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انتبهت لاِ سم فرح زين الهاشم عقب ق��راءة مقال عن فيلمها
األخير «ترويقة في بيروت» ،لكنني لم أنتبه لكونها كويتية إال
قبلما التقيت بها إلجراء هذا الحوار بفترة وجيزة .وهذا في ح ّد
ذاته كان أحد المحاور الداعية إلى إجراء هذا الحوار.
شابة في العشرينات تصنع فيلما ً عن عالقتها بمدينة لها
سحرها الخاص هي بيروت ،وتحاول أن تتأمل س ّر هذا السحر
عصي على التصنيف ،فال هو سيرة ذاتية ،وال هو فيلم
في فيلم
ّ
وثائقي ،وال هو روائ��ي تماماً ،ينتمي إلى سينما المؤلف ،يبدأ
بالحس الشعري نفسه .يتحرك فيه الممثلون
كقصيدة ،وينتهي
ّ
تسجل أفكارها عن مدينة ملتبسة،
كما لو أنهم شخصيات واقعية
ّ
لكنهم في الحقيقة يمثلون تلقائيتهم ،وه��و ما يُظهر ق��درات
المخرجة الشابة ،والتي تم ّثل في الفيلم أيضاً ،في إعداد الممثلين
الذين تتعامل معهم.
في الفيلم ،تتحدث فرح الهاشم باللهجة اللبنانية البيروتية،
وبالتالي ال تشعر إال أنها لبنانية؛ خصوصا ً أن مالمحها أيضا ً
التي تبدو مزيجا ً بين أجنبية وعربية تؤكد هذا االنطباع .لكنني
ما أن أجلس معها ،حتى أدرك أنها كويتية تعرف جيدا ً المجتمع
ال��ذي تنتمي إليه .وف��ي الحقيقة تعبّر الهاشم عن شخصية
عولمية ،متعدّدة الثقافات والهويات ،تتحدّث العربية بمخارج
ألفاظ واضحة ج ّدا ً وقوية ،ولكنها ،حين ال يسعفها المعجم ،تطعّ م
الحوار بكلمات إنكليزية أو فرنسية .شخصية إنسانية يبدو الفن
كأنه يع ّمق هذا الجانب في شخصيتها.
األهم من هذا كله ،أنني بعد بدء الحوار بقليل ،أحسست أنني
أجلس مع نسخة أنثوية من وودي آلن .شخصية تلقائية ،تبدو
السينما بالنسبة إليها انعكاسا ً لحياتها ،مثقفة ،تعبّر عما تريد
بوضوح ،وتتحدّث بحماسة شديدة ،لكنهت ليست حماسة
بعض من نراهم مزه ّوين بذواتهم ،إنما حماسة شخصية تبحث
عن ذاتها بعمق وبمحاولة جدّية للفهم .فهم ذاتها ،ودورها في
الحياة.
تقول فرح الهاشم« :أن��ا ال أجلس أم��ام الكاميرا ألق��ول هذه
قصتي .صحيح أنني أحب وودي آلن ،وأعتبره أبي الروحي في
ّ
السينما ،لكنّ الفرق أنه عادة ما يبدأ أفالمه كسارد يع ّرف بنفسه أو
بشخصيته في الفيلم ،ويحكي تفاصيل من حياته كتمهيد .لكنني
لم أرغب في ذلك .في الفيلم أقول إن لديّ مشكلة مع بيروت ،وأريد
فهم عالقتي بها .وتركت شخصيات مختلفة تتحدّث عن عالقتها
ببيروت ،وفي النهاية أعلّق تعليقا ً أخيرا ً يعبّر عن اكتشافي
طبيعة عالقتي ببيروت من خالل تقاطع خبرات أبطال الفيلم
في عالقتهم هم ببيروت وتراكمها .خصوصا ً أنّ أبطال العمل في
غالبيتهم من المهاجرين الذين يشعرون أن عالقتهم بالمدينة
مر ّكبة ،لكنهم يشعرون أنهم ال يستطيعون االبتعاد عنها.
لكن لماذا بيروت؟ بداي ًة ،فرح نصف كويتية ونصف لبنانية،
وقد قضت فترة دراستها الجامعية لدراسة فنون االتصال واإلعالم
في الجامعة األميركية في بيروت ،وعملت في الصحافة هناك،
وهذا جزء واحد من إجابة السؤال ،أما الجزء المتعلق ببيروت
نفسها فعنه تقول فرح الهاشم« :في بيروت سحر بسبب مآسيها.
لدى الناس قابلية أن يعيشوا رغم ك ّل شئ وأيّا كانت الظروف.
هناك نوع من إرادة الحياة مدسوسة في الهواء ،لديهم إرادة غير
طبيعية في الحياة ،فتظ ّل فكرة التشبث بالمرح غير طبيعية عند
سكان بيروت .ومن الممكن أن يق ّرروا السهر والمرح وقضاء أوقات
سعيدة في مكان عام ،بينما قد يكون هناك انفجار قد حدث على
بعد خطوات من المكان .هذه الروح هي التي يتنسمها من يعيش
في بيروت ،وحين يرحل عنها يشعر أنه يو ّد العودة إليها ،رغم
أنها كمدينة قد تكون الحياة فيها صعبة .المدينة هلكت ،ورغم
ذلك ما أن يرحل منها اللبنانيون يرغبون في العودة إليها مهما
طالت فترات اغترابهم .فلماذا؟ وما هو سبب هذا السحر؟ أو
السر؟ الفيلم محاولتي لإلجابة عن السؤال».
عُ رض «ترويقة في بيروت» عرضا ً تجاريا ً وحيدا ً في بيروت،
لكنه عرض في مهرجانات سينمائية عدّة ،وقريبا ً سيعرض في

الكويت .حيث جاءت فرح لتص ّور فيلمها الجديد عن الكويت،
«قصة غير مكتوبة» ،وتعمل اآلن على االنتهاء
واختارت له عنوان ّ
من السيناريو ،واختيار الممثلين ،لتبدأ التصوير خالل هذا
الشهر.
يأتي تصوير الفيلم عن الكويت في إطار بحث فرح الهاشم عن
هويتها ،ومحاولتها فهم المجتمع الذي تنتمي إليه .وأيضا ً لتأمل
التغيرات التي مرت بها الكويت خالل عشر سنوات من الغياب
عنها .فبعدما أنهت فرح دراسة اإلع�لام ،والعمل في الصحافة
وتأسيس مجلة ،والعمل كمراسلة ،كان السؤال في أعماقها ال يزال
ملحاً« :وماذا بعد؟».
ّ
تقول ف��رح الهاشم إنّ السينما أنقذتها ،وأوج��دت اإلجابة
الصحيحة عن السؤال .ذهبت إلى نيويورك لدراسة السينما،
وتخصصت في اإلخراج ،ثم انتقلت إلى لوس آنجلوس لدراسة
ّ
تخصصا ً في استوديوات «يونيفرسال» .وفي هذه األثناء
أكثر
ّ
صنعت أفالما ً قصيرة عدّة ،من بينها فيلم «سبع ساعات» الذي
شارك في مهرجانات دولية في باريس ولوس آنجلوس ،وحصد
جوائز عدّة سمحت بعرضه في أكثر من ثالثين مدينة في أرجاء
العالم.
مع ذلك ،فهذا كلّه في ك ّفة ،وصناعة السينما في الكويت في
كفة أخرى ،فالكويت رغم أنها تملك حركة مسرحية نشيطة جداً،
وتعتبر رائدة الدراما الخليجية بال منافس ،ال تملك الح ّد األدنى
من البيئة التي تناسب تو ّفر مناخ لصناعة سينما.
تقول فرح« :الكويتيون يحبون السينما مثل غالبية شعوب
العالم ،ويعشقونها كفرجة ،ولكنهم ال ينظرون إليها كفنّ يعبّر
عنهم حتى اآلن .وعلى مستوى الجيل الذي أنتمي إليه ،لم أعرف
أحدا ً يتض ّور لعمل فيلم سينمائي ،أو ينشغل بالموضوع بطريقة
تجعل األمر بالنسبة إليه مسألة مصيرية .اآلن هناك أعمال أو
مبادرات لمخرجين شباب كويتيين تتمثل في أفالم قصيرة .وهذه
بداية جيدة».
وتتابع« :السينما ليست عمالً تنجزه في فترة وانتهى األمر،
إنما عمل يحتاج إلى التزام حقيقي ،وتصوير وفريق عمل ،وحياة
الشخص الذي يمنح نفسه للسينما مرهقة ،والمجتمع الكويتي
بشكل عام مد ّلل أو هو مجتمع مرفهين ،فالحياة هنا بشكل عام
مريحة ،وأنا عندما أع ّرف الراحة أقول :الكويت .السينما عكس
الراحة تماماً .لذلك ،أبحث عن كويتيين عاشوا في الخارج ،درسوا
في الغرب أو في لبنان أو المنطقة العربية واكتسبوا خبرات من

حس ف ّني
الخارج ،وشاهدوا سينما فرنسية أو أميركية ،ولديهم ّ
ولو بسيط .هؤالء ربما يكونون مهتمين بالسينما ،وربما تكون
لديهم محاوالت .اآلن ،ث ّمة حركة إلنتاج وصناعة األفالم القصيرة
من الشباب الكويتي ،وهذا يكفيني ،لست مهتمة إذا كانت هذه
الحركة بطيئة أو سريعة .ألنه ،حتى في أميركا والغرب ،لم يكن
هناك اهتمام باألفالم القصيرة إال قبل ثالث أو أربع سنوات ،ألن
هذه الحقبة تشهد حركة قوية لتسويق األف�لام كافة ال األفالم
الروائية فقط».
ترى فرح الهاشم أيضا ً أن طبيعة الحياة والمعاناة ،من األمور
التي تو ّفر القصص الملهمة للفن عموماً .فالدنيا ،كما تقول:
وغني ،الفقير لديه قصص عن التعب والمثابرة ،لكن
«فيها فقير
ّ
في الوقت نفسه ،الحاجة أ ّم االختراع كما يقال ،تصنع االبداع.
فمثالً ،السينمائي الفرنسي جان لوك جودار لم يصبح عظيما ً
هكذا في يوم وليلة  ،كان من طبقة ثرية لكنه تخلّى عن الثروة
ليصنع نفسه بنفسه ،وكان يقوم مثالً بسرقة كتب أبيه ليبيعها
ليجمع أيّ مبلغ يم ّكنه من إنتاج أفالم قصيرة» .وتعلّق على ذلك
ضاحكة« :أنا لم أفعل ذلك بعد» ،وتضيف« :كتب جودار مقاالت
نقدية ،وعمل في أمور عدّة حتى يلبي احتياجاته .وبالتالي ،لم
يكن مشواره سهالً حتى يصل إلى النجومية ،هو وص ّناع موجة
السينما الجديدة في فرنسا كلّهم .وهذا باختصار طريق ك ّل من
يو ّد أن يح ّقق إضافة مميزة في صناعة السينما».
تعتقد فرح الهاشم ،أن الثقافة سالح مخرج السينما ،وتتذكر
مقولة لمخرج سينمائي تجاوز التسعين د ّرسها في نيويورك.
كان يقول لتالمذته إنهم من دون تعلم الفلسفة ال يمكنهم أن
ينتجوا سينما حقيقية.
تقرأ فرح كثيرا ً وتحب األدب ،مولعة بالموجة الجديدة للسينما
في فرنسا ،التي انتشرت خالل الخمسينات والستينات على يد
رموز هذه الحركة وعلى رأسهم جودار وتروفو ،وترى أن السينما
الفرنسية انتهت مع أف��ول هذه الموجة ،خصوصا ً أنّ غالبية
السينما األوروبية اآلن تتجه إلى التشبّه بسينما هوليوود.
تبقى اإلش��ارة أن ف��رح الهاشم قدّمت سبعة أف�لام قصيرة،
وشاركت بها في مهرجانات عدّة ،منها «سبع ساعات»« ،فراولة»،
«مارلين مونرو في نيويورك»« ،فوبيا الحرب» ،وغيرها ،وفيلمها
الجديد عن الكويت هو فيلمها الثامن ،والثاني روائياً.

 كاتب وإعالمي مصري

مديحة كنيفاتي لـ«البناء» :الكوميديا ال ت�ستهويني لكن الجمهور يطلبها
دمشق ـ آمنة ملحم
ت��ص� ّور الفنانة السورية مديحة كنيفاتي أول��ى
لوحاتها في العمل الكوميدي «بقعة ضوء» الذي افتتح
موسمه الثاني عشر ّ
مؤخرا ً .
وع��ن مشاركتها في ه��ذا العمل المحبوب ،قالت
كنيفاتي لـ«البناء» إنها بعيدة عن الكوميديا وال
تستهويها ،ألن العمل الكوميدي من أخطر األعمال ،فإن
لم ُتقنع المشاهد ستقع في موقف سلبي .ولكن األعمال
الكوميدية أضحت مطلوبة من المشاهد ال��ذي سئم
األعمال التي تتحدث عن األزمات والحروب ،وما زال
بحاجة إلى البسمة .
كما أعربت كنيفاتي عن سعادتها بالعمل مع المخرج
سيف الشيخ نجيب الذي تتعاون معه للم ّرة األولى.
من ناحية أخ��رى ،تشارك كنيفاتي في المسلسل
البدوي «الطواريد» ،وهو عمل عربي كوميدي ،وتجسد
فيه كنيفاتي شخصية «قمر» ،الفتاة التي يحاول والدها
إجبارها على ال��زواج من شخص ال تحبه ،فتتظاهر
بالجنون وتتزوج من شخص آخر من قبيلة الطواريد،
وتبتعد عن أهلها .وهنا تبدأ األحداث حيث يظنّ أهالي
الطواريد أنّ «قمر» مجنونة ،ث ّم يكتشفون حقيقتها،

وذلك ضمن إطار كوميدي تشويقي.
وأش���ادت كنيفاتي بالعمل ال��ذي يخرجه م��ازن
السعدي ،والذي سيكون برأيها من أهم األعمال للموسم
الجديد كونه مكتوبا ً بطريقة حِ رفية من قبل الكاتب
مازن طه.
تسجل كنيفاتي حضورا ً في مسلسل «لست
كما
ّ
ج��اري��ة» م��ع ال��م��خ��رج ن��اج��ي طعمي ،وت����ؤدّي دور
شخصية «ق��م��ر» ،ول��ك��ن «ق��م��ر» هنا ال تشبه «قمر
تحب المال
الطواريد» ،إذ سنجدها بدور فتاة جميلة
ّ
والمظاهر والتسلّط ،وتتع ّرف إلى «غالب» الذي يؤدّي
دوره عبد المنعم عمايري ،والذي يواجه المشاكل مع
زوجته «ميس» (كندة حنا) ،فيتركها ويتز ّوج «قمر»،
وهنا تبدأ األحداث ،لكنه يتركها بعد معاناة ويعود إلى
«ميس» .
وقالت كنيفاتي إن العمل يتحدث عن الذكورية في
المجتمع ،وعن ظلم المرأة وازدواجية المعايير كما
لفتت إلى اعتذارها هذا الموسم عن أعمال عدّة لم تجد
فيها ما يناسبها ،لتكون إطالالتها للموسم الجديد بين
ما تص ّوره حاليا ً وما ص ّورته السنة الماضية لكنه لم
يعرض ،كمسلسل «فتنة زمانها» ،ومسلسل «فارس
وخمس عوانس».

الحرائق المذهبية ،الطائفية والدينية ،ويلغى
فيها اإلن��س��ان ِباسم ادّع���اءات دينية باطلة،
شهدت طرابلس قبل فترة تشنجات عابرة،
دخيلة على خلقيات أهل المدينة المتسامحة
والمسالمة .ورغ��م ذل��ك ،نحتفل اليوم بلبنان
السمح ،ال��راق��ي ،اإلنساني ،الممارس للقيم،
وبعطاءات مبدعيه.
وف��ي حين ن��� ّوه بالتوجه ال��واع��ي لمركز
الصفدي الثقافي المشجع لالبداع والتوجهات
الثقافية واالنمائية ،لفت إلى ان هذا التوجه
يصب في مسألة الالمركزية الثقافية التي تدخل
ّ
نصت
في جوهر سياسة وزارة الثقافة والتي ّ

عليها مقدّمة الدستور اللبناني.
بدوره ،اعتبر الوزير السابق سعادة أن تكريم
جرمانوس جرمانوس في طرابلس أعادنا إلى
زمن جميل كانت فيه المدينة بيتا ً لقرانا وبلداتنا
وحضنا ً أمينا ً ألمنياتنا وتطلعاتنا ،تفوح منها
رائحة الحبر والثقافة والعيش الواحد .متمنيا ً
لو تمكن اللبنانيون ،كقصائد جرمانوس ،من
عبور الحواجز واالنقسامات والكبرياء للوصول
إلى لبنان الشعراء والمواطن.
من ناحيته ،لفت الشاعر غسان مطر إلى
أنّ جرمانوس يملك مفتاح تهيئة العامية
لمضارعة الفصيحة في احتماالت الجمال،

«ك��م بكرا م��رق م��ن وق��ت��ا ...وما
عرفنا بالنسبة لبكرا شو»؟ ،كانوا
يعرفون أنه أمر مستحيل ففعلوه،
وحسنا ً فعلوا .بعد  17سنة ،وبعد
مخاض عسير ،دقت ساعة الصفر
وت��ج��م��ه��ر س��ي��اس��ي��ون وف��ن��ان��ون
وإعالميون بشغف واضح لمشاهدة
المخصص لإلعالميين
العرض األ ّول
ّ
من المسرحية السينمائية «بالنسبة
لبكرا شو» للمبدع زياد الرحباني في
صالة «سينما سيتي» في أس��واق
بيروت.
فالعبقري وح��ده هو من يمكنه
القيام باألمور على طريقته ،وهذا ما
فعله زياد ،كان يرفض منذ البداية
تصوير مسرحياته ،إال أن لعبة القدر
دفعته إل��ى الموافقة على تصوير
مسرحي َتي «بالنسبة لبكرا شو»
و«فيلم أميركي طويل» انطالقا ً من
مبدأ مراقبة األداء كونه مشاركا ً
في التمثيل ،وفي ظ ّل غياب مخرج
ي��ت��و ّل��ى م��راق��ب��ة ال��ع��رض وت��دوي��ن
المالحظات .فقام بتصوير بـ«النسبة
لبكرا شو» على مراحل قبل أكثر من
 35سنة ،بهدف مساعدة المخرج
والممثلين خالل التمارين ،وكذلك
الحال لـ«فيلم أميركي طويل» .إال أنّ
التقنيات أفضل بقليل بسبب تط ّور
الكاميرات.
ال���ع���رض األول ك����ان م��ث��ي��را ً
م��ن ال��ن��واح��ي ك��اف��ة ،ف��م��ا تعودنا
على سماعه وحفظه قلبا ً وقالبا ً
س��ن��ش��اه��ده ،وال��ك��ل��م��ات وال��ج��م��ل
التي ألفناها واع��ت��ادت آذاننا على
سماعها وشفاهنا على ت��رداده��ا
سنراها بأ ّم العين ولو بصورة غير
واضحة ونقية كنقاء التكنولوجيا
الحديثة ـ كما دأب القيّمون على
العمل باالعتذار في بداية العرض
ع��ن ال��ص��ورة الرديئة ـ إال أن نقاء
التمثيل ف��ي ذل��ك ال��وق��ت وبساطة
النصوص والحبكة التي تصلح لك ّل
زم��ان ومكان ،أوصلت رسالة زياد
الرحباني إل��ى الحضور م��ن دون
مالحظة سوء التصوير.
فزكريا (زي���اد ال��رح��ب��ان��ي) قال
الكثير ورقص بخفة على أنغام «ع
هدير البوسطة» ،وقفز إل��ى نافذة
المطبخ كطائر بجناحين ،وحرص
على إرس��ال نظرات ال��زوج الغيّور
وال��ف��اق��د ك��رام��ت��ه ل��زوج��ت��ه (نبيلة
زيتوني) من دون أن ينطق ببنت
شفة .وث ّمة مشاهد عدّة جعلتك تحب
المسرحية عن طريق السمع فكيف
إذا اجتمعت الحواس األخرى؟!
أ ّم����ا ث��ري��ا (ن��ب��ي��ل��ة زي��ت��ون��ي)،
فكانت جميلة وأن��ي��ق��ة ف��ي أدائ��ه��ا
وفي شخصيتها وفي صوتها الذي
لطالما حلم المستمع إلى المسرحية
بمشاهدتها ،ول��م تستطع زيتوني

 الوكالة الوطنية لإلعالم

�أم�سية �شعرية في منتدى مي الأيوبي

جرمانو�س جرمانو�س مك ّرم ًا في مركز ال�صفدي ـ طرابل�س
اعتبر وزير الثقافة ريمون عريجي أنّ لبنان
بحاجة في هذه اللحظة الحرجة الشائكة من
تاريخنا الحديث ،إلى تضامن لبناني عميق
واع لكل مك ّوناته السياسية ،والتقاط فرص
ٍ
الخالص المتاحة كلّها لتسييجه من األخطار
المحيطة به وتصويب الحياة الوطنية حفاظا ً
على هويتنا الصافية.
كالم عريجي جاء خالل حفل تكريم «مركز
الصفدي الثقافي» في طرابلس ،وبرعاية وزارة
الثقافة ،للكاتب والشاعر وال��رائ��د في اللغة
المحكية جرمانوس جرمانوس ،والذي تخللته
ش��ه��ادات للشعراء :ال��وزي��ر السابق يوسف
س��ع��ادة ،الشاعر غسان مطر ،أسعد ج��وان
واإلعالمية ماريا ي ّمين ،كما تخللته وقفات فنية
لكل من الفنانين :أميمة الخليل ،هاني سبليني،
غ��ادة شبير وشربل روح��ان��ا الذين غنوا من
شعره ،فيما حلت الفنانة ماجدة الرومي ضيفة
شرف.
حضر الحفل ،إل��ى عريجي ،النائب محمد
الصفدي وعقيلته فيوليت ،النائب أسطفان
الدويهي ،رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس
بلدية طرابلس عامر الرافعي ،رئيس اتحاد
بلديات زغرتا زعني الخير ،رئيس بلدية زغرتا
ط��ون��ي م��رق��ص ال��دوي��ه��ي ،نقيب األط��ب��اء في
طرابلس الدكتور إيلي حبيب ،طوني الخوري
ممثالً نقيب المحامين في طرابلس ،ونخبة من
الشعراء والفنانين والممثلين وأصحاب الفكر
والثقافة.
ورأى عريجي أنه فيما دول الجوار تحتدم فيها

تحقيق :ريما يوسف



ح��ض��ور ال��ع��رض األول لوجودها
خارج لبنان.
ورام�����ز (ج�����وزف ص��ق��ر) وه��و
الغائب األكبر عن العرض وعن الفنّ
ككل ،فبدا بسيطا ً بلباسه وبقبعته
الجبلية األصيلة ،وعظيما ً بسالسته
وبابتسامته التي دخلت إلى األعماق
وبخفته بالرقص الشرقي الذي قام
به خالل ت��رداده األغاني التي حين
ب��دأ بها عال التصفيق والغناء في
الصاالت األربع.
وموسيو أنطوان (بطرس فرح)
فقد أج��اد بتمثيل هوسه بمراقبة
المصاريف والرواتب وبدا شغوفا ً
بنظراته في إحصائه األموال.
أم��ا نجيب طباخ الحانة (رفيق
ن��ج��م) العصبي ،ف��ك��ان ينظر إلى
ث��ري��ا ن��ظ��رة ت��ؤ ّن��ب��ه��ا ع��ل��ى ع��دم
م��واف��ق��ت��ه لتصرفها ،واع��ت��ب��ر أن��ه
سعيد بمشاهدة نفسه في التمثيل،
خصوصا ً بعد أكثر م��ن  35سنة،
عندما كان شابا ً وهو اليوم أصبح
ج ّداً .مشيرا ً إلى أنّ التمثيل مع زياد
الرحباني متعة كبيرة.
أس��ام��ة (ف��اي��ق حميصي) عاش
حالة الشاعر المتسكع جيدا ً بلباسه
وش��ع��ره ووصوليته ت��ج��اه رج��ال
األعمال العرب.
رض��ا (س��ام��ي ح���واط) ك��ان في
صبي الحانة المطيع
بداياته ،فكان
ّ
ل��زك��ري��ا وال��م��ط��ال��ب ب��ح��ق��وق��ه من
خالله.
أما الخواجة عدنان (غ��ازاروس
أل��ط��ون��ي��ان) ف��ك��ان ال��رأس��م��ال��ي
الوصولي الباحث عن الهدف من
دون ال��دخ��ول في التفاصيل ،وهو
من جهته اعتبر أن الزمن أعاده إلى
ال��وراء ،علما ً أن المسرحية ما زالت
تجسد الحالة التي نعيشها اليوم.
مدير البرامج في شركة «أم ميديا»
مو حمزة أوض��ح أن «الفكرة بدأت
منذ علمنا بوجود أفالم ،إال أنّ إقناع
زياد أخذ وقتا ً بعد موافقته بسبب
س��وء ال��ص��ورة ،وبعد  17سنة من
المناقشات تمت الموافقة فأرسلت

االشرطة إلى لوس آنجلوس حيث
استغرق ترميمها ستة أشهر قبل
أن تستقر في هامبورغ لمدة سنتين
لمعالجة ال��ص��وت ،وع��ادت بعدئ ٍذ
إلى بيروت إلنجاز المونتاج ووضع
اللمسات األخيرة .وكان عمالً شاقا ً
ومثيراً ،واألهم ممتعاً .وحرصنا في
هذه المغامرة على إنجاز المهام كما
يجب ،واخترنا منها ما نعتقد أنه
يعود على العملين بأفضل نتيجة
ممكنة والحظنا التغييرات المفاجئة
ف��ي م�لاب��س الممثلين واالق��ت��ط��اع
الطفيف الذي طاول بعض المشاهد
وغيرها من العوائق التقنية التي
فرضتها طبيعة األشرطة األصلية،
وقد استغرق العمل على ذلك ثالث
سنوات».
وعن «فيلم أميركي طويل» قال:
«إن الصورة أفضل ألن الكاميرات
أصبحت متطورة أكثر ،ويعمل عليه
لعرضه الحقاً».
واع��ت��ب��ر ح��م��زة أنّ المسرحية
ه��ي ب��اك��ورة عمل ش��رك��ة االن��ت��اج،
وس��ي��ع��رض ال��ف��ي��ل��م ف���ي ص���االت
السينما اللبنانية كلها ،متوقعا ً أن
تطول فترة عرضه وأن يشهد إقباال ً
قوياً.
من جهتها ،اعتبرت النجمة كارمن
لبّس أنها شاهدت المسرحية للم ّرة
األولى وتتم ّنى لو شاهدتها من قبل،
«إال أنني أشعر أنني عدت إلى الزمان
والمكان نفسهما ،أي منذ  38سنة،
واالجمل ان هناك ع��ددا ً من الناس
ض ّد أن تعاد أو تعرض ،إال انه من
المضحك المبكي أننا نشعر انه ليس
هناك أي تقدم في لبنان والوضع
ما زال على حاله» .وختمت معتبرة
ان االجمل ،ان المسرحية تعرض
بعناصرها األصلية األساسية.
اللبنانيون مستعدّون ومتأهبون
لمشاهدة المسرحية ـ السينمائية
ال��م��ن��ت��ظ��رة ،وي���ق���ال إن أك��ث��ر من
 100.000بطاقة دخول قد بيعت.

واصفا ً االمر بالصعب الصعب الذي يسهل أمام
خيال جرمانوس وامتالك أدواته السحرية في
الصوغ والبناء.
ك��م��ا أل��ق��ت ال��روم��ي كلمة ف��ي ج��رم��ان��وس
جرمانوس ،اعتبرت فيها أنّ قيمة لبنان أكثر
بكثير من الصراعات التي تحدث حالياً ،فهو
ثروة إنسانية ونحن مستم ّرون مع الكبار في
بنائه ،وفي انتظار أن يرجع كله لنا ،نستمد
نحن هذه االبداعات.
من جهته ،وص��ف ج��وان المك ّرم بالشاعر
الب ّري ،اختصاصه الحقول والجبال ،يعيش في
محبسة تدعى المحبرة.
أم��ا ي� ّم��ي��ن ،ف���رأت أن��ه لحظة اق��ت��راب��ك من
جرمانوس تكون في حضرة قصيدة ،ولحظة
اقترابك من قصيدة جرمانوس تكون في حضرة
المحكي.
الشعر
ّ
الحفل ال��ذي قدّمته المديرة العامة لمركز
الصفدي الثقافي نادين العلي عمران ،وأثنت
خالله على إنجازات صاحب التكريم ،قدّم في
ختامه عريجي لجرمانوس درعا ً تكريمية من
وزارة الثقافة ،قبل أن تلقي فيوليت الصفدي
كلمة اعتبرت فيها أن جرمانوس من الشعراء
الذين يتالقون ورسالة مركز الصفدي الثقافي
ونشاطاته في سبيل نشر الفكر والثقافة ،ودعم
ك ّل من يسعى إلى ذلك .الفتة إلى أنّ التكريم
ال��ي��وم تكريم لك ّل فنان وش��اع��ر اخ��ت��ار الفكر
والثقافة أفقا ً لعطاءاته.
واخ��ت��ت��م الحفل بقصيدة ج��دي��دة ألقاها
جرمانوس تحت عنوان «طرابلس».

استضاف «منتدى م��ي وج��ي��ه األي��وب��ي الثقافي»،
الشاعرين الدكتور محمود عثمان وال��دك��ت��ورة يسرى
البيطار ،خالل أمسية شعرية ،أقيمت في مركز المنتدى
في عفصديق ـ الكورة ،بحضور شخصيات وحشد من
المهتمين.
استهلت األمسية بكلمة ترحيب وتعريف من رئيسة
المنتدى مي األي��وب��ي ،أقسمت خاللها أنها ستعيد في
صالونها ولقاءاتها األدبية والفكرية «مجد اللغة ،ومجد
الكلمة والشعر» .وأكدت أنّ صالونها مفتوح أمام الجميع
من دون تمييز ،لنقل الكلمة الف ّواحة بالعطور.

وألقى عثمان كلمة استعرض فيها ما اختلج في فكره
من ذكريات لحظة عبوره في طرقات الكورة وصوال ً إلى
المنتدى ،من أشعار خاصة بالكورة لألخطل الصغير
وفؤاد سليمان وغيرهما.
بدورها ،عبّرت البيطار عن اعتزازها بالوقوف على منبر
كوراني بين كوكبة متألقة من الشعراء.
شعريّ
ّ
وتخلل األمسية إلقاء الشاعرين قصائدهما المميّزة،
وإطاللة غنائية طربية من غادة يزبك أبي سعيد ،وبعض
قصائد شعرية من المديرة السابقة لمدرسة كفريا ندى
شلق.

