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فيلم األسبوع

بانة بيضون

هي َمن تقف في وجه «صبحي» الذي
«يحاول ممارسة سطوته التقليدية
عليها ،عـبــر رغـبـتــه ب ــال ــزواج منها،
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة إم ـ ـ ــاء ش ـ ـ ــروط ال ـح ـي ــاة
امل ـق ـب ـلــة ع ـل ـي ـهــا .م ــواج ـه ــة ّ يـصـفـهــا
زيدان بـ«امللفتة» ،معتبرًا أنها «نوع

م ــن املــراف ـعــة أو ال ــد ُف ــاع ع ــن ص ــورة
ّ
الشامية التي ق ّدمت في دراما
املرأة
البيئة كسجينة ال ـجــدران األربـعــة.
يحاول هذا العمل تصحيح جزء من
هذه الصورة».
بـ ـط ــول ـ ٌـة ذك ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة أخـ ـ ــرى تـ ـب ــرز فــي
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـب ــر ش ـخ ـص ـ ّـي ــة «س ـع ـي ــد»
(م ـص ـط ـف ــى الـ ـخ ــان ــي) الـ ـ ــذي ت ـ ّ
ـرب ــى
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــم والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد الـ ـس ــائ ــدة
و«ي ـع ـي ــش ص ــراع ــا ب ــن أن ُيـغـضــب
وال ـ ـ ــده (صـ ـبـ ـح ــي) الـ ـ ــذي ال يـمـتـثــل
لتلك القيم ،أو الصدام معه وتطبيق
م ــا ت ـع ـل ـمــه وتـ ـ ّ
ـربـ ــى ع ـل ـيــه م ــن ق ـيـ ٍـم
ّ
أخالقية ودينية» .يؤكد الخاني أن
بصراعات كثيرة،
«الشخصية تمر
ٍ
يـ ـح ــاول خ ــال ـه ــا (س ـع ـي ــد) الـبـحــث
عن نفسه ،ويكتشف أن العالم أكبر
مــن عائلته الصغيرة ،وينتقل عبر
م ـج ـم ــوع ــة دوائ ـ ـ ــر ت ـت ـس ــع ،وي ـت ـســع
ً
م ـع ـهــا ع ــامل ــه ،وم ـفــاه ـي ـمــه ،وصـ ــوال
إل ــى م ـف ـهــوم ال ــوط ــن .ه ـك ــذا ي ـشــارك
ف ــي ال ـح ــراك ل ـطــرد الـعـثـمــانـيــن من
ال ـب ــاد ،ثــم يلتحق بـجـيــش يوسف
ال ـع ـظ ـمــة مل ــواج ـه ــة ال ـفــرن ـس ـيــن فــي
ميسلون .وبالتوازي مع ذلك يعيش
قصة حب مع ابنة ّ
عمه التي تعاني
انعكاسات العالقة املتوترة بني أبيه
ووالدتها».
«ح ــرائ ــر» ع ـمــل تــاري ـخــي ـ ـ مـعــاصــر
و«ال عــاقــة ل ــه بــالـشـكــل ال ـســائــد ملا
ّ
الشامية،
بات ُيعرف بأعمال البيئة
إذ يـ ـتـ ـن ــاول الـ ـع ــاق ــات اإلن ـس ــان ـي ــة
والـ ــواقـ ــع االج ـت ـم ــاع ــي ال ـس ــائ ــد فــي
دمشق خالل الفترة التاريخية التي
يــرصــدهــا م ــن مـنـظــار أوس ـ ــع» .هــذا
مــا يــؤكــده امل ـخــرج بــاســل الخطيب،
ّ
الف ـت ــا إل ــى أن ال ـت ـصــويــر سيستمر
حـتــى حـلــول شـهــر رم ـضــان ،ليكون
ب ــن قــائ ـمــة الـ ـع ــروض الــرم ـضــان ـيــة
مل ــوس ــم  .2015وي ـض ــم ع ـل ــى قــائـمــة
أبـ ـط ــال ــه أي ـ ـضـ ــا ن ـ ـجـ ــاح س ـف ـك ــون ــي،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود ن ـ ـصـ ــر ،ونـ ـ ـ ـ ــورا رح ـ ـ ــال،
وتــولــن ال ـب ـكــري ،وك ـفــاح ال ـخــوص،
وغادة
ويحيى بيازي ،وعالء قاسمّ ،
ب ـ ـشـ ــور ،وروب ـ ـ ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى ،وفـ ــنـ ــان
الشعب رفيق سبيعي ،وممثلني كثر
آخرين.

يجعلني على تماس أكبر مع الناس
وأنا أوصل رسالتي لهم من دون أن
يــرونــي .املسألة جميلة ج ـدًا» ،تقول.
وخـ ـ ـ ــال اإلج ـ ــاب ـ ــة ع ـ ــن سـ ـ ـ ــؤال ح ــول
ـول« :ال
م ـشــاري ـع ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة تـ ـق ـ ّ
يمكن ألي صـحــافــي أن يـقــول إن ــه ال
يرغب في أن يكون لديه «تــوك ّشو»
خ ــاص ب ــه ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ،لـكــنـنــي
ً
عـ ــادة ال أح ــب الـتـخـطـيــط .حـتــى اآلن
أنــا أحــب السياسةَ .
لنر مــا سيحدث
الحقًا».
وك ـم ــا ل ــم تـبـتـعــد ن ـي ـكــول ح ـجــل عن
مجال عملها ،كذلك فعل محمد قيس
الــذي عرفه املشاهدون منذ سنوات
ّ
واملنوعات ،بينها
في برامج األلعاب
@ ،mtvو«روت ــان ــا ك ــاف ـي ــه» ،و«إن ــت
قـ ّـدهــا» ،والـيــوم فــي «اســألــوا مرتي»
عبر  .mtvالشاب اللبناني ّ
يقدم منذ
ّ
أشهر مـعــدودة أيضًا برنامج «بعز
العجقة» عبر إذاعــة «أغاني أغاني»
(من اإلثنني إلى الجمعة ـ من 17:00
حـتــى  .)19:00إل ــى جــانــب مـســاعــدة
العائدين إلى منازلهم بعد يوم عمل
ط ــوي ــل ع ـلــى ت ـحـ ّـمــل زح ـم ــة ال ـس ـيــر،
ي ــؤم ــن ق ـي ــس لـ ـه ــؤالء ف ــرص ــة كـســب
جــوائــز عـبــر أل ـعــاب وأسـئـلــة خفيفة

ال ـظ ــل ،إض ــاف ــة إل ــى وجـ ــود ضـيــوف
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن أم ـ ــور ح ــدثـ ـي ــة .وف ــي
الــوقــت ال ــذي ينتشر فيه هــذا النوع
م ــن ال ـبــرامــجّ عـبــر األث ـي ــر الـلـبـنــانــي،
يــرى قيس أنــه نجح فــي شـ ّـد انتباه
املستمعني .محمد قيس الذي يحب
خ ــوض ت ـحــديــات وت ـج ــارب جــديـ ّـدة
سعيد بتجربته الـحــالـيــة ،غـيــر أنــه
للشاشة الصغيرة رغم
يــؤكــد حـ ّـبــه
ّ
الصعوبة ،ويؤكد أنه «ال أحد يعرف
سأحصل على «تــوك شو»
إذا كنت
ّ
لـكــن األك ـيــد أن ــه سـيـكــون بـعـيـدًا عن
الصحافة الفنية».
الئـحــة األس ـمــاء الـتــي خــاضــت غمار
اإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـع ــد الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ل ـي ـســت
قـ ـصـ ـي ــرة ،ف ـه ــي ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال
تضم أيضًا املراسلة في  mtvجويس
عقيقي ،واإلعــامـيـتــن نـجــاة شــرف
الــديــن وجيزيل خ ــوري ...ال شــك في
ّ
أن لــأخ ـيــرتــن حـيـثـيــة ف ــي اإلع ــام
امل ــرئ ــي ول ـه ـم ــا ح ـس ــاب ــات مـخـتـلـفــة
عــن مــن هــم أقــل منهما خـبــرة .فعلى
ّ
مــا يبدو أن اإلعالميني الشباب في
ل ـب ـنــان يـبـحـثــون ع ــن ف ــرص إلث ـبــات
الـقــدرات ،وإرض ــاء الطموح ،وتأمني
مدخول أفضل.

غير مطابقين!
 :Insurgentبشر
ّ

( Insurgentمـتـمـ ّـرد) مــن إخ ــراج روب ــرت شوينتكي ،هو
الجزء الثاني من سلسة أفالم ( The Divergentاملختلف)
املقتبسة عن الثالثية الروائية التي تحمل االسم نفسه
لـلـكــاتـبــة األم ـيــرك ـيــة فـيــرونـيـكــا روث .عـلــى نـمــط أف ــام
الـخـيــال العلمي الـتــي درج ــت أخـيـرًا ك ـ Hunger Games
ّ
يصور الشريط عاملًا هجينًا تقترن
(مباريات الجوع)،
ف ـيــه س ـبــل ال ـع ـيــش ال ـبـ ّـدائ ـيــة بـمـخـلـفــات الـتـكـنــولــوجـيــا
املـتـطـ ّـورةُ ،
ويـفـتــرض أن ــه نشأ غالبًا بعد نهاية العالم
ُ
ّ
ال ـح ــدي ــث والـ ـحـ ـض ــارة الـ ـت ــي دمـ ـ ـ ــرت ب ـس ـبــب الـ ـح ــروب
وال ـت ـلـ ّـوث .وبــالـطـبــع ،املــديـنــة الــوح ـيــدة الـتــي نـجــت من
نهاية العالم هي شيكاغو أو على األقل جزء منها ،حيث
يعيش الناجون ضمن هذه املساحة املتبقية معزولني
تمامًا عن العالم الخارجي ،بواسطة الجدار الكهربائي
الضخم الذي يحيط بكامل املدينة.
ّ
الالفت أن النظام السياسي الديكتاتوري الــذي يحكم
املدينة مبني على مفهوم تقسيم املواطنني إلــى فئات
م ـ ـحـ ـ ّـددة ب ـح ـســب اخـ ـت ــاف أن ـ ـ ــواع ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
يمثلونها .هنالك املـفـكــرون وهــم الفئة املسيطرة التي
تعتبر ّأنه من حقها التحكم ببقية الفئات بسبب ّ
تفوقها
الــذهـنــي ،إضــافــة إلــى الشجعان وهــم الفئة األكـثــر قـ ّـوة
جسديًا ،واملتفانون الــذيــن يبذلون حياتهم فــي سبيل
اآلخرين وسعادتهم .والصادقون واملساملون .ما يعيد
إلى األذهــان الهوس املتنامي بتحديد نوع الشخصية
ّ
الــذي تعكسه االخـتـبــارات الرائجة على اإلنـتــرنــت ،لعل
أش ـهــرهــا ذاك ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى أب ـح ــاث عــالــم النفس
الشهير كارل يونغ في كتابه «األنماط النفسية» (.)1921
إذ يحدد االختبار للمرء الشخصية التي ينتمي إليها،
واملهن األكثر مالءمة له وغيرها من األم ــور .والغريب
ّ
أن بعض الشركات تعتمد على هذا االختبار إلى جانب
مـعـطـيــات أخـ ــرى ف ــي اخ ـت ـيــارهــا ملــوظـفـيـهــا ،م ــا يجعل
مفهوم املستقبل الذي ّ
يروج له الفيلم أقرب إلى األذهان.

كما أنــه يــزرع الخوف من أال يكون املــرء نفسه مطابقًا
للمواصفات! الفئة املنبوذة من البشر بحسب الفيلم هي
تلك التي ال تنجح في مطابقة أي من فئات الشخصيات
املذكورة أعاله بحسب  Insurgentالتي ترأسها «إيفلني»
(ن ـعــومــي وات ـ ــس) إض ــاف ــة إل ــى ف ـئــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ Divergentالـتــي
ّ
تمثلها البطلة «تريس» (شايلني وودلي) .ويفترض أن
البطلة تتطابق مع كل الفئات املذكورة وتعتبر في نظر
ّ
السحلية التي
بقية الفئات التي تخشاها «شريرة» مثل
ّ
تغير جلدها لتتماهى مع املشهد العام.
لذا ،تتعرض «تريس» للمالحقة من قبل رئيسة عصابة
امل ـف ـكــريــن ال ـش ــري ــرة «ج ـن ــن» (ك ــاي ــت ويـنـسـلـيــت) الـتــي
تسعى للقبض عليها وإخضاعها لالختبار للتأكد من
مطابقتها لكل الفئات ،ولتتمكن من قراءة الرسالة التي
تركها مؤسسو املدينة في الصندوق االفتراضي الذي
ال يستطيع فتحه إال  Divergentحقيقي مثل «تريس».
وتنجح «تريس» برفقة صديقها «فور» (ثيو جايمس)،
أحــد املنتمني إلــى شخصية «الـشـجـعــان» ،مــن مواجهة
ّ
قهر حكم املفكرة «جنني» ،خصوصًا بعد نجاح «تريس»
فـ ّـي مطابقة كــل الـفـئــات وفـتــح الـصـنــدوق ال ــذي يتضح
أنــه ال يحاكم فئة ( Divergentعكس ظنون جـنــن) ،بل
ً
يـعـتـبــر نـشــأتـهــا دل ـي ــا عـلــى ن ـجــاح تـجــربــة املــؤسـســن
محيطها
الــذيــن استحدثوا هــذه املدينة وعــزلــوهــا عــن
ّ
عـبــر الـتــرويــج لـفـكــرة نـهــايــة الـعــالــم .فـكــرة يتضح أنـهــا
وللطرافة وهمية أيضًا .أما بالنسبة للحبكة الروائية
للشريط ،فهي أميل للتبسيط والتركيز على التشويق
الحركي ،لكن يسهم حضور املمثلتني كايت وينسليت
ونعومي واتــس في إغنائها رغــم مستواها املتواضع.
وأهــم ما ّ
يميز اللغة السينمائية اإلبهار البصري كما
في تصوير «تريس» لــدى خضوعها لجهاز االختبار.
يأخذنا
ومن خالل املؤثرات الخاصة الثالثية األبعادّ ،
الفيلم إلى عالم األحــام التي تــراود البطلة ولو أنه من
املــؤســف هــدر كــل هــذه التقنيات املـتـطـ ّـورة على مخيلة
سينمائية بهذا الفقر.

مجتمع النت

■ ع ـلــى طــريـقـتـهــم ال ـخ ــاص ــة ،احـتـفــل
ّ
رواد مواقع التواصل االجتماعي بعيد
ُ
األم الــذي يـصــادف الـيــوم عبر معايدة
أمـهــاتـهــم ون ـشــر ال ـص ــور امل ـعـ ّـبــرة عن
حبهم وتقديرهم لهن ولعطائهن .كما
كانت للفنانني حصتهم في هذا العيد،
إذ أخذ بعضهم يرسل التحية إلى أمه.
في هذا السياق ،نشرت املغنية اللبنانية
ً
بــاسـكــال مشعالني مـثــا صورتها
مــع ّأم ـهــا (الـ ـص ــورة) .وبــالـطـبــع ،كانت
ّ
«أحن إلى
أغنية الفنان مرسيل خليفة
خبز أمي» حاضرة بقوة.
■ االعـ ـ ـت ـ ــداء اإلره ـ ــاب ـ ــي ع ـل ــى مـتـحــف
«بــاردو» في العاصمة التونسية الذي
تبناه تنظيم «داع ــش» وراح ضحيته
أك ـث ــر م ــن  20ش ـخ ـصــا ،ح ـضــر على
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ه ــذا
األسـبــوع .وراح الناشطون يـنــددون به
عبر هاشتاغ #إذا_الـشـعــب_يــومــا_

أراد_ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة امل ـ ــأخ ـ ــوذ مـ ــن رائ ـع ــة
الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي.
ت ـص ـ ّـدر ال ـهــاش ـتــاغ ح ــرك ــة الـنــاشـطــن
ال ــذي ــن اس ـت ـن ـك ــروا املـ ـج ــزرة امل ـ ّ
ـروع ــة،
ونقلوا لحظة بلحظة التظاهرات التي

نـظـ ّـمـهــا الـتــونـسـيــون رف ـضــا لــإرهــاب
التكفيري وتمسكًا بالحياة والكرامة.
وس ــرع ــان م ــا ان ـت ـشــر ه ــذا ال ـهــاش ـتــاغ

بــن ّ
رواد الـســوشــل ميديا اللبنانيني،
إذ أقرنوا قصيدة الشابي بما أنجزته
املقاومة اللبنانية من تحرير واستعادة
لألراضي املحتلة.
■ صـ ـ ــورة ال ـس ـي ـل ـفــي الـ ـت ــي الـتـقـطـهــا
أخـيـرًا الرئيس املـصــري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي م ــع م ـج ـمــوعــة ش ـب ــاب في
«امل ــؤت ـم ــر االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـص ــري»
الـ ــذي ان ـع ـقــد ف ــي ش ــرم ال ـش ـيــخ األح ــد
ّ
املــاضــي ،شكلت مثار جــدل واســع في
األوســاط الصحافية ومواقع التواصل
االجتماعي .الصورة التي كانت الغاية
م ـن ـهــا اإليـ ـح ــاء ب ـ ـ ّ
ـأن ال ـن ـظ ــام امل ـصــري
اليوم يدعم الشباب ،انقسم الناشطون
ّ
ومشجع لها ،ومنتقد
حولها بني داعم
وس ــاخ ــر .ومـ ــن ب ــن ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ،بــرز
واحد يؤكد ّأن الفتيات اللواتي ّ
تصورن
مــع السيسي «تـلـقــن ع ــروض عمل
وطلبات للزواج».

