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تحقيق

إزاء وفرة المهرجانات السينمائية العربيةُ ،تطرح أسئلة عن آليات تنظيمها وأهدافها وتمويلها،
وعن نزاعات خفية في كواليس إداراتها ،وعن التداخل بين السينما والسياحة والمال واالستعراض،
في زمن انهيارات العالم العربي ،في مختلف المستويات اليومية

أسئلة المهرجانات العربية

اضطرابات
المتناهية
نديم جرجوره

ّ
يـ ـحـ ـف ــل كـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــام بـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
ّ
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة عـ ــربـ ــيـ ــة ،مـعـظـمـهــا
ـدن ع ــرب ـي ــة .وفــرت ـهــا
ُيـ ـق ــام ف ــي م ـ ـ
ٍّ
ً
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال ،يـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوزع عـ ـ ـل ـ ــى ه ــدفـ ـه ــا
ومنطلقها وتأثيراتها ونتائجها وموقعها
واخـتـصــاصــاتـهــا وتـمــويـلـهــا ـ مـيــزانـيــاتـهــا،
وه ــذان التمويل واملـيــزانـيــة يـنــدر ّ االعـتــراف
بـهـمــا عـلـنــا .بعضها دولـ ــي ،أي أن ــه منفتح
على سينمات مقبلة من جنسيات إنتاجية
ُ
ـام
ُمختلفة ،تـعــرض أفــامـهــا إلــى جــانــب أفـ ٍ
م ـن ـت ـجــة ف ــي دول عــرب ـيــة وغ ــرب ـي ــة ،ب ــأم ــوال
عربية و /أو غربية ،أو مشتركة بني العربي
وال ـغ ــرب ــي .االخ ـت ـصــاصــات ع ــدي ــدة .املـحـلــي
طاغ ،واملنفتح على الجغرافيا الواسعة
فيها ٍ
ً
ٌ
ّ
قليل .بعضها يتخذ من السياحي ركيزة ،من
ْ
دون أن يحول بعض السياحي دون بهجة
السينما ُ
ومتعها واشتغاالتها وتساؤالتها،
ـادر ،فالسياحي أقــوى ،وهــذا حاضرٌ
وهــذا نـ ٌ
املهرجانات،
في منشورات صــادرة عن تلك
ّ
ُتـ ِّ
متمنية لهم
ـن،
ـرحــب بالضيوف واملــدعــويـ
ٌ
سياحية مريحة وهــادئــة .بعض آخر
إقامة
ً
ِّ
ً
ُيفضل عزلة ،لن تمنع فعال سينمائيًا بحتًا،
ُ
ّ
بل تعمقه أحيانًا ،مع اختفاء كامل ،أو شبه
ك ــام ــل ،ل ــاس ـت ـع ــراض واألضـ ـ ـ ــواء وال ـن ـجــوم
ّ
والسجاد األحمر والحفالت الليلية.

ّ
ّ
بأسماء ،وهذا حق .لكن ذكر أسماء من دون
فعل غير سينمائي في مهرجان
تأكيد على ٍ
ّ
يحمل اسـمــا سينمائيًاُ ،يصبح اتـهــامــا من
ّ
ّ
ّ
بتهرب مــن ذكر
دون أدل ــة .هــذا غير متعلق
أسـ ـم ــاء ،ب ــل ب ــواق ــع .ه ــذا ُي ـش ـبــه م ــا يحصل
دائـمــا فــي صناعة السينما العربية أيضًا:
ُ
م ـشــاريــع ضـخـمــة تـ ـق ـ َّـدم ل ـج ـهــات إنـتــاجـيــة،
بعضها عربي ،وبعد الحصول على تمويل
ـيء م ـن ــه ،أو ع ـل ـ َّـى إنـ ـت ــاج أو بـعـضــه،
أو ش ـ ـ ٍ
ٌ
يختفي املشروع ،أو ُينفذ قليل منه .مشاريع
النتباه إنتاجي،
منها ترفع عناوين ُمثيرة
ٍ
ّ
مـعـظـمــه غ ــرب ــي ،م ــع أن ال ـغ ــرب غ ـيــر جــاهـ ٍـل
ً
أف ـعــاال «تشبيحية» عــربـيــة ،فـمـشــاريــع عـ ّـدة
ُت َّ
وبلد،
شعب
قدم باسم الحرب األسدية ضد
ٍ
ٍ
أو تـخــريـ ٍـب حــاصـ ٍـل فــي الـيـمــن أو لـبـنــان ،أو
مقاومة فلسطينية الحتالل إسرائيلي ،إلخ.
ُ
ّ
عـنــاويــن كـهــذه تـغــري جـهــات إنـ ُتــاجـيــة ،لكن
َّ
متساو واملشاريع املقدمة ،وهذا
التنفيذ غير
ٍ
دائم طبعًا.
غير
عـ ــدم ذكـ ـٍـر أسـ ـم ــاء ن ــاب ـ ٌ
ـزام
ـ
ت
ـ
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
ـا،
ـ
ض
ـ
ـ
ي
أ
،
ـع
ٍ
ب ـصــداقــات تــربــط مـ ــدراء مـهــرجــانــات بنقاد
ّ
ّ
وصحافيني قالئل .يظن مــدراء أن الصداقة
ٌ
ً
حــاجــز يمنع انـتـقــادًا وتــوضـيـحــا وس ـجــاال،
ّ
يحتاج إليها كل فعل سينمائي ،واملهرجان
ّ
املتضمنة
فعل سينمائي بامتياز .الدعوات
ّ
توفير كــل شــيء لناقد وصـحــافــي ،مــن دون
ـوع مــن رشــوة
مـقــابــل مــالــي ،تـحـتــوي عـلــى ن ـ ٍ

غلبة السياحي

ّ
ِّ
الربع األخير من كل عام تحديدًا ُيشكل ،في
عــالـ ٍـم عــربــي ُمـصــاب بــإحـبـ ّـاطــات وانـهـيــارات
وانـكـســارات وأزم ــات ،متنفسًا ،عبر سينما
متقوقعة.
غير منغلقة وغير منعزلة وغير
ُ
ّ
رغم هذا ،لن تكون املهرجانات كلها ـ املقامة
ّ
ـرات
فــي تلك الـفـتــرة مــن كــل ع ــام ،كما فــي فـتـ ٍ
ُ
ـدن م ـت ـف ـ ّـر ّق ــة ـ م ـص ــان ــة بـتـنـظـيـ ٍـم
أخـ ـ ــرى وم ـ ـ ـ ٍ
ُيريح املدعوين ويحثهم ،في الوقت نفسه،
اكتشافات واخـتـبــارات ،يمزج بعضها
على
ٍ
ب ــن ال ـس ـي ـن ـمــائــي وال ـس ـي ــاح ــي ،وم ـحـ ّـص ـنــة
بمعرفة وافية في إدارة سويةُ ،يفترض بها
ُ
ّ ُ
أال ت ـخ ـطــئ ،خ ـصــوصــا ف ــي م ـســائــل تـعـتـبــر
أساسية ،وتنفيذها غير محتاج إلى نباهة
وأمـ ــوال ،لـشـ ّـد ّة بساطتها .التفاصيلّ ،التي
ُ َ
ـظـ ّـن أحيانًا أنـهــا غير ّ
مهمة ،تمتلك حقها
يـ
ّ
ْ
ّ
في أن تكون مهمة ،بينما منظمون عديدون
يتجاهلونها ،قصدًا وهذا نـ ٌ
ـادر ،أو من دون
ّ
جهل وقلة تجربة وانعدام
قصد ،وهذا دليل
ٍ
ّ
ُ
تنبه إلــى قــواعــد أساسية وسهلة ،يفترض
ّ
ب ـه ــؤالء ،أو ببعضهم عـلــى األقـ ــل ،إدراك ـه ــا،
مشاركات لهم في مهرجانات دولية،
بفضل
ٍ
ّ
ُمصنفة فئة أولى.
ّ
لكن العالم العربي ّ منهار في جوانب عيشه
ويــومـيــاتــه ،مــا يــؤثــر سلبًا على مهرجانات
ُ
سينمائية عـ ّـدة تقام في مدنه .بعض دوله
يمتلك صناعة سينمائية ،كمصر واملغرب
ٌ
وتـ ــونـ ــس .دول أخـ ـ ــرى ت ـج ـهــد ف ــي تـحـقـيــق
ـام ،ل ـب ـع ـض ـهــا حـ ـض ــور وت ــأثـ ـي ــر أع ـمــق
أفـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بعض آخــر .االختصاصات
من
وأكبر
وأهــم
ٍ
ّ
وعاملني /عامالت في
ًا
د
نقا
أن
رغم
مطلوبة،
ّ
صـ ّنــاعــة السينما يـتـجــنـبــون االخـتـصــاص،
ّ
ُمفضلني انفتاحًا على كل األنواع واألشكال
ْ
والتصنيفات ،فالشرط األســاســي أن تكون
ْ
األف ـ ــام سـيـنـمــائـيــة ،وأن تـسـتــوفــي األف ــام
شروط الصنيع السينمائي .رغم هذا ،يبدو
ّ
مؤسسو مهرجانات عربية ومــدراؤهــا غير
ـيء ،باستثناء تقديم أنفسهم
مكترثني بـشـ ٍ
كمؤسسي مهرجانات ومدرائهاُ ،
ّ
فيسافرون
ُ
ويشاركون في محافل واحتفاالت ،ويلتقون
كـثـيــريــن ،وب ــن الكثيرين ربـمــا يـكــون هناك
ّ
بشيء
مـمـ ّـول أو منتج ،يتمكنون مــن الـفــوز
ٍ
َ
مــن ك ـ َـر ِم ــه .ق ــارئ تعليق كـهــذا ربـمــا ُيطالب

«الجونة السينمائي»
بني  14و 22أكتوبر /تشرين األول
ُ
 ،2021تقام الدورة الـ 5لـ«مهرجان الجونة
السينمائي» .برنامج ّ
ّ
يتضمن أفالمًا
متنوع
مختارة من مهرجانات دولية ،ومساحة
ملتعة املشاهدة ،واستضافة لنقاهة
ّ
وأعطاب ّ
ٌ
بتنظيم
عدة تتعلق
وسياحة،
ٍ
ّ
يزداد سوءًا ،وبإدارة تتخبط بنزاعات
ّ
بهرجة ومصالح وعالقات من
خفية بني
ٍ
جهة ،ومن جهة أخرى رغبة متواضعة
الشتغال مهني احترافي ،يصطدم
بأمزجة تتناقض وحيوية السينما كفعل
ثقافي وفني .يحاول «مهرجان الجونة
السينمائي» أن يكون له صدى يتجاوز
ّ
املحلي إلى الدولي .املحاولة تخف دورة تلو
ألسباب ال عالقة لها بالسينما ،في
أخرى
ٍ
إصرار على تنظيمه سنويًا.
مقابل
ٍ

العراقية زهرة غندور في «الجونة» :سياحة وسينما (عمّ ار عبد رب ّه /فرانس برس)

ال فائدة من تسجيل
مالحظات نقدية فال
يهتم بها
أحد
ّ
ْ
ّ
م ـبــط ـنــة ،إذ يـخـجــل ن ـقــاد وص ـحــاف ـيــون من
انتقاد وتوضيح وسجال ،أو ال يجرأون ،مع
ّ
مكترث بــ«دعــوة مجانية»
أن بعضهم غير
ٍ
كـ ـه ــذه ،ف ـي ـقــول ويـ ـط ــرح م ــاح ـظ ــات ن ـقــديــة،
وبعض آخر ّ
نقاش مطلوب،
يتردد في إثارة
ٍ
ّ
مل ـع ــرف ـت ــه ب ـ ـ ــأن م ـ ـ ـ ــدراء مـ ـه ـ ّـرج ــان ــات عــرب ـيــة
ي ــري ــدون األح ـس ــن ل ـهــا ،لـكــنـهــم يـصـطــدمــون
بعوائق كثيرة ،أبرزها وأخطرها «صاحب»
املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ،وه ـ ـ ــو م ـ ـمـ ـ ّـولـ ــه ف ـ ــي آن واح ـ ـ ــد،
ّ
وح ــاش ـي ـت ــه .ه ـن ــاك مـشـكـلــة أخـ ـ ــرى ،تـتـعــلــق
بـجـنـسـيــة مــديــر ه ــذا امل ـهــرجــان أو ذاك :في
ّ ْ
عربي أن يبرع في تأدية
مصر ،يستحيل ألي
وظيفته مــدي ـرًا ملـهــرجــان مـصــري دول ــي ،ما
دام يتعامل مــع مصريني فــي مناصب أكبر
منه ،ومعظم هــؤالء غير ُم ــدرك معنى إدارة
م ـه ــرج ــان وأه ـم ـي ـتــه ودوره ف ــي االج ـت ـمــاع
والثقافة والـفـنــون ،والصناعة السينمائية
ّ
بحد ذاتها .يعاني املدير ملهرجان ضغوطًا
ّ
ّ
ش ــت ــى م ــن ص ــاح ـب ــه ـ مـ ـم ــول ــه .ه ـن ــاك أي ـضــا
ع ــام ـل ــون وع ــام ــات ف ــي مـ ـج ــاالت مـخـتـلـفــة،
ي ـج ـهــدون ف ــي سـعـيـهــم ّال ـيــومــي إل ــى تــأديــة
واجـبـهــم كما يـجــب ،لكنهم يـعــانــون ق ــرارات
ّ
ومموله،
استنسابية من صاحب املهرجان
ومــن حاشيته املستلمة مناصب أعلى .هذا
ّ ّ
ٌ
مهني البتة.
قاس .هذا غير
صعب .هذا
ٍ
ال مواجهة وال نقاش

ُ ِّ
ّ
ـواج ــه مـهــرجــانــا
ل ـ ــذا ،ي ـف ــض ــل ال ـن ــاق ــد أال ي ـ ِ
كهذا ،مليئًا بأخطاء وهنات وخلل ،إلدراكه
ّ
أن م ــدي ـرًا عــرب ـيــا ف ــي م ـن ـصـ ٍـب أس ــاس ــي في
ً
مهرجان مصري مثال غير قادر على ترتيب
األمور ،أو ربما يكون موافقًا على االنخراط

نعومي واتس في افتتاح «المهرجان الدولي لألفالم بمراكش ( »2019دومينيك شار ّيو)Getty /

ف ــي ل ـع ـبــة امل ـص ــال ــح وال ـ ـعـ ــاقـ ــات .وال ـن ــاق ــد
ّ
ْ
ُي ــدرك أن ج ـنــودًا مجهولني يـبــذلــون ك ــل ما
لــديـهــم مــن أج ــل ص ــورة أف ـضــل للمهرجان،
وب ـعــض ال ـنـ ِّـافــذيــن فـيــه غـيــر آب ــه بـهــم وبـمــا
بأفالم
يفعلونُ .يفضل الناقد حصر كتاباته
ٍ
ُ
وح ـ ـ ــوارات ،أو بـمـســائــل ت ـط ــرح ف ــي ل ـقــاءات
وجلسات ،بعيدًا عن فكرة املهرجان وعلله
مناف للمهنة.
الكثيرة .هذا غير مهني ،بل
ٍ
ّ
أسلوب كهذا ،لقناعته
لكن الناقد يلجأ إلى
ٍ
ّ
بـ ــأن ال ـك ـتــابــة ع ــن األف ـ ــام وإجـ ـ ــراء حـ ــوارات
ومتابعة مسائل مختلفة جـ ٌ
ـزء مــن مهنته،
ّ
نقد إزاء علل وهنات وخلل
وملعرفته بأن كل ٍ
ِّ
ُ
في املهرجان لن يغير شيئًا .لذا ،يقول نقاد
وصحافيون قالئل بضرورة إلغاء «الدعوات
في مهرجانات دولية
املجانية» ،كما يحصل ّ
ْ
عـ ـ ّـدة ،فـفــي اإلل ـغ ــاء مـتـنــفــس أك ـبــر ،ش ــرط أن
ّ
ومموله
يكون «صاحب» املهرجان العربي
منفتحًا على رأي ُيريد نقاشًا ُ
ويضيء على
مشكلة« .الدعوات املجانية» تمنح املهرجان
وصاحبه ـ ّ
مشهد
مموله مديحًا يريده في
ٍ
عربي يعتاد املديح فقط ،وينفر من كل رأي
بتطوير وبلور ٍة
مخالف ،واالختالف مهموم
ّ ٍ
ّ
وتقدم ،وصاحب املهرجان
ومموله غير آبهٍ
ّ
بتطوير وبلورة وتقدم ،فاملهرجان بالنسبة

إليه امتياز اجتماعي ال أكثر.
لــوفــرتـهــا ُ ،تـحـتــاج املـهــرجــانــات السينمائية
مدن عربية وأجنبية ،إلى
العربية ،املقامة في ٍ
أكـثــر مــن دراس ــة وتحليل .التماهي ببعض
ال ـغــرب غـيــر ُم ـب ـ َّـرر ،بــل ُم ـســيء إل ــى السينما
والجغرافيا العربية ،وإلــى مفهوم املهرجان
وضــرورتــه وأهـمـيـتــه .الــرغـبــة فــي تـشــابــهٍ مع
ُ ّ ْ
ً ّ
ضر ،إن لم يكن قاتال .لكن االستفادة
الغرب م
ُ
م ــن تـ ـج ــارب الـ ـغ ــرب ف ــي ص ـن ــع م ـهــرجــانــات
سينمائية ُم ّ
تماه أو دونية.
لح ،من دون أي
ٍ
ّ
ّ
امل ـ ــأزق أن م ـهــرجــانــات عــرب ـيــة عـ ــدة تستقي
ّ
مــن ال ـغــرب بـهــرجــة وأضـ ــواء وس ــج ــادًا أحمر
واس ـت ـع ــراض ــات ،بـيـنـمــا األس ــاس ــي ،كالفعل
ّ
ـود ،وهــذا
املــؤس ـســاتــي املـتـكــامــل ،غـيــر م ــوج ـ ٍ
مقتل املهرجانات العربية ،وبعضها خاضع
الب ـ ـتـ ــزاز س ـل ـط ــات ح ــاك ـم ــة ،وب ـع ـض ــه اآلخ ــر
ٌ
ّ
املمول ،الــذي يبغي بهرجة
مرتبط بشخص
ّ
وأض ــواء وســجــادًا أحمر واستعراضات ،وال
ّ
ش ــيء آخـ ــر ،عـلــى ح ـســاب الـسـيـنـمــا ،أو أقــلــه
على حساب بديهيات جوهرية في صناعة
املهرجان ،كالتنظيم ،وإصدار املطبوعات قبل
ّ
وآليات تشكيل لجان التحكيم،
بدء كل دورة،
ُ
ً
ْومدى مصداقية املشاركني فيها ،مثال.
ْ
إذ كيف ُيعقل أن يبلغ مهرجان عربي عامه
الخامس أو العاشر ،واألخطاء نفسها ّ
تتكرر
دورة تلو أخ ــرى؟ هناك نكتة مـتــداولــة زمن
ـوام
«م ـهــرجــان دمـشــق الـسـيـنـمــائــي» ،فــي أع ـ ٍ
ســابـقــة« :كــاتــالــوغ» ه ــذه الـ ــدورة يـصــدر في
ال ــدورة املقبلة بعد عــامــن ،فالبيروقراطية
قــات ـلــة ف ــي ن ـظ ــام ش ـمــولــي غ ـيــر آبـ ــهٍ بـثـقــافــة
ٌ
ْ
ْ
وف ـن ــون .ل ـك ــن ،أي ـجــوز أن يـطـغــى ف ـعــل كـهــذا
ْ
ف ــي م ـهــرجــانــات حــدي ـثــة؟ أي ـج ــوز أن ُيـشـبــه
م ـهــرجــان ـ ُي ـق ــام ف ــي ع ـص ـ ٍـر م ـت ـط ـ ّـور ،تقنيًا

ـدن يمتلك بعض ناسها
على األق ــل ،وفــي م ـ ٍ
ّ
املهم واألفضل
ِحرفية وق ــدرات على ابتكار
ـ مـهــرجــانــات ســاب ـقــة ،تـعــانــي وه ـنــا وعـجـزًا
وخرابًا في زمن ٌقديم؟
ْ
املـعـضـلــة كــام ـنــة ف ــي أن االج ـت ـم ــاع الـعــربــي
ّ
ٌمـصـ ٌ
سلطات
ـاب بــوهــن وعـجــز وخ ــراب ،ألن
ٍّ
ُ
حاكمة تبغي ضربه الستمرار حكمها ،وألن
أث ــري ــاء ي ــري ــدون امل ـهــرجــان واج ـهــة إعــامـيــة
يتباهون
لـهــم عـلــى حـســاب السينما ،الـتــي
ّ
ّ
ً
ولعلهم ّ
ّ
يحبونها فعال ،لكنهم
بحبهم لها،
غ ـي ــر ع ــارف ــن ب ّ ـق ــواع ــد املـ ـه ــرج ــان وأص ــول ــه
ّ
ُ
ـارف
وآل ـي ــات ــه ،وي ـفــض ـلــون إمـ ــا اس ـت ـغــال ع ـ ٍ
ّ
م ــن دون مـنـحــه حــريــة كــامـلــة لـلـعـمــل ،وإم ــا
التعاون مع غير الـعــارف ،فهو ُيريحهم من
ّكل ّ
هم ،لعدم اعتراضه على ّ
أي شيء ،ولعدم
ُ
اهتمامه بمعنى املهرجان وحـســن سلوكه.
ً
أثرياء يصرفون أمــواال طائلة على «نجوم/
ن ـج ـم ــات» ،وح ـف ــات وسـ ـه ــرات وم ـس ــائ ــل ال
عالقة لها بالسينما كفن وثقافة وصناعة،
ـارف بــاملـهـنــة يــريــد شيئًا
ويـبـخـلــون عـلــى ع ـ ٍ
نافعًا من أموالهم لتنظيم مهرجان بحسب
أصول التنظيم والعمل.
مالحظات

ّ
شامل كل املهرجانات السينمائية
هذا غير
ٍ
ّ
العربية ،فبعضها فعال وضروري ،وفعاليته
ّ
منبثقة من تمكنه في إتاحة فرصةٍ لعرض
ـام غـيــر مقبولة فــي ال ـصــاالت الـتـجــاريـ ًـة،
أف ـ ٍ
وفي منح سينمائيني وسينمائيات مساحة
ـار وم ـش ــاري ــع،
ل ـت ـق ــدي ــم م ــا ل ــدي ـه ــم م ــن أف ـ ـكـ ـ ٍ
ـح ت ـمــوي ـل ـيــة
ـ
وب ـ ّع ـض ـه ــم ي ـح ـص ــل عـ ـل ــى م ـ ـنـ
ٍ ْ
يــوفــرهــا هــذا املـهــرجــان أو ذاك ،وإن بمبالغ
وشروط أكثر.
قليلة
ٍ
املكتوب أعــاه مالحظات تبغي نقدًا ،وترغب
ـاش .املهرجانات السينمائية العربية
فــي ن ٌـقـ ٍ
كثيرة ،واملغرب أكثر الــدول العربية الشاهدة
ع ـل ــى وف ـ ـ ــرة املـ ـه ــرج ــان ــات ،وم ـ ّع ـظ ـم ـه ــا غـيــر
ـروف وغ ـيــر م ـهـ ّـم وغ ـيــر م ــؤث ــر وغ ـيــر ذي
م ـع ـ ٍ
شخصية وعالقات
مصالح
باستثناء
فائدة،
ّ
ْ
ّ
ع ــام ــة .ت ـح ــاول م ـصــر أن تـتـجــنــب هـ ــذا ،لـكــن
ُ
م ـه ــرج ــان ــات تـ ـق ــام ف ــي م ـ ــدن م ـخ ـت ـل ـفــة فـيـهــا
بعطب أو أكثر ،لعجزها عن الخروج
ُمصابة
ٍ
ُ ّ ّ
مــن وه ــج ال ـهــالــة ،ال ـتــي ي ـظــن أن مـهــرجــانــات
كهذه تمنحها ّ
ملؤسسني ومديرين ومشرفني
ّ
ٌ
ومنتفعني ،وهذا كله حاصل في املغرب أيضًا.
ٌ ّ
ـات التاريخية فــاقــدة لـكــل معنى أو
املـهــرجــانـ ُ
فعل ،كتلك املقامة في دمشق والقاهرة وقرطاج
زمــن االجـتـهــادات الثقافية والفنية والفكرية
ّ
واإليديولوجية ،مع أن مدراء جددًا لبعضها،
ُ
ّ
املستمر في زمن االنهيارات الكثيرة ،يحاولون
انتشالها من وهنها وخرابها ُ
وحطامها ،من
دون فــائــدة ،فالعجز والـشـيـخــوخــة ضــاربــان
ّ
ف ـي ـه ــا ح ــت ــى املـ ـ ـ ــوت .م ــاحـ ـظ ــات كـ ـه ــذه غـيــر
ّ
ـاش وتفكير.
حاسمة ،فالحسم إلـغــاء لكل نـقـ ٍ
زمالء مهنة يطرحون املسألة بني حني وآخر،
ْ
ْ
لنقاش مطلوب .لكن،
وإن من دون إثارة فعلية
ٍ
ّ
أهناك من يهتم ويكترث؟

سينما التحريك

يقول محمد بيوض (الصورة) ،المدير الفني لـ«المهرجان الدولي
ِّ
لسينما التحريك بمكناس»ّ ،
ينظم ملتقى ما وال يفكر في
إن «من
الــجــمــهــور الـــــذي ســيــحــضــر،
والتوقيت المناسب له ،والفضاء
الــمــائــم ،وهـــل هــنــاك وســائــل
مواصالت عند انتهاء النشاط في
ساعة متأخرة من الليل أم ال ،من
ّ
كل ذلك ال يستحق
ال يفكر في
م ّ
نظم مهرجان» .يُضيف
صفة ُ
ّ
أن «حضور الطلبة المستفيدين
مهمة
من التكوين يضمن فئة
ّ
من الجمهور».
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