الثالثاء  11تموز  2017العدد 3221

ّ
ّ
«مهرجان كرامة» في بيروت يبشر بـ «هويات جديدة»!

من ملصق المهرجان للسوري ُهمام ّ
السيد

ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
«مهرجان كرامة ـ بيروت ألفالم حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ف ــي سـيـنـمــا «م ـتــروبــول ـيــس
أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ ـ بـيــروت).
املهرجان الــذي يستمر حتى  14تموز
(ي ــولـ ـي ــو) الـ ـح ــال ــي ،ي ـح ـمــل ه ـ ــذا ال ـع ــام
ع ـن ــوان «ه ـ ّ
ـوي ــات ج ــدي ــدة» ب ـعــدمــا رفــع
ّ
ال ـعــام املــاضــي ع ـنــوان «اآلخ ـ ـ ــرون» .إنــه
أح ــد م ـشــاريــع جـمـعـيــة «م ـع ـمــل  961ـ
للفنون» اللبنانية الـتــي ق ـ ّـررت تسليط
الضوء على األفالم الرافضة للعنصرية
وخ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة والـتـمـيـيــز وال ـظ ـلــم.
تـسـعــى ه ــذه الـ ــدورة إل ــى رف ــع مستوى
الــوعــي واملساهمة فــي احـتــرام الهويات
الجديدة الناتجة عن املعرفة والتواصل،
وهي تتجاذب الصراع مع تلك الهويات

غودار ومورافيا
في ضيافة الرفاق
يدعو «املنتدى االشتراكي» إلى
عرض فيلم «االحتقار» ( 105د ـ
 )1963لرائد «املوجة الجديدة»
الفرنسي جان لوك غودار ()1930
في  19تموز (يوليو) الحالي في
«زيكو هاوس» .يستند الشريط إلى
رواية ألبيرتو مورافيا التي تحمل
االسم نفسه ( ،)1954وهو من بطولة
باردو
ميشال بيكولي ،وبريجيت ّ
(الصورة) ،وفريتز النغ .كما أنه
ّ
الجدلية
عبارة عن مقاربة للعالقة
بني العمل األدبي وتجلياته في
ّ
السينما بالنسبة إلى هواة الفن
السابع ،من خالل قصة سيناريست
باريسي يتعاقد معه منتج أميركي
لكتابة سيناريو مقتبس من ملحمة
ّ
األوديسة سيتولى إخراجه األملاني
األصل فريتز النغ.
عرض فيلم «االحتقار» 19 :تموز ـ 20:00
ـ «زيكو هاوس» (الصنائع ـ بيروت).
لالستعالم01/746769 :

العنصرية املنغلقة ،الناتجة عن الحروب
والكوارث واالستبداد.
هذه السنة ،يضم البرنامج (إدارة نجوى
قندقجي)  21فيلمًا ،على أن يتم تنظيم
ن ـش ــاط م ـش ـتــرك م ــع «ال ـش ـب ـكــة الـعــربـيــة
ألف ــام حـقــوق االن ـســان ـ أن ـهــار» .وسبق
ملدير املهرجان املخرج والناشط في مجال
حقوق اإلنـســان هيثم شمص ّأن أكـ ّـد ّأن
«ال ـهــويــات ال ـجــديــدة» هــي «ت ـلــك الـهــويــات
اإليجابية ،الناتجة عن املعرفة والتواصل
ّ
( )..إنها دعــوة إلــى تبني هوية حقوقية
ج ــدي ــدة م ـت ـنــاس ـبــة م ــع م ــا وص ـل ــت إلـيــه
البشرية من ارتقاء في خدمة حضورها
واستمرارها على هــذا الكوكب» .وتمنى
شمص أن تثمر الجهود املبذولة «إضافة
ثقافية وامـتــاعـيــة ،تـســاعــد عـلــى التحول

حقوقي أكثر وضوحًا وفعالية،
عالم
إلى ٍ
ٍ
عبر الجدل مع األفالم واألفكار املعروضة
على جمهور ذكي وحساس تجاه املعرفة
ّ
وال ـث ـقـ ًـافــة ،آم ـلــن أن يـشــكــل مـهــرجــانـنــا،
خ ـط ــوة إل ــى األمـ ــام ف ــي م ـحــاولــة تسديد
حاجتنا ،إلى العدالة واملساواة».
أمــا األف ــام الـ ـ  21املـخـتــارة ،فـتـتـ ّ
ـوزع بني
 9وث ــائ ـق ـي ــة و 5روائ ـ ـيـ ــة و 7تـحــريـكـيــة.
وسـيـكــون االفـتـتــاح مــع وثــائـقــي «دغــدغــة
العمالقة» ( 111د .ـ سارة تاكسلر وباسم
يوسف .س ،)20:00 :والختام مع وثائقي
«ت ــدم ــر» ( 103د ـ ـ ـ مــون ـي ـكــا بــورغ ـمــان
ولـقـمــان سـلـيــم .س .)21:30 :وسـيـكــون
الجمهور على مــوعــد مــع مـعــرض صور
للفنانة سوسن سعد بعنوان «الهويات
الجديدة واملدينة» ،وعرض للدمى للفنان
محمود حوراني يتناول مواضيع حقوق
اإلنسان والهوية ،وندوة «تحوالت الهوية
فــي زم ــن ال ـحــرب» الـتــي ت ـحــاول اإلض ــاءة
عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال الـ ـه ــوي ــة ك ــأح ــد م ـن ـت ـجــات
االجتماع البشري التي تتبع في مآالتها
ت ـحــوالت ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي وم ــا وصــل
إلـيــه ،وانعكاسها على السلوك البشري
اليومي كمهارة ثقافية ناتجة عن املعرفة
التي يفرضها نوع االجتماع ومؤسساته.
ويشارك في هذه الندوة مؤسس ومدير
«ال ــراب ـط ــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـمــواط ـنــة» حـ ّـســان
عباس ،واألكاديمي والباحث في الشؤون
االجتماعية والدينية والسياسية سعود
املولى .أما ضيوف املهرجان ،فمجموعة
مــن املخرجني مــن بينهم :اللبنانية ديمة
األنصاري ،والفلسطينية ليلى صنصور،
واملغربي طارق اإلدريسي...
«م ـه ــرج ــان ك ــرام ــة ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ألف ــام
ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» :ح ـتــى  14تـمــوز
(ي ــول ـي ــو) ـ ـ ـ سـيـنـمــا «م ـتــروبــول ـيــس
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/204080 :

Gurumiran
يستعين بجمهوره في المترو
بشير صفير
 Man who sold Eldunyaهو اسم الــ EPالذي ينوي تنفيذه وإطالقه
قــريـبــا املــوسـيـقــي اللبناني األرم ـنــي امل ـعــروف بـ ـ ـ ــ( Gurumiranمـهــران
غــورومـيــران ـ ـ ال ـصــورة) .العمل ال ــذي يحيل عـنــوانــه إلــى إح ــدى أشهر
أغاني ديفيد بووي ( The Man Who Sold The Worldالرجل الذي
ّ
بــاع العالم) ،يبدو كأنه تحية شبه مباشرة لــه ،باعتبار أن النمط الذي
يعمل في إطاره غوروميران كان أسطورة الروك ،الذي رحل العام الفائت،
وأحد واضعي أسسه ومن أبرز رموزه .هكذا ،ونظرًا لعدم توافر إنتاج
لهذا الـنــوع ًمــن الـتـجــارب الجدية واملشغولة بمهنية عالية ومعايير ال
ّ
تقل صرامة عن تلك املعتمدة من كبار الفرق في هذا املجال (بصرف
ّ
النظر عما إذا كنا من هــواة هــذا النمط أم ال) ،اضطر الرجل إلــى ْ
طرق
باب التمويل الجماعي ( ،)crowdfundingمن خالل أمسية يقيمها مع
فرقته الليلة في «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
خاض عازف الغيتار واملغني مهران غوروميران تجربة الروك واإللكترو
ـ ـ روك مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات ،وه ــو مــن أوائـ ــل الــذيــن عـمـلــوا عـلــى األنـمــاط
الشبابية الغربية وغير االستهالكية في لبنان بعد الحرب ،خصوصًا
من خالل عضويته في فرقة أسسها مع زمالئه آنــذاك ّ
وتبدل اسمها
ٍ
ً
الحقًا حتى أصدرت ،تحت اسم  Blendألبومًا أوال وأخيرًا بعنوان Act
 Oneعام  .2003هذا العمل ،قد يكون من أنجح التجارب في فئته ،رغم
انفراط عقد الفرقة الحقًا .هكذا ،ذهب كل في طريقه وكان ملهران بعدها
ذلك مساهمات ومشاريع موسيقية عدة ،أبرزها مع تانيا صالح وآيلني
ختشادوريان قبل أن يطلق ( Twisted Timesعام  )2013مع فرقته
 ،Pindollثم ألبومه املنفرد األول ( Aberranceعام  )2015بعدما اتخذ
اسمه الفني الحالي.
بــال ـعــودة إل ــى أمـسـيــة ،نشير إل ــى أن الـعـمــل ال ــذي يحمل ع ـنــوان Man
( who sold Eldunyaرجــل بــاع الدنيا) ويقام اللقاء من أجــل تمويله
سيحوي أغنيات باإلنكليزية واألرمنية والعربية .أما الفرقة التي ترافق
غــوروم ـيــران ،فتضم إلـيــه أحـمــد الخطيب (إي ـقــاعــات) ،وك ــارل فرنيني
(سـنـتـيـســايــزر) ،وكــريـسـتـيــان رس ــان (بـ ــاص) ،وأرمـ ــن سيبتجيان
(درامز وإليكترونيكس) ،وضيف الحفلة .Saytrip
ً
مساء
 :Man who sold Eldunyaاليوم ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ ـ ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

