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رسالة كان

األخوان داردين ...نحو سعفة ثالثة؟
كان ـ عثمان تزغارت
ف����ي ال����ع����ام  ،٢٠١١ح�ين
ق ّ
������������دم ال����س����ي����ن����م����ائ����ي����ان
ال�����ب�����ل�����ج�����ي�����ك�����ي�����ان ج������ان
ب�����ي�����ار ول��������وك داردي����������ن،
رائ��ع��ت��ه��م��ا «ص��ب��ي ال����دراج����ة» ف���ي «م��ه��رج��ان
ُ
ك������ان ال���س���ي���ن���م���ائ���ي» ،ط�������رح ال�����س�����ؤال ل���ل���م���رة
األول����ى ع��ل��ى ال���ك���روازي���ت :ه���ل س��ت��م��ن��ح لهما
ال��س��ع��ف��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ،وه����و أم��ر
غير مسبوق في تاريخ مهرجان؟ لكن لجنة
ال��ت��ح��ك��ي��م اك��ت��ف��ت آن�����ذاك ب��م��ن��ح��ه��م��ا ال��ج��ائ��زة
الكبرى ،ثاني أهم جوائز املهرجان .وها هو
السؤال ذاته يعود الى الواجهة ،بعدما أبهر
جديدهما «يومان وليلة» رواد الدورة الـ 67
م��ن امل��ه��رج��ان ،ب��ب��ن��ت��ي��ه االخ��راج��ي��ة ال��ج��ري��ئ��ة
وامل��ح��ك��م��ة ال���ت���ي ج��ع��ل��ت ال��ف��ي��ل��م ت��ح��ف��ة ف��ن��ي��ة
تضاهي السهل املمتنع!
ي������روي ال���ف���ي���ل���م ق���ص���ة ع���ام���ل���ة م��ص��ن��ع ت��ق��ض��ي
��ي ط��رق أب���واب بيوت
ي��وم��ي نهاية االس��ب��وع ف ً
زمالئها في العمل ،ساعية القناعهم بالتخلي
ع��ن ع�لاوات��ه��م السنوية ،كما يشترط صاحب
امل��ص��ن��ع ،ل��ل��س��م��اح ل��ه��ا ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى عملها
ومورد زرقها .ومن خالل هذه الرحلة املطولة،
ي���غ���وص ال���ت���وأم األش���ه���ر ف���ي ت���اري���خ السينما
األوروب���ي���ة عميقًا ف��ي ع��وال��م ال��ع ّ��م��ال البسطاء
ال���ذي���ن ي���واج���ه���ون ص��غ��وط��ًا م���ت���زاي���دة م���ن قبل
س��ل��ط��ة امل�������ال ،وق�����د ش ّ����رع����ت ال���ع���ومل���ة ال���زاح���ف���ة
األب����������واب أم����ام����ه����ا ل���ل���ع���ب���ث ب���م���ص���ائ���ر ال���ن���اس
وم��ص��ال��ح ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ام��ل��ة ،إرض ً
������اء لجشع
امل��س��ت��ث��م��ري��ن .ه����ؤالء ال ي��ت��ورع��ون ع���ن تدمير
البينة الصناعية وتمزيق النسيج االجتماعي
ّ
ال��ذي يشكل عماد السلم وال��ت��وازن ب�ين ال��دول

ماريون كوتيار في مشهد من فيلم «يومان وليلة»

وداخ�����ل ال���دول���ة ال����واح����دة ،وذل����ك ب���داف���ع وح��ي��د
هو الركض املستمر والالمحدود وراء مراكمة
الثروات وتحقيق املكسب السهل والسريع.
هذه املرافعة االجتماعية ذات النفس اليساري
ّ
ت��ح��ت��ل م��ك��ان��ة م���رك���زي���ة ف���ي االف���ل��ام امل��ش��ارك��ة
ه���ذه ال��س��ن��ة (راج�����ع «االخ����ب����ار»  -ع���دد االث��ن�ين

ّ
 ،)2014/5/١٩ل��ك��ن��ه��ا ت���أت���ي ه��ن��ا م��غ��ل��ف��ة في
ق��ال��ب ف��ن��ي وح��ب��ك��ة اخ��راج��ي��ة س��اح��ري��ن .على
م���دى ش��ه��ري��ن ،أخ��ض��ع االخ����وان داردي����ن فريق
امل��م��ث��ل�ين ل��س��ل��س��ل��ة م����ن ال���ت���م���ري���ن���ات ال���ش���اق���ة،
كأنهم يستعدون للتمثيل في عمل مسرحي،
ث��م ت��م التصوير خ�لال نهاية اس��ب��وع واح���دة،

ب���أدوات مينمالية منحت الفيلم تميزه الفني
وبنيته امل��غ��اي��رة .ه��ك��ذا ،ي��ب��دو ال��ش��ري��ط أشبه
ّ
تصور املشاهد
ببرامج تلفزيون الواقع حيث
م��ب��اش��رة م��ن دون أي «رت����وش" أو م��ؤث��رات أو
خدع بصرية أو جمالية ،ما سمح للفيلم بأن
يمسك بتفاصيل الحياة وأشيائها الصغيرة،
ويعكسها على ال��ش��اش��ة بلغة بصرية أخ��اذة
وبواقعية وع��ف��وي��ة ل��م يسبق أن شاهدناهما
ف��ي أي عمل سينمائي آخ���ر ،باستثناء رائعة
املعلم االيراني عباس كياروستامي املينمالية
«عشرة» (.)٢٠٠٢
ك����ال����ع����ادة ف����ي أع����م����ال األخ�����وي�����ن داردي����������ن ،م��ن
«روزي������ت������ا" (ال���س���ع���ف���ة ال���ذه���ب���ي���ة  )١٩٩٩ -ال���ى
«ص��ب��ي ال���دراج���ة" (ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى ،)٢٠١١ -
م���رورًا ب��ـ «ال��ط��ف��ل» (السعفة الذهبية ،)٢٠٠٥ -
و"ص���م���ت ل���ورن���ا» (ج���ائ���زة أف��ض��ل س��ي��ن��اري��و -
 ،)٢٠٠٨ي��ه��دي ال���ت���وأم ل��ب��ط��ل��ة ال��ف��ي��ل��م ال��ج��دي��د
ّ
كوتيار ،دورًا ساحرًا يضعها
النجمة ماريون
ف��ي م��وق��ع ال���ص���دارة ف��ي ال��س��ب��اق ن��ح��و ج��ائ��زة
أفضل ممثلة .وك��ان��ت ه��ذه الجائزة ق��د أفلتت
م��ن بطلة  La Mômeف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،خالفًا
ل��ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ،ب��ع��د أدائ���ه���ا امل��ب��ه��ر ف���ي فيلم
ّ
«ع��ن ال��ص��دأ وال��ع��ظ��ام» لجاك أودي���ار .وتتطلع
كوتيار لهذه الجائزة بعدما ح��ازت األوسكار
عام  ،٢٠٠٨عن دور البطولة الذي تقصمت فيه
شخصية املغنية الفرنسية الراحلة إديت بياف
تحت ادارة املخرج أوليفييه داهان .واذا حازت
جائزة أفضل ممثلة في ك��ان ه��ذه السنة ،كما
ه��و م��رج��ح م��ن ق��ب��ل غ��ال��ب��ي��ة ال��ن��ق��اد ،فسيكون
ذل���ك تتويجًا طبيعيًا ومستحقًا ل��واح��دة من
أبرز نجمات الجيل الجديد اللواتي قفزن الى
واج��ه��ة السينما الفرنسية م��ع مطلع األلفية
الجديدة.

بانوراما

«مزيكا» في سوليدير
ّ
ودقي يا ّ
روان عزالدين

صحافة الغرب قلبها
… على «سعادة» إيران

العدالة والعيش المشترك
على أجندة راغب

أعلن قائد شرطة طهران ،حسني
ساجدينيا ،لوكالة «إيسنا»
اعتقال  6إيرانيني الشتراكهم في
تصوير فيديو يؤدون فيه أغنية
( happyسعيد) لفاريل وليامز
(الصورة) ،بتهمة «خدش الحياء
العام» .الفيديو املنشور على
يوتيوب ( 4:43دقائق) ،يظهر3
رجال و 3نساء غير محجبات
يغنون ويرقصون في الشوارع،
وعلى سطوح مبان في طهران
على موسيقى مغني البوب
األميركي ،على غرار ما فعل
كثيرون في دول عدة .الفيديو
أثار حفيظة املحافظني ،الذين
ّ
رأوا أنه يجسد «انحرافًا عن القيم
اإلسالمية ،ملصلحة أسلوب حياة
ّ
غربي» .بدوره ،علق وليامز على
ً
صفحته الفايسبوكية ،قائال إن
ّ
«اعتقال الشباب ألنهم ينشرون
ّ
الفرح ،أمر محزن جدًا» .يذكر أن
وسائل إعالم غربية ّ
عدة منحت
الخبر هامشًا كبيرًا في تغطيتها.

زار الـ«سوبر ستار» راغب
عالمة (الصورة) سجن
رومية (شرقي بيروت) أمس،
حيث التقى بعض املساجني
وخصوصًا الذين يقبعون
هناك منذ فترة طويلة،
مستطلعًا مطالبهم ،ومستمعًا
إلى مشاكلهم .زيارة الفنان
اللبناني لم تكن «أول مهمة له
تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان»
كما ّ
روجت بعض املواقع ،بل
ّ
جاءت كخطوة فردية ملحاولة
مساعدة املساجني .وأوضح
خضر عالمة ،مدير أعمال
املغني اللبناني ،لـ«األخبار»
ّ
أن مشروعه يستكمل نشاطه
االجتماعي في األيام املقبلة ،إذ
سيطلق اليوم في وسط بيروت
حملة توعية تحت شعار
«اختالفنا حق ،اتفاقنا أحق»،
بالتعاون مع مؤسسة «أديان».
وهي تلقي الضوء على العيش
املشترك بني اللبنانيني.

في نادي اليخوت في «الزيتونة باي» ،أعلن أمس برنامج «عيد املوسيقى »2014
خالل مؤتمر صحافي .للسنة الرابعة عشرة ،يدعو «املركز الثقافي الفرنسي»
و«سوليدير» املوسيقى إلى بيروت ،في احتفال ينطلق عند السابعة من مساء
السبت في  21حزيران (يونيو) ،ويستمر حتى آخر الليل .املؤتمر جرى بمشاركة
املدير العام لـ«سوليدير» منير دويدي ،والسفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي،
وممثل وزارة الثقافة اللبنانية ميشال دوشاداريفيان ،واملستشار ّ
األول في السفارة
السويسرية بوريس ريشار ،وسفير رومانيا في لبنان فيكتور ميرسياّ .
عرج السفير
الفرنسي على ّ
أهم محطات هذا العيد ،الذي انطلق في فرنسا عام  ،1982وانتقل
بعدها إلى العالم ،حتى وصل إلى لبنان في .2001
لكن هل يمكننا القول إنه وصل إلى لبنان ،أم إلى بيروت أو سوليدير تحديدًا؟ على
مدى هذه السنوات ،استطاع املهرجان االنتقال بخجل إلى مدن خارج العاصمة،
وإلى شوارع ّ
عدة في بيروت ،قبل أن ينحصر أخيرًا في وسط بيروت!
ّ
مدعو هذا العام للخروج إلى «حديقة سمير قصير» ،وساحة الشهداء،
إذًا ،الكل
والحمامات الرومانية ،وأسواق بيروت ،وكنائس العاصمة ،و«الزيتونة باي» ،لالستماع
إلى أكثر من  60فرقة عاملية وعربية ومحلية ،وكما يحرص املنظمون دائمًا ،تحاكي
هذه الفرق مختلف األنماط املوسيقية ،من الروك والراب والهيب هوب إلى املوسيقى
الكالسيكية والجاز والبلوز وموسيقى الشعوب ،والتكنو واملوسيقى اإللكترونية.
على هامش املهرجان ،ستقام حفالت وحوارات
موسيقية في املعاهد الفرنسية في كل من
كفرذبيان ( ،)6/20والنبطية ،وزحلة (،)5/23
وبعلبك ( ،)5/25وطرابلس (،)5/21 ،20 ،19
وصيدا ( ،)5/20ودير القمر ( ،)5/20فيما
تقام حفلة للـ  DJ Estepheفي حانة Yukunkun
(الجميزة ـ بيروت) مساء الجمعة  20حزيران
(يونيو) املقبل.

ّ
ستقدم «أماديوس» حفلة «الزيتونة باي»

«عيد املوسيقى» :السابعة من مساء السبت 21
حزيران ـ وسط بيروت .لالستعالم:
www.institutfrancais-liban.com

تنظم السير
دبي ّ
بعيون غوغل
كشفت شرطة دبي عن عزمها
على استخدام نظارات غوغل
الذكية في إصدار الغرامات
ً
املرورية ،فضال عن تحديد
السيارات املطلوبة والتعرف
عليها ،وفق ما أفاد املدير العام
لقسم الخدمات الذكية في
الشرطة ،خالد ناصر الرزوقي،
ّأول من أمس.
ويعمل القسم حاليًا على اختبار
نظارة «غوغل غالس» بغية
استخدامها« ،وإذا اجتازت
ّ
اختباراتنا ووجدنا أنها جهاز
مفيد ،فإننا قد نقرر إطالقها
وشراء املزيد منها» ،بحسب
الرزوقي.
وكانت شركة غوغل قد اعترفت
ّ
أخيرًا بأن نظاراتها الذكية
ّ
تسبب «أضرارًا صحية» ،وذلك
بعد شكاوى ملستخدمني عدة،
قالوا ّإنها ّ
سببت لهم آالمًا في
ً
الرأس ،وصداعًا متواصال عند
استخدامها.

