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التحضيرات الالزمة إلقامة الدورة 
»مهرجان القدس للسينما  األولى لـ
الـــعـــربـــيـــة« فــــي مـــوعـــدهـــا الـــثـــانـــي 
منذ   ،

ٌ
منتهية  )2021 فبراير/ شباط   24 ـ   20(

 24 ـ   20( األول  موعدها  على  سابقة  أسابيع 
 

ٌ
يناير/ كانون الثاني 2021(. التأجيل حاصل

بسبب كورونا. ال تأكيدات نهائية بخصوص 
 التمنيات تقول برغبٍة في 

ّ
املوعد الجديد، لكن

أال يكون هناك أي تأجيل آخر.
التحضيرات املنتهية تحتاج فقط إلى اختباٍر 
 شيء 

ّ
أخير آلالت العرض. هذا أمٌر مهنّي. كل

آخــر جــاهــز. األفـــالم املــخــتــارة تنتظر عروضًا 
متفّرقة في مزاكز ثقافية مختلفة. إنتاجاتها 
عائٌد  أقدمها  سابقة.  قليلة  أعــوام  على  تمتّد 
الــــتــــحــــت«، وثــائــقــي  »تـــحـــت  عـــــام 2018:  إلـــــى 
الجديد«،  )»العربي  قصقص  ســارة  بنانية 

ّ
لل

7 يناير/ كانون الثاني 2019(. أحدثها ُمنتج 
لــلــمــصــري أمــيــر  ــّول«  تــــجــ عــــام 2021: »حـــظـــر 
رمــســيــس )ُيــعــرض فــي خــتــام الــــدورة األولـــى، 

خارج املسابقة(.
ع 

ّ
تـــــــوز أفــــــــــالم(  ــارة )5  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ املـ الــــوثــــائــــقــــيــــات 

مواضيعها على مسائل لبنانية وفلسطينية 
وســــوريــــة. »تـــحـــت الـــتـــحـــت« يـــــروي حــكــايــات 
أفــــــراٍد )امــــرأتــــان لــبــنــانــيــتــان وســـائـــق ســيــارة 
ُيقيمون  ســــوري(  ومـــراهـــق  فلسطيني  أجــــرة 
ق والخراب، برغبٍة في عيٍش 

ّ
في القهر والتمز

مختلف، وبقبول واقٍع يجهدون في التحايل 
»أرواح  ق، في 

ِّ
توث دينا ناصر  األردنية  عليه. 

ســوريــة  عــائــلــة  يـــومـــيـــات   ،)2019( صـــغـــيـــرة« 
ُمــقــيــمــة، مــنــذ عـــام 2012، فــي مخيم الــزعــتــري 
تختار  الــســوريــن.  لــالجــئــن  األردن(  )شــمــال 
منها مروة )11 عامًا( وشقيقتها آية )9 أعوام( 
ل  سجِّ

ُ
وشقيقهما محمود )5 أعوام(. ترافقهم لت

عــيــشــهــم وأحـــالمـــهـــم وقــصــصــهــم، ولــتــغــوص 
معهم وعبرهم في فضاء املخّيم أيضًا. »ليست 
بــاك  آن  لــلــفــرنــســيــة   )2019( فــقــط صـــورتـــكـــم« 
الجديد«،  )»العربي  دايان  درور  واإلسرائيلي 
أجٍل  إلــى  و»إبراهيم   )2021 فبراير/ شباط   5
غير ُمسّمى« )2019( للفلسطينية لينا العبد 
)»العربي الجديد«، 9 سبتمبر/ أيلول 2019( 
عربّي،  وثائقّي  نمٍط سينمائّي  في  يندرجان 
يحاور أحد أفراد عائلة املخرجة/ املخرج، أو 
ارتباط  املخرج  للمخرجة/  عائلٍة،  أفــراد  أحــد 
ـ  ــّي  ــ إنـــســـانـــي أو أخـــالقـــي أو ذاتــ ـ عــاطــفــي أو 
بناني 

ّ
ــيـــرة« لل ــة األخـ

ّ
ــا »بـــيـــروت املــحــط ــه. أمـ بـ

في  ولحظات  محطات  فيستعيد  كمال،  إيلي 
الحديدية،  السكك  خطوط  عبر  لبنان،  تاريخ 

فة عن العمل منذ سنن طويلة. التنويع 
ّ
املتوق

الــحــكــائــّي فـــي وثــائــقــيــات »مـــهـــرجـــان الــقــدس 
ل 

ّ
للسينما العربية« ُيواكب تنويعًا آخر يتمث

بمروّياِت أفالٍم روائية. املغربي حسن بنجلون 
يتذّكر حادثٍة شخصية له مع حدوٍد جغرافية 
فـــي أوروبـــــــا، فــيــســتــوحــي مــنــهــا مـــا ُيــفــيــد في 
تحقيق »من أجل القضية« )2019(. موسيقّي 
فلسطيني وصديقة يهودية من أصل مغربّي 
ُيمنعان من عبور الحدود البّرية القائمة بن 
املغرب والجزائر، بسبب »خطأ« ما في جواز 
ُيتيح بحثًا في جوانب  الفلسطينّي، ما  سفر 
أسئلة  وفــي  وفلسطينية،  وجزائرية  مغربية 
ــعـــالقـــات. أهــمــيــة نـــواة  الــهــويــة واالنـــتـــمـــاء والـ
سينمائّي   

ٌ
اشتغال ُيقابلها  لن  كهذه  درامــيــة 

النّص سينمائيته  منح  في  وإياها  يتساوى 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع »200 مـــتـــر«،  ــة. هـــــذا  ــوبـ ــلـ ــطـ املـ

الجديد«،  )»الــعــربــي  نايفة  أمــن  للفلسطيني 
املنطلق من سؤال  أيلول 2020(،  4 سبتمبر/ 
ــزّي، مــــطــــروٍح بـــمـــواربـــة جـــمـــالـــيـــة: كــيــف  ــ ــركـ ــ مـ
ُيــمــكــن ألٍب فــلــســطــيــنــي، يــرفــض حــمــل بطاقة 
هــويــة إســرائــيــلــيــة، لــقــاء زوجـــتـــه وأوالدهـــمـــا 
الــــــ3، املــقــيــمــن فـــي الــجــهــة األخـــــرى مـــن جـــدار 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري؟ رحـــلـــة فــــي الــجــغــرافــيــا 
والروح تكشف تفاصيل، ُيحيكها نايفة بلغة 
علي  ويحملها  ومبّسطة،  سلسة  سينمائية 
ســلــيــمــان بــتــمــثــيــلــه شــخــصــيــة األب، بــعــفــويــة 
ومصداقية تعكسان أشياء كثيرة في يوميات 

.
ّ

قيم في بلده املحتل
ُ
الفلسطينّي امل

الــبــيــئــة املــغــربــيــة، اجــتــمــاعــًا وعــــالقــــاٍت وُبــنــى 
 مــنــهــا في 

ٌ
يــومــيــة لــلــحــيــاة، تــنــعــكــس فـــصـــول

نــظــيــف.  ملــحــمــد   )2019( ج«  الـــجـــنـــاح  ــاء  »نـــسـ
مــشــفــى لـــالضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة 
وإنسانيًا،  عاملًا، جغرافيًا واجتماعيًا  ُيصبح 
قـــات 

ّ
ــن بـــلـــٍد مـــنـــكـــوٍب بـــتـــمـــز يـــخـــتـــزل شــيــئــًا مــ

وخرافات وثقافة تحجر املرء في عزلة خانقة. 
نـــســـاء يــعــشــن بـــؤســـًا ُيــســبــّبــه أهــــل وعـــائـــالت 
املشفى،   

ّ
قبل دخولهن  

ّ
بهن ُيحيطون  وأنــاٌس 

ويمتلكن أحالمًا مقتولة، وهواجس ممنوعة، 
 مــن هـــذا يحضر في 

ٌ
ورغـــبـــاٍت مــدفــونــة. قــلــيــل

لــلــمــصــري تــامــر عــزت  ــــا بــنــتــولــد« )2019( 
ّ
»مل

)»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 18 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
عائالت،  على  عون 

ّ
يتوز أفـــراٌد   :)2019 الثاني 

 مــنــهــا خــصــوصــيــة عـــيـــٍش وفـــقـــًا لــســلــوٍك 
ّ

لـــكـــل
ثقافات دينية مختلفة،  اجتماعي منبثق من 
ــّدة، وانــفــعــاالت  وعـــالقـــات مــبــتــورة ألســـبـــاٍب عــ
مــمــنــوعــة لــتــبــايــن ديــنــي بــن حــبــيــبــن. قسوة 
بناًء دراميًا يتماسك  ب 

ّ
املغربّي تتطل البؤس 

في تعبيره الحاّد عن بعض تلك القسوة. هذا 
فة، 

ّ
ا بنتولد«، فالقسوة مخف

ّ
غير حاضٍر في »مل

والــغــنــاء يــربــط مــفــاصــل ومــتــتــالــيــات، ويـــروي 
ضفي بعض 

ُ
ت واأللـــوان  الحكايات،  مــن  شيئًا 

سكينة لن تحول دون تبيان قسوة اليومّي.
ــم عــالقــة رجـــٍل بــامــرأتــه، 

ِّ
ــحــط

ُ
الــقــســوة نفسها ت

مهدي  للتونسي   )2019( نــعــيــش«  »بــيــك  فــي 
ــه »نــتــفــلــيــكــس« مـــنـــذ 24  ــعـــرضـ ــــاوي )تـ ــــرصـ بـ
رصـــاصـــة   .)2020 األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
 
ٌ
صيب ابــنــًا وحــيــدًا لــوالــديــه، كافية

ُ
طــائــشــة، ت

ب تــلــك الـــعـــالقـــة الــجــمــيــلــة،  لــكــشــف ســــّر يـــخـــرِّ
تتناقض وجوانب  ذاٍت  مــن  جــوانــب  ويكشف 
معروفة فيها. اشتباك بن إرهابين وعناصر 
من الشرطة، يحصل فجأة أثناء مرور سيارة 

العائلة، يؤّدي إلى فضح مخّبأ.
تــنــويــٌع سينمائّي يــريــده »مــهــرجــان الــقــدس« 

مرايا اختبارات عّدة لسينما عربّية مختلفة.

)Getty /سارة قصقص في »مهرجان أندنبورغ« 2019: »تحت التحت« )روبرتو ريتشوتي
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مسائل عربية مختلفة 
تمتد على جغرافيا 

وأرواح وحكايات

مولِّفة تصنع 
إخراجًا قليًال وتؤثّر 

كثيرًا في السينما

تنضّم التونسية مفيدة التالتلي إلى راحلن 
ــفــة 

ِّ
ــادرون، واحــــدًا تــلــو آخـــر، بــصــمــٍت. املــول ــغـ يـ

األشهر في السينما العربّية تغيب )7 فبراير/ 
بلوغها  على  قليلة  أشــهــٍر  قبل   )2021 شباط 
أهميتها   .)1947 آب  أغــســطــس/   4( عــامــًا   74
األبــرز  ُيعتبر  ـ بعضها  فٍة ألفــالٍم عربّية 

ِّ
كمول

واألهــّم واألعمق في قــراءة حاالت وانفعاالت، 
د  جدِّ

ُ
وفي طرح أسئلة، وفي ُصنع اشتغاالٍت ت

في مفهوم الصورة العربية وارتباطها ببيئة 
ــكــمــل في 

َ
ــســت

ُ
واجــتــمــاع وأفــــــراٍد وتــفــاصــيــل ـ ت

املنخرط   ،)1994( القصور«  إخراجها »صمت 
فــي تــجــديــد ذاك املــفــهــوم وتــلــك الـــصـــورة. لها 
ــران كــمــخــرجــة: »مـــوســـم الـــرجـــال«  ــ فــيــلــمــان آخـ
تلفزيوني،  )فــيــلــم  وســــارة«  و»نـــاديـــة   )2000(
الفرنسية األملانية  التلفزيونية  إنتاج املحطة 
 »صمت القصور« تصعب 

ّ
»آرتي«، 2004(. لكن

ــٍد عـــبـــر حـــكـــايـــة شـــاّبـــة  ــلـ مـــضـــاهـــاتـــه. تــــاريــــخ بـ
تبحث عــن ســيــرتــهــا فــي قــصــر أحـــد »بــايــات« 
ُصــورًا  التالتلي  ترجمه 

ُ
ت االســتــقــالل،  قبل  مــا 

وألوانًا وإدارة بارعة للتمثيل، فبفضلها تبرز 
ــصــبــح ممثلة محترفة، 

ُ
ت الــتــي  هــنــد صــبــري، 

بــالــشــخــصــيــات واألدوار،  الــتــالعــب   
ّ
ــن فـ ــتــقــن 

ُ
ت

ـــخـــرج مـــن املــمــثــلــة الــتــي فــيــهــا أفــضــل ما 
ُ
كـــي ت

الـــدور. »صمت  ويــريــده  الشخصية،  تحتاجه 
الــقــصــور« يتعّمق فــي أحــــوال شــاّبــة تحترف 
يرفض  حــامــل ممن  أنــهــا  واكتشافها  الــغــنــاء، 
إجــهــاضــهــا، يــأخــذهــا إلـــى مــــاٍض وحــكــايــات، 
بــعــضــهــا مــرتــبــط بــهــا وبـــوالـــدتـــهـــا، الــخــادمــة 
»بـــــاي« ذاك، وبــعــضــهــا  الــــــ ســـابـــقـــًا فــــي قـــصـــر 
 مواربة.

ْ
»بايات«، وإن يعكس شيئًا من حكم الـ

ــــال«.  ــــرجـ ــم الـ  فــــي »مــــوســ
ً
هـــــذا يــخــتــفــي قـــلـــيـــال

جمالّية النحت في الذاكرة والتاريخ، عبر لغة 
القصور«،  التمثيل، في »صمت   

ّ
الصورة وفن

لن تعثر على مفرداتها في »موسم الرجال«، 

إلــى »جربة«  التالتلي  مفيدة  بــه  تنتقل  الــذي 
التونسية، وإلى عالم نساٍء وحيداٍت في غياب 
 
ّ
يومياتهن العاصمة.  في  العاملن   

ّ
أزواجــهــن

 
ّ
محفوفة بقهٍر صامٍت، فالحاجة إلى رجالهن

أقوى من احتمال غيابهم، والشهر الواحد كل 
 معهم. قبل عــامــن عليه، 

ّ
لــهــن كـــاٍف  عــام غير 

ُينجز املصري رضوان الكاشف »عرق البلح« 
)1998(. يختار بيئة نسائية تنعزل عن العالم 
 للعمل بــعــيــدًا. املــقــارنــة بن 

ّ
ويــغــيــب رجــالــهــن

درامــّي،  تنبثق من تشابٍه في مناخ  الفيلمن 
ل في أعماق النساء 

ّ
 للكاشف ِحرفّية التوغ

ّ
لكن

وعبلة  )شــريــهــان  ممثالته  تــبــرع  بحساسية، 
كــامــل ومــنــال عفيفي تــحــديــدًا( فــي إظــهــارهــا 
بحركة أو ملمح أو نبرة أو قــوٍل أو نــظــرٍة أو 
صـــمـــٍت. نــســاء »مـــوســـم الــــرجــــال« )ربــيــعــة بن 
عبدالله وغالية بن علي وهند صبري أيضًا(، 
 
ّ
 في إبــراز شــيٍء من انفعاالتهن

ّ
رغــم براعتهن

 
ّ

، يبقن في دائرة سينمائية تخف
ّ
ومخاوفهن

ط اشتغاالتها. بسَّ
ُ
جمالياتها، وت

ــرأة وعــاملــهــا وانــفــعــاالتــهــا مـــحـــوٌر أســاســّي  ــ املـ
»ناديا  فـ التالتلي.  مفيدة  املخرجة  سيرة  في 
عــّبــاس ودّرة زّروق(  )تــمــثــيــل هــيــام  ــارة«  ــ وسـ
يستند إلى أٍم وابنتها، في لحظتن أساسّيتن 
فـــي حــيــاتــهــمــا: انــقــطــاع الــحــيــض واملـــراهـــقـــة. 
عنَّ 

ُ
فٍة، ت

ِّ
 عادّي، سيكون آخر إخراٍج ملول

ٌ
اشتغال

وزيرة للثقافة التونسية في »حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة« )17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011( 
مباشرة بعد »ثورة الياسمن« )17 ديسمبر/ 
الثاني  ـ 14 يناير/ كانون  كانون األول 2010 
2011(، ثم تستقيل بعد 10 أياٍم فقط، لتوقيعها 
زين  الرئيس  يدعو  بياٍن  على   )2010 )صيف 
ح مجّددًا لرئاسة 

ّ
العابدين بن علي إلى الترش

الجمهورية، في دورة العام 2014.
أعواٌم عّدة تمّر من دون اشتغاٍل سينمائّي لها. 
ـ يندرج   وابتكار 

ّ
ـ كمهنة وفــن التوليف معها 

»الفيلم   
ّ
بــأن تقول  ثقافة سينمائية  إطــار  في 

ُيصنع فعليًا في غرفة املونتاج«. أما »صمت 
 تمتلك خصوصية التجريب، 

ٌ
القصور«، فلحظة

 في سيرتها املهنّية كمخرجة.
ً
وتبقى وحيدة

نديم...

مفيدة التالتلي: توليٌف يصنع أفالمًا

أفالم وثائقية وروائية 
مختلفة ُتعرض في 

»مهرجان القدس 
للسينما العربية«، تتناول 
أحواًال فردية في بلدان 

ومجتمعات عربية 
تعاني األمرّين

أخبار
◆ ذكر تقرير لوكالة »رويترز« أّن النيجيري 

ديزموند أوفبياجلي يطمح بوصول فيلمه 
األخير Milkmaid إلى »أوسكار« 2021 

)ستوّزع الجوائز في 15 مارس/ آذار املقبل(، 
بعد ترشيح نيجيريا له في التصفيات األولى، 

ى 
ّ
في فئة »أفضل فيلم أجنبي«. املخرج تخل

عن مهنته في األعمال املصرفية واالستثمارات 
قبل 10 أعوام، لرغبته في صنع أفالٍم مختلفة. 
حون 

ّ
جديده هذا عن شقيقني يخطفهما مسل

في هجوٍم دموي على قريتهما الواقعة في 

شمال شرق نيجيريا. قال أوفبياجلي 
للوكالة إّن »مجّرد الوصول إلى هذا الحّد 

اع األفالم، الذين ال يريدون 
ّ
تشجيع كبير لصن

بالضرورة صنع أعماٍل تجارية«. وقتلت 
حة« أكثر من 30 ألف 

ّ
»جماعة بوكو حرام املسل

شخٍص، وهّجرت نحو مليونّي مواطن هربوا 
من بطشها منذ عام 2009. عام 2014، خطفت 

270 تلميذة من بلدة »شيبوك« )شمال شرق 
البلد(: »مهٌم جدًا بالنسبة إلّي أْن أروي 

قصصًا وأصّور شخصياٍت عن الضحايا 

الذين ُيشار إليهم باألرقام. نجاح الفيلم 
ط ضوءًا على محنة الضحايا املختفني، 

ّ
سُيسل

ونه 
ّ
هم يستحق

ّ
الذين لم ينالوا اهتمامًا، أشعر أن

فعليًا«.

◆ في مطلع فبراير/ شباط 2021، قّدم كيفن 
 في 

ٌ
ماكدونالد نسخة أولى من جديده »حياة

يوم 2020«، في الدورة الـ37 )28 يناير/ كانون 
»مهرجان  الثاني ـ 3 فبراير/ شباط 2021( لـ

ساندانس السينمائي«. والنسخة هذه تحتوي 

على »َمشاهد صّورها عشرات املشاركني 
حول العالم في يوم صيفّي في العام الفائت، 

ي كورونا، 
ّ

 تفش
ّ

عاش في ظل
ُ
في حياٍة ت

من دون تناسي التظاهرات الحاصلة ضد 
العنصرية أيضًا«، كما جاء في تقرير لوكالة 

»فرانس برس«، التي نقلت عن ماكدونالد قوله: 
»كل ما كان يحصل في يوليو/ تموز )2020(، 

من مقتل جورج فلويد وتظاهرات »حياة 
السود مهّمة« وترامب وكورونا، ُيشبه 
فيلمًا سينمائيًا. كنا نعيش عامًا غنّيًا 

ا نشاهده سابقًا«. 
ّ
باألحداث، مقارنة بما كن

وذكرت الوكالة أن تحقيق الفيلم، الذي 
ب 

ّ
سُيعرض قريبًا على »يوتيوب«، تطل

فني، الذين 
ّ
تضافر جهود فريق كبيٍر من املول

ر أرسلها  حصلوا على 324 ألف مقطع ُمصوِّ
 
ً
ُمساهمون في الفيلم، الذي ُيعتبر شهادة

فريدة عن العام الفائت، مع طرٍق مهجورة 
ة بمتظاهرين 

ّ
في فترات اإلغالق العام، أو ُمكتظ

غاضبني يواجهون عناصر قوات 
مكافحة الشغب.

سينما 
اختباراٍت 

ومآزق

حكايات عربيّة في القدس

)Getty /مفيدة التالتلي وليف أولمان في لجنة تحكيم »كاّن« 2001 )جيرار جوليان/ فرانس برس

 في السياسة. أعّبر عن رأيي في أفالمي. رغم هذا، 
ً
أتحّدث قليال

ــنــا عشنا أعــوامــًا كــارثــّيــة مــع رئــاســة دونــالــد تــرامــب، إلى 
ّ
أقـــول إن

 إدارة 
ّ

البلد، كــل تــاريــخ هــذا  البقاء صامتة. فــي  حــّد يمنعني مــن 
ي دائمًا تلك السابقة عليها. لكْن، بالنسبة إلى املسكني بايدن، 

ّ
تغذ

م 
ّ
نا سنتعل

ّ
أن أبقى متفائلة. أعتقد  التحّدي كبيٌر جدًا. رغم ذلك، 

أشياء كثيرة جدًا من تلك األعوام الـ4، ستتيح لنا إعادة بناء بلدنا.
جودي فوستر

»أمـــل« )الــصــورة(، ملحمد صيام )عــن »ثـــورة 25 يــنــايــر«(، عمل 
س. عمل ُمــدهــش، وخــال من أي خطأ فني. وثيقة  ُيـــدرَّ مرجعي 
 فـــي جــيــل كـــامـــل من 

ً
ــاثـــال ــداه مـ ــ لــأجــيــال املــقــبــلــة. ســيــبــقــى صـ

املصريني والعرب. يمكن العودة إليه كجردة حساب نهائية، مع 
 انغماس لنا في هذه الفترة الصعبة واملؤملة.

ّ
كل

هوفيك حبشيان

)الــصــورة(:  و 
ّ
كابل كاميال  تمثيل  كــانــون،  لــكــاي   Cinderella

ــــرى، مــا الــجــديــد فــي نــســخــة أخــــرى مــن الــحــكــايــة األشــهــر عن 
ُ
ت

»كــومــيــديــا موسيقية  فئتي  فــي  ــف 
َّ
ُمــصــن الفيلم  »ســانــدريــال«؟ 

لكّن  الجديد،  االقتباس  كيفية  عن  قليلة  التفاصيل  وفانتازيا«. 
نجزة سينمائيًا عشرات املّرات ال تزال 

ُ
العنوان مغٍر، فالحكاية امل

اقتباسها،  إلى  يدفع مخرجني ومخرجات  تملك سحرًا خاصًا 
واالشتغال عليها بأساليب وهواجس وأمزجة عّدة.

تمثيل  ِســـْرِكـــس،  ــدي  آلنـ  Venom: Let There Be Carnage
ــوم هــــاردي: بــعــد عــودتــه من  ميشيل ويــلــيــامــز )الـــصـــورة( وتـ
 ُيصبح اسمه »كارناج« بعد 

ً
 متسلسال

ً
غياب، يواِجه ِفنوم قاتال

إحــدى شخصيات  أيضًا فرنسيس،  لقائه رمــزًا أحمر، ويواجه 
»األبطال الخارقني«. تشويق ومطاردات في سينما هذا النوع.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 10 February 2021
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