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اختتام أيام قرطاج السينمائية

فيلــم «ريــش» للمصــري عمــر الزهــري
يحصــد أربــع جوائــز

اختتام أيام قرطاج السينمائية

كل العيون على التانيت بمعادنه الثالثة

مــع اقتــراب مســاء الســبت بــدأت قلــوب المشــاركين ترتجــف انتظــارا لمــا ســيصدر عــن لجــان التحكيــم مــن تقييــم وتصنيــف وتتويــج ،كل المخرجيــن والممثليــن العــرب واألفارقــة فــي انتظــار اللحظــات الحاســمة قلبوهــم متســارعة دقّ اتهــا وعيونهــم علــى التانيــت بمعادنــه الثالثــة ،رمــز
التفــوق وجــواز عبورهــم إلــى مســتوى أرقــى فــي سـلّم اإلبــداع الشــهرة ...هــذا التانيــت الــذي كان تاجــا علــى رؤوس مخرجيــن شــبان مغموريــن عندمــا شــاركوا بأفالمهــم فــي الــدورات األولــى لأليــام علــى غــرار صمبــان عصمــان وســليمان سيســي وعبــد الرحمــان سيســكو ويوســف
شــاهين وعاطــف الطبيــب وشــادي عبــد الســام ومــرزاق علــواش ...والقائمــة تطــول لســينمائيين مــروا مــن هنــا منــذ منتصــف الســتينات إلــى يومنــا هــذا أجيــال وأجيــال تعاقبــت وتنافســت وعرضــت إبداعاتهــا علــى منصــة األيــام ،أفــام تحاكــي الواقــع وتحمــل مدلوالتــه تطــرح إشــكاليات
فــي عالقــة باإلنســان وأحالمــه وانكســاراته وتقــرأ المســتقبل بأبعــاد جمال ّيــة متفاوتــة.
ّ
وموظفــا لهــا إال أنــه لــم يذهــب بعيــدا عــن واقعــه السياســي واالجتماعــي ،بــل ظ ّلــت األفــام المطروحــة علــى
اليــوم تســتقبل األيــام جيــا مختلفــا بتقنيــات مســتحدثة وثالثيــة األبعــاد هــذا الجيــل وإن كان يعيــش الســينما ويمارســها بآليــات مختلفــة مســتفيدا مــن الثــورة التكنولوجيــة
امتــداد تاريــخ األيــام مرتبطــة بالهــم الجماعــي ومــا تعيشــه الشــعوب العربيــة مــن حــروب وانكســارات وتداعيــات .فكانــت الســينما العيــن التــي تو ّثــق للتاريــخ باختــاف مراحلــه وتحوالتــه عبــر الروائــي والوثائقــي وأحيانــا عبــر الجمــع بينهمــا...
من سيحمل جوائز الدورة الحالية من هذا الجيل السينمائي؟ هذا ما افرزته لجان التحكيم بعد مداوالت ونقاشات سر ّية ومطولة.

جوائز الدورة الثانية والثالثون للمهرجان
جائــزة أفضــل فيلــم للســينما الواعــدة والتــي تتكــون لجنــة تحكيمهــا مــن نيكــول كاماتــو مــن لبنــان وفاتــو كينــي ســيني مــنالســينغال ولينــا شــعبان مــن تونــس
وتحصــل عليهــا فيلــم « مــن تحرقــن الليــل « للمخرجــة ســارة مســفر مــن المملكــة العربيــة الســعودية وســلمها الســيد االســعد زروق
مديــر عــام تعاونيــة التاميــن للتعليــم .
ــــ جائــزة لينــا بــن مهنــي لحقــوق االنســان والتــي تتكــون لجنــة تحكيمهــا من ســارة بيرتو من فرنســا وبشــرى بلحاج حميدة والهاشــمي
بــن فــرج مــن تونــس وتحصــل عليهــا فيلــم « كمــا أريــد « للمخرجــة ســماهر القاضــي مــن فلســطين  :وســلمها الســيد الصــادق بــن
مهنــي ( والــد لينــا بــن مهنــي ) .
ــــ جائــزة العمــل االول « الطاهــر شــريعة « والتــي تتكــون لجنــة تحكيمهــا مــن ســيكو تــراوري مــن بوركينافاســو بســمة مــن
مصــر ورمســيس محفــوظ مــن تونــس وتحصــل عليهــا فيلــم « ريــش « للمخــرج عمــر الزهيــري مــن مصــر  .ونوهــت اللجنــة تنويهــا خاصــا
بشــريط « كباتــن زعتــري « للمخــرج علــي العربــي مــن مصــر .
ــ جائزة تي في  5موند  :وتحصل عيها شريط « فلسطين الصغرى « للمخرج عبد اهلل الخطيب من فلسطين
ــــ جائــزة االفــام الوثائقيــة الطويلــة والقصيــرة والتــي تتكــون لجنــة تحكيمهــا مــن صوفــي ســاالبو مــن فرنســا وكلويــي
عائشــة بــورو مــن بوركينافاســو وحمــزة العونــي مــن تونــس ونجاتــي ســةنميز مــن تركيــا ونجــوى الغانــم مــن االمــارات العربيــة
المتحــدة وتحصــل عليهــا :

ــ في االشرطة الطويلة :

ـ التانيت الذهبي وتحصل عليه فيلم  « :فلسطين الصغرى « للمخرج عبد اهلل الخطيب من فلسطين
ـ التانيت الفضي وتحصل عليه فيلم « المأوى االخير « للمخرج سما ساكو أوصمان من مالي .
ـ التانيت البرونزي وتحصل عليه فيلم  « :كما اريد « للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين .

ــ في االشرطة القصيرة :

ـ التانيت الذهبي وتحصل عليه فيلم  « :شيفرد « للمخرج تيبورو أدكينز من جنوب افريفيا .
ـ التانيــت الفضــي وتحصــل عليــه فيلــم  « :فأحتــرق البحــر « للمخــرج ماجــد الرميحــي مــن قطــر ـ التانيــت البرونــزي وتحصــل عليــه فيلــم :
« ال ترتــاح كثيــرا « للمخرجــة شــيماء التميمــي مــن اليمــن .
ــــ جائــزة االفــام الروائيــة الطويلــة والقصيــرة والتــي تتكــون لجنــة تحكيمهــا مــن أنــزو بورســيللي مــن ايطاليــا وأوجــي
فورتونــا مــن أنغــوال وطــارق الشــناوي مــن مصــر وداود أوالد ســيد مــن المغــرب وجيســيكا فابيــوال جينــوس مــن هايتــي وســفيان بــن
فرحــات مــن تونــس وأحمــد بهرامــي مــن ايــران وتوزعــت التوانيــت علــى النحــو التالــي

-جوائز الفيلم الروائي القصير :

ـ التانيت الذهبي للفيلم الروائي القصير وتحصل عليه فيلم :
للمخرج الصومالي مو هرواي .
ـ التانيت الفضي للفيلم الروائي القصير وتحصل عليه شريط  :كيف تحولت جدتي الى كرسي للمخرج نيكوال فتوح من لبنان .
ـ التانيت البرونزي للفيلم الروائي القصير وتحصل عليه شريط  :في بالد العم سالم للمخرج سليم بالهيبة من تونس .
جوائز الفيلم الروائي الطويل :
Life on the Horn
ـ التانيــت الذهبــي للفيلــم الروائــي الطويــل وتحصــل عليــه فيلــم  « :ريــش « للمخــرج عمــر الزهيــري مــن مصــر وســلمتها الســيدة
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مشهد من فيلم ريش
وزيــرة الشــؤون الثقافيــة .
ـ التانيــت الفضــي للفيلــم الروائــي الطويــل وتحصــل عليــه فيلــم  « :نــار الربيــع التــي ال تــروض « للمخــرج ليومنــغ جيريميــا موســاس مــن
ليســوتو .
ـ التانيت البرونزي للفيلم الروائي الطويل وتحصل عليها فيلم « عصيان « للمخرج الجيالني السعدي من تونس .
ــــ جائــزة أفضــل ممثلــة وتحصلــت عليهــا  :الممثلــة « دميانــة ناصــر « عــن دورهــا فــي فيلــم « ريــش « للمخــرج عمــر الزهيــري مــن مصــر
وســلمها الممثــل حلمــي الدريــدي
ــــ جائــزة أفضــل ممثــل وتحصــل عليهــا  :الممثــل عمــر عبــدي عــن دوره فــي شــريط « زوجــة حفــار القبــور « للمخــرج خضــر ايــدروس أحمــد
مــن الصومــال وســلمتها الممثلــة درة زروق
ــ جائزة افضل سيناريو وتحصل عليها شريط  « :ريش « للمخرج عمر الزهيري من مصر وسلمتها المخرجة رجاء العماري .
ــ جائزة أفضل موسيقى وتحصل عليها شريط  « :علّي صوتك « للمخرج نبيل عيوش من المغرب وسلمها فادي بن عثمان .
ــــ جائــزة أحســن صــورة وتحصــل عليهــا شــريط  « :النــار التــي ال تــروض « للمخــرج ليمونــغ جيريميــا موســاس مــن ليســوتو وســلمها أحمــد
بنيــس .
ــــ جائــزة أفضــل مونتــاج وتركيــب وتحصــل عليهــا شــريط « النــار التــي ال تــروض « للمخــرج ليمونــغ جيريميــا موســاس مــن ليســيتو
وســلمها فخــر الديــن العامــري .

تنويهات لجنة التحكيم :

هــذا ونوهــت اللجنــة تنويهيــن خاصيــن شــمال فيلــم « أميــرة « للمخــرج محمــد ديــاب مــن مصــر وفيلــم « فرططــو الذهــب « لعبــد الحميــد
بوشــناق مــن تونــس

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
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«نحلم ...لنحيا» حلم أداته الكاميرا ومح ّركه الفكرة
أســدل الســتار مســاء الســبت  6نوفمبــر علــى فعاليــات الــدورة  32أليــام قرطــاج الســينمائية ،بعــد أن اســتطاعت أن تكســب التحــدي فــي ظــل الظروف
االســتثنائية ونجاحهــا فــي تحويــل تونــس مــن  30أكتوبــر إلــى  6نوفمبــر إلــى «فضــاء» رحــب للحلــم والفــن والثقافــة والتفكيــر والفلســفة والحيــاة،
مشــعا علــى الســينما العربيــة واإلفريقيــة لتتعــداه إلــى العالميــة .دورة فســحت المجــال لمشــاركة  750فيلمــا توزعــت علــى  11قســما ،مــن  45دولــة
مــن بينهــا  17عربيــة وإفريقيــة ،تــم عرضهــا علــى امتــداد كامــل أيــام األســبوع 200 ،فيلمــا طويــا و 53فيلمــا فــي المســابقات الرســمية للمهرجــان
التــي أعــادت لأليــام النهكــة واأللــق والتوشــيق بعــد غيــاب بســبب أزمــة كوفيــد .19
يبســط الســجاد األحمــر فــي ســهرة االحتفــال باختتــام الــدورة واالحتفــال بتتويــج الســينما كأبهــى مــا يكــون فــي مهرجــان حافــظ علــى ثوابتــه
وتقاليــده المنتصــرة للفــن والحيــاة عبــر ســينما االلتــزام بالقضايــا اإلنســانية عربيــا وإفريقيــا ومالمســة الواقــع واألحــام واالنفتــاح علــى التجــارب
والــرؤى العالميــة ِبمســحة إبداعيــة ترتقــي بالــذوق والفــن وتضــع المنجــز الســينمائي فــي مســتوى اللغــة الناطقــة برســائل بصريــة تتجــاوز حاجــز
اللغــات واللهجــات واالنتمــاءات الحضاريــة والثقافيــة.
حفــل أنيــق يليــق بســابع الفنــون وبأعــرق التظاهــرات العربيــة واإلفريقيــة علــى االطــاق قدمــه كمــا فــي حفــل االفتتــاح الممثــل والمخــرج التونســي
نجيــب بلقاضــي وحضــره كل ضيــوف المهرجــان وممثلــو وســائل االعــام وعاشــوا متعــة خالصــة تتجــاوز الزمــان والمــكان لتح ّلــق عاليــا وبعيــدا فــي
رحــاب ســابع الفنــون وســحره األخــاذ.
ّ
كل األضــواء التــي أنيــرت فــي قاعــة األوبــرا بالمدينــة الثقافيــة تراجــع بريقهــا عندمــا خــرج التانيــت من علبته المخملية ليذهب لمســتحقيه ويســتحوذ
علــى دائــرة الضــوء« ....نحلــم فنحيــا» لــم يكــن هــذا شــعار الــدورة الحاليــة فحســب بــل كان التيمــة التــي مــن أجلهــا ُوجــدت الســينما وبهــا يقــاوم
صناعهــا بــؤس الواقــع لخلــق بدائــل جماليــة ممكنــة بدايتهــا الحلــم وأداتهــا الكاميــرا ومحركهــا الفكــرة.
انتهــت فعاليــات الــدورة الثانيــة والثالثــون أليــام قرطــاج الســينما...نلتقي فــي الــدورة الثالثــة والثالثيــن ،نلتقــي علــى ســينما ...نلتقــي علــى حلــم
جديد.

تنويه لجنة التحكيم لفيلم «فرططو الذهب»
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على هامش االختتام:

سينما تونسية في قلب السجال السياسي واإليديولوجي
بقلم كمال الشيحاوي
ّ
ـودع هــذه الــدورة مــن أيــام قرطــاج الســينمائية بالــدور الهــام الــذي لعبتــه الســينما التونســية فــي إذكاء الجــدل الفكــري واإليديولوجــي حــول الهويــة والجســد وحقــوق
مــن المهــم أن
نتذكــر ونحــن نـ ّ
المــرأة واالســتبداد السياســي والعنــف البوليســي فــي مختلــف الحقــب السياســية التــي مـ ّـرت بهــا بالدنــا .ويذكــر مــن عايــش أواخــر الثمانينــات وبدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي االنقســام والنقــاش
بمدونــة مخرجيهــم.
الحاديــن ال ّلــذان صاحبــا ظهــور أفــام حقّ قــت نجاحــات فنّيــة وجماهيريــة كبيــرة وخلقــت مــا يشــبه الظاهــرة «السوســيوثقافية» التــي م ّثلــت أحــد دوافــع شــغف التونســيين
الفكــري
ّ
ّ

ّ
ّ
شــك
نتذكــر بــا
ومــن بيــن موجــة األفــام المثيــرة
شــريط «عصفــور ســطح» لفريــد بوغديــر وقــد كان
جريئــا فــي زمنــه بطرحــه لمشــاكل الجســد ومغامــرة
الطفولــة والمراهقــة فــي محيــط شــعبي وســط
العاصمــة (الحلفاويــن) وبقــدر مــا نجــح هــذا الفيلــم
بروحــه الكوميديــة المرحــة فقــد شـ ّـكل مناســبة فــي
الوقــت نفســه لجــدل شــعبي حــول جرأتــه علــى تصويــر
أماكــن االســتحمام الحميميــة فــي «الحمــام العربــي»
بتونــس .وإلــى جانــب شــريط «بوغديــر» كان للنــوري
بوزيــد فضــل التجــرؤ علــى طــرح قضايا أكثر حـ ّـدة وعمقا
علــى الصعيديــن الفكــري والجمالــي أيضــا وذلــك فــي
الســد»
عــدد مــن األشــرطة .كانــت البدايــة مــع «ريــح
ّ
الــذي طــرح موضــوع اغتصــاب األطفــال بجــرأة كبيــرة ثم
شــريط «صفائــح مــن ذهــب» الــذي كشــف عــن جوانــب
تعســف الســلطة وعنفها تجــاه معارضيها
مظلمــة مــن
ّ
وتعذيبهــا لهــم زمــن الحكــم البورقيبــي.
من مفيدة التالتلي إلى محمد الزرن
وبالتــوازي مــع هــذه األشــرطة التــي أثــارت جــدال
خــرج مــن قاعــات الســينما إلــى الشــارع والمقاهــي
والبيــوت ظهــرت أفــام تعـ ّـد اآلن مــن عالمــات الســينما
التونســية فــي طرحهــا لجوانــب مســكوت عنهــا فــي
التاريــخ االجتماعــي التونســي مثــل «صمــت القصــور»
الرجــال» للراحلــة مفيــدة التالتلــي و«رقصــة
و«موســم ّ
النــار» و«خشــخاش» لســلمى بــكار وهــي أفــام ذات
نزعــة نســوية كشــفت عــن مظاهــر مــن الظلــم والكبــت
والحرمــان واالســتغالل الــذي عانــت منــه المــرأة
التونســية فــي حقــب تاريخيــة مختلفــة .كمــا نشــير إلــى
مرة
فيلــم « الســيدة» لمحمــد الــزرن الذي كشــف ّ
ألول ّ
عــن حجــم التهميــش االجتماعــي والتفقيــر المســكوت
الرســمي عــن األحيــاء الشــعبية
عنــه فــي االعــام ّ
الرقابــة إلــى
المحيطــة بالعاصمــة .وهــو مــا دفــع ّ
إرغــام منتجــي الفيلــم علــى وضــع إشــارة فــي خاتمتــه
تقــول بــأن األحــداث تعــود لفتــرة مــا قبــل الســابع مــن
نوفمبــر .1987
ومــع دخــول الواليــات المتحــدة األمريكيــة العــراق

حلفاوين
وإســقاطها للنظــام فيهــا وتعاظــم موجــة اإلرهــاب
فــي العالــم العربــي وصعــود تيــارات اإلســام
السياســي انشــغلت الســينما التونســية بهــذه القضايــا
فــي صيــغ ســردية وفيلميــة مختلفــة شــارك فيهــا
أغلــب من فعاليات
جانب
الندوة بمقاربــات ورؤى مختلفــة ومنهــا
الســينمائيين
«الســنونو ال يمــوت فــي القــدس» لـــ رضــا الباهــي
و«كــش مــات» لرشــيد فرشــيو و«بنــت فاميليــا» للنوريــد
بوزيــد و«غــدوة نحــرق» لمحمــد بــن اســماعيل و«قوايل
وتعمــق االهتمام بهذه
الرمــان» لمحمــود بــن محمود.
ّ
بالربيــع العربــي وثــورة
عليــه
القضايــا بعــد مــا اطلــق
ّ
الياســمين مــع ظهــور عــدد مــن األفــام الوثائقيــة التــي
ســعت لفهــم مــا حــدث وتســجيله ثــم ظهــرت أفــام
الدينــي ومــا يم ّثلــه مــن
تكشــف مخاطــر صعــود اليميــن ّ
تهديــد للحريــات ومنهــا «ال خــوف بعــد اليــوم» لمــراد
بالشــيخ و«مــا نموتــش » للنــوري بوزيــد.
وخــال الســنوات األولــى لمــا أطلــق عليــه باالنتقــال
الديمقراطــي كانــت الســينما فــي قلــب الســجال
ّ
السياســي واإليديولوجــي مــع عــرض فيلــم
«برســيبوليس» اإليرانــي فــي قنــاة «نســمة» ورواج

فيلــم ناديــة الفانــي «ال ربــي ال ســيدي» وقــد كشــف
عــرض الفيلميــن عــن عمــق االنقســام فــي قضايــا
الهويــة واإليديولوجيــا اإلســاموية فــي بالدنــا وتجــدد
دورهــا فــي تعميــق النقــاش حــول أهميــة الحريــات
الفرديــة ومشــاكل الجيــل الجديــد مــن الشــباب مــع
والديــن والســلطة كمــا ظهــر فــي
العائلــة والمجتمــع
ّ
أفــام «نحبــك هــادي» لمحمــد بــن عطيــة و«علــى ح ّلــة
عينــي» لليلــى بوزيــد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
وقــد كان لألفــام العربيــة التــي عرضــت خــال دورات
أيــام قرطــاج الســينمائية دور فــي تعميــق النّقــاش
الفكــري والجمالــي حــول األشــكال الفيليمــة المناســبة
للتعبيــر عــن هــذه القضايــا بصــورة تحقّ ــق بهــا الســينما
هدفهــا الفكــري دون أن تضحــي بشــروط تعبيرهــا
ّ
الســياق أفــام بقيــت
ونتذكــر فــي هــذا
الفنّــي.
ّ
عالقــة بذاكــرة األيــام والســينما التونســية والعربيــة
واالفريقيــة ليوســف شــاهين وتوفيــق صالــح وبرهــان
علويــة ومــرزاق علــواش ومحمــد ملــص وميشــال
خاليفــي.
آفاق المستقبل
لقــد أثبــت الســينمائيون التونســيون علــى مــدى حقــب

صفائح من ذهب

خشخاش

وأجيــال مختلفــة أنّهــم يتوارثــون التزامــا قويــا بالتعبيــر
عــن قضايــا مجتمعهــم فــي مختلــف المنعطفــات
السياســية والسوســيولوجية .ويالحــظ أنّــه بقــدر مــا
كان الهــم الجماعــي والطــرح اإليديولوجــي قويا لدى
مخرجــي الثمانينــات والتســعينات يظهــر الجيــل الجديــد
أكثــر اهتمامــا بمشــاغل االنســان التونســي مــن حيــث
هــو فــرد حـ ّـر يدافــع عــن كرامتــه وحقوقــه واختالفــه.
الدفــاع عــن
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحــرص علــى ّ
خصوصيــة مع ّينــة للســينما التونســية والعربيــة والتــي
كانــت نزعــة قويــة فــي الماضــي لــم تعــد مطروحــة
يقدم
اليــوم حيــث أصبــح المخــرج التونســي مطالبا بــأن ّ
فيلمــا مقنعــا وفــي مســتوى مــا يقـ ّـدم فــي العالــم
ويعــود هــذا األمــر إلــى تحـ ّـول كبيــر فــي العالــم بــات
يســمح للمشــاهد التونســي بــأن يتابــع ّ
كل مــا ينتــج مــن
خاصــة.
ـات
ســينما فــي العالــم عبــر مواقــع ومنصـ
ّ
شيماء
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حوارات األيام قرطاج السينمائية:للدورة

مــع كمــال بــن ونــاس المديــر الفنّــي
دورة ناجحة بنسبة معقولة ...
وعدم جاهزية بعض قاعات العرض أ ّثر على اإلقبال الجماهيري
فــي اليــوم األخيــر أليــام قرطــاج الســينمائية ،يظهــر التعــب علــى وجــوه الجميــع ،لكــن تظهــر أيضــا مالمــح الســعادة والفخــر.
ورواده ،هــو واجهــة تونــس
ـم العواطــف التــي تغمــر منظميــه ّ
هــذا المهرجــان الصعــب فــي التخطيــط لــه وفــي تنفيــذه وفــي كـ ّ
الســينمائية فــي العالــم أجمــع.
جــاءت الــدورة الثانيــة والثالثيــن فــي ظــروف معقــدة ،هــي فتــرة االنفــراج والخــروج مــن األزمــة ،وهــي فــي نفــس الوقــت فتــرة الحذر
واالحتيــاط مــن العــودة إلــى النقطــة الصفــر .انقطعــت قاعــات الســينما عــن العمــل لســنتين تقريبــا ،وهــو مــا خلــق نوعــا مــن اإلحبــاط
ـي ،هــذه األزمــة التــي صاحبتهــا تبعــات جســيمة علــى الفنانيــن والمهنييــن والجمهــور علــى حـ ّـد الســواء ،تبــدأ
فــي الوســط الثقافـ ّ
ّ
ّ
ّ
الدولــة
ـات
ـ
سياس
ـب
ـ
ي
تغ
ـل
ـ
ظ
ـي
ـ
ف
ـدة
ـ
صام
ـة
ـ
الثقاف
ـاء
ـ
بق
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـوا
ـ
حارب
ـن
ـ
م
ـكل
ـ
ل
ـا
ـ
عظيم
ـازا
ـ
إنج
ـا
ـ
مقاومته
ـل
ـ
ث
وتم
اليــوم فــي الرحيــل،
ّ
ّ
علــى اعتبــار هــذا القطــاع مصــدرا للحيــاة والمعرفــة ورفعــة الــذوق.
فــي دورتهــا الثانيــة والثالثيــن ،اســتقبلت أيــام قرطــاج الســينمائية
ّ
وقدمــت عروضــا بشــبابيك مغلقة في
متعطشــا لألفــام،
جمهــورا
ّ
أغلــب الحصــص .كذلــك ،عملــت الهيئــة المديــرة للمهرجــان علــى
إرجــاع هــذا الصــرح إلــى بريقــه المعتــاد ،مــن خــال اســتعادة ّ
كل
أقســام المهرجــان مــن المســابقات الرســمية مــرورا بــكل األقســام
الموازيــة والنــدوات وحلقــات النقــاش واالجتماعــات مــع المهن ّييــن
مــن جميــع أنحــاء العالــم مــع إحــداق فقــرات جديــدة علــى غــرار
أيــام قرطــاج فــي الثكنــات العســكرية.
فــي لقــاء مــع الســيد كمــال بــن ونــاس المديــر الف ّنــي أليــام قرطــاج
حدثنــا عــن انطباعاتــه إثــر مــرور هــذا األســبوع ومختلــف
الســينمائيةّ ،
تطلعاتــه مــن أجــل مســتقبل أفضــل لهــذا المهرجــان.

«أرقو» أو «حلم» لعمر بلقاسميللدورة

واقع رمادي و»حلم» أسود
نبيل حاجي ناقد سينمائي من الجزائر
فــي تجربتــه الســينمائية الروائيــة الطويلــة األولــى ينقلنــا المخــرج
الجزائــري عمــر بلقاســمي فــي فيلمــه «أرقــو» أو «الحلــم» إلــى
عوالــم خاصــة حميمــة يبتعــد فيها عــن ضجيج المدينة وشــخوصها
ويصعــد بنــا الــى قمــم الجبــال ليرســم قصــة مــن رحــم الواقــع
مؤججــة بشــاعرية بصريــة ودراميــة قويــة تتقاطــع مــع ثقافــة
وهويــة المــكان بألــوان داكنــة واحــام ســوداء.
فيلــم «حلــم» مــن بطولــة كســيلة مصطفــى ومحمــد فقيــر ،ينقلنــا
عبــر  97دقيقــة لنعايــش قصــة كوكــو  ،الشــاب العشــريني الــذي
يعيــش فــي قريــة بأعالــي جبــال منطقــة القبائــل بالجزائــر ،فــي
هــذه القريــة الهادئــة التــي تعيــش علــى وقــع الســكينة والروتيــن
اليومــي لســاكنتها ،تتحــول ســلوكات وربمــا تصرفــات ومظهــر
هــذا الشــاب المتحــرر الــى حالــة تثيــر حفيظــة أهالــي القريــة
المحافظيــن علــى طقوســهم وقيمهــم االجتماعيــة المتجــذرة
...ممــا يدفــع بلجنــة حكمــاء القريــة الــى التعبيــر عــن اســتيائهم
مــن تصرفاتــه ليقــرروا إلحاقــه بمصحــة لألمــراض العقليــة وهــذا مــا
دفــع بشــقيقه محمــود المــدرس للفلســفة فــي ثانويــة بالمدينــة
 والــذي يعانــي هــو أيضــا بخيبــة أمــل بســبب عالقتــه الغراميــةالفاشــلة مــع ســامية،-الى الغضــب واالعتــراض علــى هــذا القــرار

كيف تق ّيمون هذه الدورة في يومها األخير؟
كمنظــم لهــذا المهرجــان ال يمكــن ســوى أن أكــون فخــورا بـ ّ
ّ
ـكل مــا
عشــناه خــال المهرجــان .هنــاك العديــد مــن األقســام فــي أيــام
قرطــاج الســينمائية ولـ ّ
ـكل مســؤول أن يتحـ ّـدث عــن الجانــب الــذي
أن اختيــار األفــام
ـر
ـ
أعتب
،
ـي
ـ
الفن
ـب
ـ
الجان
ـن
يخصــه ،مــن جهتــي ،أي مـ
ّ
ّ
ّ
أن النــدوات التــي
ـا
ـ
كم
ـة،
ـ
بالمائ
ـن
ـ
ثماني
ـبة
ـ
بنس
كانــت عمليــة موفقــة
ّ
تــم تنظيمهــا فــي مختلــف المحــاور والمواضيــع التــي طرحتهــا
جــدا .مــن جهــة
الــدورة كانــت ناجحــة
وتــم تنفيذهــا بشــكل ج ّيــد ّ
ّ
أخــرى ،شــكّ لت نقاشــات األفــام بالشــراكة مــع الجامعــة التونســية
هامــا فــي المهرجــان يجمــع علــى قيمته
لنــوادي الســينما ،عنصــرا
ّ
وأهميتــه ّ
كل المخرجيــن المشــاركين بأعمالهــم فــي المســابقات.
علــى الرغــم مــن ّ
كل هــذا هنــاك أمريــن تــركا بعــض المــرارة فــي
هــذه الــدورة ،همــا نســبة الحضــور التــي قـ ّـدرت بخمســين بالمائــة
فــي القاعــات والتــي منعــت الكثيــر مــن جمهور المهرجــان العريض
مــن مواكبــة األفــام واالنخــراط فــي هــذه التجربــة التــي انتظرناها
بفــارغ الصبــر .واألمــر الثانــي هــو ق ّلــة القاعــات التــي تتوفّ ــر بهــا ّ
كل
الظــروف التقنيــة التــي تضمــن مشــاهدة طيبــة لألفــام.
مــا هــو مصــدر هــذه األزمــة التقنيــة الكبــرى التــي عصفــت بأغلــب
ـم العمــل علــى تفاديهــا؟
قاعــات العــرض ،ولــم لــم يتـ ّ
بـ ّ
ألن القاعــات كانــت مغلقــة لســنتين قبــل المهرجــان،
ـكل بســاطة ّ
خصيصــا الحتضــان فعالياتــه.
ـا
ـ
فتحه
ـم
ـ
ت
ـد
وقـ
ّ
ّ
ـخصي ،المســألة أعمــق بكثيــر مــن المهرجــان
ـ
الش
ـادي
ـ
اعتق
ـي
فـ
ّ
حــد ذاتــه ،فقبــل التفكيــر فــي اإلنتــاج ،يجــب أن نفكّ ــر فــي
فــي
ّ
التوزيــع ،هــذا العنصــر الــذي يمكّ ننــا مــن خلــق ســوق وصناعــة
فعليــة وحقيقيــة للســينما فــي تونــس ،وهــو أيضــا مــا يضمــن
تواجــد الجمهــور بأعــداد غفيــرة حيــن يجــد عروضــا تتــم فــي ظــروف
تحتــرم ذوقــه وذكاءه ،وتســاهم بشــكل مــا فــي دخــول المتفـ ّـرج

فــي الفيلــم وتماهيــه المطلــق مــع الشــخصيات واألحــداث.
فــي اختتــام هــذه الــدورة ،مــا هــي توصياتكــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل
للمهرجــان؟
برأيــي ،يجــب العمــل علــى تكويــن هيــكل قــا ّر أليــام قرطــاج الســينمائ ّية ،يعمــل
علــى تنظيــم المهرجــان منــذ شــهر جانفــي .نحــن نعمــل ّ
كل مــا بوســعنا للنجاح
ـن ضيــق الوقــت الــذي يباغتنــا فــي ّ
كل مـ ّـرة لبدايــة
واإلشــعاع فــي العالــم ،لكـ ّ
يتقــدم بالمهرجــان بالشــكل الــذي نطمــح لــه ونتطلّــع
التنظيــم ال يمكــن أن
ّ
إليــه.

القاســي للجنــة القريــة فــي حــق كوكــو ويدفعــه أمــام صمــت
والــده المســتاء أيضــا مــن تصرفــات شــقيقيه الــى مواجهــة قــرار
القريــة والعمــل يوميــا علــى اقنــاع والــده وشــيوخ القريــة ببــراءة
أخيــه مــن التهــم واألحــكام المســبقة...مما يعرضــه هــو ايضــا أمــام
كل هــذا الــى مواجهــة القيــم األخالقيــة والنظــام المتجــذر فــي
عقــول ووجــدان النــاس فــي هــذه المنطقــة الجبليــة ،هــذا التحــدي
والمواجهــة ال يســتطيع محمــود بــكل مــا يملــك مــن قــوة ورؤيــة أن
يغيــره ويســقط يائســا أمــام هــذا الوضــع المفــروض ويســعي فــي

األخيــر الــى تحريــر شــقيقه كوكــو مــن ســلطة وســطوة أهالــي القريــة
ويهربــه الــى وجهــة غيــر معلومــة....
عمــر بلقاســمي ( )1970الــذي درس الســينما فــي تونــس وعمــل
مســاعدا لإلخــراج فــي العديــد مــن األعمــال الســينمائية الجزائريــة
واألجنبيــة ،حقــق فيلمــه القصيــر األول «دهيــة» عــام  2015ثــم
شــارك بفيلمــه القصيــر الثانــي «موجــة» عــام  2018فــي أيــام قرطــاج
الســينمائية وتــوج بالجائــزة البرنزيــة ،يحــاول كل مــرة أن يجعــل مــن
التجريــب والبحــث فــي الصــورة مــن خــال أعمــال تغــوص فــي الوجــع
اإلنســاني والفــردي باألخــص ،هنــا فــي فيلمــه الروائــي الطويــل
«حلــم» (الناطــق باألمازيغيــة) يشــتغل علــى عــدة تيمــات برؤيــة
شــاعرية بصريــا وســرديا ودراميــا أيضــا ينتقــد بسالســة المجتمــع الــذي
ينتمــي إليــه وينتصــر لقيــم الجمــال التــي تســكن فينــا...
يشــتغل عمــر بلقاســمي فــي هــذا العمــل علــى أكثــر مــن خيــط وهــو
يســرد قصــة «كوكــو ومحمــود» ،فــي محاولــة لتعريــة نمــط العيــش
فــي هــذه القريــة والتناقضــات الموجــودة فيهــا التــي تترجمهــا
تصرفــات وســلوكات األفــراد واألحــكام المســبقة بدايــة مــن أعضــاء
حكمــاء القريــة ومــرورا باإلنكســارات الفرديــة التــي نالمســها فــي
شــخصية مصطفــى الــذي كان مغتربــا فــي فرنســا ومحنــد المنطــوي
علــى نفســه بســبب الخيبــات التــي تنتهــي بإنتحــاره وشــخصية حوريــة
المتحــررة التــي حــددت أهدافهــا ورؤيتهــا للحيــاة والصــورة النمطيــة
إلمــام القريــة ووصــوال الــى حالــة النســوة فــي هــذه القريــة وخاصــة
منهــن كبيــرات الســن فــي يوميــات روتينيــة مــن جلــب للحطــب
واألعشــاب ورعــي األبقــار واألغنــام أو االهتمــام بشــؤون البيــت
التــي تترجمهــا هنــا والــدة وشــقيقة كوكــو ومحمــود ...يحــاول مخــرج
الفيلــم اإلنتصــار الــى الــروح النســائية المكافحــة العاملــة طيلــة اليــوم
داخــل البيــت وخارجــه رغــم أنهــن مكبــات بتقاليــد باليــة أمــام هامشــية
رجــال القريــة وســلبيتهم وعــدم اكتراثهــم لشــقاء وتعــب النســوة...
يرســم الفيلــم مــن خــال شــخصتي محمــود وكوكــو هــذا االنكســار
الداخلي وهذه الخيبة التي تســكن أرواحهم بســبب ســطوة المجتمع
والقبيلــة والقيــم االخالقيــة والدينيــة المتوارثــة ومحدوديــة االنعتــاق
منهــا ،أنيــن وصــراخ داخلــي تعبــر عنــه شــخصيات هــذا العمــل بــدأ مــن
غنــاء النســوة فــي التعبيــر عــن آالمهــن او العزلــة التــي تعيشــها عــدد
مــن الشــخصيات الهامشــية التــي تحيــط ببطلــي الفيلــم...
ال يخلــو عمــل عمــر بلقاســمي مــن النقــد السياســي واالجتماعــي
المبطــن ســواء مــن خــال الحــوار أو مــن عبــر الكتابــات الحائطيــة أو
حتــى مــن خــال الوضعيــة البائســة التــي تعيشــها القريــة المعزولــة
فــي ســفح الجبــل والبعيــدة عــن التمــدن فــي صــورة رماديــة تترجمهــا
هنــا اصــوات الريــاح والموســيقى المختــارة بعنايــة لتؤثــث المشــاهد
الطويلــة مــن هــذا العمــل الــذي يمكــن أن نقــول عنــه فــي األخيــر
أنــه عمــل شــاعري وحميمــي جــدا ،يشــبه مخرجــه «عمــر بلقاســمي»
فــي رؤيتــه لألشــياء المحيطــة بــه وفــي انعزالــه وتمــرده وانتفاضتــه
الصامتــة عــن الســائد الــذي ينخــر المجتمــع.

شيماء العبيدي

7

8

