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فيلم األسبوع

ــبار»

زمن فيرغسون
مارتن لوثر كينغ في
ّ

بانة بيضون

ب ـ ــامل ـ ــداراة ،وإس ـم ــاع ـه ــا الـ ـك ــام ال ــذي
ّ
ّ
تحبه ،وتقف دائـمــا فــي صــف عمتها
«جـمـيـ ّلــة» (رن ــا األب ـي ــض) ،كـمــا تكون
في صفها أيضًا «فريحة» التي تؤدي
دور ّهـ ـ ــا مــدي ـحــة ك ـن ـي ـفــاتــي .األخ ـي ــرة
تـ ـل ــخ ــص مـ ــامـ ــح ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا فــي
املسلسل بالقول« :هي آخر العنقود،
ً
ّ
ومتمردة لكونها أكثر أخواتها دالال.
ّ
لــديـهــا ه ــوس بالنجومية والتمثيل
واملسلسالت التركية ،وتبدو سعيدة
في حياتها مع عائلتها ،ما يدفعها
إلى رفض العرسان باستمرار».

أمـ ــا «ف ـ ـ ــرح» ،األخ ـ ــت ال ــوس ـط ــى الـتــي
ت ـع ـم ــل م ـض ـي ـف ــة ط ـ ـ ـيـ ـ ــران ،ف ـت ـج ـ ّـســد
شـخـصـيـتـهــا ل ـي ـنــا دي ـ ــاب ال ـت ــي تعد
ـف ف ــي ه ــذا
ـدور م ـخ ـت ـلـ ّ ٍ
ال ـج ـم ـه ــور ب ـ ـ ـ ٍ
ـون ف ـتــاة دل ــوع ــة ،بل
ال ـع ـمــل« :ل ــن ّت ـكـ ّ
سيما أنها تمارس رياضة
شرسة ،ال
الـ«كيك بوكسينغ» ،وتكون حركاتها
وردود الفعل العنيفة عندها مصدر
ق ـلــق مل ــن حــول ـهــا ،بــاس ـت ـث ـ ّنــاء خــالـهــا
«ف ـ ــارس» ال ــذي تـقــف بـصــفــه دائ ـم ــا».
ّ
وتضيف دي ــاب أن «رف ــض العرسان
ـرار م ـس ـب ــق مـ ـنـ ـه ــا ،فـيـمــا
يـ ـك ـ
ـون بـ ـ ـق ـ ـ ٍ
ّ
تستفزها كلمة «عانس» ،كما تستفز
َ
أخت ْيها».
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــض م ـ ـ ـ ــن شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه
الجميالت ،ورفضهن للعرسان رغم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـك ـث ـي ــرة ،ي ـب ــدو «حـ ـ ــازم»
للزواج ،و«يقع بحب أي فتاة
متلهفًا
ّ
يصادفها ،لكنه يواجه الفشل دائمًا
َ
في إيجاد من تقبل به» ،وفق ما يؤكد
ّ
السيد الــذي يلعب الــدور.
املمثل يزن
ّ
ّ
السيد إلــى أن رغــم محاوالت
ويشير
«الـ ـ ـش ـ ــاب امل ـ ــدل ـ ــل» الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة «ي ـب ـقــى
ضـعـيــف الشخصية أم ــام شقيقاته،
ت ـح ــدي ـدًا «ف ـ ـ ــرح» ،بـيـنـمــا ي ـقــف خــالــه
(فارس) في وجهه دائمًا ،وال يتوقف
عن تدبير املكائد له ،وإثــارة ّ املشاكل
بينه وبــن ّأم ــه ،خصوصًا أن ــه االبــن
منها ،ووحيدها».
األكثر قربًا ّ
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت صـ ـ ــنـ ـ ــاع «ف ـ ـ ـ ـ ــارس وخ ـم ــس
ّ
ّ
عـ ــوانـ ــس» إل ـ ــى أن ع ـم ـل ـهــم «ي ـس ــل ــط
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور ٍة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
الـصـعــوبــات ال ـتــي يـعــانـيـهــا الـشـبــاب
ف ــي اخ ـت ـيــار أزواج ـ ـهـ ــم ،ج ـ ـ ّـراء تــدخــل
األه ــل الــدائــم فــي قــراراتـهــم وحياتهم
ـار
الـخــاصــة .كــل ذل ــك يــأتــي ضـمــن إط ـ ٍ
ك ــوم ـي ــدي ،ي ـح ـقــق الـتـسـلـيــة وامل ـت ـعــة
للمشاهد».
ويضم العمل على قائمة أبطاله أيضًا
ف ــادي صـبـيــح ،ومـحـمــد خـيــر ج ــراح،
وعبير شمس الدين ،وتولني البكري،
وأدهـ ـ ـ ــم م ــرش ــد ،وم ـع ـت ـص ــم ال ـن ـه ــار،
وعـلــي سـكــر ،وعـّـامــر عـلــي ،وجرجس
جبارة ،وغادة بشور إضافة إلى روال
األبـ ـي ــض ،وخـ ـل ــود ع ـي ـســى ،وح ـســام
تحسني بـيــك ،وكـثــر آخــريــن بعضهم
ّ
سيحل ضيفًا على الحلقات.

عجز النقابة والدولة معًا عن تقديم
املساعدة.
حــال «نقابة املوسيقيني املحترفني»
ال تبدو أقــل ســوءًا فــي ظــل اإلجحاف
ال ـح ــاص ــل ب ـح ــق مــوس ـي ـق ـي ـي ـهــا ،كـمــا
ـدوق ـه ــا فــريــد
يـ ـش ــرح ل ـن ــا أم ـ ــن ص ـن ـ ّ
بوسعيد .اإلجحاف ،يتمثل بطغيان
شـهــرة املـغـنــي عـلــى املــوسـيـقــي الــذي
هو بدوره مساهم في صناعة الفنان،
أو على األقــل أمضى حياته في هذه
املهنة .من هنا ،يظهر الشرخ ما بني
املـهـنـتــن ،فيصبح املـغـنــي مـيـســورًا،
ّ
واملوسيقي مـعــوزًا .وال شــك أن جزم
ّ
بــوس ـع ـيــد ب ـ ــأن ال ـن ـس ـبــة األعـ ـل ــى مــن
أع ـض ــاء الـنـقــابــة ال ـتــي يـنـتـمــي إليها
يندرجون ضمن الطبقة املحتاجة.
ّ
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،يـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر أمـ ــن
الـ ـصـ ـن ــدوق ش ــاب ــا ّمــوس ـي ـق ـيــا قـضــى
بمرض السرطان ألنه لم يحصل على
ّ
ّ
ال ـعــاج ،حــتــى إن كلفة دفـنــه ُجمعت
من النقابة نفسها!
ق ــرار وزارة الصحة على أهميته ،ال
ً
يمكن أن يـ ّ
ـؤمــن ح ـيــاة كــر ّيـمــة ألبـنــاء
هذه النقابات الثماني ،ألنه ال يشمل
املـ ـع ــايـ ـن ــات ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي الـ ـعـ ـي ــادات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ـ ّـي ق ــد ي ـح ـتــاج إلـيـهــا
ك ـث ـيــرون .كـمــا أن ــه ال يـشـمــل األدوي ــة
ال ـ ـتـ ــي ُي ـ ـص ـ ــار إل ـ ـ ــى ت ــأمـ ـيـ ـنـ ـه ــا ع ـبــر
مساعدة النقابات نفسها مــع وزارة

الـ ـصـ ـح ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي م ــا يـخــص
األمراض املستعصية واملزمنة.
ّ
يجمع املعنيون على أن الحل يكمن
ّ
في تفعيل صندوق التعاضد املوحد
للفنانني الذي ُيفترض أنّ تعمل على
مــراق ـب ـتــه وزارة امل ـ ــال ألنـ ـه ــا تجبي
الـ ـض ــرائ ــب مـ ــن ال ـف ـن ــان ــن األج ــان ــب
( ،)%10و«امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــأمــن
العام» املشرف على حركات الدخول
والـ ـخ ــروج م ــن ل ـب ـنــان .إذا س ــار هــذا
ال ـص ـنــدوق عـلــى الـطــريــق الصحيح،
ُ
فسيغطي الطبابة والتعليم والزفاف
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة والـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ال ــرات ــب ال ـت ـقــاعــدي .لـكــن م ــاذا يحول
دون تـفـعـيـلــه؟ األس ـب ــاب ك ـث ـيــرة ،من
ض ـم ـن ـه ــا االل ـ ـت ـ ـفـ ــاف عـ ـل ــى الـ ـق ــان ــون
ّ
بالقول إن التأشيرات سياحية .ولعل
الـطــامــة الـكـبــرى تـكـمــن فــي القائمني
عـلــى امل ـهــرجــانــات ال ـتــي يختصرها
صبحي سيف الــديــن بـ«املحسوبية
التي تحظى بها السيدات املشرفات
عـلـيـهــا ،وأزواجـ ـه ــن مــن السياسيني
الذين يتولون التغطية والحماية».
وفي هذا اإلطار ،يكشف جان قسيس
عن «ورشــة عمل» جماعية للنقابات
املــذكــورة بغية الدفع باتجاه تفعيل
هــذا الـصـنــدوق ،وتنظيم املهنة لكي
نـصــل إل ــى وق ــت «تـصـنــع فـيــه درام ــا
محترمة في لبنان تليق بتاريخه».

يتناول فيلم «سيلما» مــن إخ ــراج آفــا دوفــرنــاي سيرة
القس مارتن لوثر كينغ ،أحــد أبــرز قــادة حركة الحقوق
املــدنـيــة لـلـســود األف ــارق ــة فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ودوره
فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم املـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة مـ ــن «س ـي ـل ـم ــا» إل ــى
«مــون ـت ـغــومــري» فــي والي ــة أالب ــام ــا ع ــام  1965للضغط
التصويت .قــانــون يدعم
على الحكومة لتغيير قــانــون
ُ
املـمــارســات العنصرية الـتــي كــانــت تـمــارس ضــد السود
ّ
وتحول دون التمتع بحقهم في املشاركة في االنتخابات
كباقي املواطنني ،وذلــك عبر شــروط مثل وجــوب إثبات
عدم األمية وغيرها .الالفت في شريط من بطولة دايفد
أيلو ،وكــارمــن إيجوغو ،وطــوم ويلكنسون ،وتيم روث،
إضافة إلى اإلعالمية األميركية الشهيرة أوبرا وينفري
ّ
الـتــي شــاركــت فــي التمثيل واإلن ـتــاج ،أن هــذا العمل هو
الثاني على الـتــوالــي ،مــن بــن اإلنـتــاجــات الهوليوودية
في عهد أوباما الــذي يستعيد تاريخ العنصرية وقمع
السود في الواليات املتحدة من بعد ( The Butlerإخراج
لــي دان ـيــالــز) ال ــذي صــدر فــي  2013مــن بـطــولــة وينفري
وف ــورس ــت واي ـت ــاي ـك ــر .ف ــي «س ـي ـل ـمــا» ،ت ـجـ ّـســد ويـنـفــري
شخصية الناشطة في حركة الحقوق املدنية «آنــي لي
كوبر» الشهيرة بواقعة ضربها شريف املقاطعة ردًا على
قمعه املـتـظــاهــريــن ،وهــي أفـضــل فــي أدائ ـهــا لـهــذا الــدور
الصغير من دور البطولة في .The Butler
ّ
مارتن لوثر كينغ كما ّ
محدث لبق،
يقدمه الشريط هو
ّ
ومحنك ،ال يفقد رباطة جأشه أبدًا ،ما يبدو مزعجًا أحيانًا.
ّ
بتقمصها
الشخصية الـتــي ينجح املـمـثــل داي ـفــد أيـلــو
بإتقانّ ،
فيقدم صورة مقنعة عن مارتن لوثر من غير أن
تكون مؤثرة بالضرورة .لكن رغم املثالية ّالظاهرية غير
القابلة للخدش التي يظهرها الفيلم ،إال أنه وبأسلوب
مستتر يضعها في دائــرة الشك .فعالقة كينغ بزوجته
«كوريتا» (كارمن إيجوغو) مضطربة وملتبسة بحسب
ّ
الفيلم .صحيح أن «سيلما» يحيل ذلك جزئيًا على عدم
باألمان بسبب التهديدات املستمرة التي
شعور الزوجة ّ
تالحقهما ،غير أنه هناك تلميح في أحد املشاهد حول
ً
ّ
ّ
املتكررة لها حني تتسلم تسجيال
شكها بخيانة زوجها
ّ
ُ
وهو يقيم عالقة جنسية
صوتيًا مزورًا يسمع فيه كينغ ّ
بأنها لم ّ
تصدق الشريط
مع أخرى .هنا ،تخبره «كوريتا»
ّ
ّ
ّ
ألنها تعرف صوته جيدًا ،أي أن املسألة ال تتعلق بثقتها
ب ــه! هــو ال ـجــزء الـنــاقــص مــن ال ـحــوار أو الـصـمــت مــا بني
الجمل الذي غالبًا ،وبذكاءّ ،
يعبر عن ذلك الجزء الغامض
مــن شخصية كينغ .ومــا هــو مثير لالهتمام أيضًا هو
الجدال الــذي يطرحه الفيلم حول الزعماء السود الذين
قــادوا حركات النضال ضد العنصرية ،والصراعات ما
بينهم ،والـتـنــاحــر مــا بــن مــارتــن لــوثــر كينغ ومــالـكــوم
ً
أكــس الــذي يــرى فــي ّ
األول عميال للرجل األبـيــض ،نظرًا
إلى املفاوضات التي أجراها مع البيت األبيض .ويعتقد

مالكوم أكس أن خصمه مستعد للتضحية بشعبه عبر
مـفـهــوم امل ـقــاومــة السلمية ال ــذي ي ـ ّ
ـروج لــه فــي مــواجـهــة
ُ
عـنــف الـشــرطــة وإجــرام ـهــا .رغ ــم ذل ــك ،يـظـهــره «سيلما»
آت ل ــزي ــارة م ــارت ــن ل ــوث ــر كـيـنــغ م ــن ب ـعــد سـجـنــه،
وه ــو ٍ
األمــر الــذي ترحب به «كوريتا» ،في حني يشكك زوجها
بحسن ّنياته .من جهة أخــرى ،يتهم الرئيس األميركي
ليندون بي .جونسون (طوم ويلكنسن) كينغ باستعمال
الضحايا كورقة ضغط على الحكومة لتغيير ّ القانون،
فهو ّ
حرض على املسيرة السلمية مع علمه بأنه يتوقع
ّ
أن يكون رد الشرطة عنيفًا ،كما أن التغطية اإلعالمية
التي ستواكب األحــداث ستزيد الضغط على الحكومة.
وقــد ال يكون مالكوم أكــس مخطئًا تمامًا في ما يخص
رأيه بالناشط الشهير .فمهارته تنبع من كونه ضليعًا
فــي السياسية التي تعتبر «لعبة الــرجــل األبـيــض» .كل
شيء محسوب ّ
جيدًا بالنسبة إليه؛ املكان الذي يختاره
لبدء املعركة أي «سليما» (غالبية سكانها من السود)،
والتوقيت املـنــاســب لخوضها ال ــذي يضعه على عاتق
اإلرشــاد اإللهي .في املسيرة األولــى التي يقودها كينغ
ويحشد لها عبر اإلع ــام ،يجثو على ركبيته مــن بعد
انـسـحــاب رج ــال الـشــرطــة ،وي ـقـ ّـرر الـتــراجــع خــوفــا مــن أن
يكون ذلك مجرد كمني ،وهو ما يثير االحتجاجات بني
املتظاهرين الذين يتهمونه بالجنب .وال ينطلق كينغ في
املسيرة التالية إال بعد حصوله على دعم الرئيس الذي
يرسل فرقة من الجيش لحماية املتظاهرين.
خـصــوصـيــة الـفـيـلــم ت ـع ــود إل ــى ّالــواق ـع ـيــة ال ـت ــي يـشــرح
عبرها مفهوم النضال الذي يتخلله الكثير من املناورات
السياسية مــن دون أن ينتقص ذل ــك مــن أحـقـيـتــه .فهو
يلعب على تلك املساحة مــا بــن العقالنية والعاطفية.
السينمائية التي تضيف إلى الشريط طابعه
وهي اللغة ّ
ّ
تصور املخرجة
اإلنساني املؤثر .عبر الكاميرا واملونتاج،
ببراعة نبض مسيرة «سليما» الضخمة ،وإيـقــاع سير
ّ
املوحد ،وعنف الشرطة الذي يشتتها كما لدى
الحشود
ـي قـنــابــل ال ـغــاز ومــاحـقــة رج ــال األم ــن للمتظاهرين
رم ـ ّ
ال ـعــزل ،إذ تـغــرق الشاشة فــي الضباب وتنجح فــي نقل
حــالــة الـهـلــع إل ــى املـشــاهــد ال ــذي مثله مـثــل الـضـحــايــا ال
ّ
يميز مــن أيــن تأتي الـضــربــة .وهـنــاك املشاهد الداخلية
أيـضــا ،خصوصًا بــن مــارتــن لــوثــر كينغ وزوج ـتــه .عبر
التواتر بني الضوء والعتمة ،تروي اللغة السينمائية ما
ال يقوله الحوار عن التنازع الداخلي الذي يعيشه الزوج
ّ
رغ ــم صــابـتــه ال ـظــاهــرةُ .يــذكــر أن الـفـيـلــم يــدخــل سباق
األوس ـكــار الشهر املقبل مــع ترشيحه لجائزتي أفضل
صورة وأفضل أغنية أصلية .يبقى السؤال حول إذا ما
ّ
مستمرًا
كان نضال السود في الواليات املتحدة ما زال
في مواجهة عنف رجال الشرطة ،ال ّ
سيما مع الحوادث
األخيرة كمقتل مايكل براون وترايفون مارتن.
صاالت «سينما سيتي» ()01/995195

مجتمع النت

■ ع ـم ـل ـي ــة «ش ـ ـه ـ ــداء الـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة» ال ـت ــي
ّ
نفذتها املـقــاومــة يــوم األرب ـعــاء املــاضــي في
م ــزارع شبعا املـحـتـلــة ،حـضــرت بـقــوة على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عبر هاشتاغ
#ش ـهــداء_ال ـق ـن ـي ـطــرة .م ـســاحــة عـ ّـبــر من
خاللها الناشطون عن فرحتهم بهذه العملية
الـنــوعـيــة ،واس ـتــذكــروا مــن خاللها الشهداء
الذين قضوا في اعتداء القنيطرة قبل حوالى
ّ
ّ
أسبوعني في الجوالن املحتل .البعض فضل
كتابة الشعر والـخــواطــر ،فيما أخــذ آخــرون
ينشرون الصور ّ
األولية للعملية وللصواريخ
ّ
الـتــي قـيــل إنـهــا اسـتـخــدمــت هـنــاك ،ممهورة
ُ
بأسماء «شهداء القنيطرة» .وبــن ما نشر،
برزت صورة لألمني العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله مع عبارة «سيحكي التاريخ
يــومــا ع ــن رج ــل اس ـمــه ح ـســن نـصــرالـلــه،
اجتمع العالم لقتاله ،فهزم العالم برجاله».
■ انـشـعــل ّرواد ال ـســوشــال مـيــديــا بالبيان
الساخر الذي كتبه ّ
املدون اللبناني محمود
ّ
غــزيــل نـيــابــة عــن املـكـتــب اإلعــامــي للنائبة
عــن كتلة «ال ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـيــة» ستريدا

ّ
جعجعّ ،
ردًا على اللقطة الـتــي بثتها قناة
ّ
 otvأخ ـي ـرًا وت ــوح ــي بـ ــأن س ـتــريــدا جعجع
تتشفى بما يحصل فــي الـجـنــوب اللبناني
ب ـع ـي ــد ع ـم ـل ـيــة امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .الـ ـبـ ـي ــان امل ـخ ـت ـلــق
ّ
تضمن عبارة «قرصنوا جـســدي» .ومنها،
انطلقت الـتـغــريــدات ،وول ــد هــاشـتــاغ #مــرة_

ق ــرص ـن ــول ــي_ج ـس ــدي .وب ـم ــا ّأن ال ـف ـكــرة
ساخرة في األســاس وغير واقعيةّ ،
تحولت
بفعل التعليقات الى مادة تهكم .على سبيل
املـثــال ،غـ ّـرد أحدهم بالقول ّإن النائب خالد

الـضــاهــر «يـنـفــي أن ي ـكــون ج ـســده تـعـ ّـرض
ّ
لـلـقــرصـنــة ،وي ــؤك ــد أنـ ــه الـ ـص ــاروخ الـنــوعــي
ّ
الــذي بشر به الــرســول» .وكــان الفتًا دخول
اإلعــام ـيــة الـلـبـنــانـيــة مــاريــا مـعـلــوف على
خــط هــذا الـهــاشـتــاغ ،إذ ربـطــت بــن مــا قالت
ّ
أن ــه قــرصـنــة لـحـســابـهــا حـصـلــت مـنــذ فترة
ّ
وجـيــزة ،وبــن مــا حصل مــع جعجع ،وردت
األم ــر إلــى مــا وصفته ب ـ ــ«أدوات املمانعة
الغوبلزية».
ّ
■ خبر اللقطة التلفزيونية التي بثتها otv
مساء األربعاء املاضي ،عن النائبة ستريدا
جعجع ،ما زال يلقى رواجــا على شبكات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ومـ ـع ــه ح ـض ــرت
ض ـي ــا أي ـض ــا أس ـئ ـل ــة ع ـ ـ ـ ّـدة ،ال سـ ّـيـمــا
اف ـت ــرا ّ
م ــا يـتـعــلــق بـتــداعـيــاتــه عـلــى ال ـح ــوار م ــا بني
ّ
ّ
«القوات
الحر» وحــزب
«التيار الوطني
اللبنانية» .كذلك استغل الناشطون هذه
املساحة لنشر حقيقة ما جرى في املجلس
النيابي ،والسياق الــذي ّ
تحدثت فيه جعجع
م ــع املــراس ـلــة ف ــي ق ـنــاة  mtvدن ـيــز رحـمــة
فخري.

