االفتتاحية

عــى مســابقة طائــر الشــمس لإلنتــاج.

عــادت أيــام فلســطني الســينمائية بشــكل طبيــي ،بعــد أن عقدت النســخة الســابعة العــام املايض
ـكل
بظــروف اســتثنائية ســببهتا الجائحــة ورشوطهــا الصحيــة ،وعــاد اجلمهــور الفلســطيين بشـ ٍ
ـل ملشــاهدة األفــام الجديــدة يف القاعــات ،واســتقبل ضيــوف املهرجــان الذيــن جــاؤوا مــن عــدة
كامـ ٍ
دول حــول العالــم ليشــاركوا يف النســخة الثامنــة مــن مهرجــان أيــام فلســطني الســينمائية الــدويل
ٍ
الــذي أســدل الســتار عــى فعالياتــه مســاء يــوم اإلثنــن املــايض الثامــن مــن هشــر نوفمــر  -ترشيــن
الثــاين ،بحفــل ختــايم عــرض فيــه فيلــم «عــي صوتــك» للمخ ــرج نبيــل عيــوش،
حمرر مجةل املهرجان :مهند صالحات
تصميم جرافيكي :رونزا كامل
تصوير فوتوغرايف :حنني أبو عمر ،أمني
صائب ،ابراهيم حنضل ،عيبال التمييم ،امحد
محاد
الكتاب املشاركون يف مجةل املهرجان:
 .١يوسف الشايب
 .٢سليم البيك
 .٣سماح بصول
 .٤علياء طلعت
 .٥نديم جرورة
 .٦صالح ذباح
 .٧أسماء الغول
 .٨تمام هنيدي
 .٩أمحد مجدي همام
 .١٠أنس العيةل
 .١١حممد الزقزوق
 .١٢ندى األزهري
 .١٣نورا نايج
 .١٤مهند ياسني
 .١٥شفيق طبارة
 .١٦حممد جبعييت
 .١٧مهند صالحات
املقاالت املنشورة يف مجةل املهرجان ،نُرشت
يف :مجةل رمان الثقافية ،منصة االستقالل
الثقافية ،جريدة األيام ،ضفة ثالثة ،جريدة
األخبار ،القدس العريب.
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وبمشــاركــة مــا يزيــد عــن ســتني فيلم ـ ًا بــن
روايئ ووثائــي وتحريــك ،قصــر وطويــل،
مــن حــول العالــم ،عرضــت يف عــدة مــدن يف
فلســطني التاريخيــة ،ابتــدا ًء مــن العاصمــة
الفلســطينية القــدس ،رام اهلل ،غــزة ،بيــت
حلــم ،حيفــا والنــارصة.
نســخة هــذا العــام افتتحــت بفيلــم «الغريــب»
للمخ ــرج أمــر فخــر الديــن الــذي ينحــدر مــن
بــدة مجــدل شــمس ،ليكــون أول فيلــم روايئ
طويــل مــن اجلــوالن الســوري احملتــل ،وهــو
الفيلــم الــذي جــرى اختيــاره أيضــ ًا ليمثــل
فلســطني هــذا العــام يف مســابقة األوســكار
 ،2021وهــو مــا اعتــر اختيــاراً اســتثنائي ًا يعكس
الكثــر مــن املضامــن الــي تتجــاوز اجلغرافيــا
السياســية واالحتــال.
تمــزت النســخة الجديــدة مــن املهرجــان
باإلضافــة لكوهنــا غــر اســتثنائية كمــا يف
الــدورة الســابقة ،كذلــك بزيــادة عــدد أماكــن
عــرض األفــام لتصــل إىل مخســة عــر موقــع
عــرض ،وعقــد ملتــى صنــاع الســينما مــن
جديــد ،الــذي عاد هــذا العــام بنســخته الرابعة،
مســتفيداً مــن التوصيــات الــي طرحــت يف
ً
ـكل أوســع عــى
دوراتــه الســابقة ،مركــزا بشـ ٍ
ســوق اإلنتــاج الفلســطيين ،وتوزيــع األفــام،
وفتــح النقــاش مــع املنتجــن واخملرجــن
واملوزعــن والالعبــن األساســيني ،واملهتمــن
بالســينما الفلســطينية عربيــ ًا وعامليــ ًا.
عــاد أيضـ ًا ضيوف املهرجــان العــرب واألجانب،
الذيــن جــاؤا ملشــاركة أفالمهــم وتجارهبــم
وخرباهتــم مــع اجلمهــور الفلســطيين وصنــاع
األفــام الفلســطينيني ،كمــا عــادت كذلــك
مســابقة طائــر الشــمس بفئاهتــا الثــاث،
الفيلــم القصــر ،الوثائــي ،باإلضافــة لجائــزة
اإلنتــاج ،بعــد أن اقترصت نســخة العــام املايض

خلــف هــذه النســخة املتكامــة ،وكمــا يف كل
النســخ الســابقة ،تقــف مؤسســة فلســطينية
رياديــة ،فيلــم الب فلســطني ،املؤسســة
للمهرجــان ،وفريــق عمــل ،عمــل جاهــداً بــا
كلــل أو ملــل مــن أجــل أن يقدمــوا أفضــل
ٍ
مــا لدهيــم بمــا يليــق باجلمهــور الفلســطيين
والســينما الفلســطينية وضيوفهــا .وهــذا
أيضــ ًا مــا كان ليتــم لــوال تكاتــف الداعمــن
مؤسســات
والرعــاة املحليــن والدوليــن،
ٍ
رســمية وخاصــة ورشكات وأفــراد ،إلنجــاح
هــذه النســخة الــي حققــت نتائجهــا بأكــر
ممــا كان متوقعــ ًا لهــا .رغــم املعيقــات الــي
فرضهتــا الظــروف الداخليــة واالحتــال ،لكــن
الــدورة نجحــت مجاهــراً وفنيــ ًا ،بــأن محلــت
للفلســطينيني أفالمـ ًا جديــدة مــن كل العالــم
مــن مــدارس ســينمائية خمتلفة ،ولــكل الفئات
العمريــة ،العديــد مهنــا يف عرضــه األول عربيـ ًا
وفلســطيني ًا.
ال تــزال الســينما الفلســطينية الــي تُصنع يف
ظــروف اســتثنائية ،وتقيــم عروهضــا كذلــك
بظــروف اســتثنائية يفرهضــا االحتــال الــذي
ســاعات قليــة قبــل حفــل
وقــف جنــوده،
ٍ
اخلتــام أمــام قــر رام اهلل الثقــايف يف مهشــد
اســتعرايض اســتفزازي ،قــادرة عــى تــرك
بصمهتــا يف العالــم ،بفضــل اجلهــد الكبــر مــن
اجلميــع ،مؤسســات وأفــراد ،هــذه الســينما

ـم
الــي ال تــزال تصنــع بمبــادرات فرديــة ودعـ ٍ
محــدود ،ال تــزال بحاجــة للمزيــد مــن التكاتف
للتأســيس لصناعــة أفــام فلســطينية
حقيقيــة مســتقةل ،قــادرة عــى ضمــان
اســتمراريهتا وتطويــر امكانياهتــا وجودهتــا،
وهــذا بطبيعــة الحــال لــن يتــم فقــط بالدعــم
واجلهــود الفرديــة ،وإنمــا باالســتثمار احلقيــي
فهيــا ،اســتثمار مــادي وســيايس وإعــايم،
فهــي ذاكرتنــا البرصيــة وروايتنــا يف وجــه
روايــات االحتــال وآلتــه اإلعالميــة.
يف هــذه العــدد الجديــد مــن مجــة املهرجــان
الــي تصــدر ســنوي ًا بعــد كل دورة ،نحــاول أن
نضــع بــن يــدي القــارئ ،بانورامــا مكتوبــة
ومصــورة ،لتكــون توثيقـ ًا ألبــرز مــا ُ
كتــب مــن
مقــاالت وتقاريــر وحــوارات حــول عــروض
وفعاليــات وضيــوف املهرجــان ومســتجداته.
ولتكــون نافــذة لــكل مــن منعتــه الظــروف
أو رفــض االحتــال منحــه ترصيــح وصــول
إىل فلســطني وحضــور املهرجــان ،هــذا العــدد
نحمــل فيــه حلظــات وكلمــات مــن مهرجــان
أيــام فلســطني الســينمائية إليكــم أينمــا
كنتــم.
عىل أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم العام القادم
.2022
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االفتـتــاـحـيـــــــة

''أيام فلسطني السينمائية'' تفتتح دورهتا
الثامنة :عروض يف  ١٥موقع ًا عىل امتداد
فلسطني
بقلم :مهند صالحات

بلــون برتقالــي ،وحبــة برتقــال علــى ملصــق
المهرجــان الــذي صممتــه شــركة «أربعــون
مســتق ً
لا» المصريــة ،اختــار منظمــو أيــام
فلســطين الســينمائية الدولــي بدورتــه
الثامنــة  ،2021بــكل مــا تحملــه البرتقالــة مــن
رمزيــة فلســطينية ،وكذلــك ثيمــة رمزيــة
ولونيــة لمنشــورات المهرجــان الــذي افتتــح
مســاء الأربعــاء ،الثالــث مــن تشــرين الثانــي/
نوفمبــر ،عروضــه وفعالياتــه المرافقــة ،فــي
قصــر رام اهلل الثقافــي ،بفيلــم «الغريــب»
للمخــرج أميــر فخــر الديــن ،بحضــور
مخرجــه وطاقــم العمــل.
فيـلم الافتتـاح
فيلــم «الغريــب» هــو التجربــة الروائيــة الطويلــة
الأولــى للمخــرج الســوري مــن الجــولان الســوري
المحتــل أميــر فخــر الديــن ،يعــرض فــي فلســطين
فــي عرضــه العربــي الأول ،بعــد عرضــه العالمــي
الأول فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائي الدولــي
خــلال شــهر أيلــول /ســبتمبر الماضــي ،وحصــده
جائــزة  Edipo Reلأفضــل فيلــم عــن فئــة الأف ـلام
المتنافســة (أيــام فينيســيا) .يــروي الفيلــم فــي
إطــار درامــي حيــاة طبيــب يائــس يعمــل دون
رخصــة بقريــة صغيــرة فــي الجــولان المحتــل،
ويمــر بأزمــة وجوديــة لاعتبــار أنــه لا يلبــي توقعاتــه
وتوقعــات أســرته ومجتمعــه وخاصــة والــده ،ثــم
ـوري جريــح خلــف
يكــون التحــول عندمــا يلتقــي بسـ ّ
الســياج الــذي يفصــل الجــولان المحتــل عــن الوطن
الأم ســوريا ،الغارقــة بفوضــى الحــرب ،بمشــاركة
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نخبــة مــن الممثليــن الفلســطينيين ،بينهــم أشــرف
برهــوم ،أمــل قيــس ،محمــد بكــري ،عامــر حليحــل،
هيثــم عمــري ،محمــود أبــو جــازي ،إلهــام ّ
عــراف،
وســيلا أبــو صالــح.

دورة كاملـة
مــا يميــز هــذه الــدورة الثامنــة مــن المهرجــان أنهــا
دورة غيــر اســتثنائية ،كمــا يقــول مديــر المهرجــان
ً
مضيفا أن هــذه أول دورة كاملة بكافة
ح ّنــا عطــاهلل،
فعالياتهــا ،تأتــي بعــد دورة اســتثنائية العــام الماضي
فرضتهــا الجائحــة ،حيــث تــم إعــادة مســابقة طائــر
الشــمس بفئاتهــا الث ـلاث بعــد أن اقتصــرت الــدورة
الســابقة علــى جائــزة طائــر الشــمس للإنتــاج ،كمــا
أعدنــا ملتقــى صنــاع الســينما والــذي يتميــز هــذا
العــام بأنــه يأتــي نتــاج عاميــن مــن الحــوارات التــي
كانــت تعقــد سـ ً
ـابقا وتناقــش آفــاق تطويــر صناعــة

الســينما الفلســطينية وكيفيــة دعــم البنــى التحتيــة
لقطــاع الســينما مــن حيــث العمــل علــى التنســيق مع
المؤسســات المحليــة العاملــة فــي قطــاع الثقافــة
ً
عمومــا وتقديــم توصيــات متعلقــة بالتشــريعات
والقوانيــن وغيرهــا.

ً
اتساعـا
دورة أكثـر
كمــا تشــير ُعــلا ســلامة مديــرة العمليــات فــي
المهرجــان ،إلــى زيــادة عــدد أماكــن العــرض فــي
هــذه الــدورة ،حيــث تتــوزع العــروض علــى 15
موقعـ ًـا فــي المــدن الســتة علــى امتــداد فلســطين،
بالإضافــة لزيــادة عــدد «الفينيــوز» مقارنــة بالأعوام
الســابقة ،لإتاحــة المجــال أكثــر لأكبــر عــدد مــن
الحضــور ،مــع تأكيدهــا علــى جاهزيــة المهرجــان
علــى فتــح قاعــات عــرض جديــدة إن اســتلزم
ً
مضيفــة كذلــك «بــأن ريــع تذاكــر عــروض
الأمــر.
الأفـلام تذهــب إلــى جائــزة طائــرة الشــمس للإنتــاج
التــي يتنافــس عليهــا هــذا العــام ســتة مشــاريع
أفـلام قيــد التطويــر .باســتثناء تذاكــر القــدس التــي
ســترصد هــذا العــام لدعــم مســرح الحكواتــي».

ً
فلما من حول العالـم
خمسـة وستون
المهرجــان الــذي تقيمــه مؤسســة فيلــم لاب سـ ً
ـنويا،
يقــدم للجمهــور الفلســطيني هــذا العــام 65« ،فيلمـ ًـا
ً
دول أخــرى مــن مصــر ،المغــرب،
فلســطينيا ومــن
ٍ
الجزائــر ،لبنــان ،ســوريا ،إيــران ،مالطــا ،البوســنة،
صربيــا ،فرنســا ،إنجلتــرا ،الولايــات المتحــدة،
ً
فيلمــا منها تعــرض لأول مرة
الدنمــارك ،والســويد11 ،
فــي العالــم العربــي .حيــث حرصــت إدارة المهرجــان
علــى تقديــم آخــر الإنتاجــات الفلســطينية وكذلــك
العربيــة والعالميــة للجمهور الفلســطيني ،بعضها كان
فــي مهرجــان كان هــذا العــام» كمــا تقــول المديــرة
ً
مضيفــة أنهــم
الفنيــة للمهرجــان ،ليلــى عبــاس،
حرصــوا علــى التوســع جغرافيـ ًـا حــول العالــم فــي
اختيــار الأفـلام مــن معظــم قــارات العالم ،مــا يجعل
البرنامــج غنيـ ًـا بالقصــص العالميــة المتنوعــة ،التــي
تحملهــا الأف ـلام المســتقلة التــي غالبـ ًـا مــن الصعــب

أن تصــل للمشــاهد الفلســطيني عبــر المنصــات
ودور العــرض التجاريــة ،لكــون عروضهــا تقتصــر
ً
غالبــا علــى المهرجانــات الســينمائية المختصــة
بهــذا النــوع مــن الأف ـلام».

الأفـلام الفلسطينيـة
وتضيــف عبــاس« :كمــا شــهدت هــذه الــدورة
زيــادة أكبــر بعــدد الأفــلام الفلســطينية المشــاركة
ً
فلمــا
فــي مســابقات المهرجــان ،حيــث يشــارك 15
ً
قصيــرا فــي مســابقة طائــر الشــمس للأفــلام
القصيــرة ،و 7أفـلام وثائقيــة طويلــة ضمــن مســابقة
طائــر الشــمس للأفــلام الوثائقيــة ،معظمهــا أفــلام
فلســطينية ،وأخــرى حــول فلســطين».
مــن أبــرز الأفــلام الفلســطينية لهــذه الــدورة
والتــي تشــارك فــي مســابقة طائــر الشــمس
للأفــلام الوثائقيــة الطويلــة ،فيلــم «فلســطين
الصغــرى ،للمخــرج عبــداهلل الخطيــب الــذي يــروي
فيــه حكايــة مخيــم اليرمــوك منــذ بدايــة الثــورة
الســورية ،والحصــار الــذي فرضــه نظــام الأســد
علــى مخيــم اليرمــوك الــذي كان يعتبــر أكبــر مخيــم
للاجئيــن الفلســطينيين فــي العالــم بيــن ســنوات
 .2018 - 1952حيــث اعتبــر نظــام الأســد منــذ بدايــات
انــدلاع الثــورة الســورية ،المخيــم موئ ـ ً
لا للمقاومــة
ـارا مشـ ً
والثــوار وفــرض عليــه حصـ ً
ـددا ســنة .2013
عــزل النظــام المخيــم الــذي بــدأ الطعــام والــدواء
والكهربــاء يتناقــص فيــه تدريجيــا .وانقلبــت حيــاة
ً
رأســا علــى عقــب بســبب الحــرب
مئــات النــاس
والحصــار ،ومــن خــلال عــدة شــخصيات إحداهــا
والــدة عبــد اهلل التــي تحولــت إلــى ممرضــة تعتنــي
بالمســنين فــي المخيــم إلــى أشــرس الناشــطين
الذيــن نــال الجــوع مــن حبهــم وولعهــم بفلســطين.
فيلــم «جزائرهــم» مــن إنتــاج فرنســي ،2020
للمخرجــة الفلســطينية ،الجزائريــة الفرنســية لينــا
ســويلم ،والــذي تــروي فيهــا حكايــة جدهــا وجدتهــا
اللــذان يقــرران الانفصــال بعــد  62ســنة مــن
ً
ً
معــا مــن الجزائــر إلــى
معــا ،هاجــرا فيهــا
العيــش
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مــر عليهــا فــي طفولتهــا فــي فلســطين ،ومــاذا يعني
أن تكونــي امــرأة وأمـ ًـا فــي شــرقنا الأوســط .وتبــدأ
تخيــل حــوار بينهــا وبيــن والدتهــا ،التــي توفيــت
قبــل أن تودعهــا .وتبــدأ صياغــة الجمــل التــي لــم
ـن لهــا أن تقولهــا وتبــوح لهــا بأســرارها بصــوت
يتسـ ّ
حنــون تتكشــف مــن خلالــه لنــا الأحــداث .تعــود
لزيــارة منــزل والديهــا فــي رام اهلل وتواجــه هنــاك
ذكريــات طفولتهــا المظلمــة التــي حاولــت جاهــدة
أن تهــرب منهــا .فــي الوقــت نفســه ،يســتمر الصــراع
فــي مصــر .حتــى بعــد ولادة ابنهــا ،تجــد ســماهر
نفســها علــى الخطــوط الأماميــة.
تيــرز ،وهــي بلــدة صغيــرة وســط فرنســا تعــود إلــى
العصــور الوســطى ،قبــل أكثــر مــن  60عامـ ًـا ،وعاشــا
ً
معــا فوضــى حيــاة المهاجريــن.
فيلــم لقمــة عيــش للمخرجــة والمنتجــة الفلســطينية
مــروة جبــارة الطيبــي ومــن إنتــاج قنــاة الجزيــرة
الوثائقيــة  /قطــر ،الــذي تتبــع فيــه مخرجتــه رحلــة
العمــال الفلســطينيين وهــم ينتقلــون مــن منازلهــم
إلــى أماكــن العمــل الإســرائيلية فــي مناطــق الـــ،48
ســواء الحاصليــن علــى تصاريــح العمــل والذيــن
يكــون يومهــم عبــارة عــن ســاعات طويلــة مــن
الانتظــار ،والتفتيــش باســتخدام كلاب بوليســية مع
احتماليــة عــدم النجــاة أو الاختنــاق بيــن الحشــود
علــى الحواجــز .أو مــن يتســللون إلــى داخــل جــدار
الفصــل العنصــري بمســاعدة المهربيــن .يذهبــون
ً
ً
يوميــا فــي رحلــة خطــرة لكســب لقمــة
جميعــا
العيــش .تعايــش المخرجــة عـ ً
ـددا مــن العمــال فــي
الطريقيــن لتكتشــف المخاطــر والتهديــدات اليومية
التــي يتعرضــون لهــا بســبب الاحت ـلال الإســرائيلي
والخــوف مــن عــدم العــودة إلــى منازلهــم ،ويــزداد
الأمــر سـ ً
ـوءا مــع انتشــار وبــاء كورونــا.
فيلــم «يافــا أم الغريــب» للمخــرج الفلســطيني
رائــد دزدار ومــن إنتــاج تلفزيــون فلســطين ،والــذي
يعتمــد علــى التاريــخ الشــفوي لهــذه المدينــة
الفلســطينية المهمــة قبــل نكبــة العــام ُ .1948ولــد
وعــاش معظــم ضيــوف الفيلــم فــي يافــا قبــل النكبة
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وحاليـ ًـا يعيــش معظمهــم فــي الشــتات الفلســطيني.
يتشــاركون ويتقاطعــون فــي قصصهــم وذكرياتهــم
الحيــة لتغطيــة معظــم جوانــب الحيــاة فــي يافــا
وأهمهــا قبــل النكبــة .ومــن خ ـلال ذاكرتهــم الحيــة
والأرشــيف المصــور والوثائــق ،يجهــد الفيلــم فــي
إعــادة بنــاء بصــري لهــذه المدينــة النابضــة بالحيــاة
قبــل النكبــة :مــن الأحيــاء الرئيســة إلــى الأســواق
إلــى النــوادي الرياضيــة والحيــاة الثقافيــة
والاجتماعيــة ودور الســينما والمقاهــي والمــدارس
وتجــارة الحمضيــات ،إلــخ .والجــزء الأخيــر مــن
الفيلــم شــرح لمــا حصــل لعائلاتهــم ومنازلهــم
وقراراتهــم المريــرة لتــرك المدينــة بســبب المعــارك
والمجــازر
فيلــم «زي مــا أنــا عايــزة» للمخرجــة الفلســطينية
ســماهر القاضــي ،مــن إنتــاج فلســطين ،مصــر،
فرنســا ،النرويــج ،ألمانيــا  ،2021وتــدور أحداثــه فــي
القاهــرة 25 ،ينايــر  ،2013حيــث تعرضــت الكثيــر
مــن الفتيــات للتحــرش الجنســي بشــكل كبيــر فــي
ميــدان التحريــر فــي الذكــرى الثانيــة لثــورة ينايــر.
ً
وردا علــى ذلــك تمــلأ حشــود النســاء الغاضبــات
الشــوارع .قامــت المخرجــة التــي عاشــت الأحــداث
ً
ـتخدمة كاميرتهــا كوســيلة
فــي ميــدان التحريــر مسـ
حمايــة وبــدأت توثيــق ثــورة النســاء دون أن تعــرف
أيــن ســتأخذها هــذه القصــة ،لتكتشــف ســماهر أنهــا
حامــل خ ـلال التصويــر ،ممــا يدفعهــا لمراجعــة مــا

وفــي مســابقة طائــر الشــمس للأفــلام القصيــرة
والتــي تعــرض مــن خـلال  ٣مجموعــات علــى مــدار
أيــام المهرجــان ،فيلــم «القفــزة» للمخرجــة شــروق
حــرب ،وانتــاج مؤسســة هــان نيفكينــز .فيلــم
«ليــوان :قصــة مقاومــة ثقافيــة» ،للمخرجــة دوريس
حكيــم وإنتــاج فلســطين ،إســبانيا .2021،فيلــم «غــدا
يأتــي الحــب» للمخــرج ركان مياســي ومــن إنتــاج
فلســطين ،لبنــان ،فرنســا ،بلجيــكا  .2021فيلــم «ثلاثــة
مخــارج منطقيــة» للمخــرج مهــدي فليفــل ومــن
‘إنتــاج الدنمــارك ،المملكــة المتحــدة ،لبنــان .فيلــم
«منــع أمنــي» للمخــرج محمــد المغنــي ومــن إنتــاج

فلســطين ،بولنــدا .2021 ،وفيلــم محمــد المغنــي «ابــن
شــوارع» ،مــن إنتــاج بولنــدا ،ألمانيا ،لبنان ،فلســطين
 .2020فيلــم «يافــا» للمخرجــة نــدى العمــري وإنتــاج
«ســري ّ
ّ
مــري» للمخــرج لــؤي
كنــدا .2019 ،فيلــم
عــواد وإنتــاج فلســطين  .2020فيلــم «بيــت لحــم
 »٢٠٠١للمخــرج إبراهيــم حنضــل وإنتــاج فلســطين،
 .2020فيلــم «عــدد» للمخــرج أكــرم الوعــرة ،إنتــاج
فلســطين .2020 ،فيلــم «أورانــوس» للمخرجــة آيــة
المتربيعــي ،إنتــاج فلســطين .2020 ،فيلــم «المتــوج
بــأوراق الغــار» للمخرجــة حيــاة أمجــد لبــان ،إنتــاج
فلســطين  .2021فيلــم « ١٢٠كــم» للمخــرج وســيم
خيــر ،إنتــاج فلســطين  .2021فيلــم «ليــل» للمخــرج
أحمــد صالــح ،إنتــاج ألمانيا ،قطــر ،فلســطين ،الأردن
 .2021فيلــم «روزا» للمخرجــة ســهى أعــرج ،إنتــاج
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.2020 ،

فيلـم الختـام
ويختتــم المهرجــان بفيلــم «علــي صوتــك» للمخــرج
المغربــي نبيــل عيــوش ،مــن إنتــاج مغربــي -فرنســي
مشــترك ،والــذي يــروي قصــة مغنــي «راب» ســابق
ّ
يشــجع طلابــه علــى التحــرر مــن ثقــل التقاليــد،

ليعبّــروا عــن أنفســهم وشــغفهم مــن خــلال فــن
«الهيــب هــوب».

وتضيــف عبــاس" :كمــا هشدت هــذه الدورة
زيــادة أكــر بعــدد األفــام الفلســطينية
املشــاركة يف مســابقات املهرجــان ،حيــث
يشــارك  15فلم ـ ًا قصــراً يف مســابقة طائــر
الشــمس لألفــام القصــرة ،و 7أفــام
وثائقيــة طويــة ضمــن مســابقة طائــر
الشــمس لألفــام الوثائقيــة ،معظمها أفالم
فلســطينية ،وأخــرى حــول فلســطني".
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عــــنـ املهرجــــاـن

''أيام فلسطني السينمائية'' ..أفالم ِم ّنا وعَ ّنا
بقلم :يوسف الشايب

تضــم النســخة الثامنــة لمهرجــان أيــام فلســطين
الســينمائية ،وينطلــق مســاء الأربعــاء المقبــل،
نخبــة مــن الأفـلام الســينمائية الفلســطينية ،روائيــة
وتســجيلية ووثائقيــة ،طويلــة وقصيــرة ،إضافــة
إلــى أخــرى لعــرب أو أجانــب متعــددي الجنسـ ّـيات
ّ
ّ
وجــل هــذه
شــكلت فلســطين محورهــا الأســاس،
الأفــلام ،إن لــم يكــن جميعهــا ،تتنافــس علــى
جوائــز «طائــر الشــمس» ،وتحديـ ً
ـدا جائــزة الأف ـلام
الوثائقيــة وجائــزة الأفــلام القصيــرة.

وثائقيات
ّ
ويتنافــس علــى جائزة «طائر الشــمس» الفلســطيني
للأفـلام الوثائقيــة عديــد الأفـلام الفلســطينية أو عن
فلســطين ،ومــن بينهــا فيلــم «رحلــة الحريــة» مــن
تشــيلي للمخــرج جيمــي فلاريــل إزكويــردو ،وتــدور
أحداثــه فــي مســرح الحريــة بمخيــم جنيــن ،خ ـلال
انتفاضــة الأقصــى ،حيــث تبــرز مــن خـلال المســرح
ً
تجســيدا
فكــرة «المقاومــة الثقافيــة» ،وكذلــك
واقعيـ ًـا عبــر إصــرار مجموعــة مــن الممثليــن علــى
مواصلــة تدريبهــم لإنجــاز عمــل مســرح ،لعلهــم
يحققــون حلمهــم بعرضــه علــى خشــبة أحد مســارح
نيويــورك.
أمــا فيلــم «فدائييــن ..نضــال جــورج عبــد اهلل»
لمجموعــة «فــاكام» مــن فرنســا ،فيعمــد علــى إظهــار
اســم جــورج عبــد اهلل بانتظــام فــي التظاهــرات
والمقــالات الصحافيــة والرســائل البرلمانيــة
الموجهــة إلــى وزارة العــدل ،ليطــرح مــا يمكــن أن
يجيــب عــن تســاؤلات جوهريــة بخصوصيــة جورج
عبــد اهلل :مــن يكــون؟ ولمــاذا يســجن شــيوعي
لبنانــي مســيحي فــي فرنســا لأكثــر مــن ربــع قــرن؟
ً
واحــدا منهــم؟
ولمــاذا يعتبــره الفلســطينيون
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وفــي «شــجرة فاديــة» للبريطانيــة ســارة بيدنغتون،
ثمــة حكايــة مغايــرة ،حكايــة اللاجئــة الفلســطينية
فــي لبنــان« ،فاديــة» ،والتــي نســبها التاريــخ إلــى
الجانــب الخطــأ مــن الحــدود ،وحكايــة التــي
مــا بيــن تلــك اللاجئــة والمخرجــة مــا إذا كانــت
الأخيــرة قــادرة علــى إيجــاد شــجرة التــوت العتيقــة
التــي كانــت هنــاك ،بجانــب منــزل جدهــا فــي أرض
فلســطين التاريخيــة ،ومــن هنــا تبــدأ رحلــة ســارة.
ويوثــق فيلــم «لقمــة عيــش» للمخرجــة الفلســطينية
مــروة جبــارة الطيبــي ،رحلــة العمــال الفلســطينيين،
وهــم ينتقلــون مــن منازلهــم إلــى أماكــن العمــل
فــي إســرائيل ،حيــث ســاعات الانتظــار الطويلــة
والتفتيــش باســتخدام كلاب بوليســية مــع
احتماليــة عــدم النجــاة ،أو الاختنــاق بيــن الحشــود
علــى الحواجــز ،بينمــا يتســلل آخــرون بمســاعدة
ً
بحثــا عــن
مهربيــن ،فــي رحلــة شــديدة الخطــورة
«لقمــة العيــش».
ويذهــب المخــرج الفلســطيني الســوري عبــد
الخطيــب ،عبــر فيلمــه «فلســطين الصغــرى..
يوميــات حصــار» ،وهــو مــن إنتــاج فرنســي لبنانــي،
إلــى الحديــث عــن مخيــم اليرمــوك للاجئيــن
الفلســطينيين بدمشــق ،واعتبــاره مــن قبــل النظــام
الســوري فــي العام  ،2021موئـ ً
لا «للمقاومــة والثوار»،
وفــرض حصــار مشــدد عليــه ،بحيــث عــزل المخيــم
مــع تناقــص تدريجــي للطعــام والشــراب وحتــى
الــدواء والكهربــاء.
وفيلــم «يافــا أم الغريــب» ،هو أحدث أفـلام المخرج
الفلســطيني رائــد دزدار ،المهجــوس بإعــادة الاعتبار
لفلســطين مــا قبــل النكبــة للتأكيــد علــى حضورهــا
الحضــاري فــي أكثــر مــن جهــة ..وفــي هــذا الفيلــم
الوثائقــي يعتمــد علــى التاريــخ الشــفوي لهــذه

المدينــة الفلســطينية المحوريــة مــا قبــل النكبــة
فــي العــام  ،1948بحيــث اعتمــد علــى روايــات
مــن ولــدوا وعاشــوا فــي يافــا ،يقيــم غالبيتهــم
فــي دول المنافــي والشــتات ،بحيــث يتشــاركون
بــل ويتقاطعــون فــي قصصهــم وذكرياتهــم الحيــة
لتغطيــة معظــم جوانــب الحيــاة فــي يافــا ،لجهــة
تكويــن بنــاء بصــري لهــذه المدينــة النابضــة بالحيــاة
ً
متحدثــا عــن الأحيــاء
فــي عقــود مــا قبــل النكبــة،
الرئيســة ،والأســواق ،والنــوادي الرياضيــة ،والحيــاة
الثقافيــة والاجتماعيــة ،ودور الســينما ،والمقاهــي،
والمــدارس ،وتجــارة الحمضيــات ،وغيرهــا.
وفــي الإنتــاج الفلســطيني المصــري الفرنســي
النرويجــي الألمانــي المشــترك «كمــا أريــد»،
تذهــب المخرجــة الفلســطينية ســماهر القاضــي،
ً
بعيــدا عــن فلســطين الجغرافيــا
إلــى موضــوع
ً
وتحديــدا
والموضــوع ،متجهــة نحــو القاهــرة،
فــي « 25ينايــر  ،»2013أي فتــرة حكــم «الإخــوان
المســلمين» للبــلاد ،بحيــث تتعــرض الفتيــات
للتحــرش الجنســي بشــكل كبيــر فــي ميــدان
التحريــر ،بمناســبة الذكــرى الثانيــة لمــا عــرف
بـ»ثــورة ينايــر» ،لتمــلأ ،بعدهــا ،حشــود النســاء
الغاضبــات الشــوارع ..وهنــا تنبــري القاضــي لتشــكل
بكاميرتهــا وســيلة حمايــة ،بــل وتبــدأ توثيــق ثــورة
النســاء هــذه ،هــي الســيدة الحامــل وقتهــا ،ودون
أن تــدري إلــى أيــن يمكــن أن تأخذهــا هــذه الرحلــة
المحفوفــة بــل المليئــة بالمخاطــر.

أفلام قصيرة
والأفــلام القصيــرة م ّنــا وع ّنــا كثيــرة ،تتعــدد
مواضيعهــا كمــا رؤى مخرجيهــا وجهــات إنتاجهــا،
بينهــا فيلــم «ابــن شــوارع» للمخــرج الفلســطيني
محمــد المغنــي ،وهــو إنتــاج بولنــدي ألمانــي
لبنانــي فلســطيني ،تتمحــور حكايتــه حــول الطفــل
الفلســطيني «خضــر» ،الــذي يكبــر بــلا هويــة فــي
مخيــم شــاتيلا للاجئيــن الفلســطينيين ببيــروت،
ورحلــة كفاحــه مــن أجــل الحصــول علــى بطاقــة
ً
ً
رســميا ،مــن
حضــورا
هويــة ،أو مــا يثبّــت لــه
شــأنه أن يؤهلــه للحصــول علــى حقــه فــي التعليــم
والرعايــة الصحيــة.
أمــا فيلــم «يافــا» التجريبــي (كنــدا) للمخرجــة نــدى
العمــري ،فيعمــل علــى دمــج المــكان والزمــان بمــا
يشــكل الأشــكال التــي قــد تشــكل الذاكــرة المبتــورة
والحكايــات فــي آن ،بحيــث تعيــد القصــص عبرهــا
ســرد نفســها بنفســها.
ويذهــب صانــع الأفـلام الفلســطيني لــؤي عـ ّـواد فــي
فيلمــه الروائــي القصيــر «سـ ّـري مـ ّـري» ،إلــى حيــث
عالــم التكنولوجيــا ،وتحديـ ً
ـدا عندمــا يتجــه شــا ّبان
فلســطينيان إلــى طلــب المســاعدة مــن «ســيري»
ّ
المســاعدة الافتراضيــة للتخلــص مــن حالــة الملــل
التــي تصيبهمــا.
ويتمحــور الفيلــم الروائــي القصيــر «بيــت لحــم
 »2001للمخــرج إبراهيــم حنضــل ،مــن إنتــاج جامعــة
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دار الكلمــة فــي بيــت لحــم ،حــول حكايــة شــاب
يتجــول مــا بيــن أزقــة ذاكــرة الطفولــة ومــا بيــن
واقعــه الحالــي ،ليعــود إلــى الاجتيــاح العســكري
الإســرائيلي لمدينــة بيــت لحــم ،وحصارهــا.
ومــن إنتــاج الجامعــة نفســها ،يعــرض ضمــن
فعاليــات المهرجــان فيلــم «عــدد» للمخــرج أكــرم
الوعــرة ،وهــو روائــي يســرد حكايــة شــاب فــي
ً
وتحديــدا فــي معتقــل
العشــرينيات مــن عمــره،
المســكوبية ،حيــث تحتجــزه قــوات الاحتــلال
ً
يومــا ،لأغــراض التحقيــق معــه ،قبــل أن
لثلاثيــن
يقتحــم صرصــور المــكان.
ُ
ويعــرض للفنانــة آيــة أحمــد المتربيعــي فيلــم
«أورانــوس» ،ويقــوم علــى محــاكاة خرافــة مفادهــا
أن «الأشــخاص العظمــاء حالمــا يموتــون فإنهــم
ّ
يتحولــون إلــى نجمــة لامعــة فــي الســماء» ،للاتجــاه
نحــو أح ـلام شــباب غــزة التــي تمــوت هــي أيضـ ًـا،
ُ
فترســل إلــى كوكــب أزرق بعيــد.

ويوثــق المخــرج وســيم خيــر فــي فيلمــه الوثائقــي
القصيــر « 120كــم» ،رحلــة ف ّنانيــن فلســطينيين
إلــى لبنــان لتقديــم جولــة عــروض فنيــة فــي
مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين ببيــروت ،وهــي
ّ
جولــة كانــت كفيلــة ،وخ ـلال أســابيع ،إلــى أن يجــد
الاثنــان نفســيهما فــي مــكان يخلــق لديهمــا أســئلة
وتناقضــات وتخبطــات عديــدة.
ويواصــل المخــرج والكاتــب الفلســطيني الألمانــي
أحمــد صالــح أعمالــه المتحركــة ،فيخــرج بثلاثيــة
آخرهــا «ليــل» الــذي يعرضــه المهرجــان ،بحيــث
«يحــرم غبــار الحــرب العيــون مــن النــوم ،ويجلــب
الليــل الســلام والنــوم لســ ّكان المدينــة المدمــرة،
باســتثناء الأم التــي فقــدت طفلهــا ،التــي يغادرهــا
النــوم ،ويبــات علــى الليــل إقناعهــا أو إرغامهــا
أو التحايــل عليهــا لتدخــل فــي ســكون المدينــة
كغيرهــا.
ومــن إنتــاج أميركــي ،تقــدم المخرجــة ســهى
أعــرج فيلمهــا الروائــي القصيــر «روزا» ،وهــو اســم
الشــخصية المحوريــة فــي الفيلــم ،والتــي تديــر
جانبي ً
ً
ــا ،بحيــث
مشــروعا
مــن محــل زهــور عمتهــا
ّ
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تشــحن جثــث الموتــى غيــر الموثقيــن ليدفنــوا فــي
موطنهــم ،ومــن أجــل تج ّنــب المتطلبــات الرســمية
والبيروقراطيــة وحتــى الحبــس ،تقــوم روزا بهــذا
نيــة ،وإن كان غيــر قانونــي
العمــل عــن حســن ّ
أبـ ً
ـدا ،لكــن الوقــت ليــس فــي صالحهــا ،خاصــة فــي
«علــي» ،الشــاب العراقــي الــذي يريــد نقــل
حالــة
ّ
جثــة والــده المتوفــى حديثـ ًـا إلــى العــراق ،ليدفــن
بيــن النــاس الذيــن يك ّنــون لــه الكثيــر مــن التقديــر
والاحتــرام.

المزيد من الأفلام القصيرة

فــي الظــروف المحيطــة بقفــزة رجــل فلســطيني
إلــى البحــر الأبيــض المتوســط ،وإلــى جانبــه
تقــوم «البطلتــان» الرئيســيتان فــي الفيلــم :كاتبــة
وأســتاذة الأدب وفــاء درويــش ،والاختصاصيــة
النفســية ومعالجــة الصدمــات ليلــى العطشــان.
ّ
يقــدم
ومــن إنتــاج دنماركــي بريطانــي لبنانــي،
المخــرج الفلســطيني مهــدي فليفــل فيلمــه الوثائقــي
القصيــر «ثلاثــة مخــارج منطقيــة» ،وهــي رحلــة
تأمــل اجتماعــي فــي المخــارج المختلفــة التــي
يختارهــا الشــباب الفلســطيني للتعامــل مــع الحيــاة

فــي مخيمــات اللاجئيــن.
ورغــم هــذا الحضــور الكبيــر للمحتــوى الســينمائي
الفلســطيني ،علــى مســتوى أفــلام مــن إنتــاج
فلســطيني أو إنتاجــات متعــددة لمخرجيــن
فلســطينيين يتناولــون مواضيــع عــن فلســطين
وغيرهــا ،أو إنتاجــات لمخرجيــن أجانــب حــول
الب ـلاد ،تغيــب عــن المهرجــان إنتاجــات فلســطينية
كان ينتظــر الجمهــور عرضهــا عبــر المهرجــان ،ولعــل
مــن أبرزهــا فيلــم «صالــون هــدى» جديــد المخــرج
الفلســطيني العالمــي هانــي أبــو أســعد.

وتــوزع عــروض الأف ـلام القصيــرة علــى أكثــر مــن
أمســية ،وتحتضنهــا قاعــة مســرح وســينماتك
القصبــة بمدينــة رام اهلل ،ومنهــا فيلــم «ليــوان:
قصــة مقاومــة ثقافيــة» للمخرجــة درويــس حكيــم،
وتســلط الضــوء مــن خلالــه علــى ذلــك الفضــاء
الثقافــي فــي البلــدة القديمــة لمدينــة الناصــرة.
أمــا المخــرج ركان مياســي ،وفــي فيلمــه الروائــي
ً
«غــدا يأتــي الحــب» ،مــن إنتــاج
التجريبــي
فلســطيني لبنانــي فلســطيني بلجيكــي ،ويحكــي
قصــة بشــرى ،الفتــاة الســورية التــي تعيــش فــي
لبنــان ،وكيــف تكتشــف انتهــاك طفولتهــا عنــد
عودتهــا إلــى البيــت بعــد يــوم عمــل شــاق فــي جمــع
البطاطــا مــن الحقــول.
وثمــة فيلــم روائــي مــن إنتــاج فلســطيني بولنــدي
للمخــرج محمــد المغنــي تحــت عنــوان «منــع أمني»،
ومحــوره اســتجواب شــاب فلســطيني لعبــوره
الحــدود ،والاشــتباه فــي كونــه إرهابيـ ًـا ،بينمــا تظــل
نوايــاه الحقيقيــة مخفيــة.
وتذهــب المخرجــة الفلســطينية شــروق حــرب
فــي فيلمهــا التجريبــي «القفــزة» ،إلــى استكشــاف
المســاحات النفســية لفعــل القفــز فــي الفــراغ،
والإحســاس المحتمــل بالحريــة الكونيــة والإثــارة
الجســدية إلــى التعليــق المؤقــت للوقــت أو النهايــة
الحتميــة ،بحيــث تــدور معظم أحــداث الفيلــم داخل
صــدع وادي الأردن ،ويرويــه صــوت يرشــدنا عبــر
اللقطــات العابــرة للطبيعــة ،بينمــا يجــري التأمــل
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عــــنـ املهرجــــاـن

مهرجان ''أيام فلسطني السينمائية'' ..شمعة
ثامنة!
تواصــل مؤسســة «فيلــم لاب فلســطين»
الاســتعدادات لإطــلاق الــدورة الثامنــة لمهرجــان
«أيــام فلســطين الســينمائية»  ،2021فــي الثالــث
مــن تشــرين الثانــي (نوفمبــر) المقبــل.
وبعــد دورة اســتثنائية شــهدها العــام الماضــي
بســبب ظــروف «كورونــا» ،يعــود المهرجــان فــي
دورتــه الحاليــة بنســخة متكاملــة وبرنامــج زاخــر
بالأفــلام المحليــة والعربيــة والعالميــة ،التــي
تعــرض فــي :القــدس العاصمــة ،ورام اهلل ،وبيــت
لحــم ،وغــزة ،وحيفــا.
وقــال المؤســس والمديــر الفنــي لـــ «فيلــم لاب
فلســطين» ومديــر المهرجــان ،حنــا عطــا اهلل :إن
الــدورة الثامنــة مــن المهرجــان تواصــل البنــاء علــى
النجاحــات المتراكمــة التــي حققتهــا الــدورات
الســابقة مــن المهرجــان ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن المهرجــان
يأتــي انطلاقـ ًـا مــن الرؤيــة الإســتراتيجية لمؤسســة
«فيلــم لاب فلســطين» ،التــي تهــدف إلــى تعزيــز
الثقافــة الســينمائية فــي فلســطين مــن خــلال
توفيــر مســاحة مثاليــة لإنتــاج وعــرض الأفــلام،
وتبــادل الخبــرات والتعلــم والمشــاركة والإلهــام،
وصــولاً إلــى صناعــة ســينمائية منتجــة وحيويــة
قائمــة علــى ص ّنــاع أفــلام مهنييــن ومبدعيــن،
وخلــق بنيــة تحتيــة تدعــم وجــود صناعــة ســينما
ّ
ّ
اســتمرارية عاليــة.
محل ّيــة ذات
ونـ ّـوه عطــا اهلل إلــى أن ريــع عــروض الأف ـلام فــي
مدينــة القــدس المحتلــة ســيذهب إلــى المســرح
الوطنــي الفلســطيني (الحكواتــي) ،كمســاهمة
رمزيــة مــن «فيلــم لاب فلســطين» لدعــم صمــود
المســرح كصــرح ثقافــي مهــم فــي القــدس ،فــي
ظــل الظــروف الماليــة الصعبــة التــي يعيشــها
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ً
داعيــا كافــة
والتــي باتــت تهــدد اســتمراريته،
المؤسســات الثقافيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة
إلــى مســاندة المســرح كــي يتمكــن مــن تجــاوز
الأزمــة.
ويتضمــن برنامــج الــدورة الثامنــة مجموعــة مــن
الأفــلام الروائيــة والوثائقيــة المحليــة والعربيــة
والعالميــة ،الطويلــة والقصيــرة ،والتــي تعــرض
لأول مــرة فــي فلســطين ،إضافــة إلــى أفــلام
خاصــة بالأطفــال والعائلــة.
وأوضحــت المديــرة الفنيــة ليلــى عبــاس الحــرص
علــى اســتقطاب أحــدث الإنتاجــات الســينمائية
المحليــة والعربيــة والعالميــة ،لإتاحــة الفرصــة
أمــام الجمهــور الفلســطيني للإطــلاع علــى
مجموعــة مــن الأفــلام التــي تعكــس التجــارب
الثقافيــة الغنيــة ،مــا يســاعد فــي بنــاء جســور
التواصــل الثقافــي الفنــي والإنســاني ،ويخلــق
ً
فرصــا للتعــاون والتبــادل الســينمائي بيــن
ً
افتــة إلــى أن الأفــلام التــي
فلســطين والعالــم ،ل
تعــرض فــي المهرجــان لا تتوافــر بســهولة علــى
منصــات «الفيديــو حســب الطلــب».
وأكــدت عبــاس أن تجربــة مشــاهدة الأفــلام فــي
المهرجانــات الســينمائية ودور العــرض ،لهــا مــا
يميزهــا مقارنــة مــع مشــاهدة الأف ـلام عبــر التلفــاز
أو مــن خــلال منصــات «الفيديــو حســب الطلــب»
ً
ً
مشــيرة إلــى أن
حاليــا،
والتــي باتــت تغــزو العالــم
فضــاء للتواصــل الاجتماعــي
المهرجــان يشــ ّكل
ً
والإنســاني ومســاحة للنقــاش مــع الفنانيــن
والمخرجيــن وص ّنــاع الســينما ،وتبــادل الآراء
والأفــكار.
بدورهــا ،قالــت المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة «فيلــم

لاب فلســطين» عــلا ســلامة :إن الاســتعدادات
تجــري علــى قــدم وســاق لإنجــاز كافــة الأمــور
الفنيــة واللوجســتية ،وإن المهرجــان ينظــم فــي
خمــس مــدن علــى رأســها العاصمــة القــدس ،ورام
اهلل ،وبيــت لحــم ،وحيفــا ،وغــزة ،بحيــث تتــوزع
ً
موقعــا مــن ضمنهــا مدينــة
العــروض علــى 14
ً
عــددا مــن العــروض،
الناصــرة التــي تســتضيف
للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور.
وأضافــت أن «أيــام فلســطين الســينمائية» هــو
المهرجــان الوحيــد فــي العالــم الــذي ينظــم بصــورة
ً
نظــرا للواقــع
متزامنــة فــي عــدة مــدن ومواقــع،
الصعــب الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني تحــت
الاحتــلال ،وصعوبــة التنقــل بيــن المحافظــات
داخــل الضفــة الغربيــة ،أو بيــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،بفعــل الحواجــز العســكرية
ا لإســرائيلية.
ويشــهد المهرجــان ،هــذا العــام ،النســخة السادســة
مــن مســابقة «طائــر الشــمس» للأفــلام القصيــرة
والوثائقيــة وللإنتــاج الســينمائي .ويشــارك فيهــا
نخبــة مــن الأفــلام القصيــرة والوثائقيــة الطويلــة
لص ّنــاع أفــلام فلســطينيين أو لأفــلام يتعلــق
موضوعهــا بفلســطين ،حيــث ستشــرف لجنــة
فنيــة متخصصــة علــى مراجعــة الأف ـلام المتقدمــة
ً
وفقــا للمعاييــر المطلوبــة ،ومنــح جائــزة
للمســابقة
لأفضــل فيلــم قصيــر ،وأخــرى لأفضــل فيلــم
وثائقــي طويــل.
كمــا ســتمنح اللجنــة جائــزة «طائــر الشــمس»
للإنتــاج ،والتــي تبلــغ قيمتهــا  10آلاف دولار،
لدعــم إنتــاج أفــلام روائيــة قصيــرة لص ّنــاع
أفــلام فلســطينيين أو أفــلام يتعلــق موضوعهــا
بفلســطين .وتوفــر مؤسســة «فيلــم لاب فلســطين»
ً
ً
عينيــا لهــذه الأفــلام مــن أجهــزة ومعــدات
دعمــا
تصويــر وصــوت وخدمــات مــا بعــد الإنتــاج.
وتنظــم علــى هامــش المهرجــان النســخة الرابعــة
مــن ملتقــى «ص ّنــاع الســينما» الفلســطيني ،حيــث
يناقــش المشــاركون علــى مــدار  3أيــام ،الــدروس

ً
محليــا
المســتفادة مــن تجــارب ص ّنــاع الســينما
ً
ً
وعالميــا ،بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء
وإقليميــا
علــى المركبــات المؤثــرة فــي عمليــة بنــاء عجلــة
الإنتــاج الســينمائي ،وصــولاً إلــى بنــاء رؤيــة
مســتقبلية لصناعــة الســينما فــي فلســطين.
عليــان :إن
وقــال مديــر الملتقــى المخــرج مؤيــد ّ
«الملتقــى يشــهد هــذا العــام سلســلة مــن اللقــاءات
والورشــات المتخصصــة فــي الإنتــاج الســينمائي،
مــع التركيــز علــى كيفيــة تعزيــز البنيــة التحتيــة
ً
خصوصــا
للإنتــاج لدعــم صناعــة ســينما محليــة،
أن قطــاع الســينما فــي العالــم بأســره يحــاول
الآن تجــاوز تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا
والنهــوض مــن جديــد».
عليــان :إن الملتقــى ،علــى مــدار الــدورات
وأضــاف ّ
الماضيــة ،نجــح فــي اســتقطاب العشــرات مــن
مخضرمــي صناعــة الســينما الدولييــن والعــرب
والمحلييــن ،للإطــلاع علــى ظــروف الإنتــاج
فــي فلســطين وليتمكنــوا مــن فهــم التحديــات
والمصاعــب التــي يواجههــا ص ّنــاع الأفــلام
الفلســطينيون .كمــا أتــاح للعديــد مــن صنــاع
ً
فرصــا للتشــبيك والإنتــاج المشــترك بيــن
الأفــلام
فلســطين ودول عــدة.
هــذا وتنطلــق فعاليــات الافتتــاح بعــرض فيلــم
«الغريــب» للمخــرح أميــر فخــر الديــن ،مــن
بطولــة الفنــان أشــرف برهــوم ،والفنــان القديــر
ً
مؤخــرا لتمثيــل فلســطين
محمــد بكــري ،واختيــر
فــي المنافســة علــى أوســكار الجائــزة الدوليــة،
وهــي الجائــزة المخصصــة للأفــلام غيــر الناطقــة
بالإنجليزيــة.
مــن الجديــر ذكــره أن مهرجــان «أيــام فلســطين
الســينمائية» ،تنظمه مؤسســة «فيلم لاب فلســطين»
ً
ً
ســنويا منــذ ذلــك
تقليــدا
منــذ العــام  ،2014وبــاب
الحيــن ،فــي حيــن باتــت «منصــة الاســتقلال
شــريكا إعل ً
ً
اميــا للمهرجــان ،وللســنة
الثقافيــة»،
الثانيــة علــى التوالــي.
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من يخطف ''طائر الشمس'' هذا العام؟!
أعلنــت إدارة مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» الدولــي عــن قائمــة الأف ـلام والمشــاريع المشــاركة فــي
النســخة السادســة مــن مســابقة «طائــر الشــمس» ،بفئاتهــا الثــلاث :الوثائقيــة الطويلــة ،والأفــلام القصيــرة،
والمشــاريع قيــد الإنتــاج ،والتــي تنتظــم فــي إطــار الــدورة الثامنــة مــن المهرجــان الــذي ِّ
تنظ ُم ُ
ــه مؤسســة
«فيلــم لاب فلســطين» ،فــي الثالــث مــن تشــرين الثانــي (نوفمبــر) .2021
وقالــت المديــرة الفنيــة للمهرجــان ليلــى عبــاس :فــي هــذا العــام ،تعــود جوائــز طائــر الشــمس الفلســطيني
بنســخة متكاملــة ،بعــد أن اقتصــرت العــام الماضــي علــى المشــاريع قيــد الإنتــاج خ ـلال الــدورة الاســتثنائية
للمهرجــان بســبب القيــود التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا.
وأوضحــت أن الجوائــز انطلقــت فــي العــام  2016لتحتفــل بالإنتاجــات الفلســطينية ،والإنتاجــات الدوليــة
ً
موضوعــا لهــا وتســرد روايتهــا.
التــي تتخــذ مــن فلســطين
وتختــار لجــان التحكيــم -التــي تضـ ّ
ـم فنانيــن ومختصيــن محلييــن ودولييــن -الفائزيــن ،بحيــث ُتعلــن النتائــج
فــي الحفــل الختامــي للمهرجــانُ ،
فتمنــح جائــزة لأفضــل فيلــم قصيــر ،وأخــرى لأفضــل فيلــم وثائقــي طويــل،
كمــا ُتمنــح جائــزة الإنتــاج لأفضــل مشــروع فيلــم روائــي قصيــر قيــد التطويــر.
وأضافــت عبــاس أن قيمــة جائــزة «طائــر الشــمس» للإنتــاج تبلــغ عشــرة آلاف دولار ،لدعــم إنتــاج أفــلام
ّ
يتعلــق موضوعهــا بفلســطين ،فيمــا ّ
توفــر مؤسســة
روائيــة قصيــرة لص ّنــاع أفــلام فلســطينيين أو أفــلام
عينيـ ًـا لهــذه الأف ـلام مــن أجهــزة ومعــدات تصويــر وصــوت وخدمــات مــا بعــد
«فيلــم لاب فلســطين» دعمـ ًـا
ّ
الإنتــاج

سليم تماري

ستيفاني شولتيه ستراتهاوس

رائد انضوني

جائزة الأفلام الوثائقية
ويتنافــس علــى جائــزة «طائــر الشــمس» للأفـلام الوثائقيــة فــي النســخة الحاليــة ســبعة أفـلامّ ،
توثــق حكايــات
اللجــوء والنضــال ومعانــاة الفلســطينيين تحــت الاحتــلال ،وهــي« :رحلــة الآخريــن» للصحفــي والمخــرج
التشــيلي جيمــي فلاريــل إزكويــردو ،و»كمــا أريــد» للمخرجة الفلســطينية ســماهر القاضــي ،و»فدائييــن  ..نضال
جــورج عبــداهلل» لمجموعــة «فــاكارم» وهــي مجموعــة مــن صانعــي الأف ـلام الوثائقيــة المنخرطيــن سياسـ ّـي ًا
فــي محاربــة كل أشــكال الهيمنــة ،و»شــجرة فاديــة» للمخرجــة البريطانيــة ســارة بدينغتــون ،و»لقمــة عيــش»
للمخرجــة والمنتجــة الفلســطينية مــروة جبــارة طيبــي ،و»فلســطين الصغــرى  ..يوميــات حصــار» للمخــرج
الفلســطيني الســوري عبــد اهلل الخطيــب ،و»يافــا أم الغريــب» للمخــرج والباحــث الفلســطيني رائــد دزدار.
وتضــم لجنــة تحكيــم مســابقة الأفــلام الوثائقيــة الطويلــة :منســقة معهــد آرســنال للســينما وفــن الفيديــو
ســتيفاني شــولتيه ســتراهاوس ،والمخــرج والمنتــج الفلســطيني رائــد أنضونــي ،والباحــث والأكاديمــي وأســتاذ
علــم الاجتمــاع ســليم تمــاري.

جائزة الأفلام القصيرة
ويتنافــس علــى جائــزة «طائــر الشــمس» للأف ـلام القصيــرة  15فيلمـ ًـا ،هــي« :ابــن الشــوارع» للمخــرج محمــد
المغنــي ،و»يافــا» للمخرجــة نــدى العمــري ،و»سـ ّـري مـ ّـري» للمخــرج لــؤي عــواد ،و»بيــت لحــم  »2001للمخــرج
إبراهيــم حنضــل ،و»أورانــوس» للمخرجــة آيــة أحمــد المتربيعــي ،و»المتـ ّـوج بــأوراق الغــار» للمخرجــة حيــاة
أمجــد لبــان ،و» 120كــم» للمخــرج وســيم خيــر ،و»عــدد» للمخــرج أكــرم الوعــرة ،و»ليــل» للمخــرج أحمــد صالح،
و»روزا» للمخرجــة ســهى أعــرج ،و»ليــوان :قصــة مقاومــة ثقافيــة» للمخرجــة دوريــس حكيــم ،و»غـ ً
ـدا يأتــي
الحــب» للمخــرج ركان مياســي ،و»منــع أمنــي» للمخــرج محمــد المغنــي ،و»القفــزة» للمخرجــة شــروق حــرب،
و»ثلاثــة مخــارج منطقيــة» للمخــرج مهــدي فليفــل .وتضـ ّ
ـم لجنــة تحكيــم مســابقة الأف ـلام القصيــرة :الممثــل
الفلســطيني الشــهير علــي ســليمان ،والممثلــة الفلســطينية ياســمين المصــري ،والمخــرج الفرنســي لادج لــي.
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مــن الجديــر بالذكــر أن مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» الدولــيِّ ،
تنظ ُم ُ
ــه مؤسســة فيلــم لاب
ً
ً
ســنويا منــذ ذلــك الحيــن .ويهــدف المهرجــان إلــى
تقليــدا
فلســطين منــذ العــام  ،2014حيــث أصبــح
تنميــة الثقافــة الســينمائية مــن خــلال عــروض الأفــلام المحليــة والدوليــة فــي المــدن الفلســطينية،
إلــى جانــب انعقــاد حلقــات نقــاش ،وورش عمــل احترافيــة ،وبرامــج متخصصــة للجيــل القــادم.
شــه َدها العــام الماضــي بســبب الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة «كورونــا»
وبعــد دورة اســتثنائية
ِ
بشــكل عــام ،وفــي فلســطين بصــورة خاصــة ،يعــود
وتداعياتهــا علــى القطــاع الثقافــي فــي العالــم
ٍ
المهرجــان فــي دورتــه الحاليــة بنســخة متكاملــة وبرنامــج زاخــر بالأفـلام المحليــة والعربيــة والعالميــة،
التــي ُت ْع َ
ــرض فــي :القــدس العاصمــة ،ورام اهلل ،وبيــت لحــم ،وغــزة ،وحيفــا.
ً
وعالميـ ًـا ،مــن ضمنهــا  11فيلمـ ًـا ُت ْعـ َ
ـرض لأول مــرة
ـطينيا وعربيـ ًـا
ويشــارك فــي المهرجــان  65فيلمـ ًـا فلسـ
ّ
فــي العالــم العربــي.
علي سليمان

ياسمين المصري

لادج لي

جائزة الإنتاج
وتتنافــس ســتة مشــاريع قيــد التطويــر علــى جائــزة «طائــر الشــمس» للإنتــاج وهــي« :بين مــوت بيــن» للمخرج
وســيم خيــر ،و»ســينما حبــي» للمخــرج إبراهيــم حنضــل ،و»بنــات آوى» للمخرج ســعيد زاغة ،و»إيقــاع أو قصة
شــعر» للمخــرج مجــدي العمــري ،و»العــرس فــي برليــن» للمخرجــة فــرح أبــو خــروب ،و»وجــود» للمخرجــة
دينــا ناصــر .وتضــم لجنــة تحكيــم الجائــزة :مستشــارة النصــوص ســيلينا أوكومــا ،والفنــان الفلســطيني خالــد
حورانــي ،والمنتــج الســينمائي التونســي فيصــل الحصائــري.

خالد حوراني
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فيصل الحصائري

سيلينا أوكوما
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ماـسرت ـكالس

اخملـرج الفرنيس العاملي الدج يل :أفكر بإنشاء
مدرسة للسينما يف فلسطـين!
بقلم :مهند ياسني

كنــت فــي السادســة عشــرة مــن العمــر عندمــا اشــتريت أول كاميــرا لــي ..كان ذلــك فــي العــام  ،1996وهــو العــام
نفســه الــذي أنشــأنا فيــه جماعــة تســمى «كوتراجميــه» ( )KOURTRAJMEأي «أفـلام قصيــرة بالعكــس» ..كان
ـرج أفلامنــا بأنفســنا.
لدينــا طمــوح كبيــر بــأن ننتــج و ُنخـ ِ
هكــذا بــدأ المخــرج الفرنســي «لادج لــي» ( )Ladj Lyالحائــز علــى جائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان «كان»
حــوار مــع المخرجــة ليلــى عبــاس المديــرة الفنيــة لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية ،عــن
حديثــه فــي
ٍ
فيلمــه الروائــي الأول «البؤســاء»  ،)Les Misérables ( 2019ومحــاور أخــرى ،وضمــن «الماســتر كلاس» الــذي
انتظــم لــه فــي إطــار فعاليــات الــدورة الثامنــة لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية.

بدايات
حيــي «بوســكيه»
وتابــع لادج لــي :بــدأت بتصويــر ّ
( )Bosquetsفــي مدينــة «مونفرمــاي»
( ،)Montfermeilوهــو واحـ ٌ
ـد مــن الأحيــاء الأكثــر
فقـ ً
ـرا فــي فرنســا حيــث كبــرت ،صـ ّـورت فيــه حيــاة
أصدقائــي وعائلتــي وأقاربــي ،ثــم بــدأت بتصويــر
الجانــب المظلــم لرجــال الشــرطة لعشــر ســنوات،
الحــي
كنــت أطاردهــم بالكاميــرا كلمــا اجتاحــوا
ّ
ً
دائمــا يرغبــون
وقامــوا باعتقــال ســ ّكانه ..كانــوا
فــي مطاردتــي بســبب تلــك الأفــلام التــي ُتظهــر
فظائعهــم ،خاصــة عندمــا ّ
صورتهــم وهــم يضربــون
طفـ ً
لا ..بعــد هــذه الحادثــة قــررت أن أنشــر الفيديــو
عبــر الإنترنــت ،وكانــت هــذه أول مــرة تتــم فيهــا
إدانــة رجــال الشــرطة بعــد نشــر فيديــو بجرائمهــم
عبــر الإنترنــت.
فــي حــواره هــذا ،والــذي ناقــش فيه تفاصيــل رحلته
مــع الفيلــم ،أشــار لادج لــي إلــى أن بدايتــه مــع عالــم
الســينما كانــت عبــر إنتــاج الأفـلام الوثائقيــة لفتــرة
الحــي الــذي يعيــش فيــه وأعمــال
طويلــة ،عــن
ّ
العنــف فــي فرنســا العــام  ،1995خاصــة بعــد وفــاة
طفليــن بســبب تأثرهمــا بصاعــق كهربائــي علــى يــد
الشــرطة.
ّ
تحــدث عــن إنتــاج فيلــم وثائقــي فــي بلــده
كمــا
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الأم مالــي بعنــوان « 365يــوم فــي مالــي» ،مضيفـ ًـا
أنــه قــام بتغطيــة النزاعــات فــي فلســطين والعــراق
عــدة مــرات ،وأخــرج منهــا أفل ً
ّ
امــا
والبرازيــل
ً
وثائقيــة ُم ِن َ
ــع بعضهــا بســبب الرقابــة.

في فلسطين
وعــن تفاصيــل عملــه الوثائقــي فــي فلســطين قــال:
ً
ً
وثائقيــا فــي فلســطين بالتعــاون
فيلمــا
أخرجــت
مــع جمعيــة «جيــل فلســطين» ُ
ناصــرة لحقــوق
الم ِ
الفلســطينيينّ ،
صورنــا فيــه تفاصيــل حيــاة شــاب
مطلــوب لــدى الإســرائيليين ،وفهمنــا
فلســطيني
ٍ
موقفــه وتأثرنــا كثيـ ً
ـرا ،وعندمــا وصلنــا إلــى فرنســا
لــم ترغــب أي قنــاة فــي نشــره ،مؤكـ ً
ـدا أنــه مــا زال
يحتفــظ بالفيلــم فــي الأرشــيف ،ويأمــل أن يتمكــن
يومـ ًـا مــا مــن نشــره.

«البؤساء» ..صرخة إنذار
واعتبــر لادج لــي ،وكان مــن بيــن أعضــاء لجنــة
تحكيــم مســابقة طائــر الشــمس الفلســطيني للفيلــم
القصيــر ،فيلمــه «البؤســاء» بمثابــة صرخــة إنــذار
ً
موضحــا أنــه عنــد
يطرحهــا أمــام السياســيين،
عــرض الفيلــم فــي مهرجــان كان الســينمائي ،وفــي
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المؤتمــر الصحفــي الــذي أعقــب العــرض هاجــم
ّ
وحملــه مســؤولية
رئيــس فرنســا إيمانويــل ماكــرون
ً
مضيفــا أنــه تلقــى بعدهــا دعــوة مــن
مــا يحــدث،
الرئيــس لمشــاهدة الفيلــم فــي قصــر «الإليزيــه» ،إلا
حيــه
أنــه رفــض الذهــاب مطالبـ ًـا إيــاه بالقــدوم إلــى ّ
لمشــاهدة الفيلــم ،وهــو مــا رفضــه ماكــرون منتهيـ ًـا
بــه الأمــر بمشــاهدة الفيلــم وحــده فــي القصــر.
وأكــد لادج لــي :الساســة هــم المســؤولون الأوائــل
عــن هــذا الوضــع ،وهــم يواصلــون هــذا الوضــع منــذ
ّ
فيتعفــن الواقــع
عقــود ويتركــون الأمــور كمــا هــي،
ـدي انطبـ ٌ
ـاع أن الوضــع يســوء
أكثــر وأكثــر ..بــات لـ ّ
بشــكل كبيــر جـ ً
ـدا بســببهم.

العرض الأول
وعنــد ســؤاله عــن عــرض الفيلــم فــي ِّ
حيـ ِـه والأحياء
الأخــرى وردة فعــل الس ـ ّكان عنــد مشــاهدته وكيــف
ّأثــر عليهــم ،أجــاب :كان العــرض الأول للفيلــم
حيــي ،لأننــي كبـ ُ
ـرت هنــاك ،ومــا زلــت أعيــش
فــي ّ
فــي هــذا الحــي ..بالنســبة لــى مــن المهــم أن يتــم
حيــي مــع هــؤلاء الســكان ،لأن
العــرض الأول فــي ّ
الحــي نفســه ،وعليــه
 %95مــن ممثلــي الفيلــم مــن
ّ
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ُيهمنــي أن أشــركهم لأن هــذا يــروي قصتهــم ،ومــن
المنطقــي أن يشــاهدوه ،مؤكـ ً
ـدا أنــه كان ثمــة حــراكٌ
مــن الأطفــال بعــد عــرض الفيلــم ،حيــث شــعر بعــض
ُّ
التوجــه للعمــل فــي الســينما
الأطفــال أنهــم يريــدون
الفنيــة،
أو المســرح أو غيرهمــا مــن القطاعــات
ّ
ً
ً
وبالتالــي ّ
جديــدة ،بحيــث
رؤيــة
قــدم لهــم الفيلــم
أصبحــوا يشــعرون أن بإمكانهــم إنتــاج الســينما هــم
ً
ً
ً
مهمــة ..نعــم مهــم
رســالة
أيضــا ،وهــو مــا أعتبــره
ً
جــدا أن نقــول إنــه يمكننــا أن نصنــع الســينما لــو
لــم تكــن لدينــا الوســائل ،وحتــى لــو ك ّنــا نعيــش فــي
هــذه الأحيــاء الفقيــرة.

ثان
ٌ
جزء ٍ
ُ
ـاركت فــي كتابــة وإنتــاج فيلــم
وكشــف لادج لــي :شـ
علــى «نتفليكــس» ،أعتقــد أنــه ســوف يتحــدث
ً
كثيــرا فــي ذات الإطــار ،وربمــا ُي َع ُّ
ــد مواصلــة
لفيلــم «البؤســاء» ..لــن أقــول إنــه مواصلــة لهــذا
ً
نســخة أخــرى مــن «البؤســاء»
الفيلــم ،لأن هنــاك
ســوف نصدرهــا ،ولكــن هــذا فيلــم أنتجنــاه مــع
المخــرج الفرنســي «ســيلفيان ماديغــان» (Sylvain
مدينة
 )Madiganويتحــدث عــن حــرب أهليــة فــي
ٍ
مــا.

العودة إلى الطفولة

التمويل

وعــن حضــور الســينما فــي حياتــه منــذ الصغــر؛
أشــار لادج لــي إلــى أنــه لــم تكــن لديــه هــذه الثقافــة
أو عــادة الذهــاب إلــى الســينما ومشــاهدة الأف ـلام،
خاصــة أنهــا مكلفــة جـ ً
ـدا ،وبالتالــي لــم يكــن بمقــدور
الجميــع الذهــاب إلــى دور الســينما ،إلا أنــه كان
ً
مضيفــا أنــه لــم يذهــب
يتابعهــا فــي المدرســة،
إلــى دراســة الســينما ،إنمــا اشــترى كاميــرا وتعلــم
بنفســه قائــ ً
لا :المــدارس ُتقولبنــا ،وعندمــا نتعلــم
فــي الحيــاة نتعلــم بحريــة أكبــر ،أنشــأنا مــدراس
للســينما نــدرس فيهــا بطريقــة مختلفــة ،لأن
المــدراس الكبــرى فــي فرنســا مكلفــة جـ ً
ـدا ،ونحــن
علــى عكــس «فينيــس» المدرســة الرســمية التــي
يصعــب الدخــول إليهــا ،ويجــب أن يكــون لديــك
«واســطة» ،كمــا أن أســعارها باهظــة ،ويجــب أن
تكــون قــد اجتــزت ســنوات كثيــرة فــي الجامعــة..
نحــن بالعكــس ،إذا كانــت لديــك فكـ ٌ
ـرة نقبلــك فــي
مدرســتنا ،ليــس هنــاك شــرط أن يكــون لديــك دبلوم
ً
جامعــيّ ..
تدريبــا للمدرســين لدينــا ،ولدينــا
قدمنــا
منهجيــة مختلفــة وبرنامــج مختلــف ،بالتالــي هــذه
طريقــة جديــدة حتــى يتم ّكــن هــذا الجيــل الجديــد
مــن التعبيــر عــن نفســه مــن خــلال الســينما.

أمــا عــن تمويــل فيلمــه ،فســلط الضــوء علــى
صعوبــة الحصــول عليــه ،خاصــة إذا مــا تنــاول
ً
مضيفــا أنــه
فيلــم هــذا النــوع مــن الموضوعــات،
ورغــم أنــه أنتــج فيلمـ ًـا قصيـ ً
ـرا يحمــل ذات الاســم،
ّ
وتجــول حــول العالــم وحصــد
أي «البؤســاء»،
جوائــز كثيــرة ،فقــد كان تمويــل الفيلــم الطويــل
لا جـ ً
ضئيـ ً
ـدا بســبب عــدم امتلاكهــم لعضويــة معهــد
الســينما الوطنــي ،وبالتالــي لــم يرغــب أحــد فــي
إنتــاج هــذا الفيلــم ،موضحـ ًـا أن تكلفــة الفيلــم كانــت
أقــل مــن مليــون يــورو ،فــي حيــن أن الأفـلام التــي
تلتــه كان الواحــد منهــا يتكلــف مــا بيــن ثلاثــة إلــى
أربعــة ملاييــن يــورو.
وأضــاف :مــع ذلــك حقــق فيلــم «البؤســاء» بنســخته
الطويلــة نجاحــات كبيــرة ،ومــع ذلــك وعندمــا قمــت
بإنجــاز عمــل آخــر حمــل اســم «الإمــام الشــاب»،
لــم تعيــره أي قنــاة الاهتمــام الــذي يليــق بــه ،ولــم
نحصــل علــى أي تمويــل ،ورغــم نجــاح هــذا الفيلــم
أيضـ ًـا ،إلا أننــا مــا زلنــا نواجــه صعوبـ ً
ـة فــي تمويــل
الفيلــم الجديــد.
ولفــت إلــى أنــه بــدأ بكتابــة فيلمــه القــادم ،تحــت
عنــوان «رئيــس البلديــة» ،وهــو ،كمــا أشــار ،يرتبــط
بشــكل مــا بفيلــم «البؤســاء» ،بــل يشــكل متابعــة
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لــه بطريقــة أو بأخــرى ،مؤكـ ً
ـدا علــى وجــود أفــكار
كثيــرة ،خاصــة أن شــركة الإنتــاج خاصتــه بــدأت
تنتــج عـ ً
ـددا لا بــأس بــه مــن الأفـلام ،لا ســيما لطلبــة
المدرســة الســينمائية التــي أسســها.

السينما الفلسطينية
ـؤال خــاص بمنصــة الاســتقلال الاســتقلال
وفــي سـ ٍ
ً
متابعــا للســينما
الثقافيــة حــول إذا مــا كان
الفلســطينية وواقعهــا الحالــي ،أجــاب لادج لــي:
ً
لا أشــاهد الأفــلام
كثيــرا بســبب ضيــق الوقــت،
ولكنــي وجــدت أن منصــة نتفليكــس قــد اختــارت
ـددا مــن الأفــلام الفلســطينية مؤخـ ً
عـ ً
ـرا ..لا أعــرف
أكثــر مــن ذلــك حــول الســينما فــي فلســطين.

المهرجان ولجنة التحكيم
وفــي ختــام الجلســة تحــدث لادج لــي عــن انطباعــه
حــول ص ّنــاع الأف ـلام القصيــرة التــي شــاهدها فــي
َ
عضــو لجنــة تحكيــم فــي جائــزة
المهرجــان كونــه
طائــر الشــمس للأفــلام القصيــرة ،قائــ ً
لا :شــاهدت
ً
ً
قصيــرا فــي المهرجــان ،وكانــت
فيلمــا
نحــو 18
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مفاجــأة جميلــة بالنســبة لــي أن أرى هــذا العــدد
ّ
القويــة والناجحــة ،بالإضافــة
الكبيــر مــن الأفــلام
إلــى هــذا الكــم مــن الموهبــة هنــا فــي فلســطين،
وكذلــك الأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي التعبيــر،
والموضوعــات التــي يختارونهــا للأفـلام ،ومســتوى
الإخــراج ،وبالتالــي لــم يكــن اختيــار الفيلــم الفائــز
ســه ً
لا.

مدرسة في فلسطين
وكشــف لادج لــي :بعــد تجربتــي فــي لجنــة تحكيــم
هــذه الأف ـلام بمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائي،
جدي ً
ّ
ّ
ــا فــي إنشــاء مدرســة لتعليــم
بــت أفكــر

الســينما فــي فلســطين ،لأننــي أعــرف أن لديكــم فــي
ً
قصصــا ترغبــون فــي روايتهــا والتعبيــر
فلســطين
عنهــا ..بدأنــا بمناقشــة هــذا فــي المعهــد الفرنســي
المتواجــد هنــا ،ومحاولــة إيجــاد شــراكة لإنشــاء
ً
مضيفــا إلــى
هــذه المدرســة هنــا فــي فلســطين،
أنــه ســيفتتح مدرســة فــي الســنغال فــي كانــون
الثانــي (ينايــر) القــادم ،وفــي آذار (مارس) ســيفتتح
أخــرى فــي مدريــد ،وأيضـ ًـا ثمــة مخططــات لإنشــاء
مــدارس ســينمائية فــي إفريقيــا.
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''الغريب'' ج ّث ًة تحت التفاح اجلوالين…
حوار مع اخملرج أمري فخر الدين
بقلم :صالح ذباح

مقـــاــبـــالت
مــا هــي الأســئلة والمشــاعر
التــي ّ
حركــت بداخلــك صنــع
هــذا الفيلــم ومــا هــو نــوع
التوجــه للحالــة التــي يعيشــها
عدنــان الشــخصية الرئيســية؟

ُ
«أ ُ
فس ِه ّ
أن ُيب َّل َغني َما لَ َ
الز َم ُن»
ريد ِم ْن َز َمني ذا ْ
يس يب ُْل ُغ ُه من َن ِ
بهــذه الأبيــات للمتنبــي يفتتــح المخــرج الجولانــي أميــر فخــر الديــن شــريطه الروائــي الطويــل الأول «الغريب»
فــي ّ
ّ
بصريــة
مقدمــة تشــي بشــاعرية ســتأخذ بالانســياب والتآلــف علــى امتــداد الفيلــم بأنســاق وعناصــر
تتوالــى لتشـ ّكل وحــدة فيلميــة ينصهــر بهــا المــكان والشــخوص وحوارهــا والتوظيفــات الصوتيــة مــن حولهــا
ّ
رمزيــة دون كليشــيهات ،تأويــل ٍات دون مباشــرة ،وخصوصيــة تعبيريــة دون انغــلاق علــى
بحرفيــة تخلــق
ّ
نفســها« .الغريــب» أقــرب إلــى تداخــل ّ
حســي بإيحــاء مــن فنــون أقــدم كالشــعر والرســم لــم تكــن لتكتمــل
لــولا الفعــل الســينمائي ،هــو فيلــم يؤ ّكــد ضــرورة الســينما كفــن لا يســتبدله الشــعر أو الرســم أو الأدب ،تخــرج
ّ
الملحــة إلــى الســينما كفــن قــادر علــى دمــج بعــض
مــن قاعــة العــرض دون أن تــراودك شــكوك حــول الحاجــة
ّ
الحســاس الأفــكار الســابق ذكرهــا،
الفنــون مجتمعــة والخــروج بمــا هــو أشــمل .يؤ ّكــد لقــاء المخــرج الثلاثينــي
ّ
وعضويــة تفكيــره فــي الفــن
لمــا يحملــه مــن فهــم مر ّكــب لمقاصــد العمــل الســينمائي وبنائــه ،يغمــرك لطفــه
متحم ًســا لســماع الآراء مــن ّ
دون ّ
ّ
كل الحضــور بعــد العــرض العربــي الأول لفيلمــه الــذي افتتحــت
ادعــاء .كان
بــه فعاليــات مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» فــي دورتــه الثامنــة بعــد أن نــال مــن فتــرة وجيــزة علــى
ترشــيح الفيلــم ممثـ ّـلا فلســطين فــي التقديــم لجوائــز الأوســكار ،ترشـ ً
ـرفيا وهــو ابــن الجــولان
ـيحا يعتبــره شـ ًّ
ّ
الســوري المحتــل الــذي ّ
المحتــلّ .
مثــل
زج بــه الواقــع سياســيا وســينمائيا مــع الفلســطينيين تحــت نفــس
الفيلــم ســوريا وفلســطين فــي مشــاركته فــي الــدورة الأخيــرة مــن أيــام البندقيــة الســينمائية فــي مســابقة
ّ
متشــوق فــي الأســاس لرؤيــة ردود
«أيــام المخرجيــن» وبالرغــم مــن كل الإشــادة يقــول فخــر الديــن إ ّنــه
أفعــال ونبــض جمهــور عربــي حيــال الفيلــم.
عدنــان «الغريــب» (أشــرف برهــوم فــي دور اســتثنائي) فــي هــذا الشــريط عاطــل عــن العمــل ،يشــرب الكحــول
ينــه دراســة الطــب فــي موســكو .الســمة الرئيســية لحياتــه الجفــاء والاغتــراب عــن
طــوال الوقــت ،ولــم
ِ
زوجتــه ليلــى وابنتهمــا ،وعــن والــده الــذي يحرمــه مــن ميراثــه ويحمــل تجاهــه الكثيــر مــن القســوة .محاولــة
ّ
متســلل يحــاول أن ّ
يوثــق بكاميــرا بســيطة الحــرب الطاحنــة فــي الوطــن الأم التــي
إنقــاذه لشــاب ســوري
نراهــا صو ًتــا عنيفــا آتيــا مــن خلــف التـلال الحالمــة ،تصحبنــا إلــى رحلــة وجوديــة لهــا مــكان وزمــان محـ ّ
ـددان،
ّ
تتخطــى ارتداداتهــا مــا هــو أبعــد مــن ذلــك.
لكــن
ّ
«لرمــان» هــذا الحــوار مــع المخــرج أميــر فخــر الديــن علــى هامــش مهرجــان ّ
«أيــام فلســطين الســينمائية»
كان
فــي دورتــه الثامنــة.
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فــي شــريطك القصيــر «بيــن
موتيــن» ( )2017تمهيــد
وتعــارف علــى أدواتــك
كمخــرج وارتــكاز للمــكان
كجــزء أساســي مــن الســردية
البصريــة ،وبــان ذلــك بوضــوح
فــي «الغريــب» .عندمــا تعمــل
علــى هــذا النــوع مــن الســرد
البصــري هــل تضــع ذلــك
مســبقا فــي الكتابــة؟ مــا هــي
علاقــة المــكان بالســينما التــي
تصنعهــا ؟

إن الفيلــم مجموعــة مشــاعر لنــاس أعرفها ليســت فقط
أســتطيع القــول ّ
لــي… هــو أشــبه بكــولاج شــعوري ،كان لــدي أســئلة عديــدة ،وابتــدأ
ّ
أول ســؤال مــن ذلــك الشــعور بأنــك مختلــف ٌ
وينظــر إليــك كغريــب.
ً
دومــا مــا أثــارت اهتمامــي الأغنــام الســوداء علــى مســتوى الأدب الــذي
ً
صراعــا
قرأتــه والأفــلام التــي شاهدتها...الشــخصية التــي تخــوض

داخليــا وغيــر قابلــة للاكتمــال مــع محيطهــا ،لكــن صراعهــا الداخلــي
ًّ
أعمــق بكثيــر مــن هــذا الصــراع الخارجــي ،شــعور الغربــة الداخلــي هــو
مــا ّ
ّ
«التحــول» لفرانتــس
أدبيــة كان
حفزنــي .مــن أوائــل الإلهامــات ال ّ
كافــكا ،قرأتهــا مــا يقــرب مــن العشــرين ّ
مــرة وأشــعرتني بشــيء مــا
أعرفــه ،وبغـ ّ
ـض النظــر عــن غيــاب أســباب لاســتيقاظ شــخص متحـ ّـول
إلــى صرصــور فــي الروايــة ،أثــار فضولــي المعالجــة وكونــه يعانــي مــع
عائلتــه ويفقــد صلتــه بهــم لاختلافــه عنهــم وشــعرت كــم هــو قريــب.
هــذا النــوع مــن الأدب يعالــج النتيجــة وليــس الســبب وهــذا هــو نــوع
التوجــه الــذي تبنيتــه فــي معالجــة الفيلــم وكتابــة النــص ،يشــرب
عدنــان الكحــول ،ولا أحــد يــدري لمــاذا ،ومــا مــن أحــد يعلــم إن درس
الطــب فــي موســكو فع ـلا أم لا ،هنالــك شــخصية أو ظــرف أو عاطفــة
معطــاة ،طريقــة المعالجــة هــذه توســع آفــاق الشــخصية والمشــاعر
المرتبطــة بهــا.
المــكان والزمــان معا...أحــاول أن أجســد المــكان مــن خـلال اســتخدامه
وليــس نســخه كمــا هــوُ ،أكســبه أبعـ ً
ـخيصية ليحاكــي العالــم الــذي
ـادا تشـ
ّ
تحــاول خلقــه حــول شــخصية بشــرية مــا ،هــذه الشــخصية موجــودة
ســطحيا
فــي مــكان معيــن ،إذا نســخت المــكان دون عمــق يبقــى
ًّ
ويفصــل الشــخصية عــن مكانهــا ،وأعتقــد أنــه لا يوجــد مــكان للفصــل
بيــن الشــخصية والمــكان فــي الســينما ،علــى المــكان أن يلعــب ً
دورا.
ّ
يتطلــب مـ ّ
ـدة
اســتغرقت الكتابــة أكثــر مــن ث ـلاث ســنوات ،أول عمــل
كهــذه ،تحتــاج إلــى بنــاء الخبــرة ولا تريــد أن تتنــازل لنفســك وفــي
نفــس الوقــت أنــت محــاط بشــكوك تــراودك.

كمــا هــو معــروف اخليــار األهســل اليــوم
هــو تحصيــل تمويــل إرسائيــي عــى ّأنــا
مســتح ّقات كونــك دافــع رضائــب وإىل
ٍ
آخــره… لكــن يف هــذا الطــرح تجاهــل
مقصــود للواقــع .أن تقنــع العالــم أنــه يحــق
لــك هــذا التمويــل يبــدو وكأنــك تقبــل
املنظومــة نفهســا وتقبــل باالحتــال ،طبيــب
يف مستشــى يختلــف عــن فنــان فهــو ال
را يف
يخاطــب مجاهــر وال أريــد أن أدخــل كثـ ً
هــذه املقارنــات،
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فــي فيلــم وجدانــي مــن هــذا
القبيــل لا بـ ّ
ـد أنــك اســتوحيت
مــن
الأحــداث
بعــض
شــخصيات حقيقيــة أو مــن
أحــداث مــن الطفولــة...

لا أح ّبــذ أن أفســر وأعطــي تأويـلات للفيلــم لكــن طفولتــي فــي الفيلــم
موجــودة مثــلا فــي مشــهد حــوار يــدور بيــن عدنــان وزوجتــه حيــن
ّ
يتحدثــان عــن الهجــرة وتر ّكــز الكاميــرا علــى الطفلــة ،أســتطيع القــول
ّ
يتحدثــون
إن طفولتــي موجــودة فــي هــذا المشــهد ،أذكــر أهلــي وهــم
عــن الهجــرة لكنــدا ،وكان مــا بينهــم اختـلاف حــول الفكــرة ،أشــعر الآن
أ ّننــي أتطــرق ل ّأول ّ
مــرة لهــذا المشــهد بهــذه المشــاعر ،يــوم صنعــت
المشــهد لــم أكــن أحمــل هــذه الوعــي تجاهــه .أحــاول أن أصنــع أفلامــا
ّ
محركهــا المخــاوف المســتقبلية وامتنــع عــن عكــس تجربــة شــخصية،
ّ
أفضــل خلــق عالــم خـ ّ
ـاص تقودنــي فيــه الثيمــة ومخاوفــي المســتقبلية

ّ
قدمــت مشــاهد طويلــة دون
قطــع مثــل مشــهد الســيارة التي
ّ
ً
مخمــورا مــع
يســتقلها عدنــان
صديقــه حيــن يوقفهــم جنــود
إســرائيليون والــذي بنيــت
ًّ
ً
فيــه ً
متخيــلا مــن
كامــلا
عالمــا
وراء زجــاج ضبابــي وأطيــاف
ّ
صــور
خــارج الســيارة حيــث
كل المشــهد مــن خلــف ظهــري
المظلمتيــن،
الشــخصيتين
وصنعــت كذلــك مشــاهد ّ
تأمليــة
معتمــدة علــى حركــة ممثــل
ولــو محــدودة ضمــن ميزانســين
ّ
تتطلــب هــذه الأنمــاط
معيــن،
ّ
ً
دقيقــا
مــن المخــرج حســا ًبا
فــي توجيــه الممثليــن كــي
تنســاب مــع الإيقــاع الشــاعري
للشــريط ولا تفســد روحــه.
كيــف تعاملــت مــع ّ
ممثليــن هــم
ّ
ومتمرســين؟ تحديــدا
«غي ـلان»
أشــرف برهــوم بطــل الروايــة
الــذي ّ
ً
واحــدا مــن أجمــل
قــدم
أدواره وب ـلا شــك محمــد بكــري
فــي دور شــبه صامــت لكــن ذو
حضــور راســخ ونوعــي فــي
الذاكــرة بعــد المشــاهدة.

إن هــذه اللغــة كانــت متطرفــة بالنســبة لهــم نوعــا مــا
بإمكانــي القــول ّ
وأقصــد المشــاهد الطويلــة وعــدم القطــع ،دار بيننــا نقــاش حــول هــذا
الأمــر… كنــت ّ
أقربهــم مــن هــذا العالــم .الأمــر أشــبه بــأن تضعهــم علــى
خشــبة مســرح وكان ّ
ً
وافــرا بالعمــل مــع ممثليــن مســرحيين
حظــي
محترفيــن يســتطيع كل منهــم أن يأخــذ دور بطولــة لوحــده .اعتمــدت
ـن الأمــر أشــبه بــأن تحضــر إيقــاع المســرح
ـرحية لكـ ّ
هــذه الخامــات المسـ ّ
إلــى الســينما وتختــزل منــه كل «الأوفــر» الــذي يحتاجــه الممثــل
المســرحي للتواصــل مــع الجمهــور .أهــم نقطــة فــي الفيلــم لــم تكــن
مــاذا ُنظهــر بــل مــاذا نخ ّبــئ ،وكانــت هــذه إحــدى التقنيــات التــي طالمــا
ناقشــناها ،مــاذا لــن نفعــل فــي هــذا المشــهد وهــذا يعطيــك مســاحة
مــن الحريــة والمســؤولية فــي نفــس الوقــت… أريــد أن أبقــي مجــالا
ً
ومرتاحــا فيهــا
متداخــل مــع الشــخصية
ًا
للســحر يكــون فيــه الممثــل
لأنــه بحاجــة إلــى هــذا الشــعور فــي مشــهد طويــل ولا يجــدر بــه أن
معينــة
يكــون تقنيــا فقــط ،قــد تناســب التقنيــة مشــاهد ذات خاصيــة ّ
وميزانســين مختلــف ،لكــن فــي مشــهد ديناميكــي مثــل مشــهد الســيارة
فيــه ثـلاث ممثليــن فــي الداخــل وفــي الخــارج خمســة عشــر كومبــارس
مــع ســيارة جيــب جيــش ويمتــد نحــو الأربــع دقائــق ونصــف فالأمــر
ّ
ـخصية
معقــد جــدا ،أنــا حــذر مــن عمليــة القطــع وهــذا يعــود بــي إلــى شـ
ّ
أن الأنســب
المــكان وأهميــة الزمــن نفســه .أنــت مخطــئ إن تصـ ّـورت ّ
عمــل مراجعــات كاملــة قبــل التصويــر ،لــم نقــم بمراجعــة لمشــهد كامــل
قبــل التصويــر لكــن يــدور نقــاش ليــس فقــط حــول المشــهد بــل حــول
ّ
وتدربنــا ،أيــن شــخصية
الشــخصيات نفســها...لأ ّننا لــو دخلنــا إلــى غرفــة
المــكان؟ أنــت بحاجــة أن تعيــش اللحظــة ذاتهــا وأن تعيــد نحــت الحالــة
الزمانيــة والمكانيــة .

وليــس تجاربــي الســابقة ،بالتأكيــد مــن الممكــن إيجــاد طفولــة مــا،
بنــت عدنــان بشــكل مــا هــي طفولتــي فــي الصمــت والتأمــل بعلاقــة
الوالديــن.

فــي العقــود الأخيــرة ســيطر
ّ
شــخصي ًة
المضــاد
البطــل
ّ
رئيســي ًة علــى الســرديات
ّ
ّ
المقدمــة مثــلا فــي الســينما
الفلســطينية وتحديــدا لــدى
المخرجيــن الرجــال ،فــي
«الغريــب» لمســت مســاحات
رجولــة هشــة ومقموعــة علــى
أكثــر مــن مســتوى وتداخــل
درجــات القمــع فيمــا بينهــا.
اختيــارك لهــذا النــوع مــن
البطــل هــل هــو خيــار تعبيــري
صعــب أم كان موجـ ً
ـودا بشــكل
تلقائــي فــي شــخصية عدنــان
ووالــده؟ أيــن تقــع الرجولــة
ّ
تقــدم؟
فيمــا
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علينــا أن نضــع مــكان الرجولــة بالــذات تحــت المجهــر ،نحــن كمجتمــع
ونورثهــا لمــن بعدنــا ،نخــون ّ
ّ
مهماتنــا
عربــي وذكــوري ،نــرث الحــروب
كأجيــال ّ
حتــى لا نواجــه ذواتنــا ،وكذلــك فــي شــريطي القصيــر «بيــن
موتيــن» أول مــا أردت الحديــث عنــه هــو الرجولــة ّ
الهشــة ،على الســطح
يبــان الكبريــاء ولا يريــد الأب (محمــد بكــري) أن يتحــدث مــع زوجتــه
(إلهــام ّ
عــراف) فــي الحقــل المفتــوح وأصــوات الحــرب تتوالــى مــن
خلــف التــلال وهمــا نفــس الأم والأب فــي الغريــب ،قــد يكــون لديــه
ـخصيات
انزعــاج وغضــب ممــا يحصــل علــى صعيــد الوطن… هــذه الشـ
ّ
إن هنالــك شــي ًئا
م ّنــا وفينــا وظاهــرة فــي الشــريط ،واســتطيع القــول ّ
ّ
أحاديتهــن علــى مســتوى بنائهــن ،مثــل كميل
فــي رتابــة الشــخصيات أو
الأب فــي «بيــن موتيــن» ،اهتممــت بــأن يكــون مونوتــون… أن يبــدأ من
نفــس المــكان الــذي ينتهــي بــه وأن لا يمـ ّـر بتغييــر وهــذا بالضبــط مــا
العنــد الموجــود فــي الرجولــة ،فعندمــا تضعهــا أمــام المشــاهد
أراه فــي ِ
وتــرى شــخصية كهــذه فــي الســينما تنكشــف فــورا هشاشــتها ،عندمــا
يظهــر عنيــدا ولا تعالجــه أو تجعلــه يصــل إلــى غايــات معينــة ينكشــف
ضعفــه ،خاطــر بشــخصية رتيبــة مونوتــون ولكــن الجمهــور بهــذا
المفهــوم يلمــس هشاشــاتها ،هنالــك مثلــث علاقــة بيــن الفكــرة والإطــار
والمشــاهد وهــذا مثلــث برأيــي فيــه معــادلات رهيبــة وأحــاول دائمــا
أن أفهــم كيــف يمكــن ان اســتخدمه بأفضــل الطــرق.

26

يقــول عدنــان للبقــرة فــي
بدايــة الفيلــم اهربــي ولا
تكونــي مثلــي… بقــرة تعانــي
ّ
مخضــب
فــي الفيلــم وحليبهــا
بالدمــاء ،كلــب عدنــان مبتــور
الرجــل ويســير علــى ثلاثــة
أرجــل .التقــاء الحيوانــات مــع
شــخصية عدنــان فيــه جانــب
آخــر مــن تماهــي الغربــاء
أليــس كذلــك؟

ّ
خاصــة عندمــا لا تـ ّ
ّ
ـدر
معينــا،
يجســد الكلــب والبقــرة بالتأكيــد ميتافــور ّ
البقــرة حلي ًبــا وتخــذل الأب الــذي لا يقتنــع أن البقــرة مريضــة ّ
ويتهــم
البــرد القــارس ،نعــود هنــا مـ ّـرة أخــرى إلــى هشاشــة الرجــل الذكــوري
عندمــا تنظــر إليــه زوجتــه وتطلــب منــه بـ ّ
ـكل حنــان أن يكـ ّـف عــن حلبها،

لا يمكــن التعامــل مــع
«الغريــب» مــن منظــار
ســينمائي تأريخــي بمعــزل
عــن امتــداد مــا لإرث الســينما
الســورية وتعاملهــا مــع
ّ
المحتــل بالــذات
الجــولان
ّ
ومحمــد ملــص.
عمــر أميــرالاي
هــل تــرى نفســك امتـ ً
ـدادا لهــذا
الإرث وأيــن تجــد نفســك مــن
الســينما الفلســطينية ،كونــك
ّ
معلــق ســينمائيا وسياسـ ّـيا بين
ســوريا الوطــن الأم والداخــل
ّ
المحتــل؟
الفلســطيني

أشــعر أنــي أنتمــي إلــى أميــرالاي وملــص وإلــى الســينما الســورية
ّ
خاصــة أميــرالاي حتــى فــي أفلامــه
بالتأكيــد ،وهمــا ملهمــان جــدا لــي
الأولــى ،التأمــل ورؤيــة التفاصيــل التــي تمـ ّـر مــرور الكــرام فــي أي فيلــم
اهتمامــا ً
ً
فائقــا… أحــب «طبــق
آخــر كان يأخذهــا أميــرالاي ويعطيهــا
الســردين» كثيــرا .أشــعر أننــي متأثــر بالتأكيــد ،الســينما الفلســطينية
وصلــت لــي ،أقصــد أنــا وصلــت إليهــا مــن بعــد الســينما الســورية ،عندما
أتابــع أي فيلــم فلســطيني أشــعر بقــرب رهيــب وأشــعر أنــه يحاكينــي،
الجــولان هــو نقطــة انصهــار مــا فيهــا كل شــيء ّ
معلــق ،الشــيء الجيــد
الوحيــد الــذي قــد يخــرج مــن حالــة كهــذه هــو مســؤوليتك ،لا تحصــل
علــى إرث فجــأة ،أنــت مســؤول عــن تكويــن إرثــك… انعــدام الاتصــال
المباشــر بيــن وطــن أم ومؤسســات وســينماهات وبعدنــا عــن الشــعب
ّ
المحفــزة التــي أتحــدث
الفلســطيني جغرافيــا يجعلــك فــي هــذه الحالــة
عنهــا.
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هــن ّ
حساســات
هنــا تكمــن نظرتــي لــدور المــرأة فــي المجتمــع ،كــم ّ
ـن أبعــد ،تقــول لزوجهــا أن يكـ ّـف عــن هــذه
وأقــوى م ّنــا بكثيــر ،رؤيتهـ ّ
القســوة لأ ّنهــا لا تجلــب ســوى الـ ّ
ـدم ،إن كانــت أصــوات الحــرب البعيــدة
تقريــب للحــرب الداخليــة لــدى عدنــان ،فأصــوات الــكلاب الأخــرى
كذلــك بعيــدة ولا نــرى كلبــا ســوى كلــب عدنــان ،ويدافــع الأخيــر عــن
كلبــه ويقــول « هــو تمــام ،المشــكلة بالــكلاب الثانية»...تتحــول الأصوات
ّ
المهشــمة.
البعيــدة بمرحلــة مــا إلــى محــاكاة لمشــاعره

ّ
يهــم كل صانــع أفــلام
ســؤال
فــي عملــه علــى شــريطه
الروائــي الأول تحديــدا فــي
فلســطين والجــولان الســوري
المحتليــن كيــف ّ
تخطيــت فــخ
الإنتــاج الإســرائيلي ومــاذا
ّ
تحدثنــا عــن رحلــة إنتــاج
الشــريط.

كمــا هــو معــروف الخيــار الأســهل اليــوم هــو تحصيــل تمويــل إســرائيلي
ـتح ّقات كونــك دافــع ضرائــب وإلــى آخــره… لكــن فــي
علــى أ ّنهــا مسـ ٍ
هــذا الطــرح تجاهــل مقصــود للواقــع .أن تقنــع العالــم أنــه يحــق لــك
هــذا التمويــل يبــدو وكأنــك تقبــل المنظومــة نفســها وتقبــل بالاحتـلال،
طبيــب فــي مستشــفى يختلــف عــن فنــان فهــو لا يخاطــب جماهيــر ولا
ً
كثيــرا فــي هــذه المقارنــات ،لكــن إحــدى الصعوبــات
أريــد أن أدخــل
هــي بالتأكيــد التمويــل ،عليــك أن تعلــم أن رفضــك للتمويــل الإســرائيلي
معنــاه خروجــك إلــى رحلــة غيــر ســهلة ،ولكــن علــى الأقــل تشــعر أن
هــذا جــزء مــن الواقــع ومــا مــن حاجــة لدرامــا… يجــب أن أســعى
وهنالــك طــرق ،إســرائيل «مــا بتصـ ّ
ـدق تدعمــك» لأنــك عربــي لتصنــع
واع لهــذه اللعبــة معنــاه
بروباجانــدا تخدمهــا ،وإن كنــت كفنــان غيــر ٍ
أ ّنــك تحــاول خــداع نفســك فقــط كــي لا تعانــي وأنــا لا أســتطيع فعــل
ذلــكّ .
توجهــت لصناديــق تمويــل ســينمائي فــي العالــم العربــي مثــل
«آفــاق» و»المــورد الثقافــي» فــي لبنــان ،ومــن معهــد الدوحــة للأف ـلام،
ومــن صنــدوق دعــم هامبــورغ للأفـلام ،المشــكلة تكمــن فــي المنافســة
الكبيــرة فــي هــذه الأجســام حيــث تتنافــس مــع كل العالــم العربــي،
يحفــزك ،ســتقابل ً
لكــن فــي نظــرة أخــرى يجــب علــى ذلــك أن ّ
رفضــا
لــدى تقديمــك ،لكــن علــى الإنســان أن يأخــذ هــذا الرفــض ويتطـ ّـور مــن
خلالــهُ .صنــع الفيلــم بالمنــح وشــركتي ميتافــورا وفريســكو أنتجتــا
الفيلــم.
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«الغريــب» جــزء مــن ثلاثيــة
قادمــة ،مــا هــو تصــورك
للأفــلام المســتقبلية؟

التفــاح والكــرز قابعــان
رومانســيين
كعنصريــن
ّ
فــي النظــرة الخارجيــة إلــى
المخيلة
الجــولان ،تحديدا فــي
ّ
الإســرائيلية الاستشــراقية.
عناصــر كالأرض ،والتفــاح،
والمــاء والضبــاب أعــدت
تأويلهــا بصريــا فــي الفيلــم.
فــي الشــريط أكســبت التفــاح
معنــى آخــر تدفــن تحتــه ّ
جثــة!

ّ
عندمــا تكتــب شـ ً
المقفــى،
ـعرا تنتقــي الكلمــات والــوزن .ليــس بالضــرورة
تبحــث عــن الإحســاس والقيمــة وليــس فقــط عــن النغمــة ،أعتقــد
ّ
تمــر فــي حالــة شــبيهة .لمــاذا أحــب الســينما؟ أنــا لســت
أن الصــورة
ّ
ً
وقلمــا لــن أعــرف أن
متكل ًمــا ،ولا أعتبــر نفســي كات ًبــا… أعطنــي ورقــة
أكتــب مشــاعري ،إنمــا أكتــب للفيلــم لأن معالجــة الصــورة والصــوت
فــي بالــي… لا أحــب أن أعطــي تأويـلات لمشــاهد ،أفتــرق عــن الصــورة
بعــد صنعهــا والمفــروض أن تنشــرخ عنهــا لأنهــا ليســت لــك بــل للجمهــور
وأعتبــر هــذا نــوع مــن الاحتــرام .التفــاح والأرض والمــاء المتســاقط
علــى التربــة فــي لقطــات معينــة ذات مســاحة صغيــرة مصــورة مــن
فــوق  top shotمــع حركــة كاميــرا مبتعــدة تدريجيــة ،تكشــف الصــورة
الأكبــر… تلــك هــي الشــاعرية ،لا يكفــي أن تكــون رؤيــة رمزيــة بــل
معيــن متكــرر
يجــب أن تدعمهــا بلغــة ســينمائية يتكــون فيهــا نمــط ّ
بشــكل يبحــث ويشـ ّ
ـجع المشــاهد علــى بنــاء ســردية مــا.

فــي خياراتــك البصريــة
والســمعية صهــر للفنــون
الأقــدم كالشــعر والرســم.
اقتبــاس بيــت شــعر للمتنبّــي
فــي بدايــة الفيلــم ونــص
الخاتمــة الــذي يلقيــه عدنــان
بــأداء وجــودي مؤثــر لأشــرف
برهــوم فيــه فلســفة وإيقــاع
يكمــل فهــم الفيلــم ،مــاذا
تقــول عــن هــذه الاقتباســات؟

النــص الأخيــر كتبــت أغلبــه واقتبســت مــن جبــران خليــل جبــران ومــن
شــاب ســوري يــدرس فــي ألمانيــا أبهرنــي خصوصــا أنــه خاطــب فتــاة
اســمها ليلــى .كتــب جبــران عــن الغريــب ،وأرى أ ّنــه لــم ينــل ّ
حقــه مــن
التقديــر وهــو ملــك الأبســورد والوجوديــة وفــي النهايــة تنســب هــذه
الألقــاب لكتــاب مــن الغــرب مثــل كامــو جــاءوا بعــده بخمســين عامــا،
انــا كمســتهلك لــلأدب فخــور عندمــا أقــرأ لجبــران أو للمتنبّي...لدينــا
كنــوز وفــي فيلمــي ّ
تحيــة كتخليــد وإعجــاب ،وكذلــك
قدمــت لهــم ّ
ـانية قديمــة.
تأكيــد علــى ّ
أن حالــة الغريــب حالــة إنسـ ّ

إن كان هــذا الفيلــم عــن الغريــب بيــن أهلــه وناســه ،فالقــادم ســيكون
عــن غريــب بيــن غربــاء .عدنــان شــخصية لا تغــادر مكانهــا مثــل معنــى
اســمه وكمــا جــاء فــي الفيلــم شــجرة التفــاح التــي تغــرس فــي غيــر
تربتهــا تفقــد طعمهــا ،يواجــه معاناتــه مــن خـلال هــذا الطــرح الفلســفي
ّ
ـزءا مــن المعانــاة علــى أن يهجــر بيتــه .ســيتناول
ويفضــل أن يظـ ّـل جـ ً
الفيلــم القــادم الشــخص غيــر القــادر علــى العــودة مــن المنفــى أو
المهجــر… ســأطرحه عليــك بســؤال شــاعري :مــاذا يحــدث إن قــام
الماضــي بنســياننا؟ أمــا الجــزء الثالــث فأنــا متشـ ّـوق لــه جــدا ،ســتكون
شــخصيته الرئيســية امــرأة وأختتــم بهــا لأنهــا فــي اعتبــاري الأمــل
ّ
التحمــل والشــجاعة .هنالــك لوحــة مــن عصــر النهضــة
والقــدرة علــى
ّأثــرت فــي وجعلتنــي أفكــر بهــذه الثلاثيــة ،وهــي لوحــة «مشــهد مــن
ً
عاريــا
الطوفــان الكبيــر» للفرنســي جوزيــف ديزيريــه ،تــرى فيهــا رجـلا
علــى صخــرة وتحتــه فــي المــاء رجــلا عجــوزا يشــرف علــى المــوت
ً
غرقــا ومــا مــن أمــل فــي إنقــاذه ،ومــن ناحيــة أخــرى تتكــئ امــرأة
علــى غصــن زيتــون رافعـ ً
ـة طفلهــا إلــى الرجــل كــي ينتشــله ،وبعكــس
ّ
ــل صــوب زوجتــه
مظل ً ا
كل الإضــاءة فــي اللوحــة يظهــر وجــه البطــل
ً
جاهــدا إنقــاذ العجــوز الميــت وبجانبــه وشــاح
والطفــل ويحــاول
أحمــر فــي تلميــح إلــى الديــن ،يحــاول بطــل اللوحــة أن ينقــذ الماضــي
والتــراث والديــن ولا يفكــر بالمســتقبل والإنســان ،رأيتهــا مناســبة جــدا
لأي شــعب أو مجتمــع وبالتحديــد مجتمعنــا المتعلــق بــالإرث الذكــوري
ّ
والمشــوش عــن أي نظــرة نحــو المســتقبل والســلام.
والتقاليــد

«وفي أرضنا حيث تختفي الشمس لم يعد لنا وجوه
وقد كان ذنبنا أ ّننا حاولنا رسم بعض الملامح لوجودنا
قد تثمر غراسنا ً
يوما
ويبلغ أطفالنا المغنم
ّ
بضالتنا
ويفوزوا
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ولكن ألا تخشين يا ليلى أن تفقد شجرة ّ
التفاح طعمها إن نمت
في غير تربتها؟»
من ّ
نص الخاتمة لفيلم «الغريب»
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مقـــاــبـــالت

اخملرج رائد أنضوين :أصنع أفاليم بدافع
«الثأر الشخيص» كفلسطيين!
حاوره يوسف الشايب

«علاقتــي بالفنــون الأدائيــة والبصريــة بــدأت مــن بوابــة المســرح والرقــص الشــعبي يافعـ ًـا ،ثــم علاقتــي
مبــدع
بالكاميــرا ،التــي جعلتنــي أعشــق الفيديــو والفوتوغــراف» .باختصــار ،هكــذا تشــ ّكلت بدايــات
ٍ
ٌ
كبيــر فــي القطــاع الســينمائي بعــد ســنوات مــن تلــك التشــابكات مــع
فلســطيني ســيكون لــه شــأنٌ
ٍّ
بتعددهــا وتنــوع أشــكالها ،فــكان مــا َّ
ُّ
حق َقـ ُـه ولا يــزال المخــرج والمنتــج رائــد أنضونــي ،صاحــب
الفنــون
رائعــة «اصطيــاد الأشــباح» ،ومــا قبلهــا ،وعضــو لجنــة تحكيــم جائــزة طائــر الشــمس الفلســطيني
للأفــلام الوثائقيــة فــي الــدورة الثامنــة مــن مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية.
ما بين مسرح وكاميرا
ّ
وفصــل رائــد أنضونــي فــي حــوار خــاص ،علــى
هامــش المهرجــان :بــدأت علاقتــي فــي مســرح
الهــواة داخــل المراكــز الاجتماعيــة حيــن كنــت فــي
نش ً
ــطا فــي
الخامســة عشــرة مــن عمــري ،وكنــت ِ
مجــال المســرح خـلال دراســتي بجامعــة بيــت لحم،
وتحديـ ً
ـدا فــي ســنتي الأولــى هنــاك ،قبــل اعتقالــي
مــن قــوات الاحتــلال العــام ،لأخــرج مــع بدايــات
انتفاضــة العــام  ..1987بســبب هــذا الاعتقــال الــذي لا
ُي ْذ َكــر أمــام تضحيــات أبنــاء شــعبنا الكبيــرةُ ،م ِن ْعـ ُ
ـت
مــن الســفر لســبع ســنوات ،وهــو مــا حــال دون
تحقيــق رغبتــي بدراســة المســرح.
وتابــع أنضونــي :فــي ذلــك الوقــت كان خالــي يملــك
كاميــرا فيديــو لتصويــر حفــلات الزفــاف ،وابــن
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خالــي الصحافــي وليــد صبابــا يعمــل فــي اســتوديو
تصويــر .كاميــرا خالــي ســحرتني وكذلــك عالــم
التصويــر الخــاص بوليــد ،وخاصـ ً
ـة عالــم تحميــض
ّ
احق
الصــور ومــا
يتعلــق بخلــط الألــوان .فــي وقـ ٍ
ـت ل ٍ
اشــترى لــي شــقيقي كاميــرا فيديــو ،وعملــت فــي
تصويــر حفـلات الأعــراس وغيرهــا ،ومــن ثــم اب َت ْع ُ
ت
آلـ َ
ـة تحميــض الصــور ،وهــو عالــم قادنــي إلــى ذات
ســحر عالــم «دمــج الألــوان» فــي الســينما ..هــذه
الكاميــرا ســاعدتني فــي بنــاء الخدعــة عبــر الصورة،
وتركيــب مشــهد بجــوار آخــر .لــذا يمكننــي القــول
إننــي فــي عالــم الســينما ّ
علمـ ُ
ـت نفســي بنفســي ،أو
أد ّق الحيــاة هــي مــن ّ
بمعنــى َ
علمتنــي.

شركة وإعلانات

وبعــد ذلــك ا َّت َجـ َ
فأسـ َ
ـه أنضونــي إلــى تصويــر الإعلانــات (الدعايــات)َّ ،
ـس
ِّ
ص ً
ً
متخص َ
ــة فــي ذلــك ،وأنتــج عديــد الإعلانــات لشــركات
شــركة
ٌ
نابــع
فلســطينية مــن مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة ،و»هــذا
مــن انبهــاري بالصــورة عمليـ ًـا ،كان ذلــك فــي مطلــع تســعينيات القــرن

البداية كمنتج

ومــع الوقــت بــدأ أنضونــي يكتشــف عالــم الســينما ،ويرتفــع منســوب
منتجــا ،بحيــث أنجــزت أفل ً
ً
ُ
امــا لعديــد
«بــدأت
شــغفه بالأفــلام..
المخرجيــن الفلســطينيين بينهــم المخرج رشــيد مشــهراوي ونزار حســن
ً
وغيرهــم كثيــرون» ،ومــن ثــم أنتــج رائــد مسلســ ً
اجتماعيــا لصالــح
لا
إحــدى القنــوات تحــت عنــوان «بيــت أبــو يوســف» ،وشــارك فيــه الفنــان
مكــرم خــوري والفنانــة بشــرى قرمــان والفنــان خالــد المصــور والفنــان
ســامي متواســي ،وغيرهــم ..صـ ّـورت فــي رام اهلل أول سـ ٍّ
ـت وعشــرين
حلقــة ،ومــن ثــم تـ َّ
ـم تصويــر اثنتيــن وخمســين حلقــة فــي الأردن.

الماضــي ،وأتذكــر أننــي كنــت أصـ ّـور الإعلانــات فــي فلســطينّ ،
وأنفــذ
عمليــات المونتــاج فــي ّ
عمــان ،لعــدم توفــر غرفــة مونتــاج لدينــا».
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ارتجال
ّ
ً
يتملكنــي الســؤال :مــاذا
دائمــا
واعتــرف أنضونــي:
أعيشـ ُـه بالفعــل ،خاصـ ً
ُ
ـة أن حالــة
بعــد؟ حتــى أننــي
ّ
تتملكنــي ،وبالتالــي يتســلل
الرضــا ســرعان مــا
أبحــث ّ
ُ
عمــا بعــد .ومــا بعــد
إلــي ،ومــن هنــا
الملــل َّ
كان كثيـ ً
ـرا ،حتــى أخرجـ ُ
ـت أول فيلــم لــي فــي العــام
 2005بعنــوان «ارتجــال» ،وكان عــن ســمير جبــران
وأشــقائه ،قبــل أن تتبلــور بشــكل كامــل فكــرة
الثلاثــي جبــران .وكمــا هــو عنــوان الفيلــم كان العمل
عليــه ،دون موازنــات ،معتمـ ً
ـدا علــى ّ
معدات شــركتي
وشــغفي وعلاقــة الصداقــة التــي تجمعنــي بســمير،
وعليــه حملـ ُ
ـت كاميراتــي وصـ ّـورت تفاصيــل مــا كان
ـيقيين المبدعيــن هــذه،
يحــدث داخــل عائلــة الموسـ ّ
وهــو الفيلــم الــذي جعلنــي أكتشــف المخــرج داخلــي
مــن ناحيــة عمليــة ،وبأننــي قـ ٌ
ـادر علــى بنــاء صــورة
بصريــة خاصــة بــي.
مهم ً
ً
ً
وهــذا الفيلــم َّ
حق َ
عالميــا ّ
ــا ،وليــس
حضــورا
ــق
ّ
محل ً
ً
حقيقــة
يــا فحســب .قــال أنضونــي :تفاجــأت
ّ
ُ
بــدأت بالتصويــر ،ومــن
ممــا أنجــزه الفيلــم .حيــن
ثــم المونتــاج لـ»ارتجــال» ،كنــت قــد أنتجــت لرشــيد
مشــهراوي فيلــم «حيــاة مــن فلســطين» مع قنــاة «آر
ـلت مونتاجـ ًـا َّ
تــي» الفرنســية الشــهيرة ،فأرسـ ُ
أوليـ ًـا
للقائميــن علــى هــذه القنــاة مــن «ارتجــال» ،وقـ ّـرروا
المشــاركة فــي الإنتــاج ،وهــو مــا لــم أتوقعــه ،ومــن
ثــم شــار َك ْ
ت مؤسســات فنلنديــة فــي الإنتــاج أيضـ ًـا.
نصــف الفيلــم ُأ ْن ِجـ َ
ـز دون موازنــات ،ونصفــه الثانــي
حظــي بمشــاركات إنتاجيــة أجنبيــة لإتمامــه .فــي
َ
هــذا الفيلــم لــم أكــن أبحــث عــن حكايــة أو قصــة
مــا ،بحكــم أننــي أعيــش تفاصيلهــا مــع ســمير ،وكنــا
نلتقــي
ّ
ً
يتملكنــي الســؤال :مــاذا
دائمــا
واعتــرف أنضونــي:
أعيشـ ُـه بالفعــل ،خاصـ ً
ُ
ـة أن حالــة
بعــد؟ حتــى أننــي
ّ
تتملكنــي ،وبالتالــي يتســلل
الرضــا ســرعان مــا
أبحــث ّ
ُ
عمــا بعــد .ومــا بعــد
إلــي ،ومــن هنــا
الملــل َّ
كان كثيـ ً
ـرا ،حتــى أخرجـ ُ
ـت أول فيلــم لــي فــي العــام
 2005بعنــوان «ارتجــال» ،وكان عــن ســمير جبــران
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وأشــقائه ،قبــل أن تتبلــور بشــكل كامــل فكــرة
الثلاثــي جبــران .وكمــا هــو عنــوان الفيلــم كان العمل
عليــه ،دون موازنــات ،معتمـ ً
ـدا علــى ّ
معدات شــركتي
وشــغفي وعلاقــة الصداقــة التــي تجمعنــي بســمير،
وعليــه حملـ ُ
ـت كاميراتــي وصـ ّـورت تفاصيــل مــا كان
ـيقيين المبدعيــن هــذه،
يحــدث داخــل عائلــة الموسـ ّ
وهــو الفيلــم الــذي جعلنــي أكتشــف المخــرج داخلــي
مــن ناحيــة عمليــة ،وبأننــي قـ ٌ
ـادر علــى بنــاء صــورة
بصريــة خاصــة بــي.
مهم ً
ً
ً
وهــذا الفيلــم َّ
حق َ
عالميــا ّ
ــا ،وليــس
حضــورا
ــق
ّ
محل ً
ً
حقيقــة
يــا فحســب .قــال أنضونــي :تفاجــأت
ّ
ُ
بــدأت بالتصويــر ،ومــن
ممــا أنجــزه الفيلــم .حيــن
ثــم المونتــاج لـ»ارتجــال» ،كنــت قــد أنتجــت لرشــيد
مشــهراوي فيلــم «حيــاة مــن فلســطين» مع قنــاة «آر
ـلت مونتاجـ ًـا َّ
تــي» الفرنســية الشــهيرة ،فأرسـ ُ
أوليـ ًـا
للقائميــن علــى هــذه القنــاة مــن «ارتجــال» ،وقـ ّـرروا
المشــاركة فــي الإنتــاج ،وهــو مــا لــم أتوقعــه ،ومــن
ثــم شــار َك ْ
ت مؤسســات فنلنديــة فــي الإنتــاج أيضـ ًـا.
نصــف الفيلــم ُأ ْن ِجـ َ
ـز دون موازنــات ،ونصفــه الثانــي
حظــي بمشــاركات إنتاجيــة أجنبيــة لإتمامــه .فــي
َ
هــذا الفيلــم لــم أكــن أبحــث عــن حكايــة أو قصــة
مــا ،بحكــم أننــي أعيــش تفاصيلهــا مــع ســمير ،وكنــا
نلتقــي يوميـ ًـا فــي رام اهلل ،حيــث ك ّنــا نعيــش فــي
تلــك الفتــرة ،وعليــه فإننــي عايشـ ُ
ـت ميـلاد «الثلاثي
جبــران».
صـ َّـو ْر ُ
ت الفيلــم بنفســي ،وكنت أضــع «الميكروفون»
ِّ
المصــور
علــى الطاولــة ،وآخــر بيــد ســمير ،فكنــت
نــي الصــوت والمخــرج وغيــر ذلــك فــي
و ِت َق ّ
ّ
أحــب هــذا الفيلــم ،لأنــه يحمــل تلــك
«ارتجــال»..
التلقائيــة البســيطة ،وفيــه المغامــرة والاكتشــاف،
ع ـل ً
اوة علــى تلــك الجماليــات العاليــة ،ومــا يحويــه
ٍّ
روائــي رغــم أنــه
وبنــاء
درامــي
وخــط
ــر
ٍّ
ٍّ
ٍ
مــن تو ُّت ٍ
فيلــم وثائقــي تســجيلي ..فيــه عناصــر الصناعــة
التــي لــم أكــن أعرفهــا ،لكــن علــى مــا يبــدو كانــت

ً
ُ
موهبــة مــا بداخلــي،
اكتشــفت
تســكنني ،وكأننــي
هــي ُت ْك َت َشــف بالتعليــم والممارســة ،لكــن التعليــم لا
يخلــق الموهبــة .حيــن أنظــر إلــى «ارتجــال» اليــوم،
أجــد فيــه كافــة العناصــر التقنيــة لصناعــة الفيلــم،
والتــي لــم أكــن أدركهــا نظريـ ًـا ،حينــذاك ،لكــن كنــت
ً
ُّ
وثائقيــا لا بــد أن
أي فيلــم حتــى لــو كان
أحســهاّ ..
ٍّ
ســردي ،والعاطفــة ،برأيــي ،هــي
خــط
ُيب َنــى علــى
ٍّ
مــن ُت َش ِّ
ــكل وتقــود وتصعــد بهــذا الخــط الســردي.

«ثأر شخصي»
ً
وكشــف أنضونــي أن «ثـ ً
ـخصيا مــا» كان وراء
ـأرا شـ
ً
ُّ
وتحديــدا الوثائقيــة
توج ِهــه إلــى عالــم الســينما،
بلغاتهــا المتعــددة لجهــة الســرد الفلســطيني..
وقــال :هــذا «الثــأر الشــخصي» الخــاص بــي وبــكل
فلســطيني كان المحــرك والحافــز لأنجــز أفلامــي،
جــزء
فالدوافــع التــي وراء الفيلــم هــي برأيــي
ٌ
أسـ ٌ
ـاس مــن الفيلــم نفســه ،وإذا كانــت «لمــاذا» فــي
عمليــة صناعــة الفيلــم تحمــل مــن الصــدق الكثيــر؛
فــإن المنجــز ســيحمل تلــك الحساســية اللازمــة
لانتشــاره ،عبــر عمليــة نقــل الأحاســيس.
وأضــاف :فــي الســينما الفلســطينية ّ
عامــة ،أو لــدى
غالبيــة المخرجيــن ،فــإن معادلــة إنجــاز فيلــم
ـرج فــي العالم يســعى
ســينمائي تختلــف عــن ّ
أي مخـ ٍ

كمخــرج علــى الخريطــة
لتقديــم ســينما ُت َث ِب ُّتــه
ٍ
الدوليــة ،أو ســينما مــن أجــل الســينما بصــورة أو
بأخــرى ،لكــن «الثأر الشــخصي» هو ما يحـ ّـرك غالبية
المخرجــات والمخرجيــن الفلســطينيين ،برأيــي،
ـر َق ْ
ت ..صراعنــا مــع إســرائيل ليــس
لأن حكايتنــا ُسـ ِ
صراعـ ًـا علــى الأرض فحســب ،بــل هــو صـ ٌ
ـراع علــى
الروايــة ،حيــث عمــدوا إلــى تســويق روايــة خياليــة
محونــا ،بــل وســرقة روايتنــا،
عمــدوا عبرهــا إلــى
ِ
ومــن هنــا تتشــ ّكل دوافــع للثــورة عبــر الســينما،
ليــس بالمفهــوم الكلاســيكي لســينما الثــورة ،ففيلــم
فلســطيني عــن حكايــة حــب فاشــلة يش ـ ّكل ســينما
أي ســينما هــي
ثوريــة فــي الواقــع الفلســطينيّ .
ً
ـتردادا
ثوريــة فــي الواقــع الفلســطيني لأن فيهــا اسـ
للحكايــة وللســرد ،ولإنســانيتنا التــي يحاولــون
َ
طمســها وإلغاءهــا ،لــذا أرى أن العمــل الفلســطيني
ـة والف ّنــي عامـ ً
الســينمائي خاصـ ً
ـة لا يجــوز أن يكــون
ترفـ ًـا ،أو يتــم التعامــل معــه هكــذا ،خاصـ ً
ـة أنــه أحــد
الأدوات الأساســية لاســترداد َ
الحــق.
و َن َق َ
ــل عــن المخــرج الفرنســي العالمــي جــان لــوك
غــودار قولــه «فــي الواقــع :فلســطين هــي الوثائقــي،
وإســرائيل هــي الروائــي» ..قبــل ســنوات ،والحديــث
َ
توج ُ
هــت إلــى الناصــرة ،وشــاهدت
لأنضونــي،
تــل أبيــب بمبانيهــا ،شــعرت أنهــا موقــع تصويــر
ســينمائي ،وتســاءلت فــي داخلــي :متــى سـ ُـيلملمون
ّ
ومعداتهــم ويرحلــون.
أنفســهم
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ما وراء إنجاز الفيلم
وفــي دردشــة حــول واقــع الســينما الفلســطينية،
أن ثمــة أفلامـ ًـا فلســطينية
كشــف أنضونــي :لا أنكــر ّ
لا تــروق لــي ،هــذه ذائقتــي ،لكــن ،وباعتقــادي ،إذا
مــا بحثنــا عــن دوافــع إنجــاز هــذه الأف ـلام ،ســنجد
الإجابــات ،فــإذا كان إنجازهــا لتحقيــق شــهرة
شــخصية مــا فــإن العمــل ســيبقى علــى الســطح،
علــى عكــس تلــك الأف ـلام التــي ُت َ
نجــز مــن دواخــل
ً
ً
خاصــة ،ذات
عامــة ،والســينما
صانعيهــا .الفنــون
حساســية عاليــة ،ولا يمكــن فيهــا الكــذب علــى
الــذات أو علــى الآخريــن .إن كانــت دوافعــك
حقيقيـ ً
ـة يخــرج الفيلــم حقيقيـ ًـا ،والعكــس صحيــح.
أي إنتــاج فلســطيني ،بغــض النظــر عــن
فــي النهايــة ّ
مســتواه وتكويناتــه يجــب أن يكــون محــل تقديــر
واحتــرام.

عن فلسطين
وبخصــوص الأفــلام الغربيــة والعربيــة عــن
ـد َد أنضونــي :لا يمكــن ْ
فلســطين ،شـ َّ
وض ُعهــا جميعـ ًـا
ـدة ،لكــن غالبيــة هــذه الأفـلام تحــوي
فــي سـ ّـل ٍة واحـ ٍ
نوعـ ًـا مــا مــن أنــواع التعالــي ..الاســتعمار هــو امتلاك
المســاحة وامتــلاك الزمــان ،والســينما مســاحة
وزمــان ،ومــن هنــا يأتــي الكثيــر مــن صنــاع الســينما
ّ
إلــى فلســطين جغرافيــا وقضيـ ً
ـة
ليتملكــوا حكايتــي
أي
مــن منظورهــم الخــاص .لســت ضــد أن َيص َنــع ّ
ً
فيلمــا عــن فلســطين ،لكننــي أستشــعر أن
شــخص
ٍ
واع ،مــن ِقبــل ص ّنــاع
ثمــة نظــرة ،ولــو بشـ ٍ
ـكل غيــر ٍ
هــذه الأفــلام مــن غيــر الفلســطينيين ،بالفوقيــة،
وكأنهــم ُي ْســدونَ الخدمــات الجليلــة لنــا بأفلامهــم
هــذه« ..أنــت لا تخدمنــي ،أنــت تخــدم نفســك ،عبــر
اكتشــافك لذاتــك في الواقــع الفلســطيني ،ولن تحرر
فلســطين بكاميراتــك ،لكــن عقــدة الرجــل الأبيــض لا
تــزال تســكن جيناتــه إلــى اليــوم ،فغالبيتهــم لا يــزال
ّ
يتملكهــم ،وهــذا مــا أعايشــه فــي
الشــعور بالتفـ ّـوق
الســنوات الأخيــرة ،حيــث أعيــش فــي أوروبــا ،حتى
لــدى اليسـ ّ
ـاريين منهــم ،وذوي النوايــا الحســنة ()...
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لتتعاط َ
َ
ُ
ــف
بحاجــة أن تأتــي إلــى فلســطين
لســت
ٍ
معــيَ ..
اذه ْ
ــب إليهــا لتجــد ذاتــك فيهــا ،واكتشــف
إنســانيتك فيهــا مــن خ ـلال فيلمــك عــن فلســطين،
عندهــا ســأحترمك ،وأحتــرم إنجــازك».

ثان
ٌّ
وثائقي ٍ
َ
فيلمــه الثانــي ( )Fix Meوكان في
ووصــف أنضونــي
ـث ّ
ـدة عــن الــذات وعــن
معقـ ٍ
العــام  ،2009برحلــة بحـ ٍ
الهويــة الفرديــة وعلاقتهــا بالمحيــط ،وخصوصيــة
هويــة فرديــة بوجــود ّ
هويــة جماعيــة فــي مجتمــع
فلســطيني عــاش ولا يــزال ســنوات طويلــة مــن
الاحتـلالَّ .
تكو َنـ ْ
ـت إزاء ذلــك هويــة جماعيــة صلبــة،
ً
نوعــا مــن أنــواع الحمايــة ،لكــن
وهــو مــا شــ َّك َل
مختلفــة ،لا ينســلخ
مســاحة
الفنــان بحاجــة إلــى
ٍ
ٍ
فيهــا عــن َّ
هوي ِتــه الجمعيــة ،وفــي الوقــت نفســه
يجــد مســاحته الشــخصية ليخـ ُـر َج مــن محدوديــة
الســؤال السياســي ،وتوســيع المــدارك ،وحتــى
الفنتازيــا ،لــذا كان فيلــم أســئلة لا أجوبــة ..الفيلــم
ـكل أو بآخــر ،علــى علاقــة المبــدع -وهنــا
ير ّكــز ،بشـ ٍ
صانــع الأفــلام -مــع ذاتــه ،بحيــث يتشــابك مــع
البيئــة وربمــا يشــتبك معهــا ،ولكــن دون الانســلاخ
عنهــا ،وفــي الوقــت نفســه يجــد فردانيتــه التــي
يبحــث عنهــا.

اصطياد الأشباح
شـ َّك َل فيلــم «اصطيــاد الأشــباح» لرائــد أنضونــي ،ما
يمكــن ْ
وص ُفـ ُـه بنقطــة تحـ ّـول فــي الســينما الوثائقيــة
ـة ،والســينما الفلســطينية عامـ ً
الفلســطينية خاصـ ً
ـة،
وهــو مــا َّ
أه َل ُ
ــه للحصــول علــى أبــرز الجوائــز فــي
المحافــل الســينمائية العالميــة الكبــرى ،كمهرجــان
برليــن الســينمائي وغيــره« ..خــلال مشــاركتي
ِّ
كمحكــم فــي إحــدى لجــان مهرجــان أيــام فلســطين
الســينمائية ،وبينمــا كنــت أجلــس علــى مقهــى
الانشــراح بالبلــدة القديمــة لمدينــة رام اهلل رفقــة
المخــرج إســماعيل الهبــاش ،كان يجلــس مجموعــة
مــن الشـبّان َ
خلفنــا ،وباغتنــي بالســؤال مــا إذا كنــت
أنــا رائــد أنضونــي ،قبــل أن ينضــم ورفاقــه الســبعة

ـهدا مشـ ً
إلينــا ليحللــوا الفيلــم مشـ ً
ـهدا ،ثيمــة ثيمــة،
شــخصية شــخصية ،علــى مــدار مــا يزيــد علــى
الســاعة ونصــف الســاعة».
وكشــف أنضونــي :فــي «اصطيــاد الأشــباح» ،وكان
ً
ً
فيلمــا
مخططــا لــه عنــد الكتابــة الأولــى أن يكــون
ً
روائيــا ،لكــن حيــن التقيــت بالمعتقليــن وجــدت
لديهــم شــحنة عاطفيــة أعلــى بكثيــر من شــخصيات
الســيناريو الــذي أكتبــه ،وكلمــا حاولــت رفع مســتوى
الســيناريو أفشــل فــي الوصــول إلــى شــحناتهم
العاطفيــة تلــك ،فراجعـ ُ
ـت نفســي ،وقلــت :بمــا أننــي
أريــد إنجــاز فيلـ ٍـم عــن الأســرى ِلـ َ
ـم لا يقــوم الأســرى
بالتجســيد ،و ِل َ
ــم لا يقومــون هــم أنفســهم ببنــاء
تغيــرت الفكــرة فــي مرحلــة
مركــز التحقيــق ،وعليــه ّ
فعلتـ ُـه أننــي كتبــت ل ً
ُ
احقا ســيناريو
الكتابــة ،لكــن مــا
افتراضيـ ًـا يتوافــق مــع هــذه التحــولات ،قبــل إعــادة
ّ
تمثيــل حالــة «محمــد عطــا» ..صـ ّـو ُ
رت الحالــة كلهــا
فــي فيلــم واحــد يجمــع مــا بيــن الوثائقــي وحكايات
الممثليــن ،لأننــي لــم أكــن أرغــب بالحديــث عــن
بحـ ّ
المعتقــل الإســرائيلي َ
ـد ذاتــه ،بــل ذلــك «الشــبح»
ــني حياتــه ،منــذ
الــذي يرافــق الأســير طــوال ِس ّ
خروجــه مــن زنازيــن الاحتــلال ،ومــع الوقــت بــدأ
الســيناريو الافتراضــي يفقــد قيمتــه ،وعليــه بــدأ
يقولــب ذاتــه باتجــاه الحقائــق ..فــي «الوثائقــي»
تمنحــك الحقيقــة أحيانـ ًـا أكثــر ممــا يمنحــك الخيال.
تخيــل وعقلانيــة ،وعليــه فــإن مراجــع
الســينما ُّ
صانــع الأف ـلام يجــب أن تتعـ ّ
ـدد مــا بيــن المشــاهدة
والقــراءة متعــددة الحقــول مــا بيــن فلســفة
وفكــر وعلــم اجتمــاع وعلــم نفــس وغيرهــا ،فهــي
مرجعيــات ٍّ
كل م ّنــا فــي اتخــاذ قراراتــه البصريــة.
ّ
ســر نجــاح
ورأى أنضونــي أن «الصــدق» أولاً هــو
ً
ســجينا
فيلــم «اصطيــاد الأشــباح» ،ولأنــه كان
أيضـ ًـا ،ولأن الفيلــم أخــذ وق َتـ ُـه ليخــرج علــى مــا هــو
ُّ
التوجــه نحــو
عليــه ،وكذلــك لكو ِنـ ِـه لــم ُي ِصـ ّـر علــى
فيلــم روائــي رغــم قــرار البدايــات ،بــل ولســماحه
َ
ُ
بــأن ُت ِّ
والشــكل الــذي
حكايــة الفيلــم ذا َتهــا
قــرر
تكــون عليــه« ..نحــن كمخرجيــن لا نصنــع الفيلــم

بــل ُن َو ِّل ُ
طيعيــن لقصــص
ــد ُه ،لــذا علينــا أن نكــون ّ
وحكايــات الســيناريو»

المهمة الصعبة والقادم
واعتــرف أنضونــي أن فيلــم «اصطياد الأشــباح» وما
َّ
حق َقـ ُـه علــى صعيــد الشــكل والمضمــون والانتشــار،
ـرة مــا ،أمــام صاحبــه أيضـ ًـا..
ش ـ َّك َل عائقـ ًـا ،ولــو لفتـ ٍ
ً
كثيــرا بخصــوص ماهيــة وجهتــي
«جعلنــي أف ّكــر
ـينمائيا ،وهــذا َّ
ً
تطلـ َ
ـب منــي بعــض الوقــت
القادمــة سـ
َّ
مطولَــة حــول
لأعــاود التــوازن ،بعــد فتــرة مراجعــة
مــا الهــدف ممــا أقــوم بــه فــي عالــم الســينما ،لكنــي
عـ ُ
ـدت إلــى الارتمــاء فــي أحضــان «الثــأر الشــخصي»
بمفهومــه الإيجابــي ،مــا بعــد جائــزة برليــن
والمهرجانــات والأضــواء والإشــادات وكل ذلــك،
لأعــاود العمــل على اســتعادة الســردية الفلســطينية.
وكشــف صاحــب «اصطيــاد الأشــباح» ،أنــه بصــدد
إنجــاز فيلمــه الروائــي الطويــل الأول ،بحيــث قـ َّـر َر
ُّ
التوجــه لمــدة شــهرين أو يزيــد إلــى مخيــم عايــدة
للاجئيــن فــي بيــت لحــم ،ليكتــب حــوارات مشــروع
هــذا الفيلــم ،الــذي يتعامل مع ســؤال «الفــن والألم»،
بشــكل مــا نظــرة الغــرب فــي اســتغلال
ويتنــاول
ٍ
الألــم الفلســطيني لصناعــة الفــن -خاصتــه -حــول
المخيــم،
ســؤال الفــن فــي الواقــع المؤلــم ،واقــع
ّ
ّ
ـتثناء
أمــا اتجاهــي نحــو «الروائــي» فهــو ليــس اسـ
ً
لقناعتــي بــأن الســينما هــي فــن ســرد الحكايــة ،ومــا
ـي علــى
يختلــف هــو الأدوات فقــط .هــذا الفيلــم مبنـ ٌّ
قصــة متخيلــة فــي واقــع حقيقــي ،بحيــث مواقــع
التصويــر هــي المخيــم والجــدار وفندق «بانكســي»،
ّ
أمــا مســار ســير الحكايــة فهــي تحمــل الكثيــر مــن
الفنتازيــا فــي إطــار هــذا الواقــع ،وليــس بعيـ ً
ـدا عــن
ـكل أو آخــر.
روح الوثائقــي بشـ ٍ
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مقـــاــبـــالت

رفضت ''فوىض''
الفنان عيل سليمان:
ُ
ِمراراً
ولدي مالحظات عىل ''أمرية''!
ّ
حاوره مهند صالحات

«لا أفهــم معنــى نجــم أو نجوميــة ،أعتقــد أننــي
ممث ٌ
ً
ً
ــل اج َت َه َ
ّ
كثيــرا
كثيــرا ،أف ّكــر فــي دوري
ــد
وأعمــل عليــه ،ومثلــي كثيــرون مــن الممثليــن
الفلســطينيين الآخريــن .أعتقــد أن الممثــل
الفلســطيني مــن أفضــل ممثلــي العالــم ،لدينــا
مواهــب متفوقــة ،لكــن ليــس لدينا صناعة ســينما
ُ
كنــت
تمنحهــم الفــرص التــي يســتحقونها .ربمــا
محظوظـ ًـا أكثــر مــن البقيــة لأننــي حصلــت علــى
ـرص متتاليـ ٍـة ،حيــن تأخــذ الفــرص التــي تتــاح
فـ ٍ
لــك تعـ ّـزز مكانــك فــي الصناعــة العالميــة ،وتصبــح
مطلوبـ ًـا فــي أعمــال كثيــرة لاحقـ ًـا .كلمــا أتيحــت
لــك الفرصــة لتقــدم أعمــالاً أكثــر وحققــت نســب
مشــاهدة أكبــر ،تتكـ َّـون لــك قاعــدة جماهيريــة مــا ،ويــزداد الطلــب عليــك لتقديــم المزيــد مــن الأدوار..
هــذه هــي المعادلــة».
ّ
ـزءا مــن حــوار شــامل ،أجرتــه «منصــة الاســتقلال الثقافيــة» مــع الفنــان
كان هــذا الاقتبــاس
المكثــف ،جـ ً
الفلســطيني العالمــي علــي ســليمان ،علــى هامــش فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه
ً
عضــوا فــي لجنــة تحكيــم مســابقة طائــر الشــمس الفلســطيني لأفضــل فيلــم
الثامنــة ،هــو الــذي كان
وثائقــي طويــل.
المهرجان ّ
يلم شمل الفلسطينيين
ً
جــدا»،
ووصــف ســليمان المهرجــان بــ»المهــم
ً
ســينمائيا ،بحيــث ســلط الضــوء
وخاصــة لكونــه
علــى المــكان المنعقــد فيــه ،أي فلســطين .أن
يكــون هنــاك مهرجــان ســينمائي بهــذا المســتوى
وهــذه الإمكانيــات فــي فلســطين أمــر غايــة فــي
الأهميــة ،ومــن شــأنه أن يســلط الضــوء بشــكل كبيــر
علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى معانــاة الشــعب
ً
كثيــرا لســيرة ومســيرة
الفلســطيني ،بــل ويضيــف
الســينما الفلســطينية.
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ولفــت إلــى أن المهرجــان نجــح فــي التوحيــد بيــن
الفلســطينيين ســواء فــي غــزة أو الضفــة والداخــل
المحتــل ،وحتــى فــي مخيمــات الشــتات ،وفــي
المنافــي .اســتطاع المهرجــان تجــاوز كل الحــدود
والجــدران والعقبــات ووصــل إلى كل الفلســطينيين،
ـد جسـ ً
ـورا عـ ّ
كمــا مـ ّ
ـدة مــا بينهــم ،فالعــروض امتـ َّ
ـد ْت
مــن شــمال فلســطين إلــى جنوبهــا ..المبدعــون مــن
العامليــن فــي القطــاع الســينمائي مــن فلســطينيين
يعيشــون فــي جغرافيــات مختلفــة داخــل وخــارج
فلســطين ،جمعهــم مهرجــان أيــام فلســطين
الســينمائية ،دون أي اســتثناءات أو تمييــز.
وكعضــو لجنــة تحكيــم ،والحديــث لســليمان،

ُ
«رأيــت أن النــاس كانــوا ســعداء بالمهرجــان
وعروضــه وأفلامــه وفعالياتــه ،ليــس فقــط فــي رام
اهلل إنمــا فــي حيفــا وبيــت لحــم والناصــرة ،وهــذا
مــا لــم أره فــي مهرجانــات أخــرى ..العــروض كانــت
ـم جـ ً
ـدا خاصـ ً
َّ
موز َعــة علــى المــدن ،وهــذا مهـ ٌ
ـة فــي
إطــار ظروفنــا كفلســطينيين فــي ظــل الانقســام
والتقســيمات الناتجــة عــن الاحتــلال وسياســاته،
بحـ ّ
هــذا إنجـ ٌ
ـاز َ
ـد ذا ِتــه ،وأعنــي أن يتمكــن المهرجــان
مــن عــرض أفلامــه فــي عديــد مــن المراكــز الثقافيــة
والفنيــة المهمــة فــي المــدن الفلســطينية».

وأ َّكـ َ
ـد علــي ســليمان :كعضــو لجنــة تحكيــم ،أيضـ ًـا،
ً
بدايــة
أصابتنــي تلــك الأفــلام بالدهشــة والانبهــار
مــن التنــوع فــي الموضوعــات ،وأقصــد هنــا جميــع
الأفــلام ،وليــس فقــط تلــك التــي شــاركت فــي
َ
عضــو لجنــة تحكيــم فيهــا.
المســابقة التــي كنــت
مــا تـ َّ
ـم ْ
عر ُضـ ُـه مــن أفـلام روائيــة قصيــرة وطويلــة،
وثائقيــة ،وتجريبيــة ،و»أنيميشــن» ..هــذا التنــوع
ٍّ
أضـ ْـف الــى ذلــك
ـرِ ،
وحــده يضعــك أمــام تحــد كبيـ ٍ
المســتوى الف ّنــي والموهبــة والأطروحــات الجديــدة
ّ
عــدة بينهــا حركــة الكاميــرا،
علــى مســتويات
كلهــا أمــور جعلتنــي أشــعر بــأن صنــاع الأفــلام
الفلســطينيين المشــاركين يمتلكــون أدواتهــم
الإبداعيــة ،وكل مــا ينقصهــم منصــة لعــرض أفلامهم
تليــق بمســتوى تلــك الأف ـلام التــي قدموهــا ،وهــذا
مــا فعلــه المهرجــان.
وفــي هــذا الإطــار ،ختــم :وجــود مســابقة بهــذا
المســتوى ضمــن مهرجــان بدورته الثامنة ،واشــتمال
المهرجــان علــى هــذا الكــم مــن الأفــلام النوعيــة،
ِّ
أقــدم الكثيــر مــن الاحتــرام إلــى إدارتــه
يجعلنــي
ٍّ
ممث ً
ّ
بــكل مــن :ح ّنــا عطــا اهلل ،وعــلا ســلامة،
لــة
وليلــى عبــاس ،والفريــق المميــز الــذي جـ ّ
ـد واجتهــد
ليخــرج المهرجــان بهــذا المســتوى ..التنظيــم فــي
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية لا يقــل عــن
مســتوى أي مهرجــان ســينمائي عالمــي بــارز.

أميرة و»الكلاشيهات»
وعــن دوره فــي فيلــم «أميــرة» للمخــرج المصــري
ً
َ
مؤخــرا لتمثيــل المملكــة
واختيــر
محمــد ديــاب،
الأردنيــة الهاشــمية فــي المنافســة علــى جائــزة
أوســكار الفيلــم الدولــي (غيــر الناطــق بالإنجليزيــة)،
ً
قريبــا مــن ملامســة
وإلــى أي مــدى كان المخــرج
ـد لــم َيـ ُـز ْر ُه سـ ً
ـابقا ،ودوره
الواقــع الفلســطيني فــي بلـ ٍ
كفلســطيني فــي تصحيــح مفاهيــم قــد تكــون غيــر
منطقيــة أو غيــر دقيقــة فــي العمــل ،أجــاب علــي
ـي الــدور ســألت مخــرج
ـر َض علـ ّ
ســليمان :حيــن ُعـ ِ
الفيلــم محمــد ديــاب :لمــاذا؟  ..أجابنــي حينهــا
ً
حكــرا علــى
بــأن الموضــوع الفلســطيني ليــس
الفلســطينيين ،وأن القضيــة الفلســطينية قضيــة
عادلــة تهم كل عربي وكل إنســان حـ ّـر ،ومحمد دياب
ليــس بعيـ ً
ـدا عنهــا ،إنهــا قضيتــه كمــا هــي قضيــة كل
إنســان يؤمــن بعدالــة وحريــة الشــعوب المضطهــدة.
بــدوري رفعـ ُ
ـت لــه القب ََّعــة علــى هــذا الطــرح ،لأننــا
كفلســطينيين اليــوم بحاجــة لتكا ُتــف ومســاندة كل
هــؤلاء الأحــرار فــي العالــم الذيــن يؤمنــون بحقنــا
كفلســطينيين فــي حيــاة عادلــة.
وأضــاف :فــي الشــق الآخــر المتعلــق بمســؤليتي
كممثــل فلســطيني أنتمــي لبيئــة حكايتــه ،لا أنكــر
أن هــذا الــدور يجــب أن يكــون مــن أبجديــات
ّ
أقــدم وجهــة نظــري
دور أؤديــه
عملــي .فــي كل ٍ
فــي الشــخصية التــي أقدمهــا ،وأحــاول تصحيــح
أي نـ ٍّ
ـص كان ،ليــس
الأخطــاء أو»الكلاشــيهات» فــي ّ
فقــط فــي أعمالــي ذات الحكايــة الفلســطيني إنمــا
ً
فــي الأفـلام العالميــة التــي لعبـ ُ
أدوارا أيضـ ًـا.
ـت فيهــا
«فــي فيلــم أميــرة كانــت توجــد –فــي رأيــي -بعــض
ـت كثيـ ً
الكلاشــيهات ،تناقشـ ُ
ـرا حولهــا مــع المخــرج،
لكــن للأســف ،ولطبيعــة دوري ،لــم يكــن بإمكانــي أن
أرافــق فريــق العمــل منــذ بدايــة التصويــر وحتــى
نهايتــه ،بــل كنــت متواجـ ً
ـدا فــي مرحلــة النهايــات،
لذلــك حيــن التحقـ ُ
ٌ
وقت
ـت بالتصويــر لــم يكن هنــاك
ل ْأن أبنــي علاقــات مــع بقيــة الممثليــن وأن نتناقــش
معـ ًـا بــالأدوار ،لأ ّنــي حيــن التقيتهــم كانوا قــد أنجزوا
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مــن كل قلبــي لــكل عمــل ِّ
أقد ُمـ ُـه ،لكــن هناك مســاحة
ٍ
أكبــر فــي القلــب للأعمــال الفلســطينية ،أو الأف ـلام
التــي تتنــاول القضيــة الفلســطينية ،تجعلنــي أقــدم
أكثــر ،مــن بــاب أننــا يجــب تقديــم أنفســنا وروايتنــا
إلــى العالــم بأفضــل مــا يمكــن ،وبرؤيتنــا نحــن ،وبمــا
يحمــل تفســيرنا للأحــداث ،ومــن منظورنــا الخــاص.
هــذا أيضـ ًـا ما أحببتــه في أيام فلســطين الســينمائية
ِّ
يســلط الضــوء علــى الســينما
كذلــك ،بمعنــى أنــه
الفلســطينية ،حيــث َّ
قــدم آخــر إنتاجاتهــاَ ،
وع َك َ
ــس
مــدى تنوعهــا علــى مســتوى الشــكل والمضمــون
والموضوعــات وطريقــة طرحهــا ،وأيضـ ًـا تخصيــص
جوائــز لهــا :للإنتــاج وللمســابقات ..هــذا باعتقــادي
ً
جــزء مــن المســؤولية التــي نتشــارك فيهــا
أيضــا
ٌ
لتكــون ســينمانا ّ
هويتنــا».
الجــزء الأكبــر مــن تصويرهــم ،لكــن رغــم ذلــك كان
ـر مــع المخــرج حــول الفيلــم ُ
ـاش كبيـ ٌ
ـدي نقـ ٌ
بر َّم ِتــه.
لـ ّ
بعــض ملاحظاتي كانت تتعلق بمشــاهد كان المخرج
محمــد ديــاب قــد انتهــى مــن تصويرهــا ولــم يكــن
ـن ُّ
تدخلــي
بالإمــكان إعــادة التصويــر أو تعديلــه ،لكـ َّ
كان مثمـ ً
ـرا فــي أمــور أخــرى كالنهايــة التــي ُك ِت َبـ ْ
ـت
ِّ
ـف ،كمــا تــم إعــادة
ـكل مختلـ ٍ
ـكل مــا وصــو َر ْت بشـ ٍ
بشـ ٍ
تصويــر العديــد مــن المشــاهد .وفــي بعــض الأمــور،
وخاصـ ً
ـدي وجهــة نظــر
ـة مــا يتعلــق بالنهايــة كانــت لـ ّ
ُ
نقلتهــا لمحمــد ،لكــن فــي النهايــة هــو المخــرج ومــا
َّ
قد َمـ ُـه يعكــس وجهــة نظــره .مهمــا حاولـ ُ
ـت كممثــل،

فالفيلــم ،فــي النهايــة بصمــة المخــرج ،أمــا بصمــة
ّ
الممثــل فيعكســها أداؤه فــي الفيلــم ،أي فيلــم.

ما بين الأفلام العالمية وأفلام الشباب
ً
علــي ســليمان الــذي قـ َّ
أدوارا فــي أفـلام عالميــة
ـدم
وبموازنــات ضخمــة ،نــراه اليــوم ،وفــي بعــض
الأحيــان ،ممث ـ ً
لا فــي أف ـلام لمخرجيــن شــباب قــد
تكــون بموازنــات ضئيلــة ،بــل إن أناسـ ًـا عملــوا معــه
أ َّكــدوا أنــه شــارك فــي بعــض الأفــلام أو عديدهــا
دون أجــر.
وحــول ذلــك أشــار :أنــا مــن هنــاَّ ،
ُ
تعل ْم ُ
ونشــأت
ــت
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ـت الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها ّ
وع ْشـ ُ
كل فنــان
ِ
ً
ً
بعيــدا
وخاصــة جيــل الشــباب ،لســت
فلســطيني،
علــي المســاهمة بمــا
عنهــم ،وبالتالــي أؤمــن بــأن
ّ
أســتطيع فــي أن نقـ ّ
ـدم ســينما فلســطينية تشــبهنا.
أرى أن مســاهمتي ال ّ
أهــم هــي العمــل مــع هــؤلاء
ّ
أقــدم كل طاقاتــي فــي أفلامهــم،
الشــباب ،وأن
بحيــث أتعلــم منهــم ويتعلمــون منــي .فــي النهايــة
عليــك أن تعمــل لتعيــش ،وهنــاك أعمــال ِّ
تقد ُمهــا
لأنــك تريــد أن تســتمر ،لكــن هنــاك مســاحة ذاتيــة
لنفســك تســتمتع حيــن تشــاركها مــع الآخريــن ،لــذا
أشــعر بســعادة وأنــا أشــاركها مــع هــؤلاء المخرجيــن
الفلســطينيين الذيــن أرى فــي أعمالهــم رؤية جديدة
لا جمي ـ ً
ومســتقب ً
لا للســينما الفلســطينية ،وهــذا مــا
يجعلنــي فخـ ً
ـورا بأننــي أحــد المســاهمين فــي هــذه
«الصناعــة».

حرب رواية

«هنالــك مسـ ٌ
ـألة فــي غايــة بالأهميــة ،هــي أننــا َ
نلم ُس
حربـ ًـا علــى روايتنــا الفلســطينية مــن آلــة إعلاميــة
ضخمــة تحــاول مســحها وتفتيتهــا ،وهــذا يضعنــا
أمــام مســؤوليات حقيقيــة فــي أن نصنــع روايتنــا
ونقدمهــا للعالــم .صناعــة هــذه الروايــة وإبقائهــا
حيـ ً
أي فــي أفلامنــا
ّ
ـة يكــون عبــر ذاكرتهــا البصريــةْ ،
ً
جميعــا ،ومــن كل الأجيــالُ .أعطــي
التــي نصنعهــا

قضية
السينما
ّ
وأ َّك َ
ــد ســليمان :الســينما ليســت فقــط تســلية،
جــزء مــن رؤيــة الســينما ،لكــن
التســلية هــي
ٌ
الســينما تحمــل قضايــا وتناقشــها بعمــق ،وتعكــس
واقعهــا وذاتهــا ،حتــى وإن كان هنــاك مــن يقــول
«شــبعنا أفلامـ ًـا عــن الانتفاضــة وعــن الاحتـلال»..
لا يمكــن أن نغمــض أعيننــا عــن حياتنــا وواقعنــا
ـلية مجـ ً
لنقــدم تسـ ً
ـردة .القضايــا تعيــش بذاكرتهــا
البصريــة ،وأذكــر هنــا مثــالاً« ،الهولوكوســت»
الــذي حــدث قبــل النكبــة الفلســطينية بعــدة
ســنوات ،لا تــزال الســينمات العالميــة تصنــع
الأفـلام حــول «الهولوكوســت» باعتبارهــا مســألة
إنســانية .لا يجــب أن تكــون يهوديـ ًـا لتتعاطــف مع
الضحايــا ،يكفــي أن تكــون إنسـ ً
ـانا لتتعاطــف مــع
الضحايــا ّأيـ ًـا كانــوا .علينــا أن نتعلــم مــن تجربــة
إبقــاء التعاطــف مــع ضحايــا «الهولكوســت»
قائمـ ًـا فــي جــذب التعاطــف مــع قضيتنــا العادلــة،
يومــي
بشــكل
ومــع ضحايانــا الذيــن يســقطون
ٍّ
ٍ
منــذ النكبــة ،لذلــك لا يجــب علينــا أبـ ً
ـدا أن نتوقف
عــن ســرد حكايتنــا ومأســاتنا المســتمرة .علينــا
أن نســتفيد مــن هــؤلاء الشــباب الصغــار أو مــن
نســميهم «جيــل التيــك تــوك» ،الذيــن ،وعبــر
وســائل التواصــل الاجتماعــي ،وبفيديوهاتهــم

البســيطة التــي صنعوهــا اســتطاعوا حشــد الكثير
مــن الدعــم العالمــي لمــا يحــدث فــي حــي الشــيخ
جــراح بالقــدس ،وخــلال العــدوان علــى غــزة.
فخ النمطية
وحــول مــا إذا كان تقديمــه لأدوار متعــددة فــي
وق َعـ ُـه فــي نمطيــة
أف ـلام فلســطينية يمكــن أن ُي ِ
الأدوار ،أجــاب ســليمان :ممثلــون عباقــرة وقعــوا
فــي هــذا الفــخ ،وهــذا مـ َ
ـي،
ـي معيشـ ّ
ـر ُّد ُه وظيفـ ٌّ
بمعنــى أننــا نحــن المشــتغلين والمنشــغلين فــي
الفــن ،لدينــا ُأ َســر وأبنــاء والتزامــات ماليــة علينــا
ً
خاص ً
ّ
عامــة
ــة والفــن
ســدادها ،ولكــون الســينما
هــو عملنــا الأساســي ،فــإن رفــض الأدوار حــال
ً
ـكل
لمــس الواحــد فينــا تكــرارا هنــا أو هنــاك ،وبشـ ٍ
ـل ،قــد َي َض ُعنــا فــي أزمــة ماليــة حقيقيــة،
متواصـ ٍ
بحيــث لا نكــون قادريــن علــى تأميــن قــوت
عائلاتنــا ،والقيــام بمســؤولياتنا فــي هــذا الاتجــاه،
فـلا رواتــب شــهرية نتقاضاهــا ،ولا أعمــال أخــرى
لدينــا.
«الجنة الآن»
أتذ ّكــر أننــي ،وبعــد تقديــم فيلــم «الجنــة الآن»،
مكثـ ُ
ـت لمــا يزيــد عــن العاميــن دون عمــل ،مــع أنه
ـي المشــاركة فــي خمســة عشــر فيلمـ ًـا
ـر َض علـ ّ
ُعـ ِ
ُ
قدمتـ ُـه .بعــد عاميــن شــاركت
تــدور فــي فلــك مــا
فــي فيلــم «شــجرة الليمــون» ،ثــم «المملكــة»
الأميركــي ،ومــن ثـ ّ
ـم «كتلــة أكاذيــب» (Body Of
.)Lies
وشــدد ســليمان :لا أنكــر أن العمــل مــع مخرجيــن
ً
فنيـ ًـا ،لكنني لا زلـ ُ
مخلصا لـ
ـت
حــول العالــم أثراني ّ
«الجنــة الآن» ،وكان مــن أهم الأفلام الفلســطينية
ً
قياســا
وقتهــا ،وتــم تنفيــذه بموازنــة كبيــرة
بالأفــلام الفلســطينية ،وفــاز بجائــزة «غولــدن
وترشـ َ
َّ
ـح للمنافســة علــى الأوســكار.
غلــوب»،
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وحــول تجاربــه فــي أفـلام عالميــة كثيــرة ،لا مجــال
لتعدادهــا هنــا ،واختياراتــه فــي هــذا الجانــب،
والفروقــات فــي العمــل ضمــن فيلــم عالمــي ومــع
مخــرج عالمــي عــن تلــك التجــارب الفلســطينية أو
ـد علــي أن الأمــر يختلــف كثيـ ً
العربيــة ،أ َّكـ َ
ـرا مــا بيــن
التجــارب العالميــة وغيرهــا ،ل ً
افتــا إلــى أنــه ،وكمــا
أشــار سـ ً
ـابقا فــي عديــد الحــوارات :أنــا فلســطيني،
ً
ـطينيا ،ولــم أختــر ذلــك ،لكننــي مــن هــذا
ولــدت فلسـ
ُ
وعــدت ســأبقى
الشــعب ،ولــو ســافرت إلــى القمــر
ً
ّ
تحصلـ ُ
أي جنســية أخــرى
ـطينيا ،ولــو
فلسـ
ـت علــى ّ
ً
ّ
هويتــي الفلســطينية كعلــي
فلســطينيا.
ســأبقى
تتغيــر ،لكــن الأمــر مختلــف عنــد
ســليمان لا ولــن ّ
الحديــث عــن الهويــة الفنيــة ،التــي يجــب أن تتبـ ّ
ـدل
تغيــر الأدوار وطبيعــة الأفــلام.
وتتغيــر مــع ّ
ّ

وحيــن أطلــق ســليمان العنــان للذاكــرة ،اســتحضر
المسلســل التلفزيونــي «الوعــد» ()The Promise
لصالــح القنــاة الرابعــة البريطانيــة ،ومن إخــراج بيتر
كوسمينســكي« ..هــو مسلســل عــن حقبــة نهايــات
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين ،ومخرجــه
يهــودي بولنــدي بريطانــي ،معــه اكتشــتفت عــن
فلســطين أمـ ً
ـورا لــم أكــن أعرفهــا» ..لقــد صنــع عمـ ً
لا
ً
ً
ـطينيا ،وذلك
ـطينيا ،مــع أنــه ليــس فلسـ
تاريخيـ ًـا فلسـ
لقناعتــه بعدالــة القضيــة الفلســطينية ،وباعتبارهــا
قضيــة إنســانية بالأســاس ،وهــو مــا كان فــي فيلــم
«المريخ عند شــروق الشــمس» ()Mars At Sunset
للمخرجــة اليهوديــة الأميركيــة جيســيكا هابيــي.

العربي سليمان في هوليوود
واســتهجن علــي ســليمان اســتنكار البعــض تقديمــه
العربــي فــي عديــد الأفــلام الغربيــة ،وكأن
لــدور
ّ
«العربــي شــي عاطــل» ..وأ َّك َ
لــدي أو
ــد :لا مشــكلة
ّ
عربيـ ًـا ،لكــن الهويــة الفنية
إحســاس بالنقــص لكونــي
ّ
ً
منفتحــة علــى كافــة الثقافــات،
يجــب أن تكــون
يميــز فكــر الفنــان ،وبالتالــي
فالتعدديــة هــي مــا ّ
ينعكــس علــى أدائــه.
َّ
توج ْه ُ
ــت إلــى هوليــوود ،وهنــاك كانــت
بعدهــا
صدمتــي مــن ضخامــة الإنتــاج .كانــوا وقتهــا
يصــورون بتقنيــة  35ملــم كمــا فعلنــا فــي «الجنــة
الآن» ،لكــن بالنســبة لإنتــاج فلســطيني «ضخــم»
كان كل شــيء بحســاب ،بينمــا شــاهدت اســتخدام
الهوليوودييــن لخمــس أو ســت كاميــرات لتصويــر
ً
«بذخــا» فــي
كل مشــهد ،عــلاوة علــى مــا أعتبــره
المعــدات المســتخدمة والإضــاءة والمؤثــرات
ُ
ـتوعبت كــم هــي موازنــات
والفريــق وغيــر ذلــك .اسـ
إنتــاج فيلــم لديهــم كبيــرة .بموازنة فيلــم هوليوودي
واحــد يمكننــي إنتــاج ســبعين فيلــم فلســطيني
عالــي الجــودة.
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حنين إلى المسرح
ولــم ينكــر علي ســليمان في حــواره هذا مــع «منصة
الاســتقلال الثقافيــة» ،حني َنـ ُـه إلــى خشــبة المســرح
ـن كثيـ ً
ـرا للخشــبة ،المســرح
التــي انطلــق منهــا« ..أحـ ّ
حيــاة ،فأنــت ّ
كل يــوم تقـ ِّ
ـدم ذات العمــل ،ولكــن أمام
ـف ،وبــروح مختلفــة ،وكأنــك تتجـ َّ
ـدد
ـور مختلـ ٍ
جمهـ ٍ
يومي ً
ــا ..ثمــة ســحر خــاص فــي الوقــوف علــى
ّ
خشــبة المســرح ،وتنجــح فــي إبهــار المئــات فــي
القاعــة ،كمــا تنجــح فــي التحكــم بمشــاعرهم .علينــا
الاهتمــام بالمســرح كــي لا يندثــر ،فهــو العنــوان
الأســاس للفنــون ،وعلينــا إعــادة الاعتبــار إليــه.
محــوري مــن تكوينــي الشــخصي،
جــزء
المســرح
ٌ
ٌّ
ومــن هويتــي الفردانيــة والجمعيــة أيضـ ًـا ،لــذا لا ُبـ َّ
ـد
أن أقــوم بتحديــث ذاتــي (ريفريــش) عبــر المســرح،
ً
خاصــة أنــه لا تواصــل مباشــر عبــر الكاميــرا ،فــي
حيــن أن الجمهــور يمنحــك بتفاعلاتــه مــع أدائــك
الكثيــر مــن الطاقــة التــي تبقــى طوي ـ ً
لا».

تمويــل إســرائيلي ،أو تشــارك جهــات إســرائيلية
فــي تمويلهــا ،ومــا إذا كان هــذا الأمــر ينــدرج فــي
إطــار التطبيــع :نحــن فــي موقــف لا ُن ْح َســد عليــه
كعامليــن فــي القطــاع الســينمائي الفلســطيني ،فقــد
نخطــئ أحيانـ ًـا ،وقــد نقــع فــي الفــخ بنوايــا حســنة
ً
أمــرا غيــر مقبــول..
أو بســذاجة ،مــع أننــي أراه
ً
ـاذجا فــي البدايــات ،حيــث لــم تكــن
«قــد تكــون سـ
قــد بلــورت الكثيــر مــن الأمــور ،لكــن بعــد الخبــرة
باعتقــادي يجــب أن نغــادر دائــرة الســذاجة ،فحتــى
لــو كنــت كمــا يذهــب البعــض مــن دافعــي الضرائــب
للســلطات الإســرائيلية ،وبالتالــي مــن حقــك
الحصــول علــى تمويــل مــن هــذه المؤسســات ،إلا
أن هــذا برأيــي ليــس مبـ ً
ـررا ،لأننــي فــي تلــك الحالــة
ســأكون مضطـ ً
ـد بعــدم الإســاءة إلــى
ـرا لتوقيــع تعهـ ٍ
«ســمعة إســرائيل» ،ولكونــي أرى نفســي عاجـ ً
ـزا عــن
ـد بالصمــت علــى جرائــم إســرائيل ،لــذا
تقديــم وعـ ٍ
ً
وخاصــة التمويــل
أتجــه إلــى التمويــل الخارجــي

الأوربــي رغــم صعوباتــه ،ولكــن بشــروطي الكثيــرة
ً
أحيانــا.
واعتــرف علــي :عملــت فــي بداياتــي بالســينما
ً
وتحديــدا مــع عيــران رلكــس ،وهــو
الإســرائيلية،
ٌ
يســاري ،لكــن ومــع الوقــت
إســرائيلي
مخــرج
ّ
ٌّ
بــدأت أدرك أن هــذا لا يتناســب مــع فلســطينيتي،
فاعتـ ُ
أي فيلم من تمويل المؤسســة
ـذرت عــن تقديــم ّ
الإســرائيلية ،وهــذا موقــف بــات مبدئيـ ًـا ..لا أقاطــع
ً
أفــرادا ،فهنــاك شــخصيات إســرائيلية متنــورة
ومنفتحــة وتؤيــد حقوقنــا كشــعب فلســطيني بــل
وتنــادي بــه ،ولكننــي لا يمكــن أن أســتوعب نفســي
اليــوم فــي فيلــم إســرائيلي ،وضمــن شــروط دعــم
المؤسســة الإســرائيلية ،والتــي تســعى لإظهــار
إســرائيل بصــورة حضاريــة ،وبمظهــر الدولــة
الديمقراطيــة بينمــا نتعــرض لهجمــة فاشــية غيــر
مســبوقة.

حول التطبيع
وكان المحــور الختامــي فــي الحــوار هــذا حــول
مشــاركة الفنــان الفلســطيني ،وخاصـ ً
ـطينيي
ـة فلسـ
ّ
الداخــل المحتــل فــي العــام  1948فــي أفــلام ذات
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مقـــاــبـــالت

فيصل احلصائري :فيلم ''جنني جنني''
محلين إىل عالم اإلنتاج!
حاوره :يوسف الشايب

منــذ البدايــة كانــت عينــا المنتــج التونســي فيصــل
الحصائــري علــى الدراســة فــي بولنــدا (بولونيــا)،
لكنــه ولإتمــام ذلــك درس فــي المعهــد العالــي للفنون
المســرحية بتونــس ،هــو الــذي كان قــد مـ ّـر بكافــة
ـب ُّ
المراحــل لذلــك الطفــل الــذي يحـ ّ
تقمــص الأدوار
فــي إطــار ذلــك اللعــب الصريــح لكافــة الأطفــال،
يميــزه ،أنــه ،وعنــد ســؤاله طف ـ ً
لا ّ
عمــا
لكـ ّ
ـن مــا كان ّ
يريــد أن يكونــه مســتقب ً
لا ،كان يصـ ُّـر علــى أنــه يريــد
هر ً
أن يصبــح ُ
«م ّ
جــا».
ـارب أكبــر مــا بيــن الحصائــري طفـ ً
ّ
لا ويافعـ ًـا ومــا بيــن عالــم الســينما ،هــو ارتيــاده
وممــا ســاهم فــي إحــداث تقـ ٍ
لــدار عــرض ســينمائي فــي منطقــة «الكــرم» ،بعــد أن غــادرت أســرته تونــس العاصمــة ،فــي أعقــاب حــرب
العــام .1967
ً
ـوع مــن ّ
التجــار مــا بيــن
يحكــي أن والــده كان يعمــل مســؤولاً فــي الســوق البلــدي هنــاك ،وكان محاطــا بتنـ ٍ
ـد للعاصمــة مجـ ً
نعـ ْ
طليــان ويهــود وتوانســة ،فشــعر بالحــرج ،لــذا اســتأجر منــزلاً فــي «الكــرم» ،ولــم ُ
ـددا.
ـي ،وفــي إطــار فــرض الرقابــة،
هنــاك ،وحيــث كان ثمــة جاليــات متعــددة ،كان ثمــة قاعــة ســينما يملكهــا إيطالـ ّ
كانــوا ّ
يقصــون مشــاهد معينــة ويلقــون بهــا إلــى القمامــة ،لكــن تنجــو واحــدة أو اثنــان مــن هــذه القطــع خــارج
القمامــة أو علــى أطرافهــا ،وربمــا بمســاعدة ٍّ
قــط مــا« ،أقــوم بالتقطاهــا وأضعهــا فــي صنــدوق خــاص لمــا
ـم التخلــص منهــا لأف ـلام  35مــل ّ
أقتنصــه مــن مقاطــع تـ ّ
ممــا كان ُيعــرض فــي ســيني فــوغ».
انحــاز الحصائــري للدراســة فــي بولنــدا ،علــى عكــس الســائد فــي المغــرب العربــي للدراســة فــي باريــس أو فــي
أي مدينــة أخــرى تحــت مظلــة الســينما الفرنســية العريقــة ،وذلــك لاعتبــاره أن «الســينما البولنديــة ،وخاصــة
مــا يتعلــق بالتعليــم ،هــي الأفضــل أور ّبيـ ًـا ،فهــي ومنــذ دراســتك فــي الســنة الأولــى تجعلــك تنفــذ اثنيــن مــن
أعمالــك علــى  35مــل ،وهــي التقنيــة الأكثــر احترافيــة فــي ذلــك الوقــت ،أي مرحلــة مــا قبــل الديجيتــال ،وهــو
مــا لا تجــده فــي فرنســا وغيرهــا ،عـلاوة علــى
مجانيــة التعليــم حــال اجتيــاز اختبــار القبــول الصعــب ( )...كنــا
ّ
ً
ـخصا تقدمــوا للامتحــان ،نجحنــا ثلاثــة ،كنــت وشــوقي الماجــري مــن بينهــم».
 730شـ
وأكــد :قــد يكــون للتوانســة علاقــة أكثــر قربـ ًـا مــع الســينما الفرنســية ،لكــن بالنســبة لــي الســينما البولنديــة
متقدمــة جـ ً
ّ
ـدا ،وهــي ســينما عريقــة ،وعــدم التقــارب معهــا عيـ ٌ
ـب فينــا وليــس فيهــا ،وفيهــا أيقونــات ســينمائية
خالــدة مــن الصعــب حصرهــا ،ع ـلاوة علــى أنهــا بلــد يضــم كافــة أشــكال الفنــون ،وشــعبها مثقــف فــي هــذا
الجانــب ..كان ســائق التاكســي يعــرف أكثــر م ّنــا فــي تاريــخ الســينما البولنديــة والعالميــة ،وتندهــش حيــن
يناقشــك.
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مع شوقي الماجري
تعـ ّـرف الحصائــري إلــى شــوقي حيــن تقـ ّ
ـدم لاختبــار
معهــد الســينما فــي «بولونيــا» ،فالحصائــري كان،
وقبــل مرحلــة «الكــرم» ،يقطــن فــي منطقــة «بــاب
ســويقة» فــي تونــس ،وهــي منطقــة شــعبية للغايــة،
وحيــن تعــرف إلــى الماجــري ،اكتشــف ٌّ
كل منهمــا أن
الممثــل فتحــي الهـ ّ
ـداوي صديــق مشــترك يجمعهمــا،
وكان يتــردد رفقــة شــوقي إلــى مقهــى فــي «بــاب
ســويقة» ،وهنــاك اكتشــفنا أن كلينــا ينــوي التقــدم
لدراســة الســينما.
وشــدد فيصــل :فــي العهــد البورقيبــي ،ك ّنــا نعيــش
رفاهيــة كبيــرة ،فقــد درســت مجانـ ًـا فــي المرحلــة
الابتدائيــة والثانويــة والمعهــد العالــي للعلــوم
المســرحية ،ثــم درســت فــي بولنــدا بالمجــان،
ً
ً
إضافيــا
مبلغــا
وكانــت وزارة الثقافــة تقــدم لنــا
ً
بســيطا ،ولكــن لكــون الــدولار
بالــدولار ..قــد يبــدو
فــي بولنــدا مرتفعـ ًـا جـ ً
ـدا فــي فتــرة حكــم الحقبــة
الشــيوعية ،فقــد ك ّنــا مــن أثــرى الأثريــاء ،بــل إن
سـ ّ
ـت صحــف كانــت تصلنــا يوميـ ًـا عبــر الســفارة إلــى
حيــث نقيــم فــي الســكن الجامعــي ،بــل توفــر لنــا
مجانيــة
الحكومــة التونســية تذكــرة ســفر ســنوية
ّ
إلــى تونــس.
وأضــاف :الحكايــات كثيــرة مــع شــوقي ّ
«عدينــا
جيــدة فيهــا برشــا ضحــك ،وأوقــات عصيبــة
أوقــات ّ
قلــت علينــا فيهــا الفلــوس» ،حتــى أننــا «كنــا نذهــب
خلســة إلــى الأكاديميــة ،وقــل تطفــ ً
لا ،للمشــاركة
فــي بعــض الحفــلات ،والتمتــع بوجبــات الطعــام
المرافقــة لحف ـلات الأكاديميــة ..وكان لدينــا صديــق
ً
كثيــرا مــع
فلســطيني هــو ناصــر الجليلــي ،وعمــل
شــوقي ،وحيــن فتــح الثلاجــة لــم يجــد فيهــا شـ ً
ـيئا،
ولكونهــا كانــت شــبه فارغــة قــال لــو وضعتــم فيهــا
ً
فــأرا ستكســبون ثوابــه».

وذكــر الحصائــري أنــه ذات مـ ّـرة ،وبينمــا كان فيصــل
يقطــن فــي مدينــة أخــرى ،جــاءه الماجــري
وتبيــن لاحقـ ًـا أن متطرفيــن
وقــد تعــرض للضــربّ ،
بولندييــن ،ولأســباب عنصريــة ،قامــوا بالاعتــداء
عليــه لكونــه ،وهــو أســمر البشــرة ،يرافــق بولنديــة
شــقراء ذات عينيــن زرقاويــن ،غايــة فــي الجمــال،
الشــيوعية.
وكان ذلــك فــي مرحلــة نهايــة
ّ
وختــم فــي هــذا الجانــب :أنهيــت دراســتي فــي
الفتــرة المطلوبــة ،لكــن شــوقي كان ّ
ينفــذ أعمالــه
ببــطء ،ولــه طقوســه فــي كتابــة الســيناريو ،وإنجــاز
المهــام المكلــف بهــا ،فتأخــر عاميــن ع ّنــي قبــل أن
يتخــرج مــن بولنــدا.

الجنرال
وكشــف الحصائــري عــن أن قبــول الط ـلاب الثلاثــة،
وبينهمــا هــو والماجــري لدراســة الســينما فــي
بولنــدا ،جــاء علــى إثــر زيــارة الجنــرال البولنــدي
ياهــو جالســكي إلــى تونــس ،وتــم التوافــق خلالهــا
علــى التبــادل الثقافــي بيــن البلديــن ،وقــام ملحــق
ثقافــي تونســي بضــم هــذه المنــح ضمــن إطــار
اتفاقيــات التبــادل هــذه ،وكنــت وشــوقي أول مــن
ّ
تقــدم لهــذه الاختبــارات.
وتذكــر الحصائــري مــا قالــه لــه الملحــق الثقافــي،
حينــذاك ،بحيــث كان يتــم إنجــاز العديــد مــن
الاتفاقيــات الاقتصاديــة وغيرهــا بنظــام المقايضــة،
ً
ّ
نوعــا مــن الخمــور،
تقــدم لبولنــدا
فكانــت تونــس
فــي مقابــل الخشــب والكبريــت ..بــل إن منحــة
الدراســة الخاصــة بالســينما كانــت فــي إطــار مــا
تقدمــه تونــس لبولنــدا مــن خمــور.
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«أوربيت» في روما

«الجزيرة للأطفال»

ً
قســطا مــن البطالــة لعاميــن ،عمــل
وبعــد أن أخــذ
الحصائــري مــع شــبكة «أوربيــت» التلفزيونيــة
الســعودية ،وكان يعيــش فــي سويســرا حيــث
زوجتــه ،حينــذاك ،وكان الأمــر بالمصدافــة عبــر
ـدم بالطلــب عائـ ً
إعـلان فــي إحــدى الصحــف ،وتقـ ّ
ـدا
مــن سويســرا إلــى فنــدق «أبــو نــواس» بتونــس،
ليجــد نفســه مديـ ً
ـرا للإنتــاج فــي شــبكة تلفزيونيــة
ســعودية بالعاصمــة الإيطاليــة رومــا ،ولأربعــة عشــر
ً
عامــا.

بعدهــا عمــل الحصائــري فــي «الجزيــرة للأطفــال»،
وهــو يصــف العمــل الإبداعــي للأطفــال ومعهــم
بأنــه صعــب للغايــة ،خاصــة أن جــذب هــذه الفئــة
العمريــة بأعمــال وثائقيــة وتقديــم مضمــون جيــد
ً
ً
ٌ
إنتاجيــا ،ومــع
جــدا
أمــر ليــس بالســهل ،ومكلــف

ولفــت :كانــت تجربــة مهمــة ،باعتبــار أن تقنيــة
الديجيتــال بــدأت تظهــر فــي تلــك الفتــرة ،وكانــت
«أوربيــت» أول مــن يعتمــد النظــام الرقمــي عربيـ ًـا،
ومــن أوائــل مــن يعتمــده دوليـ ًـا ،قبــل أن تنتقــل إلــى
البحريــن فالإمــارات.

محمد بكري
فــي العــام  2002كان يعيــش فيصــل فــي رومــا ،وكان
شــوارع رومــا فارغــة فــي ذلــك الصيــف باعتبــار أن
ثمــة مبــاراة للمنتخــب الإيطالــي ،فــي وقــت تشــتغل
فيــه فعاليــة ســينمائية يشــارك فيهــا الســينمائي
الفلســطيني محمــد بكــري ،وكان ّ
يدخــن ســيجارة
تلــو الأخــرى ،لأجــده محمــد بكــري ،وكنــت التقيتــه
فــي مســرح وســينماتك القصبــة فــي رام اهلل ،خـلال
فعاليــة كنــت أغطيهــا لـ»أوربيــت» ،وكانــت تنظمهــا
ً
قادمــا لتقديــم مقاطــع مــن
«يبــوس» ..كان حينهــا
فيلمــه «جنيــن جنيــن» ،ولــم يكــن لديــه التمويــل
الكافــي ،وعرضــت عليــه إنجــاز المونتــاج وغيرهــا
مــن العمليــات اللازمــة داخــل «أوربيــت» ،ووافقـ ْ
ـت
الإدارة أن يتــم مونتــاج الفيلــم ،وتــم ذلــك ،وأقــام
ـدي وقتهــا ،وهــو الفيلم الذي اكتســب شــهرة
بكــري لـ ّ
بعــد منعــه فــي إســرائيل ،ولا يــزال بكــري يحاكــم
بســببه ..كان مديــر تلفزيــون «الجزيــرة للأطفــال»
تونسـ ً
ـيا ،وطلــب مقابلتــي ،وأرادنــي للعمــل معهــم.
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هــذا حققنــا مجموعــة هائلــة مــن الأعمــال فــي فتــرة
قصيــرة نسـ ً
ـبيا ،وكان لنــا حضورنــا البــارز فــي أهــم
المهرجانــات العالميــة.
وتذكــر :اقترحــت إنجــاز ســبعة أف ـلام قصيــرة مــع
ســبعة مخرجيــن عــرب بارزيــن يقدمــون عبرهــا
تجربــة تتعلــق بالطفــل ،وأنجــزت بالفعــل مــع
محمــد ملــص ،وإيزيــدور مســلم ،وأســامة فــوزي،
ونــوري بوزيــد ،وبرهــان علويــة ،وغيرهــم ،وكانــت
ً
جــدا ،وكانــت إحــدى أبــرز وأغنــى
مبــادرة مهمــة
التجــارب الســينمائية فــي الفتــرة التــي عملــت فيهــا
بـــ «الجزيــرة للأطفــال».

«عايشين»
وكان مــن أبــرز مــا أنجــزه الحصائــري خ ـلال عملــه
فــي الدوحــة ،فيلــم «عايشــين» ،كــرد علــى مــا حدث
ويحــدث مــن عــدوان علــى قطــاع غــزة« ،كانــت
الفكــرة أن نطلــب مــن مخــرج غيــر عربــي الحديــث
ً
ســينمائيا عــن غــزة ،وباعتبــاري أحمــل الجنســية
السويســرية ،ولــدي شــبكة علاقاتــي بأوربــا ،كان
الاختيــار علــى المخــرج نيكــولا باديمــوف ،ولــه
علاقــة وطيــدة بالقضيــة الفلســطينية والكثيــر
مــن الســينمائيين الفلســطينيين ( )...التقينــا فــي
الدوحــة خــلال يوميــن ،ولــم أكــن التقيتــه قبــل
ذلــك قــط ،وبعــد أســبوع مــن العــدوان علــى غــزة،
كان باديمــوف هنــاك ،وأقــام لفتــرة مــن الوقــت
فيهــا ،وكان المونتــاج فــي جنيــف ،لكــن الصناعــة
النهائيــة كانــت فــي الدوحــة بمشــاركته والمونتيــرة
المرافقــة لــه ،وحقــق الفيلــم حضـ ً
ـورا عالميـ ًـا مهمـ ًـا،
فقــد حملــه باديمــوف إلــى العالــم ..مــن المهــم أن
يحمــل مبـ ٌ
ـدع غيــر عربــي القضايــا العربيــة ،وخاصة

القضيــة الفلســطينية ،وكان الإنتــاج مشـ ً
ـتركا قطريـ ًـا
ً
سويســريا فــي نهايــة المطــاف».

«ميتافورا»
ـاج
قبــل العمــل فــي «ميتافــورا» ،وهــي شــركة إنتـ ٍ
ـج فيلميــن لصالــح
قطريــة ،أنجــز الحصائــري كمنتـ ٍ
ّ
«تأسســت الشــركة فــي
التلفزيــون السويســري..
ً
ُ
منتجــا لـ»جــو
وكنــت فــي العــام 2016
العــام ،2015
شــو» مــن حيــث أقيم ،فــي إســطنبول ،عبــر تلفزيون
ُ
إدراجــه فــي إطــار الـ»ســتاند
«العربــي» ويمكــن
أب كوميــدي» ،لكــن بعــد ثمانيــة أشــهر مــن بدايــة
ً
ّ
ــه ُع ْ
ــد ُ
جــدا.
خاصــة
ت إلــى تونــس لأســباب
إنتاج ِ
ِ
قســم
احــق ،جــاءت فكــرة تأســيس
وقــت ل
فــي
ٍ
ٍ
ٍ
للإنتــاج الســينمائي فــي «ميتافــورا» ،لجهــة ســينما
المؤلــف والســينما الهادفــة ،فطلبـ ُ
ـت أن ألتحــق بهــذا
القســم وأقــوده منــذ نيســان (أبريــل) .»2018
ُ
وتحض ُ
افــت فــي
ــر الســينما الفلســطينية
بشــكل ل ٍ
ٍ
إنتاجــات «ميتافــورا» ،عــن ذلــك قــال الحصائــري:
«ميتافــورا» إحــدى تكوينــات الشــركة الأم التــي
هــي «فضــاءات» ،وقــد دعمــت كثيـ ً
ـرا مــن الأف ـلام
الفلســطينية ،لكــن ليــس لكونهــا فلســطينية،
ّ
الجــادة
بــل لكونهــا تنــدرج فــي إطــار الســينما

ً
بدايــة منــذ
والمتميــزة ..المشــاريع التــي أنتجناهــا
 2017مــع فيلــم «واجــب» للمخرجــة الفلســطينية
آن مــاري جاســر ،وحتــى الآن ،كان أغلبهــا مــن
فلســطين ،وذلــك لكونهــا الأفضــل .الســينما
الفلســطينية متميــزة فع ـ ً
لا ،ولهــذا كان لهــا حضـ ٌ
ـور
بـ ٌ
ـارز فــي إنتاجــات «ميتافــورا» ..الأعمــال الأرقــى
والأجمــل هــي الفلســطينية .الآن ثمــة حالــة غريبــة
ومدهشــة فــي المشــاريع الســينمائية الفلســطينية،
ولعــل هــذا ّ
فســره المخــرج الفلســطيني رائــد
أنضونــي حيــن قــال بــأن مــا فعلــه الاحتــلال مــن
أجــل تشــتيت الفلســطينيين داخــل فلســطين إلــى
«كانتونــات» ،وخــارج فلســطين فــي دول اللجــوء
تنوعـ ًـا فريـ ً
والمنافــي ،صنــع ّ
ـدا لــدى مبدعــي الســينما
الفلســطينيين ،فلـ ٍّ
ـكل اهتماماتــه التــي تنعكــس علــى
الشاشــة ،لعــل هــذا ٌّ
تميــز الســينما
ســر مــن أســرار ّ
الفلســطينية .مأســاة الاحتــلال م َن َح ْ
ــت الســينما
تمي ً
ّ
يتكــرر.
ــزا قــد لا
الفلســطينية ّ
وأشــار الحصائــري إلــى أن «ميتافــورا» ُت ِع ُّ
ــد
ً
مكتفيــا
لإنتاجــات مهمــة للغايــة فــي العــام ،2022
ً
ً
جــدا مــع
جيــدة
بالقــول :ســوف تســمعون
أخبــارا ّ
راكــم علــى الإنجــازات
بدايــة العــام المقبــل ،بمــا ُي ِ
الســابقة.
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مقـــاــبـــالت
صناعة سينمائية
ولَ َف َ
ــت الحصائــري إلــى أن الصناعــة الســينمائية
ُ
تغيــب عــن غالبيــة الــدول
بمفهومهــا الشــامل
ّ
ّ
تتــوزع
تتطلــب اختصاصــات
العربيــة ،هــي التــي
ً
بدايــة مــن الكتابــة
أي فيلــم،
علــى مراحــل إنتــاج ّ
حتــى التوزيــع والبيــع ،وهــذا مـ ُّ
ـرد ُه إلــى عــدم توفــر
مصــادر تمويــل للســينما العربيــة ،وهــو مــا َ
أدر َك ْتـ ُـه
«ميتافــورا» ،التــي تشــارك فــي إنتــاج مــا نــراه
الأفضــل.
ً
ـتنكرا :مــا هــي الــدول العربيــة
وتســاءل فيصــل مسـ
التــي تقــوم اليــوم بدعــم الإنتاجــات الســينمائية
للمبدعيــن فــي هــذه البلــدان ،بطريقــة منتظمــة
ّ
ســنوي ًا؟ تونــس تنتــج إنتاجــات مهمــة بــل تــكاد

تكــون الأهــم ،لكــن لا يوجــد قاعــات ســينما حقيقيــة
تتجــاوز العشــرين فــي كامــل الجمهوريــة ،وعليــه لا
يمكــن فــي ظــل غيــاب سياســات واســتراتيجيات
ـة والســينمائي خاصـ ً
لتفعيــل العمــل الثقافــي عامـ ً
ـة
ً
خاصــة أن الكثيــر
أن ننهــض بهكــذا صناعــات،
ً
أمــرا
مــن الــدول تتعاطــى مــع الثقافــة باعتبارهــا
ثانوي ً
ّ
ّ
الهامشــيين
مهــم ،قــد يخــص بعــض
ــا وغيــر
ّ
ومــا َّ
تبقــى مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة ،وهــذا
ُّ
تخصصهــا
ينعكــس فــي طبيعــة الموازنــات التــي
هــذه الــدول لدعــم وتطويــر الفعــل الثقافــي فيهــا،
فثمانيــن بالمئــة مــن نســبة إنتــاج أي فيلــم عربــي
هــي فــي الغالــب غربيــة المصــدر.

فــي ظـ ّـل هذا الواقــع ،وفي ظـ ّـل غيــاب الاختصاص،
نجــد أن المخــرج هــو صاحــب النـ ّ
ـص غالبـ ًـا ،وليــس
بالضــرورة أن المخــرج المبــدع يقــرأ كثيـ ً
ـرا ليلتفــت
إلــى أعمــال يتكــئ عليهــا لأفلامــه الروائيــة القادمــة،
ثــم إننــا نريــد أن نلحــق قطـ ً
ـارا فا َتنــا أساسـ ًـا.
ّ
المنصــات العالميــة
وشــدد الحصائــري :مــن يمتلــك
يمتلــك الســينما ،ومهمــا صنعنــا من أفـلام مهمة دون
ّ
منصــات ذات شــهرة عالميــة لــن يكــون لنــا حضورنــا

الــذي ننشــد ،لــذا علينــا أن نشــتغل علــى السياســات
ً
بقي ْ
فرديــة.
ــت الجهــود والإنجــازات
الثقافيــة ،وإلا َ
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ّ
فحلقــوا عاليـ ًـا فــي
إيرانيــون أدركــوا هــذا الســر،
ال ّ
عالــم الســينما ،علــى الرغــم مــن التضييقــات التــي
يعانــي منهــا المخــرج الإيرانــي.

ٌ
فيلمها
وراء
ا
عم
حديث
لينا سويلم ..
ّ
ِ
''جزائرهم''!

المهرجان

بقلم :مهند ياسني

َّ
وشــد َد الحصائــري علــى أهميــة انتظــام مهرجــان
ســينمائي فــي فلســطين كمهرجــان أيــام فلســطين
افت ِت َ
الســينمائية ،والــذي ُ
ــح هــذا العــام بفيلــم
شــاركت «ميتافــورا» بإنتاجــه ،وقــال :المهــم فــي
فيلــم «الغريــب» لأميــر فخــر الديــن أنــه يتحــدث
عــن الجــولان ..كان مهمـ ًـا بالنســبة لـ»ميتافــورا» أن
ـن يعنيهــم الأمــر ،مــا
تصــل أعمالنــا إلــى وجــدان َمـ ْ
ِّ
يؤكــد أن رؤيتنــا فــي آليــة العمــل ،وبعــد «الرجــل
َ
بــاع ِظ َّل ُ
ــه» العــام الماضــي ،ومــا ســب ََق ُه ومــا
الــذي
لَ ِح َقـ ُـه ،ومــا ســيأتي فيمــا بعــد ،تســير فــي الطريــق
الصحيــح.

فيلم «جنين جنين»
وختــم حصائــري :بعــد هــذه التجربــة الطويلــة
والمتنوعــة فــي إطــار الإنتــاج الســينمائي ،يمكننــي
القــول إن فيلــم «جنيــن جنيــن» لمحمــد بكــري هــو
مــن حملنــي إلــى هــذا العالــم« ..لــم أكــن منتجـ ًـا ،بــل
أصبحــت منتجـ ًـا مــن خ ـلال نظــرة النــاس لــي فــي
ٌ
ّ
قناعــة
فتكونــت مــع الوقــت
أعقــاب فيلــم بكــري،
ـدي بــأن عالــم الإنتــاج قــد يناســبني أكثــر مــن
مــا لـ ّ
الإخــراج ،وهــو مــا كان».

ماهيــة قصــة جـ ّ
«كبـ ُ
ـدي
ـرت وأنــا أســأل نفســي عــن
ّ
وجدتــي الجزائرييــن عائشــة ومبــروك ،لأنهمــا وصلا
إلــى فرنســا في خمســينيات القــرن الماضــي قادمين
مــن شــرق الجزائــر ،ولــم يســبق أن حكيــا لنــا ،ولــو
ـدة ّ
ُ
صمتهمــا دائمـ ًـا
قص َتهمــا وتاريخهمــا..
ـرة واحـ ٍ
لمـ ٍ
ـادة عليــه .فجـ ً
مــا كان يربكنــي ،لكننــي كنــت معتـ ً
ـأة،
ســنوات ،انفصــلا عــن بعضهمــا ،بعــد
وقبــل أربــع
ٍ
 62عامـ ًـا قضياهــا معـ ًـا ..كانــت جدتــي ،حينهــا ،فــي
الثانيــة والثمانيــن مــن عمرهــا ،بينمــا يكبرهــا جــدي
بث ـلاث ســنوات .لــم أســتوعب ،كمــا لــم أفهــم لمــاذا
حصــل ذلــك ،ولمــاذا كان هــذا الانفصــال الغريــب.
فــي هــذه المرحلــة قـ ُ
ـررت أن أحمــل الكاميــرا وأبــدأ
بتصويرهمــا».
هكــذا بــدأت المخرجــة الجزائريــة الفلســطينية
الفرنســية لينــا ســويلم حديثهــا عــن فيلمهــا الوثائقي
وي ْع َ
«جزائرهــم»ُ ،
ــرض ضمــن فعاليــات مهرجــان
أيــام فلســطين الســينمائي الدولــي بدورتــه الثامنــة
للعــام .2021

فــي حديثهــا هــذا مــع الإعلاميــة الفلســطينية ليانــة
ً
وتحديــدا فــي برنامــج «الثقافــة» عبــر
صالــح،
شاشــة «فرانــس  »24العربيــة ،أشــارت ســويلم
ـت ار َت َبـ َ
إلــى أنهــا اكتشــفت أن هــذا الصمـ َ
ـط بقصــة
هجرتهمــا وانس ـلاخهما مــن وطنهمــا الجزائــر ،وأنــه
كان وراء عــدم نقــل حكايتهمــا لوالــدي أو لــي
َ
ومــن ُيجايلوننــي« ..الكثيــر مــن الجزائرييــن مـ ّـروا
ً
ســائدا
بصعوبــات الهجــرة ،وهــذا الصمــت يبــدو
لــدى الكثيــر مــن العائــلات ،لكــن الجيــل الجديــد،
جيلــيُ ،يريــد الحقيقــة ..يريــد َ
«ف ْه َ
ــم القصــة».
ماهيــة قصــة جـ ّ
«كبـ ُ
ـدي
ـرت وأنــا أســأل نفســي عــن
ّ
وجدتــي الجزائرييــن عائشــة ومبــروك ،لأنهمــا وصلا
إلــى فرنســا في خمســينيات القــرن الماضــي قادمين
مــن شــرق الجزائــر ،ولــم يســبق أن حكيــا لنــا ،ولــو
ـدة ّ
ُ
صمتهمــا دائمـ ًـا
قص َتهمــا وتاريخهمــا..
ـرة واحـ ٍ
لمـ ٍ
ـادة عليــه .فجـ ً
مــا كان يربكنــي ،لكننــي كنــت معتـ ً
ـأة،
ســنوات ،انفصــلا عــن بعضهمــا ،بعــد
وقبــل أربــع
ٍ
 62عامـ ًـا قضياهــا معـ ًـا ..كانــت جدتــي ،حينهــا ،فــي
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«أتواج ُ
َ
ّ
بهويتيــن :فلســطينية
ــد فــي فرنســا
ِّ
تشــكل بمجموعهــا
وجزائريــة ،وهــذه الهويــات
ـة الكبيـ َ
الهويـ َ
َّ
ـرة ِل ِلينــا ،لكــن دائمـ ًـا كنــت أشــعر أننــي
ّ
الهويــة الجزائريــة ،ولأننــي
لا أعــرف الكثيــر عــن
ُ
ماهيــة
تعلمــت فــي فرنســا؛ فقــد كنــت أعــرف
ّ

الثانيــة والثمانيــن مــن عمرهــا ،بينمــا يكبرهــا جــدي
بث ـلاث ســنوات .لــم أســتوعب ،كمــا لــم أفهــم لمــاذا
حصــل ذلــك ،ولمــاذا كان هــذا الانفصــال الغريــب.
فــي هــذه المرحلــة قـ ُ
ـررت أن أحمــل الكاميــرا وأبــدأ
بتصويرهمــا».
هكــذا بــدأت المخرجــة الجزائريــة الفلســطينية
الفرنســية لينــا ســويلم حديثهــا عــن فيلمهــا الوثائقي
وي ْع َ
«جزائرهــم»ُ ،
ــرض ضمــن فعاليــات مهرجــان
أيــام فلســطين الســينمائي الدولــي بدورتــه الثامنــة
للعــام .2021
فــي حديثهــا هــذا مــع الإعلاميــة الفلســطينية ليانــة
ً
وتحديــدا فــي برنامــج «الثقافــة» عبــر
صالــح،
شاشــة «فرانــس  »24العربيــة ،أشــارت ســويلم
ـت ار َت َبـ َ
إلــى أنهــا اكتشــفت أن هــذا الصمـ َ
ـط بقصــة
هجرتهمــا وانس ـلاخهما مــن وطنهمــا الجزائــر ،وأنــه
كان وراء عــدم نقــل حكايتهمــا لوالــدي أو لــي
َ
ومــن ُيجايلوننــي« ..الكثيــر مــن الجزائرييــن مـ ّـروا
ً
ســائدا
بصعوبــات الهجــرة ،وهــذا الصمــت يبــدو
لــدى الكثيــر مــن العائــلات ،لكــن الجيــل الجديــد،
جيلــيُ ،يريــد الحقيقــة ..يريــد َ
«ف ْه َ
ــم القصــة».
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التاريــخ الفرنســي ،ولأننــي كنــت أذهــب إلــى
فلســطين لرؤيــة أهلــي هنــاك؛ كنــت أعــرف التاريــخ
الفلســطيني ،لكــن لــم يكــن لــي اتصـ ٌ
ـال مــع الجزائــر،
ومــا كنــت أعرفــه عنهــا هــو مــا كانــوا يعلموننــا ّإيــاه
فــي مــدارس فرنســا ،بمعنــى أن روايــة الجزائــر
هــي روايــة فرنســية بالنســبة لــي .لــم أكــن أعــرف
منطقــة فــي الجزائــر تعــود أصــول جــدي
ل ّأي
ٍ
وجدتــي ،ولــم أكــن أعــرف كيــف َّأث َ
ــر الاســتعمار
مهم ً
والحــرب علــى حياتهمــا ،فــكان ّ
ــا بالنســبة لــي
أن أع ُبـ َ
ـر مــن خلالهمــا َلف ْهـ ِـم ّ
هويتــي الجزائريــة .عبــر
ّ
ـط مــا بيــن جـ ّ
ـت الربـ َ
الفيلــم حاولـ ُ
وجدتــي ومــا
ـدي
بيــن ماضيهمــا ،وفــي الوقــت ذاتــه مــا بينــي وبيــن
ّ
هويتــي الجزائريــة ،والذاكــرة الجزائريــة الجمعيــة».

الفكــرة رغــم صعوبــة الأمــر ،لكــن بــدا مــع الوقــت
لا ،خاصـ ً
أنــه يتحــدث ،ولــو قلي ـ ً
ـة عندمــا أحضـ ُ
ـرت
َ
صــور القريــة.
تقــول ِلينــا :بالنســبة لــي ،الذاكــرة الجمعيــة هــي
ـخصية ،وإذا كان الشــخص لا
مجموعــة ذاكــرات شـ
ّ
يعــرف ذاكرتــه الشــخصية ،فمــن الصعــب أن يكــون
جـ ً
ـزءا مــن الذاكــرة الجمعيــة ،وعــن طريــق الفيلــم
كان مهمـ ًـا لــي معرفــة ذاكرتــي الشــخصية مــن أجــل
جــزء مــن ذاكــرة الجزائرييــن
الإحســاس بأننــي
ٌ
ـت َ
الجمعيــة ،وهــذا مــا حاولـ ُ
عم َلـ ُـه فــي الفيلــم.

جــزء مــن القصــة
يســمح للجمهــور بالشــعور بأنــه
ٌ
ـزء مــن العائلــة فــي آن ،وأن يرتبــط فيهــا ،فهــذا
وجـ ٌ
الفيلــم ليــس عــن عائلتــي فقــط؛ لكنــه عــن الصمــت
أيضـ ًـا ،وعــن الهجــرة الجزائريــة ،ويبــدأ مــن قصـ ٍـة
ً
ً
ً
رويــدا
رويــدا
جــدا ،قبــل أن يتحــول
شــخصية
ٍ
ــة.
لقصــة
ّ
جمعي ٍ
ٍ

هنــاك اليــوم الكثيــر مــن الأفــلام الجزائريــة
َ
ُّ
موضــوع الذاكــرة ،لكــن أشــعر
تخــص
الوثائقيــة
ً
معركــة لتحريــر الذاكــرة ،فيلمــي
أن فيلمــي ليــس
مر َّكـ ٌ
ـب بيــن الذاكــرة الشــخصية والذاكــرة الجمعيــة،
ً
جــدا
شــخصي
مــكان
وأتعامــل مــع الذاكــرة مــن
ٍّ
ٍ

ّ
الممثــل الجزائــري الفرنســي زيــن
ولينــا هــي ابنــة
الديــن ســويلم ،وابنــة الممثلــة الفلســطينية هيــام
عبــاس ..تقــول عــن نفســها :أنــا ث ـلاث ّ
هويــات فــي
الوقــت نفســه ،لكــن عب َ
ْــر الفيلــم ِب ُّ
ــت أفهــم أكثــر
حــول التاريــخ الجزائــري ،وأســتطيع أن أكــون
ً
الجمعــي ،لــذا كان
جــزءا مــن التاريــخ الجزائــري
ّ
مــن المهــم الذهــاب إلــى المــكان الــذي كنـ ُ
ـت أشــعر
أنــه مــن الصعوبــة عليهــم الحديــث عنــه ،ولا أعــرف
لمــاذا يســتصعبون الحديــث عــن هــذا المــكان..
فــي النهايــة رأيـ ُ
ـت المــكان دون رؤيــة النــاس ،لكــن
ً
ُ
كثيــرا مــن الأشــياء ،منهــا أن هــذا المــكان
فهمــت
ٌ
ٌ
مختلــف ،كان جميــ ً
موجــودة فيــه ،وأن
لا أننــي
أمشــي علــى الأرض التــي و ِلـ ُ
ـدوا عليهــا ،وكان ّ
مهمـ ًـا
لــي أن أذهــب إلــى هنــاك للعــودة مــع صــور المــكان.

َ
أصعـ ُ
أن جدي
واعترفــت ســويلم:
ـب مــا فــي الفيلــمَّ ،
ُّ
لــم يكــن يريــد أو ُي ِح ّ
التحــدث عــن ماضيــه،
ــب
ً
ــت أ َّن ُ
ّ
ُ
وخ ْل ُ
ورضخــت لهــذه
أبــدا،
يتحــدث
ــه لــن
ِ
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كتفاحة ُز ِرعَ ْ
ت يف غري تُ ْر َب ِتا!
''الغريب'' ..
ٍ
بقلم :سماح بصول

ّ
يقــدم المخــرج أميــر فخــر الديــن فــي فيلمــه
ً
فوتوغرافيــة متق َن َ
ً
ــة التفاصيــل،
صــورا
«الغريــب»
َّ
ّ
معــز َز ًة
وبــطء،
بهــدوء
تمــر الواحــدة تلــو الأخــرى
ٍ
ٍ
بموســيقى تصويريــة جميلــة؛ تأخــذ مــا تحتــاج
ً
معــا
مســاحة علــى شاشــة العــرض ،وتنســج
مــن
ٍ
َ
تت ِخ ُ
حكايــات َّ
ــذ لهــا مــن «عدنــان»
مجموعــة
ٍ
ٌ
ً
ٌ
قــادر علــى
مهــزوم ،غيــر
بطــل
ضحيــة .فعدنــان
ٍ
التحكــم فــي مصيــره ،يســير دولاب الحيــاة وهــو
فيــه ،أيامــه ولياليــه مــا هــي إلا ردود أفعــال علــى
مــا يحــدث.

بتفســيرات ُ
ـاهد ،دافعـ ًـا إيــاه للبحــث والتحليــل
المشـ ِ
َّ
والــز ّج بنفســه فــي اختيــار المعانــي .كان يكفينــي
ـاهد تقـ ّ
ـدم لــي
أن أس َت ْشـ ِـع َر الرســالة مــن خ ـلال مشـ ِ
معرفــة حــول الحالــة الوجوديــة
مــا أحتاجــه مــن
ٍ
والإنســانية والسياســية لأهالــي الجــولان .هــؤلاء
الــذي يعيشــون علــى أرضهم تحت احتـل ٍال لا ُيواجه
يوميـ ًـا بالــدم ،لكــن هــذا الــدم ممـ ٌ
أي
ـزوج بالحليــبْ ،
بالحيــاة منــذ الــولادة حتــى الآن ،ليــس دمـ ًـا بمعنــى
ّ
وتطورهــا
القتــال بــل شــائبة تع ّكــر صفــو الحيــاة
الفطــري لــلأم ســوريا.
الطبيعــي ،والانتمــاء
ّ

تبــدأ حــرب كينونــة عدنــان ووجــوده مــن الســؤال
الفلســفي حــول علاقتنــا بالأهــل ،هــل نولَـ ُ
ـد لنكــونَ
ذواتـ ًـا مسـ ّ
ـد ل ُن َغـ ّ
أم نولَـ ُ
ـتقل ًة ْ
ـذي غـ َ
ـرور َمــن َولَدونــا،
ف ُن ُ
تســاؤل -إلــى إرضائهــم،
طيعهــم ونســعى -دون
ٍ
نها ُبهــم ونخشــى عصيانهــم .إذا رضــوا عنــا
كافؤونــا ،وإذا أغضبناهــم عاقبونــا ،وإذا َ
رد ْدناهــم
خائبــي الأمـ َـل قطعــوا أمامنــا بعــض ُسـب ُِل الخـلاص
فــي الحيــاة .يؤ ِل ُمنــا كل ذلــك ،لكننــا ُنعيــد اجتــرار
التجربــة حينمــا نصبــح آبــاء!

ــه ذي الثــلاث أرجــل ،يمكنــه َّ
ــير
عدنــان،
الس ْ
ككلب ِ
ِ
لكنــه يف َت ِقــد للقاعــدة الصلبــة حيــن يحتــاج الثبـ َ
ـات
علــى الأرض ،وكذلــك هــو الحــال لمــن يعيشــون
ــر مزروعاتهــم،
حياتهــم يزرعــون ويأكلــون مــن َث َم ِ
ـن حنينهــم أبـ ً
ـدا إلــى المــكان
يولــدون وي ِلــدون ،لكـ َّ
ُ
الــذي تـ َّ
اقتطاعهــم منــه .وكمــا تنهــش الــكلاب هــذا
ـم
الكلــب وتســتقوي عليــه ،ينهــش الاحت ـلال أراضــي
الجــولان وثرواتــه ،ينهــش تطــور الحيــاة الطبيعــي
يحـ ُّ
ـد مــن إمكانياتهــم فــي العمــل والنمــاء؛
للنــاسِ ،
لكــن ..كمــا تنتظــر «ليلــى» عــودة أبيهــا عدنــان إلــى
البيــت ،هنــاك وطــن بانتظــار عــودة ســ ّكان القــرى
الخمــس إليــه.

ــة أبيــه مــا يجعلــه
ليــس حرمــان عدنــان مــن َت ِر َك ِ
ً
غريبــا ،ليــس فشــله فــي الحصــول علــى شــهادة
ً
الطــب ،ليــس فــي ُش ْ
هربــا
ــر ِبه المســتمر للكحــول
مــن الواقــع ،ليــس باختيــاره الســكن فــي الحقــل
بعيـ ً
ـدا عــن زوجتــه وابنتــه ،وليــس البرد الــذي يفتك
الث َمــر ،بــل كلهــا مجتمعـ ً
بشــجرات ّ
في ْت ِلـ ُـف َّ
ـة،
التفــاح ُ
ــو ٍر َ
كث ْ
وعدنــان يقــف أمامهــا َ
ــك وســط حلبــة
منه ٍ
صيب مق َت َل ُ
أي ِّ
ُ
ُ
ــه
ســت
الســهام
المصارعــة ،لا يــدري ّ
و ُتنهــي معاناتــه إلــى الأبــد.
لــم أكــن أرغــب بالاســتماع إلــى خطــاب عدنــان
الــذي كســر الحــوارات القصيــرة وجــاء طويــ ً
لا
ً
كاشــفا الكثيــر ممــا
ُي َع ِّبــر عــن آلاف الجولانييــن
ً
َّ
محكومــا
ــي الكتمــان
كان
يتوجــب أن يبقــى َط ّ
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أفـــــــــــالم
ويرفــع منســوب الحاجــة إلــى نــار الحطــب ونــار
ـب آخــر
الكحــولُ .يضــاف إلــى كل هــذا قصــة غريـ ٍ
غادرهــا إلا ميتـ ًـا مجهــولاً.
يدخــل حيــاة عدنــان ولا ُي ِ
يــرى عدنــان فــي إحــدى جولاتــه بمحــاذاة الشــريط
ً
غامــر لإنقــاذه .يحمــل علــى
الحــدودي
مصابــاُ ،
في ِ
ثــان غيــر ْ
نف ِســهُ ،يعطيــه مــا
كتفيــه قصــة
ٍ
غريــب ٍ
ً
بعضــا مــن
شــار ُكه
وعــونُ ،ي
دفء
يســتطيع مــن
ٍ
ِ
ٍ
ابتســاماته التــي لا تطــول ،ويحمــل عنــه ِث َق َ
ــل
ــه العائليــة التــي ْأل َز َم ْت ُ
ــه بالعــودة العكســية
حكايت ِ
ِ
 العــودة مــن الوطــن الأكبــر إلــى الوطــن الأصغــر.قادمـ ًـا مــن ســوريا ،يبحــث الغريــب عــن بيــت جـ ِّ
ـده
قريــة َّ
ــه ُت ْص ِب ُ
ــح هــذه الرغبــة
فــي
ــة ،وبمو ِت ِ
مهد َم ٍ
ٍ
ً
واجبــا علــى عدنــان الــذي ُي َلبّــي النــداء.
مهم ً
إضافي ً
قــد َم للإطــار ُب ْع ً
مــوت الغريــب َّ
ــا ّ
ــا،
ــدا
ّ
فــي علاقــة الجولانييــن مــع مــا يمكــن أن َي ِفـ َ
ـد إليهــم
مــن الوطــن ،فــي التخ ُّبــط الناتــج مــن الأزمــة التــي
ُ
تعيشــها بلادهــم ،وحاجتهــم للبطــل.
يتغيــر
«إن التفاحــة التــي تنمــو فــي غيــر ُت ْر َب ِتهــا
ّ
ٌ
ٌ
ُ
واضــح مــن المخــرج
موقــف
طعمهــا»  ..لعــل هــذا

تجــاه قضيــة الانتمــاء والشــعور العــام بالغربــة ،لكــن
المأخــذ علــى الفيلــم ُ
وم ْخ ِر ِجــه هــو تصويـ ُـر ُه لعلاقـ ٍـة
مر َّك َبـ ٍـة مــع الاحت ـلال ،فمــا مــن َشـ ٍّ
ـك أن الاحت ـلال
صم ُت ُ
الصامــت للجــولان مهمــا بلــغ ْ
ــه لا يمكــن أن
جنــدي
ُيفضــي إلــى هــذه الحــال مــن ســعة صــدر
ٍّ
يســتدفئ بحديــد ســل ِاح ِه المضمــوم إلــى صــدره!
لــذا فــإن َ
شــاهد التــي تــدور فيهــا النقاشــات
الم
ِ
شــيء
بيــن الجولانييــن وجنــود الاحتــلال فيهــا
ٌ
مــن النعومــة التــي تبــدو كتفاحـ ٍـة ُز ِر َعـ ْ
ـت فــي غيــر
تربتهــا!

ـري،
جميـ ٌـل هــذا الفيلــم فــي أســلوب صناعتــه البصـ ّ
ٌ
يليــن
جميــل فــي اختياراتــه للأماكــن واللقطــات،
ُ
الم ْث َقــل بالخيبــاتُ ،
ويقســو علــى َب َط ِلــه ُ
حالـ ُـه ُت ْشـ ِـب ُه
َ
لشــيء لا
انتظــار
حالــة
حالَنــا نحــن الذيــن نعيــش
ٍ
ٍ
ٌ
نعــرف مكنو َن ُ
شــائكة،
محاطــة بأســل ٍاك
ــه ،إرادتنــا
ٍ
ّ
وبوابــات الهــروب المفتوحــة أمامنــا أضيــق مــن
رغبتنــا بالثبــات .نصبــح أبطــالاً
للحظــة ثــم نعــود
ٍ
إلــى خيمــة اللجــوء – صــدر ٍّ
أم أو جــدران بيــت أو
ور ُثهــا للاحقيــن
حضــن حبيــب أو ص ـلاة أو رســالة ُن ِ
َّ
المؤقــت لــن يــدوم.
بنــا قائليــن لهــم إن هــذا الوضــع

التشــتت َ
ــت بكامــل َّ
انع َك َس ْ
ُّ
قو ِتهــا فــي
لعــل حالــة
ـص عديـ ٌ
ـت قصـ ٌ
هــذا الفيلــم .ففيــه اج َت َم َعـ ْ
ـدة يربــط
ـخص واحـ ٌ
بيــن محاورهــا شـ ٌ
ـد ،لكنهــا ُت َشـ ِّـت ُ
ت بعضـ ًـا
مــن تعاطفنــا أو اســتيعابنا العميــق للبُعــد الإنســاني
الكامــن فــي ٍّ
كل منهــا .فهنــاك قصــة علاقــة عدنــان
الشــائكة مــع والــده ،وقصــة ابتعــاده عــن زوجتــه،
وقصــة اقتــراح الزوجــة للهجــرة ورفضــه ،وقصــة
ً
ابنــة تعكــس جيــ ً
جديــدا يراقــب مــا يحــدث.
لا
ٍ
هنــاك قصــة البــرد ّ
ً
بعضــا
يغلــف المــكان ويعرقــل
مــن أوجــه الحيــاة المصيريــةُ ،ي ْت ِل ُ
ــف المحصــول،
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''فلسطني الصغرى'' :راهن ّية املأساة
التاريخية
ّ
ُ
يتبــادر إلــى الذهــن بعــد
أنســب مــا
لعــل مــن
ِ
الانتهــاء مــن ُمشــاهدة فيلــم «فلســطين الصغــرى»
الوثائقــي التســجيلي ،للمخــرج عبــد اهلل الخطيــب،
ـي الراحــل
بيــت الشــعر الــذي كتبـ ُـه الشــاعر العراقـ ّ
محمــد مهــدي الجواهــري فــي قصيــدة «أيهــا ال ُ
أرق»
ويقــول فيــه:
ٌ
ّ
يتمشــى معــي
جبــل ...
أنــا عنــدي مــن الأســى
ُ
ينتقــل
و
ـطيني الــذي لــم يســقط بالتقــادم،
ذلــك الأســى الفلسـ
ّ
َ
الراهني َ
تاريخي ُت ُ
ُ
الطزاجــة،
ــة ولا
ــه لا
فقــده
ولــم ُت
ّ
ّ
قدريــة مــاُ ،تل ُ
كأنمــا ّ
ّ
احــق هــذا الشــعب منــذ
ثمــة
عامــا فــي ّ
أكثــر مــن ســبعين ً
ــه وترحالــه.
حل ِ
ُ
ّ
الشــريط الســينمائي «فلســطين الصغــرى»
يمتــد
مخيم
علــى تســعين دقيقــةُ ،صـ ِّـورت بكاملهــا داخـ َـل
ّ
اليرمــوك للاجئيــن الفلســطينيين ،جنــوب العاصمــة
الســورية دمشــق ،فــي الفتــرة مــا بيــن ،٢٠١٥ – ٢٠١٣
وهــي الفتــرة التــي فــرض خلالَهــا النظـ ُ
ـوري
ـام السـ ّ
خانقــا علــى مــن ّ
وحلفـ ُ
ً
ـاؤه حصـ ً
تبقــى مــن سـ ّكان
ـارا
المخيــم ُ
ـد َر عددهــم بنحــو ً ٤٥
(قـ ّ
ألفــا) ،ويجمـ ُ
ـع مــا
ّ
بيــن التوثيــق والتســجيل معـ ًـا.
ـى عــام ،يســعى الفيلم
التوثيــق ،بمــا يحملـ ُـه مــن معنـ ً
وثيقــة ّ
ً
دال ً
مــن خلالــه لأن يكــون
ــة علــى معايشــة
السـ ّكان لواحــدة مــن أقســى فصــول رواية الإنســان
ـطيني منـ ُ
ـذ احت ـلال ب ـلاده.
الفلسـ
ّ
ُ
خصوصيــة مــن
بمعنــاه الأكثــر
والتســجيل،
ّ
ٌّ
نصــوص كتبهــا
مســتمد مــن
عموميــة التوثيــق،
ّ
ٍ
خــرج وجمعهــا ل ً
ُ
ُ
احقــا فــي كتــاب «قواعــد
الم
الحصــار الأربعــون» ،ومسـ ٌّ
ـتمد ،بالتــوازي ،مــن كــون
ُّ
يصــح
مخــرج الفيلــم ،هــو أحــد أبطالــه .وإذا كان
ِ
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تمام هنيدي
بقلمّ :

الم َ
إطـلاق صفــة البطولــة علــى ُ
حاصريــن ،فقــد كان
الخطيــب أحــد أبطــال الحصــار ً
أيضــا.
أن المخـ َ
ً
غيـ َ
فيلمــا عن نفسـ ِـه ،ولا عن
ـرج لــم يصنــع
ـر ّ
والدتــه ،أم محمــود ،الممرضــة المتطوعــة ،والســيدة
التــي ُتشـ ُ
ـبة للكهــول
ـبه «بابــا نويــل الحصــار» بالنسـ ِ
ـق ،لا
والأطفــال المحاصريــن فــي مر ّبـ ٍـع ّ
ـق خانـ ٍ
ضيـ ٍ
َ
يت ُ
ّ
للتفكيــر بأكثــر ممــا
فيــه
مجــال
أمــل ولا
ِ
ِ
ســع ل ٍ
ُ
أدويــة
للكهــول مــن
تحملــه هــذه المــرأة
مكــن أن
ُي
ُ
ٍ
ِ
ّ
ســاعات
تمــد حياتهــم المؤقتــة
إضافيــة .وبواليــنَ
ّ
ٍ
المخـ ُ
ـكاكر للصغــار ،الذيــن حيــن ســألهم ُ
وسـ َ
ـرج فــي

َ
أجــاب أحدهــم
نهايــات فيلمــه عمــا يحلمــون بــه
ِ
أم ُ
ُ
يحلــم بــأن يــرى ّ
ــه ويــأكل الخبــز ،بينمــا
بأ ّنــه
ـاب آخــر بأنـ ُـه يحلـ ُ
أجـ َ
ـم بــأن يــأكل الس ـ ّكر!

َ
قــال فــي
وإذا كانَ ريــاض الصالــح الحســين
ـو أربعيــنَ ً
قصيدتـ ِـه «قلـ ٌ
عامــا:
ـب مكســور» قبــل نحـ ِ
اجمع الرجال وقل لهم:
ِ
ً
لصوصا
نحن لسنا
ُ
ُ
ساعات في اليوم
نعمل ثماني
إننا
ٍ
ومن ّ
حقنا أن نأكل السفرجل.
...
ُ
عمــا َ
فعل ُ
ان ُ
ُّ
التســاؤل ّ
ــم
يصــح
فقــد
ــه ُســ ّك ُ
الم ّ
خي ِ
ّ
َ
حصــار الجــوع؟ مــا الــذي
يســتحقوا عليــه
لكــي
ُ
ُ
أطفــال ليحلمــوا بالســ ّكر؟!
فعلــه ال
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تاريخيا
ً
ُ
ُ
بقــرار
١٩٥٧
العــام
فــي
اليرمــوك
ــم
مخي
ئ
نشــ
أ
ّ
َ
ٍ
أرض لا
مــن الحكومــة الســورية ،علــى قطعــة ٍ
تتجـ ُ
ـاوز  ٢،١كــم ،فــي ضواحــي العاصمــة الجنوبيــة.
ليحتـ َ
ـض قسـ ًـما مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن
ـوم ســوريا عــام  ١٩٤٨حوالــي
كان عددهــم فــي عمـ ِ
 ٧٥ألــف لاجــئ ،جــاء أغلبهــم مــن مــدن الشــمال
ّ
مخي ًمــا
وتوزعــوا علــى أربعــة عشــر
الفلســطيني
ّ
علــى الأراضــي الســورية ،وقــد كان اليرمــوك أكبــر
المخيــم
ـرور الزمــن اتســع
هــذه
ّ
ّ
المخيمــات .ومــع مـ ِ
َ
َ
بــات نقطــة
وازداد عــدد ســ ّكانه باضطــراد ،حتــى
ُ
بقلــب
تربــط الأحيــاء الجنوبيــة
اتصــال مباشــرة
ِ
ٍ

العاصمــة.

ّ
تحــول اليرمــوك
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي
آمــن للمعارضيــن الســوريين الذيــن
إلــى مــل ٍاذ
ٍ
ّ
التخفــي عــن أعيــن المخابــرات وأذرع
يحاولــون
ُ
َ
نســبة
أن
النظــام التــي
تحــاول أن تطالهــم .علــى ّ
الفلســطينيين القليلــة والتــي لــم تتجــاوز  ٪١٥مــن
المخيــم مــع بدايــات الثــورة الســورية عــام
س ـ ّكان
ّ
فلســطيني ُ
وإمكانيــات
ته،
المخيــم
 ،٢٠١١لــم ُتفقــد
ّ
ّ
ّ
ُّ
يعــز علــى
دور كان
هــذه الفلســطينية مــن
ِ
لعــب ٍ
ّ
الســورية نفســها أن تلعبــه خــلال
المــدن والأحيــاء
ّ
فرمزيــة اليرمــوك ،ورغبــة أهلــه فــي
الانتفاضــة.
الوقــوف إلــى جانــب الشــعب الســوري ،جعلتــاه
يعـ ُ
ـدور الــذي لعبـ ُـه فــي الثمانينيــات ،بــأن
ـود إلــى الـ ِ
ـارب والنــازح والفاقــد والمســتجير.
يكــون مـل ًاذا للهـ ِ
الرغــم مــن تمييــز أغلبيــة فلســطينيي
وعلــى
ِ
ّ
للحــق مــن الباطــل ،وعلــى الرغــم مــن
اليرمــوك
أن كثيريــن منهــم كانــوا يشــاركون الســوريين فــي
ّ
أن ُ
خيــم
احتجاجاتهــم التــي اجتاحــت البـلاد ّ ،ا
إل ّ
الم ّ
ً
كمكان
محافظا على نفسـ ِـه
ـبيا،
بذا ِتـ ِـه ظـ ّـل هاد ًئــا نسـ ً
ٍ
ً
ومحافظــا علــى
ـن للمحتاجيــن الاســتفادة منــه،
ُيمكـ ُ
ً
جيــدا مــآلات التدخــل فــي
خبــروا
ســ ّكانه الذيــن ِ
أن «أحــداث الخالصــة»
دول لجوئهــم ّ .ا
شــؤون
إل ّ
ِ
ِ
ُ
ـي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين
(المر ّبــع الأمنـ ّ
– القيــادة العامــة) فــي الســادس مــن حزيــران
َ
عــام  ،٢٠١١والتــي تلــت
استشــهاد أربــع وعشــرينَ
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شــا ًبا برصــاص قــوات الاحتــلال الإســرائيلي فــي
َ
قواعــد
بيــوم واحــد ،غيــرت
الجــولان ،قبــل ذلــك
ٍ
ً
المخيــم مســؤولية
ان
اللعبــة
قليــلا ،إذ َح ّمــل ســ ّك ُ
ّ
ّ
شــجعهم ودفعهــم للذهــاب
استشــهاد هــؤلاء لمــن
ً
احتقــان فــي ســوريا،
تخفيفــا لل
إلــى الجــولان،
ِ
ولإشــغال الــرأي العــام الســوري والعربــي ،بالقضيــة
قضيــة :فلســطين.
التــي لا تعلــو عليهــا
ّ
كليــا بعــد أن قصفــت
قواعــد اللعبــة تلــك ،تغيــرت ً
مخيــم
طائــرات الميــغ التابعــة للنظــام الســوري،
ّ
ُ
بأســره
العالــم
اليرمــوك فــي ديســمبر  ،٢٠١٢ليــرى
ِ
صـ َ
ـهد
ـورة التهجيــر الفلسـ
ـطيني الجديــدة ،فــي مشـ ٍ
ّ
ذ ّك َ
ــر بالخــروج الأول.
فهل ّ
قدري أكثر من هذا؟
أسى
ثمة
ّ
ً
بــدأ حصــار اليرمــوك فــي حزيــران  ،٢٠١٣ودارت
كاميــرا المخــرج عبــد اهلل الخطيــب ،وكاميــرات
أصدقائــه ،لرصــد تفاصيــل الحيــاة اليوميــة،
ّ
يتعــرض لهــا
وتوثيــق الجريمــة المنظمــة التــي
السـ ّكانّ .
ثمــة تـ ّ
ـي فــي الفيلــم،
ـدر ٌج وتسلسـ ٌـل منطقـ ّ
النفســي
ليــس للأحــداث فحســب ،إ ّنمــا للصــراع
ّ
الــذي يخوضـ ُـه الأفـ ُ
ـراد مــع الحصــار ،ومــع أنفســهم
ـي المرافــق
فــي الحصــار ،وقــد ع ّبــر التعليــق الصوتـ ّ
ـات كان
للصــورة ،والمأخــوذ ،كمــا أســلفنا ،مــن
ّ
يوميـ ٍ
ـرج ،عــن ذلك الاصطــراع ّ
يكتبُهــا المخـ ُ
بدقـ ٍـة وبلاغة،
ـقوط ِه أحيا ًنــا فــي فخــاخ «الكليشــيه» التــي
رغــم سـ ِ
ُ
ُ
المخــرج ،الــذي
يقــول
لــم ُتنقــص مــن جماليتــه.
أ ّكـ َ
ـد ً
دائمــا فــي تعليقــه علــى ضــرورة الحفــاظ علــى
خــرج ّ
ُ
َ
كوامــن النفــس
كل
الحصــار ُي
إن
ال
إنســانيةّ ،
ّ
ِ
البشــرية وتناقضاتهــا ً
معــا:
ُ
ُ
للركــض وراء الصواريــخ ،كــي
الخيــر
«ســيدفع َك
ِ
ترفـ َ
ـع الـ ّـر َ
ـل تركـ ُـه أهلـ ُـه عندمــا هربــوا
كام عــن طفـ ٍ
مــن صــوت الطائــرة.

ُّ
َ
ذاتــه كــي
الطفــل
حليــب
لبيــع
الشــر
وســيغريك
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لفافــة تبــغ».
تشــتري

ً
شــخصا متأثريــن بالجــوع
الفيلــم ،ســقوط ١٨١
والعطــش ونقــص الأدويــة.

ـأنه أن
مــع مــرور أيــام الحصــار ،ونفــاذ كل مــا مــن شـ ِ
ـل بالحيــاة،
ُيبقــي النــاس علــى قيـ ِ
ـد الحيــاة ،أو الأمـ ِ
َ
ُ
ُ
ٌ
أفــكار
المحاصريــن،
أفــكار فــي رؤوس
تضطــرم ال

ُ
ُ
لرجــل،
بمشــهد
فيلمــه
يختــم عبــداهلل الخطيــب
ٍ
ٍ
ظهـ َ
ـر خـلال الفيلــم ثـل َاث مـ ّـرات :الأولــى ،فــي بداية
ـث بدايــات الحصــار ً
الفيلــم ،حيـ ُ
أيضــا ،كان يرتــدي
ّ
ُ
اجتماعــي
الوجيــه ال
بــدور
ويقــوم
بــزة رســمية،
ِ
ّ
ِ
ـزواج أحدهــم .كانَ الرجـ ُـل
ـال السـ ّك ِ
خـلال احتفـ ِ
ان بـ ِ
ُ
مــازح الخطيــب وباقــي المحيطيــن.
ضاحــ ًكاُ ،ي

حالــة اليرمــوك ،إلــى تلــك الحلــول
لــم تصــل ،فــي
ِ
ّ
مخيلــة محمــود
شــغلت
النفســية التــي
والحيــل
ّ
ّ
درويــش فــي «حالــة حصــار» علــى ســبيل المثــال،
يمتــد «إلــى أن ُن ّ
ُّ
عل َ
ــم
أن الحصــار قــد
حيــن رأى ّ
َ
الجاهلــي» ،فأعداؤنــا
شــعرنا
نمــاذج مــن
أعداءنــا
ّ
ِ
ُ
َ
ّ
قصائــد
نحفظــه مــن
المــرة يحفظــونَ مــا
هــذه
الم َ
واليرموكيــون ُ
حاصــرون كانــوا
وأغنيــات،
ّ
ُيف ّكــرونَ بمــا هــو أبســط مــن ذلــك ،كانــوا ُيف ّكــرون
بالخبــز...

ْ
فيلمــه مــن
يخــف عبــد اهلل الخطيــب فــي
لــم
ِ
ـة منـ ُ
ـات طويلـ ً
تمديــد الصــورة .كانــت اللقطـ ُ
ـذ بدايـ ِـة
الفيلــم ،كأنمــا أراد أن ينقـ َـل المشــاعر التــي تعتمـ ُـل
الم َ
فــي نفــوس ُ
حاصريــن إزاء الوقــت .الوقـ ُ
ـت فــي
ً
ّ
ُ
ّ
لشــد ِة
ذائبــة
ــاعات تبــدو
والس
الحصــار طويــل،
ـار كســاعات ســيلفادور دالــي فــي الصحــراء.
الانتظـ ِ
ألــم ُ
ـعبي للانتظــار :طويـ ٌـل مثــل
يقــل الوصـ ُـف الشـ ُّ
ـوم ب ـلا خبــز؟!
يـ ٍ
عاشــه مــا ّ
ُ
ُ
تبقــى مــن
خبــز
اليــوم الــذي بــلا
ذلــك
ٍ
ُ
حصيلتــه ،وفــق
ان اليرمــوك لســنتين .وكانــت
ُســ ّك ِ

قواعــد اللعبــة تــك ،تغــرت كليًــا بعــد أن
قصفــت طائــرات امليــغ التابعــة للنظــام
الســوري ،خم ّيــم الريمــوك يف ديســمرب
العالــم بــأرسه ِ صــور َة الهتجــر
 ،٢٠١٢لــرى
ُ
مهشــد ّ
ــر
الفلســطيين الجديــدة ،يف
ذك َ
ّ
ٍ
باخلــروج األول.

ّ
ـزواج وإن تحــت الحصــار ،ولا تبــدو
يحثهــم علــى الـ ِ
عليـ ِـه علائـ ُ
ـم التعــب.

َ
حشــد مــن
وســط
أمــا المشــهد الثانــي ،فقــد كان
ٍ
ُ
طالــب باللغــة
النــاس أمــام مبنــى للأونــرواُ ،ي
بفتــح الطــرق وإدخــال الطعــام
الإنجليزيــة
ِ
ً
إرهاقــا وغضبًــا مــن
والأدويــة .وقــد بــدا أكثــر
المشــهد الأول.
ّ
ـهد فــي الفيلــم،
وأمــا المشــهد الثالــث ،وهــو آخــر مشـ ٍ
ُ
وعليــه عل ُ
ُ
ائــم
يجلــسُ ،منهــ ًكا،
الرجــل
فقــد كان
ِ
الحصــار الخانــق ،أمـ َ
ـوت
ـاريُ ،يغ ّنــي ،بصـ ٍ
ـام موقـ ٍ
ـد نـ ّ
ً
بدايــةI will hold you in my arms :
مخنــوق
ٍ
 ، forever and liberate you Palestineقبــل أن
يفقـ َ
ـد تمالكـ ُـه لنفسـ ِـه ويبكــي...
َ
تلــك كانــت نهايــة حكايــة «فلســطين الصغــرى»
ُّ
تســتحق أن
لعبــداهلل الخطيــب .الحكايــة التــي
َ
ّ
لحــق
وأهــم الوثائــق علــى مــا
تكــون إحــدى أبــرز

ـوري
بالنـ ِ
ـاس مــن ضــرر خـلال ســنوات الجحيــم السـ ّ
الأخيــرة.

ّ
ُ
عــرض الفيلــم
لعــل فلســطين الكبــرى ،التــي ُي
علــى أرضهــا ضمــن فعاليــات الــدورة الثامنــة مــن
مهرجــان «أيــام الســينما الفلســطينية» ،تحظــى
حظــي بهــا اليرمــوك،
بنهايــة أفضــل مــن التــي
ٍ
َ
«فلســطين الصغــرى» أو «عاصمــة الشــتات» كمــا
يحلــو للفلســطينيين تســميته.
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رائد دزدار يواصل البحث عن فلسطني ما
قبل النكبة يف ''يافا أم الغريب''
بقلم :يوسف الشايب

يواصــل المخــرج الفلســطيني رائــد دزدار مشــروعة
الســينمائي التوثيقــي ،ويتمحــور حــول فلســطين
مــا قبــل النكبــة ،فــي محــاولات دؤوبــة منــه
ّ
ّ
وتحضــر
تقــدم
للتأكيــد علــى مــا ك ّنــا عليــه مــن
ّ
مدينيــة مــا قبــل النكبــة ،بحيــث ُعــرض
ورياديــة
ّ
فيلمــه الأحــدث «يافــا أم الغريــب» ضمــن فعاليــات
مهرجــان أيــام رام اهلل الســينمائية بدورتــه الثامنــة،
ً
وتحديــدا فــي قصــر رام اهلل الثقافــي ،مســاء
الســادس مــن تشــرين الثانــي (نوفمبــر) .2021
ويأتــي فيلــم «يافــا أم الغريــب» ،بعــد فيلميــن
يــدوران فــي ذات الفلــك ،ولكــن فــي مــدارات
متنوعــة ،همــا «هنــا القــدس» و»الأخويــن لامــا» ،في
حيــن أن مشــاريعه الســينمائية التوثيقيــة القادمــة
ســتواصل النبــش فيمــا لا يعرفــه الكثيــر م ّنــا عــن
ماضينــا ،وبدرجــة أكثــر الناطقــون بالعربيــة وبغيــر
العربيــة ،مــا يجعــل لأف ـلام دزدار قيمــة خاصــة ،لا
ســيما إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار اجتهــاده الكبيــر
علــى مســتوى البحــث ،وعلــى مســتوى انتقــاء
الشــخوص ،والذيــن كثيــرون منهــم يغــادرون
الحيــاة قبــل انتهائــه مــن فيلمــه ،وهــو مــا حصــل
فــي الأف ـلام الثلاثــة الماضيــة ،لكــن مــا يعزينــا أنــه
خلدهــم كمــا تجاربهــم عبــر هــذه الأفــلام.
ّ
يقــدم دزدار بــذات القــدر
فــي «يافــا أم الغريــب»
مــن الاجتهــاد ،بانورامــا توثيقيــة مهمــة عــن المدينــة
ً
لمعانــا فــي فلســطين مــا قبــل
التــي كانــت الأكثــر
النكبــة ،فهــي العاصمــة الاقتصاديــة ،والثقافيــة،
والرياضيــة ،ومســتقر الصحافــة والأدب والقانــون،
ومقصــد الســياح والنجــوم ،والمينــاء الرابــط بيــن
بلادنــا والعالــم ،والتــي برأيــه لــم تحــظ بما تســتحقه
مــن توثيــق علــى المســتوى العــام ،والتوثيــق
ً
تحديــدا.
الســينمائي
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وتدميــر العديــد مــن أحيائهــا.
والفيلــم ،الــذي لا يخــرج عــن النمــط الكلاســيكي
ً
صوتيــا ،كمــا فــي الأفــلام
فــي طــرح الروايــة
التلفزيونيــةُ ،يعتبــر بمثابــة إعــادة إحيــاء للمدينــة
الحيــة لقرابــة الخمســة وعشــرين مــن
عبــر الذاكــرة
ّ
أبنائهــاّ ،
جلهــم يعيشــون خارجهــا ،أو بمعنــى أدق

خــارج فلســطين ،يتوزعــون فــي قــارات العالــم،
ويــرون الحكايــات حولهــا بشــكل متســق يعكــس
مــدى المجهــود الــذي بذلــه المخــرج علــى مســتوى
ً
أيضــا ،وطريقــة تقطيــع الحــوارات،
المونتــاج
وتوصيلهــا ،ليشــكل وثيقــة بصريــة مهمــة علــى
الصعيديــن الوطنــي والثقافــي.

ّ
يقــدم فيهــا
وبالإضافــة إلــى تلــك البانورامــا التــي
قيمــة
الفيلــم مدينــة يافــا ،فإنــه يطــرح معلومــات ّ
علــى مــدار دقائقــه الســبعين ،ومنهــا أن «يافــا»
الاســم تحريــف للفــظ الكنعانــي «يافــي» وتعنــي
الجميلــة ،وأن تاريخهــا يمتــد إلــى أربعــة آلاف عــام
قبــل الميــلاد ،بحيــث بناهــا الكنعانيــون ،وغزاهــا
ّ
أشــوريون والبابليــون والفــرس
الفراعنــة وال
واليونــان والرومــان ،وخضعــت لــكل الممالــك
الإســلامية ،هــي التــي لــم تســلم مــن الغــزو
النابليونــي العــام  ،1799إلا أنهــا بــدأت تتعافــى بعــد
جراحهــا الكبيــرة ،خاصــة فــي فتــرة حكــم الوالــي
«أبــو نابــوت» للمدينــة ،قبــل أن تقــع تحــت الحكــم
المصــري بعــد ســيطرة إبراهيــم باشــا على فلســطين
فــي العــام  ،1830ونمــت المدينــة وتوســعت بأحيــاء
جديــدة خــارج أســوارها ،كـ»ســكنة درويــش»،
و»ســكنة أبــو كبيــر» ،و»تــل الريــش» ،و»إرشــيد»،
ثــم وقعــت تحــت الاحتــلال العســكري البريطانــي
ومــن ثــم الانتــداب البريطانــي ،وبعــد ســقوطها
فــي يــد العصابــات الصهيونيــة ،وتهجيــر معظــم
ســكانها إبــان نكبــة العــام  ،1948عمــد المحتــل إلــى
ســرقة الكثيــر مــن ممتلــكات ســكانها الفلســطينيين،
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''كما أريد'' ...محاولة لتحرير الطائر من
حمبسه

بقلم :أمحد مجدي همام

طائر ّ
معلق في الفراغ
مشــهد لمــزراب ميــاه خــاص بأســطح إحــدى
البنايــات ،تتدلــى مــن المــزراب خيــوط متكلســة
بفعــل الأوســاخ ،وقــد علــق فــي أحــد تلــك الخيــوط،
جنــاح طائــر مــا ،يمامــة علــى الأرجــح.
ً
عالقــا بجناحــه فــي المــزراب،
ظــل ذلــك الطيــر
متدليــا فــي الفــراغ ،بجنــاح واحــد حــر ،وآخــر مقيد
ً
ً
حبيســا .حتــى تتدخــل إحــدى
يجبــره علــى البقــاء
الســيدات ،مــن فــوق الســطح القريــب ،فــي مغامــرة
جريئــة وشــجاعة تــكاد تكــون مجازفــة ،فتتعلــق
بأســوار الســطح ثــم تمــد مــن بعيــد عصــا خشــبية
طويلــة ،وتبــدأ فــي محاولــة تحريــر الطائــر العالــق.
محــاولات خطــرة ،غيــر أنهــا أســفرت فــي النهايــة
ً
فــورا بالتحليــق
عــن تحــرر الطائــر الــذي يبــادر
بعيـ ً
ـدا مــن نطــاق أســره.
المشــهد الســابق ،هــو أحــد أكثــر المشــاهد رمزيــة
وفنيــة ،فــي الفيلــم التســجيلي الطويــل «كمــا أريــد»
للمخرجــة الفلســطينية ســماهر القاضــي .إذ يعكــس
المشــهد وجهــة نظــر صنــاع الفيلــم فــي وضــع
المــرأة العربيــة والبيئــة القمعيــة التــي تعيــش فيهــا.
المــرأة ،هــي الموضــوع العــام لـــ «كمــا أريــد»
(المشــارك فــي المســابقة الرســمية للأفـلام الوثائقية
ضمــن مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» فــي
الفتــرة مــن  3إلــى  8نوفمبــر  ،).2021التحديــات
التــي تواجههــا منــذ الطفولــة ،فــي حريــة الملبــس،
والقيــود الاجتماعيــة ،والامتيــازات التــي ُتمنــح
ً
مــرورا بحريتهــا
لأشــقائها الذكــور علــى حســابها،
فــي اختيــار مــا ستدرســه فــي المرحلــة الجامعيــة،
ومــن بعــد ذلــك مرحلــة الــزواج التــي ُيفــرض عليهــا
فيهــا توقيــت الزيجــة ،كمــا ُيفــرض عليهــا الرجــل
الــذي ســتقترن بــه ،لتواصــل بذلــك سلســلة مــن
الإكراهــات ،التــي تجعــل مــن حياتهــا مصفوفــة
61

طويلــة مــن عمليــات الإجبــار ،لينقضــي عمرهــا،
ً
كامــلا ،دون أن تكــون قــد اختــارت أي شــيء.
تقــول ســماهر القاضــي فــي مشــهد «فويــس أوفــر»
مخاطبــة والدتهــا التــي عاشــت سلســلة الإكراهــات
كاملــة« :حزينــة أنــا علــى موتــك ،ليــس فقــط لأننــا
لــم نتــداول الأحاديــث بعــد ،ولكــن ً
أيضــا ولأنــه
طــوال ســتين ً
عامــا ،لــم تتســنَ لرئتيــك أن تتنفــس.
مــت مخنوقــة ّ
مــت مــن غيــر مــا تعرفــي
يامــة.
ِ
ِ
ولا حــق مــن حقوقــك ،مــش حقــوق المحاكــم
والقوانيــن .لا .حقــك كأم بهــاي الأرض .هــي أشــياء
لا ُتشــترى .حــق الحيــاة لمــن يجلــب الحيــاة».
وفــي خضــم تلــك الحيــاة الإجباريــة ذات المســار
الواحــد المفــروض علــى الغالبيــة العظمــى مــن
نســاء العــرب –مصــر وفلســطين علــى الأخــص–
تتجلــى ذروة القمــع والعنــف والإكــراه ،وتتجلــى
ذروة الفيلــم ،فــي قضيــة التحــرش ،ذلــك الوحــش
الأكبــر الــذي يمثــل قمــة هــرم العنــف ضــد المــرأة
فــي البلــدان العربيــة ،والنقطــة المركزيــة فــي
الفيلــم.

ً
وبعيدا عنها
التحرش ...في الثورة،
 187حالــة تحــرش ،شــهدتها الأيــام القليلــة التــي
ســبقت يــوم  30يونيــو  ،2013اليــوم الــذي شــهد
بدايــة النهايــة لفتــرة حكــم جماعــة الإخــوان
المســلمين لمصــر ،والتــي تكللــت بعــد أيــام قليلــة
فــي  3يوليــو مــن العــام ذاتــه ،عندمــا أعلــن الجيــش
المصــري تعطيــل العمــل بالدســتور وتولــي رئيــس
المحكمــة الدســتورية العليــا (عدلــي منصــور)
منصــب رئاســة الجمهوريــة بصفــة مؤقتــة ريثمــا
يجــري إقامــة انتخابــات رئاســية مبكــرة ،بعــد عــزل
محمــد مرســي مــن موقــع الرئاســة.
حاولــت ســماهر القاضــي فــي الفيلــم أن تســتعرض
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حــالات التحــرش فــي الشــارع المصــري ،ســواء
تلــك التــي جــرت فــي مياديــن الثــورة ،أو التحــرش
بشــكل عــام ،فــي كل مــكان .وعلــى الرغــم مــن الرقم
المخيــف ( 187حالــة تحــرش) ،إلا أنهــا يبــدو صغيـ ًـرا
مقارنــة بالأرقــام التــي أعلنتهــا أكثــر مــن دراســة
بحثيــة عــن تلــك الظاهــرة الوبائيــة الخطيــرة ،لأن
الأرقــام الحقيقيــة تبــدو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر،
فعلــى ســبيل المثــال أجــرت مؤسســة «خريطــة
التحــرش» دراســة فــي العــام  2014أظهــرت أن
 %95.3مــن الســيدات المشــاركات فــي الدراســة
تعرضــن للتحــرش ،بينمــا أظهــرت دراســة أخــرى
تابعــة للأمــم المتحــدة أن  %99.3مــن المســتجوبات
تعرضــن للتحــرش ،ونصفهــن علــى الأقــل يتعرضــن
لــه بصفــة يوميــة.
فــي الفيلــم اختــارت ســماهر القاضــي قضيــة
الموســيقية المصريــة الشــابة ياســمين البرمــاوي،
التــي تعرضــت لتحــرش جماعــي بشــع فــي ميــدان
التحريــر ،أثنــاء مظاهــرات مصريــة ضــد الإعــلان
الدســتوري الصــادر فــي  ،2012فــي بدايــات فتــرة
حكــم الرئيــس الإخوانــي محمــد مرســي.
وقعــت حادثــة التحــرش بياســمين البرمــاوي فــي
نوفمبــر  .2012بينمــا جــاء تولي محمد مرســي مقاليد
الرئاســة فــي يونيــو مــن العــام ذاتــه .وربمــا كانــت
حــالات التحــرش تلــك ،هــي المحــرك الرئيســي،
الــذي مـلأ قلــب ســماهر القاضــي بالغضــب ،وجعلهــا
راغبــة وبشــدة فــي توظيــف الكاميــرا كسـلاح ردع،
وكان محركهــا الرئيســي لصناعــة الفيلــم.
تقــول «ســارة» ،إحــدى الفتيــات اللواتــي تعرضــن
للتحــرش ،وواحــدة مــن الفتيــات اللواتــي وقفــن
وربمــا يكــون حضــور هــؤالء الســيدات ،يف
ثنايــا الفيلــم بشــكل غــر مربمــج ،يــكاد يكــون
عشــوائيًا ،أحــد العنــارص الــي منحــت الفيلــم
قيمــة مضافــة ،إذ صــار ُمنتجهــن الفــي
(كتابــات ســمرية إبراهيــم مثـ ً
ـا أو ترمجــات يض
رمحــي) ً
دال عــى أن صانعــة فيلــم «كمــا أريــد»
تتبعــت الــروح احلــرة للمــرأة املرصيــة ،منــذ أن
برعمــا،
كانــت
ً
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أمــام كاميــرا ســماهر القاضــي فــي الفيلــم« :لمــا
جــم يقضــوا علــى الثــورة ،اســتهدفوا المــرأة» .هــذه
واحــدة مــن الرســائل التــي ســعى الفيلــم لتمريرهــا،
لا ثــورة بــدون نســاء ،بــل لا حيــاة بــدون نســاء ،لا
حيــاة ســوية بــدون حيــاة كريمــة وحــرة للمــرأة.

الكاميــرا كســلاح ضــد الدوغمــا الذكوريــة
المتوا ر ثــة
تجولــت ســماهر القاضــي فــي شــوارع القاهــرة
حاملــة الكاميــرا الخاصــة بهــا ،لترصــد كميــات
رهيبــة مــن التحــرش ،لفظــي وجســدي ،تقري ًبــا لــم
يمــر أحــد بجوارهــا دون أن يرمــي عليهــا بكلمــة
غليظــة .إلا أن أكثــر تلــك المشــاهد ً
لفتــا للنظــر كان
أثنــاء جلوســها فــي المقعــد الخلفــي لســيارة أجــرة،
بينمــا ترصــد الكاميــرا شــابين يركبــان دراجــة نارية،
ولا يتورعــان عــن التحــرش بهــا فــي مــا يعــرف
بشــكل زائــف فــي مصــر بـــ «المعاكســة» ،وعندمــا
يكتشــفان أنــه يتــم تصويرهمــا ،تبــدأ لهجتيهمــا فــي
التغيــر ،ويصفــان فعلهــا ذلــك بالشــجاعة ،ثــم فــي
تصعيــد درامــي تشــهر لهمــا ســكي ًنا كبيـ ًـرا ،فيتحــول
الموقــف رغــم جديتــه إلــى حالــة مــن الضحــك مــن
قبــل الشــابين :هــل يمكــن لمــرأة أن تدافع عن نفســها
ً
حقــا باســتخدام القــوة فــي هــذا الشــارع الذكــوري
الــذي يبــرر لأفعــال التحــرش ويلقــي بالتهمــة عــادة
علــى المــرأة مســتخدما حجــة مــن اثنتيــن« :إيــه
اللــي ّ
وداهــا هنــاك؟» أو «ملابســها فاضحــة»؟ ثــم
يشــرعان بعــد ذلــك فــي تحذيــر ســائق التاكســي
ّ
مســلحة.
مــن أن زبونتــه الراكبــة معــه
وفــي مشــهد آخــر ،مجموعــة مــن الســيدات فــي
ســيارة ،يمــر بالقــرب منهــن شــاب يقــود ســيارته،
ويبــدأ فــي الحملقــة فــي الفتيــات ،ثــم يرســل
ّ
يصعــد
لهــن ابتســامة كبيــرة وســمجة ،وبعدهــا
مــن تحرشــه ويبــدأ فــي التحــدث إليهــن ،وعندمــا
يكتشــف أنــه يتــم تصويــره ،هنــا فقــط يبــرز
ســلطته ،فيســد طريــق ســيارة الســيدات بســيارته،
ونــرى بعــد ذلــك بدلتــه الرســمية (ضابــط شــرطة)،
ويبــدأ فــي محاولــة تخويفهــن ومطالبتهــن بــأن

يــرى مــا ســجلته الكاميــرا الخاصــة بهــن .ولــولا
تضامــن الســيدات ،وإصرارهــن علــى عــدم إعطائــه
الكاميــرا ،لحصــل عليهــا ،ولضــاع هــذا المشــهد الــذي
يحكــي ويلخــص حقيقــة مؤلمــة ومؤســفة :للذكــر
الشــرقي صلاحيــة التحــرش ،تحــت غطــاء ثقافــي
أو ســلطوي ،إنهــا دوغمــا متوارثــة ،وحــق ضمنــي
غيــر منصــوص عليــه ،ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل.

المجتمعيــة والسياســية ،يســودها الاحتفــال فــي
حــال حــدوث مــا يرضــي الشــعب (عــزل مرســي
ً
مثــلا) ،أو تتســم بالفوضــى والعنــف فــي فتــرات
الاســتقطاب بيــن الإخــوان وتابعيهــم أمــام حشــود
المصرييــن المطالبيــن بعــزل الرئيــس .أو هــي هادئــة
ومســتقرة وتعمــل بهــدوء مــع صــوت أم كلثــوم فــي
الخلفيــة فــي الأيــام العاديــة.

المقهى ...ملخص لأحوال البلاد

رموز نسائية ...قيادات الصف الأول

ســكنت المخرجــة الفلســطينية فــي القاهــرة فــي
منطقــة «وســط البلــد» ،تلــك المنطقــة التــي ُعرفــت
ً
دومــا بكونهــا المركــز الرئيســي لأي حــراك سياســي،
كمــا ُعرفــت ً
دومــا بكونــه أهــم مركــز ثقــل ثقافــي

صــورت ســماهر القاضــي عــدة مظاهــرات نســوية،
كانــت موضوعــات تلــك التظاهــرات تتبايــن حي ًنــا
وتتداخــل أحيا ًنــا ،الحــال السياســي فــي الب ـلاد ،أو
وضــع المــرأة وتعرضهــا الدائــم للتحــرش والقمــع.
ـل واحــدة جــرت فــي اليوم
مــن تلــك المظاهــرات مثـ ً ا
العالمــي للمــرأة 8 ،مــارس  ،2013وتظاهــرات أخــرى
فــي مناســبات مختلفــة ،شــهدت ظهــور وجــوه
نســائية ربمــا لــم تكــن تحظــى بالشــهرة الكافيــة ،إلا
أن المراقــب عــن كثــب ســيدرك أن تلــك الســيدات
والفتيــات ،تحولــن بمــرور الســنوات إلــى رمــوز
نســائية كبــرى ،ســيتولين ً
يومــا مــا حركــة الدفــاع
عــن المــرأة ،وعــن البــلاد ً
أيضــا ،باعتبــار المــرأة
نصــف هــذه البــلاد ،فظهــرت الممثلتــان جيهــان
فاضــل ونــوارة مــراد ،والناقــدة حنيــن حنفــي ابنــة
الفيلســوف الراحــل حســن حنفــي ،والمترجمــة
ضــي رحمــي ،والصحافيــة ســميرة إبراهيــم التــي
تعرضــت للتجربــة المريــرة (كشــوف العذريــة) فــي
.2012
وربمــا يكــون حضــور هــؤلاء الســيدات ،فــي ثنايــا
ـوائيا،
الفيلــم بشــكل غيــر مبرمــج ،يــكاد يكــون عشـ ً
أحــد العناصــر التــي منحــت الفيلــم قيمــة مضافــة،
إذ صــار ُمنتجهــن الفنــي (كتابــات ســميرة إبراهيــم
دال علــى أن صانعــة
ـل أو ترجمــات ضــي رحمــي) ً ا
مثـ ً ا
فيلــم «كمــا أريــد» تتبعــت الــروح الحــرة للمــرأة
ً
برعمــا ،وحتــى اكتمــال
المصريــة ،منــذ أن كانــت
نضجهــا ،فأصبــح حضــور هــؤلاء فــي تضاعيــف
الفيلــم بمثابــة قيمــة معنويــة كبيــرة تضــاف للقيمــة
الفنيــة والإنســانية المبثوثــة علــى طــول الفيلــم.

فــي العاصمــة ،حيــث غاليريــات الفــن التشــكيلي
والمكتبــات ودور الســينما وأكبــر معقــل لفــن
الغرافيتــي فــي العاصمــة.
وتصــادف –أو ربمــا هــو مقصــود– أن يكــون المقهــى
الواقــع تحــت شــرفة البيــت الــذي تســكنه ســماهر
القاضــي مــع أســرتها ،مــرآة جليــة تعكــس جــل
التحــولات التــي مــرت بهــا مصــر فــي الفتــرة بيــن
 2011و  ،2013كان المقهــى الواقــع تحــت الشــرفة
يشــهد بيــن الحيــن والآخــر معــارك داميــة بيــن
أطــراف الاســتقطاب فــي الشــارع المصــري.
ذلــك الاســتقطاب الــذي تســببت فيــه جماعــات
الإســلام السياســي (الإخــوان المســلمين
حيــا علــى تلــك المقهــى مــن
والســلفيون) ،تجســد ً
خــلال شــجارات داميــة يحمــل أحــد أطرافهــا
هــراوات ضخمــة وســواطير ولا يتورعــون عــن
تهديــد الفريــق الآخــر بإشــارات خارجــة وبذيئــة،
والفريــق الآخــر الــذي لا يجــد ســوى كراســي المقهى
لاســتخدامها كأســلحة وكــدروع ً
أيضــا.
ثمــة روح (محفوظيــة) فــي حضــور المقهــى ،فمثلمــا
كانــت المقاهــي فــي روايــات نجيــب محفــوظ
نــوادي لتــداول الــرأي ،وأماكــن تعكــس روح وحــال
الشــارع والحــارة فــي مصــر ،فــإن المقهى فــي الفيلم
ً
بعيــدا عــن تلــك الرؤيــة المحفوظيــة.
لا يذهــب
إنهــا –المقاهــي -صــورة حيــة ومصغــرة للأحــوال
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''لنا ذاكرتنا'' لرايم فرح :تجريب وثائيق
الستحضار الذاكرة املبكرة للثورة
بقلم :مهند صالحات

عن الثورة في عامها العاشر
اختــار المخــرج بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة
ؤس َ
الســورية أن يعــود للحظــات الأولــى ُ
ســة،
الم ِ

هتافاتهــا ،مســيراتها ،شــهدائها الأوائــل ،أهــم
مفاصلهــا وأحداثهــا ،تأســيس المقاومــة الســورية
المســلحة «الجيــش الحـ ّـر» ،قبــل وصــول الجهاديين
والمــال الأجنبــي .لأن أول الثــورة مثــل أول الحــب،
نقيــة ســاذجة ،يذهلــك ســحرها ،ترفــع مســتوى
الأدريناليــن لديــك ،وتنفعــل حيــن تتذكرهــا وكأنهــا
تحــدث الآن .هكــذا بــدى انفعــال أحد الشــبان الثلاثة
الذيــن ينحــدرون مــن مســقط رأس الثــورة ،درعــا،
حيــن ّ
مشــهد مــن إحــدى المظاهــرات
علــق علــى
ٍ
الأولــى فــي مدينتــه« :أجمــل لحظــة بالثــورة ،بهــذا
اليــوم نــادى الشــعب بشــكل كامــل ،الشــعب يريــد
اســقاط النظــام».
إنهــا اللحظــة الحاســمة التــي انهــار فيهــا جــدار
الخــوف ،ربمــا كانــت اللحظــة التــي اســتحقت
فيهــا الثــورة اســمها ،تلــك اللحظــة التــي صــرخ
فيهــا الســوريون فــي وجــه الديكتاتــور كفــى أيهــا
الأحمــق.

اختــار المخــرج الســوري رامــي فــرح فــي ثانــي
تجربــة وثائقيــة طويلــة لــه ،بعــد فيلمــه التســجيلي
الأول «فــارس حلــو :حكايــة ّ
ممثــل خــرج عــن
ً
ّ
أســلوبا
النــص» ( 95 ،2019دقيقــة) ،أن ينتهــج
ً
تجريبيــا يمــزج فيــه أزمنــة الحاضــر بالماضــي
القريــب ،وبيــن الســينما والمســرح ،فيحمــل
المتلقيــن الث ـلاث مــن مقاعــد الحضــور إلــى خشــبة
المســرح ويحولهــم لمؤديــن ،يعــرض عليهــم صـ ً
ـورا
مــن ذاكرتهــم القريبــة مــن خــلال شاشــة ســينما،
ً
فيلمــا حمــل عنــوان «لنــا
ويصنــع مــن انفعالاتهــم
ذاكرتنــا» ( 93 ،2021دقيقــة).
ً
مؤخــرا
ينتمــي فيلــم «لنــا ذاكرتنــا» الــذي عــرض
ضمــن مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية»
الدولــي بدورتــه الثامنــة ،إلــى موجــة أفـلام الثــورة
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الســورية ،وهــي موجــة ســينمائية ثوريــة جديــدة
متحــررة نشــأت مــع بدايــات الثــورة الســورية.
كان البعــض مــن روادهــا الأوائــل صنــاع أفــلام أو
فــي مراحــل دراســتهم للســينما ،وآخــرون دخلــوا
التجربــة مــن بــاب المغامــرة والتجريــب وأيضـ ًـا مــن
بــاب التوثيــق الــذي ّ
حولَهــم مــن نشــطاء فاعليــن
بالثــورة إلــى صانعــي أف ـلام بالتجربــة .ميــز أف ـلام
هــذه الموجــة الاســتقلالية مــن ناحيــة الإنتــاج،
لكــون معظمهــا وثائقــي ،أنتجــه مســتقلون بإنتــاج
ً
أيضــا بالجــرأة والانحيــاز
مشــترك ،كمــا تميــزت
للنــاس.

يــزن دراج ،رانــي مســالمة ،عــدي الطالــب ،مــن
أوائــل مــن صــوروا أحــداث الثــورة مثــل كثيــر مــن
ً
بدايــة ،وثقــت أول
الســوريين ،بكاميــرا موبايــل
الثــورة ،وأول الرصــاص ،وأوائــل القطــع العســكرية
التــي احتــل بهــا جيــش بشــار أســد مــدن بلــده ،قــاد
ً
جيشــا يتفتــت بالانشــقاقات ،دعاهــم رامــي علــى
خشــبة ســينما مركــز جــورج بومبيــدو فــي العاصمــة
الفرنســية باريــس ،ليحملهــم عبــر أرشــيف الفيديــو
أرشــيفية صوروهــا هــم
لقطــات
إلــى درعــا ،عبــر
ٍ
ٍ
أو وآخــرون ،منهــم أصدقــاء لهــم «ماتــوا وهــم
يصــورون» ،ثــورة شــعبهم الســلمية.

علــى أرض الواقــع ،رابعهــم المخــرج يســتجوبهم
ً
أحيانــا ،يســتفز ذاكرتهــم ،يســجل انفعالاتهــم ،فــي
مــا يبــدو وكأنــه مشــهد واحــد طويــل فــي فيلــم
علــى خشــبة مســرح ،دون أن يوصــل مشــاهده
للملــل ،فايقــاع الفيلــم مســتمد مــن إيقــاع أحــداث
بــدأ مرحـ ًـا هادئـ ًـا وارتفعــت وتيرتــه بشــكل مســتمر
مــع تتالــي الأحــداث التــي شــ ّكلها المخــرج مــن
خــلال أداء الأربعــة الواقفيــن علــى المســرح،
ولقطــات الأرشــيف التــي تســتعيد الحــدث.
لربمــا يبــدو المشــهد فــي البدايــة وكأنهــا محاولــة
لمحاكمــة مجريــات الثــورة علــى الديكتاتــور ،وأيــن
وصلــت بعــد عشــر ســنوات ،لكن صانــع الفيلــم اختار
بعــد عشــر ســنوات الوقــوف فقــط علــى البدايــات،
البدايــات الجميلــة مثــل ضحاياهــا الذيــن أمنــوا
بهــا ،ورغــم رمانســية أن تقــف فقــط عنــد البدايــات
الجميلــة لثــورة شــعب دفــع مئــات الآلاف مــن
الضحايــا والمختفيــن قســريا والجرحــى ،وملاييــن
اللاجئيــن الذيــن شــردتهم جيــوش ومليشــيات مــن
كل العالــم ،كــي يبقــى الديكتاتــور ولــو مجــرد دميــة
تــؤدي دورهــا كمــا يشــاء اللاعبــون الكبــار .لكــن
ربمــا أراد رامــي أن يقــول أنــه رغــم كل مــا حــدث لا
تــزال الثــورة فــي بدايتهــا ،ف ـلا يــزال إيمــان هــؤلاء
الشــباب الثلاثــة الذيــن وقــف وســطهم علــى خشــبة
المســرح بالثــورة كمــا كان فــي أيامهــا الأولــى.

إهنــا اللحظــة الحاســمة الــي اهنــار فهيــا
جــدار اخلــوف ،ربما كانــت اللحظة اليت
اســتحقت فهيــا الثــورة اســمها ،تــك
اللحظــة الــي رصخ فهيــا الســوريون يف
وجــه الديكتاتــور كــى أهيــا األمحــق.

تجريــب جــريء بــأن تذهــب باتجــاه فيلــم يزيــد
عــن التســعين دقيقــة يقــف فيــه ثلاثــة أصدقــاء
ً
أرشــيفا علــى شاشــة ســينما تجعــل
يشــاهدون
حجــم الأشــخاص والأشــياء تبــدو أكبــر ممــا هــي
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ـم الضريــر ،ولــم يكــن ضريـ ً
ـر ُ
ـرا حيــن تـ ّ
ـك طلاســمه العـ ُّ
وهــو أمـ ٌ
يفـ ُّ
ـم تهجيــره والآخريــن مــن أفــراد العائلــة
والبلــدة فــي العــام  ،1948وكان فــي الثامنــة مــن عمــره حينهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن بدينغتــون هــي بالأســاس فنانــة بصريــة ،وتنحــاز إذا مــا أرادت الغــوص فــي عالــم
الســينما إلــى الروائــي ،إلا أن شـ ً
ـغفا مــا ،كمــا أشــارت ،كان يقودهــا نحــو ذلــك التحـ ّ
ـدي الــذي أطلقتــه فاديــة
ذات مـ ّـرة ،بالعثــور علــى الشــجرة ،التــي هــي ّ
هويــة فاديــة ،وشــهادة «الطابــو» الخاصــة بهــا فــي «سلســع»،
بعــد أن قادتنــا المشــاهد الأخيــرة إلــى أنهــا الوحيــدة الباقيــة ،حمــراء الثمــار ،فــي حيــن أنــه لا منــازل فــي
المشــهد العــام للجغرافيــا المحيطــة بهــا.
محــض حجــارة متناثــرة ،كانــت مــا كانــت ،لمــن باتــوا يعيشــون فــي ظــروف مأســاوية داخــل أحــد مخيمــات
جغرافيــات العالــم ،وهــو ذات عــدد نجــوم الســماء التــي
اللاجئيــن الفلســطينيين الثمانيــة والخمســين فــي
ّ
البحــارة وقــادة الطائــرات مثلمــا ترشــد الطيــور المهاجــرة أيضـ ًـا ،فــي مفارقـ ٍـة مــن بيــن مفارقــات عـ ّ
ترشــد ّ
ـدة
ّ
وبصريـ ًـا أبدعــت ســارة فــي تقديمهــا عبــر فيلمهــا الملحمــي هــذا.
معلوماتيـ ًـا
ّ

''شجرة فادية'' ..مخسة عرش عام ًا يف البحث
عن ''توتة الدار''

لــم يكــن الفيلــم مجــرد شــهادة بصريــة مهمــة لجهــة نقــل قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين دوليـ ًـا ،بــل فيلمـ ًـا
فنياتــه لصالــح المضمــون ،بحيــث خلقــت المخرجــة البريطانيــة توازنـ ًـا رهيبـ ًـا ونـ ً
ـادرا،
حقيقيـ ًـا لــم يتنــازل عــن ّ
وكأنهــا لاعبــة ســيرك َّ
تمر َس ْ
شــاهق فــي
ارتفــاع
َّــت علــى
حديــدي
ســلك
ــت علــى الســير فــوق
ٍّ
ســميك مثب ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العــراء ..لقــد نجحــت فــي العبــور بنــا إلــى حيــث دواخــل الشــخصيات ،فاغــري أفواههــم مــن تلــك المشـ ّ
ـهديات
ـارة ،وغابــة أسـلاك الكهربــاء تـ ً
المبهــرة ،مــا بيــن انعكاســات الضــوء والظــل ،فبـلاط الأرض تـ ً
ـارة أخــرى ،والســماء
الرحبــة بــكل مــا تحملــه مــن طيــور وطائــرات قاتلــة ،بــدت كلهــا مرايــا عاكسـ ً
ـة تكمــل الحكايــة التــي لــم تبــدأ
أي مــن أحفادهــا ،الجيــل الخامــس للنكبــة ،إلــى «سعســع» ،حيــث
مــع فاديــة ،ولــن
تنتهــي قبــل عودتهــا أو ٍّ
َ
وص ُفـ ُـه ،ودون تـ ُّ
«توتــة الــدار» ،أو «شــجرة فاديــة» ،عنــوان الفيلــم الــذي يمكــن ْ
فنيـ ٍـة ســاحرة.
ـرد ٍد ،بقطعـ ٍـة ّ

بقلم :يوسف الشايب

بالتأكيــد لــم يكــن الفنــان الفلســطيني الراحــل «أبــو عــرب» ،قــد التقــى اللاجئــة الفلســطينية فاديــة لوبانــي
مخيــم بــرج البراجنــة بلبنــان ،أو المخرجــة البريطانيــة ســارة بدينغــون ،حيــن غ ّنــى رائعتــه «يــا توتــة
فــي
ّ
جياشــة تصلــح لأن تكــون مختصـ ً
ـرا لحكايتهــا.
الــدار» ،وإن كانــت الأغنيــة بكلماتهــا ومــا تحويــه مــن مشــاعر ّ
وقامــت بدينغتــون ،وعلــى مــدار  15عامـ ًـا ،حيــن التقــت مصادفـ ً
ـة فــي بيــروت بفاديــة ،بالبحــث عــن شــجرة
المهجــرة ،وهــي الرحلــة الممتــدة التــي ّ
ّ
وثقتهــا فــي فيلمهــا «شــجرة فاديــة»،
التــوت فــي قريــة «سلســع»
ُ
كواحــد مــن ســبعة أفــلام تتنافــس علــى جائــزة «طائــر
ــر َض فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية،
ٍ
وع ِ
الشــمس الفلســطيني للأفــلام الوثائقيــة».
جغرافيــات عـ ّ
ـدة ،وتحـ ّـولات علــى مســتوى الشــكل الخارجــي لفاديــة
فــي الرحلــة الطويلــة ،وعلــى امتــداد
ّ
تغيــرت هــي الأخــرى علــى أكثــر مــن صعيــد،
ـهد ،لكنهــا ّ
أي مشـ ٍ
والمحيطيــن بهــا ،كالمخرجــة التــي لــم تظهــر فــي ّ
تحولهــا إلــى ناشــطة مدافعــة عــن عدالــة القضيــة الفلســطينية وحـ ّ
بينهــا ،كمــا أشــارت لــيّ ،
ـق اللاجئيــن فــي
ـطينية فــي ْ
العــودة إلــى ديارهــم ..لا ترافــق سـ ُ
َ
ـارة اللاجئـ َ
حل ِمهــا بالبحــث عــن شــجرة التــوت القريبــة
ـة الفلسـ
ـي وعلــى
ـد بيولوجـ ٍّ
مــن منــزل جدهــا فحســب ،بــل ترافــق رحلــة الطيــور علــى تصنيفاتهــا المختلفــة علــى صعيـ ٍ
ّ
بإصــرار أكبــر بالبحــث عنهــا،
الهويــة والتجنيــس ،كمــا ترافــق إصــرار فاديــة علــى وجــود الشــجرة،
صعيــد
ٍ
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''جزائرهم'' ...اإلقامة يف بيتني متجاورين
بقلم :أنس العيةل

ملــت ُ
ْ
المخرجــة لينــا ســويلم كاميرتهــا حيــن
َح
مــت بقــرار ّ
َع ِل ْ
جديهــا الانفصــال عــن بعضهمــا
البعــض ،بعــد أن تجــاوزا الثمانيــن ،وبعــد أكثــر
مــن ســتين عامــا مــن الــزواج والحيــاة المشــتركة.
وكان هــذا ســعي حثيــث مــن ِقبلهــا للغــوص فــي
ّ
قصتهمــا التــي لا تعــرف عنهــا إلا شــذرات ،وأطــراف
حكايــات ،وقصــص مبتــورة غيــر مترابطــةّ ،
خلفهــا
ٌ
صمــت ُمزمــن متراكــم غمــر حياتهمــا الســابقة.
فعملــت علــى مــدى مشــاهد الفيلــم علــى ملاحقــة
تفاصيــل ســيرتهما الغائبــة بعيــن الكاميــرا ،وهــذا
آنــي مر ّكــب يســعى
ثنائــي
فــي جوهــره فعــل
ّ
ّ
للكشــف أولا وللتوثيــق ثانيــا .والكشـ ُـف نفســه هنــا
يأتــي علــى مســتويين ،أولا أمــام المخرجــة وثانيــا
أمــام ُ
آنــي أيضــا.
المشــاهد ! ويحــدث هــذا بشــكل ّ
ً
حاليــا ضمــن مهرجــان
يبــدأ الفيلــم (المعــروض
«أيــام فلســطين الســينمائية» ،فــي الفتــرة مــن 3
حقيقيــة مأخــوذة
إلــى  8نوفمبــر  )2021بمشــاهد
ّ
مــن الأرشــيف العائلــي ّ
الفرنســية
لقريــة «تييــر»
ّ
التــي عــاش فيهــا ّ
جداهــا بعــد أن أتــوا مــن الجزائــر
للعمــل والإقامــة فــي فرنســا .تتوالــى هــذه الصــور
مصحوبــة بتعليــق ُ
المخرجــة عليهــا ،ثــم ننتقــل إلــى
أول مشــهد فــي الفيلــم يحيــل إلــى الحاضــر ،وهــو
مشــهد نقــل أغــراض ،وبيــت فــارغ وشــاحب ،فيمــا
يبــدو أ ّنــه نقــل أثــاث مــن بيــت قديــم إلــى بيــت
ّ
أن ّ
وجدتهــا
جدهــا
آخــر .لنفهــم مــن هــذا المشــهد ّ
ينفصـلان عــن بعضهمــا لكنهمــا يقـ ّـرران العيــش فــي
بيتيــن منفصليــن متجاوريــن! تطبــخ لــه ،وترســل
الطعــام إلــى بيتــه ،لكنهــا تعيــش منفصلــة عنــه،
وتســتطيع بفضــل ذلــك دعــوة صديقاتهــا للبيــت
وهــذا مــا لــم يكــن ممكنــا حيــن كانــا متزوجيــن!
ـاني مــع حالــة قطيعــة.
فيمــا يبــدو أ ّنــه تعايــش إنسـ ّ
وهــذه الحالــة ُ
المربكــة مــن الانفصــال والتواصــل
غنيــة ،علــى مــدى الفيلــم ،مشــحونة
تخلــق مشــاهد ّ
ً
عــادة:
بمزيــج مــن التناقضــات التــي لا تتجــاور
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الارتبــاط والانفصــال علــى مقعــد واحــد ،العنايــة
والجفــاء فــي مشــهد واحــد ،الصمــت المشــترك
والنظــر باتجاهيــن مختلفيــن فــي لحظــة واحــدة.
ونصــل كمشــاهدين إلــى الــذروة حيــن نــرى
العجوزيــن المنفصليــن يجلســان علــى مقعــد واحــد
الكهربائــي ،حيــث ينظــر ّ
كل
ويصعــدان القطــار
ّ
منهمــا عبــر نافذتــه ،والفــراغ يــكاد يبــدو شــخصا
ـي يحملهمــا فــي
ثالثــا بينهمــا! لكـ ّ
ـن القطــار الكهربائـ ّ
نفــس الاتجــاه ،ويصعــدان إلــى نفــس المــكان رغــم
المســافة العالقــة بينهمــا .وفــي مشــاهد أخــرى،
يتبــادلان بعــض الكلمــات مــن وقــت لآخــر ،قبــل أن
يشــيح كل منهمــا وجهــه إلــى الطــرف المقابــل ،دون
ـلمي
أن يكــون هــذا نفــورا قاطعــا ،لكنــه تعايــش سـ ّ
مــع حالــة انفصــال دائــم .فمــا زالا مرتبطيــن بحاضــر
يخلــق أواصــر بينهمــا قائمــة علــى المســاعدة
ّ
المتكلفــة ،لكنهــا فــي
الحقيقيــة ،وغيــر
والمســاندة
ّ
ذات الوقــت تخلــو مــن العواطــف والمشــاعر.
ّ
متقشــفة،
طبيعيــة،
الســينمائية تأتــي
المشــاهد
ّ
ّ
يوميــة ،فــي حديــث يجــري علــى مائــدة المطبــخ
ّ
أو فــي الصالــة .وهــي حــوارات تتـ ّ
ـوزع علــى مــدى
الفيلــم وتحــاول المخرجــة مــن خلالهــا إنطــاق
ّ
ّ
وجدتهــا ،مــن خ ـلال وســائل وحيــل نفسـ ّـية
جدهــا
إنســاني الخــاص.
فنيتــه وطابعــه ال
تمنــح الفيلــم ّ
ّ
لجدتهــا صــورة أمهــا ،لتــرى ّ
فتعــرض المخرجــة ّ
ردة
فعلهــا .وهــذا محاولــة لنبــش وتثويــر ذاكــرة راكــدة
عصيــة علــى البــوح ،لــم تعــد تمتلــك مــن المفــردات
ّ
مــا يمنحهــا القــدرة علــى التنفيــس والتعبيــر عــن
مشــاعر مزمنــة .وتأخــذ لينــا ســويلم كذلــك ّ
جدهــا
إلــى عملــه الســابق فــي مصنــع الســكاكين ،لتــرى ّ
ردة
فعلــه .و ُتعــرض لــه صــور قريتــه فــي الجزائــر لتــرى
ـدر
أخيــرا عينيــه دامعتيــن رغــم أ ّنــه كان يبــدو بصـ ٍ
مغلــق طــوال الفيلــم ،ولا يجيــب علــى الأســئلة إلا
ٍ
بنعــم أو ب ـلا فقــط.

مــن خــلال فيلمهــا هــذا ،تواجــه لينــا شــكلين مــن
ـي  ،يبــدو أ ّنــه تفرضــه التقاليد،
الصمــت :صمــت عائلـ ّ
الحميمية،
فــي عــدم التعبيــر عــن المشــاعر ،وكتمــان
ّ
وعــدم الرغبــة فــي الحديــث عــن صعوبــات الحيــاة
الماضيــة ،والمنفــى ،والعمــل الشــاق .وهــو صمــت
ـدة كمــا لــدى الجـ ّ
مســتمر وحاضــر بقـ ّـوة لــدى الجـ ّ
ـد.
ـمي ،يأتي
وشــكل ثانــي مــن الصمــت ،هــو صمــت رسـ ّ
ـمي
ـي الرسـ ّ
مــن إنــكار هويتهــم فــي التاريــخ الفرنسـ ّ
ّ
فجدهــا يرمــز لجيــل
كلاجئيــن مــن الأيــدي العاملــة.
كامــل مــن ّ
العمــال الجزائرييــن الــذي قدمــوا إلــى
فرنســا صغــارا وعملــوا فــي مصانعهــا ،وســكنوا
الأبــراج العاليــة المنفصلــة عــن الأحيــاء الفرنسـ ّـية،
ولــم يتــم الاعتــراف بمســاهمتهم فــي الدولــة
ـم بالإضافــة لذلــك تهميــش ّ
الفرنسـ ّـية ،وتـ ّ
قصتهــم.
وكان المثــال الســاطع علــى ذلــك ،حيــن زارت لينــا
ســويلم متحــف مصنــع الســكاكين حيــث كان يعمــل
ّ
أي ذكر فــي المتحف
جدهــا طــوال عمــره ،فلــم تجــد ّ

عــن ّ
العمــال الجزائرييــن الــذي قضــوا عمرهــم بيــن
جــدران هــذا المصنــع ،واكتفــى المتحــف بالإشــارة
أن ص ّنــاع هــذه الســكاكين العاليــة الجــودة هــم
إلــى ّ
الوطنيــة .تع ّبــر لينــا
فرنســيون ،وهــم فخــر للصناعــة
ّ
عــن هــذا المشــهد كمــا جــاء فــي حــوار منشــور فــي
ّ
ّ
مجلــة ّ
جــدي
رمــان قــام بــه صالــح ذبــاح« :وقــف
هنــاك فــي المتحــف وقــد خســر كل شــيء عرفــه في
حياتــه ،زوجتــه ،عملــه ،ووطنــه .أضحــى وحيــدا
ـن ممتلئــا بالحســرة» .لــذا لجــأت
وهــو فــي هــذا السـ ّ
ـي ،وأدمجـ ْ
ـت صــورا منــه
لينــا إلــى الأرشــيف العائلـ ّ
فــي الفيلــم ،فالبنســبة لهــا« :تلــك الشــرائط هــي
برهــان وجــود لـ َ
ـك عندمــا ُتنكــر هويتــك ،ولــذا َأعتبـ ُـر
ّ
البصريــة» ،لا
مشــروعي هــذا نــوع مــن المقاومــة
ســيما حيــن «تنشــأ فــي دولــة لا تتشــارك معهــا فــي
التاريــخ لكــن تتشــارك معهــا فــي الثقافــة».

الوثائقي كخيار ف ّني
الفيلم
ّ
فنــي خــاص،
حساســية لشــكل
كل ف ّنــان يمتلــك
ّ
ّ
يعتمــده كخيــار وأســلوب فــي أعمالــه .ولينــا
أن الفيلــم
ســويلم أدركــت منــذ وقــت مب ّكــر ّ
ـي الطويــل يجمــع نزوعيــن عميقيــن لديهــا،
الوثائقـ ّ

اجتماعــي،
التوثيقــي والمحتــوى ال
وهمــا الهاجــس
ّ
ّ
ّ
العائليــة.
الهويــة والمنفــى والأصــول
ـكاليات
ّ
مــن إشـ ّ
ُ
«أردت البحــث عــن طريقــي الخــاص ،لــذا
تقــول:
ـت تاريــخ العلــوم السياسـ ّـية ،بعــد أن درسـ ُ
درسـ ُ
ـت
وعملــت فــي ّ
ُ
منظمــة لمهرجــان حقــوق
الصحافــة،
الإنســان العالمــي فــي بيونس إيرس ،هناك اكتشـ ُ
ـفت
لــدي انجذابــي
الوثائقــي ،الــذي يجمــع
الفيلــم
ّ
ّ
اجتماعيــة،
إشــكاليات ال
للســينما واهتمامــي بال
ّ
ّ
الم ّ
جــدي فــي ُ 2017
حفــز لكــي
ثــم كان انفصــال
ّ
أقــف وراء الكاميــرا» .وإن كان موضــوع الجــذور
ّ
والهويــة موضوعــا شــائعا فــي الأف ـلام بشــكل عــام
أن انفصــال عجوزيــن
والوثائقيــة بشــكل خــاص ،إلا ّ
ّ
فــي نهايــة عمرهمــا ،عــن بعضهمــا البعــض ،و َتجـ ُ
ـاور
هــذا الانفصــال هــو أمــر ملفــت وخــاص فــي الفيلــم.

أن لينــا ســويلم ،ابنــة الممثلــة القديــرة هيــام
ورغــم ّ
عبــاس والممثــل الجزائــري زيــن الديــن ســويلم،
الحميمي،
ـي
ّ
تــروي لنــا مــن خلال هــذا الفيلــم الوثائقـ ّ
ـكل خــاص ،قصــة جيــل مــن ّ
العمــال الجزائرييــن،
بشـ ٍ
لكــن الترحيــب بــه تجــاوز هــذه الفئــة إلــى جمهــور
ّ
انســانية تحتشــد فــي هــذا
شــدته مفارقــات
عــام
ّ
ـخصية الجـ ّ
ـدة،
الفيلــم ،وتظهــر بشــكل ملفــت فــي شـ
ّ
التــي بــدت ضاحكــة مبتســمة ،وكريمــة ُمح ّبــة ،رغــم
أ ّنهــا افتقــدت دائمــا لكلمــات الإطــراء والمح ّبــة مــن
زوجهــا ،ممــا دفعهــا للكتابــة علــى ثلاجــة المطبــخ
أ ّنهــا «أجمــل جـ ّ
ـدة فــي العالــم» بخـ ّ
ـط يدهــا ،بحثــا
عــن إطــراءات هــي بحاجــة نفسـ ّـية لهــا.

بلا ّ
خطة ولا سيناريو
ً
عــادة علــى ســيناريو
الوثائقيــة تقــوم
الأفــلام
ّ
ُمســبقّ ،
وإن تعـ ّـرض للتغييــر والتعديــل خـلال
حتــى ّ
أن لينــا ســويلم فــي هــذا الفيلــم قــادت
التصويــر ،إلا ّ
أي ّ
أي
حــد أدنــى مــن التخطيــط ،أو ّ
الكاميــرا دون ّ
شــكل مــن أشــكال الســيناريو ،بحيــث كان ُ
المشــاهد
قصــة ّ
يكتشــف معهــا فــي ذات الوقــت ّ
جديهــا ،التــي
ّ
عمليــة
تتفــرع وتتخــذ اتجاهــات مفاجئــة .إنهــا
ّ
ّ
تحــري متواصــل واســتقصاء ،وتوثيــق بالصــوت
والصــورة ،ومــا يصاحبهــا مــن مشــاعر مكبوتــة.
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َع ﻣﺰاﺟﻚ!

ّ
ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻚ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

ّ
مجلــة ّ
رمــان ،تقــول لينــا
ففــي الحــوار المنشــور فــي
ّ
وجديــة،
حقيقيــة
ســويلم «كانــت هنالــك أحاديــث
ّ
معيــن،
لــم ُيبــن الفيلــم بمنطــق ميزانســين ســينمائي ّ
صـ ّـور الفيلــم بشــكل طــارئ مــع كاميرتــي وحــدي،
ّ
ّ
ُ
ُ
واســتعنت أحيانــا
وأســجل الصــوت،
أصــور
كنــت
حاولــت أن ُأ ّ
ُ
فعــل
بأختــي وأبــي وبعــض أقاربــي،
اليوميــة.»...
العائليــة
عنصــر الذاكــرة فــي الحيــاة
ّ
ّ
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مــن خــال فيلمهــا هــذا ،تواجــه لينــا
ـي
شــكلني مــن الصمــت :صمــت عائـ ّ
 ،يبــدو أ ّنــه تفرضــه التقاليــد ،يف
عــدم التعبــر عــن املشــاعر ،وكتمــان
احلميم ّيــة ،وعــدم الرغبــة يف الحديــث
عــن صعوبــات احليــاة املاضيــة ،واملنــى،
والعمــل الشــاق .وهــو صمــت مســتمر
ّ
الجــدة كمــا لــدى
بقــوة لــدى
وحــارض
ّ
ّ
الجــد .وشــكل ثــاين مــن الصمــت،
رســي ،يــأيت مــن إنــكار
هــو صمــت
ّ
ـي
ـي الرسـ ّ
هويهتــم يف التاريــخ الفرنـ ّ
كالجئــن مــن األيــدي العامــة.

ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻟﺘﻌﺮف أﻛﺘـــــــــﺮ

MA25

بــدأت بعــض صــالات الســينما فــي فرنســا بعــرض
ً
بــدءا مــن  13أكتوبــر ،وقــد شــارك منــذ
فيلمهــا
وأوروبيــة متعـ ّ
ـددة،
عربيــة
صــدوره فــي مهرجانــات
ّ
ّ
مــن أهمهــا  Vision du réelوهــو مهرجــان للأفـلام
الوثائقيــة فــي سويســرا ،ومهرجــان الجونــة
ّ
ـينمائي فــي مصــر ،ومهرجــان ّ
ـينمائي
عمــان السـ
السـ
ّ
ّ
ل ّأول فيلــم ،ومهرجــان الفيلــم الفراكفونــي
L'International
فــي فرنســا ،ومهرجــان
Documentary Filmfestival Amsterdam
ّ
الوثائقــي فــي
أهــم مهرجــان للفيلــم
الــذي يعتبــر
ّ
العالــم ،وغيرهــا مــن الأفـلام .لينا ســويلم تعمــل الآن
علــى فيلــم بعنــوان «مــع الس ـلامة طبريــا» لتــروي

هــذه المـ ّـرة ذاكــرة عائلــة ّ
أمهــا فــي فلســطين ،وهــي
أن هــذا كان أيضــا «اســتجابة لحالــة طارئــة
تشــير ّ
نفســية بليغــة».
وحاجــة
ّ
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أفـــــــــــالم

''محام سخن'' ...الدخول إىل ثورة يناير
من البوابة الخلف ّية

ُ
لثورة يناير
الخلفية
تجوب الشوارع
كاميرا
ّ
ِ

بقلم حممد الزقزوق

ـن النظـ ُـر إلــى فيلـ ِـم «حمــام ســخن» لـــ كاتبتـ ُـه
لا يمكـ ُ
ُ
الســياق
بمعــزل عــن
ومخرجتــه منــال خالــد،
ِ
ٍ
الديناميكــي شــديد التحــرك ُ
للمنــاخ
المصاحــب
ِ
َ
الحالــة التــي وفرتهــا ثــورة 25
بفضــل
المخلــوق
ِ
ِ
فنــي
حــراك
ســطحها مــن
ينايــر ،ومــا طفــى علــى
ِ
ٍ
ّ
شــديد التنـ ّـوع والثــراء بــذات المقــدار ّالــذي ّ
يتصـ ُـف
ـروج مــن هينمـ ِـة
فيـ ِـه بالتـ ِ
ـوق الكبيــر للتحــرر والخـ ِ
والثقافيــة
والفنيــة
اميــة
ّ
ّ
ماكنــات النظــام الإعل ّ
عامــا شـ ً
ـكلا محـ ً
التــي قدمــت طــوال ثلاثيــنَ ً
ـدودا
ً
المصريــة بالعمــوم .وهــذا ُي ُ
ّ
بــرر
للحيــاة
ومتشــنجا
ِ
كبيــرة
أعــداد
الظهــور العالــي والغامــر والمفاجــئ ل
ٍ
ٍ
ـتمر نشـ ُ
الغنائيــة التــي َن َشـ َ
ـت بعـ َ
ـان الثــورة ،واسـ َ
ـرة ســريعة ،ثــم أفلـ ْ
ـط ْ
ـد
ـرق
ّ
ـاطها يتنامــى بوتيـ ٍ
ت ايبـ ِ
مــن الفـ ِ
ّ
الفرديــة المســتقلة التــي
تدريجيــا ،ولــم يعــد منهــا ســوى الزهيــد مــن المحــاولات
ســقوط حكــم الإخــوان
ً
ِ
ً
تحــاول الآن أن تنحــى ً
بعيــدا علــى «وصمــة الثــورة».
منحــا
ـاب والمســرحين ُ
وص ّنــاع الأف ـلام والممثليــن كذلــك ،وفــي هــذا الإطــار
بالإضافــة إلــى عـ ٍ
ـر مــن ال ُك ّتـ ِ
ـدد كبيـ ٍ
ـت الرغبـ ُ
ـج تحركـ ْ
ـود ِه مــن ذلـ َ
ـوء
ـك المنــاخ وفــي ضـ ِ
ـة فــي وجـ ِ
ُيمكــن النظــر إلــى فيلــم «حمــام ســخن» كمنتـ ٍ
ـذ ثــورة  25ينايــر ّ 2011
ـب الفعــل الثــوري منـ ُ
ـوي ُ
المتقــد ّالــذي صاحـ َ
والــذي اســتمر ثـلاث إلــى أربــع
ـال الحيـ ّ
المجـ ِ
ســنوات بعدهــا.
المشــاركين فــي ثــورة ينايــر منـ ُ
ـون كاتــب ومخرجــة الفيلــم منــال خالــد أحــد الثــوار ُ
ـذ بدايا ِتهــا،
وحيــنَ تكـ ُ
والــذي ّ
ـح لنــا الكثيــر مــن الســمات العامــة المســؤولة عــن خــروج الفيلــم بالشــكل الــذي شــاهدناهّ .
ّ
يتضـ ُ
تغلـ ُ
ـب
التوثيقيــة ،الفيلــم ّالــذي يتنــاول ثــورة  25ينايــر بواســطة مجموعة مــن القصص ُ
المســتوحاة
عليــه التســجيلية/
ّ
ـخاص ُمشــاركين فــي الثــورة ،كانــت منــال خالــد واحــدة منهــا.
ـات
ّ
حقيقيــة ،حدثــت لأشـ ٍ
ـارب وحكايـ ٍ
مــن تجـ ٍ
ولقــد بـ َ
ـدأ العمـ ُـل علــى الفيلــم فــي  2011ثــم توقــف لفتــرة ،ثــم تــم اســتكمال التصويــر فــي  2013و 2014وانتهــى
العمــل علــى نصــف الفيلــم بالفعــل ،ليتوقــف ّ
مــر ٍة أخــرى بســبب ضعــف الإمكانيــات .منتجــة الفيلــم هــي
المخرجــة وهنــاك مــن أصدقــاء فريــق العمــل مــن تطوعــوا لاســتكمال العمــل علــى الفيلــم .وتــدور أحــداث
الفيلــم حــول  7ســيدات محاصــرات علــى خلفيــة مواقــف مختلفــة فــي ينايــر  ،2011حيــث تبــدأ أحداثــه
مــن فجــر  26ينايــر عــام  ،2011يدخــل الشــخصيات فــي الفيلــم إلــى بعــض الأماكــن المحاصــرة والمغلقــة،
ويحاولــون الخــروج مــن هــذا الحصــار ووســط هــذا يمــرون بلحظــات شــديدة الخصوصيــة.
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ُ
لمســاحات
كاشــفة
مناظيــر
يأخذنــا الفيلــم فــي
ٍ
ٍ
ٍ
مرئيــة مــن ثــورة ينايــر ،مســاحات وأمكنــة
غيــر
ّ
لــم ترصدهــا كاميــرات الفضائيــات ووكالات
الأنبــاء ،ولــم تقدمهــا نشــرات الأخبــار ولا عناويــن
الصحــف والمواقــع الالكترونيــة ،والتــي أظهــرت
لنــا مشــاهدة كثيــرة لأعــداد هائلــة مــن ُ
المتظاهريــن
ّ
ومركزيــة ،فيمــا بقيــت
فــي مياديــن واســعة
مشــاهد مــن الاحتجــاز والاعتقــال والقمــع ُمتواريــة
ضيقــة محجوبــة عــن كاميــرا الإعــلام؛
أزقــة
فــي
ٍ
ٍ
ولــذا لا يظهــر طــوال الفيلــم مشــاهد ضخمــة
للتظاهــرات التــي كانــت تجــوب شــوارع ومياديــن
القاهــرة ،إلا أجــزاء محــدودة وقصيــرة جـ ً
ـدا ،فيمــا
تمركــزت الكاميــرا فــي البيــوت والأزقــة والشــوارع
ً
بــدوره
وصــولا إلــى الحمــام الموجــود
الضيقــة
ِ
ّ
المعماريــة القديمــة والازدحــام
قلــب الكثافــة
فــي
ِ
الســكاني الكبيــر ،فيمــا تســتعيض منــال خالــد عــن
هــذا الغيــاب َ
المشــهدي الطاغــي للحشــود الكبيــرة،
ّ
ُ
ً
ســريعا عنــد الحديــث
يقفــز إلــى الذاكــرة
والــذي
حقيقيــة
ـيفية
ّ
ـات أرشـ ّ
عــن حــدث ثــورة ينايــر ،بلقطـ ٍ
وجانبيــة لأحــداث الثــورة ،بالإضافــة إلــى مقاطــع
ّ
ّ
إخباريـ ٍـة مــن أرشــيف الحــدث،
ـرات
ّ
صوتيــة مــن نشـ ٍ
ّ
صب ُ
ً
ســابقا
ــغ الفيلــم كمــا أشــرنا
بالشــكل الــذي َي ِ
ِ
بصبغـ ٍـة تســجيلية ،وينسـ ُ
ـت ذاتــه مــع
ـجم فــي الوقـ ِ
واقعيــة الحــدث وحقيقتــه المجـ ّـردةّ ،
والــذي تنحـ ُ
ـاز
ّ
ّ
الفرديــة ،إلــى
واضحــة إلــى الروايــة
بصــورة
فيــه
ٍ
ٍ
والفردانيــة والمســتندة
الشــخصية
زاويــة النظــر
ّ
ّ
ِ
حكايــات الأفــراد العادييــن المشــاركين فــي
إلــى
ِ
حــدث جمعــي واســعُ ،
والمتحركيــن فــي الأســاس
قصصهــم ً
أولا وصــولاً إلــى القصــة الكبيــرة،
مــن
ِ
التــي هــي مجمــوع هــذه القصــص.
ً
الغنائيــة
وتبعــا لهــذا الســياق يمكننــا فهــم الخلفيــات
ّ
المتنوعــة وشــديدة التبايــن التــي ُســمعت خــلال
مشــاهدة الفيلــم والتــي تشـ ُ
ّ
عاديــة الإيقــاع
ـير إلــى
ّ
المصريــة ،الغنيــة بطبيعــة
اليومــي التقليــدي للحيــاة
الحــال بالوجــود الغنائــي اليومــي والروتينــي فــي
تفاصيــل الحيــاة ،ســواء الأغانــي ُ
المنبعثــة مــن

المقاهــي أو الراديوهــات القديمــة والمشوشــة
فــي ســيارات الأجــرة أو مــن شــبابيك البيــوت
فــي الحــارات المتواريــة والمتداخلــة .وعلــى ذات
ـيرة الأحــداث
المنــوال ينتظــم الإيقــاع الزمنــي لمسـ ِ
فــي الفيلــم ،حيــث ينضبــط ً
وفقــا لوتيــرة زمنيــة
وي ّ
بطيئــة وتبــدو ُم ّ
ملــة َ
غل ُ
ــب عليهــا فعــل الترقــب
والانتظــار أكثــر مــن مشــهد التحــرك والمبــادرة ،و
ـق
تســتخدم المخرجــة والكاتبــة منــال خالــد لتعميـ ِ
ً
عــددا مــن ُ
الممثليــن عــن المألوفيــن
هــذه الحالــة
بالنســبة للمشــاهد ،حيــث لا يوجــد فــي الفيلــم إلا
ِ
ـددا محـ ً
عـ ً
ـدودا مــن الأســماء المعروفــة أو الممثليــن
المألوفيــن فــي مجــال رؤيــة المشــاهد ،فــي
ّ
العاديــة،
محاولــة لإمعــان انغمــاس العمــل أكثــر فــي
ويســتمر الفيلــم علــى هــذه الشــاكلة حتــى نهايتــه،
كل هــذا يعطــي مزيـ ً
ـدا مــن المصداقيــة والواقعيــة
للفيلــم ّالــذي يتنــاول الحــدث كمــا عاشــه ر ّبمــا
مســتوى شــعبي كان يراقــب وينتظــر ويتأرجــح
بيــن التصديــق والنكــران لحقيقــة مــا يحــدث.

من الذات إلى الآخر ومن الخاص إلى العام.
ً
ً
وسلســا
وضمنيــا
خفيفــا
شــكل
ًا
يخلــق الفيلــم
ً
لحالــة الاتصــال الثــوري العفــوي والتلقائــي التــي
ّ
الفكريــة
ـف مســتوياتهم
صهــرت المصرييــن بمختلـ ِ
وبمختلــف اســتعدادا ِتهم للانخــراط
والمعيشــية
ّ
ِ
بوتقــة واحــدة،
والتجــاوب مــع حالــة الثــورة فــي
ٍ
ــة محــدودة،
فتــرة
شــ ّكلت فيمــا بعــد وفــي
ّ
زمني ٍ
ٍ
ً
مو ً
اندفاعيــا ّ
حــدا تجــاه الرغبــة
جماعيــا
فعــلا
ً
ً
فــي التغيــر واســقاط النظــام ،حيــث يحتجـ ُـز أمــن
النظــام ناشــطتان مــن نشــطاء الثــورة بعــد َقمعهــن
ـن النظــام قــد َج َّنـ َ
ـد
ـام نســائي قديــم ،كان أمـ ُ
فــي حمـ ٍ
بمثابـ ِـة الســجن ُ
المؤقــت ل ُنشــطاء
صاحبتـ ُـه؛ لجع ِلـ ِـه
ِ
الثــورة ،وهكــذا فعلــت فــي عــدد مــن الأماكــن غيــر
ُ
المتوقعــة كمحــل صيانــة وبيــع أجهــزة الموبايــل،
فــي المشــهد ّالــذي تفتــح فيــه المخرجــة الفيلــم

بالإضافــة إلــى بعــض البيــوت الســكنية كذلــك ،فــي
ـداث الثــورة،
ـيطرة
محاولـ ٍـة للسـ
ّ
الميدانيــة علــى أحـ ِ
ِ
التــي كانــت وقتهــا تتنامــي بصـ ٍ ُ
ـكل
ـورة لا تســمح بشـ ِ
ً
وعاديــا
انســانيا
اتصــال
ًا
الاعتقــال التقليــدي ،إلا أن
ً
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يحـ ُ
ـتركات
تلقائيــة ومرتكــزة علــى مشـ
ـورة
ّ
ٍ
ـدث بصـ ٍ
ّ
مختلفــة مــن
أشــكال
فرديــة تعانــي جميعهــا مــن
ٍ
ٍ
الاضطهــاد والظلــمُ ،يذيــب سـ ً
ـريعا الأدوار الجديــدة
وقتهــا ترســيخها مــن
التــي حــاول النظــام فــي ِ
خــلال اســتخدام الفئــات الأكثــر هشاشــة؛ لتكــن
هــي الفئــات الأكثــر مناهضــة ورفــض لفعــل الثــورة،
الفعــل المصمــم لإنقاذهــا هــي ً
أولا مــن ويــل الظلــم
والقمــع والفقــر ّالــذي تغـ ُ
ـذات الطريقــة
ـوص فيــه ،بـ ِ
ُ
النظــام فــي أحــداث مصطفــى
التــي اســتخدمها
محمــود ،حيــنَ َج َّن َ
ــد الخيالــة؛ ليكونــوا أداة قمــع
المتظاهريــن باللعــب علــى احتياجهــم وفقرهــم،
َ
اســتمرار فــي أحــداث الثــورة هــو
وبدعــوى أن ال
توقــف الســياحة ،وبالتالــي توقــف
المســؤول عــن
ِ
مصــدر دخلهــم ،تتصــل الناشــطان الثوريــات
ً
اتصــالا يتحــركُ
بمديــرة الحمــام والعاملتــان فيــه
ِ
حمامــا سـ ً
ً
ـاخا،
فــي الأســاس مــن الرغبــة فــي أخــذ
ّ
التطهــر والاســترخاء والتــي هــي فــي
الرغبــة فــي
ّ
التخلــص مــن النظــام.
جوهرهــا الرغبــة ذاتهــا فــي
والتــوق إلــى التحــرر والانعتــاق.

ُ
مــاء الحمــام الســاخن القصــص
تــذوب مــع
وبهــذا
ِ
ّ
مــاء واحــد،
الفرديــة فــي
والتجــارب والهمــوم
ٍ
ـار واحــدة هدفـ ُـه الأساســي جــرف
يجــري فــي مسـ ٍ
اطبــاق النظــام َســطوته علــى
ثلاثيــن عــام مــن
ِ
ُ
حيــث ينتهــي الفيلــم
حيواتهــم العامــة والخاصــة،
بمشــهد اجتمــاع النســاء ُ
المحتجــزات فــي الحمــام
اثنــاء البــدء فــي الاغتســال فــي حــوار يقـ ُ
ـدم اليــأس
مــن حــدوث التغيــر ،وأن كل مــا حــدث ويحــدث لــن
يغيــر شــي ًئا ،فــي مقابلــة اليقيــن أن مــا يحــدث الآن
ـر مــا؛ لأن دخــول
لا بــد أن يفضــي إلــى حــدوث تغيـ ٍ
الحمــام لا يكــون ً
أبــدا مثــل خروجــه كمــا تقــول
العاملــة فــي الحمــام ،أي أن الدخــول فــي الثــورة
ـس الحــال التــي كانــت
لا يمكــن أن ُيفضــي إلــى نفـ ِ
وصــول إلــى نهايــة الفيلــم بمشــهد غنــاء
ًا
قبلهــا.
متتابــع ومــن ثــم مشــترك ،فــي إشــارة إلــى أنهــم
ً
جميعــا فصــول تشــكل الروايــة ذاتهــا وأنهــم جوقــة
تغنــي المعزوفــة نفســها.

S-Class

1700282828
info@gargour.ps

75

76

أفـــــــــــالم

باخلوف
الشعور
''املرتجم'' ..حني يلعب
ُ
ِ
دور البطولة!
َ

بقلم :يوسف الشايب

الممارســات التــي أفضــت إلــى مــوت أصدقــاء لــه
أو أشــخاص يعرفهــم ،وقــد يكــون شــقيقه أحدهــم.

الشــعور بالخــوف هــو البطــل فــي فيلــم «المترجــم»
َ
لمخرج ْيــه رنــا كزكــز وأنــس خلــف ،ولعــل هــذا مــا
ََ
ً
َ
عالجــت
ـر مــن الأفـلام التــي
جعلـ ُـه مختلفــا عــن كثيـ ٍ
ً
خاصــة تلــك
الأحــداث فــي ســورية مــا بعــد ،2011
ّ
تســلط الضــوء علــى القمــع الــذي تمارســه
التــي
ٌ
موجــة ســادت
اســتطالات النظــام الحاكــم ،وهــي
ولا تــزال منــذ مــا قبــل عشــر ســنوات ،فــي مواجهــة
أفـلام أخــرى تنتجهــا المؤسســة الرســمية الســورية،
ّ
وتتحــدث ّ
عمــا َت ِص ُفــه بالإرهــاب والجواســيس
وغيــر ذلــك.
تعيش ُ
ُ
ــه كل شــخصيات الفيلــم،
هــذا الشــعور،
ً
وخاصــة المترجــم «ســامي» الــذي رافــق الفريــق
الأولمبــي الســوري إلــى أســتراليا ،لكــن َّ
زل َ
لســان
ــة
ٍ
تبــدو مقصـ ً
ـودة ،تجعلــه يبقــى فــي ســيدني ،قبــل أن
مخاطـ ً
ـرا فــي أعقــاب اعتقــال
يضطــر إلــى العــودة
ِ
قــوات النظــام لشــقيقه فــي العــام َّ ،2011
لعلـ ُـه ينجــح
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فــي العثــور عليــه علــى الأقــل ،أو إنقــاذه إن كان
علــى قيــد الحيــاة ،إن أمكنــه ذلــك ،دون أن يتـ ّ
ـورط
َ
بــات
مباشــر مــع النظــام ،هــو الــذي
صــدام
فــي
ٍ
ٍ
يحمــل الجنســية الأســترالية.
وينتقــل هــذا الشــعور باقتــدار ،عبــر  105دقيقــة ،هــي
ـر َض ضمــن فعاليــات مهرجــان
مــدة الفيلــم ،الــذي ُعـ ِ
َ
بنســخ ِته الثامنــة،
أيــام فلســطين الســينمائية
مغايــر يتغلغــل
بصــري
ســرد
إلــى المشــاهد ،فــي
ٍّ
ٍ
ٍ
ً
عميقــا ،دون أن يمنــح الحــدث َ
دور ُه
فــي النفــس
المعار َضــة
ـادي كمــا جــرت العــادة فــي الأف ـلام
الريـ َّ
ِ
حــول «الزلــزال» الســوري ،ودون أن يغفلــه فــي آن،
َ
ّ
بحيــث ُي ْق ِحـ َ
دور مــا
ـم
المتلقــيِ ،مـ ْ
ـن ِ
موق ِعـ ِـهِ ،لل ِعـ ِ
ـب ٍ
فــي الفيلــم ،مــع هــذا الجانــب أو ذاك ،أو بيــن بيــن،
واضــح سياســات
بشــكل
ديــن
وإن كان الفيلــم ُي
ُ
ٍ
ٍ
ُ
و»تقاعــس» المجتمــع
النظــام الســوري العنيفــة،
بشــكل أو َ
بآخ َ
ــم مثــل هــذه
الدولــي
ــر عــن لَ ْج ِ
ّ
ٍ

ِّ
متعــد َد جهــات الإنتــاج
قــد يبــدو الفيلــم الروائــي
ً
أيضــا درامــا عائليــة
سياســي ًا ،وهــو كذلــك ،لكنــه
ّ
لا تخلــو مــن إثــارة ،عبــر شــخصية «المترجــم»
ً
شــاهدا علــى اختفــاء والــده
(زيــاد بكــري) ،وكان
أمنيــة
فــي العــام  1980بعــد
اعتقــال مــن عناصــر ّ
ٍ
سـ ّ
ـورية ،حينــذاك ،هــو الــذي كان مــن المفتــرض أن
ينقــل حكايــات ومآســي مــا يحــدث لأبنــاء ْ
شــع ِب ِه
ً
متور ً
ِّ
نفس ُ
فيج َ
ــد َ
بعيــدا
طــا فيهــا،
ــه
إلــى العالــمِ ،
ً
وغريبــا عــن
عــن زوجتــه الأجنبيــة فــي أســتراليا،
ســورية التــي أحبَّهــا ولا يــزال ،وإن بــات متنقــ ً
لا
بيــن جغرافيــات عـ ّ
ـدة فيهــا ،علــى المســتوى المكاني
ً
أيضــا.
والوجدانــي

كمــا كان ل ً
افتــا ذلــك التعبيــر البصــري عــن حالــة
ً
متوتــرة،
الخــوف هــذه ،بحيــث كانــت الكاميــرا
ُّ
كامــل ،وتتنقــل بمــا يعكــس ذلــك
بوعــي
تهتــز
ٍ
ٍ
الرعــب ،وهــذا ُي ْح َســب ليــس لكزكــز وخلــف فقــط،
للمصــور أريــن ديفيــن ،الــذي َن َق َ
ِّ
ــل ارتعاشــات
بــل
الشــخوص علــى شاشــته ،فنجــح فــي ِّ
جســور
مــد
ٍ
ّ
ـعورية مــا بيــن الممثليــن علــى الشاشــة الكبيــرة
شـ
ّ
يترقبــون مــآلات «المترجــم»
والمتمســمرين أمامهــا،
فــي لعبـ ٍـة مليئـ ٍـة بالتشــويق رافقت تحـ ّـولات الحدث
ّ
والتحــولات الشــعورية والمبدئيــة
المحــوري،
غيــر
ّ
والفكريــة لـ»ســامي» ،كمــا هــي مليئـ ٌ
ـة بالمســاومات،
كانــت ولا تــزال.

يومي ً
ً
ــا فــي
واقعــا
واللافــت أن المــوت هــو ليــس
ّ
ســورية فحســب ،كمــا كان ُيـ ْ
ـد ِركُ هــو ،ويعــرف كل
مــن َّ
يط ِلـ ُ
عابر أو بشــغف
ـكل
ٍ
ـع علــى نشــرة أخبــار بشـ ٍ
متوق ً
ّ
الملهــوف ،بــل بــات احتمــالاً
وأي
عــا لنهايتــه ٍّ
مــن أفــراد ُ
ّ
َ
ْ
ـال
ـ
اعتق
أو
ـل
ـ
قت
دون
ـوا
ـ
بق
ـن
ـ
مم
ه
ت
ـر
ـ
س
أ
ِ
ٍ
ٍ
أو اختفــاء ،وبينهــم زوجــة شــقيقه (يمنــى مــروان)
وابنهــا ،ولكــن العنــف المراقــب للأحــداث يبقــى فــي
الخلفيــة ،كحــال الجثــث والدمــاء والتفجيــرات
والضــرب والإخفــاء وقنابــل الغــاز فــي مواجهــة
الســلمية ،بحيــث حافــظ المخرجــان
المســيرات
ّ
علــى فكــرة الانتصــار للشــعور بالخــوف َحـ ّ
ـد الرعــب
ـارة ،أو الرهبــة تـ ً
تـ ً
ـارة أخــرى ،أو التو ُّتــر فــي حــال ٍات
قليلـ ٍـة.
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مع انطالق ''أيام فلسطني السينمائية''..
''أبناء الشمس'' والطفولة والبطولة
بقلم :ندى األزهري

يميــل المخــرج وكاتــب الســيناريو والمنتــج
الإيرانــي مجيــد مجيــدي ( )1959إلــى مفــرادت
ّ
فتتلــون
بعينهــا فــي عناويــن أعمالــه الســينمائية،
أفلامــه بـ»ألــوان الجنــة» و ُتغ ّنــى بـ»شــدو
العصافيــر» ويغمرهــا «مطــر» وتأمــل بقــدوم اهلل؛
«ســيأتي اهلل» ،وتمتلــئ بـ»أطفــال الســماء» و»أبنــاء
الشــمس» .وينهــل مجيــدي فــي أفلامــه الروائيــة
الطويلــة ،التــي وصــل عددهــا إلــى ثمانيــة ،مــن
الواقــع فــي تركيــز علــى الطبقــات الدنيــا المحرومــة
وضحيتهــا الأولــى الأطفــال .إ ّنــه واحــد مــن أوائــل
الســينمائيين الإيرانييــن الذيــن اختــاروا الطفولــة
ً
هدفــا لأفلامهــم فــي فتــرة محــددة مــن تاريــخ
الســينما الإيرانيــة ،وجعلــوا مــن الطفــل الشــخصية
الرئيســية فيهــا.

''جميدي هو واحد من أوائل
السينمائيني اإليرانيني الذين
ً
هدفا ألفالمهم
اختاروا الطفولة
يف فرتة محددة من تاريخ
السينما اإليرانية ،وجعلوا من
الطفل الشخصية الرئيسية
فهيا''
تو ٌ
إنــه ّ
جــه بــدأ بالظهــور فــي عهــد الشــاه عندمــا
لجــأ مخرجــون أشــهرهم أميــر نــادري وعبــاس
كيارســتمي ،لإخــراج أفــلام الأطفــال فــي إطــار
ســعيهم لتحقيــق ســينما جديــدة مغايــرة للســينما
التجاريــة ،ولكــن أيضــا كنــوع مــن التفــاف علــى
الرقابــة ومحاذيرهــا ســواء فــي ذلــك العهــد أم
فــي الوقــت الحالــيَ ،
إنمــا مــع اختــلاف المعاييــر
والمحاذيــر .تلــك الرقابــة علــى الأعمــال الســينمائية
ّ
ً
حافــزا علــى شــحذ الأذهــان وعلــى إنتــاج
ظلــت
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أفــلام حققــت للســينما الإيرانيــة شــهرتها .لكــن إن
كان نــادري هــو الأول مــن بيــن أقرانــه الــذي أعطــى
الــدور الرئيســي لطفــل ،فــإن آخريــن توالــوا علــى
ّ
المعلــم كيارســتمي،
القيــام بهــذا ومنهــم المخــرج
وتبعهمــا مخرجــون آخــرون مثــل مجيــدي ،الــذي
يع ّبــر بامتيــاز عمــا يمكــن أن ُيسـ ّـمى بســينما الطفــل
فــي الســينما الإيرانيــة.
ً
قصصــا شــاعرية بســيطة لأنــاس
يختــار مجيــدي
عادييــن ،يعايــن شــخصياته مــن الواقــع وهــو
مســتعد لاختبــار مئــات منهــا قبــل أن يقــع اختيــاره
علــى الملائــم منهــا للــدور الــذي رســمه .فــي فيلمــه
الأول «بــادوك» ( )1992أثــار قضيــة عبوديــة الأولاد،
ومــع «الأب» ( )1996أبــرز صعوبــات يافــع كان عليــه
إعالــة أســرته بعــد مــوت الأب فــي حــادث ،أمــا
«ألــوان الجنــة» ( )1999فاختــار التطــرق إلى مشــاكل
الإعاقــة مــع طفــل كفيــف يخــرج مــن مدرســته
الخاصــة فــي عطلــة ،وفي»أطفــال الســماء» ()1998
يســرد قصــة طفليــن مــن أســرة فقيــرة ،يضيــع الأخ
حــذاء أختــه الوحيــد ،فيحــاول الاثنــان ً
معــا إيجــاد
حــل لهــذه المعضلــة بــدون التجــرؤ علــى إخبــار
ّ
تمــس
الأهــل ،لتبــدأ سلســلة مــن أحــداث مؤثــرة
ببســاطتها وواقعيتهــا المشــاعر .فيلمــه هــذا جعلــه
أول إيرانــي يتـ ّ
ـم ترشــيحه لجائــزة أوســكار أفضــل
فيلــم أجنبــي عــام  .1999لكــن إن لــم ينــل مجيــدي
الجائــزة آنــذاك ،فــإن أفلامــه حصــدت جوائــز مــن
مهرجانــات ســينمائية عالميــة بينهــا برلينالــة (برليــن
الســينمائي الدولــي) وســان سيباســتيان وبالطبــع
مهرجــان فجــر الســينمائي الدولــي فــي طهــران.
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''اليوم يعود جميدي إىل موضوعه
األثري مع ''أبناء الشمس''
( )2020الذي م ّثل إيران يف جوائز
األوسكار  ،2021وشارك يف
الدورة  77ملهرجان فينيسيا
السينمايئ  2020الدويل حيث
نال بطهل الصغري جائزة مارسيلو
ماسرتوياين ألفضل أمل شاب
يف املهرجان اإليطايل''

ُيســتفتح بعبــارة مذكــرة بحقيقــة أن « 152مليــون
طفــل يعملــون فــي جميــع أنحــاء العالــم» .إنــه «فيلم
إدانــة اجتماعيــة لمشــكلة تهـ ّ
ـم العالــم أجمــع وليــس
إيــران فقــط» ،كمــا ّ
وضــح المخــرج فــي مقابلــة مــع
وكالــة فرانــس بــرسً .
إذا ،لا بــد مــن توقعــات بــأن
الفيلــم ســيكون بالكامــل أو فــي معظمــه حــول هــذه
القضيــة .قــد تأتــي حبــكات فرعيــة ترفــد الســيناريو
ببعــض التنويــع ولكــن الفيلــم سـ ُـيبنى علــى التنديــد
ببــؤس الأطفــال المجبوريــن علــى العمــل ليــس مــن
أجــل بقائهــم فحســب بــل بقــاء عائلاتهــم كذلــك
علــى قيــد الحيــاة ،ولــن تخيــب التوقعــات.

اليــوم يعــود مجيــدي إلــى موضوعــه الأثيــر
مــع «أبنــاء الشــمس» (( )2020العنــوان الأصلــي
«خورشــيد» أي الشــمس بالفارســية) الــذي ّ
مثــل
إيــران ً
أيضــا فــي جوائــز الأوســكار  ،2021بعــد أن
عــرض الفيلــم للمــرة الأولــى فــي مهرجــان فجــر
الإيرانــي  2020وحــاز علــى جائــزة أفضــل ســيناريو
وأفضــل فيلــم ،وشــارك فــي الــدورة  77لمهرجــان
فينيســيا الســينمائي  2020الدولــي حيــث نــال بطلــه
الصغيــر جائــزة مارســيلو ماســتروياني لأفضــل
أمــل شــاب فــي المهرجــان الإيطالــي.

''خالل مسرية الفيلم املتواصةل
عىل املهرجانات ،سيتوقف يف
''أيام فلسطني السينمائية''
( 8-3ترشين الثاين /نوفمرب )2021
اليت تنظمها مؤسسة ''فيلم
الب فلسطني'' منذ  2014هبدف
تنمية الثقافة السينمائية وتعزيز
دور السينما''

''أيام فلسطين السينمائية''
خـلال مســيرة الفيلــم المتواصلــة علــى المهرجانات،
ســيتوقف فــي «أيــام فلســطين الســينمائية»
( 8-3تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،)2021التــي تنظمهــا
مؤسســة «فيلــم لاب فلســطين» منــذ العــام 2014
بهــدف تنميــة الثقافــة الســينمائية وتعزيــز دور
الســينما وأهميتهــا لــدى الأجيــال القادمــة .وبرنامــج
الــدورة الحاليــة ،الثامنــة ،يتضمــن إلــى جانــب
حلقــات نقــاش وورش عمــل احترافيــة وبرامــج
متخصصــة للجيــل القــادم ،مجموعــة مــن الأفــلام
الروائيــة والوثائقيــة المحليــة والعربيــة والعالميــة،
الطويلــة والقصيــرة ،والتــي تعــرض لأول مــرة فــي
فلســطين ،إضافــة إلــى أفــلام خاصــة بالأطفــال
والعائلــة .ولعـ ّـل فيلــم مجيــدي ســيكون مــن أفضــل
مــا يتــلاءم مــع هــذ الفئــة.
يعلــن «أبنــاء الشــمس» مــن البدايــة نوايــاه ،حيــن
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فــي ايقــاع لاهــث تــدور المشــاهد الأولــى مــن الفيلم
ً
ســريعا بيــن عــدة أماكــن .موقــف
والتــي تتنقــل
كبيــر للســيارات ومركــز تجــاري ثــم شــوارع ومتــرو
طهــران .الكاميــرا تلاحــق أربعــة صبيــة أعمارهــم لا
تتجــاوز الثالثــة عشــرة فــي ســعيهم لســرقة عجلات
ســيارات فخمــة ثــم فــي محاولاتهــم الهــرب بعــد
انكشــاف أمرهــم .ايقــاع متوتــر إنمــا لا يمكــن وصفه
بالمشـ ّـوق .ربمــا لكونــه مشـ ً
ـهدا مكـ ً
ـررا فــي الســينما،
ً
مقنعــا بــل مرســوم بافتعــال .بعــد
أو لأنــه لــم يكــن
مشــاهد تعريفيــة لاحقــة بالرفــاق وعلــى رأســهم
الزعيــم علــي (روح اهلل زمانــي) وأفعالهــم الحســنة
(شــغلهم لإعالــة عائلاتهــم) ،والســيئة (محاولــة
الســرقة) ،أحلامهــم المخفيــة والمعلنــة ،ينتقــل
الســيناريو (مــن كتابــة مجيــدي ونيمــا جاويــدي)
ً
وأيضــا
إلــى تبيــان الظــروف التــي دفعتهــم للعمــل
للســرقة وهــم فــي هــذه الســن الصغيــرة ،فيشــير
إلــى محيطهــم العائلــي حيــث آباؤهــم إمــا متوفــون
أو فــي الســجن أو غائبــون ،مــع تنويعــات لــكل منهم.

ـي مثـلا يريــد إخــراج أمــه العاجــزة والغائبــة عــن
علـ ّ
الوعــي مــن المستشــفى ولكــن إلــى أيــن ولا منــزل
لديهمــا؟ وأحــد الأولاد مهاجــر أفغانــي لا أوراق
لديــه ســيتم إرســاله إلــى مخيــم للاجئيــن إذا واجــه
مشــكلة .هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يثيــر فيهــا
مجيــدي قضيــة الأفغــان اللاجئيــن إلــى إيــران.
ً
قصــدا أم
أطفــال شــوارع تخلــت عنهــم أســرهم
جبـ ًـرا ،والدولــة غيــر مهتمــة بأمرهــم ،وليــس هنــاك
ســوى بعــض المؤسســات التعليميــة التــي تعتمــد
ً
خاصــا تعتنــي بهــم ،مــا ّ
يعرضهــم لاســتغلال
تمويـ ًـلا
رجــال عصابــات .وهــا هــو علــي يحــاول مــع
رفاقــه الالتحــاق بـ»مدرســة الشــمس» ،إحــدى هــذه
المؤسســات بعــد أن أوعــز إليــه رئيــس عصابــة
بذلــك .والهــدف ليــس العلــم بالطبــع بــل البحــث
ً
مخفــي فــي القبــو .كان علــى علــي
ســرا عــن كنــز
ّ

إقنــاع المديــر والمعلــم بقبــول انتســابه ورفاقــه
ليــل إلــى القبــو والحفــر،
ًا
ليتمكــن مــن التســلل
لتبــدأ محــاولات العثــور علــى الكنــز الموعــود الــذي
ســيحل لهــم كل المشــاكل .يحيــد الســرد هنــا بعــض
الشــيء عــن عمالــة الأطفــال وعمليــة الحفــر التــي
ليبيــن ظــروف عمــل
طالــت وراوح معهــا الفيلــمّ ،
هــذه المؤسســات الهشــة التــي يتوقــف وجودهــا
علــى الإحســان والمحســنين .كان هــذا أفضــل مــا
فــي الفيلــم .وخاصــة مــع الأداء الجيــد للمديــر فــي
أحــد المشــاهد «الثوريــة» حيــن يثــور ضد الســاعين
لإغــلاق المدرســة بعــد العجــز عــن دفــع الإيجــار،
ويحـ ّـرض أعـ ً
ـدادا غفيــرة مــن الأولاد .يقــوم هــؤلاء
برمــي حقائبهــم وراء الســور فــي مشــهد جماعــي
معبّــر حيــوي وحافــل بالحيــاة والحركــة بــرع
مجيــدي فــي رســمه.
اختــار المخــرج أبطالــه بعــد إجــراء اختبــارات خلال
أربعــة أشــهر لأربعــة آلاف مــن أطفــال الشــوارع،
ً
حياديــا مــع شــيء مــن جمــود،
وجــاء أداء معظمهــم
ولــم يحســن إدارتهــم كمــا ســبق وفعــل فــي أف ـلام
أخــرى مــع الأطفــال ،لا ســيما علــي الــذي بــدا فــي
دور مرســوم لــه لكنــه لــم يســتطع لبســه ،وكان
كالتلميــذ النجيــب الــذي يريــد إثبــات قدراتــه فجــاء

خاليــا مــن أي عفويــة وبالتالــي
أداؤه بــكل بســاطة
ً
ً
وبعيــدا عــن إثــارة مشــاعر التعاطــف
مــن الإقنــاع
معــه .وبلــغ ســوء الأداء ذروتــه مــع محاولاتــه
ً
لجوجــا
الملحــة لإخــراج الأم مــن المستشــفى فبــدا
ً
مقنعــا
متكلــف العاطفــة .إنمــا هــذا لــم يمنــع كونــه
وحســن الأداء فــي مشــاهد أخــرى مثــل حفــر النفــق.
مجيــدي ،المعتــاد علــى المهرجانــات ،يعــود فــي
فيلمــه هــذا إلــى الموضــوع ذاتــه أي الطفــل ،الطفــل

''أطفال شوارع تخلت عهنم
ربا ،والدولة
أرسهم قصدً ا أم ج ً
غري مهتمة بأمرهم ،وليس
هناك سوى بعض املؤسسات
ً
تمويل
التعليمية اليت تعتمد
ً
يعرهضم
خاصا تعتين هبم ،ما ّ
الستغالل رجال عصابات''
الضحيــة ولكــن الجــريء وغيــر المستســلم لمصيــره،
خيــب آمــال ّ
المجـ ّ
مطلـ ٍـع علــى
ـد والمثابــر .وهــو قــد ُي ّ
أفلامــه الســابقة لا ســيما «أطفــال الســماء» حيــث
التعاطــف والمشــاركة فــي أحلــى صورهمــا وحيــت
التفاعــل مــع الشــخصيات علــى أشــده ،فيمــا لــم
يكــن «أبنــاء الشــمس» علــى نفــس المقــدرة ،ولعــل
افتعــال الســيناريو وتركيبتــه غيــر القابلــة للتصديــق
قــد زادا الطيــن بلــة.
إنمــا قــد يفيــد هــذا الفيلــم فــي أســلوبه الخطابــي
والتعليمــي المباشــر فــي التنبيــه مــن جديــد إلــى
قضيــة ّ
ملحــة ،وفــي لفــت النظــر إلــى أن ضخامــة
المشــاكل وتعقيــدات أوضاع هذا النــوع من الأطفال
قــد تبعــد الآمــال بتغييــر جــذري فــي حياتهــم ولكــن
مســاعدتهم تبقــى ممكنــة عبــر إرشــادهم لإيجــاد
طريقهــم .كمــا أن الفيلــم قــد يحـ ّ
ـث علــى التعــرف
علــى مخــرج ســبق أن ّ
قــدم فــي الماضــي أفل ًامــا
تســتحق المشــاهدة.
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''اسيم غريتا'' ..الصغرية اليت ح ُل َم ْ
ت بتغيري
العالم

بقلم :نورا نايج

تص ُفـ ُـه بأنــه يمنحهــا القــدرة علــى الرؤيــة مــن خ ـلال
تــرى غريتــا التــي ُتعانــي مــن مــرض «أســبرغر» ،والــذي ِ
ّ
المتوحديــن هــم أقــدر النــاس علــى التركيــز فــي التفاصيــل والإحســاس بالموجــودات ،لأنهــا
الســكون أن
تشــعر ربمــا بمــا لا يشــعر بــه أحـ ٌ
أن مــن هــم مثلهــا يشــعرون بهــا ربمــا أكثــر مــن أفــراد عائلتهــا.
ـد آخــر ،كمــا ّ
ُّ
ّ
التوحــد
ـكل أعمــق ،بحيــث تعتقــد غريتــا أن
ثمــة رابطــة قويــة بيــن هــؤلاء الســاكنين الذيــن يــرون العالــم بشـ ٍ
ً
ً
ً
نقصــا ،هــو بالنســبة لهــا أكثــر مــن
وكأن مــا يعتبــره العالــم كلــه
إنســانية،
ميــزة ربمــا أكثــر
هنــا يمنحهــا
َّ
الكمــال.
و»اســمي غريتــا» ،فيلــم وثائقــي ُعــرض فــي
ُ
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائيةَّ ،
إنتاجــه
تــم
دوليـ ًـا فــي العــام  2020مــن إخــراج ناثــان غروســمان،
ّ
عــن الجــزء الأهــم مــن قصــة حيــاة الناشــطة فــي
مجــال المنــاخ غريتــا ثونبيــرغ ،وتبلــغ مــن العمــر 15
ً
عامــا.
ـرة فــي العالم فــي مهرجان
تــم عــرض الفيلــم لأول مـ ٍ
البندقيــة الســينمائي الدولــي الســابع والســبعين فــي
 3أيلــول (ســبتمبر)  ،2020وتـ َّ
ـم ْ
طر ُحـ ُـه علــى منصــة
( )Huluفــي  13تشــرين الثانــي (نوفمبــر) .2020
ً
ٌ
جــدا ،الإنســان الــذي
حقيقيــة
نظريــة غريتــا
ً
ـح
ينخــرط تمامــا فــي الحيــاة لا يــرى بشـ ٍ
ـكل واضـ ٍ
تأثيــره فيهــا وتأثيرهــا فيــهّ ،
الساســة والقــادة
والبشــر الذيــن يعيشــون وكأنهــم سيعيشــون للأبــد،
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لا يــرون العالــم وهــو يتهــاوى مــن حولهــم .لكــن
ّ
َ
تغييــر العالــم ،و َت ِثــق
تقــرر
هــذه الفتــاة الصغيــرة
ً
ٌ
قــادرة علــى تغييــره.
تمامــا أنهــا بالفعــل
ً
بشــكل مــا ،لأنــه جعلهــا
حصانــة
يمنحهــا مرضهــا
ٍ
طــوال الوقــت تشــعر بأنهــا لا يمكــن أن تكــون
ً
ً
أمــرا
ومحبوبــة ،مــا جعــل تقب َُّلهــا للهجــوم
شــعبي ًة
ّ
ً
َّ
وشــجعها أكثــر علــى الاســتمرار فــي
طبيعيــا ،بــل
وقفاتهــا الاحتجاجيــة الأســبوعية.
فــي آب (أغســطس) مــن العــام  ،2018بــدأت غريتــا
ثونبيــرغ إضرابـ ًـا عــن المدرســة مــن أجــل المنــاخ..
تغيب ْ
َــت عــن المدرســة وجلســت خــارج البرلمــان
َّ
ُلت ْظ ِهــر للسياســيين أنهــم إذا كانــوا لا يهتمــون
بمســتقبلها ،فلمــاذا عليهــا هــي أن تهتـ ّ
ـم؟! ..طالبــت
الفتــاة الصغيــرة َ
َ
ولوح ِتهــا الاحتجاجيــة
بص ْم ِتهــا
ُ
بتغيــر
المصنوعــة فــي المنــزل أن يبــدأ ال
اهتمــام ُّ

أفـــــــــــالم
المنــاخ قبــل فــوات الأوان .وفــي غضــون أشــهر،
َّ
عالميــة.
حركــة
تطــور إضرا ُبهــا إلــى
ٍ
ٍ
ّ
يتــم تتبُّــع رحلــة
وفــي هــذا الفيلــم الوثائقــي،
الناشــطة المناخيــة المراهقــة منــذ بدايــة ْ
حم َل ِتهــا
ً
ً
إيكولوجيــا للعالــم ،وخاصــة
ضميــرا
تنصيبهــا
إلــى
ِ
عندمــا وصلــت إلــى نيويــورك فــي العــام  2019لإلقــاء
بقــارب لا يســتخدم
خطــاب أمــام الأمــم المتحــدة
ٍ
ٍ
الوقــود أو يطلــق الكربــون عبــر المحيــط الأطلســي،
ً
ً
والــذي كان فــي َح ِّ
كبيــرا لهــا.
إنجــازا
ــه
ــد ذا ِت ِ
ولكــن إلــى جانــب دعــم الملاييــن حــول العالــم
ً
ً
تواج َ
كبيــرا
قــدرا
ــه
لغريتــا ،إلا أنــه كان عليهــا أن
ِ
مــن التعالــي والإســاءة مــن الكثيريــن أيضـ ًـا ،فالفيلم
يبــدأ بالفتــاة الصغيــرة الجالســة أمــام البرلمــان فــي
مواعيــد الدراســة ،مــا يدفــع بعضـ ًـا مــن كبــار الســن
لتأنيبهــا ،ورفضهــم أن تتــرك مدرســتها مــن أجــل مــا
يرونــه هــم مجــرد حماقــات.
اســة لرحلتهــا الطويلــة
ثــم تنســاب المشــاهد بسل ٍ
ّ
ّ
وتحــول
تحــول الفتــاة إلــى أيقونــة،
وصــولاً إلــى
ـخاص عادييــن إلــى رجــال دولــة
المهاجميــن مــن أشـ ٍ
أي شــيء عــن
وصحفييــن وقــادة لا يختلفــون فــي ّ
المــارة العابريــن ،والذيــن هاجموهــا فــي وســائل
َّ
الموجهــة ،هــذه الفتــاة الصغيــرة
الإع ـلام والخطــب
ً
َ
واج َه ْ
عامــا،
ــت رجــالاً يبلغــون مــن العمــر  60و70
ّ
يهتمــوا بمــا تقولــه
حتــى قــادة العالــم الكبــار ،لــم
ـاة صغيـ ٌ
فتـ ٌ
ـرة ربمــا هــي بالنســبة لهــم لا شــيء ،رغــم
أنهــا فــي الحقيقــة تفوقهــم ّ
اطلاعـ ًـا علــى المســتقبل.
وضــوح،
مــن الغريــب أن الفيلــم يرصــد بــكل
ٍ
مــدى انضبــاط فلاديميــر بوتيــن وتقبُّلــه لأفــكار
ً
مقارنــة بالســخرية المتعاليــة مــن ترامــب
الفتــاة،
وبولســونارو ،فــي حيــن يكتفــي إيمانويــل ماكــرون
بتشــجيع الفتــاة وكأنــه يحتفــي بطالبــة مدرســية
صغيــرة.
ً
ً
ملهمــة عــن طريقــة
نظــرة
إن هــذا الفيلــم يمنحنــا
ّ
الــرد علــى الإســاءات ،وهــي أن تظــل
جريتــا فــي
إيجابي ً
ــا فــي مواجهــة مثــل هــذه الكراهيــة.
ّ

المشــاهد التــي اســتعرضت رحلــة غريتــا علــى
القــارب ،أو تلــك التــي تجمعهــا بأبيهــا الــذي يناصرها
تـ ً
ـاركا لهــا الحريــة الكاملــة فــي أن تقــرر مــا تفعلــه،
ً
ً
ً
ـكل
كانــت دافئــة وممتعــة ..كانــت غريتــا هادئــة بشـ ٍ
ملحــوظ علــى الرغــم مــن الضغــط الــذي كانــت
ٍ
تعثــرت قليـ ً
تعانــي منــه ،ويبــدو أنهــا ّ
لا فــي خطــاب
الأمــم المتحــدة الــذي أصبحــت فيــه متوتـ ً
ـرة ولهــا
كامــل الحـ ّ
ـق فــي ذلــك.
ومــن اللافــت أن والــدة غريتــا وهي مغ ّنية ســويدية
ركــه ير ّكــز
مشــهورة لــن تظهــر فــي الفيلــم ،ربمــا ل َت ِ
بالكامــل علــى الفتــاة الصغيــرة ،دون الاســتعانة
بشــهرة والدتهــا.
قي ً
ً
مــا
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن كونــه
تذكيــرا ّ
بمثاليــة غريتــا وشــجاعتهاالفطرية ،إلا أن الفيلــم لا
يتحــدث كامـ ً
تغيــر
لا عــن القضيــة الأساســية وهــي ُّ
المنــاخ ،بــل يحكــي عــن الناشــطة فــي الأســاس،
ويحفــر عميقـ ًـا فــي قصــة حياتهــا ورحلتهــا المثيــرة
للتأمــل.
يبــدو أن صانــع الأفــلام ناثــان غروســمان مــع
ثونبيــرغ ووالدهــا ورفيقــه المف ّكر ســفانتي ثونبيرغ
قــرروا أن يكــون الفيلــم خطـ ً
ـوة علــى الطريــق مــن
حقيقــي فــي العالــم.
ــر
أجــل إحــداث ُّ
ٍّ
تغي ٍ
تــم عــرض هــذا الفيلــم فــي وقــت بدايــة أزمــة
فيــروس كورونــا ممــا ّ
أدى إلــى مفارقــة مثيــرة
يتوقعهــا أحــد ..لقــد حــدث بالفعــل مــا ُ
ّ
حل َم ْ
ــت
لــم
ٌ
ٌ
صغيــرة مــن الســويد ،وهــو الانخفــاض
فتــاة
بــه
المفاجــئ فــي انبعاثــات الكربــون فــي العالــم بعــد
أن توقــف الطائــرات والمصانــع والعمــل بســبب
الفيــروس الــذي هاجــم العالــم ..لكــن عندمــا ينتهــي
ً
مــرة أخــرى،
«كوفيــد» ،ســتعود أزمــة المنــاخ
وســتعود غريتــا إلــى نشــاطها الســابق مــن جديــد،
محف ً
ّ
ــزا فــي الانتبــاه إلــى
وربمــا كان هــذا الفيلــم
ذلــك ،أو مذ ّكـ ً
ـرا بقضيــة مهمــة يجــب أن تظــل أمــام
أعيننــا.
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''األب'' ..يف مواجهة الفساد والقهر والفقر
بقلم :علياء طلعت

الأب ( )Otacفيلــم يتجــاوز الحواجــز الثقافيــة
َّ
بقص ِتــه التــي َت َم ُّ
ــس كل مــن
والجغرافيــة
ُيشــاهده ،حتــى لــو لــم يختبــر شــعور ال ّ
أبــوة.
ـي فــي مهرجــان أيــام
ُوعــرض فيلــم «الأب» الصربـ ّ
ً
فلســطين الســينمائية ،وذلــك بعــد ْ
ســابقا
ــه
عر ِض ِ
فــي مهرجــان برليــن الســينمائي فــي دورتــه لعــام
 2020وفــوزه بجائــزة الجمهــور ،وهــو فيلــم صربــي
للمخــرج ســردان جولوبوفيتــش ،وبطولــة جــوران
بوجــدان.
يبــدأ بـ ٍّ
ـأم تقــف ببــاب أحــد المصانــع تطالــب بحقــوق
زوجهــا المهــدرة بعــد ْ
ــه ُّ
ــفي ًا منــذ عاميــن
تعس ّ
فص ِل ِ
وعــدم ســداد مســتحقاته الماليــة ،وإلا أشــعلت
النيــران فــي نفســها وطفليهــا ،وعندمــا لا تجــد
ســوى الصمــتُ ،ت ْشـ ِـعل النيــران فــي نفســها بالفعــل،
قبــل أن يتــم إنقاذهــا ،ومــن هنــا تنهــال التداعيــات
علــى هــذه العائلــة الحزينــة.
الأب ُيسـ َ
ـتدعى مــن عملــه المؤقــت في قطع أشــجار
ً
ً
ـروق
الغابــات ليجــد عنــد عودتــه زوجــة مصابــة بحـ ٍ
ً
ً
محجــوزة بالمستشــفى ،وابنيــن
نفســي ًا
ومنهــارة
ّ
غائبيــنّ ،
تحفظــت عليهمــا الخدمــات الاجتماعيــة
ّ
المحليــة حتــى ْ
يثبُــت أنــه وزوجتــه قــادران علــى
توفيــر ُس ـبُل َ
آدميــة لهمــا.
الع ْيــش ال ّ
ـي للغايــة يطالــب مديــر هــذه الهيئــة
ـهد عبثـ ٍّ
فــي مشـ ٍ
الاجتماعيــة ال َّأب توفيــر المــاء والكهربــاء وغرفــة
ّ
مجهــزة خـلال يــوم واحــد ،ويســتغرب غيـ َ
ـاب هــذه
الأساســيات عــن منزلهــم ،علــى الرغــم مــن أن ســبب
الأزمــة الأساســية -والــذي يعلمــه بالتأكيــد -هــو
البطالــة التــي ُيعانيهــا الأب لأســباب خارجــة عــن
إرادتــه.
لا يناقــش الأب هــذه الحقائــق الواضحــة ،يذهــب
ِّ
واحــد
يــوم
ويحقــق المعجــزات فــي
بالفعــل
ٍ
ٍ
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ً
مدفوعــا بح ِّبــه لابنيــه ،لكــن الكابــوس لا ينتهــي،
ً
فإمعانــا فــي الهزليــة يتســاءل ّ
موظفــو الخدمــة
الاجتماعيــة عــن غيــاب جهــاز كمبيوتــر وألعــاب
أكثــر للأطفــالّ ،
غاضيــنَ البصــر عــن أن البيــت كان
ً
محرومــا مــن المــاء منــذ ســاعات.

بشــكل
اعتمــد فيلــم «الأب» مــن الناحيــة الفنيــة
ٍ
أساســي علــى عامليــن :الأول هــو تمثيــل البطــل
ّ
ً
حزنــا
جــوران بوجــدان ذي الملامــح التــي تنطــق
واستســل ً
اما حتــى فــي أقصــى لحظــات مقاومتــه
للظلــم ،فيحـ ُ
ـار المشــاهد فــي ْ
ـره ،هــل لديــه أمـ ٌـل
أمـ ِ
بالفعــل ُيحــارب بــه ومــن أجلــهْ ،
أم أنــه ُيقــاوم
لأنــه لا ســبيل أمامــه ســوى ذلــك؟ والعامــل الثانــي
هــو الصــورة الســينمائية التــي تعتبــر إحــدى أهــم
جماليــات فيلــم الطريــق أو (.)Road Movie

اســتعرض المخــرج ســردان جولوبوفيتــش صربيــا
مــن مدنهــا الفقيــرة وطرقهــا التــي تفــوح منهــا
رائحــة الفقــر الممتزجــة بخصوبــة الأرض ،وينســجم
فيهــا الأب بســهولة مــع ســ ّكانها ،إلــى العاصمــة
البــاردة بمبانيهــا العملاقــة وقواعدهــا الصارمــة،
التــي يصبــح فيهــا بطلنــا بـ ً
ـارزا للغايــة كقطعـ ٍـة غيــر
ائمــة مــع هــذا الــ ُك ّل شــديد النظافــة والنظــام.
متل ٍ

ــرب عــن الطعــام،
يفقــد الأب عقلــه ،يعتصــمُ ،ي ْض ِ
يرفــض مغــادرة الهيئــة الحكوميــة ،لكــن ذلــك لا
ـل ســوى الارتحــال إلــى
ُيجــدي نفعـ ًـا ،ف ـلا يجــد حـ ّ ًا
ليو ِص َ
ــل صو َت ُ
العاصمــةُ ،
ــه إلــى الوزيــر المســؤول
ً
ً
متــرا
ماشــيا علــى أقدامــه  300كيلــو
شــخصي ًا،
ّ
ً
ً
عيبــا
قاطعــا بــلاده ،ليصــرخ بــأن الفقــر ليــس
َ
اقترف ُ
ــه حتــى ُي َ
حاســب بســب َِبه.
فيلــم «الأب» مــن نــوع أف ـلام الطريــق ،وهــو نـ ٌ
ـوع
ٌ
أنــواع أخــرى عديــدة،
ســينمائي تنــدرج تحتــه
ٌّ
َ
أحداث ُ
ّ
رحلــة
ــه تــدور خــلال
أن
وأهــم ِســما ِته َّ
ٍ
ُ
يخوضهــا أبطالــه ،يستكشــفون خلالهــا عالَ َمهــم
ـي علــى َحـ ٍّ
ـد ســواء ،وهنــا «الأب»
ـي والخارجـ ّ
الداخلـ ّ
يبــدأ رحلتــه علــى الطريــق الســريع ُ
المخيــف بمــا
يتشــا َبه مــع مغامراتــه فــي الحيــاة اليوميــة ،يتــم
ً
ســريعا لأنــه لا ُيلائــم
إقصــاؤه مــن هــذا الطريــق
الفقــراء الذيــن لا يمتلكــون ســيارات ولا حتــى
مقابــل المواصــلات العامــة ،وتقبــض عليــه دوريــة
شــرطة عابــرة يتعاطــف مــع مأســاته أحــد ضباطهــا،
ويتركــه فــي مدخــل إحــدى القــرى ُلي ْك ِمــل الرحلــة
أنــاس ُيشــبهونه ويشــبههم.
بيــن
ٍ
تظهــر الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة بأقصــى
وأقســى صورهــا فــي رحلــة الأب ،ففــي القــرى
تعاط َ
َ
الريفيــون؛ لكــن فــي ذات
ــف معــه
الصغيــرة
ّ
ّ
يتعجبــوا مــن مأســاته ،وقــد َ
عج َنهــم
الوقــت لــم
الفقــر حتــى أ ِلفــوا مصائبَــه ،بينمــا فــي المدينــة
تجاهلــه المســؤولون حتــى بــدأت قصتــه فــي إثــارة
الجهــات الإعلاميــة ،وأصبــح وجــوده مأزقـ ًـا يجــب
الخــلاص منــه.
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ٌّ
أسـ ّ
ـاول بالفعــل تقديــم
ـري ٍة فــي الفيلــم كل منهــا ُتحـ ِ
أفضــل مــا لديهــا لجـ ْ
ـذ ِب الأب فــي محاولـ ٍـة لت َب ّنــي
ّ
ســتقدم لــه
الغنيــة التــي
الطفــل ،منهــا العائلــة
ّ
ماديـ ً
ـازات ّ
ـة لإعالــة الطفــل وتعليمــه ،والعائلــة
امتيـ ٍ
المترابطــة للغايــة مــن أب وأم وطفلــة كبيــرة
متوافقيــن ومتحا ّبيــن ،والعائلــة التــي تتكـ ّـون مــن
وتتميــز بالتنــوع العرقــي
عــدة أطفــال متب َّن ْيــن،
ّ
والنضــوج الفكــري ،والمــرأة الوحيــدة بعــد ّ
تخلــي
ً
فرصــة للأمومــة
زوجهــا عنهــا والتــي لا تمتلــك
ـل فــي ظــل شــروط صعبــة علــى
ســوى بتب ّنــي طفـ ٍ
الأمهــات الوحيــدات ،والعائلــة الأساســية فــي
ّ
تتكــون مــن الأب والابــن فقــط.
الفيلــم التــي

والبنوة
األبوة
''ال مكان ممزي'' ..ميلودراما
ّ
ّ
بقلم :علياء طلعت

يصطــدم فيلــم «لا مــكان مميــز» منــذ البدايــة
مــع الكثيــر مــن الكليشــيهات ّ
ار َجــة ،والتــي
الد ِ
أصبحــت مــع الوقــت بمثابــة الحقائــق َّ
المت َفــق
عليهــا ،مثــل الأمومــة فطــرة وغريــزة لــدى كل
أبــوة َت َع ّ
امــرأة ،وال ّ
ــود ،والأســرة هــي أصغــر
ّ
تتكــون مــن أب
بنــاء للمجتمــع ،وأنهــا يجــب أن
ً
تقريبــا
وأم وأطفــال ،وعلــى مــدار ســاعتين
ُ
َ
فكــرة الأســرة ،وأســباب إنجــاب
العمــل
فــ َّك َك
الأطفــال وواجبــات رعايتهــم.
ً
وي َ
فيلــم «لا مــكان مميــز»ُ ،
حاليــا خــلال
عــرض
فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية ،2021
كان قــد ُعــرض فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائى
بدورتــه للعــام  ،2020ثــم فــي مهرجــان الجونــة
الســينمائي ،وهــو مــن إخــراج أوبرتــو بازولينــي
وبطولــة جيمــس نورتــون ودانيــال لامونــت.
بــأب يعمــل فــي تنظيــف
تبــدأ أحــداث الفيلــم
ٍ
غيــاب ّ
تــام
النوافــذ ،ويحيــا مــع ابنــه الطفــل فــي
ٍ
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لـلأم ،وخـلال الدقائــق التاليــة نك َت ِشــف أنــه مريـ ٌ
ـض
بديلــة لابنــه
عائلــة
بمــرض عضــال ،ويبحــث عــن
ٍ
ٍ
ٍ
بالتنســيق مــع الخدمــات الاجتماعيــة ،وفــي ذات
لغيابــه ،بمــا َي ْح ِم ُل ُ
ــه
الوقــت يســعى لإعــداد ابنــه
ِ
هــذا مــن أعبــاء نفســية عليــه وعلــى الطفــل.
واضــح،
بشــكل
«لا مــكان مميــز» فيلــم ميلودرامــا
ٍ
ٍ
ً
عاطفيــا ليتفاعــل مــع
المشــاهد
تجــذب القصــة
ِ
مأســاة هــذا الرجــل الشــاب المريــض ،الــذي عليــه
َ
قبــل وفا ِتــه ،وهــو
اختيــار عائلــة مناســبة لابنــه
ٌ
مســتحيل لأن العائلــة ُ
ٌ
الم ْث َلــى تتكــون منــه
خيــار
وابنــه فقــط.
ّ
ّ
ُ
اللقــاءات
حــد َة الميلودرامــا فــي الفيلــم
تخفــف
ُ ِّ ُ
ـكال
مــع العائ ـلات المختلفــة التــي ت َعرفنــا علــى أشـ ٍ
متنوعـ ٍـة مــن الأُ َســرُ ،
بعضهــا ُم َسـ ٍّـل بالفعــل ،والبعــض
ـلية كذلــك.
الآخــر ثقيــل الــدم لدرجــة التسـ َ
ُي َف ِّ
َ
مفهــوم الأســرة والرعايــة الأســرية
ــكك الفيلــم
التــي ُت َق َّ
وحــدة
ــدم للأطفــال ،فلدينــا أكثــر مــن
ٍ

الإيطاليــة القديمــة ،حيــث التصويــر فــي أماكــن
حقيقيــة وخــارج المنــزل أغلــب الوقــت ،ليجعلنــا
فــي رحلــة الأب مــع ابنــه للبحــث عــن العائلــة
نتذ ّكــر رحلــة الأب مــع ابنــه بحثـ ًـا عــن الدراجــة فــي
«ســارقي الدراجــات» لفيتوريــو دي ســيكا.
فــي النهايــة يتــرك فيلــم «لا مــكان مميــز» المشـ َ
ـاهد
حيــرة حــول َمــن هــي العائلــة ُ
الم ْث َلــى التــي
فــي
ٍ
يجــب أن يختارهــا الأب لابنــه؟ ومــا هــي العائلــة
ٌ
ُ
عائلــة
الم ْث َلــى فــي الأســاس؟ وهــل هنــاك بالفعــل
ٌ
أن فكــرة الأســرة تر َت ِك ُ
خليــط
ــز علــى
مثاليــة ،أم َّ
ٍ
مــن شــرف المحاولــة والمحبــة.

ً
متشــابهة علــى الرغــم مــن
تلــك العائــلات ليســت
عائلــة مختلفــة
كونهــا كلهــا عائــلات ُم ِحبَّــة ،كل
ٍ
بقي ِمهــا وأســلوبها الخــاص ،وهــي نقطـ ٌ
ـة ر َّكـ َ
ـز عليهــا
َ
الفيلــم فــي إطــار تنــاول مأســاة الأب كذلــك ،فعليــه
أن يختــار مــن بينهــا الصيغــة العائليــة الأقــرب
لمفهومــه والأقــرب للعائلــة التــي كان يرغــب فــي
تكوينهــا معــه.
ر َّكـ َ
ـز الفيلــم كذلــك علــى فعاليــة دور الأب الوحيــد،
ّ
وتوليــه مســئولية تربيــة ابنــه حتــى هــذا العمــر،
رغــم َس ْ
ــع ِي ِه ْ
ــه الشــديد،
عيشــه
ــب
ومرض ِ
ِ
ِ
لكس ِ
وتأثيــر غيــاب الأم علــى الطفــل وعلــى الأب ،وفــي
لومهــا علــى غيابهــا الاختيــاري
ذات الوقــت عــدم ِ
عــن العائلــة ،والذكــرى التــي يرغــب فــي أن يتركهــا
لاب ِنــه بعــد غيابــه كذلــك ،وتراوحــه بيــن تم ّنــي أن
ً
ً
ُ
جديــدة ،وأن يظــل
حيــاة
ينســاه الصغيــر ويبــدأ
ً
كطيــف حولَ ُ
ســاكن فــي ذكرياتــه.
ــه
موجــودا
ٍ
ٍ
القصــة علــى ّ
ٌ
تكــرار
جد ّيتهــا إلا أنهــا فــي أساســها
ّ
للأفــلام حــول ال ّ
والبنــوة والأمومــة ،لكــن مــا
أبــوة
ُي َم ّي ُ
أساســي هــو التمثيــل الممتــاز مــن
بشــكل
ــزه
ٍّ
ٍ
جيمــس نورتــون والطفــل دانيــال لامونــت فــي
أول أدواره الســينمائية علــى الإط ـلاق ،والانســجام
الــذي نشــأ بينهمــا خ ـلال الوقــت الــذي قضيــاه معـ ًـا
قبــل التصويــر لتكويــن هــذه العلاقــة الحميمــة التــي
شــاهدناها علــى الشاشــة.
ُ
وي ْشـ ِـب ُه أســلوب المخــرج أوبرتــو بازولينــي الواقعية
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أسئةل ''ليل'' و''غداً يأيت احلب'' يف املهرجان

بقلم :أسماء الغول

فيلمــان قصيــران فــي مهرجــان «أيــام فلســطين
الســينمائية» يتــركان الكثيــر مــن الأســئلة.
قفــز المخــرج راكان مياســي نقلــة جريئــة مــن
فيلمــه الروائــي الــذي أخرجــه عــام « 2018بونبونــة»
ويتحــدث فيــه عــن معضلــة الأســير الفلســطيني،
ونقــل النطــف ،بمشــاركة ممثليــن معروفيــن ،وقــد
حــاز شــعبية وجوائــز دوليــة ،إلــى فيلــم ديكودرامــا
ـدوءا ،وفــي
يجمــع بيــن الوثائقيــة والدارمــا ،أكثــر هـ ً
قضيــة أقــل شــهرة ،ومشــاهد أكثــر حريــة وإبــداع،
وهــو فيلــم «غـ ً
ـدا يأتــي الحب» وبمشــاركة أشــخاص
حقيقييــن ليســوا ممثليــن.
ويتحــدث الفيلــم القصيــر عــن فتــاة ســورية ســمراء
بعينيــن عســليتين ،تشــتغل بالحقــل فــي لبنــان
قبالــة الجبــل ،فــي كــوادر تصويــر ،لــن تكــون أجمــل
ممــا كانــت عليــه فــي الفيلــم ،إلــى أن تعــود الفتــاة
مــن الحقــل إلــى مــا يشــبه المنــزل ،لترتــدي فســتان
الزفــاف .هكــذا ببســاطة ،وتجلــس علــى الأرجوحــة
بعينيهــا المكحلتيــن بيــدي جدتهــا.
فيلــم صامــت مــن الحــوار ،لكــن ليــس عــن أصــوات
البيئــة المحيطــة بالفتــاة .بكــوادر بانوراميــة ّ
مؤثــرة،
ّ
تحــدى بهــا المخــرج نفســه والقصــة والحبكــة

والقوالــب المعتــادة ،لينتقــل إلــى الطبيعــة ،يتــرك
الكاميــرا علــى ســجيتها ،شــوتات مفتوحــة علــى
الجبــل والســماء ،والحقــول التــي تحــوي آلاف
قصــص المهاجريــن وســط بيــوت الفقيــرة ،دون
أن ينقلنــا إلــى الحديــث عــن المأســاة والمعانــاة،
فقــط حيــوات تبــدأ وتنتهــي هنــاك ..فــي المخيمــات
المؤقتــة التــي تصبــح فجــأة دائمــة ،فــي مصائــر
تنتظــر ً
دائمــا الحــب وقــد يأتــي علــى دراجــة ناريــة
كمــا غــادرت فتاتنــا العــروس مــع عريســها ،وقــد لا
يأتــي ً
أبــدا.
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ويقــول راكان مياســي فــي حــوار خــاص بـ»رمــان»:
«الفيلــم كان جـ ً
ـزءا مــن مشــروع فيلــم أكبــر ،لكنــي
فــي النهايــة فضلــت أن يكــون كمــا هــو عليــه الآن»،
ً
موضحــا أنــه أقــرب للروائــي ومــع ذلــك فهــو ليــس
بروائــي ،فجميــع أبطالــه حقيقييــن مــن وادي البقاع
فــي لبنــان حيــث تــم تصويــره ً
أيضــا ،ويصنفــه
بالإثنوفيكشــين (.)Ethnofiction

وعــن فكــرة فســتان الزفــاف لفتــاة صغيــرة ،أوضــح
أنــه عــاش فــي البقــاع ،وهنــاك عــرف أن جدتــه
تزوجــت فــي ســن صغيــرة ،لذلــك ارتــدت الفتــاة
ذات الأربعــة عشــر ً
عامــا الفســتان الأبيــض ،لكنهــا
فــي الحقيقــة لــم تتــزوج ،وهنــا الدرامــا التــي تمــت
إضافتهــا إلــى الشــخصيات الحقيقيــة ،فــي إحالــة
لقصتــه الشــخصية داخــل تفاصيــل الفيلــم دون
وفجــة.
مباشــرة ِ
بشــكل معيــن
وأوضــح مياســي أنــه غيــر ملــزم
ٍ
مــن الســينما ،لذلــك لــم يكتــب ســيناريو للفيلــم ،أو
حــوار واكتفــى بعاطفــة الوجــوه والمــكان ،ويبــدو
وحاليــا
المخــرج الفلســطيني الــذي عــاش فــي لبنــان
ً
مســتقر فــي بلجيــكا ،غيــر مهتــم بموضــوع الهويــة
فــي الفيلــم بمقــدار اهتمامــه بالشــخوص ويومهــا
فــي الــوادي ،حيــث تــذوب تفاصيــل الشــخصيات
بيــن عناصــر الطبيعــة الباقيــة.
أمــا الفيلــم الثانــي «ليــل» فهــو فيلــم تجريبــي
بامتيــاز ،وأقــرب إلــى عمــل «الفيديــو آرت»،
كئيــب ،يشــبه الحــرب التــي يتحــدث عنهــا والفقــد
الــذي يم ـلأه ،أخرجــه المخــرج الشــاب الفلســطيني
الألمانــي أحمــد صالــح ،والــذي ّ
قــدم مــن قبــل
سلســلة أفــلام متحركــة ،همــا فيلمــي (البيــت)
و(عينــي) وأخيـ ًـرا (ليــل) الــذي عــرض مؤخـ ًـرا فــي
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية ،وقبلــه فــي
مهرجــان الجونــة.
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الفيلــم مدتــه  16دقيقــة ويتنــاول قصــة الأم التــي
تبحــث عــن ابنتهــا وتشــعر أنهــا تختبرهــا فــي نفــس
الوقــت ،حيــث ُتلقــي عليهــا غبــار الحــرب اللامــع،
و ُتناجــي الليــل متوســلة إليــه أن يخبرهــا بمصيــر
طفلتهــا ،بصــوت الممثلــة هيــام عبــاس.
وتشــعر أن البيــوت تشــبه البيــوت المدمــرة فــي
ســوريا ،وحي ًنــا تشــعر بهــا بيــوت الشــجاعية فــي
ً
وأيضــا بيــوت الضاحيــة الجنوبيــة
حــرب غــزة ،2014
فــي حــرب  ،2006وهكــذا تتشــابه قلــوب الأمهــات
فــي الحــروب ،وســط الليــل الحالــك المرعــب.

لعــل خــوض مغامــرة الســهل الممتنــع فــي هكــذا
أفــلام لا تقتصــر علــى ُص ّناعهــا ،بــل هــي مغامــرة
وحاليــا
أيضــا للجهــة التــي تعرضهــا علــى المــلأ.
ً
يخوضهــا مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية»
فــي عــرض قائمــة الأف ـلام التســجيلية والوثائقيــة
القصيــرة.

وتشــعر أن الفيلــم طــوال الوقــت ،تــرى العيــن فيــه
الحــرب مــن فــوق أو مــن صفــة المراقــب ،وربمــا
هــذا ُيبــرره حديــث المخــرج للإعــلام حيــن قــال
«ولــدت فــي الســعودية وعشــت بهــا طفولتــي
حيــث كنــت أشــاهد كل مــا يحــدث فــي فلســطين
عبــر شاشــة التلفزيــون قبــل أن أذهــب إلــى هنــاك
ســنوات
للالتحــاق بالجامعــة ،وخــلال خمــس
ٍ
عشــت فــي الواقــع حكايــات كثيــرة ورأيــت بعينــي
ً
بعيــدا».
مــا كنــت أظنــه
أي أنــه ليــس الأم أو الابنــة بــل الحالــة التــي يراهــا
عليــه متلقــي الأخبــار ،فــلا يمكــن الحســم إذا مــا
كانــت الأم طيبــة أم شــريرة ،بــل المتلقــي كيــف
يراهــا ،أو مــن خلــف شاشــة التلفــاز.
وقــد حظــي بعرضــه العالمــي الأول فــي مهرجــان
لوكارنــو الســينمائي حيــث نافــس فــي المســابقة
الدوليــة للأفــلام القصيــرة «نمــور الغــد».
وكالعــادة فإن مهرجان «أيام فلســطين الســينمائية»
يختــار أفلامــه تــدور حــول فكــرة غيــر نمطيــة ،أو
فكــرة نمطيــة بطريقــة جديــدة ً
ـد
تمامــا ،وهــذا تحـ ٍ
للمخــرج والمتلقــي ً
معــا ،فـلا يقــدم الأول مــا يريــده
أو ينتظــره الثانــي ،ولا يــدري الثانــي كــم المســاحة
مــن التأمــل والوقــت ســيعطيها ل ـلأول.
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وكالعــادة فــإن مهرجــان «أيــام فلســطني
الســينمائية» يختــار أفالمــه تــدور حــول
فكــرة غــر نمطيــة ،أو فكــرة نمطيــة
تحــد
تمامــا ،وهــذا
بطريقــة جديــدة
ً
ٍ
معــا ،فــا يقــدم
للمخــرج واملتلــي ً
األول مــا يريــده أو ينتظــره الثــاين ،وال
يــدري الثــاين كــم املســاحة مــن التأمــل
والوقــت ســيعطهيا لــأول.
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 ٥وثائقيات عن أحوال وأفراد :مجاليات ُصور
واشتغاالت

بقلم :نديم جرجوره

خمســة أفــلام وثائقيــة حديثــة الإنتــاج ،تــروي
وقائــع ومصائــب وانشــغالات ،عربيــة ودوليــة.
ً
كجــزء مــن قــراءة بصريــة
همومــا فرديــة،
تعايــن
ٍ
وبلــد واجتمــاع وعلاقــاتُ .ت ِّ
فــكك أحــوالاً
لجماعــة
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ومعيشــيا،
وسياســيا
اجتماعيــا
مرتبطــة باليومــي،
ـرب عســكرية مباشــرة ،أو فــي مناخ سياســي
فــي حـ ٍ
حالــة لاحقــة لانتفاضــة شــعبية
متو ّتــر ،أو فــي
ٍ
ســلمية.
فلســطين حاضـ ٌ
ـرة فــي فيلمين ،أحدهما ـ «فلســطين
الصغــرى ،يوميــات حصــار» ( 83 ،2021دقيقــة)
معنــي بمخيــم اليرمــوك فــي
لعبــداهلل الخطيــب ـ
ّ
ـدي،
دمشــق ،فــي حصــاره مــن جيــش النظــام الأسـ ّ
ومــوت
قهــر وإذلال
مــع مــا يصنعــه الحصــار مــن
ٍ
ٍ
وخــراب .ثانيهمــا ـ «كمــا أريــد» ( 86 ،2021دقيقــة)
ٍ
لســماهر القاضــي ـ يعكــس فلســطين بجنســية
المخرجــة ،متنــاولاً مســألة التحـ ّـرش فــي القاهــرة،
زمــن «ثــورة  25ينايــر» (.)2011
واقــع العامــلات الأجنبيــات فــي الخدمــة المنزليــة
فــي لبنــان ،يتناولــه «غرفــة بــلا منظــر» (73 ،2021
ّ
كوريــا ،بجوانــب مختلفة،
دقيقــة) للإســبانية روســر
قانونيــة واجتماعيــة ومســلكية وتربويــة ونفســية؛
بينمــا تذهــب الإيرانيــة فيــروزه خســرواني ،فــي
«راديوغــراف عائلــة» ( 82 ،2020دقيقــة) ،إلــى ســيرة
بلــد ينتقــل مــن
والديهــا ،معطوفــة علــى ســيرة
ٍ
ـوري إلــى ثــورة إس ـلامية ،مصحوبــة
حكــم إمبراطـ ّ
بقمـ ٍـع وتبديــل جــذري لأنمــاط الحيــاة ،مــع تأثيــرات
ـي لعلائ ـل ٍات
التبديــل علــى العائلــة ،كنمــوذج أساسـ ّ
ّ
يتفرد لوحــده بـ»رئيس»
كثيــرة .أما السياســي ،فلــن
( 115 ،2021دقيقــة) للدنماركيــة كاميـلا نيلســن ،رغــم
ً
عاما)،
ـي بمرافقــة نلســن شاميســا (40
ّ
أن الفيلــم معنـ ّ
الطالبــي والمعارضــة
فــي مســاره بيــن النضــال
ّ
المدنيــة والســلمية والانتخابــات الرئاســية ،فــي بلده
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ٌ
معقــود علــى معاينــات
زيمبابــوي .السياســي فيــه
ّ
ـخ ومواجهــات.
متنوعــة لبيئــة وأنـ ٍ
ـاس وتاريـ ٍ

حية
شهادات ّ
الأفــلام الخمســة ُتعــرض فــي النســخة الثامنــة
لـ»أيــام فلســطين الســينمائية» ،التــي ُتقــام بيــن
 3و 8نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2021فــي القــدس
ورام اهلل وبيــت لحــم وغـ ّـزة وحيفــا .أف ـل ٌام ُتحيــل
بلــدان تعانــي
حيــة عــن
الوثائقــي إلــى شــهادات ّ
ٍ
أهــوالاً ،وتقاليــد راســخة ُتصبــح أقــوى مــن نظــام
وثــورات
وقوانيــن (لبنــان وزيمبابــوي ومصــر)،
ٍ
تتحـ ّـرر سـ ً
ـريعا مــن خطابهــا ،وتنقلــب علــى تفكيرهــا
محو ً
ّ
لــة البلــد إلــى محميــة خاضعــة
وأهدافهــا،
ّ
لتســلط دينــي باســم «الجمهوريــة الإســلامية فــي
ً
ً
ســلطويا يبتكــر
حقــدا
تواجــه
إيــران»؛ وأخــرى
ِ
أســاليب مختلفــة للإمعــان فــي القتــل والتعذيــب
ّ
ً
ً
تغييرا
ـعب يريــد
والإلغــاء ،ممارســا هــذا كلــه ضــد شـ ٍ
وإصلاحــات وكرامــة ،فيثــور سـ ً
أن تغتالــه
ـلميا قبــل ْ
حــرب مفتوحــة (مخيــم اليرمــوك).
الســلطة فــي
ٍ
ينقــل عبــداهلل الخطيــب ،فــي «فلســطين الصغــرى»،
ـدي لمخيـ ٍـم فلســطينيُ .يصـ ّـور
يوميــات حصــار أسـ ّ
ً
يومــا تلــو آخــر.
عيــش يــزداد صعوبــة
تفاصيــل
ٍ
يتجــول فــي ّ
ّ
أزقــة ومنــازل وفضــاءات مفتوحــة
ّ
وتحديــات وابتســامات خفــرة وحفلات
ـوف
علــى خـ ٍ
مــرض وشــيخوخة وذكريــات.
مجتــزأة ،وعلــى
ٍ
يلتقــط مســام الضغــوط والارتبــاكات المنعكســة
ـوه وملامــح ومســالك وعلاقــات .يؤرشــف
فــي وجـ ٍ
تلــك اليوميــات كمــن ُي ّ
نبــض،
حــول الصــورة إلــى
ٍ
لا إياهــا نــواة حكايــة ّ
جاعـ ً
معلقــة فــي مســار الزمــن
ـزء مــن خاتمــة
والجغرافيــا .الخــروج مــن المخيــم جـ ٌ
ً
منطلقــا لالتباســات
وثائقيــةُ ،يصبــح (الجــزء)
ُ
المقبــل مــن الأيــام.

الانتمــاء إلــى هويــة فلســطينية ُي ِّ
حــرك ســماهر
القاضــي ،فــي رحلتهــا ـ الجغرافيــة والروحيــة
والاجتماعيــة ـ فــي القاهــرة ،مــع بدايــات «ثــورة
ّ
التحــرش ـ
 25ينايــر» .المتابعــة الدقيقــة لمســألة
ّ
التمرد الشــعبي بســبب نفوس
الحاصــل فــي شــوارع
ـباب ،تنبثــق مــن مــوروث ضاغــط ـ تعــود
ـال وشـ ٍ
رجـ ٍ
(المتابعــة) ،فــي لحظــات ســينمائية عـ ّ
حيــز
ـدة ،إلــى ّ
حميمــي فــي ذات المخرجــة وتفكيرهــا وســيرتها،
كفلســطينية ُمقيمــة (حينهــا) فــي القاهــرة .التداخــل
بيــن الفلســطيني فــي ســماهر القاضــي ،والتحـ ّـرش
فــي «ثــورة» شــابات ونســاء مصريــات ،يصنــع
ـيطر
فيلمـ ًـا عــن لحظــة تاريخيــة ،وعــن سـ ٍ
ـلوك مسـ ٍ
ـوس كتلــك.
بقــوة علــى نفـ ٍ

ـاس مــن أجــل
ســوري مصــري ،لحظــة انتفاضــة أنـ ٍ
ّ
ّ
اجتمــاع
تحــولات
حــق مهــدورُ ،تشــبه بدورهــا
ٍ
ـدا وشـ ً
ُتصيــب بلـ ً
ـعبا ،فتذهــب بهمــا إلــى اختبــارات
ّ
حــادة فــي مواكبــة مســار ثــورة يقودهــا رجــل
ديــنُ ،
ويشــارك فيهــا يســاريون وعلمانيــون ،قبــل
ّ
التحــولات
انقــلاب الأقــدار الدينيــة علــى هــؤلاء.
تلــك ،الحاصلــة فــي إيــران مــع ثورتهــا الإســلامية
ً
تدريجيــا مــن خــلال ُصــور
الخمينيــة ،تنكشــف
ّ
ولقطــات
مســتلة مــن ذاكــرة امــرأة تــروي حكايــة
ّ
حــد كبيــر ـ مــع
والديهــا ،التــي تتماهــى ـ إلــى
حكايــة بلدهــا .الانتقــال مــن ثقافــة عيــش فــي
ّ
متشــددة،
امبراطوريــة الشــاه إلــى قواعــد دينيــة
ـزام،
يترافــق مــع تحـ ّـولات جذريــة فــي تفكيــر والتـ ٍ
تعكســها والــدة فيــروزه خســرواني ،الراغبــة فــي
اعتنــاق الثــورة الإس ـلامية ،ثقافــة وإيمانـ ًـا وسـ ً
ـلوكا
ّ
المتمســك بليبراليــة
وعلاقــات ،ويواجههــا والدهــا
وعلمانيــة ،يــزداد حضورهمــا فيــه بعــد الثــورة،
وإزاء الانقــلاب فــي شــخصية الزوجــة الأم .وفــرة
الحكايــات والحــالات والمعاينــات ،المتراكمــة فــي
ذاكــرة الابنــة المخرجــةُ ،يثــري «راديوغــراف عائلة»
الضيــق
الحيــز
بمــادة بصريــة وســردية ،تخــرج مــن
ّ
ّ
لعائلــة صغيــرة ،إلــى المســاحة الأوســع لبلــد وناســه.

والعلاقــات ،كمــا فــي حضــور المــرأة فــي الجوانــب
ّ
ٌ
منطلــق
كلهــا للحيــاة .الحساســية الفلســطينية

ً
ّ
أيضــا
والتحــولات يحضــر
بعــض هــذه الانقلابــات
فــي «رئيــس» .زيمبابــوي ،كبلــدان أخــرى ،يعانــي
ّ
وتســل ً
ً
طا يحكمــان البلــد ويتح ّكمــان بشــعبه.
قمعــا
ً
تغييــرا
المواجهــة ديمقراطيــة ،فكثيــرون يريــدون
حقيقيـ ًـا ،يطلبونــه سـ ً
ـلميا ،وعبــر انتخابــات رئاســية
«نزيهــة» .كامي ـلا نيلســن تمضــي أعوامـ ًـا فــي قلــب
ِّ
لتوثــق مرحلــة حيويــة ودقيقــة فــي
الأحــداث،
تاريــخ البلــد وناســه .معطيــات وحقائــق ُتذكــر
كتابـ ً
ـة ،والنــواة الحكائيــة الأساســية معقــودة علــى
نلســن شاميســا.

الضغــوط والارتبــاكات التــي يعيشــها فلســطينيو
ـت علــى بدايــة الحــراك
ّ
«مخيــم اليرمــوك» ،بعــد وقـ ٍ
الشــعبي الســوري ،الســلمي والعفــوي والمدنــي (18
مــارس /آذار  ،)2011تتشــابه وضغــوط وارتبــاكات
لحطــة
تعانيهــا نســاء وشــابات مصريــات ،فــي
ٍ
حكــم جائــر فــي
أن تنقلــب علــى
ُيفتــرض بهــا ْ
ٍ
السياســة والاقتصــاد والأمــن والتفكيــر والعيــش
مــوروث
نفــوس منغلقــة علــى
والعلاقــات ،وعلــى
ٍ
ٍ
ّ
وقــاس فــي معنــى ومقاربــة العيــش
متشــدد
ٍ

لعبــداهلل الخطيــب فــي معاينتــه أحــوال مخيــم
ُم َ
ّ
تحــولات أبنائــه وبناتــه
حاصــر ،وفــي مراقبتــه
فــي مواجهتهــم اليوميــة انهيــار ّ
كل شــيء حولهــم.
ُ ِّ
ـكل
الحساســية نفســها تحــرك ســماهر القاضــي ،بشـ ٍ
متزمتـ ًـا ،وتشـ ً
أو بآخــر ،فــي مواجهتهــا تفكيـ ً
ّ
ـاوفا
ـرا
ً
ً
ً
كثيــرا عــن تفكيــر
عنيفــا ،غيــر مختلفيــن
ذكوريــا
ـاس يريــدون حقوقـ ًـا
ـام قاتــل وتشــاوفه علــى أنـ ٍ
نظـ ٍ
فيطالبــون بهــا سـ ً
ـن حـ ٌ
ـرب عليهــم
ـلميا ،قبــل أن ُت َشـ ّ
ُ
ُتشــبه الإبــادة.

ّ
تحولات
ّ
ّ
متنوعــة الأشــكال والأســاليب
التحــولات،
ٌ
اجتمــاع فلســطيني
والمســالك ،التــي ُيدركهــا

الشــخص يجــذب تفاصيــل كثيــرة غيــر مرتبطــة
ّ
كلهــا فيــه .هنــاك بلــد وتاريــخ وشــعب ،وهنــاك
سياســة وأحــزاب وســلطة وأمــوال واقتصــاد
ً
ً
ِّ
بصريــا
نســيجا
شــكل
وإعــلام .هــذه تفاصيــل ُت
لســيرة شاميســا ومســاراته وعلاقاتــه بناســه
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ورغباتــه فــي تغييــر فعلــي .كامي ـلا نيلســن ِّ
توثــق،
ً
مــادة تجعلهــا أقــرب
وفيلمهــا يأخــذ مــن التوثيــق
إلــى التحقيــق التلفزيونــي ميتــن ُ
الصنعــة ،مــن دون
ـص
حاجــة إلــى إضافــات ســينمائية .هــذا غيــر منتقـ ٍ
مــن قيمــة التوثيــق واشــتغالاته الفنيــة والبصريــة،
علــى نقيــض «فلســطين الصغــرى» و»كمــا أريــد»
ً
خصوصــا فيلــم فيــروزه
و»راديوغــراف عائلــة»،
خســرواني ،لامتلاكــه مـ ً
ـوادا فنيــة وبصريــة ُت ِّ
كثــف
الســرد ،وتمنحــه جماليــة الســينما فــي اشــتغالات
ـي بالعــام ،فــي «كمــا أريد»،
الوثائقــي .مزيــج الحميمـ ّ
يؤســس النــص البصــري الوثائقــي للحكايــة ّ
ِّ
برمتهــا،

وغلبــة الذاتــي ،فــي فيلــم عبــداهلل الخطيــب،
دافـ ٌ
ـع إلــى مــا ُيشــبه التأريــخ الســينمائي للحكايــة
الفلســطينية فــي ســورية ،وللتاريــخ الفلســطيني
للحكايــة قبــل ســورية.

والإســاءة؛ وعــن علاقــات جنســية يغلــب عليهــا
الاعتــداء الجســدي.
أفــل ٌام كهــذهُ ،تعــرض فــي «أيــام فلســطين
الســينمائية  ،»8تكشــف جوانــب أساســية مــن
مســألتين اثنتيــن :غليــان قاتــل فــي اجتمــاع
وعيــش وعلاقــات وبشــر وأمكنــة؛
وسياســة
ٍ
واشــتغالات ســينمائية ُتتقــن إخــراج الغليــان مــن
المسـ ّـطح ،جاعلـ ً
ســذاجة التصويــر ُ
ـة مــن الحكايــات
منافــذ إلــى صناعــة بصريــة وثائقيــة ،تمــزج الســينما
ـ بجمالياتهــا وأدواتهــا ومفرداتهــا ـ بوقائــع العيــش
فــي جحيــم الأرض .وهــذا لــن يحــول دون تبيــان
الاختــلاف فــي آليــات المعالجــة والاشــتغالات.

رغــم وضــوح جانــب الضغــوط والارتبــاكات
لاْ ،
فيــه ،يختلف»غرفــة بــلا منظــر» قليــ ً
خــرج
إذ ُي ِ
ً
صانعــا
التســجيلي التوثيقــي مــن واقعيــة الســرد،
منهمــا ـ بسلاســة َ
ـر ـ فيلمـ ًـا ُيديــن ثقافــة فيهــا
وخفـ ٍ
ّ
والمتزمــت والمتعالــي مــا يحتــاج
مــن العنصــري
حاضــر فــي الواقــع .حكايــة
تكســير غيــر
إلــى
ٍ
ٍ
العام ـلات فــي الخدمــة المنزليــة فــي لبنــان ُمثيــرة
ً
ّ
قياســا إلــى حجــم
عــدة ،عددهــا قليــل
لأفــل ٍام
الكارثــة التــي يعيشــها معنيــون كثيــرون بالحكايــة:
الخادمــات ،والناشــطون والناشــطات ،والحقوقيــون
والحقوقيــات ،والعاملــون والعامــلات فــي مكاتــب
الخادمــات ،والعائــلات.
إحــدى ميــزات الاخت ـلاف بيــن «غرفــة ب ـلا منظــر»
والأفــلام الأخــرى تكمــن فــي أســلوب توثيقــي
ّ
يتمثــل بإخفــاء وجــوه الأفــراد المشــاركين فــي
الفيلــم ،باســتثناء خادمــات يرويــن فصــولاً مــن
ّ
يتحدثــن عــن
معاناتهــن ،وســيدات قليــلات،
ّ
ـن .كلام كثيــر
ـن إليهـ ّ
ـن بالخادمــات ،ونظراتهـ ّ
علاقاتهـ ّ
ُيقــال ،عــن عمــارة حديثــة ٌت ِّ
خصــص غرفـ ًـا مــن دون
نوافــذ للخادمــات (غــرف بــلا مناظــر) ،وقوانيــن
نفــذة ّ
ً
كل ً
غيــر ُم ّ
يــا ،أو تكــون عامــ ً
وإن
لا
مســاعداْ ،
ّ
بشــكل غيــر مباشــر ،علــى التحايــل
والتســلط
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رغــم وضــوح جانــب الضغــوط
واالرتبــاكات فيــه ،يختلف»غرفــة بــا
منظــر» قليــ ً
خــرج التســجييل
اْ ،إذ ُي
ِ
التوثيــي مــن واقعيــة الــرد ،صانعــ ًا
َ
ـر ـ فيلمـ ًا ُيديــن
مهنمــا ـ بسالســة وخفـ ٍ
واملزتمــت
ثقافــة فهيــا مــن العنــري
ّ
تكســر غــر
واملتعــايل مــا يحتــاج إىل
ٍ
ـارض يف الواقــع .حكايــة العامــات يف
حـ ٍ
ـام
الخدمــة املزنليــة يف لبنــان ُمثــرة ألفـ ٍ
ّ
عــدة،
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أفـــــــــــالم

السينما الفرنسية ..حضور ُمهبر يف مهرجان
أيام فلسطني السينمائية

ولــم تغــب ثيمــة «الأبـ ّـوة» ،وهــي ثيمــة طاغيــة فــي
نســخة مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية لهــذا
العــام عــن فيلــم «فــي ســلام» ،كمــا حــال فيلــم
مميــز» الإيطالــي.
«الأب»
الصربــي ،و»لا مــكان ّ
ّ
وفــي الفيلــم الفرنســي ،يظهــر ،وبشــكل مفاجــئ،
ً
ودون أن يمثــل نتـ ً
ـيقي
ـوءا أو
انحرافا ما ،ابن للموسـ ّ
المريــض ،أميركــي أســترالي كان رفــض الاعتــراف
ً
متعمــدا لصــورة «البطــل»
فيــه ،فــي تهشــيم بــدا
الــذي يواجــه المــرض ،كمــا الأفــكار المتحجــرة،
إلا أنــه ينتصــر لقلبــه فــي نهايــة المطــاف ،وكأنــه
ُي ّ
قــرر موتــه ،بعــد حصولــه علــى الصفــح المرتقــب

بقلم :يوسف الشايب

ً
بهــرا ،عبــر
كان الحضــور الســينمائي الفرنســي فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتهــا الثامنــة ُم
ـهية للفكــر وللحــواس الخمــس بمــا فيهــا اللمــس
ثلاثيــة تتنــوع فــي مواضيعهــا وطرائــق تقديمهــا أطباقـ ًـا شـ ّ
ّ
والحســي ،حيــث المهنيــة العاليــة التــي تعكــس تلــك الحالــة التراكميــة لمخترعــي
علــى المســتويين الجســدي
الســينما فــي العالــم.
ُ
وعرضــت فــي المهرجــان ،الــذي اختتــم فعالياتــه فــي قصــر رام اهلل الثقافــي ،مســاء الاثنيــن الثامــن مــن
تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  ،2021ثلاثــة أفــلام فرنســية ،كان آخرهــا ،قبــل حفــل الختــام بيــوم ،تحــت عنــوان
«فــي ســلام» ( )Peacefulللمخرجــة إيمانويــل بيركــوت ،وبطولــة النجمــة العالميــة كاتريــن دينــوف،
والنجــم بينــوا ماغيمــال ،حــول «ابــن ينكــر إصابتــه بمــرض خطيــر ،وأم تواجــه مــا لا يطــاق ،وبينهمــا
طبيــب وممرضــة يحــاولان جاهديــن أن يقومــا بعملهمــا ،ويســاعدا كلا منهمــا علــى تقبّــل المــرض كواقــع..
أمامهــم جميعـ ًـا ســنة أو أربعــة فصــول للملمــة أنفســهم واســتيعاب معنــى أن تكــون ميتـ ًـا وأنــت علــى قيــد
الحيــاة».
أمــا الفيلــم الــذي ســبق ،وعــرض كمــا ســابقه فــي قصــر رام اهلل الثقافــي ،وقبلــه بليلــة ،كان «انقســام»
( )The Divideللمخرجــة كاثريــن كورســيني ،ومــن بطولــة :فاليريــا تيديشــي ،ومارينــا فــوا ،وبيــو مارمــاي،
ويتمحــور حــول «راف وجوليــا ودخولهمــا غرفــة الطــوارئ إثــر إصابتهمــا بالاختنــاق خ ـلال مشــاركتهما فــي
تظاهــرات الســترات الصفــر بباريــس ،بحيــث تلتقيــان بيــان فــي ذات الغرفــة ،وهــو اللقــاء الــذي يغيــر كثيـ ً
ـرا
ّ
حــد تحطيــم ثوابتهمــا وتحيزاتهمــا فــي الحيــاة ..أمــا خــارج غرفــة الطــوارئ ،فتتســارع الأحــداث ويرتفــع
منســوب التوتــر ،حتــى تضطــر إدارة المستشــفى إلــى إغــلاق أبوابــه ،بينمــا ُيجاهــد العاملــون للتعامــل مــع
التطــورات فــي ليلــة طويلــة للغايــة».
الفيلــم الثالــث حمــل عنــوان «الحــرب الثالثــة» ( ،)The Third Warوهــو إنتــاج فرنســي للمخــرج الإيطالــي
جيوفانــي ألــوي ،وعــرض فــي كل مــن القــدس وبيــت لحــم ،وهــو عــن ســيناريو :دومينيــك باومــار ،وبطولــة:
أنتونــي باحــون ،وكريــم ليكلــو ،وليلــى يختــي ،وتــدور أحداثــه حــول «ليــو ُ
المكلــف بعمليــة مراقبــة تتطلــب
ً
متيقظــا للمخاطــر المحتملــة ..خــلال مهمتــه فــي تأميــن حــدود إحــدى
منــه التجــول فــي شــوارع باريــس
التظاهــرات الكبيــرة المناوئــة للحكومــة ،فيجــد نفســه وســط الجماهيــر الهائجــة ،وذلــك فــي أعقــاب أســابيع
ـي ،إثــر هجمــات «شــارلي إبــدو».
مــن التوتــر والغضــب فــي الشــارع الباريسـ ّ

97

في سلام
يجســد بينــوا ماغيمــال باقتــدار ّ
قــل نظيــره ،دور
«بنجاميــن» ،ذلــك الممثــل والمخــرج المقتــدر ،ولــه
مــن محبيــه الطــلاب الكثــر ،بحيــث بــات مدرســة
للتمثيــل بحــد ذاتــه ،قبــل أن يتــم تشــخيص حالتــه
المرضيــة بـ»ســرطان البنكريــاس» مــا ُيغضــب
والدتــه (كاتريــن دينــوف) ،مثيــرة حفيظــة الطبيــب
المختــص «إدي» (غابرييــل ســارة ،الــذي يصــر علــى
رفضــه تقديــم أنصــاف الحقائــق لمرضــاه ،لكــون
ذلــك قــد لا يــروق لأحبّتهــم.
فــي هــذه الأثنــاء ،ومــن أجــل التعامــل بطريقــة
تحايليــة مــا مــع مرضــه ،فــإن طريقــة التنفيــس
التــي يســتخدمها بنياميــن تجعلــه يطلــب مــن
طلابــه تجســيد ســيناريوهات عــن المــوت ،تنتهــي
ً
بـ»وداعــا» ،وليــس «إلــى اللقــاء» ،وهــي النتيجــة
الحتميــة التــي يدركهــا المشــاهد منــذ الوهلــة
الأولــى لإعلامــه بمرضــه.
وهنــا تكمــن عبقريــة النــص والأداء كمــا الإخــراج،
فعلــى الرغــم مــن النهايــة التــي باتــت حتميــة ،أو
شــبه حتميــة ،فــإن الفيلــم ينجــح فــي تحويــل تلــك
الحالــة ،وأعنــي المــوت علــى قيــد الحيــاة ،إلــى
حالــة جمعيــة ،جعلتنــا نخــرج مــن القاعــة بمشــاعر
ّ
حــد الاكتئــاب ،لا تــزال ترافقنــا ،وبدمــوع
صعبــة
تركناهــا فــي القاعــة.

مــن الابــن ذي الثقافــة والفكــر المختلفيــن ،ولكنــه
ينتصــر هــو الآخــر لمشــاعره ،فــي فيلــم ّ
قدمــت فيــه
إيمانويــل بيركــوت تحفــة ســينمائية بســيطة دون
هشاشــة ،حــول جدليــة الحيــاة والمــوت ..المــوت
علــى قيــد الحيــاة ،والحيــاة فــي تخــوم المــوت.

انقسام
وفــي فيلمهــا الأحــدث «انقســام» نجحــت ماثريــن
كورســيني ،فــي تقديــم فيلــم ثقيــل ومهــم يمكــن
تصنيفــه باعتبــاره «ابــن فرنســا الحديثــة»،
يتطــرق لتحــول تلــك التعدديــة الثقافيــة والعرقيــة
والاجتماعيــة مــن ميــزة إلــى نقمــة تثيــر التوتــرات،
فالوطــن علــى مــا يبــدو لــم يعــد للجميــع ،وإن كانــت
الســماء واحــدة كمــا جــواز الســفر وألــوان العلــم
والنشــيد الوطنــي.
وتــدور أحــداث فيلــم «الانقســام» فــي ليلــة واحــدة
داخــل مستشــفى باريســي يعانــي مــن نقــص
فــي كادره الطبّــي ،بعــد قيــام شــرطة «مكافحــة
الشــغب» فــي التفريــق العنيــف لاحتجاجــات
أصحــاب «الســترات الصفــراء» فــي جانــب مــن
ّ
المحرضــون مــن اليميــن
المدينــة ،بينمــا يمــارس
الفرنســي المتطــرف حريتهــم الكاملــة فــي مســيرة
فــي الجانــب الآخــر مــن المدينــة.
ّ
يتحــول المستشــفى المتهالــك إلــى
بــذكاء كبيــر
ّ
مصغــر مــن فرنســا ،بحيــث تحمــل غرفــة
نمــوذج
طوارئــه تلــك النزاعــات الفكريــة والثقافيــة
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والاجتماعيــة وحتــى العرقيــة مــن الشــارع إليهــا،
ً
أدورا
فــي حيــن يلعــب بعــض أفــراد الــكادر الطبــي
أصغــر لكنهــا حيويــة وأساســية ،كمــا فــي فيلــم
«فــي ســلام» ،لإكمــال الصــورة رفقــة الثلاثــي
«راف» و»جوليــا» و»بيــان».

الحرب الثالثة

محمــولاً قديمـ ًـا ،فــي حيــن تنشــر الدوريــات وهــذه
الإجــراءات حالــة مــن عــدم الارتيــاح لــدى العامــة.
يختفــي «ليــو» فجــأة فــي المدينــة الصاخبــة ،ويبــدأ
ً
أيضــا ،لكنــه ليــس
فــي مغامراتــه كمــا اكتشــافاته
ً
فبعيــدا عــن التفاصيــل ،يمكــن
فيلــم مغامــرات،
القــول إن المخــرج الإيطالــي نجــح فــي الغــوص
عميقـ ًـا للتعبيــر عــن غرابــة الكــون التــي تســتعصي
علينــا ،وينجــح فــي نقــل حالــة عــدم الارتيــاح
الباريســي وحتــى للثلاثــة المكلفيــن
فــي الشــارع
ّ
بالمراقبــة إلــى المتلقــي ،فهــو يقـ ّ
ـدم فلســفة فكريــة
ً
مدعمــا بــأداء متميــز،
وبصريــة مثيــرة للدهشــة،
وبســيناريو مكثــف ومتيــن ،وتصويــر أمســك
بالجغرافيــات الخارجيــة والداخليــة للحكايــات
كلهــا.
وكان لافتـ ًـا ذلــك الانتصــار للجانــب الإنســاني ،ليــس
فقــط فيمــا يتعلــق بتلــك الصداقــة الحميمــة مــا
بيــن الجنــود الثلاثــة رغــم المخاطــر المحدقــة بهــم،
بــل فــي تفاصيــل رحلــة اختفــاء «ليــو» فــي مشــهد
ُم ّ
صفــر يبــرز كعلامــة فارقــة فــي الفيلــم الــذي لا

يتحــدث عــن «الإرهــاب» بالمفهــوم الأوروبــي أو
الغربــي الســائد ،بقــدر مــا يتدحــرج للحديــث عــن
مجتمــع يبــدو وكأنــه فــي حالــة حــرب دائمــة،
تســتقطب ضحاياهــا باســتمرار.

ّ
''عل صو َتك'' ..الهيب هوب لطرح
قضايا شباب املغرب

أفـــــــــــالم

بقلم :علياء طلعت

اختتمــت فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه الثامنــة ،بعــرض لفيلــم المخــرج المغربــي نبيــل
عيــوش ّ
ُ
عرض ُ
ــه الأول فــي مهرجــان كان الســينمائي
«علــي صوتــك» )Casablanca Beats( /والــذي كان
بالمســابقة الرســمية ،وهــو الفيلــم المغربــي الأول الــذي يدخــل المســابقة منــذ عــام  ،1962كذلــك َّ
قد َمتـ ُـه المغرب
لتمثيلهــا فــي فئــة الأفــلام الدوليــة بالأوســكار ،وكان عــرض مــن قبــل خــلال مهرجــان الجونــة الســينمائي
بدورتــه الخامســة.
يجمــع ّ
أحداثـ ُـه فــي مركــز ثقافــي سـ َ
ُ
ـاه َم فــي إنشــائه
«علــي صوتــك» بيــن جانبــي الوثائقــي والروائــي ،فتــدور
ّ
ُ
فنيــة مــن أعمــال الشــباب المشــاركين
وتتخلــل
ـي ســيدي مؤمــن بكازبلانــكا،
أحداثـ ُـه مقاطــع ّ
عيــوش نفســه بحـ ّ
فيــه ،تمتــزج مــع الســياق العــام لقصــة الفيلــم ،لكنهــا فــي الحقيقــة قطعـ ٌ
ـي
ـة مــن حيــاة هــؤلاء المراهقيــن ،وحـ ّ
ســيدي مؤمــن الــذي شـب ََّه ُه عيــوش فــي الفيلــم بحــي برونكــس فــي نيويــورك.
تشــبه الحبكــة الأساســية لفيلــم ّ
«علــي صوتــك» الكثيــر مــن أفـلام المراهقيــن والشــباب أو مــا ُيدعــىComing
 Of Ageالتــي يحــاول أبطالهــا ّ
تخطــي هــذه النقطــة المفصليــة فــي حياتهــم ،واكتســابهم صوتـ ًـا وقــدرة علــى
التعبيــر عــن أفكارهــم ومخاوفهــم ،وكســر تابوهــات المجتمــع ،وذلــك قــد يحــدث بمعاونــة معلــم أو مــدرس
أو قــدوة مــا ،ومــن أشــهر الأمثلــة وأفضلهــا علــى هــذه الأفــلام «مجتمــع الشــعراء الموتــى» (Dead Poets
 )Societyمــن بطولــة روبيــن ويليامــز و»ابتســامة الموناليــزا» ( )Mona Lisa Smileبطولــة جوليــا روبرتــس.
لكــن بــدلاً مــن الشــعر والفــن فــي المثاليــن الســابقين اختـ َ
ـار نبيــل عيــوش موســيقى الهيــب هــوب وأغانــي
الــراب لأبطالــه ،مع ّبـ ً
ـرا عــن جيــل الشــباب الحالــي ،الــذي اختــار هــذا النــوع مــن الموســيقى المســتورد مــن
ّ
ليحملــه بغضبــه وأحلامــه.
الولايــات المتحــدة،

فــي يــوم ســبقته أيــام خلــت فيهــا باريــس مــن أي
تعبيــرات تعــزز كونهــا «مدينــة الحــب والجمــال»،
خــرج الثلاثــي «ليــو» ،الشــاب الــذي أنهــى تدريبــه
ً
العســكري
حديثــا ،وهشــام الــذي أدى الخدمــة
العســكرية فــي مالــي ،وكوليــن المســؤولة الأكثــر
صرامــة ،والتــي تظهــر فــي أجــواء رجوليــة ،وتبــدو
ً
دومــا ،فــي حــال ملاحظــة
علــى أهبــة الاســتعداد
مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو مــا يمكــن وصفــه
فضفاضيــة المصطلــح.
بـ»النظــام العــام» ،علــى
ّ
«الوســاوس» هــي مــن تجمعهــم فــي فيلــم «الحــرب
الثالثــة» ،وهــذا مبــرر ،خاصــة عنــد الاصطــدام
بشــيء مــا «مريــب» كحقيبــة مرميــة فــي متــرو
الأنفــاق ،أو جهــاز ينبــض إضــاءة فــي شــاحنة علــى
ً
هاتفــا
قارعــة الطريــق ،أو حتــى برجــل يحمــل
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وفــي ّ
«علــي صوتــك» تبــدأ القصــة بمغ ّنــي الــراب
ـي ســيدي مؤمــن
الســابق أنــس ،الــذي يصــل إلــى حـ ّ
ً
باحثــا عــن المركــز الثقافــي ،والــذي ســيبدأ فيــه
وظيفــة معلــم لموســيقى الهيــب هــوب ،وتبــدأ
اللقــاءات بينــه وبيــن شــباب المنطقــة وبناتهــا ،مــن
عاشــقي الــراب ،وعلــى الشاشــة تتقاطــع قصصهــم
مــع بعضهــا البعــض.

الأغانــي بإعجــاب.
أحســن نبيــل عيــوش اختيـ َ
ـار الفــن الــذي يع ّبــر فيــه
عــن قضايــا مثــل الفقــر والتمييــز علــى أســاس اللون
والجنــس والتطــرف الدينــي والقمــع السياســي
والتــي كانــت محــور أغانــي الشــباب المغربييــن فــي
ّ
ُ
ـل مــا بينهــم وبيــن
فيلــم «علــي صوتــك» ،فــي تماثـ ٍ
شــباب العالــم ،وكذلــك لفــرض الإيقاع العصــري على
الفيلــم وهــو مــا تفتقــده الكثيــر مــن الأفـلام المع ّبــرة
عــن الأجيــال الأصغــر ولكــن بعيــون مخرجيــن
فــي مناطــق عمريــة مختلفــة ،لذلــك امتــلأ الفيلــم
بالفعــل بالحيويــة والطاقــة ،ســواء مــن الممثليــن أو
الرقصــات الممتزجــة مــع الأغانــي ،لكن عــاب الحوار
ـد ْت كأنهــا بعيـ ٌ
أن قضايــا المراهقيــن بـ َ
ـدة عــن العصــر
الحالــي ،كمــا لــو أنهــا أزمــات جيــل بدايــة الألفيــة
ـكل
وليــس  ،2021مــع محاولــة حشــد الكثيــر منهــا بشـ ٍ
أي فيلــم.
يفــوق طاقــة ّ

وانتقلــت موســيقى الــراب حــول العالــم حتــى
وصلــت إلــى الوطــن العربــي ،حيــث اســتخدمها
موســيقيون فــي التعبيــر عــن قضاياهــم بنفــس
المبــادئ التــي قــام عليهــا الــراب الأمريكــي ،لكــن
هنــاك قضايــا عصريــة وذاتيــة للغايــة ،ولــم تنتشــر
فــي البدايــة إلا فــي أوســاط محــدودة للغايــة ،حتــى
أتــى عصــر التواصــل الاجتماعــي ،ومواقــع الفيديــو
ً
ً
واســعة لانتشــار الــراب
نقلــة
واليوتيــوب ،لتحقــق
العربــي ،وأصبــح لــه فنانــون مشــاهير ،وقاعــدة
شــعبية واســعة مــن الشــباب الذيــن يتداولــون هــذه

ـتخدام المفـ ُ
وأفسـ َ
ُ
ـرط للرقصات
ـد إيقــاع الفيلم الاسـ
والأغانــي ،حتــى طغــت علــى الخطــوط الدراميــة،
ٌ
ـاه
فبــدا كمــا لــو أن البنــاء الدرامــي مجــزأ وب ـلا اتجـ ٍ
محــدد ،وظهــرت العقــدة فــي المشــاهد الختاميــة،
ٍ
ً
مباشــرا
كذلــك الحــوار فــي هــذه المشــاهد كان
ووعظي ً
جيــل إلــى
ــا لنقــل الحكمــة مــن
للغايــة،
ّ
ٍ
جيــل ،بمــا لا يتناســب مــع روح الفيلــم الــذي ُيعطــي
الفرصـ َ
ـة للشــباب ُلي ْعلــوا صو َتهــم ،وليــس ليجلســوا
ّ
مســتمعين
للمعلــم وكلماتــه.

بــدأت موســيقى الــراب فــي الأســاس فــي
الســبعينيات فــي الولايــات المتحــدة ،علــى يــد
مجموعــة مــن الموســيقيين أصحــاب الأصــول
ٍ
الإفريقيــة واللاتينيــة فــي برونكــس بنيويــورك ،فــي
أغانــي تتميــز بالإيقاعــات القويــة والكلمــات التــي
تع ّبــر عــن مصاعــب حياتهــم كجماعــة إثنيــة مهمشــة
فــي المجتمــعُ ،تعانــي مــن تبعــات العبوديــة وقوانين
الفصــل العنصــري والتمييــز علــى أســاس اللــون.
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عواد  ..سينما ما بعد
''سي ِم ّري'' للؤي ّ
ِ ّ
الحداثة بنكهة فلسطينية ''لذيذة''!

بقلم :يوسف الشايب

قـ ّ
ـدم المخــرج الفلســطيني الشــاب لــؤي عـ ّـواد نفســه
كصاحــب نهــج ُمغايــر فــي الســينما الفلســطينية،
«ســري ّ
ّ
عب َ
مــري» ،مــن
ْــر فيلمــه الروائــي القصيــر
إنتــاج كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة،
لنجــد أنفســنا أمــام فيلــم «مــا بعــد حداثــي» ،ففــي
قرابــة الخمــس دقائــق ،تم ّكــن مــن تهشــيم كافــة
الصــور النمطيــة البصريــة ،وتقديــم ســرد بصــري
غيــر تقليــدي ،بــل يشــكل انقلابـ ًـا علــى الســائد فــي
ً
متكئــا علــى
المحتــوى البصــري بالدرجــة أولــى،
ً
بســيطة فــي غلافهــا ّ
انــي ،لكنهــا
حكايــة تبــدو
ٍ
البر ّ
ً
ٌ
جــدا فــي ّ
جوانيتهــا.
عميقــة
الفيلــم الفائــز بجائــزة طائــر الشــمس الفلســطيني
للأفـلام القصيــرة فــي الــدورة الأخيــرة مــن مهرجان
أيــام فلســطين الســينمائية ،اســتطاع الانقـلاب علــى
النمــط الحداثــي الســائد فــي الســينما الفلســطينية،
والــذي هــو بضاعــة غربيــة مســتوردة لا تخلــو مــن
اســتعلاء يتنافــى مــع تعريــف الثقافــة كرافعــة
ـدم فيلمـ ًـا بعيـ ً
لخدمــة العامــة ،وليــس العكــس ،فقـ ّ
ـدا
عــن التصنيفــات ،منحـ ً
ـازا للفــن ببســاطته وإبهــاره،
ُّ
ـف.
ـد
وتكلـ ٍ
ودون تعقيـ ٍ
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«ســري ّ
ّ
مــري» تقــوم علــى الإفــادة مــن
وحكايــة
التقنيــات المتطــورة كمحــور لصياغــة فيلـ ٍـم ُيحاكــي
الواقــع الفلســطيني الصعــب تحــت الاحتــلال،
تلحمييــن يتســلل الملــل إلــى
عبــر حكايــة شــا ّبين
ّ
ُّ
إل «ســيري»
التملــك ،فــلا يجــدان ّ ا
دواخلهمــا حــد
ً
مصــدرا لتقديــم النصائــح والمقترحــات للقضــاء،
ولــو جزئيـ ًـا ،علــى هــذا الملــل ،بعيـ ً
ـدا عــن المقاهــي
والنارجيلــة التــي لا تــروق ل ّأي منهمــا.
و»ســيري» هــي مســاعدة افتراضيــة تعمــل علــى
تطبيــق ( )IOSعبــر هواتــف «آبــل» ،تقـ ّ
ـدم حلــولاً أو
مــا يمكــن وصفــه بالحلــول المعرفيــة ،كبديــل عــن
ذكيــة ،إلا أن ذكاءها
محــركات البحــث ،وكمستشــارة ّ
هــذا ،وكمــا أظهــر عـ ّـواد فــي فيلمــه «سـ ّـري مـ ّـري»،
لا يســعفها فــي فلســطين المكلومــة بالاحتــلال
وسياســاته العنصريــة ،فمقتــرح التجــوال يصطــدم
بالحواجــز العســكرية وبالمســاحات ُ
المحاصــرة،
أمــا مقتــرح مشــاهدة فيلــم فــي الســينما فيحــول
عــدم وجــود دور للعــرض الســينمائي فــي بيــت
لحــم دو َن ُ
ــه ،وحيــن ينجــح أحدهمــا فــي التقــاط

ٍّ
بــث لعــرض فيلــم عبــر هاتفــه المحمــول ،يكــون
الـ ّ
ـرد مــن الموقــع الإلكترونــي المتخصــص بــأن هــذا
«غيــر متــاح فــي بلــدك» ،وحتــى قضــاء ليلــة فــي
البريــة يبــدو أمـ ً
ـرا صعبـ ًـا لــدى الشــباب الفلســطيني،
خاصـ ً
ب ق ّنـ ٌ
ـة إذا مــا صـ َّـو َ
ـي ،غــاب عــن
ـاص احتلالـ ٌّ
المشــهد ،س ـل َاح ُه الأوتوماتيكــي إلــى قلبــك ،فــكان
ضــوء الليــزر الأخضــر ،قبــل أن تقتــرح «ســيري»
َّ
«توجهــوا إلــى
بصوتهــا الناعــم المفعــم بالأمــل بــأن
البحــر» ،فيكــون جــدار الفصــل العنصــري العائــق
الأكبــر أمــام ذكائهــا الاصطناعــي ،كمــا هــو أمــام
أح ـلام الفلســطينيين ،الذيــن ّ
تعطلــت فــي بلادهــم
كل الأحــلام البســيطة ،بالإضافــة لــكل التقنيــات
بفعــل الاحت ـلال وسياســاته مــن اســتيطان وجــدار
وحواجــز واجتياحــات وغيرهــا.
بصريـ ًـا ،ويقـ ّ
«سـ ّـري مـ ّـري» فيلــم ُم َّ
ّ
ـدم
بهــر
كثــفُ ،م ِ
خريطــة فلســطين الحديثــة ،وحيــوات ســ ّكانها
اليافعيــن ،وهــم أغلبيــة ســكا ّنها ،دون ُّ
تكلــف
وتص ُّنــع ،وفــي خمــس دقائــق فحســب ،اســتطاع
ّ
عــواد خلالهــا التأكيــد علــى إبداعــه ككاتــب قــادر
َ
أبــد َع
وكمخــرج
علــى قــول الكثيــر دون ثرثــرة،
ٍ
فــي ضبــط إيقــاع فيلمــه ،لجهــة الاســتخدام البــارع
لمواهــب المرافقيــن لــه فــي التصويــر والصــوت،

الفنانيــن رامــز لولــص وأميــر القاضــي،
ولجهــة إدارة
ْ
ولجهــة تقديــم مشــهدية بصريــة ُم ّ
لونــة ببراعــة،
تقبــض عليــك مــن المشــهد الأول.
الحديــث عــن الفيلــم قــد يســتغرق ضعــف ّ
مدتــه
فـ»ســري ّ
ّ
مــري» كفيلــم مــا بعــد حداثــي،
الزمنيــة،
ً
ُّ
التوجــه غيــر
بصريــا عــن أبجديــات هــذا
يعبّــر
المدرســي ،والــذي كان التطــور
أكاديمــي ولا
ال
ّ
ّ
الإعلامــي لا التحــولات التاريخيــة أو الثــورات
باختــلاف أنواعهــا وراءه ،والحديــث هنــا عــن
التناقــض والتشــتت والـلا اســتقرار ،وكان ُم ْت َقنـ ًـا في
حالــة ّ
عــواد وفيلمــه الروائــي القصيــر الأول ،فــي
كافــة التفاصيــل ،بمــا فيهــا المونتــاج ،وأظهــر إبداعـ ًـا
ً
ـتثنائيا فيــه ،دون إغفــال الحديــث عــن تفتيــت
اسـ
ّ
متصــدع كمــا هــو
الزمــكان ورســم صــورة لعالــم
ـي فــي الدقائــق
ـكل جلـ ٍّ
حــال الفــن ،مــا انعكــس بشـ ٍ
تجليـ ًـا فــي تقديــم «المناظــر
الخمــس ،وبشــكل أكثــر
ّ
الطبيعيــة» ( ،)Landscapeوالتــي هــي ليســت
ً
طبيعيــة فــي فلســطين ،بصــورة لا ْتأ َبــه للتصنيــف
بقــدر التوصيــف ،ببســاطة مدروســة ودون ُّ
ـف أو
تكلـ ٍ
بصــري.
ســردي
تنظيــر
ٍّ
ٍّ
ٍ
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مــن جهــة ،وواحــدة مــن صــور ّ
هويتــه مــن جهــة
ثانيــة.
بقلم :سليم البيك

الاحتـلال يــدرك المكانــة التــي للســينما الفلســطينية
فــي تصويــر أســاليب كفاحــه وتثبيــت هويتــه،
لكنــه كذلــك يــدرك أن الســينما هــي الأقــدر علــى
نقــل ســردية الفلســطينيين ،روايتهــم للتاريــخ،
إلــى العالــم ،بشــكل لا يفعلــه لا الأدب ولا الفكــر
تقنــي هــو الإتاحــة والوصــول
ولا غيــره ،لســبب
ٍّ
الأوســع ،الــذي للســينما.
َ
فبحــث ووجــد
لــم يــدرك الاحتــلال ذلــك فجــأة
ّ
ً
فاســتقل جنــوده ّ
أول جيــب
مهرجانــا
أن هنالــك
ّ
وتوجهــوا إلــى حيــث الحفــل الختامــي.
لاقــوه
إ ّنمــا ،أراد ،كمــا يبــدو ،التذكيــر فقــط .لكــن لـ َ
ـم فــي
ً
تحديــدا؟
هــذه المناســبة

الختامييــن ،لمهرجــان «أيــام فــي فلســطين الســينمائية» بســاعات ،اقتحــم ،أمــس
قبــل العــرض والحفــل
ّ
الإثنيــن ،جيــش الاحت ـلال الإســرائيلي رام اهلل وتمركــزت جيبــات عســكرية عنــد أبــواب مبنــى قصــر رام اهلل
الثقافــي .انتشــرت صــور لجنــود الاحت ـلال فــي محيــط المبنــى لحظتهــا ،كمــا انتشــرت فيديوهــات لشــباب
يرمــون جيبــات بالحجــارة وســط رام اهلل .نشــر المنظمــون للمهرجــان الصــور علــى وســائل التواصــل وأ ّكــد
ِّ
أن العــرض الختامــي ســيبقى
مديــر مؤسســة «فيلــم لاب فلســطين»
المنظمــة للمهرجــان ،حنــا عطــاهللّ ،
علــى موعــده.
حتــى كتابــة هــذه الأســطر ،لا أســباب مباشــرة
مصـ َّـرح بهــا لمــا حصــل .اقتحــم الجنــود وانســحبوا
مــن حــول المبنــى قبــل الحفــل بســاعتين ،فــي
اســتباحة تذكيريــة تنبيهيــة كمــا يبــدو ،بأ ّنهــم
المســيطر هنــا .لكــن لمــاذا عنــد مهرجــان ســينما؟
ً
معكوســا ،فتتضــح الإجابــة:
لنطــرح الســؤال
لمــاذا لا يكــون ذلــك؟ لمــاذا قــد يســتغرب أحدنــا
مــن اقتحــام لجيــش الاحت ـلال مهرجانـ ًـا أو عرضـ ًـا
ً
ً
فلســطينيا؟ لا إجابــات (جديــدة) ُت َّ
قــدم
ســينمائيا
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ً
هنــا بــل تأكيــد علــى ُ
الم َ
مســبقا ،وهــو مكانــة
ــدرك
ّ
محتلهــم.
الســينما فــي صــراع الفلســطينيين مــع
اســتطاعت الســينما أن تعبّــر عــن الفلســطينيين،
عــن وعيهــم الوطنــي ،عــن ّ
هويتهــم ،عــن ســرديتهم
الكفاحيــة منــذ أواخر الســتينيات ،وكذلك ســينماهم
الثوريــة التــي صـ ّـورت تلــك الحالــة الكفاحيــة التــي
عاشــها الفلســطينيون (والعــرب والأجانــب فــي
صفــوف ثورتهــم) .منــذ ذلــك الحيــن ،إلــى اليــوم،
وإن بتفــاوت نوعــي وتواتــر كمــي ،كانــت الســينما
الفلســطينية واحـ ً
ـدا مــن أوجــه الكفــاح الفلســطيني

ً
تمامــا أ ّنهــا تســيطر
الســلطة الإســرائيلية مدركــة
علــى كافــة مرافــق الحيــاة فــي الضفــة والقــدس،
وأن لديهــا قـ ّـوة أمنيــة فاعلــة تقــوم بالمهــام الموكلــة
ّ
بهــا ،هــي الأجهــزة الأمنيــة للســلطة الفلســطينية،
وأن الاقتصــاد والسياســة والأمــن
علــى أنواعهــاّ .
وكل مــا يــدور فــي فلكهــا يســير بمــا يلائــم
الاحتــلال .تبقــى الثقافــة (باســتثناء وزارتهــا)
خــارج هــذه المعادلــة .لكــن لمــاذا المهرجــان؟
ليــس أمــام الاحتــلال كــي يؤ ّكــد علــى ســيطرته،
ســوى مواقــع الثقافــة والفنــون ،المجــالات الأقــدر
علــى مقاومتــه .مــن هــذه الفنــون ،الأكثــر إيصــالاً
للســردية الفلســطينية إلــى العالــم هــي الســينما،
ومجموعــة «قصــص فلســطينية» التــي أدرجتهــا
ٌ
«نتفلكــس» فــي ّ
جيــد وجديــد فــي
بثهــا
مثــال ّ
إثبــات فعاليــة الســينما فــي نقــل الســردية .الســينما
قــادرة علــى إزعــاج الاحتــلال ،وهــي قــادرة علــى
تصويــر الكفــاح والهويــة الفلســطينيين ،وهــي
ً
ً
ً
تمامــاّ ،
تمامــا.
تمامــا ،مرغو َبــة
فعالــة
ســلمية
«أيــام فلســطين الســينمائية» يجعــل مــن الســينما
ً
مســاحة علــى الأرض .بهــذا
الفلســطينية هــذه،
المهرجــان ،وغيــره مــن المهرجانــات داخــل

ً
مــرورا بالقــدس،
فلســطين مــن حيفــا إلــى غــزة
بــأن الســينما ،تلــك
يثبّــت الفلســطينيون قولهــم
ّ
ً
إزعاجــا للاحتــلال ،ليســت ،وحســب،
الأشــد
علــى الشاشــات وفــي أســواق المهرجانــات
وســاحاتها ومنصاتهــا ،وليســت «حاضــرة» مــن
بعيــد ،بــل هــي هنــا علــى الأرض ،هــي فعــل
ّ
محليــة ،فــي المواقــع
جماعــي كذلــك ،ممارســة
التــي فــرض الاحتــلال عليهــا ســلطته السياســية
والاقتصاديــة والأمنيــة .المهرجــان هــو تجســيد
«أرضــي» للســينما وتحويلهــا إلــى مــكان وزمــان
ّ
معلوميــن ،الحــدث فيهمــا هــو تثبيــت للهويــة
والكفــاح الفلســطينيين فــي أرضهمــا .الســينما ،فــي
المهرجــان الفلســطيني ،إثبــات حضــور للســردية
ّ
محتلــة.
النقيضــة وأهلهــا فــي أرض
ً
مرتبــكا أمــام الفنــون بصفتهــا
ســيبقى الاحتــلال
أن تسـ َ
ـوير مســاحة لمنــع حــدث
مقاومــة ،ســيعرف ّ
ثقافــي لــن يميــت الحــدث ،لــن يميــت العمــل الفنــي
الــذي يســتضيفه الحــدث ،لــن يميــت الســلوك
للمجتمــع المحلــي فــي تكريــم الفنــون وإعلائهــا،
وفــي عيشــها.
أســرعت الجيبــات وتمركــزت أمــام المبنــى ،قالــت
«نحــن هنــا» وابتعــدت .المهرجــان أكمــل برامجــه،
الأمســية مـ ّـرت كمــا يجــب ،والفنــون ،طالمــا حضرت
ً
علــى الأرض وبيــن النــاس ،وكانــت فعــ ً
واقعيــا،
لا
ســتبقى تســتحضر الجنــود المرتبكيــن العائديــن
ّ
كالضبــاع الحائــرة .ســتبقى الســينما
إلــى ثكناتهــم،
ً
َّ
مســتحقة لهويــة الفلســطينيين وكفاحهــم
صــورة
علــى أشــكاله.

أرسعــت اجليبــات وتمركــزت أمــام
املبــى ،قالــت «نحــن هنــا» وابتعــدت.
مرت
املهرجــان أكمــل براجمــه ،األمســية ّ
كمــا يجــب ،والفنــون ،طاملــا حــرت
عــى األرض وبــن النــاس ،وكانــت
فعـ ً
ا واقعيـ ًا ،ســتبىق تســتحرض اجلنود
املرتبكــن العائديــن إىل ثكناهتــم،
ّ
كالضبــاع الحائــرة .ســتبىق الســينما
صــور ًة مسـ َّ
ـتحقة لهويــة الفلســطينيني
وكفاحهــم عــى أشــكاله.
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شـ ّك َل المســرح الوطنــي الفلســطيني «الحكواتــي» منــذ تأسيســه عــام  1983علــى أيدي أعضــاء فرقــة الحكواتي
الســبعة الذيــن أسســوا المســرح ،حالــة مهمــة فــي المشــهد الثقافــي والفنــي المقدســي خصوصـ ًـا والفلســطيني
عمومـ ًـا ،وتحــول مــع الوقــت إلــى معلــم مــن المعالــم الثقافيــة الأبــرز فــي المدينــة ،وأداة مقاومــة ضــد تهويــد
ً
دورا فاعـ ً
لا فــي رســم هــذا المشــهد
المــكان وثقافتــه وتاريخــه وتهجيــر ســكانه الأصلييــن ،حيــث لعــب المســرح
فــي مدينــة تعانــي مــن الاحت ـلال ومشــاريع التهويــد منــذ عقــود ،لكــن هــذا الصــرح الثقافــي الــذي يقــع فــي
حــي الشــيخ جــراح وســط مدينــة القــدس ،نهايــة شــارع صـلاح الديــن ،يعانــي اليــوم مــن أزمــة ماليــة خانقــة
تــكاد تهــدد وجــوده وتاريخــه الممتــد لمــا يقــارب الأربعــة عقــود علــى تأسيســه.
لذلــك؛ وإيمانـ ًـا بدورهــا فــي المســاهمة ودعــم المشــهد الثقافــي والفنــي الفلســطيني ،قــررت مؤسســة «فيلــم
لاب فلســطين»ُ ،
نظمــة لمهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» ،تخصيــص ريــع تذاكــر عــروض المهرجــان
الم ِ
فــي دورتــه الحاليــة الثامنــة فــي القــدس ،لدعــم مســرح الحكواتــي ،فــي ظـ ّـل تقصيــر رســمي فلســطيني فــي
إنقــاذ المســرح مــن أزمتــه التــي يعانــي منهــا منــذ ســنوات ،لكنهــا تفاقمــت أكثــر بعــد جائحــة كورونــا خ ـلال
العاميــن الماضييــن ،حيــث فقــد المســرح الجــزء الأكبــر مــن مــوارده القادمــة مــن شــباك تذاكــر العــروض التــي
كانــت تســاهم بمــا يقــارب  40ـ  ٪50مــن هــذه النفقــات التشــغيلية للمســرح ،نتيجــة حظــر التجمعــات وإقامــة
الفعاليــات مــن قبــل ســلطات الاحت ـلال الإســرائيلي ،بالإضافــة لتحــولات سياســات تمويــل المشــاريع الفنيــة
مــن الــدول العربيــة والأوروبيــة.
حيــث ع ّبــر مديــر مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية ،ح ّنــا عطــاهلل عــن ســعادته لعــودة العــروض والفعاليــات
للقــدس ،بعــد توقفهــا بســبب الــدورة الاســتثنائية التــي فرضتهــا الجائحــة العــام الماضــي ،والقيود التــي فرضها
الاحت ـلال الإســرائيلي فــي العاصمــة الفلســطينية المحتلــة بحظــر التجمعــات وإقامــة الفعاليــات ،مشـ ً
ـيرا لأن
هــذه الــدورة حملــت فعاليــات ولقــاءات وعــروض أكثــر مــن الــدورات الســابقة ،كمــا وأن ريــع بيــع التذاكــر فــي
القــدس قــد تــم رصدهــا لدعــم المســرح الوطنــي الفلســطيني «الحكواتــي» ،للمســاهمة فــي إخــراج المســرح
مــن الأزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا ،كصــرح ثقافــي فلســطين فــي القــدس يجــب أن نتكاتــف جميعـ ًـا لنحافــظ
عليــه ،ولوضــع القــدس المحتلــة الاســتثنائي والتعقيــدات التــي تفــرض علــى كل مــا هــو فلســطيني بالمدينــة،
بالتالــي فــإن واجبنــا كأفــراد ومؤسســات يحتــم علينــا ّ
التدخــل بــكل مــا نســتطيع أن نحافــظ علــى مــا تبقــى
مــن صروحنــا الثقافيــة التــي تعبــر عــن هويتنــا فــي المدينــة.
ـداء مــن العــام 2018
ويضيــف ح ّنــا ،أننــا فــي «فيلــم لاب فلســطين» و»أيــام فلســطين الســينمائية» قررنــا ابتـ ً
فــرض تذاكــر مدفوعــة علــى عــروض المهرجــان بعــد أن بقيــت لســنوات ماضيــة مجانيــة ،كان الهــدف منهــا أن
يســاهم حضــور المهرجــان بإنتــاج فيلــم فلســطيني عبــر رصــد ريــع هــذه التذاكــر فــي كل المــدن الفلســطينية
التــي يقــام فيهــا المهرجــان فــي جائــزة «طائــر الشــمس للإنتــاج» التــي تصــل إلــى  10ألــف دولار ،والاســتثناء
الوحيــد هــذا العــام بــأن يتــم تخصيــص جــزء مــن ريــع هــذه التذاكــر لدعــم مســرح الحكواتــي.
فــي ســبتمبر الماضــي  ،2021بــدأ مديــر المســرح الفنــان عمــر خليــل ،جولة في فرنســا ضمــن حملة لدعم المســرح
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مــن خـلال المشــاركة فــي مهرجانــات داعمــة ،وعمل
توأمــة مــع بلديــات ومســارح فرنســية بهــدف تقويــة
الحكواتــي ،فــي محاولــة لتشــكيل لوبــي ضاغــط
مــن المثقفيــن والفنانيــن الفرنســيين حــول قضيــة
الشــروط التمويليــة الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي
التــي أصبحــت أكثــر صعوبــة وتعقيـ ً
ـدا حيــن يتعلــق
الأمــر بالفلســطينيين.
لا يســتمد مســرح الحكواتــي أهميتــه فقــط مــن
كونــه مسـ ً
ـرحا فلســطينيا فــي قلــب مدينــة القــدس،
وفــي حــي الشــيخ جــراح تحديـ ً
ـدا المهــدد ســكانه
بالتهجيــر مــن بيوتهــم فــي مشــروع تعمــل عليــه
إســرائيل منــذ ســنوات ،وصلــت ذروتهــا هــذا العــام
وأدت لتفجــر انتفاضــة فلســطينية هــذا العــام ،أيضـ ًـا
لكــون المســرح يحتضــن مــا يقــارب مــن  ٪80مــن
النشــاطات الثقافيــة فــي القــدس ،مــا يجعــل منــه
الحاضنــة الثقافيــة الأولــى فــي المدينــة المحتلــة.
هــذه الحاضنــة الثقافيــة واقعــة فــي مــأزق يتمثــل
بحســب تصريحــات ســابقة لمديــر المســرح
لوســائل الإعـلام ،قــال فيهــا« :أن المســرح لا يمكنــه
تلقــي مســاعدات ماليــة مــن الســلطة الفلســطينية
ومؤسســاتها لأن ســلطات الاحتــلال ســتتخذها
ذريعــة لإغــلاق المســرح ،كمــا أن المســرح يرفــض
أن يتلقــى مســاعدات ماليــة مــن ســلطات الاحتـلال،

وهــو مــا يجعلــه يعتمــد بشــكل كامــل علــى الجمهــور
لا محـ ً
والمشــاريع التــي تقــدم تموي ـ ً
ـددا ســواء مــن
مؤسســات محليــة مثــل مؤسســ َتي «القطــان»
أو «التعــاون» أو عربيــة مثــل «البنــك الإســلامي
للتنميــة».

ال يســتمد مــرح الحكــوايت أهميتــه
فقــط مــن كونــه مرسحـ ًا فلســطينيا يف
قلــب مدينــة القــدس ،ويف يح الشــيخ
جــراح تحديــداً املهــدد ســكانه بالهتجــر
مــن بيوهتــم يف مــروع تعمــل عليــه
إرسائيــل منــذ ســنوات ،وصلــت ذروهتــا
هــذا العــام وأدت لتفجــر انتفاضــة
فلســطينية هــذا العــام،
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بعــد دورة اســتثنائية شــهدها العــام الماضــي بســبب
الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا وتداعياتهــا
علــى القطــاع الثقافــي فــي العالــم بشــكل عــام،
وفــي فلســطين بشــكل خــاص .يعــود مهرجــان
«أيــام فلســطين الســينمائية الدولــي» لعــام  2021في
الثالــث مــن تشــرين الثانــي (نوڤمبــر) إلــى الثامــن
منــه .وتواصــل مؤسســة «فيلــم لاب فلســطين»
الاســتعدادات لإطــلاق الــدورة الثامنــة للمهرجــان.
يتضمــن برنامــج الــدورة الثامنــة ،مجموعــة مــن
الأفـلام الروائيــة والوثائقيــة الفلســطينية والعربيــة
والعالميــة ،الطويلــة والقصيــرة التــي ُتعــرض للمــرة
الأولــى فــي فلســطين .ويشــهد مهرجــان هــذا العــام،
النســخة السادســة مــن مســابقة «طائــر الشــمس»
للأفــلام القصيــرة والوثائقيــة .تشــارك فــي هــذه
المســابقة أفــلام قصيــرة ووثائقيــة لص ّنــاع أفــلام
فلســطينيين أو أفـلام يتعلــق موضوعهــا بفلســطين.
«أيــام فلســطين» هــو المهرجــان الوحيــد فــي
العالــم الــذي ُينظــم بصــورة متزامنــة فــي عــدة
مــدن ومواقــع ،نظـ ً
ـرا للواقــع الصعــب الــذي يعيشــه
الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــلال ،وصعوبــة
التنقــل .ســيقام المهرجــان فــي المــدن الفلســطينية
التاليــة :القــدس ورام اهلل وبيــت لحــم وغــزة وحيفا
والناصــرة .والجديــر بالذكــر أن ربــع عــروض الأفلام
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فــي مدينــة القــدس المحتلــة ســتذهب إلــى مســرح
«الحكواتــي» ،كمســاهمة رمزيــة لدعــم صمــود
المســرح كصــرح ثقافــي مهــم فــي القــدس ،فــي
ظــل الظــروف الماليــة الصعبــة التــي يعيشــها والتــي
باتــت تهــدد اســتمراريته.
ً
قصصا إنســانية
اختيــرت الأفـلام هذا العــام لتحكي
مــن أنحــاء مختلفــة مــن العالــم« ،تعــزز الانتمــاء إلــى
الــروح الإنســانية وتذكــر بمركزيــة الثقافــة حتــى
فــي أصعــب الظــروف» .يحتــوي البرنامــج علــى
أفــلام مــن فلســطين ومصــر والمغــرب والجزائــر
ولبنــان وســوريا وإيــران ومالطــا والبوســنة وصربيــا
وفرنســا وإنكلتــرا وأميــركا والدنمــارك والســويد.
ســتفتتح الــدورة الثامنــة بفيلــم «الغريــب» للمخــرج
أميــر فخــر الديــن ويــدور الفيلــم فــي مرتفعــات
ينــه
الجــولان المحتلــة ،حيــث يمــر طبيــب لــم
ِ
ً
منعرجــا
دراســته بأزمــة وجوديــة .تتخــذ حياتــه
ً
مفصليــا حيــن يلتقــي برجــل جريــح قــادم مــن
الحــرب فــي ســوريا.
وفيلــم الختــام هــو «علــي صوتــك» للمخــرج
المغربــي نبيــل عيــوش .يحكــي الفيلــم قصــة مغنــي
الــراب الســابق انــس حيــن يحصــل علــى وظيفــة
فــي المركــز الثقافــي فــي حــي للطبقــة العاملــة
فــي مدينــة الــدار البيضــاء .وبتشــجيع مــن المعلــم

الجديــد ،يحــاول طلابــه التحــرر مــن ثقــل التقاليــد
ليع ّبــروا عــن أنفســهم وشــغفهم مــن خ ـلال الهيــب
هــوب.
ويضــم المهرجــان أيضـ ًـا مجموعة كبيرة مــن الأفلام
منهــا« :إلــى أيــن يــا عايــدة؟» للمخرجــة البوســنية
يازميــلا تشــبانيتش ،و«أبنــاء الشــمس» للمخــرج
الإيرانــي مجيــد مجيــدي ،و«أميــرة» للمخــرج
المصــري محمــد ديــاب الــذي يحكــي قصــة أميــرة
التــي تبلــغ  17عامـ ًـا ،كبــرت وهــي تعتقــد أنهــا ولــدت
نتيجــة تهريب نطفة والدها الســجين .لكــن مفهومها
لهويتهــا يتحطــم عندمــا تكتشــف أ ّنــه عقيــم .تبــدأ
فــي رحلــة البحــث عــن والدهــا البيولوجــي لتحافــظ
علــى مــا تبقــى مــن هويتهــا بينمــا ينهــار عالمهــا مــن
حولهــا« .فدائييــن ،نضــال جــورج عبــد اهلل» ،يظهــر
اســم جــورج عبــد اهلل بانتظــام فــي المظاهــرات
والمقــالات الصحافيــة والرســائل البرلمانية الموجهة
ً
حقــا؟ لمــاذا هــو
إلــى وزارة العــدل .لكــن مــن هــو
مســجون فــي فرنســا منــذ أكثــر مــن  35عامـ ًـا؟ لمــاذا
ً
واحــدا منهــم؟ فــي العديــد
يعتبــره الفلســطينيون
مــن النواحــي ،قصــة جــورج عبــد اهلل هــي قصــة
ً
أيضــا قصــة اليســار العربــي الثــوري
عصــر ،لكــن
الغنــي وغيــر المعــروف للكثيريــن« .فدائييــن ،كفــاح
جــورج عبــد اهلل» يســترجع رحلــة مناضــل شــيوعي

ومقاتــل عربــي مــن أجــل فلســطين .مــن مخيمــات
اللاجئيــن الفلســطينيين التــي شــكلت ضميــره ،إلــى
التعبئــة الدوليــة لإط ـلاق ســراحه ،ســوف نكتشــف
ً
الرجــل الــذي أصبــح
واحــدا مــن أقــدم الســجناء
السياســيين فــي أوروبــا« .لقمــة عيــش» لمــروة
جبــارة طيبــي ،يوثــق رحلــة العمــال الفلســطينيين
وهــم ينتقلــون مــن منازلهــم إلــى أماكــن العمــل فــي
ّ
المحتلــة .بالنســبة إلــى الحاصليــن علــى
الأراضــي
تصاريــح العمــل ،يكــون يومهــم عبــارة عــن ســاعات
طويلــة مــن الانتظــار ،والتفتيــش باســتخدام كلاب
بوليســية مــع احتماليــة عــدم النجــاة أو الاختنــاق
بيــن الحشــود علــى الحواجــز .بينمــا يتســلل آخــرون
ّ
المحتلــة بمســاعدة المهربيــن.
إلــى الأراضــي
ً
يوميــا فــي رحلــة خطــرة لكســب لقمــة
يذهبــون
العيــش .نرافــق العمــال فــي الطريقيــن لنكتشــف
المخاطــر والتهديــدات اليوميــة التــي يتعرضــون
لهــا .كل ذلــك بهــدف الحصــول علــى لقمــة العيــش.
بســبب الاحتـلال الإســرائيلي ،يعيــش مئــات العمــال
الفلســطينيين فــي خــوف مــن عــدم العــودة إلــى
ً
ســوءا مــع انتشــار وبــاء
منازلهــم ،ويــزداد الأمــر
كورونــا.
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سور ّيون فلسطين ّيون وفلسطين ّيون سور ّيون..
السينما والهو ّية
بقلم :مهند صالحات

لطالمــا كان هنالــك جـ ٌ
ـدل حــول هويــة الأفـلام ،التــي غالبـ ًـا مــا ُي َّت َفــق علــى نســبتها لجهــة إنتاجهــا ،لذلــك فــإن
معظــم الأفـلام المســتقلة تحمــل ّ
هويــات مختلطــة ،لكــن يبقــى هنــاك مــن يميــل إلــى تصنيفهــا حســب حكايتهــا
وهويــة صانعهــا ،هــذه الهويــة «الجيوسياســية» التــي نشــأت مــع نشــأة الدولــة الحديثــة التــي تؤمــن بالوثائــق
يميــز فيلميــن مختلطــة الهويــة
والحــدود ،قــد تكــون أيضـ ًـا مختلطــة يحملهــا صانــع الفيلــم .هــذا باعتقــادي مــا ّ
ُت ْعـ َ
ـرض حاليـ ًـا ضمــن الــدورة الثامنــة لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية الدولــي ،ليــس فقــط مــن ناحيــة
الإنتــاج وإنمــا مــن جهــة الحكايــة وهويــة صانعهــا ،وهنــا فإننــا نتحــدث ،علــى وجــه الخصــوص ،وعبــر فيلميــن
اثنيــن فــي المهرجــان ،عــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين الفلســطينيين.

الغريب
الفيلــم الأول «الغريــب» وهــو درامــي طويــل مــن
إنتــاج مشــترك لســوريا ،فلســطين ،قطــر ،وألمانيــا،
واختيــر لتمثيــل فلســطين رسـ ً
ـميا عــن فئــة أفضــل
فيلــم بلغــة أجنبيــة ،فــي المنافســة علــى جوائــز
«الأوســكار» فــي دورتهــا الرابعــة والتســعين خ ـلال
العــام  .2022يعكــس الفيلــم كمــا يقــول مخرجــه
«حالــة الوحــدة والعزلــة التــي ُتفـ َ
ـرض علــى الإنســان
أو علــى البشــر فــي بقعـ ٍـة مــا علــى هــذه الأرض».
هــذه العزلــة فــي تقديــري الشــخصي ،التــي يتحـ ّ
ـدث
ً
ً
واضحــة فــي أفــل ٍام
ثيمــة
عنهــا أميــر أصبحــت
ً
مؤخــرا مخرجــون مــن الجــولان الســوري
ص َنعهــا
ً
تمامــا عزلتهــم ،مــا بيــن
المحتــل ،وهــي تعكــس
ُ
ـرب مدمــرة،
ـرق فــي حـ ٍ
ـن تقطعــت أوصالــه ،وغـ ِ
وطـ ٍ
113

ً
ً
قصريــة
عزلــة
ومــا بيــن احتــلال يفــرض عليهــم
ً
وحصــارا بالمســتوطنات التــي ُتحيــط بمــا ّ
تبقــى
ً
وثائقيــا
مــن البلــدات الســورية ،والتــي ع َك َســها
ً
ٌ
ٌ
قصيــر لوســيم صفــدي مــن
وثائقــي
فيلــم
أيضــا
ٌّ
مجــدل شــمس ،والــذي َع َ
ــر َض فيــه مــن خــلال
شــرائح مختلفــة مــن س ـ ّكان بلدتــه مجــدل شــمس
فــي الجــولان الســوري المحتــل حالـ َ
ـة العزلــة التــي
يعيشــها الســكان ،خاصـ ً
ـة بعــد بــدء الثــورة الســورية
ُّ
وتقطــع أوصــال الوطــن الأم وغرقــه فــي الحــرب
التــي ُتســمع أصوا ُتهــا منــذ ســنوات علــى الجانــب
الآخــر مــن الحــدود التــي تفصــل الجــولان عــن
ســوريا ال ّأم.
فيلــم الغريــب هــو أول فيلــم روائــي طويــل مــن
ّ
مؤس ً
ِّ
ســا
المحتــل ،مــا يجعلــه
الجــولان الســوري
للســينما الروائيــة التــي ُتصنــع مــن الجــولان وليــس

عنــه كمــا فعلــت أف ـلام ســابقة لمخرجيــن ســوريين
آخريــن ،كمــا أنــه التجربــة الروائية الأولــى لمخرجه،
ً
واعيــا لأدواتــه الســردية
رغــم ذلــك بــدا الفيلــم
وأســلوبه الــذي اعتمــد فيــه اللقطــات الطويلــة
والإيقــاع الــذي يســتوحيه مــن إيقــاع الحيــاة فــي
الجــولان ،البطــيء مثــل حالــة الانتظــار.
أعادنــي اختيــار الغريــب لتمثيــل فلســطين فــي
الأوســكار إلــى التســجيلي الجميــل «روشــميا»
ً
أيضــا
للمخــرج ســليم أبــو جبــل الــذي ينحــدر
مثــل أميــر فخــر الديــن ووســيم صفــدي ،مــن بلــدة
مجــدل شــمس فــي الجــولان الســوري المحتــل،
وحمــل الفيلــم حكايـ ً
ـردية بصريـ ٍـة
ـة فلســطينية بسـ ٍ
مميــزة جعلــت منــه بصمـ ً
ـة فــي الأفـلام التســجيلية
ّ
الفلســطينية ،ومثــل فيلــم الغريــب كانــت فلســطين
ً
اعت ِبـ َ
إحــدى دول إنتاجــه ،لذلــك ُ
ـطينيا.
ـر فيلمـ ًـا فلسـ

فلسطين الصغرى :يوميات حصار
مــا يميــز هــؤلاء الســينمائيين الجولانيين ،شــعورهم
بالهويــة المختلطــة الســورية الفلســطينية ،بحيــث
ّ
أســميهم «ســوريون فلســطينيون»،
يمكننــي أن
وهــو مصطلــح مقابــل لفلســطينيين ســوريين،
الــذي يشــير إلــى اللاجئيــن الفلســطينيين فــي
ً
أيضــا،
ســوريا ،والذيــن و ِلــدوا بهويــة مختلطــة
ومثــل الجيــل الثانــي والثالــث مــن الجولانييــن
الــذي و ِلــدوا تحــت الاحتــلال ولــم يــروا ســوريا،
كذلــك الأجيــال مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن
مخيمــات اللاجئيــن فــي ســوريا ولــم
و ِلــدوا فــي
ّ
يــروا فلســطين ،ومنهــم صانــع الفيلــم الثانــي الــذي
ً
ُي َ
أيضــا ضمــن الــدورة الحاليــة لمهرجــان
عــرض

أيــام فلســطين الســينمائية« ،فلســطين الصغــرى،
يوميــات حصــار» إنتــاج فرنســا ،لبنــان،2021 ،
للمخــرج الفلســطيني الســوري عبــداهلل الخطيــب
الــذي انتقــل مؤخـ ً
ـرا للعيــش فــي برليــن لاجئـ ًـا مـ ً
ـرة
ً
أيضــا.
أخــرى ،حيــث يقيــم أميــر فخــر الديــن
فــي فيلــم الخطيــب ،المولــود فــي مخيــم اليرمــوك
للاجئيــن الفلســطينيين فــي العاصمــة الســورية
مخي ِمــه منــذ بدايــة الثــورة
دمشــق ،يــروي حكايــة
َّ

الســورية ،وعــن التدميــر الممنهــج الــذي تعــرض
لــه المخيــم مــا بيــن العاميــن  2015-2013مــن ِقبَــل
النظــام الســوري والميليشــيات المتحالفــة معــه،
ٌ
ُ
صغيــر فقــط مــن
جــزء
اســت ْخ ِد َم فيــه
والفيلــم
ٌ
المــواد التــي قــام عبــد اهلل وآخــرون بتصويرهــا
فــي المخيــم الــذي عــاش الحصــار فيــه حتــى
المخيــم إلــى
خروجـ ِـه مــن
العــام  ،2019حتــى لحظــة
ّ
ِ
ألمانيــا مــع مــن تبقــوا مــن أصدقائــه الذيــن فقــدوا
َ
نتيجــة القصــف اليومــي والحصــار الــذي
حياتهــم
فر َض ُ
َ
مخيــم اليرمــوك ،الــذي
ــه نظــام الأســد علــى
ّ
مخيــم للاجئيــن الفلســطينيين
كان ُيع َتبــر أكبــر
ٍ
فــي العالــم .حيــث اع َت َ
بــر نظــام الأســد منــذ
ـم موئـ ً
بدايــات انــدلاع «الثــورة الســورية» ،المخيـ َ
لا
ً
ً
مشــددا
حصــارا
للمقاومــة والثــوار وفــرض عليــه

ســنة  ،2013عــزل فيــه النظـ ُ
المخيـ َ
ـل
ـام
ّ
ـكل كامـ ٍ
ـم بشـ ٍ
ـر
عــن العالــم الخارجــي مــا تس ـبّب فــي نقـ ٍ
ـص كبيـ ٍ
ً
واضعــا حيــاة الكثيريــن لخطــر
للطعــام والــدواء
ً
جوعــا.
المــوت
ً
َف َق َ
فلســطينيا أرواحهــم نتيجــة التجويــع،
ــد 181
وانقلبــت حيــاة آلاف النــاس المحاصريــن داخــل
المخيــم رأسـ ًـا علــى عقــب ،بعــد أن حاولــوا النجــاة
فيهــا عبــر أكل أشــجار الصبــار وحشــائش الأرض
المغليــة بالمــاء.
والبهــارات
ّ
ـاب نجــا مــن
لا شــك أن هنــاك جــرأة كبيــرة لــدى شـ ٍ
ّ
ويقــدم فــي
قاتــل ليصبــح صانــع أفــلام
حصــار
ٍ
ٍ
أولــى تجاربــه فيلمـ ًـا وثائقيـ ًـا طويـ ً
لا ينتهــج أســلوب
الحــوارات واللقطــات الطويلــة مــع عــدة شــخصيات
إحداهــا والــدة عبــد اهلل التــي ّ
تحولــت إلــى ممرضــة
تعتنــي بالمسـ ّنين فــي المخيــم ،يــروي عبــد اهلل مــن
خـلال حكايتــه الشــخصية ،حكايــة الثــورة الســورية
مــن زاويتــه الفلســطينية الســورية ،دون أن يقــع
ً
ً
موجعــا،
رشــيقا
فــي فــخ الملــل ،فقــد بــدا الفيلــم
ً
ـاعريا مــن ناحيــة أســلوب الــراوي الــذي اعتمــد
وشـ
ً
نصوصــا كتبهــا المخــرج أيــام الحصــار ،بحيــث
مــزج مــا بيــن نصوصــه المكتوبــة والســرد البصــري
موجــع بقــدر
ليخــرج بفيلــم مكتمــل ،عميــق الســرد،
ِ
وجــع مــا حـ َ
َ
ـد َ
ث للمخيــم وس ـ ّكانه.
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''أيام فلسطني السينمائية'' :املهرجان
كفاعل يف اجملتمع املدين
ُ
إســرائيل ســت مؤسســات
قبــل أيــام ،صنفــت
فلســطينية تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان
«منظمــات إرهابيــة».
ورعايــة الأســرى والتنميــة،
ٍ
ً
ممهــدة لإغلاقهــا أولاً ،ولاســتباحة العمــل الأهلــي
ً
ثانيــا ،ولضــرب
والنضــال الســلمي الفلســطيني
ـات يمكــن
المجتمــع المدنــي الفلســطيني ثالثـ ًـا ،ولتبعـ ٍ
ٌ
قســم أساســي مــن
أن تصــل إلــى عاشــر وأكثــر.
المجتمــع المدنــي فــي فلســطين هــو المؤسســات
ً
ً
ماديــا ،كمــا هــو
دعمــا
الثقافيــة ،التــي لا تتلقــى
حــال مؤسســات حقوقيــة ،والتــي لا تلقــى الدعــم
الأهلــي كمــا تلقــاه تلــك المؤسســات ،ولا غرابــة
فــي ذلــك أخـ ً
ـذا بعيــن الاعتبــار الظــرف السياســي
والاقتصــادي والاجتماعــي ،الــذي يعيشــه
الفلســطينيون هنــاك ،وفــي ظــرف كهــذا لا تكــون
ً
همومــا ومؤسســات ،ضمــن الأولويــات،
الثقافــة،
خاصــة مــع الســبات العجيــب لــوزارة الثقافــة فــي
رام اهلل.
فــي كل الأحــوال ،تبقــى المؤسســات الثقافيــة
ـر هشاشــة والأشــد تأثـ ً
فــي كل مــكان ،الأكثـ َ
ـرا بــأي
ظــروف خاصــة (الظــروف الخاصــة فــي العالــم هــي
الظــروف العامــة فــي فلســطين) كحــالات الإغ ـلاق
الجزئــي أو التــام ،ولعــل دور الســينما والمســارح
والمكتبــات ،فــي ظــل أزمــة الجائحــة فــي الســن َتين
الأخير َتيــن ،مثــال بيــن.
مــا يســتدعي هــذه الاســتعادة أو هــذا التذكيــر
بمــا هــو معــروف ُ
ومعــاش ،هــو مــن ناحيــة ،عــودة
مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» (مــن  3إلــى
 8تشــرين الثاني/نوفمبــر) لعروضــه «العاديــة» فــي
ظــل الظــرف الفلســطيني الدائــم .والمهرجــان،
ٌ
ضــرورة
لأهميــة مثا ِلــه فــي الحالــة الفلســطينية،
تمــس عمــوم الصناعــة الســينمائية الفلســطينية ،إذ
يمنــح الســينما ،كصناعــة وكفــن ،وكذلــك كممارســة
الموصلــة
جماهيريــة مدينيــة ،مســاح َتها اللازمــة
ِ
َ
طرفيهــاُ :
الصنــاع ومجتمعهــم المحلــي.
بيــن
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هــو ،مــن ناحيــة ثانيــة ،لاســتدعاء التذكيــر بالحالــة
الفلســطينية العامــة ،وبالإحالــة إلــى انقضــاض
إســرائيل علــى المجتمــع المدنــي الفلســطيني ،هــو
مــا يمكــن تســميته بالتكافــل الثقافــي ،وهــو جديـ ُ
ـد
هــذه الــدورة الثامنــة مــن المهرجــان ،إذ ســيذهب
ريــع عــروض الأفـلام في مدينــة القدس إلى مســرح
«الحكواتــي» كمســاهمة رمزيــة مــن المؤسســة
المنظمــة للمهرجــان« ،فيلــم لاب فلســطين» لدعــم
ـرح ثقافــي مهــم فــي القــدس،
صمــود المســرح كصـ ٍ
فــي ظــل الظــروف الماليــة الصعبــة التــي يعيشــها
والتــي باتــت تهــدد اســتمراريته ،كمــا صــرح مديــر
المهرجــان حنــا عطــا اهلل ،الــذي دعــا المؤسســات
الثقافيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة كافــة ،إلــى
مســاندة المســرح كــي يتمكــن مــن تجــاوز الأزمــة.
هــذه المبــادرة مــن المهرجــان الفتــي تجــاه المســرح
العريــق الــذي يشــكل حالــة ثقافيــة تتخطــى موقعــه
مجتمــع مدنــي تســعى
كمؤسســة
كمســرح ،أو
ِ
ٍ
إســرائيل إلــى حصــاره وإلغائــه ،تمنــح المهرجــان،
َ
حالــة
بعروضــه وبرامجــه كافــة ،معنــى يتخطــى
المهرجــان الســينمائي إلــى الفاعــل الثقافــي
الملتحــم بالجمهــور المحلــي ومجتمعــه المدنــي،
ً
معطيــا للســينما معناهــا النضالــي إلــى جانــب
الفنــي ،كمــا كانــت دائمـ ًـا فــي «الحــالات الخاصــة»
فــي العالــم ،كالــدور النضالــي المتخطــي للحــدود
الفنيــة ،الــذي أدتــه ،مثــ ً
لا« ،الموجــة الجديــدة»
فــي فرنســا خــلال الســتينيات والثــورة الطلابيــة
آنــذاك ،وقبلهــا «الواقعيــة الجديــدة» فــي إيطاليــا
خــلال الخمســينيات ،والتذكيــر بالفاشــية وبــؤس
مجتمعهــا ،وبالمقاومــة ،وقبلهمــا الســوفييتية
فــي العشــرينيات وتصويــر ثــورة الفقــراء ،وباقــي
التيــارات فــي العالــم ،المتأثــرة بدرجــات متفاوتــة
(شــك ً
لا وموضوعـ ًـا) بهــذه التيــارات الرئيســية فــي
تاريــخ الســينما .والحديــث هنــا يتنــاول تيــارات
ُ
الفيلــم فيهــا صف َتــه الفنيــة ،إلــى كونــه
يتخطــى

من َتجــا سياســيا/اجتماعيا فاعــلا فــي المجتمــع
المحلــي ومتعلقــا بــه ضمــن مؤسســات تســاهم (إلــى
جانــب مؤسســات حقوقيــة مثــ ً
لا) فــي تشــكيل
المجتمــع المدنــي ،مــن النقابــات والجمعيــات إلــى
نــوادي الســينما الطلابيــة.
يأتــي التكافــل الثقافــي الــذي يجســده «أيــام
فلســطين الســينمائية» فــي دورتــه هــذه ،منسـ ً
ـجما
مــع إدراك المهرجــان لضــرورة الوجــود الســينمائي
فــي فلســطين ،صناعـ ً
ـة وثقافــة ،وهــذا مألــوف لــدى
المهرجــان المعنــي بدعــم صنــاع الأفـلام فــي بدايــة
مشــوارهم ،وفــي عقــد ملتقيــات نقاشــية ،وفــي
َ
شــاهدة ،وفــي التركيــز،
منــح الأطفــال مســاحة ُم
ضمــن جوائــزه ،علــى عمليــات الإنتــاج وتطويرهــا.
لكنــه ،اليــوم ،فــي تلاحمــه مــع مســرح «الحكواتــي»
َ
ـرورة الوجــود الســينمائي
فــي أزمتــه ،يتخطــى ضـ
إلــى ضــرورة الوجــود الثقافــي فــي فلســطين،
ككتلــة واحــدة تضــم الســينما كمــا تضــم المســرح
ومجــالات الفنــون والإبــداع المختلفــة .وهــذا مــا

َ
َ
تناســخها فــي فلســطين)
المبــادرة (ونأمــل
يمنــح
ً
تشــاركيا فــي الحــرص علــى بقــاء إحــدى
معنــى
ركائــز المجتمــع المدنــي الفلســطيني ،وهــي
المؤسســات الثقافيــة ،قائمــة فــي ظــل ظــروف
يســببها الاحت ـلال ،تقصــد تهديـ َ
ـده إياهــا أم اكتفــى
ُ
الوضــع
بجثومــه علــى صدورهــا ،يســببها كذلــك
الناتــج عــن الجائحــة ،التــي ُأغلقــت بســببها مئــات
دور الســينما والصــالات والمســارح والمكتبــات فــي
مســتديم كمــا
وبســبب
العالــم ،وخــلال ســن َتين،
ٍ
ٍ
ً
عالميــا ،وهــو عــزوف النــاس عــن الصــالات
يبــدو
والمســارح ،مقابــل التلفزيــون ومعاييــره فــي
اكية الترفيهيـ ُ
ـب فيهــا الاســتهل ُ
أعمالــه التــي تغلـ ُ
ـة،
َ
فنيــة العمــل الســينمائي (أو المســرحي).
ً
المهرجــان مثــالاً
حيويــا
فــي دورتــه هــذه ،يكــون
ُ
علــى تلاحــم الفنــي بالاجتماعــي بالسياســي
بالحقوقــي ،فــي تشــكيل المجتمــع المدنــي
الفلســطيني والحفــاظ عليــه.
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كون ًا
املقر حني
يتحول ُم ِّ
ّ
''فيلم الب''ّ ..
أساس ّي ًا لصناعة السينما الفلسطينية
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بنــاء علــى دراســة لـ»فيلــم لاب – فلســطين»،
ً
ُأ َ
جريــت فــي العــام  ،2019فــإن قطــاع الســينما
يــات ّ
فــي فلســطين يواجــه ّ
عــدة كبيــرة ،مــن
تحد ٍ

التحتيــة اللازمــة لصناعــة
بينهــا ضعــف البنيــة
ّ
الأفــلام فــي مختلــف مراحلهــا ،وانطل ً
اقــا مــن
ِّ
المنظ َمــة لمهرجــان أيــام فلســطين
إيمــان الجهــة
الســينمائية لأهميــة الاســتثمار فــي هــذا المجــال،
ســاهم فــي دعــم وتطويــر قطــاع الســينما
بمــا ُي
ِ
ً
ونظــرا لأهميــة الســينما فــي نشــر
فــي فلســطين،
القضيــة الفلســطينية والوصــول إلــى العالــم ،فقــد
ســب ََق ُ
وأ ْن ِج َ
ــز ْت المرحلــة الأولــى مــن مشــروع
تعزيــز البنيــة التحتيــة ،عبــر تجهيــز اســتوديو
للمونتــاج ،فــي حيــن ُأ ْع ِلــنَ  ،وبالتزامــن مــع اختتــام
فعاليــات المهرجــان عــن انطــلاق المرحلــة الثانيــة
مــن المشــروع باســتوديو تصحيــح الألــوان ،إضافـ ً
ـة
قســم لبنــاء قــدرات ص ّنــاع الســينما
إلــى تأســيس
ٍ
جدي ً
ً
ّ
ــة نحــو
خطــوة
المحلييــن ،بحيــث تشــ ّكل
ّ
تحقيــق المزيــد من الاســتقلالية للمشــهد الســينمائي
فــي فلســطين.
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وأشــار ح ّنــا عطــا اهلل مؤســس ومديــر مهرجــان
دراســة لنــا
بنــاء علــى
أيــام فلســطين الســينمائية:
ٍ
ً
حــول أهميــة بنــاء صناعــة ســينما فــي فلســطين
تســاهم فــي تثبيــت الروايــة الفلســطينية ودحــض
روايــة النقيــض ،وهــي محــور مــا تقــوم عليــه ُجـ ّـل
الإنتاجــات الســينمائية .وع ْبـ َ
بيــنَ
ـر هــذه الدراســة َت َّ
ـدوق لدعــم الســينما
أننــا بحاجـ ٍـة إلــى الكثيــر كصنـ ٍ
ازمــة ،وكــوادر لا
تحتيــة ل
وبنيــة
الفلســطينية،
ٍ
ٍ
ٍ
مزيــد مــن تطويــر لمــا َت ْم َت ِل ُك ُ
ــه
بحاجــة إلــى
تــزال
ٍ
ٍ
ـدرات ل َن ِصـ َـل إلــى مرحلـ ٍـة نســتغني فيهــا عــن
مــن قـ
ٍ
الأجنبــي فــي العديــد مــن مفاصــل صناعــة الفيلــم
فــي فلســطين.
وقــال عطــا اهلل لـــ «منصــة الاســتقلال الثقافيــة»:
َت َب ّن ْ
ــت «فيلــم لاب – فلســطين» ،بعــد أن كان قــد
بــدا فــي برامــج متعــددة لتطويــر قــدرات العامليــن
َ
العمــل علــى تطويــر البنيــة
فــي قطــاع الســينما،
التحتيــة ،بمعنــى إيجــاد أساســات إنتاجيــة لصناعـ ٍـة
ســينمائية فــي فلســطين ،ومــن هنــا بدأنــا بإيجــاد
ٍ
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ِّ
متخص َ
صــة وفــق أعلــى المواصفــات
وحــدة مونتــاج
العالميــة ،وتجهيــز موقــع «فيلــم لاب» فــي مدينــة
ّ
ومختصيــن لتقديــم
رام اهلل لاســتقبال محترفيــن
ورش عمــل ودورات متخصصــة فــي مجــالات
ً
بشــكل
خاصــة أننــا ســنعمل
الســينما المختلفــة،
ٍ
لج َهــة صقــل قــدرات
مضاعـ ٍ
ـف فــي الفتــرة المقبلــة ِ
العامليــن فــي القطــاع الســينمائي بفلســطين
الم َهــن الســينمائية
وتطويرهــا ،والحديــث هنــا عــن ِ
المســاعدة بالأســاس.
وكش َ
َ
ــف عطــا اهلل عــن إطــلاق اســتوديو تصحيــح
الألــوان داخــل مقـ ّـر «فيلــم لاب – فلســطين» ،وفــق
أي مــن
أعلــى المواصفــات العالميــة ،دون إغفــال ٍّ
التفاصيــل المهمــة ،بحيــث تـ ّ
ـم التواصــل مــع خبــراء
عالمييــن ،ليخــرج المنتــج موازيـ ًـا ويتفــوق أحيانـ ًـا
علــى الكثيــر مــن الاســتوديوهات المشــابهة ليــس
ً
أيضــا ،حتــى
فــي المنطقــة فقــط بــل فــي العالــم
إن المخــرج الســينمائي الفرنســي العالمــي لادج
لــي ،ضيــف مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية،
للمقــر ،أ َّك َ
ّ
ــد أنــه ســيقوم بإنجــاز
وخــلال زيارتــه
فيلمـ ِـه القــادم فــي هــذا الاســتوديو.
تصحيــح ألــوان
ِ
وتتمحــور المرحلــة المقبلــة مــن مشــروع البنيــة
التحتيــة الســينمائية هــذا ،فــي العمــل علــى تدريــب
شــباب مــن الجنســين للتخصــص فــي «تلويــن
ٍ
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الأفـلام» ،قبــل العمــل علــى توفيــر معـ ّ
ـدات تفتقدهــا
فلســطين مــن كاميــرات وعدســات متطــورة ،وهــي
المرحلــة الثالثــة ،فــي حيــن تكتمــل المرحلــة الرابعــة
ِّ
متخصــص ،وعندهــا
بإنشــاء اســتوديو صــوت
َّ
يتوفــر للفلســطيني أو مــن يريــد العمــل علــى إتمــام
ّ
متطلبــات
إنتاجــه الســينمائي فــي فلســطين كامــل
إنجــاز ذلــك.
َ
ولف َ
ــت ح ّنــا عطــا اهلل إلــى أنــه بإنجــاز المرحلــة
الرابعــة فــإن «فيلــم لاب – فلســطين» كمؤسســة
يصبــح بإمكانهــا المشــاركة فــي الإنتــاج ،عبــر توفيــر
ّ
معــدات التصويــر ومــن ثــم المونتــاج والمكســاج
والصــوت وتصحيــح الألــوان ،وعليــه فــإن «فيلــم
لاب» تقـ ّ
ـدم مــا قيمتــه  130إلــى  140ألــف دولار مــن
تكاليــف أي فيلــم ،وهــو مــا يعنــي أن فلســطين
جيــدة،
تشــارك فــي إنتــاج أفلامهــا مــن جهـ ٍـة بمبالــغ ّ
ِّ
وتســهل مهمــة المبدعيــن الســينمائيين فيهــا مــن
جهـ ٍـة أخــرى للحصــول علــى المزيــد مــن التمويــل.

مؤسســات ذات خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال،
ً
ً
أيضــا مــع
معــا ،والتشــاور
وتتقاطــع تجاربنــا
منتجيــن وعامليــن فــي هــذا القطــاع مــن فلســطين
وخارجهــا.
نهائــي يجــري البحــث عــن
بشــكل غيــر
وأضــاف:
ٍّ
ٍ
عــدة أنمــاط يمكــن للعامليــن فــي القطاع الســينمائي
فــي فلســطين الاســتفادة مــن هــذا المشــروعّ ،
أولهــا
طلبــات ُت ْع َ
ــرض علــى لجــان
يقــوم علــى اســتقبال
ٍ
متخصصــة وفــي حــال إقرارهــا يتــم تقديــم ِم َنــح
إنتاجيــة لهــذه المشــاريع ،وفــق مواعيــد محــددة
ّ
وقواعــد ِّ
يتعلق بالأفـلام التي تعمل
منظ َمــة ،والثاني
مؤسســة «فيلــم لاب» علــى إنتاجهــا أو تطويرهــا،
كالأفلام الفائزة بمســابقة طائر الشــمس الفلســطيني
مجاني ً
ُّ
ــا كدعــم
بتعــدد قطاعاتهــا ،وثالثهــا ســيكون
ّ

المتميــزة للطـلاب ،فــي حيــن
للمشــاريع الســينمائية
ّ
أن النمــط الأخيــر يقــوم علــى تأجير هــذه الخدمات،

دول
ـر ممــا هــي عليــه فــي
ولكــن بمبالــغ أقــل بكثيـ ٍ
ٍ
ً
خاصــة أننــا ،وعبــر سياســة
أخــرى حــول العالــم،
التأجيــر هــذه يمكــن أن نضمــن لهــذه الخدمــات
نوعـ ًـا مــن الاســتدامة ،عبــر صيانتهــا ،ودفــع أجــور
العامليــن فيهــا ،وكذلــك ديمومــة المؤسســة ،بحيــث
ّ
َّ
وتقلــل
تو ِفــر مــع الوقــت نفقاتهــا عبــر مدخولاتهــا،
تدريجيـ ًـا مــن الاعتمــاد علــى التمويــل الأجنبــي ،مــع

التأكيــد علــى أهميــة الشــراكات مــع المؤسســات
الدوليــة العاملــة فــي القطــاع.
وختــم مؤســس ومديــر مهرجــان أيــام فلســطين
الســينمائية :مــن شــأن مشــروع البنيــة التحتيــة
ً
أيضــا مــن موازنــات
الســينمائية هــذا ،التقليــل
الأف ـلام الفلســطينية ،عبــر توفيــر المعـ ّ
ـدات ســابقة
المختصيــن ،مشـ ً
ّ
ـددا علــى
التقنييــن
الذكــر وكذلــك
ّ
أن «فيلم لاب – فلســطين» هي في النهاية مؤسســة
غيــر ربحيــة ،تقـ ّ
ـات ،وتهــدف إلــى
ـدم ِم َنحـ ًـا وخدمـ ٍ
الاســتدامة.

وحــول الآليــات َّ
المتب ََعــة للاســتفادة مــن مثــل
الم َنــح الإنتاجيــة التــي ّ
تقدمهــا «فيلــم لاب –
هــذه ِ
فلســطين» ،عنــد اكتمــال مشــروع البنيــة التحتيــة
الســينمائية بمراحلــه الأربــع ،أ َّك َ
ــد عطــا اهلل :لا
يــزال الأمــر قيــد البحــث ،بحيــث ســيتم وضــع
ِّ
المنظ َمــة لهــذا الجانــب بعــد التشــاور مــع
الآليــات
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مقـــــاـالت

تمي مهرجان أيام فلسطني
جنود جمهولون وراء ُّ
ٌ
السينمائية

بقلم :يوسف الشايب

ً
ٌ
ّ
عامــا بعــد عــام،
جنــود مجهولــون وراء النجاحــات التــي تتوالــى لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية
ثمــة
ودورة فــي إثــر دورة ،بعضهــم يتواصــل مــع المهرجــان وإدارتــه منــذ ســنوات ،وبعضهــم انضــم إلــى أســرته
للمـ ّـرة الأولــى ،لكنهــم جميعـ ًـا ،ومــن يتابعهــم عــن كثــب ،وتحديـ ً
ـدا خـلال عملهــم اليومــي فــي مقــر «فيلــم لاب
– فلســطين» بمدينــة رام اهلل ،الجهــة المنظمــة للمهرجــان ،يــدرك كــم ّ
يتملكهــم الشــغف ،وتجمعهــم روح الفريــق،
بــل ويعملــون تحــت الضغــط دون ُّ
تذمــر ،فالنجــاح هدفهــم ،والســينما شــغفهم.
ّ
متخصصــة فــي الإنتــاج
عــروب حامــد ،وهــي
ٌ
واحــدة مــن هــؤلاء ،وتتولــى مهمــة
الســينمائي،
التعامــل مــع ضيــوف المهرجــان مــن داخــل وخــارج
فلســطين (إدارة الضيــوف) ،وترتيــب جميــع الأمــور
اللوجســتية المتعلقــة بكامــل تفاصيــل رحلتهــم إلــى
ومــن فلســطين ،وبالتالــي فهــي مضطــرة للتعامل مع
ـد يقــع تحــت الاحت ـلال ،ولا
ظــروف معقــدة فــي بلـ ٍ
ســيطرة لــه علــى المعابــر بكافــة أشــكالها ..وقالــت:
َّ
تقدمنــا بتصاريــح للكثيــر مــن الضيــوف ،للأســف
منهــم مــن لــم يتمكــن مــن المشــاركة فــي فعاليــات
المهرجــان لأســباب تتعلــق بسياســات الاحتــلال
فــي اســتصدار تصاريــح الدخــول إلــى فلســطين
للمشــاركة فــي فعاليــة مــن أهــم الفعاليــات الفنيــة
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فــي فلســطين ،وهــذا أمـ ٌ
ـر يجعلنــا جميعـ ًـا ،ويجعلني
أد ّق تفاصيــل هــذه التحــركات ،متوتـ ً
كونــي أتابــع َ
ـرة
باســتمرار ،لإدراكــي كــم أن وجودهــم مهــم لجهــة
تعزيــز َو َهــج المهرجــان ،ولجهــة تواصلهم مــع الواقع
الفلســطيني ،ومــع المبدعيــن وص ّنــاع الســينما فــي
فلســطين وعلــى أرضهــا ،كمــا أن الجائحــة وقوانينها
َّ
المتبَعــة فــي كل دولــة بخصــوص إجــراءات الســفر
ســاهمت فــي عــدم وصــول آخريــن إلــى المهرجــان،
ِّ
مؤكـ َ
ـد ًة :الوعــي تجــاه أهميــة
وهــذه خســارة كبــرى،
ـدة
مهرجــان كهــذا هــو مــا دفعنــي للمشــاركة كواحـ ٍ
مــن فريقــه ،فمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية
يجســد مشـ ً
ّ
ـهدا غايــة فــي الأهميــة علــى أكثــر مــن
صعيــدَ ..ت ِعبْنــا ،لكنــا ك ّنــا نعمــل بســعادة كبيــرة،

ـر مــع بقيــة أفــراد طاقــم المهرجــان.
وبانسـ ٍ
ـجام كبيـ ٍ
وتحــت تخصــص موســوم بـ»أفــكار وتصميــم
غرافيكــي» ،واصلــت رونــزا كامــل ،مصممــة
الغرافيــك الخاصــة بالمهرجــان ،عملهــا للــدورة
الرابعــة علــى التوالــي ،وهــي كمــا غيرهــا تعمــل
تحــت الضغــط ،رغــم أن عملهــا يحتــاج إلــى ابتــكار
قــد يتطلــب أجــواء مغايــرة ..تقــول :كانــت الأمــور
أصعــب بالنســبة لــي فــي الــدورة الأولــى التــي أعمل
بهــا فــي المهرجــان ،لكنــي اعتـ ُ
ـدت علــى الأمــر مــع
دورة تليهــا ،خاصـ ً
ـة أننــي ممــن يح ّبــون العمــل
كل
ٍ
والإنجــاز تحــت الضغــط ،لكننــي لــم أكــن وحــدي
فــي المهرجــان فقــد كان زميلــي هــلال جباريــن
يشــاركني المهمــة ..التحــدي كبيــر ،لكــن العمــل تحت
الضغــط يولــد المزيــد مــن الإنجــازات بالنســبة لــي.
فــرد مــن الفريــق ،يلعــب
مــن المل َاحــظ أن كل
ٍ
دور «الجوكــر» ،إن جــاز التعبيــر ،بمعنــى أن دوره
لا يقتصــر علــى مهمتــه الملقــاة علــى عاتقــه ،فقــد
يســاعد هــذا أو تلــك ،وهــو مــا أ َّكـ َ
ـد ُه رونــزا بالقــول:
نحــن فريــق ،وهــذا يعنــي أن العمــل الجماعــي هــو
الأســاس ،فليــس كل م ّنــا يعمل في جزيــرة منفصلة،
بــل هنــاك تواصـ ٌـل وأحيانـ ًـا تبـ ُ
ـادل ،ليــس فقــط فــي
الأفــكار ،بــل وربمــا فــي الأدوار ،بمــا يخــدم مصلحــة
العمــل ..فــي النهايــة الصــورة الكاملــة للمهرجــان
أي منــا أن يكتفــي
هــي مهمــة الجميــع ،وليــس علــى ٍّ
بمــا ُيــو َكل إليــه مــن مهــام ،خاصـ ً
ـة إذا مــا شــعر مــن
تلقــاء نفســه أنــه قـ ٌ
ـادر علــى تقديــم شــيء مــا فــي
مجــالات أخــرى ،أو َّ
تطلـ َ
ـب الأمــر ذلــك ..نحــن علــى
أه ّبــة الاســتعداد علــى مــدار اليــوم« ..اشــتغلنا كثير،
وتعبنــا» ،لكــن النتيجــة فــي نهايــة المطــاف كانــت
ً
رائعــةَ ،
ولمســها كل جمهــور المهرجــان فــي كافــة
المــدن الفلســطينية التــي احتضنــت عروضــه.
وقالــت تــالا زيتــاوي مســؤولة محتــوى الصفحــة
ّ
يتلخــص في تحديث
الإلكترونيــة للمهرجــان :عملــي
الموقــع الإلكترونــي بشــكل متواصــل مــا قبــل ثــم
مــا قبيــل المهرجــان ،وخــلال المهرجــان ،بحيــث
يشـ ِّ
ـكل عنوانـ ًـا لكافــة التفاصيــل التــي يبحــث عنهــا

ّ
عمــا ســبقّ ،
فنتحــدث ّ
وعمــا هــو قــادم،
الجمهــور،
وهــو ليــس بالأمــر الســهل ،لكنهــا تجربــة كانــت
ـدة جـ ً
مفيـ ً
ـدا بالنســبة لــي فــي هــذا الجانــب ،وفرصة
للتعــرف علــى صناعــة الســينما فــي فلســطين.
مــن الجديــر بالذكــر أن زيتــاوي متخصصــة فــي
صناعــة الأف ـلام الوثائقيــة وحاصلــة علــى درجتــي
ماجســتير فــي هــذا المجــال واحــدة مــن إيرلنــدا
والثانيــة مــن ألمانيــا.
مــن جهتهــا أشــارت حنيــن أبــو عمــر ،منســقة
التواصــل ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ،إلــى أن
ت فــي هــذه الــدورة ّ
المهــام المنوطــة بهــا ا َّت َسـ َـع ْ
عمــا
كانــت عليــه فــي الــدورة الماضيــة بحكــم مراكمــة
الخبــرة فــي التعاطــي مــع تفاصيــل المهرجــان،
خاصـ ً
ـة مــا يتعلــق بالتواصــل مــع ضيــوف المهرجــان
مــن أفــراد وممثلــي مؤسســات لحفلــي الافتتــاح
والختــام والفعاليــات المحوريــة ،وكذلــك مهمــة
تعميــم المحتــوى علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي،
مشـ ً
ـيرة إلــى أنــه مــن بيــن الصعوبــات التــي واجهتها
غيــاب ثقافــة تأكيــد الحضــور لــدى البعــض ،وكذلــك
عــدم تفاعــل البعــض مــع الدعــوات الإلكترونيــة،
هــذا عــلاوة علــى عــدم توفــر البريــد الإلكترونــي
أو الهاتــف النقــال المباشــر للعديــد مــن الشــخصيات
الاعتباريــة.
وأضافــت :فيمــا يتعلــق بمواقــع التواصــل
ً
أهميــة مــع
الاجتماعــي ،فدورهــا أساســي وتــزداد
الوقــت ،وهــو محــوري فــي التوثيــق لفعاليــات
المهرجــان كافــة ،لــذا كان علينــا أن نكــون حريصيــن
آنــي واللاحــق لكافــة
علــى الترويــج المســبَق وال ّ
تفاصيــل المهرجــان مــن فعاليــات وأفـلام وغيرهــا..
كانــت هنــاك العديــد مــن الصعوبــات ،وكان العمــل
ً
ً
خاصــة
مرهقــا ،لكــن التجربــة جميلــة وممتعــة،
حيــن نــرى نتائــج عملنــا تنعكــس فــي إطــار الصــورة
ً
مؤكــدة أن ًّأيــا كان يمكــن أن
الشــاملة للمهرجــان،
َّ
المكلــف بهــا ،لكــن الشــعور
يقــوم بــأدوار أخــرى غيــر
بالمســؤولية هــو مــا يدفعنــا للقيــام بمــا يمكــن
القيــام بــه لإنجــاح المهرجــان الــذي أح ُّبـ ُـه كمــا أحـ ُّ
ـب
ُّ
وأحــب القطــاع الســينمائي.
المؤسســة
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بدلوهــا فيمــا يتعلــق باختيــار الأفلام ،وتشــارك إدارة
المهرجــان فــي نقاشــات حولهــا ،وإن كان القــرار فــي
نهايــة المطــاف ل ـلإدارة التــي كانــت منفتحـ ً
ـة علــى
آرائهــا وآراء وأفــكار كافــة العامليــن فــي المهرجــان
علــى اختــلاف تخصصاتهــم.

لــؤي عـ ّـواد ،وقبــل أن يفــوز بجائــزة طائــر الشــمس
ّ
«ســري
الفلســطيني للفيلــم القصيــر عــن فيلمــه
مـ ّـري» ،كان ،وطــوال فتــرة المهرجــان ،ومــا ســبقها،
منه ِم ً
َ
ــكا فــي غرفــة المونتــاج ،ينجــز فيديــو تلــو
الآخــر ،بحرفيــة عاليــة ،ودون كلــل أو ملــل ،فهــذه
مهمتــه هــو الجنــدي المجهــول فــي هــذا المجــال،
ً
ً
أيضــا بعــد فــوز
واعــد
كمخــرج
معروفــا
وبــات
ٍ
ٍ
ــه ال ّأول بالجائــزة ..قــال ّ
عــواد :هــي الســنة
فيلم ِ
ِ
ّ
ومهمتــي الأساســية
الأولــى لــي فــي المهرجــان،
هــي مونتــاج الفيديوهــات ،كمــا أننــي أقــوم ببعــض
المهــام المتعلقــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي
ً
ُ
درســت الإخــراج الســينمائي مــن جامعــة
أحيانــا.
دار الكلمــة فــي بيــت لحــم ،ومنــذ صغــري أتابــع
العمــل الرائــع لمؤسســة «فيلــم لاب» وأتابــع أعمــال
المهرجــان ،وأعتقــد أن هــذا المهرجــان مــن أهــم
الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة فــي فلســطين باعتبــاره
ً
ً
مهمــا
حضــورا
مهرجــان الســينما الوحيــد ويحقــق
سـ ً
ـنة تلــو الأخــرى .كان حلمـ ًـا بالنســبة لــي أن أكــون
مــن بيــن الفريــق العامــل فــي هــذا المهرجــان ،وأنــا
ً
خاصــة أننــي مــن عشــاق
ســعيد بهــذه التجربــة،
العمــل تحــت الضغــط ،وقــد لا أنجــز بــذات الجــودة
فــي حــال لــم يكــن العمــل مكثفـ ًـاّ .
تعلمـ ُ
ـت الكثيــر من
عملــي فــي المهرجــان ،خاصـ ً
ـة أننــي قمـ ُ
ـت بمهــام لــم
أقــم بهــا مــن قبــل ،وخاصـ ً
ـة مــا يتعلــق بالمونتــاج
لوســائل التواصــل الاجتماعــي.
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أمــا مارســيل ســلامة ،مســؤول اللوجســتيات فــي
المهرجــان ،فأوضــح أنــه كان مســؤولاً عــن تأميــن
كافــة المعــدات التــي تطلبّهــا المهرجــان ،باســتثناء
والمتعــب ،بحيــث
بالممتــع
الافتتــاح ،واصفـ ًـا العمــل
ِ
ِ
كان عليــه التعاطــي مــع كافــة المســتجدات ،كتأمين
نقــل المعـ ّ
أي محافظــة ،مث ـ ً
لا ،فــي ســاعة
ـدات إلــى ّ
متأخــرة مــن الليــل ،كمــا أننــي علــى أهبة الاســتعداد
دومـ ًـا .وقــال :أكبــر دليــل علــى ذلــك ،أننــي مطلـ ٌ
ـوب
لإيصــال أحــد العامليــن فــي المهرجــان إلى مؤسســة
فــي رام اهلل ،ولــن أتمكــن مــن إكمــال الحديــث معك.

ولــم تنكــر ديفيلــر أن هنــاك بعــض الأفــلام التــي
ســعت إدارة المهرجــان لاســتدراجها تمهيـ ً
ـدا لعرضها
فــي المهرجــان ،وهــي متعــددة الجنســيات ،لكــن إذا
تحدثنــا عــن الإنتاجــات الفلســطينية فهــي قليلـ ٌ
مــا ّ
ـة
جـ ً
ـدا ،وهــذا مــن تداعيــات الجائحــة ،وك ّنــا مهتميــن
بعــرض بعــض الأفــلام الفلســطينية والعربيــة
ـت َس ـب ََق ُه
والدوليــة ،لكــن المهرجــان يأتــي فــي وقـ ٍ
ويليــه عـ ٌ
ـدد مــن المهرجانــات فــي المنطقــة العربيــة
والإقليــم ،بعضهــا يحظــى بموازنــات كبيــرة ،وقــام
بجدولــة العديــد مــن هــذه الأفــلام بالاتفــاق مــع
صانعيهــا أو شــركات الإنتــاج ،أو كليهمــا.
لكــن منســقة المهرجــان الفرنســية ،أ َّك َ
ــد ْت أن
الأفـلام التــي ُع ِر َضـ ْ
ـت فــي مهرجــان أيــام فلســطين
ـة العالميــة ،أف ـلام مهمــة جـ ً
الســينمائية ،وخاصـ ً
ـدا،
وأكبــر دليــل علــى ذلــك ،أن أحد عشــر فيلمـ ًـا من بين

أفلامــه تعــرض للمـ ّـرة الأولــى فــي المنطقــة العربيــة،
ٌ
ٌ
مهــم يضــع المهرجــان علــى خريطــة
إنجــاز
وهــذا
المهرجانــات الفاعلــة فــي الإقليــم ،والتــي تحظــى
باهتمــام عالمــي يــزداد عامـ ًـا تلــو عــام ،مشـ ً
ـددة على
أنهــا َّ
ـت الكثيــر مــن َع َم ِلهــا منسـ ً
تعل َمـ ْ
ـقة للمهرجــان،
وتأمــل أن تعــاود التجربــة لتقديــم الأفضــل فــي
الــدورة القادمــة.
الحديــث عــن الجنــود المجهوليــن يطــول ،ولــم
ً
متاحــا إجــراء أحاديــث مــع الجميــع ،لكــن لا
يكــن
يمكــن تجــاوز الأدوار المؤثــرة للكثيريــن ،ومنهــم،
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر :عمــاد فريج مســؤول
الإعـلام ،وعبــد الرحمن شــبانة ِّ
منســق ملتقــى صناع
ِّ
ومنســقي العــروض فــي المــدن كوســام
الســينما،
الجعفــري ،ومحمــد كباجــة ،وهــدى الإمــام ،وفريــق
التوثيــق كامـ ً
لا ،والمستشــارين ،والمترجمين ،وليس
ـاء بمجــد حجــاح التــي تألقــت في عرافــة حفلي
انتهـ ً
الافتتــاح والاختتــامّ ،
فعرفــت بالجميــع ،وكانــت
جســر التواصــل مــا بيــن الشاشــة وخشــبة المســرح
ومــا بيــن الجمهــور ،يعرفهــا كثيــرون ،ولا يعرفهــا
آخــرون ،لكــن حضورهــا الطاغــي يبقــى لافتـ ًـا عامـ ًـا
تلــو الآخــر.

منس َ
الفرنســية لويــز ديفيلــرِّ ،
ــقة المهرجــان ،هــي
ٌ
واحــدة ممــن كان لهــم بصمــات واضحــة كغيرهــا
فــي إنجاحــه ،شــاركت فــي المهرجــان للمـ ّـرة الأولــى
كجــزء مــن الفريــق ،لكنهــا ســبق وأن شــاركت فــي
دورتيــن ســابقتين مــن خــلال عملهــا مــع المركــز
الثقافــي الفرنســي كجهــة داعمــة للمهرجــان ،وهــي
خريجــة مدرســة ســينمائية فرنســية ،وتخصصــت
فــي توزيــع الأف ـلام وترويجهــا وتســويقها ،وكانــت
تقــوم بهــذه المهمــة لصالــح شــركة إنتــاج مســتقلة
فرنســية فــي المهرجانــات العالميــة ،لكنهــا قامــت
بــدور معاكــس فــي مهرجــان أيــام فلســطين
الســينمائية ،مســتثمرة علاقاتهــا الســابقة فــي
قطاعــات ســينمائية أوربيــة وعالميــة ،ومــن بينهــا
فرنســا ،لاســتقطاب أفــلام بعينهــا للمهرجــان،
وبالتنســيق مــع إدارتــه ،مشـ ً
ـيرة إلــى أنها كانــت تدلو
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برنامج ''اجليل القادم'' :تعزيز الثقافة
مستقبيل
السينمائية لدى مجهور
ّ

النقــدي لديهــم تجــاه الأفــكار ومــا يصــل إليهــم مــن
وســائل الإعــلام المختلفــة.

بقلم :حممد جبعييت

وعظيــةّ ،
تنفــر
مــا عــاد تعليــم الأطفــال يقتصــر علــى مــا يتلقونــه مــن الوالديــن والغــرف الصفيــة ،بصيــغ
ّ
أكثــر ممــا ّ
ترغــب ،إذ تعــددت الأســاليب والمصــادر فــي عصرنــا ،لكــن يظــل البحــث ً
دائمــا عــن تجربــة مثمــرة،
ّ
والتعــرف علــى القضايــا
وممتعــة بطبيعــة الحــال ،يمكــن للأطفــال مــن خلالهــا استكشــاف آفــاق جديــدة
جــزءا ً
مهمــا مــن حياتنــا ،فــلا بــد مــن
المحليــة والعالميــة .وبمــا أننــا نعيــش فــي عالــم الصــورة ،إذ غــدت
ً
ذائقتــه الفنيــة ،وتعريفــه بالثقافــات الأخــرى ،وتشــجيعه
اســتغلال هــذه الأداة فــي تنميــة الطفــل ،وتطويــر
ِ
علــى ممارســة حقــه فــي التعبيــر عــن أفــكاره بحريــة.
مــن هنــا ،حــرص القائمــون علــى برنامــج «الجيــل
القــادم» -ضمــن النســخة الثامنــة لمهرجــان «أيــام
فلســطين الســينمائية» ،الــذي تنظمــه مؤسســة
«فيلــم لاب فلســطين» منــذ العــام  2014فــي ّ
عــدة
مــدن فلســطينية -أن يمنحــوا الأطفــال متعــة
اكتشــاف العالــم ،والاقتــراب منــه بعواطفهــم
ّ
وحواســهم ،مــن خــلال أفــلام مختــارة بعنايــة،
ّ
وخــلاق ،لتســاهم ً
أيضــا فــي
إيجابــي
محتواهــا
ّ

تنميــة ثقافــة الأطفــال ،وتعزيــز تقديرهــم للثقافــة
الســينمائية ولغــة الصــورة المتحركــة ،إيما ًنــا مــن
وعاطفيــا
عقليــا
المؤسســة بأهميــة دعــم تطورهــم
ًّ
ًّ
واجتماعيــا ،فقــد بــات مــن الضــروري تثقيفهــم
ًّ
ًّ
بصريــا ،لفهــم الحيــاة ومواجهــة تحدياتها ،والســينما
ً
ترفيهــا فحســب ،وإنمــا صــارت تلعــب ً
دورا
ليســت
ً
ّ
بصريــة عنــد أفــراد المجتمــع.
مهمــا فــي بنــاء ثقافــة
لذلــك تميــزت أفــلام البرنامــج الــذي اســتهدف
125

الأطفــال مــن فئتيــن عمريتيــن ،الأولــى الأطفــال
مــا بيــن  10-6ســنوات ،والثانيــة فئــة اليافعيــن مــا
بيــن  15-11ســنة ،بمحتواهــا الجيــد عالــي الجــودة،
ـدا عــن الأفـلام التجاريــة التــي يتابعونهــا عـ ً
بعيـ ً
ـادة
غنيــة بالأفــكار الجديــدة
فــي قنــوات التلفزيــونّ ،
ُ
الملهمــة ،والمشــاهد الإبداعيــة التــي تعــد بمثابــة
ً
ّ
دافعــة
محفــزة خيالهــم،
دعــوة للتفكيــر النقــدي،
إياهــم إلــى التســاؤل.
بعــد انتهــاء المشــاهدة ،كان يفتــح بــاب النقــاش
مــع الأطفــال حــول الأفــلام المعروضــة ،ممــا
يتيــح لهــم التعبيــر عــن آرائهــم ،والاســتماع إليهــا
ّ
مختصيــن ،كونهــا تلامــس مشــاكلهم
مــن مهنييــن
وأفكارهــم ،بالتالــي يمكــن اقتــراح حلــول لهــا ،أو
إعــادة التفكيــر فيهــا بصــورة عقلانيــة ،إضافــة إلــى
إكســابهم مهــارات تحليــل الأف ـلام ،وتنميــة الحــس

ومــن الواضــح أن الأفــلام خضعــت لمعاييــر فنيــة
وتربويــة دقيقــة ،إذ اختيــرت بعنايــة لتلائــم ثقافــة
الطفــل الفلســطيني واهتماماتــه ،فكانــت قصيــرة
لكــي لا يشــعر بالملــل ،متنوعــة المواضيــع تقــدم
لــه معــارف جديــدة ،خاليــة مــن مشــاهد العنــف
والألفــاظ النابيــة ،أو مــا قــد يســيء إلــى نفســيته
ســلبيا.
ويؤثــر عليــه
ًّ
ً
أفــكارا جديــدة للطفــل
ومــع أن الأفــلام تقــدم
الفلســطيني ،إلا أنهــا مــن النوعيــة التــي تلامــس
واقعــه وحياتــه ،إذ ترصــد لحظــات إنســانية يجــد
نفســه فيهــا ،مــا يســاعده فــي فهــم العالــم بشــكل
أفضــل ،بذلــك حــرص برنامــج «الجيــل القــادم» على
احتــرام عقــل الطفــل ،وإط ـلاق مخيلتــه ،ومقاربــة
واقعــه قــدر الإمــكان ،بمــا يحقــق المتعــة والفائــدة،
ً
قيمــا إنســانية كالحريــة والمســاواة
فتضمنــت
والصداقــة والوفــاء.
كمــا تميــزت الأفــلام التــي عرضــت خــلال
المهرجــان بالجــودة الســينمائية ،مــن حيــث إتقــان
بنــاء الحــوار المرتبــط بالأحــداث ،وتوظيــف اللغــة
المناســبة ،كذلــك درجــة الإضــاءة والألــوان كانــت
جذابــة للأطفــال ،أمــا فيمــا يتعلــق بالموســيقى،
فقــد اســتخدمت بــذكاء لتأكيــد ثيمــات الفيلــم،
ورفــع عنصــر التشــويق أثنــاء المشــاهدة ،وجذبهــم
للمتابعــة حتــى النهايــة.

نقــدي تجــاه مــا يقــدم لــه مــن أعمــال ،بمعنــى أن
يســعى البرنامــج إلــى زرع ثقافــة ســينمائية لــدى
ً
جمهــورا
الجيــل الجديــد ،ليكــون فــي المســتقبل،
ّ
متذو ًقــا للأفــلام غيــر التجاريــة ،وســط الانتبــاه

لضــرورة صناعــة الأف ـلام فــي الحالــة الفلســطينية،
وتأســيس قطــاع كبيــر مــن صنــاع الســينما.
ومثــال علــى ذلــك ،فيلــم «فهيــم» الذي عرض مســاء
الســبت الخامــس مــن تشــرين الثانــي (نوفمبــر)،
فــي مســرح قصــر رام اهلل الثقافــي ،بحضــور
جمهــور مــن الأطفــال والناشــئين ،إذ يناقــش فــي
إحــدى ثيماتــه مســألة العدالــة وحقــوق الإنســان،
ً
متقاطعــا مــع واقــع الأطفــال الفلســطينيين تحــت
الاحتــلال ،حيــث يعانــون مــن الظلــم والانتهــاك
اليومــي لطفولتهــم ،رغــم ذلــك ينتهــي الفيلــم
نهايــة ســعيدة ،بانتصــار الأمــل علــى اليــأس ،ليبــث
التفــاؤل فــي نفــوس المشــاهدين.

فيلــم «فهيــم» درامــي كوميــدي فرنســي اســتند
علــى ســيرة ذاتيــة لفهيــم محمــد وكزافييــه
بارمينتــر وصوفــي لــو كالينيــك ،مــن إخــراج
بييــر فرانســوا مارتــن لافــال ،حــول حكايــة فهيــم
الموهــوب ذو الأعــوام الثمانيــة ،الــذي اضطــر إلــى
الفــرار مــن بلــده بنغلاديــش ،مــع والــده المعــارض
للســلطة إلــى باريــس ،حيــث ُيرفــض طلبهمــا للجوء،
فتتــردى أحوالهمــا كمهاجريــن غيــر شــرعيين حتــى
يص ـلا مرحلــة التشــرد واليــأس ،لكــن بضربــة حــظ،
يتعــرف فهيــم إلــى ســيلفان ،أحــد أهــم مدربــي
ً
هدفــا
الشــطرنج فــي فرنســا ،الــذي يدربــه ويعطيــه
فــي الحيــاة.

ً
أيضــا أن الأفــلام لا تحمــل رســالة
ويلاحــظ
ّ
موجهــة ،كالأفـلام التــي تبثهــا قنــوات
أيديولوجيــة،
إنســانية
التلفزيــون ،وإنمــا تركــز علــى القيــم ال
ّ
المشــتركة ،والمعرفــة التــي يحتاجونهــا فــي الحياة.
هــذه خطــوة لا بــد منهــا لتغييــر ذائقــة المجتمــع،
وتوجيههــا نحــو الأعمــال الهادفــة غيــر التجاريــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تكمــن أهميــة برنامــج «الجيــل
القــادم» فــي صناعــة جمهــور فلســطيني مســتقبلي
ّ
يتمتــع بحــس
يمتلــك ثقافــة ســينمائية عاليــة،
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ملتىق صناع السينما الفلسطيين

''ملتىق صناع السينما الفلسطينية'':
رؤى للهنوض بصناعة وتوزيع السينما
الفلسطينية

متخصصــة للجيــل القــادم .ويمكننــي القــول أنــه بعــد ســنوات مــن انط ـلاق المهرجــان والملتقــى والفعاليــات
المرافقــة مثــل ســينما الجيــل الجديــد بالإضافــة للمرافــق الإنتاجيــة التــي وفرهــا فيلــم لاب مثــل وحــدة
تصحيــح الألــوان التــي افتتحهــا هــذا العــام ،والأســتوديوهات والمعــدات التــي غالبــا مــا تقــدم لصنــاع الأفـلام
فــي فلســطين كنــوع مــن الدعــم ،جميعهــا عناصــر نجحــت المؤسســة مــع شــركائها فــي جعلهــا بنيــة أساســية
فــي التأســيس لصناعــة أف ـلام فلســطينية.

بقلم :مهند صالحات

ويأتــي الملتقــى ليناقــش فضــاء الأفــكار بنــاء علــى مــا أنجــز ومــا هــو موجــود لوضــع رؤيــة مســتقبلية واقعيــة
ً
ً
ً
وعالميــا ،ورســم
واقليميــا
محليــا
تعتمــد علــى اســتيعاب الــدروس المســتفادة مــن تجــارب ص ّنــاع الســينما
تصــور لمســتقبل هــذه الصناعــة الناشــئة عبــر طــرح أســئلة محوريــة حــول تشــكيل هــذه الصناعــة والمســؤولية
ً
ـطينيا ،ســواء علــى الصعيــد الفــردي أو المؤسســاتي بشــقيه
المشــتركة لــكل العامليــن فــي هــذا القطــاع فلسـ
الرســمي والخــاص ،لكونــه كمــا يقــول القائمــون علــى الملتقــى« :تش ـ ّكل صناعــة ســينما فلســطينية يحتــاج
ـات مــن الجهــات المعنيــة ،أســئلة بــات مــن غيــر الممكــن إنكارهــا أو تجــاوز أثرهــا ،بعــد أن أثبتــت التجربــة
لإجابـ ٍ
أن خلــق صناعــة مســتدامة لا يقتصــر علــى تفانــي مجموعــة عمــل بعينهــا ،وإنمــا تتشــعب المســؤولية وتتقاطــع
جهــود مجموعــات عمــل عديــدة فــي عجلــة يتكامــل فيهــا مشــهد الصناعــة».
الملتقــى الــذي تأســس عــام  ٢٠١٧كمــا يقــول مديــر الملتقــى ،المخــرج الفلســطيني مؤيد عليــان :كملتقــى يتناول
آخــر مســتجدات صناعــة الأف ـلام ،فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية ،ليكــون المهرجــان فرصــة تجمــع
مــا بيــن المحترفيــن الرئيســيين فــي هــذه الصناعــة فــي فلســطين والخــارج مــن ضيــوف المهرجــان وحضــوره،
لإيجــاد فضــاء ابتــكاري مفتــوح للتفكيــر بالأفـلام ومناقشــتها وتقديــم المشــاريع وتطويرهــا ،بالإضافــة لخلــق
فــرص وحلقــات للتشــبيك بيــن صنــاع الأفـلام مــن مخرجيــن ومنتجيــن وموزعيــن وعامليــن فــي هــذا القطــاع
الواسع.
مضــت ،ناقــش مجموعــة مــن صنــاع الأفـلام والعامليــن فــي قطــاع الســينما والمؤثريــن في بنــاء عجلــة الإنتاج
الســينمائي مــن فلســطين وخارجهــا ،مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة فــي ســبل النهــوض بصناعــة الســينما
فــي فلســطين وتوزيعهــا محليـ ًـا وعالميـ ًـا ،وذلــك مــن خ ـلال ملتقــى صنــاع الســينما الفلســطيني فــي دورتــه
الرابعــة الــذي ينظــم ضمــن فعاليــات الــدورة الثامنــة مــن مهرجــان «أيــام فلســطين الســينمائية» الدولــي .2021
ـلطا الضــوء علــى المركبــات المؤثــرة فــي عمليــة بنــاء عجلــة الإنتــاج الســينمائي ،ومستكشـ ً
مسـ ً
ـفا السياســات
وآليــات العمــل اللازمــة لتمكيــن دورانهــا بحيــث يتناغــم مــع عمــل الجهــات كافــة فــي رفــد صناعــة الســينما
الفلســطينية التــي تتشــارك مســؤوليتها المجتمعيــة ،المؤسســات الرســمية والوطنيــة ،والتعليميــة ،والثقافيــة،
ومراكــز التدريــب ومجموعــات العمــل الســينمائي وشــركات القطــاع الخــاص.
الملتقــى الــذي بــدأ فعالياتــه هــذا العــام فــي الرابــع مــن شــهر نوفمبــر الحالــي واســتمر حتــى الســابع مــن ذات
الشــهر ،اشــتمل علــى أربــع جلســات عقــدت جميعهــا في مؤسســة القطــان فــي رام اهلل :محادثــة ص ّنــاع الرواية،
محادثــة مروجــي الصناعــة ،محادثــة صنــاع الكفــاءات ومحادثــة لاعبــي الصناعــة الرئيســيين .وعبــر توظيــف
خبرتــه المتراكمــة علــى مــدى الســنوات الســابقة جــاءت الــدورة الرابعــة أكثــر اختصاصـ ًـا مــن حيــث تطويــر
رؤيتــه لتشـ ّكل أرضيـ ً
ـة مترابطــة يحــاول المشــاركون فيهــا تشــكيل أرضيــة ورؤيــة مســتقبلية شــاملة لصناعــة
الســينما فــي فلســطين ،وهــي رؤيــة تســعى مؤسســة «فيلــم لاب  -فلســطين» الجهــة المنظمــة لمهرجــان «أيــام
فلســطين الســينمائية» ،لبلورتهــا وخلــق أرضيــة لهــا بالتعــاون مــع المؤسســات المحليــة والدولية الداعمــة ،ومن
خ ـلال المهرجــان الــذي انطلــق عــام  2014ســعت إلــى تنميــة الثقافــة الســينمائية مــن خ ـلال عــروض الأف ـلام
المحليــة والدوليــة فــي المــدن الفلســطينية ،إلــى جانــب حلقــات نقــاش ،وورش عمــل احترافيــة ،وبرامــج
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مضيفـ ًـا :أن الملتقــى نجــح منــذ انطلاقــه فــي أن يصبــح مسـ ً
ـاحة لمناقشــة أعمــال الإنتــاج المحليــة المرتبطــة
بالســوق ،والتــي تأخــذ الســياق الإقليمــي والعالمــي المتغيــر للصناعــة فــي عيــن الاعتبــار ،إضافــة للتحديــات
والتفاصيــل المتعلقــة بخصوصيــة الســياق الفلســطيني».

ص ّناع الرواية

مروجو الصناعة

افتتــح الملتقــى أول جلســاته فــي مؤسســة عبــد
المحســن القطــان فــي رام اهلل ،فــي الرابــع مــن
نوفمبــر ،بمحادثــة حملــت عنــوان «ص ّنــاع الروايــة»،
بمشــاركة الفنانــة ربــى بــلال عصفــور ،والمخرجــة
ّ
المظفــر ،والمخــرج والممثــل وســيم خيــر،
إينــاس
ّ
عــراف.
وأدار النقــاش خلالهــا المخرجــة ســهى
ناقــش المشــاركون فيهــا ،الفــرص المتاحــة لص ّنــاع
الســينما الفلســطينيين لإثبــات ذاتهــم والبقــاء داخــل
فلســطين والعمــل فــي مجــال صناعــة الأفــلام،
فــي ظــل التحديــات المختلفــة مــن شــح المــوارد
المتاحــة وضعــف الإمكانــات مــن جانــب ،وتزايــد
الضغــوط والإغــراءات مــن جانــب آخــر.

وفــي الســادس مــن نوفمبــر ،عقــدت الجلســة الثانية
التــي حملــت عنــوان «مروجــي الصناعــة» بمشــاركة
مؤسســة ومديــرة ســينما متروبوليــس فــي لبنــان،
وطــارق أبــو لغــد مؤســس ومديــر الشــبكة العربيــة
للإعـلام فــي الأردن ،والمخــرج التونســي قيس زايد
أحــد مؤسســي شــركة هــكا للتوزيــع الســينمائي،
ومؤســس ومديــر مســرح القصبــة فــي رام اهلل
جــورج إبراهيم ،وأدار الجلســة المخرج الفلســطيني
مهنــد صلاحــات .ناقشــوا فيهــا تأثيــر الجائحــة علــى
عــرض وتوزيــع الأفـلام فــي لبنــان وتونــس والأردن
وفلســطين وكيــف أعــادت الجائحــة تشــكيل
طــرق التواصــل بيــن صنــاع الســينما والمشــاهدين
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بتســارع تجــاوز قنــوات التواصــل التقليديــة ،ممــا
فتــح المجــال أمــام ســيطرة منصــات إنتــاج وترويج
مثــل نتفلكــس وأمــازون ،والظــروف المتغيــرة التــي
تؤثــر فــي توزيــع وعــروض الأفــلام ،والتغيــرات
التــي طــرأت علــى ثقافــة الســينما وعلاقــة الجمهــور
معهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة ،وكيــف
عمــل الموزعــون علــى تطويــر أدواتهــم ومــا أبــرز
الإشــكاليات التــي واجهوهــا ،كمــا ناقشــوا مــع
الحضــور رؤيتهــم المســتقبلية وأدوات عملهــم.

ص ّناع الكفاءات
فــي ثالــث أيــام الملتقــى ،الســابع مــن نوفمبــر
 ،٢٠٢١عقــدت محادثــة «ص ّنــاع الكفــاءات» التــي
شــارك فيهــا الإعلامــي عمــاد الأصفــر ،المخــرج
ثائــر العــزة ،ومديــرة شــبكة الفنــون الأدائيــة مارينــا
برهــم ،وأســتاذ الإعــلام الرقمــي والاتصــال نــادر
صالحــة ،وأدارتهــا المخرجــة شــروق حــرب .ناقشــوا
المجتمعــون والحضــور فيهــا دور المؤسســات
التعليميــة ومراكــز التدريــب فــي اكتســاب وتطويــر
المهــارات ،وتهيئــة الخبــرات اللازمــة لســوق صناعــة
الســينما ،وأبــرز التحديــات التــي تواجههــم ومــا هــي
خططهــم المعــدة لمواجهــة المتغيــرات المســتقبلية،
بالإضافــة إلــى مســتقبل الملتحقيــن فــي هــذه
المؤسســات التعليميــة والمراكــز بعــد اجتيازهــم
مرحلــة التعليــم ،وكيــف يمكــن لفلســطين أن تكــون
حاضنتهــم الأولــى.

لاعبوا الصناعة الرئيسيين
ً
أيضــا جلســة
وفــي ذات اليــوم الثالــث ،عقــدت
«محادثــة لاعبــي الصناعــة الرئيســيين» بمشــاركة
المنتجــة والمخرجــة الأردنيــة ديمة عــازر ،والمخرج
والمنتــج الفلســطيني رائــد أنضونــي ،والمديــر العــام
للهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــلام مهنــد البكــري،
والمخــرج والمنتــج الفلســطيني حنــا عطــاهلل،
مديــر أيــام فلســطين الســينمائية ،وأدارت المحادثــة
المخرجــة الفلســطينية ديمــة أبــو غــوش .ناقشــوا
خلالهــا ســبل بنــاء تفاهمــات أوســع لتوفيــر الدعــم
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والحمايــة لصناعــة الســينما ،منطلقيــن مــن أن دور
الص ّنــاع الرئيســيين لا يقتصــر علــى خلــق فــرص
التشــبيك الداخلــي والخارجــي بيــن صنــاع الأفـلام،
بــل يمتــد إلــى تحمــل المســؤولية عــن تغطيــة
الاحتياجــات والمقومــات بتنســيق فيمــا بينهــا
والشــروع فــي دفــع حمــلات الضغــط للترويــج
للتشــريعات اللازمــة والمبــادرة فــي احتــواء
صناديــق دعــم الصناعــة وتقنينهــا ،بالإضافــة إلــى
اقتــراح نمــاذج لأشــكال اقتطاعــات ضريبيــة داعمــة
لهــا.
ناقــش المشــاركين كذلــك المســؤولية الكبيــرة التــي
تقــع علــى عاتــق الجميــع وخاصــة القطــاع الحكومي
والحكومــات الوطنيــة ،والبلديــات والقطــاع
الخــاص ،فــي حمايــة الروايــة الفلســطينية التــي لا
تنفــك عــن مواجهــة الهجمــات الهادفــة إلــى محوهــا
واقصائهــا ،وصمــود هــذه الروايــة حتــى اليــوم
بفضــل التضحيــات لتوثيقهــا وترويجهــا بالوســائل
المتاحــة.
ً
فيلمــا مــن فلســطين ودول عربيــة
يذكــر أن 65
وأجنبيــة منهــا :مصــر والمغــرب والجزائــر ولبنــان
وســوريا وإيــران ومالطــا والبوســنة وصربيــا
وفرنســا وإنجلتــرا وأمريــكا والدنمــارك والســويد،
شــاركت فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية
الــذي اختتــم أعمالــه مســاء يــوم الإثنيــن الثامــن
مــن شــهر نوفمبــر الحالــي ،وتوزعــت عروضــه فــي
ً
موقعــا بمــدن هــي :القــدس العاصمــة ،ورام اهلل،
15
وبيــت لحــم ،وغــزة ،وحيفــا ،والناصــرة .ويرصــد
ريــع عــروض الأف ـلام فــي مدينــة القــدس المحتلــة
للمســرح الوطنــي الفلســطيني «الحكواتــي»،
كمســاهمة رمزيــة مــن «فيلــم لاب فلســطين» لدعــم
صمــود المســرح كصــرح ثقافــي مهــم فــي القــدس،
فــي ظــل الظــروف الماليــة الصعبــة التــي يعيشــها
والتــي باتــت تهــدد اســتمراريته.
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السد
هشادات وحكايات وأفكار حول ّ
السينمايئ!
ّ

ضمــن فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية
ّ
مقــر مؤسســة عبــد
بدورتــه الحاليــة ،اح َت َضــنَ
المحســن القطــان بمدينــة رام اهلل ،فــي ثانــي أيــام
المهرجــان ،وفــي إطــار «ملتقــى صنــاع الســينما»،
ً
نــدوة بعنــوان «محادثــة ص ّنــاع الروايــة» ،أدارتهــا
ّ
عــراف،
كاتبــة الســيناريو والمخرجــة ســهى
وبمشــاركة ٍّ
كل مــن :المخرجــة وكاتبــة الســيناريو
إينــاس المظفــر ،والممثلــة والمســرحية الســينمائية
ربــى بــلال ،والمخــرج والممثــل وســيم خيــر،
وجميعهــم مــن فلســطين.
وناقــش المشــاركون فــي النــدوة إمكانيــة اســتمرار
الكفــاءات الفلســطينية فــي العمــل والإنجــاز رغــم
الضغــوط والإغــراءات ،وطــرق اســتدامة العمــل
ً
وأيضــا
الســينمائي وتطويــره بالمــوارد المتاحــة،
هجــرة الســينمائيين وتحــدي بقائهــم داخــل
فلســطين ،ومحــاور أخــرى شــارك فــي مناقشــتها
ُ
الحضــور مــن عامليــن فــي القطــاع الســينمائي
ومهتميــن.
ومختصيــن
ّ

تمثيل واكتشاف ومعالجة
وتحدثــت الفنانــة ربــى بــلال فــي مداخلتهــا عــن
كممثلــة فــي التأثيــر علــى ال َّنـ ّ
ّ
ـص ،مــن خـلال
دورهــا
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محاولتهــا قــدر الإمــكان تمريــر ّ
قصتهــا ومشــاعرها
ً
مكتوبــة فــي
الشــخصية ،حتــى لــو لــم تكــن
ّ
ً
الســيناريو ،مضيفـ ً
أن َ
أحيانا بحيث
الح َّظ ُيحالفهــا
ـة ّ
ـاهم فــي التأثيــر علــى مجريــات أحــداث القصــة
ُتسـ ِ
ً
وخاصــة عندمــا
أو المشــاهد التــي تشــارك بهــا،
ـب شـ ً
ـيئا مــن نـ ّ
ـر َج ك َتـ َ
ـص الفيلــم لا
تشــعر أن المخـ ِ
تجســدها ،مشـ ً
ّ
ـددة
ُيل ِامــس عوالــم الشــخصية التــي
علــى أن اختيارهــا لأعمالهــا يأتــي بقــدر ُقـ ْـر ِب هــذه
ــب ُهني،
الأعمــال منهــا« ..أختــار الأعمــال التــي ُت ْش ِ
وأســتحضر حكاياتــي مــن خلالهــا».
دور تقـ ُ
ـوم بــه ،أعلنــت
وحــول معاييرهــا لاختيــار أي ٍ
ـي هنــا هــو مــدى جاهزيتهــا لأداء
أن المعيــار الأساسـ ّ
هــذا الــدور أو ذاك ،وإلــى أي مــدى تســتطيع الذهــاب
بشــكل ُيرضيهــا ،ومــا تســتطيع
معــه إلــى النهايــة
ٍ
هــي إضافتــه لهــذا التجســيد ،وبطبيعــة الحــال مــا
ُيضيفــه الــدور لهــا ،وكذلــك مــا ينجــح فــي ْ
كشـ ِـفه
ً
مشــددة
تعر ُفهــا هــي عــن نفســها،
عــن جوانــب لا ِ
علــى أنــه مــن الممكــن «معالجــة أنفســنا مــن خ ـلال
الأدوار التــي نقــوم بهــا».

سرد سينمائي
ّ
فتطــرق إلــى تجربتــه
أمــا المخــرج وســيم خيــر
فــي ســرد القصــص الــذي بــدأ عبــر ّ
بوابــة المســرح،
ً
مشــيرا إلــى أن تجربتــه الأولــى فــي الســرد
القصصــي الســينمائي كانــت فــي العــام  2014مــن
خــلال الفيلــم الســينمائي القصيــر «مخــاض»،
لتأتــي بعدهــا تجربتــه الثانيــة فــي فيلــم ســينمائي
وثائقــي قصيــر بعنــوان « 120كيلــو متــر» ،ويشــارك
فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بنســخته
الثامنــة لهــذا العــام.
ولفــت خيــر إلــى أن شـ ً
ـغفا وح ّبـ ًـا كبيريــن َي ْس ـ ُكنانه
تجــاه كتابــة وإخــراج المــادة التــي يشــعر بهــا ،بغــض

ـي مــن
ـج فنـ ٍّ
النظــر مــا إذا كانــت ســتتحول إلــى منتـ ٍ
عدمــه ،مضيفـ ًـا أن ســرد القصــة فــي فيلــم ســينمائي
ُتعطــي مسـ ً
ـاحة أوســع مــن المســرح لجهــة إيصــال
القصــة مــن جوانــب وزوايــا عديــدة ،والدخــول
فــي تفاصيــل أكثــر للتعبيــر عــن الــذات والمجتمــع
مؤك ً
ِّ
ــدا علــى قــدرة
والبيئــة التــي نعيــش فيهــا،
ـكل ْ
أو َســع علــى مســتوى
الســينما فــي الانتشــار بشـ ٍ
ّ
محلــي ودولــي مــن المســرح.
وحــول الفــرق بالســرد القصصــي مــا بيــن المســرح
والســينما ،أشــار خيــر إلــى أن الفــرق شاسـ ٌ
ـع ،حيــث
إن كتابــة النــص فــي المســرح تذهــب أكثــر الــى
الشــاعرية والرومانســية والخــروج عــن الواقــع
بشــكل كبيــر ،بينمــا فــي الســينما ّ
كلمــا كان العمــل
ٍ
ٍ
ً
بســيطا كلمــا اســتطعت إيصــال «الأشــياء» علــى
حقيقتهــا ،بمعنــى أن الفــرق يكــون أكثــر بالتعاطــي
مــع الواقــع ،حيــث أن الســينما بحاجــة أكثــر إلــى
الواقعيــة مــن المســرح الــذي يعطيــك المجــال أكثــر
للخــروج عــن الواقــع.

إيناس والعائلة
ـث شـ ّـي ٍق عــن
المخرجــة إينــاس المظفــر ،وفــي حديـ ٍ
ً
ـينمائيا ،أضــاءت علــى جوانــب
ـي سـ
سـ ْـر ِدها القصصـ ّ
متعــددة مــن تجربتهــا ،وكيــف كانــت العائلــة،
ً
ّ
وجدتهــا ،همــا مصــدر إلهامهــا
وخاصــة والدهــا
والمتواصــل إلــى حيــن ،فهمــا لــم ي ُك ّفــا منــذ
الأول
ِ
طفولتهــا علــى روايــة القصــص لهــا.
ولــم ُت ْغ ِفــل المظفــر فــي ســردها لحكايتهــا مــع عالــم
ـاحة َ
للقـ ّ
ـص ،الحديـ َ
ـث عــن مدرســتها
الســينما كمسـ ٍ
فــي القــدس التــي ّ
وفــرت لهــا مجــالاً رحبـ ًـا لتنميــة
هــذا الجانــب ،عبــر إعطائهــا الفرصــة لتجســيد دور
«غـ ّـوار الطوشــة» فــي مســرحية «ضيعــة تشــرين».
وأ ّكــدت إينــاس علــى ضــرورة ُّ
تعلــم المخرجيــن
لكتابــة الســيناريو لأهميــة معرفــة مــاذا يجــب
عليــك أن تقــول ،ومــاذا يجــب أن تكتــب ،وكيــف
تريــد إخراجــه للنــاس عنــد كتابــة القصــة ،مشـ ً
ـددة
علــى أن الحالــة فــي فلســطين بحاجـ ٍـة إلــى محــاكاة

الواقــع ،وليــس الحديــث عــن الواقــع ،وكانــت
ً
َ
خاصــة فــي
رصــد ُه كمــا هــو
تقصــد ،كمــا فهمــت،
حالــة الأفــلام الروائيــة.

الواقع ما بين الرصد والمحاكاة
ّ
المظفــر إلــى أن واقــع
وأشــارت المخرجــة إينــاس
جــزء مــن الحاضــر،
الاحتــلال فــي فلســطين هــو
ٌ
علــى عكــس دول ثانيــة بــات فيهــا الاحتــلال
تاريخيـ ًـا وجـ ً
ـزءا مــن ذاكــرة الماضــي لمــن عايشــها،
موضحـ ً
ـة :لا ألــوم مــن يعمــل علــى نقــل الواقــع مــن
ً
مشــددة علــى أهميــة أن ير ّكــز
كاتبــي الســيناريو،
علــى مــا يريــد قولــه عــن الواقــع الموجــود.
وفــي ذات الإطــار قــال وســيم خيــر إن ثمــة تغييـ ً
ـرا
ً
إيجابيــا مــن حيــث تقديــم شــخصية الفلســطيني
ً
مضيفــا أن صنــاع الســينما فــي
بالســينما،
ً
صعوبــة عنــد تنــاول القضيــة
فلســطين يواجهــون
ّ
يتملكهــم الخــوف
الفلســطينية فــي الفيلــم ،حيــث
مــن ســرد قصــص بعيــدة عــن «قضيتنــا وعلاقتهــا
مــع المحتــل».
ّ
فســلطت الضــوء علــى
أمــا الممثلــة ربــى بــلال
تغيــر مــن
فكــرة أن الشــارع الفلســطيني اليــوم ّ
حيــث الوعــي ومحاولــة التأقلــم مــع طبيعــة الحيــاة
فــي فلســطين ،ومــا نســتطيع تغييــره ومــا هــي
إمكانياتنــا ،مضيفـ ً
ـة أن نضالنــا لــم َي ُعـ ْ
ـد يقتصــر علــى
المقاومــة الشــعبية والمســلحة ،بــل أصبحــت هنــاك
ُ
ـص أخــرى
حالــة مــن الصــراع علــى
التأقلــم مــع قصـ ٍ
ّ
بصريـ ًـا فــي الســينما ،بمعنــى أن موضــوع
ُت ْر ِج َمــت
النضــال الشــعبي أو المسـ ّـلح بــات فــي عديــد الأفلام
حيـ ً
ـزا لــه فــي «الخلفيــة» ،لكنــه لــم َي ُعـ ْ
َّ
ـد فــي
يت ِخــذ ّ
الصــدارة الآن ،فهنــاك صــراع بقــاء وصــراع معيشــة
وصــراع دينــي وصــراع جنــدري وغيرهــا ،وباتــت
هــذه الصراعــات ُت َت ْر َجــم فــي الســينما وعبرهــا.
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ملتىق صناع السينما الفلسطيين

مرويج الصناعة'' ..عن الفيلم
''محادثة ّ
الفلسطيين واالنتفاضة وكورونا
والديكتاتورية!

بقلم :مهند ياسني

وراء تراجــع عــادة الذهــاب إلــى الســينما.
ولفــت جــورج إلــى صعوبــة الحصــول علــى حقــوق توزيــع الأف ـلام فــي فلســطين بعــد تلــك الفتــرة ،بســبب
ً
مشــددا أننــا مــا زلنــا نعانــي حتــى مــن
عــدم وجــود صــالات ســينما فــي فلســطين لتوزيــع الأفــلام عليهــا،
توزيــع الأفـلام فــي فلســطين قائـ ً
لا :مــع انتشــار جائحــة كورونــا توقفــت العــروض فــي كافــة صــالات الســينما
فــي العالــم ،أضــف إلــى ذلــك الانتشــار الواســع لمنصــات العــرض الإلكترونيــة مثــل «نتفليكــس» وغيرهــا..
«لكننــا نعمــل اليــوم علــى محاولــة إعــادة النــاس إلــى الســينما مــن خـلال عــروض الأفـلام الأوربيــةة وإقامــة
المهرجانــات الســينمائية ،لكــن المشــكلة الأساســية تتمثــل فــي عــدم وجــود وســائل توزيــع بالإضافــة إلــى
ارتفــاع أســعار الأف ـلام العربيــة.
ولــم يغفــل جــورج عــن ذكــر مشــكلة تواجــه معظــم الــدول العربيــة باســتثناء مصــر علــى حـ ّ
ـد تعبيــرهَّ ،
تتمثــل
فــي عــدم وجــود فكــر سياســي واجتماعــي لدعــم صناعــة الســينما ،ولا فكــر حــول أهميــة رســالة الســينما فــي
العالــم ،مشـ ً
ـددا أن الســبب فــي قلــة معرفــة العالــم عــن فلســطين وقضيتهــا هــو عــدم وجــود صناعــة للســينما
بكامــل ّ
مكوناتهــا.
وفــي نهايــة مداخلتــه تحــدث جــورج عــن معضلــة الفيلــم الفلســطيني القائــم علــى أفــراد ،فالعاملــون فــي
مجــال الســينما يحاولــون الحصــول علــى الدعــم مــن الــدول الأجنبيــة بســبب عــدم وجــود أرضيــة خصبــة فــي
فلســطين تدعمــه وتشــجعه ،مشـ ً
ـددا علــى ضــرورة تعزيــز ثقافــة الســينما عنــد الأطفــال مــن خ ـلال عــروض
أف ـلام لهــم ،وهــو مــا سيســاعدنا علــى صناعــة إنســان جديــد لديــه ثقافــة ســينمائية.

محنة ِم ْن َحة
في كل
ٍ

ضمــن فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه الثامنــة ،اح َت َ
ضــنَ مقـ ّـر مؤسســة عبــد المحســن
فعاليــات «ملتقــى صنــاع الســينما» ،نـ ً
ّ
ـدوة بعنــوان
القطــان بمدينــة رام اهلل ،فــي رابــع أيــام المهرجــان ،وضمــن
ّ
مروجــي الصناعــة» ،أدارهــا المخــرج والصحفــي والكاتــب مهنــد صلاحــات ،وبمشــاركة ٍّ
«محادثــة ِّ
كل مــن:
ِّ
ومؤس َســة ومديــرة ســينما «متروبــول» هانيــة مــروة مــن لبنــان،
المخــرج والممثــل المســرحي جــورج إبراهيــم،
ّ
مؤسســي ســينما
ومؤســس ومديــر الشــبكة العربيــة للإع ـلام فــي الأردن طــارق أبــو لغــد ،وقيــس زايــد أحــد
دار فــي قرطــاج بتونــس.
ّ
ّ
ّ
المحل ّييــن ،وأصحاب المشــاريع الســينمائية
الموزعيــن
المعوقــات التــي تواجــه
وناقــش المشــاركون فــي النــدوة
الصغيــرة ،فــي مواجهــة القرصنــة ،وغيــاب الدعــم ،وآليــات الحمايــة ،والحلــول المتاحة.
واقع صناعة وتوزيع الأفلام في فلسطين
َّ
وتحــد َ
ث المخــرج جــورج إبراهيــم ،مديــر مســرح وســينماتك القصبــة بمدينــة رام اهلل ،عــن واقــع صناعــة
وتوزيــع الأفــلام مــن فلســطين فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي والتــي اعتبرهــا علــى ّ
ــه «المفصــل
حــد قو ِل ِ
لصناعــة وترويــج الســينما الفلســطينية» ،فهــي الفتــرة التــي كانــت ّ
تعج خلالهــا فلســطين بقاعات الســينما ،ففي
القــدس كان هنــاك أربــع صــالات عــرض ،وفــي نابلــس مثلهــا ،بالإضافــة إلــى قاعتيــن فــي بيــت لحــم ،ومثلهمــا
فــي طولكــرم ،إلا أنهــا جميعهــا أغلقــت فــي الانتفاضــة الأولــى بســبب الوضــع السياســي والاقتصــادي الصعــب،
مضيفـ ًـا أن قاعــات الســينما الوحيــدة التــي تــم إنقاذهــا فــي تلــك الفتــرة كانــت قاعــة مســرح «الحكواتــي» فــي
القــدس وقاعــة «مســرح القصبــة» فــي رام اهلل ،مضيفـ ًـا أن دخــول شاشــة التلفــاز الــى البيــوت كان الســبب
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ّ
أمــا مديــرة ســينما «متروبــول» هانيــة مــروة،
ت الضــوء علــى الوضع في لبنان ،مشـ ً
فسـ َّـل َط ْ
ـيرة إلى
أن المنطقــة العربيــة لديهــا ذات المســار فيمــا يتعلــق
بالتوزيــع ،حيــث كانــت مزدهــرة بقاعــات الســينما
وبشــركات توزيــع الســينما ،لكــن الأمــر كان يقتصــر
علــى نــوع ونمــط معيــن مــن الأفــلام التجاريــة
ً
وتحديــدا الأميركيــة ،مــع بعــض الاســتثناءات
ً
أيضــا تجاريــة ،فالســوق مح َت َك ٌ
ــر مــن
التــي كانــت
ً
مضيفة أن
الموزعيــن الذيــن لا يهمهــم ســوى الربــح..
الإنتاجــات العربيــة كثيــرة ونوعيــة ،إلا أنــه لا يمكــن
ـرة زمنيـ ٍـة
عرضهــا للجمهــور العربــي ســوى فــي فتـ ٍ
ً
مؤكــدة أنــه
مؤقتــة وفــي إطــار مهرجــان واحــد،
ٍ
يجــب تخصيــص مســاحة للإنتاجــات كــي تتحـ ّـول
الســينما إلــى صناعــة ،ومــن أجــل التحــول إلــى
صناعــة نحــن بحاجــة إلــى ســوق ،موضحـ ً
ـة :الســوق
العربــي أو منطقــة « »Menaوتعنــي (منطقة الشــرق
ً
ً
واحــدا،
ســوقا
الأوســط وشــمال إفريقيــا) تعتبــر
بمعنــى أنــه عنــد شــراء فيلــم مــن قبــل المـ ّ
ـوزع فهــو
يشــتريه لعرضــه فــي المنطقــة بأســرها ،لكــن هــل
الأفـلام لديهــا الإمكانيــة للانتقــال إلــى هــذه البلــدان

علــى كل المســتويات السياســية والاقتصاديــة؟!..
ِّ
يصعــب إمكانيــة التوزيــع،
للأســف لا ،وهــذا مــا
ويجعــل مــن الذيــن يريــدون الدخــول فــي مجــال
التوزيــع يشــعرون بأنهــا مغامــرة غيــر منطقيــة.
ولفتــت مــروة إلــى أنــه وبغــض النظــر عــن الأزمــة
التــي ســ َّبب َْتها جائحــة كورونــا ،وظهــور المنصــات
التــي تعــرض الأفــلام مثــل «نتفليكــس» ،إلا أنهــا
ً
ّ
للموزعيــن مــن أجــل تطويــر هــذا
فرصــة
كانــت
ِّ
مؤك َ
ــد ًة أن هــذه المنصــات وعبــر شــرائها
الســوق،
للأف ـلام ْ
لعر ِضهــا ســاعدتهم ماليـ ًـا فــي القــدرة علــى
تغطيــة تكاليــف توزيــع الفيلــم بالإضافــة إلــى خلــق
جمهــور جديــد.
وحــول جمهــور الأفــلام الفلســطينية فــي لبنــان،
أوضحــت مــروة أن الجمهــور لــه علاقــة بالإطــار
ـرض فيــه الفيلــم ،وبالطريقــة التــي يـ ّ
الــذي ُي ْعـ َ
ـوزع
ِّ
مؤك ً
ــدة أن مــن المشــاكل
ويبرمــج مــن خلالهــا،
التــي تواجههــم فــي توزيــع الأف ـلام الفلســطينية أو
العربيــة تتعلــق بتعامــل أصحــاب صــالات الســينما
التجاريــة ،حيــث إنهــم لا يعطونــك المجــال حتــى
لعــرض بوســتر الفيلــم أو الدفــاع عنــه ،فالأولويــة
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يؤثــر كثيـ ً
لديهــم الأفـلام التجاريــة وهــو مــا ّ
ـرا علــى
ــب مشــاهدات الأفــلام العربيــة.
ِن َس ِ
ً
ٌ
مرتبــط
تحديــدا
وأضافــت «الفيلــم الفلســطيني
بذهــن النــاس فــي لبنــان بالقضيــة الفلســطينية،
ٌ
ّ
فنــي،
عمــل
جهــة هــو
يحتــل مكانتيــن ،مــن
فهــو
ٍ
ٌّ
ٌ
مرتبــط بقضيــة ،فالفيلــم
جهــة أخــرى
ومــن
ٍ
الفلســطيني يعتبــر عم ـ ً
لا سياسـ ّـي ًا بالنســبة لمعظــم
الجمهــور اللبنانــي ،وهــذا يمنجــه فرصـ ً
ـة ليصــل إلــى
الجمهــور َ
الم ْعنــي بالسياســة أو الفــن ،إلا أن هــذه
المكانــة قــد تلعــب ضــد الفيلــم ،والســبب أن معظــم
الــدول العربيــة تعيــش حالـ ً
ـة مــن القهــر ،مــا يجعلهــم
أي قصـ ٍـة أو قضيـ ٍـة ســتزيد مــن ِّ
همهم
يبتعــدون عــن ّ
ْ
وقه ِرهــم».

أدوات التسويق
مديــر الشــبكة العربيــة للإع ـلام فــي الأردن طــارق
أبــو لغــد ،وفــي مداخلتــه ،تحــدث حــول توزيــع
الأف ـلام فــي الأردن قائ ـ ً
لا :عملنــا فــي الســابق علــى
توزيــع الأفـلام التجاريــة والتــي معظمهــا كان يأتــي
مــن مصــر ،ومــع ظهــور الأفــلام غيــر التجاريــة
ـدى علــى ّ
منصــات التواصل
والتــي كانــت ُت ْحـ ِ
ـد ُث صـ ً
الاجتماعــي وتحصــد جوائز فــي مهرجانــات عالمية،
شــعرنا أن هــذه الأفـلام لــو تـ َّ
ـكل
ـم الترويــج لهــا بشـ ٍ
جيــد ســيكون لهــا ّ
رواد ومشــاهدون ،لكــن عمليــة
ٍ
إقنــاع أصحــاب قاعــات الســينما بعــرض مثــل هــذه
ـة جـ ً
الأف ـلام كانــت صعبـ ً
ـدا.
وتابــع :مــع دخــول الشــركات الترفيهيــة مثــل
«نتفليكــس» وظهــور جائحــة كورونــا ،التــي َّ
وســعت
مــن قاعــدة مشــاهدي هــذا النمــط مــن الأفــلام،
أصبحنــا نتابــع أفل ً
امــا لنجــوم غيــر معروفيــن أو
ً
أفل ً
مشــددا علــى أن نــوع
امــا بلغــات لا نفهمهــا.
الفيلــم ليــس فقــط هــو مــا يحكــم علــى نجاحــه أو
ً
أيضــا.
ــه
فشــله ،بــل مــكان
عرض ِ
ِ
وعــن جمهــور الفيلــم الفلســطيني فــي الأردن
وحجمــه وكيفيــة توزيــع الأفـلام الفلســطينية قــال:
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«الأفــلام الفلســطينية باتــت ُتنتــج بحرفيــة عاليــة
مــن ناحيــة الكتابــة والتنفيــذ والإنتــاج ،خاصــة فــي
الســنوات العشــر الأخيــرة ،بالرغــم من ُشـ ّ
ـح التمويل،
ّ
كموزعيــن فــرض وجــوده فــي
وهــو مــا سـ َّـه َل علينــا
قاعــات الســينما التجاريــة» ،مضيفـ ًـا أنهــم يحاولــون
برمجــة عــرض جديــد كل ثلاثــة أســابيع فــي دور
العــرض الســيننمائية الأردنيــة.
وأ َّكـ َ
ّ
تتمثــل فــي
ـد أبــو لغــد أن المشــكلة الأساســية
عــزوف النــاس عــن الحضــور لقاعــات الســينما
بشــكل عــام ،مشـ ً
ّ
الموزعيــن هــو الذهــاب
ـددا أن َد ْور
وجـ َ
ـد عبــر العــروض المتنقلــة فــي
للمشــاهد أينمــا ِ
المقاهــي والمطاعــم والنــوادي الاجتماعيــة ،وهــو
ً
ً
مهمــة.
إضافــة
مــا فعلــوه بــالأردن وكان

الســبب هــو وجــود الكثيــر مــن مخرجــي الأفــلام
القصيــرة ،وأنــا منهــم ،يطمحــون إلــى إخــراج أفـلام
ً
واضحــا لدينــا المســلك
طويلــة ،إلا أنــه لــم يكــن
ـيمر بــه الفيلــم ،بالإضافــة إلــى ّ
الــذي سـ ّ
قلــة الأفـلام
التــي كانــت ُت ْن َتــج فــي تونــس حيــث كان ُينتــج مــن
فيلميــن إلــى ثلاثــة أفــلام فقــط فــي الســنة ،ولا
تجــد ّ
موزعيــن يهتمــون بهــا ،فكانــت ُت ْعـ َ
ـرض خــارج
تونــس.
وحــول عــروض الأفــلام الفلســطينية فــي تونــس
أ َّكـ َ
ّ
كموزعيــن قامــوا بعــرض  12فيلمـ ًـا
ـد قيــس أنهــم
ـطيني ًا فــي تونــس ،وهــو يعتبــر ثانــي أكبــر عــدد
فلسـ
ّ
أفــلام تــم عرضــه بعــد الأفــلام التونســية ،مؤكــدا

أن الســبب هــو العلاقــة المميــزة بيــن الشــعبين
ً
وأيضــا الارتبــاط الكبيــر
التونســي والفلســطيني،
ّ
للموزعيــن التونســيين بالســينما الفلســطينية.
فقسـ َ
أمــا عــن جمهــور الفيلــم الفلســطيني َّ
ـم ُه قيــس
ً
أساســا
المتابــع
إلــى نوعيــن ،الأول هــو الجمهــور
ِ
للســينما المســتقلة ،مؤكـ ً
ـدا أنهــم نجحــوا فــي خلــق

ّ
المتفرجيــن ،يرتــادون قاعــات
نــواة مضمونــة مــن
ٍ
الســينما لمشــاهدة كل الأفــلام التــي يتــم برمجــة
ّ
المتمثــل بالجمهــور
عرضهــا ،ثــم النــوع الثانــي
ّ
المتحمــس للقضيــة الفلســطينية ،والذيــن يحضرون

ـوع مــن التضامــن ومعرفــة مــا يحــدث ومــا هــو
كنـ ٍ
الجديــد لــدى الممثليــن والمخرجيــن الفلســطينيين.

وفــي نهايــة مداخلتــه تحـ َّ
ـد َ
مميــزات
ث أبــو لغــد عــن ّ
ّ
تتمثــل فــي أن جمهــوره
الفيلــم الفلســطيني التــي
منتشـ ٌ
ـر فــي كل أنحــاء العالــم ،وهــو مــا يسـ ِّـهل علــى
ّ
الموزعيــن اســتقطاب الجمهــور المهتــم بالقضيــة

الفلســطينية.

عنف الديكتاتورية
ولفــت قيــس زايــد أحــد مؤسســي ســينما «دار» إلــى
أن تونــس كانــت تحــوي قاعات ســينما عديــدة تصل
إلــى مــا يقــارب المئــة قاعــة حتــى أوائــل تســعينيات
القــرن الماضــيّ ،
موزعــة علــى كافــة مــدن وقــرى
تونــس« ..فــي العــام  ،2010وهو العام الأســوأ للســينما
بتونــس َّ
تقل َ
ــص عــدد القاعــات ليصــل إلــى تســع
قاعــات فقــط فــي تونــس كلهــا ،إلا أنــه في الســنوات
الأخيــرة شــهدنا نهضـ ً
ـة فــي الســينما بتونــس ليرتفــع
عــدد القاعــات إلــى  22قاعــة بالإضافــة إلــى مشــاريع
ً
ً
ُ
مؤكــدا أن الســبب فــي
قريبــا»..
ســت ْف َتح
قاعــات
تدهــور حالــة الســينما فــي تونــس هــو الديكتاتوريــة
التــي كانــت تعيشــها تونــس والتــي كانــت تقمــع
الثقافــة ولا تشـ ّ
ـجع الاســتثمار فــي المجــال الثقافي.
وعــن ســينما «دار» وكيــف أتــت فكــرة إنشــائها العام
 2012فــي مدينــة قرطــاج بتونــس العاصمــة ،قــال:
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ملتىق صناع السينما الفلسطيين

''محادثة الالعبني الرئيس ّيني''  ..عن تحديات
وآفاق السينما يف فلسطني واألردن
بقلم :مهند ياسني

«محادثــة اللاعبيــن الرئيســيين» ،كان عنــوان النــدوة الأخيــرة فــي إطــار «ملتقــى ص ّنــاع الســينما» ،ضمــن
ّ
مقــر مؤسســة عبــد
فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه الثامنــة هــذا العــام ،واح َت َضنهــا
المحســن القطــان بمدينــة رام اهلل.
أدارتهــا المخرجــة الفلســطينية ديمــة أبــو غــوش ،وشــارك فيهــا ٌّ
كل مــن :المخــرج الفلســطيني رائــد أنضونــي
ممثـ ً
لا عــن «مؤسســة الفيلــم الفلســطينية» ،ومؤســس ومديــر مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية حنــا عطــا
اهلل ،والمنتجــة ومستشــارة النصــوص الأردنيــة ديمــة عــازر ،والمديــر العــام للهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأف ـلام
مهنــد بكــري.
فهــي ميــزة فريــدة علــى مســتوى العالــم ،قائـ ً
لا :ثمــة
مهرجانات للأفلام الفلســطينية تنتظــم في الولايات
المتحــدة الأميركيــة وأوربــا ،بحيــث يقومــون فيهــا
بجمــع الأفــلام الفلســطينية مــن كل مــكان ،فــي
هــذه المهرجانــات تصــاب بالذهــول الجميــل ،حيــث
تخرجنــا هــذه الأفـلام مــن فضائنــا الضيــق المتمثــل
بالحاجــز والجــدار والحــدود الجغرافيــة والفشــل
السياســي للاتفاقيــات السياســية ،إلــى فضــاء نــرى
فيــه فلســطين أوســع.

السينما الفلسطينية بمنظور استراتيجي
ّ
تحــدث أنضونــي عــن فكــرة
فــي بدايــة مداخلتــه
مؤسســة الفيلــم الفلســطيني التــي تهــدف إلــى
توحيــد وجمــع طاقــات الفلســطينيين العامليــن
ً
مضيفــا أن الســينما
فــي المجــال الســينمائي،
الفلســطينية تمتلــك كنـ ً
ـزا ّ
ثريـ ًـا غيــر ملمــوس ،وهــو
تعــدد المناظيــر للقصــة الفلســطينية ،بســبب تعــدد
أماكــن وجــود الشــعب الفلســطيني.
وأ ّكــد أنضونــي علــى ضــرورة الوعــي لهــذه التعددية
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وحــول تحقيــق الهــدف فــي تطويــر إنتاجــات قطاع
الســينما الفلســطينية ،أشــار أنضونــي إلــى ضــرورة
معرفــة إمكانياتنــا مــن أجــل بنــاء رؤيتنــا للعمــل،
ً
مشــددا أن لدينــا ثلاثــة عناصــر مميــزة ،سيســاعد
تعزيزهــا فــي بنــاء اســتراتيجية ُتفضــي إلــى ســينما
غيــر منفصلــة عــن الواقــع وتســتطيع المنافســة
عالميـ ًـا.
ولفــت أنضونــي إلــى دوافــع الشــعب الفلســطيني
ً
ذخــرا
فــي صناعــة الســينما ،وهــو مــا اعتبــره
مؤك ً
ً
ِّ
ــدا أنــه شــعب يمتلــك دوافــع
اســتراتيجيا،
ٌ
شــعب ُســ ِلبَت
خاصــة وفريــدة مــن نوعهــا ،فهــو
منــه روايتــه أو ُس ـ ِل َ
ب منهــا ،وهــذا لا يقتصــر علــى

الفلســطينيين فــي فلســطين وحســب ،إنمــا علــى كل
فلســطيني فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ّ
يشــدد أنضونــي علــى ضــرورة العمــل علــى عــودة
العلاقــة مــا بيــن المثقــف والنــاس ،حيــث بــات
المثقــف فــي عزلــة أبعدتــه عــن الواقــع ،فــي حيــن
كان يعتبــر فــي الســابق رمـ ً
ـزا مــن رمــوز المجتمــع،
إن لــم يكــن الرمــز الأهــم.
وفــي نهايــة حديثــه لفــت أنضونــي إلــى ضــرورة
العمــل علــى إيجــاد صنــدوق فلســطيني تأتــي
مخصصاتــه مــن أمــوال الفلســطينيين العامــة
ً
مؤكــدا علــى ضــرورة وجــود شــريك
والخاصــة،
رســمي يتب ّنــى هذا المشــروع ،وعلــى أن يتم الضغط
عليــه مــن ِقبَــل الجميــع لتب ّنيــه ،مفضــ ً
لا أن يكــون
تحــت إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وذلــك
لبنــاء السياســات والاســتراتيجيات والصنــدوق
وغيرهــا.

الكلاســيكية عبــر البحــث عــن منتــج لت َب ّنــي أعمالنــا،
مشـ ً
ـيرا إلــى أنــه يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار طريقة
التســويق الجديــدة للأفـلام فــي العالــم ،كالتســويق
عبــر المنصــات الإلكترونيــة مثــل نتفليكــس وغيرها،
ّ
يتقــدم بســرعة كبيــرة،
فالتســويق للأفــلام أصبــح
ونحــن فــي مكاننــا لا زلنــا نتحــدث عــن الأساســيات
والبديهيــات التــي يفتــرض أننــا تجاوزناهــا سـ ً
ـابقا.
ّ
وشــدد عطــا اهلل علــى أن الســينما ليســت فعــ ًا
ل
تتضمــن ِم َه ً
ثقافي ً
ّ
نــا
ــا فحســب ،بــل هــي صناعــة
ّ
عــدة ،وبالتالــي هــي ليســت مســؤولية وزارة
الثقافــة وحدهــا ،إنمــا مســؤولية وزارات :الاقتصــاد،
والســياحة ،والحكــم المحلــي أيضـ ًـا ،وهــو مــا نــراه
فــي كل تجــارب الــدول الأخــرى.
وتحـ ّ
ـدث ح ّنــا عــن طريقــة أخــرى لدعــم هــذا القطاع
بعيـ ً
ـدا عــن الشــريك الرســمي ،بحيث يكون الشــريك
والداعــم لإنشــاء وتمويــل صنــدوق دعــم القطــاع
الســينمائي ،هــم أصحــاب رؤوس الأمــوال ،مــا يعــزز
الاســتثمار بالإنتاجــات الســينمائية ،دون أن يغفــل
ذكــر ضــرورة أن تكــون مشــاركتهم مدروســة فــي
دعــم الصنــدوق ،أو عبــر الاســتثمار الخــاص.
وأضــاف عطــا اهلل أن الأســاس الــذي يجــب البــدء
فيــه هــو العمــل علــى تشــريعات وقوانيــن للســينما
الفلســطينية ،بحيــث تكــون البنيــة التحتيــة الصلبــة
لصنــاع الســينما قائــ ً
لا :باعتقــادي يجــب عمــل
«لوبــي» للضغــط مــن أجــل وضــع التشــريعات
والقوانيــن للســينما الفلســطينية قبــل النظــر فــي
أي عنصــر آخــر.
تعزيــز ّ

القوانين والتشريعات
وفــي حديثــه ،أ ّكــد ح ّنــا عطــا اهلل مؤســس ومديــر
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية  :لدينــا روايــة،
ولدينــا تاريــخ ،ولدينــا كــوادر ،لكــن وجودهــم بــدون
الأساســيات ،أي القوانيــن والتشــريعات ،وبــدون
قــراءة التغييــرات التــي تحــدث اليــوم فــي عالــم
الســينما ،ســتجعلنا نواصــل إنتــاج أفلامنــا بالطريقــة

وبخصــوص إنشــاء صنــدوق يدعــم إنتــاج الســينما
الفلســطينية ،تســاءل عطــا اهلل عــن مقــدار المبلــغ
الــذي يجــب توفيــره لهــذا الصنــدوق ،وفــي حــال
ُّ
توفــر الأمــوال فــي الصنــدوق هل ســتتكرر المشــكلة
ذاتهــا ،والمتمثلــة بصــرف جــزء مــن هــذه الأمــوال
للاســتثمار فــي الخــارج ،أو إلــى أماكــن لا نعلمهــا،
مؤكـ ً
مبنيـ ًـا
ـدا أنــه يجــب أن يكــون دعــم الصنــدوق ّ
علــى أســس ودراســات.
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وفــي نهايــة مداخلتــه أشــار عطــا اهلل إلــى ضــرورة
التركيــز علــى وضــع الأســس مــن تشــريعات
وقوانيــن ،ثــم النظــر إلــى التفاصيــل الأخــرى حــول
ســرد الروايــة وأيــن تريــد الذهــاب بالفيلــم ،وغيرهــا
ً
مضيفــا :قمنــا فــي فيلــم
مــن التفاصيــل الأخــرى،
لاب بإعــداد دراســة بالشــراكة مــع شــركة متخصصة
لمــدة عــام ونصــف العــام حــول احتياجــات خلــق
ّ
تضم َنــت توصيــات تســاعدنا
ســينما فلســطينية،
فــي كيفيــة التوجــه بالســينما الفلســطينية نحــو
دائــرة الصناعــة ..خــلال البحــث اكتشــفنا أنــه لا
توجــد أي بيانــات أو معلومــات أو أرقــام أو حقائــق
نســتند إليهــا ،لــذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار فــي خطتنــا
الاســترايجية للســنوات المقبلــة فــي فيلــم لاب
ضــرورة العمــل علــى عـلاج هــذه الثغــرة ،مؤكـ ً
ـدا من
جديــد علــى أن عــدم وجــود تشــريعات وقوانيــن
للســينما فــي فلســطين هــي العائــق الأكبــر أمــام
ّ
تطــور هــذا القطــاع.

حكوميــة ،هدفهــا تهيئــة منــاخ مناســب وبيئــة
مشــجعة لصناعــة الأفــلام فــي الأردن.
أ َّكـ َ
ـد ْت عــازر علــى ضــرورة أن تكــون العلاقــة مــا بين
المؤسســات الرســمية المســؤولة وصنــاع الأفــلام
علاقــة ديناميكيــة ،باعتبــار أن قطــاع الســينما
متغيـ ٌ
ـر كمــا المشــهد الســينمائي عامــة« ،كمــا رأينــا
ّ
ُّ
تغيــرات ســ َّبب َْتها جائحــة كورونــا أو إطــلاق
مــن
ّ
المنصــات مثــل نتفليكــس».
وحــول صناعــة الســينما في فلســطين للحفــاظ على
ضــرورة ُم ِل َّح ٌ
ٌ
ــة اليــوم ،أكثــر
الروايــة قالــت :إنهــا
مــن أي وقــت مضــى ،وخاصـ ً
ـة مــع انتشــار الروايــة
المضــادة وازديادهــا ،والمــوارد غيــر المحــدودة
التــي تدعمهــا.
وفــي نهايــة مداخلتهــا شـ َّ
ـد َد ْت عازر علــى أن صناعة
ً
ّ
مؤكدة
وتحديــات كبيــرة،
تواجــه صعوبــات
الســينما
ِ
أن وجــود البنيــة التحتيــة يســاعدنا فــي الانتقــال
إلــى الخطــوة التــي تليهــا مــن تطويــر هــذا القطــاع.

مــع اللاعبيــن الرئيســيين فــي الســاحة الأردنيــة،
ً
مضيفــا أن الهيئــة تأسســت بقانــون يشــمل رؤيــة
ً
عاما،
اســتراتيجية طويلــة الأمــد تصــل إلــى أربعيــن
مــا ســاعدها فــي لعــب أدوار كبيــرة لجهــة صناعــة
الأف ـلام الأردنيــة.
يقــول بكــري« :كان أســاس العمــل فــي الهيئــة يقــوم
علــى برامــج تعليميــة وتدريبيــة تســتهدف المهتمين
بالســينما بغــض النظــر عــن طبيعــة عملهــم أو مجــال
تخصصهــم ،مــا ســاعدنا فــي بنــاء بنيــة تحتيــة
لص ّنــاع الأف ـلام».
حديثه الـ َ
ـدور الكلاســيكي لهيئة
وأوضــح بكــري فــي
ِ
الأفـلام الأردنيــة الــذي يتمثــل فــي الترويــج لـلأردن
كموقــع تصويــر مــن أجــل اســتقطاب الإنتاجــات
الســينمائية.

أو رقابــة ،وهــو مــا يســاعدهم فــي صــرف تلــك
الأمــوال بالشــكل الصحيــح ،مشـ ً
ـددا علــى ضــرورة
أن تكــون هنــاك فائــدة اقتصاديــة لــدى الحكومــة
مــن هــذا القطــاع ..وحــول ذلــك قــال :عندمــا أطلــب
مــن الحكومــة ثلاثــة ملاييــن دينــار مــن أجــل
مشــاريع الســنة القادمــة ،ويتــم ســؤالي مــاذا فعلتــم
للاقتصــاد الوطنــي ،أقــول أنــه ومــن العــام  2007تــم
ـم ْ
صــرف نصــف مليــار دولار تـ ّ
وض ُعهــم بالاقتصــاد
الوطنــي مــن خــلال توفيــر  176منحــة تعمــل
بالأفـلام ،وتــم توظيــف أكثــر مــن  180ألــف شــخص،
ً
ســياحيا ،حيــث
بالإضافــة إلــى الترويــج لــلأردن
إنــه بعــرض فيلــم المريخــي « »The Martianفــي
الأردن ،ارتفعــت الســياحة فــي منطقــة وادي رم إلــى
 %400عــن مدينــة البتــراء وهــذه حقائــق.

وفــي نهايــة حديثــه سـ َّـل َط بكــري الضوء علــى علاقة
الســينما بالاقتصــاد الوطنــي ،حيــث إن المــوارد
الماليــة للهيئــة تأتــي مــن الحكومــة دون أي ُّ
تدخــل

التجربة الأردنية
ّ
أمــا المنتجــة ومستشــارة النصــوص الأردنيــة ديمــة
ّ
فتطرقـ ْ
ـت إلــى الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه
عــازر
وتأس َس ْ
َّ
ــت فــي
الهيئــة الملكيــة للأفــلام الأردنيــة،
ً
معتبــرة أنهــا ّ
تمثــل البنيــة التحتيــة
العــام ،2003
للســينما الأردنيــة فــي صــورة مؤسســة وطنيــة
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الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
وفــي مداخلــة للمديــر العــام للهيئــة الأردنيــة للأفلام
مهنــد بكــري ،لفــت إلــى ضــرورة وجــود قانــون مــن
أجــل بنــاء الاســتراتيجيات والقــدرة علــى العمــل
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جائزة طائر الشمس الفلسطيين :الوثائيق
للخطيب والقصري لعواد واإلنتاج لنارص
بقلم :يوسف الشايب

يوميــات حصــار»
فــاز فيلــم «فلســطين الصغــرى:
ّ
للمخــرج الفلســطيني عبــد اهلل الخطيــب ،بجائــزة
طائــر الشــمس الفلســطيني للأفــلام الوثائقيــة،
فــي حيــن ذهبــت جائــزة طائــر الشــمس
الفلســطيني للفيلــم القصيــر لفيلــم «سـ ّـري مـ ّـري»
للمخــرج الفســطيني الشــاب لــؤي عــواد ،بينمــا
ذهبــت جائــزة طائــر الشــمس الفلســطيني للإنتاج
للمخرجــة والمنتجــة الأردنيــة الفلســطينية دينــا
ناصــر عــن مشــروع فيلمهــا «وجــود».
ُ
وأ ْع ِل َن ْ
ــت جوائــز مهرجــان أيــام فلســطين
الســينمائية هــذه ،فــي حفــل اختتــام فعاليــات
الــدورة الثامنــة منــه ،فــي قصــر رام اهلل الثقافــي،
مســاء الاثنيــن ،الثامــن مــن تشــرين الثانــي
عــدد مــن الفائزيــن
(نوفمبــر)  ،2021بمشــاركة
ٍ
وأعضــاء لجــان التحكيــم ،فــي غيــاب العديــد
منهــم لأســباب ّ
تتعلــق ّ
إمــا بسياســات الاحتــلال
ٍ
فــي اســتصدار التصاريــح ،أو فــي إجــراءات
الســفر الخاصــة بجائحــة «كورونــا» فــي بلدانهــم،
أو حيــث يقيمــون.
ورأت لجنــة تحكيــم جائــزة طائر الشــمس للأفلام
َّ
المكو َنــة مــن ســتيفاني ســتراتهاوس
الوثائقيــة
منس َ
ِّ
ــقة معهــد أرســنال للســينما وفــن الفيديــو،
وســليم تمــاري أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي
جامعــة بيرزيــت ،والمخــرج والمنتــج رائــد
أنضونــي ،وفــق مــا َ
ــن تمــاري ،أن الفيلــم
أعل َ
الفائــز للمخــرج الخطيــب ،وحصــل علــى خمســة
تمي َ
ــه يجمــع مــا بيــن رصــد
آلاف دولارَّ ،
ــز ب َك ْو ِن ِ
وتيــرة الحيــاة اليوميــة فــي ظــروف الحصــار،
وكرامــة الإنســان العــادي فــي مواجهــة الحرمــان
والضعــف ،بحيــث يســتعيد مشــاهد ُت َذ ِّك ُرنــا
بحصــار ســاراييفو وســتالينغراد ،فــي ظــروف
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مختلفــة تصــل ذروتهــا فــي حــوار المخــرج مــع
طفلــة تجمــع ُ
الخبّيـ َ
ـل للألغــام ،حيــث
ـزة فــي حقـ ٍ
ـرار وابتسـ ٌ
لا بطولــة ولا هزيمــة هنــا ،بــل إصـ ٌ
ـامة
تطغــى علــى صــوت َ
المدافــع.

التونســي فيصــل حصائــري ،والفنــان التشــكيلي
والكاتــب الفلســطيني خالــد حورانــي ،اختيــار
لدينــا ناصــر للفــوز
مشــروع فيلــم «وجــود» ِ
بالجائــزة ،ومقدارهــا عشــرة آلاف دولار ،وفــق
ً
مــا أعلــن حصائــريْ ،
إنســاني ًا
موضوعــا
ــه
ّ
لطر ِح ِ
غايــة فــي الأهميــة ُي َخ ّيــم عليــه الصمــت عنــد
طرحــه فــي بعــض المجتمعــات المحافظــة،

وبلغــة ســينمائية راقيــة وذات مســتوى رفيــع.
هــذا وأعقــب إعـلان النتائــج ،عــرض فيلــم ّ
«علــي
صو َتــك» للمغربــي نبيــل عيــوش ،ويسـ ّـلط الضــوء
علــى حكايــة مغ ّنــي الــراب الســابق أنــس ،الــذي
ّ
بحي
يتحصــل علــى وظيفــة فــي المركــز الثقافــي
ٍّ
للطبقــة العاملــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء.

فــي حيــن أعلنــت لجنــة تحكيــم جائــزة طائــر
َّ
وتكو َنـ ْ
ـت
الشــمس الفلســطيني للأفـلام القصيــرة،
مــن الفنــان الفلســطيني علــي ســليمان ،والفنانــة
الفلســطينية ياســمين المصــري ،والمخــرج
ّ
«ســري
الفرنســي لادج لــي ،عــن فــوز فيلــم
مـ ّـري» ،وهــو الأول لصاحبــه لــؤي عــواد ،وحصــل
علــى ثلاثــة آلاف دولار.
وقــال عــواد فــي تصريحــات خاصــة إنــه جــاء من
فعليــة حدثــت لــه وأحــد أصدقائــه
خـلال حادثــة
ّ
فــي محاولـ ٍـة لقتــل الملــل ،خاصـ ً
ـة أنهمــا ليســا مــن
أنصــار ارتيــاد المقاهــي ،فف ّكــرا بطلــب المســاعدة
المســاعدة الافتراضيــة «ســيري» ،التــي
مــن
ِ
َّ
تحد َث ْ
ــت عــن مقترحــات بديهيــة كالذهــاب إلــى
ُّ
التوجــه إلــى قاعــة الســينما ،أو غيرهــا
البحــر ،أو
شــخص
أي
ٍ
مــن الأمــور التــي مــن الســهل علــى ّ
خــارج فلســطين القيــام بهــا ،إلا أن العديــد منهــا
ُ
ّ
تنفيــذ ُه لقتــل الملــل،
يتعــذر علــى الفلســطيني
بســبب الاحتــلال وسياســاته.
أي الفيلــم القصيــر ،حصــل
وعــن ذات الفئــةْ ،
فيلــم «ليــل» للمخــرج الفلســطيني أحمــد صالــح
تنويــه خــاص مــن لجنــة التحكيــمْ ،
وف َ
ــق
علــى
ٍ
مــا أعلــن ســليمان.
مــن جهتهــا َّ
بــر َر ْت لجنــة جائــزة طائــر الشــمس
َّ
والمكو َنــة مــن مستشــارة
الفلســطيني للإنتــاج،
النصــوص البريطانيــة ســيلينا أوكومــا ،والمنتــج
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