األربعاء  1آب  2012العدد 1772

كاثرين بيغلو قتلت بن الدن ...يحيا أوباما!
ف��ي خ�ض��م ح�م��ى امل�ن��اف�س��ة ال�ش��رس��ة
ال �ت��ي ت�س�ب��ق االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة امل �ق��ررة ف��ي ال �س��ادس من
ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي (ن ��وف� �م� �ب ��ر) ،ع ��ادت
إل� ��ى ال ��واج� �ه ��ة ق �ض �ي��ة ال �ف �ي �ل��م ال ��ذي
ت�ن�ك� ّ�ب ع�ل��ى إخ��راج��ه ك��اث��ري��ن بيغلو
(سيناريو مارك بويل) .تحت عنوان
«ال�ف�ي�ل��م ال ��ذي أغ ��اظ ال�ج�م�ه��وري�ين»،
أوردت ص �ح �ي �ف��ة «ل� ��و م� ��ون� ��د» ،أول
ّ
م ��ن أم � ��س ،أن ش ��ري ��ط ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة
األميركية الذي تعمل عليه منذ ثالث
سنواتّ ،
فجر أزمة أخيرًا ،بعدما أخذ
ّ
عليه ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري أن ��ه يسهم
ّ
في دعم ب��اراك أوباما ،خصوصًا أنه
يتناول كيفية انتصار الديمقراطيني
على أسامة بن الدن.
ّ
ق� �ب ��ل ث �ل ��اث س� � �ن � ��وات ،ح �ي��ن ان �ك ��ب ��ت
ص��اح �ب��ة «األوس � �ك� ��ار» (ع ��ن فيلمها
«ن � � ��ازع � � ��و األل � � � �غ � � � ��ام»  )2010ع �ل��ى
مشروعها السينمائي ،كانت تنوي
الحديث ع��ن فشل الجيش األميركي
ف� � ��ي ال � �ق � �ب� ��ض ع � �ل� ��ى زع� � �ي � ��م ت �ن �ظ �ي��م
«القاعدة» بعد أح��داث الحادي عشر
ّ
لكن ج��دول األع�م��ال ّ
تغير
م��ن أي�ل��ول.
حني أعلن الرئيس األميركي في األول
من أيار (مايو) ّ 2011انتهاء العملية
ال�ع�س�ك��ري��ة ،م�ب��ش�رًا ب�ـ«ال�ت�خ�ل��ص من
اإلرهابي املسؤول عن قتل اآلالف من
األب ��ري ��اء» .ب�ع��د ه��ذا ال �ت �ح� ّ�ول ،غ� ّ�ي��رت
ب �ي �غ �ل��و ب��وص �ل��ة ف�ي�ل�م�ه��ا ل�ت�ح�ص��ره
ب� � �ـ«ان� � �ت� � �ص � ��ار ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي �ي�ن ف��ي
إن �ج��از ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ن��وع �ي��ة» ،ما
ق��د ي��رف��ع أس �ه��م أوب��ام��ا ف��ي ب��ورص��ة
ّ
االنتخابات املقبلة .ه��ذا األم��ر خلف
ردود فعل منددة بالفيلم ،خصوصًا
من الجمهوريني .ث��ارت ثائرة هؤالء
الذين اتهموا البيت األبيض ووزارة

بيار أبي صعب

كاثرين بيغلو

ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة ب��إم��رار معلومات
وم�ل�ف��ات س��ري��ة إل��ى امل�خ��رج��ة بهدف
م� �س ��اع ��دت� �ه ��ا ف � ��ي إن� � �ج � ��از ف �ي �ل �م �ه��ا.
ّ
ّ
ل�ك��ن بيغلو أع�ل�ن��ت أن ه��ذه العملية
ال �ع �س �ك��ري��ة ه ��ي ب �م �ث��اب��ة «ان �ت �ص��ار
بطولي وليس فئويًا حزبيًا ،وال أحد
يمكنه م�ن��ع االس�ت�ل�ه��ام م��ن انتصار
مماثل» .وأم��ام الضغط ال��ذي مارسه
ال�ح��زب الجمهوري ،ق� ّ�ررت «سوني»
ت��أج�ي��ل ط ��رح ال �ش��ري��ط ف��ي ال �ص��االت
إل��ى  19ك��ان��ون األول (دي�س�م�ب��ر) ،أي
بعد ان�ت�ه��اء االس�ت�ح�ق��اق االنتخابي
ّ
األم�ي��رك��ي .ل�ك��ن امل�ن�ت��ج ال�ه��ول�ي��وودي
ّ
ه��ارف��ي وي�ن�ش�ت��اي��ن ال� ��ذي ي �ع��د أح��د
ّ
املتحمسني والناشطني
امل�ن��اص��ري��ن
ل� �ل� �ح ��زب ال ��دي � �م � �ق ��راط ��ي األم� �ي ��رك ��ي
ّ
ّ
وم��رش �ح��ه ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ،أع �ل��ن أن��ه

اش�ت��رى ح�ق��وق ت��وزي��ع نسخة ثانية
م� ��ن ال �ف �ي �ل��م ف� ��ي ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
األم �ي��رك �ي��ة ،وس�ي�ط��رح�ه��ا ف��ي نهاية
أي� �ل ��ول (س �ب �ت �م �ب��ر) امل �ق �ب ��ل .وي�ح�م��ل
ال �ش��ري��ط ع �ن��وان «ج �ي��رن �ي �م��و» ،وه��و
اس��م العملية العسكرية ال�ت��ي أودت
ّ
بحياة بن الدن ،علمًا ب��أن كلفة هذه
ال �ن �س �خ��ة م ��ن ال �ف �ي �ل��م أك �ث��ر ت��واض�ع��ًا
م ��ن ال �ش��ري��ط ال � ��ذي س �ي �ط��رح خ ��ارج
الواليات املتحدة.
وهنا ،اتهم الديمقراطيون هوليوود
ّ
ب ��أن �ه ��ا ت� �م � ّ�رر رس ��ائ ��ل ض �م �ن �ي��ة إل��ى
ال� �ن ��اخ ��ب األم� �ي ��رك ��ي م ��ن خ �ل��ال ه��ذا
امل� �ش ��روع ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ...ف �ه��ل يلعب
ف�ي�ل��م ك��اث��ري��ن ب�ي�غ�ل��و دورًا ف ��ي رف��ع
أس� � �ه � ��م أوب � � ��ام � � ��ا ف� � ��ي االس � �ت � �ح � �ق ��اق
االنتخابي املقبل؟

«كل شي بلدي» في البربير
امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ل��دي��ة ،ه��ي ال �ب��اب ال� ��ذي ق��ررت
ان �ت �ص��ار ش��اه�ي�ن وزوج� �ه ��ا ب�ش�ي��ر أب ��و زك��ي
تجديد تجارتهما من خاللهّ .
وس��ع الثنائي
ن �ش��اط��ه ال � ��ذي ارت� �ك ��ز ط �ي �ل��ة  11ع ��ام ��ًا ع�ل��ى
ب �ي��ع ال � �ب � �ه ��ارات وامل � �ك � �س� ��رات ،ح �ت��ى أص �ب��ح
ي�ش�م��ل امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ل��دي��ة ك��اف��ة .ك��ان��ت ه��ذه
ال �ف �ك��رة ول �ي��دة ت�ص�م�ي��م ع �ل��ى ت�ح�س�ين واق��ع
العمل ،خصوصًا أن الجيران ّ
«تجار جملة»
وتصعب منافستهم.
الصعتر ،واملربيات ،واملقطرات ،واألعشاب،
واللبنة ،ودبس الحصرم ،والخل والقصعني
وغيرها ،كلها أصناف تمأل متجر «كل شي
ب� �ل ��دي» ال � ��ذي ي �ش �غ��ل إح � ��دى زواي� � ��ا م�ن�ط�ق��ة
ّ
تتميز امل��ون��ة اللبنانية
البربير ف��ي ب�ي��روت.
أركاديو ــ بنما

الحرب على الرذيلة… آخرها outing

ّ
لدى شاهني بأنها «شغل إيد  .»%100تؤكد
ّ
أن إع � ��داد ه� ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ص �ع��ب وي�ت�ط�ل��ب
ّ
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ج �ه��ود ،رغ��م أن ال�ط��اب��ع ال�ع��ام
ّ
تصر على إشراك
ملتجرها بسيط .غير أنها
مجموعة من «الصديقات» في العمل ،فتأخذ
ّ
كميات م��ن مونتهن املوسمية لتبيعها في
متجرها ،وتضرب بذلك «عصفورين بحجر»:
ّ
يصعب ّ
علي إعداد بعض
«السكن في بيروت
األص� �ن ��اف م �ث��ل ًال �ك �ش��ك وامل � �ك� ��دوس» ،ت�ق��ول
ّ
شاهني ،موضحة أن هؤالء النسوة هن ربات
م �ن��ازل ف��ي اإلج �م��ال .وت �ش� ّ�دد أي �ض��ًا ع�ل��ى أن
اإلقبال على هذا النوع من البضائع يزيد مع
ّ
الوقت ،وتحديدًا من قبل سكان امل��دن الذين
«ال يجدون الشغل النظيف دائمًا».
ُع ْمر املتجر البلدي تجاوز عامه األولى ،ولكن
النشاطات فيه ب��دأت ّ
للتو! أم��س ،استضاف
ّ
املكان «يوم الورد» وفتح أبوابه للزوار بغية
ت�� ّ
�ذوق ش� ��راب ال � ��ورد ال �ط �ب �ي �ع��ي وامل��رط �ب��ات
الرمضانية ،ب��دءًا من الجالب م��رورًا بشراب
ً
الخوخ والسوس وص��وال إلى التمر الهندي
وغ�ي��ره��ا .ل��ن تكتفي ان�ت�ص��ار ش��اه�ين ب��ذل��ك،
ب ��ل س �ت �ت �ي��ح ل �ل��زب��ائ��ن ال� �ت� �ع � ّ�رف إل� ��ى ك�ي�ف�ي��ة
صنع عدد من املنتجات .ومن وحي األجواء
الرمضانية أيضًا ،سوف تشارك شاهني في
م�ع��رض ي�ب��دأ ف��ي  17آب (أغ �س �ط��س) امل�ق�ب��ل،
ويستمر حتى نهاية شهر الصوم في منطقة
فردان (بيروت).
ّ
ت �ف��ش��ي األم� � � ��راض ال �ن��اج �م��ة ع ��ن امل ��أك ��والت
الفاسدة وال�ط��رق الزراعية املتخلفة وغياب
الرقابة على البضائع وغيرها من اآلفات في
البيئة اللبنانية ،ت��دف��ع األف ��راد إل��ى ال�ع��ودة
إل� ��ى ال � �ج� ��ذور أو إل� ��ى ال �ط �ب �ي �ع��ة .ف �ه��ل ت�ق��ي
«ال �ه �ج �م��ة» ع �ل��ى ط��ب األع� �ش ��اب وامل�ن�ت�ج��ات
العضوية واملأكوالت البلدية املواطنني ّ
مما
أفسدته السياسة؟
(األخبار)

ّ
التقنيات الناجعة التي قد تسهم في إنجاح برنامج
العزف على الوتر املحافظ من
ّ
تلفزيوني أو الترويج ملسؤول سياسي .تقضي الوصفة السحرية باللعب على
العالقة امللتبسة ال�ت��ي تربطنا كبشر باملمنوع ،ب�ين ان�ج��ذاب ون�ف��ور .ه�ك��ذا في
قلب األزم��ة ّ
يتم استحضار «الفضيلة» إللهاء الناس ،واالستنجاد بالحكايات
«الصادمة» واألفعال «املشينة» التي تنتزع آهات االستنكار من مواطنني صالحني
ّ
متحلقني حول شيخ طريقة ،أو… جالسني أمام التلفزيون .ثم يأتي من يطعن
ّ
ّ
برمحه املقدس غ��ول الفحشاء والرذيلة ،فنتنفس الصعداء ،وتعود األم��ور إلى
نصابها .هذا الغول ليس سوى الجنس لحظة انتقاله من دائرة ّ
السري والحميم،
ليصبح استعراضًا ،أو لنقل لحظة إفالته من األطر املرسومة له في زمان ومكان
محددين.
خ�ل�ال امل��وس��م امل��اض��ي ،أط�ل��ق اإلع�ل�ام الطفيلي ف��ي ل�ب�ن��ان م��وض��ة ج��دي��دة ،هي
ال�ت�ح��ري��ض ع�ل��ى ص ��االت ال�س�ي�ن�م��ا «امل �ش �ب��وه��ة» ال �ت��ي ي �م��ارس ف�ي�ه��ا «ال �ش��ذوذ
ّ
إعالمية ،أو بمواكبة اليف من تلك املؤسسة.
والدعارة» ،بعد وشاية من مؤسسة
ّ
ّ
ّ
وأطرف ما في الحكاية أن املحطة التي تقف وراء املبادرة ،تدعي الليبرالية واالنفتاح،
العدو اإلسرائيلي وأنصاره ،تحت راية الدفاع عن ّ
إلى درجة التسامح مع ّ
حرية
ّ
«الحرية» تقف عند حدود تلك السينما البائسة في طرابلس قبل ٣
التعبير .لكن
ّ
ّ
أشهر ،أو قرينتها في النبعة التي نقلت املحطة الطليعية مساء السبت بالصوت
والصورة واقعة اقتحامها من قبل القوى األمنية ،وختمها بالشمع األحمر بعد
اعتقال  36من ّ
روادها بتهم واهية ال يقبلها املنطق في القرن الحادي والعشرين.
تحميل هذا املكان الذي يرتاده الفقراء فوق طاقته ،في بلد على حافة بركان عظيم
اللبنانيون ّ
ّ
جيدًا.
ليس فيه أمن وال… كهرباء ،من ض��روب العبث التي يتقنها
املشكلة في قانون يسمح باغتيال كرامة الناس الذين ال يملكون ترف ذلك النائب
جمعية «حلم» ّ
ّ
تتهيأ إلصدار بيان إدانة يحمل توقيع
«املستقبلي» وال وسامته.
ّ
ّ
جمعيات وشخصيات م��ن املجتمع امل��دن��ي .ورئ�ي��س «ح�ل��م» ج��ورج ق��زي أطلق
ّ
ّ
على صفحته على الفايسبوك ،فكرة جديدة في لبنان ،سجالية بالتأكيد ألنها
ّ
الحرية دفاعًا عنها» .هذه الفكرة معروفة في الغرب باسم الـ outing
«تعتدي على
ّ
(اإلخراج القسري إلى العلن) ،وتعتمد فضح املثلية املحجوبة لشخصيات عامة،
ّ
ّ
إعالمية ،ساهمت بشكل أو بآخر في التضييق على حقوق املثليني
سياسية أو
ّ
ّ
ّ
واملثليات ،أو شجعت بسلوكها ومواقفها على «رهاب املثلية» .هل نبدأ بتطبيق
هذه اللعبة على فرسان الفضيلة الزائفة؟

