
 
 
 
١٧/١/٢٠٠٣ 

 
 
 
 
 
 
 

يلة لتمضية            ه عن وس اذا آان مجلس الوزراء سيدرج على عقد جلسات للسمر، فال بد من ان نبحث ل
ة               . الوقت بشكل الئق ومثمر معاً     تئجار آل رة واس وقد يكون مفيدًا، مثًال، تزويد مقر المجلس شاشة آبي

ة،  للعرض السينمائي، على ان يراعى في البرمجة مبدأ التثقيف السياسي الذاتي ا   لى جانب المتعة الفني
ه         ة الحال، لكن االفضلية يجب ان               . علهم يدرآون عند ذلك بعض ما هم علي ددة بطبيع ارات متع الخي

. تذهب الى االعمال التي يعطيها الواقع اللبناني مذاقًا خاصًا
ة            ول           "العراب "هكذا، يمكن تخصيص ثالث جلسات لثالثي ذي يق ة المعطى االقليمي ال ، نظرًا الهمي

وال،               ) المستقلين(ض الخبراء السوريين    بع ة آوب تلهام رائع انه ال يمكن فهم ابعاده جميعها من دون اس
ة ادوارد ج         " (قيصر الصغير  "فجلسة لفيلم    روي، بطول رفين لي ) روبنسون، اسود وابيض     . اخراج م

وى المافياو                . ر.المستوحى من رواية و    وازين الق ه م ة لفق ة الجوهري ذه الجمل ة   بورنت حيث نجد ه : ي
ا                  "اريد القانون في يدي   " ًأ بوليسية والتي يجب اعتباره ، الى ما هناك من االفالم الكبيرة المسماة خط

. سياسية في المقام االول لكونها تعّري طبائع السلطة والتسّلط
وزراء استهالل                    ى مجلس ال ولكن قبل عرض هذه االعمال الكالسيكية التي ال غنى عنها، يتوّجب عل

ه الس  ائع ب   برنامج ت الض ه الوق ي وتموي ف السياس ورك "ينمائي للتثقي ابات نيوي يلم  "عص ذا الف ، ه
. العمالق الذي اخرجه مارتن سكورسيزي واطلق االسبوع الماضي على الشاشات اللبنانية

انيون لحضور            ورك   "ثمة اآثر من سبب لكي يتوافد اللبن ذه االسباب ليست        ". عصابات نيوي بعض ه
اريخ                 محض لبنانية طبعًا، و    ه، سيدخل ت ذي في ل ال اولها من دون ريب ان هذا الفيلم، رغم بعض الخل

. السينما من الباب العريض
د                      ا سكورسيزي المشاهد، وق رجم به ة العنف التي ي ى خاصًا لجمالي رون معن د ي انيين ق غير ان اللبن

يلم، وهو       ة الف  ان صراعات  يتحّسسون اآثر من غيرهم الدرس الكبير الذي يستخلصه البطل في نهاي
ديين وخصومهم من  ه االيرلن ع رفاق ا م ى به ي تلّه ذا الحي " السكان االصليين"العصابات الت ي ه ف

. سيلّفها النسيان، فيما التحوالت الكبرى جرت وتجري وستظل تجري خارج حلبة حروبهم الصغيرة
اهرة       رحية التظ اهدته مس د مش يلم بع اني الف واطن اللبن اهد الم ا اذا ش ة"ام ى  " العمالي دافع ال ي ت الت

ل الطبقي   "الحكم"التالعب بها آل اطراف    ه سكورسيزي     -، فكيف سيفوته التحلي ذي يقّدم  الجرمي ال
ص لمجلس   حول سبل انتاج السلطة واستدامتها؟ بيد ان الوزير اللبناني الذي سيصرف الوقت المخص            

ق                " عصابات نيويورك "الوزراء في مشاهدة     يفعل النائب اذا طّب ذلك س ك، وآ سيجد حتى اثمن من ذل
. مجلس النواب، العاطل عن العمل هو ايضًا، صيغة التثقيف الذاتي

ى صورة عن                     ل اي شيء، عل ه، وقب ر والصغير، سيعثر في ا المرجع الكبي فالوزير والنائب، ومعهم
ورك  " اليتيم، في    منذ عاد البطل  . نفسه ل               "عصابات نيوي ده القتي اق وال ه رف ه ليجد في ى حي طفولت ، ال

ات السلطة،              ع بفت وقد اذعنوا لقاتله، قبل ان يذعن له هو بدوره، حائرًا بين غريزة الثأر وسهولة التمت
يم المق   ة، يق ة اللبناني ب السياس ن أالعي ى م د االدن ابع الح ان يت اني، اذا آ اهد اللبن ك المش ات ال ينف ارن

ي، ولكن آل هؤالء                      المعنى الحرف الالارادية مع هذا وذاك من ابطالنا، ليس بالضرورة من ُقتل ابوه ب
. الذين ُقتل فيهم حق تقرير المصير
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في . ويجدع انوفهم " العدو"عند سكورسيزي، وعلى جري التقاليد الهمجية، يقطع المنتصر آذان قتلى           
هنا يكتفون بأآل الرؤوس، وليس فقط في صفوف  . وسية البائدةلبنان سلٌم استتب، وال حاجة لهذه الطق    

روت  " رار بي ة ق اء         "آتل رب الرؤس ي ح ًا ف ًا قتالي ذ موقع ه اتخ دو ان ي يب امج هزل ّدعي برن ا ي ، آم
ون                      . التلفزيونية ذا يتخّيل ة، او هك ام حي . يأآلون الرؤوس آّلها، فال أحد أحسن من أحد، وتبقى االجس

 "...سبحان اهللا، ميت ويطير "على ما تقوله نكتة شقيقة،
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