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Тбилиси
زياد الرحباني

سينما وواقعية؟!
ّ
ـ من مشاكل السينما أو التلفزيون إنو الزم
َ
ّ
هني َ
َ
َّ
وعم يتهيجوا
يكون شكل الزملي واملرا
ّ
ّ
ّ
جنسيًا حـلــو .ه ــوي ،الـلــي ِوج ــو عــا صحة
َ
َ
َّ
ّ
الـســامــة حـلــو ،ه ــوي وع ــم يتهيج بيصير
َ
يشبه بومة مبسوطة ،كيف إذا ِو ّجو بشع؟!
لـيــه مـضـطــر ي ـكــون ح ـلــو؟ م ْــا َه ــاي ِّشغلة
مفروضة عليك ،وخود إذا ِرك ِبتك تركز عا
و َّجك كيف الزم يكون إنت َ
وعم َ
تته َّيج ..ما
ِبيعود في قوة َته ّي َ
ك.
ج
َ
ـ طيب ما هاي سينما ،شو بـ ّـدك يفرجوك
ِو ّجو بشع؟؟
ّ
َ
ـ ـ أل مــا إنـ ِـت عــم بتقول أكتر فــن واقعي…
إنت شايف جمال األجسام كيف بيصير
ف ــوق بـعـضـهــنْ «َ ،مــا َي ـكــل أن َـ ْج ـل ــو»َ ،وا ْقـعـيــا
عينك تشوف الفشك ِلة والفك َح ِنة لبال ما
ِيت ّم ُ
الجماع… ّأيا واقعية!
ّ
ـ أنا قلت إنو ّأكتر فن واقعي بني الفنونَ .
خيي ،أنــا مستعد هلق أقرطك
ـ طيب واله
بــوكــس ِّ
يغير معالم و َّ
صوت
ـو
ـ
ل
إ
ـا
ـ
م
و
ـك
ـ
ج
ّ ِ
َ َ
ْ
وما حدا ْب ِيدرى إال ِمن صريخك إذا صرلك
البوكس
مجال تصرخ ،إنـ ِـت سامع صــوت
َ ِّ
َّ
بتعقد
إشيا
بالسينما؟؟ لشو بيعودونا عا َ ّ
َ
بياكلها وبيكفي؟!
الحياة وكم بوكس ِ
ّ
ّ
َ
ـ ـ إن ــو بــوكــس بــا ص ــوت ،م ـتــصــورو؟؟ ما
ِّ
َ
بيبي حقيقي.
ّ
ِّ
ـ ما هو الحقيقي ما إلو /بدك نجرب؟
ـ اله…
َ ّ
ـ ـ هـ َ
ـاهـ ْـه ،ويـنــكّ ،أي ــا واقـعـيــة؟! الــكــف َصوتو
من البوكس بالواقعية.
أقوى َ ّ
ـ إيه ،الكف بالسينما َصوتو واقعي…
ـ إيه َي ْ
كوسة.
عملوا املعارك بالكفوف ،بال َ ْالب ِ
ّ
َ
ـ ـ ـ م ـع ـق ــول؟! م ــا ب ـت ـقــب ـض ـهــن ،ب ـيــضــح ـكــوا
بتح ّس
بيصيروا ،ما ِ
بالرجولةَ .
ِّ
َ
ّ
ـ ـ ّأيـ ــا رج ــول ــة ،م ــا ع ــم ب ـي ــح ــددول ــك الــرجــولــة
ـارف إنو
كمان .هــاي مشكلة كبيرة َ ،إنــت عـ َ
كشة،
ف
كــل َ بــوكــس مــن أصــل بــوكــســن فــي ِ
تحة إيــد… عامل شي مشكل بحياتك
يا ف ِ
إنت؟
ِ
ـ إيه ّ
املدرسة.
إيام
عا
ة
مر
َ
ـ إيه ّتالت ِت ْرباعو َّتدفيش ولبيط /البوكس
َ
َ
َ
عوا
ْ
إلو معل ِمية… بيتعلموه ّ البوكس وبيرج ُ ّ
بيلبسوا كفوف فوق الدكة وكل واحد بيحط
َ
ّ
ن ْعل ِبتم ّو.
طيب ّهلق
ّ
ـ ْ َ
وبيقولولهن ّأي ــا ســاعــة َيبلشوا
ـي)
ـ
ـف
ـ
ـك
ـ ـ (مـ
ّ
َ
ك ـمــان ّ
وأيـ ــا ســاعــة يـ َـوق ـفــوا وبـعـيــديــن اتــنــن
بيكونوا ،ما معقول ي ُ
جيهن َوال بوكس ِمن
ِ
َورا.
ّ
ّ
ِّ
ِّ
ـ ـ طــيــب يــا خــيــي بــس إن ــو مـتـصــور معركة
آالف جندي
بــن الــرومــان والـيــونــان خمسة َ
بالسينما ب ـي ـقــدروا يــفــرجــوك
عــامل ـســرح؟؟ َ ّ
عشرين ألف بتفكرهن كمان شي مية ألف
حسب اإلخراج.
ـ ويكونوا مية ألف واله ّ
ِّ
متصور
خيي ،إنـ ِـت
ـوفـِّـة بــس بال
معركة ،أص ــوات أحصنة وسـيـ ِ
م ــوس ـي ـق ــى؟؟ تء تء تء ُ
(ويـ ـق ــل ــد صــوت
َ
صهيل حصان) ْ
إنت
وس ِ
هومة ،ليك السهم ِ
بيعمل صوت! ما في ،لو ما املوسيقى،
شو
َب ِّعد ّتلة َت ّل َت ْ
بتعرف
ما
املعركة
ساحة
عن
ي
َ
إنو في عشرين ألف عم َ
يتد َّبحوا«َ ،م ْوق َعة»
ّ
َ
بتس َمع فيها ّ
من هالنوع ْ
تأو ّهات وعنّ ،مش
َ
ُ
بيدقوا
وطبو ِلة وكلهن عم ِ
فرقة سيمفونية ّ
.Forte
و
ل
أقوى شي ممكن ،ك
َ
ِّ ّ
ّ
 إن ــو شــو ب ـ ّـدك هــلــق إن ــو يـمــوت الـبــطــل بـ ّـأولالفيلم؟؟ ّ
إنت شف ِتلك واحد بيعمل ربع العمايل يللي
 ِبيعملها البطل وما بيموت ّ
بأول الفيلم؟
َّ
وكيف بيكفوا الفيلم؟ ّ ّ
 َّ يكفوه بال بطل ،ما هني مألفينو للبطل… شو عم تحكي ،ما في فيلم بال بطل. -وبال الفيلم خرا عا هالفيلم.

هكذا سيمرّ التمديد
يتجه تيار المستقبل إلى سحب ترشيحات نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية
قبل الخميس المقبل ،فيما سيتولى رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري تأمين
الغطاء المسيحي للتمديد خالل لقائه البطريرك بشارة الراعي في روما مساء اليوم
لم يعد بحث تيار املستقبل يتركز على
الطريقة املناسبة لتقديم طبق التمديد
الــى ال ــرأي الـعــام بعدما وجــد فــي عدم
ج ــواز «إجـ ــراء انـتـخــابــات نـيــابـيــة قبل
ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة» حجة
ك ــاف ـي ــة .وت ـت ــرك ــز جـ ـه ــوده الـ ـي ــوم على
تأمني غطاء مسيحي عبر السعي الى
نيل موافقة البطريرك بـشــارة الــراعــي
ً
أوال ،ونـ ـ ــواب مـسـيـحـيــن لـلـتـصــويــت
على القانون فــي املجلس ثانيًا .لذلك
س ـي ـس ـعــى رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة األس ـب ــق
سعد الحريري الى أخذ ضوء أخضر،
ولــو غير علني ،من البطريرك الراعي
خــال لقائهما فــي روم ــا مـســاء الـيــوم،
ع ـل ــى أن ي ـغ ـطــي «م ـس ـت ـق ـلــو ق ـ ــوى 14
آذار» ،وتـ ـ ـي ـ ــار املـ ـ ـ ـ ــردة والـ ـط ــاشـ ـن ــاق
ت ــأم ــن «الـ ـنـ ـص ــاب امل ـس ـي ـح ــي» الـ ــازم
إلم ــرار ال ـقــانــون .أم ــا سـيـنــاريــو جلسة
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ف ـس ـي ـب ــدأ خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
ال ـجــاري .إذ علمت «األخ ـبــار» أن تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل س ـي ـس ـحــب ط ـل ـب ــات تــرشــح
ن ــواب ــه ومــرش ـح ـيــه الـ ـج ــدد م ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة قـبــل الـخـمـيــس امل ـق ـبــل .بعد
ذل ــك ،سـيــدعــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نبيه ب ــري إل ــى عـقــد جلسة تشريعية
لبحث اقتراحات قوانني التمديد ،على
ق ــاع ــدة اس ـت ـحــالــة إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة ف ــي غ ـيــاب «امل ـي ـثــاق ـيــة» .وال
يــزال هــذا السيناريو يعاني مــن ثغرة
عـ ـ ــدم ت ــأيـ ـي ــد «األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـيــة»
الثالثة الكبرى (الـتـيــار الوطني الحر
والكتائب والـقــوات) للتمديد .مصادر
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ت ــؤك ــد مــوقــف
الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ــون املـ ـب ــدئ ــي مــن
ال ـت ـمــديــد ،كـمــا ف ــي املـ ــرة ال ـســاب ـقــة ،مع
تشديدها على عــدم مقاطعة الجلسة.
وتـقــول األوس ــاط الكتائبية إن «نــواب
الـحــزب سيقاطعون الجلسة فــي حال
ح ـصــول ـهــا» ،م ـش ـيــرة ال ــى أن «ال ــوق ــت
ت ــأخ ــر ألي تـغـيـيــر ف ــي املـ ــوقـ ــف» ،رغــم
تبرير حــزب الكتائب ملوقف املستقبل
في ما خص التمديد للمجلس وإعالنه
تفهمه لهذا التوجه .على املقلب اآلخر،
تشير مصادر حــزب القوات اللبنانية
ال ـ ــى أن ك ـت ـل ــة ال ـ ـحـ ــزب سـ ـتـ ـش ــارك فــي
الـجـلـســة ،لكنها «ل ــن ت ـصـ ّـوت لـقــانــون
يمدد عمر مجلس النواب مرة أخرى»،
مــؤكــدة «ع ــدم تــراجــع ال ـق ــوات عــن هــذا

القرار» .ويثير التمديد في حال إقراره
إش ـك ــال ـي ــة امل ـق ـع ــد ال ـ ـفـ ــارغ فـ ــي ق ـضــاء
جــزيــن بعد وف ــاة الـنــائــب ميشال حلو
وم ــا يـفــرضــه ال ـقــانــون لـجـهــة ض ــرورة
إج ــراء انتخابات خــاصــة بـهــذا املقعد.
وفي هذا السياق ،قالت مصادر وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «الـ ـ ـ ــوزارة
س ـت ــدرس ال ــوض ــع األم ـن ــي وت ـق ــرر إذا
م ــا ك ــان م ــن امل ـم ـكــن إج ـ ــراء انـتـخــابــات
نيابية في جزين» ،الفتة الى أن «موقع
الـقـضــاء الـجـغــرافــي ومـســاحـتــه وعــدد

استمرار الهجمات على الجيش في عرسال
رامح حمية
بــات روتينًا يوميًا ،بعدما أحكمت وحــدات الجيش الطوق على غالبية الطرقات
التي تربط بلدة عرسال بجرودها ،مـحــاوالت املسلحني التسلل والهجوم على
مواقع للجيش اللبناني .فلم يعد يمر يوم من دون أن يتصدى الجيش في مواقعه
املنتشرة بشكل دائري حول بلدة عرسال .تارة من جهة املصيدة ،وتارة أخرى من
جهة وادي الرعيان ووادي عطا ،وطورًا من جهة وادي حميد .وعلى مدى اليوميني
املاضيني تعرضت نقاط للجيش من جهة وادي الرعيان ووادي عطا ،لهجوم من
مسلحني تمكن الجيش من صدهم بعد اإلشتباك معهم لوقت محدود ،وانكفأ
املسلحون بعدها في وقت واصل الجيش رصد تحركاتهم باإلستعانة بالقنابل
املضيئة واستهداف بعض تجمعاتهم بالقذائف املدفعية .ومنتصف ليل السبت
ـ ـ األحد عاود املسلحون شن هجوم على موقع للجيش من جهة املصيدة ،لتدور
اشتباكات بني الطرفني ،ويتراجع املسلحون أمام كثافة النيران التي استهدفتهم،
بحسب ما أوضحت مصادر أمنية لـ»األخبار».

سكانه تجعل األمر غير مستحيل ألنه
ال صعوبة مبدئية فــي ضبط الوضع
األمني هناك» .في مقابل ذلــك ،تنقسم
ً
آراء القوى السياسية إلى ثالثة :أوال،
الـقــائـلــون بــوجــوب إج ــراء االنتخابات
الفرعية فــي جــزيــن ،فــي حــال التمديد
ل ـل ـم ـج ـل ــس ،بـ ـسـ ـب ــب وض ـ ـ ـ ــوح ال ـن ــص
الـقــانــونــي .ثــانـيــا ،امل ـعــارضــون إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ألن م ـج ـلــس عـ ــام 1972
الذي جرى التمديد له حتى عام 1992
لــم يـشـهــد أي ان ـت ـخــابــات فــرع ـيــة ،رغــم
وفاة عدد كبير من النواب .ويلفت رأي
ثــالــث إلــى أن إج ــراء انـتـخــابــات فرعية
فــي جــزيــن يـعـنــي حـكـمــا إم ـكــان إج ــراء
االنتخابات في باقي املناطق اللبنانية
وسقوط كل ذرائع التمديد.
مــن جهة أخ ــرى ،نفت مـصــادر نيابية
ف ــي ق ـ ــوى  14آذار ك ـ ــام ن ــائ ــب ح ــزب
الكتائب إيلي ماروني حول اتفاق هذه
القوى على دعم الرئيس أمني الجميل
كـمــرشــح رئ ــاس ــي ،مـشـيــرة ال ــى أن «مــا
اتفقت عليه  14آذار هــو مــا أكــدتــه في
مبادرتها األخيرة :إما مرشح توافقي
أو العودة الى سمير جعجع».
بـ ـ ّـري :ح ـظــوظ اإلن ـت ـخــابــات والـتـمــديــد
متساوية
من جنيف (نقوال ناصيف) بدا الرئيس
بري أكثر قلقًا على الوضع االمني ،ومن
الهجمات التي يتعرض لها الجيش،
مـ ـن ــه عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة .ل ــم ي ــوص ــد االب ـ ـ ــواب تـمــامــا
عـلــى خ ـيــار واحـ ــد ،واسـتـمـهــل انـتـظــار
ال ـج ـه ــود ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـش ـه ــر .بـعـيــد
ح ـض ــوره ع ـشــاء تـكــريـمـيــا ال ــى مــائــدة
سفيرة لبنان في جنيف نجال رياشي

اجتماع بين علي حسن
خليل ونادر الحريري
مالقاة لموقف بري

ع ـســاكــر ،اخ ـت ــار ب ــري الـتـمـشــي بعض
ال ــوق ــت ع ـلــى رص ـي ــف ب ـح ـيــرة جـنـيــف.
كانت مناسبة كي يعيد تأكيد مواقفه
من االنتخابات النيابية وتمديد والية
املـجـلــس .ورغ ــم االن ـط ـبــاع الـشــائــع في
بيروت بأن التمديد واقــع حتمًا تحت
وطأة ضغوط أمنية وأخرى سياسية،
لـفــت ب ــري ال ــى ان ــه تـعـ ّـمــد ع ــدم تحديد
مــوعــد لـجـلـســة تـشــريـعـيــة ثــان ـيــة بعد
اولــى فــي االول مــن تشرين االول ،كان
يعتزم الــدعــوة اليها االسـبــوع التالي
فــي  8تشرين االول ،فسحًا فــي املجال
امــام اتـضــاح الـخـيــارات املـتــداولــة ،غير
القاطعة الى اآلن على االقل في رأيه.
على طرف نقيض من االفرقاء اآلخرين،
ي ــوح ــي رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ب ــأن ــه يـضــع
حـظــوظ اج ــراء االنـتـخــابــات والتمديد
على قدم املساواة ،الى ان يحدد البرملان
خياراته النهائية .بيد انه يسارع ،وهو
يتحدث مع الصحافيني على رصيف
البحيرة ،الى تأكيد موقف كان قد ادلى
به االسـبــوع املاضي ردًا على الرئيس
سعد الـحــريــري الــرافــض املـشــاركــة في

