
أسبوع آفاق السيناميئ 2014
4 –11 آذار/مارس

يف سينام مرتوبوليس – أمبري صوفيل، األرشفية، بريوت
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يعمل الصندوق العريب للثقافة والفنون )آفاق( منذ سبع سنوات عىل دعم 
السينامئيني العرب املستقلني. وقد اسهم منذ تأسيسه يف متويل أكرث من 150 

مرشوعاً سينامئياً روائياً ووثائقياً وقصرياً، عرضت يف مهرجانات سينامئية عديدة 
حول العامل ونال معظمها الجوائز 
والتكرميات. يف العامل العريب اليوم 

مواهب كثرية وإنتاجات سينامئية مثرية لإلهتامم، غري ان وصولها إىل الجمهور 
مسألة التزال يشوبها الكثري من املعّوقات.

يف العام 2014، أطلقت »آفاق« أسبوعها السيناميئ األول ليكون حدثاً سنوياً 
متنّقاًل، ُيقام كل عام يف واحد من بلدان املنطقة العربية، ويهدف إىل منح 
السينامئيني العرب منصة إضافية ملشاركة أفالمهم مع جمهورها الطبيعي.

السياق
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ترى »آفاق« إىل هذا الحدث تعويضاً صغرياً عن افتقار معظم النتاج السيناميئ 
العريب املستقل إىل خطط توزيع تؤّمن وصوله إىل جمهور عريض داخل العامل 

العريب وخارجه. فباستثناء املهرجانات السينامئية العربية والدولية، غالباً ما 
يجد السيناميئ نفسه وحيداً مع فيلمه 
بعد سنوات طويلة من العمل وعاجزاً 

عن إيصال صوته أو مشاركة فيلمه مع جمهور حقيقي. وعىل الرغم من 
الجهود املبذولة منذ سنوات من قبل أفراد وجمعيات ومؤسسات إليجاد حلول 

تقليدية وبديلة لتوزيع األفالم العربية داخل املنطقة العربية خصوصاً، التزال 
معظم األفالم تنتهي ملفات محفوظة يف أرشيف مخرجيها الشخيص أو عناوين 

يف سريهم الشخصية. ويف حني يبقى التوزيع مسألة جوهرية وملّحة، يشكل 
»أسبوع آفاق السيناميئ« فسحة صغرية لتكريم املخرجني واإلحتفال بأفالمهم 

التي حازت الدعم من الصندوق. أسبوع من العروض السينامئية، متيز بحضور 
مخرجي األفالم لتقديم أعاملهم ومناقشتها مع الجمهور مبا تحمله من أسئلة 
وهواجس فردية وعامة. قّدمت األفالم وأدارت النقاشات بعد العرض مديرة 

الربامج السينامئية يف آفاق، رميا املسامر.

ضّم الربنامج أحد عرش فيلاًم وثائقياً وروائياً وقصرياً أنجرت بني 2012 و2014، 
عرضت للمرة األوىل يف بريوت، ويشكل كل منها مرآة ملخرجه ومجتمعه. كأن 

كل من تلك األفالم يقبض عىل لحظة تحّول حاسمة يف التاريخ الشخيص او 
العام، اآلين أو املايض. أفالم محّملة باألسئلة والهواجس، مزروعة يف الحارض 

وإمنا منشغلة باملايض واملستقبل، ويف طياتها تحمل سؤال الفنان الدائم: ماذا 
ميكن السينام أن تقول تجاه القضايا والتحّوالت الكربى؟

من الجزائر إىل مرص مروراً بتونس، ومن فلسطني إىل العراق مروراً بلبنان 
واألردن ووصوالً إىل اليمن، تقّدم األفالم اإلحدى عرشة صورة حية عن 

مجتمعات عربية تواجه تحديات الهوية واإلرث الحضاري والتفّتت واإلنتفاض 
والغليان الداخيل وفوىض الحارض وضبابية املستقبل... إال ان يف جوهر كل من 

تلك األفالم حاجة ملّحة تتمثل بصوت السيناميئ املتمّسك بالحياة واملنشغل 
بدوره واملؤمن بفنه وبقدرته عىل التغيري.

المفهوم
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حّقق أسبوع آفاق السيناميئ نجاحاً مدّوياً، إذ كانت الصالة تعّج باملشاهدين 
كّل ليلة تقريباً، وكانت تسبق كّل عرض ضّجة نابضة بالحياة وتتبعه جلسات 

حوارية عفوية. وقد عرض أسبوع آفاق السيناميئ أفالماً ملواهب شاّبة وناجحة 
من العامل العريب وعرّفها إىل جامهري 

جديدة. ضّم الحضور عدداً كبرياً 
من املحرتفني يف مجال إخراج األفالم املستقّلة الذين طرحوا أسئلة ذات طابع 

تقني حول اإلنتاج والتمويل. كام ُفتحت نقاشات حول املقاربات اإلبداعية 
والقرارات اإلخراجية خلف عملية صنع كل فيلم. واألهم من ذلك أّن املشاريع 

كّلها تطرّقت بوضوح إىل سياق التحّول وحالة عدم االستقرار الراهنة وعملية 
التغيري. وبدا جلّياً أّن الكثري من الرسدّيات املشرتكة تخّطت الحدود الجغرافية، 
نظراً إىل أّن األجيال الشابة يف العامل العريب بأرسه تخترب مسائل املنفى والفساد 

والحرب وإعادة اإلعامر واألمل.

ُعرضت هذه األفالم كّلها يف سينام مرتوبوليس عند الساعة الثامنة مساًء، ما 
عدا أّيام السبت حيث قدم عرضان، عند السابعة والتاسعة. افُتتح املهرجان 
يوم 4 آذار/مارس بفيلم »حبيبي بيستّناين عند البحر« مليس دروزة )األردن( 

يف صالة عّجت باملشاهدين واإلعالميني الذين مألوا أروقة السينام ال مقاعدها 
وحسب. ويف الليلتني التاليتني، ُعرض فيلم »أريج« لفيوال شفيق )مرص( يف 5 

آذار/مارس، وفيلم »بيت التوت« لسارة إسحق )اليمن( يف 6 آذار/مارس.

ويف 7 آذار/مارس، بعد هذه األفالم الوثائقية الثالثة، ُعرض فيلم روايئ يحمل 
عنوان »فرش وغطا« للمخرج أحمد عبد الله )مرص( أمام جمهور حاشد أيضاً. 

ونّظمت آفاق بعد العرض حفل استقبال تخّللته مرشوبات ومقّبالت إلتاحة 
الفرصة أمام املخرجني جميعاً بالتفاعل مع املدعّوين يف لقاء غري رسمي. إضافًة 

إىل املحرتفني يف املجال السيناميئ من لبنان وسائر البلدان العربية، تضّمنت 
الئحة املدعّوين داعمي آفاق ورعاة الفنون املهتّمني بالسينام.

بدأت العروض يف 8 آذار/مارس أبكر من العادة إلفساح املجال أمام عرض 
 Nation«سلسلة من األفالم القصرية، وهي: »القلق« لعيل رّشي )لبنان( و

Estate« لالريسا صنصور )فلسطني( و»حديقة أمل« لناديا شهاب )العراق(. 
ثّم ُعرض فيلم »طيور أيلول« لسارة فرنسيس )لبنان( الذي قّدمته بطريقة 

حامسية والفتة القّيمة الفنّية رشا سلطي، وأّثر بعمق يف الجمهور املحيّل.
ويف 9 آذار/مارس، ُعرض فيلم »موج« ألحمد نور )مرص( وأعقبته جلسة 

حوارية طويلة حول جوانب الفيلم الشخصية والتاريخية واإلبداعية والفنية. 

ويف 10 آذار/مارس، ُعرض فيلم »موسم حصاد« من إنتاج رائد أنضوين 
)فلسطني(، وهو يضّم أربعة أفالم وثائقية قصرية )من إخراج ميس دروزة، 

إريج سحريي، نسيم أمعوش وسامح زعبي( تتطرّق إىل مسائل الهوية العربية 
واملجتمع املحيل يف السياق العاملي الراهن انطالقاً من وجهات نظر شخصّية 

جّداً.

النتيجة
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وقد اخُتتم املهرجان يف 11 آذار/مارس بفيلم »هرج ومرج« لنادين خان 
)مرص( بحضور السفري املرصي يف لبنان، وقد ُعرض الفيلم أيضاً ضمن فعاليات 

الشهر الفرنكوفوين. وقد حرض العرض حشٌد  من الشخصيات االجتامعية 
والدينية، إضافًة إىل وفود صحافية محلية ودولية. واختتم أسبوع آفاق 

السيناميئ ببوفيه مفتوح وُقّدمت املرشوبات يف سينام مرتوبوليس، السينام 
الفنية الوحيدة يف لبنان، برفقة جمهور راٍض.

ضّم الجمهور، ومن ضمنه محرتفون يف مجال اإلخراج السيناميئ وهواة يف 
املجال الثقايف بشكل عام، أشخاصاً من مختلف بلدان العامل العريب، ال من لبنان 

فحسب. وكان حّس التواصل بني أرجاء املنطقة العربية بارزاً طوال الوقت. 
وضّم الجمهور أيضاً أشخاصاً غري محرتفني تعرّفوا إىل مجال صناعة األفالم 

املستقلة للمرة األوىل. وقد شّكل التعرّف إىل عاملٍ مختلف عن عامل اإلنتاجات 
السينامئية التجارية اكتشافاً جديداً بالنسبة إىل بعض الحضور، وال سّيام 

للامنحني والداعمني الجدد الذين يخوضون غامر دعم الثقافة للمرة األوىل.

وقد كان الحضور الصحايف بارزاً كّل ليلة، وال سّيام يف االفتتاح والعرض 
الختامي. وأجريت مقابالت مع كّل مخرج أكرث من مرّة، مستفيداً من ظهوره 
يف الصحافة وعىل شاشات التلفزيون املحلّية. ونذكر من بني الرشكاء املحليني 

مبادرة »األمل« لقناة إم.يب.يس، وقناة »الجديد«، وصحيفة »األخبار«، وصحيفة 
»السفري«. وشملت التغطية التلفزيونية لليلة االفتتاح نرشة أخبار »الجديد« 

ونرشة أخبار »العربية« وبرنامج »شوبيز« )عىل قناَت إل.يب.يس الفضائية 
وروتانا سينام( وبرنامج »أخبار الصباح« عىل قناة املستقبل، ووكالة أنباء 

»رويرتز«، والصحيفة اليومية اإللكرتونية العربية »إيالف«.

إضافًة إىل عروض األفالم والظهور اإلعالمي، استفاد املشاركون أيضاً من 
ورشة العمل التي نّظمتها »جمعّية مرتوبوليس« و«شبكة الشاشات العربية 

املستقّلة«. كانت ورشة العمل هذه األوىل من نوعها يف بريوت، إذ كرّست 
جهودها لدعم مدراء دور السينام املستقّلة وواضعي برامجها يف العامل العريب، 
ولتطوير قطاع توزيع بديل يف البلدان العربية. استمرّت ورشة العمل خمسة 

أيام بني 6 و10 آذار/مارس، وجمعت عرشين مشاركاً من مختلف أرجاء العامل 
العريب، من مرص ولبنان واألردن والجزائر وليبيا واملغرب وفلسطني والسودان 

وتونس واإلمارات العربية املتحدة. كام استضافت »جمعّية مرتوبوليس« 
مربمجني ومدّربني وخرباء يعملون يف جامعات أوروبية مرموقة )مثل املعهد 

العايل للدراسات السينامئية »ال فيميس«، وكلّية »غولدسميث«( ورشكات 
توزيع )مثل رشكَتي »صويف دوالك« و«أوربان«( ومهرجانات عاملية )مثل 
مهرجايَن »كان« و«تورونتو« السينامئيني( ومعاهد عاملية )ICO(، أفادوا 

املشاركني من خرباتهم وأفكارهم حول توزيع األفالم الفنية والتنسيق السيناميئ 
الفني.

أّكدت النتيجة اإليجابية التي حّققها أسبوع آفاق السيناميئ بشكل عاّم أن 
مّثة فعاًل إمكانية لزيادة جمهور السينام املستقّلة ولجعل االستثامر يف توزيع 

اإلنتاجات املستقّلة أمراً يستحق باالهتامم.
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وقائع وأرقام

األفالم المستفيدة من المنح التي تّم عرضها
11 فيلاًم، من ضمنها 6 أفالم وثائقية و3 أفالم قصرية وفيلامن روائّيان.

حضور 9 مخرجني.
متثيل 8 جنسيات من:

األردن
مرص

اليمن
العراق

فلسطني
لبنان

الجزائر
تونس

مواّد التواصل اإلعالمي
عرض الرشيط الرتويجي ألسبوع آفاق السيناميئ كل ليلة عىل شاشة 

مرتوبوليس قبل أسبوع عىل الحدث ويف أثنائه
توزيع 250 ملصقاً ترويجّياً يف دوائر ثقافية معينة يف بريوت

توزيع 700 كتّيب عن املهرجان يف سينام مرتوبوليس

الحضور الذي شارك في أسبوع آفاق السينمائي
تراوح عدد الحضور كّل ليلة بني 120 و270 مشاهداً

بلغ مجموع الحضور عىل مدى األسبوع 1700 مشاهد تقريباً

المقابالت
أجريت 46 مقابلة ُبّثت خالل األسبوع )التفاصيل أدناه(

التغطية الصحافية
صحيفة األخبار

صحيفة املستقبل
موقع النرشة

صحيفة القدس العريب
صحيفة السفري

صحيفة إيالف اإللكرتونية
صحيفة لوريان لوجور 

مجّلة سّيدت
وكالة رويرتز لألنباء
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التغطية اإلذاعية
صوت لبنان

إذاعة يريفان
راديو البلد

التغطية التلفزيونية
قناة العربية )برنامج »أخبار العربية«(

قناة امليادين
قناة الجديد

ANB الشبكة العربية لألخبار
قناة املستقبل )برنامج »أخبار الصباح«(

قناة إل.يب.يس الفضائية )برنامج »ِب بريوت« وبرنامج »شوبيز«(
قناة إم.يب.يس

أخبار سكاي نيوز العريب

الرتويج للمهرجان عىل اإلعالم اإللكرتوين
نقل ما يفوق األربعني منّصة إلكرتونية أخبار أسبوع آفاق السيناميئ يف مختلف 

أرجاء العامل العريب )محور أخبار أفريقيا، وصحيفة األخبار، وصحيفة البيان، 
وAlgerian Web Radar، وقناة الجديد، وصحيفة اللواء، وصحيفة املدن 
اإللكرتونية، وصحيفة القدس، وصحيفة الوسط، وصحيفة الوطن، وصحيفة 
اليوم، وموقع أخبارك، وموقع النرشة، وصحيفة الرشوق، وصحيفة السفري، 
وموقع البغدادية نيوز، وموقع املرصد املرصي )Egypt Avatar(، ومنتدى 

مكتوب، وموقع موسوعة العراق، وMBCNet، وQatar Web Radar، ومجّلة 
سيدت، وأخبار سكاي نيوز العربية، ومنتديات ستار تاميز، وموقع يافطة، إلخ(.

متابعو املهرجان عىل مواقع التواصل االجتامعي
14542 معجباً بصفحة آفاق عىل فايسبوك

1332 مدعّواً إىل صفحة فايسبوك املخّصصة ألسبوع آفاق السيناميئ
664 متابعاً لصفحة آفاق عىل تويرت
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البرنامج

4 آذار/مارس
فيلم وثائقي

»حبيبي بيستّناني عند البحر«
ميس دروزة

 | /80DCP/2013 | األردن، وأملانيا، وفلسطني، وقطر
بالعربية مع ترجمة إىل اإلنغليزية

كتابة وإخراج: ميس دروزة | تصوير سيناميئ: أرليت جرياردو، 
وجود غوراين | موسيقى: سنتيا زافني | توليف: فارتان أفاكيان 

 | )The Imaginarium Films إنتاج: رىل نارص )رشكة |
 |)Mengamuk Films منتج مساعد: ميشيل باالجي )رشكة

مستشارة فنية: هالة العبد الله

»حبيبي بيستّناين عند البحر« هو فيلم وثائقي شاعري يروي 
قّصة مخرجة تقّرر زيارة موطنها فلسطني للمرة األوىل. 

فتغادر واقعاً منعزالً وتتبع حبيباً مل تلتِق به من قبل اسمه 
حسن، وهو فنان فلسطيني يكتشف عاملاً جمياًل ومثالّياً. 
وتشتبك يف هذا الفيلم الحقيقة والخيال لطرح سؤال عن 

مكان بعيد املنال، وعن الحاجة إىل العيش يف األحالم.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»خالف الشباب الذين التقيت بهم يف القدس افرتاضات 
الساذجة عن الفلسطينّي »تحت االحتالل«. وكم كنت 

مخطئة حني ظننُت أّنهم متعبون ومحّطمون ومقموعون، 
فُهم يتمّتعون بقّوة كبرية ورؤية ملفتة! والواقع أّن كّل من 
صادفته يف تلك الرحلة كان ينبض بالحياة، أسواء كان يافعاً 

أم بالغاً أم مسّناً!«
— ميس دروزة )األردن(  
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5 آذار/مارس
فيلم وثائقي

»أريج«
فيوال شفيق 

إخراج: فيوال شفيق | تصوير سيناميئ: طالل خوري | تصميم 
ودمج األصوات: فلوريان ماكاردت | دراماتورجيا: هاين غانم 

| توليف: دورين إغنازوسيك | إنتاج: فيوال شفيق | منتج 
تنفيذي: إيهاب أيوب )رشكة كوالج لإلنتاج الفني، القاهرة(

ماذا لو شهدت حدوث ثورة ولكن األمور باتت تزداد سوءاً؟ 
ماذا لو وقع وطنك يف حالة خراب من دون بوادر إعادة 

إعامر؟ كيف ميكنك التأقلم مع ذلك؟ ميكنك إما أن تشعر 
بالغضب واالشمئزاز واالكتئاب، أو أن تختبئ يف ذكريات 

ماٍض ذهبّي وىّل... 
أربعة أشخاص، وثورتان، وقّصة مدينة مرصّية مدّمرة...

مقتطف من الجلسة الحوارية
»بدأت تصوير فيلمي بنّية استكشاف تاريخ األقرص. ولكن، 
بعد ثورة 25 يناير، طغت عىل هذه القصة األحداث التي 

شهدتها القاهرة، وما عاد بإمكان فيلمي أن يكون مجرّد 
استكشاف يخّصني وحدي. ورسعان ما أصبح الفيلم يتناول 

، تتداخل فيها رسدّيات كثرية.« قّصة مدينة يف طور التغريُّ
— فيوال شفيق )مرص(
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6 آذار/مارس
فيلم وثائقي

»بيت التوت«
سارة إسحق

 |DCP/65/2013/سوريا، ومرص، واململكة املتحدة، واليمن
بالعربية مع ترجمة إىل اإلنغليزية

كتابة وإخراج: سارة إسحق | تصوير سيناميئ: جنفييف 
بيكنل، وسارة إسحق | هندسة صوت: سارة إسحق | 

موسيقى: أحمد الشيبة | توليف: دعاء فاضل وسارة إسحق 
| إنتاج: ديانا الجريودي )رشكة »بروأكشن«(| فريق اإلنتاج 
 ،SEEN Films املساعد: مصطفى يوسف من رشكة إنتاج
وسارة إسحق )رشكة SETARA FILMS(، ومبادرة سوق 

ديب السيناميئ »إنجاز«

ترعرعت سارة يف اليمن ألب ميني وأم اسكتلندية. يف سنوات 
املراهقة، بدأت قيود مجتمعها تضيق الخناق حولها بشكل 

متزايد. وحني بلغت سّن السابعة عرشة، قّررت أن تسافر إىل 
اسكتلندا حيث تقيم أّمها راهناً. وقد وافق أبوها عىل ذلك 
رشط أن تعده بعدم التخيّل عن جذورها اليمنية، فقطعت 

هذا الوعد بيد أّنها مل تستطع الحفاظ عليه.

يف العام 2011، وبعد مرور عرش سنوات، عادت سارة إىل 
اليمن بعد أن أصبحت امرأة مختلفة ومستعّدة ملواجهة 

بيتها العائيل وماضيها، وإعادة االتصال بجذورها املقطوعة 
منذ زمن طويل. وبخالف توّقعاتها الشخصية، عادت إىل 

اليمن لتجد عائلتها وبالدها عىل قيد أمنلة من الثورة.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»كان من املهّم أن أخترب الدور الذي تضطلع به الكامريا يف 

ذلك السياق، والدور الذي أّدته النساء حني نزلن إىل الشوارع 
للتظاهر. مل أقصد أن أخرج فيلاًم عن الثورة، بل صدف أّنني 

كنت هناك آنذاك، وكان ال بّد يل أن أستجيب إىل ما كان 
يحدث.«

 — سارة إسحق )اليمن(
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7 آذار/مارس
 فيلم روايئ

»فرش وغطا«
أحمد عبد الله

كتابة وإخراج: أحمد عبد الله | تصوير سيناميئ: طارق 
حفني | هندسة صوت: أحمد مصطفى صالح | موسيقى: 

محمود حمدي | توليف: هشام صقر | إنتاج: محمد حفظي 
)رشكة »فيلم كلينيك«( | منتج مساعد: عمر شامة )رشكة 
»مرشوع«( | بطولة: آرس ياسني، وعمر عابد، ويارا جربان، 

ومحمد ممدوح، وعاطف يوسف، ومريم القويسني

يروي الفيلم رحلة رجل يبحث عن هويته يف األيام األوىل 
الندالع الثورة املرصية. هرب رجل من السجن يف غضون 

االضطرابات الناجمة عن تظاهرات ميدان التحرير يف العام 
2011 وبدأ يبحث يائساً عن الدفء واملأوى يف املناطق 
املحيطة بالقاهرة، وذلك يف إطار آرس ومفعم بالحيوية 

يعكس إحدى النتائج العرضية للربيع العريب.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»يعكس الفيلم صورة عن القاهرة التي ُينظر إليها بعيون 

جديدة، وكأنها تولد مجّدداً.«
— أحمد عبد الله )مرص(
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8 آذار/مارس
ثالثة أفالم قصرية وفيلم وثائقي تجريبي

»القلق«
عيل رّشي

لبنان، وفرنسا/2013،20DCP/ | بالعربية مع ترجمة إىل 
اإلنغليزية

إخراج: عيل رّشي | سيناريو: عيل رّشي وسحر مندور | 
تصوير سيناميئ: عيل رّشي وباسم فّياض | هندسة صوت: 

رنا عيد | توليف: عيل رّشي | إنتاج: عيل رّشي | منتج 
 Ginger مساعد: غالريي إميان فارس | منتج تنفيذي: رشكة

The FDZ :مؤثرات برصية | Production

شهد لبنان عدداً من الهّزات األرضية العنيفة نتيجة موقعه 
الجغرايف عىل خطوط صدع متعّددة. يسرب فيلم »القلق« 

أغوار الكارثة من خالل دراسة التاريخ الزلزايل للبالد.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»حتى وإن كّنا منلك األدوات العلمية لقياس الهزات األرضية، 

فهذا ال يعني أّننا منلك أدىن فكرة حول كيفية التعامل مع 
الكارثة.« 

— عيل رّشي )لبنان(
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»مبنى الدولة«
الريسا صنصور

فلسطني، والدمنارك/9DCP/2012/ |  بالعربية مع ترجمة 
إىل اإلنغليزية

إخراج: الريسا صنصور | كتابة: سورن لند | تصوير سيناميئ: 
جسرب توفرن | توليف صوت: رور سكاو أولسن | موسيقى: 

عايدة نديم | توليف: وليام ديبك سورنسن | مؤّثرات 
رقمية: هرنيك باخ كريستنسن ودانيال مارتينيز | إنتاج: 

 | )The Imaginarium Film وليام ديبك سورنسن )رشكة
منتج تنفيذي: ميشيل مورتن رفسغارد فردريكسن )رشكة 

BEOFILM( | بطولة: الريسا صنصور وليىل صنصور 
ومكسيم صنصور.

فيلم خيال علمّي مّدته تسع دقائق، يطرح مقاربة عملّية 
وديستوبّية ال تخلو من السخرية للأمزق يف الرشق األوسط. 
ويقرتح الفيلم حاّلً عمودّياً لوضع الدولة الفلسطينية، عىل 

شكل ناطحة سحاب واحدة تأوي الشعب الفلسطيني برّمته، 
ويعيشون أخرياً حياة رخاء.
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»حديقة أمل«
ناديا شهاب

العراق، والواليات املتحدة /32/2012/ ديجيتال | بالعربية 
مع ترجمة إىل اإلنغليزية

إخراج: ناديا شهاب | تصوير سيناميئ: ناديا شهاب | دمج 
األصوات: فيليب بركينز | توليف: سارة معموري وناديا 
شهاب | إنتاج: ناديا شهاب | منتج مشارك: لهيب جّدو

تشاركت أمل ومصطفى حياة طويلة معاً يف شامل العراق. 
حني قّررت أمل ترميم بيتهام بعد عقد من الحرب، انكفأ 

مصطفى إىل الحياة الربية يف حديقته، حيث واجه نظرات 
حفيدة أخته الفضولية وكامريتها. »حديقة أمل« هو لقطة 

حميمة لحياة تقف عىل تخوم الدمار والتجديد، وهو صورة 
غري متوقعة عن امرأة ورجل يتحّدران من أصول تركامنية 

ويحاوالن امليض قدماً يف عراق جديد ُتزهر فيه الحياة حتى 
يف سكون الليل.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»أردت فرصًة للتواصل مع عائلتي وجذوري يف الوطن.«

— ناديا شهاب )عراق(
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»طيور أيلول«
سارة فرنسيس

لبنان، وقطر /93DCP /2013/ | بالعربية مع ترجمة إىل 
اإلنغليزية

إخراج: سارة فرنسيس | تصوير سيناميئ: نديم صوما | 
هندسة صوت: ستيفان ريفز وسارة فرنسيس | موسيقى: 
 ”Under the Carpet“ ستيفان ريفز وجواد نوفل. ألبوم

)تحت السجادة( – ستيفان ريفز وفادي طّبال وبايد كونكا | 
توليف: زينة أبو الُحسن وفرح فايد | إنتاج: سارة فرنسيس | 

املنتجة التنفيذية: جوانا صليبا

تستكشف كامريا املخرجة شوارع مدينتها بريوت من خلف 
زجاج حافلة رّكاب صغرية تجول شوارع العاصمة. وعىل 

طول الطريق، ُيدعى بعض األشخاص للتعبري عن شعور أو 
حالة شخصية ما يف الحافلة التي تغدو أشبه بكريّس اعرتاف 

متنّقل. وكّل واحد منهم عبارة عن وجه وجسد ووضعية 
وصوت وموقف وشعور ووجهة نظر وذاكرة. واعرتافاتهم 
صادقة ومبارشة وحميمة. ولكن، رسعان ما تفرغ الحافلة 
من الرّكاب لتطوف حول بريوت مجّدداً، من غري هوادة، 

بحثاً عن يشء أو شخص ما.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»أردت أن أصنع فيلاًم يبطئ الوترية التي نتحرّك فيها 

ويأخذنا أبعد من ضجيج بريوت املستمر.« 
— سارة فرنسيس )لبنان(
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9 آذار/مارس

»موج«
أحمد نور

مرص، واملغرب /70DCP/2013/ | بالعربية مع ترجمة إىل 
اإلنغليزية

كتابة وإخراج: أحمد نور | تصوير سيناميئ: أحمد فتحي | 
تصميم ودمج األصوات: إميل عوض | موسيقى: ماركوس 

أوست | توليف: سيمون الهرب ومريم عمروي | اإلرشاف عىل 
فريق الرسوم املتحّركة: شادي أبو العيون السود وياسمني 

فرني | إنتاج: أحمد نور )رشكة »موج« لإلنتاج السيناميئ( | 
املنتجة املشاركة: ليىل الرتييك )املغرب(

انطلقت رشارة الثورة املرصية يف مدينة السويس العظيمة، 
ويروي فيلم »موج« قّصتها الكاملة. ويدعو املخرج، الذي 

يبلغ الثالثني والذي ُولد يف السويس، املشاهدين إىل مشاركته 
نظرته التأّملية الداخلية عىل مراحل خمس خاّصة جّداً 

من فصول حياته. وقد لجأ املخرج إىل اعتامد صوته ليكون 
صوت الراوي، وإىل مشاهد تستخدم الصور املتحّركة، إضافًة 

إىل األسلوب الشاعري يف الصوت والتصميم والتصوير، من 
أجل وصف البنية الذهنية والنفسية ملا يسّمى »جيل الثورة 
املرصية«، ساعياً إىل إعادة بناء الوقائع املتعّلقة بتاريخ مرص 

القريب والبعيد.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»يعيش اإلنسان حياته ما بني املّد والجزر. ويذّكر صوت 

ارتطام املياه طوال الفيلم بأن مثة دامئاً تغيري سيطرأ وأّنه لن 
يتوّقف أبداً.« 

— أحمد نور)مرص(

16



10 آذار/مارس

»موسم الحصاد«
ميس دروزة ونسيم أمعوش وأريج سحريي وسامح زعبي
فرنسا، وفلسطني، واإلمارات العربية املتحدة /82/2012/ 
ديجيتال | بالعربية واألمازيغية والفرنسية مع ترجمة إىل 

اإلنغليزية

إخراج: ميس دروزة ونسيم أمعوش وأريج سحريي وسامح 
زعبي | إنتاج: رائد أنضوين )رشكة »زينة« لإلنتاج السيناميئ( 

| املنتجة التنفيذية: باملري بادينييه | الفريق املشارك يف 
اإلنتاج: قناة آر-ت الفرنسية، ورشكة Dar Films لإلنتاج، 

ومنظمة ديب للرتفيه واإلعالم، ومبادرة سوق ديب السيناميئ 
»إنجاز«

»موسم الحصاد« هو فيلم وثائقي طويل يتأّلف من أربع 
رسدّيات شخصّية تتناول كّلها مسائل الهوية وانتقالها من 
جيل إىل آخر. تعكس هذه األفالم األربعة التي صّورت يف 

أربع مدن مختلفة التجارب الشخصية للمخرجني واألماكن 
التي قدموا منها. تخرتق هذه األفالم األربعة الحدود 

الجغرافية والسياسية لتبدع مرشوعاً فنّياً واحداً مشرتكاً.
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11 آذار/مارس

»هرج ومرج«
نادين خان

مرص /76DCP /2012/ | بالعربية مع ترجمة إىل الفرنسية

إخراج: نادين خان | كتابة سيناريو: محمد نارص | تصوير 
سيناميئ: عبد السالم موىس | توليف: دينا فاروق | إنتاج: 

رشكة »ويكا« لإلنتاج | بطولة: أينت عامر ومحمد فراج 
ورمزي ليرن وصربى عبد املنعم وهاين املتناوي وأسامة محمد 

عطية

يروي »هرج ومرج« قصة حب ضائع يف جّو مثري للجدل. 
منال وزيك ومنري شباٌب يف العرشينات من العمر يعيشون 

يف مجتمع محيّل ضّيق يلّبي الحاجات األساسية لسّكانه، بيد 
أّن الفوىض واالضطراب يسودان فيه. وقد حدث أن وقع 

الشاّبان يف حّب الفتاة نفسها التي رسعان ما يراهنان عليها 
يف مباراة كرة قدم: فالفائز يتزّوج منال. ويعكس الفيلم حياة 

شبيبة تهوى كرة القدم ولعب »البالي-ستايشن«، وينقل 
طريقتهم يف التعامل مع مشاعرهم يف مجتمع يزداد انغالقاً 

وانعزاالً عاّم يدور حوله.

مقتطف من الجلسة الحوارية
»كان هديف من إخراج هذا الفيلم تطبيع الحياة اليومية 

الفوضوية التي يعيشها سّكان املناطق الفقرية. فلهذه 
املجتمعات قواعدها الخاصة، وال أريد أن يشّكل هذا األمر 

وصمة عار عىل جبينها.« 
— نادين خان )مرص(
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عّزز أسبوع آفاق السيناميئ حضور آفاق يف وسائل اإلعالم األساسية، أي يف 
الصحف واإلذاعة والتلفزيون، ودعم رسالتها الرامية إىل ترويج اإلنتاجات الفنية 

التجريبية وغري التجارية.
يف 25 شباط/فرباير، أي قبل عرشة 
أيام من انطالق املهرجان، عقدت 
آفاق مؤمتراً صحافّياً يف مكتبها يف 

شارع الحمرا، بريوت، قّدم يف خالله 
املدير التنفيذي، أسامة الرفاعي، ومديرة الربامج السينامئية، رميا املسامر، 

املبادئ الرئيسة التي دفعت إىل إقامة أسبوع آفاق السيناميئ، واآلمال املتوّخاة 
من خالله.

المؤتمر الصحافي آلفاق
إضافًة إىل مساعدة امللحقة الصحافية زينة صفري، ضّم املشاركون يف املؤمتر 

الصحايف ألسبوع آفاق السيناميئ:
صحيفة القدس العريب )زهرة مرعي(

مجلة )نايلة راشد(
صحيفة السفري )نديم جرجورة(

موقع النرشة
صحيفة األخبار )روان(

صحيفة إيالف اإللكرتونية
قناة امليادين )محمد حجازي(
ANB الشبكة العربية لألخبار

نرشة أخبار إل.يب.يس )ميثم قصري(
قناة املستقبل )باميال ناب(

نبيل اسامعيل
قناة إل.يب.يس الفضائية )رينا أبو شقرا(

الترويج والتغطية 
اإلعالمية
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ُوّزع عىل املشاركني ملف صحايف تضّمن كتّيبات باللغتني العربية واإلنكليزية 
عن برنامج أسبوع آفاق السيناميئ، وأجريت مقابالت مع فريق عمل آفاق 

إللقاء نظرة أكرث عمقاً عىل الدافع إلقامة هذه املبادرة الجديدة. 

صحيح أّن نشاط آفاق األسايس يكمن يف توزيع املنح، ولكن مع منّو شبكتها، 
بدأت تضطلع شيئاً فشيئاً بدوٍر اسرتاتيجّي من خالل الجمع بني املستفيدين 

من منحها، وتوفري الدعم الفني لهم، ونرش الوعي الثقايف وحّس تقدير 
الحركات الثقافية املعارصة يف العامل العريب. 

وقد عرض الكثري من القنوات التلفزيونية واإلذاعية البارزة املقابالت التي 
أجريت مع مديرة الربامج السينامئية يف آفاق، رميا املسامر، يف األيام التي 

سبقت العرض االفتتاحي ألسبوع آفاق السيناميئ.

شملت املقابالت التلفزيونية واإلذاعية والصحافية التي أجريت مع مديرة 
الربامج السينامئية يف آفاق، رميا املسامر، يف األيام التي سبقت العرض 

االفتتاحي ألسبوع آفاق السيناميئ، ما ييل:
قناة امليادين

صحيفة إيالف اإللكرتونية
قناة املستقبل

إل.يب.يس الفضائية )برنامج »شوبيز« وبرنامج »ِب بريوت«(
قناة الجديد

صحيفة لوريان لوجور
صحيفة القدس العريب

راديو البلد
إذاعة يريفان

ليلة االفتتاح
كذلك تأّلقت ليلة افتتاح أسبوع آفاق السيناميئ يف 4 آذار/مارس يف سينام 

مرتوبوليس بالتغطية الصحافية والتلفزيونية وبحضور حشٍد من أبرز 
الشخصّيات يف املشهد الفني والثقايف املعارص. وقد بادرت القنوات التالية إىل 

إجراء تقارير حول ليلة االفتتاح:
قناة العربية )برنامج »صباح العربية«(

صحيفة إيالف اإللكرتونية
قناة الجديد )نرشة األخبار(

قناة إم.يب.يس
قناة املستقبل )أخبار الصباح(

قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(
وكالة »رويرتز« لألنباء

مقابالت وجهًا لوجه
يرّس آفاق أّنها أتاحت فرصاً كثرية أمام املخرجني املستقّلني لرتويج أعاملهم 

عىل نطاق إعالمي أوسع ماّم هو متاح لهم عادًة. إّن سّد الفجوة بني الشائع 
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والتجريبي، وبني الرتفيهي واملحّفز عىل التفكري، رضوري لتعزيز فهم املجتمع 
ملدى عمقه وتقدير املواهب التي يضّمها.

ميس دروزة
استديو برنامج »ِب بريوت« )قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا(

قناة الجديد )نرشة األخبار(  
قناة العربية )أخبار العربية(  

صحيفة إيالف اإللكرتونية  
قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  

وكالة »رويرتز« لألنباء  
قناة املستقبل )أخبار الصباح(  

فيوال شفيق
استديو برنامج »ِب بريوت« )قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا(

قناة الجديد )نرشة األخبار(  
صحيفة إيالف اإللكرتونية  

قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  

سارة إسحق
استديو »أخبار الصباح« )قناة املستقبل(

استديو برنامج »ِب بريوت« )قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا(
قناة الجديد )نرشة األخبار(  

صحيفة إيالف اإللكرتونية  
قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  

أحمد عبد الله
مقابلة مع الناقد السيناميئ هوفيك حبشيان – صحيفة »النهار«

قناة الجديد )نرشة األخبار(  
صحيفة إيالف اإللكرتونية  

قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  

عيل رّشي
صحيفة إيالف اإللكرتونية

قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(

ناديا شهاب
قناة الجديد )نرشة األخبار(

صحيفة إيالف اإللكرتونية
قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(

سارة فرنسيس
استديو برنامج »ِب بريوت« )قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا(

قناة الجديد )نرشة األخبار(  
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قناة العربية )أخبار العربية(  
صحيفة إيالف اإللكرتونية  

قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  
وكالة »رويرتز« لألنباء  

قناة املستقبل )أخبار الصباح(  
املوقع اإللكرتوين ملعهد الدوحة السيناميئ  

أحمد نور
استديو برنامج »ِب بريوت« )قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا(

قناة الجديد )نرشة األخبار(  
صحيفة إيالف اإللكرتونية  

قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  
املوقع اإللكرتوين ملعهد الدوحة السيناميئ  

نادين خان
استديو »أخبار الصباح« )قناة املستقبل(

استديو برنامج »ِب بريوت« )قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا(
قناة الجديد )نرشة األخبار(  

صحيفة إيالف اإللكرتونية  
قناة إل.يب.يس الفضائية وقناة روتانا سينام )برنامج »شوبيز«(  

رميا مسامر، مديرة الربامج السينامئية يف آفاق
املوقع اإللكرتوين ملعهد الدوحة السيناميئ
املوقع اإللكرتوين لقناة الجزيرة الوثائقية

أسامة الرفاعي، املدير التنفيذي آلفاق
قناة امليادين
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المحترفون الذين تمّثلوا في 
أسبوع آفاق السينمائي

إخراج

أحمد عبد الله 

أحمد نور 

عيل رّشي 

أريج سحريي

الريسا صنصور 

ميس دروزة 

ناديا شهاب 

نادين خان

نسيم أمعوش

سامح زعبي

سارة فرنسيس 

سارة إسحق 

فيوال شفيق

تصوير سينمائي

عبد السالم موىس

أحمد فتحي

أرليت جرياردو

جسرب توفرن

جنفييف بكنيل

جود غوراين

نديم صوما

طالل خوري

طارق حفني

هندسة صوت

أحمد مصطفى صالح

إميل عوض

فلوريان ماكاردت

رنا عيد

رور سكاو أولسن

فيليب بركينز

أحمد مصطفى صالح

ستيفان ريفز

موسيقى

أحمد الشيبة

عايدة نديم

سنتيا زافني

دينا فاروق

  Redeye Films رشكة
لإلنتاج )وليام ديبك 

سورنسن(

رشكة SEEN Films لإلنتاج 
)مصطفى يوسف(

 SETARA Films رشكة
لإلنتاج )سارة إسحق(

رشكة »ويكا« لإلنتاج

جاد نوفل

محمود حمدي

ماركوس أوست

ستيفان ريفز

 Under the Carpet ألبوم
)تحت السجادة(

رسوم متحّركة

شادي أبو العيون السود

استشارة فنية

هالة العبد الله

سيناريو

سحر مندور

محمد نارص

مؤثرات بصرية

The FDZ

مؤّثرات رقمية

دانيال مارتينيز

هرنيك باخ كريستنسن

توليف

دعاء فاضل

دورين إغنازوسيك

فرح فايد

هشام صقر

مريم عمروي

سارة معموري

سيمون الهرب

فارتان أفاكيان

وليام ديبك سورنسن

زينة أبو الُحسن

إنتاج

قناة آر-ت الفرنسية

رشكة BEOFILM )مورتن 
رفسغارد فردريكسن(

رشكة »كوالج« لإلنتاج الفني 
إيهاب أيوب

ورشكة Dar Films لإلنتاج

منظمة ديب للرتفيه واإلعالم

مبادرة سوق ديب السيناميئ 
»إنجاز«

 رشكة »فيلم كلينيك«
)محمد حفظي(

غالريي إميان فارس

 Ginger Production رشكة
لإلنتاج

 The Imaginarium رشكة
Films )رىل نارص( 

جوانا صليبا

لهيب جّدو

ليىل الرتييك

رشكة »زينة« لإلنتاج 
السيناميئ )رائد أنضوين(
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رشكة Little Wanderer لإلنتاج

رشكة »مرشوع« لإلنتاج

رشكة Mengamuk Films )ميشيل 
باالجي(

رشكة »موج« لإلنتاج السيناميئ )أحمد 
نور(

عمر شامة

باملري بادينييه

 The وليام ديبك سورنسن )رشكة
)Imaginarium Film

رشكة »بروأكشن« )ديانا الجريودي(

ياسمني فرني

دراماتورجيا

هاين غانم

تمثيل

عمر عابد

عاطف يوسف

آرس ياسني

أينت عامر

هاين املتناوي

الريسا صنصور

ليىل صنصور

مريم القويسني

مكسيم صنصور

محمد فراج

محمد ممدوح

أسامة محمد عطية

رمزي ليرن

صربى عبد املنعم

يارا جربان
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تتطّلع آفاق إىل تنظيم أسبوعها السيناميئ يف مدينة مختلفة كّل عام، وإىل 
إقامة عروض أخرى عىل نطاق أضيق تكون مكّملة لعروض األسبوع السيناميئ 

للوصول إىل جمهور أكرب. وتشمل املدن التي قد تستضيف أسبوع آفاق 
السيناميئ يف السنوات املقبلة 

القاهرة وتونس والدار البيضاء، 
عىل أن يرتافق ذلك مع عروض أضيق نطاقاً يف عاّمن والكويت عىل األرجح. 

وال تزال العروض التي سُتقّدم يف الخارج قيد البحث، بالتعاون مع مؤّسسات 
ثقافية بارزة.

لدعم آفاق
ساهموا يف برنامج متويل املبادرة و اإلبداع يف العامل العريب 2014

التوقعات

الجهات الراعية
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