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"التغيير" ملشاركة اللبنانيين ثورتهم...
"ليوناردو" يفتتح مهرجان بيروت لألفالم الفنية الوثائقية
هنادي الديري

"الحياة مرقة طريق .مش راح نختلف" حول
ّ
الجوهرية .ولكنها بالنسبة إلى
هذه النقطة
ب�ع��ض المحظوظين ق�ص�ي��دة ُم�ن� ّ�م�ق��ة يبدأ
سطرها األول فجر كل يوم وال ينتهي إال مع
قدوم الزائر الكبير الذي ال مفر من إطاللته
المهيبة وابتسامته الساخرة وال�ع��ارف��ة في
آن .وق��د تعامل ه��ؤالء الشجعان م��ع الحياة
وك��أن �ه��ا ل��وح��ة ش��اه�ق��ة ع��ان �ق��وا م��ن خاللها
ج ��دران األب� ّ
�دي��ة وزخ��رف��وه��ا ب��أح�لام دمائهم
وط�م��وح��ات�ه��م ال�ت��ي رب�م��ا تحققت وه��م في
ط��ري�ق�ه��م إل ��ى ال �م ��وت" .م ��ش م�ه��م م�ت��ى"،
المهم أن تتحقق ،وأن ي�ك��ون لها "لحظة
ّ
تتحدى النهاية .ول�ك��ل واح��د
ع� ّ�زه��ا" ال�ت��ي
ّ
منا نهايته المحتومة .ول�لأف�لام الوثائقيةّ
ق��درة هائلة على إع��ادة س��رد حيوات نبيلة
ُ
وم �خ �م �ل� ّ�ي��ة ف ��ي ت �ب �ل��ور ف �ص��ول �ه��ا ب��أس �ل��وب
حولها رواية ُم ّ
ُي ّ
شوقة .فإذا بها تجعلها أكثر
ُ
درام��ات �ي �ك� ّ�ي��ة ،وه��ي ب�ك��ل ت��أك�ي��د ت �ع� ّ�زز من
ُ
ّ
ّ
أهميتها .فما بالك إذا كانت تحاكي قصة
أعمال عبقري أعطى معاني جديدة لإلبداع،
ُيدعى ليوناردو دا فينشي؟
إنه افتتاح "مهرجان بيروت لألفالم الفنية
الوثائقية" في قاعة بطحيش في الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت .ه��ذه ال�س�ن��ة ،وبعد
م��رور شهر ونصف الشهر على اإلع�لان عن
النسخة الخامسة للحدث ،وعلى الرغم من
األوض��اع الصعبة التي يمر بها لبنان ،يطل
ً
حامال عنوان "التغيير" .مؤسسة
المهرجان
ّ
المهرجان – الحدث ،القيمة على المعارض
أل �ي��س م�غ�ب�غ��ب ت ��رى أن "ه� ��ذه اإلن �ط�لاق��ة
الصعبة ل�ل��دورة الخامسة لمهرجان بيروت
ل�ل�أف�ل�ام ال�ف�ن�ي��ة ال��وث��ائ �ق �ي��ة ،ف ��ي ال �ظ��روف

األكثر صعوبة التي نعيشها ،هذه اإلنطالقة
ّ
اللبنانيات
نريدها ونعلنها مشاركة في ثورة
واللبنانيين ف��ي سبيل وطنهم ومستقبل
أبنائهم .رغم التراجيديا التي تعصرنا عندما
ن��رى شبابنا ينتحرون ه��رب��ًا م��ن ذل الفقر،
ّ
نصر عبر هذه العروض على إظهار ما يختزنه
أبناء وبنات بالدي من طاقة وجمال وإبداع
عبر مشاركتهم في التكريم العالمي لكبير
من مبدعي عصر النهضة".
ع� ��رض ،Leonardo: The Works
ي�س�ت�م��ر  85دق�ي�ق��ة ن�ع�ي��ش ف�ي�ه��ا ل��وح��ات
"ليوناردو" كما لو ّ
كنا في الواقع نقف وجهًا
لوجه مع الحالم ال��ذي أش��رف على والدتها.
ه��ي رح �ل��ة ح �ص� ّ�ري��ة ب�ن��وع�ي��ة ف��ائ �ق��ة ال��دق��ة

وعالية الوضوح غير مسبوقة على اإلطالق:
 .Ultra HDخ�ب��راء وأم�ن��اء متاحف وبعض
مؤرخين عالميين يستعرضون أشهر أعمال
داف�ي�ن�ش��يُ ،
و"ي �ش� ّ�رح��ون �ه��ا" وي �ح��اول��ون أن
ي�ص�ل��وا إل��ى خ�ف��اي��ا ّروح ال��رج��ل ال ��ذي سبق
ّ
حتمية الموت
عصرهُ ،ويقال إنه تغلب على
ب �ف �ض��ل "م ��ون ��ال� �ي ��زا" ،و"ال� �ع� �ش ��اء األخ� �ي ��ر"،
وعشرات األعمال األخرى التي كتب سطرها
األول ،ول�ك�ن�ه��ا ن�ج�ح��ت ف ��ي ت��وق �ي��ف ب ��روز
السطر األخ�ي��ر .وم��ا زال��ت حتى يومنا ه��ذا،
كل ي��وم ،وم��ن خاللها
تولد من جديد فجر ّ
نجح "ليوناردو" في التغلب على الموت.
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