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رسالة كان

ّ
مهرجان «كان» يصفق لنادين لبكي
«كفرناحوم» عن «ملعوني األرض» في لبنان

نادين لبكي مع بطل فيلمها الطفل السوري زين الرافعي في «كان» أمس (لوييك فينانس ــ أ ف ب)

كان ــ عثمان تزغارت
ّ
بعد مشاركتني متفاوتتني ب ـ «ســكــر بنات»
ّ
(نـ ـص ــف ش ـه ــر امل ـخ ــرج ــن –  )2007و«ه ـ ــأ
لـ ــويـ ــن؟» (نـ ـظ ــرة م ــا ـ ـ ـ  ،)2011تـ ـك ـ ّـرس اس ــم
املخرجة اللبنانية نادين لبكي ،هذه السنة،
ّ
في مصاف الكبار ،لتكون بذلك ّأول مخرجة
ع ــرب ـي ــة ت ـن ــاف ــس ع ـل ــى «ال ـس ـع ـف ــة الــذه ـب ـيــة»
بفيلمها «كفرناحوم» (تشاركت لبكي كتابته
م ــع ج ـه ــاد ح ـج ـي ـلــي ،وم ـي ـش ــال ك ـس ــروان ــي ـ
بالتعاون مع جورج ّ
خباز ،وبمشاركة خالد

ّ
ُ
مزنر) .منافسة لم تدخلها على مدى سبعة
عقود من عمر املهرجان سوى  82سينمائية،
في مقابل  1649سينمائيًا.
ّ
ش ــك ــل «كـ ـف ــرن ــاح ــوم» واح ـ ـ ــدة م ــن امل ـح ـطــات
ّ
النسائية األكـثــر تألقًا فــي هــذه ال ــدورة ،بعد
أن ّ
خيبت اإليطالية أليس روهواتشر اآلمال
ُ
التي علقت على جديدها «سعيد مثل الزارو»،
فيما تباينت آراء النقاد بخصوص «بنات
الشمس» للفرنسية إيفا أوسون .فبالرغم من
بعض الشطط امليلودرامي الذي شاب الجزء
ّ ّ
األخ ـيــر مــن فيلمها ،إل أن لبكي اسـتـعــادت

في «كفرناحوم» ذلك النفس الحميمي الذي
ّ
صنع فرادة باكورتها «سكر بنات».
َ
ْ
بفضل األداء املبهر لبطليه الطفلي ،السوري
زيــن الــرافـعــي ،واإلثـيــوبــي بولواتيفي تريزر
ب ــان ـك ــول ــه ،غـ ــاص ال ـف ـي ـلــم عـمـيـقــا ف ــي عــوالــم
ّ
واملهمشنيّ ،ليكشف عن وجه آخر
املسحوقني
غير معروف وغير متوقع للبنان .وجه قبيح
يـعـبــق عـنـصــريــة وعـنـفــا وطــائ ـف ـيــة .انطلقت
امل ـخ ــرج ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن امل ـش ــاه ــد ال ـفــاق ـعــة
ّ
يتقدم خاللها الطفل
لجلسة املحكمة ،التي
«زي ــن» بشكوى ضــد والـ َـد ْيــه ،معيبًا عليهما

ّ
ّ
أنهما أنجباه من دون أن يكونا مؤهلني ملنحه
الحب والرعاية اللتني يستحقهما ،ومطالبًا
املحكمة بإصدار قرار بمنعهما من اإلنجاب
مـ ـج ــددًا ،لـتـتـخــذ مـنـهــا خـيـطــا أح ـمــر تـتـفـ ّـرع
ّ
متشعبة
عنه ،وتتداخل من خالله ،حكايات
الواقع املزري للفئات املهمشة في لبنان،
عن ُ
سواء املعدمون من أبناء البلد أنفسهم الذين
يعانون التهميش واإلقـصــاء ،أو املساعدات
املنزليات اللواتي يعانني من مختلف أشكال
ً
ـداء ،وصـ ــوال إلــى
اإلج ـح ــاف والـعـنــف واالعـ ـت ـُ َ
الالجئني السوريني الذين تسقط عليهم كل
الـعـيــوب املــزمـنــة للشخصية ا ّلـلـبـنــانـيــة ،من
نزعات طائفية وإقطاعية وتسلطية.
هذه التيمات املتداخلة ،التي اندرجت ضمن
سـيـنــاريــو ُمـحـكــم ،جـعـلــت مــن الـفـيـلــم صــوت
ّ
مــن ال صــوت لـهــم ،وهــو مــا يــؤهـلــه ،مــن دون
شك ،لنيل واحــدة من جوائز هذه الــدورة من
مهرجان «كان».
ّ
لـ ـك ــن وت ـ ـيـ ــرة مـ ـف ــاج ــآت ال ـ ـعـ ــروض األخـ ـي ــرة
ت ـســارعــت خ ــال ال ـيــو ّمــن ،بـمــا مــن شــأنــه أن
يقلب الطاولة على توقعات النقاد .ومن أبرز
هذه املفاجآت تحفة من كازاخستان ،عرضت
أمـ ـ ــس ،ب ـع ـن ــوان  Aykaل ـل ـم ـخــرج س ـيــرغــاي
ـرت
دف ــورتـ ـسـ ـيـ ـف ــوي .ت ـح ـفــة ت ــراج ـي ــدي ــة أب ـه ـ ّ
جمهور الكروازيت من خالل بورتريه مؤثر
لعاملة تنظيف كازاخية مغتربة في موسكو.
واألرجح أن تضاف إلى هذه املفاجآت تحفة
ج ــدي ــدة لـلـتــركــي نـ ــوري بـيـلــج ش ـي ــان ،الـتــي
شـ ــاءت م ـص ــادف ــات ال ـبــرم ـجــة أن ت ـكــون آخــر
ع ــرض فــي املـســابـقــة الــرس ـم ـيــة .بــال ـتــالــي ،لم
ّ
تتسن لنا الفرصة ملشاهدتها قبل كتابة هذه
ّ
األسطر .لكن «سوابق» املعلم التركي تجعل
مــن املستبعد أن يـخــرج خــالــي الــوفــاض من
حصاد جوائز هذه الدورة.

بيان صادر عن مكتب زياد الرحباين

«المرفأ» تحتفي
بلميا جريج

فيلمون «يسنفر»
في المترو

يوم األربعاء املقبل ،يستضيف
غاليري «مرفأ» البيروتي إطالق
وتوقيع ّأول دراسة شاملة ألعمال
الفنانة البصرية واملخرجة
اللبنانية ،مليا جريج ( 1972ـ
الصورة) ،خالل األعوام العشرين
ّ
يتضمن اإلصدار (Kaph
املاضية.
 )Booksمقاالت من كتابة الفرنسية
َّ
واللبناني ْي،
باتريسيا فالجيير،
املسرحي ربيع ّ
مروة والسينمائي
ّ
غسان سلهب ،باإلضافة إلى
حوارات مع الكاتبة والفنانة
اللبنانية إيتيل عدنان ،والتشكيلي
الجزائري قادر عطية ،واملخرج
ّ
الفيليبيني الف دياز ،واملؤلف
شربل الهبر.
املوسيقي َاللبناني ٌ
عرض ّ
حي
يلي توقيع الكتاب،
ً
يجمع أعماال بصرية لجريج
بمقطوعة موسيقية للهبر.

ّ
«كشو الدجاج» ،هو عنوان العرض
الغنائي ـ الكوميدي الذي يحتضنه
«مترو املدينة» (الحمرا) ،في 30
ّأيار (مايو) الحالي ،ويستعيد من
خالله سماح بو املنى عددًا كبيرًا
من األغنيات الساخرة التي ّأداها
ّ
ولحنها الراحل فيلمون وهبي ّ
( 1914ـ  /1985الصورة) .فمن منا
ال يذكر «كالشنكوف» ،و«اللي
ّ
بتحبو لطيفة» ،و«سنفريان»،
وغيرها من أعمال ابن بلدة
كفرشيما التي ال ّ تزال تثير
الدهشة عند متلقيها .يرافق
بو املنى في هذا املوعد ،كل من:
فرح ّ
قدور (بزق) ،وخالد عمران
(باص) ،وجورج الشيخ (ناي)،
وضياء حمزة (أكورديون ،كيبورد،
هرمونيكا) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع) ،وبهاء ضو (إيقاع)

األربعاء ّ 23أيار (مايو) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ غاليري «مرفأ» (مرفأ
السابعة
بيروت) .لالستعالم01/571636 :

األربعاء ّ 30أيار ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
والنصف
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

شباب اإلعالم
في زمن األزمات
تدعو «الجامعة اللبنانية
غد االثنني إلى
الدولية» ،بعد ٍ
املشاركة في نقاش بعنوان
«دور اإلعالم في زمن األزمات»
في مقرها البيروتي .تشارك
في اللقاء مجموعة من الوجوه
التلفزيونية املعروفة التي واكبت
ّ
الحساسة،
الكثير من األحداث
واختيرت من شاشات محلية
ّ
التوجهات .وهم :محمد
مختلفة
ّ
محسن (امليادين) ،منار صباغ
(املنار) ،ماجد بو هدير (،)mtv
جاد غصن (الجديد) ،هدى شديد
( lbciـ الصورة) وشربل ّ
عبود
ّ
(املستقبل) ،على أن يتولى حسن
يونس ّ
مهمة تقديم الجلسة.
االثنني ّ 21أيار (مايو) الحالي ـ من
الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى
الواحدة بعد الظهر ـ حرم «الجامعة
اللبنانية الدولية» (املصيطبة ـ بيروت ـ
 Ampitheaterـ بلوك  .)Dلالستعالم:
01/706881

ملا كنا قد علمنا بأن مرسح «مرتو املدينة» أعلن عن اقامة ثالث حفالت متتالية للفنان
سامي حواط ،يغ ّني فيها اغاين الراحل جوزف صقر ،وذلك كل ثالثاء يف  15و 22و 29أيار
تبي لنا بأن الحفلة االوىل قد متّت ،وبيعت فيها البطاقات بقيمة  30.000لرية
الجاري ،وقد ّ
للبطاقة بحسب ما هو وارد يف اعالن الحفالت املذكورة؛
وملا كانت كل أغاين الراحل جوزف صقر من تأليف وتلحني امللحن واملؤلف زياد الرحباين،
وليس للراحل جوزف صقر أي اغنية سوى اغانيه ،حتى ان لزياد الرحباين مساهمة معه
يف الغناء؛
وملا كانت ادارة مرسح «مرتو املدينة» والسيد سامي حواط عىل علم بذلك ،وقد تجاهال
املوضوع وأقدما عىل اقامة الحفالت من دون إعالم زياد الرحباين او طلب االذن منه بحجة
انهام يكرمان الراحل جوزف صقر؛
نلفت االنتباه اىل أنه لو سلم ّنا جدال بأنهام يكرمان الراحل جوزف صقر ،فان التكريم
يحصل ضمن حفلة واحدة مجانية وليس بثالث حفالت لقاء بطاقات مباعة.
كام انه من املفرتض ان يكون مؤلف وملحن االغاين زياد الرحباين من اول املدعوين اىل
التكريم وليس عائلة الراحل فقط .ومجرد عدم اعالمه وتجاهل وجوده تجاهالً كامالً ،وهو
حي يرزق ،يعترب مقصودا ً رغم انه من املعروف يف الوسط الفني أن هناك أصوالً يجب
ّ
اتباعها المكانية استعامل اغان للغري حقوق فيها.
لذلك ،يهمنا ان نشري إىل أن ما قامت به ادارة مرسح «مرتو املدينة» وسامي حواط يشكل
مخالفة لالصول عن سوء نية ،وبغاية الكسب غري املرشوع ،ويهدف اىل االساءة او املحاربة
الفنية املتع ّمدة.
فاملرسح املذكور له سوابق كثرية يف هذا املجال ،ويقدم عىل مثل هذه التجاوزات بشكل
دائم ،فيسمح ألشخاص باستعامل أغانٍ لزياد الرحباين من دون سؤاله ،او تقليد عروض
مرسحية او نسخها وتوظيفها كام يشاء ،ويترصف كأنه حاكم بأمره ،ويعيش يف وكر تغيب
عنه سلطة القانون.
وعليه ،فإننا بهذا البيان نطالب ادارة مرسح «مرتو املدينة» بالتوقف فورا ً عن بث اعالن
الحفالت املذكورة ،والغاء الحفلتني الثانية والثالثة ،تحت طائلة مراجعة القضاء املختص
وتحميلها التعويضات املالية والعطل والرضر ،مع االحتفاظ بحقوق زياد الرحباين كاملة
لجهة الحفلة االوىل التي انجزت يف  ،2018/5/15من دون علمه.

