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ثقافة وناس

مهرجان

«أسبوع الفيلم األلماني» ينطلق الليلة في «متروبوليس»:
مكابدات اللجوء ...والنازيون الجدد!

الدورة الرابعة من «أسبوع الفيلم األملاني» صارت
جــاهــزة .بــالـتـعــاون بــن «معهد غــوتــه» فــي بيروت
و«ج ـم ـع ـيــة م ـت ــروب ــول ـي ــس» ،س ـن ـشــاهــد سـبـعــة من
أح ـ ــدث األفـ ـ ــام األمل ــان ـي ــة ابـ ـت ــداء م ــن م ـس ــاء ال ـيــوم
الخميس حتى األول من تشرين األول (أكتوبر) في
بيروت).
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ
ّ
يــدعــو املـهــرجــان مجموعة مــن األف ــام الـتــي مثلت
أمل ــان ـي ــا ف ــي املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،ك ـم ــا يـحـتـفــي

بــال ـت ـجــارب الـسـيـنـمــائـيــة ال ـشــابــة وال ـج ــدي ــدة مثل
امل ـخــرجــة ال ـك ــردي ــة األمل ــان ـي ــة ســولــن يــوســف الـتــي
تعود إلــى كردستان الـعــراق في شريطها الدرامي
الـعــائـلــي .االفـتـتــاح مــع شــريــط  In the Fadeلفاتح
أكني الجديد الــذي ينكأ العالقات التركية األملانية
مــن خ ــال الـهـجـمــات الـعـنـصــريــة لـلـنــازيــن الـجــدد.
األوضاع السياسية واألمنية في أملانيا ،تلهم عددًا
كبيرًا من األفالم التشويقية والدرامية التي تعالج

ظـ ــروف ال ـل ـجــوء ال ـعــربــي ف ــي ب ــرل ــن ،فـيـمــا يتسلل
ماضي العاصمة األملانية وجــدارهــا إلــى الحيوات
الشخصية لألبطال.
أمــا املـهــرجــان ،فـيـ ّ
ـوجــه تحية إلــى املغنية واملمثلة
األملانية الراحلة مارلني ديتريش ( 1901ـ  ،)1992من
خالل عرض أربعة من أشهر أفالمها األملانية ،وتلك
التي صنعت شهرتها فــي هوليوود الثالثينيات
واألربعينيات (منع بعضها في بلدها األم بسبب

 In the Fadeلفاتح أكين

«منزل بال سقف» لسولين يوسف

 21/9ــ س20:30 :

 22/9ــ س20:00 :

كـمــا معظم أفــامــه ،ال يبتعد  106( In the Fadeد
ـ  )2017لفاتح أكني ،عن العالقات األملانية التركية.
شريط املخرج التركي األملاني الذي اختير لتمثيل
أملــانـيــا فــي «األوس ـك ــار  »2018سيفتتح املـهــرجــان.
ت ـخ ـس ــر ك ــاتـ ـي ــا كـ ــل شـ ـ ــيء دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة :زوجـ ـه ــا
الـتــركــي وابـنـهـمــا يـقـتــان فــي هـجــوم إرهــابــي يقف
وراءه النازيون الـجــدد .سيكون هــذا فاتحة الفيلم
التشويقي ،الــذي يجعل من كاتيا األملانية امــرأة تبحث عن العدالة لتنالها بيدها رغم تدخل األجهزة
األمنية .مناخات أملانيا ،والعنصرية املعاصرة ّ
تخيم على الفيلم الذي يستند إلى أبحاث حول هجمات
النازيني الجدد ضد األقليات في أملانيا بني عامي  2000و.2007

 Tiger Girlلجايكوب الس
 23/9ــ س20:00 :

 25/9ــ س20:00 :
تواصل هيلني البحث عن معنى وسط ركود حياتها:
زواجها البائس ،غياب الحب واألطفال وأخيرًا الله.
فــي  102( Original Blissد ـ ـ  )2016املـقـتـبــس عن
روايـ ــة لالسكتلندية أ .ل كـنـيــدي بــالـعـنــوان نفسه
( ،)1997يجمع سفني تاديكن عناصر متعددة مثل
الطب النفسي ،والبورنوغرافيا والعنف املنزلي .أما
النتيجة فهي شريط درامي عاطفي يحاول منحنا
ّ
مجرد الرغبة
تصورًا عما يعنيه أن يكون شخصًا بحاجة إلى الحب .هل الكل يستحقون السعادة ،أم
فيها فقط؟ اإلجابة ليست بالبساطة التي يتم طرح فيها أسئلة كهذه ،وهي تحديدًا ما تقود الزوجة
هيلني إلقامة عالقة قاتمة مع طبيبها النفسي.

«قلب ثقيل» لتوماس ستوبر

 Blocks4لمارفن كرين

 28/9ــ س20:00 :

 29/9ــ س20:00 :

تذوب التجربة الشخصية للمالكم هربيرت بتاريخ
برلني بشقيها الشرقي والغربي .لم يفز بطل املالكمة
السابق بمباراة واحدة منذ انهيار جدار برلني .في
«قلب ثقيل» ( 109د ـ  )2015لتوماس ستوبر ،الذي
نال جائزة «الفيلم األملاني ـ  »2016يتخلى هربيرت
عن املالكمة جزئيًا ،حيث يعمل حارسًا لناد ليلي،
فيما يصرف وقته املتبقي في تدريب تلميذه إيدي.
بني أمـجــاده الضائعة ،وخـســارات تلميذه ،وأزمــاتــه العائلية التي أبعدته عن ابنته ســانــدرا لسنوات،
ّ
يتهاوى الرجل الذي عاش في أملانيا الشرقية ،داخل الحمام .لكن تشخيصه بمرض عصبي فتاك يفتح
أبواب املاضي مجددًا ،بعد قطيعة طويلة معه.

يدعو املهرجان سلسلة  Blocks4التلفزيونية (107
د ـ ـ  )2017/2016للمخرج النمسوي مــارفــن كرين.
ّ
في هذه الدراما العنيفة ،يسلط العمل الضوء على
الظروف البائسة في بعض تجمعات برلني من خالل
أحد التجمعات العربية هناك .الجريمة واملخدرات
والدعارة وغسيل األمــوال تبدو الوظائف الوحيدة
امل ـتــوافــرة وس ــط ال ـظ ــروف الـقــاسـيــة ال ـتــي يعيشها
ّ
طوني .عندما يحاول الشاب الخروج منها سيصطدم بعقبات وكتل تجذرت على مر السنوات .هناك
سيجره إلى هذه املستنقعات مجددًاّ ،أولها الروابط العائلية التي ّ
ّ
تهدد شرفه لترميه في مواجهة
ما
الشرطة ورجال األمن.

«ليال مشرقة» لتوماس أرسالن
ٍ

تحية إلى مارلين ديتريش

 30/9ــ س20:00 :

( 1901ـ )1992

يــأخــذنــا امل ـخــرج الـتــركــي األمل ــان ــي تــومــاس أرس ــان
ف ــي رح ـل ــة مـيـنـيـمــالـيــة إلـ ــى ع ــاق ــة أب ب ــاب ـن ــه .فــي
«ليال مشرقة» ( 86د ـ  )2017الــذي تنافس
شريطه
ٍ
ع ـلــى ج ــائ ــزة الـ ــدب الــذه ـبــي ف ــي «م ـه ــرaج ــان بــرلــن
السينمائي» ،يحافظ أرسالن على العالقة الداخلية
املشحونة بني مايكل وابنه لويس .بعد قضاء معظم
حياته فــي بــرلــن ،هناك مــا سيقتطع غياب الرجل
ّ
ويذكره بماضيه .يعود الرجل إلى النرويج للمشاركة في جنازة والده ،وللقاء ابنه الذي صار عمره 14
عامًا .في السيارة ،سنستمع إلى الحوارات املكثفة بني لويس ووالده ،اللذين يقف املاضي كجدار صلب
في عالقتهما املستحيلة.

«أس ـبــوع الفيلم األملــانــي ـ ـ  :»4ب ــدءًا مــن الثامنة مــن مساء
ال ـيــوم الخميس حـتــى األول مــن تـشــريــن األول (أكـتــوبــر)
ـ ـ «م ـتــروبــول ـيــس أمـبـيــر صــوف ـيــل» (االش ــرف ـي ــة ـ ب ـي ــروت).
لالستعالم01/204080 :

تنقل سولني يوسف الشتات العراقي الـكــردي إلى
األجواء العائلية في فيلمها الروائي ّ
األول «منزل بال
سقف» ( 117د ـ  .)2016بعد وفــاة والدتهم ،يحاول
األبناء الثالثة آالن وجــان وليا الذين يعيشون في
أملــانـيــا تحقيق رغبتها بــأن تــدفــن فــي ال ـعــراق .لكن
هذا لن يكون باملهمة السهلة ،إذ ستصطدم بعراقيل
كثيرة .الـعــودة إلــى الـبــاد مـجــددًا ستشحن الفيلم
ّ
بالتوتر .هناك سيعي أفراد العائلة مجددًا املسافة التي تفصل بينهم ،فيما سيواجهون العائلة األكبر
ّ
ً
ّ
والتطورات األمنية والسياسية في بالدهم .علمًا أن املهرجان يقيم لقاء بني يوسف والجمهور البيروتي،
بعد عرض فيلمها.

 Original Blissلسفين تاديكن

بـعــد قـصــة ح ــب م ـتــوتــرة قـ ّـدم ـهــا ف ــي Love Steaks
( ،)2013يعرض فيلم جايكوب الس الجديد Tiger
 91( Girlد ـ ـ ـ  )2017ال ـ ــذي ان ـط ـل ـقــت ع ــروض ــه في
«مهرجان برلني السينمائي» .يعتمد فيلم الحركة
على االرتجال في السيناريو ،وهو األسلوب الذي
ل ـجــأ إل ـي ــه الس ف ــي أف ــام ــه ال ـس ــاب ـق ــة .ف ــي شــريـطــه
النسوي الجديد ،ينقلب مسار الشابة مارغريت مع
ّ
تحولها إلــى «فانيال» .مع تايغر ،سيشكالن ثنائيًا عنيفًا مستعدًا ملواجهة حــروب الشارع الصغيرة
بثياب األمن .تتوالى األحداث بسرعة في الشريط ،حيث تنخرط الشابتان في صراعات بهدف الدفاع عن
ّ
تتحول إلى ما يتنافى مع قناعتهما.
النفس ،قبل أن

ً
مــواقــف ديـتــريــش امل ـعــاديــة لـلـنــازيــة) ،وصـ ــوال إلــى
آخ ــر أفــامـهــا ال ــذي تـلـتــه عــزلــة طــويـلــة فــي شقتها
الباريسية.

«إذا لم تكن تملك شيئًا سوى صوتها ،فإنها تستطيع
تمزيق قلبك به وح ــده» ،هــذا ما قاله همنغواي عن
املمثلة واملغنية والناشطة األملانية مارلني ديتريش
ال ـتــي يحتفي بـهــا امل ـهــرجــان ه ــذه الـسـنــة .يستعيد
الحدث أربعة أفالم لوجه أملانيا الخالد في هوليوود،
في احتفاء بمسيرتها الفنية بني كباريهات أملانيا
ً
وصــوال إلى هوليوود .في املهرجان سنشاهد فيلم
«مالك أزرق» لجوزيف فون ستيرنبرغ ( )9/26الذي صنع شهرتها العاملية األولى ،ثم الفيلم األملاني THE
 WOMAN ONE LONGS FORلكورت برنهاردت ( ،)10/1وفيلمها الهوليوودي  Stage Frightأللفرد
هيتشكوك ( ،)9/24وشريطها األخير  Just A Gigoloلديفيد هيمينغز (.)9/30

