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امــرأة طردهــا زوجهــا مــن البيــت، كهــل حرمتــه طليقتــه 
مــن رؤيــة ابنتــه، شــاب يهــرب مــن بطــش منحرفيــن وشــيخ 
ُمقعــد يلفظــه أبنــاؤه إلــى الشــارع. وفــي الشــارع يلتقون، 
مجبريــن علــى البقــاء معــا لمواجهــة المخاطــر في مجتمع 

أعلــن العصيــان فاختــاروا هــم أيضــا العصيــان.
ليلــة  بــه،  وتنتهــي  الليــل  فــي  تنطلــق  الفيلــم  أحــداث 
واحــدة كانــت كافيــة لقلــب حيــاة هؤالء الذيــن تمردوا على 
حياتهــم وعلــى كل النواميــس. وبيــن الظلمــة والضــوء 
كانــت كاميــرا جيالني الســعدي تصور هــذا التغيير الزمني 
كمــا تنقــل تفاصيــل العالقــة بيــن الشــخصيات األربعــة التــي 
شــخصية،  المنفعــة  كانــت  إن  والعــداء  النفــور  يحكمهــا 

والتقــارب والتعــاون إن كانــت المصلحــة مشــتركة.
والشــعبية  أحيانــا  الراقيــة  األحيــاء  بيــن  تجوالهــم  فــي 
أحيانــا أخــرى كانــت تتــراءى لهــم تونــس جديــدة فــي كل 
مــرة وهــي تخــرج مــن تحــت األرض فيســعدوا برهــة قبــل 
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أن يجرفهــم الطوفــان ليقفــوا مــن جديــد أمــام واقعهــم.
ويعتــرف المخــرج أن الوضــع العــام فــي البــالد حيــن صــور 
الفلــم منــد ســنة قــد أثــر علــى العمــل ألنــه تأثــر بــه. فقــد 
أدار كاميــراه فــي ليــل ُفــرض فيــه حظــر التجــوال، حيــن كان 
مثــل أغلــب التونســيين يجهــل مصيــر البــالد ومــا يــزال. وأكــد 
انــه، فــي »عصيــان« ال يصــور بالضــرورة حيــاة المهمشــين ـ 
كمــا فعــل فــي »خرمــة »و »عــرس الذيــب« فلــم يعــد هنــاك 
معنــى لكلمــة مهمشــين فــي مجتمــع يعيــش أغلــب أفــراده 
ظروفــا صعبــة ويتطّلــع إلــى المســتقبل بغموض فــي الرؤية 

حســب قولــه. 
فلــم  فــي  رئيســيا  دورا  قريــع  محمــد  يــؤدي  أخــرى  مــرة 
للجيالنــي الســعدي ليكــون رابــع أدواره منــد مشــاركته فــي 
أول أفــالم الســعدي الطويلــة »خرمــة« ثــم »عــرس الذيــب« 
و«وينــو بابــا«.  ويقــول قريــع إنــه ال يعلــم ســر اختيــاره لكــن 
تجمعــه عالقــة صداقــة و«عشــرة« مــع مخــرج يتعامــل مــع 

الممثليــن كشــركاء فــي العمــل. ونحــن نقــول ان الســعدي 
ربمــا يجــد فــي قرّيــع مالمــح الشــخصيات التــي يكتبهــا فــي 

أفالمــه. 
التجــارب والســنين مــن العمــل مــع جيالنــي  وبعــد هــذه 
الســعدي يؤكــد محمــد قريــع أن أفالمــه تميزهــا الواقعيــة 
والتغريــب فــي آن، وهــي تثيــر أحاســيس المشــاهد كمــا 
الممثــل »فالعمــل مــع الســعدي ليــس ســهال إذ ال يمكــن 
بحــال تجــاوز التأثــر النفســي للممثــل حيــن تجســيد الــدور 
يتطّلــب  مــا  وهــو   « والقتامــة  الظلمــة  مــن  أجــواء  فــي 

حرفيــة عاليــة واســتحضار أدوات تمثيــل خاصــة.
وقــد القــى فيلــم »عصيــان« فــي عرضــه األول ضمــن أيــام 
قرطــاج الســينمائية إقبــاال جماهيريــا كبيــرا كمــا أنه مرشــح 
الروائيــة  األفــالم  قائمــة  فــي  الذهبــي  التانيــت  لنيــل 
الطويلــة لهــذه الــدورة. ويؤكــد المخــرج أن أكثــر مــا يعنيــه 
هــو أن يلقــى الفيلــم مثــل هــذا اإلقبــال عنــد عرضــه فــي 

القاعــات الحقــا مباشــرة بعــد المهرجــان.
األفــالم  بيــن  مــن  أيضــا  كان  »عصيــان«  فيلــم  أن  نذّكــر 
التــي وقــع اختيارهــا للعــرض ضمــن قســم »أيــام قرطــاج 
الخميــس  صبيحــة  وذلــك  الســجون«  فــي  الســينمائية 
تابــع  الــذي  المخــرج  بحضــور  القصريــن  بســجن  نوفمبــر   4
الفيلــم مــع الســجناء وحضــر النقــاش معهــم وتفاعــل مــع 
قراءاتهــم لمــا جــاء فــي الشــريط مــن أحــداث ومضاميــن.   

أربعــة أشــخاص يلتقــون فــي ليلــة شــتاء اشــتدت فيهــا المظاهــرات، ال يهــم إن كانــوا هاربيــن مــن معيشــهم اليومــي أو مطروديــن 
مــن مــكان مــا... طــردوا منــه، األهــم انعتاقهــم مــن كل القيــود االجتماعيــة والماديــة والنفســية واألخالقيــة إذ ال شــيء يعنــي أكثــر 

مــن التحــرر حتــى وإن كانــت الجريمــة هــي الســبيل. 
تبر النعيمي 



هــذا تقريبــا مــا نجــح فــي طرحــه ثلــة مــن الســينمائيين الليبييــن الذيــن 
بــرزوا فــي الســنوات األخيــرة بتقديــم أعمــال تلفزيونيــة وســينمائية 
المخــرج  تطــرق  إذ  النطــاق.  واســع  ودوليــا  عربيــا  استحســانا  نالــت 
والمنتــج أســامة رزق إلــى الصعوبــات التــي تواجههــا صناعــة الســينما 
والدرامــا فــي ليبيــا منــذ الســتينات إلــى اليــوم وطــرح مســالة البحث عن 
فــرص التســويق لألعمــال الليبيــة علــى مســتوى عربــي خاصــة في ظل 
انتشــار منصــات المشــاهدة. وطــرح المخــرج ســامر العامري الــدور الذي 
تلعبــه مؤسســة ليبيــا لألفــالم الفتيــة فــي تجميــع صنــاع الســينما فــي 
بلــده ومــا تواجهــه التجربــة مــن صعوبــات وتحديــات فيما اســتند المخرج 
ــاج انطالقــا مــن  ــات التــي تواجــه عمليــة اإلنت مهنــد لميــن إلــى الصعوب

تجربتــه الخاصــة.
ــد الــذي ال يــزال يــرزح  ويبــدو أن قــدر الســينما باألســاس فــي هــذا البل
القطاعــات  ببقيــة  مقارنــة  السياســية،  والهــزات  الحــرب  وطــأة  تحــت 
الفنيــة والثقافيــة، هــي أن تظــل مكبلــة وخاضعــة »للسياســي« علــى 
مــر الســنين التــي عقبــت االســتقالل إلــى اليــوم. لذلــك اختــار بعــض صنــاع 
الســينما والناشــطين فــي المجــال الخــروج مــن هــذا »القمقــم« الــذي 
ــة والبحــث عــن ســبل تأســيس مســارات أخــرى  ــه األوضــاع المحلي فرضت
خــارج »األطــر« الليبيــة بمــا قــد يســاهم فــي مســاعدة األجيــال الصاعــدة 
المختصــة فــي المجــال علــى كســر واجتيــاز هــذه الحواجــز الداخليــة 
ووضــع أســس ولبنــات مشــروع ســينمائي نوعــي قوامــه زاد بشــري 
جغرافــي  وفضــاء  لهــا  حــدود  ال  وطموحــات  التجــارب  لخــوض  مهيــأ 

»خــام« ومــادة ثقافيــة وحضاريــة متفــردة بذاتهــا. 
 

                            الدولة والمشهد الثقافي 
أجمــع أغلــب المتدخليــن فــي هــذه النــدوة علــى أن المشــهد الثقافــي 
بجميــع مكوناتــه وعناصــره ظــّل مكبــال بيــد الدولــة. طيلــة عقــود ممــا أثــر 
ســلبيا علــى الحركــة الثقافيــة عامــة ومســتوى اإلبــداع واإلنتــاج بشــكل 
خــاص. إذ أكــد المخــرج والمنتــج أســامة رزق أن الحديــث عــن الســينما 
فــي ليبيــا يعــد مــن قبيــل »المحظــور« اليــوم. بعــد أن عمــد النظــام 
الحاكــم إلــى بســط نفــوذه علــى العمــل الثقافــي منــذ الســتينات إلــى 
حــد 2011 دون ســبب مقنــع. مستشــهدا علــى ذلــك بقولــه: »ســنة 1966 
كانــت فــي طرابلــس وحدهــا 15 قاعــة ســينما وكانــت مفتوحــة للعــروض 
ــا وتصــل إلــى 4 فقــط مــن بينهــا واحــدة خاصــة  لتشــهد تناقصــا تدريجي
ســنة 2010 لكــن بعــد الثــورة اســتولت بعــض الجهــات المســلحة علــى 
هــذه القاعــات وتــم القضــاء علــى آخــر أمــل بوجــود نشــاط ثقافــي. 
معتبــرا أن شــباب اليــوم فــي حاجــة ماســة إلــى مشــاريع ثقافيــة بمــا 
فــي ذلــك الســينمائية علــى اعتبــار أن الحــل الوحيــد إلنقــاذ األجيــال 
الصاعــدة مــن ثقافــة المــوت واإلرهــاب والظالميــة التــي تســتقطبهم. 
ــاج الســينمائي علــى امتــداد  ــر أن تحكــم الدولــة فــي مســار اإلنت واعتب
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عقــود أثــر علــى المنجــز الثقافــي مــن حيــث الكــم والكيــف إذ هنــاك 
تقريبــا بيــن 130 و150 فيلمــا وثائقيــا منــذ الســتينات إلــى اليــوم وثالثــة 
أفــالم طويلــة فقــط بمــا فيهــا أفضــل إنتاجيــن عربييــن »الرســالة« وعمــر 

ــار«.  المخت
فــي ســياق متصــل أكــد مهنــد لميــن أنــه مــن خــالل محاولتــه تأســيس 
شــركة إنتــاج كآليــة ضروريــة لبلــورة مشــروعه الــذي يســعى إلنجــازه 
مــن  بجملــة  اصطــدم  البصــري،  الســمعي  مجــال  فــي  وتكريســه 
الصعوبــات التــي تجعــل التفكيــر فــي مثــل هــذه المبــادرات مــن قبيــل 
المســتحيل وذلــك لعــدم وجــود قوانيــن وتشــريعات خاصــة بمثــل هــذه 
الــذي اضطــره، وبعــد  الثقافــة األمــر  المســائل علــى مســتوى وزارة 
محاوالتــه المتكــررة إليجــاد حــل وهــو الهجــرة إلــى ألمانيــا وبعــث شــركة 
إنتــاج هنــاك كلفتــه وقتــا ومصاريــف إضافيــة. واعتبــر أن هــذه الوضعيــة 
كانــت ســبب هجــر أغلــب الناشــطين فــي المجــاالت الفنيــة والثقافيــة 
الذيــن حافظــوا علــى تمســكهم بمــا اختصــوا فيــه. فــي المقابــل عديــد 
الكفــاءات والمشــاريع والتجــارب قبــرت بســبب هــذه العوائــق ألن الدولــة 

محــاور وقضايــا وإشــكاليات عديــدة تمــت إثارتهــا فــي نــدوة »الســينما الليبيــة: الواقــع واآلفــاق« التــي انتظمــت يــوم أمــس فــي إطــار برنامــج الــدورة الثانيــة والثالثيــن أليــام قرطــاج الســينمائية، فكانــت فرصــة  
لمعرفــة واقــع الفــن الســابع فــي هــذا البلــد المغاربــي واالطــالع عمــا تزخــر بــه مــن تجــارب ومشــاريع ســينمائية ودراميــة التــي حجبــت عنهــا األحــداث السياســية والصراعــات المســلحة األضــواء فضــال عــن إعــادة 
البحــث فــي الذاكــرة الجماعيــة عــن التاريــخ المنســي والنبــش فــي تجــارب تونســية ليبيــة مشــتركة فــي المجــال وبحــث الجيــل الصاعــد مــن الســينمائيين الشــبان عــن فــرص »التشــبيك« لصنــع آفــاق أرحــب خاصــة فــي 
ظــل اســتعداد عــدد كبيــر مــن الســينمائيين فــي تونــس لالنخــراط فــي مشــروع التأســيس والبنــاء لســينما ليبيــة جديــدة  وعلــى أســس قانونيــة وتنظيميــة وهيكليــة فاعلــة ورغبــة عــدد مــن صنــاع الفــن الســابع 

فــي بلــدان المغــرب الكبيــر فــي المســاعدة علــى هــذا المســتوى بمــا يؤســس لســوق إنتــاج وترويــج مغاربيــة مشــتركة نظــرا لتقــارب الثقافــات والتاريــخ. 

آليــة  عــن  بعيــدا  والفنيــة  الثقافيــة  للمشــاريع  أهميــة  تولــي  ال  لــم 
»الرقابــة« والتحكــم فــي التوجــه والمحتــوى. ويــرى أســامة رزق أن 
الدولــة الليبيــة بأنظمتهــا وحكوماتهــا المتعاقبــة قبــل 2011 وبعدهــا 
ــر الســينما مســألة مهمــة للشــعوب األمــر الــذي جعــل الســينما  ال تعتب

الليبيــة غائبــة عــن المهرجانــات والتظاهــرات الدوليــة.

                                 منصات بديلة لإلنتاج والتسويق 
لئــن أجمــع المشــاركون فــي هــذه النــدوة من ســينمائيين شــبان من ليبيا 
علــى غيــاب المهرجانــات والتظاهــرات الثقافيــة والســينمائية، إال أن فتح 
الــدورة الحاليــة أليــام قرطــاج الســينمائية المجــال للســينما الليبيــة ال 
»تتكلــم« وتعبــر عــن كينونتهــا بصــوت عــال عبــر تخصيــص قســم لعــرض 
مجموعــة مــن األفــالم الليبيــة مــن مختلــف األنمــاط ولتجــارب مختلفــة 
مشــيرا إلــى أن هــذه النــدوة تحســب للمهرجــان. علمــا أن هــذه الــدورة 
الثالثــة فــي تاريــخ »األيــام« التــي تســجل مشــاركة الســينما الليبيــة بعــد 
أن كانــت أول مشــاركة للمخــرج عبــد اهلل الــزروق فــي دورة 1977 وســنة 
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2019 بالفيلــم الروائــي القصيــر »الســجين والســجان« لمهنــد لميــن. 
ودعــا أســامة رزق إلــى ضــرورة البحــث عــن آفــاق تعــاون دولــي مشــترك 
مــع تونــس أو البلــدان المغاربيــة علــى اعتبــار أنهــا الســوق الوحيــدة 
التــي يجــب المراهنــة عليهــا بيــن صنــاع الدراما والســينما في المســتقبل 
للترويــج والتســويق ألعمالهــا. مســتندا فــي دفاعــه عــن هــذا التوجــه 
إلــى مــا وجــده مــن صعوبــات فــي محاولــة الترويــج ألعمــال دراميــة 
وســينمائية مــن إخراجــه أو إنتاجــه فــي منصــات مشــرقية بتعلــة »أزمــة 
اللهجــة« غيــر المفهومــة علــى حــد تعبيــره مــن ناحيــة وتخوفــه مــن 
تأثيــر الدعــم علــى اإلنتــاج مــن جهــات غربيــة أو خليجيــة فــي المســتقبل 
علــى المحتــوى والتحكــم فيــه بمــا قــد يضــر بالخصوصيــة المحليــة أو 
المغاربيــة مــن ناحيــة أخــرى. وبيــن أن بعــث منصــة »تــوك« اســتطاعت 
رغــم حداثــة بعثهــا تقديــم مــادة ثقافيــة ورياضيــة متميــزة لجماهيــر 
مغاربيــة. وأكــد فــي نفــس اإلطــار مــدى اســتفادة المشــاريع والتجــارب 
الليبيــة التــي ظهــرت بمبــادرات فرديــة خاصــة بعــد 2011، مــن التجــارب 
والكفــاءات التونســية ســواء فــي مســتوى تنفيــذ وإنجــاز هــذه األعمــال 
خــالل  مــن  أو  اإلنتــاج  فــي  والمشــارك  بتونــس  تصويرهــا  يتــم  التــي 
ــادي كفــاءات فــي  ــن التــي تلقونهــا علــى أي ــات التدريــب والتكوي عملي

كتابــة الســيناريو واإلخــراج وإدارة الممثــل وغيرهــا.

                                         المعوقات واألهداف
نــّزل المخــرج الشــاب ســامر العامــري مبادرتــه ببعــث »مؤسســة ليبيــا 
لألفــالم« التــي كانــت والدتهــا بمهرجــان قابــس ســنة 2013 ورأت النــور 
ســنة 2020 فــي إطــار مبــادرة مدنيــة مجانيــة إلنقــاذ الســينما الليبيــة 
ولــم شــتات المختصيــن فــي المجــال مــن مختلــف األجيــال والتوجهــات 
فــي هــذا »الهيــكل« الــذي ســيكون دليــال لتجميــع الســينمائيين وهمــزة 
اختــاروا  لمــن  ســواء  والتظاهــرات  المهرجانــات  وبيــن  بينهــم  الوصــل 
االســتقرار والعمــل بالمهجــر أو غيرهــم مــن المولعيــن بالعمــل فــي 
الشاشــتين الكبيــرة والصغيــرة فــي ليبيــا. وبيــن أنــه نجــح إلــى حــد اآلن 
فــي تجميــع انخــراط أكثــر مــن 250 شــخصا بيــن مخرجين وكتــاب ومصورين 
وغيرهــم. وهــو يعتبــر هــذه الخطــوة علــى غايــة مــن األهميــة  فــي 
والتكويــن  التالقــي  عبــر  الســينمائيين  مــن  جديــد  لجيــل  التأســيس 

والتواصــل مــع المهرجانــات والجهــات الداعمــة. 
  

                                     سينما في بلد دون سينما
مــن جانبــه اعتبــر المخــرج الشــاب مهنــد لميــن أن الحديــث عــن ســينما 
ــد ليــس بــه ســينما وال يؤمــن سياســيوه بهــذا الفــن هــو أشــبه  فــي بل
بالنجــاح  يقينــه  عــن  عبــر  المقابــل  فــي  ولكنــه  الصخــر.  علــى  بالنحــت 
فــي تــدارك جملــة هــذه الحواجــز والصعوبــات بفضــل اإلرادة القويــة 
لمجموعــة مــن الشــباب المبــدع مــن الجنســين والمولــع بممارســة هــذا 
الفــن كهوايــة واحتــراف، منّوهــا فــي الغــرض بمــا وجــدوه من تســهيالت 
فــي المجــال مــن تونــس التــي كانــت حاضنــة لعديــد التجــارب واألعمــال. 
وبّيــن أنــه انطالقــا مــن نجاحــه بتجربتــه الخاصــة فــي تحــدي كل الصعــاب 
وبعــث شــركة إنتــاج خــارج حــدود الوطــن، تمكــن بعدهــا مــن دخــول عديــد 
منصــات  علــى  والصعــود  الخــاص  بإنتاجــه  العالــم  فــي  المهرجانــات 

التتويــج، يمكــن لحلــم المجموعــة أن يصبــح حقيقــة. 
وأجمــع كل المشــاركين فــي النــدوة مــن تونســيين وليبييــن علــى أن 
ضــرورة  أصبحــت  مشــتركة  إنتاجــات  وتقديــم  مشــاريع  فــي  الدخــول 
ــرات والتطــورات المســجلة  تمليهــا الظــروف والحاجــة فــي ظــل المتغي
اليــوم علــى مســتويين إقليمــي وعالمــي. إذ أكــد أســامة رزق أن العمل 
علــى األرض الليبيــة اليــوم يعــد مــن قبيــل المغامــرة ومــن المســتحيالت 
ألســباب أمنيــة وتنظيميــة فيمــا نــوه بمــا وجــده مــن دعــم وتســهيالت 
فــي الغــرض فــي تونــس. وهــو العامــل الــذي يجعلــه يدافــع بشــدة 
الثقافــي  للمشــهد  خدمــة  المعطــى  هــذا  تطويــر  ضــرورة  علــى 
والســمعي البصــري فــي البلديــن فــي مرحلــة أولــى ليكــون مغاربيــا 

فــي مرحلــة ثانيــة. 

جانب من فعاليات الندوة



مساهمة المرأة التونسية
...عن أزمة الكاتب والنفاقفي بناء الجمهورية الجديدة

فاز بجائزة »شبكة«

»سواد عينيك« لطارق الصردي  »دار الباشا« لنوفل صاحب الطابع
في المسابقة الرسمية لألفالم الروائية القصيرة

صــرح المخــرج التونســي نوفــل صاحــب الطابــع الفائــز بجائــزة  
ــار يمنحهــا المركــز الوطنــي  »شــبكة« وقدرهــا عشــرة االف دين
وهــو  الجديــد  الســينمائي  مشــروعه  أن  والصــورة  للســينما 
الفتيــات  وثائقي/روائــي طويــل يحكــي عــن تأســيس معهــد 
العــام  المقيــم  زوجــة  قبــل  مــن   1900 ســنة  الباشــا  بنهــج 
الفرنســي حيــث كان التعليــم فــي تلــك الفتــرة مقتصــرا علــى 
الذكــور، كمــا يتعــرض شــريطه إلــى تاريــخ دخــول اللغة الفرنســية 
إلــى مناهــج التعليــم التونســي ويقــول أنــه خالفــا لمــا يعتقــد 
البعــض أن وجودهــا كلغــة ثانيــة ارتبــط باالســتعمار الفرنســي 
للبلــدان االفريقيــة فتونــس اختــارت تدريــس اللغــة الفرنســية 
قبــل االســتعمار بأربعيــن ســنة 1937 عندمــا تســلم أحمــد بــاي 
الحكــم وقبلــه كان التعليــم فــي تونــس يقتصــر علــى الكتاتيــب 
وجامــع الزيتونــة فــي غيــاب المــواد العلميــة ومــع االحتــالل 
ــر 1830 شــعرت تونــس بالخطــر الداهــم وقــرر  الفرنســي للجزائ
حكامهــا تغييــر المناهــج التعلميــة باســتدعاء مدرســين أجانــب 
والكيميــاء  والفيزيــاء  كالرياضيــات  العلميــة  المــواد  لتدريــس 
ومعهــا دخلــت اللغــة الفرســية ويمكــن اعتبــار أن هــذه الخطــوة 
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كانــت حافــزا للحداثــة والتجــدد الذيــن أسســا لتونــس الحديثــة.
تــدّرس  كانــت  التــي  الصادقيــة  المدرســة  علــى  التعريــج  مــع  طبعــا 
البــالد منهــم  بنخبــة  آن ذاك  أجيــال عرفــت  تخرجــت  الذكــور ومنهــا 

بورقيبــة...  الحبيــب 
الفيلــم يغــوص فــي فتــرة ما قبل االســتعمار الفرنســي وخالله ويرّكز 
باألســاس علــى تأســيس معهــد نهــج الباشــا وبدايــة تدريــس الفتيــات 
التونســيات وتقّبــل المجتمــع لهــذه المســألة وتحّولــه ســنة 1947 إلــى 
مدرســة اعداديــة يهتــم فــي قســم منــه بتكويــن الممرضــات كيفيــة 
المعهــد ســنة 1952  تلميــذات  التعاطــي معهــا وكذلــك مســاهمة 
تطالــب  االســتعمار وخروجهــن فــي مظاهــرات  الوقــوف ضــّد  فــي 
برحيلــه عــن البالد...وكيــف شــكلت هــذه المجموعــة المثقفــة فــي بنــاء 

الجمهوريــة الجديــدة إثــر االســتقالل.
نوفــل اعتبــر أن قســم »شــبكة« الــذي يشــارك فيــه ألول مــرة واجهــة 

مهمــة تســاهم فــي تقديــم المشــاريع وتســاعد علــى إنجازهــا.  
يذكــر أن نوفــل صاحــب الطابــع ســبق لــه أن أخــرج »الكتبيــة« )2002( 

.)2014(  « و«الزيــارة 

كاتــب غــارق فــي روتينــه وحزنــه يحاول بكل الوســائل تحرير نفســه 
مــن بــؤس حياتــه اليوميــة، يســبح فــي عالمــه الخــاص راقصــا بيــن 
الواقــع والكاميــرا... هــذا ملخــص فيلــم »ســواد عينيــك« للمخــرج 
األفــالم  مســابقة  بــه  يخــوض  الــذي  الصــردي  طــارق  الشــاب 
الروائيــة القصيــرة... وفيــه يطــرح عــدة إشــكاليات تتعّلــق بالحيــاة 
الزوجيــة وتفاصيــل العالقــات الخاصــة والنفــاق االجتماعــي عــالوة 

علــى أزمــة المثقــف فــي محيطــه.
الفيلــم ومدتــه 12 دقيقــة ويــؤدي فيه حلمي الدريدي شــخصية 
الكاتــب، وهــو مقتبــس عــن روايــة كتبهــا طــارق وٌنشــرت فــي 
ــا الســيد« وحّولهــا إلــى ســيناريو شــريط  فرنســا تحــت عنــوان »أن
»كان«  لمهرجانــي  األوليــة  القائمــة  ضمــن  اختيــاره  تــم  طويــل 

ناجية     
ناجية السميري 

وقبــل   ...2019 ســنة  األمريكــي  »ســاندانس«  ومهرجــان  الفرنســي 
تقديمــه كفيلــم روائــي طويــل فــي قــادم األيــام حّولــه إلــى شــريط 

قصيــر يشــارك فــي فعاليــات الــدورة الحاليــة لأليــام الســينمائية. 
ــن تونــس وباريــس،  ــب ومخــرج تونســي يعيــش بي طــارق الصــردي كات
تكــّون فــي رحــاب الجامعــة التونســية للســينمائيين الهــواة ومعهــا 
انتــاج  شــركة  بعــث  واالبــن«...  األب  »باســم  بينهــا  مــن  أفالمــا  أخــرج 
للمخــرج  كاج«  »مــاري  فيلــم  أنتجــت  التــي  فرنســا  فــي  ســينمائي 
حلمــي الدريــدي الــذي يعــرض خــالل األيــام الســينمائية ضمــن قســم 

نظــرة علــى الســينما التونســية.
لطــارق أفــالم أخــرى تنتمــي إلــى صنــف الوثائقــي والتحريــك شــارك 
فــي  تشــكك  الســينمائية  مشــاريعه  المهرجانــات،  عديــد  فــي  بهــا 

االجتماعي

البنــى االجتماعيــة والموروثــات اإليمانيــة والعالقــات القمعيــة 
داخــل النظــام األبــوي... كمــا يحــاول مــن خــالل اســتعماله لتقنيــات 

التصويــر كســر بعــض القوالــب وخلــق كاميــرا متحــررة إليجــاد رؤيــة 
بصريــة تضــّج بالصــور والــدالالت. 



حيــاة  االنتخابيــة وظــروف  الحملــة  أجــواء  الفيلــم  ينقــل   
»غفــران« بحــي هــالل المحــاذي للعاصمــة ويحكــي بعــض 
المواقــف والعراقيــل التــي واجهتهــا خــالل حياتهــا  مــن 
مدينــة قابــس )موطنهــا األصلــي( إلــى العاصمــة كاشــفا 
راكمتــه مــن مشــاعر وأفــكار  أثنــاء ذلــك شــيئا ممــا  فــي 
بلونهــا  عالقــة  فــي  ومحيطهــا  وعائلتهــا  نفســها  عــن 

. »األســود« 
                 عنصرية على الطريقة التونسية

كانــت مصاحبــة لحركــة »غفــران« فــي  الكاميــرا  أن  ومــع 
ألبنــاء حّيهــا  تنقالتهــا وزياراتهــا وجلســاتها ومشــاركتها 
مشــاكلهم وأفراحهــم إال أّنهــا لــم تتمحــور بالكامــل حــول 
أوضــاع  عــن  للحديــث  تعّلــة  جعلتهــا  بــل  الشــخصية  هــذه 
الثــورة علــى  التــي تمــّر بظــروف اســتثنائية بعــد  تونــس 
مختلــف األصعــدة. وقــد بــرزت خــالل الفيلــم حالــة االســتياء 
والتذّمــر واليــأس التــي بــدأت تغــزوا نفــوس التونســيين 
فــي عالقتهــم بالطبقــة السياســية واالنتخابــات ولــم تكــن 
تيمــة »العنصريــة« قويــة فــي الفيلــم ولــم تأخــذ حجمــا 
أكبــر مــن حجمهــا فــي الواقــع بــل اتضــح أن شــعور التمييــز 
والنقــص واإلهانــة تتقاســمه فئــات كثيــرة مــن  التونســيين 

مهمــا كانــت ألوانهــم. وهــذا مّمــا يحســب للفيلــم.
السياســة  مــن  اليــأس  منــاخ  الشــريط  يظهــر  مــا  وبقــدر 
مــن  التونســيون  بــه  يتمّتــع  مــا  يبــرز  فإنــه  والسياســيين 
ذكاء وبراغماتيــة فــي تعالمهــم مــع الحمــالت االنتخابيــة 
أهميــة  أخــرى  جهــة  مــن  أصحابها.ويبّيــن  اختــالف  علــى 
العمــل الجمعياتــي والحزبــي خاّصــة وهــو مــا يبــرز فــي 
ــت عــن التحــّول الــذي حــدث  شــهادة »غفــران« التــي تحّدث
فــي شــخصيتها ومــا راكمتــه مــن تجربــة حياتيــة وميدانيــة 
جعلتهــا أكثــر انفتاحــا وإيجابيــة برغــم أّنهــا لــم تفــز فــي 

االنتخابــات. 
              استكمال للمشروع  السينمائي النسوي

اســتمرار  فإنــه  الوثائقــي  الصنــف  مــن  الفيلــم  أن  ومــع 
يمكــن  الــذي  الســينمائي  العمــاري«  »رجــاء  لمشــروع 
جــرأة وعمقــا  األشــّد  التجــارب  أحــد  مبالغــة  اعتبــاره دون 
التونســية  الســينما  فــي  المــرأة  وضعيــة  مقاربــة  فــى 
والعربيــة. وتكمــن جــرأة »العمــاري« فــي كونهــا لــم تحصــر 
نظرتهــا لمعانــاة المــرأة التونســية فــي ســياق النظــرة 
ظلــم  مــن  عليهــا  يمــارس  لمــا  العامــة  السوســيولوجية 
وتمييــز فــي الحقــوق االجتماعيــة والمهنيــة )كمــا يظهــر 
التالتلــي، وســلمى  أفــالم مخرجــات مثــل »مفيــدة  فــي 
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بــكار« ومخرجيــن مثــل »النــوري بوزيــد«( وإنمــا ذهبــت إلــى أعمــق مــن ذلــك 
إذا اتســعت نظرتهــا لتبــرز معانــاة المــرأة المطّلقة، والمــرأة األرملة والمرأة 
التــي لــم تتــزّوج فيمــا تجبــر عليــه مــن كبــت ومنــع جنســي وعاطفــي كثيــرا 
مــا يضطّرهــا لتتحــّول إلــى جســد بــارد وعنيــف ومتشــّنج وعدوانــي. وقــد 
ظهــرت هــذه المشــاغل والقضايــا فــي أفالمهــا الروائيــة الطويلــة »ســتار 

أحمــر« و«الّدواحــة« و«جســد غريــب«. 
                         من »ستار أحمر« إلى »الّدواحة« و«جسد غريب«

فقــد التقطــت فــي فيلم«ســتارأحمر« بــذكاء تعبيــر األّم »ليليا«/المطّلقــة 
عــن حاجاتهــا الجســدية  بالّرقــص أمــام المــرآة ولــو ســّرا داخــل بيتهــا. كمــا 
تنّبهــت بــذكاء إلــى ملــل البنــت مــن مبالغــة األّم فــي العنايــة بهــا، مّمــا 
يدفعهــا إلــى البحــث عــن فضــاءات أخــرى تلّبــي حاجتهــا للفــرح والرقــص 
التــي  الشــرقّي  الرقــص  والمتعــة والتواصــل، وقــد وجدتــه فــي حصــص 
تواظــب عليهــا، وفــي ســهرات أعيــاد الميــالد والمناســبات التــي تجمعهــا 
بأصدقائهــا وزمالئهــا، بعيــدا عــن منــاخ البيــت الــذي طبعتــه األّم الحزينــة 
بمالمحهــا وصمتهــا الموجــع. ويجعلنــا البنــاء الخرافــّي للســرد الفيلمــّي 
واإلجرامــّي  العنيــف  الفعــل  نتفّهــم  »الدّواحــة«  الثانــي  شــريطها  فــي 
ــة ومنعهــا، فقــد اندفعــت  ــة دفــن الرغب ــه عقلي ــذي يمكــن أن توصــل إلي ال
البنــت إلــى قتــل أّمهــا وأختهــا الكبــرى الّلتــان كانتــا تمنعانهــا مــن الخــروج، 
ومــن الحّريــة، ومــن التعبيــر عــن جوعهــا المــاّدّي والعاطفــّي والجنســّي..

وهكــذا يبــرز فيلــم »الّدواحــة« أّن المنع والرفض يؤّججــان الرغبة ويذكيانها 
ــا يطفئــان. فالرغبــة لــم تنتــه مــن عالمــي األّم والبنــت الكبــرى، إذ  أكثــر مّم
األّم تمــارس نوعــا مــن االمتــالك الذكــورّي الملتــّذ علــى البنــت، كنــوع مــن 
التعويــض عــن حرمانهــا، وتتزّيــن فــي غنــج أمــام المــرآة، بينمــا تمــارس البنــت 
الكبــرى االســتمناء كنــوع مــن التعويــض عــن حرمانهــا الجنســّي. ويواصــل 
فيلــم »جســد غريــب« الحفــر فــي هــذه المشــاغل عبــر قّصــة أخــرى صــّورت 
جغرافيــة  كانــت  ســواء  غربــة  وقــع  علــى  تعيــش  التــي  األجســاد  ُلبــس 
الحيــرة  الرفــض والقبــول، وبيــن  بيــن  المــرأة والّرجــل  أو شــخصية، غربــة 
والغمــوض، كلهــا تباينــات حملتهــا الشــخصيات الرئيســية الثــالث، شــخصيات 
تاهــت فــي بحــر الضيــاع قبــل أن تطفــو علــى الســطح فــي موعــد متجــدد مــع 

الحيــاة.
                                                 على سبيل الخاتمة

ويمكــن القــول إّن تجربــة المخرجــة »رجــاء لعمــاري« هــي امتــداد لتجــارب 
ــة إنتاجهــا  ــز علــى قّل مختلفــة فــي الســينما التونســية، وهــي ســينما تتمّي
األخالقيــة  للذهنيــة  المزعجــة  المواضيــع  طــرح  فــي  الفكريــة  بجرأتهــا 
المحافظــة التــي تــكاد تهيمــن علــى إطــار التلّقــي العــام للجمهــور خصوصــا 
للســينما، ولقــد تمّكنــت هــذه الســينما بفضــل أعمــال مخرجيهــا المتمّيزيــن 
مــن أمثــال )»النــوري بوزيــد«، و«فريــد بوغدير«، و«ســلمى بــكار«، و«مفيدة 
التالتلــي« وآخريــن( مــن أن تكــون رائــدة عربيــا فــي بلــورة رؤيــة فكريــة 
وجماليــة، تعتبــر أّن التحريــر السياســّي والفكــرّي ال يمكــن أن يكتمــل، وأن 
يكــون ناجعــا، ســوى بتحريــر العقــل والجســد والخيــال، تحريــر المــرأة والرجــل 
فــي نفــس الوقــت ، ألّنــه ال يمكــن الدفــاع عــن بلــدان، أو تحقيــق نهضــة، 
بمجتمعــات مــا يــزال أفرادهــا يعانــون أغــالل الكبــت والقهــر واالســتبداد 

والتمييــز بمختلــف أشــكاله

تشــارك المخرجــة التونســية »رجــاء العمــاري« فــي الــدورة الجديــدة أليــام قرطــاج الســينمائية بفيلــم وثائقــي  يحمــل عنــوان« غفــران ووعــود اّلربيــع« وذلــك فــي قســم 
نظــرة خاصــة علــى الســينما التونســية. ويتابــع الشــريط  قّصــة »غفــران« الفتــاة ذات البشــرة الســوداء  والخمــس وعشــرين ربيعــا التــي اختــارت أن تســاهم فــي تغييــر واقــع 

النســاء التونســيات وخصوصــا األقليــة الســوداء عبــر المشــاركة فــي االنتخابــات التشــريعية لســنة 2019.
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