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فيلم لبناني ينافس في كاليفورنيا ّ
سينما المقاومة في «قلب التنين»
زينب حاوي

ّ
«الهيبة « ...»2جبل» تسلل إلى lbci
زكية الديراني
قبل عامني تقريبًا ،وصلت املفاوضات بني  lbciو
 mbcإلى خواتيمها ّ
لبث املوسم األول من برنامج
«ذا فويس كيدز» الذي تنتجه شركة «تالبا للشرق
األوسـ ــط» بــالـتـعــاون مــع الـشـبـكــة الـسـعــوديــة .لكن
املفاجأة أن املـشــروع التلفزيوني الــذي يبحث عن
األطفال ،ذهب في اللحظات األخيرة لـ
املواهب لدى ّ
فويس كيدز» نسب املشاهدة.
«ذا
م
حط
 .mtvيومها،
ّ
لم تنس  lbciاملوضوع ،فوقعت العام املاضي عقد
تـعــاون بينها وبــن  mbcلـبـ ّـث مشاريعها .هكذا،
حسمت  lbciأمرها واطمأنت إلى أن أعمال الشبكة
ستكون ّفــي «جيبتها» ،وهــذه خطوة ال يستهان
بها في ظل تراجع اإلنتاج املحلي ،سواء في البرامج
أو األعمال الدرامية .من هذا املنطلق ،ذهب عرض
املــوســم ال ـثــانــي مــن «ذا فــويــس ك ـيــدز» إل ــى ،lbci
ّ
وستبدأ عرضه أوائــل العام املقبل ،تزامنًا مع بثه
على الشبكة .هــذه الحالة تشبه إلــى حـ ّـد بعيد ما
حصل مع مسلسل «الهيبة» (كتابة هــوزان عكو
وإخــراج سامر برقاوي) الذي ُعرض في رمضان
ّ
«الصباح لإلعالم»)
املاضي على ( mtvمن إنتاج
ّ
ولعب بطولته تيم حسن (جسد شخصية جبل)
ونــاديــن نجيم ومنى واص ــف ،مــع فــارق طبعًا في
تفاصيل الحصول على املشروع الدرامي املشترك.
ّ
«الصباح» لم يتفاوضوا مع قناة بيار
مع العلم أن
الضاهر على عرض الجزء األول من عملهم ،لكن

نجاح «الهيبة» فتح شهية القنوات على الحصول
عـلــى ال ـجــزء الـثــانــي مـنــه .وهـنــا ب ــدأ ال ـصــراع بــاكـرًا
على تلك «الوجبة» .من املبكر الحسم في مسألة
ّ
ستبث «الهيبة  ،»2لكن األكيد أن
الشاشات التي
التفاوض مع  lbciانطلق فور انتهاء شهر الصوم.
في هذا السياق ،بدأت  lbciعرض «الهيبة »1أمس
(ك ــل ّ جـمـعــة وس ـب ــت ب ـعــد ن ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار) ،ومــن
املتوقع أن يحصد نسبة متابعة ،رغم أنه العرض
الثاني على الشاشة املحلية.
هــذه الخطوة ّ
تمهد الطريق لعرض املوسم الثاني
مــن املسلسل ال ــذي ي ــدور فــي فـلــك ال ـثــأر وتـجــارة
يتضاعف
ال ـســاح وقـصــص ال ـح ـ ّـب ،وامل ـتــوقــع أن
ّ
سعر حلقته بسبب االنتشار الواسع الذي حققه.
ّ
يــؤكــد مـصــدر داخ ــل  lbciالـخـبــر ،مختصرًا بــأن
ّ
مستمرة واملسلسالت عرض وطلب،
«املفاوضات
َّ
ولــم ُيــوقــع بعد االتـفــاق بــن الطرفني ،لكن التفاؤل
يختصر هــذه املــرحـلــة» .ينفي املـصــدر ّأي خالف
ّ
و«الصباح» ،الفتًا إلى أن التعاون قديم
بني القناة
بني الثنائي ويعود إلى ثمانينيات القرن املاضي.
ّ
لكن  lbciكانت تركز على الدراما املحلية أكثر من
تركيزها على الدراما العربية ،وربما تغيرت قواعد
ً
اللعبة في رمضان املقبل قليال .باختصار ،الصراع
على «الهيبة  »2بدأ باكرًا هذا العام ،لكن األكيد أن
العامل املــادي وحــده هو الــذي سيحسم ألي قناة
سيؤول املسلسل ...فمن يدفع أكثر يحصل على
حق ّ
البث!

 Ciné-concertمع مرلين ديتريش

حملة في يوم عاشوراء:
ّ
تبرع بالدم بدل التطبير
للسنة الخامسة على التوالي ،يواجه
ناشطو حملة «من ُهو الحسني؟»
بعض املظاهر التي تمارس في
يوم عاشوراء ،وال سيما التطبير
(شق الرؤوس) ،بحملة تبرع
بالدم تنظمها الحملة طوال يوم
غد في مبنى بلدية حارة حريك،
بالتعاون مع البلدية وجمعية .DSC
الحملة التي انطلقت في العاصمة
البريطانية عام  ٢٠١٢ملواجهة
ُ«الظواهر املتشددة والدموية التي
تمارس باسم اإلمام الحسني»،
بحسب الناشطة غنى قطيش،
انتقلت إلى لبنان عبر مهندسة
الكهرباء ريهام حجازي التي التف
حولها طالب ومثقفون من طوائف
ومناطق مختلفة «لنشر القيم
اإلنسانية الجامعة التي أرستها
عاشوراء من إرساء للعدالة والحق».
في األيام املاضية ،وزعت الحملة
حصصًا غذائية وألبسة وكتبًا على
املحتاجني.

ّ
التوجه نحو الـciné-concert
برز
ّ
(أي املرافقة املوسيقية الحية
لفيلم من حقبة السينما الصامتة)
منذ أقل من عشر سنوات في
لبنان ،وطاولت األنشطة ،بالجزء
األكبر منها ،أفالمًا أملانية
(وبعدها الروسية من الحقبة
السوفياتية) .األسماء التي عملت
في هذا اإلطار ُتنتمي إلى جيل
ما بعد الحرب امل ِل ّم بالتجارب
الحديثة ،من موسيقى إلكترونية
وتجريبية ومينيمالية ومرتجلة
حرة .شهدنا مرافقة موسيقية
لفيلم «عيادة الدكتور كاليغاري»
لألملاني روبرت فينه ،إذ أنجز
الشريط الصوتي فريق ،Munma
أبرز األسماء املحلية في صناعة
املوسيقى اإللكترونية غير

التجارية .كذلك ،وضعت فرقة
 XEFMشريطًا لتحفة السوفياتي
دزيغا فيرتوف «الرجل ذو
الكاميرا» ،ورافق األخوان رامي
وبشار خليفة «فاوست» كما
رآه األملاني فريدريش مورناو،
وكان لجويل خوري تجربتها
في هذا املجال مع فيلم «البارجة
بوتمكني» للسوفياتي آيزنشتاين.
اليوم ،يضيف املنتج املوسيقي
زياد نوفل ( ،)Rupturedالذي
ّ
سبق أن نظم مواعيد من هذا
النوع ،تجربة جديدة ضمن
«أسبوع الفيلم األملاني» في دورته
البيروتية الرابعة .إذ يدعو إلى
االستماع إلى الثالثي Munma
(جواد نوفل) ،فادي طبال (رافق
مع شربل الهبر سلسلة أفالم
قصيرة لإلسباني سيغوندو
دي شومون) و Mme Chandelier
(أنطوني صهيون) الذين صنعوا
شريطًا موسيقيًا لفيلم The
( Woman One Longs Forلألملاني
كورتس برنهارت —  )1929الذي
تؤدي بطولته األسطورة مرلني
ّ
ديتريش .األمسية تنظم بالتعاون
مع «متروبوليس أمبير صوفيل»
و«معهد غوتيه في لبنان».
 :ciné-concertغدًا األحد ()20:00
ـ «متروبوليس أمبير صوفيل» ـ
لالستعالم01/204080 :

بدأ كاختبار ضمن ورشــة عمل سينمائية
فــي طـهــران أداره ــا نــادر طــالــب زاده مخرج
ف ـي ـلــم «املـ ـسـ ـي ــح» ،وانـ ـتـ ـه ــى ب ــوص ــول ــه إل ــى
مـهــ�رجـ�ا ن  PTAFFـ ـ ـ �Pembroke Tapa
 relli Arts and Film Festivalفي لوس
أن ـج ـل ــوس ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا .ف ــي ع ـقــر دار
األميركيني ،اختير الفيلم القصي ر �Estimat
( ing Positionتقدير موقف) للمخرجني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـش ــاب ــن ك ــاظ ــم ف ـي ــاض وعـلــي
قميحة ،ضمن فئة «أفـضــل فيلم أجبني».
ال ـشــريــط الـقـصـيــر ( 8د - .إن ـت ــاج ،)Drift
يستخدم األدوات الــدعــائـيــة األمـيــركـيــة في
الـسـيـنـمــا ،وتــروي ـج ـهــا لـلـجـنــدي األمـيــركــي
على أنه ذو إنسانية عالية ،وهدفه تخليص

مشهد من «تقدير الموقف»

الـشـعــوب مــن اإلرهـ ــاب ،لـتـصـ ّـب فــي أه ــداف
املقاومة ومشروعها األخالقي في الدرجة
األولى.
ي ـح ـكــي ال ـش ــري ــط ق ـصــة أربـ ـع ــة عـسـكــريــن
ش ـبــاب ـ ـ ـ ل ــم ُي ـشــر إل ــى هــويــات ـهــم الـحــزبـيــة
ع ــن ع ـمــد ـ ـ ـ ـ ي ـن ـت ـظــرون ت ــأدي ــة م ـه ـمــة .وإذا
ـراع وصـ ـب ــي ص ـغ ـيــر ي ـق ـت ـح ـمــان امل ـك ــان
بـــ ٍ

املوجودين فيه ،ويبدأ بعدها الجدال بشأن
م ـص ـيــر ه ــذي ــن ال ـش ـخ ـصــن ،ب ــن تــركـهـمــا
واملخاطرة في تبليغ «املسلحني» (املقصود
بهم داع ــش) ،بمكان وجــودهــم ،أو تركهما
مـقـيــديــن ،مــا يعرضهما لخطر التهامهما
من قبل الحيوانات املفترسة في البرية ،أو
تصفيتهما نهائيًا .مع تصاعد الجدل ،وميل
الكفة إلى قتل هذين الشابني ،تحسم القصة
تأكيد ّأن معركة
ويتركان ملصيرهما ،في
ِ
هؤالء املقاومني أخالقية وغير انتقامية في
امل ـقــام األول ،قـبــل أن تـكــون عـسـكــريــة ،ولــو
خسروا من أفرادهم جراء مجزرة ارتكبتها
ً
الجماعات اإلرهابية .مشاهد رأيناها قبال
في فيلم  lone survivorللمخرج بيتر بيرغ
( ،)2013حيث يـتــرك الـجـنــود األميركيون
الرعاة الذين يأتون إلى قاعدتهم العسكرية،
في مشهدية عمدية لتلميع وأنسنة األميركي
ّ
واملجزر بشعبها .هذا
املحتل ألفغانستان،
ُ
املشهد عاد واستخدم في «تقدير املوقف»،
عـبــر بــروبــاغ ـنــدا م ـض ــادة ،تـظـ ّـهــر أخــاقـيــة
املقاومني التي يمارسونها قبل أن يكونوا
جنودًا وعسكرًا في امليدان.
إذًا ،استطاع هذا الفيلم الذي يناهض الدعاية
األميركية ،املشاركة في مهرجان سينمائي
على األراضــي األميركية .أمــا الفيلم الثاني
لكاظم فـيــاض ،الــذي سيعرض فــي العشاء
ال ـس ـن ــوي ل ـط ــاب «ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـت ــرب ــوي ــة» في
جــامـعــة  Lauي ــوم ال ـثــاثــاء املـقـبــل ،فيحمل
عـنــوان « .»28:35فيلم قصير ( 8دقــائــق)،
يحاكي املعركة األخيرة التي قادها الجيش
وامل ـق ــاوم ــة ف ــي جـ ــرود الـ ـق ــاع ،مـتـكـئــة على
قـصــة حقيقية بــن صــديـقــن أحــدهـمــا من
الجيش واآلخر من املقاومة .وضمن ظروف
م ـحــددة فــي امل ـعــركــة ،يـهــب أحــدهـمــا اآلخــر
كليته ويـتـبــرع لــه بــالــدم مــن دون أن يعرف
املتبرع بــأن املصاب هو صديقه .مشهدية
تؤكد اللحمة بني الجيش واملقاومة إنسانيًا
وعسكريًا أيضًا.

