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«الخروف السعيد» يجمع العائلة على ّ
حب السينما

سيعاد عرض «الفيل الملك» الذي القى نجاحًا الفتًا العام الماضي

زينب حاوي
في «عجقة» املهرجانات الثقافية والتجارية
ّ
ُ
ال ـت ــي ت ـغ ــرق بـ ـي ــروت ،ي ـط ــل ل ـل ـمــرة األول ــى
«م ـهــرجــان أف ــام الـعــائـلــة» (م ــن  7ال ــى 31
كانون األول /ديسمبر) ،من تنظيم شركة
«مـيــم لــإنـتــاج الـثـقــافــي» .عبر مــروحــة من
ّ
األفــام املختارة لألطفال ،يوفر املهرجان
فسحة مــن الترفيه املـمــزوج بالقيم الفنية
والثقافية .الشركة التي أخرجت عام 2015
فيلم التحريك «أميرة الــروم» ،تبعه شريط
«العودة» (إنتاج إيراني ـ لبناني) ،و«الفيل
ضــي إي ــرادات
املـلــك» ال ــذي حصد الـعــام املــا ّ
عالية في السينما اللبنانية ،تنظم مهرجانًا
مخصصًا ألفالم العائلة.
ّ
عـلــى م ــدى  25يــومــا ،سـيــدشــن املـهــرجــان
فـعــالـيــاتــه عـلــى كــافــة األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة،
ضمن رسالة واضحة وصريحة :االبتعاد
عن النفس التجاري ،واالعتناء بمحتوى له
قيمته الفنية واإلنسانية .من لبنان ،وإيران،
وه ــول ـن ــدا ،وف ـن ـل ـنــدا ،وإي ـط ــال ـي ــا ،وفــرن ـســا،
وتركيا ،وكازاخستان ،واليابان ،اختارت
لجنة متخصصة فــي الشركة حــوالــى 12
فيلمًا لــأطـفــال ،نــالــت جــوائــز تكريمية أو
ّ
رش ـحــت لـجــوائــز عــاملـيــة ،لـتـكــون حــاضــرة

في املهرجان .وفيما الحصة األكبر تذهب
بإتجاه إيــران ( 6أفــام) مع عرض ألعمال
ت ـح ــري ــك ودرام ـ ـ ـ ــا م ــن ض ـم ـن ـهــا «ال ـل ــوح ــة
الـعـجـيـبــة» ،و«ال ـخ ــروف ال ـه ــارب» ،سيضم
املـ ـه ــرج ــان أف ــام ــا تـ ـن ــدرج ض ـم ــن أن ـم ــاط
املـغــامــرة والــدرامــا التوثيقية مثل« :النسر
الذهبي» (كازاخستان) 5« ،ليرات» (الهند)،
«رحلة اليوم الطويل» (اليابان)« ،بينوكيو»
(إيطاليا)« ،زرافتي» (هولندا)« ،كرة الفراء
ال ـخــارقــة» (ف ـن ـل ـنــدا) ،ال ــى جــانــب انـتــاجــات
شــركــة «مـيــم» الـتــي عــرضــت فــي السنوات
املاضية.
اخـ ـتـ ـي ــرت األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ت ـح ـمــل «ق ـي ـمــا
إنـســانـيــة» ،وف ــق مــا ق ــال رئـيــس املـهــرجــان
وامل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـش ــرك ــة «م ـ ـيـ ــم» ع ـب ــاس
ش ـ ــرارة .تـعـمــد الـقــائـمــون عـلــى املـهــرجــان،
انتقاء األعـمــال مــن بـلــدان مختلفة الثقافة
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاءات ،لـ ـك ــن ت ـج ـم ـع ـهــا ع ـنــاصــر
م ـش ـت ــرك ــة ،إذ ي ـك ـت ـنــف ك ـل ـه ــا م ـضــامــن
إنسانية كقصة التعاطف مــع املـشـ ّـرديــن،
ّ
والتعرف الى اآلخر،
وبث الثقة في النفس،
وأنماط حياته .ركز شــرارة ،على خاصية
التمسك بالهوية ،بخالف ما تنتجه ّ
ّ
وتروج
له «الثقافة الهوليوودية» ،التي تنتج عنها
«سـلــوكـيــات وأف ـعــال» تــريــد تنميط الحياة

الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ب ـش ـك ــل مـ ـ ّـوحـ ــد فـ ــي ال ـل ـب ــاس،
والـطـعــام ،وحـتــى التفكير .مــروحــة األفــام
املـعــروضــة ،تـهــدف إلــى تعريف املشاهد/ة
إلــى حيوات آخــريــن ،وكيفية عيشهم ،ولو
غابت املشتركات فيما بينهم .ويرى شرارة
ّأن هــذه األعمال ّ
تعبر عن هويات بلدانها،
وال تذوب في املصنع الهوليوودي ،وبالتالي
ّ
ّ
بالتعرف
تشكل فرصة للجمهور اللبناني
إلــى الخصوصيات الثقافية واالجتماعية
في كل بلد.
إذًا ،س ـت ـن ـط ـلــق ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي الـ ـص ــاالت
اللبنانية فــي الـبـقــاع ،وب ـي ــروت ،والـجـنــوب،
وال ـ ـش ـ ـمـ ــال .وإذا لـ ــم تـ ـت ــواف ــر ال ـ ـصـ ــاالت
السينمائية ،ستخصص قاعات للعروض
ك ـم ــا س ـي ـح ـصــل فـ ــي الـ ـه ــرم ــل ،وم ـس ــرح
«رسـ ـ ــاالت» (ال ـغ ـب ـيــري) .األفـ ــام املـخـتــارة
ُدب ـل ـجــت إل ــى الـعــربـيــة الـفـحـصــى (خــاصــة
األف ـ ــام ال ـهــول ـنــديــة وال ـف ـن ـل ـنــديــة) ،وأخ ــرى
إلــى اللهجة العامية الـســوريــة ،خاصة تلك
التي تحمل طابعًا كوميديًا .يــرى شــرارة،
أنـ ــه رب ـم ــا ي ـص ـعــب ع ـل ــى ال ـط ـف ــل ،مـتــابـعــة
الـتـ ّـرجـمــة الـعــربـيــة أس ـفــل ال ـشــاشــة ،فـكــان
الحل بالدبلجة إلى العربية ،كي يفهم سياق
األحداث بشكل جيد .وهذا األمر ـ كما يقول
ـ كان يحيط به وجهانّ :
األول سلبي ،ألنه
أبـعــد املـشــاهــد عــن اإلط ــاع عــن كـثــب على
أنماط الثقافية واالجتماعية لهذه البلدان.
لـكــن ف ــي امل ـقــابــل مـنـحـتــه الــدبـلـجــة فــرصــة
أســاس ـيــة لـلـفـهــم وال ـتــرك ـيــز ف ــي سـيــاقــات
األفـ ـ ــام .يــأتــي «م ـه ــرج ــان أفـ ــام الـعــائـلــة»
ضمن سلة إنتاجات تتماشى بالتوازي مع
صناعة األف ــام األنيميشن ،والوثائقيات
التي تتوالها الشركة ،إلــى جانب الجهود
التي تسعى إلــى تعزيز ثقافة الـقــراءة لدى
الناشئة واألط ـفــال ،عبر التشبيك مــع دور
نشر لبنانية وخارجية.
«مهرجان أفــام العائلة» :مــن  7إلى
 31كانون األول (ديسمبر) في كافة
الصاالت اللبنانية.
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STATION BEIRUT

אש ו

IMED ALIBI - FRIGYA
)(TN/FR/BF
א א −
א

TANIA SALEH
)(LB/SE
א א

مهرجان أفالم المقاومة
عودة إلى لبنان
بعد غياب  8سنوات ،يعود «املهرجان
الدولي ألفالم املقاومة» في دورته الـ
 15إلى لبنان بعد اختتام فعالياته
في إيرانُ .يستهل البرنامج اليوم
( )18:45بعرض فيلم «أحداث
الظهيرة» بحضور مخرجه محمد
حسني مهدويان (الصورة) في مسرح
«الجمعية اللبنانية للفنون ـ رساالت»
(املركز الثقافي لبلدية الغبيري ـ بئر
حسن) ،يليه غدًا الثالثاء عرض «سرو
تحت املاء» لباشه آهنكر في سينما
« »2000 AKفي صور (جنوبًا ـ .)18.45
في اليوم التالي ،يستضيف مسرح
«رساالت» شريط «مضيق أبو غريب»
( )18:45لبهرام تولكي ،قبل الختام
يوم الخميس عرض ومناقشة فيلم
«إمبراطورية جهنم» لبرويز شيخ
طادي ( )14:00مع منتجه ومدير
املهرجان محمد خزاعي ،في ذات املكان
والتوقيت.
من اليوم لغاية  6كانون ّ
األول ـ  18:45ـ
مسرح «رساالت» (بئر حسن) وسينما «AK
( »2000صور) .لالستعالم78/839532 :
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يوميات ناقصة

ُ
ميراث الخائف

ُ
وباب ُه ُ
السماء ُ ،
ُ
الريح،
سقف ملجئي
ُ
ولست خائفًا.
...
مع ذلك
ُّ
ُ
َ
(أصحابي املرتابون)
األصحاب
ال َيكف
عن سؤالي
فل
عن
موضع ال ِق ِ
ِ
ُ
َ
ّ
الخفي ِة التي ُأ ِّ
والك َّـو ِة
املفتاح
خب ُئ فيها
َ
وكلمة ِّ
سر امليراث.
 :أصحابي ّ
الطيبون...
ّ
ربما معهم الحق أصحابي.
ّ
ُّ
ّ
ُ
صوص ...معهم كل الحق.
أصحابي الل
ً
ُ
فهمّ ،أوال وأخيرًا ،يريدون أن يعرفوا
َ َّ َ
َ
َ
أين أخفي مطمورة ذهبي ،وأ ِدلة
جرائميَ ،...و قلبي؟
 :أصحابي ّ
القديسون...
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