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نزيه أبو عفش

رسالة كان

ماتيو غاروني ...هل يفوز بالسعفة هذه المرة؟

مشهد من Dogman

كان ــ عثمان تزغارت
ّ
بالرغم من أنه لم يسبق أن نال «السعفة
ّ
الذهبية» ،إال أن املعلم اإليطالي ماتيو
ّ
غ ــارون ــي ( 49ع ــام ــا) ي ـع ــد واح ـ ـ ـدًا من
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــن األك ـ ـثـ ــر ش ـع ـب ـيــة عـلــى
الكرازويت .مشاركته األولى في «كان»،
عــام  ،2008كــان لها وقــع القنبلة .فقد
خطفت رائعته «غومورا» ،التي ّ
تحدى
فيها شبكات املــافـيــا فــي نــابــولــي (عن
روايـ ـ ـ ــة ش ـه ـي ــرة ل ـل ـص ـحــافــي روب ــرت ــو
سافياني)« ،الجائزة الكبرى» .جائزة
نالها ثانية ،عا م  ،2012عن فيمله �Re
 ، alityال ــذي ك ــان ّأول عـمــل سينمائي
ت ـ ـصـ ـ ّـدى لـ ـظ ــاه ــرة تـ ـلـ ـف ــزي ــون الـ ــواقـ ــع
ودورها في إفساد الذوق العام.
ّ
السؤال الذي بات على كل األلسن ،بعد
ال ـع ــرض الــرس ـمــي ل ـجــديــده ،Dogman
أمــس :هل يتعثر غــارونــي ،هــذه السنة
أيـضــا ،على عتبة «الـجــائــزة الـكـبــرى»،

ّ
ثانية أهــم املـكــافــآت فــي «ك ــان»؟ أم أنــه
سـيـشــق طــري ـقــه ،أخ ـي ـرًا ،نـحــو ال ـنــادي
ناد
املغلق
ألصحاب السعف الذهبيةٍ .
ّ
رأى كثيرون أنه كان جديرًا باالنضمام
ّ
إليه في كل ّ
فيها الرحال على
مرة
حط ّ
ْ
َ
ّ
الـكــروازيــت .وخــاصــة أنــه ،بعد فيلميه
امل ــذك ـ َ
ـور ْي ــن ،ال ـلــذيــن أح ـ ــرزا «ال ـجــائــزة
الكبرى» ،عاد ليبهر الجمهور والنقاد،
عام  ،2015برائعته «حكاية الحكايات».
ّ
لكن لجنة التحكيم ،التي ترأسها آنذاك
األخ ــوان كــويــن ،كــان لها رأي مخالف،
إذ خرج الفيلم بخفي حنني من سباق
الجوائز.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـهــوي ـمــات ال ـغــرائ ـب ـيــة لـ
«حـ ـك ــاي ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات» ،وعـ ـ ــن ال ـن ـب ــرة
الـنـضــالـيــة لـ ـ «غ ــوم ــورا» ،غ ــرف ماتيو
غـ ـ ــارونـ ـ ــي هـ ـن ــا م ـ ــن إرث «ال ــواقـ ـعـ ـي ــة
الـجــ�ديـ�دة» اإليـطــ�الـيــ�ة .شـخــ�و ص �Dog
 manاملـ ـسـ ـح ــوق ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـخ ـ ّـب ــط فــي
أجـ ـ ـ ــواء ق ــات ـم ــة مـ ــن ال ـع ـن ــف ال ـع ــدم ــي،

يوميات ناقصة

ّ
ت ـب ــدو ك ــأن ـه ــا خ ــرج ــت ل ـل ـتـ ّـو م ــن أف ــام
فيسكونتي («العشاق الشيطانيون»،
«روكـ ــو وإخـ ــوتـ ــه»…) ،أو روسـيـلـيـنــي
(«رومـ ــا ،مدينة مـفـتــوحــة»« ،رحـلــة في
إيطاليا»…).
ف ــي خ ـض ـ ّـم ه ــذه الـ ـ ــدورة ال ـت ــي هيمنت
خــالـهــا عـلــى ال ـك ــروازي ــت األفـ ــام الـتــي
تحمل رسائل قوية ،سواء على الصعيد
السياسي أو في مجال الدفاع عن حقوق
األقليات والنساء واملستضعفني ،اختار
غــارونــي التغريد خ ــارج ال ـســرب .بطله
«مارشيللو» ،عاشق الكالب الذي يمتلك
ً
محال للعناية بها وتنظيفها ،شخصية
مـ ـه ــزوم ــة وانـ ـط ــوائـ ـي ــة ت ـف ـت ـقــر إل ـ ــى أي
ّ
كاريزما .واألمر ذاته بالنسبة إلى شلة
رفاقه ،الذين يقاسمونه الحياة الرتيبة
ذاتها في حي شعبي يعاني من هيمنة
شـ ــاب أزع ـ ــر ُي ــره ــب ال ـج ـم ـيــع ،م ــن دون
أن يـجــد مــن يمتلك الـشـجــاعــة الكافية
ل ـل ـت ـص ـ ّـدي لـ ــه .إلـ ــى أن ت ـن ـق ـلــب جــدلـيــة
ّ
الجلد والضحية ،في املشاهد األخيرة
ّ
م ــن ال ـف ـي ـلــم ،إذ ي ـخ ــطــط «مــارش ـي ـل ـلــو»
ً
لالنتقام من أزعر الحي وقتله ،أمال في
ّ
اسـتـعــادة صــداقــة واح ـتــرام شــلــة رفــاقــه.
لكن الفيلم ينتهي بعبثية وســوداويــة
ّ
ت ــذك ــر بــال ـعــوالــم الـعــدمـيــة ذات املنحى
العبثي في أفالم األخوين كوين («حالق
اللحى»« ،ال بلد للمسنني»…)
ي ـب ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :هـ ــل س ـي ـن ـج ــح رهـ ــان
ماتيو غاروني على املغايرة في منحه
«السعفة الذهبية» التي يستحقها من
دون شك؟ يتوقف ذلك على مدى جسارة
ّ
تترأسها
خيارات لجنة التحكيم ،التي
األوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ك ـي ــت ب ــان ـش ـي ــت .وه ــل
ستمتلك األخـيــرة الـجــرأة على التغريد
بدورها خــارج السرب ،لتخالف السمة
الغالبة على هذه الدورة ،أي األفالم ذات
النبرة السياسية والنضالية؟

ُ
وللزمن ِحكمته
ِ

ً
ً
ً
ً
َ
قطرة حياة َ
بعد قطر ِة
نقطة ُنقطة ،دمعة دمعة،
ٍ
حيا ٍة أخرى،
َ
ُ
شبع.
أ
وال
نفسي...
لحم
ن
م
آكل
ِ
ِ
َ
ُ
الزمن ،هو اآلخرُ ،يشاركني املأدبة -مأدبة حياتي-
ويأكل..
ُ
يأكل ،وال يشبع.
َ
اعتراض وال شكوى!
أبدًا ،ال
فاملوت ،كالحيا ِة التي يأكلها،
ُ
ُله ِحكمت ُه أيضًا.
2017/11/19

َ
ُ
باب الـجحر:
«تعل ِـيقة» على ِ

انتبهوا!
ِ
ُ
أنا ُأ ُ
قاع هذا الـجحر.
في
قيم
ِ
حرصًا على سالمتكم:
ّ
يبحث عني أحد ،وال َ
َ
يقرع َ
الباب أحد ،وال
أرجو أال
اقتحام حظيرة كوابيسي ْ
َ
أحد.
يحاول
ِ
ْ
أرغب في املزيد ِمن الظلماتْ
ببساطة شديدة :أنا ال ُ
ٍ َ
حاجة بي إلى املزيد ِمن الكوابيس.
وال
وببساطة َأ َشـدّ:
ٍ
موضع آخر.
أنا في
ْ
َ ْ ٍ ُ
النهايات السعيدة
بمقدور من يعشق
ِ
ِ
ْ
اعتباري َمن ِفـ ّـيًا ،أو ...ميـتًا.
2017/11/7

بيان صادر عن مكتب زياد الرحباين

ّ
«أيوبة» ّتعود
دعمًا لغزة
يوم السبت املقبل ،تحط
مسرحية ّ
«أيوبة» (كتابة
وإخراج عوض عوض) في The
ّ Palace
لتقدم عرضًا ّ واحدًا يعود
ريعه لـ«أهلنا في غزة» ،ولدعم
مستشفى «العودة» الذي يكافح
ّ
للتصدي
بأضعف اإلمكانات
للجبروت اإلسرائيلي .وتأتي
هذه املبادرة بعد املجزرة التي
ارتكبها العدو أخيرًا في القطاع،
موقعًا أكثر من  60شهيدًا وآالف
الجرحى بني املشاركني في
«مسيرات العودة» التي خرجت
احتجاجًا على تدشني مبنى
السفارة األميركية في القدس
املحتلة ،قبيل إحياء الذكرى
الـ  70للنكبة .عبر  3حكايا
نسائية ،يختصر العمل معاناة
املرأة عمومًا ،والفلسطينية
خصوصًا ،املرتبطة بقضية
البالد.
ّ 19أيار (مايو) الحالي ـ  21:30ـ
( The Palaceالحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/352897 :

The Monday Blues
في «بلونوت»

أبو الحسن والرفاق:
الجاز يغمر األشرفية

ضمن مواعيدها الدورية في
حانة «بلونوت» (الحمرا)،
ّ
تقدم فرقة The Monday Blues
حفلة في  24أيار (مايو)
ّ
تضم الفرقة اللبنانية
الحالي.
َ
املغني ْي سكارليت منذر
وفيكتور كبابة ،إلى جانب
عيسى ّ
غريب (ساكسوفون)،
وفؤاد ّ
غريب (غيتار) ،وغسان
صقر (درامز) ،وعمر حرب
(باص) ،وكمال بدارو (غيتار
وكيبورد) .في أمسيتها
املوسيقية ـ الغنائية ،تستعيد
الفرقة أشهر األغنيات من
ريبيرتوار البلوز العاملي لبي.
بي .كينغ ،وإملور جيمس،
وألبرت كولينز ،وإريك
ّ
وتقدم
كالبتون ،وآخرين.
املقطوعات املوسيقية الخاصة
ّ
تمتد لساعتني.
بها في رحلة

يضرب «رباعي أبو الحسن»
موعدًا جديدًا مع الجمهور،
في ّ 25أيار (مايو) الحالي في
«أونوماتوبيا» (األشرفية) .إلى
جانب الفنان اللبناني مكرم أبو
ّ
الحسن (باص ـ الصورة) ،تتألف
الفرقة من :األميركي توم هورنيغ
َّ
واللبناني ْي
(ألتو ساكسوفون)،
نضال أبو سمرا (تينور
ساكسوفون) ،وفرج فاخوري
(درامز) .أما الريبيرتوار
املخصص لهذه الليلة ،فسيضم
باقة من أشهر مقطوعات الجاز،
وأخرى من تأليف أبو الحسن.
تعمل املجموعة كمجتمع صغير،
ّ
يعبر أفراده عن مشاعرهم عبر
االشتغال بفوضوية تعارض
التسلسل الهرمي! يعود ريع
هذا املوعد لدعم برنامج
«أونوماتوبيا».

 :The Monday Bluesالخميس 24
ً
مساء ـ حانة
أيار ـ الساعة العاشرة
«بلونوت» (شارع املكحول ـ الحمرا/
بيروت) .لالستعالم01/743857 :

الجمعة  25أيار ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا»
والنصف
(السيوفي ـ األشرفية /بيروت).
لالستعالم01/398986 :

ملا كنا قد علمنا بأن مرسح «مرتو املدينة» أعلن عن اقامة ثالث حفالت متتالية للفنان
سامي حواط ،يغ ّني فيها اغاين الراحل جوزف صقر ،وذلك كل ثالثاء يف  15و 22و 29أيار
تبي لنا بأن الحفلة االوىل قد متّت ،وبيعت فيها البطاقات بقيمة  30.000لرية
الجاري ،وقد ّ
للبطاقة بحسب ما هو وارد يف اعالن الحفالت املذكورة؛
وملا كانت كل أغاين الراحل جوزف صقر من تأليف وتلحني امللحن واملؤلف زياد الرحباين،
وليس للراحل جوزف صقر أي اغنية سوى اغانيه ،حتى ان لزياد الرحباين مساهمة معه
يف الغناء؛
وملا كانت ادارة مرسح «مرتو املدينة» والسيد سامي حواط عىل علم بذلك ،وقد تجاهال
املوضوع وأقدما عىل اقامة الحفالت من دون إعالم زياد الرحباين او طلب االذن منه بحجة
انهام يكرمان الراحل جوزف صقر؛
نلفت االنتباه اىل أنه لو سلم ّنا جدال بأنهام يكرمان الراحل جوزف صقر ،فان التكريم
يحصل ضمن حفلة واحدة مجانية وليس بثالث حفالت لقاء بطاقات مباعة.
كام انه من املفرتض ان يكون مؤلف وملحن االغاين زياد الرحباين من اول املدعوين اىل
التكريم وليس عائلة الراحل فقط .ومجرد عدم اعالمه وتجاهل وجوده تجاهالً كامالً ،وهو
حي يرزق ،يعترب مقصودا ً رغم انه من املعروف يف الوسط الفني أن هناك أصوالً يجب
ّ
اتباعها المكانية استعامل اغان للغري حقوق فيها.
لذلك ،يهمنا ان نشري إىل أن ما قامت به ادارة مرسح «مرتو املدينة» وسامي حواط يشكل
مخالفة لالصول عن سوء نية ،وبغاية الكسب غري املرشوع ،ويهدف اىل االساءة او املحاربة
الفنية املتع ّمدة.
فاملرسح املذكور له سوابق كثرية يف هذا املجال ،ويقدم عىل مثل هذه التجاوزات بشكل
دائم ،فيسمح ألشخاص باستعامل أغانٍ لزياد الرحباين من دون سؤاله ،او تقليد عروض
مرسحية او نسخها وتوظيفها كام يشاء ،ويترصف كأنه حاكم بأمره ،ويعيش يف وكر تغيب
عنه سلطة القانون.
وعليه ،فإننا بهذا البيان نطالب ادارة مرسح «مرتو املدينة» بالتوقف فورا ً عن بث اعالن
الحفالت املذكورة ،والغاء الحفلتني الثانية والثالثة ،تحت طائلة مراجعة القضاء املختص
وتحميلها التعويضات املالية والعطل والرضر ،مع االحتفاظ بحقوق زياد الرحباين كاملة
لجهة الحفلة االوىل التي انجزت يف  ،2018/5/15من دون علمه.

