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ّ
التنوع سمة «الفيلم اللبناني»

االفتتاح مع فيلم نادين لبكي «كفرناحوم»

صورة
وخبر

إحـدى الراقصـات فـي فرقـة «ارديسـيا» للرقـص ،تـؤدي حركاتها في
أحد شـوارع مكسـيكو سـيتي فـي األرجنتيـن ضمن نشـاط يرمي إلى
إخـراج الباليـه والرقص الكالسـيكي من المسـارح التقليديـة إلى رحاب
الشـارع .ويضـم النشـاط مشـاهد كوريغرافيـة قصيـرة مـن روائـع
كالسـيكية معروفة مثـل «بحيرة البجع» ،و«كسـارة البندق» ،و«دون
كيشـوت» وغيرهـا (رونالـدو شـيميدت ـ أ ف ب)

ذكرى ّ
«جمول»
فيلمًا في «مزيان»

فلسطين
موسيقى المعاناة

بديع أبو شقرا في راشيا
«كاس ومتراس»!

ضمن نشاطها الثقافي األسبوعي
«نقاشات» ،تقيم اللجنة الثقافية
ِ
الفنية في الحزب الشيوعي اللبناني،
عرضًا لفيلم «واهب الحرية» (١٩٨٩
ـ ـ  90د ـ ـ باللغة العربية) للمخرج
العراقي قيس الزبيدي (الصورة)
في مقهى «مزيان» .الشريط الذي
يعرض في مناسبة الذكرى الـ ٣٦
على تأسيس جبهة املقاومة الوطنية
اللبنانية (جمول) ،يتتبع مراحل
تأسيس الجبهة ،ما بني عامي ١٩٨٢
و  ،١٩٨٨ويتضمن لقاءات وحوارات
مع أهالي الشهداء ،موثقة بصور
فوتوغرافية ومشاهد فيديو ومقاطع
من أفالم على إيقاع موسيقى
وأغنيات لزياد الرحباني ومارسيل
خليفة وسامي حواط .كما يضيء
على الدور الذي لعبه مؤسسو هذه
الجبهة ،خصوصًا الشهيد جورج
حاوي .يلي العرض نقاش مع
الحضور.

«إذا كنت فلسطينيًا ،يصبح
األمر أكثر تعقيدًا حني يقدر لك
العيش في فلسطني» تقول
نادين ،إحدى عازفات الكمان
في «أوركسترا فلسطني للشباب»
التي تضم موسيقيني من الضفة
الغربية ،وقطاع غزة وأراضي .48
هذا املشهد هو من فيلم «أبعد
من املوسيقى» ( 2016ـ الصورة)
للمخرجة الفرنسية آن رونارده الذي
يعرضه «نادي لكل الناس» بعد
غد الخميس في «مترو املدينة».
يستحضر الشريط
تاريخ فلسطني ،واملعاناة اليومية
لسان
في ظل االحتالل على ّ
هؤالء املوسيقيني .علمًا أنه
باكورة املخرجة الفرنسية
التي تعمل حاليًا في مجال
األفالم الوثائقية السياسية
والجيوسياسية .يلي العرض نقاش
مع املخرجة.

بعد تجواله في مناطق لبنانية ّ
عدة،
يحط عرض «كاس ومتراس» للفنان
بديع أبو شقرا في بلدة راشيا هذه
املرة ،بعد غد الخميس .الحفلة
التي يذهب ريعها لـ «صندوق
مركز رعاية األيتام وتأهيل ذوي
اإلحتياجات الخاصة» ،في البلدة،
سيحتضنها «مدرج قلعة راشيا»،
بدعوة من بلدية راشيا ،و«اإلتحاد
النسائي التقدمي» .وسيحضر
أبو شقرا ّ
مؤديًا ألغنيات طبعت
ذاكرة اللبنانيني إبان الحرب
األهلية .األغنيات ّ
كررها مرارًا
مناصرو األحزاب اللبنانية (القوات،
الشيوعي ،الكتائب ،حركة أمل،
املرابطون ،الحزب القوميّ ،
حراس
األرز ،)...ومقاتلوها على الجبهات،
ّ
وتحولت إلى عرض غنائي خاضه
الفنان اللبناني للمرة األولى غناءً
(إعداد األغنيات :املوسيقي ّ
ريان
الهبر).

عرض «واهب الحرية» 19:00 :مساء
غد األربعاء ـ ـ مقهى «مزيان» (الحمرا ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/740608 :

عرض «أبعد من موسيقى» 18:00 :مساء
بعد غد الخميس ـ «مترو املدينة» (الحمرا)
ـ لالستعالم76/309363 :

«كاس ومتراس» 20:00 :مساء بعد
غد الخميس ـ ـ «مدرج قلعة راشيا»-
لإلستعالم08/590011 :

ضمن مؤتمر صحافي أقيم أمس في وسط
ب ـ ـيـ ــروت ،أعـ ـل ــن ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى «م ـه ــرج ــان
الفيلم اللبناني» تفاصيل ال ــدورة ال ـ  13التي
ت ـقــام مــن  17إل ــى  21أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) في
«أسواق بيروت» بحضور مخرجني ومنتجني
وعــامـلــن فــي الـفــن الـســابــع .مــديــرة املهرجان
وف ـ ــاء ح ـ ــاوي ت ـحــدثــت ع ــن بــرم ـجــة ال ـ ــدورة
ال ـت ــي سـتـحـتـفــي ب ـ ــدور املـ ـ ــرأة ف ــي الـسـيـنـمــا،
وتشهد عــرض  65فيلمًا قصيرًا وتجريبيًا
وروائـيــا ،ووثائقيًا تحمل توقيع سينمائيني
م ــن مـخـتـلــف األجـ ـي ــال وال ـح ـس ــاس ـي ــات؛ من
بينهم :ســانــدرا تــابــت ،كاتيا جــرجــورة ،زلفا
س ـ ـ ــورات ،أمـ ــن درة ،طـ ــال خـ ـ ــوري ،ف ـيــروز
س ــرح ــال ،شـيــريــن أب ــي ش ـق ــرا ،غـيــث األم ــن،
طوني جعيتاني ،ريــن مـتــري ،وســام شــرف،
ماريال أبو الروس ،كارلوس شاهني ،ميشال
تابت وريتا باسيل ...وسيكون االفتتاح مع
فيلم «كـفــرنــاحــوم» لـنــاديــن لبكي ال ــذي حــاز
حفاوة نقدية في «مهرجان كان السينمائي»
األخـيــر وخطف جــائــزة لجنة التحكيم ،فيما
الختام مع «ساعة التحرير دقت» للسينمائية
اللبنانية هيني ســرور التي كانت أول امــرأة
عربية جرى اختيارها في مسابقة «مهرجان
ـان» ( .)1974أمــا لجنة تحكيم املـهــرجــان،
كـ ّ
فتتألف من مخرجني وموسيقيني ومنتجني
ه ــم :نــاديــا تــورانـسـيــف ،ه ــادي زك ــاك ،داري ــن
ّ
سينكب هــؤالء على
حطيط وسينتيا زافــن.
مـشــاهــدة أع ـمــال تـتـنــوع تيماتها وأساليبها
وانشغاالتها من القضية الفلسطينية والثورة
التونسية إلى ذاكــرة الحرب األهلية اللبنانية،
وتــاريــخ املـســرح اللبناني ،والــرقــص والهجرة

والهوية الجنسية واألسئلة الــوجــوديــة .وإلــى
جــانــب ال ـعــروض السينمائية الـتــي ستتوزع
داخل املسابقات (جوائز أفضل فيلم روائي،
وأف ـض ــل وث ــائ ـق ــي ،وأف ـض ــل فـيـلــم تـجــريـبــي،
وأفضل بــاكــورة) وخارجها ،ستقام أنشطة
ع ــدة تـشـمــل بــرنــامــج  Carte Blancheفي
«س ـي ـن ـمــات ـيــك» امل ـع ـهــد ال ـفــرن ـســي ف ــي لـبـنــان
(طريق الشام) ،حيث سيعرض فيلم الراحل
يوسف شاهني «اليوم السادس» الذي خضع
للترميم داخ ــل املـعـهــد ،إضــافــة إل ــى بــرنــامــج
خاص بالجمهور األصغر .وهذا العام ،يطلق
املهرجان تعاونًا م ع �Films Femmes Fran
 cophones ّ Méditerranéeهــو ع ـبــارة عن
ّ
تتوجه
إقــامــة فنية لتعلم كـتــابــة الـسـيـنــاريــو
حـصـرًا إلــى الـنـســاء الفرنكوفونيات اللواتي
يعشن فــي حــوض املتوسط .تهدف املـبــادرة
إلى مواكبة املواهب ،والترويج ملنطقة الشوف
الـتــي ستستضيف تصوير األف ــام الناتجة
مــن امل ـشــروع خ ــال أس ـبــوع كــامــل بــدعــم من
املـعـهــد الـفــرنـســي فــي دي ــر ال ـق ـمــر .يــذكــر ّأن
ـروف ســابـقــا بــاســم «Né à
امل ـهــرجــان ـ ـ ـ ـ امل ـع ـ ّ
 Beyrouthالذي تنظمه شركةBande à Part
 Productionsمنذ عــام  2012ـ ـ ـ يهدف إلى
ّ
منح صناع األفالم اللبنانيني منصة تمكنهم
مــن عــرض إنـتــاجــاتـهــم ،وتـقــديــم الــدعــم املالي
لتطوير مشاريعهم ،إلى جانب توفير فرصة
التفاعل مع الجمهور والتواصل مع الفاعلني
واملنتجني السينمائيني.
* «مهرجان الفيلم اللبناني» :من  17إلى
 21أيلول (سبتمبر) ـ ـ «أسواق بيروت»

