
أورنيال موتي

تونس ــ بيار أبي صعب

صعوده  ي���ك���ن  ل�����م  ال�����“ك����ول����ي����زي����ه”  درج 
أم��س، في العاصمة   مساء أول من 

ً
سهال

ل��م يرها  ال��ح��م��راء  وال��س��ج��ادة  التونسّية. 
ة الزحام. على جادة الحبيب 

ّ
أحد من شد

ب��ورق��ي��ب��ة، ع��ن��د أب����واب ال��ص��ال��ة الشهيرة 
التي كانت تتهيأ إلطالق الدورة العشرين 
م���ن “أي�����ام ق���رط���اج ال��س��ي��ن��م��ائ��ّي��ة”، وقفت 
حارسات الهيكل... فتيات فاتنات يشبهن 
ادارة  أن  ف���ي  األزي��������اء. ال ش���ك  ع����ارض����ات 
املهرجان لجأت الى خدماتهن من طريق 
فيه  للمرأة  البلد  هذا  “وكالة مضيفات”. 
م���وق���ع ال�����ص�����دارة، ول���ل���غ���واي���ة ف��ي��ه مكانة 
 ذاته مثير لالنتباه: 

ّ
خاصة، واملشهد بحد

الفتنة، وف��ي الخارج  في الداخل كل ه��ذه 
على الشارع العام، تكاثر عدد املحجبات، 
قياسًا بزيارتنا املاضية قبل سنة. ولعل 
املسافة بني مضيفاتنا في الداخل، وبنات 
ت��خ��ت��ص��ر اللحظة  ال����خ����ارج  ف���ي  ال��ش��ع��ب 
بلد  األرج���ح، وه��ي تتجاوز  الراهنة على 
اد، الى العالم العربي الغارق 

ّ
الطاهر ح��د

ال��س��ي��اس��ي واالقتصادي  ال��ق��ه��ر  ف��ي زم���ن 
القهر االنساني والوجودي  والحضاري، 
السينما  ص����ل����ب  ف�����ي  ن����ح����ن  ه�����ا  أي�����ض�����ًا. 
الفاضل  ت���ن���اول���ه  ال���ق���ه���ر  ه�����ذا  وامل�����س�����رح. 
الجعايبي في مسرحّيته السابقة “جنون” 
سينمائي،  ش����ري����ط  إل�����ى  ح���ّول���ه���ا  ال����ت����ي 
سيقدم املهرجان عرضه األّول أخيرًا، بعد 
الراديكالية  وال��خ��ي��ارات  سنتني!  ان��ت��ظ��ار 
)الدينّية( في زمن األزمة هي أيضًا محور 
الجديدة  ����ار 

ّ
وب����ك ال��ج��ع��اي��ب��ي  م��س��رح��ي��ة 

“خمسون” التي لم تجد بعد طريقها إلى 
ب أيضًا بشوق 

ّ
العرض في تونس. ونترق

“الفيلم  ال���ج���دي���د  ب���وزي���د  ن�����وري  ش���ري���ط 
الثالثاء، وفيه يتناول  األخير” مساء غد 
الخاصة  بطريقته   ”

ّ
ال��س��د “ري��ح  صاحب 

أو  االن��ت��ح��ارّي��ة،  العمليات  )ج���دًا؟( قضّية 
العمليات االستشهادّية إذا فضلنا... على 
نسبة   .

ً
طويال انتظرنا  ال�“كوليزيه”  درج 

املتدافع  الجمهور  ب��ني  ال��ش��ب��اب واض��ح��ة 
ل��ح��ض��ور اف��ت��ت��اح “أي�����ام ق���رط���اج”. هؤالء 
ي��ت��واص��ل��ون ب��ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي م���ا بينهم، 
ال��س��اب��ع. نلمس   

ّ
ب��ال��ف��ن وي��ب��دون معنيني 

ذل���ك م��ن ال��ل��غ��ة وامل���ف���ردات واإلح�����االت في 
قبل  ينتظرهم؟  مستقبل  أي  أح��ادي��ث��ه��م. 

ثقافة وناس12

فيلم الجزائري رشيد 
بوشارب »البلدّيون« كان له 
وقع الصاعقة في تونس، 
على جمهور »أّيام قرطاج 
السينمائّية« في افتتاح 

املهرجان الذي أطفأ هذا 
العام شمعته األربعني. رفع 

فريد بوغدير الستارة عن 
م 

ّ
الدورة العشرين التي تكر

رموزًا عربية وافريقية، 
وتخبئ لنا بعض املفاجآت 

املحلّية مع أفالم الناصر 
خمير ونوري بوزيد والفاضل 

الجعايبي وآخرين

من فيلم »البلديون« لرشيد بوشارب

مهرجان

سينما الجنوب تقاوم في قرطاج

االثنني  13  تشرين الثاني  2006  العدد  77

هند صبري ونيكول 
ة 

ّ
»الحري سابا تجسيد لـ

رها 
ّ

ة« التي تصد
ّ
الجنسي

تونس ولبنان إلى العرب، 
 األولى موهوبة حقًا

ّ
لكن

هند صبري، أورنيال موتي... والبقّية تأتي

أرب���ع���ني س��ن��ة ف���ي امل���ك���ان ن��ف��س��ه تقريبًا، 
تجّمع بعض هواة السينما �� أو باألحرى 
ونوادي  ال������ه������واة”  “س���ي���ن���م���ا  م���ن���اض���ل���و 
اد ومخرجون شباب 

ّ
السينما �� ومعهم نق

م��ه��م ال���ط���ار ش��ري��ع��ة وامل��ن��ص��ف بن 
ّ

ي��ت��ق��د
عامر وآخ��رون. أطلق ه��ؤالء أّول تظاهرة 
من نوعها عربيًا وافريقيًا... كان رهانها 
وال يزال )تعقد مّرة كل سنتني( الدفاع عن 
الثالث.  العالم  الجنوب، وسينما  سينما 
������ عثمان  ة 

ّ
وم���ن���ه���ا ان��ط��ل��ق��ت أس����م����اء ع������د

وميشيل  ش����اه����ني،  وي����وس����ف  ص���م���ب���ني، 
ولوال  عامليًا.  مكانتها  لتحقق   �� خليفي... 
فريد  السينمائي  ال�����دورة،  ه���ذه  م��دي��ر  أن 
بوغدير، أشار بطريقة عابرة إلى الطاهر 
شريعة )في معرض تقديم لجنة تحكيم 
الوافدون  لظن  ال��ف��ي��دي��و(،  أف���الم  مسابقة 
إل����ى امل���ه���رج���ان، م��م��ن ال يعرفون  ال���ج���دد 
����ه ص��ن��ي��ع مجموعة 

ّ
ت��اري��خ��ه ورم������وزه، أن

إداري�����ني وب��ي��روق��راط��ي��ني غ��ام��ض��ني... في 
وزارة الثقافة. 

أي��ن نحن ال��ي��وم م��ن ره���ان املؤسسني 
وط���م���وح���ات���ه���م؟ ال����س����ؤال ع���ل���ى ك����ل شفة 
ول��س��ان ف��ي ت��ون��س. ف��ي ش��ك��ل أش��م��ل: ما 
ف��ي ضوء  الجنوب،  ه��و مستقبل سينما 
 

ّ
الفن على  املطروحة  الجديدة  التحديات 

م االحتفال 
ّ

ال��س��اب��ع؟ ال��س��ؤال ط��رح��ه م��ق��د
رًا بأن الصورة 

ّ
املمثل رؤوف بن عمر، مذك

��ه��ا االن��ت��رن��ت ستغّير 
ّ
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ب��ث

كثيرًا من املعادالت. هل ستكون التحوالت 

الجزء  السينما في هذا  التقنية ملصلحة 
)املنحوس( من العالم؟ أم ستتسع الهّوة 
الشمال  والتقنية بني  والثقافّية  املعرفية 
زال����ت سينما  م���ا  ��ى اآلن 

ّ
وال���ج���ن���وب؟ ح��ت

الجنوب تقاوم، على رغم الظروف املادية 
والتقنية والثقافّية والسياسّية الصعبة. 
ت��ون��س��ي��ة ج����دي����دة يقدمها  أف������الم  ث���الث���ة 
إضافة  الرسمّية:  املسابقة  ف��ي  املهرجان 
إلى بوزيد، هناك الناصر خمير في “بابا 
ع���زي���ز” ال����ذي ي��ع��رض ق��ري��ب��ًا ف���ي عشرات 
سعدي  والجيالني  الفرنسّية،  ال��ص��االت 
ال��ذي��ب”. تجربتان م��ن لبنان  ف��ي “ع���رس 
“البوسطة”  ول���ك���ن...  ل��ل��ن��ق��اش،  ق��اب��ل��ت��ان 
ل��ب��ن��ان، أنتجه  ف��ي  ال���� 1٤0 م��ش��اه��دًا  فيلم 
صرف  محلي  بتمويل  عرقتنجي  فيليب 
)م���ن دون أي دع���م أوروب������ي(، وح��ق��ق من 
خ��الل��ه ن��ج��اح��ًا ت��ج��اري��ًا م��ف��اج��ئ��ًا... بغض 
والفكرية  الجمالية  التنازالت  عن  النظر 
الناس   

ّ
ك��ل أن  واملستغرب  مها. 

ّ
يقد ال��ت��ي 

ف����ي ت���ون���س م����ن امل��ن��ظ��م��ني إل�����ى املشاهد 
وبالسينمائيني  بالنقاد  م���رورًا  ال��ع��ادي، 
ال��ض��ي��وف، يعتقدون أن “ال��ب��وس��ط��ة” هو 
فيلم لفيليب عرقتنجي و... نادين لبكي! 
ف��ي��م��ا األخ���ي���رة اق��ت��ص��رت م��ش��ارك��ت��ه��ا في 

العمل على التمثيل. 
 جوسلني صعب 

ّ
من لبنان أيضًا تطل

مع “دني”، فيلم مصري �� فرنسي �� لبناني 
إشكالي هو اآلخر لجهة عالقته بالواقع. 
والفيلم الذي كان من املتوقع أن ينزل الى 
17 صالة مصرية األربعاء املاضي سحب 
م����ن ال���ت���وزي���ع ف����ي ال��ل��ح��ظ��ة األخ����ي����رة ألن 
منتجه لم يدفع للنقابات الفنية املصرية 
وفي  دوالر(.  أل������ف   20( م���س���ت���ح���ق���ات���ه���ا 
“أطالل”  فيلم غسان سلهب  أن  اعتقادنا 
اللبنانية  السينما  بتمثيل  األج���در  ك��ان 

البديلة! 
من األعمال التي ننتظرها في تونس 
“انتظار”  م��ش��ه��راوي  فيلم رش��ي��د  أي��ض��ًا: 
)فلسطني(، وسمير ذكرى “عالقات عامة” 
)سوريا(، ومحمد مصطفى “أوقات فراغ” 
“بركات”  وج��م��ي��ل��ة ص���ح���راوي  )م���ص���ر(، 
ال����دراج����ي “أحالم”  )ال����ج����زائ����ر(، وم��ح��م��د 
أوالد ص��ّي��اد “طرفاية  )ال��ع��راق(، وداوود 
باب البحر” )امل��غ��رب(. فيما ال نفهم ماذا 
جاء يفعل في املسابقة الرسمّية فيلم عبد 
ال��ذي سبق  “ب��ام��اك��و”  الرحمن سيساكو 
أن عرض في صاالت ومهرجانات العالم 
أج���م���ع. أه����ي ال��ح��اج��ة ال����ى ب��رم��ج��ة أفالم 
افريقية بأي ثمن لتحقيق هدف أساسي 

من أهداف املهرجان؟ 
هكذا فوجئنا أيضًا في حفلة االفتتاح 

بصورة الشاعر السنغالي الكبير ليوبولد 
سيدار سنغور على الشاشة وراء مقدمي 
األم��س��ي��ة وم���دي���ر امل���ه���رج���ان، إل����ى جانب 
ص���ورة نجيب م��ح��ف��وظ: ك��ان��ت األي����ام قد 
السينمائي”  “محفوظ  تكريم  عن  أعلنت 
��ه��ا ل����م ت�����أت ع���ل���ى ذكر 

ّ
ه�����ذه ال��������دورة ل��ك��ن

شاعر “الزنوجة” الذي ال عالقة مباشرة 
و“الشاشة”  أس���اس���ًا.  ال��س��اب��ع   

ّ
ب��ال��ف��ن ل���ه 

��ت مكانة مهّمة 
ّ
ال��ت��ي أش��رن��ا إل��ي��ه��ا، اح��ت��ل

ف���ي ح��ف��ل��ة االف���ت���ت���اح ال��ت��ي س��ب��ق��ت عرض 
عليها صور  ت 

ّ
بث ب��وش��ارب.  رشيد  فيلم 

إليها  والوافدين  الصالة  في  الحاضرين 
عليها  وع��رض  السهرة.  تمهيدًا النطالق 
ال����دورات املاضية  ش��ري��ط ألب���رز محطات 
وأفالمها. ثم وقف املمثل رؤوف بن عمر 
م��ذك��رًا ب���دور ت��ون��س ع��ن��د م��ف��ت��رق الطرق 
ال��ع��رب��ي وأوروبا  اف��ري��ق��ي��ا وال���ع���ال���م  ب���ني 
وامل���ت���وّس���ط. إل����ى ج��ان��ب��ه، وق��ف��ت زميلته 
ف����رح ب���ن رج����ب م��ت��وج��ه��ة ال����ى مشاهدي 
التلفزة التونسّية التي كانت تبث الحدث 
مباشرة على الهواء. انعكست صورتاهما 
عمالقتني على الشاشة خلفهما، كما في 
االحتفاالت الضخمة التي تتسع لعشرين 
أل�����ف م���ش���اه���د وم�����ا ف������وق. ك����ل ش�����يء كان 

حاضرًا لتأكيد أجواء العيد األربعني. 
وزي�������ر ال���ث���ق���اف���ة م���ح���م���د ال����ع����زي����ز ابن 
عاشور كتب اسمه بأحرف ضخمة تحت 
ص���ورت���ه، ح���ني اع��ت��ل��ى ال��خ��ش��ب��ة مفتتحًا 
ال������دورة “ب���اس���م ال���ل���ه”، م��ض��ي��ف��ًا: “عاشت 
الحضارات  ب��ني  ال��ح��وار  ع���اش  السينما. 
وال��ت��ن��ّوع ال��ث��ق��اف��ي”. ب��ع��ده��ا اع��ت��ل��ى فريد 
الخشبة،  األسطورية  دمه  بخفة  بوغدير 
وأعضاء  وامل����ك����رم����ني  ال���ض���ي���وف  م���ق���دم���ًا 
ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م. ول���ك���ن ل��س��ب��ب غامض 
ل��م ي��ؤت م���ّرة على ذك��ر ي��س��ري نصر الله 
 أفالمه. 

ّ
ال���دورة وتعرض ك��ل ال��ذي تكّرمه 

ض��ي��وف ال��ش��رف ك��ث��ر ه���ذا ال��ع��ام. ل��م يكن 
الرحمن  وع����ب����د  ال����ش����ري����ف  ن������ور  ب���ي���ن���ه���م 
 خالد أبو النجا 

ّ
سيساكو كما أعلن. لكن

ك���ان ه��ن��ا، وص���ف���اء أب���و ال��س��ع��ود، وكذلك 
عّمار  بن  ط��ارق  العاملي  التونسي  املنتج 
ودانييال ملبروزو، املخرج السوري محمد 
أي���ض���ًا. وطبعًا  ن��ي��ك��ول س���اب���ا  و...  م��ل��ص 
االيطالية  املمثلة  بامتياز  الشرف  نجمة 
أورن���ي���ال م���وت���ي. اع��ت��ل��ت ال��خ��ش��ب��ة وقالت 
ها 

ّ
ها سعيدة بوجودها هنا، تشعر بأن

ّ
إن

. وقدم 
ً
الجمهور طويال ق 

ّ
بيتها. صف في 

الدولّية  التحكيم  لجنة  أع��ض��اء  بوغدير 
ج���ل���س���وا ب��ط��ري��ق��ة غ��ري��ب��ة بعض 

ُ
ال���ذي���ن أ

الشيء على منّصة مرتفعة جدًا ومواربة 
��ه��م آلهة 

ّ
للصالة ال���ى ي��م��ني ال��خ��ش��ب��ة، ك��أن

املسرح اإلغريقي هبطوا إلينا من عل عبر 
ال�“إكس ماكينا”. 

إل���ي���اس خ�����وري، رئ��ي��س اللجنة،  ب����دا 
محشورًا في بذلته الضيقة وربطة عنقه، 
بني املمثلة التونسية هند صبري واملمثلة 
البوركينا فاسّية “األميرة” فانتا ريخينا 
 �� �� مثل نيكول سابا  ن��اك��رو. هند صبري 
تعتبر نموذجًا ل�“الحرّية الجنسّية” التي 
ما زال في وسع تونس ولبنان تصديرها 
ال���ى م��ص��ر وال���ع���رب، م��ع ف����ارق أن األولى 
م��وه��وب��ة ح��ق��ًا إل���ى ج��ان��ب ج��رأت��ه��ا. وبني 
أع��ض��اء اللجنة اآلخ��ري��ن امل��خ��رج املغربي 
محمد العسلي ومدير التصوير املصري 
م����رزوق، وس��ي��رج سوبزنسكي  رم��س��ي��س 
مدير تظاهرة “كل سينمات العالم” ضمن 
ال�����ذي ص���دم���ت مواقفه  “م���ه���رج���ان ك�����ان” 
خ���الل ال���ع���دوان االس��رائ��ي��ل��ي األخ��ي��ر على 
لبنان الكثير من أصدقائه العرب. وأخيرًا 
ج���اء امل��م��ث��ل س��ام��ي ن��اص��ري أح���د أبطال 
فيلم رشيد بوشارب Les Indigènes الذين 
في مهرجان  أفضل ممثل  بجائزة  ف��ازوا 
“كان” األخير. جاء وحده، من دون برنار 
ب��الن��ك��ان ورش����دي زم وس��ام��ي بوعجيلة 
م ل��ن��ا ه���ذا الفيلم 

ّ
وج��م��ال ال����دّب����وز... ل��ي��ق��د
القوي واملتقن والجارح. 

حسب  “األه�����ال�����ي”  )أو  “ال���ب���ل���دي���ون” 
مهرجان قرطاج، أو »السكان األصليون«( 
ع��م��ل ي���ح���ّرك ال��س��ك��ني ف���ي ج����راح الذاكرة 
�� الفرنسّية.  الفرنسية والعالقات العربية 
إذ ي��س��ت��ع��ي��د ق���ّص���ة م��ج��ن��دي��ن ع����رب ����� من 
����� ف���ي ج��ي��ش فرنسا  اف��ري��ق��ي��ا ال��ش��م��ال��ي��ة 
ال������ذي ح������ارب االح����ت����الل األملاني  ال����ح����ّرة 
املجندون  الجنرال ديغول. هؤالء  بقيادة 
ر عددهم ب�130 ألفًا كانوا “لحمًا 

ّ
الذين يقد

ل��ل��م��داف��ع”، وداف���ع���وا ب��ب��س��ال��ة ع��ن فرنسا 
 األم الحنون 

ّ
ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن ب��ل��ده��م... ل��ك��ن

نسيتهم  ال��ت��ح��ري��ر.  ب��ع��د  ت��م��ام��ًا  نسيتهم 
 ،

ً
على مستوى التعويضات والحقوق أوال

ف��ن��ادرًا ما  النسيان األه���ّم س��ي��اس��ي.  لكن 
ارتقى ه��ؤالء “البلدّيون” أو أبناؤهم في 
الهرم الوظيفي والسياسي واالجتماعي. 
أهمية خاصة في مناخ  الفيلم  ويكتسب 
 املهاجرين العرب 

ّ
تصاعد العنصرّية ضد

ال���ذي���ن ان��ت��ف��ض أب��ن��اؤه��م ف���ي الضواحي 
ال��ف��رن��س��ي��ة ق��ب��ل س��ن��ة ل��ي��ق��ول��وا إن بلدهم 

يضيق بهم... بل ال يكاد يتسع لهم! 
ال�“كوليزيه”  ص��ال��ة  أض��ي��ئ��ت  ب��ع��دم��ا 
وقد  صامتًا  الجمهور  ب��دا  ال��س��ب��ت،  ليلة 
الفيلم كالصاعقة، وأع��اده الى  وقع عليه 
 لحظة 

ّ
��ه ال��ف��ن

ّ
ال��واق��ع السياسي امل��ؤل��م. إن

تقاطعه بالسياسة... في “أّيام قرطاج”.

اإليطالّية الصامتة  
 مهرجان سينمائي من نجمة 

ّ
إذا كان ال بّد لكل

ق في سمائه، وتستقطب الكاميرات واألضواء، 
ّ
تتأل

فإن املمثلة اإليطالية أورنيال موتي هي، هذا العام في 
تونس، الحدث )اإلعالمي( األكبر. 

الجمهور يحّب النجوم، وتونس تحب النجمات 
اإليطاليات على وجه الخصوص. هناك بني البلدين 

قرابة روحّية، لها جذورها التاريخّية، والجغرافّية 
أيضًا، والثقافية غالبًا. إذ يكفي أن نحصي 

عدد الكلمات ذات األصل اإليطالي في العامّية 
 حني نطيل الوقوف عند 

ً
التونسّية. ننسى ذلك عادة

“فرنكوفونّية” بلد بورقيبة.  
لكّن ضيفة الشرف في املهرجان التونسي العريق، 

ها هنا 
ّ
ستبقى صامتة لألسف طوال أيام قرطاج. إن

بصفتها “أيقونة”. لن يعرف هواة السينما الشباب 
املزيد عن تلك املمثلة التي اعتبرت وريثة آنا مانياني، 
والتي أدخلها ماركو فيريري تاريخ السينما من بابه 
العريض، من خالل ثالثيته “املرأة األخيرة” )١٩٧٦(، 

“املستقبل إمرأة” )١٩٨٤(، “حكايات الجنون 
االعتيادي” )١٩٨١(. 

أورنيال صــــــامــــتـــــــــة؟ كانت فرانشـيسكا رومانا 
رفـــــــــيلي )١٩٥٣( في الرابعة عشرة، تحــــــلم 

بأن تــــــــــكون راقــــــــــصة، حني رافقت أختها الى 
“كـــــــــاستينغ” سينمائي. وكان أن الحظ املخرج 

داميانو دامياني تلك الصبية التي تنتظر بصمت، 
ي: أورنيال 

ّ
فأعطاها أّول أدوارها واسمها الفن

.)Muti( الصامتة

»دنيا« يفتتح مهرجان القصبة وسينما الثورة تقاوم الحصار
رام اهلل ــ يوسف الشايب

“دنيا”  فيلم  ملصق  ق 
ّ
أعل أن  “أحببت 

يومني،  م��ن��ذ  ال���ع���ي���ب...  حائ���������ط  ع��ل��ى 
مع  موعد  على  فل����������سط������������ني  ك���������ان������ت 
هذا  بعمق.  جرحني  م��ا  وه����������ذا  ال���دم، 
ال��ف��ي��ل��م ي����ح����اول رس�����م ص������ورة جديدة 
إال  دن��ي��ا  ت��ك��ون  ال  “دن���ي���ا”  للمستقبل، 
الفصل  ج�����دار  ت���ج���اوز  اس��ت��ط��اع��ت  إذا 
ال��ع��ن��ص��ري”. ب��ه��ذه ال��ع��ب��ارات خاطبت 
جوسلني صعب الجمهور الفلسطيني 
القصبة  م�����ه�����رج�����ان  اف�����ت�����ت�����اح  خ��������الل 
السينمائي الدولي في رام الله أول من 

أمس.  
واكتفت املخرجة اللبنانية بالتوجه 
م��ن خ��الل كليب مصّور  الجمهور  ال��ى 
لها ق��رب ج��دار الفصل العنصري عند 

ال��ل��ه والقدس  ق��ل��ن��دي��ا )ب���ني رام  م��خ��ي��م 
ر عليها حضور 

ّ
ت��ع��ذ ب��ع��دم��ا  امل��ح��ت��ل��ة( 

���ه���ا ج�����اءت الى 
ّ
ح��ف��ل��ة االف���ت���ت���اح. إذ إن

الخميس،  ي���وم  الفلسطينة  األراض�����ي 
امل��وع��د ال���ذي ك��ان م��ق��ررًا للمهرجان ثم 
تأّجل ح��دادًا على مجزرة بيت حانون 
عشرون  ض��ح��������������������ي��ت��ه��ا  راح  ال��������������������������ت��������������������������ي 

شهيدًا.
ال�����دورة األول����ى م��ن امل��ه��رج��ان التي 
شعار  حملت  “دن��ي��ا”،  بفيلم  افتتحت 
“من رام الله إلى العالم دون حواجز”. 
املهرجان  م���دي���ر  ع���ل���ي���ان،  خ���ال���د  وق�����ال 
العادة،  ف��ي كلمة االف��ت��ت��اح: “ك��م��ا ه��ي 
املهرجان في ظروف  يأتي تنظيم هذا 
س���ي���اس���ي���ة م���ع���ق���دة. ل���ك���ن ت��ن��ظ��ي��م هذا 
املهرجان جزء من مقاومتنا لالحتالل، 
وتأكيد على انتصارنا للحياة والبحث 

عن أساليب أخرى للتواصل مع العالم 
وتخطي الحواجز والجدران. فهل هذه 
مل��ا نفعله أمام  ال��ع��ب��ارات م��ج��رد تبرير 

والتدمير  القتل  بشاعة  م��ن  يحدث  م��ا 
في غزة وغيرها من املدن الفلسطينية، 
وأم����ام م��ا ي��ج��ري ف��ي ل��ب��ن��ان والعراق؟ 

دورًا  ت���ل���ع���ب  ال����ث����ق����اف����ة   
ّ

أن ه�����و  ردن���������ا 
وتخطي  االح��ت��الل  مقاومة  ف��ي  رئيسًا 

الحواجز”.
“القصبة  م�����ه�����رج�����ان  وي�������ع�������رض 
عربيًا  فيلمًا   120 الدولي”  السينمائي 
تتنافس   25 ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  وأج����ن����ب����ي����ًا، 
الفخرية،  ال����ج����م����ه����ور  ج������ائ������زة  ع����ل����ى 
للمصري  يعقوبيان”  “ع��م��ارة  ومنها 
م����روان ح��ام��د  و“أوق�����ات ف����راغ” ملحمد 
م��ص��ط��ف��ى و“دن���ي���ا” ل��ج��وس��ل��ني صعب  
و“البوسطة” لفيليب عرقتنجي و“يوم 
جديد في صنعاء القديمة” لليمني بدر 
ب��ن ه��رس��ي  و“أح����الم” للعراقي محمد 
للتونسية  و“ال����خ����ش����خ����اش”  دراج�������ي 
سلمى ب��ك��ار ال��ت��ي ت��ه��دي��ه ال���ى الشعب 

الفلسطيني. 
الثورة  “س���ي���ن���م���ا  ش����ع����ار  وت����ح����ت 

السينما  ت���ح���ض���ر  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة”، 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن خ����الل ف��ي��ل��م الختام 
“أحالم وأهداف” لديانا صنبر، املقيمة 
بانوراما  ع��رض  وع��ب��ر  بريطانيا،  ف��ي 
الفلسطينية.  ال����ث����ورة  س��ي��ن��م��ا  ألف�����الم 
ع��ل��ي، نيابة  أب��و  وج���اء تكريم خديجة 
الثورة  س���ي���ن���م���ا  ف�����ي  امل����خ����رج����ني  ع�����ن 
تكريم  ال�������ى  إض�����اف�����ة  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
املخرجني عدنان مدانات، وقاسم حول، 

وقيس الزبيدي، وغالب شعث.
امل����ه����رج����ان أفالم  ف����ي  ����ع����رض 

ُ
وس����ت

��ح��ت أخ��ي��رًا ل��ن��ي��ل ج��ائ��زة أوسكار، 
ّ

رش
أب��و سعد،  لهاني  اآلن”  “الجنة  ومنها 
باملخرج  امل���ه���رج���ان  س��ي��ح��ت��ف��ي  ف��ي��م��ا 
يوسف شاهني عبر عرض سلسلة من 
من  مختلفة  مراحل  تمثل  التي  أفالمه 

مسيرته الفنية. حنان ترك في مشهد من “دنيا”

samer
Highlight


