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نسخة ً
مهرجان بيروت لألفالم الفنية الوثائقية ً
رابعة
مغبغب :الدفاع عن الحرية واستخالص العِ َبر لغدٍ أفضل
ً
متبنيا
انطلق في سينما "متروبوليس أمبير -صوفيل" ،مهرجان بيروت لألفالم الفنية الوثائقية (BAFF) 2018
مقولة ابراهام لينكولن" ،ال يمكننا الهرب من مسؤوليتنا تجاه الغد ،بتفاديها في يومنا الحاضر" ،فـ"إذا كان
األمس ضاع ،فبين يديك اليوم ،وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل ،فلديك الغد .ال تحزن على األمس
غد جميل".
مضيئة في ٍ
ٍ
بشمس
ٍ
فهو لن يعود ،وال تأسف على اليوم ،فهو راحل ،واحلم
"النهار"

ففي مؤتمر صحافي عقدته ِّ
مؤسسة مهرجان
ٍ
ب �ي��روت ل��أف��ام ال�ف�ن�ي��ة ال��وث��ائ�ق�ي��ة ()BAFF
يأتي
أليس مغبغب ،أوضحت أن المهرجان
ً
في نسخته الرابعة تحت عنوان "الغد" ،عازية
مجموعة من األسباب :اإلستثمار في
ذلك إلى
ٍ
غ��د الجيل ال�ق��ادم ،توجيه صرخة م��ن القلب
ورفع الصوت للمطالبة بالحفاظ على البيئة،
هذا باإلضافة إلى ّ
حض الرأي العام على ضرورة
إستخاص العبر م��ن الماضي ب�ه��دف تغيير
األم ��ور ف��ي المستقبل وع ��دم ت �ك��رار األخ�ط��اء
التي ال نزال نعيش تبعاتها إلى اليوم.
شددت مغبغب على أهمية هذا المهرجان
ودوره الفاعل في خضم حالة "الفوضى" التي
نعيشها في لبنان على األصعدة السياسية،
اإلجتماعية ،اإلقتصادية َ ،وكشفت أن دوامة
األزم��ة ألقت بثقلها أيضا على البيئة وبات
"ل �ب �ن��ان األخ� �ض ��ر" و"س ��وي � ّس ��را ال� �ش ��رق" من
�ارات القديمة التي ول��ى عليها الزمن،
ال�ش�ع� ً
بيئة نترك اليوم ألوالدنا؟".
متسائلة ":أي ٍ
وإنطاقًا من الهواجس الحياتية والهموم
ال �ي��وم �ي��ة ،اس �ت �ن��د ال �ق� ّ�ي �م��ون ع �ل��ى م�ه��رج��ان
بيروت لأفام الفنية الوثائقية إل��ى شبكة
قوية مؤلفة من عشاق الفن ،وشركاء
عاقات ٍ
ٍ
فاعلين وداعمين أوف�ي��اء على غ��رار مؤسسة
روبير متى للثقافة ،مؤسسة &The Alexis
Anne-Marie Habib Foundation
 Bankmed Groupوب ��دع ��م م ��ن وزارة
السياحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم
العالي وكل من السفارة األميركية والسفارة
ال �س��وي�س��ري��ة ف��ي ب �ي��روت م��ن أج ��ل ال��وق��وف
في وج��ه األزم��ة الحالية والنهوض بالمجتمع
�دة قائمة على الفن
من خ��ال م�ب� ٍ
�ادرات ج��دي� ٍ
والفكر والثقافة.

تحفة أوسكار نييمير.

أليس مغبغب :أهمية الــعــودة إلــى الماضي

وإذ ل �ف �ت��ت م �غ �ب �غ��ب إل � ��ى أن "م �ه ��رج ��ان
بيروت لأفام الفنية الوثائقية" يفتقر إلى
المسابقات والجوائز واألجواء التكريمية التي
ت�ك��ون ف��ي ال �ع��ادة م��ن صلب نشاطات سائر
المهرجانات ،إال أن األشخاص يقبلون عليه
�دب وص��وب م��ن أج��ل ه��دف واح��د
م��ن ك��ل ح� ٍ
وه ��و :ال �ف��ن ال ��ذي ي�ش�ك��ل ج ��زءًا أس��اس�ي��ًا من
حياتنا ،من ثقافتنا ومن حضارتنا.
ي � ��دور م �ه ��رج ��ان ب� �ي ��روت ل ��أف ��ام ال�ف�ن�ي��ة
الوثائقية لعام  2018حول  3محاور أساسية:
 BAFF @Schoolيعرض بالشركة مع وزارة
التربية الوطنية والتعليم العالي ومع السفارة
األم �ي��رك �ي��ة ،ف�ي�ل�م��ا وث��ائ �ق �ي��ا ب �ع �ن��وان Lady
 Libertyبين  1و 30تشرين الثاني 2018
ف��ي ال �م��دارس الرسمية وال�خ��اص��ة ف��ي لبنان.
يكشف ال�ف�ي�ل��م ق�ص��ة ت�م�ث��ال ال �ح��ري��ة ،ال��ذي

انبثقت فكرته أثناء إقامة الفنان الفرنسي
ف��ري��دي��ري��ك ب��ارت��ول��د ف��ي م�ص��ر ،وم��ن ث��م عمل
النحات الشهير على تطوير تصميم التمثال
أثناء مكوثه في فرنسا إلى حين تنفيذ العمل
ف��ي ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،فأصبح
تمثال ال�ح��ري��ة رم �زًا لإلنسانية على مستوى
ال�ع��ال��م أج�م��ع .وم��ن خ��ال ع��رض فيلم Lady
 Libertyأمام الطاب ،يهدف المهرجان إلى
رسالة مفادها ضرورة مواصلة النضال
توجيه
ٍ
وال�ت�ح�ل��ي ب� � ��اإلرادة وال �ع ��زم م��ن أج ��ل تحقيق
األحام مهما بدت مستحيلة.
"م ��ا ف��ي م ��ي ،م��ا ف��ي ح �ي��اة" :ف��ي ظ��ل أزم��ة
ال�م�ي��اه وال ��واق ��ع ال�م��ري��ر ل �ل �م��وارد ال� ّم��ائ�ي��ة في
لبنان ،قرر  BAFFلهذه السنة "دق ناقوس
شاملة تهدف إلى توعية
حملة
ٍ
الخطر" وإطاق ٍ
ال� ��رأي ال �ع��ام ح ��ول ض� ��رورة إس �ت �ه��اك ال�م�ي��اه

غد أفضل لألجيال.
لصناعة ٍ

بشكل مدروس ألن النتائج ستكون كارثية
ٍ
وس�ت�ن�ع�ك��س س�ل�ب��ًا ع �ل��ى ص �ح��ة ال�م��واط�ن�ي��ن
وتشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم .بالشركة
م ��ع س� �ف ��ارة س��وي �س��را ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ي �ع��رض
المهرجان فيلمًا وثائقيًا بعنوان "وجعلنا من
الماء كل ش��يء ح� ّ�ي" من إنتاج ب��ول كوشران
خال شهر تشرين الثاني في جميع المدارس
والجامعات والمراكز الثقافية الممتدة.
أهمية
 :Niemeyer 4 Everإنطاقًا من ّ
العودة إلى الماضي لبناء المستقبل ،يسلط
 BAFFال �ض��وء ع�ل��ى "م �ع��رض رش �ي��د ك��رام��ي
فيلم وثائقي
الدولي" في طرابلس ،من خال ٍ
من إنتاج نقوال الخوري بمساهمة روبير فاضل
( )LBCIووزارة السياحة،
( )ABCوبيار
الضاهر ً
ً
ّ
ّ
ويعد الفيلم صرخة قوية يوجهها القيمون
على المهرجان على أم��ل أن تصل إل��ى آذان
المسؤولين والطبقة السياسية ال�ت��ي تقف
م�ك�ت��وف��ة األي� ��دي أم ��ام زوال ال�م�ع��ال��م األث��ري��ة
في لبنان .يروي الفيلم قصة "معرض رشيد
الهندسية الضخمة
كرامي الدولي" ،التحفة
ّ
التي صممها أوسكار نييمير الملقب ب�"شاعر
العمارة ونحات المباني" الذي تتسم تصاميمه
بالبساطة وتحتفي في معظمها بالطبيعة.
تشبه قصة ه��ذه التحفة الهندسية إلى
ح � ّ�د ك�ب�ي��ر ق �ص��ة ل �ب �ن��ان ،ال � ��ذي ش �ه��د ف�ت��رة
ذهبية قبل أن يغرق في دوامة الفساد .يمتد
المعرض على مساحة مليون متر مربع وكان
قد ُبني في عهد الرئيس ف��ؤاد شهاب ،غير
أن ال �ح��رب اللبنانية سلبت م��ن ه��ذا المعلم
الحياة وجعلته يتآكل يومًا بعد يوم على مرأى
من أعين سكان طرابلس الذين يحملون في
قلبهم غصة كبيرة لعدم إتمام المشروع.
ل� ��اط� ��اع ع �ل ��ى ال �م �ع �ل ��وم ��ات وال� �ب ��رن ��ام ��ج:
Information et programme sur
.www

