ،ونجيب الريحاين ،ويوسف وهبي ،وفاطمة رشدي ،وعزيزة أمري ،وأم كلثوم ،وأسمهان،
وليىل مراد ،وصباح ،وفريد األطرش ،وتحية كاريوكا ،وزيك رستم ،وصالح نظمي ،ويحيى شاهني ،وزوزو
نبيل ،ومحمد عبد الوهاب ،وراقية إبراهيم  ..والقامئة تطول.
ومن النقاط البارزة التي يشري إليها الدجاين يف أوراقه ،أن السينام كانت الوسيلة األساسية التي ع َّرفت
املشاهد الفلسطيني مبرص ،فعرب السينام تع ّرف الفلسطينيون ،وشاهدوا عىل الشاشة الكبرية مرص (أ ّم
الدنيا) ،مبدنها وشواطئها ومنتجعاتها وجبالها ووديانها وصحرائها وآثارها ،وأهراماتها ..و"شاهدوا
القاهرة ،بشوارعها ومناطقها ومبانيها وجسورها ،ومحطاتها ..وشاهدوا النيل العظيم ،النهر الخالد،
بضفافه ومراكبه والجسور والكباري الناهضة عليه ،أو بالعوامات السابحة عىل أطرافه ،كام عرفوا ،من
خالل السينام املرصية ،الريف املرصي ،والفالح ،والعمدة ،والعزبة ،والباشا وفيلته ،وعاشوا الرصاعات
وقصص املرياث والحب والخيانة التي ص َّورتها تلك األفالم" ..و"تابعوا املغامرات ،فانتشوا النتصار الخري
وهزمية الرش ،ورأوا يف انتصار الفقري انتصارهم ،ولو كان فقط عىل الشاشة".
ومن دور السينام الشهرية يف القدس سينام "ركس" ،و"أديسون" ،و"ريون" ،وغريها ،وقد شهدت سينام
"ركس" عملية تفجري يف  29ايار /مايو عام  1948راح ضحيتها خمسة مواطنني من الفلسطينيني ،وهي
العملية التي نفذتها منظمة أرجون اإلرهابية الصهيونية ،وكان من ابرز قياداتها مناحيم بيغن ،الذي
تزعمها منذ عام  ،1943كان شعارها يتكون من خريطة فلسطني واألردن وعليها صورة بندقية كتب
حولها "راك كاخ" اي (هكذا وحسب).
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ومن مذكرات األكادميي الفلسطيني جايب براميك ،املولود يف القدس عام  ،1929أنه ،ومع توتر األوضاع
ما بني الفلسطينيني واليهود ،إبان الحرب العاملية الثانية ،سادت يف األوساط الفلسطينية والعربية بالقدس
حالة من املقاطعة ملتاجر ومحالت اليهود ،وحتى دور السينام التي كانوا ميلكونها ،واتجهوا نحو سينام
"ركس" العربية يف شارع األمرية ماري ،وسينام "ريجنت" يف سهل البقعة ،ويف وقت الحق سينام صغرية
تقع يف الجزء الخلفي لسينام "ريكس" حملت اسم "سينام ستوديو".
وأشار براميك إىل أن الطريف يف "سينام ستوديو" ،هو أن صغرها مل يكن يتيح عرض األفالم عرب الربوجكرت
إال باستخدام عاكس لتظهر الصورة كاملة ،ليكتشف الحضور إذا ما شاهدوا الفيلم يف دار عرض ثانية،
أنهم كانوا يشهادون الفيلم بـ"الشقلوب" ،أي اليمني يسار ،والعكس !
وأيضاً سينام "القدس" ،و"الحمراء" ،و"النزهة" ،واألخرية باتت حسب روايات بعض املقدسيني مبنى املرسح
الوطني الفلسطيني (الحكوايت) ،يف حني تحولت "ركس" إىل "سوبر ماركت" بينام استطاعت مؤسسة يبوس
الحفاظ عىل "القدس" كدار عرض سينامئية باتت العربية الوحيدة يف الجانب الرشقي من املدينة واملحتل يف
عام  ،1967يف إطار مركز يبوس الثقايف ،الذي يعمل باجتهاد منذ قرابة الخمس سنوات ،ويحتضن العديد من
العروض السينامئية الفلسطينية ،والعربية ،والعاملية ..والالفت أن عامل البناء ،عرثوا ،أثناء عملية الرتميم
عىل افالم عتيقة وجهاز العرض القديم الذي تم االحتفاظ به ،ووضع يف صالة االستقبال كتذكار.
وتجدر اإلشارة إىل أن أول مرشوع يف القدس لرشكة املصايف ،ومقرها مدينة رام الله ،كان مرشوع
سينام الحمراءعام  ،1953حيث قامت الرشكة ببناء سينام الحمراء يف شارع صالح الدين الشهري ،بعد أن
أسست رشكة عادية تابعة لها حصة الرشكة فيها خمسة وثالثون باملئة.
كانت بناية سينام الحمراء مفخرة دور السينام يف اململكة األردنية الهاشمية ،حيث كانت الضفة الغربية
تتبع اإلدارة األردنية من بني عامي  1951و ،1967فتميزت سينام الحمراء مبعامرها ،باإلضافة إىل قاعتها
الواسعة الفخمة ،ومرسحها الكبري.
وكانت دار سينام الحمراء املركز املفضل للندوات الثقافية واملؤمترات املختلفة التي كانت تقام يف مدينة
القدس العربية ،وكان ملرسحها األثر الكبري يف تشجيع املرسحيات الفنية والتمثيليات االجتامعية الهادفة،
إضافة إىل العروض السينامئية الدورية.
ومرت دور السينام يف القدس كام يف فلسطني بثالث انتكاسات ارتبطت بتواريخ مهمة غريت مسرية
الشعب الفلسطيني بأكمله ،أولها نكبة عام  1948حيث سيطرت قوات االحتالل عىل دور السينام يف
الجزء الغريب من القدس ،كام حال دور السينام يف بقية املدن التي منحها العامل اسم دولة إرسائيل ،مثل:
يافا ،وحيفا ،وعكا ،وغريها  ..والثانية هزمية حرب حزيران (يونيو)  ،1967واحتالل القدس الرشقية،
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والضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً.
أما االنتكاسة الثالثة لدور السينام يف فلسطني عامة ،والقدس خاصة ،فكانت االنتفاضة الفلسطينية األوىل
عام  ،1987والتي وألسباب تتعلق بإجراءات االحتالل ،وأخرى بإعالن تأسيس حركة حامس وما واكبه
من رصاع بني الفصائل الفلسطينية عىل صورة املحافظ املتدين ،مبا يف ذلك العلامنية منها واليسارية،
والتي كان لها انعكاساتها االجتامعية والثقافية املتواصلة إىل يومنا هذا ،ليتحول ارتياد دور السينام من
طقس فلسطيني يومي أو أسبوعي يف القدس ومختلف املدن الفلسطينية املحتلة عام  1967إىل نوع من
الرتف ،ورمبا "الفسوق والفجور" ،ومخالفة التوجه الشعبوي أو الوطني أو الجامهريي العام ،فأغلقت
كافة دور السينام ،وهي بالعرشات يف نابلس ،وجنني ،ورام الله ،وحتى القدس ،حيث أغلقت سينام
الحمراء أبوابها يف أواخر مثانينات القرن املايض" ،مع حلول االنتفاضة األوىل ونتيجة لحالة عدم االستقرار
التي سيطرت عىل املدينة والتي تزامنت مع انتشار أجهزة التلفزيون يف البيوت ومع فرض الرضائب
الباهظة عىل املبنى" ،وفق الرشكة املالكة ،التي أكدت عىل موقعها االلكرتوين أن السينام ظلت مغلقة
حتى عام  ،2007حيث قامت الرشكة بتأجري البناية كام هي إىل رشكة القدس لالستثامر ورشيكها منري
قرط ملدة خمسة عرش عاماً مبوجب اتفاقية خاصة عىل أن يقوم املستأجر عىل نفقته بعمل كل ما يلزم
من ترميامت وإصالحات و إنشاءات إلعدادها قاعة متعددة األغراض مبوجب االتفاقية املشار إليها ،وقد
تم تنفيذ االتفاقية وقام املستأجر بأعامل الرتميم وأعدادها كقاعة حديثة فخمة وأسامها قرص الحمراء.
إذا ،مل يعد يف القدس اليوم إال سينام القدس فعلياً ،والتي باتت ،كام أرشت آنفاً ،ضمن مركز يبوس الثقايف ،خاصة
أنه ومنذ قيام السلطة الفلسطينية عام  1994إثر توقيع اتفاقيات أوسلو ،مل يتم االستثامر يف قطاع دور العرض
السينامئية إال قبل عامني عرب إدارة برج فلسطني يف مدينة رام الله ،التي كانت تضم أيضاً سينامتك القصبة التي
ترتنح تحت وطأة الديون املرتاكمة ،يف حني تحولت سينام دنيا وكذلك الوليد إىل مجمعات تجارية ،كام هو حال
دور السينام الشهرية والعريقة يف نابلس التي يحتوي مركز تجاري فيها عىل دار عرض سينامئية يتيمة نتمنى
أن تصمد يف زمن األفالم املقرصنة ،و"التورينت" ،يف حني كانت إعادة االعتبار لدار سينام يف جنني حملت اسم
املدينة أمرا مبرشا ،وإن كانت الدار غري نشطة ،رغم إنشائها منذ سنوات ،وتعاقب اإلدارات عليها.
أما اآلن فتبدو األوضاع أكرث سوءا ً يف القدس ،فالسلطة الفلسطينية ممنوعة من أي تواجد رسمي لها،
عرب دعم املؤسسات املقدسية املختلفة ،ومبا فيها دور العرض السيناميئ ،خاصة بعد انتفاضة األقىص
عام  ،2000والتي شهدت مع اجتياح قوات االحتالل للمدن الفلسطينية عام  ،2002وبناء جدار الفصل
العنرصي ،إطالق املزيد من الرصاصات القاتلة عىل الفلسطينيني ومرشوعهم الوطني ،وحتى الثقايف ،مبا
يف ذلك دور العرض السيناميئ ،وخاصة يف القدس التي يسعى االحتالل إىل تهويدها ،وسلخها عن عمقها
الفلسطيني ،وطمس معامل هويتها الحضارية والثقافية.
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