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ثقافة وناس

ثقافة وناس
في الصاالت

على الهامش

من قانا الى جبل حرمون
فيليب عرقتنجي «على خطى المسيح»

بعد الحفلة
السيمفونية التي
ّ
وجه من خاللها
تحية إلى أم كلثوم
في صيف ،2018
يعود المايسترو
المصري إلى
«مدينة الشمس»
ّ
ليقدم في  20تموز
(يوليو) المقبل
 ciné-concertخاصًا
بـ «العندليب األسمر»
يحييه الفنان
الفلسطيني الشاب
محمد ّ
عساف مع
أوركسترا ضخمة،
ضمن فعاليات
«مهرجانات بعلبك
الدولية»

يحرص جبر على أال يطول غيابه عن بيروت أكثر من شهرين

عـلــى أبـ ــواب االح ـت ـفــال بـعـيــد الـفـصــح،
تنطلق اليوم في سينما «أبراج» (سن
الـفـيــل) ،ع ــروض وثــائـقــي «عـلــى خطى
امل ـس ـيــح» (ك ـتــابــة ري ـم ــون أفـتـيـمــوس،
ميرنا ّ
منير ،ومايا ّ
نصار) .فيلم شارك
في إعداده وأخرجه فيليب عرقتنجي،
وأنتجته جمعية «على خطى املسيح
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» ،و«املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
املــارون ـيــة لــانـتـشــار» ،بــاالش ـتــراك مع
( Fantascopeي ـم ـل ـك ـهــا عــرق ـت ـن ـجــي).
شريط (ســاعــة و 17دقيقة) ،يدمج ما
ب ــن ال ــروائ ــي وال ـتــوث ـي ـقــي ،م ــن خــال
إدخال مخرج «بوسطة» ،رابطًا روائيًا
يجمع بني مفاصله األساسية.
يجسد الفيلم ،مسار السيد املسيح في
جنوب لبنان ،قبل ألفي عام ،وقد اعتمد
ع ـلــى ن ـمــط  ،Road movieع ـبــر رحـلــة
بالباص يقوم بها تسعة تالميذ ،في
صف املسرح ،يرافقهم  3من معلميهم،
تماهيًا مع عدد تالمذة املسيح اإلثني
ع ـشــر .م ـش ــوار اس ـت ـك ـشــافــي ،ي ـبــدأ من
ق ــان ــا ،وب ـع ــده تـتـعــاقــب امل ـح ـطــات ،من
«م ـقــام الـنـبــي ع ـم ــران» (الـقـلـيـلــة) ،إلــى
صور ،وبقايا مرفأها القديم ،وكنيسة
«سيدة البحار» .بعدها ،يــزور هؤالء
ق ـ ــرى رأس الـ ـع ــن ،وم ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ــراس،
وتـبـنــن .ول ــدى الـتــوقــف فــي قــريــة عني
إبـ ــل ،ت ـتــولــى ال ـف ـنــانــة بــاس ـكــال صـقــر،
أداء ترتيلة «أبانا الذي في السموات»

باللغة السريانية ،لتكمل الرحلة إلى
ً
ديـ ــر أن ـ ـطـ ــار ،ث ــم ك ــرخ ــا ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
ً
صيدا ،وتتوقف مطوال في مغدوشة،
عند مقام «سـيــدة املـنـطــرة» .املحطات
األخيرة في هذه الرحلة ،تتنقل ما بني
مرجعيون« ،عــن ّ
قصير» (بقايا دير
الـقــديـســة حـنــة والـ ــدة الـسـيــدة مــريــم)،
وكوكبا ،وبعدهما في راشيا الــوادي،
على أن يختتم الفيلم بمشهد تمثيلي
قبالة جبل «حــرمــون» أو مــا يـعــرف بـ
ّ
«جبل التجلي»« .على خطى املسيح»،

يبرز فيلم عرقتنجي رمزية
لبنان كـ «أرض مقدسة
ورسالة حضارية»

من
الفيلم

فيلم سـيــاحــي دي ـنــي ،يستكشف عبر
ه ــذه الــرحـلــة ،أمــاكــن منسية فــي بــاد
األرز ،ويـ ـب ــرز رم ــزي ــة ل ـب ـن ــان ك ــأرض
م ـق ــدس ــة ورس ـ ــال ـ ــة حـ ـض ــاري ــة .يـتـكــئ
الـشــريــط على نـصــوص اإلنـجـيــل ،إلى
جانب الـتــراث الشفهي املـتــواتــر ،أكــان
من الكتب أو من شهادات أهل القرى.
وب ـ ّح ـســب ال ـب ـيــان ال ـت ـعــري ـفــي لـلـفـيـلــم،
ف ــإن ــه سـيـتـضـمــن «أع ـج ــوب ــات املسيح
الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـك ـتــاب امل ـق ــدس ،كـعــرس
قانا الجليل» ،إلى جانب ّ
تعمد املخرج

إظ ـ ـهـ ــار الـ ـج ــان ــب الـ ـحـ ـي ــوي وال ـش ـق ــي
م ــن الـ ـت ــام ــذة ،ك ـ ــأن يـ ـص ـ ّـور م ـشــاهــد
لـعـبـهــم وتـصــرفــاتـهــم ب ـش ـقــاوة ،بغية
ّ
كسر الــرتــابــة الـتــي قــد يــولــدهــا السرد
التوثيقي التقليدي .مشاهد تالقت مع
هدف الفيلم الرامي إلى إظهار عفوية
ـاه م ــع روح ـيــة
وصـ ــدق األطـ ـف ــال ،ك ـت ـمـ ٍ
امل ـس ـي ــح الـ ـ ــذي قـ ـ ــال« :دعـ ـ ـ ــوا األطـ ـف ــال
يأتون ّ
إلي».
هــي امل ــرة األول ــى ،الـتــي يـخــوض فيها
عــرق ـت ـن ـجــي ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن األفـ ـ ــام،
ل ـك ــن ت ـن ـف ـي ــذه ك ـ ــان م ـم ـت ـع ــا ،وأض ـ ــاف
ل ــه ال ـك ـث ـيــر ،ك ـمــا ي ـق ــول ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار».
وي ـشــدد عرقتنجي ه ـنــا ،عـلــى أهمية
سرد هذا التاريخ ،والعودة إليه ،وإلى
ل ـب ـن ــان ،وج ـن ــوب ــه امل ـق ــدس الـ ــذي ســار
عليه املـسـيــح ،خـصــوصــا مــن جمهور
ّ
محلي وعاملي أيضًا ،مركزًا على شق
السياحة الدينية ،التي تعني مختلف
ش ــرائ ــح امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي .ويـخـتــم
صـ ــاحـ ــب «مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراث»« :أنـ ـ ـ ــا اش ـت ـغ ـلــت
الفيلم كلبناني علماني قبل أن أكون
مسيحيًا» ،معربًا عن فخره بكون بلده
يزخر بهذا التراث العريق ،وأن السيد
املسيح ّ
مر من هنا.
«على خطى املسيح» :بدءًا من الليلة حصرًا
في سينما «أبراج» (سن الفيل) لالستعالم:
01/288760
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هشام جبر :انتظروا «العندليب» هذا الصيف في بعلبك
نادين كنعان
في  20تموز (يوليو) من العام املاضي،
صــدحــت أغـنـيــات أم كـلـثــوم فــي معبد
بــاخــوس فــي «مــديـنــة الـشـمــس» خــال
سهرة أحيتها املصريتان مروة ناجي
ومي فاروق ،واستعادتا خاللها أعمال
«ك ــوك ــب الـ ـش ــرق» ب ـق ـي ــادة املــاي ـس ـتــرو
املـ ـص ــري ه ـش ــام ج ـب ــر ( )1972ضـمــن
فعاليات «مهرجانات بعلبك الدولية».
فــي الـتــاريــخ نفسه مــن ال ـعــام الـحــالــي،
ي ـ ـعـ ــود جـ ـب ــر إل ـ ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــرح ال ـث ـق ــاف ــي
واألث ـ ــري ال ـب ــارز نـفـســه ل ـي ـكـ ّـرم عمالقًا
آخر حفر اسمه في قلوب املاليني :عبد
الحليم حافظ ( 1922ـ .)1977
تجربة أم كلثوم كــانــت «جميلة جـدًا»
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى امل ــاي ـس ـت ــرو امل ـق ـي ــم فــي
«دار األوبـ ـ ــرا» امل ـصــريــة و«ت ــرك ــت أث ـرًا
ّ
ك ـب ـي ـرًا فـ ــي نـ ـفـ ـس ــي» .ه ـ ــذا مـ ــا ي ــؤك ــده
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ف ــي أروق ــة
مـ ـكـ ـت ــب «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــات بـ ـعـ ـلـ ـب ــك» فــي
ب ـي ــروت ب ـعــد ظ ـهــر ي ــوم رب ـي ـعــي ح ـ ّـار.
ّ
وي ـشـ ّـدد الـفـنــان ال ــذي تــوزعــت دراسـتــه
املــوس ـي ـق ـيــة ب ــن م ـصــر وف ــرن ـس ــا على
ّ
أن «لهذا املكان طاقة إيجابية رهيبة،
ش ـع ــرت ف ــي أح ـض ــان ــه ب ـت ـف ــاؤل وف ــرح
ّ
شــديـ َـد ْيــن ،خـصــوصــا أن عمالقة كثرًا
وقـفــوا على هــذا املـســرح فــي السابق».
ّ
يـ ـ ــرى ه ـ ـشـ ــام جـ ـب ــر أن ح ـف ـل ــة ال ـس ـنــة
املاضية كــانــت «ناجحة فــي امل ــزج بني
موسيقى أم كلثوم والتلوين والتوزيع
األوركسترالي َالذي أنجزناه ،ما أعطى
ْ
فرصة جميلة ملــن يجهلون املوسيقى
الشرقية لالستمتاع بـ «كوكب الشرق».
لـقــد قـ ّـربـنــاهــا منهم بفعل التعديالت
التي أجريناها».
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،أراد ال ـقــائ ـمــون على
املهرجان تكرار التعاون مع املايسترو
و«استثمار» هــذه النتيجة اإليجابية
ّ
تحية إلى
ضمن تجربة مختلفة توجه ُ
ّ
«الـعـنــدلـيــب األس ـم ــر» .وبـعــدمــا قــدمــت
أمسية  2018في قالب سيمفوني ،ها
هو هشام جبر يذهب في خياله أبعد
م ــن ذلـ ـ ــك .س ـه ــرة م ــن ال ـع ـم ــر سـتــدعــو

إلـيـهــا بعلبك كــل الــراغ ـبــن فــي السفر
إلى ّأيام أشعل فيها عبد الحليم قلوب
املـ ــايـ ــن ،وفـ ـت ــح ن ــاف ــذة ع ـل ــى مــرح ـلــة
عــابـقــة بــالـحـنــن .ل ـهــذه ال ـغــايــةُ ،حـســم
ال ـقــرار بــأن تترجم التحية على شكل
حـفـلــة سـيـنـمــائـيــة ـ ـ مــوسـيـقـيــة (ciné-
 )concertت ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «ل ـي ـل ــة مــع
ّ
عبد الحليم» ،تــولــى فيها هشام جبر
ّ
مهمة التوزيع على أن يقود أوركسترا
فـلـهــارمــونـيــة رومــان ـيــة ضـخـمــة تضم
 70عــازفــا بــالـتـعــاون مــع «األوركـسـتــرا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
عربية» .أما توليف الفيديوات املرافقة
ل ــأغ ـن ـي ــات الـ ـح ـ ّـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـف ـه ــوم
ال ـب ـصــري الـ ـع ــام ،فـمـهـ ّـمــة أل ـق ـيــت على
عاتق املـخــرج املـصــري أمير رمسيس،
املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي لـ ـ ـ «مـ ـه ــرج ــان ال ـج ــون ــة
السينمائي» .وكان جبر ورمسيس قد
تـعــاونــا فــي ال ــدورة املــاضـيــة فــي ciné-
 concertاستعاد املوسيقى التصويرية
ل ـع ــدد م ــن أف ـ ــام الـسـيـنـمــائــي يــوســف

شاهني ( 1926ـ ـ  )2008ضمن برنامج
تكريمه في مناسبة مــرور  10سنوات
على رحيله.
وبالنسبة إلــى االس ــم ال ــذي وقــع عليه
االخـ ـتـ ـي ــار السـ ـت ــرج ــاع أغـ ـنـ ـي ــات عـبــد
الحليم حافظ ،فهو الفنان الفلسطيني
ال ـش ــاب مـحـمــد ع ـ ّـس ــاف ( )1989ال ــذي
تشاركه املطربة املصرية نهى حافظ
أداء أغ ـن ـي ـتــي دوي ـ ـتـ ــو ،ه ـم ــا« :ح ــاج ــة
غريبة» (كلمات فتحي قــورة ،وألحان
مـ ـنـ ـي ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــراد) مـ ـ ــن فـ ـيـ ـل ــم «م ـ ـع ـ ـبـ ــودة
ال ـج ـم ــاه ـي ــر» ( 1967ـ ـ إخ ـ ــراج حـلـمــي
ّ
رفلة) ،و«تعالي أقلك» (كلمات حسني
ال ـسـ ّـيــد ،أل ـح ــان مـنـيــر م ـ ــراد) م ــن فيلم
«لحن الوفاء» ( 1955ـ إخــراج إبراهيم
عمارة).
ّ
ي ــرى ه ـش ــام ج ـبــر أن اخ ـت ـيــار عـ ّـســاف
موفق جـدًا نظرًا لعوامل عـ ّـدة؛ أبرزها
صــوتــه الـجـمـيــل ،وحـ ّـبــه لـعـبــد الحليم
وم ـع ــرف ـت ــه الـ ـج ـ ّـي ــدة ب ــأرش ـي ـف ــه الـ ــذي
يـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى غـ ـن ــائ ــه فـ ـ ــي ح ـف ــات ــه

وإطـ ـ ــاالتـ ـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
شعبيته الواسعة بني الشباب ال ّ
سيما
ب ـع ــد ف ـ ــوزه ب ـل ـقــب «م ـح ـب ــوب ال ـع ــرب»
فــي املــوســم الـثــانــي مــن بــرنــامــج «أراب
آي ــدول» ( .)mbcو ّهـنــاك عامل أساسي
وم ـه ـ ّـم آخ ــر يـتـمــثــل ف ــي «ال ـش ـب ــه» بني
م ـح ـم ــد و«ح ـ ـل ـ ـيـ ــم» ،ل ـن ــاح ـي ــة امل ــام ــح
وال ـ ـس ـ ـمـ ــرة ،وه ـ ــو مـ ــا لـ ــه «أهـ ـمـ ـي ــة فــي
حفالت يكون قوامها النوستالجيا»،
على ّ
حد تعبير هشام جبر.
ّ
صـحـيــح أن ال ـع ـقــود املــاض ـيــة شـهــدت
ح ـفــات اس ـت ـعــاديــة عـ ـ ّـدة لــريـبـيــرتــوار
ّ
وأع ـم ــال عـبــد الـحـلـيــم ح ــاف ــظ ،غـيــر أن

التحدي َيكمن في تقديم
َ
جديد «من دون
س
ف
بن
التراث
ُ
حصول تغريب يفقد الناس القدرة
على التماهي واالرتباط بما
يسمعونه ويشاهدونه»

محمد عساف
ّ
ملم بـ«حليم»،
يشبهه لناحية
المالمح
والسمرة ،وهذا
مهم في
حفلة قوامها
النوستالجيا

مــا يـمـ ّـيــز «لـيـلــة مــع عـبــد الـحـلـيــم» هو
«ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي األص ـ ـعـ ــب».
ّ
فالرهان بالنسبة إلىَ َجبر ،هو التمكن
مــن تـقــديــم ال ـت ــراث بــنــفــس جــديــد «مــن
دون حـ ـص ــول ت ـغ ــري ــب ُي ـف ـق ــد ال ـن ــاس
ال ـقــدرة عـلــى الـتـمــاهــي واالرت ـب ــاط بما
يسمعونه ويـشــاهــدونــه… أي ،إطــاق
الـعـنــان للخيال مــن دون التأثير على
روح املادة األصلية».
ّ
ّ
تستمر على
الحفلة مؤلفة من جزءين
مدى ساعة ونصف الساعة .وبالنسبة
ّ
النـ ـتـ ـق ــاء األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ف ـي ـب ــدو أن ه ــذا
الجانب األصعب في العملية ككل ،إذ
ّ
«بــدأنــا بــاقـتــراح  200أغنية ،ليتقلص
العدد إلى  ،77ومن ثم  ،67فيصل أخيرًا
إل ــى  .35ل ـكــن ال ـع ــدد س ـي ـكــون أق ــل من
ذلك» ،يقول جبر .ويضيف« :املوضوع
ّ
شــاق للغاية ألن أرشـيــف عبد الحليم
ّ
غــايــة فــي الـغـنــى وال ـت ـنــوع ،لـكــن هناك
أعمال ال يمكن التنازل عنها كـ ّ
«جبار»،
و«ل ـ ـسـ ــت قـ ـلـ ـب ــي» ،و«ب ـ ـ ـ ــاش عـ ـت ــاب»،
ّ
و«حبك نار».»...
و«نعم يا حبيب»،

ّ
ً
يـعــلــق جـبــر آمـ ــاال كـبـيــرة عـلــى ciné-
 concertص ـيـ ّـف  ،2019ف ـي ـمــا يـبــدو
على يقني بأنه سينجح في أوســاط
الشباب الذي ّ
يعد عبد الحليم قريبًا
ّمنهم .في هذا السياق ،يلفت جبر إلى
أنه على خالف ما قد يعتقد بعضهم،
«فــوجـئـنــا ال ـعــام املــاضــي بأشخاص
يــاف ـعــن ي ـ ـ ـ ّ
ـرددون أغ ـن ـيــات أم ّكـلـثــوم
بــان ـس ـجــام ش ــدي ــد ،م ــا يـثـبــت أن ّـن ــا ال
ن ـن ـســى ت ــراث ـن ــا ومـ ــا زل ـن ــا م ـتــأثــريــن
ّ
ب ـ ــه ،ك ـم ــا أن ه ـ ــذه ال ـق ــام ــة تـ ـج ــاوزت
ّ
ّ
مصريتها وتحولت إلى تــراث عاملي
مــرتـبــط بـ ــاألرض وال ـتــاريــخ وال ـحــب.
فما بالك إذا كان عبد الحليم محور
املشروع؟».
ال ي ـس ـت ـط ـيــع هـ ـش ــام ج ـب ــر أن يـخـفــي
حـ ّـبــه الـكـبـيــر لـلـبـنــان عـمــومــا وبـيــروت
خـ ـص ــوص ــا ،ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى أال
يغيب عنها أكثر من شهرين« :أتحجج
بــال ـع ـمــل ك ــي أزور ه ــذه امل ــدي ـن ــة الـتــي
ت ـ ـح ـ ــوي مـ ــزي ـ ـجـ ــا م ـ ــن اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة
والقاهرة… الــروح والثقافة البصرية
وجنون الثانية… ال
لألولى وضجيج
ّ
أشعر بالغربة هنا ،إال أنني في حالة
اك ـت ـش ــاف دائ ـ ــم .أن ــا م ــدم ــن ش ــره على
لبنان».
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـغ ــل مـ ـن ــذ ك ــان ــون
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر)  2019مـنـصــب املــديــر
الفني لـ «مركز التحرير الثقافي» في
«ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة»،
ّ
هو «أغــزر
يـ ٍّ
ـرى أن الجمهور اللبناني ّ
متلق فــي الــوطــن الـعــربــي ،إذ إن ــه على
استعداد ليعطي من وقته ومجهوده
لالستمتاع بالفن على الرغم من غالء
ّ
األس ـع ــار أح ـيــانــا ،نــاهـيــك عــن أن عــدد
األح ـ ــداث ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا هــذا
ال ـب ـلــد ه ــي األك ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم الـعــربــي
نـسـبــة ملـســاحــة الـبـلــد وع ــدد سـكــانــه».
لذلك ،سيبقى للمشاركات الفنية هنا
طعم آخر!
«لـيـلــة مــع عـبــد الـحـلـيــم ح ــاف ــظ» :الـسـبــت 20
ً
مساء ـ أدراج «معبد
تموز ـ الساعة الثامنة
باخوس» (بعلبك) .لالستعالم01/999666 :
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«ضرير» واسيني األعرج
أبصر في دمشق
خليل صويلح
لم يعد الرقيب الرسمي وحــده من يضع عدسة ّ
مكبرة أمــام عينيه وهو
ّ
يقرأ مخطوطًا ما للقبض على جملة مارقة بالجرم املشهود ،فقد خلف
ش ـجــرة نـســب طــويـلــة يـتـنــاســل مـنـهــا رق ـب ــاء دي ـن ـيــون وم ـحــامــون وقـ ـ ّـراء
عمال املطابع ،هؤالء الذين ّ
عاديون ،لتنتهي هذه الساللة عند ّ
شمروا عن
النور في واجهات
سواعدهم أخيرًا ،الكتشاف الكتب الضالة ،قبل أن ترى ّ
املكتبات .حوادث كثيرة أعاقت كتبًا ال تحصى من أن تتنفس في الهواء
الطلق بسبب عبارة مــا ،أو حتى صــورة غــاف ،أو لوحة ضمن كاتالوغ
تشكيلي.
أعمال فنان
ّ
الحصار لم يتوقف يومًا ،إنما ازداد
شراسة ،بــدءًا من زمن «املكتوبجي»
العثماني الذي كان عني الوالي على
ً
املطبوعات وصوال إلى «مطبعجي»
اليوم .منذ سنوات ،كانت زوجة مدير
ّ
مطبعة وزارة الثقافة السورية تقلب
بضجر الـبــروفــة األخ ـيــرة مــن كتاب
«داك ــن» للشاعر منذر مـصــري ،أثــار
ذهولها واستهجانها عنوان إحدى
قـصــائــد ال ـك ـتــاب« :س ــاق ــا ال ـش ـهــوة»،
فنبهت زوجها إلى مكمن الرذيلة في
الكتاب ،ما أدى إلى منعه نحو ربع قــرن ،قبل أن يبصر النور أخيرًا ،في
دار نشر خاصة ،كما ستمتنع إحدى املطابع الدمشقية عن طباعة لوحات
غوغان املرفقة مع كتابه «يوميات غوغان في تاهيتي» بذريعة العري
(!) .وهو ما سيواجهه الروائي املصري رؤوف مسعد بخصوص روايته
األخيرة «زهــرة الصمت» ،وحــوادث مصرية أخــرى ال تحصى .فالظاهرة
عربية بامتياز ،رغم تراجع نسبة القراءة .ما استدعانا اليوم إلى تقليب
هــذا امللف املشني لحال الرقابة األخطبوطية العربية ،ما رواه واسيني
األعرج على صفحته الشخصية في الفايسبوك أول من أمس ّ
عما كابدته
ً
ُ
روايته «مرايا الضرير» التي صدرت بالفرنسية أوال ( ،)1998ثم منعت في
الجزائر على يد عامل مطبعة ،لتصدر مترجمة إلى العربية أخيرًا في «دار
ورد» في دمشق (ترجمة عدنان محمد) .يقول الروائي الجزائري « :أرادت
«دار مارينور» نشر الــروايــة في طبعة جزائرية ،خاصة بعدما حصلت
على الحقوق عــن الــدار الفرنسية إلــى أن أخبرني الناشر يــوم  5نيسان
ً
ّ
(أبريل) عام  ،1999بأن الرواية لن تصدر في الجزائر ألن عامال في املطبعة
أخـبــر مــديــر املـطــابــع بــأن الــروايــة تـحــوي مشاهد جنسية غير أخالقية،
ونقدًا الذعًا ملؤسسة الحكم بكاملها .أحتفظ اليوم بنسخة واحدة ّ
هربها
لــي الـنــاشــر .أمــا بقية الـنـســخ ،فقد تــم فرمها بجهاز خ ــاص» .ويضيف:
«يوضع الكتاب داخــل حاوية صغيرة تمر عبرها الشفرات الحادة التي
تـحـ ّـول الكتب إلــى قطع صغيرة مــن ال ــورق يعاد عجنها وتحويلها إلى
ً
ورق من نوعية دنيا» .ويوضح صاحب «أنثى السراب» قائال« :الغريب
أن الرواية لم تجد دار نشر عربية واحدة ،توافق على نشرها وتوزيعها»،
معيدًا السبب إلى «جرأتها في الحكي عن الفساد الذي تغلغل في مفاصل
املـجـتـمــع ال ـجــزائــري بـكــافــة قـطــاعــاتــه مــن خ ــال سـيــرة كــولــونـيــل مريض
ً
نفسيًا ،معجب بنيتشه ،خسر كل حروبه ،ويحلم أن يصبح يومًا جنراال
محترمًا ،من دون أن يحقق حلمه ،وذلك بإحالته إلى التقاعد واضطراره
العيش في عزلة ،لتبدأ حياته الغريبة ،الجديدة ،بني العقل والجنون».
على األرجح ،فإن واسيني األعرج اختار هذا التوقيت لإلعالن ّ
عما كابدته
روايـتــه هــذه قبل  20عــامــاّ ،
ردًا على اتهامات طالته باستثماره الحراك
الجزائري واملشاركة في التظاهرات ،لتحسني مواقفه الشخصية ،فيما
تؤكد وقائع الرواية على أنه لم يهادن استبداد السلطة في كتاباته ،ليس
اليوم وحسب ،إنما منذ تسعينيات القرن املنصرم.

رادار

بعد إغالق الجريدة ...تحجيم التلفزيون؟ البكاء على أطالل «المستقبل»
زكية الديراني
ال تــزال صــورة ضبابية في استديوهات تلفزيون
«املستقبل» الــذي أسـســه الشهيد رفـيــق الحريري
عام  .1993ال جديد في ملف املعاشات املكسورة
للموظفني منذ نحو  12شهرًا .بل يبدو ّأن الوضع
ذاهـ ــب إل ــى األس ـ ــوأ ،إذ تـنـتـشــر أخ ـب ــار ع ــن مــوجــة
صــرف جــديــدة ،وهــذه املــرة بــأعــداد أكبر من املــرات
السابقة .مع العلم أن غالبية العاملني في تلفزيون
«املـسـتـقـبــل» تـتـبــع ن ـظــام الـ ــ«ف ــري النـ ــس» (ال ـ ــدوام
ال ـحـ ّـر) ،بـعــد صــرف مـجـمــوعــات منهم قـبــل عامني
تقريبًا ،وتحويل التعاقد مع البقية إلى «دوام ّ
حر».
لكن الكالم اليوم حول وضع تلفزيون «املستقبل»
يتمحور حول تحويله إلى قناة إخبارية فقط .هذه
الخطوة متوقعة بعدما طلب هاني حمود مستشار
رئيس الحكومة سعد الحريري ،وقف جميع البرامج
التي ينتجها ويعرضها تلفزيون «املستقبل» .علمًا
ّأن حمود ُيعتبر ّ
املحرك األول واألخير في املؤسسة

وصاحب القرارات املصيرية فيها.
بــالـعــودة إلــى الـ ــوراء ،وتـحــديـدًا إلــى شـبــاط (فبراير)
املاضي ،انتشر كالم عن بيع أسهم (وحتى إقفال)
املحطة أو تمويل جديد كخطة النتشالها من أزمتها
املــاديــة املزمنة .يومها ،اجتمع رئيس مجلس إدارة
امل ـح ـطــة رم ـ ــزي جـبـيـلــي بـمـجـمــوعــة م ــن املــوظ ـفــن،
شــارحــا الــوضــع ،لكنه لــم يـقـ ّـدم ّأي جديد باستثناء
ّ
تلميحات حول إعادة هيكلة القناة ،مؤكدًا في الوقت
نفسه على استمرار األزمة املالية .بعد مرور شهرين
على كالم جبيلي ،بدأت عوالم الهيكلة تتضح في ظل
صمت املــدراء والقائمني على التلفزيون ،وكــام عن
أن الحريري يملك خططًا عدة ملستقبل املحطة ،لكنه
لم يستقر على قرار نهائي بعد .ورغم أن الحريري
يصرح دومًا ّ
ّ
بأن لتلفزيون «املستقبل» مكانة خاصة
ّ
ُ
ّ
في حساباته ،إال أن كالمه ال يطبق على األرض .أقله
هذا ما يشعر به املوظفون الذين يشعرون باليأس
إزاء إمـكــان حصولهم على معاشاتهم املكسورة.

ويـتــوقــع بعض املتابعني ان ـطــاق الخطة الـجــديــدة لـ
«املـسـتـقـبــل» خ ــال أسـبــوعــنّ ،أي مــع حـلــول شهر
رمضان ،وتتبلور صورتها كليًا بعد شهر الصوم.
وتقضي الخطوة بإيقاف التلفزيون برامجه العادية
خــال رم ـضــان ،على أن ّ
تتجمد الـبــرامــج كلها في
حــزيــران (يــونـيــو) املقبل ،وتحويل «املستقبل» من
قناة ترفيهية إلى محطة إخبارية تتولى بث وتغطية
األخـبــار والـتـطــورات السياسية وتحديدًا مــا يتعلق
برئيس الحكومة سعد الحريري .ومــن املعروف أن
لتلفزيون «املستقبل» ثالثة مراكز :منطقة القنطاري
(برج ّ
املر) حيث تقع استديوهات األخبار ،و«بيروت
ه ــول» (س ــن ال ـف ـيــل) حـيــث ت ـص ـ ّـور ال ـبــرامــج الفنية
والترفيهية منها «عالم الصباح» ،و«بال طول سيرة»
لــزافــن قيومجيان وبــرنــامــج «تـيـلــي س ـتــارز» الــذي
تتواله كارين سالمة ومشاريع أخــرى .مع العلم أن
العقد املوقع مع استديوهات «بيروت هول» سينتهي
نـهــايــة ه ــذا ال ـع ــام ،وبــال ـتــالــي فــالـتـفـتـيــش ع ــن مـكــان

للتصوير سيكون مهمة مستحيلة في ظل األزمــة
التي تعانيها املحطة .أما إدارة تلفزيون «املستقبل»
فتتمركز في «سبيرز» ،ويحكى عن أن املبنى رهن
ألحد املصارف .األكيد أن القناة اإلخبارية ستكون
مغايرة عــن «املستقبل ـ ـ اإلخ ـبـ ّ
ـاريــة» الـتــي أطلقتها
إدارة القناة في املاضي ،ثم أغلقتها بسبب ضعف
محتواها اإلعالمي ،ألن التغيرات املنتظرة لن تقوم
ع ـلــى اس ـت ـق ــدام وجـ ــوه إعــام ـيــة م ـعــروفــة وتـعــزيــز
املحتوى اإلعالمي في «املستقبل» ،بل االستغناء عن
العاملني في القطاع الترفيهي واإلنتاجي ،واإلفادة من
املوظفني في قسم األخبار فقط .الخطوة تأتي بسبب
تراكم ديون التلفزيون من ناحية املصروفني وكلفة
اإلنتاج العالي وســط تراجع الدعم املالي السياسي،
وأولـ ــى ب ـ ــوادره كــانــت إق ـفــال صحيفة «املستقبل»
بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي ،فيما لــم يـتـقــاض املـصــروفــون
مستحقاتهم لغاية اليوم.

