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رسم وموسيقى ورقص ومسرح وغناءوتصوير
 ...يف مهرجان «باف» اللبناني
{ بيروت « -الحياة»
< عام ًا تلو عام يفرض «مهرجان بيروت
لألف��ل�ام الفنية الوثائقية» (باف) نفس����ه في
الس����احة اللبنانية الثقافي����ة كمهرجان فريد
يجم����ع بين فنون ع����دة ويتوجه إلى جمهور
واس����ع ومتعدد األعمار واالهتمامات .ومنذ
انطالقه العام  2014اس����تطاع المهرجان أن
ينفت����ح على فنون العال����م وثقافاته الحديثة
وعل����ى ذاكرته الحضاري����ة الموثقة في أفالم
قصيرة ،متقنة اإلخ����راج والتصوير ،ناهيك
ع����ن تركي����ز المهرج����ان على اإلب����داع الفني
اللبناني س����واء في الرس����م أم الس����ينما أم
التلفزيون والمسرح فهو يقدم أعما ًال لبنانية
مهم����ة وجميل����ة تكش����ف مواه����ب وقدرات
جدي����دة .ومثلم����ا اخت����ارت إدارة المهرجان
عناوين الفتة للدورات الس����ابقة تختار هذه
الس����نة عنوان���� ًا مثي����ر ًا لل����دورة الرابعة هو
«الغد».
وتنطل����ق في بيانها م����ن مقولة إلبراهام
لينكول����ن ه����ي »:ال يمكنن����ا اله����رب م����ن
مس����ؤوليتنا تجاه الغد ،بتفاديها في يومنا
الحاضر» .وفي التعليق على الشعار »:الغد،
إنه بداي����ة التزام في غد الش����باب اللبناني،
الغد ،ه����و أيض���� ًا صرخة بض����رورة حماية
البيئة ،الغ����د ،هو أيض ًا وعي بأن أخذ العبر
من تج����ارب الماض����ي ،هو ش����رط ضروري
لتغيي����ر األمور في المس����تقبل» .وكما رددت
المش����رفة على المهرج����ان ،المؤرخة الفنية
ألي����س مغبغ����ب (صاحب����ة غالي����ري تحمل
اس����مها) أن «غاي����ة المهرجان كس����ر العزلة
ومعانق����ة ثقاف����ات العال����م جمع����اء احتفا ًال
بأس����مى معاني اإلنسانية» و «مواكبة أعمال
عدد م����ن المبدعي����ن اللبنانيين م����ن فنانين
ومخرجين وعلماء آثار» ها هي ترسخ هوية
هذا المهرجان الذي انتقل من كونه مشروع ًا
إل����ى تظاه����رة فني����ة وثقافي����ة ذات جمهور
واس����ع ،ويكم����ن وراء نجاح����ه فري����ق م����ن
األكاديميي����ن والمتخصصين ف����ي الفن وهم
إضافة إل����ى أليس :ماريا ش����ختورة ،نادين
مقدس����ي ،بيار طراف ،ثريا وعليا كرم ،عطف ًا
عل����ى ممثل����ي رع����اة المهرجان والش����ركاء
الثقافيين.
تحم����ل ال����دورة الرابعة م����ن المهرجان
مفاج����آت فنية وثقافية كم����ا حملت الدورات
السابقة ،ويش����اهد الجمهور أفالم ًا وثائقية
فني����ة م����ن لبن����ان أو ًال ثم م����ن دول عدة مثل
أميركا وفرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا
وسويس����را وبلجيكا وسواها .واألفالم تقدم
مروحة واس����عة من الفنون :الرسم والنحت
والس����ينما والرق����ص والموس����يقى والغناء
والتصميم واألزياء والعمارة واآلثار واألدب
والتصوير .وكعادته ينقس����م المهرجان إلى
فضاءي����ن ،فضاء يس����مى «داخل األس����وار»
وتقدم األفالم خالله ف����ي صالة متروبوليس
– أمبير (صوفيل) وفضاء آخر يسمى «داخل
األس����وار» يتوزع عل����ى الجامعات والمعاهد
والمدارس والنوادي والمراكز الثقافية وفق
برنامج يمتد ش����هر ًا ( 30-1تشرين الثاني-
نوفمبر) .وغاية هذا التقس����يم بين «داخل» و
«خ����ارج» ه����ي الوص����ول إلى أكب����ر عدد من
الجمهور ،جمهور يقصد صالة متروبوليس
ليش����اهد األف��ل�ام ويش����ارك ف����ي المهرجان،
وجمه����ور تذهب أف��ل�ام المهرج����ان إليه في
المناطق والم����دن البعيدة عن بيروت .وهذه
السنة يشاهد الجمهور أكثر من ستين فيلم ًا
وثائقي���� ًا وبعضه����ا يقدم تج����ارب رائدة في
الحق����ول المتع����ددة ووجوه ًا فني����ة كان لها
حضورها الالمع في سماء الفن مثل :المغني
البلجيكي العالمي جاك بريل ،نجمة الرقص
األميرك����ي جوزفي����ن بايكر ،رائ����د فن رقص
الباليه المعاص����ر موريس بيجار ،الرس����ام
العالمي س����يزان ،أوب����را باري����س ،المخرج
الس����ينمائي اللبناني الرائد جورج نصر....
أم����ا عل����ى مس����توى الط��ل�اب والم����دارس
فاس����تطاع المهرجان أن يحقق خطوة الفتة
ومهم����ة ،فبع����د أن وص����ل «باف س����كول» أو
القس����م من المهرجان الموجه للطالب سابق ًا
إلى إش����راك أربعين مدرسة في نشاطاته بلغ
هذه الس����نة عدد الم����دارس المش����اركة مئة
وعش����ر مدارس .وهذا التق����دم يدل على وعي
إدارات الم����دارس بأهمي����ة الف����ن ودوره في
ترسيخ ثقافة األجيال الجديدة.
وعش����ية انط��ل�اق ال����دورة الرابع����ة من
المهرجان عق����دت إدارة المهرج����ان مؤتمر ًا
صحافي ًا في س����ينما متروبوليس – صوفيل
قدم����ت خالل����ه البرنامج الحاف����ل الذي يمتد
ش����هراً .وفي ختام المؤتمر قدم فيلم توثيقي
بعنوان «نيمير ف����ور إيفر» من إخراج نيكوال
خوري.

أليس مغبغب (أل بي سي)
يرس����م هذا الفيلم صورة مؤث����رة لمعلم
أث����ري وجمالي ف����ي طرابلس ه����و «معرض
رش����يد كرامي الدول����ي»؛ التحفة الهندس����ية
المنس����ية والمهمل����ة ،أيقون����ة الهندس����ة
المعمارية الحديثة في القرن العش����رين .وقد
أمسى هذا المعلم «مدينة أشباح» ،قائمة على
ملي����ون متر مربع من األراض����ي ،ومؤلفة من
مئة وعش����رة آالف متر مربع من اإلنشاءات؛
يلفها النسيان ،متروكة لمصيرها ،تغرق في
بحر من الذكريات األليمة.
وم����ن األف��ل�ام الت����ي س����تعرض أيض���� ًا
الوثائقي «الي����دي ليبرتي» الذي يروي قصة
تمث����ال الحرية ،منذ انبث����اق الفكرة في ذهن
النحات الفرنس����ي فردريك بارتولدي (1834
–  ،)1904وحتى إقام����ة النصب على جزيرة
إيلي����س قبالة مرفأ نيوي����ورك .وهب النحات
الفرنسي هذا العمل كل حياته .ولدت الفكرة
ف����ي خياله أثناء إقامته ف����ي مصر إبان حفر
قناة السويس؛ ثم تطورت في خضم األحداث
العاصفة التي ش����هدتها فرنس����ا ،إلى حيث
رج����ع ليعي����ش ،خ��ل�ال النص����ف األخير من
القرن التاس����ع عشر؛ إلى أن تجسدت حقيقة
ف����ي أميركا ،الت����ي كانت تش����هد المتغيرات
االجتماعية واالقتصادية التي ستنقلها إلى
موقع القطب على الساحة الدولية .عبر هذه
المسيرة الطويلة أقيم التمثال وأصبح رمز ًا
إنساني ًا ودولياً.
ومن األفالم كذلك فيلم «ما في مي ،ما في
حي����اة» وهو وثائقي ،مح����وره واقع الموارد
المائي����ة في لبن����ان على جمي����ع الصعد .إنه

واق����ع خطير للغاية ،ومفاعيله س����وف تكون
كارثية على صحة الس����كان وحياتهم ،إذا لم
يتم تدارك األمر والمباشرة بتطبيق الحلول.
ويق����دم المهرج����ان فيلمين هم����ا بمثابة
تحية إلى المخرج السينمائي الرائد جورج
نصر ،األول بعن����وان «أرتيزانا لبنان» ،وهو
فيلم تاريخي أخرجه نصر بتكليف من وزارة
الس����ياحة؛ ويع����د وثيقة س����ينمائية تأخذنا
إل����ى عال����م الح����رف والحرفيين؛ ف����ي رحلة
إلى أعماق أح����د مكونات الثقافة الش����عبية
اللبناني����ة .والثان����ي عنوانه «ج����ورج نصر»
وه����و وثائقي يتناول س����يرة ه����ذا المخرج
ال����ذي يعد أحد رموز الس����ينما اللبنانية في
حقب����ة ما قبل الح����رب .يروي ج����ورج نصر
حياته وتجربته؛ نجاحاته وخيباته؛ ببساطة
مؤثرة وأخاذة .أخرج نصر «إلى أين؟» س����نة
1957؛ والذي أصبح أول فيلم يمثل السينما
اللبنانية ف����ي «مهرجان كان الدولي»؛ ثم عاد
إلى منصة التتويج في «كان» سنة  1962مع
«الغريب الصغير» .إلى أن جاء زمن النكسات
والخيب����ات .اندلعت الحرب عندما كان يعمل
عل����ى «مطلوب رجل واح����د»؛ وكان على هذه
الح����رب أن تضع حد ًا لمس����يرته .كرس بقية
أيام����ه لتعليم حرف����ة الس����ينما للمخرجين
الشباب؛ وأيض ًا لمساعدة تقنيي المهنة على
إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم.
ال اختصار أفالم هذا المهرجان
يصعب فع ً
الضخم والفري����د فهي تغط����ي معظم أنواع
الفن����ون إضاف����ة إلى اآلثار واألزياء وس����ائر
المعالم الحضارية واإلنسانية.

ملصق املهرجان

طان القامسي يف مهرجان كندي كتابان عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»
{ بيروت « -الحياة»

ف البي���ان المش���اركة الجديدة ب
في جديد وتأكيد آخر لذات الرؤى
العرض الفريد في كندا،
ُ
يوم هذا

الت���ي يربطنا بها ح���وار ثقاف���ي متواصل
س���امية ،نرج���و أن تتوطد من
ٍ
ود
وعالق��� ُة ٍ
خالل���ه ،فال تفتر وال تنقض���ي بزوال الحدث
بل تتطور وتتواصل».
وتجيء مش���اركة العرض ،الذي تقدمه
نخبة م���ن فنان���ي فرقة مس���رح الش���ارقة،
استجابة لدعوة من إدارة المهرجان ،ويضم
العمل الذي رس���م صورته اإلخراجية الفنان
التونس���ي الراح���ل المنص���ف السويس���ي
وينفذها المخرج محمد العامري ،العديد من
األس���ماء التمثيلية ،منهم :أحمد الجسمي،
عبد الله مس���عود ومحمد جمعة ،وعبد الله
بن حي���در ،وأحمد ناصر ،وحميد س���مبيج،
وأحم���د يوس���ف ومحم���د يوس���ف ورائ���د
الداالتي.
وفرقة مس���رح الشارقة الوطني مؤسسة
أهلية مقرها إمارة الش���ارقة ،بدأت مسارها
الفن���ي ع���ام  ،1975وفي رصيده���ا أكثر من
تس���عين مس���رحية تعالج قضايا المجتمع
بأس���اليب متنوعة ،ش���اركت في الكثير من
المهرجانات المس���رحية المحلية والدولية
ونالت الكثير من الجوائز المهمة.

< صدر حديث ًا عن مؤسس���ة الدراس���ات
الفلس���طينية كتاب���ان األول هو «فلس���طين
دولياً :صعود اليمين في العالم وإعادة رسم
التحدي���ات» ،تحرير جميل هالل ومنير فخر
الدي���ن وخالد ف���راج ،والثان���ي «التجمعات
البدوي���ة في وس���ط الضفة الغربي���ة كحالة
دراسية» تأليف :أحمد حنيطي.
يضم الكتاب األول أوراق ًا أعدها وقدمها
وعقّ���ب عليها باحثون وأكاديميون في ندوة
نظمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية في
تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2017تحت عنوان:
«المس���ألة الفلس���طينية من منظ���ور دولي:
الواقع واآلف���اق» .وتتناول فص���ول الكتاب
الوضع الدولي الراهن من مدخلين متباينين:
األول ،يناقش تحوالت جامعة ش���ملت مراكز
ودو ًال ع���دة ،والثاني يناق���ش تحوالت مرت
د بعينها ،منها الوالي���ات المتحدة

اآلليات «المتحضرة» ل
التجمعات البدوية.
المؤل���ف أحم���د حنيط���ي ،حائ���ز درجة
ماجس���تير ف���ي عل���م االجتماع م���ن جامعة
بيرزيت ،مهتم بدراسة المسائل االجتماعية
والثقافي���ة للتجمع���ات الزراعي���ة والبدوية
الفلسطينية ،خصوصاً في المنطقة «ج».

