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قريبًا على الشاشة

«الميادين» تستعيد مجزرة بئر العبد

محمد حسين فضل الله ...ذلك المرجع المقاوم
ّ
سيسلط ال ـضــوء عـلــى دور الشهيد
عـمــاد مغنية ال ــذي ك ــان بمثابة ظل
ّ
السيد في تلك الفترةّ .
ربما ،لم ّيكن
ال ـ ـنـ ــاس وال الـ ـك ــامـ ـي ــرا الـ ـت ــي ت ــوث ــق
ّ
تـ ـح ـ ّـرك ــات ال ـس ـي ــد ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة بـ ــأن
«ال ـح ــاج رض ـ ــوان» ك ــان ي ــده اليمنى
أم ـن ـيــا .وف ــي ه ــذا ال ـشــق بــالـتـحــديــد،
يكشف العمل اللثام ّ
للمرة األولى عن
محاضر تحقيق ســريــة لجهاز أمن
ّ
املتورطني في املجزرة.
املقاومة مع
ال يرتدي القائمون على هــذا الفيلم
قـفــازات ،ويبتعدون كليًا عن املــداراة
السياسية واأليديولوجية ،مسمني
األش ـ ـيـ ــاء واألش ـ ـخـ ــاص بــأس ـمــائ ـهــا،
ّ
املمول األساسي لهذه
وعلى رأسها
ال ـع ـم ـل ـي ــة اإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة :ال ـس ـع ــودي ــة.
وسيظهر الشريط دور اململكة في ما
بعد من خالل محاولة رشوة السيد
فضل الله للسكوت عن هذه الجريمة،
وكان وقتها مصطفى ناصر شاهدًا
أساسيًا على هذا العرض الذي جاء
تحت غطاء «مساعدة األيـتــام» لقاء
مبلغ تجاوز العشرين مليون دوالر
أميركي.

زينب حاوي
ب ـعــد  31ع ــام ــا ،ت ـع ــود م ـج ــزرة «بـئــر
العبد» إلــى دائ ــرة الـضــوء مــع الفيلم
الـتـسـجـيـلــي «ون ـج ــا» (م ـن ـتــج مـنـفــذ:
 )Discreetالذي سيعرض في التاسع
مـ ــن نـ ـيـ ـس ــان (أبـ ـ ــريـ ـ ــل) املـ ـقـ ـب ــل عـلــى
شاشة «امليادين» .الشريط من إعداد
وإخ ـ ـ ـ ــراج اإلع ــامـ ـي ــة مـ ـن ــار ص ـ ّـب ــاغ،
وسـيـعـيــدنــا إل ــى ت ـلــك امل ـج ــزرة الـتــي
فشلت فــي ع ــام  1985فــي اسـتـهــداف
الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد حـ ـس ــن فـ ـض ــل ال ـل ــه
وذهب ضحيتها أكثر من  80شهيدًا
ّ
و 250ج ــري ـح ــا ،ج ــل ـه ــم م ــن ال ـن ـســاء
واألطـفــال .يتتبع العمل خيوط هذه
الجريمة التي ضربت قلب الضاحية
الجنوبية ،وكانت األضخم واألخطر
في تلك املرحلة.
خمسون دقيقة ،يعاد فيها سرد هذه
الجريمة وربطها بالحاضر ،إذ يتم
اليوم استهداف املقاومة ورمــوزهــا،
مــن قبل الـجـهــات نفسها ،تخطيطًا،
ً
وتنفيذًا ،وتمويالّ .
ق ـبــل ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،لــق ـبــت ال ــوالي ــات
ّ
السيد فضل الله بـ «املرشد
املتحدة
ّ
ال ــروح ــي ل ـحــزب الـ ـل ــه» ،ل ـكــي ت ـســوغ
م ـ ـحـ ــاولـ ــة االغ ـ ـت ـ ـي ـ ــال ،وتـ ـلـ ـص ــق بــه
ت ـف ـج ـيــرات «امل ــاريـ ـن ــز» وغ ـي ــره ــا من
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــات الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ف ــي ب ـي ــروت ك ــل ذلـ ــك ،سـيـحـضــر في
«ونـ ـج ــا» م ــن خ ــال ع ــرض الــدقــائــق
ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ــت ال ـت ـف ـج ـي ــر ح ـ ــن ك ــان
فضل الله يحاضر في مسجد «بئر
ال ـع ـبــد» ،قـبــل أن يـنـجــو م ــن امل ـجــزرة
بفضل سـ ّـيــدة تدعى زينب الشامي،
استوقفته لالستيضاح عن مسائل
فقهية ،فكانت هــذه الدقائق القليلة
من التأخير كفيلة بإنقاذ حياته.
ثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات س ـ ـتـ ــدلـ ــي

«ونجا» :األحد  9نيسان ـ الساعة التاسعة
ً
مساء على شاشة «امليادين».
بشهاداتها في الوثائقي ،من بينها
ال ـص ـحــافــي م ـص ـط ـفــى ن ــاص ــر ال ــذي
راف ــق فضل الـلــه ملــدة عشر سـنــوات،
ونــائــب األم ــن ال ـعــام ل ـ «ح ــزب الـلــه»
ن ـع ـيــم ق ــاس ــم الـ ـ ــذي س ـي ـت ـح ـ ّـدث عــن
ع ــاق ــة الـ ـس ـ ّـي ــد ب ــاملـ ـق ــاوم ــة ودوره
األســاســي واملـحــوري في مسيرتها،
ّ
السيد علي فضل
إضافة إلى نجله
ال ـلــه .أم ــا زي ـنــب ال ـشــامــي ،فستظهر
ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ّـرة األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـ ـت ـ ــروي الـ ـح ــادث ــة
بـ ـتـ ـف ــاصـ ـيـ ـلـ ـه ــا ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ش ــرح

ّ
مفصل بواسطة الغرافيكس وتقنية
ال ـث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد ل ـك ـي ـف ـيــة ح ـصــول
الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــر .هـ ـ ــذه املـ ـهـ ـم ــة ،مـ ـس ــؤول
حماية فضل الله في تلك الفترة ،أبو
حـســن ،ال ــذي سيكون مـمـ ّـوه الــوجــه.
ال ـص ـح ــاف ــي س ــرك ـي ــس ن ـ ّـع ــوم ال ــذي
ّ
السيد الــذي غــادرنــا في
ّأرخ لسيرة
عــام  2010وعــاصــر هــذه الشخصية
ّ
املتفردة ،ستتاح له مساحة إلعــادة
س ــرد تــاريــخ الــر ّجــل الـحــافــل ثقافيًا
وفـكــريــا .وبـمــا أنــه لألميركيني اليد

ال ـطــولــى ف ــي م ـج ــرزة «ب ـئــر ال ـع ـبــد»،
يستعني الفيلم التسجيلي بمساعد
وزيــر الخارجية األمـيــركــي فــي عهد
الــرئ ـيــس رون ــال ــد ري ـغ ــان ،ريـتـشــارد
مورفي .وال يخلو «ونجا» من نفحة
إنسانية ،إذ سيضيئ على شهادة
أحد أبناء عوائل املجزرة ،على وقع
م ــوس ـي ـق ــى خ ــاص ــة ت ـح ـم ــل تــوق ـيــع
امل ــؤل ــف املــوس ـي ـقــي ال ـل ـب ـنــانــي زي ــاد
بطرس.
بني ّ
طيات «ونجا» وطيف فضل الله،

ّ
يتضمن
وثائقي «ونجا»
شهادات حصرية ،ومحاضر
تحقيق من أمن المقاومة

رادار

يا جيل التسعينيات ...ناتالو راجعة
زكية الديراني
ناتالو هو اسم الدلع للممثلة نتالي
نعوم (الصورة)َ .علق اللقب في ذاكرة
ج ـيــل الـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات
ّ
مــن ال ـقــرن املــاضــي بـعــدمــا أطــلــت في
ب ــرن ــام ــج  S.L.Chiع ـل ــى قـ ـن ــاة mtv
بــن عــامــي  1994و .2002شخصية
مشاكسة ومرحة ُعرفت بابتسامتها
الـ ـع ــريـ ـض ــة حـ ــن تـ ـتـ ـع ـ ّـرض مل ــواق ــف
ساخرة مع رفاقها عادل كرم ،ونعيم
حـ ـ ـ ـ ــاوي ،وروال شـ ــام ـ ـيـ ــة ،وف ـ ـ ــادي
املمثلة
رع ـ ّيــدي ،وغـيــرهــم .اشـتـهــرت
ّ
بخفة دمها وابتعادها عن التصنع،
وهما الصفتان اللتان يفتقر إليهما
غالبية املمثلني الـيــوم .كــانــت عالقة
ّ
ن ـت ــال ــي ب ــال ـك ــام ـي ــرا م ـت ـق ــط ـع ــة ،فـقــد
عــادت إلــى األض ــواء فــي عامي 2009
و 2010عـبــر ق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد» ،حيث
قـ ّـدمــت بــرنــامــج «ن ــات ــال ــو» .لـكــن منذ
ذلك الوقت ،اتخذت حياتها العملية
ّ
خلف
مـنـحــى آخ ــر ،إذ قـ ــررت الـعـمــل ّ
األضــواء في إعــداد البرامج ،وتنقلت
ب ــن الـ ـش ــاش ــات م ــن دون أن يـظـهــر
اس ـم ـه ــا .ف ــي جـعـبــة ن ـتــالــي مـفــاجــأة
س ـي ـت ـ ّـم اإلعـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا ق ــريـ ـب ــا .فـقــد
صـ ـ ّـورت قـبــل ثــاثــة أســابـيــع تقريبًا
حـلـقــة تـجــريـبـيــة مــن بــرنــامــج جديد
ّ
سيشكل عودتها إلى الكاميرا.
ّ
يشاركها الـكــاتــب يحيى جــابــر مهمة
الـ ـتـ ـق ــدي ــم فـ ــي بـ ـع ــض ف ـ ـقـ ــرات ال ـع ـمــل
التلفزيوني .مــن يـتـحـ ّـدث إلــى نتالي،
ُي ـ ــاح ـ ــظ الـ ـحـ ـم ــاس ف ـ ــي ك ــامـ ـه ــا عــن

عـمـلـهــا املـنـتـظــر الـ ــذي تـنـتـجــه شــركــة
 shoot productionالتي يديرها فراس
حاطوم .في البداية ،نسألها عن اسم
دلـ ـعـ ـه ــا ،ف ـت ـق ــول ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»« :ل ـقــد
تـ ـع ـ ّـودت ع ـلــى «ن ــات ــال ــو» .أه ـل ــي فقط
ي ـع ـت ـمــدون االس ـ ــم ال ـح ـق ـي ـقــي .عـنــدمــا
ألتقي بفتاة تحمل اسمي وينادونها
ب ـ ـ «ن ــات ــال ــو» ،أق ـ ــول ل ـهــا م ـب ــاش ــرة أنــا
ّ
وتتنهد
«نــاتــالــو» األصـلـيــة» .تضحك
ً
طـ ــويـ ــا عـ ـن ــدم ــا ن ـس ــأل ـه ــا عـ ــن ف ــري ــق
 S.L.Chiال ــذي عـمـلــت فـيــه ســابـقــا وال
ّ
تـ ــزال غــالـبـيـتــه ت ـطــل عـلــى  mtvضمن
برنامج «مــا في متلو» .تجيب« :كنت
ضـمــن فــريــق وال ـي ــوم ص ــرت بـمـفــردي.
ً
أق ـ ـ ـ ـ ّـدم عـ ـم ــا ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــاّ ُي ـش ـب ـه ـنــي.
اإلن ـس ــان ي ـت ـقـ ّـدم وال ي ـتــوقــف عـنــد أيّ
ت ـح ـ ّـول ف ــي ح ـيــاتــه .ل ــم ي ـع ــرض فــريــق
ّ S.L.Chiعـلـ ّـي االنـضـمــام إلـيــه مـجــددًا،
رب ـم ــا ألنـ ـن ــي ك ـنــت مـنـشـغـلــة بـتـقــديــم
ّ«ناتالو» على «الجديد» .أحيانًا أشعر
ّ
استمريت على الشاشة طوال
أنني لو
ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــوات ،ك ـ ــان س ـي ـت ـعــب مـنــي
الجمهور .أعتقد أن عــودتــي املنتظرة
ستريح املشاهد بعد غياب طويل عن
ّ
الكاميرا .أنا أؤمن باملقولة الشعبية أن
شي بيجي بوقتو».
كل ّ
تتجنب نعوم الحديث عن تفاصيل
برنامجها الـجــديــد ،وتـتــرك لعنصر
امل ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة حـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـزًا كـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـرًا .ت ـك ـت ـفــي
بــال ـقــول« :الـبــرنــامــج فـيــه ا ّلـكـثـيــر من
النوستالجيا ،وه ــو يـصــنــف ضمن
األع ـ ـ ّمـ ــال ال ـف ـن ـيــة وال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة» .لــم
تـ ـت ــوق ــف عـ ـ ـ ــودة امل ـم ـث ـل ــة عـ ـن ــد ه ــذا

ال ـحـ ّـد ،بــل وضـعــت يــدهــا بيد يحيى
ّ
جــابــر ،وسـتـطــل قريبًا فــي مسرحية
ت ـح ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع كـ ــاتـ ــب «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت...
الطريق الـجـ ّـديــدة» .تصف خطوتها
ٍّ
«تحد بالنسبة ّ
إلي،
التمثيلية بأنها
لكنه جميل» .أما بالنسبة إلى جابر،
ً
ّ
ـا ،إذ ّ
يعد
ف ــإن الــوضــع مختلف قـلـيـ
العمل بمثابة التجربة التلفزيونية
األول ــى لــه بـعــدمــا عـمــل لـسـنــوات في
الكتابة واملسرح.
ّ
يـكـشــف جــابــر لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن ــه تــرك
الـصـحــافــة املـكـتــوبــة أخ ـي ـرًا ،ويـتـفـ ّـرغ
للعمل فــي جــوانــب إعــامـيــة أخ ــرى،
مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر الـ ـ ــذي
سـ ـيـ ـش ــارك فـ ــي ت ـق ــدي ـم ــه وس ـي ـك ــون

يشاركها الكاتب يحيى
جابر في تقديم بعض
فقرات البرنامج الجديد
رئيس تـحــريــره .لــم ُيـعــرف بعد على
ّ
أي قـنــاة سـيـبــث الـبــرنــامــج الـجــديــد،
فيما ّ
يتم حاليًا التفاوض مع عدد من
املحطات .في املحصلة ،تعتبر عودة
ن ـت ــال ــي ن ـع ـ ّـوم إلـ ــى ال ـش ــاش ــة خ ـطــوة
م ـه ـ ّـم ــة ،ل ـكــن ـهــا م ـح ـفــوفــة بــاملـخــاطــر
ّ
وسط ما يبث على القنوات من برامج
ّ
هابطة .فهل ستتمكن نجمة S.L.Chi
بـكــاركـتـيــرهــا الـجـمـيــل وامل ـح ـ ّـب ــب أن
ّ
تقدم لنا برنامجًا ُمتكامل العناصر
لجهة اإلعداد والتقديم؟

