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في الصاالت

قيد التصوير

(يوليو) ،تتوالى عروض  Something Must Breakفي األشرفية .التظاهرة التي تجمع بني السينما
منذ  27تموز ّ
ّ
واملوسيقى ،تشكل محطة فريدة من نوعها ،تقتفي آثار رموز وفرق أسطورية من خالل أعمال وثائقية

إ ّنه مصطفى «ش»

نغمات الحرية على شاشة «متروبوليس»
محمد همدر
غ �دًا ،تختتم جمعية «متروبوليس»
ت � �ظ� ��اه� ��رة س� �ي� �ن �م ��ائ� �ي ��ة ت� �ج� �م ��ع ب�ين
م �ح� ّ�ب��ي امل��وس �ي �ق��ى واألف �ل��ام وت�ح�م��ل
عنوان  ،Something Must Breakاسم
أغنية لفرقة «ج��وي ديفيجن» .اختار
ّ
امل�ن��ظ�م��ون ه��ذا ال �ع �ن��وان ب�ه��دف كسر
«ح��ال��ة ال�ص�م��ت أو األزم� ��ة ال�ح��ال�ي��ة»،
إي �م��ان��ًا م�ن�ه��م ب �ق��درة امل��وس�ي�ق��ى على
ّ
تضمن األسبوع عرض أفالم
التغيير.
وث��ائ�ق�ي��ة ت�ن��اول��ت س �ي��رة موسيقيني
خالدين أسهموا مباشرة في إح��داث
ت� �غ� �ي� �ي ��ر ع � �ل� ��ى امل � �س � �ت � ��وى ال� �ث� �ق ��اف ��ي
االج �ت �م ��اع ��ي ،ك �ب ��وب م ��ارل ��ي ،وب ��وب
ديالن ،أو عكسوا صورة لحالة سادت
م��رح�ل��ة م��ا ك��ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ف��ي أم�ي� ّ�رك��ا
وأوروب� � � ��ا .م ��ا ي�م�ي��ز ال �ت �ظ��اه��رة أن �ه��ا
ً
�اال لسينمائيني ّ
مكرسني
ق� ّ�دم��ت أع �م�
ك �م��ارت��ن س �ك��ورس �ي��زي ال � ��ذي اف�ت�ت��ح
التظاهرة بشريطه «جورج هاريسون:
العيش في عالم مادي» ( .)2011اقتفى
الشريط آثار أحد أبرز عازفي الغيتار
ف ��ي ف ��رق ��ة ال �ـ«ب �ي �ت �ل��ز» ،أي �ق��ون��ة ج�ي��ل
الستينيات .أعاد العمل االعتبار إلى
ت �ل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ت��ي ل ��م ت�ت�ن��اول�ه��ا
األف �ل ��ام وال �ق �ص��ص اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال �ت��ي
ً
روت سيرة الفرقة ،م��رك��زة على جون
لينون وب��ول مكارتني .وب�ع��د عرض
شريط جوليان تامبل The filth and
 )2000( the furyال��ذي أدخلنا أج��واء
ال�ب��ان��ك م��ع ف��رق��ة  ،Sex Pistolsوفيلم
ُ
«لست هنا» ( )2007الذي
تود هاينز
أضاء على شخصية نجم الكاونتري
بوب ديالن ،وغيرهما ،جاء الليلة دور
اإليراني بهمان غوبادي .شريطه «ال
أحد يعلم شيئًا عن القطط الفارسية»
( )2009يختلف عن عروض التظاهرة
ال�ت��ي ت�م�ح��ورت ح��ول س�ي��رة ف��رق��ة أو
أحد رموزها .هنا ،سنغوص في عالم
األندغراوند املوسيقي في بالد ّ
تحرم
امل��وس �ي �ق��ى ،خ �ص��وص��ًا ال �غ��رب �ي��ة .أم��ا
الفيلم األخ�ي��ر ال��ذي ي�ع��رض غ �دًا ملدة
ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع ف�ه��و «م��ارل��ي» (2012
ـ �ـ �ـ  144د) ل�ك�ي�ف��ن م��اك��دون��ال��د .ي��روي
م�خ��رج «آخ��ر م�ل��وك اسكتلندا» قصة
س �ف �ي��ر م��وس �ي �ق��ى ال ��ري �غ ��ي وال� �س�ل�ام
الجامايكي بوب مارلي ال��ذي ناهض
العنصرية واالس�ت�ع�م��ار ف��ي أع�م��ال��ه.
ال� �ج ��دي ��د ال � � ��ذي ت �ح �م �ل��ه أف� �ل ��ام ه ��ذه
ال �ت �ظ ��اه ��رة ل �ل �ج �م �ه��ور ال� � ��ذي ي �ع��رف
سيرة هذه الفرق ونجومها ،هو مواد
ُ
من أرشيف نادر تعرض للمرة األولى.
 :Something Must Breakحتى يوم غد ـــ
«متروبوليس أمبير صوفيل» ـــ لالستعالم:
01/204080

بوب مارلي

راديو بيروت

إذا أردت أن تعرف عن بوب مارلي
(1945ـ �ـ �ـ  )1981فعليك أن تعرف
ع ��ن ج��ام��اي �ك��ا ،ع ��ن ش �ع �ب �ه��ا ،عن
مجتمعها ،عن سحر طبيعتها ،عن
قصة استعمارها ،وحربها األهلية،
وع ��ن ال�ع�ن�ص��ري��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا.
ف��ي ه ��ذه ال �ق �ص��ص ،ت�ج��د أغ�ن�ي��ات
ب ��وب م��ارل��ي وك�ل�م��ات��ه ،ك�م��ا تجده
رافضًا ثائرًاّ ،
تعرض مرة ملحاولة
قتل ،ومرة أخرى لنفي من البالد.
كذلك ال بد من أن تعرف عن ديانة
ال��راس �ت �ف��راي اآلت �ي��ة م��ن إث�ي��وب�ي��ا،
وع��ن هموم أفريقيا التي اعتبرها
م ��ارل ��ي م��وط �ن��ه األص� �ل ��ي وت �ن �ق��ل
ّ
ف ��ي ب �ل��دان �ه��ا وغ ��ن ��ى ف ��ي رب��وع �ه��ا
ّ
ون��اض��ل م��ن أج ��ل ت �ح��ري��ره��ا .إن��ه
م��ن م��ؤس�س��ي م��وس�ي�ق��ى ال��ري�غ��ي
ون ��اش ��ري� �ه ��ا .ول � ��د ف ��ي ج��ام��اي �ك��ا
وف ��ارق ال�ح�ي��اة ع��ن ع�م��ر  36سنة
ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى «أرز ل �ب �ن��ان» في
1981
ميامي في  11أي��ار (م��اي��و)
ّ
بعد معاناة مع السرطان .وهذا كله
نشاهده الليلة في شريط «مارلي».

راف � � � ��ق «رادي � � � � � ��و ب � � �ي� � ��روت» ال � ��ذي
ي�ب�ت�ع��د ك �ي �ل��وم �ت��ري��ن ع ��ن سينما
«م �ت��روب��ول �ي��س أم �ب �ي��ر ص��وف �ي��ل»،
أس � �ب� ��وع ال �ف �ي �ل��م امل ��وس� �ي� �ق ��ي م��ن
خ�لال تكريم الفرق التي تناولتها
أف�ل�ام امل�ه��رج��ان م�ب��اش��رة بعد كل
ع � � ��رض .ه � �ك � ��ذا ،اس � �ت � �ض ��اف ف��ي
ال�ل�ي�ل��ة األول� ��ى ع�ل��ى خ�ش�ب�ت��ه ف��رق��ة
 kaleidoscopeالتي أع��ادت عزف
أغ �ن �ي��ات ال �ـ«ب �ي �ت �ل��ز» .ك��ذل��ك ع��زف
ش ��رب ��ل ال �ه �ب��ر إح � �ي� � ً�اء مل��وس�ي�ق��ى
«س �ك��س ب�ي�س�ت��ول��ز» ،وب � ّ�ث ال� �ـ«دي
دج� ��اي» ري �ب��ال ال��ري��س موسيقى
روك من وحي أغنيات بوب ديالن
وأعماله .أم��ا املوسيقى الفارسية،
ف�م��وع��دن��ا م�ع�ه��ا ال�ل�ي�ل��ة م��ع ال� �ـ«دي
دج ��اي» دان�ي��ل شتاينر ،وال�ع��ازف
زاد س �ع��د .وغ � �دًا ،ي�ت��ول��ى dubby
 1و ukkahب� ّ�ث موسيقى الريغي
وأعمال بوب مارلي .وكالعادة َّ
تقدم
هذه العروض مباشرة على موجة
الراديو على اإلنترنت.
www.radiobeirut.net

يأخذنا بهمان
غوبادي في رحلة
إلى عالم األندغراوند
في إيران

يوسف شيخو
ك ��ان ال �ل��واء م�ص�ط�ف��ى ش �م��ران ( 1932ـ �ـ )1981
أول وزي��ر دف��اع إي��ران��ي بعد ال�ث��ورة اإلسالمية
( ،)1979وق��ائ �دًا ل �ـ«ال �ح��رس ال� �ث ��وري» .ق�ب��ل أن
تندلع الثورة ،نشط شمران في عدد من الدول
العربية كمصر ،ولبنان ،وسوريا .وقف إلى جانب السيد
م��وس��ى ال�ص��در ف��ي ل�ب�ن��ان ،ل�ي�ك��ون أح��د أب��رز مساعديه،
وشارك في تأسيس «أفواج املقاومة اللبنانية» املعروفة
باسم «حركة أم��ل» .وك��ان له تأثير كبير في شخصيات
قيادية في الجنوب اللبناني ،حتى إن والدة الراحل عماد
ّ
مغنية تقول «إن ابني تعلم كل شيء من أستاذه مصطفى
شمران» .بعد انتصار الثورة،
عاد شمران إلى إي��ران ،وتقلد
م �ن �ص��ب وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع .وق ��اد
ق ��وات ال �ح��رس ف��ي م��واج�ه��ات
مع ال�ث��وار األك��راد في مناطق
ب� � ��اف� � ��ه ،وم � � � ��ري � � � ��وان ،وب � ��ان � ��ه،
وسردشت...
ط ��ائ ��رة م��روح �ي��ة ت�ن�ط�ل��ق من
م�ع�س�ك��ر ف��ي إح ��دى ض��واح��ي
ط�ه��ران .ه��ذا ه��و أول املشاهد
ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ف ��ي ف �ي �ل��م «ش»،
أح � � � � � � � ��دث أع � � � � �م� � � � ��ال امل� � � �خ � � ��رج
اإليراني إبراهيم حاتمي كيا
(ال �ص��ورة) ال��ذي ي�ض��يء على
أح � � � ��داث ح ��اس� �م ��ة م � ��ن ح �ي��اة
م�ص�ط�ف��ى ش� �م ��ران .وب�ح�س��ب
وس � � ��ائ � � ��ل إع� � �ل� � ��ام إي � ��ران � � �ي � ��ة،
س � �ي � �ت � �ن� ��اول ال � �ع � �م� ��ل ي ��وم�ي�ن
ول �ي �ل �ت�ي�ن م� ��ن ح � �ي� ��اة ال �ق��ائ��د
ال �ع �س �ك��ري ( 16و  17آب من
ع ��ام  .)1979وي ��وض ��ح منتج
ً
ال�ف�ي�ل��م م �ه��دي ك��ري �م��ي ،ق��ائ�لا
شريط يضيء
إن ع ��ددًا م��ن ن �ج��وم السينما
ً
اإليرانية سيشاركون تمثيال
على سيرة
ف� ��ي ال� �ف� �ي� �ل ��م ،وع � �ل� ��ى رأس� �ه ��م
مصطفى
فریبرز عرب نیا ،وسعيد راد،
شمران أول
وم ��ری�ل�ا زارع� � ��ي ،وإس �م��اع �ي��ل
وزير دفاع
سلطانیان.
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وال ش ��ك ف �
إيراني بعد
ال��ذي ُيشيد الرئيس محمود
الثورة
أح �م��دي ن �ج��اد ب��ه وب��أف�لام��ه،
اإلسالمية
ي� �س� �ع ��ى إل� � ��ى إب � � � ��راز ش� �م ��ران
ً
«ب � �ط �ل�ا أس � �ط� ��وري� ��ًا» ،ي�ج�س��د
دوره ف��ري�ب��رز ع��رب ن�ي��ا ال��ذي
سبق أن أدى بطولة «وص��ال
ال �ط �ي �ب�ين» ل�ح��ات�م��ي ك �ي��ا ع��ام
 .1992أم��ا سعيد راد ،فيؤدي
ش�خ�ص�ي��ة ول ��ي ال �ل��ه ف�لاح��ي،
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال �س��اب��ق .تصوير
ال�ف�ي�ل��م ال� ��ذي ت��ول��ت «م��ؤس �س��ة ال �ف��اراب��ي ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة»
رع��اي �ت��ه ،ان �ط �ل��ق م��ن م��دي �ن��ة س� ��اوة ف��ي ج �ن��وب ط �ه��ران،
لتنتقل عدسة املخرج بعد ذلك إلى أورامانات في منطقة
كرمانشاه الواقعة غرب إيران .ويسعى طاقم العمل إلى
االنتهاء من جميع مراحل الفيلم قبل نهاية العام الحالي
بهدف املشاركة في «مهرجان فجر السينمائي الدولي»
ف��ي ن�س�خ�ت��ه ال� �ـ  31ال �ت��ي س�ت�ق��ام ف��ي ط �ه��ران ف��ي ش�ب��اط
(فبراير) املقبل.

فالش
■ أع �ل �ن��ت «ال �ه �ي �ئ��ة امل �ص��ري��ة
العامة للكتاب» نيتها إص��دار
ك �ت��اب ن �ق��دي ل �ل �ش��اع��ر امل �ص��ري
ال��راح��ل حلمي س��ال��م (ال�ص��ورة
ـــ األخ�ب��ار  .)2012 /7 /30العمل
الذي ُيفترض أن يصدره األسبوع
امل �ق �ب ��ل ت �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ال �ش �ع��ر
ّ
والتصوف»ُ ،يضاف
وال�ث��ورة
إل��ى سلسلة من املؤلفات النقدية والفكرية لصاحب
«س� ��راب ال �ت��ري �ك��و» ،إل ��ى ج��ان��ب إص ��دارات ��ه ال�ش�ع��ري��ة
الغزيرة.
■ ج��اءت الحرب على العراق موضع تغطية إعالمية
غير مسبوقة في تاريخ النزاعات والحروب ،وعكست
م��دى خ �ط��ورة ه��ذه ال �ح��رب ،ال ع�ل��ى ال �ع��راق واملنطقة
فحسب ،وال على اإلدارة األميركية وحدها ،بل على

العالم بأسره .في كتابه «إمبراطورية املحافظني
الجدد» (دار الساقي) ،يميط وليد شميط اللثام
عن سياسة التضليل في الحرب على العراق ،عارضًا
األدوات والطرائق التي مورست لتبرير ه��ذه الحرب:
التزوير ،التالعب ،الحرب النفسية ،الخداع ،التخويف،
إخ� �ف ��اء ال �ح �ق��ائ��ق وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ،إره � � ��اب ال �ص �ح��اف��ة
والصحافيني ومحاوالت عسكرة اإلعالم وتجنيده...

تضم الحفلة أغ�ن�ي��ات الفنانة املستوحاة م��ن ال�ت��راث
الفلسطيني ( .)www.mawred.orgوضمن السهرات
الرمضانية أيضًا ،يحتضن «مسرح بابل» البيروتي
(ال�ح�م��را) مساء الغد وب�ع��ده أمسية ّ
يقدمها أسامة
بيترو .نجم برنامج «إكس فاكتور» سيواجه تحديًا
حقيقيًا؛ إذ سيؤدي أغنيات محمد عبد الوهاب وسيد
درويش .لالستعالم01/744033 :

■ ت� �ت ��واص ��ل ل� �ي ��ال ��ي ال � �ط� ��رب ال �ج �م �ي��ل ف� ��ي م �س��رح
«ال�ج�ن�ي�ن��ة» (ح��دي�ق��ة األزه ��ر
ـ �ـ �ـ ال� �ق ��اه ��رة) .ض �م��ن ب��رن��ام��ج
«ح��ي» الرمضاني ،ت�ق� ّ�دم ريم
ب �ن��ا (ال � �ص � ��ورة) أم �س �ي��ة ف��ي
التاسعة والنصف م��ن مساء
غد الخميس بعد أربع سنوات
م � ��ن ال � �غ � �ي� ��اب ع � ��ن ال � �ق� ��اه� ��رة.

Censorship in Lebanon: an un� C
■
 ،censored lookتقيم جمعية  MARCHن��دوة عن
واق ��ع ال��رق��اب��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ض�م��ن حملتها ال�ه��ادف��ة إل��ى
ّ
حماية ح��ق التعبير ع��ن ال ��رأي .اللقاء ال��ذي ي�ق��ام في
السادسة من مساء اليوم في فندق «سوفيتيل لو
غبريال» (األشرفية ـــ ب�ي��روت) ،يشارك فيه كل من
ال��وزي��ر السابق ط��ارق متري ،ورئيس لجنة الرقابة
ع�ل��ى األف�ل�ام أن��دري��ه ق �ص��اص ،وم��دي��رة «م�ه��رج��ان

ب �ي��روت ال ��دول ��ي ل�ل�س�ي�ن�م��ا» ك��ول �ي��ت ن��وف��ل وامل��دي��ر
التنفيذي لقناة  mtvجهاد ّ
املر.
■ بعد تهمة «ال�ح� ّ�ض على الفجور»
وال � ��دع � ��وى امل �ض �ح �ك��ة امل �ب �ك �ي��ة ال �ت��ي
واج�ه�ه��ا ب�س�ب��ب ع ��رض «س�ت��ان��د آب
كوميدي» ال��ذي ّقدمه في أح��د ب��ارات
ال �ج �م �ي��زة ع� ��ام  ،2009ي �ع ��ود إل�ي�ن��ا
إدمون ّ
حداد (الصورة) .الكوميدي
اللبناني الذي اشتهر بظرافته في برنامج «شيّ .أن .أن»
على تلفزيون «الجديد»ّ ،
يقدم عمله الجديد «املرشح»
على خشبة «مترو املدينة» (الحمرا ـــ بيروت) من
 9إل��ى  31آب (أغسطس) .العرض ال��ذي كتبه هشام
جابر يعدنا بـ «كوميديا صفراء مائلة إلى األس��ود»
ّ
م��ع ذل��ك «امل��رش��ح» (ال�ل�ب�ن��ان��ي ط�ب�ع��ًا) ال ��ذي ي�ط��ل على
الناس قبل االنتخابات! لالستعالم76/309363 :

