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ّ
ّ
والتطرف
المهمشين واللجوء والعنصرية
قضايا

«مهرجان السينما» في العشرين :جسر بين بيروت والعالم
اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـط ــرف الــدي ـنــي وال ــاج ـئ ــون وح ـق ــوق ال ـف ـئــات امل ـه ـم ـشــة...
انشغاالت ستطغى على الــدورة السابعة عشرة من «مهرجان بيروت
الــدولــي للسينما» الـتــي تنطلق فــي  4تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) املقبل
ً
احتفاء بمرور عشرين عامًا على انطالق
وتستمر إلى الثاني عشر منه.
املهرجان ،ستدعو الــدورة عــددًا كبيرًا من الوجوه السينمائية البارزة،
من مخرجني عامليني ومنتجني ومديري مهرجانات ،لتقدم مروحة غنية
تضم بعضًا من أهــم األفــام التي فــازت بجوائز دولية أو ُعرضت في
املسابقات العاملية .وكما في كل دوراته السابقة ،يشكل املهرجان فسحة
ألفــام مــن الـشــرق األوس ــط ،تتناول قضايا سياسية واجتماعية في
املنطقة .وتحضر قضايا اإلرهاب والتطرف الديني والالجئني وحقوق
الفئات املهمشة بقوة فــي هــذه ال ــدورة ،ســواء فــي مسابقتيها لألفالم
الوثائقية والقصيرة ،أو في فئاتها األخرى.
ّ
وذكــرت مديرة املهرجان كوليت نوفل في مؤتمر صحافي أقيم أمس
في أحد الفنادق البيروتية بأن «املهرجان ولد عام  1997في فترة إعادة
اإلعمار بعد نهاية الحرب األهلية ،انطالقًا من الرغبة في وضع لبنان
على خريطة السينما».
ُ
وستقام عروض املهرجان هذه السنة في «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشــرفـ ّـيــة ـ ب ـيــروت) ،على أن ُيفتتح ب ـ  La Cordilleraلألرجنتيني
سانتياغو ميتري ،بحضور املخرج وزوجته املمثلة في الفيلم دولوريس
فونزي .وتدور ّ
قصة الشريط حول تداخل الشؤون الشخصية للرئيس
األرجنتيني هرنان بالنكو (ريكاردو دارين) مع قراراته السياسية.
أما اختتام املهرجان ،فسيكون بالفيلم التحريكي Loving Vincent
ّ
والبولونية دوروتــا كوبييال ،عن آخر أيام
للبريطاني هيو ويلتشمان
ّ
الرسام فان غوغ قبل انتحاره ،وقد استغرق العمل على هذا الفيلم سبعة
أعوام وشارك فيه  125رسامًا من كل أنحاء العالم.
وإلى فيلمي االفتتاح واالختتام ،تشمل فئة «البانوراما الدولية»  14فيلمًا
آخر ،بينها  A Prayer Before Dawnللفرنسي جان ستيفان سوفير
الذي سيكون مع منتجة الفيلم ريتا داغر بني ضيوف املهرجان .ويروي
الفيلم القصة الحقيقية للمالكم البريطاني بيلي مور وتجربته في أحد
سجون تايالند.
وضـمــن أف ــام الـسـيــرة أي ـضــا Becoming Cary Grant ،للبريطاني
مارك كايدل عن سيرة النجم الهوليوودي كاري غرانت التي طبع الفقر
واالضطرابات النفسية بداياتها .وسيحضر املخرج كايدل إلى بيروت
ملواكبة عرض فيلمه.
كذلك ،يعرض فيلم  Redoutableللفرنسي ميشال هازانافيسيوس،
ّ
التحول في النظرة إلــى املخرج الكبير جــان لــوك غــودار بعد فيلمه
عن
«الصينية» وبعد أحــداث أيــار  1968في فرنسا .ومن املتوقع أن يكون

جهاد درويش
حكايا في «ة»
يدعو مقهى «ة» غدًا الجمعة إلى
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جهاد درويش ( 1951ـ الصورة).
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ّ
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ّ
إذاعة «مونتي كارلو» ،ثم قدم في
ّ 1983أول أداء له كحكواتي في
سهرة ّ
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الحكاية واألدب الشفهي ،إذ يصيبان
َ
مصدري العشق :القلب واألحشاء.
ّ
ّ
تولى درويش اإلدارة الفنية لـ
«املهرجان الدولي للحكاية الشفهية
واملونودراما» ،ويدير عددًا من
مهرجانات الحكاية ،كما افتتح ّأول
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ـ  19:00ـ مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت).
الدعوة عامة.
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االختتام بفيلم التحريك Loving Vincent
عن آخر أيام فان غوغ قبل انتحاره

املخرج ميشال هازانافيسيوس ،الفائز بالسعفة الذهبية في «مهرجان
كان» وبجائزة أوسكار عن فيلمه  ،The Artistبني ضيوف املهرجان مع
زوجته املمثلة بيرينيس بيجو.
وفــي الـبــرنــامــح أيـضــا فيلم  Viceroy’s Houseللبريطانية الكينية-
اآلسـيــويــة األص ــل غــوريـنــدر شــادهــا ،وهــو ُمقتبس عــن قصة حقيقية
تتناول آخر أيام اإلمبراطورية البريطانية في الهند ووالدة الدولة الهندية
ّ
املستقلة ،والنزاع الذي أدى إلى نشوء دولة باكستان.
أما فيلم  Directionsللبلغاري ستيفان كومانداريف ،فيتمحور على
ظاهرة الفساد والرشوة في بلغاريا.
ويتناول فيلم  Battements par Minutes 120للفرنسي روبن كامبيو
نضال الناشطني للحد من الالمباالة تجاه معاناة مرضى اإليــدز في
مطلع التسعينيات من القرن الفائت ،وهو أحد األفالم املرشحة لتمثيل
فرنسا في جوائز األوسكارعن أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ،في حني
يدور فيلم  I am not your Negroللهاييتي راوول بيك حول العنصرية
في الواليات املتحدة من خالل كلمات وكتابات الكاتب األميركي األسود
ّ
للمصرية كاملة أبو ذكرى،
جيمس بالدوين .وفي فيلم «يوم للستات»
قصة عــن النساء فــي املجتمع املـصــري .ومــن أفــام «الـبــانــورامــا» The
 Other Side of Hopeللفنلندي آكــي كاوريسماكي ،الحائز جائزة
أفضل مخرج في «مهرجان برلني»  ،2017ويتناول قصة الجئ سوري
في فنلندا يتقاطع قدره مع رجل فنلندي.
وفي عــروض هذه الفئة أيضًا Radiance ،ناومي كاوازيه الــذي عرض
ضمن املسابقة الرسمية لـ «مهرجان كان» ،وThe Killing of a Sacred

 Deerلليوناني يورغوس النتيموس الحائز جائزة أفضل سيناريو في
«مهرجان كــان» األخـيــر ،إضــافــة إلــى  Wind Riverلألميركي تايلور
شــريــدان عــن عميل مبتدئ فــي مكتب التحقيق الفيدرالي يعمل على
كشف مالبسات جريمة غامضة.
وف ــي «ال ـب ــانــورامــا» فـيـلــم «سـيـنـمــا ح ــائ ــرة :تــاريــخ الـسـيـنـمــا اللبنانية»
ّ
ّ
اللبنانية ديــانــا مقلد ،وهــو عـبــارة عــن رحلة بصرية عابرة
لإلعالمية
للزمن ما بني السينما اللبنانية في بداياتها والسينما اليوم ،من خالل
ّ
ّ
شـهــادات مخرجني وفــنــانــن معاصرين لـكــل الحقبات الـتــي مــرت بها
السينما اللبنانية.
ومــن املحطات ال ـبــارزة فــي البرنامح الفيلم الوثائقي الطويل «تحقيق
في الجنة» للمخرج الجزائري مــرزاق علواش ،وهو عن تحقيق يجريه
ّ
ّ
الجزائرية ملعرفة أسباب التطرف
صحافيون في عدد من املدن والواليات
ّ
ومــا يــدفــع الشباب لاللتحاق باملجموعات اإلرهــابـيــة وتنفيذ عمليات
انتحارية آملني في دخول الجنة.
إل ــى جــانــب مسابقة األف ــام الـقـصـيــرة الـتــي تـضــم  18فيلمًا ،تشتمل
مسابقة األف ــام الوثائقية على خمسة أعـمــال ،بينها اثـنــان ملخرجني
لبنانيني ،أحدهما «فن مش فن» للبناني بيتر موسى عن ّ
الفن املعاصر
ُصـ ّـور في معارض فنية في اإلمــارات العربية املتحدة ،والثاني Water
ّ
الكندية نتالي عطالله ،عن اللبنانيني في بالد املهجر.
 on Sandللبنانية
ويتشارك املخرج األميركي جوناثان نوسيتر واملخرج والسيناريست
األرجنتيني سانتياغو أميغورينا رئاسة لجنة التحكيم التي تضم أيضًا
املخرج اللبناني زياد دويري واملمثلة الفرنسية فاهينا جيوكانتي.
وي ـخ ـصــص امل ـه ــرج ــان ت ـح ـيــة لـلـسـيـنـمــائــي اإليـ ــرانـ ــي ال ـك ـب ـيــر عـبــاس
كياروستامي «لتخليد ذكــراه وتكريمه كصديق ومخرج ماهر» ،على
قــول نــوفــل ،مــن خــال عــروض استعادية لستة مــن أهــم أفــام الــراحــل،
ووثائقي عنه .ويستضيف املمثل اإليراني هومايون إرشادي ،الذي كان
ّ
من أعز أصدقاء كياروستامي ومثل في فيلمه «طعم الكرز» ،إضافة إلى
نجل الراحل أحمد كياروستامي ،وعدد من أصدقائه وأعضاء مجموعة
كياروستامي.
ومن خارج املسابقات والفئات ،يسلط املهرجان الضوء ،كما في الدورة
السابقة ،على ستة أفالم قصيرة قدمتها وزارة السياحة ،تتناول الحياة
في لبنان ما قبل اندالع الحرب في عام  .1975وستعرض هذه األفالم
قبل عدد من عروض األفالم الروائية.
* «مهرجان بيروت الدولي للسينما» :من  4حتى  12تشرين
األول (أكـتــوبــر) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ
بيروت) ـ ـ beirutfilmfestival.org

