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تسليط الضوء على أفالم
مهرجان برلني السينمائي

كلمة العدد:

فلسطني :نـحو دولة سينمائية

ال زلنا نفتقد يف فلسطني إىل صناعة سينامئية ترتبط
بدائرة العائد املادي بني صناع األفالم والجمهور ودور
العرض ،وهو ما أدى إىل عدم تبلور الهوية السينامئية
الفلسطينية بشكل ناضج كام يف باقي الدول املنتجة
للسينام بشكلها الطبيعي .رغم أن الهوية السياسية
والوطنية لألفالم الفلسطينية قد نضجت وتحددت فقد
جاء الوقت الذي نأخذ فيه هذه الخطوة الجديدة ..فامذا
نعني بهوية سينامئية؟ رمبا تتحدد الهوية بالقياس إىل
السينام املطروحة يف العامل اليوم وما تقدمه املهرجانات
الرائدة يف السنوات األخرية ،وما يتأسس عىل صياغة
هوية سينامئية لهذه املهرجانات ..ال يحدث كل هذا إال
إذا كان لهذه األفالم هذه الهوية.
ال تكفي الحكاية ليك نصنع فيلام جيدًا ،أمو ًرا أخرى
رضورية متعلقة مبواصفات الفن السيناميئ الذي يتيح
للفنان استعامل هذه األدوات وتقديم أفضل ما ميكن،
اإليقاع وحركة املشاهد التي تكاد تتشابه يف معظم
األفالم الروائية ،إضافة إىل عدم طرق األنواع األخرى
من األفالم كالكوميديا والفانتازيا والتاريخي والتجريبي
بشكل كاف..
نحن أمام مرحلة ميتزج فيها الواقع السيايس لفلسطني،
فيه من الضبابية وسد األفق بقدر ما فيه من التمسك

ملحق السينام

باألمل واخرتاق التحديات واملنع .لهذا فإن جيال جديدًا
من السينامئيني الذين يقدمون أفال ًما بطابعهم الخاص
هو ما يؤسس ملرحلة جديدة من التناول القصيص
والزمني للحكاية يف السينام.
إن القضية األهم التي هي الهوة الكبرية بني الجمهور
الفلسطيني وصناع األفالم وانعدام دور العرض .مياه
جديدة بدأت تجري يف النهر ونأمل أن يتسارع التيار
بني النبع واملصب ويأيت اليوم الذي يفتخر فيه صناع
األفالم بجمهورهم ويتباهى الناس بسينام فلسطينية هي
أكرث من مجرد حكاية ..فن خالص يؤكد عىل املوهبة يف
الصمود والنضال.
ألجل كل هذا فإن أيام سينامئية و»فيلم الب :فلسطني»
يف جاهزية تامة لتحقيق هذه الخطوات ما بني اإلرث
السيناميئ يف فلسطني ومستقبله ..وخالل «أيام سينامئية»
احتفلنا وتواصلنا مع السينام العاملية والعربية وبصناعها
خالل ما أتاح الفرصة الستمرارية هذه التظاهرة من سنة
لسنة ورفد صناع السينام والجمهور مبياه جديدة ،وعىل
هذا األمل نستمر..

فيلم الب :فلسطني

نرشة تصدر عن أيام سينامئية 2015

رئيس التحرير :سليم أبو جبل
املحرر املسؤول :حنا عطا الله
طاقم التحرير :مايا أبو الحيات ،توفيق العيىس
ترجامت :نداء عويني ،صالح الدين أبو عني
تصميم غرايف :جالل نجار
تصوير :أسامة عابد

عىل مدار ثالث سنوات ،كنا عىل اتصال مع السيد
حنا عطالله ندرس إمكانية إيجاد عالقة بني «فيلم
الب -فلسطني» وصندوق السينام العاملي ،من أجل
هدف مشرتك هو دعم قطاع السينام وإنتاج األفالم
يف فلسطني .تبلورت بيننا فكرة ملرشوع مشرتك ،وهنا
نخص بالشكر مركز غوته األملاين لدعمه املتحمس يف
اطار فعاليات «أيام سينامئية» ،حيث سيقوم مهرجان
برلني خالل فعاليات «أيام سينامئية» بعرض 11
فيلم بدعم من صندوق السينام العاملي ،أحدها فيلم
اً
«تاكيس» ملخرجه االيراين جعفر بانهاي ،الحائز عىل
جائزة الدب الذهبي املقدمة من مهرجان برلني .2015
أود أيضاً أن أعرب عن شعوري باالمتنان ملنظمي
فعاليات «أيام سينامئية» الذيني وافقوا عىل عرض أفالم
قيمة من ناحية أنها تتوافق عىل أكرث من مستوى مع
رؤية صندوق السينام العاملي حول األفالم ،وباألخص
دعم ما يخص ذلك من نشاطات .أنا أتحدث عن
مرشوع سينام يف غاية الطموح وااللتزام واالبداع،
يأخذ باالعتبار املشهد الفني ومحتواه ،ومالمئة
الهوية املرئية لسياقها الثقايف واالجتامعي والجغرايف.
كام وأود أن أعرب عن سعاديت بإتاحة الفرصة لجمهور
فعاليات «أيام سينامئية» مبشاهدة أفالم بارزة من مناطق
مختلفة من العامل العريب ،حيث حظيت باهتامم ودعم
صندوق السينام العاملي ،مثل فيلم «الوادي» من لبنان،
«مشوار» من سوريا« ،فدايئ» من الجزائر باإلضافة إىل أفالم
من مناطق أخرى من العامل :من األرجنتني ،فيلم «تاريخ
كوبا والخوف» ،وفيلم «مرشوع القرن» .من أوغندا فيلم
«لصوص بودا بودا» ،من فيتنام فيلم «األب الكبري واألب
الصغري وقصص أخرى» ،وفيلم «شيال» من أوزبكستان.
هذه األفالم بعيدة جدا عن االتجاه السائد وامكانية
مشاهدة هذه األفالم التي عرض معظمها يف مهرجان
برلني السيناميئ وأوروبا ،ليس باليشء املضمون دامئاً،

علينا أن نجعل هذه األفالم متاحة .اثنان من أفضل األفالم
األملانية املبدعة للسنة املاضية أدرجت أيضا ضمن برنامج
هذه السنة ،العرض العاملي األول للفيلمني« :فكتوريا»
و»جاك» كانا يف مسابقة مهرجان برلني السيناميئ.
السينام ال تقترص عىل عنرص املشهادة فقط ،فهي
تشمل أيضاً مشاركة للمشاعر ،واإلحساس بواقع
أخر يف منطقة ما يف العامل ،والتحدث عنها :كيف
يتحول النقد السيناميئ؟ ما هي أكرب التحديات
اليوم؟ وماذا عن املستقبل؟ كجزء من مهرجان برلني
السيناميئ -فإن فعاليات «أيام سينامئية» ستعرض أيضاً
حديث مع ألني تاسيان ،ناقدة سينامئية من تركيا.
نحن من مهرجان برلني السيناميئ متحمسون جدا ً ومتلزمون
بالتسامح وحرية التعبري عن الرأي ،حيث أننا نؤمن
بشدة ببناء شبكة عاملية للتعاون .لنعمل معا ،ونشاهد
معا ،ونستمتع ونتكلم معاً حول السينام يف فلسطني.
فينتشينزو بونيو :مدير برامج مهرجان برلني السيناميئ
الدويل ومندوب املهرجان لدول املرشق واملغرب.

التركيز على أفالم الدول اإلسكندنافية

طاقم أيام سينامئية
فاتن فرحات
مديرة التطوير
هدى اإلمام
مستشارة تجنيد األموال \ مديرة برنامج القدس
عال طربي
مستشارة فنية
سامي شحادة
مدير اإلنتاج
سعاد رشاموي
منسقة “ أيام سينامئية”
حنني بطراوي
منسقة الشؤون الوجستية
مايا أبو الحيات
عالقات عامة  ،واملنسقة اإلعالمية
إيناس شعيبي
املدير املايل و اإلداري

اّن كريكيجاد
منسقة اإلعالم الدويل
مجدل صبح
مسؤولة مواقع التواصل اإلجتامعي
صايل جرار
مدير التقنيات
جالل نجار
مصمم جرافييك
سليم أبو جبل
رئيس تحرير ملحق أيام سينامئية
ن ّوار عليان
مساعدة لوجستية
قسم التوثيق
أسامة عابد
أحمد مسلّم
ثورة ستيتي

الدمنارك عضو يف مجلس بلدان شامل أوروبا لعام  ،2015مكتب املمثلية الدمناركية والبيت الدمناريك يف فلسطني
سعداء بأن يقدموا من خالل “أيام سينامئية” للجمهور الفلسطيني والعاملية أفالم من أوروبا الشاملية وبالتحديد من
دولة الدمنارك والسويد والرنويج وفنلندا .باإلضافة إىل التعاون القوي واملألوف بني فيلم الب ورشكاؤه الدمناركيون،
فإن “أيام سينامئية” ميثل أيضاً مفتاح بداية رشاكة وعالقة طويلة األمد بني البيت الدمناريك يف فلسطني وفيلم الب.

حوار مع حنا عطاالله
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أيام سينمائية في نسختها الثانية

انطلق يوم االثنني الثاين عرش من ترشين األول النسخة
الثانية من «أيام سينامئية» يف نسختها الثانية ،الذي
يشتمل عىل عروض لنخبة من األفالم املحلية والعاملية
باإلضافة إىل جلسات حوارية متخصصة يف مواضيع
تعنى بالسينام املحلية .تجري فعاليات «أيام سينامئية»
يف الفرتة ما بني  /20-12ترشين أول ،وتتنوع بني األفالم
الروائية الطويلة واألفالم الروائية قصرية واألفالم الوثائقية.
خاصا باألطفال.
كام تم تخصيص برنام ًجا ً
عىل هامش التحضريات لأليام السينامئية نلتقي مع حنا
عطا الله مدير «فيلم الب» فلسطني الجهة املنفذة لأليام
السينامئية.
ما هي أهمية تنظيم فعاليات «أيام سينامئية»
وخصوصية السينام يف ظرفنا الفلسطيني؟
السينام هي الوسط الذي يسمح لنا برواية القصة
الشخصية باستخدام الفنون السبعة األخرى مجتمعة ،إنه
الحيز الذي يسمح لنا بالتحكم بالصورة والكلمة والضوء
والصوت ودرجة اللون واللحظة التي نريد أن يبدأ منها
الجميع ،واللحظة التي ال نريدها أن تنتهي ،وهي يف
الوقت ذاته الحرية املطلقة التي تسمح للمتلقي عكس
تجربته الذاتية عىل ما يراه وما يشعر به .لهذا فإن شغفنا
بالسينام ينبع من شغفنا برواية القصة وبإعادة محاكاتها
وخلق واقع موا ٍز لكل ما نعايشه ونواجهه ونحاكيه .وإذا
كانت السينام الركن األسايس يف املنتوج الثقايف ألي بلد،
فإن من املهم لنا أن نفهم ما يحدث يف عرصنا هذا من
خالل النظر عرب عدسات فنانيه وكتّابه ومفكريه.
لسنوات طويلة وقعنا فلسطينيا كام وقع آخرون غرينا
يف فخ اإلجابة عن األسئلة الجاهزة سينامئيا وفنيا ،نحن
الضحايا ،املرشدون واملنكرسون ،هذا الخطاب الذي
وضعنا يف خانة املتوقع يف رواية القصة التاريخية ،عوضا
عن تطوير اللغة الفنية والعنارص التقنية ملنتوجنا الثقايف.
لكننا اآلن يف مرحلة جديدة ،مرحلة جيل جديد يحاول
التخلص من عبء املتوقع منه ألنه فلسطيني بالوالدة.
إنه جيل يروي قصته التي هي قصتنا كلنا فلسطينيون يف
كل مكان مرشدون وأبطال وضعيفون وكاذبون ومبجلون
وخائنون ،قصتنا اإلنسانية العادية كوننا برش مثل
الجميع ،نُخطئ ونُصيب ونضعف ونتناوب عىل النهوض
والسقوط أيضً ا .هذا الجيل الذي يقدم قصة عادية يف
واقع غري عادي هو رسالة فيلم الب و»أيام سينامئية»
التي وضعناها يف عقلنا وقلبنا ونحن نعد ونفكر بهذه
األيام السينامئية يف نسختها األوىل يف العام 2014
ونسختها الجديدة لهذا العام .2015

هذا العام نستضيف عددا كبريا من الضيوف
السينامئيني العامليني ملرافقة أفالمهم وحضور
العروض والنقاشات .السيد «فينتشنزو بونيو»
مدير برامج صندوق السينام العاملية ،املمثل
املرصي خالد عبد الله ،واملخرجة املغربية تاال
حديد ،املخرجة التونسية أسمهان األحمر
املخرجة اللبنانية نادين نعوس وغريهم..
ما هي األهداف التي تأملون الوصول إليها من خالل
هذه األيام عىل الصعيد املحيل والعاملي؟
بشكل عام تتمثل رؤية «فيلم الب» فلسطني يف صناعة
إنتاجية وديناميكية لألفالم يف فلسطني عن طريق توفري
فضاء مثايل للجمع بني صناع السينام بهدف التحفيز عىل
التعلم ،وتبادل الخربات ،ويشكل مصدر إلهام لبعضهم
البعض ،باألضافة اىل إنتاج أفالم فنية ،من خالل عرض
مخزون متنوع من األفالم للجامهري .هذا ويهدف إىل

إعادة إحياء وتنشيط صناعة األفالم يف ومن وألجل
فلسطني .مهمتنا يف «فيلم الب» هي تهيئة الجو واملكان
املناسب لص ّناع األفالم ومشاهديها ليتمكنوا من إنتاج
األفالم الفلسطينية ومشاهدتها وخوض هذه التجربة
بصورة مختلفة ومبتكرة من هنا تأيت األيام السينامئية
إلتاحة هذه الفرصة للجمهور الفلسطيني وصناع السينام
الفلسطينية.
مباذا تتميز األفالم املشاركة هذا العام؟
األفالم هذا العام تتميز بجودتها ومشاركتها يف أهم
املهرجانات الدولية واألهم أننا نحتفي بأفالم فلسطينية
فرضت نفسها عىل ساحة السينام العاملية بجهود فردية
ألصحابها وهي باملعظم ملخرجني شباب لكنهم أصحاب
بصمة محلية ميزتهم عامل ًيا .وهي تتنوع عىل فئات
الروائية الطويلة ،والروائية القصرية ،واألفالم الوثائقية.
ومن بني األفالم املعروضة والتي شكلت بصمة يف السينام
الحديثة أفالم مثل ،تكيس (إيران) ،الوادي (لبنان)،
فيكتوريا (أملانيا) ،تحت رمال بابل (العراق) ،عرض العرض
(بريطانيا -أيسلندا) ،أم غايب (مرص) ،حضور أسمهان
الذي ال يحتمل (فلسطني ) ،سارة (فلسطني) ،فدايئ
(الجزائر) ،املطلوبون ( 18فلسطني) .كذلك يستضيف
املهرجان نخبة من األفالم العراقية القصرية التي تسلط
الضوء عىل اإلنتاج السيناميئ العراقي ما بعد الحرب.

أفالم هذا العام تتميز بجودتها ومشاركتها يف
أهم املهرجانات الدولية واألهم أننا نحتفي
بأفالم فلسطينية فرضت نفسها عىل ساحة
السينام العاملية بجهود فردية ألصحابها وهي
باملعظم ملخرجني شباب لكنهم أصحاب بصمة
محلية ميزتهم عامل ًيا.
آلية العرض والتوزيع الجغرايف؟
أماكن العروض تتوزع جغرافيا عىل  7مدن هي رام الله
– قرص رام الله الثقايف ،مركز خليل السكاكيني الثقايف،
معهد غوتة ،جالريي وان ،مرسح اإلغاثة الطبية ،البيت
الدينامريك ،القدس -مركز يبوس الثقايف ،بركة البطرك
(جامعة القدس ،البلدة القدمية) ،املرسح الوطني
الفلسطيني (الحكوايت) ،جنني -سينام جنني ،حيفا-
جمعية الثقافة العربية ،النارصة -سينامنا ،غزة -مركز
القطان للطفل ،بيت لحم – دار الكلمة ومركز إبداع
الثقايف (مخيم الدهيشة).
برأيك ما الذي مييز نسخة هذا العام عن النسخة
السابقة؟
التميز الحقيقي عن النسخة األوىل بوجه نظري هو
تسليط الضوء عىل سينام الطفل من خالل عرض مثانية
أفالم خاصة باألطفال مدبلجة للغة العربية بالتعاون مع
معهد الفيلم الدينامريك .كذلك رشاكتنا مع مرشوع رام
الله دوك لألفالم الوثائقية حيث سيتم عقد العديد من
فعاليات رام الله دوك بالتزامن مع «أيام سينامئية»
كذلك نستضيف عددا كبريا من الضيوف السينامئيني
العامليني ملرافقة أفالمهم وحضور العروض والنقاشات
التي سيتم تنظيمها عىل هامش األيام السينامئية ،بغرض
تبادل األفكار .منهم السيد «فينتشنزو بونيو» مدير برامج
صندوق السينام العاملية ،والسيدة د ّرة بوشوشة ،املدير
السابق ملهرجان قرطاج السيناميئ يف تونس ،واملمثل
املرصي خالد عبد الله ،واملخرجة املغربية تاال حديد،
ومحمد شوقي من شبكة ناس السينامئية.
كيف تنوون استهداف املجتمع املحيل لحضور العروض

والتفاعل مع الحدث؟
نحاول بقدر اإلمكان استقطاب الجمهور املحيل ،ألننا
يف «فيلم الب» نهدف إىل رفع مكانة األفالم كشكل
من أشكال الفن يف فلسطني ،وتعزيز الصناعة اإلبداعية
والثقافية .من أجل ذلك وزعت العروض عىل  7مدن
للتسهيل عىل الجمهور وجميع العروضات مجانية
وجميع األفالم مرتجمة إىل اللغة العربية .كام أقمنا حملة
إعالمية تستهدف الجمهور الفلسطيني العادي دون
بهرجة زائدة فنزلنا إىل الشارع وأجرينا استطالعات رأي
بجهد فريق من املهتمني واملخرجني واملخرجات الفاعلني
يف هذا املجال .ونحن نتمنى أن توفر هذه األيام املتعة
والفرح للجمهور من نساء ورجال وأطفال.
عىل صعيد النقاش السيناميئ املحيل كيف ستحققون
أهدافكم يف إدارة الحوار بني صناع السينام الفلسطينية؟
سيتم تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية عىل
هامش األيام السينامئية ،بغرض تبادل األفكار بني صناع
السينام املحليني والعامليني والعاملني يف هذا املجال،
العناوين الرئيسية التي ستتطرحها جلسات النقاش هي،
كيفية إعادة إنتاج األرشيف ،والسينام املستقلة ،وواقع
قاعات وصاالت السينام يف فلسطني بني املايض والحارض،
والنقد السيناميئ ،وإنتاج أفالم األطفال.
وكام أسلفنا تتزامن فعاليات أيام سينامئية لهذا العام مع
إطالق مرشوع رام الله دوك السنوي الذي يوفر الفرصة
للسينامئيني الفلسطينيني الشباب لعرض مشاريعهم
الوثائقية ،والدفاع عنها مبارشة أمام مجموعة تضم عددا ً
من املنتجني واملحررين املفوضني من أهم املحطات
التلفزيونية العاملية .يقدم رام الله دوك جوائز مالية
ومنحاً تطويريه للمشاريع الفائزة ،وقد نجح يف التشبيك
بني عدد من السينامئيني الفلسطينيني الشباب ورشكات
إنتاج عاملية ،وكان من بني هؤالء السينامئيني الفلسطينيني
عامر شوميل إلنتاج فيلمه «املطلوبون الـ  »18الحائز عىل
جوائز عاملية ،إضاف ًة إىل مساعدة هؤالء السينامئيني عىل
تأمني صفقات بيع مسبق ومنح ما بعد اإلنتاج .هذه
السنة ستعقد جلسة يوم  17ترشين األول يتمكن من
خاللها املخرجون من عرض أفكارهم ومشاريعهم عىل
املنتجني املحليني والعامليني.
من الجميل تخصيص عرض االفتتاح واالختتام ألفالم
فلسطينية عرضت يف أهم املهرجانات السينامئية
العاملية؟ حدثنا عن هذه األفالم.
تفتتح الفعاليات يف مدينة رام الله بالعرض األول للفيلم
الفلسطيني الفائز بجائزة يف مهرجان كان السيناميئ
« ،2015ديجراديه» للشقيقني املخرجني «محمد وأحمد

أبو نارص» ،املشهورين باسمي «عرب وطرزان» .أحداث
الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حدثت يف غزة وتم
تصويره يف األردن.
كام و سيتم إختتام املهرجان بالفيلم الفلسطيني « الحب
والرسقة ومشاكل أخرى» للمخرج الفلسطيني مؤيد
عليان و الذي تم عرضه دوليا هذا العام خالل مهرجان
بريلني السيناميئ.

تتزامن فعاليات «أيام سينامئية» لهذا العام
مع هجمة رشسة من االحتالل اإلرسائييل عىل
الشعب الفلسطيني ،وقد تباحثنا طويال ضمن
فريق «فيلم الب» حول االستمرار بتنظيم
الفعاليات ضمن هذه الظروف أم ال؟ وما هو
دور املثقف والفعاليات الثقافية يف العمل
املقاوم والتحفيز عىل االستمرار ورفع الوعي؟
وكيف ميكن للفعل الثقايف االستمرار يف ظروف
غري عادية؟

يف النهاية حدثنا عن املشاكل التي تواجهكم يف تنظيم
مثل هذا الحدث يف فلسطني؟
تتزامن فعاليات «أيام سينامئية» لهذا العام مع هجمة
رشسة من االحتالل اإلرسائييل عىل الشعب الفلسطيني،
وقد تباحثنا طويال ضمن فريق «فيلم الب» حول
االستمرار بتنظيم الفعاليات ضمن هذه الظروف أم ال؟
وما هو دور املثقف والفعاليات الثقافية يف العمل املقاوم
والتحفيز عىل االستمرار ورفع الوعي؟ وكيف ميكن للفعل
الثقايف االستمرار يف ظروف غري عادية؟
لكن السؤال هو ،هل عاش الفلسطينيون ظروفا عادية
يوما ما؟ وهل ميكن لهم ذلك تحت ظروف االحتالل
والتهجري واالعتقاالت ،وهل يخلو بيت فلسطيني من أمل
وفقد وحرسة؟ وهل الفعل الثقايف منفصل عن الفعل
النضايل املقاوم؟ وفعل الوجود والحياة والحب والفرح
والحزن واالشتياق؟ وهل علينا التأكيد كل مرة عىل أنهام
ال ينفصالن؟
بالتأكيد ميكن تأجيل الفعاليات والتوقف عن العمل
ومشاركة الجميع حزنهم وحزننا ،لكن هذه الحياة غري
العادية واألحداث التي ال ت ُحتمل ،هي حياتنا اليومية،
نحن والجميع ،إنها جزء من هويتنا وما نعرفه وما
نواجهه يف طريقنا إىل العمل وإىل البيت ،مع عائالتنا
وأطفالنا ،إنها نحن ببساطة.
كل
لهذا ال بد أن تكون جزءا ً مام نربع فيه ،وما نجيدهٌ ،
يف مكانه وموقعه ،من أجل هذا سنستمر يف تحقيق
شغفنا ورواية قصتنا إنها الطريقة التي نعرفها يف املقاومة
واالستمرار.

تاال حديد :ومضة الفيلم بدأت من
حروب العالم العربي املشتعلة منذ زمن
زهرة مرعي

«تاال حديد» املخرجة العراقية املغربية والربيطانية
املولد ،حصل فيلمها «إطار الليل» عىل العيد من الجوائز،
لها أفالماً قصرية سابقة منها «شعرك األسود احسان»
و»البيت يف الحقول».
هو التيه والضياع الذي يعيشه اإلنسان العريب يضج به
فيلم «إطار الليل» .ملاذا هذا الكم من السواد يف الصورة؟
يقدم الفيلم شخصيات رئيسية عربية موجودة يف
مجتمعنا بكرثة ،وتتمثل بزكريا الذي قرر البحث عن
أخيه الذي فقدت آثاره .وهو قرر البدء برحلة البحث
عنه يف تركيا والعراق ومناطق أخرى يف الرشق العريب.
فهذا األخ الضائع رمبا قصد العراق للقتال ،وترك خلفه
طفله وزوجته يف املغرب .األخ التائه هو مثال لعرشات
بل مئات الحاالت من الشبّان يف املغرب العريب والتي
قصدت الـــشــرق للــقـتال عىل أراضيه.
ملاذا فكرة هذا الفيلم تحديداً؟
توقفت ملياً خالل السنوات العرش املاضية عند الحروب
التي ال تنتهي يف الدول العربية .كام توقفت كذلك
عند العالقة بني العامل اإلسالمي والغريب .من هنا كانت
الومضة األوىل للفيلم .ولهذا تشكلت شخصيات الفيلم
من أكرث من جنسية عربية مع وجود ممثلة أوروبية.

كانت الصورة هي الناطقة مبعزل عن أي كالم مسموع.
يف أحيان تحتل الصورة مرتبة متقدمة جدا ً يف التعبري.

حاولت الولوج إىل أعامق الناس الذين عبرّ ت عنهم يف
الفيلم .أن تقدمي نساء العراق يف العباءات السوداء
فهل هذا يعني أننا يف قلب اإلعصار؟
هذا املشهد مفتوح عىل تفسريات وقراءات متعددة.
بالنسبة يل أرى املشهد وكأنه يحمل إمكانية االتجاه ميينا
أو يسارا .وألن املشهد مفتوح يعتقد بعض األشخاص أنه
خال من أي خيارات ،أو أنه مشهد أسود مظلم وسيئ.
بالنسبة يل أرى املشهد والصوت املرافق له وكأنه خريطة.
واآلن هذه الصورة هي الواقع ،يف العراق ،سوريا ،لبنان،
ويف ليبيا ،انه تاريخ .ويف العامل العريب أجمع أرى الصوت
الحايل مختلفا عن ما كان عليه قبل أشهر قليلة .ومن
هنا يرى كل إنسان تلك األحداث بصورة مختلفة وخاصة
به .وهذا يعرب عن انعكاس الخلفيات الفكرية لكل من
البرش .وكام نرى ،فإن األمور يف هذه املنطقة تتبدل
رسيعا ،ويف مختلف البلدان العربية املضطربة .ويكون
لتلك األحداث انعكاسات واسعة عىل البرش .بعض من
تلك األحداث تطرح أسئلة مفتوحة حيث ال إجابات لها.

هل مثّل هذا الفيلم كونه الروايئ األول لك تحدياً؟
نعم وعىل أكرث من مستوى .أوالً ألن النساء عددهن قليل
يف مهمة اإلخراج عىل صعيد العامل اجمع ،ويف الدول
العربية بشكل خاص ،التحدي واالجتهاد إلثبات الذات
أكرث من رضوري .وال ننىس املقاومة لكافة محاوالت
إحباط العزائم .فقد استغرق عميل عىل هذا الفيلم مثاين
سنوات ،بني كتابة ،وبحث عن متويل.
هي القضايا االنسانية تتشابك وتتعقد أكرث يف هذا
الفيلم وال حلول .هل هذا قرار؟
نعم ،ترتاكم األسئلة وال إجابات .املهم بنظري ليس
النتيجة ،ففي املشهد السيايس العام عىل صعيد العامل،
لكل إنسان جوابه الخاص .املهم أن السؤال مطروح عىل
الدوام وله أهميته ،إمنا طبيعة العرص الطاحنة تجعله
دون إجابة.
القهر سيطر عىل ناس الفيلم فهل جميع الضعفاء
خاضعون للامفيا التي ميثلها عباس رمزياً؟
زكريا وعباس ميثالن يف الواقع فئات من الناس ملحوظة
يف مجتمعنا .عباس رجل تائه ،وكذلك زكريا .إمنا فدوى
ليست كذلك ،لكن أن تسلك الطفلة عايشة الطريق
نفسه ،فهو احتامل .شاهد زكريا املمثل «خالد عبد
الله» بطل الفيلم الرشيط مرات متعددة ،ويف نهاية كل
عرض له كان يخوض نقاشا مستفيضا مع الجمهور .بعض
الجمهور كان يرى يف فدوى السوداء شخصية ايجابية،
والبعض اآلخر شخصية سلبية .لكل من املتلقني وجهة
نظره وتحليله الخاص .ويف النهاية يقف زكريا وحيدا يف
مساحة مظلمة .يف املرة األخرية التي شاهد فيها املمثل
خالد عبد الله الفيلم كان مشهد األطفال مؤثر جدا ،ألن
هؤالء ميثلون مستقبل أطفال العامل العريب.
يف «إطار الليل» تحيك الصورة أكرث مام ينطق به البرش.
هل هو اسلوبك يف التعبري؟
ألن الصورة بالنسبة يل هي اللغة واأليديولوجيا معا ،متاماً
كام هي الكالم .يف السينام نرى أفالما كثرية عن العامل،
حيث تشكل الصور اللغة املشرتكة .فنحن نعيش حاليا
مجتمع الصورة .عندما وجد زكريا جثة أخيه يف بغداد،

نالحظ يف العديد من األفالم التي توقعها نساء مخرجات
أنهن تقدمن للمشاهد أحالماً مكسورة .فهل هذا ما
تريدين إيصاله؟
بالتأكيد لست بصدد تقديم أحالم مكسورة .فالشمس
والضوء والطفولة واإلمكانيات والحب بني الناس ،ليست
أحالماً مكسورة .ال شك أن بعضها مكسور ،ولكن األشياء
دامئاً تنطوي عىل احتامالت وإمكانات متعددة.
أنت من أب عراقي وأم مغربية وولدت يف بريطانيا.
كيف تعربين عن جذورك يف أفالمك؟
عندما كان والدي طالبا يف العراق تعرض لالعتقال،
وعندما متكن من ترك بلده كان مستحيال عليه أن يعود
إليه .ورغم نشأيت بعيدا ً عن العراق إال أنه يشكل جذوري
األساسية كام هي املغرب كذلك .لهذا ويف كل أفالمي
أحاول الغوص يف قضايا عربية ،قد تكون مشرتكة بني أكرث
من بلد.
ملاذا تنوع هويات العاملني يف الفيلم من ممثلني
وتقنيني؟
لقد مىش الفيلم من املغرب نحو العراق .املمثل خالد
عبد الله مرصي .وقد اجتهدنا لتعلميه اللهجة املغربية.
ونبيل املالح سوري ويعيش يف العراق .وهو ما أرى
وجوده مهامً يف الفيلم ألن سوريا هي جزء من الحكاية.
سمري الحكيم ممثل عراقي وسبق له التمثيل يف عدد من
األفالم .وهناك عدد من الفنيني يف الفيلم من جنسيات
عربية مختلفة.
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ديجرادية :في غزة ال يوجد
سينما لكن توجد حالة سينمائية

أسامء الغول – غزة
صاالت السينام املهجورة يف مدينة غزة ،أصبحت معلام
عاديا متر به مشيا أو تلحظها من نافذة السيارة ،لكن
هذا ال يعني أن مدينة غزة ذاتها مل تكن إلهاماً وشكلت
حالة سينامئية ملخرجني متميزين أخرجوا وصوروا أفالماً
وصلت إىل العاملية .ومن هؤالء التوأم عرب وطرزان
«محمد وأحمد أبونارص» اللذين درسا الفن التشكييل يف
قطاع غزة وكان أول مرشوع لهام هو (،)Gaza Wood
الذي حاز عىل الجائزة األويل ىف مسابقة الفنان الشاب
لعام  2010من مؤسسة عبد املحسن القطان .فيلمهام
القصري « كوندوم لييد» ،ترشح لنيل السعفة الذهبية عن
فئة األفالم القصرية يف إطار املسابقة الرسمية ملهرجان
«كان» بنسخته السادسة والستني عام .2013
متثلت فكرة مرشوعهام يف متثيل وتصوير أفيشات أفالم
عاملية ،فقد حوال غرفتهام إىل موقع تصوير ،ليص ّمام
إعالنات األفالم الشهرية يف هوليوود ،وبالفعل رسعان ما
تحول مرشوعهام إىل حقيقة حني أصبحا مخرجينّ ألفالم
حقيقية دون الحاجة لتمثيل أنهام ميثالن!..
آخر أعاملهام الفيلم الروايئ الطويل ديغراديه «
 ،»Dégradéوهو فيلم إنتاج فرنيس فلسطيني يحيك
قصة مجموعة من النساء يضطررن للمكوث يف صالون
حالقة نسايئ بحي الشجاعية رشق مدينة غزة ،لوقت
طويل ،بعد اغالق باب الصالون من الخارج إثر حدوث
اقتتال يف الشارع الذي يقع به ،بني األجهزة األمنية يف غزة
التي تقودها حركة حامس ،وبني عائلة شهرية رسقت أسدًا
من حديقة الحيوانات.
يجمع الفيلم الذي تم تصويره يف األردن بني الرتاجيديا
والكوميديا ،ومتثل فيه املمثلة الفلسطينية املعروفة هيام
عباس ،وهو مقتبس عن حادثة حقيقية حني شب شجار
مسلح بسبب األسد ،إال أن املخرجني بخيالهام أضافا إىل
السيناريو حبكة اغالق الصالون والثالث عرشة إمرأة
اللوايت علقن داخله.
أحد املخرجني األخوين وهو عرب يقول« :الفيلم يتحدث
عن  13امرأة اضطررن للبقاء داخل صالون حالقة ،وتدور
بينهن أحاديث عن وضع البلد واملشاكل الداخلية ،وكل
إمرأة منهمن تحمل شخصية وقلقا مختلفا .الفيلم يناقش
كل ما يتعلق بغزة من هموم وواقع كالحرب واالنقسام
بني حامس وفتح ووضع النساء يف غزة ومشاكلهن .هناك
إمرأة ذاهبة إىل موعد مع محاميها للحصول عىل الطالق
وأخرى تعاين من ظلم املجتمع وعروس من املفرتض أن
تذهب لحفل زفافها وبصحبتها والدتها ،وأخرى ذهبت
لتستمع إىل القصص بدافع الفضول ،إضافة إىل صاحبة
الصالون الروسية املقيمة يف غزة».

حصل الفيلم عىل عدد من الرتشيحات لجوائز يف
مهرجانات دولية ،وترتك هذه الرتشيحات العاملية ألفالم
فلسطينية ،سؤاالً كبريا ً إذا ما كان هناك مشهد فلسطيني
سيناميئ أم هي حاالت إبداعية فردية؟ خاصة مع قلة
اهتامم الجهات الرسمية الثقافية يف الضفة الغربية
وقطاع غزة بالسينام وانتاج األفالم ،وغلبة املشهد
السيايس املنقسم وتدهور األحوال املعيشية ،والرتكيز
عىل اإلغاثة بدالً عن االهتامم بأي صناعة فنية .وكانت
حركة حامس أنتجت خالل األعوام التسعة السابقة أفالماً
سينامئية كفليم «عامد عقل» و»عاشق البندقية» ،لكنها
أفالم تحمل بشكل واضح فكر الحركة ورؤيتها للفرتات
التاريخية الحاسمة كاالنتفاضة األوىل.
تاريخ السينام يف قطاع عزة
مل يكن قطاع غزة عىل الدوام فقريا من السينام ،بل
شهد زمنا ضجت فيه صاالت السينام بالحياة ،فحسب
مصادر تاريخية تأسست أول سينام يف القطاع عام
1944؛ حني قام الحاج رشاد الشوا بالحصول عىل ترخيص
لسينام السامر ،وأىت بالقامش األبيض من مدينة املجدل
الفلسطينية ،واألجهزة من أوروبا ،واألفالم من مرص عرب
القطار ،وكانت الجامهري تحرض األفالم والطائرات تحلق
فوقها يف الحرب العاملية الثانية ،وزار هذه السينام الفنان
فريد األطرش وشقيقته املطربة أسمهان وسط حضور
حاشد من الجمهور.
وبعد  1948بدأت وكالة تشغيل وغوث الالجئني
الفلسطنيني «األونروا» تعرض أفالماً موجهة إىل الالجئني
داخل القطاع يف عربات متنقلة بني املخيامت تحوي
أفالماً حول النظافة الشخصية وغريها من التوجيهات،
ويُقال أن هذه الطريقة كانت تقليدا ً لعربات السينام
املتنقلة التي أدخلها مرصيون إىل غزة ،وعرضت مشاهد
لتدريبات الجيش املرصي ،وكان مكتوباً عىل العربات
قافلة االستعالمات.
بعد عام  1953أصبح يف قطاع غزة سينام النرص املمتدة
وقتها عىل مساحة  3000مرت مربع ،وإزداد عدد دور
السينام خاصة يف السبعينات لتصل إىل حوايل عرش دور
للسينام منها النهضة والسالم وصابرين يف مدينة رفح
والحرية يف مدينة خانيونس وصاالت النرص والجالء
والسامر يف غزة .أغلب هذه األفالم كانت تأيت من مرص
حتى عام ،1967إذ بدأت تأيت األفالم من إرسائيل ،ويف
السبعينات ظهر التنافس التجاري بني دور العرض ،حتى
الثامنينات حني تصاعد التحريض يف املساجد ضد هذه
الدُور ،وتم حرق بعضها وإغالق األخرى وصوالً إىل هذه
اللحظة التي تحولت فيها مباين الصاالت القدمية إىل
مكبات للنفيات أو صاالت أفراح.
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املخرج مؤيد عليان :إنتاج الفيلم كان غني جدا بكثري من الحب والدعم من األصدقاء ،الزمالء والعائلة وأهل البلد.

العرض اخلتامي أليام سينمائية:

فيلم احلب والسرقة ومشاكل أخرى
سليم أبو جبل

نظرة الصمت:

العودة إلى فرق
املوت األندونيسية
مارك كريمود

حقق مؤيد عليان فيلام متمي ًزا وغري متوقع« ،الحب
والرسقة وأشياء أخرى» فيلم روايئ طويل باللونني
األبيض واألسود ،فيه من الواقع اليومي والنضايل بقدر
ما فيه من السخرية ،وفيه مقوالت سينامئية جديدة
عىل الصعيد الفلسطيني وكرس للمحظور يف تناول
قضايا اجتامعية وسياسية ..يختتم الفيلم فعاليات «أيام
سينامئية» ..الفيلم من متثيل :سامي متوايس ،مايا أبو
الحيات ،رمزي مقديس ،رياض سليامن ،حسني نخلة،
كامل الباشا ونخبة من الفنانني الفلسطينيني.
قمت بإخراج أفالم قصرية من قبل ..كيف استفدت منها
يف طريقك لتقديم فيلم طويل؟
األفالم القصرية كانت مهمة جدا يل لخوض تجربة اإلنتاج
السيناميئ الروايئ ،وتحويل النصوص التي كنت أعمل
عليها خالل فرتة الدراسة بعد ذلك إىل أفالم .االنتاجات
القصرية أيضا كانت رضورية لفحص اإلمكانيات والتعرف
خصوصا يف الظروف
عىل التحديات وإيجاد حلول إبداعية
ً
الصعبة التي تواجهنا يف اإلنتاج السيناميئ يف فلسطني.
موضوع الفيلم والجمهور املتوقع للمرشوع.
ملاذا اخرتت أن تصور الفيلم باللونني األبيض واألسود ..أم
أن تغيري األلوان جرى يف املونتاج؟
خيار األبيض واألسود تم خالل الكتابة والتطوير ،الغاية
كانت أخذ املشاهد إىل عامل قصة غريب وخيايل مع
الحفاظ عىل واقعية الشخصيات واألحداث يف اإلطار
اإلنساين للشخصيات والفلسطيني يف عامل القصة .أيضً ا،
هناك توقع ُمسبق لدى املشاهد الغريب خاصة للصور
واأللوان والرشيط املريئ الفلسطيني أو املصور يف
فلسطني ،أردنا أن ال يكون هذا عنرص اهتامم وانتباه أكرب
من قضايا الشخصيات يف القصة.

كيف بدأت العمل عىل هذا السيناريو ومن أين تطورت
الفكرة؟
الفكرة بدأت مع شخصية الفيلم الرئيسية ،موىس الشاب
الذي يحاول الفرار من مشاكله الشخصية وظروف الحياة
الصعبة واملعقدة ويقع يف مشاكل أكرب .أردنا أن يكون
موىس إنسان عادي جدًا وغري مثايل ،ليس البطل التقليدي
املتوقع.
ما هو سبب اختيار هذا العنوان للفيلم؟
اختيار العنوان كان للفت انتباه الجمهور إىل القضايا
اإلنسانية الشخصية لبطل القصة أوال واملشاكل األخرى
املرتتبة عىل الورطة التي وقع فيها ثانيا.
هل أردت من الفيلم أن يكون انعكاس للحالة يف منطقة
القدس وبيت لحم؟
يف خالل مرحلة الكتابة والتطوير عملت أنا وأخي رامي
عىل خلق شبكة شخصيات متثل لحد ما كل العنارص
التي تواجه اإلنسان الفلسطيني يف فلسطني ،املخيم،
القرية ،املدينة ...وتشكل البيئة املفروضة عليه مبحاسنها
ومساوئها اجتامعيا ،اقتصاديا ،سياسيا ..يف إطار الحياة
تحت االحتالل.
كيف عملت عىل اختيار طاقم العمل وكيف توزعت
املهامت ضمن امليزانية املحدودة؟
اختيار طاقم العمل كان بناء عىل الخربة والرغبة يف
خصوصا مبيزانية قليلة ،من
ظروف اإلنتاج املستقل و
ً
املهم أن يكون الطاقم عىل قلب واحد .جميع الطاقم
قام بأكرث من مهمة ودور واحد ،كل الطاقم الفني تقريبًا
قام بأدوار متثيل ثانوية يف الفيلم .أنا محظوظ جدًا ألين
محاط بأصدقايئ وزماليئ وألين أعيش يف هذا البلد وهذا
املجتمع الكريم واملحتضن.
تفتقر السينام الفلسطينية إىل مورد وطني كصندوق
يدعم السينام ..ما هي الصعوبات التي واجهت لتمويل
الفيلم؟
الفيلم أنتج مبيزانيه قليله جدًا ،من مصادر شخصية
ومبساعده من أصدقاء .ولكن اإلنتاج كان غني جدا بكثري
من الحب والدعم من األصدقاء ،الزمالء والعائلة وأهل
البلد .جميع الطاقم من فنيني وممثلني كانوا عىل قناعة

نجحت األجيال األوىل للسينامئيني
الفلسطينيني يف تخطي تحديات كثرية
منها توصيل الرواية ووجهة النظر
الفلسطينية وفرض وجودها ووجودنا
كشعب يناضل وينتج ويبدع .أشعر بأننا
اآلن أمام تحدي جديد هو استمرار اإلنتاج
السيناميئ والتطوير والتنويع يف القصص
والشخصيات.
بأهمية التجربة ورضورة طرح منوذج مختلف لجيلينا
من صانعي األفالم واألجيال األخرى ،وبأننا قادرين ومن
املمكن إنتاج أفالم روائية طويلة باإلمكانيات املتوفرة
لدينه رغم صعوبة الوضع وشُ ح املوارد.
كيف تقيم تجربة تجنيد الدعم للفيلم من خالل
االنرتنيت وهل تنصح بهذه العملية للمخرجني والفنانني
الذين يعانون من صعوبة انجاز مشاريعهم؟
تجنيد الدعم عرب االنرتنت مكننا من إمتام العمل عىل
الفيلم يف مرحلة ما بعد اإلنتاج ..وهو خيار مهم للمنتجني
املستقلني ،لكنه بحاجه إىل جهد كبري وتخطيط بنا ًء عىل

ما هي عالمات نجاح األفالم الفلسطينية يف الفرتة األخرية
عىل يد مجموعة من املخرجني الجدد ..هل من تغيري يف
تناول القصة أم األسلوب السيناميئ؟
مرت السينام الفلسطينية يف مراحل مختلفة وتحديات
كثرية منها توصيل الرواية ووجهة النظر الفلسطينية
وفرض وجودها ووجودنا كشعب يناضل وينتج ويبدع.
نجحت األجيال األوىل يف ذلك وأشعر بأننا اآلن أمام تحدي
جديد هو استمرار اإلنتاج السيناميئ والتطوير والتنويع يف
القصص والشخصيات .من املهم أن نتواصل مع الجمهور
املحيل والعاملي من خالل القصص واالنتاجات وأن ال
نحرص األعامل بسبب قيود التمويل أو أي قيود أخرى،
من املهم أن يكون للسينام الفلسطينية حضور عىل مدار
العام يف كل املهرجانات العاملية وصاالت السينام يف
العامل .من املهم أن نساهم وأن نكون دامئًا حارضين و
لنا دور يف التجربة السينامئية العاملية كام يف املوسيقى
واألدب وغريه .
بدأت جولة عروض الفيلم من مهرجان برلني ..أين هي
الوجهة اآلن للمهرجانات القادمة؟
الفيلم سيعرض يف األسابيع القادمة ضمن مهرجان
«جينت» الدويل يف بلجيكا ويف مهرجان «لوبليانا» الدويل
يف سلوڤينيا وعدد من املهرجانات العربية والفلسطينية
يف العامل .الفيلم حاليا يف الصاالت الفرنسية وسيكون يف
األشهر القريبة إن شاء الله يف الصاالت يف إيطاليا ،بلجيكا،
هولندا والعامل العريب.

يف الفيلم الثاين «نظرة الصمت» للمخرج جوشوا
أوبنهيمر الشبيه املختلف عن فيلمه األول «فعل القتل
 ،جزارو أندونيسيا يتكلمون مرة أخرى لكن هذه املرة
ضحاياهم تتكلم أيضً ا.
يعترب هذا الفيلم الشبيه املختلف  -لكن ليس جز ًء
ثان ًيا -بالفيلم األول «عمل القتل» اكرث تقليدي عن
فيلمه السابق األكرث تحطيامً لكن ليس األقل أمل ًا .طبيب
العيون «عدي» يتنقل من منزل إىل آخر بهدف عمل
الفحوصات الطبية الالزمة للعيون و إجراء املقابالت
مع املعمرين من السكان املحليني ،الذين شاركوا يف
األحداث التي أفضت إىل املذابح الجامعية التي وقعت
يف إندونيسيا عامي 1965م و1966م إبان الحملة
املنهجية عىل األشخاص الذين يُشتَ َبه بأنهم شيوعيون
وغريهم من اليساريني .كان من أحد ضحايا تلك
األحداث األخ األكرب لعدي «راميل»  ،الذي تم تعذيبه
وتقطيع أوصاله ،كام تم تصويره كذلك يف كتاب من
تأليف ورسومات أحد الذين ظهروا يف هذا الفيلم.
مثل فيلمه السابق انصب تركيز أوبنهيمر عىل الحارض
أكرث منه عىل املايض حيث يعيش شبح القتلة الذين
رشبوا دماء ضحاياهم يوما ما يف املايض جنبا إىل جنب
مع عائالت أولئك الذين تم ذبحهم ،دون عقاب أو
خجل .بينام يتم التغايض عن البُعد الجيوسيايس يف
فيلمه األول ،أعرتف فيلم «نظرة الصمت» بدور أمريكا
يف هذا الرعب :أحد القتلة أشار إىل أن رحلة بحرية يف
الواليات املتحدة األمريكية من املمكن أن تكون مكافأة
مناسبة ،لكن مل يتم الرتكيز عىل هذا الدور.
عىل العكس من ذلك يحدق عدي وهو يستمع إىل
القتلة أثناء تعدادهم ألفعالهم السابقة بكل فخر خالل
مقابالت الفيديو التي أجراها أوبنهيمر منذ عام 2003
و لغاية عام  2005أحياناً بتهرب وأحياناً أخرى بشكل
يوحي بوجود تهديد ما وكل ذلك يتم يف حضور هذا
الشاب الهادئ الرصني .يشكو أحد أفراد فرق املوت
قائالً« :أنت تسأل أسئلة أكرث عمقاً من أسئلة جوشوا».
آخر يقول لعدي «استمر ..إن كنت يرغب باملخاطرة
مبشاهدة العنف يطل برأسه من جديد..هنالك خطر
واضح و حارض هنا كام حدث يف السابق».
متت اإلشادة بأعامل العديد من صانعي األفالم
األندونيسيني التي تم توقيعها تحت اسم «مجهول»،
األهم من ذلك كله وبعد الكوابيس الرسيالية التي تلت
فيلم «عمل القتل»  ،هذا الفيلم يوفر منربا ألصوات
الضحايا  ،ليس من خالل املقابالت التي حدثت مع
والدي عدي فقط  ،إمنا أيضا من خالل الصمت الذي
يظهر واضحاً خالل مقابالته مع القتلة.
ترجمة :صالح الدين أبو عني
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ايريت نيدهارت مديرة رشكة توزيع األفالم العربية MEC film

قصتي مع توزيع األفالم العربية بدأت من فلسطني

بدأت أيريت نيدهارت ضيفة «أيام
سينامئية» االهتامم باألفالم العربية
والفلسطينية كونها نشأت يف فلسطني،
روت لنا قصتها مع توزيع األفالم
وتأسيس رشكة خاصة باألفالم العربية.
فلسطني كانت دامئا جزء من حيايت ..بعد توقيع اتفاقية
أوسلو كنت أقيم يف أملانيا ،توجهوا إيل من مركز دار عرض
يف مدينة مينسرت حيث كنت أعيش يسألون عن أفالم
فلسطينية وإرسائيلية وقمت باملساعدة .بعد ذلك قرروا
أن يقوموا بجولة عروض األفالم يف أملانيا .من وقتها بدأ
شغفي باألفالم فقمت بتنظيم برامج عروض أفالم بنفيس

وأسست رشكة توزيع.
طلبت أفالم من مخرجني
قبل االنتفاضة االنتفاضة الثانية
ُ
مثل صبحي الزبيدي وعزة الحسن وغريهم ..وصلتني
األفالم وعرضتهم وأرجعتهم ألصحابهم .بعد فرتة طلبت
األفالم من جديد ..يف أحد األيام وصلني فاكس من املخرج
صبحي الزبيدي يقول انه يالقي صعوبة يف عبور الحاجز
والوصول غىل الربيد يف القدس إلرسال األفالم كل مرة من
جديد .وطلب مني باعتبار أن األفالم بحوزيت أن أبقيها
لدي وأن أكون مسؤلة عن عرضها .كانت هذه بداية
العمل عىل رشكة توزيع وبدأ صبحي يوجه كل من يطلب
أفالمه إيل.
مبا أن األمر كان مكلف فإن تقديم خدمة لصديق ال
ميكن أن تستمر يف الوقت الذي كنت فيه منشغلة بأمور
عائلتي وأمور أخرى ..هكذا قررت تحويل املوضوع لعمل
وتأسيس رشكة توزيع اسميتها .MEC film

برأيي فلسطني هي املكان األهم للعامل املسيحي من بني
الدول العربية األخرى كالعراق وسوريا ولبنا ،االهتامم يف
السابق كان يجري حول حقوق النساء واألطفال ،لكن
وبعد اتفاقية أسلو انصب االهتامم بالحقوق السياسية
للفلسطينيني .حني أرى األفالم الفلسطينية اآلن بداية من
املرشوع قبل حتى أن يصبح فيلام أجد ان هناك حاجة
ملزيرد من العمل لتسويق األفالم ..هناك الكثري من الحوار
حول ما هي فلسطني يف اوساط الجو السيناميئ الدويل
ولألسف هناك نظرة غري حقيقة من املمولني الداعمني
لألفالم ألنه يطلبون أشياء محددة .اعتقد أن التعيري يجب
أن يبدأ من هنا عرب تقديم أفالم مختلفة تقنع العامل
بالصورة الحقيقة عن هذا املكان.

«ذات مرة قالت يل والديت ملاذا تتعب نفسك وتصنع فيلام ،حياتنا أصبحت كلها سينام» شهادات من حقل الفيديو آرت تقدم فيلام ميزج املوسيقى والصورة واألغنية

محمد الدراجي:

«حتت رمال بابل» يحكي
قصة العذاب قبل الغزو وبعده

يأيت محمد الدراجي من العراق حامالً يف جعبته آالم
عقود من القمع والقتل والتغييب عىل شكل فيلم،
محاوالً إيصال رصخة شعب عاىن وما زال يعاين من
ديكتاتورية الحاكم ،فيلم “تحت رمال بابل” هو تتمة
للقصة التي بدأها الدراجي منذ سنوات ،وفيها يحيك عن
رحلة من العذاب بحثاً عن االبن ،عن األهل ،عن الوطن..

ماذا يحمل فيلمك تحت رمال بابل؟
 هو الجزء الثاين من فيلم «ابن بابل» الذي أخرجته قبلأربع سنوات ،يف الجزء األول دارت األحداث حول األم
الثكىل التي تبحث برفقة حفيدها عن ابنها املختفي أثناء
الغزو العراقي للكويت وذلك بعد سقوط النظام ،يف هذا
الجزء نكمل القصة حيث يتحدث عن رحلة عودة االبن
إىل بلده هاربا من املعارك ،ويسقط بيد وحدة االنضباط
العسكري العراقية التي تلقيه يف زنازين االعتقال بتهمة
املشاركة يف االنتفاضة ضد النظام عام . 1991
ملاذا اإلرصار عىل بابل؟
لبابل رمزية كبرية لدى الشعب العراقي ،تظهر كيف
يحول الديكتاتور الجامل إىل قبح عظيم ،فبعد أن كانت
بابل رمزا ً للحضارة من خالل آثارها وعجائبها املعامرية،
أصبحت رمزا ً للموت والقمع ،بعد أن جعلها النظام
الساقط مركزا ً ألكرث معتقالته دموية .
ما الجديد يف فيلم “تحت رمال بابل” من الناحية الفنية
واإلخراجية ،وكيف تقيم تجربتك الجديدة؟
حاولت يف فيلمي الجديد أن أصنع خليطا ما بني الفيلم
الروايئ والوثائقي ،فعمدت إىل البحث عن شخوص
عايشوا الثورة العراقية يف عام  1991وكانوا ضحية قمع
النظام البعثي ،ليحكوا قصصهم والتجارب املريرة التي
عاشوها يف معتقالت صدام حسني ،فكثري من الشخصيات
والحوارات التي تدور يف الفيلم هي قصص حقيقية
ألشخاص عايشوا املأساة ،ليخرج الفيلم بشكل مختلف
ما بني الروايئ والوثائقي ،لقد تطورت تجربتي كثريا ً ،وما
أقدمه اليوم أظن أنه أفضل بكثري .
من أين أتت الفكرة؟
ذات مرة قالت يل والديت ملاذا تتعب نفسك وتصنع

فيلام ،حياتنا أصبحت كلها سينام ،مل أفكر يف هذا
الكالم يف تجربتي األوىل .ما يعيشه العراقي وما عاشه
يف السنوات األخرية ،ليس بحاجة إىل إضافات وحوارات
وسيناريوهات ،فعمدت إىل العراقي العادي وجعلت منه
بطل القصة .
ما الصعوبات التي واجهتك يف إنتاج العمل؟
أوالً ضعف البنية التحتية يف العراق ،ليس هناك
استوديوهات أو رشكات إنتاج ،وليس هناك جهات
حكومية داعمة بشكل فعال لحركة السينام ،وعىل صعيد
العمل واجهت صعوبة يف إقناع الناس بالحديث عام
عانوه يف سجون البعث ،فأغلب من التقيت بهم رفض
يف البداية الحديث عن تجربته ،كونها تحوي كماًّ من
التعامل البشع ،لكني نجحت يف كسب ثقتهم وإقناعهم
بأن ما عانوه هو فخر لهم ،وبأنهم أصبحوا جز ًء مهام من
امللحمة العراقية املستمرة .
يف هذا الفيلم أنت هو املخرج واملصور وكاتب السيناريو
واملنتج وفني املونتاج ،هل نحن أمام فيلم الرجل
الواحد؟
ال ليس هذا هو السبب ،لقد صور الفيلم عىل مدار ثالث
سنوات ونصف ،وهي مدة طويلة من الصعب أن تجعل
اآلخرين يلتزمون معك هذه الفرتة الطويلة ،كام وجدت
أنني األقدر عىل تنفيذ ما يدور يف بايل من غريي ،يف
الوقت نفسه كان لدي عدد من املستشارين الذين مل
يبخلوا عيل بنصائحهم .

«ثمانية وعشرون ليال ..وبيت من الشعر»
قيس قاسم

يف «مثانية وعرشون ليالً وبيت من الشعر» أطلق املخرج
اللبناين أكرم الزعرتي ملخيلته العنان ملراجعة تاريخ مدينة
صيدا املعارص من خالل الصورة الثابتة واملتحركة متجنباً
بحذاقة التوقف عند األحداث املهمة التي عاشتها املدينة
مبا فيها الحرب األهلية التي نشبت يف عام  1975مفضالً
تناولها من جانب «شخصاين» لبرش عايشوها وانعكست
من خالل صور أو تسجيالت مصورة لهم وملدينتهم ،التي
ك ّرس املصور الفوتوغرايف «العجوز» صاحب استوديو
«شهرزاد» هاشم املدين وقتاً كبريا ً يف حفظها وحفظ
تفاصيل تلك التواريخ يف أرشيف دقّق فيه أكرم كثريا ً
وأخرج ما يريد معرفته عن فرتة زمنية تقارب نصف
قرن بأسلوب خاص استخدم فيه فن «الفيديو آرت»
كروح لنص سيناميئ ويف إطار فيلم تسجييل يحتاج إىل
صرب ملتابعته حتى تظهر الجامليات الكامنة يف النوعني
أو الجنسني البرصيني ،ما سيطرح أسئلة حول طبيعة
«الفيديو آرت» ومقدار حرية املخرج يف الركون إليه
كوسيلة تعبريية ال تخدم النص الوثائقي بل تكون جزءا ً
منه.
انطالقاً من نظرية الصور الفوتوغرافية بوصفها «لحظة
تجميد الزمن» سيستنطق الزعرتي املصور الفوتوغرايف
حتى يُقدِّم شهاداته عن ظواهر اجتامعية وسياسية يف
فرتات مختلفة كرغبة الصيداويني خالل أعوام االحتقان
الطائفي أواخر الخمسينات يف أخذ صورة شخصية
«بورتريه» بصحبة الرشاش أو يظهرون يف الصورة حاملني
بنادق للداللة عىل رجولتهم وقوتهم.
ثم يسأله عن األعراس وصور املتزوجني حديثاً ومييض
أعمق ملعرفة األوضاع غري املألوفة التي صادف وأن
طلبها منه بعض زبائنه تصويرهم فيها ،فكان الرجل
يجيب عليها بلغة واضحة فيها الكثري من الصدق ألنها
نصه
مقرونة دامئاً بالوثيقة/الصورة وبهذه الطريقة جعل ّ
البرصي مقرون بشهاديت املصور والصورة .ويف مراحل
متأخرة من فيلمه سيضيف إليها شاهدا ً ثالثاً :التلفزيون
وكامريا الفيديو وكلها تشري بحذاقة ومكر تسجييل إىل
ظواهر اجتامعية غري معلنة ومسكوت عنها يف الغالب،
لكنه يظل متيقظاً أثناء تناولها لعدم السقوط يف فخ
«العمق» املسطح مفضالً تقديم الصور كام هي ،أما
مدلوالتها الضمنية فيرتكها للمشاهد يك يستنتج بنفسه
ما يحلو له من استنتاجات ،وهذا ما يتجلىّ يف املراحل
التي سيعيد فيها رسد تاريخ املدينة من خالل تسجيالت
الفيديو وظهور التلفزيون الذي رسق من الفوتوغرايف
حرفته «الساكنة» ولكنه رسعان ما تكيف ،أي املصور

الصيداوي ،مع التحول الكبري والخطري يف فن التصوير
وراح يشتغل يف تصوير الحفالت واألشخاص بكامريا
محمولة .وبعد سنوات سيرتاجع عمله حني يحل جهاز
التلفزيون ويهيمن عىل مشهد الصورة املتحركة بشكل
كاد أن يعطل مهنته األوىل كمصور للمدينة ومؤرخ برصي
لتفاصيل الحياة فيها.
عندما سيصل نص الزعرتي التسجييل إىل تلك اللحظات
سيلعب عىل األغنية واملوسيقى التي صاحبت بروز
التلفزيون واستالبه لدور أرشطة التسجيل الصوتية
القدمية بوصفها وسائل تقنية جديدة نقلت الصوت
إىل املستمع بدالً من األجهزة القدمية التي كانت تنقله
مبستويات ووضوح ضعيفني ،لكن فيهام الكثري من
الحميمية التي سينهيها التلفزيون نهائياً ويتسيد املشهد
البرصي يف العامل كله خالل السبعينات والثامنيات حتى
يومنا هذا .عن العالقة بني أهايل صيدا وبني الصورة
وتنوعاتها لعب الزعرتي مبهارة وحرية داخلية كشفت
عن روح ساخرة وشديدة امليل إىل تجاوز حدود العالقة
العادية بني الصورة املسجلة بالكامريا وما يقف أمامها،
فأعاد إنتاج املوسيقى والغناء من خالل املقارنة بني أغاين
قدمت خالل فرتات مختلفة كاشفاً من خالل التباعد
الزمني بينها عن مستوى تطور املجتمع اللبناين والعريب
وكيف استثمرت سياسياً إىل درجة يبدو تفاعل الناس
حولها مضحكاً ويحمل يف داخله دالالت تبلد فكري
لعبت فيه وسائل االتصال الحديثة والتلفزيون دورا ً مهامً.
كل ذلك العمق أخفاه «مثانية وعرشون ليالً وبيت من
الشعر» يف طيات املوسيقى والصورة واألغنية وأيضاً من
خالل شهادة رجل عارص مراحل طويلة من حياة املدينة
ووثقها كام هي ودون وعي باملعاين املستخرجة الجديدة
منها ،فالرجل كان ميتهن التصوير ويعتمده كمصدر رزق
لعائلته ومل يد ِر أن يوما سيأيت فيه مخرج وثائقي سيناميئ
ومشتغل يف حقل الفيديو آرت ليعطي ما صنعته يداه
هذه األبعاد و املعاين العميقة.

7

الوثائقي «روشميا»..

شاعرية السرد ورهافة اإليقاع

أسمهان األحمر:
صناعة األفالم القصرية يف تونس ليس أمر مفهوما ضم ًنا ..وفيلمي القادم طويل
باسم «خطيبة إبليس».

الفيلم القصير بالنسبة لي جتربة أقوم
خاللها بارتكاب األغالط التي أتعلم منها

د .أمل الجمل – القاهرة

ينتمي «روشميا» الرشيط الوثائقي الطويل 70 ،دقيقة
للمخرج سليم أبو جبل لإلنتاج املشرتك فهو من إنتاج
فلسطني سوريا لبنان اإلمارات وقطر ،كام أن كريديت
الختام يُشري إىل وجود فريق كبري ممن ساهم يف دعمه
وتطويره ،من بينهم برنامج إنجاز ،مؤسسة الدوحة ،وديب
فيلم ماركت ،وكل من مؤسسة الشاشة بريوت وصندوق
آفاق ،إىل جانب فريق عمل آخر يف برلني.
أمور عدة الفتة يف تجربة فيلم «روشميا» ،ليس فقط
عىل مستوى جاملياته البرصية والرسدية وما غلفّها من
شاعرية ولحظات الذروة غري املتوقعة ،أو حتى إيقاعه
شديد الخصوصية املوسوم بالهدوء ح ّد السكون ،لكن
أيضاً عىل مستوى التجربة اإلنتاجية فقد جاء متشبعاً
بروح الجامعة واألخذ برأي اآلخر رغم أن مخرجه لعب
أدوارا ً كثريا ً فيه بدءا ً من التصوير الذي كان مدرسة نجح
أثناءها يف تطوير نفسه ،مرورا ً بكتابة السيناريو النهايئ له
ووصوالً إىل املونتاج الذي تعلّمه عىل مدار أربع سنوات
ليقوم بنفسه بتلك العملية.
«روشميا» هو الوادي املنيس يف أطراف مدينة حيفا ومن
الصعب أن يعرفه أحد أو أن يراه ألن املدخل إليه من
جهة البحر والوصول إليه ليس سهالً ،لكن املخرج وصل
إليه وتضامن مع شخصياته :أبو العبد وزوجته أم سليامن،
وكان ضمن حملة إعالمية شارك فيها ألجل املساندة يف
حل مشكلتهام وتسليط الضوء عليها ،لكنه مل ِ
يكتف بهذا
الدور أو بالتقرير الصحفي الذي كتبه عن مأزقهام ،فقد
ظل عىل تواصله معهام إنسانياً عن طريق التواجد بشكل
ّ
يومي ملعايشة ظروفهام ومعرفة أدق تفاصيل حياتهام
اليومية وما يصري بينهام من جدل أو نقاش أو سخرية،
متاماً مثلام تح ّمل بصرب ،يُحسد عليه ،لحظات الصمت
الطويلة املثقلة يف انتظار ردود أفعالهم املتباينة والتي
نادرا ً ما تحمل جديدا ً.
يرصد الرشيط حياة يوسف حسان  -أبو العبد -
الشخصية الرئيسية يف الفيلم ،البالغ من العمر  80عاماً،
الذي يعيش يف براكية – أي بيت من الصفيح  -منذ عام
 1956بعد لجوئه من حي وادي الصليب إثر نكبة عام
 1948مع زوجته آمنة الالجئة هي أيضً ا من قرية ياسور.
هناك تسري الحياة ،التي تبدو وكأنها متأخرة مائة عام
عن الزمن الحارض ،بشكل شبه طبيعي يف الوادي رغم
أن بلدية حيفا ال تقدم لسكانها أية خدمات ،فيعيشان
من دون ماء أو كهرباء أو شبكة هاتف وكأن البلدية
ال تعرتف بهام .بيت الرجل وزوجته يحيط به جدران
الوادي من الجهتني وكأن هذه الرباكية القابعة يف قعر
الوادي تحمل داللة رمزية موجعة وكأنها قعر العامل الذي
أصبح املكان واملأوى الوحيد للفقراء.
تظل األمور سائرة عىل منوالها يف الوادي املهجور منذ
بداية مثانينات القرن املايض حني كان وادي روشميا
منطقة مأهولة إىل أن هجره الجميع باستثناء يوسف
رصا عىل البقاء ورفضا الخروج
حسان وزوجته اللذان أ ّ
رغم انعدام سبل املعيشة ،مفضلِّني مواصلة الحياة يف تلك
البقعة املعزولة عن الحضارة الحديثة وكأن الخروج منها
هو معادل معنوي للموت .ويستمر الحال إىل أن ت ُق ِّرر

بلدية حيفا إقامة نفق مير عرب وادي روشميا ليك يربط
أحياء البحر األبيض املتوسط بأحياء «جبل الكرمل» ،وهو
األمر الذي يعنى هدم كوخ أبو عبد وزوجته بالقوة ،ومن
ثم كان عليهام البحث عن منزل جديد يأويهام.
تسري األحداث حتى الذروة الدرامية املؤملة وشديدة
التعقيد ،يصعب عىل عمل روايئ ،إال فيام ندر ،أن
يصيغ حبكتها بكل هذا الصدق وردود الفعل التلقائية
املشحونة باالنفعاالت املتباينة -عندما يسود التوتر
والشجار بني الثالثة ،خصوصا بني الزوجني ،وكأن الخروج
من البيت ليس فقط – يف نظر أبو العبد  -معادل للموت
ولكن أيضاً كأنه إعالن وفاة لتلك العالقة الزوجية ،إذا ال
تصمد أمام تلك العاصفة ،فبينام ال تتضايق أم سليامن
من فكرة الخروج وهدم البيت إذ يكون كل ما يشغلها
رصف هي فيه كام تشاء
أن تأخذ نصيبها من األموال وتت ّ
وتستقل بحياتها ،نجد عىل العكس منها أبو العبد يظل
ثابتا عىل مبدئه ومخلصاً له ،فهو يرفض الخروج مثلام ال
تشغله أموال التعويضات معلنا أنه ليس بحاجة إليها وال
يريدها ،وكل ما يحتاجه فقط هو أن يرتكوه يُكمل بقية
أيامه وحياته يف بيته هذا املصنوع من الصفيح ،وهو ما
ت ُؤكده دموعه يف الدقائق األخرية وتلك اللقطات التي
تسجل توديعه لكل شجرة يف أرض بيته ،ثم مالمحه التي
يعترصها الحزن والحرسة.
ظل سليم أبو جبل يرصد بكامريته عرشات الساعات
عىل مدى شهور .كان يص ِّور أكرث من عرش ساعات يوميًا،
ينتظر وينتظر ويسأل ويستمع إليهم ،يصمت ويصرب عىل
حكيهم القليل ورمبا الشحيح .التكرار يف الحياة اليومية
أتاح له فرصة أن يأخذ األفعال نفسها من زوايا عدة
فيبدو التصوير وكأنه قد تم بثالث كامريات وليس بكامريا
واحدة .وإن كانت حركة الكامريا ثابتة يف أحيان كثرية
أو حرة يف بعض املرات القليلة لكن املؤكد أن الكوادر
وتكوينها جاء كلوحة تشكيلية مرسومة بجهد وتأ ِّن من
أجل التعبري عن حياة الشخصيات املسنة وهى يف حالة
رصاع البقاء مقابل أنفسها ومقابل البلدية التي تُهدِّد
بقاءها.
بعد كل هذا الكم من التصوير كان البد من رحلة أخرى
ال تقل عنا ًء تتجسد يف االختيار وبناء السيناريو من بني
هذا الكم الهائل من املواد املصورة ،ويقول سليم أبو جبل
أنه خالل املونتاج كان يجد بعض املشاهد ساحرة ف ُيبقى
عليها ،بينام كانت بعض املشاهد تفقد سحرها فيلجأ إىل
حذفها واالستغناء عنها ،مثلام استغنى متاماً عن املوسيقى
املبارشة واكتفى بالتسجيالت الصوتية الطبيعية من وحي
املكان واستعان أحيانا بصوت الراديو.
نجح سليم أبو جبل يف تجربته الفيلمية األوىل ومن خالل
ضبط الزمن النفيس للقطات واضعاً يف اعتباره اإلحساس
بهذا الزمن وهو يربط كل لقطة مع ما قبلها وما بعدها
من لقطات ميلؤها الصمت ،نجح يف خلق هذا اإليقاع
الشاعري املرهف املعرب بصدق عن إحساس وعوامل
شخصياته.
حصل الفيلم عىل جائزة لجنة التحكيم مبهرجان ديب
السيناميئ الدويل والجائزة الكربى يف مهرجان تطوان
لدول البحر املتوسط وجائزة الحريات من مهرجان ماملو
للسينام العربية.

كيف بدأت اإلخراج؟
أول فيلم أخرجته كان يف نيويورك بعد تخرجي من التعليم ثم قمت بإخراج فيلمني وثائقيني ،بعد عوديت إىل تونس..
لكن مل يكن الجو مهيئا لصناعة السينام بعد الثورة عام .2011
كيف تعرفني ما هو الفيلم القصري؟
أراها كتجربة أقوم خالل بأشياء غريبة أريد أن أخرجها من خيايل كمخرجة ..ميكن ارتكاب كل األغالط يف الفيلم
القصري فمن خالله أتعلم...
هل الفيلم القصري هو خطوة أوىل للفيلم الطويل؟
صحيح .عندما تريد أن تقدم حكاية فهذا يكون مع الفيلم الطويل وهناك تظهر العواطف .يف الفيلم القصري األمر
مختلف بالنسبة يل .يف الفيلم األول الذي قمت به أردت فحص إمكانية حكاية الحكاية ،يف كل فيلم كنت أجرب يشء
مختلف .يف فيلم «تز ّوج» أردت أن أجعل خيايل يجمح وأن أجرب وكان هذا فيلم عن الطبقة االرستقراطية يف تونس.
أما يف «قوس قزح» فقد أردت تقديم شخصيات من واقع الثورة والحرية ومعالجتها من الناحية الفلسفية ،بعيدا عن
الحالة العاطفية.
ماذا عن الدعم من الدولة يف تونس لألفالم؟
الدعم قليل جدا وكل من يقوم باألفالم القصرية يقوم بهذا باعتامده عىل نفسه ومبساعدة من املنتج الذي يعمل معه.
ما هي دوافعك للعمل يف السينام؟
بعد عميل عىل أفالم ملؤسسات دولية كان عيل فيها تنفيذ أفكارهم التي يريدونها دون أن يكون لدي أي حرية أو
تصور ،بدأت أفكر أن عيل صناعة فيلم يعرب عني فن ًيا ..وهكذا قررت عمل فيلم «قوس قزح».
ملاذا تستعملني الرمزية يف أفالمك؟
يف تونس هناك رقابة متنع أفالم دون قوانني واضحة ،ال نعرف ما هي الخطوط الحمراء! لذلك فإن الرمزية هي وسيلة
لاللتفاف عىل هذه الرقابة .طاملا ال يجري الحديث عن املخدرات والجنس فمن املفروض أن الفيلم سيمر عىل الرقابة،
ولكن يف بعض األحيان تمُ نع أفالم دون فهم السبب .يف فيلم «تز ّوج» الذي صورته مبارشة بعد الثورة ،تدخلت الرقابة
فمكان التصوير الذي أعجبنا كان ملكا لشخص مقرب من الرئيس السابق! يف السيناريو كان اسم الزوج زين العابدين
والزوجة ليىل .كان عيل تغيري األسامء حسب االتفاق املوقع بيننا .وضعوا يف املكان عنارص من الرشطة ،وكان عىل كل
شخص يأيت ملوقع التصوير أن يربز بطاقة هويته ،كان هذا أمر غريب كوننا يف فرتة بعد سقوط حكم بن عيل!
كيف تستقبل املهرجانات أفالمك هل تجدين صعوبة يف تقدميها؟
هناك صعوبة ما بخصوص أفالمي ،أنا ألح يف السؤال :ملاذا ال ترغبون بعرض الفيلم يف املهرجان؟ ..يكون الجواب أن
أفالمي ال تحمل هوية تونسية وأنها غريبة من حيث األسلوب.
ما هي أفالمك القادمة؟
أقوم بالتحضري لفيلم طويل اسمه «خطيبة إبليس» عن امرأة اقرتب موعد موتها تعود لتونس حتى ترشف عىل
تفاصيل جنازتها وتريد أن تحتفل مبوتها بطريقتها ..خطتها أن تحرق جثتها وان تريد أن تسيطر عىل تفاصيل موتها
بنفسها لكنها تصطدم بعائلتها املحافظة وتلقى املعارضة..
أجرى اللقاء :سليم أبو جبل.

من املغرب:

فيلم «وداع ًا كارمن» ملخرج مقتدر
يحب االشتغال في صمت

سافر محمد بنعمراوي ذات يوم من أيام منتصف
الثامنينات من املغرب حامال همه الفني السيناميئ
وأحالمه وطموحاته وح ّط يف العاصمة البلجيكية بروكسل
التي قىض فيها ما يقارب الربع قرن .درس فيها اإلخراج
والتصوير  ،وبعد أن دخل مجال اإلخراج عمل عىل إنجاز
مجموعة من الربامج الوثائقية لفائدة إحدى القنوات
البلجيكية ،ثم توىل مجموعة من الربامج ذات مواضيع
مختلفة خاصة منها املرتبطة بالجانب االجتامعي.
ألنه يعشق الفن اتجه لإلخراج السيناميئ وقدم عددا
من األفالم الروائية القصرية منها «زواج عىل الشاطئ»
و»كِيف كِيف» و»سالم ودمييتان» وهو الفيلم الذي حصد
به جوائز عدة ،منها الجائزة الكربى ملهرجان مرتيل عام

عاما يعيش مشاكل عدة يف انتظار عودة غري محددة ألمه
«الزاهية» التي تخلت عنه بعد أن تركته وسافرت إىل
بلجيكا .ليجد نفسه عاشقا السينام حتى النخاع ،وحيدا
تائها بني خاله «حميد» القايس والعنيف ،وصديق الحي
«لطيف» الذي يكن له كل العداء والحقد ،والبيدوفيل
«بونت» حارس الدراجات أمام السينام إختار محمد
بنعمراوي أن يقوم الطفل أمان الله بن الجياليل ببطولة
العمل إىل جانب املمثلة اإلسبانية باولينا كالفيز.
مع توايل األحداث ،سيصادف عامر جارته كارمن مهاجرة
اسبانية ،مرشدة وبائعة تذاكر يف قاعة السينام ،والتي
ستصحبه معها كل يوم لسينام الريف مبدينة أزغنغان
حيث سيشاهد كل األفالم الهندية التي كانت تعرض

 2008وجائزة لجنة التحكيم يف «مهرجان بينال مادين
لالفالم القصرية» ،كام قدم أفالما قصرية ومسلسالت أخرى
إىل أن شارك املمثلة اإلسبانية باولينا كالفيز أول تجربة
إخراجيه لفيلم رواىئ طويل هو «وداعاً كارمن».
يتناول الفيلم الذي يُعد أول فيلم روايئ طويل للمخرج
أحد املواضيع االجتامعية ،وذلك عرب قصة تحيك أحداثا
واقعية شهدتها منطقة الريف باملغرب أواسط السبعينات
مع تواجد اإلسبان بشامل املغرب «كمهاجرين».
استغرق تصوير الفيلم ستة أسابيع مبدينة أصيال  ،وهو
ناطق باللغة األمازيغية ،يدخل يف خانة الدراما العائلية
واالجتامعية ويتناول قصة حياة «عامر» فتى بعمر 13

خالل تلك الفرتة والتي كان يرشف عىل عرضها أخ كارمن
خوان الذي كان يكره املغاربة وينعتهم «باملورو» عكس
كارمن التي كانت تكره الدكتاتور فرانكو وتتعاطف مع
املغاربة ومع عامر لتفتح أمامه عاملاً آخر غري الذي تعود
عليه ،وهو ذات العامل الذي ستدور حوله أحداث الفيلم.
بني عالقة كارمن وعامر وعالقة الحب التي كانت بينها
وبني موىس صاحب محل إصالح الدراجات وبني حميد
الذي كان يود التقرب من كارمن وبني موت فرانكو
وعودة كارمن وأخوها إىل إسبانيا ...تتأزم وضعية عامر
أكرث فسيختار أن يودع كارمن بطريقته الخاصة ليبقى
وحيدا وال يجد بجانبه سوى صديقه سعيد والوطن .

الوثائقي أم غايب من مصر:
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شاعرية البحث عن طفل غائب

أحمد باشا
يرسد رشيط «أم غايب» ،للمخرجة املرصية نادين
صليب ،قصة امرأة عاقر «حنان» ،تحاول التغلب عىل
مشكلتها البيوليوجية هذه .أ ّول أفالم صليب الطويلة،
حاز الفيلم عىل جائزة أفضل عمل أول يف «املهرجان
الدويل للفيلم الوثائقي يف أمسرتدام – إدفا» ،بعد أن نال
«جائزة النقاد الدوليني» ألفضل فيلم وثائقي عريب من
«مهرجان أبوظبي السيناميئ».
املرأة الريفية التي قضت معظم فرتة زواجها  12عاما
بني عيادات األطباء وتعاويذ الشيوخ والسحرة ونصائح

عجائز القرية ،ال تستطيع يف زمن الفيلم تجاوز مشكلتها
األساسية .تفرح أخريا ً بخرب حملها ،إال أنها تفقد جنينها
بعد شهر واحد ،وتعود إىل خيبتها مرة أخرى.
تتح ّرك كامريا صليب ضمن فضاءات بطلة الفيلم ،لتنقل
وجهة نظر حنان ،أو كيف ترى هذه املرأة العامل الذي
تعيش به .مكانياً ،تستعرض املخرجة بيوت القرية
وشوارعها الرتابية والجلسات النسائية ،ونفسياً ،تحاول
اكتشاف مساحات أخرى داخل أنثى تعيش بهذه
املنطقة .إذا ً ،الفيلم من وجهة نظر األنثى ،وهو ما
استطاعت اللغة الشاعرية ،بتجاوزها لنمطية الحكاية يف
كثري من أماكن الفيلم ،عىل إيصاله.
األمر السابق يشري أيضاً إىل شكل عالقة صانعة الفيلم
بشخصية حكايتها ،إذ مل تكن الكامريا عنرصا ً غريباً ،ومل
تكن صليب تحاول اسرتاق لحظات بقدر ما كانت تحاول
أن تبني عالقة وطيدة مع من تود تقديم حكايتها .هكذا،
بدت بطلة الفيلم ،يف لحظات كثرية ،تخاطب صديقتها
األنثى األخرى (املخرجة) ،فتسألها عن األمومة واألنوثة
والحب ،وعن تصوراتها للحياة.

غياب الحدث الفاعل يف الفيلم قابلَه غياب الطفل يف
الحكاية املقدمة ،وهو ما يؤكده عنوان الرشيط .مثل
عالقة الفيلم بالحدث الغائب بوصفه مح ّركاً له ،ال ينفي
غياب الطفل من حياة حنان أمومتها ،وهو ما عمل
الرشيط عىل أن يكون نقطة انطالقه ،فنجدها تحيا كأم
تستمد رؤية العامل من كونها أ ّماً بالدرجة األوىل ،فتعيش
يف عوامل داخلية شغلت مساحات الفيلم األساسية.
جنوح الشخصية نحو الخيال منذ طفولتها ،كونها متتلك
فلسفة خاصة تجاه الحياة ،جعل من املتخيل واقعاً ذاتياً
يشكل مهرباً لصاحبته من قسوة الواقع الحقيقي .ككل
من حولها ،تزوجت حنان يف سن صغرية .صحيح أنها
تظهر راضخة إىل الواقع الخارجي ،إال أنها ال ترتدد يف
الفيلم يف إظهار سخطها عىل املنظومة القامئة من خالل
عالقتها مع التخيل كأداة تجابه واقعية الواقع.
يظهر جلياً يف «أم غايب» اشتغال صناع الفيلم عىل
الصوت باملعنى التقني ،حيث يبدو تع ُّمد عدم تجميله
تقنياً ،ليظهر وكأن الرشيط يجنح بني الواقع وبني أساطريه
وخرافاته .والصوت باملعنى النفيس؛ القادم من األعامق
كبديل عن املنطوق املبارش ،يتجىل بفوىض ظهور أصوات
األطفال وضجيجهم وكالم العجائز كذلك.
اعتمد الفيلم يف بنائه عىل لغة األنثى ومفاهميها حول
الحياة واألمومة والواقع والتحرر واملوت ،كام رصد العام
من أثره عىل الخاص ،وليس العكس .إن عدم تقديم
شخصية الزوج «عريب» كفاعل أعطى قيمة مضافة
للفيلم ،عىل العكس من تقديم شخصية العم الذي شكل
حضوره املتكرر ،يف بعض األحيان ،خروجاً عن عامد الفيلم
األسايس؛ تأنيثٌ للغة البرصية يف رشيط املخرجة املرصية.
تنتقل صليب من الخاص إىل العام ،ومن املتخيل إىل
الواقعي ،لرتصد قصة مغرقة يف الذاتية ،لكنها متثل بداية
الطريق للتعرف عىل جميع الشخوص أو عىل بيئة كاملة،
التي إن استطاع الرايئ تجاوز الصورة النمطية عنها،
ستصدمه فلسفة خاصة ومواقف ورؤى لكل شخصية
حول هذا العامل ومآزقه.
هكذا ،استطاع املرشوع الطويل األول لنادين صليب أن
يعلن عن اجتهاد صاحبته ،كاشفاً عن قيامها برحلة بحث
وحياة طويلة مع بيئة فيلمها ،وهو ما ال تخفيه لحظات
استثنائية عديدة يف الرشيط الوثائقي ،نذكر منها عىل
سبيل املثال :بوح حنان وهي تبتسم أمام الكامريا ،أنها
تفكر أحياناً بأن تخرج ثوب الطفلة من خزانتها لتغسله
وتنرشه عىل حبل الغسيل ليك تقتنع بأمومتها.

لقطات من فعاليات أيام سينمائية 2015

«شالط تونس» فيلم جريء مستلهم من
قصة مجهول كان يضرب أرداف النساء
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بيشمركة :ذاكرة أقوی من املوت

توفيق العيسی

مها بن عبد العظيم
سيبقى فيلم «شالط تونس» للمخرجة التونسية كوثر بن
هنية يف ذاكرة الفن السابع املغاريب والعريب كعربة للجرأة
والذكاء ،حيث صيغ يف شكل فريد يجمع بني الرواية
والتوثيق والفكاهة .ويطرح الفيلم ،قضية الجسد والهوية
داخل املجتمعات العربية املحافظة .فيلم «شالط تونس»
للمخرجة كوثر بن هنية مستلهم من قصة واقعية
ملجهول كان يرضب أرداف النساء بآلة حادة «عقابا» لهن
عىل لباسهن «املغري» وهو يجول شوارع تونس عىل منت
دراجة.
يستند الفيلم إىل أحداث واقعية حدثت يف 2003
بالعاصمة التونسية عندما كان مجهوال يرضب أرداف
النساء بآلة حادة ،يف غالب األحيان شفرة حالقة أو سكني،
وهو عىل منت دراجة وذلك بسبب لباسهن «امل ُغري».
وبالرغم من أن الشالط توقف منذ سنوات عن جرح
النساء إال أنه مل يغب متاما عن األذهان ،بل سكن فكر
كل فتاة تتزين للخروج أو قصدت املدرسة ،وكل غيور
عىل حريته يف التحرك وعىل حرمته الجسدية.
عاد «الشبح» بقوة عرب فيلم كوثر بن هنية التي
برهنت عىل حس سيايس مرهف ،فحملت الكامريا
لتتقمص دور مخرجة يف رحلة البحث عن الشالط.
يتقدم خالل الكاستينغ شباب يسعون إىل الفوز بدور
البطل ،فيقتحم شاب القاعة لوضع حد لهذه «املهزلة»
ويؤكد بالوعد والوعيد بأنه هو الشالط! فكانت رحلة
متابعة الشالط «جالل» والخوض يف غامر حيه الشعبي
مبختلف شخصياته ويف حياته الشخصية بفراغها الجنيس
والعاطفي ،والبحث عن ضحاياه .وكان املشهد كافيا
للتعرف عىل شباب يسعون إىل إيجاد مكانة يف املجتمع،
وإن كانت مكانة مجرم .الكل يشتاق إىل نظرة تعطي
معنى لوجوده .هذا ما فعلت كوثر بن هنية :صوبت
عدستها نحو املهمشني.
هذا الشعب املهمش هو من انتفض عىل الرئيس املخلوع
زين العابدين بن عيل وأطاح به يف  .2011شعب يعيش
«كالزبلة يف البوبالة» أي كـ «القاممة يف القاممة» لنقتبس
كلامت «حوماين» أشهر أغنية راب يف تونس اليوم .ومن
أقوى صور الفيلم رجل يصطاد يف مجرى مياه عكر يف
قلب حي سكني .املياه تحمل جثة كلب وواق ذكري
والصياد «يقتل الوقت» أمام سيل عبثي من حياة مقتولة.
ال يخفى أن الفيلم يحمل بوادر جامليات العفن املادي
والروحي ،ال شك أنها بوادر الثورة الثقافية.
وكان البوليس الواقف حاجزا بينها وبني تحقيقها يف بداية

الفيلم منطلقا لسلسلة وجوه السلطوية التي يزخر بها
الفيلم .تختلف األزياء من رشطي إىل ممثل إىل فتاة
موشومة إىل أم منكوبة إىل منحرف إىل إمام ،وتتوحد يف
وجه واحد موجع يكشف عن ازدواجية مجتمع يحمل
كل فرد فيه روح الضحية وروح املجرم .مجتمع يعاين
عنفا أفرزه بنفسه ويسعى إىل مداواته يف نفس الوقت.
مجتمع يشلط نفسه.
فليست القصة قصة العالقة بني الرجال والنساء وبني
النقاوة والنجاسة وبني التقاليد والحداثة ،بل تتجاوز كل
هذه الخانات يف تفكري حول مكانة الفرد ،ودور الخيال،
وقوة الفكاهة وجميع الوسائل التي استنبطها الشعب
التونيس لفرض إرادته بالحياة وكان مثنها انتحار بائع
خضار اسمه البوعزيزي .أجساد كقربان لتضميد جراح
تونس ..ومل يكن لكوثر بن هنية أن تجد شكال سينامئيا
أكرث ذكاء فقادت املشاهد معها يف متاهات الخيال
والتوثيق .وذهبت حتى إىل اإلجابة عن الهوة والدوران
اللذين يخلقهام الفيلم يف الفيلم نفسه .مثال عرب إقحام
حكاية شاب يسوق لعبة إلكرتونية تتخذ من الشالط
بطال ،تخلق ديناميكية املرآة وتوسع حلقة التداخل بني
الواقع واالفرتاض.
تجيب بن هنية مسبقا وبسالسة مذهلة ،عىل االنتقادات
حول تعاطف محتمل للمشاهد مع الشالط من خالل
شخصية أم تحتج عىل اللعبة وترى فيها «تحريض األطفال
عىل العنف .اللعبة محكمة البناء ،وهي بني يدي مخرجة
تتقن تكثيف الغموض من جهة وتوزيع البسمة من جهة
أخرى .فالرشطي الذي يتلقى شكاوى الفتيات وراءه
متحرش جنيس والفتاة التي ادعت أنها تعرضت لالعتداء
عىل يد الشالط وراءها حيلة أرادت بها وشم جلدها الذي
رفضه الزوج .ووراء غياب أب الشالط أم تتكتم عىل كل
ما يرتكبه ابنها وتحميه أكرث من الالزم ،وزر ثقيل مينعه
من ربط عالقة سليمة مع فتيات عمره .ويف كل هذه
الحاالت املأسوية حقنة من الضحكة السوداء.
خالل مشاهدتنا الفيلم ،رسعان ما نرتك السؤال هل هو
روايئ أم وثائقي؟ دراما أو كوميدي؟ وعن هوية الشالط
املشكوك فيها ،وعن صحة أقوال هذا أو ذاك ووجود هذا
املكان والحدث أو ذاك .مل يعد يهمنا السؤال .من يبحث
عن سؤال أمام الحب؟ أمام الغضب؟ أمام الظلم؟ أمام
الضحك؟ أمام البكاء؟ أمام الدهشة؟ أمام الحرية؟ أمام
قطعة فنية نادرة ت ّولد فيك كل هذه األحاسيس ،فهذا
هو «شالط تونس» ،فاصلة متعة إبداعية تحمل شحنة
حسية وفكرية عالية.

أبو ميسون ،أبو نهران وجامن ،ثالثة أصدقاء يجتمعون
مجددا للذهاب يف رحلة إىل أعامق جبال كردستان حيث
كانوا يحاربون كبشمركة مع حركة األنصار الشيوعية.
يجتمع أبو نهران العراقي العريب من النارصية ورفاقه
أبو ميسون وجامن ،يف محاولة لتتبع ذكريات نضالهم
يف صفوف حركة األنصار للحزب الشيوعي العراقي .كان
ال بد حتى تنفتح الذاكرة وأن يعيدوا متثيل مجريات
األحداث التي تبدأ بلبس زي البيشمرعة ،زي املقاتل
الشيوعي الرسمي يف الريف العراقي الكردي.
يعتمد فيلم بيشمرغة من إخراج الفلسطينية داليا
الكوري علی استحضار الذاكرة من خالل رسد قصيص
لألحداث دون االعتامد علی حبكة أو عقدة تصاعدية،
فتأيت الذاكرة منسابة دون تصنع وتحليل نظري للمرحلة.
األمر الذي سهل إعادة متثيل جزء منها ،والذي يتعلق
بظرف الحياة املعاشة ،إضافة إلی استعادة ذات األدوات
كالسالح وأدوات اإلسعاف والتمريض.
تبدأ رحلة الذاكرة وهم منطلقون إلی مدينة دهوك للقاء
رفيقهم شيفان ،ويواصلون املرور يف كل الجبهات التي
خاض فيها الحزب رصاعه املسلح مع السلطة العراقية
يف بداية الثامنينيات .لن يحتاجوا إلی عرض بطوالتهم
وبطوالت رفاقهم واالسرتسال فيها ،فالحياة البدائية
القاسية التي عاشوها كام صورها الفيلم إلی جانب الحلم
الجمعي توضح شكل البطولة ورومانسية املقاتل الحامل
بحق تقرير املصري للشعب الكردي ودنيا أجمل للعراق،
فتتوايل الذكريات التي تحرض «الرفاق» إلی صعود جبال
الثورة من جديد وإن كانوا مرغمني علی صعودها والسري
لساعات طويلة من اجل حلمهم يف طرق وعرة يف ذلك
الزمن ،إال أنهم اليوم صعدوها بإرادة املتخيل ال املقاتل،
ليتقمصوا أنفسهم مرة أخری.
رفض الحزب الشيوعي العراقي مع بدايات الحرب
العراقية اإليرانية املشاركة يف الحرب واعتربها حربًا
ملصالح رجعية ال تخدم مصالح الشعبني العراقي واإليراين!
ويف خضم الرصاع رفض الشعب الكردي التجنيد اإللزامي
ما عرضهم لالضطهاد واملالحقة واإلعدام يف أحيان كثرية،
وبإعالن الحزب االنتفاضة املسلحة إلسقاط السلطة.
كان الريف الكردي ساحة املواجهة وأرض الهجرة ،وكان
الحزب سباقا لالعرتاف بحق تقرير مصري الشعب الكردي،
بل وسبق حتى األحزاب الوطنية الكردية يف ذلك ،مام
جعله يعرب عن ضمري القوميات املنطوية تحت اسم
«عراق» ،كام أظهر الفيلم من تعدد قوميات املقاتلني من
كردية وعربية وآشورية وأزيدية.
مع اتساع املساحة الجغرافية يظهر مقاتلون ومناضلون
من كل مكان وبقصص تكمل بعضها البعض وتضيف
كل منها رؤية لذلك الحلم الجمعي ،لنتعرف إلی جيفارا
جديد «توما توماس» الذي يعرفه أبناء العراق ،كشخصية
أسطورية ناضلت بالسالح وبدماثة الخلق واالنفتاح،
ليكون قصة تروی جيال بعد جيل.
يف عرض لألحداث والتعليق عليها يروي أبطال الفيلم
قصصهم ،قصة انتشار األدبيات الحزبية كجريدة طريق
الشعب؛ الجريدة املركزية للحزب والتي كانت تؤدي
بقارئها إلی اإلعدام ،ومع اشتداد العاصفة كانت تنترش

يف كل املناطق العراقية بإرصار علی تحقيق الثورة .األمر
الذي فرسه أبو نهران بقوة الفكر املاركيس وتأثريه وليس
قوة الحزب فقط.
الذهاب إلی املايض والحنني إليه أخذ بالتصاعد لنصل يف
الرواية الشخصية إلی جانب الرواية الجمعية ،لنكتشف
أن أبو نهران مناضل بدأ تأثره بالحزب عرب كلمة مؤسسه
لحظة إعدامه« :الشيوعية اقوی من املوت وأعلی من
أعواد املشانق» وهو أخ ملناضلتني سحر وموناليزا اللتان
استشهدتا يف االنتفاضة املسلحة ،سحر التي أعدمت علی
يد النظام العراقي يف العام  1984والتي رفضت أن تغطي
وجهها لحظة اإلعدام بل وزغردت لحظة تنفيذه ،لتتحول
إلی أسطورة تجاوزت الحزب والعراق ،أما موناليزا
واسمها الحريك أنسام فقد استشهدت بيد «الجندرمة»
الرتكية علی الحدود.

كان دمع جامنة الشخصية الثالثة يف الفيلم دمعها عصيا
يف ذلك الزمن ،لكنها اآلن تبيك يف استحضارها لتحيك
قصتها مع غروب الشمس الذي كانت تخافه ،فرتی أن
بإمكانها البقاء علی قيد الحياة يف وجود الشمس والضوء،
أما يف الليل ويف العتمة فلن تستطيع تخمني ما قد يحث
لها .أما أبو ميسون الذي اختار طريق الكفاح املسلح
بإلحاح من والدته التي ضجت من مضايقات السلطة
لولدها ،فطلبت منه أن يكون بطال كوالده وأجداده
الذين ثاروا علی الحكم العثامين يف السابق.
مل يرسدالفيلم الجانب القتايل وقساوة العيش فقط،
فاملواقف الطريفة كانت ملحه كتذكر جامن لجوءها إلی
إحدی البيوت يف قری كردية حيث رفضت احدی النساء
استضافتها ظنا منها أنها رجل حتى رأت شعرها الطويل،
وكان لغياب الفرق بني الجنسني يف االنتفاضة املسلحة
ظاهرة أزعجت السلطة الحاكمة التي مل تعد متيز بني
الرجل واملرأة من حيث الزي العسكري.
هذا التمييز الذي نفته االنتفاضة واملرشوع األممي
تجسد يف كون املرأة رشيكا رئيسيا ،كعامل مساعد للثوار
من جهة ومن جهة أخری مقاتال رشسا ال يقل عن أي
رجل جرأة وقوة.
هذا االستحضار النفيس والذهني الذي جهدت مخرجة
الفيلم «داليا الكوري» علی إظهاره بتغييب عنارص
التشويق الدرامي والفني  -وهو متعمد -حلت محله
القصة اإلنسانية لالنتفاضة وللشعب العراقي بكل
قومياته ،كشهادة علی طغيان سلطة أرسفت يف إراقة دم
شعبها وشعب ذهب إلی أقصی الحلم والجرأة ،متأبطا
ذاكرة نضالية.
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يل هذا االقرتاب.
«الوادي» هو أكرث فيلم
ُ
اقرتبت عربه من السينام الروائية .الفيلم فرض ع ّ

غسان سلهب :لم أعد أخاف من اخلوف!
ّ
هوفيك حبشيان

«الوادي» لغسان سلهب واحد من أجمل األفالم التي
انتجت يف لبنان خالل السنوات املاضية .بعد نجاته من
حادث سيارة عىل طريق نائية وسط وادي البقاع اللبناين
املعزول ،يقع رجل أصيب بفقدان الذاكرة (كارلوس
شاهني) يف يد مجموعة من األشخاص الذين يعملون
يف مزرعة محلية ت ُستخدَم كمرفق إلنتاج املخدرات .يف
اآليت ،لقاء مع سلهب حول فيلمه الذي يتضمن الكثري من
الفجوات التي عىل امل ُشاهد سدّها مبخيلته.
بعد أفالم عدة يف بريوت ،وعنها ،تذهب اىل مكان هو
نقيض بريوت .اتجهت كامرياتك اىل األرايض القاحلة
واملناطق البعيدة .علامً ان فيلمك السابق« ،الجبل» ،مل
تقع حوادثه يف بيئة محددة كام هي الحال هنا ،وكان
من املمكن أن تدور يف أي مكان .هنا البيئة حارضة بقوة،
ومشاهد الطبيعة تلقي بظاللها عىل مجريات القصة...
السينام لقاء بني الزمان واملكان .مل أرد ان يكون املكان
الذي أص ّوره ديكورا ً أو مجرد مصادفة أو شيئاً يصلح
لإلفادة منه .املكان يل يشء له معنى« .الجبل» مثّل نقطة
انطالق :بطل الفيلم يغادر شقته يف بريوت ويذهب اىل
العزلة البعيدة .يذهب اىل الالمكان .يف «الوادي» ،نذهب
اىل «املكان» (مشددا ً عىل الكلمة) .فالرجل املصاب
بفقدان الذاكرة يف عزلة ،لكنه يف قلب املكان .وكام تعلم
 خالفاً لألجانب الذين قد يجهلون هذه الحقيقة  -البقاعليس مجرد مكان .علامً أنني مل أنجز فيلامً عن البقاع،
بل عن مكان يف البقاع .البقاع مكان غريب جدا ً ألن
هناك جبلني مينحانك االنطباع بأنهام يحميانك ،لكنهام
يف الوقت نفسه يشكالن مصدر تهديد .هذا ما أثار
فضويل يف الحقيقة .مثة أرض شاسعة ،مثة أفق ،لكنه أفق
مسدود .كنت أريد أن يكون املكان وسيعاً ،يك تتبلور فيه
كلوسرتوفوبيا غريبة .اذا أردنا أن نقارن بني الفيلمني ،صح
القول إن «الجبل» كان برئا ً .كان من الواضح منذ البداية
أن البطل يريد أن يغلق عىل نفسه .هنا ،أردتُ فيلامً
مضيئاً .كان يف إمكاين أن أص ّور بإضاءة خافتة ،لكني مل أرد
أن أسبق املشاهد وأحرق توقعاته .رغبتي كانت أالّ أص ّور
يف مكان مغلق يك يتسنى يل اغالقه تدريجاً.
ولكن ،كيف نشأت فكرة الفيلم؟
كنت أحرض «الجبل» ،عندما خطر عىل بايل «الوادي».
عزلت
كنت أكتب املشهد األخري لـ»الجبل» ،بعدما
ُ
ُ

أنس أبو رحمة
حجر سليامن فيلم للمخرج رمزي مقديس مأخوذة عن
قصة للكاتب حسني الربغويث من كتابه املدهش الضوء
األزرق .يف خلفية القصة القدس بحجارتها وشوارعها
وتاريخها ومؤسساتها العربية واإلرسائيلية الطارئة .يف
قلب الرسد الفلمي القصري 25 -دقيقة  -تظهر صدفة
وهزلية اخرتاع املقدس ،صدفة تبني املقدس وجعله
أسطورة ،تكتب له تاريخا مزيفا يقود البرش بعد ذلك
إىل حروبهم الطويلة ومساراتهم الهشة.
يستلم سليامن الغني ورقة الستالم طرد من الربيد
هناك يكتشف املفاجأة :عليه أن يدفع مبلغا كبريا من
املال يك يحصل عىل الطرد وإال فلن يأخذه .يحاول
سليامن أن يعرف ما بداخل الطرد لكن موظف الربيد

نفيس يف منطقة عيون السيامن .املشهد الذي نرى فيه
الخطوات يف الثلج .كنت أنظر اىل الثلج ،وأنا أعلم أنه
لن تكون هناك اال خطوات .قد تقول كان يف إمكاين
أن أكتب يف أي مكان ،وأن تسأل ملَ
ذهبت اىل هناك.
ُ
أحتاج دامئاً اىل
لست مخرج استوديوات بل
رمبا ألنني ُ
ُ
يل تأثريا ً كبريا ً وال يقترص تأثريه
ع
ميارس
مكان .فاملكان
ّ
يف الشخصيات فحسب .عندما أكتب أذهب اىل األماكن.
منذ فرتة طويلة ،كانت يف مخيلتي حكاية شخص يفقد
الذاكرة جراء حادثة يتعرض لها ،فرناه مييش يف طريق
يعربها عدد قليل من السيارات .من هنا ،ولدت الحكاية.

هل استحوذ املكان عىل اهتاممك أكرث مام استحوذت
عليه الشخصيات؟
يبق عنرص يف الفيلم خارج
ّ
كل يشء كان يه ّمني .مل َ
دائرة االهتامم .لو وضعت هذه الشخصيات يف فيلم
آخر كانت لتصبح شخصيات اخرى .للمكان تأثري بالغ يف
الشخصيات .علامً ان ال أحد منها  -أتكلم عن الشخصيات
األساسية  -تأيت من هذا املكان (البقاع) ،بل جاءت اليه
من مكان آخر .جرنال فرنيس كان يقول وهو ينظر اىل
املناظر الطبيعية التي د ّمرتها الحرب« :الطبيعة تسخر
من قصصنا .الطبيعة ستبقى طبيعة» .غدا ً ،سرنحل لكن
الطبيعة ستبقى .صحيح أنه يف إمكاننا أن نقيض عىل
الطبيعة ،لكن الجبل سيبقى جبالً .املكان دامئاً أقوى م ّنا.
هذا الفيلم أشد سوداوية من أفالمك السابقة .يكاد
يكون سادياً...
لست سادياً ،لكن
أفالمي ليست «زهرية» عادة.
ُ

تنس أنني
الحوادث التي بتنا نعيشها سادية بامتياز .ال َ
أنجز فيلامً يف لبنان وليس يف مكان مجرد .هذا التهديد
الذي ال ينتهي وينطوي عىل مفارقات عدة ،هو السادية
عينها .ال ّ
شك أن هذا فيلمي األكرث سوادا ً وتشاؤماً .لهذا
السبب كنت أريد صورة مضيئة .مل أكن أريده شبيهاً
باألفالم التي تضعك يف العتمة منذ البداية .صديق يل من
الثامنينات ،كان ينظر اىل السامء ثم اىل البحر ،ويقول:
«انظر اىل هذا الطقس كم هو رائع ،عىل رغم الدمار
والخراب من حولنا» .الجملة هذه ظلت معي طويالً .أن
ظل هذا الطقس البهي،
تجري فصول الرتاجيديا عندنا يف ّ
هذا ليس باألمر القليل.
اقرتبت عربه من السينام الروائية.
«الوادي» هو أكرث فيلم
ُ
يل هذا االقرتاب .مل أكن أريد تصوير ت ّجار
الفيلم فرض ع ّ
أي
عادة،
فيها
رونهم
و
يص
التي
بالطريقة
املخدرات
ّ
ّ
بالطريقة الكاريكاتورية .تو ّرطهم يف املخ ّدرات يجب أالّ
يكون مربرا ً لتصويرهم عىل هذا النحو .كل شخص عندما
ينتقل اىل الشاشة ،ال يعود شخصاً ،بل صورة لشخصه.
العديد من األفالم لديها ه ّم يف أن تكون أفالماً واقعية.
لست من هؤالء .لكن هذا ال يعني أن أفالمي غري واقعية.
ُ
هناك أفالم تروي القصص وهناك أفالم تنطلق من حكاية
ما .أجد نفيس يف سينام الفئة الثانية .كام كان يقول عباس

كيارستمي :يف أفالمي توجد فجوات ،وعىل املشاهد أن
يسدّها.
هناك الكثري من املسكوت عنه يف الفيلم ،الكثري من
التلميحات الذكية...
آمل ذلك .لحسن الحظ ،هناك الكثري من األشياء التي
تتفلت من يديك عندما تصنع فيلامً .حالياً ،ما يتفلت من
إدرايك بات يثري شغفي أكرث من الجوانب التي أعيها ،ذلك
أنه يقول الكثري عن شخصيتي .هذه من التجارب التي
تجعلك أقل خوفاً .خويف من إنجاز فيلم راح يتضاءل.
مل أعد أخاف من الخوف .هذا فيلمي األكرث طموحاً من
حيث الحجم .اذا سيطر عليك الخوف وأمسك بك وأنت
تص ّور فيلامً ،فغالباً ما يقيض عليك...
لفتني االشتغال عىل الرشيط الصويت...
عندي الصوت ميثل  50يف املئة من الفيلم .قوة املكان
هي التي جعلت الفيلم يذهب «بالعرض» ،كام يُقال.
كنت مرصا ً عىل أن تكون شبابيك املطبخ كبرية .حتى
عندما يجلس كارلوس شاهني عىل الكريس مقيد اليدين ،ال
تشعر باالختناق ،ألن الصوت مينحك دامئاً هذا اإلحساس
باالنفتاح.

حجر سليمان :صناعة املق ّدس

ال يرتك له أية عالمة ملعرفة اللغز.
يتوقع الغني  -الذي ليس غنيا يف الحقيقة  -أن يكون
طرده ذا قيمة مادية كبرية ،فيقرر أن يبيع بيت العائلة
ليحصل عىل املبلغ ،ترفض أمه بشدة يف البداية لكنها
ترضخ بعد ذلك ،فيبيع سليامن البيت ويستلم الطرد
ويفتحه يف نزل يف املدينة املقدسة استأجر فيه غرفة
ليعيش فيها مع أمه بعد أن أصبحا بال بيت.
الصدمة تكون حينام يكتشف الغني أن طرده مل يكن
غري حجر مستطيل الشكل يلزمه خمسة رجال ليحملوه،
ما الذي سيفعله سليامن بالحج الذي خرج بسببه هو
وأمه من البيت ،الحجر الذي أىت من مكان بعيد وأصبح
عبئا عىل حيز سليامن املستأجر ،من إجابة هذا السؤال
تبزغ مقولة الفيلم األساسية .ماذا لو عرفت السلطات
اإلرسائيلية بوجود الحجر؟ هل سيعتربونه حجرهم،

ويحولونه لحجر «مقدس» هل يصبح جزءا من الحرب
التي يخوضونها باسم الحجارة وتاريخها .يف هذا الفيلم

«حجر سليامن» لرمزي مقديس رمزية عالية للموروث
والتاريخ يف القدس ويف فلسطني.
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أعظم العروض على األرض :من مشاهد أرشيفية
لعروض السيرك إلى فيلم سينمائي
مل أتوقع أن تتحول  28ساعة من األفالم املصورة محل ًيا إىل عمل
فني يقدم متعة للجمهور دون أن يكون تأريخا للعمل االستعرايض

لقاء مع منتجة فيلم
«عرض العروض» فانيسا توملني

بنيامني يل
«عرض العروض» أنشودة تم تجميعها بشكل معقد تشيد
بالرتفيه قديم الطراز وتغطي القسوة عىل الحيوانات
من املمكن أن تكون أرشفة األفالم عمل بهلواين صعب
التوازن .يف كثري من األحيان يعترب تحقيق التوازن ما بني
الحامس الناتج عن اكتشاف مشاهد فيديو قدمية وبني
الحذر الالزم ملا يجب وما ال يجب استئصاله من تلك
املشاهد بهدف جعلها مالمئة للجمهور صعباً عيل صانعي
األفالم ،فالرغبة الذاتية لصانعي األفالم بهدف ضم تلك
املشاهد يف أعاملهم قد تفوز يف النهاية لكن املحرر املاهر
هو من يتقن فن اإلختفاء.
استطاع بينيديكت إيرلنكسون ()Benedikt Anderson

بشكل بارع يف مونتاج مشاهد الرقص كام يتضح أيضً ا
من خالل املوسيقى التي تم دمجها مع حركة الراقصات
غري املدركات ملدى تالئم حركاتهم مع هذا النوع من
املوسيقى املعارصة.
إيرلنكسون وفريقه قاموا بإنتاج عمل مثري لإلعجاب
دون خوف من تسليط الضوء عىل الجانب املظلم من
هذه الصناعة ،صناعة األفالم .القسوة غري املريحة عىل
الحيوانات ،والتشييئ الجنيس للمرأة ،وسوء معاملة
األطفال هي عبارة عن مواضيع تظهر بوضوح جميع
ما تحتويه من أوساخ غري منظمة ،عىل سبيل املثال:
خدعة رمي السكاكني باتجاه فتاة صغرية تربهن عىل أنها
مواضيع صادمة للغاية.
عىل الرغم مام سبق ،هنالك رهبة يف هذا العرض

مايا أبو الحيات
بحضور منتجة الفيلم فانيسا توملني عرض فيلم «عرض
العرض» ضمن فعاليات «أيام سينامئية» وهو فيلم
وثائقي طويل من اململكة املتحدة ،وأيسلندا ،من
إخراج بيندكيت ايرلنجسون.
يعرض الفيلم ضمن  70دقيقة لقطات نادرة من
أرشيف أفالم الفيديو واألفالم املنزلية والسينامئية
لعروض السريك العاملية ،مستعي ًنا باألرشيف الوطني
املجمع يف جامعة شيفيلد يف اململكة املتحدة والذي
تم تجميعه خالل عرشين عا ًما من صاالت العروض
والسريك املحيل والدويل من كل العامل.

مخرج فيلم أعظم العروض عىل األرض املرور بسهولة
تامة من عىل هذا الحبل املشدود .فيلمه عبارة عن
ثناء الستعراضات الفودفيل ( )vaudevilleوالسريك
والكرنفاالت مع مشاهد أرشيفية نادرة تم دمجها
وترتيبها بدقة متناهية وتنظيمها ضمن أقسام معنونة تم
تسجيلها من قبل جورج هومل و أوري بال دايرسون من
فرقة سيجور روس.
االنفجار األول للموسيقى أثناء عملية مونتاج املشاهد
التحضريية ،كمشاهد تحضري الخيام ،يسبب قشعريرة
فورية يف األوردة .هذا الحدث قد يعترب يف البداية
مصدر قلق حيث أنه من املستحيل املحافظة عىل
مثل هذا الشعور طوال مدة الفيلم .لحسن الظن فإن
هومل ودايرسون يعلمون ما يفعلونه بالضبط ويقومون
بتحويل األمناط املوسيقية طوال الوقت .يتضح هذا األمر

وخصوصا يف مشاهد خدع الحبل املشدود حيث توفر
ً
هذه املشاهد تشويقاً وإثارة أكرث من تلك املوجودة يف
معظم مشاهد الحركة الهوليودية وذلك بالنظر إىل ما
هو فعالً عىل املحك .يف نهاية املطاف ،من املمكن اعتبار
هذا الفيلم أنشودة للفن املبدع املبتكر والرتفيه العميل
والفرحة املشرتكة التي تنشأ عن تجربة املشاهدة مع
الجمهور .ونظرا ً للزيادة الواضحة يف اإلنعزالية والتجربة
الكسولة يف بناء األفالم الضاربة داخل األماكن املغلقة
باستخدام تقنية الصور املنشأة بالحاسوب من املمكن
اعتبار هذا الفيلم عودة حيوية مملوءة بالحب إىل
املايض.
ترجمة :صالح الدين أبو عني

الفيلم هو تحية محبة إىل االستعراض املرسحي والسريك
والكرنفاالت ،تم العمل عىل تجميعه بدقة عالية
وبنسق وموضوعات متالحقة ليغطي تاريخ السريك
والعمل املرسحي املؤرشف.
فانيسا توملني املنتجة واملؤرشفة وصاحبة فكرة الفيلم
تقول أنها مل تتوقع ان تتحول  28ساعة من األفالم
املصورة محليًا إىل عمل فني يقدم متعة للجمهور دون
أن يكون تأريخا للعمل االستعرايض فحسب ،وهذا من
وجهة نظرها ما مييز هذا الفيلم وهو نتيجة لذكاء
املخرج بيندكست ايرلنجسون الذي استطاع تحويل
هذه املادة األرشيفية الكبرية إىل فن ممتع يجذب
الجمهور ،يف ثيامت منفصلة لهذا الفن والحيوانات
والفنانون والتقنيات.
تقول فانيسا أحد ضيوف «أيام سينامئية» لهذا العام،
أنها دامئا ما كانت مبهورة بعامل االستعراضات عندما

كانت طفلة ،فهي منحدرة من عائلة جوالة كانت
تقيم الكرنفاالت واالستعراضات بينام عملت خالتها يف
السريك وسافرت إىل باريس وعملت يف موالن الروج
ألربع سنوات ،لقد كربت يف هذا العامل وحني أصبحت
مؤرشفة كان من البديهي أن يكون السريك جز ًء من
شغفها« :عندما كنت صغرية مل أحب سريك الحيوانات
لكنني دامئًا ما أحببت االستعراضات» حتى ان أمها
كانت تقول لها أنه كان عليها أن تولد قبل مئة سنة.
يُذكر أن فانيسا توملني هي مديرة «املشاركة املدينية
والثقافية» يف جامعة شيفيلد وهي القيمة واملنتجة
ملهرجان العقل .شاركت يف ورشة اسرتجاع األرشيف
السيناميئ التي عقدت ضمن فعاليات أيام سينامئية إىل
جانب روال شهوان ومهند يعقويب وإيريت نيدهارت،
حيث قدمت تجربتها يف العمل األرشيفي وطرحت
أسئلة جوهرية تتعلق مبوضوع األرشيف السيناميئ،
والقيمة واألهمية التي تدفع بنا إلعادة إحيائه
واسرتجاعه ،وكيفية املحافظة عليه.
قد ناقشت جلسة اسرتجاع األرشيف أيضً ا الوضع الراهن
فيام يتعلق بأرشيف السينام الفلسطينية ..وكيف ميكن
تفعيل هذا األرشيف يف حياتنا اليومية ليبقى يف حالة
تفاعل دينامكيكية مع املشهد الثقايف الحايل ..وما هو
دور األرشفة السينامئية يف إعادة إنتاج الهوية الفردية
واملجتمعية للشعوب؟

مجدي العمري يقدم فيلم «جمود»« :عىل املشاهد أن يتخفف من املفاهيم الجاهزة واألحكام املسبقة
وألين فلسطيني األصل فإن مسألة اإلقصاء والتنحية لثقافة ما لها صداها لدي عىل أكرث من وجه».

جمود الصورة مقابل حركة
التاريخ والعواطف

مايا أبو الحيات
يبدأ فيلم جمود بكتابة بطيئة عىل السبورة ،مفردات
مثل التسارع والرسعة والثبات والحركة والقصور الذايت..
ثم يبدأ الشاب الذي يكتب تلك الكلامت ببطئ بقراءة
لقوانني نيوتن والتسارع وحركة الكواكب ملجموعة فارغة
من الكرايس يف صف مدريس .إذا الجمود هي بداية كل
األشياء ،كل يشء كان يف حالة ثابتة أو أنه كان متحركا ثم
فقد الطاقة املحركة فأصابه الجمود.
هكذا يؤسس الفيلم منذ املشهد األول لكل ما سيأيت
من أحداث الحقة ،االنطالق من فكرة الثابت واملتحرك
عرب مشاهد متعددة ومنفصلة ألشخاص يف حالة حركة
وجمود .ما هو الدافع الذي يدفعنا لنتحرك ،ما هو
الدافع لجمودنا أيضً ا؟ األمر الذي يجعل املشاهد أكرث
غرابة هو الفراغ الذي تعيش فيه الشخصيات ،إنها تتكلم
مع مجموعات فارغة من الكرايس ،أو تجلس بجمود بني
مجموعة متحركة من األشخاص ،أو أنها تتحرك داخل
بيت جامد تحيطه مجموعة كبرية من السيارات املتحركة.
إنها قصة «أريهوىت» وهو مصور فوتوغرايف يرى األشياء
مشوشة من خلف عدسته ،هو الثابت الوحيد يف مشهد
يتحرك دامئًا ،عاد من رساييفو قبل سنوات ،ويعيش من
عمل بسيط كمصور لحفالت الزفاف يف مونرتيال .ال يريد
أشياء كثرية من الحياة وال يدفعه شيئا للحركة وهو ال
يرغب بذلك .لكن الحركة تدخل إىل حياته دون أن يقصد
حني يشهد عىل جرمية قتل جاره ،القاتلة وداد الجئة
فلسطينينة تعيش يف مونرتيال ،لكنها مسكونة بابنتها
املقتولة وأمراضها النفسية والجسدية .كانت جامدة هي
األخرى لفرتة طويلة قبل أن تتحرك وتقتل الجار الذي
نكتشف الحقا أنه مجرم حرب إرسائييل شارك يف جرائم
يف املخيامت الفلسطينية يف لبنان وكان يسمى جزار
الخيام ورمبا كان له أثرا مبارشا يف مقتل ابنتها.
يتورط «ريهوت» يف الجرمية ،ميسح البصامت بهدوء
ويساعد وداد دون سبب واضح عىل الهرب .لكنه يف
اللحظة التي يفعل بها ذلك يتورط يف حركة خاصة
تعيده إىل حياته الشخصية ،إىل األسباب التي تجعل منه
ناشط سيايس .يف لحظة ما يقف يف حالة جمود يف حياته
ويدع كل يشء آخر مير بالقرب منه .يدخل أبنه املندفع
إىل حياته من جديد ويجد نفسه يف مواجهة مع قصته
الشخصية مع زوجته الفنانة التي دفعها للرحيل عنه يف
وقت مىض وانتحار أبيه قبل ثالثني عا ًما.
مخرج الفيلم مجدي العمري« :ألنه فيلم سهل ..عىل
املتفرج التوقف فقط عن البحث عن املعاين» .بهذه
الجملة يريد العمري أن يوقف سيل األسئلة الجاهزة
فيلم تظهر فيه كلمة
التي تواجه مخرجا فلسطينيًا يصنع اً
فلسطني مرة واحدة حني يسأل املصور وداد عن اسمها
الغريب بالنسبة له فرتد عليه بأنها من فلسطني .قبل

ذلك وبعده رمبا ليس هناك أي صلة لفلسطني باألمر.
إنها شخصيات تتحرك يف فضاء ثابت تتوتر مع محيطها
وتحاول أن تجد السلوى يف شخوص األشخاص التي
تشبهها ،دون رومانسيات الغريب عن غربته ودون تأليه
للضحية وتبجيلها.
إنه فيلم فلسفي مصنوع بنفحة شاعرية يبحث يف ما
يصنع من األشخاص ما هم عليه ،هل هناك عالقة بني
رصاع املوهاك مع السلطات يف وقت سابق وهم سكان
كندا األصليني وبني الرصاع الفلسطيني مع االحتالل
اإلرسائييل؟ هل تعاطف ريهوت مع وداد صدفة جغرافية
فقط؟ رغم أن املخرج يؤكد أنه ال يهتم بهذا األمر ،فإن

الدافع النفيس الذي خلق التعاطف بني هذه الشخصيات
ال يزال موجودًا.
يقول العمري« :تنبثق حكايايت وتتطور انطالقا من الحالة
الحياتية لشخصيايت وال أحاول فرض منطا قصصيًا عىل
تلك الشخصيات أو حبكة مصطنعة .اهتم بفهم غربة
تلك الشخصيات وميكانيكية التواصل بينها ..األفالم التى
اصنعها تحتفي باملشاعر وتجليها دون أن تطالب املشاهد
بتبني لهذه الثقافة أو تلك ،وحتى تتلقى أفالمي بشكل
أفضل عىل املشاهد ان يتخفف من املفاهيم الجاهزة
واألحكام املسبقة وألين فلسطيني األصل ،فإن مسألة
اإلقصاء والتنحية لثقافة ما لها صداها لدي عىل اكرث من
وجه .ان تحايش الوقوع ىف النمطية او االنحصار ىف رد
الفعل هام معلامن يشكالن أعاميل ،أنا أسعى للوصول
باملشاهد إىل عالقة توحده مع الشخصيات ،بنفس
القدر الذى اتوحد به معها ىف محاوالتها االنطالق قدما
ىف الحياة برغم من كل الظروف السياسية واالجتامعية
والسياسية التي تجمد خطواتهم يف مكانها».
يف املشهد الختامي تتجمد الصورة عىل منزل جامد
الحركة ،الحركة الوحيدة املوجودة يف الشارع هي حركة
السيارات وهي إن فكرت بها جامدات تتحرك ،لكن
املشهد يحملك لالنتظار والرتقب حول الحركة القادمة،
من سيكرس جمود املشهد الذي وإن كان بلقطة ثابته
متا ًما فهو متحرك جدًا ككل يشء آخر يحدث يف هذا
الفيلم الذي نستمع من خالله إىل لغات كثرية وننىس
متاما أنه فيلم فلسطيني أو حتى عريب ،فهو ال يحمل
رسائل وال حتى مبطنة ،لكنه يضعك يف حالة جمود
بانتظار حركة ما.
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فدائي :ذاكرة تشيخ

توفيق العيىس
مل يعتقد الهادي بطل فيلم « فدايئ» أن ما قام به قبل
أكرث من خمسني عا ًما سيكون قصة لفيلم جزائري حصد
عديد الجوائز يف مهرجانات عاملية ،فدايئ يف الثورة
الجزائرية ،مارس دوره الكفاحي برسية وانضباط الثائر،
وبعد االستقالل اكتفى بأن يعود لحياته الطبيعية دون
أن يتذكر.
بطل الفيلم كان عضوا يف خلية رسية ،مارس االغتيال ضد
جنود االحتالل الفرنيس يف الجزائر وعمالئه ،وامتد دوره
اىل فرنسا ذاتها لينفذ مهمته الرسية ويسجن سنوات
فيها .الفيلم الذي استغرقت صناعته أربع سنوات حاول
أن يعيد الهادي اىل ذاكرته ،لريوي قصته وقصة فدائيني
مل يذكرهم التاريخ ،ومل يسجل بطوالتهم بشكل خاص
وإمنا ككتلة واحدة تنضوي تحت اسم جبهة التحرير.
هذه الذاكرة التي يخترصها الهادي مبقولة« :إيل فات
مات» فهو يعلن موات ذاكرته الشخصية أمام الذاكرة
الجمعية للثورة ،فعىل الرغم من إدعائه املتكرر ملخرج
الفيلم «داميان أونوري» بأنه نيس كثري من التفاصيل
إال أنه يرى أن رواية األحداث مهمة ال تقل عن العمل
العسكري لتظل عىل لسان االجيال القادمة ،ويتحدد
سؤال الفيلم من هنا ،كيف ستبقى الذاكرة ان مل يرويها
الهادي ورفاقه؟
يف نظرة عىل الجزء االول من الفيلم الذي اظهر ابناء
واحفاد الهادي واقاربه الذين ال يعرفون عنه سوى انه
كان فدائيا سجن يف فرنسا وكونه عضوا يف فريق كرة
القدم ،هذه الذاكرة التي يحفظونها عنه فقط ،وان كان
هذا الجزء يظهر مدى تواضع الهادي ونكرانه للذات اال
انه كان مدخال للسؤال االعمق الذي ذكرناه سابقا.
هذا املوات الذي اعلنه الهادي أو قرره عىل امتداد الفيلم
مل يأت من كونه نادما عىل يشء فهو ما زال مرصا ان ما قام
به كان رضوريا وهو الرد االنسب عىل احتالل كولونيايل،
من هنا جاءت اجاباته عىل أسئلة املخرج الذي حاول ان
يسلط الضوء عىل فكر الهادي وتأثري االفكار عليه حني
سأله عن دور قناعتاته الدينية يف موضوع القتل ،ولعله
يطرح هنا سؤاال اخر هل كان للدين الدور االهم يف قرار

الهادي االنضامم لخلية مسلحة متارس القتل؟ ومن هنا
جاءت اجابة الهادي بانه مارس النضال ضد استعامر
كولونيايل كونه كذلك بوضوح فقط.
وينتقل الفيلم يف أجزاءه اىل مناطق عدة عاش وعمل
وسجن فيها الهادي فمن بيته وحارته اىل اماكن العمل
الفدايئ والتدريب اىل فرنسا التي نفذ فيها احدى مهامته
وسجن فيها ،عرب اعادة متثيل الحداث سابقة والتعليق
عليها .ويذهب املخرج اىل تصوير الهادي بعاديته يف
محاولة لربط هذه العادية اليوم بتاريخه املسكوت عنه
عرب مشاركته واهله الطعام واالحتفال يف البيت.

إال ان املخرج عرب عن موقف اخالقي وانساين تجاه
الهادي الذي صوره اثناء مرضه وحاوره خالله لنجده
يعتذر لداميان عن اصابته بوعكة صحية اثناء التصوير
ممعنا يف بساطته وعفويته ،لريد له داميان نوعا من
الجميل يف اعانته يف مرضه والعناية به ،وكانه بذلك
يتحدى ذاكرة الهادي املسكوت عنها .واستعان املخرج
بتعليق مقروء اراد منه ربط االحداث واملشاهد بعضها
ببعض ،عىل الرغم من كون الفيلم مرتابطا دون الحاجة
لذلك ،فجاء التعليق زائدا عن الحاجة ،بلغة عاطفية
مبالغ فيها مل تقدم شيئا ملحتوى الفيلم ،إال األرجح يف
أساسا واالنحياز املسبق لبطله.
ذلك هو البناء العاطفي ً
كونه أحد اقربائه ومشبعا بحكايا متناثرة عنه مل يكتب
لها الصياغة يف رواية واحدة.
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فيلم فيكتوريا:

جلسة تصوير واحدة ،ساعتني ،انـجاز عظيم

نايجل م .سميث
ال يُعد فيلم اإلثارة الرائع الذي أخرجه «سيباستيان شيرب»
مجرد فرجة سينامئية بل هو تجربة تصعب زعزتها بفضل
األداء املذهل واإلبداع التقني املستخدم يف تنفيذه .فيلم
فيكتوريا الذي تم تصويره يف لقطة واحدة مذهلة هو
أحد أبرز اإلنجازات التقنية لهذا العام ،لكنه أكرث من
مجرد خدعة ..الفيلم األملاين حاز عىل جائزة الدب الفيض
للتصوير السيناميئ يف مهرجان برلني يشري إىل أن املمثل
الذي صار مخر ًجا «سيباستيان شيرب» لديه موهبة كبرية
خلف عدسة الكامريا ،وهذا الفيلم مقامرة لوجستية
وفنية أمثرت برباعة.
يبدأ الفيلم حني نرى فكتوريا التي تلعب دورها «اليا
كوستا» ذات املوهبة املذهلة يف نا ٍد لييل يف برلني تصدح
فيه موسيقى التكنو ،بداية تشد انتباه املشاهد إىل الفيلم
الذي ينحدر املشهد الثاين فيه إىل الجحيم مبارشة.
بعد مغادرتها النادي يف ساعات الفجر للعمل يف مقهى
محيل ،تصطدم مبجموعة من الشباب الذين يبدون
مرصين عىل مغازلتها ،وينجح الشاب األكرث وسامة يف

املجموعة ،سون وتتخىل فيكتوريا عن خططها املسبقة
لتذهب معهم للرشاب عىل سطح بناية قريبة .يأخذ
اللقاء األول حصة من وقت الفيلم ،ألن التصوير تم يف
الوقت الواقعي للحدث ،ال يحدث يشء مهم يف هذا
املشهد ،لكن األمر يتغري لألجمل حني يتبادل سون
وفيكتوريا عناقاً حميام يف نهاية األمر.
تتوقف القصة الرومانسية قليالً حني يضطر سون ورفاقه
للقاء رجل عصابات محرتف يدينون له مببلغ كبري من
حكيم ،إىل مصف
املال ،فرتافقهم فيكتوريا بقرار مل يكن
اً
سيارات تحت أريض ،حيث يأخذ الشباب مهمة رسقة بنك
لسداد دينهم لـ»آندي» ،وتوافق فيكتوريا بارتباك عىل
أن تلعب دور السائق يف عملية الرسقة .وهنا بعد عالمة
الساعة األوىل ،يتحول «فيكتوريا» إىل فيلم إثارة رسيع
محفوف باملخاطر ،ويستمر هكذا حتى نهايته املفجعة.
تطلب الفيلم الذي تم تصويره يف لقطة مستمرة يف
اثنني وعرشين موقعاً ،الكثري من طاقمه ،الذي ارتجل
كل الحوار بناء عىل هيكل مع ٍّد للسيناريو ،فتولوا املهمة
باندفاع ،وخصوصا كوستا التي تنقلت برباعة من لعب
دور الفتاة عدمية االكرتاث إىل الفتاة املصدومة متاما
خالل صباح واحد غري مجرى حياتها .مل تقع املمثلة يف
خطأ واحد خالل التصوير حيث كانت هي أعني وآذان
املشاهدين يف هذه الرحلة إىل الجحيم ،كام أعطت
العمل قلبا كبريا ،وخصوصا عند املشهد الختامي املفجع.
عىل الرغم من أداء طاقم التمثيل القوي ،كان لتقنية
اللقطة الواحدة التي وظفها شيرب بثقة والتي أتقنها هو
وفريقه برباعة يف جعل فيلم فيكتوريا تحفة جميلة،
وفيام كان العمل فرجة سينامئية بديعة استطاع أيضا أن
يربك املشاهد بطريقة ال تستطيعها إال قلة من األفالم.
كان من الطبيعي أن يخرج امل ُخرج عن السياق بوضع
اسم املصور السيناميئ ستورال يراندث جروفلن يف بداية
سجل العاملني عىل الفيلم ،فعمله املنساب واملنسجم ال
يشتت املشاهد أبدًا ،بل ينجح يف جذب انتباهه بشكل
كامل.
ترجمة :نداء عوينه

املطاعم الرشيكة أليام سينامئية

قصة غامضة عن الغناء ..أسمهان صوت ينسج رحلة سينامئية بني مرص ولبنان

من شبح الصوت إلى طريق الصورة
فيلم «حضور أسمهان الذي ال يحتمل» لعزة احلسن

سهام السيداوي
ت ُعد أسمهان يف املقام األول صوت؛ متيزه صفة ماورائية،
فيها بصمة من أمل .يوقف الزمن افتتاننا بصوت أسمهان
حني ينسجم مع السينام ،فيُحفَظ الصوت والفيلم
وأجزاء من الزمن- ،ليس بداخل صندوق -بل أمامنا
حيث ال نستطيع إزاحة أعيننا ،عىل األقل ،عن سحرها
األوبرايل .يبدو حضور أسمهان السيناميئ طبيعي
وفطري ،بعيدا ً عن قصة حياتها الشبيهة بالروايات،
والتي تعطي بعدا ً سينامئيا لحضورها.
كيف تكون العالقة بني أسمهان التي ميألها األمل
واملساحات التي تتجول فيها كامريا عزة الحسن؟ صوت
ينسج رحلة بني مرص ولبنان واليوم مبتابعة شخصية
لقصة غامضة عن الغناء ،تكون مبثابة رسالة مفتوحة
إىل روح أسمهان ،لتخربها عن بقاء صوتها ،بصفة
خاصة ومميزة يف عاملنا اليوم .يف الواقع ،فإن الفيلم
الفت للنظر ،بطريقة تنفيذه ومتيز تصميمه ،حيث أن
هذا النوع من األفالم الوثائقية يرسد سرية حياة الفنانة
أسمهان ،فيبدو كأنه سياق تشري فيه عدسة الكامريا
إىل الحارض ،دون أن يفعل شيئا سوى استعادة بعض
األرشيفات ملواجهتنا معها.
يف القاهرة ،حيث كانت املغنية السورية الدرزية
قد حققت نجاحا ،قبل وصولها إىل األستوديو ،حيث
أنتجت أفالمها .منر عرب نهر النيل غري آبهني بعالمات
الثورة املرصية .ينسحب الصوت جاعالً الصورة مرساة
املشاهد يف مرص الحديثة ،حيث تختلط الصور باألبيض
واألسود بصور شوارع اليوم يف مرص املعارصة ،وكأنها
تأيت من أعامق املايض ،فرنى طيارة باألبيض واألسود
تليها عالمات ملونة فتبدو امل َشاهد وكأنها من وجهة
نظر املغنية نفسها :أورفيوس ال ينظر أبدا إىل الوراء،
بينام يوريديوس يس ّمر نظره عليه ،فال تعود هناك
مخاطرة ألن يصبح حجرا ،وهنا يتدخل اإلخراج واضعا
نهاية للفيلم حيث تقول املغنية الشابة دينا الوديدي
إن الثورة املرصية جعلتها تصنع ثورتها الخاصة عىل
أسمهان ،وأنها تريد خلق ما هو جديد من حارضها.
يف الحقيقة ،نحن ال نسمع كلمة واحدة من أسمهان يف
الفيلم ،نسمع أغنياتها ،لكننا ال نسمع كلامتها!
أسمهان الراحلة ال يعيق حضورها أصوات املغنيات
الشابات املرصيات ،وحتى قبل أن ترسد لنا دينا القصة
الحزينة إلحدى معجباتها الشابات ،ال ترتدد يف الحديث
عن حارضها ،فتقول« :مل ال نستطيع نحن امليش يف
شوارع القاهرة بالحرية ذاتها التي استطاعت أسمهان

فعل ذلك بها؟» نسمع تلك الشكوى يف لحظة نرى فيها
الشابة وهي متيش ،وصوتها مختنق ومتأمل ،يف هذه
املساحة التي ال تستطيع فيها أن تشعر بيشء سوى
االغرتاب يف وطنها  ..يف الوقت نفسه ،نرى نظرة خبيثة
من شاب صغري للمغنية الشابة وهي متر ماشية ،ما
يؤكد قولها السابق.
كيف تأيت العالمات من بداية الفيلم والتي شاهدتها
أسمهان منذ بدايته؟ هل هي دعوة ملراقبة املفارقة ،أن
ثورة الشباب مل تكن كافية ألفق هذه املغنية الشابة؟
الثورة العقلية التي تدعى دون أن تقال ،تتسع عندما
يتم االنتقال إىل مدينة فيينا ،بفضل التقنية الفريدة
املستخدمة يف املونتاج ،حيث يشدو صوت املغنية
املرصية الشابة شريين محمد لحن أسمهان األكرث شهرة
والذي يحتفي بفيينا لجاملها وموسيقاها وحريتها ،ثم
ينتقل إىل القاهرة حيث تزدهر أجساد الرجال والنساء
مع املوسيقى دون أية حدود ،وهنا يأيت صوت الشابات
املرصيات اللوايت ينادين...
هكذا يفرتض بأسمهان وعياً بالتحول دون االحتفاء
به ،فنفهم عىل نحو أفضل نهج «ستوديو مرص» الذي
أنتج أفالم أسمهان ،فهو يجسد حالة السينام املرصية
اليوم ،كام يقول الناقد الذي يأخذنا لتلك األماكن حيث
نرى أهمية هذه املساحة العمومية للمرصيني يف هذا
العرص ،والتي تعاين من إهامل شديد حاليا.
يف فيينا أيضا ،خالل بحثها املفرتض عن قصة أسمهان،
تبدو الكامريا كأنها تنحرف عن غرضها األصيل ،فتأخذ
األجساد واألصوات االهتامم وكأنها أجساد وأصوات
لالجئني .قالت إحدى النساء بانفعال كبري ،إنها تعرتض
عىل ما تقوله األغنية الشهرية «ليايل األنس» التي
تتحدث عن السعادة الغامرة يف فيينا« :أنا مل أشهد
تلك الليايل التي ال تنىس يف فيينا ،إن كانت أسمهان
قد شعرت مبا تحملناه هنا ،فلن تغني هكذا» .معارضة
أخرى تدعي حقوقها يف املايض ،حيث تصبح ذريعة
للفيلم الوثائقي الكالسييك عن املشاهري أمثال أسمهان،
الذين يطغى طيفهم وصوتهم عىل الفيلم والحرية
وصوت الحارض .أسمهان التي يطغى وجودها عىل
ما تبقى من استوديو مرص أو الكازينو اللبناين ،تلفت
االنتباه يف الصورة املبهمة ويف مساحة الذاكرة ،لكن
آمال الشباب وتطلعاتهم ،ويأسهم ومحاوالتهم للحياة
والغناء تأخذ مساحتها يف الفيلم الذي يبدأ بغناء
أسمهان وينتهي بصوت دينا الوديدي ،حيث يقطع
األبيض واألسود الطريق للصورة ويأخذنا لطيفها.
ترجمته عن الفرنسية نداء عوينه
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الوثائقي يف مركز الحدث:

فيلم املطلوبون الـ:18

ال ُبعد اإلبداعي للسينام التوثيقية لقاء مع جورج خليفي املنسق
الفني لرام الله دوك

طارق حمدان
هي تجربة عامر شوميل األوىل يف اإلخراج السيناميئ .بعد
خمس سنوات من العمل الذي واجه صعوبات ،ها هو
مثرة تعاون الفنان ومح ّرك الرسوم الفلسطيني مع املخرج
الكندي بول كاون الذي ارتبط اسمه بالعديد من الجوائز
املهمة ،ومنها “األوسكار” عن فيلم “فالمنكو « الذي
أوكلت إليه إدارة التصوير فيه .يتناول “املطلوبون الـ »18
االنتفاضة الفلسطينية األوىل ( ،)1991 – 1987مستعرضاً
جانباً من املقاومة الشعبية والعصيان املدين ضد االحتالل
اإلرسائييل أثناء تلك الفرتة وهو محاولة إليصال الرواية
الفلسطينية عن تلك األحداث بخفة وذكاء :عىل لسان
أبقار تبدو محايدة!
يروي الفيلم قصة مثاين عرشة بقرة قرر أهايل بلدة بيت
ساحور إنشاء مزرعة ووضعها فيها إبان االنتفاضة األوىل؛
بهدف تحقيق نوع من االستقالل االقتصادي ومقاطعة
البضائع واملنتجات اإلرسائيلية ،يف خطوة من سلسلة
خطوات ات ُخذت حينها يف سياق العصيان املدين .يتوجه
عدد من أهايل البلدة إىل إحدى املزارع اإلرسائيلية داخل
أرايض فلسطني املحتلة العام  1948لرشاء األبقار .األبقار
املعتادة عىل بروباغندا االحتالل والتي تقرأ “الجريوزاليم
بوست” وتستمع لإلذاعة اإلرسائيلية؛ ستصاب بهلعٍ شديد
عندما تعلم بصفقة بيعها للفلسطينيني.
تصل األبقار إىل بيت ساحور بعد رحلة عناء طويلة،
ويستقبلها سكان البلدة بحامس شديد .يعلم جيش
االحتالل بخرب املزرعة فيقوم الحاكم العسكري بإصدار
أمر بإزالتها يف غضون  24ساعة ،كونها “تشكل خطرا ً عىل
أمن الدولة” .يتوجه الجيش يف اليوم التايل إىل املزرعة
ليجدها خالية من األبقار التي سيقوم أهايل البلدة
بتهريبها وإخفائها يف بيوتهم .هكذا ،ستبدأ رحلة املطاردة
والبحث عن الـ  18بقرة املطلوبة ،والتي ستتضمن حملة
ترهيب واعتقاالت ومنع تجول .مئات الجنود عىل األرض
ومروحيات يف السامء مهمتها إيجاد تلك البقرات بأي
مثن.
املفارقة التي نقع عليها يف هذه املشاهد ،أن األبقار
التي تعلّمت كره الفلسطينيني يف املزرعة اإلرسائيلية،
ستكتشف أن “الفلسطينيني املخربني” هم من يحاولون
إنقاذ حياتها اآلن .كل هذا يحدث وسط أجواء ال تخلو
من الفانتازيا والسخرية السوداء .يف املشاهد األخرية من

الفيلم ،سيتضح أن االحتالل قد نجح يف إجهاض مرشوع
املزرعة والبقرات .يف الوقت نفسه ،سرنى الشباب وأهايل
البلدة وقد أجهضتهم “اتفاقية أوسلو” ،التي جاءت يف
وقت كانوا فيه “ملوكاً يسيطرون عىل أقدارهم” ،حسب
أحد الشهادات يف الفيلم .وسرنى بوضوح كيف قضت
“أوسلو” عىل املقاومة الشعبية وعىل أحالم أناس كانوا
ٍ
خطوات واثقة عىل طريق مرشوع تحررهم
يَخطون
الوطني.
بجانب قصة الفيلم املميزة ،يُحسب لصاحبيه استخدام
وسائل مرئية متعددة ،منها الرسوم الكرتونية والـ”ستوب
موشن” ،يف معالجة موفقة سمحت مبساحة من اإلبداع
واالبتكار ،من دون االعتامد عىل الطرح التسجييل املبارش.
وكان من شأن ذلك أن عزز مضمون الفيلم وأضفى عليه
حيوية وأتاح له اإلفالت من الكليشّ يهات التي اعتدنا
مشاهدتها يف األفالم التي تتخذ من فلسطني موضوعاً
لها .شوميل ،املخرج ومحرك الكرتون وسارد الرواية ،يقول
إنه لجأ إىل الرسومات والتحريك يف “املطلوبون الـ »18
بسبب “عدم توفر املادة األرشيفية” ،يضاف إىل ذلك
“أخذ البعد الفني بعني االعتبار ،واملتمثل يف إبراز وجهة
نظر األبقار ،ما يرتك للمشاهد أن يَحكم بنفسه”.
الحركة النشطة يف الفيلم واملونتاج الذي يتنقل بخفّة بني
مشاهد الكرتون واملقابالت واألرشيف ،منحا “املطلوبون
الـ  »18إيقاعاً رسيعاً جذاباً ،وأبعداه عن الغرق يف متاهة
اإليقاع الرتيب ،كام أخرجا الفيلم من مهمة التوثيق إىل
بُعد إبداعي ،ساعد متطلبات الرسد املشهدي .يقول
شوميل إن فيلمه احتاج إىل خمس سنوات من العمل،
حيث واجهت الرشيط مجموعة صعوبات كان من أبرزها
موضوع البحث ،والحصول عىل األرشيف الذي رفضت
حكومة االحتالل اإلرسائييل السامح باالطالع عليه ،عالوة
عىل املشكلة املالية والتكلفة املرتفعة ،حيث بلغت تكلفة
الفيلم حوايل مليون و 200ألف دوالر .كام يشري شوميل
إىل تعرض الفيلم لـ”ابتزاز” من قبل “املركز الوطني
الفرنيس للسينام  CNCالذي وافق عىل متويل الفيلم يف
البداية ،قبل أن يرتاجع ويشرتط أن يكون املخرج فرنسياً.
أما عن تجربته اإلخراجية األوىل ،يقول“ :املوضوع كان
أشبه بورطة تنفيذ فيلم صعب ومعقد فنياً بالنسبة إىل
شخص ليست لديه تجربة إخراجية سابقة ،إذ كنت أعمل
عىل الفيلم انطالقاً من خربيت كمشاهد”.

الراعي الرئييس أليام سينامئية

ضمن فعاليات «أيام سينامئية» لهذا العام أطلقت «رام
الله دوك» عروضها ونشاطاتها السنوية يف السابع عرش
من أكتوبر  .2015كانت البداية بجلسة لعرض األفكار
 Pitchingخاصة مبنتجي ومنتجات األفالم املحليني،
باإلضافة إىل اإلعالن عن الفائزين بالجوائز لهذا العام.
خالل رام الله دوك هذا العام قُدمت  8مشاريع أفالم وتم
الدفاع عنها مبارشة أمام مجموعة تضم عددا ً من املنتجني
واملحررين املفوضني من أهم املحطات التلفزيونية
العاملية .بعد اإلعالن عن الفائزين ُعرض فيلم «عروسة
البحر» للمخرج محمد حرب من غزة والذي أنتج بدعم
ورعاية من رام الله دوك ضمن دورة «أيام سينامئية»
لهذا العام.
تأسست «رام الله دوك» يف العام  2009إلتاحة الفرصة
ملخرجي األفالم الفلسطينيني الشباب لعرض مشاريعهم
التوثيقية بهدف التشبيك بني منتجي األفالم واملحررين
وممثيل قنوات التلفزة العامليني ،فقد جاءت املبادرة
بإنشاء «رام الله دوك» بهدف تكوين هذه املنصة التي
تجمع بني املؤسسات الثقافية املحلية والعاملية .تضم
الشبكة حالياً :معهد جوته األملاين ،واملركز الثقايف الفرنيس،
ومؤسسة القطان ،وقناة أريت ،وفيلم الب :فلسطني /التي
انضمت إليها يف العام .2015

جورج خليفي« :نختار أفضل مرشوعني
ونقدم مبلغ يساهم يف الدفعة األوىل
لتطوير املرشوع مام يساعد يف كتابة
السيناريو واملعالجة والرتجمة إىل لغات
أخرى»
كيف بدأ رام الله دوك؟
بدأ عام  2009من خالل تلفزيون  arteاألملاين الفرنيس،
مهتم عىل الدوام بالسينام الفلسطينية ،وأراد
الذي كان اً
البحث عن األصوات الجديدة يف فلسطني وعدم االكتفاء
بأفالم املخرجني املعروفني ،وهكذا بدأت فكرة تقديم
 Pitchingيف رام الله وهي أمر متداول يف العامل ويعرفه
صناع األفالم ..دعم تلفزيون  arteالفكرة وأيضً ا القنصلية
الفرنسية ومعهد جوته الذي انضم الحقا ،وتوجهوا إيل
ألكون رئيس لجنة اختيار املشاريع وكنت منذ البداية
جزء من املحادثات التي أدت إىل أطالق رام الله دوك.
كيف تطور رام الله دوك خالل السنوات التالية؟
يف السنوات األوىل كان الرتكيز عىل التأسيس  ..مل تكن
هناك ورشات تدريبية كافية والحقا بدأنا نهتم بتطوير
املشاريع ،يف املوسم الثالث تعاقدنا مع مؤسسة تدريب

يونانية كانوا يرسلون خرباءهم يف سوق الوثائقي
والتمويل لألفالم..
من الذي يستطيع التقدم لرام الله دوك؟
كل من هو فلسطيني وحتى من الجوالن ..الحقًا بدأنا
البحث عن طريقة لجعل الفلسطينيني يف الشتات
وخاصة يف الدول العربية يستطيعون التقدم أيضً ا ،أحد
األفكار كانت اللقاء بهم يف عامن.
كم فيلم تلقى الدعم والدفع بعد من رام الله دوك،
كيف ترى انجازات املرشوع؟
ليس بالرضورة أن كل فيلم يتقدم يحصل عىل الدعم
املبارش ،باملقابل فإن اللقاء باملنتجني ومندويب محطات
التلفزة من العامل هو فرصة ممتازة لصناع األفالم .باعتبار
خصوصا
أن الوصول إىل التمويل الكامل ليس سهال
ً
رضورة تقديم الفيلم يف أماكن كثرية الحقا ،فقد استحدثنا
ورشات التطوير التي أثبتت عرب السنني املاضية فعاليتها
وأهميتها.
هل من أفكار جديدة للتطوير يف املستقبل؟
ال زلنا نرغب ونعمل عىل استيعاب املخرجني الفلسطينيني
من الشتات ،وبسبب الظروف السياسية وصعوبة القدوم
إىل فلسطني فإن اللقاء بهم عرب السكايب أو الفيديو
كونفرينس هو الوسيلة املتاحة حاليًا ،لكن فعاليتها ليست
باملستوى املمرغوب ،كون تواجد صاحب الفيلم أمام
املنتجني واللقاء بهم بشكل شخيص هو املطلوب وما مينح
املرشوع الفرصة الحقيقية.
كيف يتمثل الدعم يف نهاية األمر ،ما الذي مينحه رام الله
دوك للمخرجني؟
نختار أفضل مرشوعني ونقدم مبلغ يساهم يف الدفعة
األوىل لتطوير املرشوع مام يساعد يف كتابة السيناريو
واملعالجة والرتجمة إىل لغات أخرى .وهناك جوائز غري
دامئة ..مثال دخلت مؤسسة القطان إىل رام الله دوك قبل
سنينت وقدمت مبلغا ومنحة ملرة واحدة ألحد األفالم.
يف هذه السنة قدم املركز الدمناريك للدعم الثقايف مبلغ
مخصص ألحد األفالم من عزة وهو مبلغ كبري بالقياس إىل
ما يقدمه رام الله دوك.
أجرى اللقاء :سليم أبو جبل
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نجاح وحضور مكثف من الجمهور
منع ضيوف من القدوم حجز أفالم وإلغاء عروض بسبب األحداث األخرية

ملخص فعاليات تظاهرة «أيام سينمائية»

انطلقت «أيام سينامئية» يف نسختها الثانية يوم 12
ترشين األول  2015بإطالق لفيلم «ديجراديه» ألول
مرة يف فلسطني يف قرص رام الله الثقايفُ .عرض الفيلم
بحضور املنتج رشيد عبد الحميد وبطالت الفيلم ،منال
عوض وريم تلحمي وهدى اإلمام وميساء عبد الهادي
وسمرية األسري ،بينام منع املخرجان عرب وطرزان من
الحضور لفلسطني.
بدأت فعاليات «أيام سينامئية» يف اليوم الثاين يف املدن
املختلفة وبدأ ضيوف األيام بالوصول من كل أنحاء العامل.
حيث وصل إىل فلسطني كل من املخرجة أسمهان األحمر
من تونس التي حرضت مع الجمهور افتتاح فلمها القصري
«تز ّوج» ،وحرضت كارال موين املؤسس املشارك ومدير
الرشكة األيرلندية لإلنتاج ،وميدرة مهرجان طريق الحرير
وفينتشنزو بوجنو مدير مرشوع صندوق السينام العاملية،
واملؤرشفة فانيسا توملني منتجة فيلم «عرض العرض»،
ومورتن هارتز مدير مؤسسة مخترب األفالم «آرهوس»،
وتاال حديد مخرجة فيلم «إطار الليل» واملمثل خالد عبد
الله بطل الفيلم ،واملخرجة نادين نعوس مخرجة فيلم
 Home sweet homeومخرجة لفيلم «بامل» السويدية
كريستينا لندستورم واملخرج مجدي العمري مخرج فيلم
«جمود» بينام تغيب عن الحضور عدد من الضيوف
بسبب الظروف التي تعصف بفلسطني.

بعض عروض األفالم تتوقف بسبب األحداث..
بدأت العروض كام كان مقررا لها يف كل من رام الله
وجنني وبيت لحم وغزة بينام تأجلت العروض بشكل
كامل يف حيفا والقدس وتأجلت ليوم واحد يف النارصة
بسبب اإلرضاب العام يف املدينة يوم الثالثاء .10\13
يف جنني تم إلغاء عرض فيلم  Speed sistersحدادا عىل
الشهيد فادي الدريب يوم  10\14عىل أن يعرض بوقت
آخر .كام تم إلغاء عرض فيلم روشميا للمخرج سليم أبو
جبل يف مؤسسة ابداع الثقايف يوم الثالثاء  ،10\13بسبب
استشهاد الشاب معتز زواهرة  27 /عاما ،من مخيم
الدهيشة ،والشهيد هو العب أسايس يف فريق إبداع لكرة
القدم وأعلن الحداد عليه ملدة  3أيام األمر الذي أوقف
العروض هناك يف األيام التالية .كام تم إلغاء عرض فيلم
«تحت رمال بابل» يف رام الله يوم  10\15بسبب حجز

الفيلم لدى االحتالل اإلرسائييل ومل يعرض فيلم «تاكيس»
األيراين لنفس األسباب.
جلسات النقاش
عقدت الجلسة األوىل يف موعدها يوم األربعاء 10\14حول
األرشيف السيناميئ تحدث فيها كل من مهند يعقويب-
فلسطني ،مخرج وقيم سيناميئ مستقل (رئيس الجلسة)
روال شهوان -فلسطني ،تلفزيون فلسطني -مسؤولة
أرشيف الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفلسطيني
والربوفسورة فينيسا توملني -اململكة املتحدة ،مديرة
األرشيف يف «ناشونال فري جراوند» وأيريت نيدهارت-
أملانيا ،مخرج وموزع سيناميئ
بينام تأجلت جلسة سينام الطفل التي كانت مقررة
بتاريخ  10\13بسبب عدم وصول املتحدثني يف الجلسة،

كام ألغيت جلسة السينام املستقلة التي كانت محددة
بتاريخ  10\15ملنع بعض املشاركني من الوصول إىل
فلسطني للمشاركة يف فعاليات «أيام سينامئية» .وعقدت
جلسة النقد السيناميئ يوم السبت  10\17يف موعدها
بحضور فينتشينزو بونيو ،مدير برامج صندوق السينام
العاملي ،واملندوب مهرجان برلينايل لدول املرشق واملغرب.
كام وستعقد الجلسة األخرية يوم  10\20يف وزارة الثقافة
وستناقش واقع صاالت وقاعات السينام يف فلسطني
تتحدث فيها كل من فاتن فرحات -فلسطني ،باحثة
ومنشطة ثقافية (رئيسة الجلسة) ورانيا الياس ،فلسطني،
مديرة مركز يبوس الثقايف ولينا بخاري -فلسطني ،مديرة
الوحدة السينامئية لدائرة الثقافة ،ود .مليع األسري-
فلسطني ،مدير سينام جنني.
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يوم الثالثاء  20ت�شرين الأول  ،2015ال�ساعة  7:00م�ساء  /يف ق�صر رام اهلل الثقايف
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