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انطلقت  مارس   21-  15 من  الفترة  خالل 
األقصر  "مهرجان  من  الثامنة  الدورة  فعاليات 
الفنان  شرفيًا  ترأسها  التى  األفريقية"،  للسينما 
البوركيني  المخرج  اسم  محمود حميده وتحمل 
كل  من  سينمائيا   29 بحضور  أودراجو"  "إدريسا 
الدول األفريقىةو105 ضيفًا من 36 دولة أفريقية 
لروح  الدورة  هذه  اهداء  تم  وقد  مصر،  بينها  من 
الموسيقار المصري اليوناني اندريا رايدر، ومخرج 
الرسوم المتحركة مصطفى الحسن من النيجر 

والمخرج  صالح،  توفيق  المصري  والمخرج 
السينما  اختيار  تم  كما  هوندو،  ميد  الموريتاني 
التونسية ضيف شرف المهرجان وبهذه المناسبة 
تم عرض ثمانية أفالم تونسية حديثة إضافة إلى 
إصدار كتاب بعنوان )السينما التونسية الجديدة( 
النظرية  والمناهج  اإلعالم  أستاذ  تأليف  من 
البصري  للسمعي  العليا  المدرسة  فى  للسينما 

والسينما بجامعة قرطاج، طارق بن شعبان.

للتاريخ  تعتبر جامعة مفتوحة  تاريخية عظيمة فهى  ذات مكانة  االقصر مدينة  تعد 
االسالمى  العصر  وحتى  الفرعونى  العصر  ثم  التاريخ  قبل  ما  عصر  منذ  االنسانى 
حاضنة  لتكون  اختيارها  يكن  لم  لذلك  فالقبطى،  فالرومانى  اليونانى  بالعصر  مروراً 
لمهرجان االقصر للسينما األفريقية غريبًا، فالمدينة التى جمعت التاريخ قديمًا قادرة 

ايضًا على جمع التاريخ الفنى للشعوب األفريقية فى العصر الحديث. 

األقصر جامعة الفن األفريقى

تحتفى بمهرجان االقصر للسينما األفريقية فى دورته الثامنة

أفريقيا قارتنا -العدد29مايو 2019 مهرجانات أفريقية 
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الذى  المهرجان   
عنوان  العام  هذا  يحمل 
تعيش  أن  "السينما.. 
حيوات أخرى"، تقدم له 385 
فيلمًا من القارة األفريقية وخارجها، 
دولة،   47 من  فيلم   102 اختيار  تم 
على  المشاركة  األفالم  توزيع  وتم 
الروائية  لألفالم  مسابقات  خمس 
الطويلة واألفالم التسجيلية الطويلة 
وأفالم  القصيرة  الروائية  واألفالم 
إضافة  الطلبة  وأفالم  الحريات 
للبرامج الموازية التي تعرض أفالمًا 
وبرنامج  العالم  أنحاء  مختلف  من 
فى  مصر  مثل  وقد  الشرف،  ضيف 
الطويلة  الروائية  األفالم  مسابقة 
"ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد اهلل 
السيد، بينما مثلها فى مسابقة األفالم 
الدرجة"  "نفس  القصيرة  الروائية 
جانب  والى  الدفشي،  مينا  للمخرج 
المصاحبة  والندوات  األفالم  عروض 
عن  دولية  ورشة  المهرجان  نظم  لها 
قدمتها  التسجيلية  األفالم  تطوير 
المصرية- والمنتجة  المخرجة 
إضافة  الطاهري،  جيهان  الفرنسية 
مهارات  لتنمية  محلية  ورشة   11 إلى 
المواهب الفنية فى مجاالت السيناريو 
ألبناء  موجهة  وغيرها  واإلخراج 

األقصر.

شخصيات  سبع  المهرجان  كرم  وقد  هذا 
سينمائية أفريقية من بينها المنتجة التونسية درة 
والمخرجة  لبلبة،  المصرية  والممثلة  بوشوشة، 
فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو، والمخرج 
محمد صالح هارون من تشاد، والممثلة السودانية 
المهرجان  إدارة  اختارت  كما  عمسيب،  فائزة 
للدورة  شرف  كضيف  صبحي  محمد  الفنان 
السيناريست  الثامنة وقامت بتكريمه حيث منحه 
للسينما  "األقصر  درع  المهرجان  رئيس  فؤاد  سيد 

"هنا  فيلمه  عرض  إلى  باإلضافة  األفريقية" 
سعادته  عن  صبحي  محمد  أعرب  حيث  القاهرة"، 
بالتكريم، وخاصة مع عرض فيلمه "هنا القاهرة" 
مكانة  له  ويحمل  أفالمه،  أهم  من  يعتبره  الذي 
إدارة  عقدت  التكريم،  وعقب  بداخله،  جدا  خاصة 
المهرجان ندوة حول الكوميديا فى السينمابحضور 
الفنان محمد صبحي، والمخرج عمر عبد العزيز 
المهرجان، ود. خالد  والسيناريت سيد فؤاد رئيس 

عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما.

جانب من الحضور بالمنتدى

الفنان محمود حميدة يرحب بالحضور 
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	              حفل االفتتاح: 
حفل  انطلق  الكرنك  معبد  من 
لمهرجان  الثامنة  الدورة  افتتاح 
االقصر للسينما األفريقية بمشاركة 
وفد من تونس يضم 30 سينمائيًا من كبار صناع 
السينما فى تونس من بينهم درة بوشوشة والمخرج 
الباهى  رضا  والمنتج  والمخرج  بوزيد،  نوري 
التالتلي  مفيدة  والمخرجة  عياد  نجيب  والمنتج 
الخميري"  الدين  "نور  المغربي  المخرج  وحضر 
و"منصور صورا" من السنغال، إلى جانب 180 ضيف 
محمود  حضر  المصريين  النجوم  ومن  أفريقي، 
صبري  خليل،  أمينة  خياط،  باسل  لبلبة،  حميدة، 
محمد  سلوى  سليم،  مي  العزيز،  عبد  فواز، طارق 
نسرين  محمود،  اهلل  عبد  أحمد  هال،  منى  علي، 
العزيز  عبد  عمرو  العيلي،  حمزة  بشرى،  أمين، 

وإلهام شاهين.
وقد حرصت إدارة المهرجان فى حفل االفتتاح 
على تكريم الفنانة لبلبة، التى أعربت عن سعادتها 
الصور  من  عدًدا  والتقطت  بالتكريم  البالغة 

التذكارية.
شعار  تحت  المهرجان  فعاليات  تضمنت  كما 
للسينما  مالمو  بمهرجان  احتفاءاً  مالمو"  "ليلة 
السينما  صناعة  دعم  فى  ودوره  بالسويد  العربية 
الماضية  الست  السنوات  خالل  وتحوله  العربية، 

فى  العربي  للفيلم  مهمة  نافذة  إلى  عمره،  من 
السينما  مهرجان  عرض  حيث  أوروبا،  شمال 
بمهرجان  المشاركة  األفالم  أحد  األفريقية 
الفلسطينية  للمخرجة  "واجب"  فيلم  وهو  مالمو، 
آن مارى جاسر، وتصوير أنطوان هيبريل ومونتاج 
وصالح  بكرى،  محمد  وتمثيل  كوميتس،  جاك 
بكرى وماريا زريق، ورنا علم الدين، وتدور أحداثه 
أبوشادي  األب  بين  المضطربة  العالقة  حول 
زفاف  بقرب  خباياها  تتكشف  والتى  شادى،  وابنه 
قادًما  لفلسطين  شادى  يعود  حيث  شادى،  شقيقة 
من العاصمة اإليطالية روما، حيث يعمل مهندًسا 
بين  ومن  شقيقته،  زفاف  حفل  بتنظيم  ليشارك 
حفل  حضور  دعوات  توزيع  هو  شادي  به  يكلف  ما 
والجيران  والقارب  األهل  على  بالمرور  الزفاف 
األعرف  بحسب  باليد،  لهم  الدعوات  وتسليم 

والتقاليد العربية بفلسطين.

مبادرة  إطالق  العام  هذا  دورة  شهدت  كما 
"الفن للجميع" تحت رعاية الدكتورة "إيناس عبد 
األقصر  مهرجان  وقيادات  الثقافة  وزيرة  الدايم" 
السرطان  مرضى  لدعم  األفريقية  للسينما 
بمحافظات الصعيد الذين يتلقون العالج المجاني 
األورام  لعالج  األورمان  شفاء  مستشفى  داخل 
مدير  الحسيني"  "عزة  صرحت  حيث  باألقصر، 

إطالق مبادرة "الفن للجميع" تحت رعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة وقيادات مهرجان األقصر 
للسينما األفريقىةلدعم مرضى السرطان  بمستشفى شفاء األورمان لعالج األورام باألقصر
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إدارة  بأن  المهرجان،  عام 
كل  حريصة  المهرجان 
نجوم  اصطحاب  على  عام 
مرضى  لزيارة  الفن 
الدعم  وتقديم  السرطان 

المعنوي لهم، وذلك كدور 
رئيسي من أهداف مهرجان 
وهو  األفريقى  األقصر 
المجتمعية،  المشاركة 
المستشفى  وأن  خاصًة 
السرطان  مرضى  يخدم 
مصر  صعيد  محافظات  من 

وبالمجان تمامًا.

وعلى هامش الفعاليات 
لبت أسرة المهرجان والفنان "محمد 
والشيخ  العماري  منشية  أهالي  دعوة  صبحي" 
بمريديه  اجتمع  الذي  المرتضى"  "أحمد  الجليل 
مواطن   1000 من  أكثر  مع  حديث  ودار  ومحبيه 
أقصري حول دور الفن وأهميته فى وعي اإلنسان 

وبنائه. 

وفي كلمته قال النجم "محمد صبحي" : الفن 
هو أرقى شيء فى الوجود ألنه يبني وجدان الشعوب 
وهو هبة من اهلل وحينما نبتذله أو نسفهه سيكون 
اإلنسان  هدم  ولو  اإلنسان  يهدم  النه  نرفضه  فن 
شيء،  بأي  أو  األسرة  أو  بالوطن  عالقة  له  فليس 
وجدانك  على  حافظ  إذا  جداً  كبير  دوره  فالفن 
بين  تعارض  فال  وعقلك  ومشاعرك  وإحساسك 
الفن والثقافة عندما تكون غايتها هي بناء اإلنسان 
الجمال  نحب  اهلل  خلقنا  لهذا  جميل  شيء  والفن 
واضاف: علي الشباب المتخرج حديًثا أن يفكر فى 
العمل وليس مجرد التخرج والحصول علي شهادة 
للوطن  االنتماء  علي  واالهالي  الشباب  واحس 

واالسرة واهلل جميل يحب الجمال

حفل الختام : 	

جاء حفل ختام الدورة الثامنة من 
األفريقية  للسينما  األقصر  مهرجان 
األقصر بحضور عدد كبير من  ثقافة  فى قصر 
افتتح  حيث  األفارقة،  األفالم  وصناع  الفنانين 
الفنان محمود حميدة الحفل بتوجيه كلمة شكر 
ألهالي محافظة األقصر، فى حين شكرت الممثلة 
الحتفائه  المهرجان  المسعود"  "ريم  التونسية 
الثامنة  الدورة  التونسية ضمن فعاليات  بالسينما 
أعرب  كما  العالم،  أمهات  لكل  التهاني  وقدمت 
الذي  بالتكريم  سعادته  عن  ياسين  آسر  الفنان 
أن  الفنية، وتمنى  أعماله  حصل عليه عن مجمل 
فى  المهرجان  يتبعه  تقليد  الشباب  تكريم  يكون 
المهرجان  جوائز  إعالن  أعقبها  ثم  دوراته،  كل 

التى كانت كاألتى: 

للسينما  األقصر  مهرجان  الفبريسي-  جائزة 
للمخرجة  الزمان"  آخر  "حتى  لفيلم  األفريقية 
فى  اإلبداعي  ألسلوبه  الجزائر  من  شويخ  ياسمين 
استعراض صراع الحضارات، والستخدامها الحساس 
السينمائية  للغة  المفارقة  من  يخلو  ال  والذي 
وخاصة لموهبتها فى عملها مع الممثلين الرائعين.

أسرة المهرجان والفنان محمد صبحي وتلبية  دعوة أهالي منشية العماري والشيخ الجليل أحمد المرتضى



62

التي  الكاشف  رضوان  جائزة  علي  وحصل 
تمنح من قبل مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
للسينما  األقصر  لمهرجان  والمنظمة  المؤِسسة 
للمخرج  باتا"  "اباتا  الموزمبيقي  الفيلم  األفريقية 
سول دي كارفالو لكونه أحسن فيلم تناول قضية 

أفريقية.

تنويه  علي  حصل  الطلبة،  أفالم  مسابقة  وفي 
إخراج   - أتكلم"  ال  أسمع  ال  أرى  "ال  فيلم  خاص 
للسينما،  العالي  المعهد  إنتاج  جاد-  مصطفى 
تأثير  يناقش  متميز  تحريك  فيلم  لكونه  وذلك 
إلى  تحويله  وكيفية  اإلنسان  على  التكنولوجيا 
بعالقاتة  المجتمع  على  التحول  هذا  وتأثير  آلة 
ذو  سينمائي  بأسلوب  الفيلم  وتميز  المتشابكة 

رؤية عميقة للواقع اإلنساني المعاصر.

أما جائزة أحسن فيلم، نالها فيلم "الفن شارعنا" 
-إخراج نفرتاري جمال- إنتاج الجامعة الفرنسية 
وقدرته  المجتمع  على  الفن  تأثير  الفيلم  وناقش 
أفكارهم  ومناقشة  البسطاء  وعي  تشكيل  على 
الجدية  بين  تجمع  مشاهد  خالل  من  وإسعادهم 
بأسلوب  الراقي  التشكيلي  والحس  والبساطة 
الحياة  واقع  عن  يعبر  ومكثف  بليغ  سينمائي 

اليومية فى األحياء الشعبية.

علي  حصل  القصيرة،  األفالم  مسابقة  وفي 
"سيجا"  فيلم  التحكيم  لجنة  من  خاص  تنويه 
بأغلبية  الصومال،  من  إبراهيم  إيديل  للمخرجة 
التصويت إلختياره المتميز لمناقشة أزمة شائعه 

من منظور مختلف وغير تقليدي.

فيلم  إلى  فذهبت  فني  إسهام  أفضل  جائزة  أما 
"ألس" للمخرج فيصل بن أغرو- المغرب، بأغلبية 
لجنة  وجائزة  فني،  إسهام  أفضل  على  التصويت 
التحكيم الخاصة ذهبت إلى فيلم "قرابين" للمخرج 
توني كوروس - كينيا لتميزه فى الحكي وتناوله 

لقضية حرجة وهامة للغاية بشكل ساخر.

قصير  فيلم  ألحسن  الكبرى  النيل  وجائزة 
الدين  عز  للمخرج  "األراضي"  لفيلم  فذهبت 
مذهلة  بحرفية  تميز  والذي  الجزائر   - القصري 
وناقش قضية ثقيلة سياسًيا بصدق وبشكر مفعم 
تناول  إلى أسلوبه اإلنساني فى  بالمشاعر، إضافة 

العالقة بين األب واإلبن.

وفي مسابقة أفالم الحريات، حصل علي جائزة 
للمخرجة  النهرين"  "بين  فيلم  فني  إسهام  أفضل 
ُمنّير - سوريا 2018، وهو فيلم تسجيلي يدعو  مايا 
ال  واإليمان  الفن  وأن  األديان  بين  التسامح  لقيمة 

أحد الشباب األفريقى وحديث باحدي الجلسات 
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يتعارضان وإنما يعبران عن نوازع الروح البشرية.

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فحصل عليها فيلم 
ينبذ الحرب ويدعو للسالم من خالل معاناة شخصين فى 
أدغال كانت أرحم عليهم من العالم الخارجي وهو فيلم 

رحمة األدغال- رواندا 2018 - إخراج جويل كاركيزي.

فيلم  ألفضل  ضيف  أبو  الحسيني  جائزة  ذهبت  بينما 
عن الحريات لفيلم يمثل صرخة بلغة سينمائية ناضجة 
المتألمين  جميع  عن  بالنيابة  إنسان،  معاناه  واقع  من 
والمهمشين فى العالم وهو فيلم "طفح الكيل" – المغرب 

2018 – إخراج محسن بصري.

التسجيلية  األفالم  تحكيم  لجنة  جائزة  وجاءت 
البعيد"  "الحلم  الفني  اإلسهام  جائزة  كالتالي،  الطويلة 
لشكله  وألمانيا  مصر   - دومكه  ويوهانا  عمارة  لمروان 

السردي المبتكر وتناوله لقضية تمس الشباب.

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "همس الحقيقة 
فى أذن القوة" لشاميال سادات - جنوب أفريقيا وهو فيلم 
تمكن من إبراز شخصية متميزة ونضالها من أجل الحق 

والعدالة رغم العوائق المختلفة وعدم التقبل.

"المحارب  فيلم  عليها  حصل  الكبرى  النيل  وجائزة 
الضائع" لنسيب فرح وسورين ستين جيسببير – الصومال 
والدنمارك لرؤيته الشخصية لقصة شديدة الخصوصية 

وإعطائها بعد إنساني وعالمي فى الوقت ذاته.

الطويلة  الروائية  االفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  أما 
تونس  من  سينمائية  منتجة  بوشوشة  درة  من  والمكونة 

والشيخ عمر سيسوكو: مخرج وكاتب سيناريو من مالي 
ونور الدين لخمري مخرج وكاتب سيناريو من المغرب 
مشاهدة  وبعد  مصر  من  موسيقي  مؤلف  داود  وراجح 
عشرة أفالم من عدة بلدان افريقية، إنتهت باإلجماع على:

منح تنويه خاص للفيلم التونسي "فى عينيا" للمخرج 
نجيب بالقاضي وذلك للقيمة اإلنسانية لموضوع الفيلم 
وأيًضا  بالتوحد،  المريض  البنه  األب  عالقة  خالل  من 

القيمة الفنية المتميزة لدور اإلبن.
جائزة أحسن اسهام فني فى فيلم روائي طويل وحصل 
أفريقيا  جنوب  من  بجلدي"  الشتاء  "خيط  فيلم  عليها 
المتميز  الفني  لمستواه  وذلك  كوبيكا،  جميل  للمخرج 
اإلنسان  تضحية  حول  يدور  الذي  موضوعه  وأهمية 

وتطلعه إلى الحرية.
جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي الطويل 
للمخرج  خارجي"  "ليل  المصري  الفيلم  عليها  وحصل 
معاناة  كشف  على  لحرصه  وذلك  اهلل،  عبد  أحمد 
وعلى  ومبهج،  وممتع  مبسط  بشكل  الحياة  وتناقضات 
الرغم من محلية الموضوع إال انه يتخطى هذه المحلية 

ليصنع فيلما حديثا ذو طابع يتخطى حدود الوطن.
جائزة النيل الكبرى ألحسن فيلم روائي طويل وحصل 
صامويل  للمخرج  كوجو"  "دفن  الغاني  الفيلم  عليها 
بازاويل، وذلك لمعالجته الشاعرية والشخصية لمشاعر 
السينماتوجرافية  نظرته  وأيًضا  بالذنب،  اإلحساس 

المتميزة والعميقة.
إعداد:مروة عبد العليم


