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ثقافة وناس

مهرجان

أعمال شبابية من سوريا وفلسطين ولبنان ...وتحية إلى جان شمعون

«مشكال  »17في «مسرح المدينة» :إننا محكومون باألمل
بعد رك ــود صيفي ،ع ــادت الفعاليات الثقافية واملـهــرجــانــات الفنية
إلى بيروت مجددًا .آخر هذه املواعيد هو «ملتقى الشباب في مسرح
املدينة» (مشكال) الذي تنطلق دورته السادسة مساء اليوم بمسيرة
فنية ملؤسسة «بيت أطفال الصمود» باتجاه «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) .بعنوان «سنة األمل» ،يعيد «مسرح املدينة» تجديد حيويته
م ــن خ ــال ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ي ـقــدمــون ع ــروض ــا مـســرحـيــة ومــوسـيـقـيــة
ّ
يوجه
وسينمائية وتشكيلية حتى الـتــاســع مــن أيـلــول (سبتمبر).
الحدث تحية إلى املخرج اللبناني جان شمعون ( 1944ـ  )2017بعد
شهر على رحيله.

هكذا يستعيد أربعة من أفالمه منها تلك التي أنجزها مع مي املصري
ّ
مثل «أحــام معلقة» (« )1992طيف املدينة» ( ،)2000و«بيروت ،جيل
الحرب» ( ،)1989و«أرض النساء» ( .)2004يؤمن «مشكال» أيضًا فرصة
للتعرف إلى آخر إنتاجات الشباب وطالب الجامعات اللبنانية ،من
خالل عروض لـ  13فيلمًا قصيرًا ،إلى جانب  6أعمال مسرحية وأدائية
م ــن لـبـنــان وس ــوري ــا ه ــي «ط ـي ــور الـ ـن ــورس» (م ـس ــاء الـ ـي ــوم) ،و«سـ َـيــر
ّ
و«الشباك» (،)9/8
سورية» ( ،)9/6و،)9/7( The Sundayers Present
و«ال ـســريــر الـطــابـقــي» ( )9/8و«ال ــزي ــر ســالــم» ( .)9/9عـلــى البرنامج
ورش عمل متنوعة في الفالمنكو مع رمــزي إدلبي ( ،)9/6و«املسرح

ّ
املسجل» مع سحر ّ
عساف ( ،)9/7وفي الرقص
الوثائقي والتواصل
الشرقي مع زي خولي ( ،)9/8وورشة غنائية بعنوان «الصوت» ()9/9
مع السوبرانو اللبنانية غادة غانم .يحتضن «مسرح املدينة» أيضًا،
مواعيد موسيقية مع  ،Fadi & the bandو«فرقة ن» ،إلى جانب فرقة
«الصعاليك» التي تختتم املهرجان عند العاشرة من مساء السبت 9
أيلول (سبتمبر).

«مشكال  :»17بدءًا من السابعة من مساء اليوم حتى السبت  9أيلول (سبتمبر)
ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/753010 :

من البرنامج
«طيور النورس»

«السرير الطابقي»

مساء اليوم ــ س20:30 :

 9/8ــ 20:30

بعدما أعــاد إخ ــراج «كــارت
ب ــان ــش» ( )1970لـعـصــام
م ـح ـفــوظ ،وق ـ ّـدم ــه بـعـنــوان
«ب ــوردي ـل ـل ــو مـ ــرزوقـ ــة» في
«مـ ـشـ ـك ــال» الـ ـع ــام ال ـف ــائ ــت،
يـ ـفـ ـتـ ـت ــح املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ع ـ ــوض
عـ ـ ـ ـ ـ ــوض امل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــان م ــع
عـمــل جــديــد يـحـمــل عـنــوان
«طيور النورس» .يستعيد
العرض املسرحي الغنائي
ذك ــري ــات الـطـفــولــة الـفــرديــة
والـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وال ـع ـق ـب ــات
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـت ــي أرس ــاه ــا
ج ـي ــل الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة .لــم
يلجأ أبناء هذا الجيل إلى
حــل املشكلة أو مواجهتها ،بــل اتـخــذوا مــن الهجرة والسفر املهرب
الوحيد من أزمات البالد.

ّ
«الشباك»

«الصعاليك»
 9/9ــ س22:00 :
بــات لفرقة «الصعاليك» موعد ثابت فــي مهرجان «مـشـكــال» الــذي
تختتم فعالياته هــذه الـسـنــة .الـفــرقــة الـتــي تأسست فــي لبنان عام
ً
 ،2013تـضــم ك ــا مــن س ــام عـبــد ال ـلــه (ع ــود وغ ـن ــاء) ،ونــذيــر سالمة
(غ ـي ـتــار) ،ومـنــى مــرسـتــانــي (غ ـن ــاء) ،والـنــرويـجـيــة إنـغــر هانيسدال
(ك ـم ــان) ،ومـحـمــد خـيــاطــة وعـبــد الـلــه جـطــل (إي ـق ــاع ــات) .إل ــى جانب
أغنياتها الخاصة التي تنشرها على وسائل التواصل االجتماعي،
سـتـقـ ّـدم الـفــرقــة أغـنـيــات مــن الــريـبــرتــوار الـتــراثــي ال ـســوري مـثــل «يــا
و«يما تعاليلي» و«يا بو ّ
ّ
ردين» وغيرها.
ديرتي»

 9/8ــ س19:00 :

ال ت ـت ـس ــع الـ ـغ ــرف ــة ألسـ ـ ـ ّـرة
األخـ ــوة الـثــاثــة فــي عــرض
«ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــي»
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـمــر
بـ ـقـ ـب ــوق .ي ــام ــس ال ـع ــرض
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه ثـ ــاثـ ــة مــن
ط ـ ـ ـ ــاب جـ ـمـ ـعـ ـي ــة «بـ ـسـ ـم ــة
وزيـ ـت ــون ــة» واقـ ـ ــع ال ـل ـجــوء
الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوري ف ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان،
وان ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــار األمـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــة فــي
وج ــه الــاجـئــن الـســوريــن.
مــع هــرب األخ األوس ــط من
ال ـغ ــرف ــة ال ـض ـي ـق ــة ،ت ـت ـطـ ّـور
أح ـ ـ ـ ــداث املـ ـس ــرحـ ـي ــة حـيــث
يعيد األخ ــوان التفكير في
حياتهما الـتــي تعاني من
اإلهمالّ .
يقدم عمر بقبوق عرضًا آخر ضمن املهرجان بعنوان «الزير
سالم» ( 9/9ـ س.)19:00 :

«مخيم على دواليب أربعة»
 9/8ــ س21:30 :

ينطلق فيلم «مخيم على دواليب أربعة» من سؤال عن ماهية القبر
بالنسبة إلى الالجئ الفلسطيني .في شريطها الوثائقي القصير،
تــديــر م ـيــرا صـ ـي ــداوي ح ــوارات ـه ــا م ــع الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
محاولة إليجاد إجابات عن املكان الذي يريدون أن يدفنوا فيه .بني
طموحاتهم املستحيلة فــي أن يــدفـنــوا فــي فلسطني ،يـلــوح املخيم
كقبر ال بد من العودة إليه في النهاية .تجربة املخرجة الفلسطينية
الشخصية في مخيم برج البراجنة في بيروت ال تغيب عن باكورتها
التسجيلية أيضًا.

بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ن ــص لـلـبــولـنــدي إيــري ـن ـيــوش إيــريــدن ـس ـكــي ،أخ ــرج
ّ
«الشباك» كمشروع ّ
تخرج ماجستير
هشام أبو سليمان مسرحيته
من كلية الفنون الجميلة في «الجامعة اللبنانية» .يعالج العرض
اغتراب املثقف عن واقعه من خالل الزوج (شربل زيادة) الذي يجلس
ً
طويال في الظالم ملراقبة شعلة ضــوء تـتــراءى له من شباك منزله.
وفيما تحاول زوجته (ريتا إبراهيم) إعادته إلى وعيه عبر تحطيم
أوهامه وتخليصه منها ،تجد نفسها بدورها ضحية الوهم نفسه.

The Sundayers Present

«طيف المدينة»

 9/7ــ س19:00 :

 9/9ــ س20:30 :

ت ـج ـم ــع ف ــرق ــة Sundayers
ً
للمسرح االرتجالي كال من
ف ــداء غبريل وراف ــي فغالي
وعلي ضاوي الذين عملوا
لـ ـسـ ـب ــع س ـ ـن ـ ــوات مـ ـع ــا فــي
فــرقــة «ل ــن» .بـعــد افتتاحه
ّ
فــي دب ــي قـبــل أش ـهــر ،يحط
عــرض ـهــم The Sundayers
 Presentف ـ ــي «م ـ ـش ـ ـكـ ــال».
بــاالسـتـنــاد إل ــى اقـتــراحــات
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور ،سـ ـي ــرتـ ـج ــل
ال ـث ــاث ــي ع ــرض ــا مـســرحـيــا
ً
كــامــا ،برفقة املوسيقى املرتجلة أيضًا لجان بــول شامي .علمًا أن
العرض سيطير إلى دبي مجددًا ضمن «مهرجان املسرح االرتجالي
في الشرق األوسط».

«أرض النساء»
 9/8ــ س20:30 :
ضـمــن الـتـحـيــة ال ـتــي يــوجـهـهــا إل ــى امل ـخــرج الـلـبـنــانــي ال ــراح ــل جــان
شمعون ( 1944ـ  ،)2017يعرض املهرجان فيلم «أرض النساء» (2004
ـ ـ  58د) .يحتفي الشريط التسجيلي بــالــدور النضالي والسياسي
ل ـل ـمــرأة ف ــي الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن خ ــال الـتـجــربــة الشخصية
للفلسطينية كفاح عفيفي التي قضت نحو ستة أعــوام في معتقل
الخيام في الجنوب اللبناني .يضيء العمل على أجيال مختلفة من
النساء الفلسطينيات مثل الشاعرة فدوى طوقان واملناضلة سميحة
الخليل.

فــي عمله الــروائــي الوحيد
«طـ ـي ــف امل ــديـ ـن ــة» ( 2000ـ ـ
 102د) ،لـ ــم ي ـب ـت ـعــد ج ــان
شـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون عـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـضـ ــايـ ــا
وان ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــاالت عـ ــدس ـ ـتـ ــه
التسجيلية ،مثل الجنوب
ال ـل ـب ـنــانــي ت ـحــت االح ـت ــال
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب
األهلية وزعاماتها ،وأبــرز
ق ـض ــاي ــاه ــا م ـث ــل ال ـخ ـط ــف.
يتلقف الفيلم الفترة األولى
الن ـت ـهــاء ال ـح ــرب واملـشــاعــر
املـتـفــاوتــة ال ـتــي رافـقـتـهــا ،والـصـفـقــات ال ـفــاســدة ال ـتــي كــانــت تجري
حينها ،وذلك من خالل قصة رامي (مجدي مشموشي) الذي ينزح
مع عائلته من الجنوب ،ويجد نفسه منخرطًا في حروب العاصمة.

