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 مـجــــلة
أيـــام    فلسطيــــن

النسخة
السابعة 

السينمائيــــة



أســدل الســتار مســاء  يــوم اإلثنــن املاضــي، 
علــى النســخة الســابعة ملهرجــان أيــام 
ختــام  حبفــل  الســينمائية،  فلســطن 
ــة واألرض«  ــن اجلن ــم »ب ــه فيل ــرض في ع
للمخرجــة الفلســطينية جنــوى النجــار، 
ومبشــاركة  فلســطن،  يف  األول  عرضــه  يف 
ــي  ــن روائ ــا  ب ــن فيلم ــن ثالث ــد  ع ــا يزي م
ــات  ــا، الوالي ــن، فرنس ــن الص ــي م ووثائق
ــيلي،  ــودان، تش ــة، الس ــدة األمريكي املتح
العــراق،  األردن،  لبنــان،  أفغانســتان، 
إيطاليــا،  بريطانيــا،  صربيــا،  تركيــا، 
ــطن. ــويد وفلس ــا، الس ــوريا، غان ــران، س إي

ــم  ــا الفيل ــي افتتحه ــام ال ــذا الع ــخة ه نس
اإليــراين »ال وجــود للشــيطان« للمخــرج 
ــا  ــه  األول  عربي ــولوف، يف عرض ــد رس حمم

أقيمــت بظــروف اســتثنائية مــن غــر ضيــوف 
دوليــن، وال صنــاع أفــالم مــن حــول العــامل 
وجبمهــوٍر  عــام،  كل  يف  معتــادا  كان  كمــا 
ــدون  ــروض يرت ــد الع ــن  يف مقاع متباعدي
الكمامــات، بالرغــم مــن ذلــك شــهدت 
وصــل  كبــرا  حضــورا  األفــالم  عــروض 

ــة. ــد املتاح ــة املقاع ــلء كاف ــا  إىل م أحيان
ــب  ــت األصع ــخة كان ــذه النس ــك أن ه ال ش
واألكثــر حتديــا  لكوهنــا  نســخة اســتثنائية 
فرضتهــا  ظــروف جائحــة كورونا املســتجدة، 
ــى  ــط عل ــس فق ــا لي ــت بظالهل ــي ألق وال
مهرجانــات األفــالم حــول العــامل، بــل 
الســينمائي،  اإلنتــاج  قطــاع  وأصابــت 
املهرجــان   اســتطاع  ذلــك  مــن  بالرغــم 

ــن إفتتاحية: ــن واحلامل ــن واملتمردي ــاء واملهمش ــا الضعف ــت قضاي ــاٍل، تناول ــتوى ع ــالٍم مبس ــتقطاب أف اس
واملبدعــن يف قاعــات عــرض خمتلفــة يف مدينتــي رام اهلل وبيــت حلــم، منهــا مــا هــو مفتــوح 
ــا  ــى كوهن ــطن، عل ــم الب: فلس ــة فيل ــا مؤسس ــت فيه ــام، حافظ ــاء الع ــينما الفض ــتخدام س باس
املنصــة الفلســطينية األوىل الــي تقــدم للجمهــور  الفلســطيي اإلنتاجــات الفلســطينية اجلديــدة 
ــينما  ــات الس ــعا يف منص ــرا واس ــازت تقدي ــي ح ــة ال ــالم العاملي ــروض األوىل لألف ــك الع وكذل
العامليــة، وكذلــك بكونــه منصــة دعــم إلنتــاج األفــالم الفلســطينية، فرغــم شــح الدعــم املايل 
الــذي فــرض علــى املهرجــان إلغــاء جوائــز مســابقات األفــالم، أصــرت إدارة املهرجــان علــى 
اإلبقــاء علــى جائــزة طائــرة الشــمس الفلســطيي لإلنتــاج الــي بلغــت قيمتهــا هــذا العــام 10 
آالف دوالر، وتنافــس عليهــا 12   مشــروعا  روائيــا  قصــرا، والــي ُوضعــت هلــا  اســتراتيجية 
ــم الب  ــتراتيجيات فيل ــد  اس ــي أح ــروض، وه ــول للع ــر الدخ ــى تذاك ــد عل ــا، تعتم لبقائه
ــطن.   ــينما  يف فلس ــة س ــيس لصناع ــطينية، والتأس ــالم الفلس ــة األف ــور  يف صناع ــاركة اجلمه ملش
باإلضافــة إىل جائزتــن بقيمــة 10 آالف دوالر  ا مريكــي لــكل منهمــا، ملشــاريع أفــالم 

ــطيي. ــمس الفلس ــر الش ــات طائ حكاي
ــروف  ــم كل الظ ــدا رغ ــل جاه ــر عم ــل صغ ــق عم ــف فري ــتثنائية يق ــخة االس ــذه النس ــف ه خل
ــل  ــٌق عم ــا، فري ــا  هل ــا كان متوقع ــر مم ــا بأكث ــت نتائجه ــي حقق ــخة، وال ــذه النس ــاح ه إلجن
بــال ملــل خلــف الكواليــس ليقــدم للجمهــور الفلســطيي أفالمــا غــر جتاريــة، مــن مــدارس 
ــم  ــم بصماهت ــن هل ــن مؤثري ــالم عاملي ــاع أف ــتضافوا صن ــامل، واس ــول الع ــة ح ــينمائية خمتلف س
ــم  ــن جتارهب ــوا ع ــليمان ليتحدث ــا س ــش وإيلي ــن لوت ــل ك ــامل مث ــول  الع ــينما  ح ــة الس يف صناع

ــم. ــاليب عمله وأس
يف هــذه املجلــة، حنــاول بدورنــا  أن  نضــع بــن يــدي القــارئ  املتابــع، توثيقــا مكتوبــا بقلــم 
أبــرز  النقــاد  والكتــاب والصحافيــن الذيــن تابعــوا  دورة املهرجــان، وقدمــوا معــا  مــا يشــبه 

البانورامــا  لعــروض  وفعاليــات  املهرجــان.

على أمل أن يتجدد لقاؤنا  يف تشرين األول / أكتوبر القادم 2021.
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يوسف الشايب
ــدورة الســابعة ملهرجــان  ــات ال ــوم فعالي ُ الي ــمَ َت ُتْ
ــُه  ُ وُتَنظِّ الــدويل،  الســيمنائية  فلســطني  أيــام 
مؤسســة "فيــم الب - فلســطني"، بعــرٍض أول لفيــم 
الفلســطينية  لملخرجــة  واألرض"  اجلنــة  "بــني 
جنــوى جّنــار، وهــو أحــدث أفالمهــا الــذي اكنــت 
ُأْطِلَقــت عروُضــُه هنايــة العــام املــايض يف مهرجــان 
القاهــرة الســيمنايئ الــدويل، وحــاز جائــزة جنيــب 

حمفــوظ ألفضــل ســيناريو، آنــذاك.

ــم  ــس الفي ــة واألرض" لنجــار، لي ــني اجلن ــم "ب وفي
عرِضــِه  يف  ُيعــرض  الــذي  األول،  الفلســطيين 
فعــى  املهرجــان،  عــر  فلســطني  يف  االفتتــايح 
فلســطني  "أيــام  شــّل  املاضيــة،  الســنوات  مــدار 
األفــالم  أبــرز  إلطــالق  منصــًة  الســيمنائية"، 
مكــا  شــئت  "إن  فيــم  آخرهــا  اكن  الفلســطينية، 
إيلّيــا  املبــدع  الفلســطيين  لملخــرج  المســاء"  يف 
ســلميان، وحبضــوره، وهــو الفيــم الــذي حظــَي 
باحتفــاٍء مجاهــريٍّ كبــٍر، ليــس -فقــط- مــن بــني 
جتلياتــه أن فاَضــْت قاعــة قــر رام اهلل الثقــايف، يف 
افتتــاح النخســة السادســة مــن املهرجــان، عــن اكمــل 
ِســَعِتا، يف زمــن مــا قبــل كورونــا، بــل تواَصــَل 
التفاعــل الكبــر مــع الفيــم عقــب عرِضــِه جتاريــا يف 

وقــٍت الحــٍق.

النخسة الثانية

ــام 2015  ــة مــن املهرجــان يف الع ــدورة الثاني ــت ال وافُتِتَح
بفيــم "دجيراديــه" للفلســطينيني عــرب وطــرزان، ليكــون 
العــرض األول لــه يف فلســطني، وحتديــدًا يف قــر رام اهلل 
الثقــايف، مكــا ُعــِرَض يف املهرجــان الفيــم الــروايئ الطويــل 
ــطيين  ــرج الفلس ــرى" لملخ ــالك أخ ــة ومش ــب والرسق "احل
مؤيــد عليــان، وفيــم "مجــود" لملخــرج الفلســطيين جمــدي 
العمــري، عــاوة عــى الفيــم الوثائيق الطويــل "املطلوبون الـ 
18"، الفيــم الهشــر لملخــرج عامــر الشــوميل، وفيــم "غــزة 
ــان  ــم "حضــور أمسه ــن، وفي ــل املزي 36 مم" لملخــرج خلي
عــزة احلســن، و"رومشيــا"  ــل" لملخرجــة  َتَ ُيْ الــذي ال 
ــاز  ــون" لملخرجــة امتي ــل، و"ن وزيت ــو جب لملخــرج ســلمي أب
ديــاب. أمــا األفــام القصــرة بشــّقهيا الــروايئ والوثائــيق، 
فاحَتَضَنــْت الــدورة ذاهتــا عرضــني لفيملــني فلســطينيني 
حديــْي اإلنتــاج، اكن أوَّهلــا فيــم "الســام عليــك يــا مــرمي" 
ــَق حضــورًا عاملّيــا  لملخــرج الفلســطيين باســل خليــل، وحقَّ
ــم "جحــر ســلميان" لملخــرج  ــاين اكن في ــا، فميــا الث طاغي

رمــزي مقــديس.

النخسة الثالثة

الفلســطينية  األفــام  عــدد  ارَتَفــَع  الثالثــة  الــدورة  ويف 
بأنواعهــا، حيــث ســامه إطــاق جائــزة طائــر المشــس 
يف حتويــل املهرجــان إىل منصــٍة أكــر رحابــة الســتضافة 
إبداعــاٍت ســيمنائيٍة لشــباٍب مــن املخرجــات واملخرجــني 
أفــام  احتضــان  عــى  عــاوة  الواعديــن،  الفلســطينيني 
ــادة يف  ــَرْت الع ــا َج ــرة مك ــة وقص ــة طويل ــة ووثائقي روائي

الســابقتني. الدورتــني 

فــي نخســة العــام 2016 مــن "أيــام فلســطني الســيمنائية"، 
"ســارة"  الطويــل  الــروايئ  الفيــم  املهرجــان  احتضــن 
"لملخــرج خليــل املزيــن، والوثائقيــني الطويلــني "األخــر" 
لملخــرج بّســام املهــر و"نعــم لملســاعدات ال للدولــة" لملخرجة 
صابرينــا ديتــوس، يف حــني ُعِرَضــْت عديــد األفــام القصرة 
كفيــم "يف املســتقبل ألكــوا مــن أخفــر أنــواع البورســلني" 
واألرض"  المســاء  و"بــني  صنصــور،  الريســا  لملخرجــة 
لملخرجــة ســاهرة دربــاس، و"ســائقة البــاص" لملخــرج إيــاد 
ــرين  ــل، و"ش ــدي فليف ــرج مه ــوس" لملخ ــطل، و"كزين األس

الوجلــة" لملخــرج تشــاندلر.

النخسة الرابعة

بفيــم  املهرجــان  مــن   2017 العــام  نخســة  وافُتِتَحــت 
"واجــب" لملخرجــة الفلســطينية آن مــاري جــارس، ومــن 
فميــا  بكــري،  وصــاحل  بكــري  دمحم  الفنانــني  بطولــة 
احتضنــت ذات النخســة الفيــم الوثائــيق الطويــل "حــم 
املنــازل لاستشــارات العقاريــة" لملخرجــة ألكســندرا صوفيا 
حنظــل، وفيــم "ازرع حتصــد" لملخــرج عــاء األشــقر، 
و"خيــوط الــرسد" لملخرجــة اكرول منصــور ومــن إنتــاج 
مــى اخلالــدي، وأفــام أجنبيــة عــن فلســطني مهنــا: الفيــم 
األملــاين "نــادي غــزة لركــوب األمــواج"، والفيــم الفرنــي 

"مــا وراء اجلهبــات"، والفيــم األرجنتيــين "يــاال يــاال".

ومــع تشــعُّب واّتســاع إطــار جائــزة طائــر المشــس لألفــام 
ــن فلســطني، اســتضافت نخســة  ــام ع الفلســطينية أو األف
العــام 2017 أفامــا روائيــًة قصــرًة وقصرًة جــدًا، بعضها 

لطلبــٍة جامعّيــني.

النخسة اخلامسة

ــع ســابقاهتا، اكن  ــُع بشــٍل أو بآخــر م ويف خطــوٍة تتقاَط
عــرض االفتتــاح للــدورة اخلامســة مــن املهرجــان، هــو فيــم 
وهــو  "الــرج"،  الــروايئ  الطابــع  ذو  املتحركــة  الرســوم 
إنتــاٌج نروجيــيٌّ ســويدّي لملخــرج ماتــس غــرورود، ويتنــاول 
معانــاة الفلســطينيني يف خممّيــات الاجئــني، وحتديــدًا تلــك 

الــي يف لبنــان. 

ــّدة  ــة ع ــة طويل ــام وثائقي ــرض أف ــدورة ع ــذه ال ــَدت ه وهِش
لفلســطينيني أو عــن فلســطني، كفيــم "حــّب بــرّي" لملخرجــة 
واملنتجــة الفلســطينية مجانــة منــاع، وفيــم "أبولــو غــزة" 
للســويرسي نيكــوال وادميــوف، و"عــى عتبة الــدار" لملخرجة 

ــار. ــاس، و"مكســور" لملخــرج دمحم العّط ســاهرة درب

واحتضنــت دورة العــام 2018 هــذه عــددًا مــن األفــام 
بعُضهــا  حقَّــَق  الــي  القصــرة  الروائيــة  الفلســطينية 
حضــورًا عربيــا وعامليــا، بيهنــا "العبــور" لملخــرج أمــني 
نايفــة، و"أمبيانــس" لملخــرج وســام اجلعفــري، و"الفيــل 
و"منطقــة ج"  حــرب،  واملنتجــة رشوق  لملخرجــة  األزرق" 
لملخــرج صــاح أبــو نعمــة، و"رجــل يغــرق" لملخــرج مهــدي 
فليفــل، و"املاســورة" لملخــرج ســايم زعــرور، و"أشــياء عــن 

احلــب واحلــرب" لملخــرج هنــاد صــري، وغرهــا.

النخسة السادسة

ــاح العــام املــايض، مــع فيــم  ومكــا أرشُت، اكن فيــم افتت
"إن شــئت مكــا يف المســاء" لملخــرج الفلســطيين العاملــي 
إيلّيــا ســلميان، فميــا اخُتــِمَ املهرجــان بالعــرض األول لفيــم 

ــاوي يف فلســطني. ــام جرب "مفــك" لملخــرج بّس
واســتضافت دورة العــام املــايض مــن املهرجــان يف نخسته 
السادســة، مكــا يف الــدورات الســابقة، عــددًا مــن األفــام 
الوثائقيــة الطويلــة ملخرجــني فلســطينيني أو غــر فلســطينيني 
رشط أن تكــون فلســطني وحاكياهتــا حمــور األفــام، كفيــم 
ــة، و"احلصــاد  ــرج اهلل" لملخــرج نضــال بدارن ــن ف "ناطري
الذهــي" لملخرجــة عليــا يونــس، و"إبراهــمي- إىل أجــل 
الغربّيــون"  و"العــرب  العبــد،  لينــا  لملخرجــة  ممســى" 
لملخــرج معــر الرشقــاوي، و"رحالــة وجــدار" لملخــرج مسر 
مقصيــة، و"عبــاس 36" لملخرجــة مــروة جبــارة الطيــي 
لملخــرج  و"عقبــة"  رافــع،  نضــال  اإلخــراج  وشــاركهتا 
ــد اللكــات" للبلجيــي  ــا بل األمــريك مايــل رويل، و"بلدن
الروائيــة  األفــام  عديــد  عــى  عــاوة  بوبيــه،  ماتيــس 

ــواة وطــاب. ــن ه القصــرة ملخرجــني مكّرســني وآخري

النخسة السابعة

ــام 2020،  ــابعة للع ــدورة الس ــَم ال َت ــام، ُتْ ــذا الع ويف ه
بفيــم  كورونــا"،  "جاحئــة  بســبب  اســتثنائيٌة  دورٌة  ويه 
جنــوى  الفلســطينية  لملخرجــة  واألرض"  اجلنــة  "بــني 
النجــار يف عــرٍض هــو األول لــه يف فلســطني، عــاوة عــى 
عــرض الفيــم التجريــي الطويــل "صيــف غــر عــادي" 
ــري، يف حــني ُعِرَضــت  لملخــرج الفلســطيين مكــال اجلعف
ــة:  ــة ووثائقي ــني روائي ــا ب ــام فلســطينية قصــرة م ــدة أف ع
"اهلديــة" لفــرح نابلــي، و"بيــت حلــم 2001" إلبراهــمي 
حنضــل، و"غــزة أونايــن" حملمــد جبــايل، عــاوة عــى 
ــر المشــس  ــزة طائ ــى جائ ــة ع ــام املتنافس ــاريع األف مش
ــا عــرش فيملــا، مكرِّســا  ــاج، وعددهــا اثن الفلســطيين لإلنت
املهرجــان بذلــك نفَســُه باعتبــاِرِه منصــًة لعــرض أحــدث 
ــاول  ــي تتن ــك ال اإلنتاجــات الســيمنائية الفلســطينية، أو تل
اإلنتاجــات  أحــدث  عــى  عــاوة  الفلســطينية،  القضيــة 

العامليــة والعربيــة يف عــروٍض أوىل هلــا بفلســطني.
النخسة األوىل

لملخرجة  الصيف"  يف  "يم  اكن   ،2014 العام  يف 
األوىل  الدورة  افتتاح  فيم  هو  دعيبس  الفلسطينية شرين 
لملهرجان، لُيْعلَن من وقهتا عن حضوره مكنصٍة الحتضان 
وإطاق إبداعات السيمنائيني الفلسطينيني، في ذات الدورة 
ُعِرَضت عديد األفام القصرة ملخرجني فلسطينيني أو من 
"البرئ"  كأفام:  فلسطيين،  إنتاج  من  أو  فلسطينيٍة،  أصوٍل 
ألمحد حبش، و"إمساعيل" لنورا الرشيف، و"ال مفر" ملهند 
و"ازرقاق"  حزبون،  لرمزي  الوردية"  و"الرصاصة  يعقويب، 
بالرشاكة مع  مناع  الصاح" مجلانة  لراما مريع، و"نظام 
الورد"  و"بائع  داموين،  لنيكوال  و"مقلوبة"  سيل سرتوهنيل، 
إلهياب جاد اهلل، و"حنني" ألسامة بواردي، باإلضافة إىل 
"مع سبق اإلرصار" لعرب وطرزان )األخوين نارص(، وهلا 

أيضا ُعِرَض يف ذات الدورة فيم "كوندوم ليد". 

مهرجــان أيــام فلسطن السينمائيـــة.. 
منّصــة الُعروض األوىل لألفالم الفلسطينيـــة
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»ماستر كالس« إيليا سليمان... كاماًل

ــن  ــاء 21 ترشي ــاين األربع ــوم الث ــات الي ــدأت فعالي ب
فلســطني  أيــام  مهرجــان  مــن  األول/أكتوبــر، 
الب:  "فيــم  مؤسســة  تنظــه  الــذي  الســيمنائية، 
الســيمنا،  صنــاع  ملتــى  برنــاجم  يف  فلســطني" 
الــي بــدأت متــام الســاعة اخلامســة مســاًء بتوقيــت 
القــدس، حيــث اكن امجلهور يف فلســطني وخارجها، 
إيليــا  لملخــرج  "ماســر كالس"  مــع  موعــد  عــى 
ــه، واحــدًا مــن  ــة أمعال ــذي يعــد، رمغ قل ســلميان، ال
أكــر صنــاع األفــالم العــرب تأثــرًا. التــى ســلميان 
ــرض  ــد مت ع ــة "زوم" وق ــالل تقني ــن خ ــور م باحلض
ــان يف رام  ــد احملســن القط ــاء يف مؤسســة عب اللق
ــه فهيــا حمــاوره  اهلل، وعــى شاشــة ســيمنا، وقّدم

املخــرج مكــال اجلعفــري. 

بــدأ "املاســرت كاس" بعــرض ملهشــد مــن فيــم قصــر إليليــا 
ســلميان بعنــوان "يوميــات مبتــدئ"، والــذي اكن مضــن 
مــرشوع ســيمنايئ مشــرتك "7 أيــام يف هافانــا"، وهــو فيــم 
طويــل مكــون مــن عــدة مشــاهد أو أفــام قصــرة أخرجهــا 
عــدة خمرجــني، باللغــة اإلســبانية عــام 2012. تــدور أحــداث 
ــا،  ــة هافان ــم عــى مــدى أســبوع يف العامصــة الكوبي الفي
ــه أو  ــوم، أخــرج لك جــزء من ــل ي ــا واحــدًا ل ويضــم مقطع
لك ســكيتش منــه خمــرج خمتلــف، واكن ســلميان أحــد 
ــوان  ــت، خ ــوران اكنتي ــدمي، ل ــو مي املخرجــني الســبعة خولي
اكرلــوس تابيــو، بينيشــيو ديــل تــورو، غاســبار نــوي، بابلــو 

ترابــرو.

وصــف ســلميان تلــك التجربــة بأهنــا اكنــت يف البدايــة 
خميفــة إىل حــد مــا لكونــه مل يــزر كوبــا مــن قبــل، وال يعــرف 
اإلســبانية، ولذلــك بــدى لــه الدخــول يف منطقــة غــر معروفــة 
مربــاًك، لكنــه يف الهنايــة قــرر الذهــاب إىل كوبــا ويف بالــه 
ــة فيديــل اكســرتو،  ــة مقابل فكــرة واحــدة، أن يصــور حماول
ــة،  ــا العامصــة الكوبي وبالفعــل بعــد هشــر قضــاه يف هافان
قــام بتصويــر مــا أطلــق هيلع ســكتش بعنــوان يوميــات 

ــه بفيــم قصــر.  مبتــدئ رافضــا تمسيت

حتــدث إيليــا مطــواًل عــن جتربتــه، وعــن الطريقــة الــي يعمــل 
فهيــا، ويكتــب فهيــا مشــاهده، مشــرًا إىل أن معظم مشــاهد 
أفامــه جــاءت مــن حلظــات عاهشــا أو شــاهدها مــن واقــع 
حياتــه، ودّوهنــا يف دفــرت ماحظاتــه، ألن جتربــة احليــاة 
ــايل  ــة وبالت ــه البري ــت ذاكرت ــي يعيهشــا أغن ــة ال املتنقل

انعكســت عــى مهشديتــه ولغتــه الســيمنائية.

مكــا حتــدث عــن جتربــة التصويــر يف النــارصة حيــث صــور 
ــن  ــك "الزم ــاء" وكذل ــم "جســل اختف ــل في ــه األوىل مث أفام

املتبــيق".
 

ملاذا يستغرق وقتا طويًا يف إخراج أفامه؟

أجــاب ســلميان مازحــا: إذا اكن هنــاك عدالــة مــن فــوق 
ــا للعمــل يف هــذه  فيجــب أن أعيــش مائتــني ومخســني عام
ــا  ــين أســتغرق وقت ــاس أن ــول يل الن ــا يق ــا م ــام، غالب األف
ــاذا  ــًة م ــم حقيق ــين ال أفه ــايم، لك ــة أف ــًا يف صناع طوي
يقصــدون بوقــت طويــل! بالنســبة يل هــذا وقــت تأمــيل، 
وجيــب أن آخــذ اكمــل وقــي يف أن أعيش اللحظــة وأتيلها 
وأتأمــل فهيــا، فأنــا ال أقــوم بكتابــة نــي بنــاء عــى كتــٍب 
أخــرى إمنــا أكتــب نــي بنــاء عــى مــا أريــد أنــا قولــه. هذا 
ــب  ــى نصــوص أو كت ــي تعتــد ع ــام ال ــين أن األف ال يع
ــي  ــن طريق ــا أحتــدث ع ــن أن ــر يسء، لك ــن يه أم اآلخري
لتدويــن  أحتاجــه  الــذي  والوقــت  الخشصيــة،  وجتربــي 
ماحظــايت وأن أعيــش حلظــايت الــي أكتهبــا، ومــن مث 
أفكــر فميــا إن اكنــت مناســبة بعــد الكتابــة ألن تســتخدم يف 

ــيناريو الســيمنايئ أم ال. ــذا الس ه

ــه  ــا يف معظــم أفام ــوره تقريب ــن ظه ــك ع مكــا حتــدث كذل
ــا، باســتثناء فيملــه األخــر "إن شــئت مكــا  الســابقة صامت
ــة  ــة مقتضب ــه جبمل ــذي حتــدث في يف المســاء" 2019، وال
قائــًا: أنــا فلســطيين مــن النــارصة؟ يقــول ســلميان: كــوين 
قلــت أنــا فلســطيين مــن النــارصة، ال يعــين أنــين حتدثــت 
يف فــي، إمنــا يه جمــرد لكــات خرجــت مــن مفــي، 
لكــين مل أحتــدث باملعــى احلقيــيق للحــوار يف الفيــم، ليس 
فقــط أنــا الــذي ال يبــى صامتــا بأفــايم، إمنــا العديــد مــن 
خشصيــات أفــايم تظهــر دون أن تقــول شــياًئ، أعــين أهنــم 
يقولــون أمــورًا كثــرًا غــر الــكام، فهنــاك الكثــر مــن اللغات 
املســتخدمة يف حياتنــا اليوميــة والــي ال حتتــاج بالــرورة 
إىل النطــق لتبــدو مفهومــة، حنــن نمسعهــا، وهنــاك أصــوات 
وأنــواع خمتلفــة مــن املوســيى الــي تصلنــا كرســائل، 
ــك األمــر بالنســبة للتصمميــات، لكهــا أمــور ميكــن أن  وكذل

تقــول لــك أشــياء دون أن يكــون هنالــك كام منطــوق. 

كتابة النص السيمنايئ كقصيدة

ــب فهيــا نصــوص  ــي يكت ــة ال حتــدث ســلميان عــن الطريق
وســيناريوهات أفامــه، ومــن طريقتــه يف صناعــة اللغــة 
الهنائيــة،  نخستــه  للفيــم يف  نضجــا  األكــر  البريــة 
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ــدة، فهــو  ــه يكتــب النــص مكــا ُتكتــب القصي مشــرًا إىل أن
يعيــد الكتابــة مــرات متعــددة حــى يســتطيع الوصــول إىل 
الصــورة الشــعرية يف املهشــد الــي تغنيــه عــن الــكام 
املبــارش والرثــرة الكاميــة، مســتعيضا عهنــا بالصــورة 

الــي تــرج بالهنايــة وكأهنــا روح القصيــدة.

يضيــف ســلميان: أنــا أســتخدم اللغــة اللفظيــة عندمــا ال 
ــف معــا أقصــده، خاصــة إن اكن  ــى خمتل ــا مع ــون هل يك
هلــا دالالت خمتلفــة يف لغــات أخــرى تعــي ذات املعــى، أو 
نفــس القافيــة، وأحيانــا يكــون احلــوار أحاديــا داخليــا بــني 
ــة  ــة تفصيلي ــك لغ ــون هنال الخشــص ونفســه، وال أود أن يك
ــا  ــا تعطين ــة دوم ــات، وألن اللغ ــد إيصــال معلوم ــة تري أو لغ
ــي توصــل  ــات يه إحــدى الوســائل ال ــات، واملعلوم معلوم
احلقائــق أو مــا نــود قولــه، وهــذا يشء مهــم بالنســبة 
إيل، وهــو مــا ال جيــب أن نفرضــه عــى املشــاهد، فــا 
جيــب أن نعطيــه تفصيــًا، جيــب هيلع أن يتأمــل ويفكــر يف 
املهشــد ليفهمــه بــداًل مــن أن نلقنــه إيــاه بالــكام. الســيمنا 
فــن ُيشــاهد، وأنــا أحــاول أن أكثــف مــن حضــور املهشديــة 
ــن جمــرد  ــر م ــة أك ــن خــال لغهتــا البري ــم م ــي تفه ال
احلديــث فهيــا، هنــاك القليــل مــن الــكام ولكــن أحيانــا 
أضطــر ألن أستســم إىل املعلومــات والــرسد الــكايم، 
أســتطيع أن أدخــن وأقــول نعــم ميكــن هلــذا الخشــص أن 
يقــول لكــاٍت مقتضبــة، ومــن مث أســتر يف كتابــة الفيــم. 
أحيانــا أستســم رمغ أين ال أحــب االستســام لكــن يف 
ــا  ــول: أن ــن النــص حــني أنظــر إلهيــا اق ــة م النخســة الثاني
ال أريــد أن أكــون كســواًل يف النخســة األوىل، جيــب أن 
أحــاول مــرة أخــرى يف النخســة الثانيــة والثالثــة والرابعــة 
ــع  ــات ويرج ــن رسد املعلوم ــتطاعي م ــدر اس ــل ق ــأن أقل ب
ــام تمكــن يف  ــع األف ــا أصن ــة وأن ــة احلقيقي ــك ألن املتع ذل
قــدر اإلمــاكن، فاملتعــة احلقيقيــة  أنــين أود االســتتاع 
تــأيت مــن التعــدد املختلــف، مــن الشــعر املســتنبط مــن 
هــذه املشــاهد املرئيــة والعنــارص املرئيــة، وهــو مــا أســى 
لتعزيــزه يف النــص بــأن يكــون هنالــك جانبــا شــعريا وهــذا 
يعتــر بالنســبة يل حتديــا وليــس بالــرورة أن أصــل إليــه 
دومــا، ولكــن أحــاول أن يكــون هنــاك حلظــة شــعرية لدهيــا 
قــوة كبــرة حبيــث ميكهنــا أن تغــر فهمنــا لكيفيــة انقضــاء 
ــا  ــة ميكهن ــة معين ــك حلظ ــال هنال ــبيل املث ــى س ــت. ع الوق
لتكــون  الوقــت، هنالــك حلظــة شــاعرية حتــر  إيقــاف 
شــاركت، ســواء أدركــت أو مل تــدرك، يف حركــة مقاومــة 
ضــد السياســة والعوملــة واالحتــال واالســهتاك والــرش 
ــن يســتطيع  ــه، إن الشــاعر وحــده م ــذي حنــاول أن نوقف ال
القيــام بذلــك ألن االســهتاك يقــي عــى حياتــك ووقتــك.

حني أحتدث عن العامل فأنا أحتدث عن فلسطني

أمــا عــن فيملــه األخــر "إن شــئت مكــا يف المســاء"، حيــث 
اكن هنــاك نقلــة جفــزء فقــط مــن أحــداث الفيــم اكن يــدور 

يف فلســطني أمــا اجلــزء األكــر فــاكن يف فرنســا والواليــات 
املتحــدة، حيــث يقــول املنتــج يف إحــدى املشــاهد: ال جيــب 
عليــك أن تتحــدث عــن العــامل كفلســطيين، بــل جيــب أن 
تتحــدث عــن نفســك! وملــاذا صــوره يف أماكــن خمتلفــة، 
يقــول ســلميان: ال أعتقــد أنــين قــررت أن ال يصــور الفيــم 
اكمــًا يف فلســطني، فقــد جــاءت األمــور بشــلكها الطبيــي 
والتلقــايئ، وتطــورت هبــذا الشــل، فأنــا عشــت يف نيويورك 
وفرنســا، وســافرت ألماكــن أخــرى متعــددة وهــذا األمــر ولـّـد 
لــدي حلظــات كثــرة مقــت بتدويهنــا يف دفــرت ماحظــايت، 
وتضاعفــت هــذه اللحظــات، وبــذات الوقــت هنالــك عــامل 
ــرة،  ــد أيضــا حلظــات أخــرى مؤث ــا ولّ ــو م ــر حــويل ه مؤث
ومكــا قلــت ســابقا هنــاك يشء مــن حماولــة فلســطنة العــامل 
مكــا أســتطيع أن أمسهيــا، وكثــر مّنــا اآلن يشــعرون بــذات 
ــال  الــيء ألهنــم يعيشــون بنفــس الظــروف كنتيجــة الحت
ــة  ــوش املختلف ــات واجلي ــة واحلكوم ــل العومل ــن قب ــامل م الع
التعاطــف مــع فلســطني أصبــح  الطــوارئ. إن  وحــاالت 
ــا، أيمنــا كنــت أنــت تتحــدث عــن األمــور مــن  تعاطفــا عاملي
زاويــة فلســطينية، أي أن هنــاك دومــا فلســطنة لألمور، وهذه 
األمــر بــدأ مــن فلســطني احملتلــة ومــن مث امتــد إىل العــامل، 
ــا أشــعر أنــين أحتــدث  ــا حــني أحتــدث عــن العــامل فأن فأن
عــن فلســطني وحــني أحتــدث عــن فلســطني فأنــا أحتــدث عــن 
العــامل، ويف هــذا الفيــم توفــرت يل اللحظــة لقــول ذلــك إىل 
ــا  ــامل، أن م ــن دول الع ــرمه م ــاكن وغ ــيني واألمري الفرنس
جيــب أن نقــوم بــه هــو البــدء يف أن نكــون معــا بشــل قــوي 
وأن نــوايس بعضنــا بعضــا ملــا يــدث لنــا، وأعتقــد أن هــذا 
يــدث ليــس مضــن الفلســطينيني أنفهســم فقــط وإمنــا مــع 
غــرمه. وصنــاع األفــام الفلســطينيون ال يعّرفــون أنفهســم 
جغرافيــا أهنــم يف فلســطني لكــن لدهيــم منظــور أكــر ممــا 
تعنيــه هلــم فلســطني، مــا تعنيــه هلــم فلســطني هــو أن يكــون 
هنالــك فهــم أكــر وضوحــا للعديــد مــن القضايــا يف العــامل 
مثــل اهلــاش تــاج الــذي انتــرش كثــرًا يف الواليــات املتحــدة 
)حيــاة الســود هتــم(، فهــذا األمــر مل يكن مقتــرًا عى رؤية 
حزبيــة معينــة أو عــى توجــه أيديولــويج، إمنــا تفاعلهــم معه 
ــف  ــون تصــورات لكي ــني يضع ــم ناشــطني عاملي ــل مهن جيع

ميكــن للعــامل أن يبــدو أفضــل.

أمــا عــن العاقــة بــني التصامــمي والصياغــة واإلخــراج، 
فيعتقــد إيليــا أن اإلخــراج ال يقتــر فقــط عــى توجيــه 
املمثلــني فهــو بالنســبة لــه اســتخدام تقنيــات أخــرى لتصمــمي 
املهشــد، مفثــًا ميكــن اســتخدام تقنيــات االمنيشــن لتصمــمي 
ــة  ــريف إمنــا احملاول ــص مبعنــاه احل ــس الرق ــص، لي الرق
ــدة الشــعرية  ــوم القصي ــة الشــاعرية أو ملفه للوصــول للحظ
يف املهشــد، أي بنــاء الصــورة بــل التقنيــات املمكنــة الــي 

ــة. ــة الســيمنائية املهشدي تكــّون اللغ
مضيفــا: وبالنســبة يل هــذه الطريقــة الــي أســتخدمها، 
فأنــا ال أتعامــل مــع الخشصيــات كخشصيــات باملفهــوم 
ــيكولوجية  ــاد س ــم أبع ــم، هل ــات الفي ــيي لخشصي الكاس

نفســية، أنــا أرامه أخشاصــا يــؤدون حــراكت مكــا لــو اكنــوا 
أمنيشــن يف الفيــم، لذلــك حــني أكتــب النــص أقــوم حبســاب 
اخلطــوات، كيــف ســيدخل هــذا الخشــص لملهشــد ومك 
خطــوة ســيقوم هبــا بداخــل الــاكدر، وهــل ســوف يســتدير 
لليســار أو للميــني، لك هــذه األمــور أفكــر هبــا وأتأملهــا 
ــة الــي ميكــن هبــا أن أســتفيد  لســاعات وأفكــر يف الكيفي
مــن لك هــذا التنــامغ يف بنــاء املهشــد لتعــين شــياًئ، وهــذا 
لــه عاقــة مــرة أخــرى بالســعادة الــي أشــعر هبــا حــني أقوم 
ــؤالء  ــرًا فميــا ســيقوله ه ــر كث ــا أفك ــايم، ف ــة أف بصناع
األخشــاص وإمنــا أفكــر أكــر يف الكيفيــة الــي يتحركــون 
هبــا بداخــل هــذا اإلطــار أو الــاكدر، فــإذا اكن هــذا اإلطــار 
ــة مكــا  ــك مرون واحضــا مفــن الصعــب جــدًا أن تكــون هنال
لــدى ممثــيل املــرسح مــن حيــث حــراكت اجلســد، وعندمــا 
خيــرج املمثــل مــن هــذا اإلطــار هنالــك حلظــة يتســاءل فهيــا 
املشــاهد بــأن هنالــك ثغــرة تركهــا هــذا املمثــل، وعنــد عودتــه 
لداخــل اإلطــار مــن جديــد يتحــول إىل روايــة حبــد ذاهتــا.

الطريقة الي يفكر فهيا عندما يكتب مشاهده

يقــول: بعــض املوســيى تــأيت قبــل صياغــة املهشــد، ولكــن 
حــني أضــع تلــك املوســيى عــى املهشــد عنــد االنهتــاء منــه 
وأشــعر بأهنــا ملســتين مبــاكن مــا أتأكــد أهنــا مباكهنــا 
الصحيــح يف املهشــد، لكــن هــذا ال يــدث دامئــا، فأنــا 
غالبــا أحتفــظ بــل تلــك املوســيى واألغــاين الــي أتيلهــا 
وأنــا أفكــر باملهشــد يف ملــف خــاص، مــا جيــب أن أوحضــه 
أكــر أنــين أقــول بــأن عــيَلّ مســاع نفــي وأنــا أحتــدث، 
ــر  ــا والكث ــيّل الرتاجــع أحيان ــث ع وهــذه اســرتاتيجية، حي
ممــا أفكــر بــه يتبخــر عنــد البــدء بالعمــل عــى املهشــد 
بشــلكه الهنــايئ، لك تلــك األصــوات الداخليــة الــي تســكنك 
يه الــي تنتــج بعــض األســئلة، وأحيانــا إثــارة تلــك األســئلة 

تتحــول ملهشديــة حبــد ذاهتــا وليــس اإلجابــة عــى تلــك 
األســئلة! ألن الكثــر مــن األســئلة الــي تــدور يف بالــك 
غالبــا كأســئلة اهلويــة ومــن أنــا ومــاذا أريــد أن أكــون، رمبــا 
تقــودك لإلحبــاط بالهنايــة، وهــذه األســئلة حتتــاج لكثــر مــن 
الصــدق الــذايت مــع النفــس، ألن هــذه األســئلة بالهنايــة يه 
ــم ويراهــا  ــي ســتخرج يف الفي املســؤولة عــن الصــورة ال

اآلخــرون.

ــذي  ــا ســلميان األول ال ــم إيلي ــد عــرٍض ملهشــد مــن في وبع
صــور بفلســطني "جســل اختفــاء"، والــذي ُيعــرض لقيــام 
إيليــا ســلميان مبحاولــة احلديــث عــن فيملــه الــذي يصــوره 
بفلســطني لكــن املشــلكة التقنيــة بامليكروفــون حتــول دون 

ــك. ذل

يعلــق إيليــا ســلميان قائــًا: أحــب أن أحتــدث عــن خلفيــة هذا 
ــين حــى  ــة أن ــن احلقيق ــاج ولك ــة اإلنت ــن طبيع ــم، وع الفي
هــذه اللحظــة مل أكــن أعــم كيــف مقــت بصناعــة هــذا الفيــم 
ــرف حيهنــا  ــن أع ــم، مل أك ــج للفي ــت املنت ــين كن خاصــة أن
ــدأت أشــعر أنــين  ــم، ولكنــين ب ــاج في ــه إنت ــذي يعني مــا ال
مهــووس بكيفيــة رسد القصــة الفلســطينية الــي ســوف تقدم 
بديــًا عــن األفــام الــي قدمهــا صنــاع أفــام أمريكيــون أو 
ــأردت  ــة، ف ــوا املعرف ــن ادع ــون والذي فرنســيون أو إرسائيلي
صنعــه كروايــة مــن خشــص خــاريج، أو مــن وجهــة نظــر 

داخليــة وخارجيــة تقــدم بديــًا يف رسد احلاكيــة.

عــى  إنتــاج  هنــاك  يكــون  أن  بــه  القيــام  حاولــت  ومــا 
مرحلتــني، ولذلــك قلــت لطــامق الفيــم يف األيــام األوىل يف 
بدايــة التصويــر: ليــس هنــاك حبكــة واحضــة هلــذه القصــة 
ولكــن يف مرحلــة مــا ســوف نتوقــف عــن التصويــر وســوف 
ــة  ــة جمنون ــت هــذه طريق ــم، واكن ــة الفي ــة حبك أذهــب لكتاب
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لإلنتــاج وتلكــف الكثــر مــن املــال، نتيجــة لعــودة جــزء مــن 
ــر، رمغ  ــن التوت ــر م ــاك الكث ــك اكن هن ــاده، لذل الطــامق لب
الفيــم واكن امجليــع  الكتابــة وتصويــر  ذلــك اســتمكلت 
ــه؟ حيــث أنــين  يتســاءل إن اكن هــذا مــا أردت فعــًا حدوث
كنــت بانتظــار يشء مــا أن يــدث، لكــن شــياًئ مل يــدث، 
ــذا املهشــد حــني جــاءت  ــا ه ــر وصورن ــدت للتصوي ــك ع لذل
الرشطــة مرسعــة واكنــوا يتبولــون عــى اجلــدار، ألننــا 
اإلرسائيليــة  الرشطــة  قــدوم  مــن  خائفــني  كنــا  بالفعــل 
وتطردنــا مــن املــاكن، واكن هنالــك بالفعــل رجــل أمــن، واكن 
الرجــل الــذي يقــف ويتبــول عــى اجلــدار مــن املفــرتض بــه 
أن يكــون أرسع، وبعــد أن ينهتــي يقفــز رسيعــا لداخــل 
ــه تأخــر وحــني قفــز للســيارة ســقط  ســيارة الرشطــة، ولكن
منــه جهــاز الاســلي وهــذا مل يكــن خمططــا لــه، بالنســبة 
يل اكنــت هــذه احلادثــة غــر متوقعــة لكهنــا احلــدث الــذي 
ــع أن  ــن امجلي ــت م ــر وطلب ــت التصوي ــك أوقف ــره، لذل أنتظ
واســتريت  ريــي  بيــت  إىل  وذهبــت  ملنازهلــم،  يعــودوا 

ــة اســتمكال املهشــد. ــن كيفي ــة ع بالكتاب

أي أن هــذه احلادثــة األساســية اكنــت يه البحــث عــن 
اجلهــاز الاســلي الضائــع، ومشــاهد املطــاردات الاحقــة 
الــي كتبهتــا يف  للبحــث عــن الاســلي يه املشــاهد 
املرحلــة الثانيــة مــن الكتابــة بعــد مرحلــة التصويــر األوىل، 
وهــذا احلــادث غــر املخطــط لــه هــو مــا صنــع حبكــة الفيــم. 
وأوكــد أنــين لــن أقــوم بفعــل هــذا األمــر مــرة أخــرى، ألنــه 
قبــل التصويــر امجليــع قــال بــأن هــذا الســيناريو اكريث وال 
ميكــن أن يصنــع فيملــا جيــدًا، لكنــين باحلقيقــة كنــت أختــر 
نفــي وخــوض التجربــة ومعرفــة طبيعــة العمليــة اإلنتاجيــة، 
ــم  ــيل، ومعظ ــدد مع ــوف حت ــي س ــددات ال ــا يه احمل وم
املزيانيــة رصفــت عــى مثــل هــذه املشــاهد التجريبيــة، 
أردت  الهنايــة،  يف  أكرهــا  الفيــم  يتضمــن  مل  والــي 
التعــرف إىل نفــي ســيمنائيا لذلــك اكن مهــًا بالنســبة 
يل القيــام بعمليــة التجريــب هــذه، لكــين مل أكــن واعيــا 
لألخطــار الناجتــة عــن هــذا التجريــب، ألن صناعــة األفــام 
يه معليــة صعبــة، وكذلــك األمــر معليــة مجــع أمــوال الــدمع 

ــوم  ــدًا جــدًا ألق ــت عني ــاج، لكــين كن ــن اإلنت ــوع م هلــذا الن
باألمــور هبــذا الشــل، وكنــت حــرًا يف هــذا الفيــم حتديــدًا، 
وثانيــا أعتقــد أن الظــروف اإلنتاجيــة يف ذلــك الوقــت منحتنا 
للتجريــب، لكــن يف هــذه األمــور ســتبدو األمــور أكــر تعقيدًا 

ــة مــرًة أخــرى. ــذات الطريق ــت التجريــب ب إن حاول

إيليا سلميان ممثًا

ــون  ــا ســلميان ألن يك ــت إيلي ــي محل ــع ال ــن الدواف ــا ع أم
ممثــًا يف أفامــه، منــذ فيملــه األول الــذي صــوره يف 
نيويــورك يقــول: دامئــا لــدي جــواب جاهــز ألقولــه هبــذا 
اخلصــوص، ويه الطريقــة الوحيــدة الــي ميكنــين العــودة 
فهيــا بالذاكــرة، وتذكــر َمــْن الخشــص الــذي كنتــه يف ذلــك 
الوقــت، وتذكــر مــا اكن جيــول يف خاطــري يف تلــك اللحظة، 
وخاصــة بعــد ســنوات عديــدة عــى مــرور احلــدث ذاتــه الذي 
أحــاول تصويــره باملهشــد، خاصــة أنــين أصــور أفامــا 
خشصيــة فملــاذا أحــُر خشصــا ليبــدو مثــيل ويقــدم 
! أنــا أعــرف أن الكثــر مــن املخرجــني يقومــون  خشصيــيّ
بذلــك، يــرون ممثلــني ليقدمــوا أدوارمه، وهــذا بالتأكيــد 
ــين  ــول أن ــين أق ــة. ودع ــة خمتلف ــا طريق ــأ ولكهن ــس خط لي
كنــت أمثــل بشــل مل يكــن فيــه أداء ألن حركــة اجلســد 
ــت  ــك كن ــه ولذل ــد قول ــا معــا أري ــد تعــي انطباعــا خمتلف ق
حــذرًا جــدًا فميــا يتعلــق بلغــة اجلســد، ولكــين حــني مقــت 
بالتجربــة، رأيــت أن قــام العــامل بصناعــة اخللــق ورأى أنــه 
يبــدو جيــدًا فقــال: ليكــن الهنــار! وأنــا خشصيــا رأيــت أنــين 
جيــب التأمــل هبــذا األمــر، ومــن مث بــدأت الكتابــة وكنــت قــد 
ــة ذاهتــا الــي  ــت بعــض املشــاهد ســابقا، لكــن احلاكي كتب
كتبهتــا يف ذلــك الوقــت مل تكــن نفهســا الــي أصبحــت 
ــل  ــدأت بتخي ــاهد، وب ــل املش ــدأت تي ــك، فب ــد ذل ــا بع فيمل
نفــي بداخــل تلــك املشــاهد، وشــعرت بــأن تلــك الخشصيــة 
ــة حــني  ــور طبيعي ــت األم ــك اكن ــاك، لذل ــون هن جيــب أن تك
ــذا املخــرج  ــم ألرسد قصــة ه ــي بداخــل الفي ــت نف أدخل
الــذي هــو أنــا. إذا الــيء الوحيــد الــذي أردت القيــام 
ــت  ــو مثل ــة ألنــين ل ــه هــو عــدم تقليــد خشصيــي احلقيقي ب

ــت سأفشــل. ــيق، فكن بشــل حقي

مــا أود قولــه أيضــا أنــين يف الفيــم األخــر "إن شــئت 
ــس  ــا ولي ــاألداء، وأصبحــت مؤدي مكــا يف المســاء" مقــت ب
ــع  ــي بالواق ــور خشصي ــن تط ــاجت ع ــذا ن ــًا، وه ــط ممث فق
وباألفــام منــذ فــي األول وحــى هــذا األخــر، فــم أعــد 
ــط وإمنــا رصُت  ــظ األشــياء فق ــذي ياح ــك الخشــص ال ذل

ــرًا. مؤث
مكــا حتــدث كذلــك ســلميان بإجيــاز عــن جتربته عــام 2007، 
حيــث عــرض لــه فيــم قصــر هــو "ارتبــاك"، الــذي مت إنتاجــه 
خصيصــا مــن أجــل العــرض يف مهرجــان اكن الســيمنايئ 
الــدويل، مــع 33 فملــا قصــرًا آخــر، ُعرضــت كفيــم واحــد، 
صنعهــا خمرجــون مــن 25 دولــة موزعــة عــى مخــس قــارات 
ــا ســلميان يشــاهد  ــرى املخــرج إيلي ــم ن ــة. ويف الفي خمتلف
فيملــه يف قاعــة العــرض، وهــو فيــم روايئ قصــر، يقــول 
عنــه إيليــا: هنــا أمــر واحــد عــن هــذا الفيــم، وهــو أنــه اكن 
جتربــًة مشــاهبة لتجربــة الفيــم الكــويب، حيــث اشــرتك فيــه 
33 منتجــا أرادوا فيملــا لــه عاقــة بالســيمنا، وفكــرة فيــي 
املشــارك مضــن املجموعــة، جــاءت ممــا روتــه يل عائــيل عــن 
عــرض فيــي ألول مــرة يف النــارصة، حيــث حــر عــدد 
مــن رجــال الديــن والسياســيني وجلســوا بالصــف األول، 
ــد  ــق العدي ــث األب يطل ــم حي ــدأ املهشــد األول للفي وحــني ب
مــن الشــتامئ، قــرر رجــال الديــن "البابــاوات أو القساوســة" 
االنحســاب بســبب تلــك الشــتامئ، ومــن هنــا جاءتــين فكــرة 

فيــم ارتبــاك.
ــذي  ــيق" وال ــن املتب ــلميان "الزم ــا س ــم إيلي ــودة إىل في وع
صــور اجلــزء األكــر منــه أحــداث نكبــة 1948 أثنــاء احتــال 
مدينــة النــارصة، وجتربتــه بالعمــل عــى فيــم تارخيــي، 
فيقــول: إن العمــل عــى موضــوع تارخيــي اكن مربــاًك 
إىل حــد مــا، لكهنــا مل تكــن قصــة مأخــوذة مــن وثائــق 
تارخييــة، اكنــت تلــك قصــة والــدي واســتعت إلهيــا مــرارًا 
منــه وطلبــت منــه أن يدوهنــا، وذهبــت للنــارصة بعــد وفاتــه 
مــن أجــل صناعــة احلاكيــة، مكــا مقــت بالتصويــر باملواقــع 
احلقيقيــة الــي وقعــت هبــا األحــداث يف النكبــة، حيــث 
ارتكبــت عصابــات اهلاجانــاة املــذاحب يف تلــك املناطــق، 
لذلــك اكن الفيــم مزجيــا ممــا رواه والــدي ومــن رؤيــي أنــا 
ــر  ــذا األم ــن ه ــت، لك ــك الوق ــور يف ذل ــدوث األم ــة ح لكيفي
جعــل أمــايم الكثــر مــن احملــددات والتحديــات، فــم أكــن 
أشــعر باحلريــة الاكملــة يف أن أصــوره مكــا أفعــل بأفــايم 
األخــرى، أن أحــّد مــن احلــوار، لكــن يف هــذا اجلــزء مــن 
الفيــم مل يكــن بإمــاكين فعــل ذلــك، اكن هنــاك الكثــر مــن 
املعلومــات الــي جيــب أن تقــال بالفيــم لذلــك جلــأت يف 

ــه للحــوارات. أجــزاء من

حلاجــز  مهشــد  هنالــك  إهليــة"،  "يــد  أيضــا  فيملــه  يف 
ويقــوم  فلســطينية  إســعاف  ســيارة  يوقــف  إرسائيــيل 
بتفتيهشــا قبــل المســاح هلــا باملــرور، يف حــني جيلــس إيليــا 

ســلميان يف ســيارته مقابــل احلاجــز وينظــر لــه مــن بعيــد.

وهــو املهشــد الــذي يقــول عنــه ســلميان أنــه حــاول فيــه 
إظهــار العنــف اإلرسائيــيل دون أن يكــون هنالــك عنــف يف 
املهشــد، وكذلــك األمــر يف مهشــد أخــر حــني تصــل ســيارة 
الرشطــة ويــزل مهنــا بعــض رجــال الرشطــة القادمــني 
ــو  ــذا ه ــرى، وه ــة أخ ــاب ملهم ــتعدون للذه ــة ويس ــن مهم م
ــاهد أن  ــن لملش ــذي ميك ــول- ال ــه -مكــا يق ــال وعنف االحت
ــر أن أحــد  ــارشة، وأذك ــراه بشــل مب ــه دون أن ي يشــعر ب
ــو رأى  ــه متــى ل ــم أن ــن الفي ــال ع ــني ق ــاد اإلرسائيلي النق
مهشــدًا جلنــدي إرسائيــيل يكــرس يــد طفــل فلســطيين، 

ــم. ــراًء للفي ــلميان إط ــره س ــذي يعت ــر ال األم

وأخــرًا خــم "املاســرت كاس" بتعليــق ســلميان عــى مهشــد 
ــرًا  ــيارته عاب ــب س ــث يرك ــة"، حي ــد إهلي ــم "ي ــن في ــر م آخ
شــارعا طويــًا وهــو يــألك حبــة خــوخ، مث يــريم ببــذرة 
اخلــوخ عــى دبابــة إرسائيليــة محتلهــا شــاحنة متــر بالقــرب 
منــه فتنفجــر الدبابــة، قائــًا: يف احلقيقــة جــاء هــذا املهشــد 
كذلــك مــن حلظــة حقيقيــة، حيــث كنــت أقــود الســيارة قادمــا 
مــن القــدس ويف إحــدى الطــرق اكن هنــاك شــاحنة كبــرة 
ــة  ــت ألك فاكه ــأيت باالجتــاه املعاكــس، وكن ــة ت محتــل دباب
واكنــت دراقــا وليــس خوخــا مكــا يف املهشــد، حيــث اكنــت 
هــذه الدبابــة ذاهبــة اىل مــاكن حيــث جيــري قصــف جنــوب 
ــا  ــة وأحدثــت صوت لبنــان، فرميــت هــذه البــذرة عــى الدباب
ــر لاهتــام،  ــت هــذا مهشــد مث ــي، فقل مخضــا يف خميل
فأوقفــت الســيارة جانبــا وكتبــت املهشــد، واكن مهشــد 
ــك  ــذه، لذل ــة لتنفي ــات اإلنتاجي ــن اإلماكني ــر م ــاج للكث يت
ــذي اكن يســعده  ــيل ال ــاج اإلرسائي ــر اإلنت ــن مدي ــا م طلبن
ازعــاج اجليــش اإلرسائيــيل لكونــه يســاريا ناشــطا، وقلــت 
لــه كيــف نســتطيع أن نقــوم بذلــك؟ فقــام بطلــب الدبابــة مــن 
اجليــش اإلرسائيــيل الــذي أبــدى موافقــة عــى إعارتنــا 
الدبابــة، لكــن املشــلكة اكنــت بكيفيــة تنفيــذ تفجرهــا، وهــو 
األمــر الــذي مل يكــن ممكنــا بالنســبة للجيــش اإلرسائيــيل، 
لذلــك تواصــل املنتــج تواصــل مــع اجليــش الفرنــي الــذي 
ــر  ــأن يقومــوا بتصوي وجــد أن هــذا أمــر مثــرًا لاهتــام ب
تفجــر الدبابــة ليــس مــن اخلــارج فقــط وإمنــا مــن الداخــل، 
ــش  ــن اجلي ــو م ــامق املهشــد ه ــح ط ــة وأصب ــا دباب فأعطون
لكــون العمليــة تســتلزم مكيــة هائلــة مــن املتفجــرات لتنفيذها، 
واكن هنالــك عقيــد يــرشف عــى معليــة التفجــر، ومقنــا 
ــش  ــرات اجلي ــر املهشــد ولســوء احلــظ معظــم اكم بتصوي
الفرنــي دمــرت مــن االنفجــار الكبــر الــذي اكن أكــر ممــا 
توقعنــا. وبقيــت ملــدة عــام بعــد هــذا املهشــد لكــا شــاهدت 
خوخــة أصبــت بالغثيــان لكثــرة مــا ألكــت مــن خــوخ أثنــاء 

تصويــر هــذا املهشــد.
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»ماستر كالس« كــن لوتــش... كامــاًل

الســيمنا، وبــأول  برنــاجم ملتــى صنــاع  مضــن 
فعاليــات اليــوم الثالــث أليــام فلســطني الســيمنائية، 
الــي بــدأت يف اخلامســة مــن مســاء يــوم امخليــس 
املهرجــان  اســتضاف  أكتوبــر،  األول/  22 ترشيــن 
املخــرج الريطــاين الهشــر كــني لوتــش يف ماســر 
كالس عــر تطبيــق )Zoom(، حــاوره وقدمــه فيــه 
ســيمنايئ  مراســل  وهــو  أفتــاب،  لكــم  الاكتــب 
يف  األفــالم  قســم  ومديــر  االندبندنــت،  لصحيفــة 
املجلــس الثقــايف الريطــاين. فميــا حــر املاســر 
كالس امجلهــور مــن داخــل فلســطني وخارجهــا عــر 
التطبيــق، وكذلــك عــر احلضــور بــث املاســر كالس 
عــر شاشــة العــرض يف مؤسســة عبــد احملســن 

القطــان يف مدينــة رام اهلل.

بــدأ املاســرت كاس بتقــدمي رسيــع مــن الاكتــب لكــمي أفتــاب، 
قــدم فيــه لوتــش باقتضــاب رسيــع بكونــه بــدأ مســرته 
ــة، وأخــرج  ــون الريطاني ــة والتلفزي ــة اإلذاع ــة يف هيئ املهني
العديــد مــن األفــام الــي عرفــت عــى مســتوى العــامل 
وحــازت عــى جوائــز عامليــة. مث حديــث عــن بدايــات لوتــش، 
والــي قــال عهنــا: كنــت أحــب املــرسح عندمــا كنــت مراهقــا، 
ــت اركــب  ــه شكســبر، وكن ــد في ــت أســكن يف مــاكٍن ول كن
الدراجــات اهلوائيــة يف تلــك املنطقــة الكاســيكية امجليلــة، 
ومل تكــن الســيمنا تطــر ببــايل يف ذلــك الوقــت، لكــن حــني 
ــة  ــام اخليالي ــوم باألف ــا نق انضممــت إىل يب يب يس، وكن
ــذاك،  ــيمنا أن ــس الس ــرسح ولي ــن امل ــزءًا م ــت ج ــي اكن ال
لكننــا لطاملــا كّنــا مهجوســني بفكــرة أن يكــون هنالــك خيــال 
يف الشــارع، لكــن هــذا مل يــح، لــذا وجــب علينــا أن نذهب 
خــارج املــرسح إىل أرض الواقــع وهــذا مــا أخذنــا لطريــق 
الســيمنا، ومــن مث بــدأت معــيل يف الســيمنا ألكتشــف 
أهنــا وســيلة رائعــة ومجيلــة فهيــا القصــص والتفاعــات 
بــني الخشصيــات والصــور واملوســيى والصــوت، وهنالــك 
الكثــر مــن التفاعــل مــن خــال هــذه األفــام أكــر مــن 

التفاعــل مــع املــرسح.

أمــا عــن طبيعــة معلــه مــع يب يب يس، جييــب لوتــش عــى 
ــة  ــا التلفزيوني ــل بالدرام ــدأت العم ــًا: ب ســؤال حمــاوره قائ
يف بدايــات 1960، قبــل وقــٍت طويــل، واكن هنــاك اســتوديو 
كبــر، يتــوي العديــد مــن املســارح، واكن األمــر يبــدو 
وكأنــك ال زلــت يف املــرسح وهنالــك اكمــرات كبــرة تنظــر 
إىل املمثلــني الذيــن تدربــوا هنــاك داخــل مســارح االســتوديو 
الكبــر، ونفــذوا معلهــم كأنــه معــل مــرسيح. اكن مطلوبــا 

منــا أن نبحــث عــن قصــص جديــدة وعريــة، وألن معظــم 
مــا اكنــوا ينتجونــه اكنــت قصــص مــن املــرسح، أرادوا مّنــا 
يف حيهنــا أن نقــدم أفامــا أكــر واقعيــة وأكــر قربــا مــن 
حياتنــا العريــة، لذلــك توجــب علينــا اخلــروج مــن املــرسح 
ــون  ــاذا يفعل ــاس وم ــاة الن ــة حي ــارع ومراقب ــاب للش والذه
يف حياهتــم اليوميــة العاديــة، خفرجنــا للشــارع محنــل 
ــض  ــاس ونرك ــور الن ــا نص ــا وبدأن ــى أكتافن ــرات ع لاكم
خلــف األحــداث لنجعلهــا حيــة بطريقــة ســيمنائية، ومنــذ تلــك 
ــي يب  ــة ال ــى بروقراطي ــب ع ــتطعنا أن نتغل ــة اس اللحظ
يس وانتقلنــا مــن احملتــوى إىل الفعــل عــى أرض الواقــع.

ــر  ــه تأث ــني بأن ــة، فأشــار ك ــك املرحل ــر يف تل ــا مبــن تأث أم
بالســيمنا األوروبيــة املعــارصة، حتديــدًا باملوجــة الفرنســية 
التلفزيــوين  الفيــم  قواعــد  ناقشــنا  مضيفــا:  اجلديــدة، 
بالتلفزيــون  املونتــاج  فعمليــة  الســيمنا،  إىل  وطورناهــا 
ــة  ــذه الطريق ــت ه ــا يف الســيمنا، واكن ــرًا عهن ــف كث تتل
الفرنســية اجلديــدة قــد أصبحــت موجــة مؤثــرة جــدًا فقمنــا 
باتبــاع تلــك الطريقــة الفرنســية يف ذلــك الوقــت، لكــن أيضــا 
تأثرنــا بالطريقــة اإليطاليــة، واألفــام مــن أوروبــا الرشقيــة 
وليــس األفــام األمريكيــة، فالعــادات والتقاليــد األوروبيــة 
الــي بــدأت مــن االيطاليــني ومــن مث مــن مجهوريــة التشــيك.

   السيمنا املعارصة بالنسبة للوتش

يقــول لوتــش: إذا نظــرت إىل قصــص مســتقاة مــن جتربــة 
حيــاة أخشــاص وتقوهلــا بصــورة حصيحــة وأصليــة، فــإن 
هــذه القصــص تعكــس مــن وجهــات نظــرك مــا تــراه مهــًا، 
ومــا تــراه مهــًا يف قصــص حيــاة هــؤالء األخشــاص 
تعكــس وجهــة نظــرك عــن املجتــع، بالتــايل فــإذا اعترنــا 
ــه وهــو يقــول  أن التــارخي موضــوع يســتحق أن نتحــدث عن
لنــا شــيائ عــن اهليلكيــة وعــن الراعــات يف املجتــع، وعــن 
الســياق االجتــايع، عــن الطبقيــة يف املجتع، فهذه اســئلة 
ــك أمــورًا  ــول ل ــر عــن احلــارض، يق ــك الكث ــول ل بســيطة تق
ــة،  كثــرة عــى ســبيل املثــال مــا هــو دخــل هــذه الخشصي
أو هــذه العائلــة، مــن أيــن تــأيت أمواهلــم، كيــف يؤثــر ذلــك 
ــال  ــبيل املث ــى س ــإذا اكن ع ــم، ف ــن خشصياهت ــى تكوي ع
ــّون  ــف ويك ــدي يتطــور بشــل خمتل تطــور الخشــص التقلي
صفــات خشصيــة خمتلفــة عــن خشــص آخــر يقــوم حبرفــة 
يدويــة، وكذلــك األمــر بالنســبة لخشــص يعمــل بالتجــارة 
ــي تفكــر  ــة ورشاء األهســم، هــذه االســئلة املهمــة ال العاملي
ــن يســكنون ومــاذا يفعــل  ــات فيملــك، اي ــاء خشصي هبــا لبن
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اهلهــم، مــا يه املنطقــة الــي نشــأوا فهيــا ومــاذا يفعلــون 
هنــاك، لك هــذه أمــور مهمــة أيضــا يف ســياق القصــة، بــأن 
يكــون للخشصيــات وللقصــة ســياق اقتصــادي واالقتصــادي 
ــرح  ــدأ بط ــياق الســيايس، وتب ــأيت بالس ــة احلــال ي بطبيع

أســئلة سياســية.

وعــى لك خشــص أن يســأل هــذه األســئلة إن اكن الاكتــب 
أو املخــرج يقــول قصــة، فعلينــا أن نســأل أنفســنا هــذه 
ــتندة إىل يشء  ــات مس ــون الخشصي ــن تك ــئلة، وإال ل األس
حقيــيق أو واقــي، جيــب عليــك التســاؤل حــول هذه االســئلة 
الواقعيــة، لكــن املشــلكة أنــك إن قلــت شــياًئ مــن وجهــة نظرك 
السياســية بالفيــم ســيقول البعــض بــأن هــذا الفيم ســيكون 

ممــًا وغــر مثــر لاهتــام بســبب ذلــك.

لطاملــا قيــل عــن لوتــش إنــه خمــرج اشــرتايك، ولرمبــا 
ــر  ــو أم ــوم هيلع، وه ــياقات للهج ــا يف س ــتخدمت أحيان اس
ال يــزجع لوتــش ويقــول عنــه: ال أمانــع حقيقــة بوصــي 
ــد  ــا العدي ــرة لدهي ــة كب ــح االشــرتاكية، لكهنــا لكم مبصطل
مــن املعــاين، وهــذا يعتــد يف أي ســياق تــرد، مفثــا 
ــح  ــذا املصطل ــون ه ــة يتجنب ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي
االشــرتاكية، لكنــين ببســاطة أحــب تمسيــي باالشــرتايك.

 عندمــا عــرض فيــم كــني لوتــش "اكيت عــودي إىل املــزل" 
عــى شاشــة يب يب يس عــام 1966، حقــق مشــاهدات 
عاليــة وأثــار جــداًل كبــرًا بــني امجلهــور وكذلــك يف الصحف 
واملجــات الــي حتدثــت عنــه، ومكــا يقــول أفتــاب، فإنــه يف 
ــة،  ــك الوقــت اكنــت ردة فعــل النــاس واملؤسســات مفاجئ ذل
ــاص  ــاعدة األخش ــع ملس ــراك واس ــك ح ــح هنال ــث أصب حي
ــك حمــل  ــدون مــأوى، وأصبــح األمــر كذل الذيــن يعيشــون ب
جــدل يف الرملــان الريطــاين يف حيهنــا، وعــن ذلــك  يعلــق 
ــرسيح،  ــن امل ــا ع ــوين اكن خمتلف ــاج التلفزي ــش: اإلنت لوت
التلفــاز  مــن حمطــات  العديــد  لدينــا  اكن  بادنــا  فــي 
ونصــف الشــعب الريطــاين اكن يشــاهد هــذه الــراجم، 
ــم  ــوا يشــاهدون الفي ــني االخشــاص اكن ــإن ماي ــايل ف بالت
بــذات الوقــت، والتلفــاز بوقهتــا اكن امــرا جديــدا، فأصبــح 
حيهنــا حديــث النــاس وحديــث الصحافــة وأحدثــت القصــة 
جضــة لكوهنــا تتعلــق بعائلــة أصبحــت بــا مــأوى، مــا دفــع 
احلكومــة بالتفكــر مبنــح مــأوى لــألم واألوالد وليــس للوالــد، 
ــح األم واالوالد  ــن نســتطيع حــى من ــوا: ل ــة قال ويف الهناي
مــأوى، لذلــك اصبحــوا مجيعــا مرشديــن بــا مــأوى، مكــا أن 
احلكومــة أخــذت األوالد لرتعــامه يف مــأوى ألطفــال، لذلــك 
اكنــت القصــة صادمــة للجمهــور الريطــاين، وأثــارت غضبــا 

كبــرًا وأصبــح قضيــة سياســية.

ــة  ــا نبحــث يف قضي ــم نشــعر بأنن ــر الفي ــاء تصوي ــا أثن كّن
ــج  ــذي نت ــر ال ــل الكب ــع رد الفع ــن نتوق ــا مل نك ــة، لكنن مهم
عــن عــرض الفيــم. املشــلكة يف الفيــم أنــه حتــدث عــن أمــر 

ــد يــدث ألي  حســاس بالنســبة لملجتــع وأن هــذا أمــر ق
خشــص يف أي مــاكن، وتفاعــل النــاس مــع موضــوع الفيم، 
وضعنــا عــى مفــرتق طــرق يف مســرتنا املهنيــة، لكــن بعــد 
ذلــك أدرك صنــاع القــرار أمهيــة التلفــاز، وبــدأوا بالســيطرة 
ــى اآلن  ــث هيلع، وح ــي تب ــراجم ال ــى ال ــر ع ــر وأك أك

هنــاك ســيطرة عــى بــراجم التلفــاز.

وفميــا إذا كــن يعــود إىل أمعالــه الســابقة ويقميهــا كأفــام 
جيــدة وغــر جيــدة، يقــول لوتــش: نعــم أنــا أعــود ألمعــايل 
ــد  ــا أج ــا، وأحيان ــاء فهي ــاهدها وأرى األخط ــابقة وأش الس
أن املعاجلــة مل تكــن جيــدة كفايــة يف بعــض األفــام، أو 
أن بعــض الخشصيــات مل نكــن قــد درســناها بشــل اكٍف، 
إلجيــاد  فقــط  اســبوعان  لدينــا  اكن  األفــام  بعــض  يف 
ــك  ــدًا، ولذل ــت قصــر ج ــذا الوق ــات املناســبة وه الخشصي
وقعنــا يف الكثــر مــن األخطــاء لكــن بنفــس الوقــت الرسعــة 
والطاقــة تعطيــك قميــة رمغ صعوبــة العمــل بضيــق الوقــت، 
ــع يف الطــامق. ــزام مــن امجلي ــاك شــغف وال لكــن اكن هن

ــع فيملــه  ــذ صن ــر من ــذي تغ ــا ال ــول م ــن ســؤاله ح ــا ع أم
"البقــرة الفقــرة" "Poor Cow"، والــذي عــرض عــى شاشــة 
الســيمنا، مــن الطريقــة الــي تشــاهد فهيــا األفــام بالنســبة 

لــه، جييــب لوتــش: 

ــام والســيمنا  ــا لألف ــن منظورن ــر م ــا الكث ــادي غرن باعتق
بعــد هــذا الفيــم، مقنــا بعمليــة تقيــمي يف منتصــف التصويــر 
أنــا واملصــور "كريــس" الــذي معلــت معــه كثــرًا وتعملــت منــه 
ــرا  ــا نضــع الاكم ــث كّن ــا، حي ــر منظورن ــا نغ ــر، وبدأن أك
عــى الكتــف والركــض وراء االحــداث، واكنــت األمــور تســر 
ــى  ــدرة ع ــا خنــرس الق ــا كن ــرة، لكنن ــة كب ــة وبرسع بعفوي
التأمــل وفهــم مــا يقولــه االخــرون، لذلــك بــدأت أشــعر بعــدم 
ــف  ــا يف منتص ــك، فقررن ــبب ذل ــة بس ــك املرحل ــا بتل الرض
ــا  ــاه ونغــر منظورن ــل فميــا صورن ــس ونتأم ــم أن جنل الفي

وطريقــة معلنــا بالفيــم.

كبــرة  قدميــة  باكمــرا  يصــور  كريــس  املصــور  اكن 
وثقيلــة، لكنــه اكن قــد معــل مــع مصوريــن تشــيكيني وتعــم 
ــرت بالســيمنا التشــيكية يف  ــا تاث ــك فأن ــر، لذل مهنــم الكث
الســتينيات، أحببــت الطريقــة والصــور واإلضــاءة، وطريقــة 
التصويــر، فقــد اكن للتشــيكيني طريقهتــم اخلاصــة واألصيلة 
ــب اإلنســاين وحساســية  ــى اجلان ــز ع ــر، ترك يف التصوي
ــة الــي اكن يصــورون فهيــا بكوهنــا بســيطة جــدا،  الطريق
وانــت تبحــث دامئــا عــن البســاطة واالساســيات، الصــور، 
بســيط.  بشــل  القصــة  يــروون  الخشصيــات،  القصــة، 
ــة  ــم تقني ــني فه ــواًل حماول ــا مط ــس وحتدثن ــي كري معــل م
حتقيــق اهلــدف، وقمسناهــا اىل عنــارص خمتلفــة، االضــاءة 
البســيطة، االضــاءة الطبيعيــة، والعدســة الــي تســتخدمها 
ــه  ــا أن يف التصويــر حبيــث ال تــزجع أعــني املمثلــني، وتعملن

ميكننــا أخــذ اللقطــات القريبــة جــدًا للوجــه الــي تظهــر 
ــف  ــة مــن خاهلــا، وكي ــاالت الخشصي مــاحم الوجــه وانفع
تصــور مــن آخــر الغرفــة أو منتصفهــا، كيــف تصنــع للقطــة 
ــن  ــك م ــل حاكيت ــاجل اكم ــف تع إضــاءة مناســبة، واألمه كي
منظــور إنســاين متفهــم متعاطــف مــع اآلخريــن مــن أجــل 
فهــم مــا يــدث ومــن خــال هــذه العنــارص معلت مــع كريس 
هبــذه الطريقــة اجلديــدة، واســتفدنا كثــرًا بذلــك الوقــت مــن 

ــاع األفــام التشــيكيني. ــدامئ مــع صن تواصــل كريــس ال

األمــر أيضــا حــدث معنــا يف فيــم "كيــس" "Kes"، وهــو 
طفــل يعــاين يف حياتــه نتيجــة اختفــاء والــده، وتعرضــه 
الــدامئ للتمنــر مــن اآلخريــن، لكــن لديــه موهبــة عاليــة وكنــا 
ــام 1968،  ــن ع ــن م ــم يف الهشــر الثام ــذا الفي نصــور ه
ــت،  ــك الوق ــورة يف تشيكوســلوفاكيا يف ذل ــدأت الث ــني ب ح
حيــث اكن ســقف حريــة التعبيــر عاليــا، وحــني كنــا نصــور 
دخلــت الدبابــات الســوفيتية إىل بــراغ مهنيــة بذلــك تلــك 
احلقبــة مــن صناعــة األفــام. والــي أصبحــت احليــاة فهيــا 
معقــدة وعلهيــا الكثــر مــن القيــود، جــاءت الدبابــات ودمــرت 
تلــك اللحظــة الــي كنــا نتتــع هبــا واكنــت تلــك حلظــة حزينــة 

بالنســبة لنــا.

مكــا حتــدث لوتــش عــن عاقتــه مكخــرج بطــامق الفيــم قائًا: 
ــتوديو،  ــتينيات اكنــت مركــزة عــى االس الســيمنا يف الس
واملخرجــون اكن لدهيــم الكثــر ليقولونــه ويقدمونــه، والفيــم 
ــي  ــة، ول ــرة خاق ــه عــني موحــدة، وفك ــون لدي جيــب أن يك
ــني لك  ــة موحــدة ب ــك رؤي ــك جيــب أن تكــون هنال تصــل لذل
فريــق العمــل، لذلــك فــإن األمــر اكن يبــدو مكــا االوركســرتا، 
ــاك  ــود االوركســرتا، وهن ــد يق ــك خشــص واح ــث هنال حبي
أخشــاص آخــرون يعزفــون ومجيعهــم مرتبطــون بفكــرة 
مشــرتكة وثميــة واحــدة وبشــل منجســم متامــا. هــذا أمــر 
ــة  ــم نكه ــون للفي ــام ليك ــة األف ــدًا بالنســبة لصناع ــم ج مه
والقصــة  بــاألداء  عاقــة  وهلــا  مرئيــة بريــة  مشــرتكة 
والروايــة وبصياغــة أو كتابــة النــص، الــيء األســايس 
بالنســبة يل فميــا يتعلــق بــرشااكيت مــع منتــج يفهــم معــى 
مــا نريــد القيــام بــه وال يــاول التقليــل مــن أمهيتــه، وكذلــك 
األمــر االتصــال مــع الاكتــب الــذي يبلــور هــذه الفكــرة، 
حبيــث يكــون االثنــان عــى نفــس املســتوى مــن الفهــم، 
ليــس فقــط احلبكــة والقصــة ولكــن أيضــا اجلــو العــام وبيئــة 

ــم.  ــات الفي ــل وخشصي العم

ويعــي لوتــش مثــااًل مــن جتربتــه الخشصيــة مــن بدايــات 
ــًا:  التســعينيات، قائ

بدايــة التســعينيات، 1991 أو 1992، عــاد بــول الفــريت، 
الــذي اكن يعمــل حماميــا حلقــوق اإلنســان يف نياكراغــوا، 
حيــث اكن االمريــاكن ياولــون إرهــاب الدولــة وتدمــر 
املراكــز الصحيــة واملــدارس، ألســباب سياســية والرغبــة 

بالســيطرة عــى االقتصــاد يف نياكراغــوا، فــأرادت الدولــة 
النياكراغويــة التخلــص مــن االســتعار، لكــن جــزءًا مــن هذه 
ــات  ــوا مجموع ــوا باجتــاه آخــر، ومول ــة ذهب ــة باحلقيق الدول
متطرفــة مــن أجــل قصــف هــذه املناطــق وتدمــر االقتصــاد 
وحجنــوا بذلــك، وكثــر مــن الشــباب ذهبــوا اىل هنــاك 
للتضامــن معهــم يف اجلنــوب، ومــن بــني الذيــن ذهبــوا 
ــذي عــاد وقــال يل:  ــول الفــريت، وال ــاك اكن رشيــي ب هن
أنــا عــدت لنتحــدث! فاجتعنــا وحتدثنــا وبدأنــا نشــعر بأننــا 
عــى نفــس املوجــة سياســيا، ويف االمــور االخــرى أيضــا، 
واكن هنــاك تفاعــا فميــا بيننــا وكنــا ننظــر اىل األمــور 
مــن منظــور إنســاين مشــرتك، واصبــح صديقــا جيــدًا يل، 
ومعلنــا معــا يف أكــر مــن فيــم الحقــا، لذلــك فإنــين أعتقــد 
أن االنجســام بــن أعضــاء الفريــق يعتــر اساســا مهــًا 
للوصــول لنتيجــة جيــدة، فالصداقــة بيننــا شــلكت أمــرًا مهــًا 
جــدًا لنجــاح األفــام، وكذلــك األمــر بالنســبة لبقيــة الفريــق، 
ــا  ــني بعضن ــة املشــرتكة ب باالعتــاد عــى االحــرتام والرؤي
ــارك  ــا نتش ــرشوع مشــرتك كن ــاك م ــض، واذا اكن هن البع
امياننــا يف هــذه القصــة، وإمياننــا بأمهيــة هــذه القصــص، 
ومــن مث نتحــدث عــن القصــة وعــن الخشصيــات وهــو يــدون 
املاحظــات عــن بعــض الخشصيــات، ونتحــدث إن اكنت هذه 
الخشصيــات ســتعكس احملتــوى الــذي اردنــا ان نعكســه، 
ومــن مث نلتــيق مــرات متعــددة وهــو يكتــب ويتحمــل طبعــا 
ــة  ــأيت يف الهناي ــني نصــور ي ــايت وح ــايت وماحظ انطباع
ويقــول حنــن ســعيدين باألخشــاص الذيــن اخرتنــامه هلــذه 

األفــام.

وعــن األفــام الــي صنعهــا عــن العــال يف الواليــات 
لوتــش: يقــول  وغرهــا،  ونياكراغــوا  املتحــدة 

اليوميــة،  احليــاة  العاملــة،  الطبقــة  هــو  اكن  املوضــوع 
التــارخي، الراعــات، اخليانــات، التضامــن، الكوميديــا، 
الرتاجيديــا، وملــاذا؟ ألننــا باألســاس جئنــا مــن هــذه الطبقــة، 
ــة والــي يه االســاس، وحنــن نتشــارك أنــا  الطبقــة العامل
وبــول نفــس األفــاكر، الــيء األســايس واحملــوري يف 
املعايــر الــي تبــدأ مــن الطبقــة العاملــة وأثــر الطبقــة الــي 
ــة  ــن الطبق ــرحب م ــى ال ــي حتصــل ع ــوال، وال ــك األم متتل
العاملــة، وهــذا رصاع املصــاحل املســتر عــر الطبقــات 
وعــر الزمــن، إذا يف هــذا املجتــع يــأيت التغيــر مــن 
هــذه الطبقــة، الطبقــة العاملــة املنمظــة وهلــذا الســبب ليــس 
فقــط املــاكن ولكــن الطبقــة العاملــة وقصصهــا اكنــت األمه 

ــا. بالنســبة لن

ويف ســؤاله عــن اللحظــة الــي أعلــن فهيــا لوتــش اعزالــه 
العمــل الســيمنايئ، ولكنــه الحقــا عــاد وتراجــع عنــه، يقــول 

لوتــش: 

دامئــا  مســترة  قضايــا  هنالــك  بالعــامل  مــاكن  يف لك 
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تســتفزين ألصنــع عهنــا أفامــا، عــى ســبيل املثــال يف رام 
اهلل واالضطهــاد الــذي يواجهــه الفلســطينيون مــن الهتجــم 
ــاه  ــذي تتلق ــر ال ــل الكب ــك التضامــن والتوي ــويم، وكذل الي
إرسائيــل، ويف أي طبقــة يقــع الفلســطينيون يف نظــام 
العوملــة والواليــات املتحــدة ودمعهــا الرسائيــل، هنــاك الكثــر 
مــن القصــص حــول العــامل الــي أردت الرتكــزي علهيــا، لذلك 
قلــت أنــين ســأتقاعد ومــن مث تراجعــت، ألنــين شــعرت بــأن 
جاحئــة كورنــا  األزمــة كشــفت الكثــر مــن املشــالك حــول 
ــك عــى الشــاطئ  ــال صــار ميكن ــامل، فعــى ســبيل املث الع
رؤيــة الكثــر مــن العظــام املتعفنــة مــن أثــر اجلاحئــة، وهــذا 
يــايت مــن عــدم املســاواة، فالفــروس هيــامج املناطــق األكر 
فقــرًا واألكــر ازدحامــا واألكــر عرضــة مه الذيــن يعملــون 
يف أماكــن خطــرة، فأبنــاء الطبقــة الوســى يقولــون إن 
ــن العــال  ــر م ــن الكث ــزل لك ــن امل ــل م باســتطاعهتم العم
ال يســتطيعون فعــل ذلــك، جيــب أن يذهبــوا ألماكــن معينــة 
وجيــب أن يركضــوا مــن أجــل تأمــني أساســيات حيــاة 

أطفاهلــم.

   أفالم عن القضية الفلسطينية

ــة  ــن صناع ــريت ع ــول الف ــع ب ــه حتــدث م ــش أن ــول لوت يق
ــت يف  ــن املشــلكة اكن ــة الفلســطينية، لك ــن القضي ــاٍم ع أف
الســفر، "جيــب أن أســافر إىل فلســطني، وكذلــك األمــر 
بالنســبة للغــة الــي دامئــا تكــون مشــلكة وعائقــا، ســبق أن 
ــا فيملــا يف اســبانيا ومل يكــن األمــر هســا ألنــين ال  معلن
ــاك ترمجــة  ــون هن أحتــدث االســبانية، واكن يتوجــب أن يك
ــه  ــة الن ــات خمتلف ــام بلغ ــام بأف ــب القي ــن الصع ــة. وم فوري
صعــب جــدا أن تفهــم حمتــوى الــكام، عندمــا تتحــدث مــع 
ــا، وهــذا  ــار اللكــات املناســبة متام ــني جيــب ان تت املمثل
الــيء صعــب حــني يكــون بلغــة أخــرى، أنــا ال أحتــدث عــن 
ــا أحتــدث عــن  ــوم، أن ــه مفه الــراع ألن الــراع بطبيعت

ــر عهنــا، هــذا املوضــوع. ــة التعب ــة وكيفي الثقاف

ميتلــك لوتــش -مكــا يقــول أفتــاب- رؤيــة خاصــة يف طريقــة 
تعاملــه مــع املمثلــني، حبيــث أنــه ال يعطهيــم الســيناريو 
اكمــًا، وال يعطهيــم النــص اكمــًا، األمــر الــذي يفــرسه 
لوتــش بالقــول: هــذا يتعلــق فميــا حتاولــه أن تعرضــه عــى 
الشاشــة، أحيانــا حــني تشــاهد الفيــم بعــد عرضــه تقــول: 
إن هنالــك أمــرًا اكن جيــب أن يقــال بشــٍل خمتلــف، وأمــرًا 
توجــب حدوثــه هنــا ومل يــدث، وبــدأت أفهــم أن هــذا 
ــاألداء،  ــل ب ــة املمث ــة ذاهتــا، بعفوي ــق بالعفوي موضــوع متعل
ــب وجيــب أن تعــرف  ــاك نــص لاكت ــة احلــال هن ــه بطبيع ألن
ــرسح اكن  ــًا يف امل ــص حبــذر. مفث ــع الن ــل م ــف تتعام كي
املمثلــون جيلســون لســاعات يقــرأون النــص عــرشات املــرات 
ويفظونــه، ولكــن عنــد األداء يبــى لــدي شــعور بــأن هنالــك 
ــك فكــرت يف طريقــة  ــق، لذل ــح أو غــر دقي أمــر غــر حصي
خمتلفــة واتــذت قــرارًا بأنــه جيــب أن يكــون هنــاك عفويــة 

يف قــراءة النــص، ولــذا لــن أعــي النــص لملثلــني حلفظــه، 
ــك أجلــس معهــم وأحدثهــم عــن احلاكيــة وعــن  بــداًل مــن ذل
ــد  ــوار لملهش ــون احل ــم مضم ــى أن أعطهي ــاهد، مبع املَش
وعــن تفاصيلــه وأطلــب مهنــم صياغــة احلــوار لملهشــد  
بطريقهتــم العفويــة. هــذا األمــر تســبب باخلــوف لــدى بعــض 
املمثلــني مــن هــذه الطريقــة، لكــن ليــس كثــرًا الن لــه عاقــة 

ــني. ــا املمثل ــة اختيارن بكيفي

ــة يف  ــام التلفزيوني ــع األف ــن صن ــه ع ــن ســبب توقف ــا ع أم
الســبعينيات وحتولــه حنــو اإلنتــاج الســيمنايئ ومــا خمتــض 

عــن هــذا التحــول يف حياتــه، يقــول لوتــش: 

حيمنــا جــاءت حكومــة مارغريــت تاتــرش اكد أن يغلــق التلفاز 
ــر مــن  ــع الكث ــة، ومت من ــوا خائفــني مــن احلكوم ألهنــم اكن
براجمــي يف ذلــك الوقــت، وكنــت أصــارع العمــل، لكــن بعــد 
ذلــك خرجــت مــن هــذه احللقــة املغلقــة بالمثانينيــات وبــدأت 
مــن جديــد مــن خــال األفــام املســتقلة، وعــادت يل ثقــي 
بنفــي، واللكمــة املفتاحيــة يف الســيمنا يه الثقــة بالنفــس، 
فقــد تــأيت الفكــرة صباحــا أو مســاٍء اذا اكن لديــك ِحســا 
يقــودك، فــإن مل يكــن لديــك الكثــر مــن التجــارب تفقــد ثقتــك 

بنفســك.

وهــذه الثقــة يه اللكمــة املفتــاح الــي أوصلتنــا، فقــد كنــت 
أمعــل مــع طــامق كبــر، مل أكــن لوحــدي وهــذا مــا منحــين 
ــه أثــر كبــر  الثقــة بالفريــق الــذي معــل مــي، وهــذا اكن ل
يف النتــاجئ الهنائيــة، فاجلوائــز وحدهــا ال متنحــك الثقــة إن 
ــك الثقــة،  ــه وفريقــه قــد منحــوك تل مل يكــن العمــل حبــد ذات
ــك  ــة ومــى يكــون لدي ــك ثق ــك تعــرف مــى لدي ــت بداخل فأن
أخطــاء معينــة ومــى أصــدرت حمكــا ســياًئ وعندمــا تعاملــت 
مــع املهشــد بشــل خاطــئ، اعــم انــه مجموعــة ممثلــني لك 
ــه،  ــت املخصــص ل ــه يف الوق ــوم بعمل خشــص جيــب أن يق
جيــب أن تعــي ممثليــك الوقــت الــاكيف ليصلــوا لــذروة 
ــل طاقهتــم االنفعاليــة، يك يعيشــوا اللحظــة  أداهئــم واكم
وينطلقــوا، ومــن مث بعــد التصويــر تــرى اللقطــة وتقــول ليــس 

هــذا مــا اردتــه فتجــرب مــن زاويــة خمتلفــة.

وردا عــى ســؤاٍل أخــر حــول مــا يعتقــده حــول مــا يمســى 
ــم  ــا يمســى بفي ــك م ــس هنال ــول: لي ــش، يق ــني لوت ــم ك بفي
كــني لوتــش، وعندمــا تتحــدث عــن فيملــك هبــذا الشــل يكــون 
هنــاك يشء مــن األنانيــة او احلديــث عــن األنــا، مكــا قلــت 
منــذ البدايــة، الفيــم هــو معــل مجــايع يعتــد عــى رشاكــة 
ــون  ــة تك ــة الهناي ــًا والنتيج ــم اكم ــع طــامق الفي ــا م تعقده

نــاجت معلــك مضــن فريــق اكمــل.
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حّنا عطااهلل عن طائر الشمس الفلسطيي 
والتذاكر املسامهة يف إنتاج األفالم ودورة هذا 

مهند صالحاتالعام

فلســطني  "أيــام  مهرجــان  إدارة  قــررت  أن  منــذ 
ــذي تنظــه مؤسســة "فيــم  ــدويل ال الســيمنائية" ال
األفــالم يف  ملســابقات  تؤســس  أن  فلســطني"  الب: 
املهرجــان عــام 2016، حبثــت طويــاًل عــن شــعار 
وممســى للجوائــز يبتعــد عن األيقونات الفلســطينية 
المشــس  طائــر  وأختــارت  والمنطيــة،  التقليديــة 
ــر الفــين  ــة املهرجــان، مكــا يقــول املدي ليكــون أيقون
ــذا  ــا ه ــا: "وجدن ــا اهلل، مضيف ــا عط ــان، حّن لملهرج
الطائــر الــذي يتواجــد يف فلســطني ويعتــر أحــد 
طيورهــا احملليــة، وهــو اكئــن مجيــل، ولكونــه طائــر 
ال يعــرف احلــدود مكــا الســيمنا واإلبــداع واحلريــة، 
ومــن هنــا جــاءت فكــرة تصمــم الشــعار مــع الفنــان 
خالــد جــرار، ملجســم الطائــر الــذي يقــف عــى مكعــب 
امسنــي تــرج منــه املعــادن، ويه رمزيــة ملكعبــات 

ــر" ــق الطائ ــي تن ــت ال االمسن

طائر المشس الفلسطيين

عــام  مــرة  ألول  فلســطني  المشــس يف  طائــر  اكتشــف 
1865، وثبــت بالدليــل احلقــيل لطيــور الــرشق األوســط 
ــه،  ــا مســتقرًا ل ــن فلســطني موطن ــر يتخــذ م ــذا الطائ أن ه
وهــو األمــر املعتــد مــن  املجلــس العاملــي محلايــة الطيــور، 
بكونــه أحــد الطيــور املقميــة، وأصبــح بذلــك الطائــر الوحيــد 
ــا، ويمســى أيضــا  متــر  ــذي يمــل امس فلســطني عاملي ال
فلســطني، ويمســى باإلجنلزييــة )Palestine Sunbird(  هــو 
طائــر ينــي إىل فصيلــة التــر، الــي تتواجــد يف أقســام 
مــن الوطــن العــريب وأفريقيــا، ويشــبه إىل حــٍد كبــر طائــر 
الطنــان. واكن جملــس الــوزراء الفلســطيين عــام 2015 
قــد صــادق عــى اعتبــار 'عصفــور المشــس' طائــرًا وطنيــا 
لــه مكــا  لفلســطني، وتعــرض الطائــر حملــاوالت هتويــد 
الكثــر مــن املعــامل والرمــوز الثقافيــة الفلســطينية، فقــد 
ســى اإلرسائيليــون رسقــة هويــة الطائــر واعتبــاره طائــرًا 

ــا". ــا "إرسائيلي وطني

جائزة طائر المشس الفلسطيين

منــذ اعتــاد "فيــم الب" الشــعار الــذي ممصــه الفنــان 
الفلســطيين خالــد جــرار، وإطاقــه رمسيــا يف النخســة 
الثالثــة لملهرجــان، ليكــون شــعارًا جلوائــز مســابقات األفام 
ــام  ــدًا األف ــيق، حتدي ــروايئ القصــر والوثائ ــي ال ــن فئ م
الــي صنعــت يف فلســطني أو عــن فلســطني، الحقــا أضيــف 
هلــا جائــزة جديــدة يه جائــزة طائــر المشــس الفلســطيين 
لإلنتــاج. لكــن يف هــذه النخســة الســابعة لملهرجــان والــي 
ــي  ــة ال ــر نخســة اســتثنائية بســبب الظــروف الصحي تعت
فرضهتــا جاحئــة كورونــا حــول العــامل، واعتــاد نخســة 
مصغــرة لملهرجــان، اكتفــت إدارة املهرجــان بإطــاق جائــزة 

ــاج فقــط. ــر المشــس الفلســطيين لإلنت طائ

ــرة  ــاءت فك ــاهلل: ج ــا عط ــوحض حّن ــزة ي ــك اجلائ ــول تل وح
اجلائــزة مــن إماكنيــة خلــق دمع حمــيل فلســطيين، وحتديــدا 
لألفــام الروائيــة القصــرة، والــي تــأيت قميهتــا مــن ريــع 
تذاكــر احلضــور، أي أننــا حاولنــا إجيــاد جائــزة تنبــع مــن 
التعــاون والعــون  الثقافــة الفلســطينية ويه  صلــب قــمي 
والتشــارك معــا، لذلــك قلنــا للنــاس أن لك من يشــرتي تذكرة 
حلضــور أحــد عــروض املهرجــان، ســيكون منتجــا مســامها 
ــني  ــون عادل ــاج، ولنك ــد اإلنت ــم فلســطيين قي ــاج في يف إنت
يف ذلــك، شــلّكنا جلنــة حتكــمي لتختــار أحــد املشــاريع الــذي 
ســيتلى الــدمع، وفكــرة جائــزة طائــر المشــس الفلســطيين 
ــا فهيــا أول مــرة عــام 2017 مبســامهة  ــاج هــذه بدأن لإلنت
ماليــة بســيطة، ويف العــام 2018 حــني أصبــح لدينــا مجهور 
ــح  ــا أن تصب ــان يف الســيمنا، قررن ــروض املهرج ــاد ع يرت
ــزي  ــر الرم ــع التذاك ــتخدم ري ــة ويس ــر جماني ــروض غ الع
ليكــون قميــة اجلائــزة، وذلــك مــن أجــل مضــان اســتراريهتا 
ــا  ــدمع اخلــاريج وإمن ــى ال ــد ع ــد تعت ــا مل تع ــث أهن حي

جائــزة يســامه فهيــا امجلهــور بشــل اكمــل.

يــوحض عطــاهلل أنــه يف عــام 2018 وصلــت قميــة اجلائــزة 
اىل مــا يقــارب 6 آالف دوالر أمريــي، بيمنــا وصلــت عــام 
2019 إىل 10 آالف دوالر، أي أن امجلهــور أصبــح يــدد 

قميــة اجلائــزة بشــل غــر مبــارش، وهــذه الفكــرة مــن بنــاء 
ثقافــة لــدى امجلهــور، وإرشاكــه بالعمليــة اإلنتاجيــة، ونأمــل 
ــاد  ــع ازدي ــزة م ــة اجلائ ــع قمي ــة أن ترتف ــنوات القادم بالس
عــدد امجلهــور الــذي يرتــاد املهرجــان وفعالياتــه وعروضــه.

إلغاء املسابقات

نخســة املهرجــان االســتثنائية الــي تــأيت بــا ضيــوف 
ــاع األفــام، فرضــت عــى إدارة  ــاد مــن صن دوليــني اكملعت
املهرجــان إلغــاء جائــزيت طائــرة المشــس الفلســطيين مــن 
فئــي الفيــم القصــر والوثائــيق، واالكتفــاء جبائــزة طائــر 
المشــس الفلســطيين لإلنتــاج، وهبــذا اخلصــوص يقــول 
عطــاهلل: هــذا العــام ألغينــا مســابقات األفــام الوثائقيــة 
ــة واألفــام القصــرة بأنواعهــا، لعــدم وجــود متويــل  الطويل
ولعــدم إماكنيــة حضــور جلــان  لتغطيــة هــذه اجلوائــز، 
التحكــمي، ولعــدم وجــود أفــام كفايــة، وكــون املهرجــان هــذا 
العــام نخســة اســتثنائية مصغــرة ارتأينــا االكتفــاء جبائــزة 
ــة  ــاج املخصصــة فقــط لألفــام الروائي ــر المشــس لإلنت طائ
القصــرة. ويه جائــزة مرشوطــة بــأن تكــون لصانــع أفــام 
ــم عــن فلســطني،  مــن فلســطني أو أن يكــون موضــوع الفي
وهــذا جــاء مــن فكــرة متكــني رسد الروايــة الفلســطينية 

ــاس. ــا الن ــرسد ويمسعه ــا احلــق يف أن ت وإعطاهئ

أمهية هذه اجلائزة هبذا الوقت الصعب؟

ــذي  ــي ال ــه وبســبب الوضــع العامل ــد أن ــى أح ــى ع ال خُي
فرضتــه اجلاحئــة، الــي خلقــت حالة من الركــود االقتصادي 
عامليــا، أصبحــت املوازنــات املخصصــة لــدمع األفــام قليلــة، 
ــي  ــين لملهرجــان: أن الظــروف ال ــر الف ــد املدي ــك يؤك ولذل
فرضــت علينــا صعوبــة يف احلصــول عــى التويــل، حــى 
مــا قبــل كورونــا، بســبب األزمــة االقتصاديــة الداخليــة 
املؤسســات  مــن  املقــدم  الــدمع  الفلســطينية، وحمدوديــة 
الرمسيــة الفلســطينية، وكذلــك مــن القطــاع اخلــاص الــذي 
اكن يقــدم مســامهات بســيطة، وكذلــك األمــر بالنســبة للــدمع 
اخلــاريج الــذي أيضــا بــدأ يــح أكر بســبب االشــرتاطات 
بســبب  عامليــا  احلكوميــة  باملوازنــات  ونقــص  التويليــة، 
الركــود االقتصــادي العاملــي النــاجت عــن أزمــة كورونــا 
وتبعاهتــا االقتصاديــة، أصبــح األمــر ملحــا يف خلــق بدائــل 
ــتعدين  ــون مس ــدًا،  يف أن نك ــب ج ــت الصع ــذا الوق يف ه
ملثــل هــذا الظــرف، وإرصارنــا أكــر عــى االســترار هبــذه 
اجلائــزة، بــرزت أمهيــة اســرتاتيجية اعتــاد اجلائــزة عــى 

ــًا عــن التويــل. ريــع تذاكــر امجلهــور بدي

وميلــك  الــكالم،  أرض  يــرْث  يكتــب حاكيتــه  "مــن 
درويــش محمــود  متامــا"...  املعــى 

مل يكــن العمــل الثقــايف يومــا نوعــا مــن الرفاهيــة، وتــزداد 
احلالــة  يف  مكــا  اســتثنايئ  وضــع  يف  أكــر  أمهيتــه 
للهويــة،  وتكريــس  ســاح  الثقافــة  حيــث  الفلســطينية، 
ولذلــك  والصعوبــات،  العقبــات  فهيــا  تــزداد  أوقــاٍت  يف 
اســتراريهتا،  حنــو  قدمــا  للدفــع  أكــر  احلاجــة  تــرز 
احلاليــة  ظروفهــم  قادريــن يف  غــر  الفلســطينيني  كــون 
ــايس أو يف  ــى املســتوى الدبلوم ــا ع ــة عاملي ــى املنافس ع
جمــال البحــث العــي أو التكنولــويج، لكــن قادريــن عــى 
املنافســة ثقافيــا، وأســاس الــراع قــامئ أساســا عــى 
رسديــة الروايــة، لكــن مــع حش املصــادر التويليــة احملليــة 
ــس جحــم  ــام، انعك ــذا الع ــا ه ــة كورون ــة ألزم ــه، باإلضاف ل
ــل  ــو التوي ــر ه ــور أك ــد األم ــا عق ــاع، وم ــذا القط ــر ه فق
املــرشوط الــذي يفــرض عــى املهشــد الثقــايف الفلســطيين.

"مــن هنــا تمكــن أمهيــة دمع الثقافــة، وأمهيــة إنتاجهــا، 

ــا  ــهتايك وبكونن ــج اس ــة منت ــون الثقاف ــاء بك ــدم االكتف وع
ــة  ــاج الثقاف ــول حنــو انت ــل جيــب أن نتح ــه، ب مســهتلكني ل
ــة يســد  ــاج الثقاف ــة إنت ــط، ألن أمهي ــس اســهتاكها فق ولي
الفراغــات الــي مــن املمكــن أن يدخــل مــن خاهلــا ثقافــات 
ــة جمتعنــا، أي أن  ــبة لثقاف ــر مناس ــرى معاديــة أو غ أخ
نصنــع ثقافتنــا البديلــة بــدال مــن المســاح بتغلغــل الثقافــات 

ــا عطــاهلل. ــول حّن األخــرى"، يق
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اسراتيجية للسنوات القادمة

معــل دؤوب منــذ إطــاق "فيــم الب: فلســطني" النخســة 
األوىل ملهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية"، رمغ املعيقــات 
الداخليــة واخلارجيــة، والصعوبــات املفروضة عى األرايض 
احملتلــة، ال يــزال فريــق املهرجــان يبــذل قصــارى جهــده بأن 
يســتر، ويخســر لك إماكنياتــه يف أن يكــون يف فلســطني 
ــا  ــره عام ــه وتطوي ــاء ب ــا، واالرتق ــيمنائيا دولي ــا س مهرجان
ــط  ــن اخلط ــد م ــم الب" العدي ــع "في ــك يض ــام، ولذل ــد ع بع
ومــن  لتحقيقهــا،  ويســى  املســتقبلية  واالســرتاتيجيات 
بيهنــا مكــا تقــول ُعــا ســامة املديــر امللكــف يف "فيــم 
الب": نأمــل يف الســنوات القادمــة أن يصبــح لدينــا جائــزة 
للفيــم الــروايئ الطويــل ســواء مبراحــل التطويــر أو مــا بعــد 
اإلنتــاج، ونأمــل كذلــك أن نتوســع يف منــح جوائــز املهرجــان 
للعــامل العــريب ليتكــن صنــاع األفــام العــرب التقــدمي هلــذه 
اجلائــزة. ونأمــل أن حنقــق ذلــك عــر حــث القطــاع اخلــاص 
الفلســطيين واملؤسســات الرمسيــة الفلســطينية والتلفزيــون 
عــى االهتــام بالقطــاع الســيمنايئ الفلســطيين، وعقــد 
ــل هيلع  ــا نعم ــذا م ــني وه ــرب وعامل ــع دامعــني ع رشااكت م

طــوال الوقــت.

12 متنافســا وجلنــة لتحكــم جائــزة طائــر المشــس 
الفلســطيين لإلنتــاج

جديــر بالذكــر أن 12 مرشوعــا تتنافــس عــى جائــزة طائــر 
المشــس الفلســطيين لإلنتــاج هــذا العــام، يه " دمــاء اكملاء" 
لملخرجــة دميــا محــدان، " امبليفايــد" لملخرجــة واملنتجة دينا 
نــارص، "جــرحي رمق 1253" لملخــرج واملنتــج عامــر نــارص، 
"100 طائــر" لملخــرج بشــار زعــرور، "طــوىب للعشــاق" 

ــاء"  ــاد اهلل، " األوفي ــب الســيناريو اهيــاب ج ــرج واكت لملخ
لملخــرج واكتــب الســيناريو امساعيــل هّبــاش، "املســكوبية" 

العمــري،  جمــدي  الســيناريو  واكتــب  واملنتــج  لملخــرج 
"املفتــاح" لملخــرج واملنتــج واكتــب الســيناريو راكن مّيــايس، 
ــاء آوى"  " تشــويش" لملخــرج واملمثــل رمــزي مقــديس، "أبن
لملخــرج ســعيد زاغــة، " "بــني مــوت وبــني" لملخــرج واملمثــل 
وســیم خیــر، "صديقــة مــن املرشق/وقــت مقــرتض" لملخــرج 

مكــال اجلعفــري. 

يف حــني تضــم جلنــة التحكــمي عــن جائــزة طائــر المّشــس 
األفــام  وحمــرر  املخــرج  مــن:  لإلنتــاج لك  الفلســطيين 
واكتــب الســيناريو الديمنــاريك بــرايم الرســن، وهــو مديــر 
ــام 1995،  ــذ الع ــن من ــام" يف كوبهناج ــة معــل األف "ورش

واملخرجــة واملنتجــة الفلســطينية آن مــاري جــارس، الــي 
ــني  ــار اثن ــن 16 فيملــا، مت اختي ــر م أخرجــت وأنتجــت أك
مــن أفامهــا يف قامئــة مهرجــان اكن الســيمنايئ الرمسيــة، 
وُعــرض فيــم هلــا يف مهرجانــات برلــني. وفينيســيا ولواكرنو 
وتيلورايــد، وتقدمــت أفامهــا الطويلــة الثاثــة لملشــاركة يف 
ــن فلســطني. مكــا وشــاركت  ــز األوســاكر ع مســابقة جوائ
جــارس كعضــو جلنــة حتكــمي يف مهرجــان اكن لألفــام 

الســيمنائية. 

واملستشــار ومــم بــراجم تطويــر األفــام ماثيــو دراس. 
الــذي يقــود عــددًا مــن بــراجم تطويــر األفــام واملواهــب 
 First :ــة حــول العــامل، مهنــا ــراجم االستشــارية الفاعل وال
 Cut Lab ،Pop Up Film Residency ،Full Circle
Lab. مكــا وأنشــأ يف املــايض وأدار الشــبكة األوروبيــة 
لســيمنا الشــباب NISI MASA، وســامه بكتاباتــه يف جملــة 
بوزيتيــف لألفــام ومعــل مبنصــب املديــر الفــين يف تورينــو 
ــات  ــه يف عــدد مــن مهرجان ــة إىل معل "فيــم الب". باإلضاف

األفــام الرئيســية يف أوروبــا، ويتعــاون دراس مــع مؤسســة 
ــام 2016 مكستشــار يف ورشــة  ــذ الع ــام من الدوحــة لألف
ــة  ــة" لكتاب ــة ســيناريو القصــة القصــرة وورشــة "حزاي كتاب
ــرض  ــي تع ــدم املشــورة لملشــاريع ال الســيناريو، مكــا يق

ــرة. يف القم
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أجمد أبو العال: جوائز »ستموت يف العشرين« 
كانت ُمتوقعة.. وسليمان ُيْشِبُهي!

أبــو  أجمــد  لملخــرج  العرشيــن"  ىف  "ســموت 
ــة "ال  ــْت راي ــى َرَفَع ــرز األفــالم ال العــال هــو أحــد أب
ــد  ــارات الناق ــرز عب ــن" إحــدى أب ــة يف الف دميقراطي
ــن  ــون الف ــا أن يك ــي تعــين متام ــرايع؛ وال عــي ال
قــادرٍة  فنيــٍة  أدواٍت  مــن  ميتلكــه  مبــا  ديكتاتــورًا 
ــِش  عــى خطــف عــني املشــاهد وحتريضــه عــى َعْي
مــا  هــذا  الشاشــة.  عــر  مايــِمُّ طرُحــُه  تفاصيــل 
جنــح فيــه املخــرج الســوداين أجمــد أبــو العــال مــن 
خــالل فيملــه الــذي حصــل حــاز عديــد اجلوائــز، 
مهنــا: جائــزة أســد املســتقبل ىف مهرجــان فينســيا 
مهرجــان  يف  روايئ  فيــم  وأفضــل  الســيمنايئ، 

الســيمنايئ. اجلونــة 

فيــم  عــرض  وملناســبة  الثقافيــة"،  االســتقال  "منصــة 
أيــام فلســطينية  "ســتوت يف العرشيــن" يف مهرجــان 
الســيمنائية بنخستــه الســابعة، حــاوَرْت املخــرج أجمــد أبــو 
العــا حــول البدايــات وراهــن ومــايض املهشــد الســيمنايئ 

ُه:  يف الســودان، وماينتِظــُرُه حــارِضُ

فيــم "ســتوت يف العرشيــن" يبــدو أنــه فيــم عــن احليــاة 
يف مواجهــة املــوت، حبيــث نَقــَل تفاصيــل وســرة املــوت 
عــر رحلــة "مزمــل" مــع نبــوءٍة ألحــد الدراويــش.. هــل جــاء 
الفيــم لرصــد واقــع قناعــات عاملنــا العــريب بســلطان الديــن 

ــاس؟ ــب ويع الن ــل يف دور الدراويــش يف تغيي املتث

الفيــم مأخــوٌذ عــن قصــة "النــوم عنــد قــَديَم اجلبــل" 
للــروايئ الســوداين محــور زيــادة، املهشــور بتناولــه لعاقــة 
َم  ــدَّ ــا ق ــدًا، مك ــة حتدي ــية والديني ــة السياس ــرد باملنظوم الف

الدرويــش". وبالتــايل،  ذلــك مســبقا يف روايتــه "شــوق 
ــد مناقشــة العاقــة بــني الفــرد واملجتــع،  الفيــم اكن يتقَصّ
وســلطاٍت أخــرى، مهنــا السياســية والدينيــة وعــى رأهســا 
الســلطة االجتاعيــة، ال توجــد مقارنــة مبــارشة مــع الســلطة 
السياســية. بطبيعــة احلــال، ميكــن اإلشــارة إىل أن األم 
الفيــم حــاول أن  الســلطة السياســية.  والشــيخ ميثــان 
يتنــاول هــذه العاقــة، َأِضــْف إىل ذلــك عــدم إماكنيــة وضــع 
لك اللــوم عــى عاتــق الصوفيــة، ولكــن بــا شــك أن الصوفيــة 

ــة. ــب بالروحاني ــرة التغيي ــااًل لفك ــُتْخِدَمْت مث اس

مثــة مرحلــة ِعشــناها لشــيوخ الفضائيــات؛ معــرو خالــد 
ومصطــي حســين وغــرمه مّمــن أخــذوا مســاحاٍت واســعًة 
مــن حــزّي القنــوات الفضائيــة، وال ميكــن َوْصــُف مــا قدمــوه 
ســوى بكوِنــِه مؤثِّــرًا عــى قطاعــاٍت عريضــٍة مــن جمتعاتنــا، 

واليــوم يــم توجيــه اللــوم لنــا.

سلميان يشهبين

ــى  ــب ع ــرج املنقل ــدو ســرة املخ ــد تب ســرة "ســلميان" ق
ــة واملنعتــق مــن أصفادهــا، وتبــدو جكــزٍء مــن  قوالــب القبيل

ــو العــا؟ ســرة أجمــد أب

- دامئــا مــا أؤكــد عــى أن ســلميان ُيشــهبين كثــرًا. بــدءًا 
ِدِه وخروِجــِه عــى  مــن طريقــة تفكــره؛ وصــواًل إىل متــرُّ
ــْدُت  ــا ولِ ــه، فأن ــا من ــر حّظ ــُت أوف ــة، رمبــا كن أســوار القبيل
وِعْشــُت يف كنــف عائلــٍة متحــررٍة، وعــيلَّ أن أعــرتف أنى مل 
ــُل  أِعــْش مكــا عــاش مزمــل أو ســلميان طفولهتــا، كنــت ُأمَحِّ
خشصيــة ســلميان الكثــَر ممــا ُأْقــِدُم هيلع يف حيــايت، 
ــر إىل أن  ــن التصوي ــد االنهتــاء م ــُت بع ــى وصل لدرجــة أن

ــاة. ــرِّر ســلميان مــن بعــض ممارســايت يف احلي ُأَح

خشصيــة ســلميان فهيــا الكثــر مــين، مثــة تقاطعــات كثــرة 
مجتُعنــا، لكــن ال ميكــن أن تكــون ســَريت، فقــط اســتخَدْمُتُه 
ــُه ألغــاين  كقالــٍب وَضْعــُت فيــه كثــرًا ممــا ُأِحــّب، ومنــه ُحبُّ

عبــد الوهــاب.

قوة املرأة

نقــل تفاصيــل ســرة احلــزن والســواد الــذي ُيِطــلُّ مــن عيــون 

حاوره خالد محاد

ــل مســرة وســرة  األم، وهــروب الــزوج الرجــل مــن محتُّ
ــة  ــا كأن مث ــدو يل خشصّي ــل" يب ــص "مزم ــوت يف خش امل
ــل  الســودانية يف محتُّ لملــرأة  لصــورٍة إجيابيــٍة  إشــارة 
املســؤولية اكملــًة، إال أن صــورة الرجــل الســوداين فقــد 

ــارب دامئــا؟ ــرت اكهل ظه

نظــريت لملــرأة الســودانية تتلخــص يف كــوين أراهــا قويــًة 
ــرون  ــُه اآلخ ُل ــا ال يتحمَّ ــُل م ــدوام، وتتحمَّ ــى ال ــًة ع ومقدام
ــف أيم وخــااليت وأعــرف  ــُت يف كن "الرجــال". فقــد ِعْش
عزَمُهــنَّ وإرصاَرُهــنَّ وتفوََّقُهــن. لــذا اكنــت املــرأة انعاكســا 
لرؤيــى لدورهــا ومــدى قوهتــا، وتلــك القــوة ظهــرت واحضــًة 
ــوة  ــْت بالق ــي الَتَصَق ــة "ســكينة" وال ــل خشصي يف تفاصي
ــلبيًة،  ــوًة س ــح ق ــة احلــال تصب ــة للقســوة، وبطبيع املصاحب

ــا، نتيجــة اقرتاهنــا بالقســوة. هن

مــن بدايــات الفيــم، ســتهشد اعرتافــات الرجــل الســوداين 
بقــوة املــرأة، وذلــك جــاء بشــٍل مبــارٍش يف حــوار نــور 
ــزوج" مــع ســكينة؛ باعرتافــه هلــا بالقــوة والقــدرة عــى  "ال

ــروب. ــه لله ــة وإعان املواصل

ْرنــا  حــدث مــي خشصّيــا يف ســنوات طفولــي األوىل، قرَّ
العــودة للســودان أنــا وأيم، وظــلَّ أيب باإلمــارات. أيب مل 
هيــرب؛ لكــن كنــُت بعيــدًا عنــه.. لــذا اكنــت أمــاين محمــود 
ُتــصُّ  الــي  التفاصيــل  عــن لك  املســؤولة  "أيم" يه 

ــايت. حي

بالعاشــقة  الســوداين ميكــن وصفهــا  الرجــل  خشصيــة 
لقــوة املــرأة؛ فُيعــي هلــا تلــك املســاحة ملارســهتا، وهــذا 
ــورة والــي  ــدة بعــد الث ــراه اليــوم يف احلكومــة اجلدي مــا ت
تتشــلَُّ مــن جملــٍس رائيسٍّ مــديّن بــه ســّيدتان، إحدامهــا 
قبطيــة قاضيــة منــذ ســنوات. ذكوريــة الرجــل الســوداين مل 
ــرأة يف ممارســة حريهتــا  ــُع امل ــدًا مْق يكــن مــن مضهنــا أب
ــي  ــات ال ــب األوق ــة حــى يف أصع السياســية واالجتاعي

عاشــهتا الســودان مــع اإلخــوان.

كتابة مشركة

جتربــة كتابــة نــصٍّ مشــرَتٍك تبــدو مقبولــًة ألبنــاء مــاكٍن 
واحــد، هــذا العتبــارات اجلغرافيــا واعتبــارات الذاكــرة، 
ســنجد أن مثــة خــروج عــى مــا اعتدنــاه.. ُيشــاركك كتابــة 
النــّص الاكتــُب يوســف إبراهــمي، كيــف تنظــر هلــذه التجربــة، 

وهــل مــن املمكــن تكرارهــا؟

هــذا الســؤال يبــدو غريبــا، خاصــًة إذا عَرْفــت أنــين تربَّْيــُت 
يف اإلمــارات وِعْشــُت فهيــا ســنوات معــري. اعتــدُت أن 
أعيــش مــع لك اجلنســيات العربيــة، واحلقيقــة مل أِعــْش 
جتربــة التفريــق بــني جنســيٍة وأخــرى. مِعْلــُت ويوســف 
ــا" تأليــف  إبراهــمي مــن عــام 2009، لنــا فيــم قصــر "تين
ْمــُت مخســة أمعــال  يوســف إبراهــمي، وســبق هــذا أن قدَّ

ــرايج. ــي وإخ ــن تألي ــابقة م س

ــل"؛  ــديَم اجلب ــد ق ــوم عن ــور "الن ــاءت قصــة محُّ ــا ج عندم
ــْر أبــدًا  هــو مــن ســبق وأشــار بارتياحــه إلهيــا، ومل ُأَفكِّ
بأنــه إمــارايت وأنــا ســوداين، اكن هنــاك يشٌء مشــرتٌك 
بيينــا؛ هــو قناعــي بأّنــه عــى املخــرج أن ُيســامه يف كتابــة 
ــذا  ــف، ل ــا أنــي إىل ســيمنا املخــرج املؤل ــه، أن ــص مَعلِ ن
اكنــت مشــاركي يف الكتابــة رضورًة ونابعــًة مــن قناعــايت، 

ــة. ــرار التجرب ــن تك ــد ميك وبالتأكي

ــا  ــو وجدن ــاحل، ول ــب الص ــات الطي ــرٌم بكتاب ــف مغ إن يوس
روايــًة ميكــن لنــا حتويلهــا إىل معــٍل ســيمنايئٍّ بالطبــع 

ــًة. ــًة خليجّي ــت رواي ــو اكن ــى ل ــك، ح ــنفعل ذل س

واجلوائز؟

ــم  ــب الفي ــا نكت ــا، كن ــم جــزٌء مهنــا اكن متوقع ــز الفي جوائ
ــر  ــب إىل ورش تطوي ــني، نذه ــدة عام ــص مل ــوِّر يف النَّ وُنَط
هبــا صنــاع األفــام مكخِرجــني واكنــوا دامئــا، وبشــٍل 
ــا، واكن  ــواًل خمتلف ــُد قب ــل جِي ــذا العم ــدون أن ه واحٍض، ُيب
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مــن الــواحض أن الفيــم يصــد النجاحــات بــدءًا مــن فرقــة 
متويلـِـِه وصــواًل إىل ورش التطويــر، مل نكــن نُشــكُّ حلظــًة يف 
أن هــذا الفيــم جديــٌر بإطاقــه يف مهرجــان كبــر مكهرجــان 
تورنتــو أو فينيســيا، وبالتــايل اكنــت تعــين يل تلــك اجلوائــز 
تقديــرًا مســتَحّقا للجهــد الــذي بذلنــاه عــى مــدار أربــع 

ســنوات.

ل  حصيــٌح أنــين ىف تلــك الفرتة فَقْدُت متعــة املفاجأة بالتحصُّ
ــل  عــى تلــك اجلوائــز، وبعــد مــرور أهشــٍر مــن التحصُّ
ــذه  ــد احلجــر الــي، ه ــدًا بع ــز حتدي ــذه اجلوائ عــى ه
ــاح واإلجنــاز  ــم النج ــي شــعرُت فهيــا حبج ــرتة ال يه الف

ــه. واالســتتاع ب

حتضر لسنوات

ــم "ســتوت  ــرتة حتضــر في ــرٍة أن ف ــن م ــر م  أرْشَت أك
ْثنــا  يف العرشيــن" اســتغَرَقت ثــاث إىل أربــع ســنوات، حدِّ
عــن أســباب اســتغراق لك هــذا الوقــت والصعوبــات الــي 

ــك؟ واَجَهْت

بطبيعــة احلــال صناعــة فيــم يف دولــٍة ال متلــك بنَيــًة حتتّيــًة 
ــة حيهنــا، وأؤكــد  ــك دمعــا مــن الدول للســيمنا، وأنــت ال متل
ــورة  ــه مــن املؤكــد تغــرُّ الوضــع بعــد الث عــى حيهنــا.. ألن
ــاك يشٌء يف  ــن هن ــد مل يك ــن املؤك ــن م ــام، لك ــرُّ النظ بتغ
ــا شــياًئ  ــين أقــول إننــا صَنْعَن َعُل ــك الوقــت، وهــذا مــا جَيْ ذل

ــن ال يشء. م

كنــا نواجــه غيابــا للــدمع مــن ِقَبــل الدولــة، ولــذا اكن علينــا 
أن نشــَتِغَل عــى جْلــِب متويــٍل مــن ِقَبــْل دوٍل دامعــٍة لصناعــة 
ــل  ــْن ِقَب ــة، وِم ــاك الاتين ــيا وأمري ــا وآس ــام يف أفريقي األف

ــاج. ــروجي وهــذه يه دول اإلنت ــا وال فرنســا وأملاني

علــوان،  املــري حســام  باملنتــج  اســتعْنُت  البدايــة  يف 
ــل املشــرتك، مث  ــن التوي ــك التشــكيلة م ــة تل ــا بصناع ن ومُقْ
جــاء َدوُر املمثلــني وتدريهبــم، وأغلهبــم مل يكــن عــى درايــٍة 
ــل يف الســيمنا،  ــة التثي ــل الســيمنايئ وكيفي ــة العم بطبيع
ثِّلــون حمرتفــون لملــرسح  نصُفهــم ُجــُدد والنصــف اآلخــر مُمَ
والتليفزيــون. باإلضافــة إىل عراقيــل أخــرى هلــا عاقــة 
ــُر  ــاك ينَتِظ ــان هن ــه.. اكن مثــة غلي ــا ب ــذي َصوَّرن بالوقــت ال

ثــورًة يف أرض الســودان.

اكتب مرسيح

ــك  ، وذل ــٍب مــرسيحٍّ ــام مــرشوع اكت ــا أم ــا أنن ــدو لن ــد يب ق
ــَك املرسيح  لــك عــى جائــزة املــرسح العــريب عن نصِّ بتحصُّ
ــصٍّ  ــة ن ــني كتاب ــافة ب ــن املس ــا ع ــاح".. حدثن ــر التف "فطائ
وإخراِجــِه، خاصــًة أن أغلــب أمعالــك تشــارك يف كتابهتــا.

رمبــا قدََّمــين مــرشوع "فطائــر التفــاح" بأنــين أنــي 
ــين  ــد أن ــن عــيلَّ أن أؤكِّ ــن الســيمنا، ولك ــر م لملــرسح أك
ُأَقــدُِّس املــرسح وأحبُّــُه، واكن مرحلــًة مهمــًة يف حيــايت، 
ــٍب يف  ــٍل واكت وقدَّمــُت املــرسح يف اجلامعــة مكخــرٍج وممث
نفــس الوقــت الــذي أنَتْجــُت فيــه وأخَرْجــُت ومعلــت وســاعدت 
يف إخــراج أكــر مــن 12 فيملــا يف نفــس التوقيــت، مل يكــن 
أبــدًا املــرسح هــو الطــايغ، الســيمنا دامئــا اكنــت يه 

األســاس.

"فطائــر التفــاح" نــصٌّ كتبُتــُه العــام 2007 ومل خيــرج 
لِــِه عــى  إىل النــور إال العــام 2013، وذلــك بعــد حتصُّ
ــاٍم  ــُل لك ع ــي تنَتِق ــريب وال ــة لملــرسح الع ــزة العربي اجلائ
ــط،  ــر مــرسح رواب ــُه ع ــٍة إىل أخــرى، ومتَّ عرُض ــن مدين م
وكذلــك الفــرق املوريتانيــة لملــرسح العــام 2013، وُقــدَِّم يف 
ــد  ــرسح الغ ــِرَض يف م ــرسيح، مث ُع ــاج امل ــان قرط مهرج
عــر املخــرج املــرسيح دمحم متــويل وتيســر عبــد العزيــز 

والفنــان أمحــد الرافــي، وكنــت يف مقــة الســعادة والرضــا 
عــن نــّي الــذي كتبُتــُه منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات، وهــو 
ــُه وقــد  ــذي ُأِحبُّ .. املــرسح ال ــَرُض عــى مــرسٍح مــريٍّ ُيْع
أعــود إليــه يومــا مــا. وبالطبــع شــغوٌف بتلــك التجــارب، 
منوذجــا تلــك الــي ُأِخــَذت عــن "عربــة امُسهــا الرغبــة" وعــن 

ــة أخــرى. أمعــال مرسحي

أرى نفــي يومــا مــا ســأتبىَّ مرشوعــا مرسحّيا لشكســبر 
أو غــره يف الســيمنا، أو لملــرسح نفســه. وأمتــى إخــراج 
مرسحيــٍة اســتعراضيٍة لرشهيــان حتديــدًا، وهــذا حــٌم مــن 

أحايم.

دالالت رمزية

ُدُه  محتــل عناويــن أفامــك دالالٍت رمزيــًة، وهــذا ســَنهْشَ
الــروح"،  رصيــف  "عــى  التفــاح"،  "فطائــر  يف"تينــا"، 
"ســتوت يف العرشيــن". ومبــا أن العنــوان هــو مدخــُل 
دِّثنــا عــن دالالت العنــوان لــدى أجمــد  املُشــاِهد.. َنــَودُّ لــو حُتَ

ــا؟ ــو الع أب

ــادي وشــغي  ــدو أن اعتي ــٌة واحضــٌة، ويب ــديَّ إجاب ــس ل لي
ــُت  ــٍة، اكن يلِف ــن قصــٍة ورواي ــة م ــراءة األمعــال اإلبداعي بق
رُِّضــين عــى طــرح ســؤايل: ملــاذا لك هــذه  نظــري وُيَ

املبــارشة يف عناويــن األفــام؟!

مــع التجربــة اكنــت هنــاك بعــض اإلجابــات قامئــًة كقوالــب 
ثابتــٍة، ومهنــا أن العناويــن البســيطة واملبــارشة غرُضهــا 
اجلــذب واحلفــاظ عــى امجلهــور، أمــا عــن فيــم "ســتوت 
يف العرشيــن" فــاكن هــو االمس املبــَديئ واملؤقَّــت، مــا 
ــة والفرنســية اكن  ــة وباإلجنلزيي اكتشــفُتُه أن االمس بالعربي
دامئــا مــا يــرُتُك أثــرًا كبــرًا وجاذبــا، وقــد َيْذَهــُب البعــض 
إىل شــاعرية العنــوان، ويبــدو أن تركيبــة العنــوان حبمولتــه 
يف  جترَبــي  َدْتــُه  أكَّ مــا  وهــذا  فعــًا،  ــْت  حجَنَ وداللتــه 

"ســتوت يف العرشيــن".

ال شــك أنــه َســَبقهتا عناويــُن أمعــاٍل مرسحيــٍة وأفــاٍم 
قصــرٍة يل تســُر يف نفــس الســياق مهنــا "عــى رصيــف 
ــر التفــاح"، وغرهــا. إىل جانــب مــا فــات،  ــروح"، "فطائ ال
عــيلَّ أن ُأْلِفــت إىل أن عنــوان "ســتوت ىف العرشيــن" 
اســتوَحْيُتُه مــن مــرشوع املخــرج أمحــد ماهــر "بــأي أرٍض 

متــوت".

ملك الفيم

ــك الفيــم"..  ــو ســيف "املخــرج ملِ يقــول املخــرج صــاح أب
إىل مــدى تــرى صوابيــة وحتقُّــق هــذه امجللــة؟ خاصــًة أننــا 
ــرض رؤيهتــم  ــني لف ــار الفنان ــات كب ــا نمســع تدخُّ ــا م غالب

وتصّوراهتــم عــى املخرجــني؟

ــه أيُّ  ُ في ــمَّ ــذي يتَح ــيمنا ال ــن الس ــوع م ــذا الن ــم ه ال أفه
ــع  ــة. وبالطب ــة الفني ــرج؛ يف الرؤي ــوى املخ ــر س ــرٍف آخ ط
ــع أمتــى أن  ــاج، بالطب ــني، املكي ــة تمشــل املمثل ــذه الرؤي ه
ُأْقــِدَم عــى تقــدمي معــٍل فــينٍّ يف مــر، ولكــن لــن أمســح 
ــات النجــوم يف  مبــا أمسعــه أن يــدث مــي؛ مــن تدخُّ
العمــل. بالنســبة ىل؛ التعامــل مــع الفنانــني هــو تعامــٌل 
مُه إخــويت  إنســاينٌّ داخــل إطــار العمــل الفــين، وأعَتــِرُ
ومســؤولني مــي عــن تلــك الرؤيــة الــي ُأَقدُِّمهــا، وأول هــذه 
األمــور هــو عــدم التدخــل يف ذلــك، أعَتِقــُد أنــه يف مــر متَّ 
تدليــُل جنوِمنــا بشــٍل ســليٍّ وجائــٍر وُيــِرُّ بالعمــل الفــين 
أكــر ممــا قــد ُيضيــف إليــه. العمــل الفــين ُيْنَســُب ملخرجــه 
ِكــُن لــك اإلشــارة أن فيــم "جفــر  –بالطبــع- وجنومــه، مُيْ
يــوم جديــد" لســناء مجيــل، وبالطبــع ُيْنَســب ليوســف شــاهني 

ــه. مكخرج

السيمنا السودانية

"ســتوت يف العرشيــن" هــو الفيــم هــو الــروايئ الســابع 
صنــاع  مــن  كواحــٍد  الســودانية،  الســيمنا  مســرة  يف 
ــك الســرة والــي تبــدو  الســيمنا الســودانية كيــف تــرى تل
قصــرًة جــدًا إذا ُقوِرَنــت بتــارخي الســودان يف جمــاالت 
ــي  الفنــون واآلداب، هــل ميكــن اإلشــارة آلبــاء ومؤسِّ
الســيمنا الســودانية؟ وكيــف تــرى حالــة تَغيُّهيــا عــن املهشــد 

الســيمنايئ العــريب؟

ْثنــا عهنــا مكصطلــح؛ فأنــا  الســيمنا الســودانية لــو حتدَّ
ُه، ألن الســيمنا صناعــة، وحنــن حنتــي باملــايض  ِضــدُّ
ــَع مســتقبًا للســيمنا يف  ِكــنُ لنــا أن نتوقَّ وباحلــارض وال مُيْ
ــورة ودمع  ــام والث ــرُّ النظ ــن تغ ــرمغ م ــن، بال ــت الراه الوق
ــُن  ِك ــا عــن املــايض فــا مُيْ الفنــون. حنــن حنــاول اآلن.. أّم
اإلشــارة إىل ســيمنا أو صناعــة ســيمنا يف الســودان، 
ــٍة  ــاٍم توثيقي ــن أف ــارة ع ــا اكن جيــري عب خاصــًة أن لك م

ملســرة وســرة المُنــرى وغــره مــن السياســيني.

أمــا مّعــا ُقــدَِّم مــن ســيمنا فأعتقــد أهنــم مل يتجــاوزوا 
ــد  ــٍة. ق ــا باجهتــاداٍت خشصيَّ ــة، أغلهَُب ــام طويل الســبعة أف
ْت فهيــا املؤسســة الســودانية للســيمنا، وهــذا  تكــون ســامَهَ
ال مينــع أبــدًا اإلشــارة إىل جهــٍد حقيــيقٍّ مــن خمرجــني 
ــارة، ومهنــم املخــرج الكويــي  ــل جــاد اهلل جب ــني مث حقيقي
خــري صديــق، واكنــت هنــاك أفــاٌم قصــرٌة يف تســعينيات 
ــمي شــداد، وحســن  ــدي وإبراه ــب مه ــايض للطي ــرن امل الق
ــذي نشــَتِغُل عــى مهرجــان الســودان للســيمنا  رشيــف وال
ِفــه، وَقــدََّم انــزاع الكهرمــان، وغــره مــن األفــام. عــى رَشَ
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لك احملــاوالت جــاءت فرديــًة، ومثــة إجابــٌة واحضــٌة وأكــر 
قــا عــن حــال مهشــد الســيمنا يف الســودان، عــر فيــم  مُعْ
"احلديــث عــن األجشــار" لملخــرج ُصَهيــب قســم البــاري.

فهيــا  انَتَقْدنــا  حياتنــا  مــن  فــرتٌة  هنــاك  بالطبــع اكنــت 
ــم  ــدم جلوهئ ــا وع ِرجهي ــودان وخُمْ ــيمنا يف الس ــع الس وض
إىل الســيمنا البديلــة، والــي اكن مــن املمكــن مــن خاهلــا 
ــداًل مــن  تقــدمي أفــام مصــوََّرٍة باكمــرات يف إتــش إس، ب
ــت  ــة، اكن ــا. واحلقيق ــن 20 عام ــر م ــاد أك ــون واالبتع الرك
هــذه االنتقــادات خسيفــًة، وظاملــًة إىل حــدٍّ كبــٍر، اكن مثــة 

ــيمنا. جســن للس
أمــا عــن احلــارض والراهــن الــذي نعيُشــُه اآلن؛ ليــس فقــط 
ــا  ــو الع ــد أب ــواك وأجم ــاج ك ــاري وجّح ــم الب ــب قس ُصهي
ــذي  ــاين وال ــل دمحم كردف ــاك آخــرون مث ــن، هن ــروة زي وم
قــدَر اإلمــاكن دمع  "وداعــا جوليــا". وأحــاول  لــه  ُأنِتــَج 
العديــد مــن املخرجــني، باإلضافــة إىل ذلــك جائــزة حســني 
رشيــف مــن مهرجــان الســودان، والــى تشــَتِغُل عــى دمع 
شــباب الســيمنائيني منــذ 7 ســنوات. إىل جانــب هــذا؛ 
ِكــُن اإلشــارة إلهيــم؛ اكملخــرج الشــاب  مثــة موهوبــون مُيْ
هشــاب ســايت  وهــو مل يتجــاوز ال 22 عامــا، وقــدََّم فيــم 
"ســروتونني" والــذي حصــد جائــزة الفيــل األســود مــن 

ــروه. ــادٌم؛ فانتِظ ــٌل ق ــاك جي ــودان، هن ــان الس مهرج

هل ستهشد السيمنا السودانية طفرًة، برأيك؟

ِكــنُ يل أن أرَفــَع ســقف التوقُّعــات كثــرًا، إذا اكن العام  ال مُيْ
2019 هِشــَد ظهــور ثاثــة أفــام ســودانية مــرًة واحــدًة: 
"ســتوت يف العرشيــن" ألجمــد أبــو العــا، "احلديــث عــن 
"خرطــوم أوفســيد"  البــاري،  لُصَهيــب قســم  األجشــار" 
ملــروة زيــن.. فــل واحــٍد فينــا "حلــس الــرتاب" يف حتضــر 
ــع أن  ــه عــى مــدار ســنوات، لكــن هــذا ال مين لِ وإجنــاز مَعَ
جنــاَح األفــام أعــى نوعــا مــن الثقــة لــدى اجلهــات املعنيــة 
بــدمع الســيمنا، ولكــن ال ميكــن أن نقــول طفــرًة، خاصــة مــع 
وجــود وظهــور أفــام مثــل "فــن اخلطيئــة" والــذي ُيْعَرُض يف 
ــل" الفيــم  ــة لي ــم "وردي مهرجــان فينســيا الســيمنايئ، وفي
الوثائــيّق الطويــل الــذي مت تصويــره أثنــاء الثــورة. أمــا 
عــن األفــام الروائيــة فميكــن اإلشــارة إىل "وداعــا جوليــا" 
ــذي أقــوم باالشــتغال هيلع مــع املخــرج دمحم كردفــان. وال

أخرًا.. ماذا بعد "ستوت يف العرشين"؟

ــن الزعــرتي" لملخــرج  ــم "كبات ــٍج مشــارٍك لفي ــُت مكنت دخل
دمحم العــريب، والــذي ســُيْعلَن قريبــا عــن َعْرِضــِه، مكــا 
أشــارك أمحــد العمــدة يف إنتــاج فيــٍم عــن شــباب الثــورة 
َمــت  الســودانية لملخرجــة التونســية هنــد نديــب الــي قدَّ

ــا يرفــع إيــده لفــوق". فيــم "الــى يــب ربن
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رمغ مــن الوضــع االســتثنايئ الــذي متــر بــه فلســطني 
ودول العــامل، جــراء تفــي وبــاء فــروس كورونــا، 
إال أن مؤسســة "فيــم الب: فلســطني" أرصت عــى 
عقــد النخســة الســابعة ملهرجــان "أيــام فلســطني 
الســيمنائية" الــدويل، يف الفــرة مــا بــني 20 و26 
ترشيــن األول/ أكتوبــر اجلــاري يف لك مــن العامصــة 
ــا  ــم وحيف ــت حل ــدس ورام اهلل وبي ــطينية الق الفلس
وغــزة، مبشــاركة مــا يزيــد عــن 30 فيملــا مــن الصــني 
وفرنســا وأمريــاك والســودان وتشــيي وأفغانســتان 
ورصبيــا  وتركيــا  والعــراق  واألردن  ولبنــان 
وغانــا  وســوريا  وإيــران  وإيطاليــا  وبريطانيــا 

والســويد وفلســطني.

تقتــر  اســتثنائية  ســتكون  النخســة  أن  ورمغ 
عــى برنــاجم مصغــر يمشــل عــددًا حمــدودًا مــن 
واحملليــة،  والعربيــة  العامليــة  األفــالم  عــروض 
ســالمة  لضــان  الوقائيــة  اإلجــراءات  ملراعــاة 
امجلهــور، إال أن هــذه النخســة ســتحتوي حدثــا 
العامليــة،  الصحيــة  واإلجــراءات  يتناســب  كبــرًا 
حيــث ســيجري اإلعــالن عــن موعــد إطــالق منصــة 
ســيمنائية إلكرونيــة لألطفــال يف الضفــة الغربيــة 
وغــزة، حبيــث ميكهنــم مشــاهدهتا مــن بيوهتــم ومــع 

عائالهتــم

ما يه منصة "وقتنا"؟

تقــول كرســتينا زهــران منســقة برنــاجم اجليــل القــادم يف 
فيــم الب، ومرجمــة منصــة "وقتنــا": أن املنصــة جــاءت 
اســتمكاالَ ألهــداف برنــاجم اجليــل القــادم الــذي اكنــت 
عروضــه جــزءًا مــن مهرجــان "أيام فلســطني الســيمنائية" يف 
األعــوام الســابقة، وحرصــا عــى ســامة اجليــل القــادم يف 
ظــل اجلاحئــة جــاءت فكــرة إنشــاء منصــة أفــام لألطفــال، 
الــي ســيجري اإلعــان عــن موعــد انطاقهــا خــال فعاليــات 
"أيــام فلســطني الســيمنائية". وتــأيت هــذه املبــادرة اســتجابًة 
لألهــداف الــي أعلنهتــا األمم املتحــدة يف يــوم الطفــل 
العاملــي يف العــام 2019، آملــني يف أن تســامه القنــاة يف 

ــاره. ــل يف فلســطني وازده ــوق الطف دمع حق

وتضيــف زهــران: ســتكون املنصــة مقمســة ألربعــة أقســام، 
قســم لألفــام الروائيــة والوثائقيــة الطويلــة والــي ســتحتوي 
ــة  ــام الروائي ــن فيملــا، وقســم لألف ــة عــى عرشي يف البداي
القصــرة وعددهــا ســتني فيملــا مــن مضهنــا مجموعــة 
أفــام شــاريل شــابلن القصــرة وعددهــا 12 فيملــا. قســم 
"خلــف الكواليــس" ويعــرض مــواد مصــورة لكواليــس تصوير 
األفــام الــي ســتعرض عــى املنصــة، ومــن خاهلــا يتكــن 
ــا  ــام، أم ــر األف ــف جيــري تصوي ــن مشــاهدة كي ــل م الطف
القســم الرابــع فهــو أفــام مــن صنــع األطفــال، وهــو قســم 
خيتــص بعــرض أفــام مــن إنتــاج مؤسســة "فيــم الب"، 

مهنــا مــا مت إنتاجهــا مــن خــال خمــمي املواهــب عــام 2019 
أيــام فلســطني  مــرة خــال مهرجــان  ومت عرضهــا ألول 
الســيمنائية 2019 مضــن عــروض برنــاجم اجليــل القــادم، 
ــا" والــي قــام األطفــال  ومجموعــة أفــام "مذكــرات الكورون
مــن خاهلــا بــرسد يومياهتــم ومشــاعرمه وأفــاكرمه أثنــاء 
احلجــر الــي. مكــا ســيجري كذلــك يف القســم الرابــع 
عــرض لألفــام املمــزية الناجتــة عــن ورشــات العمــل الــي 
يعقدهــا "فيــم الب" بشــل مســتر مضــن برنــاجم "اجليــل 

القــادم".

أفالم بلغات خمتلفة من عدة دول

ســتحتوي املنصــة حبســب كرســتينا، عــى أفــام مــن عــدة 
دول حــول العــامل مــن بيهنــا: الدمنــارك، كينيــا، أملانيــا، 
فرنســا، بلجيــاك، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، إثيوبيــا، 
األردن،  الســويد،  الــروجي، هولنــدا،  الصــني،  الرازيــل، 
قطــر، ســوريا وفلســطني. وبلغــات متعــددة مهنــا الفرنســية، 
األملانيــة، الدامنركيــة، الســواحيلية، األمهريــة، الصينيــة، 
ــة،  ــة، اهلولندي ــة، الســويدية، الروجيي ــة، الرتغالي اإلجنلزيي
الســودان(  أوغنــدا وجنــوب  )لغــة حمكيــة يف  األشــولية 
ــام ســتقدم  ــة إىل أن بعــض األف ــة، باإلضاف ــة العربي واللغ
بلغــة اإلشــارة، مكــا أن بعــض األفــام جيــري العمــل حاليــا 

ــة.  ــة العربي عــى دبلجهتــا للغ

كيف مت اختيار هذه األفالم؟

انتقــاء األفــام الــي تتناســب مــع الطفــل الفلســطيين 
ــب كرســتينا  ــك جتي ــة، ولذل ــه ليســت باملســألة الهسل وثقافت
ــام  ــار األف ــا اختي ــي مت فهي ــة ال ــول اآللي ــؤال ح ــى س ع
تقــول: مت اختيــار األفــام بنــاء عــى عــدد مــن املعايــر 
الطفــل  لثقافــة  تكــون هــذه األفــام مناســبة  أمههــا أن 
الفلســطيين، متنوعــة املواضيــع والــي هتــم الطفــل وتقــدم 
لــه معرفــة جديــدة، مكــا ُيــرايع بــأال حتتــوي عنفــا أو مــا قــد 
يــرتك أثــرًا ســلبيا هيلع. مكــا متــت مراعــاة أال تكــون األفــام 
طويلــة كثــرًا حــى ال يشــعر الطفــل بامللــل، كــون األطفــال 

ــدًا. ــة ج ــام الطويل ــون ملشــاهدة األف ــادًة ال مييل ع
تضيــف: حاولنــا االنتقــاء بدقــة أفامــا حتــرتم عقــل الطفــل، 
وأن حتقــق متعــة وتضيــف لــه معلومــة، حيــث كّنــا نتســاءل 
الفيــم ومــا هــو موضوعــه  حــول لك فيــم عــن ماهيــة 
ــة  ــر مألوف ــة أو غ ــدو مألوف ــم تب ــل قصــة الفي ــه، وه وقصت
ــال يف  ــرى األطف ــال الفلســطينيني؟ وهــل ميكــن أن ي لألطف
قصــة الفيــم انعاكســا لواقعهــم وحياهتــم، بالتــايل اخرتنــا 
نوعيــة األفــام الــي ميكهنــا أن تســاعدمه يف فهــم العــامل 
بشــل أفضــل، وتطلــق العنــان ملخيلهتــم وإبداعهــم، وحتتوي 
عــى مهشديــة ترصــد حلظــات إنســانية، مــع األخــذ بعــني 
االعتبــار أن تكــون كذلــك متناســبة مــع الفئــة العمريــة الــي 

تســهتدفها املنصــة.

مكــا ننظــر إىل طبيعــة احلــوار أو اجلــدل الــذي ميكــن 
ــرح  ــد مشــاهدهتا، بكوهنــا تط ــره لدهيــم بع ــام أن يث لألف
مشــالك األطفــال وتقــرتح هلــا حلــواًل، وتصــور هلــم احليــاة 
بشــلكها الواقــي، وتقــدم هلــم فرصــة لإلطــاع عــى ثقافاٍت 

ــم. ــدة، وحتــايك قصصه ــاٍت جدي أخــرى ولغ

وتشــر كرســتينيا إىل أن معايــر انتقــاء األفــام ليســت 
هينــة، تقــول: وألننــا نعمــل عــى تمنيــة الثقافــة الســيمنائية 
لألطفــال عــى هــذه األفــام أن تكون بالدرجــة األوىل ممتازة 
ســيمنائيا مــن حيــث احلــوار واللغــة الســيمنائية وغرهــا مــن 
عنــارص اجلــودة للفيــم الســيمنايئ، ال تقلــل مــن شــأن 
األطفــال ونظرهتــم حمليطهــم، وتــرايع بشــل أســايس 
أن تكــون مناســبة للجنســني مــن حيــث عرضهــا ألبطــال 
احلاكيــة، واحتواهئــا عــى قــمي إنســانية، مثــل: احلريــة، 
ــال هبــا. ــة، املســاواة .. اخل واألمه مشــاركة األطف الصداق

 
ــال الفلســطينيني،  ــام لألطف ــذه األف ــة وصــول ه ــن كيفي وع
تقــول كرســتينا، منــذ عامــني وّقعنــا يف "فيــم الب" اتفاقيــة 
مــع وزارة الرتبيــة والتعلــمي الفلســطينية هبــدف إدخــال 
ــا  ــدارس وصلن ــن خــال امل ــام لملــدارس، وم ــروض األف ع
لألطفــال الفلســطينيني يف الضفــة وغــزة، وكذلــك مــن خــال 
املؤسســات الفلســطينية الرشيكــة معنــا يف برنــاجم اجليــل 

ــادم. الق

أمــا عــن اهلــدف مــن املنصــة، تقــول إّنــه: املســامهة يف 
تمنيــة ثقافــة األطفــال الفلســطينيني الســيمنائية، عــر تقــدمي 
ــي ميكهنــم  ــة ال ــر التجاري ــاة غ ــام املنتق ــن األف ــة م نوعي
مشــاهدهتا يف بيوهتــم جمانــا، وتعريفهــم مباهيــة الســيمنا 
وكيــف تصنــع األفــام، والتأســيس لســيمنا طفل فلســطينية، 
وهــذا مــا تفتقــده الســيمنا الفلســطينية اليــوم. ومتكيهنــم من 
روايــة تفاصيــل حياهتــم وأحداثهــا اليومية، ورسد ومشــاركة 
قصصهــم مــع العــامل مــن خــال الســيمنا، حيــث ســتكون 
هــذه القنــاة يه أول قنــاة أفــام جمانيــة خمصصــة لألطفال 

يف فلســطني بــدون إعانــات جتاريــة.

وهــذه املنصــة تســهتدف األطفــال الفلســطينيني يف الضفــة 
ــث  ــا، وعائاهتــم. حي ــة 6 - 15 عام ــن فئ ــزة م ــة وغ الغربي
ســتحتوي املنصــة أيضــا عــى أفــام عائليــة ميكــن ألفــراد 

ــة مشــاهدهتا ســويا. العائل

فتح النقاش بني األطفال وصناع األفالم

ــم  ــادم يف في ــل الق ــاجم اجلي ــقة برن ــوحض منس ــرًا ت وأخ
الب، ومرجمــة منصــة "وقتنــا": يف املرحلــة القادمــة نســى 
لتطويــر هــذه املنصــة لتكــون تفاعليــة تعلمييــة، حبيــث يكــون 
بإمــاكن األطفــال االطــاع عــى مراحــل إنتــاج األفــام، 
وذلــك مــن خــال قســم خيتــص بعــرض فيديوهــات تعلمييــة 
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القصــة  أو  كيفيــة رسد احلاكيــة، حتويــل احلاكيــة  عــن 
لســيناريو، ويف مرحلــة الحقــة حتويــل هــذا الســيناريو 
لفيــم. مكــا ســيكون هنــاك فعاليــات أون اليــن حتتــوي 
ــاش  ــح النق ــاهدهتا. أي فت ــد مش ــام بع ــن األف ــات ع نقاش
بــني األطفــال حــول األفــام الــي شــاهدوها. مكــا ســيجري 
اســتضافة بعــض صّنــاع األفــام املعروضــة وفتــح النقــاش 

ــال. ــني األطف حوهلــا بيهنــم وب

مكــا جيــدر بالذكــر أن أفــام املنصــة ســيجري حتديهثــا 
وإضافــة أفــام جديــدة هلــا بشــل فصــل، مبعــى أن أفامــا 
أخــرى ســتضاف لملنصــة لك ثاثــة هشــور، مــن لك أنــواع 
ــة  ــة الطويل ــة والقصــرة، والوثائقي ــة الطويل ــام، الروائي األف

والقصــرة وكذلــك أفــام التحريــك.
 

لثقافــة  التأســيس  أجــل  أن  مــن  عطــااهلل:  حّنــا 
ألطفالنــا ســيمنائية 

ــام فلســطني  ــين ملهرجــان "أي ــر الف ــول املدي ــه يق ــن ناحيت م
"فيــم  إن  فلســطني"  الب:  "فيــم  ومؤســس  الســيمنائية"، 
الب" عكفــت منــذ تأســيهسا عــى نــرش الثقافــة الســيمنائية 
ــام  ــأيت مهرجــان "أي ــوان ي ــذا العن يف فلســطني، وحتــت ه
القــادم  برنــاجم اجليــل  وعــروض  الســيمنائية"  فلســطني 
عــى مــدار العــام هبــدف حتضــر امجلهــور وتمنيــة ثقافتــه 
الســيمنائية، وبنــاء مجهــور للفيــم الســيمنايئ الفلســطيين، 
ــن  ــيمنا فنح ــة س ــيس صناع ــى لتأس ــا نس ــى إن كّن مبع
حباجــة مجلهــور باألســاس، وأفامنــا الفلســطينية مل تصــل 
ــور  ــى مجه ــد، مبع ــا احملــيل بع ــة مجهوره ــة صناع ملرحل

يشــرتي تذاكــر حلضــور األفــام، وغيابــه نــاجت عــن غيــاب 
ــا صــاالت  ــنوات ب ــاش س ــد ع ــة الســيمنائية، يف بل الثقاف
ســيمنا، لذلــك حنــاول أن نــزرع ونؤســس لثقافــة ســيمنائية 
ــتقبًا،  ــا مس ــورًا ألفامن ــون مجه ــد ليك ــل اجلدي ــدى اجلي ل

ــم غــر التجــاري. ــورًا للفي مجه

ــوات  ــن قن ــورًا م ــتقبلون ص ــا يس ــاهلل: أطفالن ــف عط يضي
اخلاصــة  رســالهتا  هلــا  متخصصــة،  تلفزيونيــة  أطفــال 
ــدم  ــا أن نق ــا، وهدفن ــة أو غره ــة أو فكري ســواء أيديولوجي
بديــًا هلــؤالء األطفــال مبحتــوى يركــز أكــر عــى القــمي 
ورســائل يتاجهــا  واملعرفــة،  احليــاة  وعــى  اإلنســانية 
ــرًا  ــع تغي ــة. حفــى نصن ــه اليومي ــل باملســتقبل حبيات الطف
باملجتــع جيــب علينــا العمــل عــى ذائقــة الطفــل ونقــدم لــه 

مــادة ســيمنائية ترتــيق بذائقتــه. 

حنــاول التأســيس مجلهــور قــادر عــى املســامهة مــن خــال 
الســيمنا  الســيمنا يف تمنيــة وصناعــة  ثقافــة مشــاهدة 
الفلســطينية، مبعــى أن األمــوال الــي ُتــرف يف صناعــة 
الفيــم جيــب أن تعــود مــرة أخــرى مــن جديــد لصناعــة أفــام 
ــح  ــذا يصب ــاج وهك ــوامق اإلنت ــني وط ــّغل املمثل ــرى وتش أخ
ــال املســتخدم  ــر امل ــادة تدوي ــادرة عــى إع ــة ق ــا صناع لدين

بصناعــة األفــام لتصنــع أفامــا أخــرى جديــدة.
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»ال يوجد شيطان«.. لِكْن مّثَة َشٌر يف العامل!
يوسف الشايب

يبــدو الفيــم اإليــراين )There Is No Devil( لمُلْخــِرج 
األربعيــين املَمــزّ دمحم رســولوف، وهــو العــرض 
االفتتــايح ملهرجــان أيــام فلســطني الســيمنائية يف 
ِتــِه الســابعة، وُعــِرَض ألول مــّرٍة عــى املســتوى  ُنخْسَ
العــريب، يف قــر رام اهلل الثقــايف مســاء اليــوم، 
كروايــٍة مــن عــّدة فصــوٍل؛ منفصلــٍة ومرتبطــٍة يف آن.

ــم "ال يوجــد شــيطان"  ــت ترمجــُة الفي ــا إذا اكن وال أدري م
هنــا،  َحْرفيَّــٌة  مــا يه  بقــْدِر  ســياِقِه،  إطــار  دقيقــًة يف 
فــاكن األَدقُّ رمّبــا االجتــاه حنــو مرادفــات املعــى العــريب 
و"اكرثــة"،  و"ســوء"،  "رّش"،  وبيهنــا:   ،)Devil( ملصطلــح 
ــُم مــع ســياق  و"فاســد"، و"ظــم"، و"خطيئــة"، ومجيعهــا تنجَسِ
الفيــم احلاصــل عــى جائــزة "الــدب الذهــي" كأفضــل فيــٍم 
يف مهرجــان برلــني الســيمنايئ، فميــا احَتَجَزْتــُه الســلطات 
ــذي  ــم ال ــذا الفي ــبب ه ــفر بس ــن الس ــُه م ــة، ومنَعْت اإليراني
يتواصــل عــى مــدار أربعــة فصــول، يف قرابــة الســاعتني.

ــرأيي،  ــَى، ب ــو الرتمجــة املُث ــاك رش" ه ــس هن وإن اكن "لي
لُقرهِبــا مــن تأويــات الفيــم، وحاكياِتــه الــي تــزُِّ أملــا، 
، تبعــا ليــس لملقَعــِد الــذي  ْ وتنَفِتــُح عــى تأويــاِت الــرشَّ
جيلِــُس هيلع املشــاهد، بَقــْدِر مــا يه إىل مــدى طواعيــة 
ــْلَطة احلامكــة، والــي  معِدِنــه لاجنــذاب إىل مغناطيــس السُّ

يه هنــا النظــام اإليــراين.

والنظــام هــذا، َحــَمَ عــى رســولوف، وبعــد أيــاٍم مــن َفــْوِزِه 
بـــ"دب" برلــني "الذهــي"، يف آذار )مــارس( بالجســن لعــام، 
ــه، وهــذا األخــر واحــٌد مهنــا،  ــًة مــن أفام ــة أن ثاث بذريع
ــِف  ــة ضــد النظــام"، فميــا مل تكَت ــد "الدعاي ــدرج حتــت بن تن
ــُه مــن  ــل َمَنَعْت ــك، ب احملمكــة املختصــة وغــر املختّصــة بذل

ــة اإلخــراج الســيمنايئ لعامــني. مزاول

وُيَقــدِّم رســولوف يف "ليــس هنــاك رش" وجبــًة ســيمنائيًة 
 Puzzle(ــن الـــ ــا م ــس قريب ــا ولي ــل، قريب ــار الثقي ــن العي م
ــَق معايــر العــام 2020، يســُر عــى  Cinema(، ولكــن وْف
ُخــَى بازوليــين يف جتاهلــه إليقاعــات الــرسد العاديــة، 

وال ُيســايُرُه يف العمــل عــى خلــق حالــٍة مــن عــدم التــوازن 
ــَة  اإليقــايع. فــي الفيــم، وعــى مــدار فصولــه األربعــة، مثَّ
ُز أحيانــا، وخيَتــي  إيقــاٌع متنــامٌغ، وخــطٌّ رسديٌّ رابــٌط َيــْرُ
يف "ميتــا" الفيــم أحيانــا أخــرى، ويســُر عــى متــاٍس مــع 
إيليــا ســلميان يف تقدمِيــِه لـــ "ســيمنا الامــاكن"، وإن اكن 
ســلميان نفســه حتــوََّل عــن ذلــك يف فيمِلــِه األخــر، نســبّيا، 
ــه" يف جغرافيــٍة واحــدٍة،  فميــا "رســولوف" حــَرَ "ال أمِكَنِت
يه َموِطُنــه إيــران، مكــا أنــه "فيــم رحلــة"، ولكــن ليــس 
متامــا، مــا جيعــل منــه خليطــا ســيمنائيا خاّصــا باإليــراين 
ــَن  َطَ أو  الكهربــايئ،  "خّاِطــه"  َبــُه يف  رَضَ األربعيــين، 
ــُة  ــُل مــن توابــل إيرانيــٍة طالهَْتــا مقصلَ مكوِّناِتــه الــي مل َتْ

ــل". ــن"، ليــس متامــا، مــن "القت ــة" و"الفاّري "القتل

العســكرية  اخلدمــة  نَّــدي  جُمَ لعذابــات  يتطــرَُّق  والفيــم 
ــة  ــر" بإزاح ــذ "األوام ــدم تنفي ــذ أو ع ــّراء تنفي ــة، ج اإللزامي
الكــرايس مــن حتــت أقــدام "املســاجني" بغــّض النظــر مّعــا 
إذا اكنــت "جرامئهــم" سياســيًة أم جنائيًة، ومطــاردة الوقائع 
والكوابيــس يف األحــام والصحــو خلطواهتــم املتســارعة 
ــُه ال فــرار مــن "الــرش". تــارًة، واملتثاقلــة تــارًة أخــرى، وكأنَّ

وُيَقــدُِّم الفصــل االفتتــايحُّ الــذي يِمــُل عنــوان الفيــم 
"، وُيْشــِبُه التقــدمي للفصــول التاليــة،  ذاتــه "ال ُيوَجــد رَشّ
ــين  ــة األربعي ــة، عــر حاكي ــة املَُعلََّب ــا مــن الصدم ــا خفّي نوع
أو رمبــا امخلســيين "حمشــت" )إحســان مــر حســيين(، 
ــَرُ عــى  ــِه مــع ابنتــه الــي جُتْ الــذي يبــدو رقيقــا يف تعاُملِ
ارتــداء احلجــاب يف املدرســة وتِزُعــُه خارَجهــا، حكــال 
زوجتــه نصــف احملجبــة خــارَج معلهــا، أو يف حتقيِقــِه 
ــل  ــنَّة، قب ــألّم املُِس ــِه ل ــزا"، أو يف رعايِت ــة "بي ــا بوجب حُلمْلِه
أن يســتيقَظ جفــرًا، وُيوِقَظنــا معــه عــى الفاجعــة، ولــو دوَن 
ــّي. ــة النظــام القم ــا ترســا يف ماكين ــن اكن يوم ــٍة، مل إدان

فالزياديغــان(،  )دمحم  جــواد  أو  "جافــاد"  اجلنــدي  أمــا 
وقــدََّم كغــِرِه أداًء مهبــرًا، فيبــدو هّشــا، وإن اكن يف وقــٍت 
متأخــٍر وصــادٍم، أمــام جدليــة القتــل أو القتــل، يف الفصــل 
ــا أمــام معشــوَقِتِه ومــن  ــَرّ ُمْعرَتِف ــاد"، ليِخ ــد مي ــث "عي الثال

مثَّ خمطوَبِتــه "نانــا" )مهتــاب ســرفايت(، ُمْعرَتِفــا أمــام تلــك 
َعــُه مــن داخــل  النظــرة الثاقبــة لقْلِبــِه، والــي َتِفــُرّ لتْرَ

ــم. ــة وجه ــَدُه والهنــر اجلن ــى وح ــان"، فيب صــورة "اكف

ــر"،  ــواد "التري ــاء ج ــدوام المتط ــى ال ــود ع ــى اجلن ويس
وَن عــى أهنــم "ال يشــنقون النــاس دون ســبب"،  فُيــِرّ
وبأنــه ال يوجــد "نظــاٌم قانــوينٌّ معصــوٌم مــن اخلطــأ"، 
وبأهنــم "حضايــا" أيضــا لــذات النظــام االســتبدادي القمــّي 
الفاســد، حبيــث يتحــوَُّل "الذنــب" هنــا إىل أداة "مقــٍع" أيضا. 
ومك اكن رســولوف بارعــا يف ابتعــاِدِه عــن أي اهتــاٍم 
ــَد  ليؤكِّ إلهيــم،  املنســوبة  "اجلــرامئ"  أو  املُدانــني  مباهيــة 
ــِريج املوجــة الكاســيكية  كســيمنايئٍّ ســاَر عــى ُخــى خُمْ
يف أوروبــا الرشقيــة مــا قبــل ومــا بعــد اهنيــار االحتــاد 
فيمَلــُه  أكــر حداثــًة، عــى أن  الســوفييي، وإْن بشــٍل 
ــدمي  ــط ِيــزُّ خــارصة النظــام بتق ــس فق الســادس هــذا، لي
أربعــِة منــاذج ألربعــة مواطنــني إيرانيــني، يعيشــون َتَبعــات 
رغباهتــم يف حيــاٍة أفضــل، وإن اكنــوا يف دواخلهــم، مكــا 
يف دواخلنــا، ُيْدرِكــون وُنــْدِرُك أهنــا لــن تكــون.. لينهتــَي هبــم 
ــَل  ثِّ ــل أن مُيَ ــم. ب ــا ملواقفه ــوَن المثــن تبع املطــاف ومه يدَفع
ــني أن  ــًة أو ُمْرَغ ــون طواعي ــن يقبل ــك الذي ــل أولئ ــا ل حتّدي
ُضهــم عــى  ِرّ ــة القتــل، بــل وُيَ يكونــوا جمــّرد أدواٍت يف آل
ــي ُيَنفُِّذوهنــا واملفروضــة علهيــم  التشــكيك يف األحــاكم ال

ــاء جلدهتــم. ضــد أبن

ــة  ــر حاكي ــين"، ع ــع "قّبلي ــل الراب ــك يف الفص ــُح ذل ويتَِّض
)بــاران  لـ"داريــا"  الزائفــة  أو  احلقيقيــة  واألبــوَّة  "بويــا"، 
رســولوف، ابنــة املخــرج(، القادمــة مــن اخلــارج إىل حيــث 
الصحــراء والنحــل، والــي ترفــض قتــَل أّي اكئــٍن يّح، 
ــٍب  ــوٍت مرَتَق ــني م ــا ب ــاف م ــة املط ــَف الســيارة يف هناي لتِق
ــِه مل  ــُه، لَكْوِن لَْت ــاة، أو لعلَّهــا اعَزَ ــٍل ســابٍق، اعــزل احلي لقات
يأُخــْذ بنصيحــة "شــرين" لـ"جافــاد"، يف الفصــل الســابق، 
بــأن "الرفــض" هــو ســاحم إزاء مواقــَف أو أوامــَر كهــذه.

ِكُنــَك أن تفَعلَهــا"،  لكــن اجلنــدي "بوفــا" َفَعلَهــا يف "قالــت: مُيْ
الــذي هــو عنــوان الفصــل الثــاين، والــذي يــَحُ يف تنفيــذ 
نبــوءة صديقتــه "نانــا"، فيبــدو ثائــرًا، وطائــرًا ُحــّرًا يف 
ــن صــوت  ــة إال م ــوارع الفارغ ــْت الش ــي جاَب ــيارهتا ال س
األغنيــة الهشــرة "بيــا تشــاو".. "الرئيــس يقــي بعصــاُه.. 
نيَّــٍة )...( ســيأيت يــوٌم حيــث نعمــل  وحنــن نعمــُل بظهــوٍر حَمْ

ــٍة". ــا حبرّي مجيعن
ــِه الســيمنائية الــي محِتــُل  ــدُِّم مقطوعاِت ــذي ُيَق رســولوف ال
َبْصَمَتــُه اخلاصــة، بعيــدًا عــن أي تقاطعــاٍت َســَبَق اإلشــارة 
" حتفــًة  إلهيــا، وبإبــداٍع ُمَتنــاٍه َجَعــَل مــن "ال ُيوَجــد رَشّ
ســيمنائيًة خالــدًة، َتَضــُع لنفهِســا َقَدمــا، ليــس بــني اإلبداعات 
الســيمنائية اإليرانيــة غــر املتناهية، بــل يف قامئة اإلبداعات 
الســيمنائية العامليــة. يَضــُع جنــوَد فيمِلــِه أمــام مــرآة احلقيقة 
الــي ُتْظِهــُر مــا وراء عنــوان الفيــم، أو صورِتــِه املعكوســة، 
نــا إىل متاهاتنا  ُرّ فـ"مثــة رشٌّ يف العــامل"، وهــذا الــرش قد جَيُ
ــا،  ــام مرايان ــا أم ــا، ويرُتُكن ــا إن مل نرفضه ــي ال نرجوه ال
فاِغــري األفــواه لروعــة مــا ُقــدَِّم شــكًا ومضمونــا، نتســاءُل 
عــى مــدار أيــاٍم قــد تطــول: مــاذا عســانا أن نفعــل لــو ُكّنــا 
يف كتيبــة هــؤالء اجلنــود، بعيــدًا عــن الســياقات الزماكنيــة 

املتنافــرة داخــل الفيــم، ومــا بيننــا مُكَتلّقــنَي وَبْيَنــه.

مقاالت :
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بوستر »أيام فلسطن السينمائية«... تصميم في 
بسيط ومفهوم لكل الناس

املهرجــان  ليــاًل ويه محتــل امس  تســر  شــاحنة 
ومواعيــد النخســة الســابعة ملهرجــان "أيام فلســطني 
بظــروف  العــام  هــذا  يقــام  الــذي  الســيمنائية" 
اســتثنائية، هــو التصمــم اجلديــد الــذي اختــاره 
فريــق املهرجــان الســنوي الــذي تعقــده مؤسســة 
"فيــم الب: فلســطني"، وألن بوســر املهرجــان هــو 
ــة الــي محتلهــا دورة  الصــورة الــي تعكــس الرؤي
املهرجــان  إلدارة  بالســؤال  توجهنــا  املهرجــان، 
ومصــي البوســر عــن رمزيتــه والرســالة الــي 

حيملهــا.

اســتوىح املصممــون هــذا التصمــمي مــن ظــروف هــذه 
الســنة االســتثنائية، حيــث تعاونــت مصممــة مهرجــان "أيــام 
فلســطني الســيمنائية" رونــزا اكمــل وصديقــة املهرجــان 
املصممــة األملانيــة ســينا هرنــك ومســؤولة تطويــر احملتــوى 
يف "فيــم الب" عليــا ريــان، يف تصمميــه ليخــرج بشــلكه 

الهنــايئ احلــايل.
ــا الرتكــزي عــى أمه مــا ميــزي عــروض  تقــول رونــزا: حاولن
هــذا العــام ويه عــروض ســيمنا الفضــاء العــام، وأردنــا أن 
ــاس بــل فائهتــم، يمــل  ــل الن ــا ل يكــون بســيطا ومفهوم
ــن لك  ــون م ــل أن يك ــذي نأم ــور ال ــة للجمه ــالة واحض رس
النــاس وليــس مجهــورًا خنبويــا فقــط، وألن هدفنــا هــو إجياد 
ــدون معــق  ــات وب ــدون تأوي ــاس ب ــل الن ــة ل ــة مفهوم أيقون
ــة،  ــدورة املهرجــان احلالي ــة ل ــة البري ــاء اهلوي صعــب، وبن
فأفامنــا موجهــة لــل النــاس مــن لك فائهتــم العمريــة 

ــة. ــة والثقافي واالجتاعي
تضيــف: اكنــت الفكــرة أن نــأيت بتصمــمي بســيط يتناســب 
والضغوطــات  العامــة  واألجــواء  احلــايل  الظــرف  مــع 

ــا  ــت الفكــرة أن لدين الــي تســببت هبــا اجلاحئــة، مكــا اكن
فكــرة  كــون  العامــة،  األماكــن  اخلارجيــة يف  العــروض 
الشــاحنة تعكــس رؤيــة مؤسســة "فيــم الب" مــن كوهنــا 
حتــاول إيصــال األفــام لــل املــدن والقــرى واملخميــات، وأن 
تصــل الســيمنا لــل فــائت املجتــع ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
الشــاحنة الــي محتــل الشاشــة، أي الســيمنا لــل مــاكن، 
وأيضــا ســنعلن هــذا العــام عــن منصــة "وقتنــا" مضــن 
برنــاجم اجليــل القــادم، والــذي مــن خالــه نســى إلدخــال 

ــت فلســطيين  ــل بي ــة ل ــر التجاري ــام غ األف

بوسرات الدورات السابقة

يف لك دورة يــاول املصممــون إجيــاد تصمــمي يعكــس 
مضمــون وهويــة الــدورة وفعالياهتــا، ولذلــك فــإن تصمميــات 
بوســرتات "أيــام فلســطني" يف الــدورات الســابقة محلــت لك 
واحــدة مهنــا رمزيــة، مكــا يف الدورة السادســة لعــام 2019 
الــي ممصــت رونــزا أيضــا البوســرت اخلــاص هبــا، ومعلــت 
ــي اكنــت مستشــارة  ــع الفنانــة منــال حماميــد، ال هيلع م
الرؤيــة الفنيــة لملهرجــان، واكنــت فكرتــه مســتوحاة مــن 
ثميــة برنــاجم "ال يعــين ال" ويه الرتكــزي عــى ســيمنا 
املــرأة، حيــث محــل البوســرت صــورة عــني مفتوحــة، والــي 
ــى  ــاق ع ــح اآلف ــرة فت ــن فك ــاءت م ــا ج ــزا: بأهن ــول رون تق
ــي  ــرأة، عدســهتا ال ــني امل ــن خــال ع ــامل اخلــاريج م الع

تــرى فهيــا العــامل.

مهند صالحات
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االبتعاد عن التقليدي

ميكــن لملتابــع لبوســرتات املهرجــان منــذ دورتــه األوىل 
ــذي يبتعــد عــن الشــعار  أن جيــد أهنــا حبــث عــن الرمــز ال
املعــارصة  هويتــه  يبــين  بــدأ  املهرجــان  وأن  التقليــدي، 
املنفتحــة عــى العــامل، وهــو مــا يفكــر فيــه املصممــون 
املختلفــون الذيــن ممصــو بوســرتات املهرجــان، ورونــزا 
ــاد  ــة أرادوا االبتع ــوحض أهنــم يف البداي ــي ت إحــدامه وال
عــن اللكيشــهيات واأليقونــات التقليديــة الفلســطينية، وإجيــاد 
أيقونــة عامليــة مفهومــة لــل النــاس، ألن الســيمنا لغــة عاملية، 
فأردنــا مــن خــال هــذا البوســرت وتصمميــه إجيــاد تصمــمي 
ــذ  ــه من ــاس، وهــذا مــا حنــاول معل ميكــن أن يفهمــه لك الن
ــة  ــخ الثاث ــيل يف النس ــدأت مع ــذ ب ــنوات، أي من ــاث س ث
األخــرة لملهرجــان، ويه ثميــة يــاول املهرجــان تكريهســا 
ــا  ــوا وأي ــاس أيمنــا اكن ــا لك الن ــة يفهمه ــة عاملي بإجيــاد لغ
ــق  ــة، كــون املهرجــان أساســا ينطل اكنــت خلفياهتــم الثقافي
مــن فكــرة كونــه مهرجانــا دوليــا، يعــرض أفامــا مــن حــول 

ــة. ــام فلســطينية أو عربي ــر عــى أف ــامل وال يقت الع

اختيار األلوان

أمــا فميــا خيــص األلــوان املســتخدمة يف تصمــمي البوســرت، 
تقــول رونــزا: اخرتنــا األلــوان الغامقــة الــي ترمــز إىل 
العــروض املســائية، مكــا اخرتنــا ألوانا محتــل دالالت معرة، 
ــة  ــت الثميــة العام ــوة. اكن ــز للق ــذي يرم ــون األمحــر ال اكلل
للبوســرت مســتوحاة مــن بوســرتات "الريــرتو والڤانتــج" مــن 
ناحيــة نــوع اخلــط، وشــل النــص عــى البوســرت، وبــذات 
ــع الظــرف العــام،  ــبة م ــيطة متناس ــات بس ــت تصممي الوق
حيــث عــاش العــامل هــذا العــام وقتــا صعبــا وكئيبــا، فأردنــا 
ــا  ــاكن إمجاع ــد يف التصمــمي، ف أن ال ينعكــس هــذا التعقي
عــى أن نذهــب باجتــاه تصمــمي أكــر بســاطة، ويه ثميــة 
اســتخدمناها ليــس فقــط بتصمــمي البوســرت وحــده بــل 
انعكســت أيضــا عــى مجيــع تصامــمي دورة املهرجــان 
مثــل برنــاجم املهرجــان وامللصقــات، ومــن التصمميــات 
ــذي  ــاجم ال ــمي الرن ــام اكن تصم ــذا الع ــدة أيضــا ه اجلدي
جــاء تصمميــه عــى شــل عــدة شاشــات، لك شاشــة 
ــل  ــددًا ل ــا حم ــاد لون ــك اعت ــوم، وكذل ــاجم الي ــل برن محت
ــي ســيقام  ــدن امخلــس ال ــن امل ــة م ــروض مدين ــاجم ع برن

ــن. ــان بالزام ــا املهرج هب
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»صورة« شادي زقطان.. عن أغنية مهرجان أيام 
فلسطن السينمائيَّة

يوسف الشايب

"الرحي الرحي
تاخدين ع النسيان

تاخد مين ألواين
الرحي

هلناك وين لك إيش
أبيض

وتسيل .. تسيل مين األسايم
وتسيل مين العناوين

تاخدها الرحي
الرحي

األسايم
األماين
األغاين

والعناوين
تاخدها الرحي

الرحي تارخي الغد..
يكتبه الغزاة اليوم"

أيــام  مهرجــان  أغنيــة  "صــورة"،  لكــات  هــذه  اكنــت 
ِتــِه الســابعة، وغّناهــا الفنــان  فلســطني الســيمنائية يف ُنخْسَ
الفلســطيين شــادي زقطــان، عــن لكاتــه وأحلانــه بالرشاكــة 

ــع. ــة التوزي ــَوىلَّ مهم ــذي َت ــش ال ــس بابي ــع جري م

ــُس لهنــٍج  ولعــل تمسيــة "صــورة"، هلــذه األغنيــة الــي تؤسِّ
ــى خــوض جتــارب  ــادٌر ع ــان الفلســطيين ق ــُد أن الفن يؤكِّ

ــُس ملــا بعدهــا، يتــأتَّ ممــا ُكِتــَب ومل ُيَغــّى  كهــذه تؤسِّ
ــة  فميــا هــو ُمنَتــٌج مــن "فيــم الب – فلســطني" اجلهــة املنمظِّ

ــان. لملهرج

"وزّي ورقة جشر ما ِدْبلِت
حضكت عى النسيان

يف صورة
صدى صورة .. إليل

ما اخدها الرحي
الرحي الرحي".

واســتخدم زقطــان ورشيُكــُه يف األغنيــة آالٍت موســيقيًة 
ــك  ــه تل ــْب عن ــايلٍّ مل َتِغ ــِع حلــٍن كرنف ســميفونانيًة، عــى وْق
األنفــاس الرشقّيــة، يف "خلــٍط ُيْشــِبُه خْلــَط حياتنــا اليوميــة"، 

ــد. مكــا أكَّ

وأضــاف زقطــان يف حديــٍث لـ"منصــة االســتقال الثقافيــة": 
"بــدَأْت الفكــرة بــرورة العمــل عــى شــارٍة فنيَّــٍة ملهرجــان 
أيــام فلســطني الســيمنائية، باعتبــار أن الصــوت هــو نصــف 
الصــورة املظلــوم، واكنــت "الذاكــرة" يه الثميــة األساســية 
ــو الــي بــدأت تــُرُز ضــدَّ  ــًة مــع سياســات احمَلْ هلــا، خاصَّ
الذاكــرة الفلســطينية، مكــا حــدث، عــى ســبيل املثــال، 
ــان دمحم عســاف،  ــة" للفن ــيل الكوفي ــة "ع ــيَ أغني يف حال
ومسلســل "التغريبــة الفلســطينية".. بعــد عــرش ســنواٍت 
ُمــُه املبِدعــون مــن  ــص ذاكرُتنــا فميــا ُيَقدِّ مــن اآلن؛ قــد تتلخَّ

ــَد الوجــود". أمعــاٍل فنيــٍة، والــي ســُتْثِبُت أننــا كنــا َقْي

ــْت  ــث خَرَج ــرة، حبي ــْت الفك َن ــا تكوَّ ــَع زقطــان: "مــن هن وتاَب
ــَص حالــة خشــٍص، بَغــّض النظــر معــا  لكــات األغنيــة لُتلَخِّ
إذا اكن ذكــرًا أم أنــى، يعيــش يف أتــون حالــة مواجهــٍة 
ُه حنــو النســيان،  ــرُّ مــع الــرحي، الــي تــألك منــه أجــزاَءُه وجَتُ
وكأنــه يتفتَّــُت ِقَطعــا يف هــذه املواجهــة، والــرحي يه تــارخي 

ــُه الغــزاُة اليــوم". الغــّد الــذي يكُتُب
يواصــل شــادي مشــدِّدًا عــى أن "احلــرب القادمــة يه 
ــذه احلــرب  ــت ه ــاس، وإن اكن ــرة باألس ــى الذاك ــرٌب ع ح
تتواَصــُل منــذ عقــوٍد، مكــا يه حــرٌب عــى الروايــة، والــي 
ــك لك  ــذي ميل ــق الغــزاة ال ــني فري ــا ب ــٌة م يه حــرٌب وجودي
اإلماكنــات وجيشــا مــن الدامعــني، ومــا بــني أحصــاب احلــق 

الذيــن ليــس لدهيــم اآلن إال إبداعاهتــم، والــي مــن خاهلــا 
ــا  ــا وأحامن ــا وآمالن ــب حيواتن ــب وترسي ــى هتري ــل ع نعم
ورغباتنــا، والــي تــرج يف شــل أغنيــٍة أو فيــٍم أو صــورٍة 
ــٍة  ــورٍة ثالث ــدًى لص ُ ص ــلِّ ــرى ُتَش ــورٍة أخ ــدًى لص يه ص
ممــا تبــىَّ منــا، مكــا يه حــال أفــام املهرجــان الــي يه 
بــٌة" مكــا أراهــا يف هــذا الزمــن، لتبــى  مــواٌد إبداعيــٌة "ُمَهرَّ
يف الهنايــة، مكــا يف األغنيــة الّشــارة، تلــك الصــورة املَُهّربــُة 
مّنــا، وممــا حنــن هيلع اآلن، ومــا ســتكوُن ِذكرانــا وذاكرتنــا 

يف الزمــن القــادم.

ولََفــَت الفنــان الــذي اخَتــطَّ لنفِســِه طريَقــُه وطريَقَتــُه اخلاصــة 
ِكُن  ْت مــا مُيْ َ واملتــزية واملتايــزة؛ إىل أن "هــذه األغنية شــلكَّ
ــُه بإعــاٍن مــا ُيشــر إىل أنــه بإماكننــا القيــام هبكــذا  وصُف
أمعــاٍل فنيــٍة، وخاصــًة موســيى األفــام واملسلســات، 
عــاوًة عــى أغنيــاٍت لألفــام ولخشصياهتــا، عــى منــوال مــا 
يــُدُث عامليــا، والــي تتــأتَّ مــن ويح الســيناريو نفســه".

وقــال: "صــورة" يه إعــاٌن أن لدينــا القــدرة، حــى يف 
ــص مــن  ــوع املتخصِّ ــدَِّم هــذا الن رام اهلل الصغــرة، أن ُنَق
مكشــَتِغلني  قــادرون  لكننــا  كثريــن،  لســنا  املوســيى.. 

باملوســيى. فلســطينيني 

ــرة،  ــا للذاك ــة انتصــاٌر م ــه يف األغني ــان إىل أن ــَت زقط ولََف
ُ إضافًة إىل  وأن هاِجَســُه اكن عــى الــدوام تقــدمي مــا ُيَشــلِّ
ل يف  احملتــوى الفلســطيين، الــي كّنــا نظــنُّ أهنــا ســُتجَسَّ
ــُن شــْطهِبا  ــد، إىل أن جــاء زم ــة إىل األب الغميــة اإللكرتوني
مــن املنّصــات اإللكرتونيــة والرمقيــة عــى تنّوعاهِتــا.. وقــال: 
"مــن الــواحض أن الهتديــد بــات يطــاُل ذاكرتنــا، حــى تلــك 
احملفوظــة يف الفضــاءات اإللكرتونيــة، وهــو مــا يدَفُعنــا 
للبحــث عــن طــرٍق أخــرى حِلْفِظهــا، خاصــًة مــع تعــاون 
منّصــاٍت عامليــٍة وعربيــٍة مــع سياســات االحتــال ومســاعيه 
ــدور  ــأيت ال ــا ي ــا، وهن ِون ــل يف حَمْ ــا، ب ليــس فقــط يف َعْزلِن

احملــوري لألغــاين.

ــا  ــال م ــن خ ــنواٍت، وم ــدار س ــى م ــُت ع ــاف: "حاول وأض
ْمُتــُه مــن موســيى وأغنيــات، العمــَل عــى توثيــق املــاكن  قدَّ
الفلســطيين بتنوُّعاِتــه، والــذي أثَّــَر يفَّ كثــرًا، حــى لــو اكن 
ــوًى  ــُن تروجُيــُه مــن حمت ِك ــك عــى حســاب تقــدمي مــا مُيْ ذل
قــد يبــدو أكــر هسولــًة لمُلَتلــيّق، ولعــل ذلــك َمــَرّدُه هاجــُس 

ــين". لَُّك ــزال يَتَ ــذي اكن وال ي ــق ال التوثي

ْحِوَرة حول  وُيَفــرُِّق زقطــان مــا بني "الذاكــرة الكاســيكية املَُتَ
ــر"، ومــا بــني "الذاكــرة املتجــددة الباحثــة عــن خمــارج،  الَتَّذكُّ
ــو  ــن"، وه ــل، للوصــول إىل ذواهتــا واآلخري أو رمبــا مداخ
ــَد يف عديــٍد مــن التجــارب املوســيقية الفلســطينية،  سَّ مــا جَتَ

وخاصــًة يف الســنوات العــرش األخــرة.

يــدرك زقطــان صعوبــة املهمــة "يف ظــل السياســات العجيبــة 
الــي ُتفــَرُض علينــا"، ومــع ذلــك فإنــه يأمــل أن تصــل ذاكرُتُه 
"إىل املســتقبل"، مــع عــدم جتاهــل ذاكَرِتــه الخشصيــة الــي 
ال تــزاُل تبحــث، مــن منــًى إىل منــًى، ومــن ملجــٍأ إىل 
ملجــٍأ، ومــن وطــٍن إىل وطــٍن، عــن مينــاٍء تنطلــق منــه، لكــن 
"عــى مــا يبــدو أنَّ قَدَرنــا"، مكــا َخــَمَ، يتثَّــُل يف "الرحلــة" 

وليــس يف "الوصــول".
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فارس حلو بكامرا رامي فرح... توثيُق معىن 
ندمي جرجورهآخر للمواجهة

ُيــراد  ســرًة،  خيتــران  واحــد  لفيــٍم  عنوانــان 
رسدهــا فيــه. عنــوان أول باللغــة العربيــة يــروي 
"فــارس حلــو: حاكيــة ممّثــل خــرج عــن النــّص"، 
ــول إّن الفيــم حيــي  ــوان اإلنلكــزي يق بيمنــا العن
 95  ،2019( "كوميــدّي يف مأســاة ســورية"  قّصــة 
دقيقــة(، عملــا أّن مفــردة Comedian تعــين ممثــاًل 
اآلخــر،  مــع  أحدمهــا  يتاكمــل  العنوانــان  أيضــا. 
ــو  ــارس حل ــل الســوري ف ــرة املمث ــان يف س ويلتقي
)1961(، الــي يوّثقهــا الســوري رايم فــرح )1980( 
باكمــرا محمولــة، ومبتابعــة حثيثــة ملســاٍر خيوضه 
حلــو يف بلــده منــذ مشــاركته يف "الثــورة الســورية" 
)2011(، حــى وصولــه إىل فرنســا مــع عائلتــه، بعــد 

ــه وهلــا. ــداٍت مّجــة ل هتدي

الفيــم وثيقــٌة، تّتخــذ مــن الوثائــيّق منطــا بريــا لتجسيــل 
حلظــات يعيهشــا فــارس حلــو يف مواجهتــه آلــة القتــل 
ــٍة  ــٍة وعدال ــون بكرام ــع ســوريني ُيطالب ــا م األســدّي، مرتبط
ــك الفصــول  ــفة تل ــي بأرش ــيّل، يكت ــم تجسي ــٍة. الفي وحري
الصعبــة، الــي ميــّر هبــا حلــو يف ســورية وفرنســا، وجيهــد 
وبعــض  لّكهــا،  جبوانهبــا  املواجهــة  فعــل  حتصــني  يف 
ــرة  ــق واهلج ــع أخــرى )اخلــوف والقل ــض م ــب يتناق اجلوان
رمغ الرغبــة يف البقــاء، مقابــل التحــّدي ومقارعــة الظــم 
ــل  ــل ســملّيا، قب ــه القت ــعٍب يواج ــن ش ــاكك ع ــض االنف ورف
ــد وناســه  ــى البل ــة ع ــا مفتوح ــدء الســلطة األســدّية حرب ب

وتارخيــه وراهنــه ومعارتــه واجتاعــه(.

سرتان يف واحدة

فــارس حلــو ـ املنشــغل يف أدواٍر كوميديــة )غالبــا(، تؤّســس 
حضــورًا لــه جاعلــًة مــن ماحمــه وأدائــه مترينــا عــى 
ــا وســيمنائيا أساســا( ـ جيــد  ــل )تلفزيوني ــّن التثي ــورة ف بل
ــب  ــادي حبــّق، وُيطال ــارش ين ــوٍل مب ــزًا لق ــة حُمّف يف اللحظ
برشعيــة االنتــاء إىل بلــٍد ُيــراد لــه خرابــا، وإىل شــعٍب 
ــة  ــع إىل املــوت والهتجــر. والفيــم ـ إْذ ينبثــق مــن ذاتّي ُيدَف
رايم فــرح يف عاقتــه ببلــده، وعيشــه طويــًا يف ظــّل صورة 
قائــٍد واحــد غــر ُمتبــّدل إاّل بوفاتــه ـ ميــزج بــني ســرة ممثــل 
وســرة خمــرج، ينــي لّك واحــٍد مهنــا إىل "جيــل" فــين، 
وإىل قــمٍي وأحــاٍم وهواجــس متشــاهبة، تتعلـّـق بالبلــد والفــّن 

والكفــاح امليــدايّن.

اللجــوء إىل الفــّن، الــذي يتحايــل عــى اخلــوف يك يــي 
ــل،  ــا مبمّث ــع خمرج ــرح، جيم ــّص رايم ف ــه، مكــا يف ن عن
"ُيّبــه املايــني"، فهــو "جنــم حــّر ال خيــاف". ُيضيــف فــرح 
بصــوت الــراوي: "وأنــا أيضــا )ال أخــاف("ـ كأّنــه ُيعلــن، منــذ 
اللحظــات األوىل لـ"حاكيــة ممثــل خــرج عــن النــّص"، انعدام 
لّك حــّد بينــه وبــني الخشصيــة الرئيســية، يف مســائل آنّيــة 
ــار،  ــن األنظ ــواري ع ــّدي، مث الت ــة والتح ــا: املواجه مجتعه
مــن  للــذات  آمــن، محايــًة  خلــروٍج  منفــٍذ  عــن  والبحــث 
التعذيــب والقتــل، وتأمينــا لعيــٍش هانــئ )وإْن نســبيا( لعائلــة 
ــة ســاف عويشــق( وصبّيتــني يف  ــة مــن زوجــة )الفنان مؤلّف

مقتبــل العمــر.

البدايــة مــع انقــاب حافــظ األســد عــى ســلطٍة ُيّوهلــا إىل 
أداة مقــع وترهيــب. هــذا منَطلــٌق حــاكيّئ لرايم فــرح، يريده 
افتتاحــا لســرة ممّثــل ُيقــمي، مثلــه، يف "مجهوريــة اخلــوف 
والقتــل"، قبــل انفضــاض أنــاٍس كثريــن، ُيعلنــون رغبــًة يف 
كرامــة وحّقــا يف عيــش ســلمي وســوي. لكــّن الفيــم، املتحــّول 
بعــد دقائقــه األوىل إىل ســرة فــارس حلــو، لــن خيــرج مــن 
ــح  ــل حلظــاٍت، ُتصب ــة تتواضــع يف تجسي كاســيكية وثائقّي
ــاالت.  ــل وانفع ــّدالت وقاق ــة وتب ــن حال أرشــيفا ُمصــّورًا ع
ــة  ــع عائل ــارخي ســورية م ــض ت ــق األوىل تــزل بع والدقائ
األســد، باالســتناد إىل تجسيــات باألســود واألبيــض عــن 
"تبــّوء" األســد األب رائســة البلــد، ليكشــف الحقــا، باأللوان، 
"تبــّوأ" األســد االبــن املنصــب نفســه، يف مهشديــة تقــول إّن 
شــياًئ غــر متغــّر يف منطــق ســلطة ديكتاتوريــة، يتوارثهــا 

أبنــاء عائلــة واحــدة يف بلــٍد جيعلــوه ُملكّيــة خاصــة.

ــد اللتقــاط نبــض "انتفاضــة" مدنّيــة  بدايــات الفيــم مُتِهّ
ســملّية عفوّيــة، وترتافــق بريــا مــع اشــتغاالت فــارس حلو، 
الراغــب يف معــل ثقــايف ـ فــين مســتقّل. لكــّن "املســتقّل" 
ــو يف  ــق حل يف ســورية "ُيشــبه املســتحيل"، ومــع هــذا يوَفّ
تأســيس "البســتان" )فضــاء ثقــايف ـ فــين(، قبــل حتطميــه 
عــى أيــدي "شــّبيحة" األســد االبــن، الــذي يســتم احلــم 
ــغ رايم فــرح 20 عامــا: "20 عامــا  عــام 2000، حــني يبل
مــن اخلــوف" تصنــع، حبســب فــرح، حاجــًة إىل "تغيــر 
الصــورة إىل أخــرى ُتشــبه األمــل واحلريــة". حفــم الــراوي 
)املخــرج( يمكــن يف حتــّرره مــن صــورة حافــظ األســد "يك 
يــرى بوضــوح". أمــا املســتحيل نفســه فيتحّقــق عــام 2011، 
الــذي يهشــد كــرس الشــعِب للخــوف، لملــّرة األوىل، بـ"نزولــه 

إىل الشــارع".

وجٌه ُمغَيّب

أمــا فــارس حلــو، فـ"ميّثــل خشصيــات ُتشــهبنا وحتاكينــا"، 
ــّرف بامجلــال"، حبســب  ــة الظــم والتط ــه "حمارب ومرشوع
الصلــة  وثيــق  الــذايّت  فــرح.  لــرايم  الــرسدّي  النــّص 
بالســرة اخلاصــة باملمثــل، وتغييــب لّك حــّد فاصــل بيهنــا 
هيــدف إىل إخــراج الوثائــيّق مــن الــذايّت واخلــاص، جلعــل 
وأوســع،  أمّع  ســورية"  مأســاة  الـ"كوميــدّي يف  حاكيــة 
بتحّوهلــا إىل مــرآة لســورية الثائــرة، ولســوريني ينتفضــون 
ــذي  ــكام ـ ال ــدة. وال ــنني مدي ــم س ــّم هب ــٍش يتح ــى بط ع
يقولــه الــراوي بــني لقطــات وُصــور وأقــوال وتّرفــات 
ــو ـ ُيشــبه تأرخيــا شــفهيا  ــارس حل ومســالك وهواجــس لف
للحــدث الســوري الســابق عــى القتــل والتدمــر واإلقصــاء 
والتغييــب، الــي تظهــر الحقــا عــر أرشطــة وحاكيــات 
ــد الــراوي أّن أمجــل مــا يف الثــورة "أْن ال  وانفعــاالت. يؤّك
رأس هلــا"، ومــع هــذا ُيبــدي حــرسة مبّطنــة، فغيــاب الــرأس 
ميتــّد إىل عــدم ظهــور وجــٍه هلــا أيضــا: "مهــّم كثــرًا للنظــام 
أْن يبــى الشــارع بــا وجــه، يك يتّكــن مــن تفصيــل رأس 

ــام(. ــاس النظ ــى قي ــى قياســه" )أي ع ع

االنتخابــات  عــن  البدايــة،  ُتكتــب يف  معروفــة  معطيــات 
"الدميقراطيــة" حلافــظ األســد، بنســبة 99 باملئــة دامئــا، 
وهــذا حاصــٌل مــع بّشــار األســد أيضــا. تلهيــا تجسيــات 
ــن  ــا، وع ــراٍت وحضاي ــن تظاه ــات، وع ــراٍك ومواجه ــن ح ع
مشــاراكت حلــو يف هــذا لّكــه، فيوضــع عــى الحئــة ســوداء 
لنظــاٍم يرفــض لّك قــوٍل خــارٍج عــن "نّصــه". ومــن مشــاركة 
ر  علنيــة إىل بدايــة رحلــة التــواري عــى درب اهلجــرة، ُيصــِوّ
رايم فــرح ســاعاٍت كثــرة، يولِّــف مهنــا )غاديــس جوجــو( 
وأنــاس  فنــان  عــن  حّيــة  هشــادة  ســتكون  دقيقــة،   95
باريــس،  إىل  وصــواًل  ومصائــر،  ومســارات  وعاقــات 
وتنظــمي تظاهــرات واحتفــاالٍت مبشــاركة مهاجريــن آخريــن، 
، والاكتــب ميشــال  اكلســيمنائِيّنَي أســامة دمحم وهيــم حــيقّ

ــو، وغــرمه. كيل

ُيكتــب الكثــر عــن "حاكيــة ممثــل خــرج عــن النــّص"، 
ــن  ــر/ ترشي ــدورة الســابعة )20 ـ 26 أكتوب ــارك يف ال املُش
األول 2020( لـ"أيــام فلســطني الســيمنائية". فالفيــمـ  الــذي 
ــدّي يف مأســاة ســورية"، واملُنجــز يف  ــة "كومي ــروي قّص ي
ذكــرى يم ســاكف وباســل صفــدي وباســل حشــادة ومعــر 
أمــراالي، واملهــدى إىل جــى وإىل األطفــال الســوريني 
مجيعهــم املولوديــن بعــد مــارس/ آذار 2011 ـ يتضّمــن 
لقطــاٍت )تصويــر وتجسيــل صــويت لــرايم فــرح( تقــول 
مبــارشًة أحــوااًل ومشــاعر وتفاصيــل. اســتعادة جمــزرة 
املســملني  اإلخــوان  األب ضــد  األســد  وخطــاب  محــاه، 
بالقــول  الــراوي  ُمصــاٍب خيزلــه  إىل  إشــارٌة   ،)1982(
ــاٍء،  ــه إىل أبن ــذا يوّرثون ــون، وه ــون وخائف ــَل صامت إّن األه
توقظهــم "ثــورة 2011" اكرسًة اخلــوف والصمــت معــا.

مــع فــارس حلــو ـ الــذي يعــود إىل التثيــل بعــد أعــوام عــّدة 
ــا دور جــّاد ســوري هــارٍب مــن  ــاب الفــين، مؤّدي مــن الغي
 Le Bureau العدالــة يف إحــدى حلقات املسلســل الفرنــي
Des Legendes ـ يوِثّــق رايم فــرح راهنــا ســوريا نابضــا 
بالقهــر واملواجهــة واملنــايف واخلــراب، يف فيــٍم )إنتــاج ليانا 
ــريج سورنســن(  ــينييه ب ــه وس ــيندي لوتامبليي ــاحل وس ص
ــه ميتلــك توثيقــا بريــا حيويــا  ــا، لكّن ــا وفني متواضــٍع تقني
وحّساســا لفصــٍل مــن أمعــال املواجهــة الســملّية ضــد نظــاٍم 

فــايّش.
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خــالل 19 عامــا، أجنــزت الفلســطينية جنــوى جّنــار 
3 أفــالم روائيــة طويلــة. التفــاوت الســيمنايئ بيهنــا 
ثابــٌت، وتناولــه  الفلســطيين  اهلــّم  لكــن  حــارٌض، 
ــا(، بأشــاكٍل  ــي أحيان ــي )التفكي الســيمنايئ التأّم
دراميــة ومجاليــة خمتلفــة، ثابــٌت بــدوره. القصــص 
ــة ُمقميــة  ــدة. فلســطني احملتّل ــرة. املســائل عدي كث
يف تفاصيــل العيــش اليــويّم لناهســا. االحتــالل 
الـــ3 تلــك ُمواربــة  اإلرسائيــيّ يظهــر يف األفــالم 
أحيانــا، فــاألمّه بالنســبة إىل جّنــار اكمــٌن يف تبيــان 
ُتــرسف  لــن  ومناقشــتا.  الفلســطينية،  الرسديــة 
املخرجــة يف نقــد احملــّي، ألهّنــا معنّيــٌة بتوثيــق 
حاكيــاٍت وتســاؤالت، وجبعــل الصــورة الســيمنائية 

ــا. انعاكســا وأرشــفة وتوثيق

احملــيّل  مــن  شــياًئ  ك  ُتفــِكّ تلــك،  أفامهــا  يف  فهــي، 
الفلســطييّن )"املــّر والرمــان"، 2010(، وتعايــن التداخــل 
العــريب الفلســطيين، وإْن عــر تشــكيل فريــق العمــل )"عيون 
فلســطينية،  ذاكــرٍة  يف  وتتجــّول   ،)2014 احلراميــة"، 
ــا اآلخــر مكشــوٌف  ــروف، وبعضه ــر مع ــأ وغ ــا خمّب بعضه

.)2019 )"بــني اجلّنــة واألرض"،  أمــام عدســهتا 

املقارنــة النقديــة بــني األفــام الـــ3 غــر هادفــة إىل أوصــاٍف 
جامــدة، وال إىل حتديــد األفضــل أو األســوأ أو العــادي، 
وهــذه تعابــر غــر نقديــة أساســا. الرغبــة فهيــا نابعــٌة مــن 
ــل  ــو آخــر، هبــدوء وتأّم مســار تبنيــه جنــوى جّنــار فيملــا تل
ومثابــرة. تســى إىل فلســطني، لكــن الفلســطينيني، كأفــراد، 
حــارضون فهــم األســاس واجلوهــر. تلتقــط نبــض بلــٍد ُمعّطل 
وجمتــع مضطــرب وحيــاة قاســية، فتكشــف الفعــل اجُلريم 
اإلرسائيــيل مــن دون التغــايض عــن اخللــل الفلســطيين يف 
ثقافــة عيــش وســلوك. تريــد ألفامهــا أْن تعكــس وقائــع، 
ــل واقعــا يتاكمــل  فتضــع الاكمــرا يف قلــب النبــض، وُتجِسّ
مــع قصــص شــفهية، بعضهــا غــر موّثــق. ذلــك أّن اجلوانــب 

أساســية اكملــن، واهلوامــش رضوريــة اكجلوهــر.

جتربــة العمــل مــع فنانــني عــرب، يف "عيــون احلراميــة" 
)املــري خالــد أبــو النجــا واجلزائريــة ســعاد مــايس(، 
اختبــار لملشــرتك بــني العــرب، الــذي ُيفــرتض بــه أن يتوّطــد 
أكــر فأكــر. ذهاهبــا بعيــدًا يف أحــوال اجتــاٍع فلســطيين، 
يف "املــرّ والرمــان"، تدريــٌب عى النبــش يف املبّطن واملغمور 
وغــر املتــداول، مكــا يف حملــات مــن "بــني اجلّنــة واألرض". 
جديدهــا هــذا منبثــٌق مــن تغييــٍب يعتــاد احملتــّل اإلرسائيــيل 

ممارســته يك يمطــس الرسديــة الفلســطينية. ُتضيــف قّصــة 
ــا إىل  ــات الطــاق درب ــون معام ــني، فتك حــّب وزواج معّطل
كشــِف بعــض املُغّيــب، وإىل إظهــار يشٍء مــن حاكيــاٍت 

وتفاصيــل.

أوصــاٌف عديــدة مُيكــن ســوقها إزاء "بــني اجلّنــة واألرض". 
ــني يف  ــة زوج ــن رغب ــة م ــة منبثق ــة األصلي ــرمغ أّن القّص ف
الطــاق، إاّل أّن شــياًئ رومانســيا يتفّتــق مــن العاقــة بيهنــا، 
يف تلــك الرحلــة الــي ُيفــرتض هبــا أْن ُتلــّي مطلهبــا 
ــة، إْن يصــّح  ــدًا. والرحل ــب الزوجــة حتدي )الطــاق(، أو مطل
التعبــر، تقــود الزوجــني إىل النــارصة، إلمتــام معاملــة تبــدو 
عاديــة، قبــل انكشــاف واقــٍع يتّثــل بــأّن رّسًا خمّبــأ يــول 
دون إمتــام معاملــة الطــاق، ومــا عــى الزوجــني إاّل كشــفه 
ــة إىل ســٍر  ــّول الرحل ــذا، تتح ــى. بســبب ه ــق املبت لتحقي
يف جغرافيــا حمتلـّـة، وإىل ســر بعــض تــارخٍي مغَيّــب، وإىل 
مقاربــة تأّمليــة الجتــاٍع مرتبــك، وإىل نبــٍش يف ذاكــرة 

ــات ونزاعــات.  حمــارصة براهــٍن مثقــل باضطراب

يف مقابــل هــذا لّكــه، ميتلــك النــّص الســيمنايئ بعــض 
ــف،  ــي خُمَفّ ــق بولي ــن حتقي ــيء م ــم ب ــويق، املُطَعّ التش
فالــزوج ُمطالــب بكشــف حقيقــة والــده، املســتهشد يف لبنــان 
قبــل ســنني مديــدة، وعاقتــه بامــرأة هيوديــة، "رمبــا" تكــون 

ــه. والدت

ــذات  ــة معقــوٌد عــى اكتشــاف ال لكــّن األســايّس يف الرحل
وروحهــا، وعــى التنقيــب يف خفايــا عاقــات مغّيبــة بــني 
أراكن العائلــة الواحــدة أحيانــا. كأّن "بــني اجلّنــة واألرض" 
ــك  ــرز تل ــاس، وأب ــني الن ــات ب ــاح يف العاق ــن املُب يســأل ع
العاقــات اكمــٌن يف العائــيّل والــزويّج. فــي جانــب منــه، 
ــدى ســطوهتا  ــة، وم ــة األرسار املخفّي ــم فداح يكشــف الفي
الســلبّية الاحقــة، الــي ال ُبــّد أْن تظهــر يومــا، فُتطيح بأفاكر 
ــض  ــون نقي ــا تك ــاعر رمب ــاكرًا ومش ــع أف ــاعر، وتصن ومش
األوىل، مــا ُيســِبّب خرابــا يف الــذات والــروح والنظــرة إىل 
احليــاة والتفاصيــل. ومــع أّن جنــوى جّنــار غــر متوّغلــة 
كثــرًا يف أمعــاق تلــك املســألة، فــإّن مــاحم هــذه األخــرة 
تتــوحّض بــني حــنٍي وآخــر، يف مســاٍر حــاكيّئ يتصاعــد يف 
ــق  تأّزمــه الــدرايم، قبــل بلــوغ مرتبــة صفــاء ذايت وإْن معلّ
لكهّنــا  ارتبــااكت واضطرابــات،  تغســل  فاملعرفــة  قليــًا، 
-يف الوقــت نفســه، أو الحقــا رمبــا- ُتضيــف ارتبــااكت 

ــات. واضطراب

ندمي جرجوره

هــذا األســايّس لــن يــول دون تنّبــه إىل مــا تبغيــه جنــوى 
جّنــار مــن تلــك الرحلــة: اكتشــاف املخّبــأ )أيضــا( مــن 
فلســطني، يف حيــاة فلســطينيني كثريــن. فالعثــور عــى بلدة 
ــة  ــات، جــزٌء مــن رغب ــارخي وحاكي ــا هلــا مــن ت ــت، وم إيكري
ســيمنائية لــدى جّنــار يف التقــاط نبــض ذاهتــا الخشصيــة 
ــك  ــن تل ــر يشء م ــدة، ويف تصوي ــك البل ــا بتل ــد معرفهت عن
البلــدة وتارخيهــا وحاكياهتــا، يف إطــار االكتشــافات الــي 

ــيتني. ــني األساس ــا الخشصيت تعيهش

القّصــة تبــدو عاديــة للغايــة: ســملى )مــى حــوا( تريــد 
ــذ  ــان من ــا مزّوج ــار(. مه ــراس نص ــر )ف ــن تام ــاق م الط
أعــوام عديــدة، لكــن عطبــا مــا ُيعّطــل الــزواج، فُتقــّرر املــرأة 
طاقــا تبتغيــه رمغ حــٍبّ يــر فهيــا إزاء تامــر، وهــذا 
ينكشــف يف إحــدى حلظــات الصفــاء بيهنــا، أثنــاء حبهثــا 
ــل الطــاق، فُيصبــح التأجيــل )القانــوين  عــن حقيقــٍة تؤِجّ
ظاهريــا، فعــى تامــر تقــدمي املســتندات الاكملــة عــن عائلتــه 
يك يصــل الطــاق( أشــبه باغتســاٍل يتحّقــق يف اجلغرافيــا 

ــات. ــد والعاق ــروح والبل ــة وال والعاق

رمغ هــذا، ُيشــِلّ التــّدد الــدرايم صــوب عناويــن أخــرى 
نوعــا مــن عائــٍق لتفعيــل النــواة األصليــة للحاكيــة، مــن دون 
أْن يــول العائــق دون إمكــال الرحلــة للخارطــة الــي تريــد 
جنــوى جّنــار رمسهــا يف "بــني اجلّنــة واألرض"، الفائــز 
ــوظ ألفضــل ســيناريو"، يف عرضــه  ــب حمف ــزة جني بـ"جائ
الــدويل األول يف مســابقة الــدورة الـــ41 )20 ـ 29 نومفر/ 
ترشيــن الثــاين 2019( لـ"مهرجــان القاهــرة الســيمنايئ 

الــدويل". تفاصيــل جانبيــة حتــدث أثنــاء رحلــة البحــث عــن 
ــة.  ــد تامــر واملــرأة الهيودي حقيقــة العاقــة القدميــة بــني وال
تفاصيــل تتشــّعب أحيانــا، لكهّنــا تتّكــن يف حلظــة مــا 
ــرويح  ــال ال ــياق االغتس ــن س ــا مض ــع فتاهت ــن أْن مجت م

ــا. والفكــري للزوجــني مع

ــل  ــر داخ ــار يف احلف ــر جنــوى جّن ــذا، ُتثاب ــا ه يف جديده
أروقــة الذاكــرة والراهــن الفلســطينيني، وتتوّغــل يف أمعــاق 
الــروح والــذات، حبثــا عــن مغَيّــب أو مبّطــن. يف هــذا، 
تســتعني بلغــة ســيمنائية مبّســطة، تبــدو أحيانــا كأهّنــا 
لعبــة فنيــة يف مــزج الوثائــيق بالــروايئ، واالكتفــاء، جبعــل 
ــذ  ــق، يّتخ ــٍك وتوثي ــات وتفكي ــة ومروي ــزية قّص التبســيط رك
)التوثيــق( مســات روائيــة رسديــة غالبــا. لعبــة ُتبيق فلســطني 
والفلســطينيني يف واجهــة املهشــد الســيمنايّئ، مــن دون أْن 

ــة. تتخــّى عــن مفرداهتــا الفني
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ُيَعــدُّ املخــرج الريطــاين الكبــر كــني لوتــش مــن 
أفضــل وأبــرز املخرجــني الريطانيــني املوجوديــن 
عــى الســاحة الفنيــة حاليــا، رمبــا اكن امُســُه ليــس 
بهشــرة املخرجــني الريطانيــني الالمعــني يف مســاء 
ــُه الرفيعــة بيهنــم  ــلُّ ماكنَت الفــن الســابع، لكنــه حيَت
املجمــع  لِّــُل  حُتَ الــي  الواقعيــة  بأفالمــه شــديدة 
الريطــاين مكــا مل يفَعــْل أيُّ خمــرٍج آَخــر مــن قبــل.

ــُه  ــْت أفاَم ــا َجَعلَ ــش رمب ــني لوت ــام وقصــص ك ــُة أف واقعي
ــد ال  ــي ق ــة والســوداوية ال ــن الكآب ــًة م ــًة عالي محتــل جرع
ُيْقِبــُل علهيــا مــن يرَغبــون يف أجــواء كريســتوفر نــوالن املليئة 
بالغمــوض والتاعــب بالزمــن، أو أجــواء اإلثــارة واملطــاردات 
الــي يــرُع فهيــا للغايــة جــاي ريتــي، أو األجــواء امللحميــة 
ة ألفــام ريــديل ســكوت، فأفــام كــني لوتــش واقعيــٌة  َ املمــزيِّ
لدرجــٍة صادمــٍة، يقــف املُشــاِهد مشــدوها أمامهــا حــى 
ــر،  ــٍر آخ ــِل أي أم ــام لفع ــر يف القي ــدون أن يفك هنايهتــا؛ ب
ــا يف  ــي َيروهي ــك القصــص ال ــع تل ــِه م ــْرِط اندماِج ــن ف م
ــًة ورمبــا  ــًة متداول ــت قصصــا عادي ــه، حــى وإن اكن أفام

ــو بنفســه،  ــُه ه ــر مهنــا أو عايَش ــاِهُد رأى الكث ــون املُش يك
ــُه يراهــا  ــُه كأنَّ ــٍة جتعُل ــٍة خاب ــه بطريق ــا ل لكــن لوتــش قدََّمه

ــرة.  ألول م

استيقظ، اذهب لعملك، ُعْد ملزلك .. كرِّْر األمَر جمدَّدًا

 Sorry( 2019 َمــُه يف العــام يف آخــر أفامــه الــذي قدَّ
We Missed You(، وُعــرض يف مهرجــان "أيــام فلســطني 
الســيمنائية" بنخستــه الســابعة للعــام 2020 وترمجتــه وفــق 
ــا  ــوًا.. مل جنــدمك"، بيمنــا يه وقــف ترمجتن املهرجــان "عف
يف إطــار ســياق الفيــم "عفــوًا.. حرنــا ومل جنــدك"، يكّرر 
ًا لــه ولقصصــه الي يرع  لوتــش أســلوبه الــذي أصبــح مُمــزيِّ
بشــدة يف تقدميهــا حــى أحضــى بدوره مؤسســًة ســيمنائيًة 
ِعه حســب  مســتقلًة حُتــامك املؤسســات واألنمظــة داخــل جمَتَ
وصــف موقــع مهرجــان تورنتــو الســيمنايئ لألفــام؛ يف 
ــار لوتــش مجموعــًة مــن املمثلــني  تقيميــه للفيــم، حيــث اخت

أمحد أسامة

املغموريــن متامــا، وبعــض املمثلــني اهلــواة الذيــن مل يْســِبق 
هلــم أن وقفــوا أمــام اكمــرا مــن قبــل، واختــار حاكيــًة 
ــول  ــداع "ب ــش يف اإلب ــك لوت ــًة اســَتْوىَح مهنــا رشي واقعي
ــا بتــرشحي  ــن قام ــني ماهَري الفــريت" الســيناريو، وجكّراَح

وتعريــة املجتــع الريطــاين بطريقــٍة مهبــرٍة وصادمــة. 

ــٍة مــن ابــٍن يف ِســّن املراهقــة  َن ريــي ترنــر ربُّ أرسٍة مكوَّ
وابنــٍة تصُغــُرُه خبمســة أعــوام، ُيــاول هــو وزوجتــه أن 
يافظــوا عــى وحــدة وترابــط األرسة، األب غــارٌق يف 
الديــون ومِعــَل يف وظائــف كثــرة حــى وجــد وظيفتــه تلــك 
يف رشكــة نقــل الطــرود، والزوجــة تعمــل مرافقــًة للعجــزة؛ 
ُفهــم وُتلـَـّي مجيــع احتياجاهتــم،  ُ هلــم طعامهــم وتنظِّ ــرِ حُتْ
ــزل،  ــارج امل ــرٍة خ ــاعاٍت كث ــون لس ــم يتغيَّب ــال جتعله أمع
ُيْصِبــَح أبنــاؤمه  لكهنــا تضحيــٌة مطلوبــٌة يف ســبيل أن 

أفضــل حــااًل. 

ــة مــع أبناهئــم يف املــدارس  ــُه األب واألم مشــالَك مجَّ يواِج
وأخــرى  ينجحــون يف حلِّهــا  وظائفهــم، مشــالك  أو يف 
ــلَّ بشــٍل ســلمي، فُتَســبُِّب اضطرابات  تكــون أكــر مــن أن حُتَ
ــُد  ــذي جِي ــة األب ال ــى وظيف ــر ع ــا تؤثِّ ــي بدوره ــر، ال أك
نفَســُه واقعــا بــني شــيّقْ الــرَّىح، بــني أن يَظــلَّ أبــا حنونــا 
ــًا لتقلُّبــات واحتياجــات أبنائــه، وبــني ضغــوط احليــاة  مَتَفهِّ
الــي ال تــرمح، وجتعلــه يتغيــب عــن املــزل لســاعاٍت طويلــٍة 
ــم فيصبــح عصبيــا، خاصــًة مــع مديــره الــذي ال  حــى َيُعوهَلُ
يقبــل أي أعــذاٍر أو تأخــٍر يف معلــه ولــن يــح لــه بأجــازٍة 
جمانيــٍة، فــل غيــاٍب أو تأخــٍر ســُيْخَصُم مــن راتبــه الضئيــل 

أصــًا.

يشــعر األب أنــه يف دوامــٍة جتِذُبــُه أكــر وأكــر حنــو القــاع، 
ــه  ــن مزل ــِمُ وخيــُرُج م وال يســتطيع اهلــرب مهنــا، فيسَتْس
ــرى، ليذهــب  ليقــود شــاحنته جبســٍد مهَنــك وهــو ال يــاكد ي
ــرة الفقــر وخيــرس  ــه مضطــرًا حــى ال يســقط يف دائ لعمل

مزلــه ويصبــح مــرشدًا مــع عائلتــه.  

عبودية األلفية اجلديدة

الضــوء  لوتــش  ســلََّط   ،)Sorry We Missed You( يف 
عــى مــا وصفــه عبــاس محمــود العقــاد يف بدايــات القــرن 
ــرتض يف  ــن"، فاملف ــرن العرشي ــة الق ــه "عبودي ــايض بأن امل
ــل أجــٍر يك يســتطيع  ــل هبــا مقاب ــرء يعم ــٍة أنَّ امل أّي وظيف
وامللبــس  املــألك  ويكفــل  حياتــه،  يعيــش  أن  خالــه  مــن 
واملــرشب؛ لــه وألبنائــه وزوجتــه دون احلاجــة ألن ميــد يــده 
لطلــب املســاعدة مــن أحــد، يف مقابــل أن يصــل عــى 
عــدد ســاعات راحــة تكــي لقضــاء وقــٍت مــع عائلتــه أو مــع 
ــل وأال  ــني أوضــاع العم ــني لتقن ــنَّْت القوان ــك ُس ــه، لذل نفس

ــوم. ــرء طــوال الي ــل امل يعم

ــُل  ــٍة تعَم ــرٍس يف آل ــاد رفــض أن يكــون جمــرد ت لكــن العق
دون لكــٍل أو ملــل، وال يــق هلــا االعــرتاض عــى األجــر أّيــا 
ــَل أن يكــون هــو مديــر نفســه بــدون التقيــد  اكن جحمــه، وفضَّ
ــواحئ يضعهــا آخــرون، وهــو جمــَرٌ أن يطبقهــا  بــرشوط ول
ــا  ــل م ــه، ولك هــذا يف مقاب ــدون أي اعــرتاٍض من ــا ب حرفي
ــه عــى مــا أّداه مــن  ُيعطونــه مه مــن أمــواٍل َيــَرون أهنــا حقُّ
ــُه حقــا مــن  معــل، حــى وإن اكنــت ال تتناســب مــع مــا فَعلَ
أمعــال، لكــن َمــن هــو ليعــرَتَِض عــى ذلــك، فهــو يف الهنايــة 
موظــٌف بســيٌط، وهنــاك آالٌف غــُرُه ســَرْضون هبــذا األجــر، 

ــوا بــه أبــدًا. سَيْســَتْبِدلوَنُه يف أول فرصــٍة ولــن هيتُّ

ــي نقــل الطــرود  يف بدايــات العــام 2018 فقــَد أحــد موظَّ
يف بريطانيــا حياَتــُه بســبب فــرط العمــل، فــي فــرتة أعيــاد 
امليــاد يــزداد ضغــط العمــل خاصــًة يف نقــل الطــرود، 
وطلـَـُب أجــازٍة أو فــرتة راحــٍة ُيَعــدُّ نوعــا مــن الرفاهيــة، ولــن 
يقبــل أي مديــٍر ألي رشكــة نقــل طــرود أيَّ عــذٍر مــن أّي 
موظــٍف لديــه، لــذا فقــد تغــاىض هــذا الســائق عــن مرضــه 
حيــث اكن مريضــا بالســكر، وَكُونــه مدينــا مبئــٍة ومخســني 
جنيــه ملديــره؛ ألنَّــُه أخــذ أجــازًة يف يــوٍم لفْحــِص عينــه الــي 
ــى نفســه بشــدة يف  ــط ع ــكر، فضغ َرْت بســبب الّس ــرَّ ت

العمــل حــى مــات أثنــاءه.
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ــوا عهنــا ومل  ــرون، أو رمبــا مسع ــه هلــا الكث قصــٌة مل ينتب
ــزوا فهيــا، لكــن العــامل لكــه شــعر بالصدمــة حــني شــاهد  ُيَركِّ
ــن تاميــز،  ــة باياي ــرت حصيف ــر مكــا ذك ــي ترن قصــَة ري
القصــة مل مُتــرَّ مــرور الكــرام عــى لوتــش والفــريت، وَكــرََّم 
هــذا الســائق املســكني بــأن جعــل قصتــه يه حمــور أحــداث 
الفيــم، ورمبــا امس الفيــم نفســه "عــذرًا.. لقد نســيناك" اكن 
ــه  ــِر حكومت ــه وإن اكن منســّيا يف نَظ ــَت أن ــه، لُيْثِب ــداًء ل إه
ــاهد  ــن سيش ــع م ــرة مجي ــُيخلَُّد يف ذاك ــه س ــه، فإن ورشكت
ــة  ــُه حصيف ــا ذَكَرْت ــَق م ــا حــدث بالفعــل وْف ــم، وهــذا م الفي
ــذا  ــم، فه ــن تاميــز يف مراجعهتــا اخلاصــة عــن الفي باياي
ــاكٍن يف  ــرٌش يف لك م ــة منت ــة احلديث ــن العبودي ــل م الش
العــامل، وأصبــح ريــي ترنــر إســقاط عــى لك موظــف 

ُيعــاين مــن هــذا االســتعباد املقيــت.

اخليط الرفيع بني دانيل بليك وريي ترنر

قبــل ثاثــة أعــوام مــن قصــة ريــي ترنــر، قــدََّم كــني لوتــش 
بصحبــة بــول الفــريت واحــدًا مــن أمجــل إنتاجــات الســيمنا 
ــوه  ــم صنع ــة يف الســنوات األخــرة، وأفضــل في الريطاني
بنفــس   ،2016 العــام   )I, Daniel Blake( وهــو  معــا 
المســات ونفــس اخلصائــص يف الفيــم األخــر حســب 
وصــف الناقــدة نيــل ماينــو يف موقــع "روجــر إيــرت"، 
واملراجعــة اخلاصــة بصحيفــة "الغارديــان" الريطانيــة عــن 
الفيــم، حيــث اختــاروا أبطــااًل غــر مهشوريــن وممثلــني 
مغموريــن، ويف نفــس املدينــة؛ نيواكســل، لكهنــم قدمــوا 
قصــًة شــديدة الواقعيــة عــن البروقراطيــة والروتــني يف 

املجتــع الريطــاين.
ــن مــع الروتــني العقــمي املوجــود  ْي ــال بليــك األمرَّ عــاىن داني
يف املؤسســات احلكوميــة الريطانيــة، الــذي حَرَمــُه مــن أن 
يتتــع مبعــاٍش اســتثنايئٍّ ُيعينــه عــى احليــاة، خاصــًة وأنــه 
مريــٌض بالقلــب وال يســتطيع أن ميارس معلــه بكفاءة، ياول 
ــة  ــة البروقراطي ــك أن يســاير املنظومــة احلكومي ــال بلي داني
العقميــة يف دوامــة اإلجــراءات الورقيــة الخسيفــة للحصــول 
عــى معاِشــه، فُيقاَبــُل جبفــاٍء وبــروٍد كبَريــن، فيعــرتض 
ــُه، يف  ويعتصــم أمــام مبــى املصلحــة احلكوميــة لينــال حقَّ

أكــر مشــاهد الفيــم عبقريــة وإبــداع.

بنفــس المســة املمــزية الــي صنعــوا هبــا خشصيــة دانيــال 
آلالف  منوذجــا  ترنــر  ريــي  خشصيــة  جــاءت  بليــك، 
ــاب أمعاهلــم  ــن اســتعباد أرب ــون م ــن ُيعان األخشــاص الذي
وَنــُه مــن  هلــم يف وظائــف بأجــٍر زهيــٍد ال يتناَســُب مــع مــا يؤدُّ
أمعــال، وبــدون أن ِيــقَّ هلــم طلــب أجــازٍة أو راحــٍة. جنــوٌد 
جمهولــون يف حــرٍب منســيٍَّة، يقضــون معظــم ســاعات اليــوم 
يف العمــل بــدون التفكــر يف أنفهســم وعائاهتــم، وقــد 
ــادره،  ــل دون أن ُيغ ــًا يف العم ــا اكم ــدمه يوم ــي أح يق
ــة  َ ــراف املنمظِّ ــني واألع ــع لك القوان ــا م ــٌر يتناقــض متام أم
حلقــوق العــال، لكــن هكــذا يه طبيعــة احليــاة يف األلفيــة 

ًا عــى  اجلديــدة، والــي خلََّصهــا لوتــش براعــة متحــرسِّ
األوضــاع الوظيفيــة يف املــايض، يف مجلــٍة قالهْتــا إحــدى 
العجائــز الــي تعيهُنــا زوجــة ريــي، حــني قالــت مســتغربًة 
كوهَنــا تعمــل مــن الســابعة صباحــا حــى التاســعة مســاًء: 

ــوم؟!" ــدوام المثــاين ســاعات يف الي "مــاذا حــلَّ ب

بــدأ لوتــش قصــة دانيــال بليــك بصوتــه مــع خلفيــٍة ســوداَء 
وهــو يتحــدَُّث مــع موظفــة خدمــة العمــاء ويه تســأُلُه أســئلًة 
ــا تقوهلــا جبديَّــٍة كبــرٍة ُيقابلهــا هــو  تبــدو عقميــًة وغبيــًة لكهنَّ
ــن هــذه  ــه مضطــٌر ملجاراهتــا حــى ينهتــي م ــٍة لكن بخسري
التعذيــب الســزييي املقيــت، مث يف الهنايــة ال يصــل عــى 
ــي  ــع ري ــرََّر م ــر تك ــس األم ــٍة، نف ــوٍد فارغ يشٍء ســوى وع
ــر  ــع مدي ــو يتحــدث م ــه وه ــم بصوت ــدأ الفي ــث ب ــر حي ترن
ــي  ــة ال ــٍة ســوداء يف املقابل ــل الطــرود مــع خلفي رشكــة نق
ُه فهيــا عــن األمعــال الــي مِعــَل فهيــا مــن قبــل،  ُ خُيــرِ
ُه املديــر عــن طبيعــة العمــل داخــل الرشكــة ورشوِطــه.  ُ ــرِ وخُيْ

مث يف املشــاِهد التاليــة نــرى جوانــب مــن حيــاة ريــي 
َد هبــا حيــاة  مــع زوَجِتــه وأبنائــه، بنفــس الطريقــة الــي رَسَ
دانيــال بليــك مــع جرانــه وأصدقائــه. رسٌد جيعلنــا ننــدجم 
ــاة هــؤالء البســطاء، أخشــاٌص تشــعر  أكــر وأكــر يف حي
ثِّلــون  أهنــم مثلــك متامــا، لــن تشــعر لوهلــٍة أهنــم ممثِّلــون مُيَ
فيملــا، بــل يبــدو كأنــه فيــٌم وثائــيقٌّ ُيَصــوُِّرُه أخشــاٌص 
عاديــون قــد تــرامه يف لك مــاكٍن ِمــن حولـَـك، وهــو أكــر مــا 
ــزيّ أفــام لوتــش، أنــه ُيْدِخــُل املُشــاهد بقــوة يف أحــداث  مُيَ
الفيــم منــذ بدايتــه، جيذُبــُه بشــٍل ســلٍس بتلــك البدايــة، مثَّ 

ــه.  ــاة أبطال ُ حي مــع تــوايل املَشــاهد الــي تــوحضِّ

موسيى دون صوت

املوســيى التصويريــة يف أفــام لوتــش نــادرة جــدًا، ورمبــا 
لــن تشــعر هبــا مطلقــا طــوال أحــداث الفيــم، أمــٌر قــد 
ــث  ــا، حي ــة مهن ــًة االجتاعي ــام خاص ــض األف ــُف بع ُيْضِع
ب  يشــعر املُشــاِهد بامللــل، لكــن لوتــش لــن جيَعــَل امللــل يتــرسَّ
ــًة  ــت طويل ــٌة وليس ــرٌة ورسيع ــاِهَده قص ــاهد ألن مش لمُلش
لَّــة، فبــول الفــريت يــرع بشــدة يف كتابــة  هبــا حــوارات مُمِ
ــٍة  ــل فميــا بيهنــا حبرفي ــاهد عــى هــذه الشــالكة ويتنقَّ املَش
كبــرٍة، لِِعمْلِــه أنــه يــرسُد قصــًة إنســانيًة حبتــًة وليســت 
قصــة إثــارة أو غــوض، وهيلع أن جيعــل املشــاهد منجذبــا 

ــه. ــة الفيــم لهنايت ــك القصــة مــن بداي لتل

ــد معهــا بعــض املخرجــني حشــو املشــاهد  تركيبــة قــد يتعمَّ
 ُ تعــرِّ تصويريــة  أو مبوســيى  لَّــٍة،  مُمِ طويلــٍة  حبــواراٍت 
ّثليــه  معــا ُيريــد أن يقولــه، لكــن لوتــش يكتــي بــأداء مُمَ
الطبيــي متامــا، لُيوِصــَل الرســائل الــي ُيريدهــا، واملثــر 
ــاب املوســيى إال يف  ــك يف لك مــرٍة، غي ــه يــح يف ذل أن
ــٍة جيعــل املشــاهد شــديد الرتكــزي يف القصــة  حلظــاٍت قليل

ــه  ــا، لكن ــد يتوقَُّعه ــه ق ــداث رمغ أن ــن أح ــادم م ــر الق وينتظ
ينَتِظــُر الطريقــة الــي ســُتَقّدم هبــا، فراعــة لوتــش مكخــِرج 
ــا يقدِّمــان قصصــا  والفــريت كسيناريســت تمكــن يف أهنَّ
ــُن هنايهتــا، لكنــك تظــل تشــاهدها وتشــعر بالصدمــة  ِّ قــد ُتَ

حــني تنهتــي.

وكأي قصــٍة تقليديــٍة هنــاك حلظــات ذروة تســر بعدهــا 
األحــداث يف اجتــاٍه آخــر، حلظــة الــذروة يف حيــاة ريــي 
اكنــت حــني قــام بــرب ابِنــِه ألول مــرٍة بعــد أن فــاض بــه 
الكيــل مــن كــرة مشــالِكِه، األمــر الــذي ســيؤثُِّر عــى عاقتــه 
بزوجتــه وابنتــه، فيــدرك أن اخلطــأ ليــس عنــد ابنــه بــل يف 
ــًب  ــُه يتغيَّ ــي جتَعُل ــا وال ــُل فهي ــي يعَم ــة ال ــة املقيت املنظوم
ــذروة عنــد دانيــال بليــك اكنــت  عنــه كثــرًا، بيمنــا حلظــة ال
حــني فــاض بــه الكيــل مــن عقــم وغبــاء املوظفــني ومماطلهتــم 
لــه، فقــام بكتابــه اعرتاِضــِه بصــورٍة واحضــٍة عــى اجلــدار 

لــراه لكُّ مــن يســر يف الشــارع. 

ال راحة يف الدنيا

تأكيــدًا عــى تلــك الواقعيــة يف أفامــه، ال ُيَقــّدم لوتــش 
هنايــاٍت ســعيدًة فهيــا، ألن احليــاة هكــذا ال راحــة فهيــا ويه 
ــل،  ــاة أفض ــي حلي ــش والس ــة العي ــاٌث وراء لقم ــا هل دامئ

ســٌي متواصــٌل حــى الهنايــة، لذلــك ُيهنــي أفاَمــُه بهنايــاٍت 
صادمــٍة للجمهــور، لتكــون جــرس إنــذاٍر هلــم، لَيُعــوا أهنــم مل 
َيــَروا تلــك القصــة للتســلية وحســب، بــل لُيَنبِّــه امجليــع إىل 
طبيعــة العــر واحليــاة الــي نعيهُشــا، لعلنــا نســتطيع أن 

نغــّرَ أيَّ يشٍء فهيــا. 

ــث  ــه، مفــن العب ــر أبطال ــٌة متامــا ملصائ فهــي مــآالٌت منطقي
أن خيلــق خامتــًة ســعيدًة لقصــٍص مثــل هــذه، فهــذا الفيــم 
ليــس للتســلية، ليــس فيملــا تشــاهده مث تــرج بعــده لتارس 
ــرًا  ــم ســيرتك يف نفســك أث ــل في ، ب ــاديٍّ ــك بشــٍل ع حيات
ــا،  ــي احتواه ــاكر ال ــرًا يف األف ــر كث ــك تفك ــرًا وجيعل كب
واألكــر مــن ذلــك هــو أنــه ســينقل لــك صــورًة خمتلفــًة متامــا 
ــن املجتــع الريطــاين،  ــة ع ــة املعروف ــن الصــورة الوردي ع
فهنــاك فقــٌر، وهنــاك بروقراطيــة وروتــني ُيناِفــس يف عْقِمــِه 
هــذا املوجــود يف املصــاحل احلكوميــة يف بعــض البــاد 
ــُد نفهســا مــرشدًة بــني  املتخلفــة، وهنــاك أرٌس كثــرٌة قــد جَتِ
ليلــٍة وحُضاهــا بســبب الديــون وضغــوط احليــاة الكثــرة، لك 
هــذا هــو مــا جيعــل كــني لوتــش واحــدًا مــن أفضــل املخرجني 
الواقعيــني يف الســيمنا العامليــة، ومــن الِقلَّــة الذيــن جُييــدون 

صناعــة تلــك القصــص بتلــك الكفــاءة والراعــة.
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»احكيلي«.. ظهوٌر نادٌر ليوسف شاهن يف فيلٍم 
وثائقيٍّ ِسَيريٍّ آِسر!

ريين؟!" "أنا ضد فكرة الفيم .. إني بتصوَّ

ماريــان خــوري يف حــواٍر  قاهلــا جــايب، شــقيق 
يف  "احكيــي"،  األخــر  فيمِلهــا  مشــاهُد  ْتــهُ  مَضَّ
جتربــٍة فريــدٍة مجتــع مــا بــني الســيمنا التجسيليــة 
والســرة الذاتيــة؛ لعائلــٍة مــن أهشــر وأمه عائــالت 

التصويــر واإلخــراج واإلنتــاج الســيمنايئ.
احلاكيــة، ومــن مشــاهدها األوىل، تتجــىَّ مبا ُيْشــِبُه 
الرحلــة داخــل ذاكــرة عائليــة، تســتعِرُض مراحــَل 
خمتلفــًة مــن حيــاة النســاء يف عائلــة "خــوري": 
االبنــة "ســارة"، واألم "ماريــان" واجلــّدة "إيريــس"، 
والــي تظَهــر يف احلاكيــا عــر صَوِرهــا األرشــيفية، 

ــاّلن. ــارب واخِل ــث األق ويف أحادي
اســتغَرَقْت  الفيــم  تصويــر  رحلــة  أن  والالفــت، 
تســع ســنوات، مــا بــني التجسيــل مــع خشصياتــه، 
احلــوار  وترمجــة  الصــور،  أرشــيف  والبحــث يف 
الــذي يــدور جــزٌء كبــٌر منــه بالفرنســية، ناهيــَك عــن 
ــاج،  ــة املونت ــَد يف معلي ــذي جتسَّ ــم ال ــد األعظ اجله
ليخــُرَج الفيــم يف صورتــه املرابطــة تلــك، عــى 
ب احلاكيــات، وتقاُطــع الصــور،  الــرمغ مــن تشــعُّ
واملشــاهد احلقيقيــة واملســتعارة مــن أفــالم يوســف 
ِطــوال،  لســنواٍت  ماريــان  رافَقْتــُه  الــذي  شــاهني، 
ليــس باعتبــاره شــقيق والدهِتــا حفســب، بــل يف 

العمــل أيضــا.

تارخي سيمنايئ َمهيب

ينفتــح صنــدوق الذكريــات أمــام املُشــاِهد منــذ البدايــة، 

ــع  ــن، م ــر الزم ــٍة ع ــة يف رحل ــاهد املتتابع ــا املَش فتصحبن
تبئــر املضمــون حــول تــارخي عائلــة "خــوري" والــد ماريــان، 
الــذي مِعــَل يف رشكــَي "يونيفرســال" و"فوكــس" العامليتني 
لصناعــة األفــام، مكــا ســامه يف إنتــاج وتوزيــع عــدٍد كبــٍر 

للغايــة مــن األفــام يف مــر واملنطقــة العربيــة.

ــرج  ــا املخ ــَرَج مهن ــي خ ــة األم، ال ــل إىل عائل ــٍة ننتق وخبّف
العاملــي املــري يوســف شــاهني، والــذي ُيَعــدُّ ظهــوُرُه 
مفاجــأًة حقيقيــًة يف الفيــم، نظــرًا لوفاتــه الــي مــَرّ علهيــا 

ــن العــرش ســنوات. ــد ع ــا يزي م

يــي شــاهني عــن والــدة "ماريــان"، أختــه ورفيقــة صبــاه، 
ــه  ــا ومعارضت ــه بزوجه ــا ومآســهيا، عــن عاقت عــن أفراحه
ُه ُظملــا للفتــاة  للــزواج لفــارق الســن الكبــر الــذي عــدَّ

ــس" األم. ــت "إيري ــي اكن ــة ال ــة احلامل الرقيق

ــن الســيمنا  ــن زم ــة ع ــواىل الصــور واملشــاهد التجسيلي تت
املَهيــب، الــروة احلقيقيــة الــي آلَــْت إىل ماريــان، ووّثقهتــا 
يف فيملهــا هديــًة جليــٍل مل ُيعــارِص أّيــا مهنــا ومل يِصْلــُه 
عهنــا ســوى روايــاٍت حتــي بنوســتاجليا وحــرسٍة ظاهرتني.

ِفهــا عــى زوجهــا  تتبَّــُع ماريــان رحلــة األم، وبدايــة قصــة تعرُّ
الــذي اكن صديقــا ألرسهتــا، تــروي األحــداث عــى لســان 
ْت يف تعريــف الزوجــني ببعضهــا،  العّمــة الــي ســامَهَ
والــي حتــي بذاكــرٍة ال تيــب عــن التفاصيــل الــي ال 
تــرىق لكوهنــا قصــة حــبٍّ خياليــٍة، وإمنــا زواج تقليــدي لفتــاٍة 
صغــرة الســن مل َتــَر بأســا يف االرتبــاط بشــقيق صديَقهِتــا 

هــا بأعــواٍم عديــدٍة. املقّربــة الــذي يكُرُ

عــر  احلقيقيــني  بأبطاهلــا  التجسيليــة  الدرامــا  تتقاطــع 
أرشــيف الصــور ومشــاهد مــن فيــم "إســكندرية ليــه" 
ليوســف شــاهني، خــال ماريــان، والــذي َحــَى ســرًة ذاتيــًة 
ــه يف صــورٍة  ــاءت قصــة زواج األّم في ــاهني، وج ــة ش لعائل

ــا جــرى ــة م ــن حقيق ُب م ــرَتِ تق

أزمة هويَّة أم أزمة أمومة؟!

يف لقطــٍة فاصلــٍة، تســتع ماريــان إىل حاكيــة العّمــة، 
الــي تفخــر فهيــا بأهنــا اكنــت ســببا رئيســا يف قــدوم 
املخرجــة املنتجــة إىل احليــاة، حيــث أن أمهــا اكنــت قــد 

روال عادل

ــُه  ــَض الثالــث، الــذي اكَنْت ِه ــْت بالطفلــني وأرادت أن جُتْ اكَتَف
ــل العّمــة يف مهشــٍد  أو صاَرْتــُه ماريــان فميــا بعــد، لــوال تدخُّ

ــة. ــل للعملي ــَتِعدُّ بالفع ــا األم تس ــيٍّ بيمن مل
تتســاءل ماريــان عــن إحســاهسا بالغربــة بعــد والدهتــا، 
ُبْعــٍد شــعَرْت بــه يتنــاَم داخلهــا حنــو والدهتــا،  وعــن 
ْتــُه "ســارة" االبنــة بأهنــا معليــٌة نفســيٌة يف غالــب األمر،  َ فرَسّ
مفاريــان الطفلــة أو اجلنــني قــد شــعَرْت برْفــِض األم هلــا قبــل 

ــاة. ــا إىل احلي قدومه

أَخَوهيــا،  بســؤاِل  األمــر  تتبُّــع  الثالثــة  املولــودة  وُتَقــرِّر 
وتكَتِشــُف أثنــاء الرحلــة أن األم عانــت رمبــا مــن إحســاٍس 
ــامها  ــا واستس ــامُق اكتائهب ــامَهَ يف تف ــا س ــب حنوه بالذن
لملــوت، بــل إهنــا ُتــْدِرُك عــر حديــث األخَويــن أن األم اكنــت 
ِهْدهــا أبــدًا بشــٍل خــاّص. قاســيًة عــى امجليــع، ومل تضطَّ

ث  ويف حلظــاٍت أكــر تأثــرًا، جِنــُد أن لك املشــاعر ُتــَوَرّ
ــل شــاهني يف احلاكيــة  فميــا يبــدو يف هــذه العائلــة، فيتدخَّ
ــن  ــداًل ع ــو ب ــْت أن ميــوَت ه ــد متنَّ ــُه ق ــف أن أمَّ ــرًا كي متذّك

ــويفِّ صغــرًا. ــذي ُت ــه ال أخي

شــعرت ماريــان يف هنايــة هــذا اجلــزء مــن الفيــم أن أمهــا 
اكنــت حمــض صــورٍة رمبــا، لكهنــا صــورٌة مؤثــرة.

ينقلب الرسد عى السارد

ــم  ــة الفي ــم عــن بطل ــة الفي ــة- يف بداي تســأل ســارة -االبن
ــه حبــواراٍت بيهنــا؛  ُ الوثائــيق الــذي تصَنُعــُه األم وُتَدمعِّ
ــن  ــًة ع ــان نافي ــب ماري ــاكٍت، فتجي ــًا وحض ــرًا وحتلي تفس

نفهســا دور البطلــة.
ــى  ــان ع ــرُّف ماري ــَة َتَع ــة قص ــداث التالي ــن األح ــرف م نع
زوجهــا املســم، وقصــة إجناهبــا لســارة الــي َتــْدُرُس 

الســيمنا خــارج مــر، وحتديــدًا يف كوبــا.

والحقــا، ويف تطــّوٍر رسيــٍع، ُتَفاَجــأ ماريــان، مكــا املُشــاِهد 
متامــا، بأهنــا باتــت اجلانيــة يف احلاكيــة وليَســْت الضحيــة، 
ــَة  ــش أزَم ــرى تعي ــا يه األخ ــة بأهن ــا االبن ــث تصارُحه حي
هويَّــٍة، دينيــٍة واجتاعيــٍة، نظــرًا لوجودهــا مكريــٍة يف 

، وكوهَنــا حبــم الــرشع والقانــون مســملة، ألمٍّ  بلــٍد أجنــيٍّ
مســيحية.

ــُه  ــذي حارَبْت حتــي ســارة، رفقــة دموعهــا، عــن قرارهــا ال
هــا عــن ذنهِبــا  طويــًا باإلفصــاح مّعــا تشــُعُر بــه، وتســأل أمَّ
ــن  ــذه الضوضــاء، وع ــّم لك ه ــَد يف خَض ــْت لُتولَ ــذي جَن ال
انشــغال األّم عهنــا، وعــن أثــر "إيريــس" الــذي أوَرَثْتــُه 
ــا. ــارة" رغ ــى "س ــا ع ــْتُه يه بدوِره ــان" وماَرَس ل"ماري

اهلوية .. وجهة نظر

يف الهنايــة، ميكــن القــول بــأن الفيــم يِصــل إىل نتيجــٍة 
ــة تضــع لوجهــات نظــر، فبيمنــا  ــه حــى اهلوي مفاُدهــا أن
يفخــر اجليــل الثــاين ممثَّــًا يف شــاهني بتعــدُّد التــارخي 
الِعــريق والديــين واالجتــايع للعائلــة، ويراهــا جتربــًة ثريــًة 
ســامهت يف تكويــن خشصيــات أفرادهــا، تراهــا ســارة 
ِكــُن جتاوُزهــا،  ابنــة اجليــل الثالــث للعائلــة املمتــدة أزمــًة ال مُيْ
ــٍل إىل  ــن جي ــُل م ــل أســئلًة عســرًة، تنَتِق ــُذ يف العق وَتْشَ

ــات. ــا إجاب ــا تظــلُّ ب ــٍة، كوهَن آخــر بتطــوراٍت مرِعَب

ســوى  املُشــاِهد  َيَســُع  ال  للفيــم  األخــرة  املَشــاِهد  يف 
التــايه مــع جتربــة ماريــان، بــل ويْشــُعر بــرورة َخــْوض 
ــُف عــن تلــك التجربــة، عــاوًة  التجربــة بشــٍل ذايتٍّ ال خيَتلِ
ــات أيضــا،  ــارخي واألصــول، واألزم ــول الت ــى البحــث ح ع
ــا. ــد للتصــاحُل معه ــبيل الوحي ــا يه الس ــك أن مواجههت ذل

جديــر بالذكــر أنــه مت اختيــار فيــم "احكيــيل"، للعــرض 
كواحــٍد مــن أفــام مهرجــان أيــام فلســطني الســيمنائية 
الــدويل بدوَرِتــه الســابعة للعــام 2020، هــو الــذي اكن 
يف دائــرة املنافســة مضــن فعاليــات مهرجــان القاهــرة 
الثــاين  ترشيــن  يف  واألربعــني،  احلــادي  الســيمنايئ 
)نومفــر( مــن العــام املــايض، قبــل أن يَظــى جبائــزة 
ــر الفــين  ــر واملدي ــد الكب ــْت امس الناق لَ ــي مَحَ ــور ال امجله

اهلل. رزق  يوســف رشيــف  لملهرجــان 
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»اجلاسوس« سرجيو.. حن يكون »جيمس بوند« 
يوسف الشايبتشيليا  مثانينيا!

ــي  ــم الوثائ ــرز للفي ــوان األب ــة"، يه العن "اجلاذبي
 ،)The Mole Agent( "اجلاســوس"  التشــيي 
يف  وُعــرض  ألبــردي،  مايــت  الشــابة  لملخرجــة 
ــى  ــالوة ع ــام فلســطني الســيمنائية، ع ــان أي مهرج
انــزاع  يف  املمثلــة  الصعبــة  لملعادلــة  حتقيقــه 
عــر  األمل،  مُعــق  مــن  و"القهقهــات"  "الهبجــة" 
املــرح  األرمــل  عامــا(،   83( "ســرجو"  خشصيــة 
الــذي يتســلل إىل دار لرعايــة املســنني بأمــر مــن 
حمقــق خــاص، وبتلكيــف مــن مولكتــه، الــي يه 
ابنــة امــرأة يف دار المريــض يف ســان فرانسيســكو 
تشــعر بالقلــق مــن أن والدهتــا اكنــت حضيــة ســوء 

املعاملــة.

الكوميديــة  النتــاجئ  أنــواع  مــع مجيــع  اخلطــة  تنحــرف 
واملؤثــرة يف آن ملغامــرة "جميــس بونــد" التشــييل، عــر 
اســتعارات أمركيــة، كاكمــرا يف نظــارة ســرجيو الطبيــة 
وأخــرى يف القــم خاصتــه، وتواصلــه عــر ماكملــات الفيديــو 
ــة، وغرهــا، فميــا شــل املــزجي املتناقــض وغــر  اإللكرتوني
تســلل  دون  للحيلولــة  جيــدًا  عامــًا  الفيــم،  املرتبــك يف 
ــني مأســاة  ــا ب ــل إىل املشــاهد، فــي هــذا التناقــض م املل
الكوميديــا وكوميديــا املأســاة، يمكــن رّس جنــاح اجلاســوس 

ــين. المثاني

يبــدأ األمــر بطلــب غــر عــادي مــن احملقــق "رومولــو"، وهــو 
ــة لعمــل  ــا يف الصحيف ــايئ ســابق، يعقــب إعان حمقــق جن
يف مهمــة لثاثــة أهشــر، والــرشط أن يكــون املتقــدم للعمــل 
ــرتاوح مــا بــني المثانــني والتســعني، ليقــع  رجــًا، ومعــره ي
ــوادع  ــق املمطــن ال ــف الواث ــاره عــى ســرجيو اللطي اختي

الــودود.

يقــوم رومولــو بتجهــزي جاسوســه مبجموعــة مــن الاكمــرات 
اخلفّيــة واملخفّيــة، مبــا يؤهلــه تقنيــا ملجاراة صاحــب )007(، 
مــع فــارق بســيط، والتعبــر هنــا هتــي، وهــو أن ســرجيو 
يعــاين مبــا يفيــض أحيانــا عــن طاقتــه يف التعامــل الــذيك 

مــع اهلاتــف الــذيك.

 
ــن  ــرًا ع ــدم تقري ــو أن ســرجيو جيــب أن يق ــوحض رومول ي
مهمتــه مــع لك خطــوة خيطوهــا، يف حــني أن طــامق الفيــم 
يتواجــد يف املــاكن بذريعــة اخلــروج بفيــم وثائــيق تقليــدي 

ــة بغــره مــن  ــة املســنني يعكــس تقدمــه مقارن عــن دار رعاي
الــدور.

ولكــن مبجــرد وصولــه  مطيعــا،  جنديــا  يبــدو ســرجيو 
إىل دار رعايــة املســنني، تصطــدم املهمــة جبميــع أنــواع 
اآلرسة،  الســاحرة  خشصيتــه  بســبب  غالبــا  العقبــات، 
فهــو رجــل طيــب القلــب يقــدم الــدمع النفــي للعديــد مــن 
الخشصيــات املنعزلــة الــي تعــاين الوحــدة يف الــدار، الــي 
اكنــت معلــت ابنتــه فهيــا، ووافقــت عــى توجهــه إلهيــا لفــرتة 

حمــددة، لكونــه اكن راغبــا يف خــوض التجريــة.

ــر  ــو ع ــة إىل رومول ــة مطول ــر صوتي ــرجيو تقاري ــّدم س يق
يتلــك  حــى  هــدف،  بــا  أيامــه  ويوثــق  آب"،  "واتــس 
اإلحبــاط احملقــق لعــدم إحــراز أي تقــدم يف املهمــة الــي 
ــث هــو، يف  ــا أساســا حي ــن أجله يتواجــد "اجلاســوس" م
حــني يســتر الفيــم يف االنفتــاح عــى القصــص الصغــرة 
احلزينــة بدرجــات متفاوتــة ملختلــف األصدقــاء اجلــدد الذيــن 
ــد. ــه اجلدي يقتحــم ســرجيو حيواهتــم، مكــا يشــلكون عامل

ومــع ذلــك، ورمغ أن ســرجيو قــد يكــون بطيــاًئ، فهــو يتحمــل 
مســؤولياته املولكــة إليــه، حبيــث يكتشــف يف الهنايــة هدفه.. 
امــرأة منطويــة عــى ذاهتــا تــدىع "ســونيا بريــز"، تهتــرب 
عــادة مــن حماوالتــه الوديــة للتقــّرب مهنــا، مــا يدفــع رومولــو 
ــه  ــه يــح يف غايت ــة، لكن ــأال يكــون واحضــا للغاي ــه ب ليحث
خــال لقــاء عابــر يف فنــاء الــدار، وهنــا ميــّر الفيــم بتحــول 

مفصــيل، ولكــن بشــل هــادئ.

وهــذا يتلخــص يف أنــه عــى الــرمغ مــن أن مهمــة ســرجيو 
ــم  ــة ومهمــة، إال أن خمرجــة الفي ــاجئ حقيقي تفــي إىل نت
تأخذنــا يف اجتــاه جديــد، وخــادع إىل حــّد مــا، حبيــث 

بيئــة  حــول  املؤثــرة  والتفاصيــل  احلاكيــات  إىل  ننحــاز 
الوحــدة واالنعــزال الــي يعيهشــا ّســاكن الــدار بشــل 

ــه. ــو ومولكت ــز رومول ــى لغ ــزي ع ــوق الرتك يف

وبيمنــا تتجاهلــه ســونيا، يصــادق ســرجيو العديــد مــن 
الســاكن اآلخريــن، مبــا يف ذلــك امــرأة مســنة تنخــرط يف 
ماكملــات هاتفيــة ومهيــة مــع والدهتــا املتوفــاة، والعــذراء 
ســرجيو  يتتــع  الوقــت،  ومبــرور  وغرمهــا..  برتيتــا 
بشــعبية كبــرة حــى أنــه يتــوج ملــاًك لــدار رعايــة املســنني 
يف مســابقة مرحــة دفعتــه بعيــدًا عــن وظيفتــه مــرة أخــرى، 
مكــا وضعتــه يف طريــق حنــو حيــاة جديــدة، جلهــة احتضــان 
فنائــه املتوقــع، وإجيــاد ذلــك اإلحســاس الفاقــد للهــدف، مــا 
يســاعده أيضــا يف إضفــاء إرشاقــات مــا عــى حيــوات 
ــن املســنات. ــه م ــا يقدم ــه وإىل م ــن احملتاجــني إلي اآلخري

وبقــدر مــا يســتتع مشــاهد الفيــم بالتســلية املخبــوزة 
ــح الظــروف  ــردي تتي ــة ألب ــإن املخرج ــة، ف ــار هادئ ــى ن ع
املامئــة لرتســيخ واقــع املــاكن وتعزيــز ســطوته، حيــث 
االعرتافــات الدامعــة بالوحــدة تــرتق اإلجــراءات، تلهيــا 
ومضــات مــن الغضــب وحــى املــوت.. وهنــا تمنــو مداخــل 
مذكــرات ســرجيو ويومياتــه، حبيــث تصبــح أكــر اســتبطانا 
ــّل  ــأن تط ــة ب ــاة الواقعي ــال للحي ــة مبــا يفســح املج ومرجعي
ــد" تشــييل، عــر شــاعرية  ــني نظــارات "جميــس بون ــن ب م
ــدًا عــن  ــة، بعي ــة العاطفي ــا مــن األصال ــوع م متورطــة يف ن
"اللكيشــهيات" الرسديــة، الــي ُتحســق يف هــذا الفيــم 
لصــاحل حاكيــة تســتحيل مــع الوقــت حاكيــات ذات مغــزى.
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بعــد فــوز األرجنتــني املَُتــوهِّ بربــع هنــايئ بطولــة 
كأس العــامل لكــرة القدم يف املكســيك يف العام 1986 
عــى إجنلــرا هبَدَفــني مقابل هدٍف واحــٍد، يف الثاين 
َر عــدٌد مــن  والعرشيــن مــن ُحزيــران )يونيــو(، قــَرّ
واكالت املراهنــات الريطانّيــة إعــادة النقــود إىل مــن 
راهنــوا عــى التعــادل بــني املنتَخَبــني، عــى اعتبــار 
أن هــدف دييغــو أرمانــدو مارادونــا األول، الــذي جاء 
عــر "يــد الــرَّّب"، يف تــرحٍي مثــٍر للجــدل لــه مكــا 
يه مســَرُتُه عــى الــدوام، مل يكــن حصيحــا، مــع أن 
املــرء قــد يقــول إن اهلــدف الثــاين اكن هبدفــني، حيــث 
راوَغ -قبــل التجسيــل- نصــَف املنتخــب اإلجنلــزي، 
ــون، عــى  ويف املــوروث الشــعيب األرجنتيــين يقول
ســبيل الدعابــة: "إن اهلــَدَف الــذي يــأيت مبثــل هــذه 

الصــورة ال ُبــدَّ أن حُيَتَســب هبدفــني".

املهــم، واحلديــث ال يــزال للصحــي األرجنتيــين لوثيانــو 
برنيــي يف كتاِبــِه "أغــرب احلاكيــات يف تــارخي املونديال"، 
الصــادر برتمجتــه العربيــة عــن "مســى للنــرش والتوزيــع"، 
أنــه، وبعــد مــرور عرشيــن عامــا عــى هــذه املبــاراة حــاول 
ــداَء  ــورث؛ االعت ــان ويل ــدىع إي ــزيٌي غاضــٌب ُي ــٌن إجنل ُمراِه
بــا لملنتخــب  عــى مارادونــا عندمــا قــاَد مباراِتــِه األوىل مدرِّ
األرجنتيــين أمــام إســكتلندا يف التاســع عــرش مــن ترشيــن 
ــل  ــْت الرج ــة اعَتَقلَ ــاين )نومفــر( 2008، إال أن الرشط الث
ــارك  ــدن ب ــِه الدخــول إىل ملعــب هامب ــاء حماولِت اهلــاجئ أثن
ــذي قــال  ــو ال ــع رأس اللــص"، ه ــاطور لـ"قط مســلحا بس
لرجــال الرشطــة الذيــن أوَقفــوه إنــه اكن قــد راهــَن بأمــواٍل 
كثــرٍة يف العــام 1986 عــى فــوز املنتخــب اإلجنلــزيي، 
وبعــد اخلســارة هبــديْف مارادونــا بــات مديونــا، بــل إن 

ــُه. َرْت ــُه َهَ زوَجَت

ــُه  ــا وثََّق ــن مضــن م ــْت م ــات، ليَس ــذه احلاكي ــٌح أن ه حصي
املخــرج الريطــاين الهشــر أســيف اكباديــا، يف فيمِلــِه 
التأثــر  حــدَّ  والبــاكء،  الضحــك  حــدَّ  املُْذِهــل  الوثائــيّق 
واالندمــاج، حــدَّ القفــز عاليــا والســكون، وحــدَّ الــراخ 
أيضــا، لكــن يف الفيــم هــذا مــا مــن شــأِنِه أن ُيدهــَش 
املُشــاِهد بــل ويْدَهَســُه أيضــا. احلديــث هنــا عــن الفيــم 
رام  رسيــة  يف  وُعــِرَض  مارادونــا"،  "دييغــو  الوثائــيق 
فلســطني  "أيــام  مهرجــان  فعاليــات  األوىل، مضــن  اهلل 

الســيمنائية".

والفيــم الــذي ُيــراِوُح مــا بــني حيــوات مارادونــا الخشصيــة 
ــاة، تتــي املشــكات..  ويف املاعــب "حيــث تتــي احلي

خيتــي لّك يشء"، مكــا يقــول األســطورة األرجنتيــين، 
وخاصــًة يف الفــرتة الذهبيــة لــه يف إيطاليــا، وحتديــدًا 
مــع نــادي نابــويل، واملنتخــب األرجنتيــين، وزمنّيــا مــا بــني 
العــام 1984 وحــى مطلــع تســعينّيات القــرن املــايض. 
فــي "إفريقيــا إيطاليــا" مكــا أمساهــا دييغــو، حتــّول ليــس 
فقــط إىل معبــود امجلاهــر، بــل إىل مصــدر إهلــاٍم وإشــعاٍع 

ــٍة أيضــا. وبرَك

ويف الفيــم الرحلــة، مثــة كثــٌر مــن القصــص الــي ُتاِحــق 
املوهبــة األســطورية إىل مقــة أجمــاده بفــوز منتخــب بــاده 
ــذي ظــلَّ لســنواٍت  ــويل -ال ــادي ناب ــوز ن ــامل، وف ــكأس الع ب
ــُل قامئــة نــوادي كــرة القــدم اإليطاليــة- ببطولــة  كثــرٍة يتذيَّ
الــدوري، ومــن مث انتاكســاته املتتاليــة حــى ســَقَط يف أكــر 
ــّرًة أخــرى إىل  ــودة م ــن الع ــا م ــَن معه ــٍة مل يتكَّ ــن هاوي م

بــا، وبعــد ســنواٍت طــوال. املاعــب إال ُمَدرِّ

ــرِّج اكباديــا  وجــاء هــذا الفيــم بعــد سلســلة جناحــاٍت لمُلَه
ــا"  ــز "بافت ــدة جوائ ــاكر، وع ــزة األوس ــى جائ ــل ع احلاص
ــن  ــرٍة م ــٍة وأخ ــٍة ثالث ــة، حكلق ــام وأمعــال تلفزيوني ــن أف ع
ُثاثيَِّتــه الــي تناَولَــت ثميــة "مــآيس املشــاهر"، حيــث 
ــيارات  ــباق الس ــطورة س ــد أس ــث بع ــا" الثال اكن "مارادون
األغــاين  واكتبــة  واملغنيــة  أيرتــون"،  "ســينا  الرازيــيل 
اإلجنلزييــة إميــي وايهنــاوس، والــي ُتوّفَيــْت عــن معــر 27 

عامــا يف العــام 2011.

وتصنيــف "مــآيس املشــاهر" دقيــٌق إىل درجــٍة كبــرٍة فميــا 
يتعلَّــق بفيــم "دييغــو مارادونــا"، فهــو ليــس فيملــا رياضّيــا 
رصفــا، وال هــو فيــٌم تارخيــيٌّ حمــض، مــع أنــه ال ُيْغِفــُل يف 
ــَث عــن  ــة، احلدي ــدم العاملي ــرة الق ــة أســطورة ك ــِه لرحل َتَتبُِّع
طفولتــه وفقــِره وأرسِتــِه األوىل كطفــٍل بــني مخســة، ومــن مث 
ــة  ــه الثانيــة مــع زوجتــه وابنَتيــه، واحلاكيــة اخلفّي ِت عــن ُأرْسَ
البنــه املثــر للجــدل "دييغــو مارادونــا جونيــور"، والــي 

امتــدَّت ألكــر مــن ربــع قــرن.

ويف "ميتــا" الفيــم ميكــن قــراءة مــا ُييلنــا إىل ذلــك 
مارادونــا،  داخــل  يعتــل  الــذي اكن  الطبــيق  الــراع 
ليحقِّــَق مــا ميكــن وصُفــُه بـ"انتصــار الفقــراء"، متقاطعــا يف 
ذلــك مــع نابــويل وســاّكهنا الذيــن اكنــوا يعانــون ليــس فقــط 
ــاء  ــة أيضــا مــن أبن ــة، بــل مــن العنري مــن الفقــر والبطال
ــبة  ــات مقّدســا بالنس ــذي ب ــم، ليــأيت "املخلِّــص" ال جلدهت

يوسف الشايب

5455



لدهيــم، لدرجــة أن عينــًة مــن دِمــِه ُأوِدَعــت يف الكنيســة 
للتــرُّك هبــا، لكــن الحســر ينقلــب عــى الســاحر يف مدينــة 
ــة  ــا اخلفّي ــن عوامله ــرج ع ــف املخ ــي يكش ــيطان"، ال "الش

ــو نفســه. ــوامل دييغ ــو حــال ع ــة، مكــا ه وغــر اخلفّي

ــُه كواحــٍد مــن أهشــر وأبــرع صانــي  ــف اكباديــا ِحْنَكَت وظَّ
ــًة  َز مقطوع ــَرّ ــامل، فط ــة يف الع ــة التجسيلي ــام الوثائقي األف
ــا، عــر قطــٍع  ــًة ســاحرًة لكمســات مارادون ــًة وتوثيقي بري
متناثــرٍة بــل ومتناقضــٍة أحيانــا، مكــا يف بعــض التعليقــات 
عــى مبــاراة األرجنتــني وإجنلــرتا، آنفــَة الذِّكــر، والــي 
وَجــَد فهيــا البعــض أن هــذا الاعــب أعــاد باحليلــِة وباملوهبــِة 
الفــّذِة االعتبــاَر بــل واهليبــَة لبــاده، وكأنــه يثــأُر خلســارهتا 
يف حــرب فوكانــد، ولكــن داخــل املســتطيل األخــر هــذه 

املــّرة.

واســتطاع املخــرج الريطــاين براعتــه أيضــا أن ُيْظِهــَر 
جحــم التناقــض اجُلــّواين حــدَّ االنقســام مــا بــني "دييغــو" 
اإلنســان، االبــن، والشــقيق، والــزوج، واألب، والعشــيق، 
والصديــق، ومــا بــني "مارادونــا" تلــك الخشصيــة الــي 
صَنَعهــا لنفســه الاعــب، وصنعهتــا لــه امجلاهــر ووســائل 
اإلعــام، فبــات "بطــًا"، أو حــى "نصــف إلــه" يف "املدينــة 
ــن  ــد ع ــر البعي ــه غ ــقط رأس ــال مس ــو ح ــرة" مكــا ه الفق

ــرس". ــس آي "بيون

ٌ يتنــام  وبالتــوازي مــع تــخُّ شــعبيَِّته، اكن هنــاك تــخُّ
يف الــا مســؤولية الــي اكنــت ُتراِفُقــُه يف غالبيــة ســلوكياته 
ــام  ــة يف الع ــة الهناي ــت بداي ــدم، فاكن ــرة الق ــن ك ــدًا ع بعي
1990، وحتديــدًا مــع مبــاراة األرجنتــني ضــد إيطاليــا يف 
"نابــويل"، والــي أقــى فهيــا "البطــل" املنتخــَب الوطــين 
للفقــراء واألغنيــاء.. ومــع إثارتــه للجــدل يف نقطــة التحــول 
الدراماتيكيــة تلــك، تبــدأ رحلــة "هنايــُة رجــٍل جشــاع"، 
ــر مــن اإلنتاجــات  ــم شــديد االنســيابية حكــال الكث يف في
ــٍم  ــرة، ليخــرج بفي ــن احلشــو والرث ــدًا ع ــة، بعي اهلوليوودي
وإهبــارًا  متعــًة  تفيضــان  الســاعتني،  عــن  قليــًا  يزيــُد 
وجاذبيــًة مغناطيســيًة، جتعــل املشــاهد يلتصــق يف كرســيِِّه 
ــت  ــا اكن ــًا، مك ــر جح ــة أو األصغ ــة العماق ــام الشاش أم
الكــرة تلَتِصــُق بــني قــديَمْ "املعجــزة" مارادونــا.. ســاعتان 
ــٍل، ليخــُرَج املُشــاِهُد مشــدوها لفــرط  ــّران دون حلظــة مل مَتُ
ُ إال النــذر اليســر مــن عبقريــة  عبقريــة الفيــم الــي ال ُتَشــلِّ

ــبُّ أكــر! "دييغــو" أو "مارادونــا"، أهيــا حُتِ
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فيــم "صيــف غــر عــادي" لملخــرج الفلســطيين مكــال 
اجلعفــري، واحــٌد مــن األفــام الوثائقيــة الــي ُعِرضــْت يف 
مهرجــان أيــام فلســطني الســيمنائية بنخَسِتــه الســابعة، 
ــيق  ــم الوثائ ــان الفي ــِرض يف مهرج ــد ُع ــذي اكن ق ــو ال ه
بســويرسا، والــذي انتظــم افرتاضيــا، مــا دَفَعــُه للقــول: 
ــا، ولكــن بســبب اجلاحئــة  ــا مجيع ــِرَض علين ــر ُف "هــذا األم

والعــروض االفرتاضيــة فــإن الفيــم وصــل إىل مجهــوٍر 
واســٍع وعــدٍد أكــر ممــا هــو معتــاد، ويف أماكــن أكــر بكثٍر 
ممــا يــدث عــادًة يف الوضــع الطبيــي. فقــد وَصلَْتــين 
ــٍة  ــم مــن أماكــن خمتلف ــدٌة ممــن شــاهدوا الفي رســائل عدي
يف العــامل، مثــل ســيدين، بيــت حلــم، ولميــا وغرهــا".. "مكــا 
أتــاح للصحافيــني فرصــة املشــاهدة ممــن ال يتكنــون مــن 
الســفر إىل املهرجانــات. وهــذا ال ُيَقلِّــُل مــن أمهيــة عــرض 
الفيــم يف دور الســيمنا وااللتقــاء بامجلهــور بشــل مبــارش، 
ــني  ــا ب ــة م ــة االفرتاضي ــة الســيمنا، فالعاق ــرض بقاع والع
املخــرج ومجهــوره ال محمييــة فهيــا، بــل يه عاقــٌة بــاردة".

وتابــع اجلعفــري يف ذات اإلطــار: "جمــرد عــْرض هــذا األمــر 
ــن"، ســيؤِثُر ســلبا  ــدًا ألن العــرض "أون الي ــار جــداًل ونق أث
عــى مجهــور املهرجانــات، لكــن يف الهنايــة مت قبــول األمــر، 
ألنــه اكن مــن املُْزَمــع تقــدمي عروضهــم يف أيلــول )ســبتر( 
ــدًا  وترشيــن الثــاين )أكتوبــر( مــن هــذا العــام، ومل يكــن مؤكَّ
ــت  ــي اكن ــب رأيي الخش ــْرض. حس ــا يف دور َع تقدميه

ــًة جيــدًة جــدًا، وغــر متوقعــٍة لملهرجــات نفهســا، مــا  جترب
ــب  ــة إىل جان ــح الفرصــة للتفكــر بالعــروض االفرتاضي ُيتي
امجلهــور  ــع  توسُّ بســبب  املبــارشة،  احملليــة  العــروض 
ــان  ــول إىل مهرج ــن الوص ــزون ع ــن يعج ــول إىل م وللوص
ــق  ــا مــن شــأنه أن خيل ــل "اكن" الســيمنايئ أو غــره، م مث
ــني  ــي األول وب ــرض العامل ــني الع ــا ب ــوازن م ــن الت ــًة م حال
أن  املضحــك،  األمــر  أوســع.  مجاهــر  اىل  الوصــول 
املهرجــان العاملــي، ومــن خــال العــرض االفــرتايض فعــًا، 
ــًة يف  ــُه عاملــيٌّ بالفعــل، بيمنــا ال تكــون عاملي ــَق فكــرَة أنَّ حقَّ

ــدويل". ــٍة خــال املهرجــان ال ــٍة معين مدين

وعــادًة مــا تــدور أفــام املخرج الفلســطيين مكــال اجلعفري، 
ــة واملــدن الفلســطينية يف  ــا والرمل هــا مــا بــني ياف أو معمَظُ
الداخــل احملتــل، وبيهنــا فيملــه "صيــف غــر عــادي" الــذي 
يعــود فيــه إىل الرملــة، وحتديــدًا يف متــوز مــن العــام 
2006، ويــدور حــول قصــة َريْم جحــارٍة عــى ســيارة 
الوالــد، أي والــده، مــا جيعُلــُه يســتعنُي باكمــرا مراقبــة لعلَّــُه 
يكتشــف الفاعــل، ولكــن بعــد وفــاة األب يف العــام 2015، 
ُيقــرر اجلعفــري أن يكــون هــذا فيملــه اجلديــد.. مفــا حاكيــة 

ــة هــذه؟! ــل اخلــاص باكمــرا املراقب التجسي

وعــن هــذا قــال اجلعفــري يف حديــٍث إلذاعــة "مونــت اكرلــو" 
الفرنســية: "اكن األمــر مصادفــًة خــال زيــاريت إىل الرملــة، 
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وســؤال شــقيقي يل عــن مشــاريي اجلديــدة، فأجبهُتــا 
أنــين أكتــب حــى إجيــاد متويــل، فأشــارت يل بوجــود 
فعــًا  وهــذا  مهنــا،  أســتفيد  رمبــا  )رشائــط(  اكســيتات 
مــا حصــل.. مجعهُتــم رمغ الغبــار وأخذهُتــم مــي إىل 
ــاكن  ــادوين إىل امل ــد أع ــدأُت يف مشــاهدهتم. لق ــني، وب برل
ــام  ــادة يف الع ــذه امل ــل ه ــد مت تجسي ــة، اكن ق األول، الرمل
2006، ويف ذات الهشــر الــذي عرضــُت فيــه فيــي األول 
"الســطح،" ويف هــذه األثنــاء اكن والــدي عــى مــا يبــدو 
ُيَصــوِّر فيملــا آخــر، معرِتفــا: "عاطفيــا أنــا متعلــٌق جــّدًا هبــذا 
ــره، ومــن  ــام بتصوي ــدي هــو مــن ق ــٍة؛ وال ــم، مفــن جه الفي
جهــٍة أخــرى؛ القميــُة الفنيــُة لــه عاليــٌة.. اكن التصويــر مــن 
زاويــٍة واحــدٍة يف الشــارع. كنــُت دامئــا أراهــا عندمــا أفتــح 
بــاب البيــت، فعــدُت بذكريــايت إىل هــذا املــاكن.. مــا تربَّيــُت 
ــا يه وكأنَّ  ــْت مك ــه بقَي ــا رأيُت ــًا م ــاهدايت طف هيلع، ومش
ــَف، وهــذه الفكــرة وراء لك تصويــٍر فوتوغــرايفٍّ  الزمــَن توقَّ

ــن". ــف الزم وتوقي

ــٌم عاطــيٌّ ومحــيٌّ يف ذات الوقــت، وفــق "مونــت  هــو في
اكرلــو"، مكــا أنــه يتجــاَوُز احلــدوَد بــني الفنــون عى مســتوى 
الشــل، فهنــاك الاكمــرا الــي ُتَصــوُِّر، وهنــاك فــن فيديــو، 
الفيــم  الفنــون مرتابطــًة، وجنــد  والــرمس، حبيــث جنــد 
يتــأرحج مــا بــني األســود واألبيــض ومــا بــني األلــوان، 
وأيضــا مــا بــني القــدمي واجلديــد، وكأن الســيمنا لديــه محِتــُل 

ــذا التشــابك، ورمبــا االشــتباك. لك ه

وهنــا اعــرتف اجلعفــري، يف حديثــه مــع اإلذاعــة الفرنســية: 
لــدّي احلريــة الاكملــة للربــط بــني هــذه الفنــون ولاجتــاه إىل 
ــا بعيــدًا عــن أي قالــٍب حمــدٍد ومعــروٍف،  املــادة الــي أحهبُّ
ــي معرفــة مــن اكن  عندمــا بــدأُت مبشــاهدة املــادة اكن مَهّ
َيــريم احلجــارة عــى الســيارة، وحبثــُت ومل أجــده ألن 
ْثــُت إىل  الصــور اكنــت عبــارة عــن مشــاهَد ليليــٍة. حتدَّ

ــن "الاكســيتات". ــد م شــقيقي، ووجــدت املزي

وكَشــَف: البحــث عــن هــذا الخشــص اكن الســبب الرئيــي 
يف إخــراج ووجــود هــذا الفيــم. اكن هنــاك خمــِرٌج فرنــيٌّ 
ــَزُم مســدٌس وامــرأٌة"، ويف حالــي  ــٍم يل يقــوُل "لصناعــة في
ــَر  ــيق جحــرًا"، وباملشــاهدة الحظــُت الكث "جحــٌر ورجــٌل ُيل

مــن اجلــران والكثــر مــن التفاصيــل، والحقــا حتوَّلـَـْت هــذه 
التفاصيــل إىل جــزٍء مــن الفيــم، والــي ســاعَدْتين يف 
ــب..  ــور ال ُتْكَت ــذه األم ــم، ألن ه ــل الفي ــاء هي ــاج لبن املونت
ــاج هــذا  ــِة دمٍع إلنت ــت حمظوظــا بإجيــاد جه ــة، كن وللحقيق

ــا. الفيــم يف أملاني

والافــت أنــه اكن هنــاك دوٌر للتــوارخي الــي ذكرها اجلعفري 
يف الفيــم، والعــودة اىل أبعــد مــن ذلــك أثنــاء البحــث مّعــن 
يــريم احلجــر، ويف الهنايــة اكن املهــم هــو تلــك اليوميــات 

الــي حَدَثــْت وحتــدث.

ونــوََّه اجلعفــري: اكن التصويــر يف هشــر متــوز )يوليــو( 
2006، واكنــت مّثــة حــرب عــى لبنــان، لكــن الرملــة بعيــدٌة 
ــوق  ــوادًا ف ــخ م ــدي اكن ينس ــم أن وال ــرب"، امله ــن "ال ع
بعضهــا البعــض عــى "الاكســيتات"، مــا خلـَـَق مــوادًا جديــدًة 
ــا  لَه ــاك عــدة لقطــاٍت يف الفيــم تركهُتــا مكــا جسَّ ، هن ــديَّ ل
ــاج اكن  ــن املونت ــدف م ــي أن اهل ــاٍج، لقناع أيب دون مونت

ــْن كــرَسَ زجــاج الســيارة..! التحــّري، التحــّري معَّ

يف هــذا النــوع، مثــة تشــويٌق جيعــل املُشــاهد يبحــث معــك 
ــرى  ــوٍر أخ ــُت إىل أم َع ــا تفرَّ ــن هن ــل، وم ــة الفاع ــن ماهي ع
ــُت إلهيــا أحــٌد  مثــل الخشصيــات يف الشــارع الــي ال َيْلَتِف
يف الوضــع الطبيــي مثــل املــارة.. هنــاك خصوصيــٌة أيضــا 
ــَر بعــد النكبــة  يف كــون الشــارع الــذي متَّ التصويــر فيــه ُهِ
ــَح هلــم بالبقــاء، ممــن اختبــؤوا  ومــن تبقَّــوا مه ِقلَّــٌة مّمــن مُسِ

يف ديــر الاتــني، مــائت مــن أصــل 25 ألــف نمســة.

ــارة امجلــل"،  ــامس "ح ــَرُف ب ــت ُتْع ــة اكن ــك املنطق ــع: تل وتاب
واليــوم هــو احلــّي الــذي يقطُنــُه فلســطينّيو الغيتــو العــريب.. 
الفيــم اكن مبثابــة كــٍز، ألن الاكمــرا صــوََّرْت لك مــن 
َســَكنوا هــذا احلــي، وكأن الاكمــرا َصَنَعــْت معجــزًة مل 
ــُه،  ــْت لك خشــٍص حقَّ ــث أعَط ــا مكخــرٍج، حي ــن ألصنعه أك
ــة الفلســطينية مهمــٌة  ــة الوجــود يف احلال ا أن قضي ال ســميّ
ُ يف وجــود  وحيويــٌة جــدًا، فــا يــزال هنــاك مــن ُيَشــلِّ
ــذ 1948 وأوالدمه  ــت من ــي عاش ــطينية ال ــال الفلس األجي

وأحفــادمه.

واشــتغل اجلعفــري كثــرًا عــى حتويــل الصــوت يف الفيــم 
إىل "بطــل"، فــاكن الفيــم صامتــا يتخلَُّلــه بعــض العناويــن، 
َل بعــد ذلــك، يف العمــل عــى إعــادة الصــوت، حفــى  مث حتــوَّ
رُشب املــاء نمسُعــُه، و"الُكّحــة"، وصــوت مــا اكن يســقط عــى 
األرض. وعــن ذلــك قــال املخــرج: بــدأُت مونتــاج املــادة دون 
صــوت، مث بــدأُت العمــل عــى الصــوت، وهــذا اكن التحــّدي 
األكــر، فاكنــت يل عــّدة زيــارات للرملــة وتجسيــل أصــوات 
لـَـْت مهنــا الاكمــرا، ومهنــا تجسيــات  مــن الزاويــة الــي جسَّ
البيــت الــي أضافــت شــاعريًة إىل الفيــم، ومهنــا تجسيــاٌت 
ــبُّ  مــع ابنــة اخــي داريــن دبــي، ويه طفلــٌة موهوبــٌة وحُتِ
للحــراكت  االســتوديو  يف  تجسيــاٌت  وهنــاك  الفنــون، 
الــي تــمُِّ أمــام الاكمــرا، ويه أصــواٌت ُمَتَخيَّلَــٌة وغــر 
واقعيــة، وبالتــايل األصــوات مدجمــٌة بــني تجسيــات الرملــة 
ــايل  ــُت عــى الصــوت لعــاٍم اكمــٍل، وبالت واالســتوديو.. مِعْل

فهــذا الفيــم خيَتلِــُف عــن غــره يف الكثــر مــن اجلوانــب.

ــْد  ــاد مل تُع ــذه الب ــت: ه ــة داري ــت الطفل ــصٍّ قال يف آخــر ن
لنــا، حيــث حســُب اهلويــة واالنتظــاُر الطويــل"، لكــّن صوهَتــا 
وكاَمهــا اكن يبعــث عــى األمــل. خاصــًة ويه تتحــدث عــن 

والدهتــا وجدهــا.
ــَل  ــبُّ العم ــو": أِح ــت اكرل ــع "مون ــه م ــري حديث وخــم اجلعف
ِشــْبَه البيــي حيــث املونتــاج يف البيــت، ولكــن يف فيــٍم 
ــر، خاصــًة إذا اكن  ــل أك ــوَن التوي ُض أن يك َ ــرتَ روايئٍّ ُيْف
هنــاك خشــوٌص كثــرٌة ورسٌد تارخيــّي، ولكنــين سأســتُر 
يف اإلنتــاج، وإن كنــت ســأحتاج إىل مشــاركة منِتجــني 
ــاظ عــى  ــة احلف ــٍر أكــر، مــع حماول ــن وطــامق تصوي آَخري
احلريــة،  قلَّــت  املصــادر  كــُرَت  لكــا  ألنــه  االســتقالية 
مشــّددًا: جيــب إجيــاد حالــة تــوازٍن مــا بــني الــدمع والتعبــر 
عــن األفــاكر، دون التنــازل عهنــا أو عــن اللغــة الخشصيــة. 
ــُت  ــك أهَني ــين يف أّي معــلٍ يل، ولذل ــي هُتِمُّ ــة يه ال احلرّي

ــدمع. ــل إجيــاد ال ــم حــى قب الفي
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دورة استثنائية تنطلق اليوم… »أيام فلسطن 
رمان الثقافيةالسينمائية« يفتتح بـ »ال وجود للشيطان«

بالرشاكــة مــع وزارة الثقافــة الفلســطينية وبلدية رام 
اهلل، تنطلــق اليــوم الثالثاء 20 ترشيــن األول/أكتوبر 
الســاعة الســابعة مســاًء يف قــر رام اهلل الثقــايف 
الســيمنائية"  فلســطني  "أيــام  مهرجــان  فّعاليــات 
الــدويل يف نخستــه الســابعة واالســتثنائية والــي 
ستســمر لغايــة 26 مــن الهشــر عينيــه يف مدينــي 
رام اهلل وبيــت حلــم ومبــا يتالمئ وإجــراءات اجلهات 
الــرشوط  مراعــاة  ومــع  الفلســطينية  احلكوميــة 
ســالمة  لضــان  والوقائيــة  الصحيــة  واملعايــر 
امجلهــور، فميــا مت تأجيــل عــروض املهرجــان يف لك 
مــن القــدس وحيفــا وغــزة نظــًرا الســمرار اإلغــالق 

ــا. املفــروض بســبب جاحئــة كورون

ــود  ــراين "ال وج ــم االي ــام الفي ــذا الع ــان ه ــح املهرج ويفتت
للشــيطان" لملخــرج دمحم رســولوف واحلائــز عــى جائــزة 
"الــدب الذهــي" يف مهرجــان برلــني الســيمنايئ الــدويل 
ــريب  ــامل الع ــه يف الع ــرض األول ل ــو الع ــام 2020، وه لع
وفلســطني. مكــا ويشــارك يف املهرجــان أكــر مــن 30 
فيلـــًا دولًيــا وعربًيــا وحملًيــا، يمشــل أفاًمــا طويلــة )روائيــة 
ووثائقيــة( وأفاًمــا قصــرة، قســم مهنــا ســيعرض بالرشاكــة 
Clermont Fer�  مــع مهرجــان لكرمونت فراند الفرنــي،

rand، وهــو مــن أمه املهرجانــات الدوليــة لألفــام القصــرة 
ــة  ــة وأجنبي ــن دول عربي ــام م ــأيت هــذه األف ــامل. وت يف الع
مهنــا إيــران والصــني وفرنســا وأمريــاك والســودان وتشــييل 
وأفغانســتان ولبنــان واألردن والعــراق وتركيــا ورصبيــا 
ــا والســويد وفلســطني.   ــا وســوريا وغان ــا وإيطالي وبريطاني

ــرج  ــدمك" لملخ ــًوا مل جن ــم "عف ــام في ــذه األف ــرز ه ــن أب م
عــن  "احلديــث  وفيــم  لوتــش،  كــني  الهشــر  الريطــاين 
األجشــار"  لملخــرج الســوداين صهيــب قســم البــاري، 
ــو  ــرج الســوداين أجمــد أب ــن" لملخ و"ســتوت يف العرشي
العــا، الفيــم اللبناين "1982" لملخــرج وليد مونس، والفيم 
الصيــين "غبــت طويــًا يــا بــين" لملخــرج وانــغ هياوشــواي، 
ــم  ــا، وفي ــا" لملخــرج آســيف اكبادي ــو مارادون ــم "دييغ وفي
ــرج  ــص" لملخ ــن الن ــرج ع ــل خ ــة ممث ــو.. حاكي ــارس حل "ف

ــل" لملخــرج  ــرح، و"مســافر منتصــف اللي الســوري رايم ف
األفغــاين حســن فازيــيل، والفيــم اإليطــاىل "اختفــاء أيم" 
لملخــرج بنيامينــو باريــي، و"بــروت احملطــة األخــرة" 
لملخــرج اللبنــاين إيــيل مكــال، وفيــم "بــني اجلنــة واالرض" 
ــذي ســيم عرضــه  لملخرجــة الفلســطينية جنــوى جّنــار وال

ــام املهرجــان.    ــل خت مضــن حف

ــرامك  ــة ت ــطينية أمهي ــة الفلس ــدت وزارة الثقاف ــا، أك بدوره
الفعــل واإلجنــاز الــذي حققــه املهرجــان عــى مدى الســنوات 
ــرشااكت االســرتاتيجية فميــا  ــن خــال معــق ال ــة م املاضي
العضويــني  الــرشاكء  الــوزارة و"فيــم الب" ومجيــع  بــني 
ــل ســوداوية  ــه يف ظ ــوزارة إىل أن ــان. وأشــارت ال لملهرج
كوفيــد19-،  جاحئــة  انتشــار  بســبب  العاملــي  املهشــد 
والظــروف االســتثنائية الــي يعيهشــا الشــعب الفلســطيين، 
فلســطني  أيــام  مهرجــان  مــن  الســابعة  النخســة  تــأيت 
مواصلــة  عــى  الفلســطيين  قــدرة  لتؤكــد  الســيمنائية 
ــا  التحــدي واإلرصار والتســك باألمــل انطاقــا مــن إميانن
الــراخس بطاقــات مبدعينــا وقدرهتــم املتجــددة عــى تطويــر 
املهشــد الســيمنايئ الفلســطيين والوصــول بــه إىل خمتلــف 
احملافــل والفضــاءات حامــا صــوت وصــورة فلســطني 

وتطلعاهتــا.

ــة رام  ــد رئيــس بلدي يف هــذا الســياق أكــد م. مــوىس حدي
اهلل "إن مهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية " الــذي يــأيت 
ــه  ــامل ل ــا تعصــف بفلســطني والع ــات جاحئــة كورون وتداعي
ــرض عــى  ــذي ف ــاكين ال ــد امل ــة خاصــة، مفــع التباع أمهي
اإلنســانية، كرســت الثقافــة والفنــون نفهســا  عــى أهنــا 
الفضــاء اجلامــع القــادر عــى التاكتــف وبنــاء شــباكت 
تضامــن قــادرة عــى خلــق أولويــات جديــدة ومفاهــمي معــل 
ــام فلســطني الســيمنائية هــو  ــد "أي ــة". وأضــاف حدي خمتلف
حــدث ســنوي ننتظــره، وهــو مســاحة لتقدمي أفام فلســطينية 
وعربيــة وعامليــة احرتافيــة، تــري النقــد الفــين واملنــاخ 
الثقــايف يف املدينــة، وتســامه يف التمنيــة الثقافيــة العامــة، 
وتســتقطب  للســيمنا،  أوســع  تدرجييــا مجهــورا  وتبــين 

ــة رام اهلل". ــة يف مدين ــق حال ــني، وتل ــرشات املبدع ع

عــا يوميات املهرجان : الســيدة  الب"  "فيــم  مؤسســة  يف  امللكفــة  املديــرة 
ســامة علقــت مــن جانهبــا "واجــه املهرجــان هــذا العــام 
ــة  ــت يف الظــروف االســتثنائية وحال ــة متثل ــات إضافي حتدي
الرتقــب الدامئــة ألي تغيــرات طارئــة قــد حتــدث بســبب 
الوبــاء حتــت علينــا أن نضــع دامئــا خطــط بديلــة. مكــا أن 
اإلجــراءات الوقائيــة الــي تبناهــا املهرجــان فرضــت علينــا 
حمدوديــة لملقاعــد حــدت مــن قدرتنــا عــى إطــاق املهرجــان 
مبشــاركة مجيــع رشاكئنــا والعاملني يف املهشد الســيمنايئ 
الفلســطيين الــذي منعــت تعقيــدات الســفر وجــود عــدد كبــر 
مهنــم معنــا أيضــا هــذا العــام بالــرمغ مــن مشــاركة أفامهــم 

ومشــاريع أفامهــم يف املهرجــان".  

بالرشاكــة  الســيمنائية"  فلســطني  "أيــام  مهرجــان  ينظــم 
وبــدمع  الفلســطينية  الثقافــة  ووزارة  رام اهلل  بلديــة  مــع 
ــت  ــاق(، والبي ــون )آف ــة والفن ــريب للثقاف ــدوق الع ــن الصن م
الدامنــاريك يف فلســطني، ومنمظــة دمع االعــام الــدويل 
)IMS( والقنصلية الفرنســية يف القدس، وشــبكة الشاشــات 
ــات  ــة املرشوب ــك االحتــاد ورشك ــة بن ــاس( وبرعاي ــة )ن البديل
الوطنيــة، وبرعايــة إعاميــة مــن تلفزيــون فلســطني، وراديــو 

الثقافيــة ومنصــة االســتقال  24 أف أم، وجملــة رمــان 
الثقافيــة. وبالتعــاون مــع املراكــز واملؤسســات الثقافيــة يف 
املــدن امخلســة. يف القــدس مــع املعهــد الفرنــي ومؤسســة 
املعمــل للفــن املعــارص ويف مدينــة رام اهلل مــع لك مــن 
مــرسح وســيمناتك القصبــة ورسيــة رام اهلل ومؤسســة عبــد 
ــة بيــت حلــم مــع دار يوســف  احملســن القطــان، ويف مدين
نــري جــارس للفــن والبحــث، ويف مدينــة حيفــا مــع مجعيــة 
الثقافــة العربيــة ويف مدينــة غــزة يقــام بالتعــاون مــع املعهــد 

ــة.  ــي يف املدين الفرن

مــن اجلديــر ذكــره أن "فيــم الب - فلســطني" تأسســت عــام 
2014 مكؤسســة غــر رحبيــة، تقــوم رؤيهتــا عــى صناعــة 
إنتاجيــة وديناميكيــة لألفــام يف فلســطني عــن طريــق توفــر 
فضــاء مثــايل للجمــع بــني صنــاع الســيمنا هبــدف التحفــزي 
ــام  ــادل اخلــرات، وتشــكيل مصــدر إهل ــم، و تب ــى التع ع
ــة، مــن  ــام فني ــاج أف ــة إىل إنت ــم البعــض، باإلضاف لبعضه

خــال عــرض خمــزون متنــوع مــن األفــام للجاهــر.

6465



ما  يف »أيام فلسطن السينمائية«  رجا دبية... مكرَّ
ومستعادًا من أصدقائه

مساح بصول

خــالل افتتــاح مهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية" 
مت تكــرمي الراحــل رجــا دبيــة، مــم وتقــين صوت، 
إبــن النــارصة الــذي غادرنــا مؤخــًرا تــاراًك وراءه 
ــالم  ــل الصــوت ألف ــم وتجسي ــن تصم ــا م ــا غنًي إرًث

فلســطينية وأخــرى.

يف العــام 2018 اكن املهرجــان نفســه قــد أعــد تقريــًرا 
قصــًرا عــن رجــا ومعلــه مضــن معــل مصــور يمــل امس 
"انــت يف فــرمي"، فيــه حتــدث رجــا عــن الســيمنا الفلســطينية 
ــذايت، ويه مســاحة  ــد ال ــة جــًدا للنق ــا: "الســيمنا مهم قائ
تتيــح التعــرف عــى اآلخــر والتعاطــف مــع اآلخــر. الســيمنا 
الفلســطينية شــقت طريًقــا جيــًدا عــى مســتوى اإلنتــاج 
ــة. أدعــو امجلهــور  ــل والكــوادر املهني ــات التوي رمغ صعوب
ــة  ــة وليســت متلقي ــدة ومتفاعل ــني ناق ــيمنا بع ــاهدة الس ملش

فقــط".

ــا،  ــال مهرجاهن ــن خ ــأيت الســيمنا الفلســطينية م ــوم ت الي
وخمرجهيــا، وممثلهيــا، وتقنيهيــا، ومجهورهــا، لتقــف دقيقــة 
ــذي ســيبى  ــة ال ــدع، واســع الثقاف ــان املب ــة هلــذا الفن حتي
حــارًضا يف البــال دامًئــا كأبــرز مــن معــل يف تقنيــات 
ــن  ــوا ع ــل حتدث ــرون ممــن شــاركوه يف العم الصــوت. كث
إنســان ممــزي ومعطــاء، مل يكــن خبيــًا عــى الســيمنا 
وال عــى صناعهــا أو مجهورهــا باملهنيــة واجلــودة، لــذا 
غادرنــا خشــص تنســب لــه الكثــر مــن اإلجنــازات واألدوار 

واألمهيــة. يف هــذا النــص يتحــدث أخشــاص عرفــوا رجــا 
العــازف أو مــم الصــوت أو املعــّم أو الصديــق. 

عــن رجــا دبيــة حتــدث إلينــا يف "رّمــان" املخــرج أمــني 
نايفــة، الــذي أهنــى العمــل عــى فيملــة األخــر "200 مــرت" 
قبــل وفــاة دبيــة بـــ 6 أهشــر، يقــول أمــني: "تعرفــت هيلع يف 
العــام 2011 كطالــب مبوضــوع الســيمنا، حيــث معلــت معــه 
كـــ "boom man" يف أحــد األفــام. ويف العــام 2015 
معلــت عــى تصمــمي صــوت لفيــم وهــو قــام بعمــل امليكــس 
ــال  ــارش واملشــرتك مت خ ــل املب ــيل والعم ــاء الفع ــن اللق لك

ــث معــل  هــو كتقــين صــوت. فيــي األخــر حي

اخــرتت العمــل معــه ألنــه األكــر خــرة يف جمالــه يف 
ــتثنائية، لديــه طــامق  ــع خبفــة دم اس ــه يتت فلســطني، وألن
جعيبــة جيعــل اإلنســان يــب التعامــل معــه وهــو معــروف 
ــرح.  ــن الف ــق أجــواء م ــة عــى خل ــه اإلنســانية العالي بقدرت
وأذكــر جيــًدا يف العــام 2011 وخــال معلنا يف نفس الفيم 
مك تعملــت منــه مهنًيــا، لكــن األمه مــن ذلــك اكن تعــريف هيلع 
كإنســان يــب العــدل واإلنصــاف لنفســه ولآلخريــن، حيــث 
ــب حبــيق،  ــه باالســتعباد وطال ــد رجــا معــايش ووصف انتق

هــذه إحــدى أمجــل الذكريــات الــي مجتعــين بــه.

خــال تصويــر فيــم "200 مرت" كنــت أتوجه إليه الستشــارته 
يف مشــالك متعلقــة بالصــوت فيقــول: ملــاذا تســألين وأنــت 

يف الرابــع مــن حزيــران مــن العــام 2020، فقــدت الســينما  العربيــة والعامليــة 
الفنــان رجــا دبيــة، أحــد أبــرز  األمســاء يف جمــال تســجيل الشــريط الصــويت 

ــه. ــالم وتصميم لألف
ــي،  ــه الف ــدأ طريق ــرة، وب ــة الناص ــام 1974، مبدين ــة، يف الع ــا دبي ــد رج ُول
ــة  ــروك العربي ــة ال ــع فرق ــاص م ــازف ب ــب وع ــن وكات ــام 1993، كملح يف الع

ــا«. »مسان
ــع  ــتوديو  ومواق ــيقى يف االس ــوت واملوس ــم الص ــال تصمي ــا يف جم ــرط بعده اخن
ــع أول  ــة، ليض ــالم الوثائقي ــالل األف ــن خ ــينما م ــامل الس ــل ع ــر، فدخ التصوي

ــطيي. ــينمائي الفلس ــوت الس ــرح الص ــر يف ص حج
منــذ العــام 2001 وحــى العــام 2020، عمــل رجــا يف األفــالم بطــرق متعــددة: 
يف املوقــع واالســتوديو كمهنــدس صــوت، القــط صــوت، مديــر إنتــاج، مصمــم 

شــريط صــويت وملحــن.
ــفتك«، »ذا  ــا ش ــب«، »مل ــا: »واج ــة منه ــطينية وعاملي ــالم فلس ــى أف ــل عل عم
ــة«،  ــخصية«، »3000 ليل ــور ش ــر«، »أم ــدول«، »عم ــوز«، »أراب آي رانديف
ــاز  ــد ف ــا.  وق ــد غريه ــدى« والعدي ــون ه ــر«، »صال ــدس«، »200 مت ــواء مق »ه

ــن«. ــم »حن ــن فيل ــيقّي ع ــن موس ــل تلح ــزة أفض جبائ
مــا مييــز رجــا  أنــه طــور نفســه  بنفســه، وأصــر علــى جلــب املعرفــة والتعلــم يف 

ــطن.  ــوت إىل فلس جمال الص
يعتــر رجــا  دبيــة أّول مهنــدس صــوت لألفــالم الروائيــة يف فلســطن، وعمــل 
ــت  ــث ُتوّج ــدة حي ــال الصاع ــة لألجي ــر املعرف ــى متري ــه عل ــالل مهنت ــن خ م

ــري.  ــاء كب ــة وعط ــة عالي ــريته مبهني مس

ًوداعا رجا  دبية...

ــين يف الســابق  ــه درب ــه ألن ــذا جواب ــين صــوت؟ اكن ه تق
ــر دون أن  ــه الكث ــن معرفت ــدم يل م ــه ق ــة أن ــى ثق واكن ع
يبخــل عــيّل. هــذه مــزية معــم حقيــيق اكن رجــا يتتــع هبا".

ــن  ــدد م ــارس يف ع ــاري ج ــة آن م ــع املخرج ــا م معــل رج
األفــام مكنتجــة ومكخرجــة، أخرتنــا آن مــاري عنــه: "معــل 
مــي رجــا يف 8 أو 9 أفــام، رجــا اكن صديًقــا وجيمعــه مع 
زويج أســامة تــارخي وصداقــة ومــرشوع ثقــايف قــدمي امسه 
ــين أو مــم صــوت وموســيى  ــن رجــا تق ــت". مل يك "كب

فقــط، بــل معــل مــي مكديــر إنتــاج أيضــا يف فيــم "واجــب" 
ــروف  ــح هــذا البحــر". هــو إنســان مع ــا لفيــي "مل وموزًع
مبــدى إخاصــه لعملــه، جديتــه، اكن يقــوم بعملــه عــى أمت 
وجــه وال يــرتدد يف معاجلــة أي خطــأ تقــين، ميكنــين القــول 
ــه دور يف  ــك اكن ل ــه ولذل ــل ب ــم يعم ــك يف لك في ــه رشي إن

لك أفــايم.
الذيــن  األخشــاص  بكســب حمبــة  رجــا  متــزّي  إنســانًيا 
يعملــون معــه، فــي فيــي "ملــا شــفتك" اكن أحــد األبطــال 
طفــًا يف العــارشة مــن العمــر، أحــب رجــا بشــل خــاص 
واكن يشــعر بالراحــة خــال التصويــر عندمــا يتواجــد رجــا 
بالقــرب منــه. اكن صديًقــا مقرًبــا، يعتــد الصمــت يف العمل 
بســبب حساســية جمــال معلــه، أمــا يف حياتــه االجتاعيــة 
فــاكن كثــر احلديــث، ممتــع ومضحــك ومثقــف جــًدا ميكنــه 
ــة لك يشء  ــب مبعرف ــوع، اكن يرغ ــتك يف أي موض مناقش
يف هــذا العــامل، مكــا اكن يــب أن يعــّم اآلخريــن مــن 

ــه يف أي موضــوع". ــه وخرت معرفت
املخــرج إيــيل رزق حتــدث عــن رجــا قائــا: "معرفــي برجــا 
تعــود إىل ســنوات طويلــة، كنــت صغــًرا يف الســن عندمــا 
ــت  ــل 16 عامــا كن ــا". وجبي ــة "مسان ــا يف فرق ــه عازًف التقيت
أتطــوع يف خمــمي واكنــت هــذه فرصــة للتعــرف هيلع أكــر 
حيــث تطــوع يف نفــس املخــمي. عندمــا انضممــت إىل طــامق 
فيــم "معــر" لملخــرج هــاين أبــو أســعد تعرفــت عــى رجــا 
كتقــين صــوت، كنــت أحظــى باهتامــه بشــل خــاص. 

ــن األخشــاص  ــدد م ــب ع ــا بتدري ــام رج ــرتة ق ــك الف يف تل
وتعلميهــم أصــول مهنــة تقنيــات الصــوت لألفــام ليكــون 

"جــورو" جليــل شــاب يتابــع مــن املســرة مــن بعــده.

عندمــا أخرجــت فيــي األول توجهــت إليــه ألنــه أكــر 
خمتــي الصــوت خــرة يف املجــال الســيمنايئ، وألين 
ــاري  ــه. اختي ــارك في ــل يش ــه ألي مع ــدى إخاص ــرف م أع
العمــل معــه باألســاس مدفــوع بثقــي بــه. رجــا اكن مهًتــا 
ــه يك  ــد معدات ــى جتدي ــا ع ــًدا، وحريص ــا ج ــه ومهنًي بعمل
ــم أفضــل صــوت وأفضــل موســيى. أمــا  ــل في يضمــن ل
إنســانًيا فــاكن قريًبــا جــًدا، حمبوًبــا ودامئ الضحــك، مل 

يبخــل بالنصــاحئ وال بتقــدمي املشــورة واالحتــواء".
بعيــًدا عــن الســيمنا يتحــدث زيــاد عوايــي، وهــو صديــق 
ــا –إىل  ــا مًع ــة، وخاض ــة الثانوي ــة الدراس ــذ مرحل ــا من رج
ــر يف  ــايف مغاي ــة مــرشوع ثق ــة إقام ــن– جترب ــب آخري جان
ــام 2004 حتــت امس  ــارصة يف الع ــة الن ــب ســوق مدين قل
"كبــت" وهــو فضــاء شــبايب ممــزي، وحاضنــة للعــروض 

الســيمنائية والفنيــة والثقافيــة. يقــول زيــاد: تعرفــت إىل 
رجــا خــال الدراســة الثانويــة، اكن إنســاًنا واســع الثقافــة، 
معرفتــه عبــارة عــن فضــاء مــن القصــص والتجــارب والقراءة 
والثقافــات. اكن رجــا عازًفــا حمرتًفــا ومثقفــا موســيقًيا، مــن 
ــيى  ــن املوس ــاط م ــى أمن ــت ع ــه تعرف ــاش مع ــال النق خ
العامليــة الــي مل أكــن اســتع إلهيــا مثــل الــروك. اكن 
خشًصــا منفتًحــا ومثقًفــا جــًدا جنــح خــال أحاديثنــا ومــن 
خــال املوســيى الــي اكن يشــاركين إياهــا يف أن خيلــق 
لــدي حــب اســتطاع وتقبــل وانكشــاف عــى أمــور جديــدة. 

مــا مــزيه هــو قدرتــه عــى إدارة حــوار حــول أي موضــوع، 
إنســان ممتــع وطيــب وصديــق ال يبخــل عليــك مبعرفتــه. 
لدينــا الكثــر مــن الذكريــات، وبالــذات مــن مــرشوع "كبــت" 
الــذي اكن تطوعًيــا ناحًجــا. غيــاب رجــا هــو خســارة كبــرة 

ــه وجمتعــه ولملوســيى وصناعــة الســيمنا". ملدينت
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فلســطني  "أيــام  مهرجــان  عــى  القامئــون  أرّص 
الســيمنائية" يف "فيــم الب – فلســطني"، عــى حتــّدي 
أكــر مــن جاحئــة، بيهنــا "كورونــا"، وتنظــم الــدورة 
الســابعة لــه عــى التــوايل، حبيــث تنطلــق فعالياهتا 
الثقافــة وبلديــة رام  اليــوم، بالرشاكــة مــع وزارة 
اهلل، بالفيــم اإليــراين "ال وجــود للشــيطان" أو "ال 
وجــود للــرش" لملخــرج القديــر دمحم رســولوف، 
ــدب الذهــيب"  ــزة "ال ــز عــى جائ ــم احلائ ــو الفي وه
بدورتــه  الــدويل  الســيمنايئ  برلــني  يف مهرجــان 

ــا. ــه عربي ــو األول ل ــرض ه ــرة، ويف ع األخ

واملهرجــان، الــذي يتواصــل حــى الســادس والعرشيــن 
ــة ومعايــر  مــن الهشــر اجلــاري، ووفــق اإلجــراءات الوقائي
الســامة املعتــدة رمسيــا، مل يســم متامــا مــن "كوفيــد 
املقــررة يف  تأجيــل عروضــه  التاســع عــرش"، حيــث مت 
ــا، وغــزة، يف حــني تنتظــم عــروض  ــدس، وحيف ــن الق لك م

مدينــي رام اهلل وبيــت حلــم.

وعــى الــرمغ مــن غيــاب أي حضــور وجــايه ملبدعــني مــن 
ــان، يــر لك  ــامل، مكــا يف النســخ الســابقة لملهرج الع
مــن املخــرج الفلســطيين إيليــا ســلميان واملخــرج الريطاين 
كــني لوتــش، كًا عــى حــدة، وعــر تقنيــة "زووم" اإللكرتونيــة، 
للحديــث عــن جتربــة لك مهنــا الغنيــة، وقضايــا ســيمنائية 

أخــرى متنوعــة.

وشــدد حنــا عطــا هلل، املديــر الفــين لملهرجــان، يف حديــث 
ــو حبــد  ــة بفلســطني ه ــل يف الثقاف ــى أن "العم ــاص، ع خ
ــه معــل يف إطــار جاحئــة تتواصــل، وهــو مــا جيعلــين  ذات
أؤكــد بــأن إجيــاد احللــول يف ظــل املعطيــات عــى األرض 
واملتواصلــة منــذ عقــود يه امتيــاز فلســطيين دون مبالغــة، 
ويف هــذا اجلانــب حاكيــات كثــرة، مهنــا عــى ســبيل 
ــن  ــة األوىل م ــة يف االنتفاض ــرض للدبك ــل ع ــال، حتوي املث
منطقــة إىل أخــرى، بعــد اقتحــام جيــش االحتــال لملنطقــة 
ــة، ودون أن تنقطــع  ــاء عــرض الدبك ــن دون إلغ األوىل، ولك
عــن امجلهــور الــذي يتبعــك إىل حيــث تذهــب لتقــدم عرضــك 
املنتظــر.. يف فلســطني، حتــر الســيناريوهات البديلــة 
عــى الــدوام، فاجلاحئــة مســترة قبــل "كورونــا" وخاهلــا، 

ومــا بعدهــا، ولــذا اكن القــرار بتنظــمي املهرجــان، حــى 
لــو اتبعنــا الســيناريو األخــر بالعــرض عــى شاشــات مــن 

ــات". أســطح البناي

وأضــاف عطــا اهلل: قــرار تنظــمي املهرجــان جــاء إلدراكنا أن 
جاحئــة كورونــا قــد تطــول، عــاوة عــى كــون هــذه اجلاحئــة 
يف ذات الوقــت، أثبتــت أمهيــة حضــور املنتــج الثقــايف الذي 
لعــب الــدور األبــرز، واكن لــه احلضــور الطــايغ يف فــرتات 
احلجــر املتواصلــة واملتقطعــة، وهــذا ينطبــق عــى الســيمنا 
مكــا بقيــة صنــوف اإلبــداع، الــي أتيــح مهنــا الكثــر رمقيــا.

وشــدد: ليــس لدينــا كشــعب فلســطيين إال الثقافــة كوســيلة 
ــعارات،  ــت ش ــذه ليس ــات، وه ــٍد وثب ــود وحت ــة ومص مقاوم
لدينــا  فنحــن لســنا دولــة صناعيــة، أو جتاريــة، وليــس 
ــه خــارج إطــار  ــذي حنــن في ــت ال ــة، ويف الوق مــوارد نفطي
ــة  ــدرة العالي ــك الق ــا منل ــد املجــاالت، فإنن املنافســة يف عدي
روايتنــا وحتقيــق  وعــى رسد  الثقافيــة،  املنافســة  عــى 
ــا عــى  ــني أســباب إرصارن ــة، وهــو مــن ب املواجهــة الثقافي
تنظــمي املهرجــان، جكــزء مــن رضورة اســترارية الفعــل 
الســيمنايئ  التطبيــع  ظــل  ويف  الفلســطيين..  الثقــايف 
اإلمــارايت اإلرسائيــيل، حنــن نطــل عــر املهرجــان لنؤكــد 
أن لدينــا ســيمنا فلســطينية منافســة عامليــا، ولدينــا القــدرة 
أيضــا عــى تنظــمي مهرجــان ســيمنايئ دويل مبشــاركة 
ــة الســيمنا  ــام، وحبضــور معالق ــرز األف ــدول، وأب ــد ال عدي

ــابقة. ــخ الس ــا يف النس ــرة، ووجاهي ــذه امل ــا ه إلكرتوني

ــان  ــمي املهرج ــن تنظ ــد م ــا اهلل، اكن الب ــذا، وحســب عط ل
لضــان اســتراريته، بــرمغ لك الظروف املالية والسياســية، 
عــاوة عــى جاحئــة "كورونــا" الــي قــد تدفعنــا إىل العمــل 

وفــق اخلريطــة الوبائيــة يومــا بيــوم، ولكنــه اإلرصار.

مــن جههتــا، أكــدت وزارة الثقافــة الفلســطينية عــى أمهيــة 
تــرامك الفعــل واإلجنــاز الــذي حققــه املهرجــان عــى مــدى 
الســنوات املاضيــة مــن خال معــق الرشااكت االســرتاتيجية 
فميــا بــني الــوزارة و"فيــم الب – فلســطني" ومجيــع الــرشاكء 

العضويــني لملهرجــان.

املهشــد  ظــل ســوداوية  أنــه يف  إىل  الــوزارة  وأشــارت 
العاملــي بســبب انتشــار جاحئــة "كوفيــد19-"، والظــروف 
االســتثنائية الــي يعيهشــا الشــعب الفلســطيين، تــأيت 
النخســة الســابعة مــن مهرجــان أيــام فلســطني الســيمنائية 
لتؤكــد قــدرة الفلســطيين عــى مواصلــة التحــدي واإلرصار 
ــات  ــراخس بطاق ــا ال ــن إميانن ــا م ــل انطاق والتســك باألم
مبدعينــا وقدرهتــم املتجــددة عــى تطويــر املهشد الســيمنايئ 
احملافــل  خمتلــف  إىل  بــه  والوصــول  الفلســطيين، 
ــا صــوت وصــورة فلســطني وتطلعاهتــا. والفضــاءات حام

ــس بلديــة رام  ــد رئي ويف هــذا الســياق أكــد مــوىس حدي
اهلل عــى أن مهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية " الــذي 
ــا  ــا وتداعياهت ــه جاحئــة كورون ــت تعصــف في ــأيت يف وق ي
ــد  ــة خاصــة، مفــع التباع ــامل، يكتســب أمهي بفلســطني والع
املــاكين الــذي ُفــرض عــى اإلنســانية، كرســت الثقافــة 
والفنــون نفهســا عــى أهنــا الفضــاء اجلامــع القــادر عــى 
التاكتــف وبنــاء شــباكت تضامــن قــادرة عــى خلــق أولويــات 

ــة. ــدة ومفاهــمي معــل خمتلف جدي

وأضــاف حديــد "أيــام فلســطني الســيمنائية" حــدث ســنوي 
ننتظــره، وهــو مســاحة لتقــدمي أفــام فلســطينية وعربيــة 
وعامليــة احرتافيــة، تــري النقــد الفــين واملنــاخ الثقــايف 
ــة، وتبــين  ــة العام ــة الثقافي ــة، وتســامه يف التمني يف املدين
تدرجييــا مجهــورًا أوســع للســيمنا، وتســتقطب عــرشات 

املبدعــني، وتلــق حالــة يف مدينــة رام اهلل.

ولفتــت عــا ســامة، املديــرة امللكفــة يف مؤسســة "فيــم الب- 
ــات  ــام حتدي ــذا الع ــه ه ــى أن املهرجــان واج فلســطني"، ع
ــب  ــة الرتق ــتثنائية وحال ــروف االس ــت يف الظ ــة متثل إضافي
الدامئــة ألي تغيــرات طارئــة قــد حتــدث بســبب الوبــاء، وهــو 
ــة:  ــة"، مضيف ــا أن نضــع دامئــا خططــا بديل ــا حــم علين "م

فرضــت  املهرجــان  تبناهــا  الــي  الوقائيــة  اإلجــراءات 
ــا عــى إطــاق  ــة املقاعــد، وحــّدت مــن قدرتن علينــا حمدودي
املهرجــان مبشــاركة مجيــع رشاكئنــا والعاملــني يف املهشــد 
الســيمنايئ الفلســطيين، الــذي حالــت تعقيــدات الســفر دون 
ــرمغ  وجــود عــدد كبــر مهنــم يف فلســطني هــذا العــام، بال
مــن مشــاركة أفامهــم ومشــاريع أفامهــم يف املهرجــان".

وينظــم مهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية" بالرشاكــة 
ــدوق  ــة، وبــدمع مــن الصن ــة رام اهلل ووزارة الثقاف مــع بلدي
ــت الدامنــاريك يف  ــاق(، والبي ــون )آف ــة والفن العــريب للثقاف
فلســطني، ومنمظــة دمع االعــام الــدويل )IMS( والقنصليــة 
ــاس(  ــة )ن ــدس، وشــبكة الشاشــات البديل الفرنســية يف الق
وبرعايــة بنــك االحتــاد ورشكــة املرشوبــات الوطنيــة، وبرعاية 
اعاميــة مــن تلفزيــون فلســطني، وراديــو 24 أف أم، وجملــة 
رمــان الثقافيــة، ومنصــة االســتقال الثقافيــة، وبالتعــاون مــع 
املراكــز واملؤسســات الثقافيــة: املعهــد الفرنــي ومؤسســة 
املعمــل للفــن املعــارص يف القــدس، ومــرسح وســيمناتك 
القصبــة ورسيــة رام اهلل ومؤسســة عبــد احملســن القطــان 
ــث  ــن والبح ــارس للف ــري ج يف رام اهلل، ودار يوســف ن
يف بيــت حلــم، ومجعيــة الثقافــة العربيــة يف حيفــا، واملعهــد 

الفرنــي يف غــزة.

ــم الب - فلســطني" تأسســت يف  ــر ذكــره ان "في مــن اجلدي
ــى  ــوم رؤيهتــا ع ــة، تق ــر رحبي ــام 2014 مكؤسســة غ الع
صناعــة إنتاجيــة وديناميكيــة لألفــام يف فلســطني عــر 
توفــر فضــاء مثــايل للجمــع مــا بــني صنــاع الســيمنا هبــدف 
التحفــزي عــى التعــم، وتبــادل اخلــرات، وتشــكيل مصــدر 
إهلــام لبعضهــم البعــض، باإلضافــة إىل إنتــاج أفــام فنيــة، 
مــن خــال عــرض خمــزون متنــوع مــن األفــام للجاهــر.
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مهند صالحات

هشــد يومــا األربعــاء وامخليــس، 22-21 ترشيــن 
ــام النخســة  ــن أي ــث م ــاين والثال ــر، الث األول/أكتوب
الســابعة مــن مهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية"، 
فعاليــات وعــروض ألفــالم يف عــدة أماكــن يف مدينــة 
رام اهلل، يف ظــروف اســتثنائية فرضتــا جاحئــة 
ــام عــروض املهرجــان  ــث تق ــا املســتجدة، حي كورون
الب-فلســطني"،  "فيــم  مؤسســة  تنظــه  الــذي 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة وبلديــة رام اهلل، يف 
األول/أكتوبــر  ترشيــن  و26   20 بــني  مــا  الفــرة 
اجلــاري، والــذي اكن مفرضــا أن تقــام فعالياتــه 
بالزامــن يف مخــس مــدن فلســطينية يف لك مــن 
العامصــة الفلســطينية القــدس، رام اهلل، بيــت حلــم، 
حيفــا وغــزة، إال أن الظــروف الــي فرضتا اجلاحئة 
بتأجيــل  تســببت  عهنــا،  الناجتــة  واالغالقــات 
ــن العامصــة الفلســطينية  ــالم يف لك م عــروض األف

ــر ممســى.   ــٍل غ ــزة ألج ــا وغ ــدس وحيف الق

ثاين أيام املهرجان، عروض أفام وفعاليات يف رام اهلل

ــوم  ــة رام اهلل، حــى ي ورمغ اقتصــار العــروض عــى مدين
امجلعــة القــادم 23 ترشيــن األول/أكتوبــر حيــث ســتبدأ 
العــروض يف مدينــة بيــت حلــم، فقــد هشد اليومــان املاضيان 
فعاليــات وعــروض متعــددة بــدأت يف اخلامســة مــن مســاء 
يــوم األربعــاء بتوقيــت العامصــة الفلســطينية القــدس. بــدأت 

ــر  ــاع الســيمنا بـ"ماســرت كاس" ع ــى صن ــات ملت بفعالي
تطبيــق''Zoom'' مــع املخــرج الفلســطيين الهشــر إيليــا 
ــات  ــيمنائية، وتقني ــه الس ــن جتربت ــا ع ــلميان حتــدث فهي س
اإلطــاع هيلع اكمــًا(،  )ميكــن  أفامــه  كتابتــه وصناعــة 
وماســرت كاس آخــر أيضــا عــر تطبيــق ''Zoom''، يف 
اخلامســة مســاء اليــوم التــايل، امخليــس، مــع املخــرج 
ــش، حتــدث فهيــا أيضــا عــن  الريطــاين الهشــر كــني لوت

ــاب. ــب لكــمي أفت ــه وحــاوره فهيــا الاكت ــه وأفام جتربت

مكــا عرضــت أربعــة أفــام طويلــة روائيــة ووثائقيــة، مــن عــدة 
ــاء  ــوم األربع ــاًء ي ــاعة السادســة مس ــن الس ــداًء م دول، ابت
21 ترشيــن األول/أكتوبــر بتوقيــت القــدس، بعــرض للفيــم 
ــدي - دار  ــيق املــري "أحكيــيل"، يف املــرسح البل الوثائ

ــة رام اهلل. بلدي

"احكييل"

ــر  ــات م ــن عائ ــدة م ــاء واح ــن نس ــيق ع ــم وثائ ــو في ه
الســيمنائية، تــؤرخ فيــه املنتجــة واملخرجــة املريــة ماريــان 
ــًة  ــيمنا املريــة، حماول ــة الس ــن صناع ــرتات م ــوري لف خ
إعــادة اكتشــاف ذاهتــا والتعــرف أكــر عــى مــا فاهتــا يف 
ــا يف  ــود لكهن ــدى عق ــى م ــا ع ــا وجدهت ــع أمه ــا م عاقهت
ــا مفعــا باملشــاعر عــن نســاء  ــة قدمــت فيملــا وثائقي الهناي
ــدى  ــات الســيمنائية يف مــر. وعــى م إحــدى أمه العائ

ــة  ــة يف العائل ــال متعاقب ــراد مــن أجي ــة، يــرسد أف 98 دقيق
ايريــس ويرمســون  ذكرياهتــم مــع اجلــدة ماريــاك واألم 
ماحمهــا باللكــات مث يــأيت الــدور األقــوى لألرشــيف 
ــن جدهتــا  ــان م ــة ماري ــه االبن ــذي ورثت ــيل املصــور ال العائ

ــم. ــه الفي ــري ب وحافظــت هيلع لت

يمــل الفيــم قــدرا كبــرا مــن الصــدق واملصارحــة، وبقــدر 
اخلصوصيــة الــي محتلهــا تفاصيــل الفيــم عــن مناســبات 
ميــاد وســفر وزواج ومــوت فــإن التأمــل فهيــا يفتــح مســاحة 

أكــر أمــام لك مشــاهد للتأمــل يف حياتــه الخشصيــة.

"1982"

مكــا عــرض يف الثامنــة مســاًء يف قــر رام اهلل الثقــايف، 
الفيــم الــروايئ الطويــل 1982، ويه حاكيــة يســتعيد فهيــا 
ــدوان  ــل الع ــض تفاصي ــس، بع ــد مؤن ــاين ولي ــرج اللبن املخ
ــن 37  ــد ع ــا يزي ــد م ــان وســاكنه بع ــى لبن ــيل ع اإلرسائي

عامــا عــى االجتيــاح اإلرسائيــيل لــألرايض اللبنانيــة.

األوىل  الطويلــة  الروائيــة  التجربــة  وهــو  الفيــم،  ينظــر 
لملخــرج اللبنــاين وليــد مؤنــس، إىل احلــرب وذاكرهتــا مــن 
ــه عاهشــا  ــااًل، واملخــرج ذات وجهــة نظــر مــن عاشــوها أطف
طفــًا يف تلــك أيضــا، ويروهيــا مــن خــال قصــة حــب  بــني 
طفــل وطفلــة مــن تاميــذ إحــدى املــدارس يف جبــال لبنــان، 

خــال يــوم واحــد.

يبــدأ الفيــم مــن اللحظــات الــي تذيــع فهيــا نــرشات األخبار 
االمتحانــات،  أثنــاء  اإلرسائيــيل  الغــزو  أنبــاء  اللبنانيــة 
تصــاب املعملــة يامســني )ناديــن لبــي( بالّذعــر مبجــرد 
مساعهــا أصــوات الطائــرات ويه حتلــق فــوق املدرســة، 
انضــم  جــورج  شــقيقها  أّن  تعــم  حــني  قلقهــا  ويــزداد 
إىل إحــدى امليليشــيات، وفميــا خُيرهــا زميلهــا جوزيــف 
)رودريــغ ســلميان( بأنبــاء الغــزو مــن خــال راديــو صغــر 
ــف  ــاء احلــرب باحلــب، إذ يــاول جوزي ــط أنب ــه. تتل يمل
التقــرب مهنــا رمغ أهّنــا تكــّن لــه مشــاعر إجيابيــة، إال أهنــا 
ــذ  ــذي يــاول التملي ــت ال ــة، يف الوق ــارض آراءه القومي تع
وســام إخبــار زميلتــه باملدرســة جوانــا مبشــاعره جتاههــا، 
رمغ أجــواء احلــرب والتوتــر الــذي يصيــب املدرســني أثنــاء 

ــم. ــال إىل منازهل ــل األطف توصي

"اجلاسوس"

عــرض أيضــا يف الثامنــة مســاًء يف مؤسســة عبد احملســن 
ــوس،  ــل اجلاس ــييل الطوي ــيق التش ــم الوثائ ــان، الفي القط
لملخرجــة مايــت آلبــردي، الــي اشــهترت برتكزيهــا يف 
أفامهــا عــى الصــور امحلمييــة للعــوامل الصغــرة، وعرفــت 

مــن خــال أفامها الســابقة "املنقــذ" 2011، "وقت الشــاي" 
2015، "أنــا لســت مــن هنــا" 2016، "الكبــار" 2016.

ــة األوىل،  ــذي يعــد جتربهتــا الطويل أمــا فيملهــا األخــر وال
The Mole Agent أو اجلاســوس، الــذي كتبــت الســيناريو 
حــول احملقــق  أحداثــه  فتــدور  وأخرجتــه،  بــه  اخلــاص 
ــت لملســنني  ــذي يوظــف جاسوســا الخــرتاق بي ــو، ال رومول
ــة. إذ  ــه أشــياء مريب ــه جتــري في ــن يشــتبه يف أن واملتقاعدي
ــف يف  ــة والعن ــرض لإلهان ــا تتع ــرأة يف أن أمه ــتبه ام تش
ــاك،  ــت، وحتــاول أن تعــرف طبيعــة مــا يــدث هن ــك البي ذل
ــا،  ــد ســرجيو، 83 عام ــل املتقاع ــو بالعمي فيســتعني رومول
ــاة  ــد وف ــغل بع ــي ينش ــور ل ــى الف ــة ع ــل املهم ــذي يقب ال
زوجتــه. ويف مهمتــه مجلــع املعلومــات وكشــف احلقائــق 
ــل  ــزالء وتفاصي ــن ال ــدد م ــن ع ــرسي م ــل ال ــرتب العمي يق
حياهتــم، ويكتشــف احلقيقــة الــي غابــت عــن امجليــع، يف 
فيــم يبــدو وكأنــه نخســة دراميــة كوميديــة تشــبه أفــام 
اجلاسوســية األمريكيــة بــدون مشــاهد عنــف مفــرط وأســلحة 

ومطــاردات.

ــى  ــا ع ــة وحرصه ــل الدقيق ــي بالتفاصي ــام ماي ــل اهت لع
أكســهبا هشــرة  الــذي  هــو  الصغــرة  العــوامل  اقتحــام 
واســعة، وجعلهــا صــوت بــارزة يف الســيمنا الوثائقيــة يف 
أمريــاك الاتينيــة. البطــل الرئيــي لــدى مايــي هــو الرجــل 
العــادي واملهمــش وليــس اخلــارق، ولقطاهتــا الســيمنائية 

ــة. ــديدة اخلصوصي ــيطة ش ــاهد البس ــي باملش حتت

"غرز"

 ويف مــرسح وســيمناتيك القصبــة، عــرض للفيــم الــريب 
ُغــَرْز، وهــو مــن إنتــاج رصبيــا، ســلوفينيا، كرواتيا، البوســنة 
واهلرســك، وإخــراج الــريب مروســاف ترزيتــش، ومــن 
ــه حــول  ــدور أحداث ــك، ت ــا تاتاراجي ــاون مــع إمل ــه بالتع تأليف
امــرأة مزوجــة تؤمــن أن طفلهــا الــذي ولدتــه قبــل 18 عامــا، 
وفقدتــه بعــد ســاعات مــن خماضهــا العســر، عــى خلفيــة 
حــرب فككــت يوغوســافيا الســابقة وقومياهتــا، مل ميــت يف 

املستشــى ولكنــه رُسق بطريقــة غامضــة.

ــروف  ــى يف ظ ــود ق ــأن املول ــا ب ــع إقناعه يــاول امجلي
ملّتبســة، وفرضــوا علهيــا توقيــع وثائــق وفاتــه، لكــن حدهســا 
ــه، أو  ــى جثت ــك لكوهنــا مل حتصــل ع ــض ذل ــويم يرف األم
تعــرف مــاكن دفنــه، فتقرر حتــّدي إدارة املستشــى واألطباء 
والرشطــة واحملــامك ومســؤويل البلديــة وبروقراطيهتــم، 
مــن أجــل احلصــول عــى هشــادة وفــاة قانونيــة. خــال 
هــذه املعركــة الطويلــة، تكتشــف الســيدة درينــاك رادونيتــش 
املزيــد مــن املخالفــات يف وثائــق املستشــى وأوراق البلديــة 
ــا أن  ــت اعتقاده ــكوكها، وكرس ــت ش ــي برهن ــة ال الرمسي

الطفــل مل ميــت.
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تــدور لك أحــداث الفيــم يف مدينــة بلغــراد، لســيدة تعمل يف 
مهنــة اخلياطــة، والــي مهنــا اســتى املخــرج امس فيملــه، 
حيــث تتشــَبّه خطواهتــا بغــرزات تفصيــل مابــس زبوناهتــا 
العابــرات، تعيــش عــى هامــش إجتــايع مــأزوم ومتمّنــر، 
لكهنــا تثبــت بأهنــا امــرأة قويــة تؤمــن حبدهســا الــذي قادهــا 
ــده،  ــن مه ــه م ــي رسقت ــة ال ــت العائل ــاكن إبهنــا وبي إىل م
ــن  ــن م ــن تتك ــوالدة، ل ــات ال ــع لصــوص رده ــؤ م بالتواط

اســتعادته. 

فيــم مروســاف ترزيتــش )98 دقيقــة(، واحلائــز عــى 
التكــرمي الثــاين يف "جوائــز امجلهــور" اخلاصــة خبانــة 
ــني  ــدورة التاســعة والســتني ملهرجــان برل ــا" يف ال "بانورام
ــارشة يف  ــدويل 2019، يدخــل مشــاهده مب الســيمنايئ ال
ــده احلــرب وأنمظــة  ــذي تول ــر االجتــايع ال ــل القه تفاصي
ــة اعتــدت  ــة حقيقي ــة، مســتندًا عــى حادث احلــم المشولي
فهيــا املؤلفــة أملــا تاتاراجيتــش، عــى عــرشات احملفوظــات 
الــوالدة  حديــي  األطفــال  اختطــاف  حــول  واملقــاالت 
ــدم الصحــف  ــاك"، ويه أق ــة "بوليتي واملنشــورة يف مطبوع

وأكرهــا شــعبية يف رصبيــا.

عروض ثالث أيام فلسطني السيمنائية

أمــا يف يــوم امخليــس 22 ترشيــن األول /أكتوبــر، وثالــث 
أيــام فلســطني الســيمنائية، بــدأت عــروض األفــام األربعــة 
الروائيــة والوثائقيــة، بعــد ماســرت كاس كــني لوتــش، بعرٍض 
ــروت احملطــة األخــرة"، يف املــرسح  ــيق "ب ــم الوثائ للفي
البلــدي - دار بلديــة رام اهلل، متــام الســاعة السادســة 

مســاًء بتوقيــت القــدس.

"بروت احملطة األخرة"

رحلــة بريــة مدهتــا 71 دقيقــة، ســى خمرجهــا اللبنــاين 
إيــيل مكــال البحــث يف األحــداث والظــروف الــي أدت إىل 
ــم،  ــني يف ســياق الفي ــان، يف مســارين متداخل إنشــاء لبن
ــد، واآلخــر خشــي  ــارخي البل ــق يف ت ــام متعل أحدمهــا ع
ــة يف مســقط رأســه، طارحــا  ــه ذاكــرة الطفول يســرتجع في
عــر تلــك الرحلــة البريــة العديــد مــن األســئلة حــول مفهوم 
اهلويــة واالنقســام الطائــي. يف املســار العــام والــذي يبــدو 
نبشــا يف تــارخي البلــد عــر تتبــع ســكة حديــد احلجــاز 
الــي اكنــت متــر مــن قريتــه، ينتقــل بــني عربــات قطــار 
يعلوهــا الصــدأ وقضبــان مل تهشــد حركــة منــذ زمــٍن بعيــد، 
وحمطــات خاويــة، مقدمــا بــذات الوقــت رسدًا معلوماتيــا عــن 
تــارخي الســكك احلديديــة يف البــاد منــذ أن ســار أول قطــار 

عــى أرضهــا عــام 1895.

ــكة  ــان س ــن قضب ــى م ــا تب ــوق م ــر ف ــري يس ــٌث ب حب
ــال  ــن خ ــث م ــدء البح ــة ب ــي شــلكت نقط ــك ال ــد تل احلدي

الســفر جغرافيــا بــني احملطــات باجتــاه احملطــة املركزيــة 
الــذي  البلــد الصغــر  يف بــروت، مســتعرضا مكونــات 
حتولــت فسيفســاؤه التعدديــة إىل نقمــة طائفيــة بــني طوائفــه 
ســؤاله  يطــرح  األخــرة  حمطتــه  وبوصولــه  وقومياتــه، 
اإلشــاكيل: هــل شــارفت رحلــة القطــار إىل هنايهتــا؟ أم أن 

ــد؟ ــرة بع ــة األخ ــغ احملط ــاد مل تبل الب

"ستوت يف العرشين"

ويف الثامنــة مســاًء، عــرض الفيــم الســوداين الــروايئ 
الطويــل ســتوت يف العرشيــن، يف قــر رام اهلل الثقايف، 
ــل  ــع واحــدًا مــن أوائ ــذي صن ملخرجــه أجمــد أبوالعــا، وال
األفــام يف بلــٍد عــاىن ولســنوات مــن انقطــاع صناعــة 
الســيمنا الــي اكن النظــام الســوداين الســابق يراهــا بدعــة 

ــدًا. وهتدي

الفيــم الــذي أنتــج بشــل مشــرتك بــني الســودان وفرنســا 
ومــر وأملانيــا والــروجي، حصــد خمرجــه يف عرضــه األول 
ــن مهرجــان فينيســيا الســيمنايئ عــى  ــدورة  76 م يف ال
جائــزة  أســد املســتقبل، يف أوىل جتاربــه الروائيــة الطويلــة، 
 Advantage أدفانتــج  مؤسســة  جائــزة  إىل  إضافــة 
ــًرا باملهرجــان،  ــم اإلفريــيق األكــر تأث Foundation للفي
ــارخي الســيمنا الســودانية  ــاج يف ت ــر إنت ــك أك ــون بذل ليك

ــون دوالر. ــت امللي ــة قارب مبزياني

قــدم أجمــد عــر 102 دقيقــة، حاكيــة ســودانية أصيلــة، 
ــه  مــن صلــب بيئــة الريــف الســوداين وإشــاكلياته وتفاصيل
لقصــة  معاجلــة ســيمنائية  ورائياتــه، يف  ومــا  وثقافتــه، 
الــروايئ محــور زيــادة »النــوم عنــد قــديم اجلبــل«، قدمهــا  
جبــرأة عاليــة قــد تبــدو أيضــا صادمــة ملجتع عاش لســنوات 
بــدون صناعــة ســيمنا، ولغــة بريــة مجيلــة ومتقنــة، وطــرح 

ــاة بفلســفة خاصــة مدهشــة. فهيــا ســؤال املــوت واحلي

"اختفاء أيم"

عبــد  عــرض  يف مؤسســة  أيضــا  مســاًء  الثامنــة  ويف 
ــم  ــق، الفي ــواء الطل ــيمنا اهل ــن س ــان، مض ــن القط احملس
 The Disappearance Of( أيم"  "اختفــاء  الوثائــيق 
بنيامينــو  اإليطــايل  لملخــرج   ،)My Mother 2019
ــن  ــروي م ــة، ي ــيق يف 93 دقيق ــم وثائ ــو في ــي، وه باري
ــة  ــن رغب ــق فهيــا م ــة، ينطل ــة خشصي ــه خمرجــه حاكي خال
والدتــه بنديتــا بارزيــين يف االختفــاء، فهــي عارضــة أزيــاء 
ــل مــن  ــا، وأصبحــت مصــدر إهلــام ل يف ســتينيات إيطالي
فارهــول، ودايل، وبــني، وآفيــدون. وحتولــت يف الســبعينات 
ــة،  ــة نظــر حــادة وعنيف ــة، محتــل وجه إىل نســوية رادياكلي
تعــّر عهنــا بدراســهتا وتدريهســا األزيــاء واملوضــة، وارتباط 
ذلــك بفلســفة متثيــل الخشــص لنفســه، ولعاقتــه بالعــامل. من 

هنــا، تــأيت رغبهتــا يف االختفــاء، بالذهــاب إىل جزيــرة يف 
آخــر العــامل، بعيــدًا عــن ضوضــاء العــامل احلديــث. ويــاول 
ــأرخي  ــام والصــور، ت ــون باألف ــو مصــور مفت ــي، وه باري
خشصيــة والدتــه يف الســنوات األخــرة ملــا قبــل اختفاهئــا. 

إنــه فيــم وثائــيق يتجــاوز اإلطــار الخشــي ليطــرح أســئلة 
ــدم احلضــاري  ــرش هلــذا التق ــا كب ــة عــن حاجتن ــًة هام عام
مــع  الصــور  وعاقــة  اإلنســان،  وصلــه  الــذي  املعــارص 
وخوفنــا  امجلاليــة  القــمي  ومعــاين  اإلنســانية،  الذاكــرة 
ــه فيــم يصــور تصــادم  ــدامئ مــن الشــيخوخة واهلــرم. إن ال
خشصيتــني )األم واالبــن( حــول وجهــات نظــٍر خمتلفــة حــول 

ــه. ــارص وأدوات ــامل املع الع

املجموعة الثانية من األفام القصرة

بالزامــن مــع الفيملــني الســابقني، عرضــت املجموعــة الثانيــة 
مــن األفــام القصــرة يف مــرسح وســيمناتيك القصبــة، 
حيــث احتــوى برنــاجم األفــام القصــرة عــى ســتة أفــام 
يه: الفيــم الفرنــي "نظــف مــي املــاكن )بعــد أن يــل 
الظــام(" 21، لملخــرج الفرنــي غابرائيــل ســتمير. فيــم 
دقيقــة،   12 ُينــى"،  "ال  الفرنــي  املتحركــة  الرســوم 
لملخــرج برونــو كوليــت. الفيــم الــروايئ الفلســطيين - 
القطــري "اهلديــة"، 24 دقيقــة، ملخرجتــه الفلســطينية فــرح 
النابلــي. الفيــم الــروايئ الســويدي "يف انتظــار املــوت"، 
12 دقيقــة، لملخرجــني: الرس فيجــا وإيزابيــل بيورلكنــد. 
الفيــم الغــاين - البلجيــي "تصبــح عــى خــر"، 21 دقيقة، 
ملخرجــه الغــاين أنتــوين نــي. فيــم التحريــك األرجنتيــين 
ــدرو  ــق، ملخرجــه األرجنتيــين بي الفرنــي "نبــض"، د دقائ

ــيا.  اكسافيتش
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أفالم اليوم الرابع لـ »أيام فلسطن السينمائية« يف 
مهند صالحاترام اهلل وبيت حلم

هشــد امجلعــة 23 ترشيــن األول / أكتوبــر، الرابــع مــن 
النخســة الســابعة مــن مهرجــان "أيام فلســطني الســيمنائية"، 
عروضــا ألفــام يف عــدة أماكــن يف مدينــة رام اهلل وكذلــك 
يف مدينــة بيــت حلــم الــي بــدأت فهيــا أول العــروض يــوم 
امخليــس، يف ظــروف اســتثنائية فرضهتــا جاحئــة كورونــا 
املســتجدة، حيــث تقــام عــروض املهرجــان الــذي تنمظــه 
مؤسســة "فيــم الب: فلســطني"، بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة 
وبلديــة رام اهلل، يف الفــرتة مــا بــني 20 و26 ترشيــن األول/ 
ــه  ــام فعاليات ــذي اكن مفرتضــا أن تق ــر اجلــاري، وال أكتوب
بالزامــن يف مخــس مــدن فلســطينية يف لك مــن العامصــة 
الفلســطينية القــدس، رام اهلل، بيــت حلــم، حيفــا وغــزة، إال 
أن الظــروف الــي فرضهتــا اجلاحئــة واالغاقــات الناجتــة 
عهنــا، ألزمــت بتأجيــل عــروض األفــام يف لك مــن العامصة 

الفلســطينية القــدس وحيفــا وغــزة ألجــٍل غــر ممســى.

عروض أفام يف بيت حلم

بــدأت عــروض األفــام يف يومهــا األول يف مدينــة بيــت 
حلــم، بعــرض للفيــم الســوداين الــروايئ الطويــل "ســتوت 
للفــن  جــارس  نــري  يوســف  دار  يف  العرشيــن"  يف 
ــه  ــس، ملخرج ــوم امخلي ــاء ي ــن مس ــة م ــث، يف الثامن والبح
أجمــد أبوالعــا، والــذي صنــع واحــدًا مــن أوائــل األفــام يف 
ــٍد عــاىن ولســنوات مــن انقطــاع صناعــة الســيمنا الــي  بل

ــدًا. ــة وهتدي ــا بدع ــابق يراه ــوداين الس ــام الس اكن النظ

بــني  أنتــج بشــل مشــرتك  الــذي  )102 دقيقــة(  الفيــم 
حصــد  والــروجي،  وأملانيــا  ومــر  وفرنســا  الســودان 
خمرجــه يف عرضــه األول يف الــدورة 76 مــن مهرجــان 
فينيســيا الســيمنايئ عــى جائــزة أســد املســتقبل، يف أوىل 
جتاربــه الروائيــة الطويلــة، ليكــون بذلــك أكــر إنتــاج يف 
تــارخي الســيمنا الســودانية مبزيانيــة قاربــت املليــون دوالر.

عروض أفام يف رام اهلل، امجلعة: رابع أيام املهرجان

أمــا يف مدينــة رام اهلل فقــد اســتمكلت عــروض األفــام 
الروائيــة والوثائقيــة األربعــة، مــن عــدة دول، ابتــداًء مــن 
ــن األول/ ــوم امجلعــة 23 ترشي الســاعة السادســة مســاًء ي

أكتوبــر بتوقيــت القــدس، بعــرض للفيــم الوثائــيق "البحــث 
عــن جبــل اكرون"، يف املــرسح البلــدي - دار بلديــة رام اهلل.

"البحث عن جيل اكرون"

هــو فيــم وثائــيق فرنــي طويــل )93 دقيقــة(، تبحــث فيــه 
خمرجتــه الفرنســية ماريانــا أوتــرو، بقالــب اســتقصايئ 
يــايك معليــة التحقيــق، مــن خــال صور املصــور الصحي 
الفرنــي الراحــل "جيــل - اكرون" الــذى تــوىف ىف مكبوديــا 
ــذي اســتطاع  ــا، وال ــام 1970 عــن معــر يناهــز 30 عام ع
خــال ثــاث ســنوات أن يقــدم بعــض األيقونــات ىف الصــور 
الصحفيــة مــن حــرب الســتة أيــام املريــة االرسائيليــة ىف 
ــام 1986  ــو الفرنســية ىف ع ــداث ماي ــام 1967 إىل أح ع

إىل بــراغ وأيرلنــدا المشاليــة وحــرب فيتنــام.

حتــاول ماريانــا اســرتجاع حضــور املصــور وروايــة قصــة 
ــة الزاعــات املهمــة الــي  عدســته، وكيــف متكــن مــن تغطي

عارصهــا خــال وقــت قصــر.

"عفوًا مل جندمك"... روايئ طويل لكني لوتش

مكــا عــرض يف الثامنــة مســاًء يف قــر رام اهلل الثقــايف، 
الفيــم الريطــاين الــروايئ الطويــل "عفــوًا مل جنــدمك"، 
ــرض  ــذي يع ــش، ال ــني لوت ــر ك ــاين الهش ــرج الريط لملخ
واســتعباد  احلريــة  بــامس  اإلنســان  اســتغال  لقضيــة 
الرأمساليــة احلديثــة للبــرش وإعــادة إنتــاج العبوديــة القدميــة 
بســلطة املــال والتحــم يف البــرش، وذلــك مــن خــال حاكيــة 
أرسة تعيــش يف مدينــة نيو اكســل، جــرب فهيا األب، ريي، 
لك أنــواع األمعــال، رمغ انغــاق ســبل العيــش يف وجهــه، 
حــى يــم ترشــيحه للعمــل يف رشكــة توصيــل بضائــع إىل 
ــل  ــه كعام ــه ل ــًة بأن ــويح بداي ــذي ي ــل ال ــذا العم ــازل، ه املن
احلريــة املطلقــة، ولكنــه يكتشــف أن ضوابــط العمــل جعلــت 
منــه عبــدًا حقيقيــا ليــس بشــلكه الكاســيي القــدمي املبــارش 
املعــروف يف بدايــات الرأمساليــة املبكــرة وإمنــا مــن خــال 
الــذاكء االصطنــايع، الــذي يتحــم يف خــط مســار البــرش 
إىل جانــب القوانــني، الــي يضعهــا الرأمســايل لزيــادة 
ثروتــه. كذلــك األمــر بالنســبة إىل الزوجــة، آيب، الــي تعمــل 
زوجتــه يف قطــاع الرعايــة الصحيــة، حيــث تــزور عــدة بيوت، 
تقــوم عــى خدمــة املــرىض وكبــار الســن، الذيــن يعيشــون 
فهيــا لعــدة ســاعات يوميــا، وال تســتطيع العــودة مبكــرة إىل 
البيــت لرعايــة ابنهتــا الصغــرة وابهنــا املراهــق، فتهنــك 
نفســيا وجســديا، إال أهنــا ال تلــي تواصلهــا اإلنســاين 

مــع مرضاهــا.

ــى األرض  ــق جتــري ع ــوحض حقائ ــه، ي ــم، رمغ قتامت الفي
يف زيــادة اســتغال اإلنســان والعــال يف ظــل التقــدم 
الروبوتــات  التكنولــويج احلاصــل عــى األرض وحلــول 
ــث أصبحــت  ــع، حبي ــد مــن املواق مــاكن اإلنســان يف العدي
حتتــل يف بعــض املــدن الريطانيــة عرشيــن وثاثــني يف 
املائــة مــن نســبة العالــة، مبــا يعنيــه ذلــك مــن ارتفــاع نســبة 

ــة. البطال

"فارس حلو… حاكية ممثل خارج عن النص"

عــرض أيضــا يف الثامنــة مســاًء يف مؤسســة عبد احملســن 
ــة  ــو... حاكي ــارس حل ــل "ف ــم الوثائــيق الطوي القطــان، الفي
ممثــل خــارج عــن النــص" )120 دقيقــة( لملخــرج رايم فرح، 
ومــن إنتــاج مشــرتك بــني الدمنــارك، فرنســا، الــروجي، قطر، 

األردن.

الفيــم هــو رسد بــري لثــورة وحــرب هشدهــا الشــعب 
الســوري، تغــرت بنــاًء علهيــا حياة فارس حلو بشــل جذري 
عندمــا انضــم إىل املتظاهريــن يف شــوارع دمشــق مطالبــني 
بإســقاط النظــام الســوري. اضطــر نتيجــة لذلــك لاختفــاء، 
ورافقــه املخــرج رايم فــرح باكمــرا عندمــا اضطــر فــارس 
إىل الفــرار مــن ســوريا إىل فرنســا. تبعــه رايم ومــع ذلــك، 
مل يكــن لــدى املمثــل وال املخــرج نــص هلــذا الفصــل اجلديــد 
يف حياهتــا: املنــى. فصــل مــيلء باألســئلة وخيبــات األمــل 
ــذي  ــايف ال ــاك الثق ــة واالرتب ــا بالخساف ــرتاب، وأيض واالغ
ــن  ــارج ع ــل خ ــة ممث ــو.. حاكي ــارس حل ــك. "ف ــو للضح يدع
ــن  ــف النفــي واالغــرتاب الذي ــر محــمي للعن النــص" تصوي

يعيهشــا املخــرج وممثلــه املفضــل.

املجموعة األوىل من برناجم األفام القصرة

ويف مــرسح وســيمناتيك القصبــة، عرضــت املجموعة األوىل 
مــن األفــام القصــرة الروائيــة والوثائقيــة، ويه: فيــم 
الدرامــا الفلســطيين "بيــت حلــم 2001" لملخــرج إبراهــمي 
أونايــن"  "غــزة  الفلســطيين  الوثائــيق  الفيــم  حنضــل. 
"المشــس  التجريــي  الفيــم  اجلبــايل.  دمحم  لملخــرج 
والعدســة املكــرة" لملخرجــة الفرنســية ميلينــا ديســيه. الفيم 
الــدرايم ســام لملخرجــة زيــن الدريــي. والفيــم الــدرايم 

ــاض. ــدى ري ــخ" لملخرجــة ن "الف
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خامس أيام فلسطن السينمائية...
 يف رام اهلل وبيت حلم

مهند صالحات

ويف  /أكتوبــر،  األول  ترشيــن   22 الســبت،  بــدأت 
خامــس أيــام فلســطني الســيمنائية، عــروض األفــالم 
األربعــة الروائيــة والوثائقيــة، يف مدينــة رام اهلل 
ــادي"، يف  ــف غــر ع ــي "صي ــم الوثائ ــرٍض للفي بع
ــدي - دار بلديــة رام اهلل، متــام الســاعة  املــرسح البل
ــدس، لملخــرج مكــال  ــت الق السادســة مســاًء بتوقي
زجــاج  تعــرض  أن  بعــد  الفيــم  يبــدأ  اجلعفــري، 
ــام  ــام 2006، ق ــرات ع ــده للكــرس عــدة م ســيارة وال
والــد املخــرج الفلســطيين بركيــب اكمــرا لملراقبــة 
ــاة  ــن حي ــزل. م ــام امل ــدور أم ــا ي ــت أحــداث م جسل
طريقهــم  يف  ومه  واجلــران  اليوميــة،  األرسة 
غــر  "صيــف  فيــم  ينســج  املختلفــة.  ألشــغاهلم 
ــة  ــرة مــع بعضهــا، ويف اخللفي عــادي" حلظــات عاب

تــرى وقــع احليــاة اليوميــة يف مدينــة الرملــة.
 

"حاكية األخوات الثاث"

مكــا عــرض يف الثامنــة مســاًء يف قــر رام اهلل الثقــايف، 
الفيــم الــرتيك الــروايئ الطويــل "حاكيــة األخــوات الثــاث"، 
107 دقائــق، والــذي يــروي حاكيــة ثــاث أخــوات مــن قريــة 
ــة  ــن للعيــش مــع عائــات غني فقــرة وســط األناضــول ينتقل
هبــدف حتســني حياهتــن )عــادة تركيــة تشــبه التبــين( لكــن 
بســبب ظــروف غــر متوقعــة تضطــر األخــوات إىل العــودة 
إىل قريهتــن. تعــود ريــان إىل املــزل ليتبــني أهنــا حامــل، 

فيقــوم والدهــا، شــوكت، بزوجيهــا عى جعل بفيســيل رايع 
القريــة الفقــر، ويعاملهــا بــازدراء لك مــن يف القريــة مبــن 
فهيــم عائلهتــا ووالدهــا شــوكت. أمــا هافــا فتعــود إىل البيــت 
بعــد الوفــاة املفجعــة ألخهيــا بالتبــين بعــد رصاع طويــل مــع 
املــرض. وبعــد بضعــة أيــام مــن عــودة هافــا تصــل نورهــان 
إىل القريــة برفقــة نيــاكيت، والدهــا بالتبــين. وألول مــرة منــذ 

ســنوات يلتــم مشــل األخــوات الثــاث.

ــا  ــذ هاف ــاكيت أن يأخ ــع ني ــدًا أن يقن ــوكت جاه يــاول ش
رئيــس  ومبســاعدة  نورهــام.  مــن  بــداًل  عنــدمه  لتعيــش 
البلديــة يضغــط شــوكت عــى نيــاكيت. أمــا فيســيل، الــذي 
ــب  ــا، فيطل ــه راعي ــره كون ــث يك ــه اخلاصــة حي ــك أجندت ميل
مــن نيــاكيت أن يوفــر لــه معــًا يســاعده عــى اخلــروج 
ــع  ــم م ــاث التأق ــوات الث ــا حتــاول األخ ــة. وفمي ــن القري م
ــا، جيتــع شــوكت  ــوف يف آِن مع ــد واملأل ــن اجلدي حميطه
ــام لتتكشــف سلســلة  ــدة الطع ــاكيت وفيســيل عــى مائ وني

ــة. ــر املتوقع ــات غ ــن املواجه م

"غبت طويًا يا بين"

الــروايئ  الصيــين  الفيــم  عــرض  مســاًء،  الثامنــة  ويف 
ــا بــين"، 175 دقيقــة، يف مــرسح  ــًا ي ــل ""غبــت طوي الطوي
وســيمناتيك القصبــة، ملخرجــه وانــغ هياوشــواي. تــدور 
صينيتــني  ألرستــني  المثانينيــات  بدايــة  الفيــم  أحــداث 

حتتفــان مــع صديقــة وصديــق – ســيزوجان الحقــا- بعيــد 
ميــاد ابنهيــا واللذيــن ُاعتــرا أخويــن ال صديقــني منــذ 
طفولهتــا. ال تــح احلكومــة يف هــذا الوقــت بأكــر مــن 
طفــل واحــد لــألرسة، إذ تطــط ألن يكــون تعــداد الشــعب 
ــة.  ــة األلفي ــار وإثنــني مــن عــرشة نمســة بهناي الصيــين ملي
ومــن خيالــف ذلــك يتعــرض لغرامــة كبــرة ويفقــد وظيفتــه. 
تضطــر إحــدى األمهــات والــي تعمــل مرشفــة عــى الُعــّال 
أن تــر الســلطات حبمــل صديقهتــا يف الطفــل الثــاين 
ومــن مّث تلــيق الســلطات القبــض علهيــا وعــى زوجهــا ويــم 

ــل األفضــل. ــزة العام ــا جائ ــم منحه ــا وي إجهاضه

ــات  ــن االضطراب ــود م ــة عق ــدار ثاث ــى م ــه ع ــدور أحداث ت
االجتاعيــة والسياســية واإلنســانية يف الصــني. تفــرتق 
العائلتــان بعــد فقــدان طفــل يف حادثــة مفجعــة. وتتقاذفهــا 
ــى  ــن ح ــاد. ولك ــر الب ــع تغ ــر أقدارمهــا م ــاة وتتغ احلي
مــع اختــاف األقــدار فــإن العائلتــني تســتران يف البحــث 
عــن احلقيقــة وحماولــة التصــاحل مــع املأســاة. يــروي فيــم 
"غبــت طويــًا يــا بــين" حيــاة النــاس واملجتعــات الــي متــر 

بتحــوالت كبــرة حيــث تتقاطــع فهيــا العاقــات  اإلنســانية 
ــدان وتغرهــا. مــع تطــور البل

املجموعة األوىل من األفام القصرة

بالزامــن مــع الفيملــني الســابقني، عرضــت مــرة أخــرى 
املجموعــة األوىل مــن األفــام القصــرة يف ســيمنا اهلــواء 
ــوى  ــث احت ــان حي ــق، يف مؤسســة عبداحملســن القط الطل
برنــاجم األفــام القصــرة عــى مخســة أفــام قصــرة 

ــة. ــة ووثائقي روائي

عروض بيت حلم السبت، خامس أيام املهرجان

أمــا يف مدينــة بيــت حلــم، حيــث ثــاين أيــام العــروض يف 
املدينــة، وخامــس أيــام املهرجــان، فقــد بــدأت يف السادســة 
مــن مســاء يــوم الســبت بعــرض لملجموعــة الثانيــة مــن 
برنــاجم األفــام القصــرة، يف دار يوســف نــري جــارس 

للفــن والبحــث.

املجموعة الثانية من برناجم األفام القصرة

 تضمــن برنــاجم املجموعــة الثانيــة لألفــام القصــرة عــى 
ســتة أفــام روائيــة ووثائقيــة يه: الفيــم الفرنــي "نظــف 
مــي )بعــد أن يــل الظــام("، دقيقــة21، لملخــرج الفرنــي 
غابرائيــل ســتمير. فيــم الرســوم املتحركــة الفرنــي "ال 
ُينــى"، 12 دقيقــة، لملخــرج برونــو كوليــت. الفيــم الروايئ 
الفلســطيين "اهلديــة"، 24 دقيقــة، ملخرجتــه الفلســطينية فرح 
النابلــي. الفيــم الــروايئ الســويدي "يف انتظــار املــوت"، 
12 دقيقــة، لملخرجــني: الرس فيجــا وإيزابيــل بيورلكنــد. 

الفيــم الغــاين - البلجيــي "تصبــح عــى خــر"، 21 دقيقــة، 
ملخرجــه الغــاين أنتــوين نــي. فيــم التحريــك األرجنتيــين 
الفرنــي "نبــض"، 7 د دقائــق، ملخرجــه األرجنتيــين بيــدرو 

اكسافيتشــيا. 

"مسافر منتصف الليل"

ويف الثامنــة مــن مســاء ذات اليــوم الســبت 24 ترشيــن 
األول / أكتوبــر، عــرض أيضــا يف دار يوســف نــري 
ــل "مســافر  ــيق الطوي ــم الوثائ ــث، الفي ــن والبح ــارس للف ج
منتصــف الليــل"، 86 دقيقــة، لملخــرج األفغــاين حســن 
فازيــيل، وهــو فيــم يــروي فيــه خمرجــه لقصتــه الخشصيــة، 
ويوثــق لرحلــة هروبــه وأرستــه مــن أفغانســتان، بعــد أن 
أعلنــت حركــة طالبــان جائــزة نقديــة ملــن يــأيت برأســه، 
وُتصبــح حيــاة عائلتــه حُمــارصة باخلطــر. لك هــذا بســبب 
فيــم وثائــيق أخرجــه ومتــت إذاعتــه عــى تلفــاز الدولــة. ُقتــل 
بطــل الفيــم، والصديــق الــذي رسب خــر إهــدار دم املخــرج 
ــه،  ــذي جيــب أن نفعل ــا ال ــذي يعــرتف: "مل نكــن نعــرف م ال
وكيــف نتــرف، وإىل أيــن نذهــب، لكننــا كنــا جمريــن 

عــى اهلــروب".

اســترت حمــاوالت اإلفــات مــن القتــل، مكــا ُيصورهــا 
ثــاث ســنوات قضاهــا املخــرج األفغــاين حســن فاضيــيل 
ــني  ــة ويف خمميــات الاجئ ــات املختلف ــى الطرق ــه ع وعائلت
ــف  فواجهــوا أثناءهــا أشــاكاًل مــن التعصــب األمعــى العني
ضــد املهاجريــن عــى أيــدي الرشطــة واألمــن واملتعصبــني. 
الفيــم حصــد اجلائــزة الثانيــة للجمهــور يف قســم بانورامــا 
فراير/شــباط  يف  الـــ99  الســيمنايئ  برلــني  مبهرجــان 
املــايض، واكن ســبق عرضــه يف مهرجــان صاندانــس 

الســيمنايئ يف يناير/اكنــون الثــاين املــايض.
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بــدأت األحــد، 25 ترشيــن األول /أكتوبر، ويف خامس 
أيــام فلســطني الســيمنائية، عــروض األفــالم األربعــة 
الروائيــة والوثائقيــة، يف مدينــة رام اهلل بعــرٍض 
األيتــام"،  "دار  الطويــل  األفغــاين  الــروايئ  للفيــم 
90 دقيقــة، يف املــرسح البلــدي - دار بلديــة رام اهلل، 
متــام الســاعة السادســة مســاًء بتوقيــت القــدس، 
درايم  فيــم  وهــو  ســادات،  لملخرجــة هشربانــو 
تــدور أحداثــه يف العامصــة األفغانيــة اكبــول هنايــة 
ــزو الســوفيي  ــان الغ ــايض، إب ــرن امل ــات الق مثانين
ــذي  ــدرت" ال ــيب "ق ــش الص ــث يعي ــتان، حي ألفغانس
يعمــل يف بيــع تذاكــر الســيمنا يف الســوق الســوداء.

تلــي الرشطــة القبــض عــى الفــى احلــامل بــأن 
يصبــح مجنــا يف ســيمنا بوليــود وحتتجــزه يف 
ــع لإلحتــاد الســوفيي،  ــام تاب ــال األيت ــأ لألطف ملج
مــع أوالد أفغــان آخريــن، ومــن داخــل حمتجــزمه 
ــم  ــة اخنراطه ــدمه بكيفي ــدرت أح ــال وق ــر األطف يفك
اجتاحتــه  الــذي  بلــدمه  عــن  للدفــاع  مبقاومــة 

مؤسســاته.   ودمــرت  الســوفيتية  الدبابــات 

"احلديث عن األجشار"

اهلل  رام  قــر  يف  مســاًء  الثامنــة  يف  عــرض  مكــا 
الثقــايف، الفيــم الســوداين الوثائــيق الطويــل "احلديــث 
عــن األجشــار"، لملخــرج صهيــب قســم البــاري، وهــو فيــم 
حــاز عــى العديــد مــن اجلوائــز يف مهرجانــات عربيــة 
ودوليــة، وهــو يــروي حاكيــة ثاثــة مــن صنــاع األفــام 
الســودانيني، وأصدقــاء منــذ زمــن طويــل، تركــوا الســودان 
يف الســتينيات والســبعينيات لدراســة الســيمنا وأنشــأوا 
المثانينيــات،  الســودانية هنايــة  الســيمنا  معــا مجموعــة 
بعــد عودهتــم للســودان، يف حماولــة إلحيــاء دار ســيمنا 
الثــورة وحماولــة اســتقطاب امجلهــور هلــا، رمغ العوائــق 
جبــد  يعملــون  تواجههــم،  الــي  الكبــرة  البروقراطيــة 
وإرصار مــن أجــل حتقيــق غايهتــم. يرصــد الفيــم حلظــات 
ــة، وأبــرز  هامــة وممتعــة وشــيقة مــن لقــاء األصدقــاء الثاث
املواقــف الــي حدثــت معهــم يف ســبيل حتقيــق عــروض 

ســيمنائية للجمهــور يف أم درمــان.

"شارع حيفا"

ــك يف مــرسح  ــم الســابق، عــرض كذل ــع الفي ــن م وبالزام
وســيمناتيك القصبــة، الفيــم العــرايق الــروايئ الطويــل 
شــارع حيفــا، لملخــرج مهنــد حيــال، وهــو فيــم يــروي 
حاكيــة مــن حاكيــات حــرب العــراق عــام 2006، حيــث تفجر 
العنــف الطائــي يف العامصــة العراقيــة بغــداد، نتيجــة 
لســقوط النظــام العــرايق واحتــال العــراق مــن القــوات 
األجنبيــة. ويف واحــد مــن أخطــر شــوارع العامصــة، شــارع 
ــذي  ــني أمحــد ال ــم ب ــة للفي ــداث الدرامي ــدور األح ــا، ت حيف
يضطــر للذهــاب مــن شــارع حيفــا خلطبــة حبيبتــه، وســعاد 
الــي تنتظــره، والقنــاص الــذي يصيــب أمحــد بطلــق نــاري. 
مــا بــني الخشصيــات الثــاث ومــا حوهلــا مــن خشصيــات 
فرعيــة تــدور حاكيــات دراميــة، ال حتــامك البــرش بقــدر 
ــرش،  ــات عــى الب ــن وي ــه م ــا خلفت ــا حتــامك احلــرب وم م

ــاث. ــة األخشــاص الث تعكهســا حاكي

"دييغو مارادونا"

ــذي عــرض أيضــا يف  ــوم الســادس، وال وأخــر عــروض الي
الثامنــة مســاء يف رسيــة رام اهلل األوىل، الفيــم الوثائــيق 
ــد  ــاة واح ــق حلي ــذي يوث ــا" وال ــو مارادون ــاين "دييغ الريط
ــو  ــين دييغ ــدم بالعــامل، األرجنتي مــن أمه العــي كــرة الق
مارادونــا، منــذ بداياتــه وانضامــه لنــادي نابــويل اإليطايل، 
حيــث اكن النــادي يصــارع للخــروج مــن ذيول ترتيــب نوادي 
كــرة القــدم االيطاليــة، قبــل أن ينضــم إليــه العــب أرجنتيــين 
شــاب يقلــب موازيــن األمــور ويصعــد بالنــادي حنــو الدرجــة 
األوىل حمققــا انتصــارات كرويــة مذهلــة، يف مدينــة اكنــت 
يف ذلــك الوقــت مــن مثانينيــات القــرن املاضيــة حتــت حــم 

املافيــات والــراع بيهنــا وبــني البوليــس. 

عروض أفام يف بيت حلم

أمــا يف مدينــة بيــت حلــم فقــد بــدأت عــروض األفــام 
ــروايئ  ــم الســوداين ال ــرض للفي يف السادســة مســاًء، بع
نــري  يوســف  دار  بالعرشيــن" يف  "ســتوت  الطويــل 
ــل  ــم الوثائــيق التشــييل الطوي ــن والبحــث، الفي جــارس للف
ــذي يعــد هــذا  "اجلاســوس"، لملخرجــة مايــت آلبــردي، وال
الفيــم جتربهتــا الطويلــة األوىل، The Mole Agent أو 
اجلاســوس، الــذي كتبــت الســيناريو اخلــاص بــه وأخرجتــه، 

يوظــف  الــذي  رومولــو،  احملقــق  حــول  أحداثــه  فتــدور 
جاسوســا الخــرتاق بيــت لملســنني واملتقاعديــن يشــتبه يف 
أنــه جتــري فيــه أشــياء مريبــة. إذ تشــتبه امــرأة يف أن 
ــت، وحتــاول  ــك البي ــف يف ذل ــة والعن ــرض لإلهان ــا تتع أمه
أن تعــرف طبيعــة مــا يــدث هنــاك، فيســتعني رومولــو 
ــة  ــل املهم ــذي يقب ــا، ال ــد ســرجيو 83 عام ــل املتقاع بالعمي
ــه  ــه. ويف مهمت ــاة زوجت ــد وف ــي ينشــغل بع ــور ل عــى الف
مجلــع املعلومــات وكشــف احلقائــق يقــرتب العميــل الــرسي 
مــن عــدد مــن الــزالء وتفاصيــل حياهتــم، ويكتشــف احلقيقــة 
الــي غابــت عــن امجليــع، يف فيــم يبــدو وكأنــه نخســة 
دراميــة كوميديــة تشــبه أفــام اجلاسوســية األمريكيــة بــدون 

ــاردات. ــلحة ومط ــرط وأس ــف مف ــاهد عن مش

"حاكية األخوات الثاث"

مكــا عــرض يف الثامنــة مســاًء أيضــا يف دار يوســف 
نــري جــارس للفــن والبحــث، الفيــم الــرتيك الــروايئ 
الطويــل "حاكيــة األخــوات الثــاث" 107 دقائــق، والــذي 
وســط  فقــرة  قريــة  مــن  أخــوات  ثــاث  حاكيــة  يــروي 
األناضــول ينتقلــن للعيــش مــع عائــات غنيــة هبــدف حتســني 
ــة تشــبه التبــين( لكــن بســبب ظــروف  حياهتــن )عــادة تركي
ــن.  ــودة إىل قريهت ــوات إىل الع ــر األخ ــة تضط ــر متوقع غ
فيقــوم  حامــل،  أهنــا  ليتبــني  املــزل  إىل  ريــان  تعــود 
والدهــا، شــوكت، بزوجيهــا عــى جعــل بفيســيل رايع 
القريــة الفقــر، ويعاملهــا بــازدراء لك مــن يف القريــة مبــن 
فهيــم عائلهتــا ووالدهــا شــوكت. أمــا هافــا فتعــود إىل البيــت 
بعــد الوفــاة املفجعــة ألخهيــا بالتبــين بعــد رصاع طويــل مــع 
املــرض. وبعــد بضعــة أيــام مــن عــودة هافــا تصــل نورهــان 
إىل القريــة برفقــة نيــاكيت، والدهــا بالتبــين. وألول مــرة منــذ 

ــاث. ــوات الث ــم مشــل األخ ســنوات يلت

ــا  ــذ هاف ــاكيت أن يأخ ــع ني ــدًا أن يقن ــوكت جاه يــاول ش
رئيــس  ومبســاعدة  نورهــام.  مــن  بــداًل  عنــدمه  لتعيــش 
البلديــة يضغــط شــوكت عــى نيــاكيت. أمــا فيســيل، الــذي 
ــب  ــا، فيطل ــه راعي ــره كون ــث يك ــه اخلاصــة حي ــك أجندت ميل
مــن نيــاكيت أن يوفــر لــه معــًا يســاعده عــى اخلــروج 
ــع  ــم م ــاث التأق ــوات الث ــا حتــاول األخ ــة. وفمي ــن القري م
ــا، جيتــع شــوكت  ــوف يف آِن مع ــد واملأل ــن اجلدي حميطه
ــام لتتكشــف سلســلة  ــدة الطع ــاكيت وفيســيل عــى مائ وني

ــة. ــر املتوقع ــات غ ــن املواجه م
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»طائر الشمس« يتحدى »كورونا« يف مهرجان 
أيام فلسطن السينمائية

منصة االستقالل الثقافية

كشــف مهرجــان "أيــام فلســطني الســيمنائية" الــدويل 
الــذي تنظــه مؤسســة فيــم الب: فلســطني، اليوم، أن 
جلنــة حتكــم مســابقة "طائــر المشــس الفلســطيين" 
ــه الســابعة، ســتضم  ــاج مضــن دورت ــة االنت ــن فئ ع
املخرجــة الفلســطينية آن مــاري جــارس، واملخــرج 
الدمنــاريك بــرايم الرســن، إىل جانــب مــم براجم 

تطويــر االفــالم ماثيــو دراس.

ــات املهرجــان يف 20 مــن الهشــر اجلــاري،  ــق فعالي وتنطل
ويســتر لغايــة 26 منــه، حيــث ســتعلن جلنــة التحكــمي عــن 

املــرشوع الفائــز يف احلفــل اخلتــايم يف القــر الثقــايف 
بــرام اهلل.

وجــاء يف بيــان إلدارة املهرجــان أنــه عــى الــرمغ مــن 
الصيغــة االســتثنائية املصغــرة نظــًرا للقيــود الــي يفرضهــا 
االفــام  فئــي  عــن  املســابقة  والغــاء  كورونــا،  فــروس 
اال  الطويلــة،  الوثائقيــة  واالفــام  القصــرة  الســيمنائية 
ان ادارة املهرجــان اعلنــت االســترار مبســابقة "طائــر 
ــدمع  ــز ال ــادرة مهنــا لتعزي ــاج مكب ــة االنت ــن فئ المشــس" ع
واالحتفــال باإلنتاجــات الفلســطينية واإلنتاجــات الدوليــة 

الــي تشــل فلســطني حمورهــا.

وأضــاف البيــان: تــأيت هــذه املبــادرة مضــن رؤيــة املؤسســة 
الــي تتحــور حــول صناعــة ســيمنائية منتجــة وحيويــة يف 
فلســطني قامئــة عــى صنــاع أفــام مهنيــني ومبدعــني، اىل 
جانــب تعزيــز الثقافــة الســيمنائية مــن خــال توفــر مســاحة 
ــع  ــادل اخلــرات والتشــبيك م ــاج احملــيل ولتب ــة لإلنت مثالي
صنــاع ســيمنا مــن العــامل والعــامل العــريب، باالضافــة اىل 
التشــبيك مــع أمه املهرجانــات الدوليــة ودور االنتــاج العاملية، 
وخلــق مســاحة لعــروض افــام مســتقلة وذات جــودة عاليــة.

وأوحض البيــان أنــه يف الوقــت الــذي يعاين القطــاع الثقايف 
بشــل عــام والســيمنايئ بشــل خــاص مــن حش املزيانيــات 
ــل أكــر مــن اي وقــت مــى بســبب اجلاحئــة، اال  والتوي
ــرشة  ــا ع ــزة قميهت ــص جائ ــح يف تصي ــان جن ان املهرج
الفائــز، باالضافــة اىل اســتخدام  آالف دوالر لملــرشوع 
معــدات التصويــر والصــوت املتوفــرة يف مؤسســة فيــم الب 
فلســطني خــال مرحلــة اإلنتــاج واحلصــول عــى تهسيــات 
مــن املؤسســة يف مراحــل مــا بعــد اإلنتــاج والتوزيــع. وتركز 
اجلائــزة عــى األفــام الروائيــة القصــرة وأفــام التحريــك 
ــات  ــا لصانع ــام 12 مرشوًع ــذا الع ــس ه القصــرة، إذ يتناف

وصنــاع أفــام مــن فلســطني والشــتات.

أمــا املشــاريع املتنافســة عــى جائــزة طائر المشــس لإلنتاج 
فهــي اكلتــايل: "دمــاء اكملــاء" لملخرجــة دميــا محــدان، 
"امبليفايــد" لملخرجــة واملنتجــة دينــا نــارص، "جــرحي رمق 
"100 طائــر"  نــارص،  عامــر  واملنتــج  لملخــرج   "12535
لملخــرج بشــار زعــرور، "طــوىب للعشــاق" لملخــرج واكتــب 
الســيناريو اهيــاب جــاد اهلل، "األوفيــاء" لملخــرج واكتــب 
الســيناريو امساعيــل هّبــاش، "املســكوبية" لملخــرج واملنتــج 
"املفتــاح" لملخــرج  العمــري،  الســيناريو جمــدي  واكتــب 
"تشــويش"  مّيــايس،  راكن  الســيناريو  واكتــب  واملنتــج 

لملخــرج واملمثــل رمــزي مقــديس، "أبنــاء آوى" لملخــرج 
ــیم  ــوت وبــني" لملخــرج واملمثــل وس ســعيد زاغــة، "بــني م
خیــر، "صديقــة مــن املــرشق/ وقــت مقــرتض" لملخــرج مكــال 

اجلعفــري.

واملنتجــة  املخرجــة  أن  ُيذكــر  التحكــمي،  جلنــة  وحــول 
أكــر  وأنتجــت  اخرجــت  مــاري جــارس  آن  الفلســطينية 
ــة  ــا يف قامئ ــن أفامه ــني م ــار اثن ــا، مت اختي ــن 16 فيمل م
مهرجــان اكن الســيمنايئ الرمسيــة، وُعــرض فيــم هلــا يف 
مهرجانــات برلــني وفينيســيا ولواكرنــو وتيلورايــد، وتقدمــت 
أفامهــا الطويلــة الثاثــة لملشــاركة يف مســابقة جوائــز 
األوســاكر عــن فلســطني، إىل جانــب مشــاركهتا كعضــو 

جلنــة حتكــمي يف مهرجــان اكن لألفــام الســيمنائية.

أمــا املخــرج وحمــرر األفــام واكتــب الســيناريو الدمنــاريك 
بــرايم الرســن، فهــو مديــر "ورشــة معــل األفــام" يف 
كوبهناجــن منــذ العــام 1995، إذ يديــر بــدوره برنــاجم 
ــل  ــن. ويعم ــام الصاعدي ــاع األف ــدمع صن ــذي ي ــب ال املواه
الرســني جاهــدًا، منــذ العــام 2013، عــى إجيــاد نــوع مــن 
التعــاون بــني بــراجم املواهــب يف الدمنــارك واخلــارج، ويف 

ــدة. ــق شــباكت ع هــذا الســياق، أطل

ــو  ــر االفــام ماثي ــراجم تطوي مكــا أن املستشــار ومــم ب
ــب  ــام واملواه ــر األف ــراجم تطوي ــن ب ــددًا م ــود ع دراس يق
ــأ  ــا أنش ــامل، مك ــول الع ــة ح ــارية الفاعل ــراجم االستش وال
يف املــايض وأدار الشــبكة األوروبيــة لســيمنا الشــباب 
بوزيتيــف  جملــة  يف  بكتاباتــه  وســامه   ،)NISI MASA(

لألفــام ومعــل مبنصــب املديــر الفــين يف تورينــو فيــم 
الب. باإلضافــة اىل معلــه يف عــدد مــن مهرجانــات األفــام 

الرئيســية يف أوروبــا.
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»أيام فلسطن السينمائية« خيتتم دورته ويعلن 
عن املشروع الفائز يف مسابقة طائر الشمس 

رمان الثقافيةالفلسطيي

اختمــت مؤسســة "فيــم الب: فلســطني" فّعاليــات 
"أيــام  ملهرجــان  واالســتثنائية  الســابعة  الــدورة 
يف  املســاء  هــذا  الــدويل  الســيمنائية"  فلســطني 
قــر رام اهلل الثقــايف مــع عــرض فيــم "بــني اجلّنــة 
ــار يف  ــوى جّن ــطينية جن ــة الفلس واألرض" لملخرج
عرضــه األول يف فلســطني. واكن املهرجــان قــد امتــد 
عــى مــدار ســبعة أيــام حيــث انطلقــت فعالياتــه 
اهلل وحبضــور  رام  مدينــة  املــايض يف  األســبوع 
ــاًل  ــة ممث ــر الثقاف ــو ســيف وزي معــايل د. عاطــف أب
عــن دولــة رئيــس الــوزراء د. دمحم شــتيه ومعــايل د. 
ــة والتعلــم ومعــايل  ــر الربي مــروان عورتــاين وزي
وســعادة  املــرأة  شــؤون  وزيــرة  محــد  آمــال  د. 
اهلل.  رام  بلديــة  رئيــس  حديــد  مــوىس  املهنــدس 
وبســبب جاحئــة فــروس كورونــا أقميــت فعاليــات 
ومعايــر  إجــراءات  وســط  العــام  هــذا  املهرجــان 
حصيــة ووقائيــة مشــددة لضــان ســالمة امجلهــور 
يف مدينــي رام اهلل وبيــت حلــم يف حــني مت تأجيــل 
عــروض املهرجــان يف لك مــن القــدس وحيفــا وغــزة 
نظــًرا الســمرار اإلغــالق املفــروض بســبب اجلاحئة.

وافتتحــت امســية اخلتــام بشــكر اكفــة الــرشاكء والدامعــني 
واملتعاونــني حيــث أقــمي املهرجــان بالرشاكــة مــع وزارة 
الثقافــة الفلســطينية وبلديــة رام اهلل وبــدمع مــن الصنــدوق 
ــت الدامنــاريك يف  ــاق(، والبي ــون )آف ــة والفن العــريب للثقاف
فلســطني، ومنمظــة دمع االعــام الــدويل )IMS(  والقنصليــة 
ــاس(  ــة )ن ــدس، وشــبكة الشاشــات البديل الفرنســية يف الق
وبرعايــة بنــك االحتــاد ورشكــة املرشوبــات الوطنيــة، وبرعاية 
إعاميــة مــن تلفزيــون فلســطني، وراديــو 24 أف أم، وجملــة 
رمــان الثقافيــة ومنصــة االســتقال الثقافيــة. وبالتعــاون مــع 
املراكز واملؤسســات الثقافية يف املدن امخلســة. يف القدس 
مــع املعهــد الفرنــي ومؤسســة املعمــل للفــن املعــارص ويف 
مدينــة رام اهلل مــع لك مــن مؤسســة عبــد احملســن القطــان 
ــة  ــة رام اهلل، ويف مدين ــة ورسي ،مــرسح وســيمناتك القصب
بيــت حلــم مــع دار يوســف نــري جــارس للفــن والبحــث، 
ــة  ــة الثقافــة العربيــة ويف مدين ــة حيفــا مــع مجعي ويف مدين

غــزة يقــام بالتعــاون مــع املعهــد الفرنــي يف املدينــة. 
ــا"  ــن منصــة "وقتن ــان ع ــش املهرجــان مت اإلع  وعــى هام

مضــن برنــاجم اجليــل القــادم، مــن خــال لقــاء خــاص نمظته 
مؤسســة "فيــم الب: فلســطني" وحبضــور الــرشاكء احلاليــني 
واحملتلــني للرنــاجم، ويه املنصــة االوىل مــن نوعهــا يف 
ــني )6 –  ــال واليافع ــي تســهتدف األطف ــريب وال ــامل الع الع
15 ســنة( وهتــدف إىل بنــاء ثقافــة ســيمنائية لــدى األطفــال. 

وتتــزي يف كوهنــا تبــث حمتــوى غــر اســهتايك أو جتــاري 
لألطفــال والعائــات، وتتضمــن عــددًا مــن الــراجم واألفــام 
ــة اىل كوهنــا  ــة باالضاف ــدة املرتمجــة واملدبلجــة للعربي اجلي
منصــة جمانيــة خاليــة مــن اإلعانــات موجهــة لألطفــال يف 

فلســطني. 

ومضــن برنــاجم اجليــل القــادم مت اإلعــان عــن املرشوعــني 
الفائزيــن يف برنــاجم "حاكيــات طائــر المشــس" والــذي 
تنمظــه مؤسســة "فيــم الب: فلســطني" بالتعــاون مــع رشكــة 
ــا  ــرشوع "أورنين ــن امل ــاز لك م ــث ف ــاج حي ــينيفيليا لإلنت س
ــة  ــابا واكتب ــل س ــيناريو إمي ــب الس ــرج واكت ــة" لملخ والغول
الســيناريو بيــان شــبيب واملــرشوع "خالــد ونعمــة" لملخــرج 
مهنــا  لك  وحصــل  دحــدل.  الســيناريو هسيــل  واكتــب 
ــة يف خدمــات  ــزة قميهتــا 10,000$ ومســاعدة عيني عــى جائ
مرحلــي اإلنتــاج ومــا بعــد اإلنتــاج. ومُصــم هــذا الرنــاجم 
ــني. مت  ــال واليافع ــطيين لألطف ــوى فلس ــر حمت ــدف توف هب
تطويــر 7 أفــام قصــرة رسديــة لألطفــال واليافعــني – مــن 
قبــل صنــاع األفــام الفلســطينيني الشــباب الذيــن التحقــوا 
وجتهزيهــا  مشــاريعهم  لتطويــر  مكثــف  إقامــة  برنــاجم 
لإلنتــاج: كتابــة الســيناريو واإلخــراج – وخاصــة العمــل مــع 

ــاج.  ــال - واإلنت ــني األطف املمثل

تبــع ذلــك اإلعــان عــن املــرشوع الفائــز يف مســابقة "طائــر 
المشــس الفلســطيين" عــن فئــة اإلنتــاج والــذي تنافــس 
علهيــا هــذا العــام 12 مــرشوع إنتــاج ســيمنايئ ألفــام 
روائيــة قصــرة، لصّنــاع ســيمنا فلســطينيني مــن فلســطني 
والشــتات، حيــث أعلنــت جلنــة التحكــمي واملؤلفــة مــن املخــرج 
وحمــرر األفــام واكتــب الســيناريو الديمنــاريك بــرايم 
ــاري جــارس  الرســن واملخرجــة واملنتجــة الفلســطينية آن م
ــو دراس  ــام ماثي ــر األف ــراجم تطوي واملستشــار ومــم ب
ــة دميــا محــدان جبائــزة  ــوز "دمــاء اكملــاء" لملخرج عــن ف
طائــر المشــس الفلســطيين عــن فئــة اإلنتــاج. وتبلــغ قميــة 
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اجلائــزة عــرشة آالف دوالر باالضافــة اىل إتاحــة اســتخدام 
معــدات التصويــر والصــوت املتوفــرة يف مؤسســة فيــم الب 
فلســطني خــال مرحلــة اإلنتــاج واحلصــول عــى تهسيــات 
مــن املؤسســة يف مراحــل مــا بعــد اإلنتــاج والتوزيــع. وحــال 
ــة  اإلعــان عــن املــرشوع الفائــز مت عــرض فيــم "بــني اجلّن

ــة الفلســطينية جنــوى جنــار. واألرض" لملخرج

وعــى الــرمغ مــن الوضــع االســتثنايئ يف ظــل جاحئــة 
كورونــا إال أن املهرجــان جنــح يف اســتقطاب اكــر مــن 30 
فيمًلــا عاملًيــا وعربًيــا وحملًيــا، كذلــك، جنــح يف بنــاء رشاكــة 
مــع املهرجــان الفرنــي "لكرمونــت فرانــد" وهــو أحــد أمه 
ــام القصــرة.  مكــا وحصــل لك  ــة لألف ــات العاملي املهرجان
مــن لقائــني املاســرت كاس مــع لك مــن املخــرج الفلســطيين 
ــا ســلميان واملخــرج الريطــاين الهشــر كــني  ــي ايلي العامل
لوتــش عــى مشــاركة مجاهريــة واســعة مــن خــال تطبيــق 

الــزوم.

أيــام  الفــين ملهرجــان  املديــر  الســياق رصح  ويف هــذا 
فلســطني الســيمنائية املخــرج حنــا عطــاهلل "بالــرمغ مــن 
ــا  ــا متكن ــي واجهــت تنظــمي املهرجــان اال انن ــات ال التحدي
ــة  ــث احلضــور ونوعي ــه املرجــوة مــن حي ــق أهداف مــن حتقي
االفــام  بالــرمغ مــن الظــروف االســتثنائية، ونأمل اســتمكال 
ــزة".  ــا وغ ــدس وحيف ــان يف العامصــة الق ــروض املهرج ع

مــن اجلديــر ذكــره أن "فيــم الب - فلســطني" تأسســت عــام 
ــة  ــى صناع ــا ع ــوم رؤيهت ــة، تق ــر رحبي ــة غ 2014 مكؤسس

إنتاجيــة وديناميكيــة لألفــام يف فلســطني عــن طريــق توفــر 
فضــاء مثــايل للجمــع بــني صنــاع الســيمنا هبــدف التحفــزي 
عــى التعــم، وتبــادل اخلــرات، وتشــكيل مصــدر إهلــام 
ــة، مــن  ــام فني ــاج أف ــة إىل إنت ــم البعــض، باإلضاف لبعضه

خــال عــرض خمــزون متنــوع مــن األفــام للجاهــر.
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