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 10جوائز لدعم األفكار واإلنتاج...

قرطاج المحترفين تعلن عن جوائزها

فيلم ريش لعمر الزهيري:

يتحول الفقر إلى حالة وأسلوب حياة
حين
ّ

الشريط الجزائري «حلم» للمخرج عمر بلقاسمي

إيقاع هادئ يعكس غليانا حقيقيا

الرسمية لألفالم الطويلةالطويلة
الشريط الجزائري «حلم» في المسابقة ّ

إيقاع هادئ يعكس غليانا حقيقيا

اختــار المخــرج عمــر بلقاســمي فــي شــريطه ال ّروائي
األول «حلــم» إيقاعــا رتيبــا ،ليرغــم جمهــوره علــى
ّ
مشــاركة أهالــي إحــدى القــرى الجبليــة في منطقة
القبائــل الجزائرية شــيئا من إيقــاع حياتهم اليومية.
وهــو إيقــاع لــم يعــد يحتملــه الشــاب «كوكــو»
بروحــه المندفعــة نحــو الموســيقى والحريــة
والحيــاة مــا جعلــه فــي نظــر رجــال القريــة شــخصية
ملعونــة ،مريضــة نفســيا ،خارجــة عــن النســق ،غيــر
متــأدب ويحتــاج للعــاج ليعــود إلــى نظــام القريــة
ّ
ونواميســها.
يجبــر فــي البدايــة علــى أن يعالج نفســيا فــي المدينة
ـن الطبيــب يشــهد بصحتــه النفســية ،فيعــود إلــى
ولكـ ّ
القريــة وإلــى عائلتــه الصغيــرة ليجــد مســاندة قويــة
خاصــة الــذي وقــف بعناد
منهــا ومــن أخيــه «محمــود» ّ
ضـ ّـد رغبــة رجــال القريــة فــي طــرده منهــا.
يتحكّ
م
الرجــال المحافظ والــذي
وعلــى خــاف موقــف ّ
فيــه الشيخ/الشــاب الــذي يص ّلــي بهــم فــي المســجد
تع ّبــر النســاء فــي همــس عــن إعجابهــن ب»كوكــو»
الــذي وجــدن فيــه مثــال الشــاب المتعــاون والــودود
الرجــال لهــذا الســبب.
والــذي يغــار منــه ّ
ينقــل الشــريط إيقــاع هــذه القريــة ومناخاتهــا الجبليــة
الراقصــة وأنــواع
وبعــض أغانــي أفراحهــا ولوحاتهــا ّ
اللّبــاس والحلــي فيهــا ويمنحنــا لحظــات ممتعــة مــن
الفــرح والبهجــة التــي تظهــر فــي مالمــح الفتيــات
خاصــة بينمــا يغلــب األســى والحــزن علــى
الصغيــرات ّ
مالمــح النســاء الكبــار والعجائــز بســبب مــا يعانينــه مــن
إنهــاك يومــي وبــؤس عاطفــي فــي مجتمــع قــروي
محافــظ.

يذكّ رنــا الشــريط بقصــص وروايــات وأفــام احتفــت بمــا
يعــرف ب»مجنــون القريــة» وهــي شــخصية رمزيــة
كثيــرا مــا كانــت تع ّلــة ســردية لروايــة مــا تعيشــه قريــة
مــن صعوبــات التحـ ّـول مــن زمــن إلــى آخــر.
ومــع اإليقــاع الــذي رافــق كاميــرا «عمــر بلقاســمي»
يصــور بحــب وشــوق إيقــاع القريــة ومناظرهــا
وهــو
ّ
الجبليــة الســاحرة فقــد نقــل وضعيــات وشــخصيات
التحــول االجتماعــي
ع ّبــرت بشــكل درامــي عــن عنــف
ّ
الــذي يهـ ّـدد القريــة بالتحـ ّـول إلــى وضع جديــد يقاوم
الرجــال المحافظيــن فــي يــأس مــن أجــل إيقافــه.
ّ
شــريط» حلــم» يعكــس مــع هــدوءه الظاهــر غليانــا
كبيــرا يظهــر فــي موقــف األخويــن «محمــود»
و»كوكــو» وبعــض النســاء اللّواتــي ينظــرن بأمــل فــي
مســتقبل مغايــر ألطفــال القريــة فــي طــور حضــاري
جديــد (دخــول البارابــول وبدايــة االنفتــاح علــى عالــم
عاصــف).
نظــن أن فيلــم «حلــم» يناســب الجمهــور الكبيــر
ال
ّ
عمــا تعـ ّـود عليــه
للســينما التجاريــة ،فإيقاعــه مختلــف ّ
الجمهــور .إنــه فيلــم يع ّبــر عــن وجــه مــن وجــوه
التحــول التــي لــم يكــن ألي قريــة إمكانيــة الهــروب
ّ
منــه.
األول
شــريط واعــد لمخــرج
ّ
الروائــي ّ
يقــدم فيلمــه ّ
فــي عرضــه العالمــي.
بقلم كمال الشيحاوي

قرطاج للمحترفين

شبكة وتكميل  10جوائز لدعم االفكار واالنتاج...

« منصــة قرطــاج للمحترفيــن « بورشــتيها « شــبكة « التــي تعنــى بتطويــر االفــكار الســينمائية و» تكميــل « التــي تهتــم بمــا بعــد االنتــاج
كانــت وال زالــت واحــدة مــن المطالــب الملحــة لمهنيــي الســينما وصناعهــا والمهتميــن بهــا فــي افريقيــا والعالــم العربــي  ،ومنــذ نشــأتها
ســنة  2014مــا إنفكــت « منصــة قرطــاج للمحترفيــن « تتعــزز مــع تتالــي الــدورات ألنهــا تحولــت الــى فرصــة ذهبيــة للشــباب وللحالميــن باالنتاج
الســينمائي مــن تحقيــق مــا يصبــون اليــه...
وخالل الدورة  32تواصلت أشغال المنصة من  1إلى  3نوفمبر  2021بمشاركة  8مخرجين في « شبكة « و  7مخرجين في « تكميل «
وبعــد مــداوالت لجنــة التحكيــم المتكونــة مــن الســادة « دورثــي وينــر ( المانيــا ) وبــوكاري ســوادوغو ( بوركينافاســو ) وجيســكا خــوري (
لبنــان ) وكريســتوف روالن ( بلجيــكا ) والحبيــب العطيــة ( تونــس ) كانــت النتائــج علــى النحــو التالــي :
جوائز قسم شبكة
جائــزة المنظمــة الدوليــة للفرنكوفنيــة وقدرهــا  10أالف أورو فــاز بهــا شــريط دونقــا وهــو فيلــم وثائقــي طويــل (ليبيــا) لمخرجــه
•
مهنــد األميــن
جائـ�زة المركـ�ز الوطنـ�ي للسـ�ينما والصـ�ورة وقدرهـ�ا  10أالف دينــار تونســي وفــاز بهــا فيلــم �Dar El Bacha sur la Voie des Lu
•
 : mièresوثائقــي طويــل (تونــس) لمخرجــه نوفــل صاحــب الطابــع
جائــزة تعاونيــة التأميــن للتعليــم  7000دينــار تونســي للفلــم  : THE KILLING OF A BEASTفيلــم روائــي طويــل (جنــوب أفريقيــا)
•
لمخرجــه فوســي أفريــكا :
جائــزة  : )Durban THE MISSING CAMEL (prestation de participation à Durban FilmMart en 2022فيلــم وثائقــي طويــل
•
(موريتانيــا) لمخرجــه شــيخ نديــاي
جوائز قسم تكميل
جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفنية  € 10000هايش مايش  :فيلم روائي طويل (المغرب) لمخرجه هشام العسري
•
جائزة « ص ّباح إخوان « وقدرها  10آالف دوالر أمريكي وفاز بها فيلم  Sitabaombaلمخرجه Nantenaina Lova
•
جائــزة المركــز الوطنــي للســينما والصــورة  10000دينــار تونســي للفلــم لــون الفســفاط  :فيلــم وثائقــي طويــل (تونــس) لمخرجــه
•
رضــا التليلــي
جائزة )Charbon Studio (prestation de service post-production d’une valeur de 7.000 Euros
•
جائــزة  )Malmoe Arab Film Festival (invitation à participer à MAFF Industry Daysلفيلــم « لــون الفســفاط «  :وثائقــي
•
طويــل (تونــس) لمخرجــه رضــا التليلــي
جائــزة المعهــد الفرنســي بتونــس وقدرهــا  5أالف أورو وفــاز بهــا فيلــم « قــذر  ،صعــب  ،خطيــر « وهــو فيلــم روائي طويل (فرنســا
•
 /لبنــان  /إيطاليــا) لمخرجــه وســام شــرف
فريق تحرير النشرية:
ناجية السميري ـ نايلة الغربي ـ كمال الشيحاوي ـ هيثم حوال ـ إيمان
عبد الرحماني ـ نزيهة غضبان ـ شيماء العبيدي ـ عادل عبيد ـ

1

2

الروائية الطويلة:
مسابقة األفالم ّ

المنافســة شرســة ومؤشــر
التوتــر فــي ارتفــاع
بقلم كمال الشيحاوي
الروائيــة الطويلــة تحظــى تونــس بفرصــة
مــن بيــن األفــام التــي ّ
تمــت برمجتهــا فــي مســابقة األفــام ّ
كبيــرة لنيــل احــدى الجوائــز باعتبــار مشــاركتها بثالثــة أفــام هــي «مجنــون فــرح» لليلــى بــوزي» التــي
ســبق لهــا التتويــج بالتانيــت البرونــزي عــن شــريط «علــى ح ّلــة عينــي» وقــد كان مفاجــأة جميلــة لمــا توفّ ــر
عليــه مــن جــرأة وصــدق وجماليــة خاصــة فــي التعبيــر عــن جيلهــا مــن الشــباب ورؤيتــه الخاصــة للثــورة
وللحريــة الفرديــة خاصــة وشــريط»فرططو الذهــب» لعبــد الحميــد بوشــناق الــذي حقّ ــق نجاحــا جماهيريــا
مدونــة الســينما التونســية ونــال بــه جوائــز دوليــة وثالثهــم
أول فيلــم «رعــب» فــي
ّ
بفيلمــه «دشــرة» ّ
فيلم»عصيــان» للجيالنــي الســعدي الــذي ســبقت لــه المشــاركة بأعمــال ســابقة فــي األفــام الطويلــة
ومنهــا «خرمــة» و»عــرس الذّ يــب» و»بــدون 1و 2و 3ويتم ّيــز «الســعدي» بأســلوب خــاص فــي تنــاول
موضوعاتــه عــن المــوت والجنــس والعنــف.
مشاركات عربية مثيرة
وإلــى جانــب المشــاركة التونســية تتــوزّع بقيــة األفــام علــى مشــاركة مصريــة بفيلميــن همــا «ريــش»
لمخرجــه الشــاب «عمــر الزهيــري» ويعـ ّـد هــذا الفيلــم األكثــر قـ ّـوة فــي التنافــس علــى جوائــز المســابقة
باعتبــار تتويجــه مؤخّ ــرا فــي مهرجانــي»كان» و»الجونــة» الدولييــن بـ ّ
ـكل مــن فرنســا ومصــر وهــو فيلــم
المهمشــين والمعدميــن فــي مصــر بجماليــة زاوجــت بيــن أقصــى درجــات الواقعيــة الفاضحــة
يصـ ّـور حيــاة
ّ
وأعلــى مســتويات الفانتازيــا الخياليــة ومعــه شــريط»أميرة» لمحمــد ديــاب الــذي مــا يــزال فيلمــه
«اشــتباك» المتـ ّـوج فــي احــدى دورات األيــام يشــاهد بقـ ّـوة علــى «نتفليكــس» وهــو فيلــم عــن محنــة
االقتتــال األهلــي وضــرورة ترســيخ ثقافــة القبــول بالمختلــف فــي مجتمعاتنــا .وفــي شــريط «أميــرة»
يعــود «محمــد ديــاب» إلــى تصويــر محنــة الفلســطينيين المعتقليــن وقدرتهــم علــى مواجهــة االحتــال
عبــر تهريــب الســائل المنــوي لألســرى ألجــل اســتمرار إنجــاب األطفــال الفلســطينيين كأحــد طــرق مقاومــة
التطهيــر العرقــي لالحتالل.ومــن المغــرب يشــاهد جمهــور األيــام ضمــن هــذه المســابقة شــريط»علي
صوتــك» وفيــه يبحــر مخرجــه» نبيــل ع ّيــوش» فــي بحــر متالطــم األمــواج مــن آمــال وإحباطــات الشــباب
المغربــي الــذي يقــاوم ليجــد لــه مكانــا فــي مجتمــع ال يعتــرف بــه ،عبــر إســماع صوتــه عاليــا بموســيقى
الريــاح» تشــارك لبنــان بفيلــم يحمــل امضــاء المخــرج
الــراب ورقــص الهيــب الهــوب .وتحــت عنــوان» وحدهــا ّ
الشــاب «كريــم قاســم» الــذي يخــوض تجربــة مثيــرة تجمــع الســير الذاتيــة بالتســجيلي والواقعــي للبحــث
ّ
األول
فــي معانــاة العميــان وأحالمهــم فــي بلــد
محطم .ومــن الجزائر يشــارك «عمر بلقاســمي» بفيلمه ّ
«حلــم» وهــو روايــة عــن بدايــات التحـ ّـول العاصــف فــي القــرى الجبليــة البعيــدة فــي الريــف الجزائــري.
ونصيب افريقيا من المسابقة
وفــي نقلــة نوعيــة للســينما الصوماليــة ،يشــارك المخــرج الصومالــي خضــر أحمــد بفيلمــه الجديــد
«زوجــة حفــار القبــور» .وتــدور أحــداث الفيلــم فــي إحــدى ضواحــي جيبوتــي الفقيــرة ،وتعكــس الظــروف
االجتماعيــة واالقتصاديــة القاســية التــي يعانيهــا أغلــب ســكان مــدن شــرق أفريقيــا المختلفــة .ومــن
افريقيــا أيضــا تشــارك غانــا مــن خــال المخــرج «كوفــي أوفوســو يبــواه» بفيلــم «أماســا تيافــي» ويحكــي
لمــا كانــت صغيــرة ،ولكــن تحـ ّـول
قصــة امــرأة تدعى»أما»كانــت موهوبــة فــي جمــع األعمــال الفنيــة ّ
عــن ّ
ســعيها الســتعادة طفولتهــاالمســروقة إلــى حالــة مــن االنهيــار عندمــا تجنــد حبيبــا ســابقا فــي مهمتها.
ويقتــرح المخــرج الموزومبيقــي «جــواو رييــرو» فيلمــا
يحكــي بنبــرة اســطورية عــن ســطوة جـ ّـدة ال عمــر لهــا .ومــن «ليســوتو» يشــارك المخــرج» يمونــع جيريميــا
موســاس» بفيلــم « l’indomptable feu du printempsيــروى بطولــة أرملــة تبلــغ مــن العمــر ثمانيــن
ســنة فــي مواجهــة التهديــد القســري بســبب بنــاء خــزان يعـ ّـرض قريتهــا للخطــر.
قدمــت يمكــن القــول دون مبالغــة أن المنافســة قويــة وصعبة وأن
وبالنظــر إلــى مســتوى األفــام التــي ّ
لجنــة التحكيــم أمــام اختبــار قــوي جـ ّـدا  ،فهــي واقعــة تحــت تأثيــر معطيــات عديــدة منهــا التتويجــات التي
جــاءت بهــا بعــض األفــام مــن مهرجانــات ذات مصداقيــة دوليــة باإلضافــة إلــى األصــداء التــي تصلهــا
مــن خــال ردود فعــل الجمهــور ووســائل اإلعــام والمقــاالت المكتوبــة ومنهــا أيضــا أشــكال أخــرى مــن
يتعمــد القيــام بهــا بعــض المشــاركين عبــر اإليحــاء بأنهــم
الضغوطــات والتأثيــرات غيــر المباشــرة التــي
ّ
مســتهدفون وأنّهــم ضحايــا بمــا يســاعدهم علــى جلــب تعاطــف اللّجنــة .وعلــى ّ
كل حــال ال شــيء يمنــع
األفــام التــي لــن تتـ ّـوج فــي هــذه الــدورة بــأن تحقّ ــق نجاحــا جماهيريــا عنــد عرضهــا فــي بلدانهــا وال
شــيء يمنــع امكانيــة تتويجهــا فــي مهرجانــات أخــرى.
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حوارات األيام

المخرج الصومالي أحمد خضر:

«زوجة حفار القبور» أخرج السينما الصومالية من العدم
اســتطاع المخــرج والكاتــب الصومالــي الشــاب أن َيخــرج الســينما الصوماليــة مــن العــدم ويضعهــا علــى منصــات التتويــج مــن
البــاب الكبيــر بعــد مــا حققــه فيلمــه الروائــي األول «زوجــة حفّ ــار القبــور» مــن حظــوة منــذ خروجــه إلــى قاعــات العــرض فــي
عــدة مهرجانــات دوليــة لعــل أبرزهــا اختيــاره فــي أســبوع النقــاد بمهرجــان «كان» بدورتــه األخيــرة وتتويجــه بالجائــزة الكبــرى
كأفضــل فيلــم روائــي طويــل بمهرجــان واغادوغــو ببوركينافاســو وترشــيحه لألوســكار.

حاورته :نزيهة غضباني

قريبا الحسم النهائي في مشاريع مشتركة تونسية صومالية مغربية

حاورته نزيهة الغضباني

أحمــد خضــر كان مــن بيــن أبــرز ضيــوف الــدورة الحاليــة أليــام قرطــاج الســينمائية تحــدث فــي الحــوار التالــي عــن تجاربــه الســينمائية فــي
فنلنــدا مقــر نشــأته وإقامتــه وســبب عودتــه لجــذوره الصوماليــة وعالقتــه بالســينما اإلفريقيــة والعربيــة .وتطــرق مســائل أخــرى جــاء
بهــا هــذا الحــوار التالــي:
كيف وجدت أجواء وفعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية؟
هــذه المــرة األولــى التــي أزور فيهــا تونــس وهــو ثانــي مهرجــان فــي قــارة إفريقيــا أحضــره بعــد «واغادوغــو فــي دورتــه األخيــرة،
أعتــرف أنــي صدمــت بقيمــة وأهميــة هــذا المهرجــان وخصوصيــة هــذا البلــد الــذي لــم أكــن أعــرف عنــه شــيئا .لذلــك أعتبــر مشــاركتي
فــي هــذه الــدورة أليــام قرطــاج الســينمائية جــد مفيــدة وفريــدة مــن نوعهــا لعــدة أســباب .ومــا شــدني هــو حــب الجمهــور للســينما
واإلقبــال الكبيــر علــى العــروض .وال أخفــي ســرا أنــي كثيــرا مــا أقــف أمــام القاعــات لالســتمتاع بمشــهد الصفــوف الطويلــة للجمهــور
مــن مختلــف األعمــار الراغبيــن فــي مشــاهدة األفــام .ثــم أن هــذا المهرجــان كان مناســبة للتواصــل مــع صنــاع الســينما فــي البلــدان
العربيــة واإلفريقيــة باألســاس ألن هــذا مــا يعنينــي بصفــة مباشــرة كمخــرج.
بم تفسر هذا التوجه خاصة أنك نشأت وتقيم في فلندا؟
صحيــح أنــي عشــت بعيــدا عــن موطنــي األصلــي ولكــن تربطنــي بالصومــال عالقــة حــب كبيــر ،وجــدت نفســي أســعى لتجســيد ذلــك فــي
كتاباتــي وأعمالــي الســينمائية مــن خــال مــا أســمعه مــن حكايــات وقصــص عــن جيبوتــي والصومــال مــن والــدي ووالدتــي .لذلــك كنــت
حريصــا علــى أن يكــون هــذا الفيلــم الــذي أشــارك بــه فــي هــذا المهرجــان صومالــي مائــة بالمائــة ثــم أن هاجســي فــي المســتقبل هــو
العمــل علــى النهــوض بالفــن الســابع فــي بلــدي باألســاس والعــودة إلــى جــذوري اإلفريقيــة.
كيف تقيم واقع السينما الصومالية؟
ال أجانــب الصــواب إذا أجزمــت إنــه ليــس هنــاك ســينما فــي الصومــال وإنمــا مجــرد تجــارب ومبــادرات شــخصية لــم ترتق بعد إلى مســتوى
االحتــراف .ويكفــي القــول أنــه ال توجــد ســوى قاعــة ســينما وحيــدة وهي لألســف مغلقة.

شدتني مشاهد طوابير الجماهير التونسية أمام قاعات السينما
لماذا اخترت أن تبدأ مسيرتك السينمائية من الصومال رغم كل هذه الصعوبات؟
أعتــرف أنــي أفكــر بجديــة فــي التخصــص فــي الســينما اإلفريقيــة ألنهــا الســينما التــي أحلــم
وأطمــح لتقديمهــا .خاصــة فــي ظــل مــا الحظتــه خــال تجربتــي القصيــرة فــي هــذا المجــال مــن
وجــود أرضيــة مناســبة للعمــل وتنفيــذ عــدة مشــاريع ليــس فــي الصومــال فحســب وإنمــا علــى
المســتوى القــاري.
ماذا تقصد بذلك؟
أقـ ّـر بفضــل أيــام قرطــاج الســينمائية فــي إتاحــة الفــرص الواســعة لــي للتعــرف علــى عديــد
الســينمائيين مــن مخرجيــن ومنتجيــن وموزعيــن مــن تونس والمغــرب وأثيوبيا وغيرهــا .وكانت
هنــاك اتفاقــات مــن أجــل تقديــم أعمــال مشــتركة خاصــة أنــي كاتــب ومخــرج ثــم أن أفريقيــا
تتوفــر علــى خصائــص جغرافيــة مناخيــة وبشــرية وثقافيــة علــى غايــة مــن الجماليــة التــي
تؤهلهــا لتكــون عناصــر إنجــاز وإنتــاج أعمــال ســينمائية بمقاييــس عالميــة .ألن األهــم بالنســبة
لــي هــو تقديــم أفــام مشــتركة ســتكون أولهــا صوماليــة تونســية ومغربيــة أثيوبيــة بعــد أن

خطونــا خطــوات فــي االتفــاق علــى بعــض المشــاريع.
لنعــد للحديــث عــن الفيلــم «زوجــة حفــار القبــور» كيــف كانــت الظــروف الحافــة بصناعــة هــذا
الفيلــم ليكــون وفــق المقاييــس التــي رشــحته لألوســكار؟
هــذا الفيلــم يتنــاول قصــة عائليــة حدثنــي عنهــا والــدي وبقيــت راســخة فــي ذاكرتــي ،ولمــا قــررت
تحويــل القصــة إلــى عمــل ســينمائي نصحنــي أبــي بضــرورة العــودة الــى جيبوتــي واتبــاع المســالك
الطبيعيــة فــي هــذا المجــال .وتطلــب منــي األمــر الذهــاب إلــى إمــام ومعايشــة الحيــاة اليوميــة
لحفــاري القبــور ،حيــث قضيــت أســبوعا معهــم لمعرفــة هــذا العالــم مــن الداخــل .ثــم أنــي حرصــت
علــى أن اختيــار الممثليــن الذيــن كانــوا كلهــم عصامييــن يخوضــون تجربــة التمثيــل للمــرة األولــى
فــي حياتهــم وبلغــة محليــة ليكــون الفيلــم صومالــي مائــة بالمائــة .واســتغرقت مــدة التصويــر
ثالثــة أســابيع فقــط بجيبوتــي .وأعتقــد أن إصــرار المجموعــة علــى إنجــاح هــذه التجربــة وحرصــي
علــى أن يكــون فيلمــا صوماليــا بمقاييــس عالميــة مــن العوامــل التــي ســهلت مهمــة دعمــه
وتمويلــه.
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بورتريه
اينــزو بورســلي رئيــس لجنــة
تحكيــم األفــام الروائيــة

في المسابقة الرسمية لألفالم الطويلة

فيلم ريش لعمر الزهيري:

يتحول الفقر إلى حالة وأسلوب حياة
حين
ّ
تعتبــر لجــان تحكيــم مســابقات أيــام قرطــاج الســينمائية مــن
أهــم مكونــات المهرجــان علــى امتــداد دوراتهــا فمنجزهــا
وتجربتهــا وخبرتهــا ومراكمتهــا لفرجــة أفــام مــن مختلــف
الجنســيات والثقافــات ســيكون الفيصــل إن لــم نقــل األداة
التــي تقيــس عليهــا وتق ّيــم بهــا األفــام التــي تتنافــس
علــى الفــوز بالتانيــت ،وككل دورة تحــرص هيئــة تنظيــم أيــام
قرطــاج الســينمائية علــى مصداقيــة لجانها وتكليــف كفاءات
مــن المبدعيــن العالمييــن بهــذه المهمــة الشــاقة الملتزمــة
بالحيــاد التــام تجــاه مــا يعــرض أمامهــا مــن أعمــال.
فــي هــذا الســياق نذكّ ــر برئيــس لجنــة تحكيــم األفــام
الروائيــة الطويلــة والقصيــرة للــدورة الثانيــة والثالثيــن وهــو
اإليطالــي اينــزو بورســلي عضــو أكادميــة الســينما األوروبيــة،
درس القانــون الجامعــي والثقافــة واللغــات الشــرقية فــي
تخرج
معهــد دراســات الشــرق األوســط واألقصــى فــي رومــاّ ،
مــن المركــز الســينمائي التجريبــي فــي روما ود ّرس الســينما
فــي معاهــد عليــا بإيطاليــا ،كمــا أنتــج أكثــر مــن ســتين فيلمــا
شــارك بهــا فــي كبــرى المهرجانــات الدوليــة تقريبــا وحصــدت
جوائــز فــي «كان» و»فينيســيا» و»لوكارنــو» و»برليــن»...
وغيرهــا
كمــا أنتــج إينــزو للتلفزيــون عديــد األفــام الناجحــة وحصــدت
اعجــاب الجماهيــر العريضــة.
كمــا تتركــب لجنــة تحكيــم األفــام الروائيــة الطويلــة
والقصيــرة عــاوة علــى الرئيــس إينــزو مــن األعضــاء أوجــي
فورتونــا (أنغــوال) وطــارق الشــناوي(مصر) وداوود أوالد
الســيد (المغــرب) وجيســيكا فابيــوال جينــوس (هايتــي)
وســفيان بــن فرحــات (تونــس) وأحمــد بهرامــي (ايــران)

إثــر حصولــه علــى الجائــزة الكبــرى فــي قســم أســبوع النقــاد بمهرجــان كان الســينمائي ،عــرض فيلــم ريــش للمخــرج
المصــري عمــر الزهيــري فــي مهرجــان الجونــة بمصــر ليحصــل كذلــك علــى الجائــزة الكبــرى ،لك ّنــه م ّثــل محـ ّ
ـل جــدل كبيــر
ـس مــن «مجهــودات الدولــة» لتغييــر واقــع مصــر التــي أظهرهــا الفيلــم علــى غاية مــن الفقر
فــي بلــده حيــث اتّهــم بالمـ ّ
والفوضــى والبــؤس.

الســينما العرب ّيــة يــروي
بجمال ّيــة غيــر معتــادة فــي ّ
قصــة أم تعيــش حيــاة رتيبــة فــي كنــف زوجهــا
ريــش ّ
وأبنائهــا الثالثــة ،حيــاة ال تتغيــر وأيــام تتكــرر بيــن
جــدران المنــزل الــذي ال تغــادره وال تعــرف مــا يــدور
خارجــه ،وذات يــوم يحــدث التغيــر المفاجــئ ويتحــول
زوجهــا إلــى دجاجــة ،فأثنــاء االحتفــال بيــوم ميــاد
االبــن األصغــر ،يخطــئ الســاحر ويفقــد الســيطرة
ويفشــل فــي إعــادة الــزوج الــذي كان يعيــل ويديــر
كل تفاصيــل حيــاة هذه األســرة ،هــذا التحول العنيف
يجبــر الزوجــة الخاملــة علــى تحمــل المســؤولية بحثــا
عــن حلــول لألزمــة واســتعادة الــزوج ،وتحــاول النجــاة
بمــا تبقــى مــن أســرتها الصغيــرة ،وخــال هــذه
ـاس وعبثــي.
األيــام الصعبــة تمــر الزوجــة بتغيــر قـ ٍ
علــى خطــى روي أندرســون ،ينســج عمــر الزهيــري
الصمــت والحيــرة علــى وجــوه
فيلمــه بمشــاهد ّ
ويعمــق عزلتهــا مــن خــال اللقطــات
شــخصياته،
ّ
الخارجيــة الكبيــرة التــي دائمــا ماتكــون فــي ديكــور
أو مــكان تصويــر أشــبه بالخــاء.
أســرة مهترئــة،
شراشــف
جــدران بيــت متداعيــة
ّ
مغبرة،
مواعيــن قديمــة وأثــاث نخــره الصــدأ وأرض ّيــة
ّ
هــي تفاصيــل البيــت الــذي يســكنه الزّ وجــان مــع
ّ
بــكل عبث ّيــة العالــم،
أبنائهمــا الثالثــة ،يرحــل الــزّ وج
الصامتــة والخاليــة مــن ّ
كل روح
لتبقــى زوجتــه ّ

ناجية

ومهجــة ،فــي مواجهــة عالــم ملــيء بالفــراغ
والقســوة فــي المباالتــه المفرطــة.
ّ
تتطــور الزوجــة،
بــكل بــرود العالــم وتحفّ ظــه،
ّ
الشــخص ّية الرئيســية فــي الفيلــم ،شــيئا فشــيئا
لتفتـ ّ
الرعب الــذي تتعامل
ـك لهــا مكانــة فــي عالم ّ
معــه دون ردود أفعــال أو الكثيــر مــن الــكالم،
وال حتــى تغييــر ولــو ضئيــل فــي مالمــح وجههــا
الهزيــل والشــاحب.
اختــار المخــرج لفيلمــه مم ّثليــن غيــر محترفيــن،
للمــرة األولــى أمــام الكاميــرا،
جميعهــم يقــف
ّ
فــي رهــان علــى طبيع ّيــة األمــور وعفو ّيتهــا.
أي
قــرار صائــب ،حيــث ال يتط ّلــب «ريــش» تمثيــا وال ّ
أي شــيئ ،يطلــب هــذا الفيلــم
مجهــود لتصنّــع ّ
حــد التّماهــي
الكثيــر مــن االنســياب والمرونــة
ّ
مــع الزّ مــن واالنصهــار فــي مجرياتــه الغريبــة
والعبث ّيــة.
ال يمكــن أن نــدرك معنــى الوقــت إذا ك ّنــا فقــراء ال
نملــك مــاال لنربحــه وال حتــى لنخســره.
رغــم وجــود العديــد مــن األفــام التــي تعالــج
أزمــة الفقــر والتهميــش فــي مصــر ،القــى
مبــرر لمحتــواه الغــارق فــي
«ريــش» رفضــا غيــر
ّ
العبث ّيــة بجميــع أبعادهــا .هــذا الفيلــم الــذي ال
أي بلــد فــي
ـأي شــكل مــن األشــكال علــى ّ
يحيلنــا بـ ّ

العالــم ،خلــق نوعــا مــن االحتــراز لــدى البعــض مــن
رواده الذيــن وجــدوا فــي روحــه الكثيــر مــن مصــر…
ّ
مصــر التــي ينكــرون وجودهــا .يختلــف «ريــش»
عــن األفــام التــي ســبقته فــي الحديــث عــن
الفقــر المدقــع ،هــو أنــه قــد حـ ّـول هــذه المكانــة
االجتماعيــة المتدنيــة إلــى حالــة وليــس موضوعــا
للتنــاول .لــم يــأت عمــر الزهيــري مــن فــوق،
ولــم يلعــب فــي لحظــة مــن لحظــات الفيلــم دور
المخــرج الســينمائي الحامــل لقضيــة مــا والراغــب
فــي تغييــر واقــع بلــده وإنقــاذ العالــم .تواضــع
الزهيــري وحساســيته المفرطــة خلقــت لعملــه
أثــرا مربــكا للغايــة .نعيــش فــي «ريــش» الفقــر
مــع شــخصياته التــي تحملــه كعقليــة ونمــط
عيــش وتفكيــر .تتماهــى الشــخصيات مــع الفقــر
ادعــاء أو حتــى رغبــة
أي ّ
فــي «ريــش» وال تبــدي ّ
حقيقيــة فــي التغييــر .الســؤال الوحيــد الــذي
يــراود هــؤالء النــاس دون أن يطــرح بشــكل مباشــر،
ســيمر هــذا اليــوم؟»
هــو «كيــف
ّ
عالــج عمــر الزهيــري تعقيــد الحيــاة وصعوبتهــا
ّ
بــكل ســهولة فــي التعامــل ،ال أحــد يصــرخ مــن
ممــن يجمعــون األداءات
موظفــي الدولــة
ّ
وفواتيــر االســتهالك ،تكفيهــم ســلطة «هنطبــق
القانــون» حتــى يفرغــوا البيــت مــن ّ
كل أثاثــه

المهتــرئ فــي صمــت وبحركــة ميكانيك ّيــة .تقبــل
«األم» التوقيع على ّ
كل شــيء دون أي اعتراض
ّ
حتــى علــى القــدر والطبيعــة التــي جعلــت منهــا
عاجــزة عــن ّ
كل مواجهــة ورفــض .وال أحــد يتك ّلــم
عــن الغــازات التــي تدخــل ّ
كل يــوم البيــت آتيــة مــن
المصانــع المجــاورة ،والتــي مــن شــأنها أن تصيــب
الســكان بأمــراض خطيــرة وقاتلــة.
فــي انســياب مطلــق مــع حركــة الزمــن الشــديدة
البــطء ،يقــف الزهيــري بالكاميــرا وســط األماكــن
وأمــام األحــداث بلقطــات طويلــة ثابتــة .ال يمكــن أن
نحمــل أوزار هــذا الوقــت الــذي يقــع علــى كاهلنــا
ّ
بــكل ثقلــه إذا كنّــا كثيــري الحركــة .ال يمكــن أن
نــدرك معنــى الوقــت إذا ك ّنــا فقــراء ال نملــك مــاال
نربحــه وال حتــى نخســره.
كــم
ال نعلــم إذا كنّــا أمــام فيلــم
واقعــي رغــم ّ
ّ
لكــن
العبثيــة التــي تغمــر أحداثــه وشــخصياته،
ّ
ـي .تكمن حقيق ّيــة «ريش»
األكيــد أ ّنــه فيلــم حقيقـ ّ
فــي تصويــره لحالــة الفقــر الخــام والمحــض،
االجتماعــي ،إنّمــا الفقــر المطلــق.
ليــس الفقــر
ّ
فقــر الــذات مــن ّ
كل مــا يمكــن أن يدفعهــا للــكالم
والتفاعــل مــع مــا يقــع حولهــا ،فقــر اإلدراك مــن
ّ
الرفــض واالعتــراض ،وفقــر القلــب
كل رغبــة فــي ّ
ّ
مضطــرا.
إل
االبتســام
دواعــي
مــن
ّ
شيماء العبيدي
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تقاطعت حولها عديد األفالم من «جنسيات» مختلفة:

مسيرات شاقة لتحقيق األحالم
في الفنون والرياضة

تقاطعــت عديــد األفــام المشــاركة فــي الــدورة الثانيــة والثالثيــن أليــام قرطــاج الســينمائية فــي مختلــف األقســام
واألنــواع ،فــي مضاميــن ومواضيــع متشــابهة مــن حيــث المقاربــة االجتماعيــة واإلنســانية التــي تطرحهــا لكــن بأســاليب
ورؤى فنيــة مختلفــة حســب طريقــة وبصمــة كل مخــرج وخصوصيــة كل تجربــة ســينمائية .وتتنــاول فــي مجملهــا معانــاة
الفنــان والرياضــي ورحــات شــاقة للشــباب الحالــم فــي مســار تحقيــق حلمــه وســعيه لعيــش التجربــة مــن بابهــا الكبيــر بمــا
يحيــل إلــى التشــابه فــي واقــع أغلــب المجتمعــات العربيــة واالفريقيــة.

مســار حلمــه كغيــره مــن أترابــه مــن تالميــذ نفــس المنطقــة
بعــد تحررهــم مــن ثقــل العــادات والتقاليــد ونجحــوا بعــد رحلــة
معانــاة طويلــة فــي أن يفرضــوا فــن «الهيــب هــوب» فــي
المنطقــة الــذي أصبــح مــن الفنــون ذائعــة الصيــت واإلقبــال
فــي الســنوات األخيــرة.
مــن جانبــه تنــاول فيلــم «الرقــص مــع الرصاصــة» للمخــرج
العراقــي ضيــاء جــودة رحلــة الشــاب «طــه» مــع شــغفه بفــن
الرقــص الكوريغرافــي ومــا واجهــه مــن صعوبــات كغيــره
مــن الشــباب المولــع بالفنــون خاصــة بعــد التغييــرات التــي
عرفتهــا العــراق فــي العقديــن األخيريــن بعــد االحتــال
األمريكــي لبغــداد والحــرب األهليــة وانتشــار التنظيمــات
االرهابيــة ومــا شــكله «تنظيــم «داعــش» بمــا يحملــه مــن
فكــر طائفــي وظالمــي مــن تهديــد للفــن وممارســيه .ورغــم
تعــرض هــذا الشــاب لطلــق نــاري وبقائــه علــى قيــد الحيــاة
بعــد أن اســتقرت رصاصــة فــي عمــوده الفقــري اســتعصى
علــى اإلطــار الطبــي اســتخراجها نظــرا لمــا يشــكله ذلــك مــن
خطــورة علــى حياتــه ،إال أنــه اختــار الفــرار إلــى الســويد مــن
أجــل مواصلــة حلمــه وتقديــم عــروض كورغرافيــة متحديــا
وضعــه الصحــي الحــرج وأقامتــه غيــر الشــرعية فــي هــذا
البلــد مقابــل تعلقــه بوطنــه وأهلــه خاصــة أن المخــرج اختــار
توثيــق محطــات وخطــوات مختلفــة مــن حيــاة هــذا الفنــان.
وتنــاول قضايــا الشــباب الراغــب فــي تحقيــق حلمــه الفنــي أو
الرياضــي تجســدت أيضــا فــي أفــام أخــرى شــاركت فــي هذه
الــدورة مــن المهرجــان شــملت أيضــا فيلــم «كابتــن زعتــري»
للمخــرج المصــري علــي العربــي الــذي طــرح فــي فيلمــه
الوثائقــي الطويــل قضيــة الجئيــن فــي مخيــم الزعتــري
بــاألردن لديهمــا حلــم ســعيا لتحقيقــه وهــو أن يصبحــا العبــي

وشــكلت مثــل هــذه المواضيــع العناويــن الكبيــرة لعــدد
كبيــر مــن األفــام الروائيــة الطويلــة والقصيــرة أو
الوثائقيــة وبينــت العالقــة المتينــة بيــن الســينما والواقــع
ونزعــة أغلــب المخرجيــن وصنــاع الســينما إلــى المراهنــة
علــى القضايــا الواقعيــة والمشــاغل اليوميــة لتكــون
محــاور أساســية ألعمــال فنيــة علــى نحــو جعلــت مــن الفــن
الســابع أقــرب للواقعيــة .ويكفــي االستشــهاد فــي ذلــك
بفيلــم «علّــي صوتــك» للمخــرج المغربــي نبيــل عيــوش
الــذي يتنــاول قصــة مغنــي «راب» ينشــط فــي أحــد المراكــز
الثقافيــة بحــي شــعبي وســط الــدار البيضــاء يناضــل مــن
أجــل الوصــول إلــى تحقيــق حلمــه خــارج ضغــط التقاليــد
ورفــض المحيــط الــذي يعيــش فيــه لتكــون انطالقتــه فــي
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كــرة قــدم .وتعلقهمــا بهــذا الحلــم رغــم الواقــع القاســي
والظــروف المضنيــة التــي يعيشــانها فــي هــذا المخيــم
المعــزول لكــن تشــاء الصــدف أن تــزور أكاديميــة رياضيــة
مشــهورة دوليــا هــذا المخيــم لتفتــح صفحــة جديــدة فــي
حيــاة الشــابين وتحــول الحلــم إلــى حقيقــة .كمــا هــو الشــأن
تقريبــا بالنســبة للفيلــم الروائــي الطويــل «الجولــة األخيــرة»
للمخــرج المغربــي محمــد فكــران الــذي يطــرح قضيــة الشــاب
«رشــيد» المولــع بالمالكمــة والبــارع فــي المجــال لكنــه
وجــد األبــواب موصــدة أمــام إمكانيــة تحقيــق حلمــه ليصبــح
مالكمــا عالميــا جعلــه يوظــف هــذه الملكــة والتميــز مــن أجــل
تحقيــق حلمــه خــارج حــدود الوطــن .فــكان أن اختــار المغامــرة
والدخــول فــي مباريــات غيــر شــرعية أي العمــل لفائــدة
العصابــات وغيرهــا بمقابــل مالــي يوفــره ليتمكــن مــع بعــض
أصدقــاه مــن الهجــرة غيــر الشــرعية ألوروبــا .ليدخــل فــي
مغامــرات تضــع حياتــه فــي الميــزان بهــدف ضمــان العبــور
إلــى الضفــة الشــمالية مــن البحــر األبيــض المتوســط وتحقيــق
حلمــه كمالكــم.
مــن جانبهــا طرحــت المخرجــة الفلســطينية ســماهر
القاضــي مســالة نضــال المــرأة الفنانــة فــي فــرض ذاتهــا
فــي المجتمعــات التــي تســودها العقليــة «الذكوريــة»
انطالقــا مــن تجربــة عاشــتها فــي مصــر ســنة  2013وذلــك
مــن خــال الفيلــم الوثائقــي «كمــا أريــد» خاصــة أنهــا عرفــت
بتركيــز أعمالهــا علــى مكانــة المــرأة ومعانــاة الفنانــات
المنشــقات فــي الشــرق األوســط .ولــم يخــرج فيلــم «حــال
ســينما» للمخــرج التونســي أميــن بوخريــص مختلفــا عــن
هــذه الســياقات باعتبــاره يطــرح قصــة «علــي» وهــو إمــام
خطيــب بمســجد القريــة لكنــه انخــرط فــي مشــروع إعــادة

ترميــم وفتــح قاعــة ســينما فــي المنطقــة كانــت مغلقــة
وطالهــا اإلهمــال وقدمــه فــي مقاربــة مبنيــة علــى أن
«اإليديولوجــي» والتديــن ال يحــول دون ممارســة الفنــون
والدفــاع عــن حــق اآلخــر فــي التمتــع بهــا وتجســد هــذا
العلــم علــى أرض الواقــع.
تنــاول األفــام لرحلــة شــباب يعمــل علــى تحقيــق أحالمــه
وطموحاتــه خاصــة إذا تعلــق األمــر بالشــغف بمــا هــو فنــي
يصنــف لــدى بعــض الشــعوب والمجتمعــات فــي خانــة
المحــرم لــم يتوقــف عنــد ذلــك فحســب بــل ســجل أيضــا
فــي فيلــم «إلــى مــن أحبــه» للمخرجــة جوليــا هانــي مــن
مصــر ويتنــاول قصــة «فريــد» طالبــة الفنــون ومــا واجهتــه
مــن صعوبــات فــي مســار نحــت مســيرتها فــي المجــال
واضطرارهــا للبحــث عــن طــرق وأســاليب مختلفــة مــن أجــل
الوصــول إلــى ذلــك.
فيمــا ينــاول الفيلــم الروائــي «الشــرقية القاتلــة» للمخرجــة
الجزائريــة المقيمــة بهوليــود فاطمــة دوالــي حيــاة نجمــة
تلفزيــون الواقــع الســابقة التــي اشــتهرت فــي العالــم
الغربــي لكــن أصولهــا الجزائريــة ومــا تحيــل إليــه مــن عــادات
وتقاليــد وانتمــاء أصبحــت أشــبه بكابــوس حـ ّـول الفرحــة إلــى
جحيــم والنجــاح والشــهرة إلــى مصــدر معانــاة وقلــق.
لتؤكــد هــذه األفــام النمــاذج مــن األعمــال الســينمائية
المشــاركة فــي المهرجــان حجــم المعانــاة والصعوبــات
التــي أصبــح يتكبدهــا الفنانــون الشــبان فــي العصــر الحديــث
رغــم مــا تنــص عليــه المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق
اإلنســان والمعاهــدات الدوليــة وتكــرس الحريــات بمــا فــي
ذلــك حريــة ممارســة الفنــون والتشــجيع علــى اإلبــداع.
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