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رسالة كان

الكروازيت بنكهة شرق أوسطية
«سوبرمان» السوري ودونكيشوت اإليراني!

مشهد من «قمر كوكب المشتري» للمجري كورنيل موندروزو

كان ــ عثمان تزغارت
فيلمان ّ
تصدرا عروض اليوم الثالث من «مهرجان
كان» الـ  ،70أحدهما ينافس على «السعفة الذهبية»
وهــو «قمر كوكب املشتري» للمجري كورنيل
موندروزو ،والثاني ُعرض ضمن تظاهرة «نظرة ما»،
وهو «رجل نزيه» لإليراني محمد رسولوف.
ِّ
من خالل هذين العملنيُ ،سلطت األضــواء على قضايا الشرق
األوسط ،عبر شخصيتني ستبقيان ماثلتني في ذاكرة الكروازيت.
إحداهما شخصية مغرقة في الواقعية ،هي رضا« ،الرجل النزيه»
في فيلم رسولوف .أما الثانية فهي ،على العكس تمامًا ،شخصية
خرافية أشبه بـ «سوبرمان» سوري يظهر من بني جموع الالجئني
املتدفقني على أوروبا ،في فيلم موندروزو.
رسولوف ،الذي اكتشفته الكروازيت بفيلمه «إلى اللقاء» (جائزة
أفضل إخراج « -نظرة ما» –  ،)2011هو رفيق درب جعفر بناهي،
الذي أدين معه بالسجن  6سنوات ،عام  ،2010بتهمة «الترويج
ألفكار معادية للجمهورية اإلسالمية» .واالثنان يعدان أبرز
تالمذة املعلم الراحل عباس كياروستامي .تشكل أعمالهما ،من
«الدم والذهب» (بناهي  )2003 -الى «املخطوطات غير قابلة
للحرق» (رسولوف –  ،)2013معالم شامخة في مدرسة «الواقعية
اإليرانية» ،التي صنعت الشهرة العاملية لسينما موطن عمر
الخيام ،وخرج من معطفها سينمائيون باتوا من كبار صناع الفن
السابع .وفي طليعة هؤالء أصغر فرهدي ،الذي عاد اليه شرف
إعالن افتتاح هذه الدورة من «كان».
ّ
بعدما استأنف الحكم الصادر بحقه ،وأثبت أن أعماله ال تشكل

«بروباغندا معادية للجمهورية اإلسالمية» ،سمحت ّالرقابة
ملحمد رسولوف بتصوير عمل جديد في إيــران .علما بأنه على
غرار جعفر بناهي (الذي ما زال محظورًا) ،رفض املغادرة لتصوير
أعماله في الخارج .مما سمح له بإشباع الظمأ اإلبداعي ،الذي عانى
منه على مدى ستة أعــوام ،ليعود إلينا بتحفة بصرية أبهرت
املينيمالية ومضمونها املتجذر في
الكروازيت من خالل بنيتها ّ
البيئة املحلية اإليرانية ،التي فضل رسولوف السجن والحظر على
االنسالخ عنها.
ّ
العرض األول لـ «رجل نزيه» ،صباح أمس ،شكل محطة مؤثرة
ّ
في برنامج هذه الدورة من «مهرجان كان» ،ألن الفيلم حمل الى
ّ
الكروازيت بعضًا من روح املعلم عباس كياروستامي ،الذي غيبه
املوت في تموز (يوليو) املاضي ،وسيوجه له املهرجان تحية
خالل العرض العاملي األول لفيلمه – الوصية «24
خاصة ،من
ّ
صــورة» .علمًا أنه كان منكبًا على إنهاء مونتاجه حني باغته
املوت ُ
(سيعرض األسبوع املقبل ،ضمن فقرات الذكرى السبعينية
للمهرجان).
بطل «رجل نزيه» (رضا) شخصية ذات سمات دونكيشوتية تقاتل
للحفاظ على طهرانيتها اليسارية ،بعدما انفض عنها رفاقها
بعد التخرج من الجامعة .إذ انسحق أغلبهم تحت ضغوط القمع
السياسي وهموم الحياة املختلفة .أما «رضا» ،فقد اختار العودة
الى مسقط رأســه في الريف ،وإقامة مزرعة لتربية األسماك،
برفقته زوجته التي تدير مدرسة محلية .وإذا بالفساد اإلداري
يالحقه ،لتحاصره املشاكل من كل صوب ،بسبب إصــراره على
التمسك بنزاهته وطهرانية شبابه.
أما كورنيل موندروزو ،فقط اختار مخاتلة املشاهد من خالل
ّ
سيقدم فيلمًا من نوع الخيال العلمي
عنوان يعطي االنطباع بأنه
ّ
تدور أحداثه في الفضاء« :قمر كوكب املشتري» ،ليتبني أن األمر
ال يعدو أن يكون نوعًا من االستعارة املجازية .فاملشتري لديه
أربعة أقمار ،أبرزها القمر «أوروبا» الذي اكتشفه غاليلي ،عام ،1610
ضخمًا
وهو أكبر أقمار املجموعة الشمسية ،ويضم محيطًا مائيًا ً ّ
جعله محل فضول واهتمام علماء الفلك .وقد اعتقدوا طويال أنه
يشكل «البيئة املثلى إلقامة نمط حياة مغاير».
أسقط موندروزو هذا التوصيف على القارة األوروبية من كوكبنا،
إذ تعتقد جموع الالجئني التي تتدفق عليها أنها ستوفر لهم
«البيئة املثلى لحياة مغايرة»! من بني جموع الالجئني السوريني
الذين يصور الفيلم رحلتهم البحرية الطويلة الجتياز حدود
«القارة العجوز» سـرًا ،هناك شاب اسمه «أريــان» ُيطلق عليه
الرصاص من قبل حرس الحدود املجري .لكنه ال يموت ،بل يتحرر
من الجاذبية األرضية ،ويتحول الى «مالك الجئ» يحلق في سماء
أوروبا ،التي جعل نمط الحياة االستهالكية الليبرالية سكانها
يركضون خلف هموم الحياة الكثيرة مطأطئي الروؤس .وجاء هذا
الـ «سوبرمان السوري» ،كما يقول الطبيب املجري الذي يحميه من
مطاردات الشرطة ،ليحيي لديهم الرغبة في التطلع نحو األعلى!

ّ
المثلية يضرب من جديد في بيروت
رهاب
ّ
جمعية
شهدت بيروت ،األحد املاضي ،سابقة خطيرة هي إلغاء مؤتمر
ّ
املثلية ورهاب متغيري
«براود ليبانون» في «اليوم العاملي ملناهضة رهاب
املضيف
البيروتي
الفندق
النوع االجتماعي»  .IDAHOTالسبب خضوع
ّ
ّ
ّ
تكفيرية ،وعدم ّ
األمنية لحماية البرنامج الفني
تحمس القوى
لتهديدات
الثقافي الفكري الذي كان ّ
مقررًا .اليوم ،وفي السياق نفسه ،تبعًا لتقليد
ّ
جمعية «حلم» تعتزم تنظيم مؤتمرها في «مترو
معتمد منذ سنوات ،كانت
ّ
املدينة» ،تحت عنوان «امليم بني اضطهاد املجتمع ،وانتهاكات الدولة،
ّ
الحقوقية» (امليم للمثليني واملثليات واملتحولني كما هو
وانجازات الحركة
معروف) .لكن مجددًا ،ألغي النشاط في اللحظات األخيرة حسبما أعلنت
ّ
الجمعية من خالل حسابها على تويتر« .حفاظًا على سالمة (الجميع)
لن يعقد املؤتمر في «املترو» ،بل سينقل مباشرة منذ الحادية عشرة
صباحًا (اليوم) على صفحاتنا في مواقع التواصل االجتماعي»« :سيكون
لنا موقف غدًا (اليوم) ،وسيبث املؤتمر «اليف ستريم» .وأحاطت «حلم»
قرار االلغاء بالغموض ،مكتفية باالشارة إلى «تهديدات وصلتنا من
ّ
ّ
وافتراضيًا إذًا ،في ما يمكن اعتباره
متطرفة» .املؤتمر بات مغلقًا
جهات
ّ
ّ
انتكاسة جديدة للحريات في لبنان .وكان برنامجه املعلن يتوزع على
سبعة محاور« :االعالم واالعالم
(صبحية ّ
ّ
نجار ،جاد
البديل»
ّ
غصن ،وإيلي فارس)« ،املثلية في
ّ
اللبنانية» (املفكرة
اجتهاد املحاكم
ّ
القانونية)« ،جوهر الحركة
الحقوقية في لبنان» (حلم)،
«تهميش الجئي مجتمع امليم
في لبنان» (موزاييك)« ،الصحة
ّ
ّ
ّ
(الجمعية
والعقلية»
النفسية
ّ
ّ
الطبية اللبنانية للصحة
ّ
الجنسية)« ،خدمات الصحة
ّ
والتميز» (مركز
الجنسية :التمييز
ّ
«مرسى» للصحة الجنسية)« ،أين
نحن من حراك املنطقة» (املؤسسة
ّ
ّ
للحريات واملساواة).
العربية

سلسلة وثائقية على «المنار»
هكذا أسقطت المقاومة عمالء اإلحتالل
زينب حاوي
منذ عــامــن ونـصــف الـعــام ،تجهد شــركــة «إب ــداع بــرودكـشــن» لإلنتاج اإلعــامــي ،فــي إخــراج
مــادة توثيقية تضيء على مختلف جوانب ملف «جيش لبنان الجنوبي» ،أو ملف العمالء
ً
إبان االجتياج اإلسرائيلي للبنان ،وصــوال إلى التحرير (« .)2000سقوط تسادال» (الكلمة
املختصرة العبرية لـ «جيش لبنان الجنوبي») ،أو «سقوط جيش لبنان الجنوبي» هو السلسلة
الوثائقية (إعداد عبد الحسني شبيب ،وزينب غزال -إخراج فاطمة الدبق) ،التي أنتجتها قناة
«املنار» ،وتعرضها غدًا على ثالثة أجــزاء .ترصد السلسلة نشوء هذه امليليشيا العسكرية
في منتصف السبعينيات ،حتى عام  ،2000وتعرض خلفياتها السياسية والعسكرية .تؤرخ
السلسلة لهذه املرحلة التاريخية الهامة ،منذ نشوء «جيش القليعة» ( ،)1972مرورًا بـ «جيش
ً
لبنان الحر» الذي قاده سعد حداد ،وصوال إلى «جيش لبنان الجنوبي» ،على يد كبير العمالء
أنطوان لحد.
يشتمل املشروع على سلسلة مقابالت ّ
محلية مع محللني سياسيني وعسكريني ،مؤرخني،
وصحافيني ،أمـثــال حسن حـمــادة ،كريم بـقــرادونــي ،أمــن حطيط ،وليد سكرية ،كــرم كــرم،
والياس فرحات وغيرهم ،إلى جانب حوار شامل مع رئيس املجلس التنفيذي في «حزب الله»
للمرة األولى عن آلية عمل
هاشم صفي الدين ،ومسؤول أمني في الحزب ،سيدلي بتفاصيل ّ
هؤالء العمالء ،داخل ما كان ّ يسمى بـ «الشريط الحدودي» .كما ستطل شخصيات وفعاليات
من البلدات التي كانت محتلة وتحكي معاناتها مع العمالء .هذا محليًا ،أما خــارج الحدود،
فسنشاهد مجموعة صحافيني ومحللني إسرائيليني ،يدلون بآرائهم حول هذه الفترة (عبر
جهة إعالمية وسيطة)
من بينهم :املحلل عكيفا
الـ ــدار ،وي ــواف شتيرن،
ويـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــان
(ص ـح ـي ـفــة م ـع ــاري ــف).
كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــابـ ــات،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض أرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ع ــن
الـعـمــاء ومعسكراتهم
ومختلف أنشطتهم ،ال
سيما أنطوان لحد ،أمر
يهدف إلــى اإلضــاءة على هــذه املرحلة ،التي كــان يبغي من وراءهــا هــذا الفصيل العسكري،
ّ
«إقــامــة كيان هجني» ،ليشكل خط الــدفــاع األول عن «إســرائـيــل» ،كما يقول لنا مدير شركة
ّ
ّ
«إبداع»ّ ،
حسان بدير .وأيضًا ،تفند السلسلة خطوطًا عدة ،أبرزها التشكيالت العسكرية لهذه
ً
امليليشيا ،وجغرافية امتدادها ،من الناقورة إلى البقاع الغربي ،وصوال إلى تظهير ممارساتهم
ّ
اإلجرامية بحق السكان ،من قتل وتنكيل وإعدامات واعتقاالت .وفي موازاة تظهير هذا امللف
ّ
ّ
األســود من تاريخ لبنان ،سنتابع تطور العمل املقاوم (بكل أطيافه) الذي سحق وفكك هذه
ّ
الكيانات ،مع عام التحرير ،وإنهاء عقل هاشم ،الــذي شكل الضربة املعنوية األكبر النهيار
هذه امليليشيا .ال ّ
شك في ّأن للعمل األمني للمقاومة أهمية كبيرة في كشف وتفكيك شبكات
العمالء عبر جهاز أمني خاص (جهاز العباس).
* «سقوط تسادال» ،أو «سقوط جيش لبنان الجنوبي» في جزئه األول «متاريس
ّ
حية» غدًا األحد ،الساعة  22:30على «املنار» .على أن يعرض الجزءان الثاني (حزام
الرصاص) والثالث (نهاية بائسة) ،نهاري األربعاء والجمعة في التوقيت عينه.

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

جيرمين وإخوانها:
قصص حازم صاغية
ّ
يوقع الكاتب والصحافي
اللبناني حازم صاغية
(الصورة) ،مساء األربعاء املقبل،
مجموعته القصصية الجديدة
بعنوان «جيرمني وإخوانها»
الصادرة عن «دار الساقي»،
ّ
املصور» (الوردية ـ
في «دار
الحمرا) .لصاغية إصدارات
ّ
عدة عن هذه الدار ،أبرزها:
«االنهيار املديد» ،و«شعوب
الشعب اللبناني» باالشتراك مع
بيسان الشيخ ،و«مذكرات رندا
الترانس» ،و«هجاء السالح»،
و«أنا كوماري من سريالنكا»،
و«هذه ليست سيرة».
توقيع كتاب «جيرمني وإخوانها»:
األربعاء  24أيار (مايو) الحالي ـ
من الساعة السادسة حتى الثامنة
ً
مساء ـ Dar Bistro & Books
ّ
في «دار املصور» (الوردية ،خلف
محطة «موبيل» ـ الحمرا ـ باتجاه
كليمنصو).
لالستعالم01/373348 :

ALA.NI
WED MAY 24 - 9PM

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

