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ثقافة وناس

مهرجان

«متروبوليس» تحتضن أفالم اللجوء

تلك الطريق المستحيلة الى ّبر األمل
أم ـ ــس ،ان ـط ـل ـقــت الـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــان ـي ــة مــن
م ـ ـه ـ ــرج ـ ــان «م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـقـ ــى إال نـ ــوصـ ــل»
السينمائي بحلقة نقاشية فــي «دار
الـ ـنـ ـم ــر» ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،ح ـ ــول م ـســألــة
ال ـه ـج ــرة وال ــاج ـئ ــن وك ـي ـف ـيــة تـعــامــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــات ال ـع ــامل ـي ــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة
معها .واب ـتــداء مــن مـســاء الـيــوم حتى
م ـ ـسـ ــاء الـ ـسـ ـب ــت  4تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي
(نــوفـمـبــر) ،تستضيف «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ ـ بـيــروت)
 16فيلمًا هي حصيلة املهرجان الذي
تقيمه «منظمة هينريش بل ـ الشرق
األوسـ ـ ـ ــط» ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «ال ـس ـف ــارة
السويسرية في لبنان».
يـتـخــذ امل ـهــرجــان مــن ع ـبــارة «م ــا بقى

إال ن ــوص ــل» ع ـنــوانــا ل ــه .ت ـلــك الجملة
التي يـ ّ
ـرددهــا الالجئون فــي رحالتهم
ال ـط ــوي ـل ــة ل ـع ـب ــور ال ـ ـحـ ــدود ه ــرب ــا مــن
م ـش ـك ــات ب ــاده ــم ال ـك ـث ـي ــرة .ي ـح ــاول
املهرجان البحث في األسباب املباشرة
وغير املباشرة التي تدفع الناس إلى
الهجرة واللجوء ،عبر دعوته  16فيلمًا
ً
روائـيــا ووثائقيًا قصيرًا وطــويــا من
ف ــرن ـس ــا وال ـس ــوي ــد ول ـب ـن ــان وس ــوري ــا
وأمـ ـي ــرك ــا وف ـن ـل ـن ــدا وت ــرك ـي ــا وبـ ـل ــدان
ّ
أخرى .تركز الدورة الثانية على أحوال
الـ ـق ــارة األف ــري ـق ـي ــة وآف ــات ـه ــا الـيــومـيــة
التي تقضي على آخــر اآلمــال املتبقية
لسكانها للبقاء فيها :اإلتجار بالبشر
وال ـت ـغ ـي ــر املـ ـن ــاخ ــي ،وال ـكــولــون ـيــال ـيــة

الجديدة التي تصادر أراضي السكان
األصـلـيــن هــي بـعــض ه ــذه املـشـكــات.

مآسي أفريقيا
المعاصرة ومعاناة
الالجئين السوريين
ورحالتهم اليومية

إلــى جانب مآسي أفريقيا املعاصرة،
سـ ـنـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ـ ـ ــى امل ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـف ــردي ــة
والـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن
ولــرحــاتـهــم الـيــومـيــة« .أح ــام تائهة»
( )6/4للمخرج ش ــادي زي ــدان يصور
تجارب الالجئني السوريني واألفغان
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،فـيـمــا
ّ
يظهر «مفتاح غرفة الغسيل» ()11/3
لفيديريك فـلــوراي وفـلــوريــان دوفيني
بطريقة كوميدية االصـطــدام الثقافي
ب ــن ال ـش ـع ــب ال ـس ــوي ـس ــري وال ـس ـك ــان
الجدد في قسم الخدمات االجتماعية.
أما فيلم «سالمات من أملانيا» القصير
( )11/4ل ـل ـب ـنــانــي رام ـ ــي ق ــدي ــح وآن ــا
غــون ـجــاك ،فـيـحــاكــي ال ــواق ــع اللبناني

السوري الذي يدفع بشاب لبناني إلى
شــراء جــواز سفر ســوري مـ ّ
ـزور للهرب
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا .ع ـلــى ال ـب ــرن ــام ــج أع ـمــال
أخ ــرى تستكشف ال ـظ ــروف املـتــراكـمــة
الـتــي تــدفــع الـنــاس إلــى تــرك بلدانهم،
سـتـخـتـتــم ع ــروض ـه ــا م ـس ــاء األح ـ ــد 5
تشرين الثاني في «روكـســي سينما»
(حمانا) و«ستار سينما» (النبطية).

* ال ــدورة الثانية مــن «مــا بقى إال نــوصــل»:
حـ ـت ــى  5تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي (ن ــوفـ ـمـ ـب ــر) ـ ـ
«مـتــروبــولـيــس أمبير صــوفـيــل» (األشــرفـيــة
ـ ـ بـ ـي ــروت)« ،روكـ ـس ــي سـيـنـمــا» (ح ـمــانــا)،
و«س ـت ــار سـيـنـمــا» (الـنـبـطـيــة) .لــاسـتـعــام:
01/216037

من البرنامج
«آسف ألني غرقت» ــ حسين نخال وديفيد حبشي

«رحلة األمل» ـــ خافيير كولير

«شكرًا على المطر» ــــ جوليا ضهر وكيسيلو موسيا

اليوم ـ س 18:30 :وغدًا ـ س 20:15:ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

اليوم ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

اليوم ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال رسـ ــالـ ــة
يـ ـعـ ـث ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مــع
ج ـث ــة ش ـخ ــص غ ــرق
في البحر ،ال نعرف
إن ك ــان ــت حـقـيـقـيــة
أو ال ،ي ـح ــاول فيلم
«آســف ألني غرقت»
( 6د) لحسني نخال
ودي ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــد ح ـب ـش ــي
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر واقـ ـ ـ ـ ـ ــع
ال ـل ـج ــوء امل ـ ـ ّـر وســط
صمت السياسيات
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة .فـ ــي
فيلمهما األنيميشن
القصير الــذي افتتح املهرجان أمــس ،ينطلق الفنانان اللبنانيان من
قصة مــراهــق يـغــرق اثـنــاء هــربــه ،بـهــدف رصــد مصير االرت ـحــال عبر
البحر ،الذي ينتهي بآالف الجثث الغارقة لالجئني سوريني وآخرين
من بلدان مختلفة.

ي ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف
املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ف ـي ـل ــم
«رح ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــل»
( 110د) لـلـمـخــرج
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــري
خـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــر ك ــولـ ـي ــر
الـ ـ ـ ــذي نـ ـ ــال ج ــائ ــزة
«أوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار أف ـض ــل
فـيـلــم أج ـن ـبــي» عــام
 .1990م ــدف ــوع ــان
ب ــاألمــل وب ـخــرافــات
ع ــن ن ـج ــاح األت ـ ــراك
اقتصاديًا في سويسراّ ،
يقرر الزوجان حيدر ومريم أن يبيعا كل ما
يملكانه في قريتهما في جنوبي شرق تركيا .يصمم الزوجان على
املغادرة برفقة واحد من أبنائهما الثمانية هو محمد علي .بني تركيا
وإيطاليا وســويـســرا ،يقودنا الشريط فــي هــذه الرحلة الكابوسية،
ويتوقف عند ظروف اللجوء غير الشرعي باالستناد إلى وقائع قصة
حقيقية.

ألعـ ــوام مـتـتــالـيــة ،بقي
ال ـ ـفـ ــاح األب ال ـك ـي ـنــي
كـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــو مـ ــوس ـ ـيـ ــا
ّ
يصور تأثيرات التغير
املـنــاخــي عـلــى الحقول
ال ـك ـي ـن ـي ــة وال ــواسـ ـع ــة،
وعـلــى فالحيها الذين
ينتظرون املـطــر كزائر
ب ـخ ـي ــل .يـ ـع ـ ّـد وثــائ ـقــي
«ش ـ ـك ـ ـرًا عـ ـل ــى املـ ـط ــر»
( 87د ـ ـ  )2017وثيقة
م ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة ملـ ــوس ـ ـيـ ــا
وللمخرجة النرويجية جوليا ضهر حول التغير املناخي الذي صار
سببًا مباشرًا لشكل جديد من اللجوء .عبر كاميرته ،يأخذنا موسيا
إلى املعاناة اليومية للفالحني ،والظروف املتقشفة ملن يعيشون في
تلك املساحات الشاسعة التي يزيدها غياب املطر يباسًا .سيعرض
الشريط مجددًا عند السابعة والربع من مساء األحد  5تشرين الثاني
في «روكسي سينما» (حمانا) و«ستار سينما» (النبطية).

«الحمير الميتة ال تخشى الضباع» ــ يواكيم ديمر

«خيوط السرد» ــ كارول منصور

«الولد والبحر» ـــ سامر عجوري

غدًا ـ س 18:00 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

 11/3ـ ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

غدًا ـ س 18:00 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـخـ ـف ــي
يـجـتــاح أفــريـقـيــا ألسـبــاب
تزعم القضاء على الفقر،
والتنمية .يالحق املخرج
ال ـس ــوي ــدي يــواك ـيــم ديـمــر
م ـ ـظـ ــاهـ ــر ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ــأس ـ ــاة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي ف ـي ـل ـم ــه
«الـحـمـيــر املـيـتــة ال تـخـشــى ال ـض ـبــاع» ( 80د ـ ـ  .)2016بــن الــوثــائـقــي
ّ
يظهر الشريط دور البنوك والحكومات ورج ــال األعمال
والــروائــي،
الـغــربـيــن واملـسـتـثـمــريــن ال ـج ــدد ف ــي االس ـت ـيــاء عـلــى أراض ل ــم يعد
ألصحابها األثيوبيني الحقيقيني سلطة عليها .يتوقف الشريط عند
التأثير الكارثي لهذه الظاهرة ،وعند األطراف املشاركة بها مثل البنك
الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية.

ف ــي وث ــائ ـق ــي «خ ـي ــوط الـ ـس ــرد» (كـتــابــة
سحر مـنــدور) لـكــارول منصور ،سنرى
فلسطني عبر أحالم  12امرأة فلسطينية،
وحيواتهن قبل الشتات .تجري املخرجة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ـق ــاب ــات مـ ــع م ـح ــام ـي ــات،
وف ـن ــان ــات ،وربـ ــات م ـن ــازل ،ونــاش ـطــات،
ومـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــات ،وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــات ي ـج ـمــع
ب ــن قـصـصـهــن ف ــن الـتـطــريــز الـتـقـلـيــدي
الفلسطيني .أما الخالصة فهي حكاية
نـســويــة جـمــاعـيــة عــن فلسطني املحتلة
ترويها كل من سعاد العامري ،وليلى
ع ـط ـشــان ،وأم ــل ك ـعــوش ،ولـيـلــى خــالــد،
وم ـ ـ ــاري نـ ـ ــزال ب ـط ــاي ـن ــة ،وورائ ـ ـ ـ ــدة ط ــه،
ومالك الحسيني عبد الرحيم ،وال سيما
طوقان غندور ،وأخريات.

«تحت الجلد» ـــ ديلفين ديلوغيت وسيسلي آليغرا

« 8حدود 8 ،أيام» ـــ أماندا بايلي

 11/4ـ س 20:00 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»

 11/3ـ س 20:15 :ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
تجربة كهذه ال تترك أثرها على الجلد فحسب .مخرجتا وثائقي
«تحت الجلد» ( 72د ـ ـ  )2015ديلفني ديلوغيت وسيسلي آليغرا
تتعمقان فــي الـتــأثـيــرات النفسية الـكــابــوسـيــة للناجني مــن رحلة
اإلتـجــار بالبشر فــي سيناء .تقابل املخرجتان الفرنسيتان عــددًا
مــن الـنــاجــن مــن مـخـيـمــات الـتـعــذيــب فــي ص ـحــراء سـيـنــاء :روبـيــل
وج ـيــرمــانــي ووف ـي ـل ـمــون وغ ـي ــره ــم ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ف ــي ال ـقــاهــرة
واستوكهولم .سنستمع إلى قصصهم ،ومعاناتهم وتأثيرها على
عائالتهم ،فيما سنتعرف إلى هذه القضية الوحشية التي تجري
بصمت ،واملدفوعة بالطمع واللهاث وراء الربح.

عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـخـ ــرافـ ــات
ال ـب ـع ـي ــدة ،ي ــرس ــم ســامــر
ع ـ ـجـ ــوري عـ ــوالـ ــم بــدي ـلــة
لـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـط ـ ـفـ ــل
الـ ـس ــوري إيـ ــان ال ـكــردي
التي تصلح أيضًا لتكون
قـ ـ ـص ـ ــة كـ ـ ـ ــل طـ ـ ـف ـ ــل الق ـ ــى
املصير نفسه في البحر.
ي ـل ـجــأ املـ ـخ ــرج ال ـس ــوري
إل ــى األنيميشن ليحكي
لنا قصة مألوفة جدًا عن
واقع اللجوء في العالم في فيلمه القصير «الولد والبحر» ( 6د ـ .)2016
إنها حكاية طفل صغير ،غطس إلى أعماق البحر ليهرب من الحرب،
واقع بالده الجديد .لكنه سرعان ما يجد نفسه عالقًا وسط الشاشات
والصور اإلعالمية التي شوهت صورته وحرفت قصته.

فــي « 8ح ــدود 8 ،أي ــام» ( 60د ـ ـ  ،)2016ت ـقـ ّـدم أم ــانــدا بايلي
بورتريهًا للمرأة السورية شام خالل فترة الحرب في بالدها.
ترافق املخرجة األميركية هذه األم السورية التي ّ
تقرر الهرب
من واقع الحرب ،وواقع اللجوء في لبنان لتأمني حياة أفضل
لولديها .إنها رحلة قاسية وعــابــرة للحدود تواجهها األم
ّ
تصور بايلي الكارثة السورية من
بمفردها لثمانية ليال.
ّ
خالل هذه العائلة الصغير .سنتعرف إلى اللحظات الثقيلة
التي يعانيها األفراد على طريق الهرب ،فيما تظهر الكاميرا
مشاعر القلق الداخلية والعالقة الحميمية بني األم وأوالدها.

