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اختيــار الربــاط كعاصمــة للثقافــة  اإلفريقيــة لهــذا العــام يعكــس اهتــ;م اململكــة املغربيــة بقارتهــا األم.. ويعكــس أيضــا وعــى 
املنظــ;ت املتخصصــة ىف إفريقيــا بالــدور الــذى تلعبــه اململكــة املغربيــة لصالــح إفريقيــا ىف كافــة املجــاالت.

واحتفــاء الســين; ىف املغــرب بهــذه املناســبة ممثــال ىف مهرجــان الربــاط لســين; املؤلــف أحــد أهــم وأعــرق املهرجانــات ىف مدينــة 
الربــاط العريقــة واململكــة املغربيــة.. وقــع عــىل عاتقــه القيــام باحتضــان مدينــة الربــاط لهــذا الحــدث الهــام وكان التعــاون مــع 
مهرجــان األقــرص للســين; اإلفريقيــة كرشيــك، لــه العديــد مــن االنشــطة  بــm  املهرجانــm الشــقيقm وإداراتهــ; تلــك الرشاكــة التــى 
تؤكــد عــىل عمــق العالقــات بــm مــرص واملغــرب  وكذلــك لعمــل أنشــطة واحتفاليــات  تــربز أهميــة الســين; اإلفريقيــة وتدعــم صناعة 
الســين; ىف هــذه املناســبة، الربــاط عاصمــة الثقافــة اإلفريقيــة  لتصبــح الربــاط ىف هــذا العــام عاصمــة  للســين; اإلفريقيــة تضــئ 

باألفــالم اإلفريقيــة املتوجــه بالجوائــز ىف املهرجانــات املختلفــة وكذلــك بحضــور نجــوم صناعــة الســين; ىف قارتنــا الســمراء.
وتقيــم حــال الســين; ىف الــدول الـــ ٥٤ ومشــاكلها مــن خــالل النــدوات  واملائــدة املســتديرة وكذلــك النــرشات املتخصصــة ىف حــال 
الســين; اإلفريقيــة شــكرا إلدارة الربــاط لســين; املؤلــف عــىل القيــام بهــذا الــدور تجــاه إفريقيــا. ونأمــل ىف أن نوفــق ىف االحتفــاء 

بالربــاط عاصمــة للثقافــة الســين;ئية اإلفريقيــة تحيــا الســين;.. تحيــا إفريقيــا.
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هــى ســين; الشــغف، ســين; الحيــاة، ســين; تحــ� 
همــوم شــعوبها وتُحــا� حياتهــم اليوميــة بأفراحهــا 
ــا  ــق وبصمته ــا العري ــا تاريخه ــين; له ــا، س وأتراحه
الســين;  هــى  العاملــي،  املســتوى  عــىل  الخاصــة 

اإلفريقيــة. 
مــن طنجــة إىل رأس الرجــاء الصالــح، تزخــر القــارة 
تزيدهــا  ال  غنيــة،  ســين;ئية  بتجربــة  الســمراء 
خصوصيــة القــارة وتراثهــا العريــق إال تألقــاً وغنــَى. 
إْذ ال يُنكــر أحــد إســهامات إفريقيــا وجالياتهــا ىف 
الخــارج بشــكل كبــ� ىف الثقافــة العامليــة ىف املجــال 
هوليــوود  �ــوذج  مثــل  واملوســيقي،  الســين;� 
العاملــي.  الســين;�  للمشــهد  واملتصــدر  الناجــح 
ــا  ــن إفريقي ــدر م ــى واملنح ــوروث اإلفريق ــوال امل ول
ــيقية  ــا موس ــدة وألوان ــة جدي ــاً فني ــا أ�اط ــا عرفن مل

متفــردة. 
ــة  ــن منظوم ــزًء م ــا ج ــون لكونن ــا محظوظ ولعلن
الســين; اإلفريقيــة وامتــداداً لهــا، مــن خالل الســين; 
املغربيــة التــى تنهــُل مــن خصوصيــة هــذه الســين;. 
ــة  ــة اللمس ــة الذهبي ــاهد الشاش ــس مش ــُث يلم حي
ــذ أول  ــة من ــ;ل املغربي ــف األع ــة ىف مختل اإلفريقي

أفالمهــا. ملســة تُجســدها خلفيــة أو إيحــاء أو شــعور 
يجــد مكانــه.

بالربــاط  االحتفــاء  مــع  وباملــوازاة  إذاً،  هكــذا 
عاصمــة للثقافــة اإلفريقيــة لســنة 2022، يُخلــد 
ىف  املؤلــف  لســين;  الــدوىل  الربــاط  مهرجــان 
دورتــه الســابعة والعرشيــن املمتــدة مــن 17  إىل 
24 نونــرب، ســين; القــارة الســمراء �ــا يحملــه ذلــك 

مــن رمزيــات ودالالت. لحظــة عرفــان وتقديــر مــن 
جمعيــة مهرجــان الرباط الدويل للثقافــة والفنــون 

لســين; القــارة الســمراء، مــن خــالل اســتضافة 
ــا  ــول فنانيه ــدا كضيــف رشف الــدورة وحل روان
ــرى  ــة أخ ــ;ء عمالق ــب أس ــا إىل جان ومخرجيه
عــىل رأســها املخــرج غاســتونغابوري، ُمكــرم 
ىف  املهرجــان  مشــهد  يكتمــل  حتــى  الــدورة 

حلتــه اإلفريقيــة.
إفريقيــة،  ســين;ئية  ألعــ;ل  أوىل  عــروض 
نــدوات وأفــالم قصــ�ة ســُتضفى عــىل املهرجــان 

ــاً. ــاً خاص ــذه ألق ــه ه ىف دورت
املاما أفريكا ىف الرباط .. كونوا ىف املوعد.

دأبــت العاصمــة املغربيــة واالســالمية للثقافــة، 
الربــاط هــذه الســنة عــىل التميــز واالجتهــاد يف إبراز 
ــاح  ــادئ التســامح واالختــالف و التقــارب واالنفت مب
عــىل الثقافــات والحضــارات العامليــة وأولهــا الثقافــة 
اإلفريقيــة. وهــذا يــربز جليــا الــدور الريــادي الــذي 
ــدة  ــي يف ع ــتوى اإلفريق ــىل املس ــرب ع ــه املغ يلعب
مجــاالت ومــن ضمنهــا املجــال الثقــايف. رغــم أن 
ــي  ــارات الت ــm الق ــن ب ــت م ــة كان ــارة اإلفريقي الق
فــإن   مؤخــرا،  إال  الســابع  الفــن  فيهــا  يتطــور   ¡
ــا الســين;ئية توجــت عــىل  ــن إنتاجاته ــة م مجموع
عليهــا  حصلــت  جوائــز  بعــدة  الــدويل  املســتوى 
ســين;ئية  إنتاجــات  مــع  التنافــس  خــالل  مــن 
لــدول لهــا بــاع كبــ� يف املجــال الســين;¢. كــ; ان 
ــوا  ــة برهن ــm األفارق ــين;ئيm واملمثل ــن الس ــدد م ع
ــا  ــي يقدمونه ــ;ل الت ــودة االع ــم وج ــىل كفاءاته ع
جميــع  مــع  واالنضبــاط  التأقلــم  خــالل  مــن 
ــم  ــذي ضمــن له ــيشء ال ــم، ال ــة إليه األدوار املوكول
ــاحة  ــىل الس ــود وازن ع ــة ووج ــهرة عاملي ــوم ش الي

الســين;ئية العامليــة.

لســين;  والعرشيــن  الســابع  الســين;¢  اللقــاء 
للثقافــة  اإلفريقيــا  العاصمــة  بالربــاط  املؤلــف 
هــذه الســنة، يوفــر فضــاء متميــزا للتذكــ� بوجــود 
وذكوريــة  نســائية  إفريقيــة  وكفــاءات  فعاليــات 
عامليــة  يف املجــال الســين;¢ قــادرة عــىل أن تعطــي 

ــود.  ــج االج وتنت
فــإذا تــم اختيــار هــذه الســنة رونــدة، البلــد 
ــدورة  ــف ال ــا، كضي ــع يف غــرب إفريقي الصغــ� الواق
ــابع  ــن الس ــال الف ــز يف مج ــ� ومتمي ــد كب ــه بل فألن
والــذي بــرز مــن خــالل عــدد مهــم مــن اإلنتاجــات 
الســين;ئية مثــل «الــف يــوم» او «حفظــة الذاكــرة» 
ــا  ــارك فيه ــي ش ــا والت ــوح» وغ�ه ــب املفت أو «القل

ــون. ــون عاملي ممثل
نجــاح هــذه الــدورة الســين;ئية والثقافيــة املتنوعة 
مــن حيــث الربامــج والوقائــع واالنشــطة  يرتكــز 
 mعــىل نجــاح عمليــات التوافــق والتــآزر والتآخــي بــ
جميــع املعنيــm والواثقــm مــن أن تطــور قارتنــا ©ــر 

عــرب كل هــذا.
لتحيا السين; اإلفريقية.....

املاما أفريكا فى الرباط

كلمة رئيس املهرجان

بقلم:
مالك الدحمونى
املديرة الفنية للمهرجان

رئيس املهرجان

د.عبد الحق منطرش
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يعترب عث;ن سيمبm األب الروحى لألدب و 
 mالسين; األفريقية و هو من أشهر السين;ئي
و الكُتاب األفارقة الناطقm باللغة الفرنســية ، 
ومله;ً للكث� من الســين;ئيm سواء ىف السنغال 
أو عــرب القارة األفريقية كلها . منذ أن نُرشت له 
أول قصيدة ىف مارسيليا عام 1956، و هو ىف عمر 
الثالثة و ثالثm ، حتى روايتــه « (1966) كتب 
ســيم® خمس روايات و خمــس مجموعات من 
القصصGuelwaar األخ�ة ” جلوار وأخرج 
العديد من األفالم، أربعة قص�ة ، وتسعة طويلة 
، وأربعة أفالم وثائقيــة و أجرى مئات املقابالت 
للمعلمm والباحث± والطالب، وعرشات من 
نقاد الســين; و األدب من مختلف أنحاء العا² 
.وقد نرشت املقــاالت العلمية 

عن عمله ىف عرشات 
الدولية.  املجــالت 
هنا  ســي;  وال 
ىف الواليــات 
 ، ملتحــدة ا

األب الروحى 
لألدب والسينما 
اإلفريقية
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حياة فنان ثورى



و كذلك النرشات و الدعوات مــن الجامعات و 
الكليات تعادل الدعوات التــى وجهت لووىل 

سوينكا و تشينوا أتشيبي.
 ،mمن األع;ل األدبية العرش املنشورة لسيمب
ترجمت ســبعة إىل اللغة اإلنجليزية، وجميع 

أفالمه
ومرتجمة باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية 

واليابانية والصينية. ىف الجامعات األمريكية،
عربت الجاذبية لعمل ســيمب± حدود 
التخصصات. دخلت أع;له األدبية مناهج العديد 
مــن املدارس الثانوية والجامعات ىف جميع أنحاء 
أفريقيا. و عرشات من رسائل املاجست� الدكتوراه 

خصصت لعمله األد¸ و السين;� .
م; الشك فيه، خصوصاً ىف بوركينا فاسو ، ( 
عاصمة الســين; األفريقية ) حاز إسم عث;ن 
ســيمبm أيضاً عىل شعبية و سلب خيال الشعب 
. قبل نحو خمس سنوات، بين; كنت متواجداً ىف 
مهرجان واجادوجو ، اكتشفت قا«ة أحد املطاعم 
تحمل إســم «عث;ن سيمبm»، و ابتسمت عندما 
صادفت سيارة أجرة مكتوب 1 عليها «الح;ل 
األسود » و هو إسم أول رواية نرشت له عام 
(1956) ( نرشت باللغة اإلنجليزية ىف عام 1987 

). ىف الواليــات املتحدة ، عام 1996، كان عمله 

األد¸ و السين;� مله;ً « لفلورانس الد « ، مديرة 
معهد بونتينج ىف كامربيدج ، ماساتشوستس ، 
مع رواية « ترنيمة سارة « و هى التى كتبت 
عنها مجلة بوسطن « إن بها مقومات األسطورة 

الحديثة « . تقع أحداثها ىف الستينات ،
ىف كامربيدج و داكار بالســنغال ( و أحياناً ¿تد 
إىل أوروبا ، ىف الريف�ا الفرنســية ) و تح� قصة 
سارة ستيوارت ،و هى شابة سوداء ، خريجة 
جامعة هارڤارد ،خــالل الفرتة التى انطلقت فيها 
حركة املطالبة بالحقوق املدنية و إعادة اكتشاف 
 mأفريقيا من قبل املفكرين و املثقف± األمركي
من أصل أفريقى . عىل الرغم من أن السيدة 
« الد « نبهت ان جميع الشخصيات ىف روايتها 

كانت خيالية، و أن رغبتهم ىف العودة إىل أفريقيا 
كانت رحلة إلكتشاف الذات ، جاءت من قراءة و 
مشاهدة عمل شخص إسمه إبراهيم ، عىل طراز 

. mسيمب
¡ تساهم أع;ل سيمبm بتعريف الشتات 
األفرو-أم�ي� بأفريقيا فقط ، لكنه كان أيضاً 
مله;ً للفنانm األفارقة ىف منطقة البحر الكاريبى 
. و ترشفت جامعة جزر الهنــد الغربية ىف كيف 
هيل، بربادوس بتكر©ه ىف خريف عام 2000. 
و لقد ســاعدت ىف الرتتيبات الالزمة لهذا الحدث 
ىف سياق عمىل ىف ملدة عام واحد (1999-2000) 
. أثناء زيارÇ األخ�ة لجوادلوب ، ىف ربيع عام 

2000، كنت سعيداً لس;ع صاحب و مدير 

مكتبة «چيسور « أن الضيف الرئيىس لجزر الهند 
الغربية الفرنســية هو عث;ن ســيم® و ستعرض 
أع;له . و أثناء مؤ¿ــر أد¸ نظمته جامعة غيانا 
، ىف جــورج تاون ىف ربيع عام 2000، و عندما 
عرضت فيلمه الروا� األول « فتاة سوداء « و 
هو الفيلم الذى قدم سيمبm لجمهور دوىل من 
الكتاب و الفنانm الذين حرضوا املهرجان الدوىل 
للفنون الزنجية الذى عقد ىف داكار عام 1966. و 
لقى الفيلم ترحيباً كب�ا من الجمهور الذى طالب 

بإعادة عرضه مرة ثانية ىف نفس الليلة .ً
حتــى ىف باريس، حيث عمله ، ىف عام 1998، 
خصص أسبوع كامل لعرض أع;له ، تحت إرشاف 
2 و تنظيم املخرج املوريتــاÍ ميد هوندو الذى 
قال ىل ذات مرة أن « سيمب± هو أول مخرج 
أفريقى يُعطى قيمة للصور األفريقية « . ىف 
عام 1966، عرضت أع;ل ســيمبm ملدة أســبوع 
ىف جامعة ڤيكتوريا ، ىف كولومبيا الربيطانية 
، جذب العرض حشود متحمسة من الطلبة و 
النقــاد و عاملm ىف مجاالت ثقافية أخرى . ©كن 
القول أيضاً أن ســيمبm هو املخرج السنغاىل بل 
األفريقــى الذى حقق أكرب عدد من املشــاهدين 

ىف العا¡ .
ولد ســيمبm ىف عام 1923 ألب يعمل ىف صيد 
الســمك ىف مدينة زيغينشور بإقليم كازامانس 
ىف ش;ل السنغال. هاجر والده من داكار تلقى 
تعليمه االبتدا� حيث تعلم ايضا قليال من العربية 
ثم الفرنسية يف املدارس الفرنسية إضافة اىل لغته 
األم ، ترك مقاعد الدراســة عام 1936 ليعمل مع 
أبيه ىف صيد األس;ك، لكن معاناته من دوار البحر 
حال دون استمراره ىف هذا االتجاه .ىف عام 1938 

غادر زيغينشور اىل العاصمة داكار حيث اشتغل 
بعــدد من املهــن اليدوية، ليتم تجنيده خالل 
الحرب العاملية ـالثانية ىف عام 1944 ىف الجيش 
الفرنىس وقاتل الحقا ىف صفوف القوات الفرنسية 
الحرة بعد الحرب عاد اىل بالده حيث شــارك عام 
1947 ىف إرضاب ع;ل السكك الحديدة املطول، 

الذى بنى عليه في; بعد روايته « قطع الخشــب 
الس;وية « . وىف أواخر ذلك العام أبحر مختبئا 
ىف سفينة بضائع إىل فرنسا حيث اشتغل عامال ىف 
مصنع انتاج سيارات سرتوين بباريس ثم عامال ىف 
ميناء مارســيليا، وأصبح ناشطا يف الحركة النقابية 
وصار من قادة االرضاب الذى كان يهدف إلرسال 
األسلحة اىل حرب فرنسا ىف فيتنام.ومن هذه 
التجربة اســتقى مادته لروايتــه « عامل تحميل 
السفن األســود « أوىل رواياته بالفرنسية، التي 
تعامل فيها مع العنرصية التى تواجه الع;ل 

السود والعرب واالسبان ىف فرنسا .
عــاد إىل بالده ىف العام 1960 وركز ىف اع;له 
خالل تلك الفرتة عىل الفســاد املتفىش ىف القارة 
األفريقية وعىل مشــاكلها االقتصادية ورضورة 
التغ� االجت;عى فيها. لكنه كان يعلم ان رسالته 
لن تتعدى دائرة 3 النخبة املثقفــة الصغ�ة، 

فقرر ان يتجه اىل السين; باعتبارها نافذة اىل 
الجمهور العريض. وىف عام 1966 انتج وأخرج 
فيل; مقتبسا من رواية له وحمل الفيلم اسم 
«فتاة سوداء «وهو أول عمل سين;¢ درامى 
طويل ملخرج من جنــوب الصحراء األفريقية 
الكربى. وقد فاز الفيلم الناطق بالفرنســية 
بجائزة جان فيجو م; ســلط األضواء الدولية 
بشدة عىل السين; االفريقية عموما وعىل 

موهبة سيمبm بوجه خاص .
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/ لها الحياة، مثل نيلســون مانديال ىف جنوب 
إفريقيــا الذى قال ذات مــرة: «الد©قراطية هى 
قيمــة أعيش من أجلها ، وإذا لزم األمر، أنا عىل 
اســتعداد للموت .“ىف سبيلها وهكذا، منذ عام 
1956، حــm كان ال يــزال عامل ىف امليناء ، ولدى 

عودته إىل السنغال املستقلة ىف عام 1960 وحتى 
اليوم، كرس ســيمبm حياته اليومية إلنتاج ونرش 
الصور التصالحية ألولئك اللذين أطلق عليهم 
فرانز فانون «املعذبون ىف األرض «،هؤالء األفارقة 
املحرومm واملهمشــm ىف املجتمع الذي يعيشون 
فيــه، و أيضا من هم حياتهم ¿ثل «بطولة يومية 
«(عنوان أحدث ثالثية من األفالم سيمبm.) نضاال 

يتغنى ومع ذلك، ســواء ىف األدب والسين;، يرى 
ســيمبm أن العمل» الفنــى « ال ينبغى أن يكون 
مجرد إعادة عرض «الواقع» أو «الفتة سياســية»، 
بل هو عمل فني، وهو شكل رمزى للتمثيل . من 
أجل اإلستحواذ عىل مخيلة الناس الذين يتوجهون 
إليهم ، حتى تكون تلك الرموز واضحة لهم. يجب 
أن تنبع من جذورهم وتعكس عاملهم الثقايف. إن 
العمل اإلبداعى األد¸ والســين;¢ لسيمبm هو 
محاولة اللتقاط و تقديم لغة أفريقية حقيقية و 
ج;لية ، والتى من شأنها أيضا التعب� عن العالقة 

«الحوارية» مع الثقافات العاملية األخرى .
سيمبm املؤلف ىف الوقت الحارض، ىف الواليات 
املتحدة وحول العا² ،اشتهر ســيمبm كمخرج. 
ومع ذلك، ينبغى أن يكون واضحا أن استخدام 
ســيمبm للسين; ليست سوى تقديم ما تعوقه 
األمية املنترشة عىل نطاق واسع ىف القارة و ال 
تسمح له أن ينجز عن طريق عمله األد¸ . و ألنه 
فشــل ىف التواصل مع «الج;ه�» األفريقية من 
خالل األدب، اتجه سيمبm لصنع االفالم، كمالذ 
أخ�. ىف الواقع، فإن معظم أفالمه (باســتثناء 
كســاال لعــام 1973، وجلوار 1993) هى إعادة 
كتابة لرواياته السابقة أو قصص قص�ة. وهى 

تأكيد إلتجاهه السياىس واالجت;عي، والثقاىف .
بدأ عث;ن سيمب± مشــواره الفنى كشاعر 
وكاتب قصة قص�ة، كاتب مقاالت و روا¢. وكان 
أول عمــل ينرش له « الحريــة « (1956)، و هى 
قصيدة طويلة تنتهى بحلم ألفريقيا الحرة و 
أطفالهــا الذين يحولون األنهار و يبنون النصب 
التذكاريــة الجميلة . هذه القصيدة نرشت ىف « 
كراســات الجنوب «، اليسارية و مقرها مرسيليا 
و هى التى ستنرش أع;ل ســيمبm ىف املستقبل 
. أما اوىل رواياته (الح;ل االسود ) عام 1957 
والتى تعترب اشبه بالس�ة الذاتية حيث تعرض 
فيها لحياة رفاقه الع;ل االفارقــة يف ميناء 
مارســيليا ومعاناتهم من االضطهاد الطبقى 
والعنــرصى ، وبعد ذلك كتب روايته (اه يا وطن 

ىف خضم هذا النشــاط السياىس 
 mالكتاب والفنان mاملكثف اكتشــف سيمب
الشيوعيm األخرين : ريتشارد رايت ، چون 
رودريجو ، دوس باسوس ، ريكاردو نتفاىل 
(املعروف ب بابلو ن�ودا)،ارنست هيمنجواى 
، نظيم حكمت ( تركيا ) و تعرف عىل أع;ل 
الكاتب الفرنىس الشيوعى و منظم املقاومة 
بول إيلوار ، و جان برولر املؤسس املشارك 
« لطبعات منتصف الليــل « ( املخصصة 
لنــرش كتب عن املقاومة ) ، و مؤلف الكتاب 
الكالســي� عن اإلحتالل األملاÍ و املقاومة ، « 
صمت البحر « (1942) . ك; تعرف أيضاً عىل 
أع;ل الكاتب الشيوعى الجاماي� « جاك رومان 
و مؤلف شيوعى آخر من هايتى و مؤلف الرواية 
الكالسيكية « سادة الطل « (1947) ، ذات الرؤية 
الشــيوعية التى كانت ملهمة لسيمبm عند كتابة 
روايته « شــعبى الجميل « (1957 ) . ىف مرسيليا 
أيضا أشرتك مع املنظمة الدولية للشباب الشيوعى 
و بيوت الشــباب واكتشف املرسح الشيوعى ،» 
املــرسح األحمر « . لكن، ك; كافح ســيمبm مع 
املاليm اآلخرين من أجل التغي� الثورى عىل 
املستوى الدويل، فإنه أيضاً يشعر بالغربة بسبب 
غيــاب الفنانm «الثوريm « والكتاب من أفريقيا، 
وأصوات ج;ه� الع;ل والنســاء وجميع أولئك 
املستغلm و إسكاته من قبل قوى خارجية جنبا 
إىل جنب من االستع;ر والن� الداخىل «للتقليد» 

األفريقى .
من خالل هذا النشــاط، اثبت سيمبm أنه عىل 
وعى عميق بالحاجة امللحة للتغي� الســياىس 
واالجت;عي ىف أفريقيا، ولكن عىل عكس كث� 
من أبناء جيله (ســيكو تورى ىف غينيا، باتريس 
لومومبــا ىف الكونغو 4 البلجيكية، كوامى نكروما 
ىف غانا، وأميلكار كابرال ىف بيســاو غينيا الذين 
اختاروا الساحة السياسية) فهو مثل الكاتب 
الفلسطينى إدوارد ســعيد، يعتقد بقوة وال يزال 
يعتقد أن النضال ضد االســتع;ر ليس فقط 
معركة حول من يجب أن ©لك األرض ولكن أيضا 
حول من ينبغــى أن يكون له الحق ىف ¿ثيل من 
. ىف السياق التاريخى والنضال ضد االستع;ر، 

ىف نظر سيمبm، الفنون و املظاهر الثقافية ال 
غنــى عنها من أجل حرية ونهضة املجتمعات 
األفريقية . يقول سيمبm :»إن أفريقيا املاىض 
تدهشــني، وأفريقيا املســتقبل تث�á» . الحاجة 
 mلالســتث;ر ىف أفريقيا، للمساهمة ىف تحس
الوعى الذاÇ باملاىض والحارض ، وأصبح شــغفه 
أفريقيا املستقبلية . أصبحت أفريقيا ما أطلق 
عليهــا ألب� كامو «قيمة»، ما يتجاوز حياة املرء 
الخاصة. أن يكون عــىل اســتعداد العطاء له 

يا اهيل الطيبm ) والتى تح� عن معاناة شــاب 
افريقى عاد اىل بالده بعد ان عاش عدة ســنوات 
بفرنســا حيث عاد مصطحبا زوجته الفرنسية و 
افــكاره الجديدية والغريبة عــىل اهله بافريقيا . 
ثم كتب رواينه الرائعــة (فلنكات االلهة ) وفيها 
يعكس وباسلوب روا� رائع حياة النساء والرجال 
السنغاليm خالل فرتة ارضاب ع;ل السكة الحديد 
الشه� بm داكار والنيجر وصمودهم املذهل ىف 
وجه االستع;ر، وىف عام 1962 اصدر مجموعته 
القصصية (بثور ىف وجه القبيلة )التى تحول 
البعض منها اىل افالم سين;ئية و قبل أن يغادر 
عث;ن اىل موسكو لدراسة السين; ىف معاهدها 
اصدر رواية (هاماتان) وهى اسم لعواصف 
شه�ة بغرب افريقيا وفيها يصور معاناة شعب 
غينيا ونضاله من اجل االستقالل. و بعد ذلك 

كتب روايتان
 قص�تان ه; (الربكان) و(الحوالــة ) التى 
اكتسبت شهرتها بعد ان تحولت اىل فيلم سين;� 

حاز عيل
جائزة ىف مهرجان فينسيا السين;� عام 1973. 
اال ان اشــهر رواياته هى رواية هاال التى احدثت 
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دويا هائال بعد ان تحولت اىل فيلم سين;� عرض 
 mىف مهرجان نيويورك . وىف عام 1981 اصدر سمب
روايته الشه�ة (نهاية االمرباطورية ) وفيها يتطرق 
للموضوع القديم املتجدد ، الرصاع عىل السلطة 
بm النخب االفريقية بعد رحيل املســتعمر عن 
القارة واقدام املغامرين من العسكر ىف االستيالء 
عىل السلطة بحجج القضاء عىل الفساد وهى 
 قضية تعرض لها الكث� من الكتــاب االفارقة .

يرى ســمبينى ان عىل الكاتــب ان يتلمس قضايا 
الناس ومشاكلهم وان يساهم من خالل اع;له ىف 
وضع معالجات ملختلف القضايا التى تهم الناس 
’لــذا فقد تطرق ىف اع;له الســين;ئية والروائية 
ملختلف املواضيع الحياتية (الدين ،السياســة 
،االقتصاد ،الجنس ....الخ ) ويرى ان عىل الكاتب 
ان يكون اكå شــفافية وان تكون اع;له مفهومة 
 mلعامة الناس ومقرتبا من الفقــراء واملعدوم
املهمشــm الذين تكتظ بهم االرياف والعواصم 
االفريقية مثــل عاصمة بالده داكار التى تحيط 

باطرافها منازل الصفيح . 
ىف حياة ســيمب± الخاصة، احتلت القراءة 
والكتابة الصدارة. كان هنــاك قصة حب طويلة 

بينه و بm األدب. أى أنه وقع مــرة واحدة ىف 
الحب وتــزوج من عا² األدب و تخصص فيه . 
خياله األدç الåى قائم عىل معرفة واســعة من 
األدب العاملى وروائعه . و نجاح أع;له ىف جميع 
أنحاء العا¡ ينبع من حبــه الهائل للقراءة بصفة 
خاصة . باإلضافة إىل مجلدات سيمبm العرشة 
التى نرشت، هناك أيضا عرشات من املخطوطات 
تحمل الرشارة التى أثارت انتباه الجمهور وبالتاىل 
إىل الحياة . ســيمبm أيضا لديه عادة سيئة و هى 

تعمد حرق الكث� من أوراقه .
ســيمبm املخرج السين;è منذ عام 1962، 
لدى عودته إىل السنغال وبعد أن زار العديد 
 mمن البلدان األخرى ىف املنطقة، كان عىل ســيمب
مواجهة مستوى األمية املتوطنة ب± جمهوره 
و تأث� ذلك عىل نرش عمله. بالفعل ىف عام 
1938، عندما أدرك القوة الســحرية للسين; ىف 

نقل الرسائل. ومن املفارقات، أن الرشارة جاءت 
من مشــاهدة أوملبياد لينى ريفنستال، و و هو 
فيلم وثائقى عن ألعاب ميونيخ األوملبية عام 
1936الذى أخرجه واحد من صانعى األفالم 

املفضل لهتلر .

كان يتجــول ىف القارة ىف عام 1961، ىف اللحظة 
التى كان يبحر عىل طــول نهــر الكونغو، وىف 
منتصــف الفرتة قص�ة األجل لعرص باتريس 
لومومبا، يقال أن سيمبm كان له رؤية: املناظر 
الطبيعية، والناس، والحــركات واألصوات التى ال 
©كن أن توصف بالكتابة ثم اتضح له رضورة 
عمل األفالم أى اإلستعانة بالتكنولوجيا وفن 

الحركة واللون والصوت.
إنه ¡ يفكر ىف صنع األفالم للهروب من الواقع 
وصنع الحلم عىل غــرار النمــوذج الهوليوودى 
، مستندا اىل عبارته الشه�ة «الفن السابع 
األفريقى مدرسة مسائية ملحو األمية السياسية 

واالجت;عية». و أصبحت جهوده تهدف إىل 
تثقيــف الناس، بلغة أهل الوطــن ، مع اتباع 
تقليد دام آالف السنm يف العديد من الثقافات 
الشفوية األفريقية حيث يتجمع الناس ىف 
الليل حول النار املشــتعلة و يستمعون إىل 
قصص الراوى الشعبى أو كبار القبيلة . عىل 
الرغم من تفضيل سيمبm الشخىص لألدب، إال 
أنه كان يرى رضورة تزامن الصورة و الصوت 

معه ، و هى الوســيلة الوحيدة التى تربط 
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فيلم «فتاة سوداء» ىف عام 1966، و هو الفيلم 
،الحائز عىل الجائزة التى وضعت أفريقيا عىل 
 êخريطة السين; العاملية . بيد أنه مع ماندا
( نظام املال) ىف عام 1968، كان يحلم بإعادة 
صلة الج;ه� مع أفريقيا و للمرة األوىل، يجرب 
مخرج أفريقى اســتخدام إحدى لغات أفريقية 
(الولوف، اللغة الســائدة ىف السنغال)، ومن ثم 
بدأ اتجاه جديد اتبعه كل صناع الســين; ىف 
القــارة. ىف عام 1969، صور فيلمــm قص�ين « 
صدمة النساء النفسية من تعدد الزوجات « و « 

املعاناة من البطالة « .
تناول سيمب± كل أشكال الفســاد والقمع 
واالضطهاد ىف مجتمعه، يصور فيلمه «إ©يتاي» 
(1971) رصاع شعب «ديوال « (1971) ىف إقليم 

كاسامانس الســنغاىل (حيث ترعرع املخرج) ضد 
ســلطات االحتالل الفرنىس أثناء الحرب العاملية 
الثانيــة. مركزاً عىل دور املرأة ىف هذا الرصاع ضد 
الظلم الذي ¿ارسه السلطات االستع;رية بحق 
هذا الشــعب. مبدياً االحرتام والتقدير للثقافة 

القبلية العريقة التى يتمتع
بها أبناء املنطقة. ىف عام (1975) يخرج « 
كســاال « الذى ر�ا يكون أفضل أفالمه، و وصف 
جاك كريل الناقد ىف صحيفة نيوزويك الفيلم بأنه 
«عمل فنى ألحد أبرز الفنانm ىف العا²». كان 

الفيلم التايل لســيمبm بعنوان « ســيدو» (1976 
)لذى اعترب تحفة عث;ن سيمبm السين;ئية، 

بm الفنان األفريقى و املاليm مــن الفالحm و 
الع;ل و النساء ، هؤالء اللذين وصفهم إ©يه 
ســيزار بأنهم « أفواه بال فم « كان سيمبm ىف 
حــواىل األربعm من عمــره عندما قرر البحث 
عن املنح الدراســية والعودة إىل أوروبا ومعرفة 
تقنية صنع األفالم. ىف سياق الحرب الباردة و أمل 

االتحاد السوفياÇ ىف أن ©تد نفوذه إىل
 mأفريقيا.وهكذا، ىف عام 1962، قىض ســيمب
عام ىف اســتوديوهات جور� ىف موسكو، تحت 
إرشاف املخرج الســوفيتى مارك دونسكوى . ىف 
نهايــة عام 1962، عاد اىل الســنغال مع علمه و 
الكام�ا السوفيتية القد©ة. و ىف عام 1963، 
مع أول فيلم قصــ� له، أدخل ســيمبm املناظر 
الطبيعية ىف السنغال وأفريقيا إىل السين; 
العاملية، 68 عاما بعد اخرتاع الســين;، وبعد 63 
عاما من أول عرض لألخوين لومي� ىف السنغال .

إن أع;لــه الســين;ئية حولت أفريقيا من 
مجرد مستهلك مشاهد صورت ىف أماكن أخرى 
، أى الخاصة باملنتج . ىف فيلمه عن عامل الســكة 
الحديد،، يســجل ســيمبm بكام�ته املجتمع 
السنغايل بعد اإلستع;ر الذى يعكس الرصاعات 
الداخلية بm القديم والجديد ورسم الخرائط 
املكانية، بm األقوياء والضعفاء، وتغي� العالمات 
القد©ة للهوية. ىف عام 1964،صنع فيلم « نياى 
( عن القصة القص�ة سفر التكوين األبيض) قصة 

توثق انهيار القيم األخالقية القد©ة. وتال هم 

وأجمل األفالم التي أنتجتها القارة األفريقية. فيلم 
يوثــق للرصاع املمتد عىل مدى القــرون األخ�ة 
الذى يخوضه األفارقة ضد جميع أشــكال الغزو 
االستع;رى الذى تعرضت له القارة األفريقية . 
آخر أفالم سيمبm كان بعنوان «موالدي» (2003) 
لذى يتحدث عن امرأة تــأوى عدداً من الفتيات 
الهاربات من عمليات الختــان املؤذية واملخيفة، 
لتخوض بذلك رصاعاً مريراً مع أهاىل القرية، 
الذين ال يريدون التخىل عن هذه العادة الخط�ة 
املتوارثة. نال الفيلم جوائز عديــدة، حاله حال 
بقية أفالم سيمبm، ىف مهرجانات سين;ئية دولية 
مثل «كان» و»بوركينــا فاســو» و»واجادوغو». 
ومن بm ما قيل فيه: «هذا العمل الفنى العظيم 
ينطوى عىل إمكانية تغي� العا²». ووصف بأنه 
«تحفة ىف صناعة الفيلم السياىس .» أهمية أع;ل 
سيمبm السين;ئية ك; يتب± من هذا العرض 
 mالسين;� ىف أربع mاملوجز، عمل عث;ن ســيمب
عاما يحمــل من أهمية اجت;عية و فنية ال مثيل 
لهــا ىف كل العا² و ىف الســين; اإلفريقية. فعىل 
املستوى الدويل، تم االعرتاف بأن سيمبm األب 
الرحى السين; األفريقية ك; أنه فاز بعدد ال 
يحىص من الجوائز والتقدير . وتهدف أفالمه ليس 
فقط للرتفيه والربح ( ســيمبm يتمسك �قولة « 
الفنان يجب أن يكسب املال من أجل العيش 
والعمل، ولكن ال يعيش ويعمل من أجل كســب 
املال»)، بل هــو أدة تعليمية . أع;له تهدف إىل 
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تعزيز الحرية، والعدالة االجت;عية، وإىل استعادة 
العزة والكرامة للشــعوب األفريقية. للوصول إىل 
 «mهذا الهدف،  سعى سيمب± أوال إىل «توط
الوســائط عن طريق اللجوء أوال إىل استخدام 
اللغات األفريقية (الولوف والديوال، الســنغالية، 
والبامبارا، وهى اللغة الســائدة ىف السنغال 
الرشقيــة، و املوالدية ىف موريتانيا، مايل، بوركينا، 
وكوت ديفوار ) ثانيا، يسمح هذا الرتكيز عىل 
اللغة ىف املقام األول ،بتحديد جمهوره:  « وطنى 
أفريقيا هى جمهورى « ىف حm أن الغرب و البقية 
، هى األســواق « . ثالثا، استعار من الرتاث الغنى 
من الحكايات الشعبية األفريقية، التى يتغنى بها 
ورفض مجرد تقليد تقنيات الرسد يف هوليوود 
والسين; ، و استعان بالج;ليات األفريقية 
بصدق . يقول ســيمبm « لن نكون أبداً عرب أو 
أوروبيm، نحن أفارقة». وأخ�ا، عزم عىل تعليم 
و تحرير املحرومm ، باستخدام أدوات السين; 
التى يوفرها التحليل املاركىس و حبه للرؤية التى 
يؤمن بها بعمق، مثل شخصية أنطوان دو سانت 
اكزوبري، بطل « رحلــة ليلية « الذى خلق فقط 
يعطى معنى للحياة . ¡ تكن األفالم الثالثة عرش 
التى أبدعها عث;ن سيمبm �نأى عن الرصاع 
مع الرقابة، ســواء الرقابة التي فرضتها السلطات 
الفرنسية، أو التى فرضتها السلطات املحلية ىف 
بلده السنغال، وذلك ملا تنطوى عليه من نقد 
لكل أشكال الفساد والقمع واالضطهاد. ومع 
ذلك استطاع عث;ن ســيمبm أن يتغلب عىل 
جميــع العقبات والصعوبات، التى واجهته ليبنى 
بنفسه مجده ومجد السين; السنغالية واألفريقية 
. وهكــذا، يف مرشوعه كفنــان و مخرج ، حقيق 
 mحلم أفريقيا املوحدة، و ال يزال قادتها السياسي

:mيسعون لتحقيقه . قا«ة أفالم سيمب
1963 – عامل السكة الحديد – روا� قص�

-1964 نياي–روا� قص�

-1965 فتاة سوداء–روا� طويل

-1968 مانبادى (نظام املال) روا� طويل

-1969 « صدمة النساء النفسية من تعدد 

الزوجات» تسجيىل
-1969 « املعاناة من البطالة « تسجيىل

-1971 « طاو « روا� قص�

1971 – « إ©يتاي» روا� طويل

-1972 « كرة الســلة األفريقية ىف األلعاب 

األوملبية « تسجييل
-1973 « أفريقيا ىف األوملبياد « تسجيىل

-1974 « كساال « روا� طويل

-1975 « سيدو» روا� طويل

-1988 « معسكر ثياروى « روا� طويل

-1993 « جيلوار « روا� طويل

-1999 « البطولة اليومية « روا� قص�

-2000 « فات كينى « روا� طويل

-2003 «موالدي» روا� طويل

BOROM SARET - short - 1963 

NIAYE - short - 1964 

LA NOIRE DE…(Black Girl)– - 1966

feature 

 MANDABI (!e Money Order) - 1968

-feature 

 TAUMATISME DE LA - 1969

 FEMME FACE A LA POLYGAME -

documentary 

 LES DERIVES DU - 1969

CHOMAGE - documentary 

 TAUW - short - 1971 

EMITAI - feature - 1971 

 BASKET AFRICAIN AUX - 1972

JEUX OLYMPIADES - documentary 

 L’AFRIQUE AUX - 1973

OLYMPIADES -documentary 

XALA - feature - 1974 

CEDDO - feature - 1976 

 CAMP DE THIAROYE - - 1988

feature 

GUELWAAR - feature - 1993 

 HEROISME AU - 1999

QUOTIDIEN - short 

FAAT KINE - feature - 2000 

MOOLAADE - feature - 2003
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صاحب األسلوب التجريبى الفريد فى 
السينما األفريقية

!"#$%&% '()* +),$-!"#$%&% '()* +),$-

صاحــب  مامبيتــى  ديــوب  جربيــل 
ىف  الفريــد  التجريبــى  األســلوب 

ــذى كان  ــة ال ــين; األفريقي الس
الهويــة  لتحقيــق  يســعى  دا«ــا 

األفريقيــة ىف كل أع;لــه التــى 
قــد يراهــا البعــض قليلــة لكنهــا 

مــن املؤكــد كانــت مؤثــرة .
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ــدد املواهــب كان  ــى متع ــوب مامبيت ــل دي جربي
دا«ــا يبحــث عــن الجديــد ىف الفــن ويســعى 
فبجانــب  املجــاالت  مــن  الكثــ�  لخــوض 
يحــب  كان  الســين;�  لإلخــراج  م;رســته 
واملوســيقى  بالخطابــة  مغرمــا  وكان  التمثيــل 
شــعراء  أهــم  مــن  فهــو  الشــعر  ويكتــب 
ــدم  ــه ¡ يف ــ; ارشت أن ــرصه ، وك ــنغال ىف ع الس
ــ�ة  ــالم قص ــة أف ــm وخمس ــm روائي ــوى فيلم س
ــاء  ــا الثن ــال به ــرة ن ــ;ال مؤث ــت أع ــا كان إال أنه
ــ;  ــين; ، ك ــى الس ــاد ومحب ــن النق ــر م والتقدي
ــدى  ــ� التقلي ــلوبه غ ــدة ألس ــز ع ــا جوائ ــال به ن
لوحــة  يعــد  يقدمــه  فيلــم  فــكل   ، أفالمــه  ىف 

تجريبيــة. فنيــة 
وحياتــه  لنشــأته  رسيعــة  ملحــة  ىف  مامبيتــى 
ــوف  ــة الول ــدا عــن الفــن ســنجده مــن عرقي بعي
مجموعــة  هــى  أو «الَولَــف «  لولــوف «  و»   ،
كل  ىف  أفريقيــا  غــرب  ىف  تتواجــد  عرقيــة 
ىف  وهــم  وجامبيــا  وموريتانيــا  الســنغال  مــن 
ويتكلمــون   ٪  ٩٠ بنســبة  مســلمون  غالبيتهــم 
نشــأته  أن  املؤكــد  ومــن   ، الولفيــة  اللغــة 
اإلســالمية كان لهــا تأثــ�ا كبــ�ا عــىل تناولــه 
ملوضوعــات كثــ�ة ىف أفالمــه ، كــ; أن نشــأته 
مــن  بالقــرب  بالســنغال   Íكولوبــا قريــة  ىف 
ظهــور  لهــا  كان   ، الســنغال  عاصمــة   ، داكار 

أفالمــه. مــن  العديــد  ىف  واضــح 
أحــب  بالســين;  شــغفه  قبــل  مامبيتــى 
الذيــن  العــا¡  ىف   mالفنانــ كل  مثــل  املــرسح 
بعــد  فيــ;  لينطلقــوا  املــرسح  عــا¡  يدخلــون 
ــرتة  ــى  لف ــل مامبيت ــرى ، وعم ــة أخ ــوا¡ فني لع
ســورانو  دانيــال  مــرسح  ىف  مرسحــى  كممثــل 
الوطنــى ىف داكار حتــى تــم فصلــه ، ولكــن ىف 
ــر ٢٣  ــن العم ــغ م ــا كان يبل ــام ١٩٦٩ ، عندم ع
ــالم  ــة األف ــىل صناع ــب ع ــا ، ودون أى تدري عاًم
قصــ�  فيلــم  أول  وأنتــج  مامبيتــى  أخــرج   ،
©تلكهــا  كانــت  التــى  الفطريــة  باملوهبــة  لــه 
ــام  ــزة �هرجــان أي ــه عــىل جائ وحصــل مــن خالل

 ،  ١٩٧٠ عــام  تونــس  ىف  الســين;ئية  قرطــاج 
ــم Touki Bouki (١٩٧٣) ه  وبعدهــا حــاز فيل
 mــ ــاد الدولي ــزة النق ــىل جائ ــل ع ــروا� الطوي ال
التحكيــم  لجنــة  وجائــزة   » «كان  مهرجــان  ىف 
 ، الســين;�  موســكو  مهرجــان  ىف  الخاصــة 
ــنغاىل  ــالم س ــع أف ــة كصان ــهرة عاملي واكتســب ش
وشــهرته  الفيلــم  شــعبية  مــن  الرغــم  وعــىل 
ــًال  ــً; طوي ــع فيل ــى ¡ يصن ــا ، إال أن مامبيت دولي
بتصويــر  وقــام   ، عقديــن  مــن   åألكــ آخــر 
يــا  «فلنتحــدث  فقــط  واحــد  قصــ�  فيلــم 
جــد.»(Let’s Talk Grandmother) والــذى 

.١٩٨٩ عــام  ىف  أصــدره 
جســد   (City of Contrasts) فيلمــه  وىف   

للشــعب الســنغاىل  الحيــاة اليوميــة البســيطة 
فكاهيــة  ونظــرة   ، ســاخر  كوميــدى  وبشــكل 
وســكانها   ، داكار  مدينــة  عــىل  مــا  حــد  إىل 
والسياســة   ، بهــا  املع;ريــة  والهندســة   ،
الســياح  وحتــى   ، االجت;عــى  والســلوك   ،
الثقافــة  تأثــ�  وخاصــة   ، البيــض   mالفرنســي

األصليــة  الثقافــة  مــع  وتناقضهــا  الفرنســية 
ــزال  ــا ال ت ــتع;ر ولكنه ــل االس ــا قب ــنغال م للس

داكار. ىف  موجــودة 
 Badou Boy  ،  ١٩٧٠ عــام  ىف  أيضــا  وقــدم 
الســاخر  الــرسدى  أســلوبه  ىف  ليســتمر   ،
والتجريبــى أيضــا ويقــدم لنــا  نظــرة الذعــة 
ــه  ــا فيلم ــنغال ، أم ــة الس ــتغالل عاصم ــىل اس ع
Touki Bouki فهــو األكــå جــرأة وأهميــة ىف 

 ٣٠٫٠٠٠ قدرهــا  وقدمهبميزانيــة  أفالمــه  كل 
مــن  جزئًيــا  عليهــا  الحصــول  تــم   - دوالر 
ــره  ــن تأث ــم م ــىل الرغ ــنغالية. ع ــة الس الحكوم
كان  أنــه  إال   ، الجديــدة  الفرنســية  باملوجــة 
الــذى  الفيلــم  هــذا  ىف  الخــاص  أســلوبه  لــه 
 » و»أنتــا   ، «مــوري»  الشــاب  قصــة  يحــ� 
ــى  ــة ، ويحــاول االثنــm جن ــة جامعي وهــى طالب
ــرك  ــن أجــل الذهــاب إىل باريــس وت ــوال م األم
ماضيهــ; املمــل وراءهــ; ، وفــاز «تــو� بــو1» 
بعــدة جوائــز ىف أكــå مــن مهرجــان ، وهــذا 
 Journey of الفيلــم لــه عنــوان آخــر هــو « 

.  » الضبــع  رحلــة   » أو   »  the Hyena

ــروا�  ــه ال ــى فيلم ــدم مامبيت ــام ١٩٩٢ ق وىف ع
أيضــا  وهــو   » الضبــاع   »  Hyenas الطويــل 
الســاخر   الكوميــدى  الشــكل  اىل  فيــه  ©يــل 
درامهــى  دورمــان  شــخصية  خــالل  مــن 
 » ضيــوف  منصــور  املمثــل  يجســدها  التــى 
Mansour Diouf  « ودورمــان هــو الرجــل 

األكــå شــعبية ىف كولوبــان ، ولكــن عندمــا 
املدينــة  إىل  ماضيــه  مــن  امــرأة  تعــود 
ىف  األمــور  ،تبــدأ  للغايــة  ثريــة  وهــى   ،

 . عقــب  عــىل  رأســا  وتنقلــب  التغيــ� 
أحــد  ىف   ١٩٩٨ عــام  مامبيتــى  رحــل 
مــن  عالجــه  أثنــاء  باريــس  مستشــفيات 
رسطــان الرئــة ، و¡ يكمــل مــرشوع فيلمــه 

 . بتقد©ــه  يحلــم  كان  الــذى  األخــ� 
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بــروح  تتنفــس  ســين+ 
مــن  مجدهــا  ســطرت  الشــباب، 
ــخ  ــا ىف التاري ــت له ــة تعرض ــع حادث أبش
اإلنســاN، وهــى اإلبــادة الج+عيــة التــى 
ألــف   ٨٠٠ نحــو  Xقتــل  عرشــها  هــزت 
شــخص عــام ١٩٩٤، دفعــت روانــدا هــذا 
إفريقيــا  غــرب  ىف  الواقــع   fالصغــ البلــد 
وذلــك  والعامليــة،  اإلقليميــة  الواجهــة  إىل 
ــاج  ــن اإلنت ــبوقة م ــf مس ــة غ ــل موج بفض
التليفزيــوv والســين+t ،uحــور ىف معظمــه 
ــاة»  ــل «مأس ــق تفاصي ــيد وتوثي ــول تجس ح
تعتــرب مــن أبشــع مجــازر القــرن العرشيــن.

ىف  صناعهــا  تفنــن  الروانديــة  الســين+ 
ــهبوا ىف  ــل أس ــة، ب ــادة الج+عي معالجــة اإلب
ذلــك حــّد بلــوغ مرحلــة اإلشــباع، فالقضيــة 
بشــكل  األجانــب  املخرجــون  تناولهــا 
وكذلــك   ،fالنظــ ومنقطــع  مكثــف 
مــن  وكانــت  األصليــون  الســكان 
الــرضورى أن تنتــج لتســجل التاريــخ 

واملســتقبل. والحــارض  واملــاىض 
اإلبــادة  حادثــة  وتعتــرب 
اإلنطالقــة  هــى  الج+عيــة 
الحقيقيــة للســين+ ىف روانــدا، 
حيــث تــم انتــاج أول فيلــم 
يتحــدث  طويــل  روا� 
عــن اإلبــادة الجامعيــة 
باســم «١٠٠ يــوم»، 
ــاج  ــن انت ــًال ع فض
مــن  مجموعــة 
مــن  األفــالم 

خــالل صنــاع الســين+ الروانديــ� تحــت 
رعايــة مركــز الســين+، وشــهد عــام ٢٠٠٤ 
ــم «حفظــة الذاكــرة» ويعــد مــن  ــاج فيل انت
األفــالم الهامــة التــى تــم انتاجهــا ىف الذكــرى 
ــاركة  ــم املش ــة وت ــادة الج+عي ــارشة لإلب الع
ــات الســين+ئية الكــربى ىف  بهــ+ ىف املهرجان
العــا�، باعتبارهــا مــن األحــداث األليمــة 
تاريــخ  ىف  الفارقــة  واللحظــات  والقاســية 
لقــدرة  إظهــار  وأيًضــا  الحديــث،  روانــدا 
الروانديــ� عــىل مللمــة جــراح املــاىض بــكل 
مــا فيهــا مــن ذكريــات مؤملــة ومفجعــة 

واألىس. بالحــزن  ومحملــة 
 fــ ــم قص ــا فيل ــين+ أيًض ــز الس ــج مرك انت
رحلــة  عــن  املفتــوح»  «القلــب  بعنــوان 
عالجيــة لث+نيــة أطفــال يعانــون مــن أمــراض 
ــوح  ــب مفت ــات قل ــب عملي ــب وتتطل بالقل
ونتيجــة لقلــة اإلمكانيــات الطبيــة والتــى ال 
تكفــى لعــالج هــذه الحــاالت التــى تســبب 

ــق. ــا الحل ــرض بكرتي ــا م فيه
السين; الروندية بعيون أجنبية .. 

 : «Hotel Rwanda »

ظهــرت الســين+ الروانديــة بعيــون أجنبيــة 
حيــث انتــج عــدد مــن األفــالم بإمضــاء الغرب 
مثــل فيلــم «فنــدق روانــد» فهــو انتــاج 
خارجــى يتداخــل فيــه الجانــب الســياىس 
مــع اإلنســاv املؤثــر ىف أحــداث الفيلــم الــذى 
ــا  ــة بطله ــه مــن قصــة حقيقي اســتمد أحداث
ــس  ــدا «الخم ــادق ىف روان ــد الفن ــر أح مدي
قــام  عندمــا  بلجيــ¥  وجنســيته  نجــوم» 
ــىس  ــل التوت ــن قبائ ــئ م ــة ١٠٠٠ الج بح+ي
حتــى ال يســقطوا ىف أيــدى مطارديهــم مــن 
قبائــل الهوتــو الثائريــن أيــام الحــرب األهليــة 
ىف التســعينيات والتــى خلفــت مئــات اآلالف 
مــن القتــىل أمــام صمــت وســكوت العــا� ىف 
مشــهد ىف غايــة األ� والتأثــf وقــدم الفيلــم 
ــه يرشــح لألوســكار  ــع مــ+ جعل بشــكل رائ
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كأفضــل نــص وأفضــل tثيــل لــروث شــيديل 
ــأداء دور مديــر الفنــدق. الــذى قــام ب

ــذاك  ــدة آن ــم املتح ــة األم ــدرت منظم أص
تقريــرًا عــن الفيلــم جــاء فيــه أنــه فيلــم 
شــجاع يتنــاو حالــة ســامية مــن أجــل إنقــاذ 
ــا بطريقــة مقنعــة ال  حيــاة البــرش وصيــغ فنيً
افتعــال فيهــا والســي+ أنــه يتنــاول قصــة مــن 
الواقــع أو لنقــل تلك املذبحــة الج+عية لقبيلة 
التوتــىس ىف روانــد، ولكــن األمــر ليــس توثيًقــا 
ــدم والجثــث املبعــ°ة عــىل قارعــة  لحــ+م ال
الطــرق وعــىل جنبــات البيــوت ملليــون توتــىس 
مــن الرجــال والنســاء واألطفــال والتــى حــدث 
ــىل  ــك ع ــر ذل ــن أث ــا ع ــوم، إ± ــالل ١٠٠ ي خ
تعبــfات الوجــوه التــى تنتظــر أن تذبــح بــ� 
فينــة وأخــرى مــن خــالل حملــة همجيــة دون 
أى رادع، فيــ+ يشــاهد العــا� كلــه الكارثة دون 
ــا  ــى رصده ــة الت ــك هــى الحال أى تدخــل تل
الفيلــم عــرب حكايــة «بــول رسيســاباغينا» الذى 
يديــر فندقـًـا بلجيــ¥ االمتياز  وجســده املمثل 
دون شــيدل وهــو املــكان الوحيــد اآلمــن الــذى 

يرتــاده األجانــب واملحليــ�.
(٢٠٠٥) Shooting Dogs

ــألة  ــذه املس ــاول ه ــر تن ــم آخ ــا فيل وهن
«إطــالق  الطويــل  الــروا�  الفيلــم  وهــو 
  Shooting Dogs الرصــاص عــىل الكالب» أو
ــن  ــام ٢٠٠٥، م ــون ع ــكل كايت ــرج ماي للمخ
خــالل أحــد مراســيل bbc، الــذى كان يعمــل 
ىف روانــدا خــالل أحــداث اإلبــادة الج+عيــة 
التــى دارت ىف روانــدا والتجــأ إىل معكــرس 
أقيــم بإحــدى املــدارس تقيــم فيــه بعثــة 
مراقبــة تابعــة لألمــم املتحــدة لجــأ إليــه 
حــواىل ٢٥٠٠ مــدv روانــدى ينتمــون لقبائــل 
ــ�  ــن األوروبي ــدد م ــة إىل ع ــىس إضاف التوت
ــا مــن مليشــيات الهوتــو املســلحة عــام  هربً
١٩٩٤ وبعــد فــرتة مــن الرعــب والفــزع 
ــًوا  ــا ج ــض قواته ــال بع ــا بإرس ــت فرنس قام
إلنقــاذ األوروبيــ� البيــض ثــم انســحبت 
املتحــدة  األمــم  قــوات  الحًقــا  لتتبعهــا 
تاركــة املدنيــ� الروانديــ� العــزل يواجهــون 

مصfهــم املجهــول، وتعــود تســمية الفيلــم 
ــدة ىف  ــم املتح ــام األم ــوان إىل قي ــذا العن به
املدرســة بإطــالق الرصــاص عــىل الــكالب 
ــىل  ــث القت ــش جث ــى قامــت بنب ــة الت الضال
تصويــر  وتــم  املدرســة،  حــول  املدميــ� 
الفيلــم ىف روانــدا واســتعان بفنيــ� وفنانــ� 
ــ�  ــؤالء العاملي ــن ه ــل وكان م ــ� ب رواندي
ــم  ــم العمــل ىف الفيل ــراد طاق بعــض مــن أف
وعــدد مــن املمثلــ� أيًضــا هــم مــن الناجــ� 
مــن اإلبــادة الج+عيــة ولديهــم أقــارب كانــوا 

مــن ضحايــا األحــداث. وأدى الهــوس الــدوىل 
باإلبــادة الج+عيــة ىف روانــدا ألفــرز أكــ° مــن 
١٠٠ فيلــم وثائقــى حــول هــذا املوضــوع 

ــده. لوح
فيلم « ١٠٠ يوم»..

ــfا   ــوم» للمنتــج ايريــك كاب فيلــم  «١٠٠ ي
الــروا� الطويــل تطــرق لإلبــادة الج+عيــة ىف 
البــالد ويعتــرب نقطــة تحــّول ىف تاريخ الســين+ 
الروانديــة وبرغــم أن مالمــح التغــf � تتّضــح 

و� تكتمــل ىف رونــدا خــالل هــذه الفرتة إال 

السين; الرواندية 
سين; واعدة وشابة 

استطاعت عىل 
مدار 7 سنوات أن 
تتواجد وتشارك ىف 
املهرجانت الدولية 
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أن  صحيفة «لوموند» الفرنســية مثال اختارت 
ملقــال بإحــدى أعدادهــا الصــادرة وقتهــا  
عنــوان «أوىل الخطــوات املــرتّددة للســين+ 
الروانديــة»، اســتنادا إىل بدايــة ظهــور موجــة 
جديــدة مــن األفــالم الســين+ئية الراميــة إىل 
معالجــة قضايــا أخــرى تهــم الشــأن الروانــدى 
بخــالف املجــزرة الشــهfة ومــن ذلــك فيلــم 
ــة  ــون»، للمخرجــة الرواندي ــا رواندي «جميعن

ــت  ــى تناول ــون، والت ــر باتfس ــس غاردن ديب
ــه قصــة ٣ أطفــال مــن مواطنيهــا،  مــن خالل
أحدهــم يتيــم، وثانيهــ+ من األطفــال الجنود، 
ــررت  ــت، وق ــfة انحرف ــاة صغ ــ+ فت وثالثته
التوّجــه نحــو مدينــة «ســويتو» بجنــوب 
ــا�  ــات كأس الع ــام نهائي ــث تق ــا حي إفريقي
لكــرة القــدم، عقــب الصحيفــة الفرنســية 
عــىل أحــداث هــذا الفيلــم بالقــول إنهــا املــرّة 
األوىل منــذ زمــن بعيــد والتــى سنشــاهد فيهــا 

روانــدا كــ+ هــى عليــه اليــوم».

مهرجان السين; الرواندية 
الســين+  لصناعــة  حاســم  منعطــف 
الروانديــة، يرنــو مــن خاللــه القاºــون عليهــا 
إىل كــرس الصــورة النمطيــة لقطــاع بــات 
محكومــا Xوضــوع معــّ�، مــا أصابــه بفتــور 
ــرم عشــاق  ــه وح ــلبا عــىل تقّدم انعكــس س
ــاء  ــع أنح ــدا وىف جمي ــابع ىف روان ــن الس الف

العــا� مــن االطــالع عــىل مالمــح التطــّور 
ــد بعــد أكــ° مــن عقديــن مــن  ىف هــذا البل
الزمــن مــن املجــزرة املرّوعــة التى اســتهدفت 
األقليــة «التوتيس»(عرقيــة) مــن قبــل أغلبيــة 

ــو». «الهوت
مهرجــان  اســس  كابــfا  ايريــك  املنتــج 
الســين+ الروانديــة اصبــح نقطــة مضيئــة 
ــال  ــكل فع ــاهم بش ــين+ وس ــة الس ىف صناع
 fتغيــ ىف  ورغبــة  كبــfة  حــراك  حالــة  ىف 
الصــورة واختــار عنوانــا لــه ىف الــدورة االوىل 
ــة ىف  ــىل الرغب ــل ع ــذا «دلي ــداع»، وه «اإلب
ــب  ــاول جوان ــو إىل تن ــؤرش يصب ــf، وم التغي
أخــرى أكــ° إرشاقــا ىف روانــدا وىف حيــاة 
 fســكانها، فهــذا البلــد يتحــرّك ويتطــور ويتغــ
ــح يتلقــى  بشــكل مســتمر» واملهرجــان أصب

ــام  ــم كل ع ــن ٦٠٠ فيل ــ° م أك

الهوس الدوىل باإلبادة 
الج;عية ىف رواندا 

أفرز أكå من 100 فيلم 
حول هذا املوضوع
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ــدة، وشــابة  الســين+ الروانديــة ســين+ جدي
ــن دالالت،  ــابة م ــة ش ــه كلم ــا تحمل ــكل م ب
مســتوى  عــىل  فقــط  شــابة  ليســت  فهــى 
بــدأت  التــى  الوليــدة –  الصناعــة  ســنوات 
عــىل  فقــط  شــابة  وليســت   -٢٠٠١ عــام 
مســتوى اجيــال العاملــ� فيهــا مــن مخرجــ� 
فنيــة  رؤيــة  واصحــاب  وتقنيــ�  وكتــاب 
ولكنهــا شــابة النهــا النهــا ال تــزال ىف طــور 
التشــكل املســتمر واملمتــد بــال حــدود وال 
ــال او املغامــرة،  حســابات عــىل مســتوى الخي
ــوى  ــه س ــى ال تواج ــين+ الت ــوذج للس ــا ± أنه
املشــكالت – التمويليــة والتقنيــة والعلميــة – 
بــل وحتــى عــىل مســتوى التنميــط والتمحــور 
ــح  ــf ومكــرر (املذاب حــول موضــوع واحــد اث
الج+عيــة) ورغــم ذلــك ال يثنيهــا كل ذلــك 
عــن األســتمرار والتحليــق بــدأ تجــاه التحقــق 
والحفــاظ عــىل أن يكــون لهــا نصيــب مــن كل 
ــين+ئية  ــا الس ــت انتاجاته ــرض عرف ــة ع شاش
ــتوى املحــىل  ــىل املس ــواء ع ــا س ــق إليه الطري
ــى  ــاعا او حت ــ° اتس ــى االك ــق أو األقليم الضي

ــدود. ــf املح ــدوىل غ ال
ــة   ــين+ الرواندي ــياقات الس ــار س ــن اعتب Àك
مثــل كثــf مــن الســين+ت األفريقيــة الشــابة 
ال يوجــد الكثــf مــن املــواد املنشــورة باللغــة 
بعــض  نتلمــس  ولكننــا  عنهــا-  العربيــة 
جوانــب هــذه الســين+ الشــابة عــىل متســوى 
ــواء  ــة س ــكالت الحالي ــور واملش ــأة والتط النش

ــح  ــرد فات ــه مج ــى. ان ــا أو التقن ــى منه الفن
ــ� بالبحــث وراء  ــ� او املهتم ــهية الباحث لش
ــابة  ــين+ت الش ــة أو الس ــين+ت األفريقي الس
بشــكل عــام بــل ان الخــوض ىف تفاصيــل 
لهــذه  املســتمر  النمــو  عمليــة  ومكونــات 
ــ�  ــن املهتم ــf م ــل الكث ــا يجع Xــين+ ر الس
ــfى  ــلوب تعب ــن وأس ــين+ (كف ــفة الس بفلس
ــة  ــة وصناعــة) لديهــم الفرصــة الكامل ومخيل
لرصــد كيفيــة نشــأة الســين+ ىف بلــد مــا وىف 
مجتمــع مــا وكأنهــا إعــادة tثيــل لنشــأة 

الســين+ أول مــرة قبــل اكــ° مــن مئــة عــام 
ــة واألنســانية  – مــع أخــذ الفــوارق التاريخي

ىف االعتبــار- .
التــى  األوىل  الــدم  كتلــة  مــن  انطالقــا 
ــح ىف  ــر واحــدة مــن ابشــع املذاب تخــ°ت اث
العرصالحديــث، صعــدت الســين+ الروانديــة 
ــا  ــح ابنائه ــ+ اصب ــين+ او ك ــالل الس ــو ت نح
إىل  نســبة  (هيليــود)  عليهــا  يطلقــون 
والتــى   (Hills) األنجليزيــة  التــالل  كلمــة 
tثــل امليــزة املكانيــة والجغرافيــة لــألرىض 
الروانديــة. هــذا الصعــود � يكــن مــن بــاب 
الهــرب الشــعورى أو األنــكار النفــىس ولكــن 
مــن بــاب املواجهــة مــع الــذات واحــكام 
أن  يجــب  ال  مــا  عــىل  الذاكــرة  تصويــب 
يُنــىس أو يدفــن تحــت ســياقات مصالحــة 
ــا � تعــى  ــو أنه ــت ىف أى لحظــة ل ــد تتفت ق
وخــزة  وتخــىش  القريــب  املــاىض  درس 

املحتمــل. الخــراب 
ــة صغــfة لهــذه  هــذا املقــال هــو تحي
ــدة  ــا الواع ــكل طاقاته الســين+ الشــابة ب
وبــكل اســ+ئها التــى تتأهــب لــ¥ تصبــح 
العــا�  ىف  الســين+  تاريــخ  مــن  جــزءا 
وبعــض مــن ســطور ىف الحكايــة الواســعة 
عــن كيــف Àكــن للفــن أن يصلــح مــا 

ــرش .  ــده الب يفس

Hillywood

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA
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ما©ونــا نديــاى أو مونــا نديــاي( كــ; ينادونهــا 
أحيانا)،ملقبــة «بطلــة الســين; األفريقيــة»  هــى 
فنانــة متعــددة املواهــب فهــى نجمــة ىف التمثيل 
ــا  ــى أيض ــا و ه ــا و أفريقي ــتوى فرنس ــىل مس ع
مخرجــة أفــالم تســجيلية وروائيــة و ناشــطة 
ىف املجــال اإلجت;عــى خاصــة كل مــا يتعلــق 
بقضايــا املــرأة و الطفــل. ولــدت ىف فرنســا مــن 
اب ســنغاىل و أم نيج�يــة نشــأت وترعرعــت ىف 
ــا. عــادت لفرنســا لدزاســة الطــب ىف عمــر  غيني
١٨ و هنــاك جذبهــا املــرسح و درســت ىف معهــد 
الفنــون املرسحيــة ىف ســوربون نوفيل و من شــدة 
حبهــا ىف هــذا التخصــص اســتكملت بالدراســات 
املتعمقــة للفنــون املرسحيــة مــن الرسبــون أيضا. 
وكانــت بداياتهــا الحقيقــة ىف املــرسح ىف ســاحل 
ــرى  ــو تات ــة ياماك ــت لفرق ــث انضم ــاج حي الع
املرسحيــة عــام ١٩٩٥ و هــو مــرسح هــادف 
ولديــه رســالة واضحــة لنــرش الوعــى فيــ; يتعلق 

ــة.  و مثلــت عــىل  ــاة االجت;عي بالصحــة و الحي
املــرسح و ىف الســين; هناك(ســاحل العــاج) ملدة 
عــرش ســنوات حيــث بــدأت مشــوارها كمخرجــة 
أفــالم وثائقيــة مــن ســاحل العــاج. قــررت عــام 
٢٠٠٥ ان تقيــم ىف بوركينــا فاســو كممثلــة ســين; 

و مــرسح. 
وبــدأت شــهرتها ىف املــرسح أوال ثم الســين; ىف 
الســنغال و غينيــا و بوركينا فاســو.هناك محطات 
هامــة و مخرجــm كبــار انتبهــوا ملوهبتهــا و 
ســعوا لطلبهــا ىف أدوار هامــة فقــد مثلــت ىف 
مرسحيــة «مطــاردة الفراشــات»(١٩٩٢) «حديقة 
ــار  ىف الخريــف» للمخــرج الفرنــىس األشــهر آوت
لوســليا٢٠٠٥á و «تحــرك» للمخــرج جــ�وم 

زواج»  أم  عامــة  «ثانويــة  و   (١٩٩٧) كورنيــو 
لجــون روش١٩٨٧، كــ; مثلــت ىف أفــالم قصــ�ة 
ــرج  ــب» للمخ ــن الح ــن م ــا «صح ــدة منه عدي
العاجــى الفرنــىس جــاك تــرا¸ ومثلــت دورا مه; 
 mىف فيلــم املخــرج املتميــز ســيكو تــراورى «عــ
اإلعصــار» الــذى حصــد جوائــز عديــدة مــن 
مهرجــان فســباكو ٢٠١٥ و حصــدت هــى عــىل 
جائــزة أحســن ممثلــة. و مثلــت دورا صوتيــا 
هامــا ىف فيلــم التحريــك التــى وصلــت ميزانيتــه 
و  «ك�يكــو  الهــام  يــورو  مليــون   ٤ حــواىل 
الســاحرة»  للمخــرج الفرنــىس املعــروف ميشــيل 
ــذى ترجــم لعــدة لغــات  آســيلو عــام ١٩٩٨ وال
أجنبيــة مــن بينهــا اليابانيــة و حصــد أكــå مــن 

:!"#$% "%&'#"(:!"#$% "%&'#"(
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ــا¡. ــول الع ــزة ح ٢٠ جائ
 ما©ونــا نديــاى هــى فنانــة و نجمــة و لكهنــا 
تتميــز باحساســها املرهــف تجاه كل املســتضفيع 
ــة حتــى ان  و املهمشــm ىف املجتمعــات األفريقي
الجميــع يعتربهــا بانأفريــكان أى تنتمــى لعمــوم 
ــالم  ــدة أف ــا ع ــه. له ــد بعين ــا و ليــس لبل أفريقي
وثائقيــة تعــد عالمــات ىف مشــوارها الفنــى منهــا 
«وارباســاجا» التــى تعــرض للســ�ة الذاتيــة و 

حيــاة فنانــة و راقصــة تدعــى واراســاجا مــن 
ســاحل العــاج و «مقتطفــات مــن حيــوات» عــام 
٢٠٠٨ و الــذى تطرقــت فيــه لشــخصيات و صــور 
ــى ٢٠٠٢-٢٠٠٤  ــm عام ــاج ب ــاحل الع ــاة س مأس
ــدى  ــm ل ــس مع ــاول طق ــذى يتن ــدو» ال و»آمان
ــرض  ــت ع ــ; صمم ــه (٢٠٠٣) ك ــل الفربيي قبائ
افتتــاح مهرجــان الفســباكو لعــام ٢٠٠٩ ... و آخر 
أفالمهــا الوثائقيــة والــذى يتنــاول قضيــة الصحــة 
العقليــة ىف أفريقيــا بعنــوان «املجنــون، العبقــرى 

و الحكيــم».   
ــة و مخرجــة  ســوف تواصــل انشــطتها كممثل
مــرسح و ســين; و تحلــم بنتفيــذ مرشوعهــا 
االقــرب اىل قلبهــا و الــذى ســتعطى لــه مــن 
طاقتهــا الكثــ� أال وهــو انشــاء جمعيــة ملســاعدة 
االطفــال الذيــن يعانــون مــن متالزمــة داون 
ــدى». و  ــه اســم «ما©ون ــارت ل و الوحــد. و اخت
هــذا املركــز سيســاعد االطفــال بفضــل االنشــطة 
الثقافيــة املختلفــة كاملــرسح و الســين; و الفنون 
بشــكل عــام مــن اجــل تغيــ� العقليــات و 

ــراض .. ــك االم ــاه تل ــم تج املفاهي

مــن  كممثلــة  الفنــى  مشــوارك  بــدات   •
اىل  عــدت  ثــم  فرنســا  ىف  املــرسح  خشــبة 
الفنانــون  يســعى  مــا  وعــادة  أفريقيــا 
االفارقــة لســلك الطريــق العكــىس أى يرتكــون 
الغــرب  ىف  فنــى  مســتقبل  لبنــاء  آفريقيــا 

املعاكــس؟ الطريــق  أخــذت  فلــ;ذا 
يرتكــون  جميعــا  انهــم  )Xــا  ضحكــت   )

ــان  ــول ب ــى اق ــا جعلن ــط م ــذا بالضب ــالد ه الب
Äــة مــكان ىل عــىل الســاحة االفريقيــة. وال 
اظــن اننــى الوحيــدة التــى عــادت الن هنــاك 
ان  نحــن  علينــا  وواجــب  القــارة  ىف  فــرص 
نعمــل بانفســنا و ان ال ننتظــر نوعيةالحيــاة 
ــاهمة ىف  ــد املس ــا اري ــة و ان ــارة مختلف ىف الق

أفريقيــا. ىف  الســين+  تطويــر 
لالعجاب،لديــك  مثــ�  الفنــى  مســارك   •

مجــاالت  ىف  الفنيــة  األعــ;ل  مــن  مئــات 
مختلفــة فهــل مــن الســهل للمــرأة ان تثبــت 
ــا اطــرح  ــاه االشــمل؟ ان نفســها ىف الفــن �عن
ــال  هــذا الســوال النــك قــدوة و �ــوذج الجي

مــن الشــابات ىف أفريقيــا؟ 
مــن  مجــال  أى  ىف  ســهل  شــئ  يوجــد  ال 
الجديــة  مــن  فالبــد  العمــل.  مجــاالت 
ــا جــادة  ــزام و التنظيــم وآن واالنضبــاط و االلت
محاســبة  أعيــد  و  نفــىس  تجــاه  صارمــة  و 
طبيعــى  هــذا  و  أشــك  أحيانــا  و  نفــىس 

أبــدا.  أيــأس  ال  ولكننــى 
• تؤديــن أدوارك بحساســية مرهفــة نــادرة 
الشــخصية  بــان  يشــعر  املشــاهد  ان  حتــى 

تختاريــن  كيــف  حقيقيــة.  تؤديهــا  التــى 
أدوارك؟

أعتقــد انــه ىف االتجاهــ�، فــاالدوار هــى 
ــا أختارهــم و آعمــل عــىل  ــأÆ اىل و أن التــى ت

دراســة الشــخصية قبــل تجســيدها 
أفريقيــة  ومخرجــة  ممثلــة  أول  انــت   •
كان  مهرجــان  تحكيــم  للجنــة  تنضــم 
ــ�  ــر كب ــا فخ ــدوىل (٢٠١٩) وه ــين;� ال الس
�ثابــة  هــو  أيضــا  و  كأفارقــة  جميعــا  لنــا 
نقطــة تحــول ىف مشــوارك الفنــي. كيــف كان 
شــعورك؟ و هــل هــذة املحطــة غــ�ت أو 

ــتقبيل؟ ــارك املس ــيئا ىف مس ــ� ش ســوف تغ
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بفرحــة  املوضــوع  هــذا  اســتقبلت  لقــد 
عارمــة و لكنهــا أيضــا مســؤلية كبــfة عــىل 
عاتقــى تجــاه القــارة. التقيــت Xخرجــ� كبــار 
ــت  ــة. كان ــاءا للغاي ــرا و بن ــاء مثم و كان اللق
تجربــة جميلــة وأشــكر املهرجــان الــذى وثــق 

ىف وجعلنــى آصعــد درجــات مهرجــان كان.
أو  حالــة  ىف  األفريقيــة  الســين;  هــل   •

جيــد؟ وضــع 
ــا مازلــت متفائلــة  نعــم ىف وضــع جيــد و أن
ــه  ــون علي ــا يجــب أن نك ــذا م ــتقبله و ه Xس
مــن  الجديــدة  االجيــال  عــىل  و  متفائلــ� 
ــاع و  ــك األوض ــوا بتحري ــين+ئي� آن يقوم الس
يجــب أن نعطيهــم ثقتنــا فقــد ظلــت الســين+ 
األفريقيــة و ملــدة طويلــة و خاصــة ىف جنــوب 
الصحــراء تحــ¥ قصصــا مــن الريــف و تصــور 
ب ٣٥ مــم، واليــوم مــع العــرص الرقمــى أصبــح 
كامــfا  عــىل  الحصــول  باســتطاعته  الــكل 
رقميــة و صنــع فيلــ+ وهــذا جيــد أفريقيــا 
ــب أن ال  ــن يج ــالم ولك ــة أف ــة لصناع ىف حاج
ــأن ال يكــون ذلــك عــىل  نتــرسع و أن ننتبــه ب
حســاب جــودة الفيلم.قــد تكــون هنــاك قصــة 

جميلــة ولكــن محكيــة بشــكل ســئ و مصــورة 
بشــكل أســوأ  ُممثلــة بشــكل غــf محــرتف 
 vــأ ــة و � نت ــأv ىف الكتاب ــاطة � نت ــه ببس الن

ــ�.  ــار املمثل ــن إختي ــf و حس ىف التحض
باألســاس  تعــرض  األفريقيــة  األفــالم   •

تجــد  مــا  ونــادرا  الدوليــة  املهرجانــات  ىف 
ــت  ــو كان ــى ل ــروض حت ــات الع ــا لقاع طريقه

حاصلــة عــىل جوائــز. ملــاذا ىف رأيــك؟
و  بالتوزيــع  متعلقــة  املســألة  ان  رأى  ىف 
ولكــن  للفيلــم  املواكبــة  الدعائيــة  الحملــة 
ــارة  ــا  و ىف الق ــا ىف بالدن ــرض أفالمن ــا ال نع مل
ــور  ــاك جمه ــا؟ هن ــه ألوروب ــل أن نتج أوال قب
تنتجــه  مــا  الدليــل  و  القــارة  ىف  حقيقــى 
ســين+  صناعــة  أسســوا  قــد  و  نوليــوود 
حقيقيــة و» يســتهلكون» مــا ينتجونــه مــن 
ــالم دون املســتوى  ــون أف ــد تك ــم ق ــالم. نع أف
رأينــا  لقــد  ســين+  صناعــة  توجــد  لكــن  و 
 fــ ــع النظ ــاح املنقط ــم و النج ــرض العظي الع
لفيلــم «البؤســاء» اللــدچ ىل ىف فرنســا ألنــه 
ــالم  ــود أف ــىل وج ــل ع ــذا دلي ــد وه ــم جي فيل
انــه  أعتقــد  و  األفريقيــة  القــارة  ىف  جيــدة 

16



ــا أوال  ــا لجمهورن ــع أفالمن ــم بتوزي ــا أن نهت علين
ــور  ــا جمه ــوزع ىف فرنســا لدين وأن ال ننتظــرأن ي
نتحمــل  أن  البــد  األفريقيــة.  القــارة  ألفــالم 

أنفســنا. مســؤلية 
• مخــرج أفريقــى كبــ� قــال ىل ذات يومــا 

الحبــل  قطعــت  األنجلوفونيــة  أفريقيــا  بــأن 
باتــت  و  االنجليــزى  االســتع;ر  مــع  الــرسى 
ــا  ــا أفريقي ــة أم ــة الخاص ــا  األصيل تحــ� قصصه
الفرنكوفونيــة عكــس أفريقيــا الفرنكوفونيــة .. 

ــذا ؟ ــك ىف ه ــ; رأي ف
أنــا متفقــة tامــا مــع ذلــك املخــرج لدينــا 
نحــ¥  أن  علينــا  يجــب  و  عظــام  مخرجــ� 
قصصنــا الخاصــة بنــا و أيضــا القصــص التــى 
ــم «Parasite» (طفيــيل)،  ــع. فيل تخاطــب الجمي
ــدون  ــع ب ــان الجمي ــىل إستحس ــل ع ــذى حص ال
و   fالكثــ هنــاك  و  دليــل   fخــ هــو  اســتثناء، 
الكثــf غfه.صحيــح أن الســين+ الفرنكوفونيــة 
علينــا  لكــن  و   Éاألورو الشــباك  عــىل  تعتمــد 
ــادر  ــن مص ــا م ــذاÆ ألفالمن ــل ال ــد التموي أن نج
ــا  ــة أيض ــال و الدول ــاص مث ــاع الخ ــرى كالقط أخ
بشــكل أســاىس و القطــاع الخــاص يســتثمر ىف 

الســين+ ولكــن ليــس بالقــدر املطلــوب. 
لهــم  ليــس  مــن  باســم  متحدثــة  آنــت   •

صــوت وممثلــة مهمومــة بقضايــا إجت;عيــة.. 
ــون صاحــب  ــان أن يك ــىل كل فن ــل يجــب ع فه

للكلمــة؟ الواســع  باملعنــى  قضيــة 
Xجــرد أن tتهــن الفــن فانــت بالفعــل بشــكل 
تلقــا� صاحــب قضيــة و الفنــان هــو ناشــط 
اجت+عــي، متحــدث باســم مشــاكل املجتمــع. 
هــو يالحــظ مــا يــدور ىف املجتمــع و يحللهــو 
يحــاول ايجــاد أو طــرح ســبل اليجــاد حلــول 
ــا يــرض  ــf بصــوت عــال عــن م مــن خــالل التعب
املجتمــع و ذلــك مــن أجــل تغيــf األفــكار و 
تعــرتى  التــى  املشــاكل  لحــل   fالضمــ ايقــاذ 
املمكــن  مــن  بأنــه  مقتنعــة  إنــا  املجتمــع. 
مســارى  و  وأنشــطتى  أفضــل  حيــاة  نحيــا  أن 
األطفــال  لرعايــة  جمعيــة  أنشــئ   vجعــال
والهــدف  داون  Xتالزمــة  و  بالتوحــد  املصابــ� 
هــو أن أتقاســم مــع هــؤالد األطفــال الفــن مــن 
مــرسح و غــfه، فاملــرسح أيضــا عــالج و يســاعد 
ــال  ــد األطف ــكالت عن ــض املش ــل بع ــfا ىف ح كث

املــدارس.   ىف 
«بانأفريــكان»  بانــك  بفخــر  قلــت   •

هــذة  نســتثمر  أن  لنــا  كيــف  (أفريقانيــة). 
ثقافيــا؟ الشــعوب  لتقريــب  الفكــرة 

ــع  ــرب م ــًال ىف املغ ــا طوي ــً+ روائيً ــت فيل قدم
ــة و لكــن حتــى هــذا غــf كاف،  مخرجــة مغربي
فالبــد مــن مزيــد مــن االنتــاج املشــرتك األفريقــى 

نصــل  لــ¥  القــارة  مســتوى  عــىل  األفريقــى 
ــاب  ــرج ش ــع مخ ــم م ــورت فيل ــ+ ص ــئ.  ك لش
و فريــق العمــل كان شــديد التنــوع مــا بــ� 
الســنغال و بنــ� و بوركينافاســو و غينيــا و مــاىل 

وبلجيــكا والÌويــج.
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الربيــة  كينيــا بلــد غنــى بالحيــاة   دولــة 

والفــن والثقافــة والتاريــخ والجــ+ل وتهتــم 
ــرب  ــالم تع ــاج أف ــين+، وإنت ــf بالس ــد كب إىل ح
ــي،  ــور الكين ــا وعــن الجمه ــا وعــن ثقافته عنه
ــر  ــام، وتوف ــكل ع ــن بش ــم الف ــا تدع ــ+ أنه ك
ــر  ــا للتصوي ــدة إليه ــالم الواف ــاعدات لألف املس
مــن  مجموعــة  التــاىل  التقريــر  ىف  ونرصــد 
وكيفيــة  كينيــا  ىف  الســين+  عــن  املعلومــات 

ــا .  ــدم له ــم املق الدع
نفســها  إعــادة  عــىل  كينيــا  داºــا  تعمــل 
ــى  ــالم الت ــر األف ــة لتصوي ــة املنافس إىل خريط
مــا  بفضــل  إفريقيــا،  جنــوب  إىل  تذهــب 
وتنــوع  رضيبيــة  إعفــاءات  مــن  تقدمــه 

والغابــات  الســافانا  حشــائش  بــ�  املناظــر 
ــن  ــاء، وم ــال البيض ــواطئ الرم ــتوائية وش االس
أجــل دعــم صناعــة الســين+ وتشــجيع اإلنتــاج 
وقــد  األجنبيــة،  األفــالم  وجــذب  املحــىل 
اتبعــت الحكومــة الكينيــة عــدة إجــراءات، 
ــى بنســبة  ــض رضيب ــا قامــت بتخفي ــا: أنه منه
ــىل  ــت ع ــ+ عمل ــالم، ك ــاج األف ــىل إنت ٣٠٪ ع
الســين+  معــدات  عــن  الرســوم  إســقاط 

املســتوردة.
ــين+  ــى للس ــور الكين ــب الجمه ــار ح ىف إط
إىل جانــب ذهابــه إىل دور العــرض الســين+� 
ــوم وحــدات  ــالم، تق لالســتمتاع Xشــاهدة األف
األفــالم  نفــس  بعــرض  متنقلــة  ســين+ئية 
ــة  ــى تعــرض ىف الســين+ ىف املناطــق الريفي الت

ــم. ــكل منتظ بش
الكينــى  الفيلــم  ترشــح   ٢٠١٢ عــام  وىف 
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الكينــى  للمخــرج  اليــف»  هــاف   Éوfنــ»
ديفيــد تــوش جيتونجــا رســميا للحصــول عــىل 
أجنبــي،  فيلــم  كأحســن  األوســكار  جائــزة 
املنظمــة  الجرÀــة  عــا�  الفيلــم  وتنــاول 
ــل  ــfوÏ، واحت ــات ىف ن ــال العصاب ــاة رج وحي
ــور  ــا ف ــر ىف كيني ــباك التذاك ــدارة ش ــا ص وقته

الســين+. دور  ىف  عرضــه 
ويعــد هــذا الفيلــم نقلــة ىف مســار الســين+ 
الكينيــة، إذ ألول مــرة يكــون هنــاك فريــق 
كبــf مــن املنتجــ� واملمثلــ� وعــدد وفــf مــن 
ــو  ــم فه ــن ث ــم واحــد وم الســيناريوهات لفيل
يعتــرب مرجعــا و±وذجــا للســين+ اإلفريقيــة 
للســين+  ظهــور  أول  كان   ،٢٠١٨ عــام   وىف 
الكينيــة ىف تاريــخ مســابقات كان، مــن خــالل 
ىف  ليعــرض   fاختــ الــذى  «رفيقــي»،  فيلــم 
«نظــرة  مســابقة  ضمــن  «كان»  مهرجــان 
مــا»، وأثــار الفيلــم جــدال ىف كينيــا، حيــث 
ــه  ــوا يعتربون ــم كان ــه، ألنه ــورا عرض كان محظ
ــة  ــاول قص ــث كان يتن ــحاق، حي ــا  للس مروج
ــة الجنســية  ــرب املثلي ــ� ســيدت�، وتعت حــّب ب

غــf قانونيــة، حيــث تصــف القوانــ� الكينيــة 
املثليــة بأنهــا «أعــ+ل مخالفــة للطبيعــة».

«رفيقــي»  فيلــم  ترشــح   ،٢٠١٩ عــام  وىف 
للمنافســة عــىل جوائــز األوســكار، ضمــن فئــة 
ــابقة تشــرتط  ــي، وألن املس ــم أجنب أفضــل فيل
عــرض الفيلــم أوال داخــل البلــد الــذى أنتجــه، 
ســمح للفيلــم بالعــرض ىف صــاالت الســين+ 
Xدينــة نــfوÏ، بنــاءا عــىل قــرار قضــا� برفــع 
ــط،  ــبوع فق ــدة أس ــرض مل ــا، وع ــر مؤقت الحظ
األوســكار،  ىف  للمنافســة  الفيلــم  ليتأهــل 
ــو،  ــورى كاهي ــابة وان ــة الش ــم للمخرج والفيل
األوغنديــة  للكاتبــة  روايــة  عــن  ومقتبــس 

أراك. مونيــكا 
وىف عــام  ٢٠١٨ أيضــا  تــوج الفيلــم الكينــى 
ــا،  ــون وايناين ــرج ليكاري ــودو» للمخ ــوبا م «س

ــدورة  ــ�» لل ــ+ن صامب ــربى «عث ــزة الك بالجائ
الســين+  ملهرجــان  والعرشيــن  الحاديــة 
ــن  ــم م ــرب، والفيل ــة باملغ ــة بخريبك األفريقي
إخــراج وانــورى كاهيــو، وبطولــة باتريشــيا 

ــكا. ــوv جاتي ــfة، وموث أم

ــاول  ــة التــى تن ــد األعــ+ل الفني وعــىل صعي
ىف  انتــج   كينيــا  ىف  الحيــاة  منهــا  جــزء  ىف 
«أوت  بعنــوان  أمريــ¥  فيلــم   ١٩٨٥ عــام 
حيــاة  عــن  مأخــوذ  وهــو   » افريقيــا  أوف 
املؤلفــة الد±اركيــة كاريــن بليكســن ىف كينيــا، 
وقامــت ببطولتــه مfيــل ســرتيب مــع روبــرت 
 fــ ــf كب ــه تأث ــم كان ل ــذا الفيل ــورد، وه ريدف
ىف الصــورة التــى كونهــا النــاس عــن كينيــا، 
ــاس  ــن الن ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــث كان حي
ــفارى ألن  ــالت س ــام برح ــا للقي ــأÆ إىل كيني ت
هــذا هــو أول مــا شــاهدوه عنهــا ىف «أوت 
ــf مــن  ــر جــزء كب ــم تصوي ــا»، وت أوف افريقي

الفيلــم ىف كينيــا.
«ذا   vالربيطــا الفيلــم  إىل  باإلضافــة 
ــم إنتاجــه عــام  ــذى ت ــÌ» ال كونســتنت جاردي
٢٠٠٥، وتــم تصويــر جــزء منــه أيضــا ىف كينيــا، 
قصــة  أحداثــه  ضمــن  يتنــاول  كان  حيــث 
ــل  ــاv يعم ــاىس بريط ــ� دبلوم ــأ ب ــب تنش ح
وفتــاة  كينيــا،  ىف  الربيطانيــة  القنصليــة  ىف 
صحافيــة تعمــل مــع الناشــط� مــن ج+عــات 
وكان  البلــد،  نفــس  ىف  اإلنســان  حقــوق 
ومقتبــس مــن روايــة تحمــل نفــس االســم 
ــة  ــن بطول ــو م ــه، وه ــون ىل كاري ــب ج للكات
 Ðهيوســ vــز ودا رالــف فاينــس وريتشــل واي

و بيــل نــاى وإخــراج فرنانــدو مfيليــس.
كــ+ اســتضافت العاصمــة «نــfوÏ» تصويــر 
«ســينس»  األمريــ¥  املسلســل  مــن  جــزء 
الــذى ينتمــى لنوعيــة درامــا الخيــال العلمــي، 
وأنتجتــه رشكــة نتفليكــس، ووقتهــا أوقفــت 
ــدة  ــىس مل ــق رئي ــرور بطري ــة امل ــة حرك املدين
مشــاهد  تصويــر  أجــل  مــن  أيــام  ثالثــة 
املسلســل، وكان بطولــة ممثلــ� مــن مختلــف 
الجنســيات منهــم: توبينــس ميدلتــون، برايــان 
جــاي. ســميث، دونــا بــاي، أمــل أمــ�، ماكــس 
أنخيــل  ميغيــل  ديســاي،  تينــا  رÀليــت، 

كاليتــون. وجيمــى  سيلفيســرتى 
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ــf مــن الشــباب اإلفريقــى هاجــروا مــن  الكث
بالدهــم بحثــا عــن املســتقبل الــذى � تكــن 
اإلســتع+ر  قــىض  أن  بعــد  واضحــة  مالمحــه 
ــرسب،  ــارج ال ــردوا خ ــوا وغ ــم  فهرب ــىل آماله ع
وبالرغــم مــن أنهــم  منفيــ� ثقافيــاً عــن بيئاتهــم 
األفريقيــة إال أنهــم أبدعــوا بعــد أن انخرطــوا 
ــم  ــن ثقافته ــاً ع ــاً كلي ــف اختالف ــات تختل ىف بيئ
ــية  ــة أو الفرنس ــة اإلنجليزي ــا الثقاف ــة، أم األصلي
ــم  ــد جعلته ــم، فق ــا عليه ــت فرض ــى أصبح الت
ىف  أحدهــ+  بجناحــ�   fيطــ الــذى  كالطائــر 

. Éــر ــا� الغ ــر ىف الع ــمراء واآلخ ــارة الس الق
  » األفريقــى  الشــتات  أو   » دياســبورا   »

African diaspora «  مصطلــح أطلــق عــىل 

مــع  واندمجــوا  اســتقروا  الذيــن  املهاجريــن 

ــىل  ــ� ع ــم، أو الحاصل ــf دوله ــعوب ودول غ ش
 fأصولهــم فاملصطلــح يشــ fجنســيات أخــرى غــ
إىل املجتمعــات التــى تكونــت ىف مختلــف أنحــاء 
العــا� نتيجــة انتقــال األشــخاص عــرب التاريــخ من 
أفريقيــا إىل جهــات متعــددة مــن األمريكتــ� 
 fهــا ويشــfوأوروبــا والــرشق األوســط وآســيا وغ
املصطلــح أيضــا وبشــكل أســاىس إىل املنحدريــن 
ــن  ــتُعبدوا م ــن اس ــخاص الذي ــاللة األش ــن س م
غــرب ووســط أفريقيــا ونُقلــوا إىل األمريكتــ� 
األطلنطــى  عــرب  العبيــد  تجــارة  عمليــات  ىف 
بــ� القرنــ� الســادس عــرش والتاســع عــرش 
امليالديــ�، والذيــن يســتقر معظمهــم اليــوم 
ىف الربازيــل (األفارقــة الربازيليــون) والواليــات 

املتحــدة (األفارقــة األمريكيــون) وغfهــ+.
«جاريــث  األيرلنــدى  والناقــد  األكادÀــى 
ــزدوج»  ــى امل ــه «املنف ــاول ىف كتاب ــش» تن جريف
ــين+  ــملت األدب والس ــى ش ــرة والت ــك الظاه تل

وكشــف خاللــه عــن دور األدب ىف  تصحيــح 
ــتع+رعن  ــا االس ــى خلفه ــوهة الت ــورة املش الص
ــعوبهم  ــدى ش ــا� أو ل ــدى الع ــواء ل ــم س بالده
ــة  ــذه التجرب ــرش ه ــىل ن ــاعد ع ــ+ س ــها ك نفس
وتــأÆ أهميــة الكتــاب ىف اشــرتاك كثــf مــن 
الكتــاب العــرب الذيــن يعيشــون ىف الغــرب 
حيــث  اإلنجليزيــة،  باللغــة  بالكتابــة  وأمــfكا 
مميــزاً  موقعــاً  يحتــل  أن  بعضهــم  اســتطاع 
مــن  العديــد  عليــه  نــال   ،Ïالغــر األدب  ىف 
ــن  ــم م ــك � Àنعه ــن ذل ــة، لك ــز املعروف الجوائ
 vــا ــى يع ــة الت ــة املزدوج ــك الغرب ــعور بتل الش
ــى  ــول ال تنتم ــن أص ــدر م ــب املنح ــا الكات منه
للبلــد التــى يعيــش فيهــا، ويظــل داºــا بداخلــه 
إحســاس موحــش بالغربــة، فيغــذى بنــاء جــذوره 
األصليــة ســواء بالكتابــة أو بتقديــم الفــن الســابع 
ــىل أهــم  ــ+ ي ــf بالصــورة ونســتعرض في والتعب

ــابع :  ــن الس ــبورا» ىف الف ــاv  الـ»دياس فن
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ىف  لنــدن  ىف  ولــد   Íبريطــا فنــان 
ــام ١٩٧٢م،  ــن ســبتمرب ىف ع الســادس م
أصــول  مــن  انجليــزى  ممثــل  وهــو 
أفريقيــة ومنســق موســيقى بدأ مســ�ته 
الفنيــة عــام ١٩٩٤م، وهــو أيضــاً منتــج 
ــزة  ــن بجائ ــن الفائزي ــه م ــ; أن ــالم ك أف
ــن  ــد م ــه العدي ــوب»، ول ــدن جل «جول

ــر واملكتــب  ــر وذا واي األفــالم منهــا «لوث
ــى  ــرز انفنت ــاور وافنج ــور وذا دارك ت وث
ــ3 بيتويــm اس واللصــوص  وور وذا ماون
طريــق  ومانديــال  الهــادى  وحافــة 
األدغــال،  وكتــاب  الحريــة  إىل  طويــل 
األعــ;ل  بعــض  لديــه  أن  إىل  إضافــة 
التلفزيونيــة». وىف عــام ٢٠٠٩م أعلــن 
تــم  وقــد  الجر©ــة،  ملكافحــة  ســف�اً 
اختيــاره مــن قبــل مجلــة «بيبــول» كونــه 

املمثــل األكــå جاذبيــة ىف العــا¡.

ممثلــة أمريكيــة ولــدت ١١ ينايــر 
نيويــورك  مدينــة   ،mبروكلــ ١٩٧٨ىف 
ــاء  ــال مــن اآلب واحــدة مــن ســبعة أطف
النيج�يــm خريجــة  جامعــة كورنيــل 
 ٢٠٠٢ عــام  الفنــى  مشــوارها  بــدأت 
شــاركت ىف العديــد من األعــ;ل املتنوعة 
منهــا فيلــم ٢٠١١ Pariah فيلــم ٢٠١٣  
 Real Steel فيلــم Years a Slave ١٢
ــال العلمــى  ــم االكشــن والخي ٢٠١١ فيل
ــروح  ــزة ال ــحت لجائ ــ; رش ــارة، ك واإلث

ــة. ــل ممثل ــتلقة ألفض املس

أول أمريكيــة مــن أصــول أفريقيــة 
تفــوز باألوســكار

 ،Mammy – مــن منــا ال يتذكر مامــى
للســيدة  الكرتونيــة  الشــخصية  تلــك 
الســمراء الســمينة، التــى كانــت تتبنــى 
القــط تــوم ىف منزلهــا، وتــرصخ دا«ًــا 
يزعجهــا  عندمــا  ”توووووومــاس“  بـــ 
ــ�ي،  ــع ج ــزل م ــل املن ــاغباته داخ �ش
ضمــن أحــداث سلســلة تــوم وجــ�ى 

الكرتونيــة الشــه�ة.
 ١٠ مواليــد  ماكدانيال مــن   Çهــا
أكتوبــر   ٢٦ وتوفيــت   ١٨٩٥ يونيــو 
١٩٥٢ هــى ممثلــة مرسحيــة ومغنيــة 
وكاتبــة أغــاÍ محرتفــة وممثلــة كوميديــة 
ىف  مامــى  بــدور  اشــتهرت  أمريكيــة.. 
فيلــم «ذهــب مــع الريــح» عــام ١٩٣٩.
والــذى فــازت عنــه بجائــزة أفضــل 
ممثلــة مســاعدة أوســكار، وأصبحت أول 
أمريــ� أفريقى يفــوز بجائزة األوســكار. 
جوائــز   Í5ــا عــىل  الفيلــم  حصــل 
لألوســكار مــن األكاد©يــة األمريكيــة 
لعلــوم وفنــون األفــالم، منهــا أفضــل 
وســيناريو  إخــراج  وأفضــل  تصويــر 
وأفضــل تصويــر ســين;� وإخــراج فنــى 
أفضــل  جائــزة  إىل  باإلضافــة  وكتابــة 
ممثلــة. وىف عــام ١٩٧٥، تــم إدخالهــا 
إىل قاعــة مشــاه� صنــاع األفــالم الســود، 
وىف عــام ٢٠٠٦ أصبــح أول فائــزة ســوداء 
ــزة األوســكار يتــم تكر©هــا بطابــع  بجائ

بريــد ىف الواليــات املتحــدة.

Idris elbaAdepero OduyeHattie McDaniel
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«أول ممثل أسود يؤد دور ملك»
إنجليــزى مــن أصــل نيجــ�ي، مــن 
مواليــد ١ إبريــل ١٩٧٦ ىف أكســفورد، 
إنجلرتا. دخــل مجــال التمثيــل بالصدفــة 
وذلــك عندمــا فتــاة كان ُمعجــب بهــا إىل 
ذلــك  الشــباب.  بعد  مــرسح  حضــور 
ــاتذته  ــحه أس ــرسح ورش ــوم امل درس عل
ليصبــح ممثــالً، ونــال دعمهــم حتــى 
ــدن  ــة لن ــاز �نحــة دراســية ىف أكاد©ي ف

ــا. ــون الدرام ــيقى وفن للموس
ــاً  ــالً مرسحي ــى كممث ــه الفن ــدأ عمل ب
عــام ١٩٩٩ ىف نــص شكســب� الشــه� 
دوره  وبعدهــا  وكليوبــرتا)  (أنطونيــو 
ــ6ى  ــك ه ــاً (املل ــب� أيض ــص شكس ىف ن
أســود  ممثــل  أول  وكان  الخامــس) 
تاريــخ  ىف  ملــك  دور  يلعــب  البــرشة 
عــدة  اإلنجليزي. ألويلــو  املــرسح 
ــل دوره ىف  ــه�ة مث ــة ش أدوار تليفزيوني
املسلســل اإلنجليــزى الشــه� (األشــباح) 
ــن  ــå م ــارك ىف أك ــ; ش ٢٠٠٢: ٢٠١١. ك
دقيقــة)   ٩٦) مثــل:  ســين;�  فيلــم 
 ،٢٠١٢ االمــكان)  (منتصــف   ،٢٠١١

.٢٠١٣ الخــدم)  و(رئيــس 

David Oyelowo

ممثلــة وكاتبــة مرسحيــة أمريكيــة، 
ــل  ــر ١٩٧٨ ىف غريني ــدت ىف ١٤ فرباي ول
بآيــوا لوالديــن مــن ز©بابــوي، درســت ىف 
مدرســة تيــش للفنــون، وبــدأت مســ�تها 
ــتهرت  ــا اش ــام ٢٠٠٤. لكنه ــة ىف ع الفني
بــm الجمهــور األمريــ� بفضــل تأديتهــا 
 !e مسلســل ىف  ميشــون  لشــخصية 

.Walking Dead

Danai Gurira

ــف.  ــرج ومؤل ــدى ومخ ــل كومي  ممث
ولــد ىف لنــدن مــن أم نرويجيــة وأب 
ــف  ــانت جوزي ــة س ــ�ي. درس بكلي نيج
ثــم درس املحامــاة بكليــة ســانت كاثرين 
بجامعــة كامربيــدج (١٩٩٥-١٩٩٨). ظهــر 
نبوغــه الفنــى وهــو طالــب بجامعــة 
نــادى  رئيــس  كان  حيــث  كامربيــدج 
أضــواء املــرسح بالجامعــة وحصــل عــىل 
عــدة جوائــز وهــو مــازل طالــب. ىف 
عــام ٢٠٠٤ قــام بإخــراج وتأليــف أول 
فيلــم لــه مــع ماثيــو هولنيــس. بالرغــم 
مــن إنــه يبــدو شــخص خجــول للجميــع 
أثنــاء املقابــالت الصحفيــة ولكنــه ممثــل 
ــوادى  ــارد اي ــام ريتش ــارع. ق ــدى ب كومي
 !e  عــام ٢٠١٣ بإخــراج وتأليــف فيلــم
Double وهــو فيلــم مقتبــس عــن رواية 

ــروا� الــروىس الشــه� دوستويفســ7. ال

 
Richard Ayoade

sophie okonedo
وأم  نيجــ�ى  ألب  بريطانيــة،  ممثلــة 
ــام ١٩٦٨  ــبمرب ع ــد ٣١ ديس ــة، موالي يهودي
ــدج,  ــدن تخرجــت مــن جامعــة كامربي ىف لن
 ،٢٠٠٦)  Stormbreaker) أع;لهــا  مــن 
حصلــت   ،٢٠٠٧  Oliver Twist مسلســل
عــىل جائــزة جولــدن جلــوب عــام ٢٠٠٧ 
فامــت بفليــم  �ســ�ة املليــون رجــل أبيــض 
التــى فــازت برتشــيح لجائــزة أفضــل ممثلــة 
راسيســا  كزوجــة  دورهــا  عــن  مســاعدة 

ــه. ــم ذات ــا ىف الفيل باجين
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ــدت ىف  ــو ول ــث ايجوغ ــن اليزابي كارم
عــام ١٩٧٣ ىف لنــدن وبــدأت حياتهــا 
والدهــا  املراهقــة.  ســن  ىف  املهنيــة 
اســكتلندية.  والدتهــا  بينــ;  نيجــ�ى 
«مــا  ىف  الربيطانيــة  املمثلــة  ظهــرت 
هــو أســوأ مــا ©كــن أن يحــدث؟»، و 
ــد  «التطهــ�: الفــوىض» و «ســلمى». وق
حصلــت عــىل العديــد مــن الجوائــز ، 
�ــا ىف ذلــك ترشــيحها لجائــزة الــروح 

املســتقلة ألفضــل أنثــى رائــدة.

ممثــل أمريــ� مواليــد ١٠ مــارس ١٩٧٩ ىف نــ�وç، بــدأ مســ�ته 
الفنيــة ســنة ٢٠٠٦. درس ىف مدرســة تيش العليا للفنــون أبرز عديد 
 !e Twilightــم ــم Twilight ١ ٢٠٠٨ فيل ــا فيل ــن أعــ;ل منه م
  ٢٠١١ X-Men First Class ٢٠٠٩  فيلم ٢٠١١ Saga: New Moon

 My فيلــم Crank فيلــم ٢٠٠٦ Gone Baby Gone فيلــم٢٠٠٧
  Criminal Activities (٢٠٠٩) فيلــم٢٠١٥ Bloody Valentine

فيلــم الجر©ــة و األكشــن «حكــم األعــدام».

ــن  ــ�ىس ألبوي ــى ىف نيوج ــد روتيم ُول
الفيلــم  ىف  ظهــر  وقــد   .mنيج�يــ
«املهــد  و   «Divergent» الضخــم 
اإلمرباطوريــة».  «األحــالم  و  األســود» 
مــن عــام ٢٠١١ إىل عــام ٢٠١٢ ، قــام 
ــوس موريســون ىف مسلســل  ــدور داري ب
درامــى األصــيل Starz Network بــوس. 
روتيمــى هــو مؤســس ورئيــس تنفيــذى 

لإلنتــاج. روزى  فرونــت  لرشكــة 

ممثــل بريطــاá، ولد ىف مدينــة لندن ىف 
عــام ١٩٩٢، بــدأ التمثيــل منذ عــام ٢٠١١ 
بــm الســين; والتليفزيــون، حيــث شــارك 
 Junkhearts، Half) ســين;ئًيا ىف أفــالم
 (of a Yellow Sun، Imperial Dreams

الجــزء  ببطولــة  قيامــه  إىل  باالضافــة 
 ،Star Wars الســابع مــن سلســلة أفــالم
كــ; عمــل بالتليفزيــون ىف مسلســالت 
 Live  :٢٤  ،Becoming Human)

.(Another Day، Major Lazer

ممثلــة بريطانيــة  ولــدت١٧ أغســطس ١٩٧٧   ىف دار الســالم ، 
تنزانيــا .  مــن أصــل ز©بابــوى صينــى .  نشــأت ىف هــرارى حيــث 
التحقــت �درســة الدومينيــكان للديــر الثانويــة  . ىف الثامنــة 
ــا  ــت والدته ــث كان ــدة حي ــات املتح ــت إىل الوالي ــرشة ، انتقل ع
ــو  ــونغ ه ــاى تش ــدة . ف ــم املتح ــدى األم ــل ل ــونغ تعم ــاى تش ف
وزيــر التعليــم ووزيــر التعليــم الســابق ىف ز©بابــوي. درســت ىف 
جامعــة ييــل وتخرجــت بدرجــة امتيــاز مــع تخصــص مــزدوج ىف 
الدراســات املرسحيــة والفنــون الجميلة.بــدات مشــوارها لفنى عام 
 !omas & Friends: Big World! Big ٢٠٠٣ شــاركت فيلــم

٢٠١٨  !Adventures! !e Movie

Carmen Ejogo

Edi Gathegi

 
Ulurotemi Akinosho

John Boyega

Chipo chung
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نساء
الشاشة السمراء

هــل حقــا معانــاة الشــعوب تعكســها مــرآة 
ــرى؟!..  ــياءاً أخ ــس أش ــن يعك ــين+؟.. أم أن الف الس
أصعــب  مــن  تكــون  تــكاد  األفريقيــة  الســين+ 
مــن  العــا�  ىف  الســين+ت  وأخطــر  بــل  وأكــ° 
ــf، لــن نتطــرق لسياســات دوليــة رXــا  حيــث التأث
ــى  ــى الت ــات ه ــن السياس ــض ولك ــا البع ال يفهمه
ــة نظــراً  ــاع الســين+ األفريقي تُحــرش رغــ+ عــن صن
ــالل الفرنــىس  ــا بــ� اإلحت ــرة عارصته لســنوات مري
ــزي، لكــن...  ــالل اإلنجلي ــارة أخــرى اإلحت ــارة وت ت
دعونــا ننظــر إىل النصــف املمتلــئ مــن الكــوب 
”األســود“ الــذى يشــع بضــوءه الســحري، الفن 
والعنرصيــة،  والفقــر  باملعانــاة  املنغمــس 
عــاون ذوات البــرشة الســمراء األصيلــة عــىل 
أن ينــfوا للعــا� العــرÉ ورXــا الغــرÉ أيضــاً 
مصابيحــه، أن تتحــدث ســين+هم وتقــول هــا 
نحــن.. نعافــر.. نقــاوم بحــب.. ال نخجــل مــن 
أنفســنا.. كل مــا مررنــا بــه وســنمر بــه يزيدنــا 

ــاة. ــ° للحي ــة.. وحــب أك ــوة وصالب ق
ــا  ــتعان به ــة اس ــديدة الخصوب ــا أرض ش أفريقي
أغلــب صنــاع الســين+ ىف العــا� ملعالجــة أهــم 
ــا املثــfة مــن عنــف واعتــداءات وعنرصيــة،  القضاي
حتــى إن العنــف Àــارس بشــكل أكــرب ضــد النســاء. 
ــة واألكشــن  ــالم الحرك ــن أف ــة م ــك التنويع تل
تجــذب أكــرب عــدد مــن الج+هــf فتحقــق 
الكثــf مــن اإليــرادات نظــراً ألن ج+هــf العا� 
ــة  العــرÉ والغــرÉ مهــووس بالســين+ الجدلي
ورصاعــات  وحركــة  مغامــرات  بهــا  التــى 
ــا  ــة به ــين+ األفريقي ــة، الس ــاكل حقيقي ومش
قصــص أغــرب مــن الخيــال، أحــداث شــديدة 
ــت  ــاىض والزال ــت ىف امل ــوة كان ــف والقس العن
الرصاعــات تعلــو أصواتهــا رغــم tــرد البعــض 

ــك األوضــاع. عــىل تل
السين; عىل أرض الواقع داخل 

”قلب املعاناة“
وأكــرب  أبيــة  األفريقيــة  املــرأة 
مثــال عــىل ذلــك أغلــب األفــالم 
النســوية للســين+ األفريقيــة تصــور 
طريقهــن  يخــرتن  قويــات  نســاء 
ــ�  ــالÆ ال تخش ــات ال ــغف، املحارب بش
األوضــاع السياســية واإلجت+عيــة. تأكيداً 
عــىل ذلــك تلــك الفتــاة ىف فيلــم ”آياندا“ 
للمخرجــة الجنــوب أفريقيــة ســارا بليــرش، 
ــيارات  ــالح الس ــة إلص ــت ورش ــى تول الت
ــم  ــدا ىف فيل ــا. أو ماتيل ــاة والده ــد وف بع
فرانســاوز  الكامfونيــة  للمخرجــة  ”واكا“ 
ــا  ــن كرامته ــيئا م ــد ش ــى � تفق ــغ والت إيلون
عــىل الرغــم مــن أنهــا تبيــع جســدها مــن أجل 

ــا. ــام طفله إطع
كذلــك الفيلــم القصــf ”األخــت أويــو“ للمخرجــة 
ــدور  ــذى ت ــو وال ــن الكونغ ــا م ــكا فوب ــك إمبي موني
أحداثــه حــول غودوليــف، طفلــة ال يتجــاوز عمرهــا 
العــرش ســنوات، تتابــع دراســتها ىف مدرســة داخليــة 
تديرهــا راهبــات كاثوليكيــات خــالل فرتة االســتع+ر 
البلجيــ¥ ىف الخميســنات. وبعيــداً عــن أهلهــا تجــد 
ــة  ــة أجنبي ــم لغ ــىل تعل ــربة ع ــها مج ــة نفس الطفل
ــة  ــك القص ــا. تل ــة عنه ــة غريب ــع ثقاف ــف م والتكي
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ــا“  ــكا فوب ــة ”إمبي ــدة املخرج ــتها وال ــة عاش واقعي
ــا كانــت  ــا عندم ــا إىل املدرســة ذاته التــى أرســل به
طفلــة. ”مدرســة منعزلــة tامــاً عــن الواقــع ىف 
الكونغــو“، مؤكــدة أن هــذه التجربــة كانت بالنســبة 
لوالدتهــا Xثابــة صدمــة ثقافيــة تركــت آثارهــا عــىل 
حياتهــا كلهــا وأيضــاً عــىل تربيتهــا البنتهــا. وتشــf إىل 
أن تجربــة والدتهــا إ±ــا تعكــس تجــارب العديــد من 
األفارقــة، بحيــث تقــول: ”هــل تجاوزنــا فعــال عنــف 
فــرتة اإلســتع+ر؟ أعتقــد أن تداعيــات تلــك الفــرتة ما 

زال لهــا تأثــf حتــى يومنــا هــذا.
ملكات الج;ل تنترص لـ“قولوا اسمها“

ــول  ــن أص ــ+ل م ــكات ج ــتة مل ــج س ــد تتوي يع
ــوية  ــركات النس ــم الح ــد أه ــاراً ألح ــة انتص أفريقي
التــى تحــارب العنرصيــة والعرقيــة ضــد ذوات البرشة 
الســمرات ىف أمريــكا وبعــض دول العــا�، شــهد 
العــام ٢٠١٩ مفارقــًة غريبــة ىف عــا� ملــكات الجــ+ل 
tثلــت بتتويــج ٥ ملــكات مــن العــرق األســود كان 
آخرهــا لقــب ملكــة جــ+ل العــا� الــذى فــازت 
ــبقتها  ــ+ س ــينغ“ بين ــوv آن س ــة ”ط ــه الجامايكي ب
ــون.  ــ+ل الك ــة ج ــب ملك ــزي“ بلق ــى تون ”زوزيبين
ولقــد زاد العــدد إىل ٦ مــع تتويج الســمراء ”كلي+نس 
ــام ٢٠٢٠. ــة جــ+ل فرنســا لع ــو“ بلقــب ملك بوتين

فيــ+ كانــت ”تشــيزىل كريســت“ قــد فــازت 
بلقــب ملكــة جــ+ل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
و“كالييــج غاريــس“ بتــاج ملكــة جــ+ل مراهقــات 
ــة، بينــ+ توجــت بلقــب  الواليــات املتحــدة األمfكي

ــ�“. ــا فرانكل ــfكا ”ني ــة جــ+ل أم ملك
البيضــاء  البــرشة  ذوات  عــىل  اللقــب  اقتصــار 
ــاُ  ــراً واقحام ــة قه ــة كان Xثاب ــات األوروبي واملواصف

للنســاء الســمراوات  وكأنــه قتــل متعمــد وكأن 
هــذا اللــون وصمــة عــار عــىل صاحبتــه، إىل أن 
تبــدل الحــال تأكيــداُ ألن الجــ+ل اليعــرف أوانــاً 
ــة، ففــوز تلــك النســاء بألقــاب  وال يعــرتف بعنرصي
الجــ+ل يعتــرب انتصــاراً للعــرق األســود عــىل تاريــخ 
صناعــة ملــكات الجــ+ل الــذى كان مجحفــاً بحقهــن 
عــىل مــدار عقــود ُمنعــت خاللهــا مــن املشــاركة ىف 
بعــض أكــرب املســابقات، Xــا ىف ذلــك ملكــة جــ+ل 
أمــfكا وملكــة جــ+ل الواليــات املتحــدة األمfكيــة. 
فلــم تشــارك أى امــرأة أمfكيــة مــن أصــل أفريقى ىف 
مســابقة ملكــة جــ+ل أمــfكا حتــى مثلــت شــfيل 
ــرأة  ــز ام ــام ١٩٧٠، و� تف ــوا ىف الع ــة أي ــراون والي ب
ســوداء باللقــب األعــىل حتــى فــوز فانيســا ويليامــز 

ــام ١٩٨٣. ع
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”أثــر ىف كل األشــخاص الذيــن قابلــوه ” ..هكــذا 
قالــوا عــن الفنــان Sotigui Kouyaté ” ســوتيجيه 
ــا عظيــ+ ملــس كل  ــاركا فن كويــاÆ ” حــ� رحــل ت
الســين+  متابعيــه ســواء ىف املــرسح أو  قلــوب 
ــروك محــارب  ــرت ب ــf بي ــراه املرسحــى الكب وكان ي
وعابــد ىف دنيــا املــرسح وتعــاون معــه ىف ١٨ عمــال 
ــوكار)  ــو ب ــا دور الصــوىف (تfن ــا كان أبرزه مرسحي
عــام ٢٠٠٤ ىف  املرسحيــة التــى حملــت نفــس 

االســم.
الفنــان املبــدع الخــالق صاحــب البــرشة الداكنــة 
والعيــون الســمراء ولــد ىف التاســع عــرش مــن يوليو 
ــذان  ــل والل ــ� االص ــن غيني ــن ابوي ــام ١٩٣٦ م ع
انتقــال اىل بوركينــا فاســو بعــد والدتــه بوقــت 
قصــf فأحــب رياضــة كــرة القــدم حلــم كل شــاب 
ــه  ــق حلم ــهرة وحق ــود اىل الش ــى ىف الصع افريق
ــو،  ــا فاس ــب بوركين ــا ملنتخ ــح العب ــروى واصب الك
واســتمر ىف املالعــب حتــى ١٩٦٦، ثــم احــرتف 
التمثيــل املرسحــى، وأصبــح مــن الوجــوه املعروفــة 
ىف مســارح فرنســا، و� تتوقــف موهبتــه عنــد هــذا 
ــا أيضــا،  ــا وراقصــا ومطرب الحــد، بــل أصبــح ملحن
ــل ىف  ــاره كأفضــل ممث ــم اختي ــر ٢٠٠٩ ت وىف فرباي

ــدن». ــر لن ــم «نه ــ� الســين+� لفيل مهرجــان برل
كوايــاÆ هــو ســليل عائلــة لديهــا صــف طويــل 
بدويــة  طبقــة   مــن  وانحــدر  املقاتلــ�  مــن 
الشــفهى  التاريــخ  رسد  عــن  مســئولة  نبيلــة 
وحــل النزاعــات كشــكل مــن اشــكال الواجــب 

ــذاك مــ+ اكســبه الحكمــة واصبــح  االجت+عــى ان
صاحــب شــخصية اكــ° تاثــfا ووضوحاوقــد منحت 
 Æالطبيعــة الســمراء بعضــا مــن صفاتهــا اىل (كوايــا
) حيــث كان قــوى البنيــان طويــل القامــة مفتــول 

ــذه  ــه ه ــن � tنح ــة لك ــيم للغاي العضــالت ووس

Sotigui Kouyaté
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ــل  ــب  ب ــن ذه ــق م ــىل طب ــهرة ع ــات الش الصف
امتهــن العديــد مــن املهــن قبــل ســفره اىل اوروبــا 
والتــى ســاهمت ىف تكويــن شــخصيته املثقفــة 

ــا. ــارا ومدرس ــل نج ــد  فعم ــ+ بع في
Sotigui Kouyaté.. اســتقر ىف باريــس وانجــب 

 Æكوايــا vولديــن هــ+ املخــرج الســين+� (دا
ــل  ــ+ل و املمث ــض الع ــده بع ــرج لوال ــذى اخ ) ال
وبعــد   (Öكوايــا كاىس  (حســان  والقصــاص 
جاءتــه  املــرسح  أعــ+ل ونجاحــات ىف  سلســلة 
تاريــخ  درامــا  ىف  الســين+�  التمثيــل  فرصــة 
ــا  ــام ببطولته ــى ق ــن) الت ــق (شــجاعة االخري الرقي
(كريســتيان ريتشــارد )عــام ١٩٨٢فلفــت ادائــه 
املتميــز لهــذا الــدور انتبــاه (مــارى هيل� اســتيان) 
ــذى  ــروك ) ال ــرت ب ــهf (بي ــرج الش ــاعدة املخ مس
ــا  ــث عنه ــى يبح ــة الت ــاÖ) الحكم ــد ىف (كواي وج
وكان العمــل مــع (بــروك )نقطــة تحــول كبــfة ىف 

ــهرة . ــو الش ــاÖ) نح ــة (كواي رحل
عائليــة  حيــاة   (Öكويــا) بــدأ   ١٩٨٤ عــام   

 (Öــار ــتf م ــن الســويدية (اس ــزواج م ــدة بال جدي
وانجــب منهــا ابنتــه (مابــو) وابنــه ( ياجــارا) وكان 
كوايــاÆ احــد الفنانــ� القالئــل الذيــن منحهــم 
دو  مرسح(بوفيــه  ىف  مميــزة  مشــاريع  بــروك 
ــا  ــك دورا هام ــورد) ىف باريــس و لعــب بعــد ذل ن
ــة مســتوحاة  ــزا باللغــة الفرنســية ىف مرسحي وممي
مــن فيلــم (اوليفــر ســاكس ) بعنــوان (الرجــل 
ــل  ــام بشــكل فعــال ىف tثي ــام ١٩٩٣ وق ــذى) ع ال
اصولــه االفريقيــة ثــم لعــب بعــد ذلــك ادوارا 
ــرض  ــة ىف الع ــة عاملي ــفافية واحرتافي ــة بش مختلف
العاملــى ” هاملــت ” فلعــب مختلــف االدوار مثــل 
ــبح و  ــدم دور الش ــور وق ــار القب ــوس  حف بولوني
ــب دور  ــ� لع ــfة ح ــة كب ــة كوميدي ــر موهب اظه
املخمــور ىف (امــرأة الكنيســة) وكان مقنعــا للغايــة 

ــه. ــوال حيات ــول ط ــس الكح ــه � يلم ــم ان رغ
ــاÆ دور املســلم الفرنــىس   مــن أهــم أدوار كواي
ــود بعــد هجــ+ت  ــه املفق ــذى يبحــث عــن ابن ال
يوليــو٢٠٠٥ االرهابيــة ىف لنــدن مــن خــالل فيلــم 
(نهــر لنــدن ) وحصــل عــن دوره فيــه عــىل جائــزة 
احســن ممثــل مــن مهرجــان برلــ� الــدوىل وعمــل 
مــع مخرجــ� كبــار مثل(ســتيفن فريــرز) ىف فيلــم 
(اشــياء جميلــة ) و(داv كوايــاÖ) ىف  فيلــم (تــراث 

الغريــوت)
ــوه  ــ+ وصف ــه ك ــوتيجيه) ىف كل اع+ل وكان (س

اصدقائــه Àتلــك روحــا مرحــة جــدا وكان حكيــ+ 
ايضــا ولديــه ثقافــة واســعة و كريــم جــدا وىف 

ــة. ــن االناق ــو م ــره � يخل مظه
اليونانيــة  بالثقافــة   Sotigui Kouyaté تأثــر 
الثقافــة  اىل  انتمــى  أنــا   ”  : يقــول  كان  وداºــا 
ــة اكــ° مــن اى ثقافــة اخــرى فهــى التــى  اليوناني
تعلمــت منهــا الحكمــة والخــf والجــ+ل ” وأســس 
قبــل رحيلــه  (مــرسح مانديــكا الــدويل) الــذى 
طاملــا حلــم بــه اىل ان اصبــح الحلــم حقيقــة 

ــه  ــقط رأس ــو) مس ــه ىف (باماك ــارك ىف تأسيس وش
بهــدف انتــاج مــرسح أفريقــى  وظــل طــوال 
االفريقيــة  الثقافــة  بــ�  ممتــدا  جــرسا  حياتــه 
ــة  ــق مجموع ــن طري ــا ع ــدة ٤٠ عام ــة مل والغربي
مــن االعــ+ل غــf التقليديــة  اىل ان وفاتــه املنيــة 
ىف الســابع عــرش مــن ابريــل عــام ٢٠١٠ عــن عمــر 
يناهــز الثالثــة والســبعون ىف باريــس عاصمــة 
ــ+ل  ــن االع ــال م ــا طوي ــه تراث ــاركا خلف ــور ت الن

الجديــرة باالحــرتام .
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لن تموت فى العشرين
السينما السودانية

الحديــث عــن األشــجار، أوفســايد الخرطــوم، 
ألفــالم  عناويــن  كلهــا  العرشيــن،  ىف  ســتموت 
ســين+ئية اصبحــت تقــرتن ىف اذهاننــا بالســين+ 
ــيء  ــة مخط ــن ىف الحقيق ــة. لك ــودانية الحديث الس
مــن يختــرص الســين+ ىف الســودان ىف أســ+ء هــذه 

األفــالم فقــط!
Àكــن القــول بــأن تلــك األفــالم هــى التــى أعادت 
ــهد  ــدارة املش ــرى لص ــرة أخ ــودانية م ــين+ الس الس
الســين+� بعــد أن حصــدت مجموعــة مــن الجوائــز 
وكانــت  املاضيــ�،  العامــ�  خــالل  والتكرÀــات 
ــودانية  ــين+ الس ــب الس ــروح ىف قل ــخ ال ــة نف Xثاب
ــول  ــا وتح ــت انتاجاته ــد أن تراجع ــرى بع ــرة أخ م
صناعتهــا إىل دور عــرض بــال ج+هــf  وشاشــات 

ــذ.  ــاف التنفي ــع إيق ــين+ئي� م ــة وس فارغ
عانــت الســين+ الســودانية مــن إهــ+ل اإلنتــاج 
والدعــم الفنــى من الدولــة ومؤسســاتها وأقرتن ذلك 
لســنوات طويلــة بنظــرة النظــام الســوداv الحاكــم 
ــاً  ــة بوق ــا ىف البداي ــا اتخذه ــذى طامل ــين+، وال للس
ألغراضــه السياســية منــذ أن كان يســتخدم الســين+ 
التســجيلية ىف توثيــق األحــداث التــى تــربز نشــاط 
الســلطة آنــذاك، إىل أن ظهــر التليفزيــون فأســتغنى 
الوســيلة  بهــا  وإســتبدل  الســين+  عــن  النظــام 
الجديــدة لتحقيــق أهدافــه، واعتربت الســلطة Xرور 
أنظمتهــا الحاكمــة املختلفــة أن الســين+ مدعــاة 

ــم املجتمــع. لفســاد األخــالق وهــدم قي
أكــ° مــن مائــة عــام مــرت عــىل أول عــرض 
ســين+� بالســودان، وعــىل مــر هــذه الســنوات 
� تعــرف الســودان الســين+ كصناعــة قاºــة بحــد 
ذاتهــا، ولكنهــا شــهدت بعــض التجــارب الســين+ئية 
التــى إزدهــرت خــالل ســتينيات وســبعينيات القــرن 
ــات،  ــالل الث+نيني ــع خ ــدأت بالرتاج ــم ب ــايض، ث امل

ىف  ســين+ئية  صناعــة  وجــود  حتميــة  ولكــن 
الســودان مــازال حلــ+ً مرشوعــا يأمــل الســين+ئيون 
الســودانيون الوصــول إليــه عــىل أيــدى الجيــل 

ــد. الجدي
ــت  ــد تخط ــابقة ق ــارب س ــاك تج ــم أن هن ورغ
حــدود الســودان وحــازت عــىل جوائــز مختلفــة إال 
أنهــا � تكــن ســوى تجــارب وإجتهــادات فرديــة مــن 
ــة  ــه  مظل ــان ب ــة أو كي ــا وليســت بصناع مخرجيه

ــوى الســين+ والســين+ئي�.  يحت
فحــ� نســتعرض تاريــخ الســين+ ىف الســودان 
ــزى  ــش اإلنجلي ــع الجي ــت م ــة كان ــد أن البداي نج
الــذى كان ســبباً ىف دخولهــا ومعرفــة الســوداني� بها 
ــفة بعــض  ــق وأرش ــم بتوثي ــث اهت ــام 1912، حي ع

السياســية واإلجت+عيــة  فكانــت أول  األحــداث 
مشــاهدة الســوداني� للســين+ ىف مدينــة «األُبيــض» 
عنــد افتتــاح خــط الســكك الحديديــة بــ� األبيــض  

ــوم. والخرط
ىف  الســين+�  العــرض  دور  بــدأت  وبعدهــا 
اإلنتشــار عــىل أيــدى اإلنجليــز ىف الفــرتة مابــ� 
1929و1930 وكانــت ســين+ «كوليزيــوم» بالخرطوم 

ــة  ــة لعام ــن مخصص ــا � تك ــرض، ولكنه أول دار ع
ــط،  ــة فق ــات األجنبي ــت للجالي ــل كان ــعب، ب الش
ــ�  ــاوالت الســ+ح للمواطن ــن مح ــم م وعــىل الرغ
ــة  ــم رفضــوا ىف البداي ــا، إال أنه الســوداني� بدخوله
ــاىف بحجــة أن الســين+  ــج الثق ــذا املنت وعارضــوا ه
تفســد األخــالق، لكــن Xــرور الوقــت اصبحــت 

ــل  ــم، وظ ــبة له ــاغة بالنس ــرة مستس الفك
فقــط  يشــاهدون  الســودانيون 

مشــاركة  دون  لهــم  مايعــرض 

28



أكــ°، األمــر الــذى جعــل بعض من شــباب الســودان 
خــارج  إىل  يســافر  ان  يقــرر  للســين+  العاشــق 
ــه.  ــل مواهب ــابع وصق ــن الس ــم الف ــة وتعل لدراس
ــارشة  ــf املب ــة غ ــرات التعليمي ــذه الهج ــى ه وحت
جــاءت عــرب امكانيــات فرديــة وليــس كإتجــاه 
مدعــوم مــن جانــب الدولــة، وبالفعــل ســافرالبعض 
إىل مــرص وقــربص والبعــض األخــر اتجــه إىل امريــكا، 
ويعتــرب هــذا الجيــل هــو الــذى حمــل عــىل اكتافــه 
ــم تبعــه  ــة للســين+ الســودانية، ث النشــأة األحرتافي
الجيــل الثــاv مــن الســين+ئي� الســوداني�  والــذى 
إســتطاع أن يكــون حلقــة وصــل بــ� حالــة التوثيــق 
التــى  الفنيــة  الحالــة  إىل  واألرشــيف  التاريخــى 
تتمثــل ىف صناعــة أفــالم روائيــة تحتــوى عــىل 
العنــارص الج+ليــة التــى تشــكل ادبيــات الفــن 

ــي. ــرصى العامل الب
áأفالم الجيل الثا

ــه  ــذا التوج ــىل ه ــت ع ــالم قام ــدة أف ــاك ع هن
ــزاع الكهرمــان» للمخــرج «حســ�  مثــل فيلــم «إنت
مأمــون رشيــف» وهــو عــىل رأس املخرجــ� الذيــن 
ربطــوا بــ� جيــل األفــالم التســجيلية وجيــل الفــن 

ــة. ــه اإلجت+عي الســين+� بصورت
Àتلــك  كان  املهدي»الــذى  وهناك»الطيــب 
أفــالم  ألربعــة  مــرشوع 
ســين+ئية ســميت «رباعيــة 
ــ�  ــذ فيلم ــم تنفي ــور» ت دارف
ــال املطمــورة»  منهــا هــ+ «عي
ــال أم  ــf، و“عي ــو روا� قص وه
 ،fــة“ وهــو تســجيىل قصــ قطي

حقيقيــة ىف هــذه الصناعــة. 
وحدة أفالم السودان

اســتمر الحــال لســنوات حتــى نجح الســين+ئيون 
ىف إنشــاء «وحــدة أفالم الســودان» عــام 1949 والتى 
كانــت Xثابــة بدايــة إنطالقــة جديــدة لصناعــة أفالم 
ســودانية الهويــة، وإن كانــت إقتــرصت عــىل صناعة 

األفالم التســجيلية. 
ويرجــع تفــوق الســين+ التســجيلية ىف الســودان 
وإعتــ+د صنــاع الســين+ وقتهــا عليهــا دون الروائيــة 
ألنهــا كانــت تحتــاج إىل تكلفــة انتاجيــة قليلــة، 
ــك  ــاس، لذل ــرب للن وكانــت تناقــش موضوعــات أق
اعتربهــا الصنــاع آنــذاك منصــات لعــرض أفكارهــم 
وقصصهــم املجتمعيــة. ومــن هنــا كانــت نشــأة 
ــرواد للســين+ الســودانية عــام 1949 بعــد  جيــل ال
ــم  ــان أى فيل ــذا الكي ــج ه ــدة، و� ينت ــاء  الوح إنش
روا� ىف هــذا الوقــت، وكانــت الوحــدة تقــوم أيضــاً 
بتدريــب الســوداني� عــىل فنــون الســين+ املختلفة، 
وىف تلــك الفــرتة يــربز مــن أوائــل الــرواد املخرجــ� 
أســ+ء مثــل جــاد اللــه جبــارة وكــ+ل محمــد 

ــم.  ابراهي
وحتــى بعــد أن نالــت الســودان إســتقاللها أوائــل 
عــام 1956 ظلــت «وحــدة أفالم الســودان» موجودة 
بنفــس اآلليــة و� يحــدث بهــا أى تغيــf، لكــن عــىل 
الجانــب املقابــل أصبــح اإلنتــاج الســين+� ضعيــف 
النظــام  ىف  املســئول�  إســتغالل  نتيجــة  وذلــك 
الحاكــم لهــذه املؤسســة والســين+ كوســيط إخبــارى 
أفــالم  «وحــدة  فباتــت  الشــعب،  وبــ�  بينهــم 
الســودان» ال تنتــج أفالمــا بــل صــارت مســخرة 
ــة،  ــارات املســئول� وأنشــطتهم الدعائي ــة زي لتغطي
حتــى ظهــر التليفزيــون خــالل الســتينيات وأصبــح 
البديــل املناســب للســلطة ىف تحقيــق أغراضهــا، 
وبالتــاىل تراجــع الدعــم القليــل الــذى كانــت الدولــة 

ــره للســين+.  توف
ــاج  ــم إنت ــة إىل أن ت ــfة الظامل ــك الوت ودامــت تل
ــم  ــل للمخــرج إبراهي ــم روا� ســوداv طوي أول فيل
ــج  ــذى أنت ــالم» ال ــال وآح ــم «آم ــو فيل ــالىس وه م
وقــت  الفيلــم  أن  ورغــم   .1970 عــام  وعــرض 
عرضــه كان يحتــوى عــىل مشــكالت تقنيــة عديــدة 
أكتســب  أنــه  إال  الدراميــة،  بالحبكــة  وضعــف 
قيمتــه مــن كونــه اول االنتاجــات الروائيــة الطويلــة 
ــن  ــم م ــه بالرغ ــة أن ــودانية. والحقيق ــين+ الس للس
ــى وإن  ــة التجــارب الســين+ئية ىف الســودان حت قل
ــتطيع  ــا نس ــارب إال أنن ــذه التج ــض ه ــت بع نجح
القــول بــأن الســودان � تتوفــر فيها دراســة للســين+ 
بشــكل علمــي، حتــى هــذه التجــارب كانــت تنتــج 
بشــكل غــf إحــرتاىف حســب قــدرات صانعيهــا ليــس 

ــاج وهمــت  ــد اإلنت ــوا قي ــة فظل ــى الرباعي ــا باق ام
«و»فــزع». «املســاويط 

كذلــك ال Àكــن إغفــال ذكــر املخــرج الكبf»جــاد 
اللــه جبــارة» وتجربتــه الســين+ئية املميــزة حيــث � 
يتوقــف نشــاطه ىف مرحلــة الــرواد بــل ظــل معــارصاً 
ألجيــال كثــfة، وكانــت لــه تجاربــه الســين+ئية التى 
قــام بإنتاجهــا بتمويل شــخىص مثــل فيلــم «تاجوج» 
الــذى يحــ¥ عــن أســطورة عاطفيــة أشــبه بروميــو 
ــراث رشق الســودان، وتــم  ــا مــن ت وجولييــت لكنه
تصويــر الفيلــم ىف مدينة»كســال» وأجريــت عمليات 
تحميضــه  وتــم  جــاد  بأســتوديوهات  املونتــاج 

بالقاهــرة.
ــن  ــارة» ع ــا س ــم «فيف ــا فيل ــه أيض ــن تجارب وم
قصــة حيــاة ابنتــه التــى كانــت تواجــه تحــدى مرض 
شــلل األطفــال حتــى تحولــت لبطلــة ســباحة وتــم 

ــا والســودان.  تصويــره بــ� إيطالي
ومــن األفــالم التــى تعتــرب علــ+ت بــارزة ىف 
تاريــخ الســين+ الســودانية فيلم“لكــن األرض تدور“ 
للمخــرج ســلي+ن محمــد ابراهيــم الــذى كان يدرس 
Xوســكو،  الســين+  معهــد  ىف  النهائيــة   بالســنة 
وأتيحــت لــه فرصــة زيــارة شــقيقه الــذى كان 
ــة  ــة ىف مدين ــة العاملي ــة األغذي ــدى منظم ــل ل يعم
ــر مدرســة  ــارة بتصوي ــام مــن خــالل الزي عــدن، وق
تعليــم األطفــال البــدو الرحــل جميــع أنــواع الفنون، 
وتــم غنتاجــه الفيلــم بالتنســيق مــع وزارة الثقافــة 
اليمنيــة ومؤسســة الســين+ هنــاك، وحــاز عــىل 
الجائــزة الفضيــة لألفــالم القصــfة Xهرجــان موســكو 

ــام 1978.  ع
ــة  ــافروا لدراس ــن س ــل املخرجــ� الذي ــن أوائ وم
الســين+ خــارج الســودان يــاÆ اســم ابراهيــم شــداد 
 fمخــرج فيلــم  «جمــل» وهــو تســجيىل قصــ
ــور  ــن الفلكل ــزء م ــق لج ــام 1981 كتوثي ــرض ع ع
وبإمكانيــات محــدودة وميزانيــة تقــدر بحــواىل مائة 
ــدة  ــز عدي ــتطاع أن يحصــل عــىل جوائ ــه، واس جني

ــل بفرنســا. ــزة مهرجــان لي ــا جائ اهمه
كذلــك فيلمــى املخــرج «الطيــب املهــدي» وهــم 
ــن  ــام 1983 ويحــ¥ ع ــال» ع ــرات لألطف ــع م «أرب
تعليــم األطفــال املعاقــ� ىف الســودان، وقــد شــارك 
Xهرجــان طشــقند الســين+� ونــال شــهادة تقديــر. 
ــاز  ــذى ف ــاv املحطــة عــام 1989 وال ــم الث والفيل
بجائــزة املجموعــة األوروبيــة املشــرتكة  ىف مهرجــان 
الفضيــة  والجائــزة  فاســو،  ببوركينــا  «فســباكو» 

 .u+ــين ــاج الس ــق وقرط ــاv دمش Xهرج
كل هــذه التجــارب Xثابــة لقطــات مضيئــة رغــم 
ــلط  ــة وتس ــم الدول ــل دع ــا وتجاه ــف انتاجه ضع

ــة! الرقاب
سلطوية وليس توجيه
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نســتطيع 
أن نضيــف ألســباب تراجــع الســين+ الســودانية 
الــدور الســلطوى الــذى لعبتــه لجنــة الرقابــة، والتى 
تتشــكلت انــذاك مــن ســين+ئي� وممثلــ� لــوزارات 
الداخليــة والشــئون الدينيــة والرتبيــة والتعليــم، 
وكان دورهــا قائــم عــىل حــذف أى مشــاهد تراهــا 
مــرضة بالصالــح العــام مــ+ شــوه أعــ+ل فنيــة كثfة 

ــا. ــل رونقه ــور بكام ــل للجمه � تص
ــا  ــات التــى تواجهه ــة األفــالم والصعوب ورغــم قل
ــق  ــا حق ــض منه ــور إال أن بع ــرج إىل الن ــى تخ حت
نتائــج ناجحــة ولكــن هــذا النجــاح لألســف � 
ــاص أن  ــاع الخ ــة أو القط ــز الدول ــن كاىف لتحفي يك
يخضــوا مجــال صناعــة الســين+. لذلــك ظلــت 
الســين+ ىف الســودان صناعــة غــf مكتملــة األركان 
ــال إىل  ــتمر الح ــة. واس ــاوالت الفردي ــرب للمح وأق
ــاذ»  ــورة اإلنق ــام «ث ــد قي ــوء بع ــع س أن زاد الوض
ــب ىف نعــش  ــت مســ+ر صل ــى كان ــام 1989 الت ع
العــرض  دور  إغــالق  فتــم  الســودانية،  الســين+ 
الســين+� وتحولــت إىل أماكــن مهجــورة، ورفعــت 
ــاج  ــاوالت لإلنت ــن أى مح ــاً ع ــا tام ــلطة يده الس
 fســ أمــام  العراقيــل  كل  ووضعــت   ،u+الســين
الحركــة الســين+ئية، وتجــىل هــذا الظلــم البــ� 
للســين+ عندمــا تــم حــل مؤسســة الدولــة للســين+، 
وظلــت الدولــة منقطعــة عــن هــذا القطــاع ألكــ° 

ــاً.  ــن عام ــن عرشي م
ــى العــروض الســين+ئية  ــج أخــذت حت وبالتدري
تتوقــف فيــ+ عــدا ثالثــة دور عــرض فقط، أمــا دون 
ذلــك فــال Àكــن اعتبــار أن Äــة عــروض ســين+ئية 
ىف الســودان، وأصبــح أصحــاب دور العــرض املتبقيــة 
يقومــون بأســتfاد األفــالم مــن الخــارج، وهــى 

أفــالم دون املســتوى عــىل الصعيــد الفنــى وتكلفتهــا 
التوزيعيــة باهظــة الثمــن، مــ+ أدى إىل خســارتهم 

ــالق دور العــرض.  وإغ
ــين+ �  ــا� للس ــاذ الظ ــورة اإلنق ــف ث ــان موق إب
ييــأس بعــض الســين+ئيون مــن تلــك األوضــاع 
وحاولــوا اإلرتقــاء بالصناعــة حتــى نجحــوا ىف انشــاء 
ــام 1989  ــل ع ــوداN» ىف ابري ــم الس ــة الفيل «ج+ع

ــى  ــدة حت ــالم الجي ــاج بعــض األف ــت إنت ــى تول والت
يتــم صناعــة ســين+ ســودانية الهويــة غــf معتمــدة 
عــىل الدولــة، وحاولــت داºــاً العمــل عــىل اســتعادة 
املشــاهدة الســين+ئية ىف الســودان ونــرش الثقافــة 
الســين+ئية. ومــن أبــرز األعــ+ل التــى أنتجــت 
وقتهــا ثالثيــة أفــالم «البقعــة» التــى � يعــرض منهــا 
ســوى فيلــم واحــد هــو «انســان» للمخــرج ابراهيــم 
ــة  Ä ــت ــدة. وكان ــه ىف دول عدي ــم عرض ــداد وت ش
تجــارب لبعــض الســين+ئي� الذيــن قامــوا باإلنتــاج 
بشــكل مســتقل اشــهرها فيلــم «بركــة الشــيخ» 
ــذى �  ــاء» ال ــارة و»البؤس ــه جب ــاد الل ــرج ج للمخ
يــر النــور ألســباب تقنيــة وفنيــة مــن اخــراج ســارة 

ــارة.  جب
سين; املهجر

بعــض  تذمــر  الوضــع  هــذا  عــن  نتــج  قــد 
 fالســين+ئي� الســوداني� مــ+ دفعهــم للتفكــ
بالســفر والهجــرة خــارج الســودان لتحقيــق حلمهــم 
الســين+u، ومــن هنــا جــاءت مرحلــة جديــدة 
ســميت بســين+ املهجــر، وهــى الفــرتة التــى حقــق 
فيهــا املخرجــون الســودانيون تجــارب ســين+ئية 
خــارج الســودان، اســتطاعت ان تعــرب عــن الهويــة 
الســودانية بشــكل حقيقــي، وكانــت عــىل رأس هذه 

ــ�  ــى «حس ــا تجربت ــ+ ارشن ــة ك ــارب الناجح التج
للتجربــة  باإلضافــة  شــداد»  وابراهيــم  رشيــف 
ــد»  ــعيد حام ــرج «س ــالق للمخ ــىل اإلط ــح ع األنج
والــذى اســتطاع أن يفــرض نفســه كمخــرج متميــز 
عــىل الســاحة املرصيــة والعربيــة بعــد إخراجــه 
ــذى  ــة « ال ــة األمريكي ــدى ىف الجامع ــم «صعي لفيل
ــاً  ــا تحقيق ــالم و أك°ه ــن أنجــح األف ــد واحــد م يع

لإليــرادات ىف الســين+ املرصيــة. 
شــباب  ذلــك  بعــد  tــرد  الوقــت  وXــرور 
األوضــاع  تلــك  عــىل  الســودان  ىف  الســين+ئي� 
الصعبــة لصناعــة الســين+ واســتطاعوا تشــكيل تيــار 

«الســين+ املســتقلة» واعلــن عــن وجود 
جيــل جديــد قــادر عــىل صنــع 
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املســتقل� النجــاح املطلــوب، ومــن هــذه التجــارب 
أسســها  الــذى  الشــباب»  ســين+  «مجموعــة 
«مصطفــى نعيــم»، حيــث عمــل عــىل إنشــاء منصة 
لعــروض الشــباب الهــواة وللفاعليــات الســين+ئية، 
وبالفعــل نجحــت املجموعــة ىف عــرض أفــالم كثــfة 
وأصبحــت مســتقر ومــالذ للســين+ئي� ىف الســودان. 
ــداً  ــام 2019 وتحدي ــى ع ــال حت ــذا الح ــتمر ه واس
الســودانية  الســين+ئية  الثالثيــة  جــاءت  أن  إىل 
ــث عــن األشــجار» و»أوفســايد الخرطــوم»  ”الحدي
التــى  األفــالم  تلــك  العرشيــن»،  ىف  و»ســتموت 
جــاءت لتمحــى ذكريــات ســين+ئية صعبــة وترســخ 
مفاهيــم جديــدة حــول أن الســين+ الســودانية 
ــة  ــل الفني ــد ىف املحاف ــىل التواج ــادرة ع ــت ق مازال
الكبــfى، فتلــك التجــارب الناجحــة هــى مــن قلــب 
موروثــات الســودان، واســتطاعت أن تعــرب عــن 
ــت  ــا حاول ــى طامل ــودانية الت ــة الس ــة والهوي الثقاف
ــدود  ــارج ح ــا إىل خ ــرب به ــابقة أن تع ــال الس األجي

ــودان. الس
 ىف فيلــم «الحديــث عــن األشــجار» للمخــرج 

ــارى يحــ¥ عــن مغامــرة أربعــة  صهيــب قســم الب
مــن الســين+ئي� الســوداني� القدامــى ىف محاولــة 
إلعــادة تشــغيل دار عــرض ســين+� بعــد أن كانــت 
مهجــورة ىف ظــل أزمــة صناعــة الســين+ التــى مــرت 
بهــا البــالد، وقــد حــاز الفيلــم عــىل جائــزة أفضــل 
فيلــم وثائقــى وجائــزة الجمهــور ضمــن قســم 
البانورامــا Xهرجــان برلــ� قبــل عامــ�، وأيضــاً 
ــزة التانيــت  حصــل عــىل جائ
فيلــم  ألفضــل  الذهبــى 

وثائقــى Xهرجــان قرطــاج. 
”اوفســايد  فيلــم  أمــا 
مــروة  للمخرجــة  الخرطــوم“ 
قصــة  عــن  فيحــ¥  زيــن  
 Æــال ــات ال ــن الفتي ــة م مجموع
القــدم،  كــرة  رياضــة  Àارســن 

ــل  ــن جي ــة ع ــدة ومختلف ــين+ئية جدي ــة س تجرب
الــرواد االول والثــاN. والحقيقــة أن هــذه املؤسســات 
تجــارب  كانــت  بــل  الدولــة  كنــف  ىف  تنشــأ   �
شــبابية اســتطاعت بشــكل أو بأخــر أن تحــرك امليــاه 
ــذه  ــت ه ــين+ئيا. والق ــراكا س ــكل ح ــدة وتش الراك
التجــارب الشــابة التفــاف مــن الشــعب نحــو هــذا 
التوجــه الجديــد، ومــن أبــرز هــذه التجــارب فيلــم 
عــن املغنــى الســوداv خليــل فــرح بعنــوان الــرشف 
ــن  ــم ”الذي ــة، وفيل ــا حداثي ــاذخ وهــو ديكودرام الب
ــال  ــاف األطف ــة اختط ــن قضي ــمس“ ع ــوا الش رسق
للمخــرج الطيــب صديــق والــذى حــاز عــىل الجائــزة 

ــس.  ــاج ىف تون ــان قرط ــة بهرج الربونزي
الســين+ئي�  تجــارب  القــت  عــام  وبشــكل 

ويحلمــن 
بتمثيــل بالدهــن ىف كأس العــا�، وقــد تــم 

املنتــدى  برلــ� ضمــن قســم  عرضــه Xهرجــان 
وعــرض أيضــاً Xهرجــان القاهــرة الســين+� الــدوىل 
ــم  ــة التحكي ــزة لجن ــاز بجائ ــاج، وف ــان قرط ومهرج

بالســويد.  العربيــة  للســين+  ماملــو  Xهرجــان 
ــدى  ــى ص ــذى الق ــم ال ــة بالفيل ــم الثالثي ونختت
واســع مــن النجــاح وهــو «ســتموت ىف العرشيــن» 
للمخــرج أمجــد أبــو العــال الــذى يحــ¥ عــن شــاب 
يكمــل  عندمــا  ســيموت  أنــه  لنبــوءة  يتعــرض 
العرشيــن مــن عمــره، وقــد اســتطاع الفيلــم أن 
يحصــل عــىل جائــزة «أســد املســتقبل» عــام 2019 
كأفضــل عمــل أول Xهرجــان فينســيا الســين+� 
الــدويل، ليصبــح أول فيلــم ىف تاريــخ الســودان 
يحصــل عــىل جائــزة مهمــة، وكذلــك حصــد الجائــزة 
الذهبيــة Xهرجــان الجونــة Xــرص والجائــزة الكــربى 
Xهرجــان الربــاط الســين+� وثالثــة جوائــز كأفضــل 
عمــل أول وأفضــل ســيناريو وجائــزة اإلتحــاد الدوىل 
 ،u+ــين ــاج الس ــان قرط ــيس» Xهرج ــاد «فيربي للنق
كــ+ شــارك ىف مهرجانــات تورنتــو بكنــدا وهامبــورج 
بأملانيــا. أصبحــت هــذه الثالثيــة Xثابــة األمــل 
الجديــد ىف إنشــاء صناعــة ســين+ئية مســتقلة بذاتها 
ــتمر  ــتحق أن تس ــودان تس ــودان، فالس ــل الس داخ
ىف تجربتهــا الســين+ئية التــى طاملــا نجحــت رغــم 
صعوبــات اإلنتــاج، فــ+ذا لــو كانــت تلــك التجــارب 
ــ°  ــ+م أك ــل إهت ــور ىف ظ ــرت للن ــد ظه ــت ق كان

ودعــم انتاجــى حقيقــي!.
فــال أحــد يتصــور االن أن صناعــة الســين+ ىف 
الســودان ســتتوقف لعرشيــن عامــاً أخــرى مــا 
حــدث، فقــد ذاب الثلــج الــذى كان يكســوها. 
ونحــن إذ نتحــدث االن عــن ســين+ئيوا الجيــل 
الجديــد وماحققــوه ففــى هــذا احيــاء لذكــرى 
األجيــال الســابقة التــى شــيدت أول جــدار ىف رصح 

الســين+ الســودانية.
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أفــالم كثــfة مــن قارتنــا الســمراء رشــحت مــن 
ــا وصــل  ــز األوســكار وبعضه ــا لجوائ ــل بالده قب
ملراحــل متقدمــة جــدا ىف التنافــس ضمــن جائــزة 
أفضــل فيلــم ناطــق بلغــة أجنبيــة والتــى يتنافس 
عليهــا الكثــf مــن االعــ+ل الســين+ئية الناطقــة 
بالعربيــة والفارســية واليابانيــة والصينيــة وغfهــا 

مــن اللغــات التــى تنطــق بهــا كل دول العــا�.
ونافســت مــن قــارة افريقيــا ودولهــا ســواء مــن 

ــالم ضمــن  ــf مــن االف ــوب الكث الشــ+ل أو الجن
مســابقة األوســكار حتــى أن واحــداً مــن افالمهــا 
ــزة  ــاص الجائ ــن اقتن ــن م ــوتيس) tك ــو (تس وه
ــاع الســين+  ــf مــن صن ــازال الكث عــام 2005، وم
منــذ تلــك اللحظــة وحتــى اليــوم يتنافســون 

ــره أخــرى. ــا م ــرون للحصــول عليه ويثاب
تــم ترشــيح فيلمــ� مــن جنــوب إفريقيــا 
ــة  ــة أجنبي ــم بلغ ــل فيل ــكار ألفض ــزة األوس لجائ
هــ+ فيلــم البارحــة ســنة 2004 للمخــرج داريــل 
2005 للمخــرج  تسوتيس ســنة  وفيلــم  رودت، 
األوســكار  فاز بجائــزة  الــذى  هــود،  جافــن 

«األوسكار»10 لـ

يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبى

أفالم
من أفريقيا ترشحت
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يف حفل توزيــع  أجنبيــة  بلغــة  فيلــم  ألفضــل 
جوائــز األوســكار ال78، ويُعتــرب الفيلــم الجنــوب 

ــك. ــق ذل ــذى حق ــد ال ــى الوحي أفريق
وعــىل الرغــم مــن أن مــرص تقدمــت ألكــ° مــن 
مــرة ملســابقة األوســكار، إال أنــه � يتــم قبــول أى 
ــالها،  ــم إرس ــى ت ــة الت ــالم املرصي ــن األف ــم م فيل
لالشــرتاك ىف فئــة األفــالم بـــ لغــة أجنبيــة، وال مرة، 
منــذ إضافــة الفئــة الجديــدة ىف عــام 1956، عــىل 
الرغــم مــن إرســال مــرص 34 فيلــ+ لالشــرتاك ىف 
فئــة املهرجان، حيــث بــدأت مــرص ىف تقديــم 
األفــالم للجائــزة منــذ عــام 1958، وكان أول فيلــم 
هــو «بــاب الحديــد» للمخــرج العبقــرى الراحــل 
يوســف شــاه�، الــذى أصبــح أول فيلــم أفريقــى 

وعــرÉ يتنافــس عــىل الجائــزة.
ىف  املشــاركة  املرصيــة  األفــالم  عــدد  وقــل 
ــام 1982 إىل  ــ� ع ــا ب ــرتة م ــالل الف ــة خ املنافس
ــط،  ــالم فق ــال 3 أف ــم إرس ــث ت ــام 2001، حي ع
لكــن عــادت مــن جديــد مــرص ىف إرســال األفــالم 
بشــكل منتظــم ىف عــام 2002، وتــم إرســال 4 
أفــالم للمخــرج العبقــرى الراحل يوســف شــاه�، 
وهــى «بــاب الحديــد»، «إســكندرية.. ليــه؟»، 
.«fإســكندرية كــ+ن وكــ+ن»، وآخرهــم «املصــ»
وكان مــن بــ� األفــالم التــى أرســلت لألوســكار 
ــح،  ــوزى صال ــرج ف ــموم»، للمخ ــم «ورد مس فيل
خالــد  للمخــرج  «الشــوق»  فيلــم  وكذلــك 
ــس  ــام 2011 ونف ــاره ع ــم اختي ــذى ت ــر ال الحج
األمــر بالنســبة لفيلــم «الشــتا الــىل فــات» عــام 
مــرص  املصنــع»  «فتــاة  فيلــم  2013، ومثــل 

مــن  أيضــاً  وخــرج  عــام 2014  ترشــيحات  ىف 
ــار  ــات األوىل، وىف عــام 2016 وقــع االختي التصفي
ــات  ــن التصفي ــرج م ــتباك» وخ ــم «اش ــىل فيل ع
األوىل لجائــزة األوســكار، وكان الفيلــم األوفــر 
حظــاً هــو فيلــم «يــوم الديــن» للمخــرج ابوبكــر 
شــوقى كــون العــرض العاملــى االول لــه اقيــم ىف 
مهرجــان كان وحصــد عــىل الكثــf مــن اشــادات 

ــ�. ــاد العاملي النق
ــد»  ــا بنتول ــم «مل ــار فيل ــم اختي وهــذا العــام ت
ــكار  ــز األوس ــباق إىل جوائ ــرص ىف الس ــل م لتمثي
ــم  ــدور الفيل ــم أجنبي، وي ــل فيل ــة أفض ــن فئ ع

الــذى شــاركت ىف كتابتــه السيناريســت الراحلــة 
ناديــن شــمس حــول قصــة ثالثــة شــباب، يســعى 
كل منهــم إىل تحقيــق حلمــه: األول يريــد أن 
يشــق طريقــه ىف الغنــاء، وامــرأة مســيحية تقــع 
ىف حــب شــاب مســلم، وثالــث يعمــل ىف مجــال 
ــة  ــة اجت+عي ــه تجرب ــاىض ويواج ــب الري التدري
ــام عــىل  ــار هــذا الع ــع االختي ــه. ووق تغــf حيات
ــره»  ــاع ظه ــذى ب ــىس «الرجــل ال الفيلمــ� التون
لكوثــر بــن هنية وهــذه ليســت املــره األوىل الذى 
ــة ىف هــذه املســابقة ىف  ــم لهني ــم ترشــيح فيل يت
ــىس  ــز التون ــار املرك ــكار حيث اخت ــز األوس جوائ
للســين+ والصــورة الفيلــم الســين+� «عــىل كــف 
عفريــت» للمخرجــة التونســية كوثــر بــن هنيــة، 
ليمثــل تونــس ىف مســابقة األوســكار ألفضــل فيلم 

ــى لســنة 2019. أجنب
ــحت أفــالم مــن الجزائــر 4 مــراٍت لجائــزة  ورُشِّ
األوســكار لكنهــا � تفــز ســوى مــرًة واحــدًة بفيلم 
كوســتا  أخرجــه  الــذى   (Z) الســياىس  اإلثــارة 

ــام 1969. ــراس ىف ع غاف
رغــم  الجزائــرى «بابيشــا»  الفيلــم  وشــارك 
اعرتاضــاٍت مــن الرقابــة ىف بــالده عنــد عرضــه، إال 
أن إدارة األكادÀيــة وافقــت عــىل إدراجــه ىف فئــة 
ــداث  ــدور أح ــكار، وت ــة ىف األوس ــالم األجنبي االف
 Ïٍفيلــم املخرجــة مونيــة مــدور عــن عصيــاٍن شــبا

ــة. ــة الجزائري ــاء الحــرب األهلي أثن

الســين+�  املركــز  رشــح  املغــرب  ومــن 
املغرÏ فيلــم «بــورن أوت» للمخــرج املغــرÉ نــور 
الديــن لخــ+رى ليمثــل املغــرب ىف جائزة أفضــل 

.2019 أجنبي ألوســكار  فيلــم 
ــز  ــاء التابعــة للمرك ــة االنتق ــارت لجن كــ+ اخت
ــرج  ــة املخ ــام 2020 برئاس ــرÉ ع ــين+� املغ الس
”آدم“  فيلــم  الخــ+ري،  الديــن  نــور   Éاملغــر
لتمثيــل املغــرب ىف املرحلــة األوىل الختيــار القاºة 
النهائيــة القصــfة ملســابقة أفضــل فيلــم أجنبــي، 

ــكار. ــز األوس ىف جوائ
األكادÀيــة  فاختــارت  العــام  هــذا  أمــا 
األمfكيــة لفنــون الســين+ وعلومهــا، املانحــة 
 Éلجوائــز األوســكار، الفيلــم الســين+� املغــر
القصــf «ال يهــم إن نفقــت البهائــم» الناطــق 
باألمازيغيــة، للمخرجــة املغربيــة صوفيــا العلــوي، 
ــز األوســكار ألفضــل فيلــم  للمنافســة عــىل جوائ
 Éليكــون بذلــك أول عمــل ســين+� مغــر ،fقص
ــكار ىف دورة  ــز األوس ــىل جوائ ــس ع ــf يتناف قص

.2021

ورشــح فيلم «ليلــة امللــوك» لإليفــوارى فيليــب 
الكــوت من ســاحل العاج للمنافســة ىف األوســكار 
عــن فئــة األفــالم الدوليــة، والفيلــم بإنتــاج كندي-
فرنــيس- ســنغاىل مشــرتك، وهــو فيلــم روا� طويل 
ــود ىف  ــىس املول ــين+� الفرن ــه الس ــه وأخرج كتب

ســاحل العــاج فيليــب الكــوت.
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يقــدم «تيمــو8 ني;وانيــا» ىف هــذا املقــال بعًضــا 
مــن التفاصيــل عــن تاريــخ الــوالدة الصعبــة 

ــر. ــا املزده ــة وحارضه ــين; األوغندي للس
áالقمع الربيطا

ــة  ــتغراق صناع ــباب وراء اس ــم األس ــى فه لدواع
ــا  ــدا، علين ــر ىف أوغن ــالً لتزده ــا طوي ــالم وقًت األف
ــدا. كانــت  العــودة إىل الفــرتة االســتع;رية ألوغن
ــة  ــة مكون ــدا الحالي ــا أوغن ــى تحتله ــة الت املنطق
مــن عــدد مــن امل;لــك ذات الســيادة التــى 
أنهكــت وقًتــا طويــًال مــن عمــر البــالد ىف 
البحــ�ات  منطقــة  قلــب  ىف  أهليــة  حــرب 
ــا،  ــا. ولكــن بعــد تقســيم إفريقي الكــربى بأفريقي
ــام  ــة ىف ع ــىل املنطق ــة ع ــة الربيطاني ــت الح;ي أعلن
١٨٩٤. ¡ يواجــه اإلمربياليــون الربيطانيــون وغ�هــم 
مقاومــة  األجانــب   mواملستكشــف املبرشيــن  مــن 
صفقــات  ىف  والرؤســاء  امللــوك  وتوســط   - كبــ�ة 
تضمــن ثبــات وضعهــم الســياىس الراهــن وبقــاء 

املؤسســات واملصالــح الحكوميــة عــىل حالهــا.
ســيادة  تحــت  كمحميــة  أوغنــدا  وضــع  ضمــن 
اندمــاج  مــن  حــد  مــا  وهــو   ،mاألصليــ الحــكام 
ــبب  ــذا الس ــة. له ــة الربيطاني ــدا ىف اإلمرباطوري أوغن
تحديــًدا، ¡ تســتفد الفنــون األوغنديــة مــن التبــادل 
ــرى  ــتعمرات األخ ــل املس ــرق مث ــس الط ــاىف بنف الثق

ــا. ــا وغان ــا ونيج�ي ــل كيني مث
كانــت املصلحــة الربيطانيــة ىف أوغنــدا اقتصاديــة، 
بينــ; أديــرت البــالد بحكــم محــىل غــ� مبــارش. 
أطلــق ونســتون ترششــل عــىل أوغنــدا لقــب ”لؤلــؤة 
ــة  ــة خصب ــن ترب ــه م ــع ب ــا تتمت ــًرا مل ــا“، نظ إفريقي
ومنــاخ اســتوا¢. منعــت تلــك السياســة االســتع;رية 
أن  وحرمتهــا  األفــالم  لصناعــة  الحرفيــة  امل;رســة 
ترتّســخ كنشــاط رئيــىس ىف ثقافــة البــالد خــالل أوائل 

ــن. ــرن العرشي الق
ــالم  ــىل األف ــالم ع ــع األف ــكان م ــل الس ــرص تفاع اقت
ــة  ــت ىف تجرب ــى ُعرض ــك الت ــل تل ــة»، مث «التعليمي
مــرسح  كان   .Bantu Education Kinema

ــم  ــل الحك ــاء قب ــوك والرؤس ــة للمل ــم املحلي املحاك
البــرصى  للفــن  الوحيــد  الشــكل  هــو   Íالربيطــا
ــالل  ــالد خ ــع ىف الب ــاق واس ــىل نط ــورس ع ــذى م ال
ــة  ــب املحلي ــالك النخ ــع امت ــتع;رية. م ــرتة االس الف
ــدا، و¡ يكــن  ــن خــارج أوغن ــة م ــن املعرف ــل م القلي
ــى الحصــول عــىل  ــن املمكــن للســين; كشــكل فن م

املطلــوب. واالهتــ;م  الرعايــة 
ــة  ــالل عملي ــة خ ــة قليل ــون �قاوم ــل الربيطاني قوب
عــىل  األوغنــدى  الشــعب  وحصــل  االســتع;ر، 
للســلطة  ســلمى  تســليم  خــالل  مــن  اســتقالله 
ــح  ــث أصب ــر ١٩٦٢، حي ــm ىف ٩ أكتوب ــن الربيطاني م
أوغنــدا  مملكــة  ملــك   “áالثــا موتيــزا  ”كابــاكا 
 mّأول رئيــس - وهــو ىف الغالــب دور رشىف - وُعــ

للــوزراء. رئيًســا  أوبــو.“  ”ميلتــون 
ىف حــm أن معظــم البلــدان األفريقيــة حصلــت عــىل 
ــاس  ــىل أس ــرد ع ــن التم ــنوات م ــد س ــتقالل بع االس
ىف  األفريقيــة  واأليديولوجيــة  الشــعبية  املاركســية 
يتناقــض  أوغنــدا  اســتقالل  فــإن  الوقــت،  ذلــك 
األفريقيــة  البلــدان  اســتقالل  مــع  كبــ�  بشــكل 
ــوع  ــاب أى ن ــه ىف أعق ــم تحقيق ــه ¡ يت ــرى ألن األخ

مــن االنتفاضــة الشــعبية. لذلــك ¡ يكــن لديهــا أيــة 
ــة  ــا إىل هوي ــن تحويله ــة ©ك ــل أو قصــص بطولي ُمث
ــت.  ــك الوق ــاÍ ذل ــل فن ــن قب ــا م ــة وتوجيهه وطني
مــع تقســيم ســكان البــالد بشــكل حــاد عــىل أســس 
ــع  ــتقالل، وم ــت االس ــة ىف وق ــة وديني ــة وقبلي عرقي
عــدم وجــود هويــة وطنيــة حقيقيــة ©كــن التحــدث 
عنهــا، أصبــح مصــ� العقديــن التاليــm أكــå صعوبــة 

عــىل كل املهتمــm بالفنــون.
سين; االستقالل

ــبًيا  ــلمى نس ــدا الس ــال أوغن ــن انتق ــم م ــىل الرغ ع
إىل االســتقالل، ¡ تســلم البــالد مــن االضطرابــات 
ــا  ــرتة م ــل ف ــارة ىف أوائ ــت الق ــى عم ــية الت السياس
بعــد االســتع;ر. بعــد أربــع ســنوات مــن االســتقالل، 
علــق أوبــوÇ الدســتور وىف عــام ١٩٦٧ أعلــن أوغنــدا 
ــل  ــد أن أرس ــس بع ــه كرئي ــب نفس ــة، ونّص جمهوري
ــاÍ إىل املنفــى. وقــد وضــع  ــزا الث ــاكا موتي ســلفه كاب
ــىل  ــرصاع الداخ ــق ال ــىل طري ــا ع ــدا فعلًي ــذا أوغن ه

.mــ ــن تالي ــتمر لعقدي ــذى اس ــع ال والقم
أدى قمــع املدنيــm إىل فــرار عــدد مــن أفــراد الطبقة 
ــا  ــًدا إليه ــم أب ــد أى منه ــالد، و¡ يع ــن الب ــة م املثقف
بعــد ذلــك. هــرب املؤلــف Okot P’Bitek «أوكــوت 
ــروات  ــه أعظــم ث ــول بأن ــن الق ــذى ©ك ــك»، ال بيبتي
ــام ١٩٦٩  ــالد ىف ع ــن الب ــذاك، م ــة آن ــدا األدبي أوغن
ــاىف  ــز الثق ــر املرك ــب مدي ــن منص ــىل ع ــد أن تخ بع

ــدي. ــى األوغن الوطن

ــل  ــن قب ــام ١٩٧١ م ــوÇ ىف ع ــح بأب ــا أطي ــان م رسع
دادا“،   mأمــ ”عيــدى  الجيــش،  ىف  ج6االتــه  أحــد 
الــذى واصــل نظامــه األســلوب القمعــى للحكــم 
األوغنــدى بسلســلة مــن عمليــات القتــل خــارج 
نطــاق القانــون، حيــث صــودرت حريــة التعبــ� 
اإلعــالم  وســائل  ىف  الســياىس  الخطــاب  وُمنــع 
أعظــم  وبــرزت  العمــوم.  ىف  الفنــون  ومجــاالت 
ــm ىف  ــة عــىل نهــج حكومــة أمــm تجــاه الفنان األمثل
ــل  ــى واملمث ــب املرسح ــل الكات ــت ىف مقت ــك الوق ذل
ــن  ــت قصــ� م ــد وق ــوادوا“، بع ــرون ك ــه� ”باي الش
ــوان  ــة بعن ي ــدا“ املحلّ ــة ”أوغن ــة بلغ ــه مرسحي عرض
الفنــون  مهرجــان  ىف   Oluyimba lwa Wankoko

والثقافــة (FESTAC) الجــوس عــام ١٩٧٧، والتــى 
قّيــم محتواهــا باعتبــاره هجــاء ســياىس ألوغنــدا.

عــىل الرغــم مــن عــدد مــن التعديــالت الدســتورية 
التــى أجرتهــا الحكومــة الحاكمــة والتــى أعاقــت 
البــالد  ¿تعــت  أوغنــدا،  ىف  الد©قراطيــة  نضــوج 
والنمــو  النســبى  االســتقرار  مــن  فــرتة  بأطــول 
ــد  ــرتة رئاســة ”موســيفيني“. وق االقتصــادى خــالل ف
ســاعد هــذا ىف الحــد مــن مســتويات الفقــر واألميــة، 
وشــهدت أوغنــدا بدايــة �ــو طبقــة وســطى ذات 
ــدوره إىل  ــذا ب ــد أدى ه ــا. وق ــة ماديً ــول معقول دخ
زيــادة االســتث;ر ىف وســائل اإلعــالم وتكنولوجيــا 
املعلومــات، مــ; أدى إىل تدفــق املهنيــm واملنظــ;ت 
مدخــوالت  تنويــع  ىف  ســاعدت  التــى  األجنبيــة 

االقتصــاد.
أتاحــت هــذه الظــروف، ألول مــرة ىف تاريــخ أوغندا، 
ــن  ــوا اآلن قادري ــة فرصــة: أصبح للج;هــ� األوغندي
ــالم،  ــك األف ــا ىف ذل ــون، � ــن الفن ــتفادة م ــىل االس ع

ــي. ــ� اإلبداع ــه والتعب ــدف الرتفي به
مواجهة القيود

بحلــول أواخــر الث;نينيــات وأوائــل التســعينيات، 
التجديــد  طريــق  عــىل  بالفعــل  البــالد  كانــت 
نقــص  فــ�وس  آفــة  لكــن  االقتصــادي.  والتطــّور 
املناعــة البرشيــة/ اإليــدز أصبحــت أزمــة ىف املجتمــع 
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توعيــة  برنامــج  ىف  الدولــة  رشعــت  األوغنــدي. 
ــا متعــدد القطاعــات للســيطرة  طمــوح يضمــن نهًج
عــىل انتشــار املــرض. بحلــول مطلــع األلفيــة، كانــت 
جنــوب  أفريقيــا  ىف  بلــد  أنجــح  تعتــرب  أوغنــدا 
الصحــراء الكــربى ىف القضــاء عــىل فــ�وس نقــص 
املناعــة البرشيــة / اإليــدز. بشــكل حاســم، وقــد 
ــن  ــد م ــال العدي ــًيا ىف انتق ــة دوًرا رئيس ــت األزم لعب

الســين;. إىل   mاألوغنديــ  mاملرسحيــ  mامل;رســ
تنحــرص وســائل اإلعــالم األوغنديــة مــن محطــة 
ــدا  ــون أوغن ــة، هــى تلفزي ــة للدول ــة مملوك تلفزيوني
اإلذاعيــة.  املحطــات  مــن  قليــل  وعــدد   ،(UTV)

اســتخدم  ألوغنــدا،  االقتصــادى  االنتعــاش  أثنــاء 
ــع  ــل م ــتع;ر كأداة للتواص ــل االس ــن قب ــرسح م امل

الج;هــ�.
ملــوك  ”آخــر  الدرامــى  الفيلــم  تصويــر  تــم 
 !e Last King of  ٢٠٠٦ عــام  أســكتلندا“ 
األوغنــدى  الديكتاتــور  عــن  املقتبــس   ،Scotland

 ٢٠٠٥ عــام  أوغنــدا  ىف  جزئًيــا  دادا،   mأمــ عيــدى 
الج;هــ�  قبــل  مــن  جيــًدا  اســتقباًال  والقــى 
ــدة  ــعبية املتزاي ــم، والش ــذا الفيل ــة. كان ه األوغندي
ألفــالم هوليــود داخــل البالد، هــى التــى أشــعلت نار 
الحــ;س ر�ــا  ىف صانعــى األفــالم األوغنديــm إلخبار 

وقصصهــم. تاريخهــم 
”واكاليوود»

ــا، رشكــة  ــدا إســحاق نابوان ــرز مخرجــى أوغن أنشــأ أب
«واكاليــوود» Wakaliwood، املؤسســة األكــå شــهرة 

ــم ىف  ــرز أفالمه ــّور أب ــدا، ص ــالم ىف أوغن ــاج األف إلنت
ــاال عــام ٢٠١٠ «مــن  واكاليجــا، إحــدى ضواحــى كمب
 Who Killed Captain أليكــس؟»  كابــ3  قتــل 
Alex؟ وهــو فيلــم ينــدرج تحــت تصنيــف أفــالم 

ــىل  ــا ع ــًدا حينه ــذى كان جدي ــة وال ــن الحركي األكش
يــة – األمــر الــذى جعلــه يحظــى  املحــاوالت املحلّ
بشــهرة عامليــة بفضــل مزيــج مــن روح الدعابــة 
ومشــاهد العنــف واالســتخدام الطمــوح للعديــد من 

ــة. ــرات البرصي املؤث
 ،mــ ــة كممثل ــm ىف املنطق ــكان املحلي ــتخدام الس باس
وميزانيــة تقديريــة ال تزيــد عــن ٢٠٠ دوالر أمريــ7، 
اليوتيــوب  عــىل  للفيلــم  الدعــا�  املقطــع  انتــرش 
واجتــذب انتباًهــا شــديًدا للســين; األوغندية بشــكل 
¡ يســبق له مثيــل مــن قبــل. بينــ; قارنــه الداعمون 
الدوليــون بكوينتــm تارانتينــو، بأفالمــه التــى تأثــرت 
بشــدة بأفــالم الفنــون القتاليــة الصينيــة وأفــالم 
الحركــة ىف هوليــوود، بينــ; انقســمت اآلراء املحليــة 

ــم. حــول هــذا الفيل
ما يخبئه املستقبل

ىف اآلونــة األخــ�ة، ازدادت عــدد األفــالم القصــ�ة 
التــى يتــم إنتاجهــا ىف البــالد مــن قبــل صانعــى 
األفــالم الشــباب الذيــن يحاولــون اكتشــاف طريقهــم 
تلــك  شــملت  الســين;.  وصناعــة  الحرفــة  حــول 
ــق“  ــب ورحي ــة ”كل ــال قص ــبيل املث ــىل س ــالم ع األف
مــن تأليــف دوريــن م�©بــي، و“اختبــار“ ل روجــرز 
ــن  ــ�وي، و“جينكســيد\ منحــوس“ م ــا موغاب ماتيلج
إخــراج جــارى موجيشــا، و“النفــس األخــ�“ مــن 
ــد»  ــي� الفاس ــداوال»، و «املكس ــوردان ن ــراج ”ج إخ
مــن إخــراج «لوكــ;ن عــيل»، ناهيــك عــن فيلــم 
الرســوم املتحركــة ثالثيــة األبعــاد «أكل الكاالبانــدا 
 A Kalabanda Ate My Homework كراســتي» 

والــذى عــرض ىف مهرجــان كان الســين;� ٢٠١٨ مــن 
ــا  ــة Creatures ومقره ــوم املتحرك ــة الرس ــل رشك قب
”مدكيومنــدو  أخــراج  مــن  ”كينوفــو“  و  أوغنــدا، 
كوتينهــو“ الــذى فــاز ىف وقــت ســابق مــن هــذا 
مهرجــان  ىف  قصــ�  فيلــم  أفضــل  بجائــزة  العــام 

.(PAFF) للســين;  افريقيــا 
باإلضافــة إىل مشــاكل اإلنتــاج، يظــل التوزيــع وخلــق 
صانعــى  مواجهــة  ىف   mهائلــ  mتحديــ الجمهــور 
األفــالم. فيــ; يــىل مقتطفــات مــن بعــض الحــوارات 
ــر  ــم�»، مدي ــيد «كاش ــا الس ــى أجراه ــة الت الصحفي
فيــ;  الب»،  فيلــم  «ميشــا   Maisha Film Lab

ــا بحاجــة  ــد أنه ــا تعتق ــة الســين; وم ــق بصناع يتعل
إليــه مــن أجــل االزدهــار. عــىل الرغــم مــن أن 
ــة  ــات العملي ــىل تحدي ــد ع ــظ وأكّ ــد الح ــم� ق كش
التوزيــع  أن  يــرى  أنــه  إال  أوغنــدا،  ىف  اإلنتاجيــة 
الج;هــ�  مــن  جمهــور  تكويــن  عــىل  والقــدرة 
يعــدان أكــرب عقبتــm ©كــن أن تواجهــه وزمــالؤه إذا 
رغبــوا ىف االســمرار ىف تطويــر صناعــة الســين; ىف 

ــالد: الب
”مــا نحتــاج إىل القيــام بــه هنــا ىف أوغنــدا هــو 
جمهــور  وخلــق  الجــودة  عاليــة  أفــالم  عــرض 

هنــاك  يكــون  أن  يجــب  ملشــاهدتها.  متحّمــس 
جمهــور يريــد أن يدفــع مقابــل مشــاهدة تلــك 
ــع  ــإن التســويق والتوزي ــذا ف ــع. ل ــى نصن ــالم الت األف
ــة  ــا، خاص ــى نواجهه ــات الت ــرب التحدي ــد أك ــو أح ه
وأن الحصــول عــىل ¿ويــل لصنــع األفــالم أمــر صعب 
للغايــة. هــذه هــى األشــياء التــى نحتــاج أوًال إىل 
معالجتهــا. علينــا أن نهتــم بوســائل اإلعــالم مــن 
ــة  ــيلة املرئي ــون الوس ــا، يجــب أن تك ــث مبتدأه حي
مبدعــة وأصيلــة. كــ; تعلــم، فــإن اســتخدام الضــوء 
الطبيعــى هــو وســيلة لتجــاوز مشــكالت وجــود 
أن  عليــك  لذلــك  املجموعــة.  ىف  أضــواء  أو  مولــد 
تكــون مبدًعــا ىف اســتخدام مصــادر البيئــة املتوّفــرة“
Kinna- اســتث;ًرا ىف تطويــر الســين; األوغنديــة

Uganda، تظــل هنــاك فرصــة لــكل مــن الثقافــة 
األوغنديــة والثقافــة األفريقيــة ليتــم تصديرهــا أخ�ًا 
ــا  ــا ثقافته ــت لتصــدر إفريقي ــان الوق ــا¡: «ح إىل الع
إىل بقيــة العــا¡››، وذاك بحســب ترصيــح «مــارك 
 (iMANi) فيلــم  التســويق  مديــر  كيج;نجــي، 

األوغنــدي.
يكمــل ”كيج;نجــي“ حديثــه: يتحــدث األطفــال 
ىف ”جولــو“ بلهجــات أمريكيــة، باســتخدام اللغــة 
العاميــة األمريكيــة ... التــى تأتيهــم بالطبــع عــرب 
ر مــن الواليــات  مشــاهدة األفــالم والتلفزيــون املُصــدَّ
 ،iMANi فيلــم  أن  حقيقــة  حتــى   ...» املتحــدة. 
ىف  شــارك  نســبًيا  التكلفــة  منخفــض  فيلــم  وهــو 
 ،mصنعــه العديــد مــن صانعــى األفــالم األوغنديــ
والتمويــل  الهائلــة  القــوة  مواجهــة  اســتطاع  قــد 
الهائــل ألفــالم هوليــوود، ىف إثبــات فعــىل ألن الفيلم 
ــه  ــة و©كن ــرض ودعاي ــدى يســتحق منصــة ع األوغن
حينهــا التنافــس بــرشف وإحــراز مكانــة أدبيــة هامة 

ــين;. ــن الس ــة لف ــدول املنتج ــاف ال ىف مص
 mعــىل الرغــم مــن التفــاوت الصــارخ ىف التنميــة ب
أوغنــدا وبعــض ثقافــات األفــالم الوطنيــة األخــرى 
 åأكــ mــارة، نجــد األوغنديــ األكــå رســوًخا ىف الق
ح;ًســا لروايــة قصصهــم مــن خــالل الســين; ك; 
ــاج  ــودة اإلنت ــّور ج ــة تط ــهولة مالحظ ــا بس ©كنن
عــىل مــدار العقــد املــايض. بالنظــر إىل تاريــخ 
ــا  ــا باألحــداث الســابق ذكره ــى ¿اًم ــدا الغن أوغن
آثــاره  أوىل  تظهــر  الــذى  املــرشق  واملســتقبل 
ــة أو  ــور الســين; األوغندي ــل أن تتط ــرًا، نأم مؤخ
Kinna-Uganda لتصبــح واحــدة مــن أبــرز 

ــارة. ــة ىف الق ــين; الوطني دور الس
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عالمات فى تاريخ السينما االيفوارية

فــازت أفــالم االيفواريــm عــىل قلّتهــا بنصيــب 
الســين;  مهرجانــات  ىف  الجوائــز  مــن  األســد 
وخارجهــا.  الســمراء  القــارة  داخــل  اإلفريقيــة  
ويشــتمل تاريــخ الســين; ىف الكــوت ديفــوار عــىل 
 Íمحطــات عديــدة  عــرف فيــه االيفواريــون معــا
املجــد الســين;� أعقبتهــا ســنوات عجاف شــهدت 
تراجعــا كبــ�ا ىف االنتــاج وتالشــيا رهيبــا للقاعــات 
قبــل أن تنبعــث الســين; االيفواريــة مــن رمادهــا 

ــال.  ــزة الديجيت ــل معج ــد بفض ــن جدي م
يعــود انتــاج أول فيلــم ســين;� ايفــوارى إىل 
ســنة ١٩٦٤ وكان مــن إخــراج ” تيميتــى باســورى 
أعــرق   ” ”االيديــك  مــن  حديثــا  املتخــرج   ”

ويــروى الفيلــم ،  فرنســا.  مــدارس الســين; ىف 
الــذى يحمــل عنــوان ”كثبــان الوحــدة ” أســطورة 
ــواء  ــا ىف إغ ــاه وطريقته ــة املي ــا“ ربّ ــى واط ”مام

البــرش. اعتمــد فيــه املخــرج أســلوبا يحــا� شــيئا 
مــا أســلوب االيطــاىل الكبــ� فيللينــي. كانــت 
حينهــا قــد مــرّت بالــكاد اربــع ســنوات فقــط 
ــا  ــت إفريقي ــوار، وكان عــىل اســتقالل الكــوت ديف
برمتهــا تقريبــا تتلمــس طريقهــا نحــو الحريــة 
ــة حــدث  ــا  �ثاب ــم حينه ــرب الفيل والســيادة. واعت
كبــ� عــىل الصعيــد الثقــاىف االفريقــى وانجــازا 
فنيــا وتقنيــا مهــ; للبــالد وللقــارة بأرسهــا ىف 
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زمــن كان ســين;ئيون أفارقــة آخــرون يفعلــون 
كعصــ;ن  بلدانهــم  ىف  الــيشء  نفــس  تقريبــا 
ــوكو ىف  ــر سيس ــيخ عم ــينغال وش ــان ىف الس صمب
مــاىل  قبــل أن يلتحــق بهــم بعــد ســنوات املخــرج 

غاســتون كابوريــه ىف بوركينــا فاســو.
ألجــل ذلــك ©كــن تصنيــف االيفــوارى  ”تيميتــى 
فتحــوا  الذيــن  الــرواد  جيــل  مــن  باســوري“  
ــة.  ــة حقيقي ــين; افريقي ــروز س ــام ب ــق أم الطري
ــة  ــذ البداي ــوار من ــيمنح الكــوت ديف ــا س وهــو م
ــي.  ــين;� اإلفريق ــهد الس ــزة ىف املش ــة متمّي مكان
ــة االنتــاج فقــد حــازت الكــوت ديفــوار  ورغــم قلّ
ــين;  ــان الس ــربى ملهرج ــزة الك ــىل الجائ ــm ع ملرّت
بالفيســباكو.  املعــروف  بواقادوقــو  اإلفريقيــة 
كانــت املــرة األوىل ىف دورة ســنة ١٩٨١ بفيلــم 
”دجيــيل“ للمخــرج ” كرامــو النســينيه فاديجــا ” 

ــر  ــاة حبيبــm يصطدمــان بتحّج الــذى يــروى معان
تجاوزتهــا  تقاليــد  الباليــة.  اإلفريقيــة  التقاليــد 
العرصيــة  التحــوالت  جــّراء  حتــ;  األحــداث 
ــا  ــتقالل ولكنه ــر االس ــاة اث ــط الحي ــدة لنم الجدي
بقيــت مهيمنــة عــىل ســلوك املجتمــع وقــادرة 
عــىل أن تشــكل حاجــزا أمــام ارتبــاط هاذيــن 
الحبيبــm بحجــة اختــالف األصــول االجت;عيــة 

لكليهــ;.
ثــم كان املوعــد الثــاÍ مــع التتويــج ىف ســنة 
املســيح“  باســم   ” فيلــم  خــالل  مــن   ١٩٩٣
الــذى  امبــاال“  جنــوان  ”روجيــه  للمخــرج 
ــا  ــيحى ىف افريقي ــن املس ــات التديّ ــح انحراف يفض
ويكشــف مخاطــر التالعــب باملشــاعر الدينيــة 
ــالح بســيط  ــاس البســطاء مــن خــالل قصــة ف للن
ــرات  ــل نظ ــر ويتحم ــة الخنازي ــىل تربي ــش ع يعي
االحتقــار ىف عيــون املحيطــm بــه إىل أن يخــرج 
ــوث  ــه مبع ــى أنّ ــا ويّدع ــوم م ــاس ىف ي ــىل الن ع
العنايــة االالهيــة إلنقاذهــم مــن الخطيئــة. فيلــم 
يتصــدى للتطــرف ىف زمــن ازدهــر فيــه الدجالــون 

واملحتالــون باســم الديــن.
ــد  ــة ال تتوقــف فقــط عن ولكــن الســين; االفواري
ــل  ــن تجاه ــن. اذ ال ©ك ــمm الكب�ي ــن االس هاذي
أفــالم الكوميديــا التــى قدمهــا املخــرج الكبــ� 
هــ6ى ديبــارك والــذى يعتــربه البعــض ”زعيــم 
الســين; الكوميديــة  ىف إفريقيــا“. فرشيطــه ”بــال 
ــة  ــة ناجح ــل وصف ــار) مّث ــة الغب ــيار“ (رقص بوس
واملســتوى  الج;هــ�ى  النجــاح   mبــ جمعــت 
الفيلــم  لنشــأة  انطالقــة  وكان  املحــرتم  الفّنــى 
الكوميــدى ىف ســين; إفريقيــا الســوداء. فبأســلوب 
ــرة  ــالذع لظاه ــد ال ــارك بالنق ــرض ديب ــزىل يتع ه
تعــّدد الزوجــات ىف إفريقيــا مــن خــالل قصــة 
شــيخ خمســينى متــزوج بخمــس نســاء يقــرر 
الــزواج بفتــاة شــابة تدعــى ”بينتــا“. وقــد حقــق 
هــذا الفيلــم ايــرادات قياســية ىف دور العــرض 

واألوروبيــة. اإلفريقيــة 
التــى  املتعاقبــة  السياســية  األزمــات  أن  غــ� 
عصفــت بالبــالد منــذ نهايــة القــرن املنــرصم أتــت 
ــار القطــاع  عــىل األخــرض واليابــس وأدت إىل انهي
البــالد  فاجتاحــت  وتوزيعــا.  انتاجــا  الســين;� 
موجــة اغــالق للقاعــات ودور العــرض الســين;� 
ــص عــدد األفــالم املنتجــة حتــى  وصــوال إىل تقلّ

كادت أن تكــون منعدمــة. 
والكامــ�ات  الديجيتــال  تقنيــة  ظهــور  ولكــن 
الرقميــة ومــا يعنيــه مــن انخفــاض شــديد ىف 
املجــال  أفســح  الســين;�  االنتــاج  تكاليــف 
لظهــور جيــل جديــد مــن الســين;ئيm ىف الكــوت 
ديفــوار. وأدى إىل بــروز طاقــات جديــدة انبثقــت 
ــبب  ــرتدى بس ــين;� امل ــهد الس ــذا املش ــط ه وس
الحــرب األهليــة. ولنأخــذ عــىل ســبيل املثــال 
ــون“  ــتوديو ”أفريكات ــرة الشــيقة ألس ــذه املغام ه
ــر  ــاج أفــالم الصــور املتحركــة باعتــ;د التصوي إلنت
ــالم  ــدة أف ــدم ع ــذى ق ــاد (٣D) وال ــال8 األبع الث
طولــة مــن بينهــا رشيــط ســين;� طويــل للصــور 
أشــانتي»  أمــ�ة   : بوكــو   » بعنــوان  املتحركــة 
ــالل  ــن خ ــي» م ــال كوام ــام « أب ــرج والرس للمخ
ــم  ــفوى القدي ــرتاث الش ــن ال ــتوحاة م ــة مس قص
لشــعب « الباوليــه» أكــرب مجموعــة عرقيــة ىف 
ــة  ــّيق حكاي ــب ش ــدم ىف قال ــوار. وق ــوت ديف الك
ــه «.  ــعب «الباولي ــوك ش ــم مل ــو أعظ ــة بوك امللك
االيفواريــة  الســين;  حققــت   ٢٠١٤ ســنة  وىف 
قفــزة تاريخيــة بدخولهــا ألول مــرة مهرجــان كان 
الســين;� مــن خــالل فيلــم « رون» للمخــرج 
ــزة  ــراءة متمي ــدم ق ــذى ق ــوت « ال ــب الك « فيلي
لألزمــة السياســية ىف بــالده مــن خــالل قصــة 
للمطــر»  «صانعــا  يصبــح  بــأن  يحلــم  شــاب 
مثــل معلمــه حكيــم القريــة ولكــن األحــداث 
مقاتــال  لينتهــى  مختلــف  مصــ�  نحــو  تقــوده 
ىف ميليشــيات «الشــباب الوطنــي» ويشــارك ىف 

الحــرب األهليــة التــى عصفــت بالبــالد.
قــد  االيفواريــة  الســين;  أن  عــن  فضــال  هــذا 

اســ;ن  الفريقيــا  قدمــت 
ــا¡  ــل ىف ع ــىل األق ــارزان ع ب
تجــاوز  الســين;�  التمثيــل 
الكــوت  حــدود  اشــعاعه; 
ديفــوار. األول هــو املمثــل 
 » باكابــا  صيديكيــه   » املواهــب  املتعــّدد 
ــنة ١٩٧٢  ــذ س ــاه من ــه االنتب ــت الي ــذى لف ال
ة»  ــم «وجــوه نســويّ ــه ىف فيل مــن خــالل تألق
لاليفــوارى « ديزيريــه ايكاريــه « ثــم فــاز 
ــان  ــل ملهرج ــل ممث ــزة أفض ــنة ١٩٨٦ بجائ س
أيــام قرطــاج الســين;ئية بتونــس. قبــل أن 
 ١٩٨٧ ىف  صمبــان  عصــ;ن  الســينغاىل  يختــاره 
«معســكر  رائعتــه  ىف  رئيــىس  دور  لتقمــص 

تياروييــه». 
أمــا الوجــه الثــاÍ فليــس ســوى املمثلــة الجميلــة  
مــرة  ألول  بــرزت  التــى  ســافانيه»  ىس  «نــا� 
ــال  ــم « ب ــا ىف فيل ــالل دوره ــن خ ــنة ١٩٨٨ م س
بوســي�» لهــ6ى ديبــارك. ثــم حــازت ىف ١٩٩٤ 
ــان الســين;  ــة ىف مهرج ــزة أفضــل ممثل عــىل جائ
ــر ىف  ــل أن تظه ــرب. قب ــة باملغ ــة بخريبك اإلفريقي
ــه»  ــم «موالدي ــّم ىف فيل ٢٠٠٢ مــن خــالل دور مه

ــان.    ــ;ن صمب لعص
واليــوم ©كــن القــول أن الســين; االيفواريــة ىف 
طريقهــا ألن تســتعيد حيويتهــا ومكانتهــا الرائــدة 
ىف منطقــة دول غــرب أفريقيــا. وذلــك بفضــل 
ىف  يتألــق  عــام  كل  نــراه  الشــباب  مــن  جيــل 
مهرجــان « كالب ايفــوار» بأبيدجــان املتخصــص 
ىف األفــالم القصــ�ة أو عــىل هامــش املهرجــان 
ــة  ــره املمثل ــذى تدي ــ�ات ال ــين; البح ــدوىل لس ال
أن  الســلطات  وتحــاول  ســافانيه».  ىس  «نــا� 
ــدة مــن خــالل  ــة الجدي تواكــب هــذه الديناميكي
انشــائها منــذ ٢٠١١ للمركــز الوطنــى للســين; 
ــر ذلــك لصنــدوق دعــم الصناعــة  ثــم احداثهــا اث
الســين;ئية. ولعــل مــا حــدث مؤخــرا مــن اعــادة 

ابيدجــان  ىف  الســين;  قاعــات  لبعــض  فتــح 
يدعــم هــذا التفائــل �ســتقبل متألــق للســين; 

االيفواريــة.
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 من أصول أفريقية 
حققوا الشهرة 
والنجومية فى 
هوليوود 10

10 نجوم من ذوى

األصــول األفريقية حققوا
الشــهرة والنجومية عامليــا وأصبحوا من أبرز

الفنانm ىف الســين; األمريكية وحفروا أســ;ئهم ىف قلوب
كل محبيهــم ىف كل أنحــاء العــا¡ وعدد كب� منهــم اقتنص جوائز

األوســكار عىل مدار دوراتها .. 

بالواليــات  والدتــه  مــن  الرغــم  عــىل 
دينــزل  النجــم  أن  إال  األمريكيــة،  املتحــدة 
واشــنطن رصح ىف أكــ° مــن حــوار صحفــى 
لــن  وأنــه  األفريقيــة  بأصولــه  فخــور  بأنــه 
يتمكــن مــن الوصــول إىل كل هــذا النجــاح 
قــام  حيــث  الفخــر،  بهــذا  اعرتافــه  لــوال 
دينــزل طــوال مســfته بتجســيد عــدد مــن 
شاشــة  عــىل  والهامــة  املؤثــرة  الشــخصيات 
الســين+ منهــا «مالكــوم اكــس»، إىل جانــب 
عــدد مــن الشــخصيات الواقعيــة والتــى نجــح 
ىف تجســيدها محققــاً نجاحــاً كبــfاً ملســfته 

لســين+ئية.  ا
حصــل دينــزل واشــنطن عــىل 

ــه  ــزÆ أوســكار؛ األوىل ل جائ
كانــت كأفضــل ممثــل ىف 
دور مســاعد عــن دوره 

ــرة  ــام 1987، وم ــم «Cry Freedom“ ع بفيل
أخــرى كأفضــل ممثــل ىف دور مســاعد عــن 

ــام 2001. ــم ”Training Day“ ع فيل

ولــد املمثــل مورغــان فرÀــان ألرسة متواضعــة 
ــىس ىف  ــة تيني ــس بوالي ــة ممفي ــال ىف مدين الح
األول مــن يونيــو مــن العــام 1937، وانضــم 
إىل ســالح الطــfان األمريــ¥ بعــد التخــرج مــن 
ــارشة ومكــث ىف الخدمــة  ــة مب املدرســة الثانوي
عمــل  حيــث  ســنوات  خمــس  العســكرية 
كاخصــا� ردار قبــل أن يتخصــص ىف دراســة 
التمثيــل بكليــة لــوس انجلــوس. وبعــد التخــرج 
مــارس العمــل املرسحــى لعــدة ســنوات إىل أن 

مســارح  إىل  وصــل 
بــرودواى ىف نيويــورك 

شــارك  حيــث   1968 عــام 
ببطولــة املرسحيــة الغنائيــة الشــهfة «هيلــو 
دويل» التــى قدمــت آنــذاك بطاقــم كامــل مــن 
ــا  ــة فيه ــدور البطول املمثلــ� الســود وقامــت ب
املمثلــة واملغنيــة األمريكيــة الســوداء الشــهfة 
بــfل بيــيل، أمــا عــن الســين+ فقــد بــدأ العمــل 
بهــا مــع حلــول الســبعينات، لكنــه � يحــز عــىل 
أدوار بــارزة إال مــع حلــول الث+نينــات، والتــى 
ســاعدته عــىل املشــاركة ىف العديــد مــن األفــالم 
 Driving Miss Daisy, Glory,) ــل الهامــة مث
مورجــان  ترشــح   .(Unforgiven, Seven

فرÀــان لألوســكار عــدة مــرات، لكنــه نالهــا 
 Million Dollarمــرة واحــدة عــن دوره ىف ىف
السلســلة  كشــفت   ،2008 عــام  ىف   ،Baby

التلفزيونيــة «حيــاة األمريكيــ� األفارقــة 2» 
ــد  ــن العبي ــوا م ــان كان Àــداد فر ــض أج أن بع
ــا الشــ+لية  الذيــن هاجــروا مــن واليــة كارولين
إىل واليــة مسيســيبي. اكتشــف فرÀــان أن جــّد 
جــّده القوقــازى (مــن طــرف أمــه) عــاش مــع 
ــة مــن  ــه (جــدة جــدة فرÀــان) األمريكي زوجت
أصــل أفريقــى وُدِفــن بجانبهــا (ىف الجنــوب 
الــزواج  االثنــ�  بإمــكان  يكــن   � املنفصــل، 
الوقــت)،  ذلــك  ىف  القانونيــة  الناحيــة  مــن 
ــلة  ــووى ىف السلس ــر فحــص للحمــض الن وأظه
ســونغهاى  شــعب  مــن  جزئيًــا  ينحــدر  أنــه 

والطــوارق ىف النيجــر.
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ممثــل ومنتــج أفــالم، ومنتــج أغــاN، وكاتــب 
ولــد ىف 25 ســبتمرب1968 ويعتــز جــدا بأصولــه 
االفريقيــة ووصفتــه مجلــة نيوزويــك بأنــه أكــ° 
املمثلــ� تأثــfا ىف هوليــوود، وتــم ترشــيحه 
 Æولجائــز جلــوب،  جولــدن  جوائــز  ألربــع 
أوســكار ألفضــل ممثــل للعبــه دور املالكــم 
 ،(2001) عــىل  فيلــم  ىف  كالى  عــىل  محمــد 
عــن  البحــث  فيلــم  ىف  غاردنــر  وكريــس 
ــز  ــع جوائ الســعادة (2006)، وحصــل عــىل أرب
ــى  ــه الت ــن أفالم ــة م ــدت أربع ــي.  حص غرام
ــون دوالر  ــن 500 ملي ــ° م ــل أك ــا وي ــل فيه مث
ىف شــباك التذاكــر العاملــى عــام 2011، وصلــت 
إجــ+ىل إيــرادات أفالمــه إىل 5.7 بيليــون دوالر 

ىف شــباك التذاكــر العاملــي.

نجحــت النجمــة األمريكيــة ذات األصــول 
ــل  ــكار كأفض ــزة األوس ــوز بجائ ــة الف األفريقي
ــداث  ــا بأح ــن دوره ــىس ع ــة ىف دور رئي ممثل
فيلــم الدرامــا «Monster’s Ball“ عــام 2001، 
وكونهــا أحــد أهــم النجــ+ت األفارقــة ىف تاريخ 
حفــر  مــن  بــfى  هــاىل  وtكنــت  الســين+، 
أســمها بالذهــب لكونهــا فرضــت موهبتهــا 
الســين+ئية  املحافــل  كــربى  أنظــار  ولفتــت 

حــول العــا� ملوهبتهــا االســتثنائية.

مــن أصــول كينيــة وولــدت لوبيتــا نيونجــو، 
وتحمــل  كينيــ�،  ألبويــن  املكســيك،  ىف 
واحــدة  وهــى  للبلديــن  مزدوجــة  جنســية 
مــن أكــ° الفنانــات املطلوبــات ىف الســني+ 
ىف الوقــت الحــايل، بعــد أن اســتطاعت الفــوز 
ــدأت  ــن الـــ35 ، وب ــكار، ىف س ــزة األوس بجائ
ــدا لـــ 12  ــم «عب ــا ىف فيل ــع دوره ــهرتها م ش
ــوز  ــة ومكســيكية تف ــح أول كيني ــا»، لتصب عام
ىف  شــاركت  الحــ�،  ذلــك  ومنــذ  بالجائــزة، 
ــل  ــة، مث ــة العالي ــد املادي ــالم ذات العوائ األف
فيلــم «بــالك بانــ°» مــن مجموعــة أفــالم 

مارفيــل.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA
D'AUTEUR DE RABAT

39



رXــا تكــون الســين+ئية اإلفريقيــة قــد نجحــت 
ــارة  ــاء ىف الق ــن النس ــة ع ــورة واقعي ــل ص ىف نق
ــاب،  ــر واإلغتص ــؤس والفق ــؤس الب ــاهد الب ،فمش
هــى مؤنِثــة بإمتيــاز. ورXــا تكــون طبيعيــة 
ــة  ــة الحــروب والنزاعــات مــن ناحي فتحــت مظل
ــزرح  ــرى ت ــة أخ ــن ناحي ــد م ــادات والتقالي والع
اإلفريقيــات ىف حيــاة هــى األصعــب حــول العــا� 
،ولكــن رغــم ذلــك هنــاك عالمــات ســين+ئية 
مضيئــة تقودهــا نســاء، وتســاهم بشــكل فعــال 
ىف رفــع أصــوات األفريقيــات ، وتفصــح عــن أ±اط 

ــى يعيشــيونها . ــاة الت الحي
رXــا يكــون فيلــم وينــى مانديــال الوثائقــى مــن 
ــه   ــه وأخرجت ــذى أنتجت ــادرة و ال اإلســتثناءات الن
ــىل  ــز ع ــث رك ــام ٢٠١٧ ، حي ــش ع ــكال الم باس
ــية  ــاة السياس ــاة هــى الحي ــن الحي ــوع أخــر م ن
ألمــرأة طموحــة عاشــت منبــوذة بعــد طالقها من 
مانديــال  الزعيــم اإلفريقــى امللهــم وهــو الفيلــم 
الــذى قــدم صــورة مغايــرة لألفريقيــات البائســات 
حيــث أرشقــت الشاشــة بوجــه إمــرأة مثابــرة إاىل 
جانــب الزعيــم ثــم بوجــه آخــر إلنثــى متمــردة، 
ــن  ــت م ــfه فوصم ــم وتزوجــت غ ــت الزعي ترك

جانــب شــعبها بالخاطئــة  .
الفيلــم النيجــfى قلــب األســود يقــدم ±ــوذج 
م+ثــل لفيلــم ”وينــي“ مــن حيــث تقدÀــه 
لصــورة إمــرأة صلبــة وطموحــة ىف آن واحــد.

وتتنــاول أحــداث الفيلــم املعانــاة التــى تتعرض 
لهــا امــرأة تســعى للحفــاظ عــىل رشكــة والدهــا 
ــه  ــيطر علي ــا� يس ــالس ىف ع ــن اإلف ــا م وإنقاذه
الرجال.وقــد قامــت ببطولــة هــذا الفيلــم الفنانــة 
النيجfيــة الشــهfة، جينفييــف نناجــي، التــى 
يطلــق عليهــا مواطنوهــا جوليــا روبرتــس نيجfيا.

وقــد أنتجــت «قلــب األســد» رشكــة «نيتفليكــس» 
النيجfيــة  الســين+  صناعــة  ملدينــة  العامليــة 
«نوليــوود»، وأثنــاء عرضــه عــىل منصاتهــا، عــرض 
الفيلــم ىف دور العــرض املحليــة، حتــى يلبــى 
متطلبــات ترشــحه لنيــل جائــزة األوســكار التــى 
تؤكــد رضورة عــرض الفيلــم لســبعة أيــام متتاليــة 

ــين+ئية. ــرض س ــل ىف دور ع عــىل األق
±ــوذج املــرأة املكافحــة يقدمــه أيضــا الفيلــم 
الجنــوب إفريقــى آيانــدا هــذه الشــابة – ىف 
الفيلــم الــذى يتخــذ مــن اســمها عنوانــا للمخرجة 
ســارا بليــرش – والتــى تولــت ورشــة إلصــالح 

ــا. ــاة والده ــد وف ــيارات بع الس
املخرجــة الكامfونيــة فرانســواز إيلونــج تقــدم 

ــدا  ــاة بائعــة هــوى ماتيل ــم ” واكا ” عــن حي فيل
والتــى � تفقــد شــيئا مــن كرامتهــا عــىل الرغــم 
مــن أنهــا تبيــع جســدها ، ولكــن من أجــل إطعام 
طفلهــا، ورXــا هــذا مايســاعدها عــىل هــذا النــوع 
مــن الشــمم. أمــا  الفيلــم القصــf «األخــت أويو“ 
فهــو يعالــج قضيــة  اإلغــرتاب املبكر لطفلــة بعيدا 
عــن أرستهــا ،وهــو للمخرجــة مونيــك إمبيــكا فوبا 
ــف،  ــه حــول غودولي ــدور أحداث ــو ت ــن الكونغ م
طفلــة ال يتجــاوز عمرهــا العــرش ســنوات، تتابــع 
دراســتها ىف مدرســة داخليــة تديرهــا راهبــات 
كاثوليكيــات خــالل فــرتة االســتع+ر البلجيــ¥ ىف 
ــدا عــن أهلهــا تجــد الطفلــة  الخميســنات. وبعي
نفســها مجــربة عــىل تعلــم لغــة أجنبيــة والتكيف 

مــع ثقافــة غريبــة عنهــا.
الفيلــم يســتند إىل قصــة لوالــدة املخرجــة 
إمبيــكا فوبــا التــى أرســل بهــا إىل املدرســة ذاتهــا 
عندمــا كانــت طفلــة. «مدرســة منعزلــة tامــا عن 
ــا تقــول املخرجــة.  ــع ىف الكونغــو»، عــىل م الواق
وتؤكــد أن هــذه التجربــة كانــت بالنســبة لوالدتها 
Xثابــة صدمــة ثقافيــة تركــت آثارهــا عــىل حياتهــا 
ــf إىل  ــا. وتش ــا البنته ــىل تربيته ــا ع ــا وأيض كله
أن تجربــة والدتهــا إ±ــا تعكــس تجــارب العديــد 
مــن األفارقــة، بحيــث تقــول: «هــل تجاوزنــا فعــال 
عنــف فــرتة االســتع+ر؟ أعتقــد أن تداعيــات تلــك 

الفــرتة مــا زال لهــا تأثــf حتــى يومنــا هــذا.»
سين; املرأة ىف املغرب

ــين+�  ــراج الس ــة اإلخ ــرأة املغربي ــدإ امل  � تب

إال ىف Äانيــات القــرن العرشيــن القــرن العرشيــن 
،مــع فيلــم « الجمــرة» لفريــدة بورقيــة ســنة 
١٩٨٢م.وقــد قدمــت الســين+ املغربيــة مجموعــة 
مــن املخرجــات اإلنــاث ، وهــن: فريــدة بورقيــة، 
وليــىل  النجــار،  ونرجــس  بنليزيــد،  وفريــدة 
املراكــيش، وياســم� قصــاري، وإÀــان املصباحــي، 
وســعاد  الطاهــري،  وزكيــة   ،Nالكيــال وليــىل 
البوحاطــي، وفاطمــة جبــىل الــوزاN. وتعــد فريدة 
ــى تخــرج  بورقيــة املخرجــة املغربيــة األوىل الت
فيلمهــا الســين+� الطويــل ، وذلــك ســنة ١٩٨٢م 
ــم  ــرة». ويتخــذ هــذا الفيل ــوان» الجم تحــت عن
طابعــا اجت+عيــا قاºــا عــىل فكــرة االنتقــام عــىل 
غــرار األفــالم الهنديــة املعروفــة بحبكتهــا الدرامية 
ومشــاهدها  الرصاعيــة،  وأحداثهــا  املتأزمــة، 
ــة  ــدة بورقي ــج فري ــك، � تنت ــد ذل ــة. وبع الحركي
ســوى للدرامــا التليفزيونيــة ،وذلــك لألســباب 
الســين+�  اإلنتــاج  ىف  تراجــع  مــن  املعروفــة 

ــة . ــباب tويلي ألس
ــد  ــدة بنليزي ــة فري ــول أن املخرج ــن الق وÀك
ــد تحملــت هــذا التحــدى ، وأنتجــت خمســة  ق
ــ�١٩٨٧و٢٠٠٧م.  ــا ب ــة م ــين+ئية طويل ــالم س أف
ــ° إنتاجــا ىف  ــك، تكــون هــى املخرجــة األك وبذل
املغرب،وتعــد أهــم أفــالم فريــدة بنليزيــد فيلــم 
ــنة  ــه س ــد أنتجت ــوح» ، وق ــ+ء مفت ــاب الس « ب
ــا  ــا روحاني ــا صوفي ــم طابع ١٩٨٧م. ويتخــذ الفيل
ــروح،  ــا واآلخــرة، والجســد وال ــه الدني ــل في تتقاب
والحيــاة واملــوت. أمــا فيلــم «كيــد النســاء» ، 
والــذى أنتجتــه ســنة ١٩٩٩م، فيتخــذ بــدوره 
طابعــا اجت+عيــا يتنــاول مفهــوم الكيــد الرجــاىل 

ــة. ــطورية تراثي ــعبية أس ــة ش ــالل حكاي ــن خ م
ــة  ــد عدســتها التصويري ــدة بنليزي وســرتكز فري
مــرة أخــرى ىف فيلمهــا» الــدار البيضــاء يــا الــدار 
ــىل  ــام ٢٠٠٢م، ع ــه ع ــذى أخرجت ــاء» ، وال البيض
التحديــات االجت+عيــة التــى تواجههــا النســاء  
مــن خــالل تنــاول اختفــاء البنــت عائشــة ىف 
مدينــة كــربى كالــدار البيضــاء. و سيســبب هــذا 
ــاة  ــن» معان ــا « بالحس ــئ ألبيه ــاء املفاج االختف
ــfا بعــد  مأســاوية خطــfة، ســتقض مضجعــه كث
ــاء» ، وهــى صديقــة عائشــة،  ــور عــىل « ملي العث

ــة. ــوارع املدين ــة ىف ش ــة مطروح جث
أمــا فيلــم خوانيتــا بنــت طنجــة»، والــذى 
أنتجتــه ســنة ٢٠٠٥م، اللتقــاط عــوا� نســائية 
ــل  ــر، وتحي ــا باآلخ ــة األن ــد عالق ــددة تجس متع
متعايشــة  حضاريــة  كينونــات  عــىل  رمزيــا 
ومتقابلــة ومتصارعــة ىف نفــس الوقــت مــن خالل 

التشــديد عــىل الحريــة والحــب والوفــاء.
تصــور  الشــ+يل،  الفضــاء  هــذا  وداخــل 
املخرجــة فريــدة بنليزيــد فيلمهــا الخامس»طريق 
ــاكل  ــن مش ــf ع ــنة ٢٠٠٧م للتعب ــاالت» س العي
املــرأة املغربيــة عــىل املســتوى األرسى كمعاناتهــا 
ــزوج ىف الســجن بســبب املتاجــرة  ــاع ال ــن ضي م
ىف املخــدرات، و اغــرتاب االبــن ذاتيــا ومكانيــا 
الضفــة  غــf رشعيــة إىل  بطريقــة  ، وهجرتــه 
األخــرى. إجــ+ال تعــد أفــالم فريــدة بنليزيــد 
صــوت مدافــع عن الحقــوق النســوية ىف فضادات 
ــو  ــا ماه ــى ومنه ــو إجت+ع ــا ماه ــددة منه متع
ــرتاث  ــطورة ىف ال ــاحات اإلس ــعبى يالمــس مس ش

ــا. ــى مع ــرÉ واإلفريق املغ
نرجــس  املغربيــة  املخرجــة  إىل  انتقلنــا  إذا 
ــون  ــريء « العي ــا الج ــار فيلمه ــد أث ــار، فق النج
الجافــة»، والــذى أنتجتــه ســنة ٢٠٠٢م، كثــfا 
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مــن النقــد؛ لكونــه يتنــاول موضــوع الدعــارة 
ــة  ــالل رؤي ــن خ ــط م ــس املتوس ــال األطل ىف جب
نقديــة اجت+عيــة قاºــة عــىل االحتجــاج والرفــض 
واالســتنكار واالســتهجان. ىف حــ� ، يصــور فيلمهــا 
الثــاv « برابــول» (٢٠٠٣م) هــوس املــرأة بالتلفــزة 
هوســا جنونيــا، واالختــالء بالشاشــة الســحرية 
ــة الشــعورية  ــات الدفين ــباع الرغب ــن أجــل إش م
والالشــعورية. بيــد أن ىف فيلمهــا الثالــث» انهــض 
ــا مغــرب»، والــذى أنتجتــه ســنة ٢٠٠٦م، فقــد  ي
ــق  ــى عــن طري ــه عــن الشــعور الوطن عــربت في

ــدم. ــرة الق ــق بك ــك حــدث درامــى يتعل تحبي
وتتنــاول فاطمــة جبــىل الــوزاv ىف فيلمهــا» ىف 
بيــت أÏ» (١٩٩٧م) موضوعــا اجت+عيــا حساســا 
ــكارة  ــول ب ــة ح ــد درامي ــك عق ــل ىف تحبي يتمث
املــرأة قبــل الــزواج عــرب اســتحضار حكايــات 

ــدد. ــذا الص ــائية به ــات نس وقصــص ومروي
جنــة  فيلمهــا»  ىف  املصباحــى  إÀــان  أمــا 
الفقــراء»(٢٠٠٢م)، فتتنــاول بعدســتها التصويريــة 
قضيــة العنرصيــة ىف بــالد املهجــر عىل ضــوء رؤية 
حضاريــة انتقاديــة موضوعيــة. ىف حــ�، نجــد 
ــا االجت+عــي»  ياســم� قصــارى ترصــد ىف فيلمه
ــرأة حامــل يغادرهــا  ــد»(٢٠٠٤م) مأســاة ام الراق
ــه  ــن غيبت ــة. ولك ــالد الغرب ــل ىف ب ــا للعم زوجه
ــىل  ــلبا ع ــك س ــيؤثر ذل ــ+ س ــfا؛ م ــتطول كث س

ــواء. ــد س ــىل ح ــ� ع ــرأة والجن امل
 » فيلمهــا  ىف  املراكــىش  ليــىل  وتعالــج 
مــاروك»(٢٠٠٥م) قضيــة فتــاة مراهقــة تعــاv من 
الحــب الرومانــىس الجامــح . بيــد أنهــا ســتواجه 
ــة ىف  ــىل املتمثل ــا األع ــلطة األن ــع وس ــود الواق قي

الوالديــن وأفــراد األرسة وتقاليــد املجتمــع.
وتخــرج ليــىل الكيــالv فيلمهــا الوثائقــى « 
أماكننــا املمنوعــة» ســنة ٢٠٠٨م مــن خــالل 
الرتكيــز عــىل ســنوات الرصــاص، واســتعراض نتائج 
ــتجواب  ــرب اس ــاىض ع ــع امل ــة م ــة املصالح مرحل
والعســف  للظلــم  تعرضــن  مغربيــة  عائــالت 
والجــور. وهنــا، تقــوم الذاكــرة بــدور هــام ىف 
ــها  ــى عاش ــداث الت ــىل األح ــواء ع ــليط األض تس

ــر. ــع والجم ــنوات القم ــان س ــة إب املغارب
ويظهــر الجانــب االجت+عــى أيضــا واضحــا 
وأكيــدا ىف فيلــم « فرنســية» (٢٠٠٨م) لســعاد 
البوحاطــي، والــذى تتنــاول فيــه املخرجــة قضيــة 
املهاجريــن املغاربــة ىف أوروبــا ، وصعوبــة اندمــاج 

ــم األصــيل. ــاv ىف مجتمعه ــل الث الجي
وهنــاك مخرجــة جديــدة ، وقــد ظهــرت مؤخرا 
ىف الســاحة الســين+ئية املغربيــة ، وهــى املخرجة 
زكيــة الطاهــرى التــى أخرجــت فيلــم « رقــم 
واحــد» «number one « ســنة ٢٠٠٨م ، و تعالــج 
فيــه عالقــة الرجــل باملــرأة عــىل ضوء مســتجدات 
مدونــة األحــوال الشــخصية املغربية ضمــن قالب 
ــذى  ــم ال ــددة بالظل ــة، من ــا االجت+عي الكوميدي
Àــارس عــىل املــرأة بــدون حــق قانــوv أو وجــه 
رشعــي. وإجــ+ال فــإن عــدد األفــالم املنتجــة مــن 
قبــل املخرجــات املغربيات ســتة عــرش (١٦) فيل+ 

 Éمــن مائــة وواحــد وتســع� ( ١٩١ ) فيلــم مغــر
ــنة ٢٠٠٨م حســب  ــنة ١٩٥٨ إىل س ــن س ــج م أنت
ــرÏ. ىف  ــز الســين+� املغ ــرشة املرك ــات ن إحصائي
ــجل  ــية تس ــين+ التونس ــإن الس ــياق ف ــذا الس ه
تقدمــا للنســاء ىف معالجتهــن لقضايــا الواقــع 
األفريقــى املاثلــة عــىل شــاطيء البحــر املتوســط 
ــ+رى ،  ــاء ع ــب لرج ــم غري ــم جس ــج فيل فيعال
يعالــج القضيــة األكــ° شــهرة حاليــا وهــى الهجرة 
ــاة  ــن معان ــه م ــا ، وماأنتجت ــة ألورب ــf الرشعي غ
للنســاء، ســواء بإنهيــار األرسة مــع فقــدان عضــو 
أو أكــ° ىف قــوارب املــوت إاىل أوربــا، أو معاناتهــا 
الشــخصية وهــى تحــاول الهجــرة راكبــة املخاطــر 
هربــا مــن واقــع إجت+عــى وإقتصــادى مأســاوى 

ىف بالدهــا.
ــد قدمــت   ــد فق ــو زي ــىل أب ــية لي ــا  التونس أم
فيلــم «عــىل حلــة عينــي»، الــذى تــدور أحداثــه 
ىف عــام ٢٠١٠، أى قبــل بضعــة أشــهر فقــط مــن 
ســقوط الرئيــس األســبق زيــن العابديــن بــن 
ــدث  ــم ال يتح ــت تونس»الفيل ــا كان ــيل. حينه ع
ــى  ــىل الت ــن ع ــة ب ــن حقب ــا ع ــورة وإ± ــن الث ع

ــا. ــن عام ــن عرشي ــ° م ــتمرت ألك اس
، وتوضــح املخرجــة الشــابة ليــىل بوزيــد أنــه، 
وبعــد الثــورة، حــان الوقــت للتعامــل مــع هــذا 
الفصــل مــن التاريــخ – خاصــة الســنوات األخــfة 
مــن ديكتاتوريــة بــن عــيل. وتلفــت ليــىل بوزيــد 
إنهــا أرادت مــن خــالل فيلمهــا الجديــد تصويــر 

شــباب يحلــم بالحريــة.
ــخ  ــرص تاري ــرأة ىف م ــين+ امل ــون لس ــا يك Xور
يعــود إاىل فيلــم فاتــن ح+مــة أريــد حــال فرغــم 
أن ضانعــى هــذا الفيلــم مــن الرجــال إال أن قضايا 
املــرأة ىف هــذا الفيلــم كانــت واضحــة، وهــو 
الفيلــم الــذى ســاهم ىف تعديــل قانــون األحــوال 
الشــخصية املــرصى ،ليكــون أكــ° مرونــة إزاء 

ــن للطــالق . النســاء ىف حــال طلبه
والÀكــن تهميــش فيلــم خلطــة فوزيــة إللهــام 
شــاه� فهــو يقــدم عبقريــة بنــت البلــد املرصيــة 
وهــى تتعامــل مــع التحديــات اليوميــة التــى 
تواجههــا ، وهــى فقــfة محــدودة القــدرات، 

ــم هــو ماجعــل شــاه� تنتــج  ولعــل هــذا الفيل
فيلــم .يــوم للســتات  للمخرجــة كاملــة أبــو 
ذكــرى ،فــfوى يــوم مــن حيــاة نســاء حى شــعبى 
ــاً  بالقاهــرة، حيــث يخصــص مركــز الشــباب يوم
ــع  ــباحة. وم ــ+م الس ــى ىف ح ــاء الح ــاً لنس خاص
ــات عــىل اســتخدام حــ+م  ــال النســاء والفتي إقب
ــى  ــداث الت ــن األح ــلة م ــواىل سلس ــباحة، تت الس

ــا. ــاة كله ــهن، وللحي ــن ألنفس ــf نظرته تغ
فريــق عمــل يــوم للســتات يغلــب عليــه 
العنــرص النســا� Xــا يواكب أحــداث الفيلــم، فهو 
ــالل  ــن خ ــاه� م ــام ش ــاج إله ــة وإنت ــن بطول م
رشكتهــا شــاه� فيلــم، إخــراج كاملــة أبــو ذكــري، 
ــىس  ــر نان ــرة التصوي ــة، مدي ــاء عطي ــف هن تألي
عبــد الفتــاح، ستايلســت إيناس شــاه�، وتشــارك 
ىف بطولتــه نيلــىل كريــم، ناهــد الســباعي، هالــة 

ــي، رجــاء حســ� وشــي+ء ســيف. صدق
ولعــل فيلــم بعلــم الوصــول  الــذى تقــوم 
ببطولتــه الفنانــة بســمة ، فهــو يقــدم ±طــا 
مســكوت عنــه مــن معانــاة النســاء وهــى املعاناة 
النفســية، حيــث  تــدور أحداث الفيلــم عن زوجة 
ــا،  ــة وحده ــا االنتحاري ــة أفكاره ــاول مواجه تح
بعــد تعــرض زوجهــا للحبــس عــىل ذمــة قضيــة، 
ــرأة  ــب تخــص امل ــدة جوان ــم لع ــرض الفيل ويتع
ــن خــالل  ــاهد م ــرصي، فنش ــع امل داخــل املجتم
هالــة الشــخصية الرئيســية، كيفيــة التعامــل مــع 
املــرض النفــيس، خاصــة إذا مــا كانــت ضحيتــه أم، 
كــ+ يقــدم العمــل عــدة شــخصيات tثــل ±ــاذج 
مختلفــة، مثــل الفتــاة التــى تبحــث عــن الحــب 
 vــو ًرسا، واملراهقــة التــى تعــا ــزواج حتــى ول وال

مــن أرستهــا التــى ال تفهــم طبيعــة ســنها.
ىف املحصلــة لدينا اآلن ىف نطاق صناعة الســين+ 
ــربز  ــه النســاء  وت ــدم في ــة  مشــهدا تتق اإلفريقي
أصواتهــن وصورهــن الســين+ئية ، وقد ســاعدهن 
 fــدة ســاهمت ىف تغيــ ــات الجدي ىف ذلــك التقني
الكثــf مــن األمــور وســاعدت النســاء عــىل دخول 
ــدوره ســاهم ىف مســاواة  عــا� الســين+. وهــذا ب
أكــرب.“ وأصبحــت ســين+ املــرأة اإلفريقيــة تشــهد 

مســاحة للعــرض وتقديــرا قاريــا وإقليميــا
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نســتعرض ىف هــذا املقــال بعــض األفــالم 
ــة»  ــت تيمــة «املقاوم ــى تناول القصــfة الت
ــت  ــ+ تباين ــم. وك ــىس للفيل ــوع رئي كموض
أنــوع  تباينــت  األفــالم،  هــذه  جــودة 
مقاومــة  بــ�  مــا  نفســها  املقاومــة 
الســلطة  ومقاومــة  الذكوريــة،  الســلطة 
املجتمعيــة (العــادات والتقاليــد) وأخــfا 

السياســية.  الســلطة  مقاومــة 
 fصغــ «فســتان  األوغنــدى  الفيلــم  ىف 
تناولــت   little black dress أســود» 
الســلطة  تيبانديــ¥  ايســرتى  املخرجــة 
بخفــة  مقاومتهــا  وســبل  الذكوريــة 
تقــرر  التــى  الزوجــة  فــÌى  وطرافــة. 
ــه  ــت من ــذى عان ــا ال ــن زوجه ــام م االنتق
قدرتهــا  عــدم  اوهمهــا  أن  بعــد  كثــfا 
عــىل االنجــاب ثــم تكتشــف أن العيــب 
الفــراش  ىف  ربطــه  فتقــرر  فيــه.  كامــن 
تصــدر  النهايــة  ىف  ثــم  منــه،  واالنتقــام 
فســتان  ىف  املنــزل  مــن  بطــرده  حكــ+ 
أزرق، فيخــرج محرجــا ليفاجــئ بســكان 
ــتان  ــدون نفــس الفس ــا يرت ــ+رة جميع الع
خفيفــة  بنكتــة  أشــبه  الفيلــم  األزرق. 
وتناولــه  املوضــوع  جديــة  رغــم  الظــل، 

التنــاول  املقاومــة.  وســبل  املــرأة  قهــر 
ــر  ــرى آخ ــم جزائ ــر ىف فيل ــدى ظه الكومي
بعنــوان ”synapse“ للمخــرج نــور الديــن 
مقاومــة  ســبل  طــرح  الــذى  زروقــى 
ــة  ــة املنغلق ــد االجت+عي ــادات والتقالي الع
عــىل نفســها، لكــن الفيلــم غلــب عليــه 
ىف  واملبــارشة  الطــرح  ىف  االستســهال 
متنافــرة  مجموعــة  فنشــاهد  التنــاول. 
عــام،  أتوبيــس  داخــل  األشــخاص  مــن 
وكل شــخص Àثــل ±ــط فهنــاك االســالمي، 
ــن خــالل هــذه  ــخ. وم ــاة املتحــررة ال الفت
األ±ــاط نشــاهد كيــف يتدخــل الجميــع 
ذلــك  يتــم  البعــض،  بعضهــم  حيــاة  ىف 
بالنظــرات املتلصصــة دون كالم ىف شــكل 
ــيلة  ــرج وس ــرح املخ ــم يط ــوري. ث كاريكات
بفتــح  أحدهــم  يبــادر  عندمــا  الخــالص 
ــع   ــاح الجمي ــواء فfت ــل اله ــذة ويدخ الناف
رضورة  إىل  ومبــارشة  رمزيــة  إشــارة  ىف 
بشــكل  الفيلــم  والتعدديــة.  االنفتــاح 
برصيــا،  واعــد  Xشــهد  افتتــح  عــام، 
ــوان نافــق ورجــل عاجــز  ــه حي نشــاهد في
ركــوب  Xجــرد  لكــن  االتوبيــس،  ينتظــر 
الفيلــم  عــىل  غلــب  األتوبيــس  الرجــل 
مشــاهد  تكــرار  لكــ°ة  امللــل  طابــع 

املــرة.  تلــو  املــرة  وإعادتهــا  التلصــص 
تــم  والتقاليــد  العــادات  مقاومــة 

ــا  ــع مــن بوركين ــم آخــر بدي ــا ىف فيل تناوله
األفعــى»  الطفــل  «وافــو  يدعــى  فاســو 
لســورو    Waffo L’Enfant Serpent

ازاتــا. فتــدور األحــداث حــول مقاومــة 
ــة،  ــا الجاهل ــد قريته ــادات وتقالي جــدة لع
ــة  ــن اعاق ــاv م ــد يع ــا حفي ــدة لديه فالج
tنعــه مــن الســf وال Àلــك إال الزحــف 
يتوجــس  لكــن  القريــة.  أهــاىل  أمــام 
ويربطــون  الطفــل  مــن  القريــة  أهــاىل 
أصــاب  الــذى  والجفــاف  الطفــل  بــ� 
تفســfات  يطرحــون  ثــم   محاصيلهــم 
غريبــة عــن أن أم الطفــل املتوفيــة قــد 
ابنهــا  فتحــول  أفعــى  بيضــة  دهســت 
نفســه إىل أفعــى، ويقــر كاهــن القريــة 
إىل  كقربــان  الطفــل  تقديــم  بــرضورة 
برصيــا  اللعنــة.  تــزول  حتــى  األفعــى 
ىف  متنوعــة  لونيــة  انتقــاالت  هنــاك 
الفيلــم ســاهمت ىف التعبــf عــن عمــق 
طبيعيــة  بألــوان  يبــدأ  فالفيلــم  األزمــة، 
ــق  ــع عم ــا م ــوان تدريجي ــت األل ــم تخف ث
غضــب  ارتفــاع  مــع  وبالتزامــن  األزمــة 
مرحلــة  إىل  نصــل  حتــى  القريــة  أهــاىل 
األبيــض واألســود tامــا ثــم نرجــع مجــددا 
ــة بعــد هجــر الجــدة  ــوان ىف النهاي إىل األل

العاصمــة. إىل  وذهابهــا  القريــة 
تــم  فقــد  السياســية  املقاومــة  أمــا 
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ورؤيــة  Xعالجــة  فيلمــ�  ىف  تناولهــا 
”أنــت  التونــىس  فالفيلــم  مختلفــة. 
إىل  ايجابيــة  نظــرة  حمــل  شــكون“ 
عــىل  وجدواهــا  السياســية  املقاومــة 
الفيلــم  نظــر  حــ�  ىف  البعيــد  املــدى 
إىل  ســلبية  نظــرة  ايــل“  «ابــن  التوغــى 
معهــا  وتعامــل  السياســية  اإلرضابــات 

للمجتمــع. مدمــر  كعنــرص 
تــدور أحــداث فيلــم «أنــت شــكون» 
ــل  ــول مناض ــوش ح ــة مرم ــة راوي للمخرج
بعــد  الزهاÀــر  أصابــه  قديــم  تونــىس 
ــاول  ــه ليح ــأÆ ابن ــل، وي ــه ىف املعتق تعذيب
بــه  والفيلــم  ذاكرتــه.  اليــه  يعيــد  أن 
ــا  ــن هن ــة فاالب ــية واضح ــقاطات سياس اس
الشــعب  مــن  الجديــد  للجيــل  ممثــل 
الــدال  النهايــة  مشــهد  ففــى  التونــيس، 
شــكون؟»  «أنــت  ابنــه  األب  يســأل 
(مــن تكــون بالدراجــة التونســية؟) فــال 

«شــيد  أغنيــة  وتندلــع  االبــن  يجيــب 
مــع  بالتزامــن  إمــام  للشــيخ  قصــورك» 
صــور أرشــيفية لنضــال الشــعب التونــيس، 
لكفــاح  وتقديــر  تحيــة  Xثابــة  فالفيلــم 
ــورة  ــة إىل الث ــذى أدى ىف النهاي الســلف ال

لتونســية. ا
ــم  ــاول فيل ــك يتن ــن ذل ــس م ــىل العك ع
اآلثــار  كابتشــا  لجســت�  ايــل»  «ابــن 
(أحــد  السياســية  لإلرضابــات  املدمــرة 

اشــكال املقاومــة السياســية) فنشــاهد ىف 
ــتخراج  ــرده الس ــب Xف ــل يذه ــم طف الفيل
شــهادة ميــالد حتــى يتمكــن مــن الدخــول 
املوظفــة  تســتفرس  وعنــد  لالمتحــان 
ــه  ــا قصت ــ¥ له ــه يح ــن والدي ــئولة ع املس
املأســوية. فوالدتــه ماتــت اثنــاء توليــده 
بســبب  توليدهــا  رفضــوا  األطبــاء  ألن 
اإلرضابــات، وعــاv ابيــه الديــون وفقــد 
وظيفتــه بســبب نفــس اإلرضابــات. الفيلــم 
ــارش  ــا والخطــاب املب ــج مــن امليلودرام مزي
مشــهد  ففــى  للمشــاهدين،  املوجــه 

النهايــة تتعاطــف املوظفــة مــع الطفــل 
ايــل  ابــن  لهــا  فيقــول  اســمه  وتطلــب 
الكامــfا  إىل  ينظــر  ثــم  والدتــه)  (اســم 
ــألهم  ــارشة ويس ــاهدين مب ــب املش ويخاط
مــن املســئول عــن مــوت والدتــه ايــل؟ 
عــن  آخــر  ســؤال  الســؤال  يعقــب  ثــم 
الذيــن  والديــه  وجــود  ىف  كطفــل  حقــه 
هــذه  بالطبــع  ؟  االرضابــات  ىف  فقدهــ+ 
مكانهــا  لكــن  وحيويــة  هامــة  أســئلة 
وليــس  املتخصصــة  القوميــة  املجالــس 
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ــة  ــة حقيقي ــكلت قطيع ــة ش ــات الحديث التقني
التجديــد  جانــب  إىل  واصطفــت  التقليــد،  مــع 
رقميــا،  مصنــوع  هــو  مــا  كل  مــع  املســتمر، 
والســعى إىل البلــوغ لرحابــة وشســاعة ســوق 
الرمــوز والعالمــات والــدالالت الفنيــة، �عنــى 
الوصــول إىل الــåاء الدائــم لعــا¡ املرئيــات، أى إىل 
ذروة مــا بعــد الحداثــة، والنفــاذ مــن خاللهــا نحــو 
العرصنــة والقــراءات التقنيــة والكتابــات النقديــة 
األفــالم،  مــع  االفــرتاىض  التفاعــل  أشــكال  وكل 
والغــوص ىف بنياتهــا الفنيــة والتقنيــة وعواملهــا 

الج;ليــة.
وســط هــذه املســتجدات العلميــة، وهيمنــة 
املجتمعــات  عــىل  الحديثــة  التقنيــة  الوســائط 
اإلنســانية عامــة، واملشــهد الثقــاىف خاصــة، أساســا 
منهــا الكتابــة للســين; وعــن الســين;، أصبــح مــن 
املــرشوع، طــرح ســؤال مفــارق للواقــع، عــىل 
غــرار مــا طرحــه مــن قبــل الشــاعر الفرنــىس بــول 
فالــ�ي، وهــو ســؤال: «إىل أيــن يســ� النقــد األد¸ 
ــة  ــة ومخاتل ــرة محايث ــوم؟، لكــن بصيغــة مغاي الي
للواقــع اإلنســاÍ الجديــد، وفاهمــة للتحديــات 
املعــارصة املتمثلــة ىف «مؤامــرة» ثــورة الســين; 
ــة املســلحة بتقنيــات الحاســوب: «إىل أيــن  الرقمي
ــار أن  ــىل اعتب ــوم؟، ع ــين;� الي ــد الس يســ� النق
هــذه «املؤامــرة» وضعــت الخطــاب النقــدى أمــام 
تحديــات خطــ�ة تهــدد وجــوده وكيانــه، مــن 
ــم  ــب التفاه ــكاليات يصع ــكاالت وإش ــالل اش خ

ــل..   ــب العاج ــا ىف القري ــح معه والتصال
 إذا كان الجــواب عــىل ســؤال بــول فال�ي، املتخم 
ــة،  ــه املعرفي بالوعــى الخــالق، لعــرص عــرف بثورت
ــدون شــك»،  ــه ب ــة: «اىل حتف ــد تلخــص ىف جمل ق
ــرة هــذه  ــ�ا عــن دائ ــن نبتعــد كث ــوم، ل ــا الي فإنن
ــن دالالت  ــ� م ــة بالكث ــا«ة املليئ ــة املتش الخالص
الوعــى بخطــورة املســتجدات التكنولوجيــة املبنيــة 
األعمــى بالشــبكات العنكبوتيــة،  اال©ــان  عــىل 
ــل ىف هجــوم البــرش  ــاء املتمث ــة الغوغ ود©وقراطي
العاطــل القاعــد طيلــة النهــار وراء الحواســيب 
ــا  ــت م ــاء ووق ــا يش ــة م ــه حــق كتاب ــى تعطي الت
ــذا  ــل ه ــد. وقب ــه أح ــد تجربت ــاء دون أن يقي يش
ــن  ــm ع ــين; الوازن ــاد الس ــن نق ــ� م ــع الكث تراج
ــات  ــدات بيان ــبب تعقي ــاحة، بس ــد ىف الس التواج
الديجيتــال ىف املواقــع االلكرتونيــة، وعــدم فهمهــم 
أصــال للطــرق التــى تصنــع بهــا األفــالم املعتمــدة 

عــىل املؤثــرات البرصيــة والشــخصيات االفرتاضيــة 
عــن الواقــع التــى تغتــال  والوقائــع املتعاليــة 
الــكالم، مثــال فيلــم «القنــاع» يصعــب البحــث 
ــاه بشــكل  خــارج منطــق االفــرتاض أو قــراءة معن
منطقــى عقــالá، والشــخصية الرئيســية تبتلــع 
ومســوخا  أشــكاال  وتتخــذ  الديناميــت  أصابــع 
مبهــرة. األكــå مــن ذلــك، جــل هــؤالء النقــاد 
وغــ�  املتشــابكة،  املواقــع  اســتخدام  يجيــد  ال 
ــاىل ¡  ــا، وبالت ــا وفهمه ــح معه ــتعدين للتصال مس
يعــودوا قادريــن عــىل تتبــع ومواكبــة املعلومــات، 
أو الكتابــة لتقييــم األفــالم بالرسعــة املطلوبــة التــى 
ــة  ــع الصحفي ــm املواق ــرص وقوان ــب روح الع تواك
واالجت;عيــة، وتنتــرص للنقــد الســين;� املؤســس 
ــذى  ــد ال ــات، أى النق ــات والخربش ــىل التدوين ع
ــالل  ــن خ ــدة، م ــة واح ــة رسيع ــتهلك ىف وقف يس
ــل،  ــå مــ; تحل ــارشة تخــرب أك ــة مب ــراءة عمودي ق

ــم.  ــك تفه ــ; تجعل ــå م ــات أك ــدم معلوم وتق
ــال «نصــف الفــن»،  ــ�، املخي اعتــرب شــارل بودل
ــام  ــه، نظ ــبة ل ــ�، بالنس ــذى يث ــام ال النصــف اله
الخلــود والثبــات، أى الــيشء الــذى ال يتغــ� إطالقــا 
ــار  ــب «أزه ــرب صاح ــذا، ع ــد. به ــاوم التجدي ويق
ىف  وج;لياتهــا  الحداثــة  مفهــوم  عــن  الــرش»، 
عــرصه وكل العصــور، كــ; عــرب، ضمنيــا، عــن عالقــة 
ــة مــن خــالل  ــان بالجمهــور بطريقــة جوهري الفن
ــة  ــبة للعبقري ــور بالنس ــىل: «أن الجمه ــده ع تأكي
ــرة  ــاعة متأخ ــا س ــد م ــر، يشــبه إىل ح ــل تأخ عام
عــن الوقــت الفيزيقــى الدقيــق عنــد الفنــان ...»

ســبب اإلشــارة ملــا ذهــب إليــه رائــد الرمزيــة 
ىف الشــعر، يعــود باألســاس إىل األســئلة التــى 
تواجهنــا، كلــ; تــم فتــح نقــاش حــول مصــ� 
النقــد الســين;� زمــن التكنولوجيــا، وهيمنــة 
أســئلة  االفرتاضيــة،  العــوا¡  وزحــف  الرقميــة، 
والتشــاؤم،  الشــؤم  بــذور  عمقهــا  ىف  تحمــل 
ــا  ــدون أن تكنولوجي ــرتاض أن املتشــا«m يعتق الف
ــو  ــين;� نح ــد الس ــ; النق ــتقود حت ــل س التواص
ــاح عــن الخــط  ــا تدفعــه إىل االنزي ــه، لكونه حتف
الــذى خــط لــه، منــذ الكتابــات األوىل، ىف قــراءة 
األرشطــة، ومقاربــة الظواهــر، والكشــف عــن 
ــة ودور الفــن الســابع، بــل و¿ــس قدســية  ماهي
الكتابــة النقديــة، بجعلــه أمــرا ســهال يتجــرأ عليــه 
كل مــن هــب ودب. مــن خــالل وســائط جعلــت 
ــة  ــة د©وقراطي ــاء مل;رس ــة فض ــل الكتاب ــن فع م

أنهــا،  أى  بدلــوه،  يدلــو  أن  للجميــع  تســمح 
ــادا.  ــاس نق ــن كل الن ــت م ــة، جعل ــكل فجاج وب
ــال  ــ; ق ــالن، ك ــان عم ــكل انس ــح ل ــث أصب حي
ــتغل  ــذى يش ــه األصــىل ال ــو، «عمل ــوا تروف فرنس
ــالم  ــق عــىل األف ــه يعل ــد»، ألن ــه كناق ــه وعمل في
ويقومهــا حســب ذوقــه وثقافتــه التــى تكــون ىف 
كثــ� مــن األحيــان ثقافــة متواضعــة جــد بعيــدة 
عــن فهــم الكيفيــة التــى يصنــع بهــا الفيلــم، 
وفنيــا،  تقنيــا  بنائــه  ىف  املتحكمــة  والخلفيــات 
فضيلتــه الوحيــدة أنــه ©لــك حاســوبا، وفهــ; 
اخــرق لد©وقراطيــة النقــاش، و»جبهــة» عريضــة 
ــا ســين;ئية  ــول قضاي ــة ح ــة واملناطح ىف املناكف
أكــرب مــن فهمــه ومعرفتــه.  اإلنرتنيــت، بــكل 
عواملــه، الرسيــة والعلنيــة، زرع فــوىض مــن نــوع 
ــة  ــر، فــوىض يعتربهــا البعــض هدام ــد مغاي جدي
تقــود نحــو اليبــاب النقــدى والخــواء املعــرىف 
الســين;¢، بينــ; يعتربهــا البعــض اآلخــر فــوىض 
ــد مــن املعرفــة  ــواب نحــو مزي خالقــة تفتــح األب
والتواصــل والفهــم قبــل القــراءة، ألن الشــبكات 
العديــدة  املواقــع  خــالل  مــن  العنكبوتيــة 
وذلــك  الكتابــة،  عمليــات  ســهلت  املتعــددة، 
مشــاهدة  واعــادة  النصــوص،  ترحيــل  بتيســ� 
توضيحــات  ىف  والغــوص  األفــالم،  مقاطــع 
وتلميحــات مســاعدة عــىل الفهــم، هــذا دون 
نســيان امكانيــات التوقيــف واعــادة العــرض، 
مــن أجــل املقارنــات واســتخالص االستشــهادات، 
والخــروج بخالصــات. الــيشء الــذى دفــع الكث�ين 
إىل الحديــث عــن ظاهــرة نقديــة جديــدة، أطلــق 
عليهــا صفــة «النقــد املــر� املقــارن».  هنــاك ىف 
الغــرب «الكافــر» الفاهــم للتحــوالت، الواعــى 
باملســتجدات، يتســابق النقــاد مــع الزمــن، ألنهــم 
املفاجئــة،  الرسيعــة  التحــوالت  عمــق  فهمــوا 
وطرحــوا األســئلة األكــå جوهريــة، مــن أجــل 
ــت،  ــبكة اإلنرتني ــل ش ــر داخ ــد مغاي ــيس نق تأس
حيــث تــم انشــاء مجــالت رقميــة مــن مثــل: 
 Feuxو  ،Ciné matraqueو  ،Débordement

و  ،Critikatو  ،Revue Zinzolinو  ،croisés

عريقــة  مهمــة  جرائــد  بــل   ،Indépendencia

مــن مثــل :Le Monde  و Libérationوغ�هــ; 
ــا وأمريــكا، خلقــوا نســخا  مــن املجــالت ىف أوروب
رقميــة، لــ� تســتطيع الحفــاظ عــىل تاريخهــا 

املعــرىف وقيمهــا االعالميــة.
رهــان  مرحلــة  نجتــاز  إننــا  القــول:  خالصــة 
ــرص  ــادي، اىل ع ــى امل ــرص الورق ــن الع ــول م التح
متســارعة،  �تغــ�ات  يحبــل  المــادى  افــرتاىض 
لــن نســتطيع كبــح ج;حهــا، وال التنبــأ بتوجهاتهــا 
ومســاراتها. لهــذا ال يســعنا القــول إال: مرحبــا 
ــة، «فــوىض» فــن ثامــن يتجــاوز  بالفــوىض الخالق
ــل  ــن بالتفاع ــرتاىض يؤم ــد اف ــابع، ونق ــن الس الف

الخــالق بــm الفــن والتكنولوجيــا.

النقد السينمائى زمن الرقمية
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— Pouvez-vous nous raconter votre parcours?

— J’ai toujours essayé d’expliquer la raison 

pour laquelle je fais du cinéma. Mais petit à 

petit toutes ces raisons s’estompent. Avant, je 

disais que je faisais du cinéma pour montrer 

ce qui se passe, pour changer mon pays. Mais 

je crois que cette raison n’est qu’un prétexte. 

La vraie raison est enfouie plus à l’intérieur 

de moi. Ma mère a eu un premier enfant 

d’un mariage avec un Algérien, qui a !ni 

par prendre ce !ls avec lui et est reparti en 

Algérie. Ma mère avait des nouvelles de son 

enfant de temps en temps et mes frères et 

moi, nous avons grandi avec l’évocation de 

ce !ls de manière quotidienne. Plus tard, 

ce demi-frère, Chérif, s’est lancé dans le 

cinéma. Et je crois que moi, voulant être ce 

!ls bien-aimé, j’ai voulu faire du cinéma aussi. 

A ce moment-là, le cinéma n’existait pas en 

Mauritanie. Je suis parti de Mauritanie pour 

aller vivre au Mali sans avoir vu un seul !lm. 

Puis je suis revenu en Mauritanie pour vivre 

avec ma mère et cette nouvelle proximité 

avec elle a créé quelque chose. J’ai ensuite eu 

l’opportunité d’avoir une bourse pour étudier 

dans ce qui était à l’époque l’Union soviétique 

et j’y suis allé. J’avais alors 19 ans.

— Avez-vous déjà regretté d’avoir choisi cette 

voie ?

— Je n’ai jamais regretté ce choix, même si 

j’aurais aussi pu faire autre chose.

— Certains disent que vous faites du cinéma 

à vos heures perdues, est-ce ainsi ?

— Ce n’est pas tout à fait juste de dire ça. Mais 

peut-être que pour moi le cinéma n’est pas une 

chose vitale. Je ne m’accroche pas au cinéma 

de cette façon. Je ne souffre pas lorsque je 

ne tourne pas, ce qui est le cas d’autres. J’ai 

un rapport plus libre avec le cinéma. C’est 

lorsque je termine un !lm que cela a un sens 

pour moi. Même quand c’est un échec. C’est 

d’avoir fait le !lm qui est important pour 

moi. Entre deux !lms, on dirait qu’il ne 

se passe rien, mais c’est faux. C’est là que 

tout se construit. Le cinéma vous isole du 

reste des gens, alors qu’en réalité la seule 

façon de produire est de se nourrir des 

rencontres et des gens que l’on croise. Et ici 

à Louqsor, je constate le courage qu’ont les 

gens, leur gentillesse et leur force intérieure. 

Les choses que l’on rencontre chez l’autre, que 

ce soit de la force ou de la fragilité est, je crois, 

la meilleure chose pour nourrir son âme.

— En général, écrivez-vous vous-même vos 

scénarios ?

— Toujours, sauf pour le dernier !lm qui était 

une co-écriture.

— Vous êtes d’un pays qui est déchiré par sa 

pluralité ethnique. Comment vivez-vous cela?

— Le pays n’est pas vraiment déchiré. Je pense 

que chaque pays a sa réalité et la réalité de 

ce pays est celle d’un pays multiethnique. Nos 

difficultés pourraient être plus grandes s’il n’y 

avait pas cette construction d’un pays nation. 

C’est donc le rôle de tout un chacun et des 

politiques de consolider cette nation.

— Vous avez vécu en France pendant 18 ans 

puis êtes revenu en Mauritanie. Pourquoi ?

— Quand on part à l’étranger, on part pour 

revenir. Car même si on ne revient pas 

physiquement, combien de fois a-t-on fait le 

chemin dans sa tête ? Partir modi!e routine 

et habitudes, mais après un long moment une 

nouvelle forme de routine s’installe et on a 

envie de se remettre en mouvement. On veut 

retrouver quelque chose de soi qui n’est pas 

parti, ou pas encore arrivé. Alors on revient 

pour essayer. Mais le déplacement reste le plus 

important, car comment se passionner pour 

des valeurs, des cultures et des réalités sans les 

avoir rencontrées ?

— Le cinéma pour vous a un sens politique. 

Pensez-vous que le cinéma puisse changer les 

choses et les mentalités ?

— Changer est un bien grand mot. Moi, je ne 

fais que contribuer à quelque chose, et c’est là 

que c’est politique. Dans nos pays mais aussi 

dans d’autres, toute action doit participer à 

la construction de quelque chose. Dans un 

pays comme le mien, où j’ai été longtemps le 

seul à faire des !lms, mon action a forcément 

une répercussion, donc un changement. 

Aujourd’hui, il y a des jeunes qui font des 

courts métrages.

— Comment vivez-vous le succès qu’ont 

remporté vos !lms à Cannes et dans d’autres 

grands festivals ?

— La notion même de succès est dangereu

 Les choses que l’on rencontre chez l’autre 
est la meilleure chose pour nourrir son âme

ABDEL-RAHMAN SISSAKO:
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“Of all African 
Burkina Faso, seventeen kms, east of the border 
with Côte d’Ivoire, and in Bambara (a language 
spoken in eastern Senegal, in Mali, southern 
Mauritania, and, of course Burkina Faso). !e 
technical crew was French (camera, sound, 
lighting), the set designer was from Benin, the 
production managers were from Burkina Faso 
and some machinists were from Senegal. !e 
cast was selected by Casting Sud in Burkina Faso 
and includes Malians and Burkinabe as well as 
actors from Côte d’Ivoire. !us, in his project 
as an artist-film maker, Ousmane Sembene 
realized the dream of a unified Africa, which 
its political leaders still have yet to produce.

Sembene’s Filmography
1963 - BOROM SARET - short 

1964 - NIAYE - short 
1966 - LA NOIRE DE…(Black Girl) - feature 
1968 - MANDABI (!e Money Order) -feature 
1969 - TAUMATISME DE LA FEMME 
FACE A LA POLYGAME - documentary 
1969 - LES DERIVES DU 
CHOMAGE - documentary 
1971 - TAUW - short  
1971 - EMITAI - feature 
1972 - BASKET AFRICAIN AUX 
JEUX OLYMPIADES - documentary 
1973 - L’AFRIQUE AUX 
O L Y M P I A D E S  - d o c u m e n t a r y 
1974 - XALA - feature 
1976 - CEDDO - feature 
1988 - CAMP DE THIAROYE - feature 
1993 - GUELWAAR - feature 
1999 - HEROISME AU QUOTIDIEN - short 
2000 - FAAT KINE - feature 
2003 - MOOLAADE - feature

Sembene’s cinema uses the tools provided by 
Marxist analysis and the passion of a visionary 
who profoundly believes, like Antoine de Saint-
Exupery’s character, Riviere, (Vol de nuit ;Night 
Flight) that only creation gives meaning to life. 
Counter to the hegemonic”official” history of 
Senegal, produced by its local elite, Sembene’s 
filmography, which critics have perceived 
as “A call to action” has given voice to the 
millions of marginalized and voiceless African 
peasantry, its workers, women, and children, 
while o$en putting him at odds with his 
country’s powerful. Indeed, most of Sembene’s 
films have been either banned or censored by 
former president Leopold Senghor’s regime.  
Moreover, since Camp De !iaroye (1988), 
through Guelwaar (1993), Faat Kine (2000), 
and Moolaade (2003), Sembene’s film work has 
taken on and fulfilled a manifold objective that, 
symbolically, goes well beyond the strict realm 
of art as symbolic representation. Indeed since 
1957, with the independence of Nkrumah’s 
Ghana, and the creation of !e Organization 
of African Unity (OAU) in Addis Ababa in 
1963 by thirty newly independent states (and 
the fi$y-three nations making up the current 
African Union), Africa’s political leaders have 
failed to reach the triple objective of putting 
an end to its “balkanization” by political unity, 
of performing its economic integration, nor of 
ending its technological dependence on the West.  
Indeed, for the financing of Camp De !iaroye, 
Sembene, without giving up on the vertical 
model of cooperation with Europe (North-
South axis), took the fresh approach of a 
hitherto uncharted model of a horizontal, inter-
African (South-South axis) cooperation. For 

the financing of the film Sembene performed 
a symbolic “economic integration” through 
a co-production budget between SNPC 
(Senegal), ENAPROC (Algeria), SATPEC 
(Tunisia), and his own production company 
(Filmi Domireew/Filmi Kajoor). For the first 
time, Sembene also called on the services of a 
Tunisian lab for post-production of his film. 
Moreover, a film about a colonial massacre (the 
killing by French officers of African soldiers 
who returned from WWII, Camp !iaroye 
) also offers a unified approach to African 
history by also echoing the 1954 Setif colonial 
massacre that heralded the war of independence 
in Algeria. Although Guelwaar (1993) is a 
co-production with Galatee-Films, a French 
production company, its post-production was 
also done in Morocco. As for Faat Kine, the 
production was the result of a truly international 
cooperation (France, Germany, Switzerland, 
USA, Cameroon, and Senegal) and the post-
production was again done in Morocco. With 
Moolaade, for the first time, Sembene has made 
a film outside Senegal’s national borders, in 
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sound as a necessity, the only medium that could 
reconcile the African artist with the millions 
of peasants, workers, and women, whom 
Aimé Césaire called “les bouches qui n’ont pas 
bouches” (those mouths without a mouth). 
Sembene was nearly 40 when he decided to 
seek scholarships and go back to Europe and 
learn the technique of film making. In the 
context of the Cold War, the Soviet Union 
(hoping to extend its influence over Africa) 
was eager to oblige. !us, in 1962, Sembene 
spent a year learning cinematography at 
the Gorki Studios in Moscow, under the 
tutelage of Soviet director Marc Donskoï. 
At the end of 1962, he returned to Senegal 
with his knowledge and an old Soviet 
camera. In 1963, with Borom Saret , his 
first short, Sembene ushered Senegal 
and Africa into the landscape of world 
cinema, albeit 68 years a$er the invention 
of cinematography, and 63 years a$er 

the first Lumiere brother’s L’arroseur 
arrosé was screened in Senegal. His 

film work would transform Africa from a mere 
consumer of images made elsewhere to that of 
a “producer” of its own images. As Borom 
Saret shows, Sembene was urgently concerned 
with pointing his camera on the present day, 
post colonial Senegalese society whose spatial 
mapping reflects the internal conflicts between 
the old and the new, between the powerful and 
the powerless, the changing of the old markers 
of identity. In 1964,Niaye (an adaptation of the 
short story White Genesis) a story of incest in a 
village noble family documented the withering 
of old moral values. !ese first two shorts were 
followed by La noire de... (Black Girl) in 1966, 
a first and prize-winning feature that put 
Africa on the map of world cinema. However, 
it was with Mandabi (!e Money Order) in 
1968, that Sembene’s dream to reconnect 
with Africa’s masses came through. For the 
first time, indeed, an African filmmaker was 
experimenting by using an African language 
(Wolof, the dominant language in Senegal), 
hence setting a new trend which would be 

followed by all film makers on the continent. 
In 1969 he released two shorts: Taumatisme 
de la femme face à la polygamie (Women and 
the Trauma of Polygamy), and Les dérives du 
chômage (!e Afflictions of Unemployment). 
Two years later, in 1971 Sembene would adapt 
the short story Tauw and direct Emitaï, his 
first historical film, a dramatization of the 
forced conscription of Senegalese soldiers 
during WWII, followed by Basket Africain 
aux jeux olympiques de Munich, RFA (African 
Basketball in the Munich Olympic Games) in 
1972, and L’Afrique aux Olympiades (Africa at 
the Olympic Games) in 1973. In 1974, Xala, 
an adaptation of his earlier 1973 novella 
would be released, followed by a controversial 
and internationally acclaimed historical 
film Ceddo, a re-writing of the history of Islam 
in Senegal. Camp de !iaroye (1988) a sequel 
to Emitaï, centers around the massacre by 
French authorities of returning African soldiers 
from WWII.!e award winning Guelwaar, une 
légende du 21 ème siècle (Guelwaar, a Legend 
of the 21st Century) would be released in 
1993. Sembene would close the century with 
two films devoted to the struggle of African 
women: Héroisme au quotidien (Daily 
Heroism) in 1999, and Faat Kine in 2000 and 
open the new century with Moolaade in 2003 
a crusade against a century-old practice of 
female circumcision which still plagues more 
than twenty-five out of the fi$y -four African 
states recognized by the United Nations.

Importance of Sembene’s Film Work 
As can be seen from this brief presentation, 
Ousmane Sembene’s forty year film work bears 
an unparalleled social and artistic significance 
in the context of both world and African 
cinema. At the international level, Sembene has 
been unequivocally recognized as the father of 
African cinema and his has received countless 
awards and distinctions. His images are intended 
not only for entertainment and profit (Sembene 
adheres to Lenin’s prescription that “An artist 
must make money in order to live and work, but 
not live and work in order to make money”), 
but rather as an educational tool. His work is 
aimed at promoting freedom, social justice, 
and at restoring pride and dignity to African 
people. To reach such a goal, Sembene seeks 
first to “indigenize” the medium by resorting 
first to the use of African languages (Wolof and 
Diola, two Senegalese languages, and Bambara, 
a language spoken in Eastern Senegal, in 
Mauritania, Mali, Burkina, and Côte d’Ivoire 
in Moolaade) Secondly, this primary emphasis 
on language allowed him to specify his public : 
“Africa is my “audience” while the West and the 
“rest” are only targeted as “markets”. !irdly, 
he borrows from the rich heritage of African 
oral narratives, handed down by the griots 
and rejecting a mere imitation of Hollywood’s 
narrative techniques, Sembene’s cinema ushered 
in a genuinely African film aesthetics. “We will 
never be Arabs or Europeans; we are African”, 
Sembene likes to philosophize. Finally, bent on 
educating and on liberating the disenfranchised, 

47



life, like South Africa’s Nelson Mandela who 
once stated: “Democracy is a value I live for, 
and if need be, for which I am prepared to die.”  
!us, since 1956, while still a dock worker, and 
upon his return to an independent Senegal in 
1960 until today, Sembene’s daily life has been 
devoted to the production and dissemination 
of emancipating and restorative images for 
those Frantz Fanon named the “the Wretched 
of the Earth”, those Africans disenfranchised 
and marginalized in their own society, but 
also whose unsung struggles are aDaily 
Heroism (!e title of Sembene’s latest trilogy 
of films.) Yet for Sembene, in both literature 
and film, the work of “art” should not be a mere 
re-presentation of “reality” “une pancarte” (a 
political banner), as Sembene terms it. It is a 
work of art, a symbolic form of representation. 
In order to capture the imagination of the 
people they “speak” to and for , those symbols 
first must be intelligible to them. !ey must 
stem from and reflect their cultural universe. 
What is at work in Sembene’s literary and film 
creation is an endeavor to capture and project 
a genuine African film language and aesthetics, 
that would also entertain a “dialogical” 

relationship with other world cultures.
Sembene the Writer
Nowadays, in the United States and around 

the world, Sembene is best known as a 
filmmaker. However, it should be clear that 
even Sembene’s use of cinema is nothing but 
a compromise gesture to bring home what the 
widespread illiteracy in the continent would 
not allow him to accomplish in his literary 
work. It is through literature (or rather, it is 
because he failed to communicate with African 
“masses” through literature) that Sembene 
came to film making, as a last resort. Indeed, 
most of his film works (except Xala, 1973, 
andGuelwaar, 1993) are adaptations of earlier 
novels or short stories. Xala and Guelwaar are 
rather a re-writing of the original film script’s 
political, social, and cultural affirmation. 
Ousmane Sembene started his artistic career 
as a poet, a short story writer, an essayist 
and a novelist. His first published work 
wasLiberté (1956), a long poem in which a$er 
an extended panegyric on the a vast inventory 
of human accomplishment in the area of art, 
the poet also launched into a heartbreaking 
lament over his estrangement from universal 
beauty. !e long poem closes on a dream 
of a free Africa whose children will redirect 
rivers and build monuments to its beauty. !is 
“programmatic” poem published in Cahiers du 
sud, a Marseilles-based le$-wing review then 
directed by André Gaillard, also contains the 
contour of Sembene’s future work.. His novels 
and short stories since 1956 are: Le docker 
noir (1956) (!e Black Docker), his loosely 
reconstructed experiences as an black African 
dockworker in Marseilles; O pays, mon beau 
peuple (1957) is almost, thematically, a sequel 
to the 1956 novel. Here the former soldier, a$er 
experiencing the war and sojourning through 
Europe, returns to his native Casamance 
and in a manner reminiscent of Romanian 
Communism, spearheaded an agrarian reform 
(following the model of the Kokhoze, in Soviet 
Union, but here directed and controlled by 
farmers themselves) in order to promote 
economic, political, and social change for 
the farmers. Les bouts de bois de dieu (1960) 
(God’s Bits of Wood) is a masterpiece of 
fictionalized history, conceived from Marxist 
ideology and yet Sembene’s first genuinely 
“African” story. It was a move away from 
the canons of the European bourgeois novel 
of the nineteenth century. !is third novel, a 
fictional recreation of the second and most 
comprehensive French West African railroad 
workers strike against their colonial bosses in 
1947 was followed in 1962 by Voltaïque (Tribal 
Scares), a collection of short stories. In 1963, 
he released L’harmattan ( a political epic of 
the later years of the 50’s, in the final struggle 
against colonial occupation). Le mandat suivi 
de blanche genèse (1966) (!e Money Order 
with White Genesis), was, to be sure, a first 
presentation of the post-colonial situation 
in Senegal. A$erwards came Xala (1973), 
a sarcastic satire of the new and “impotent” 

Senegalese bourgeoisie, and Le dernier 
de l’empire (1981) (!e Last of the 
Empire) which laid bare the internal 
contradictions and subsequent demise 
of an impotent and narcissistic political 
leadership. In 1992, a collection of two 
stories Niiwam et Taaw explored the despair 
of the Senegalese peasantry and urban 
youth. Guelwaar(1996), Sembene’s latest 
novel, an adaption of a 1993 feature film 
(reversing the relationship between literature 
and film), warned against the dangers of 
religious fundamentalism while showing the 
ironies and humiliations if a nation relies on 
international aid for its own economic survival .  
In Sembene’s own life, reading and writing 
took center stage. !ere has been a long love 
affair (literally, and figuratively) between 
Sembene and literature. He once fell in love and 
married a literary scholar who specialized in 
his work. Sembene’s rich literary imagination 
fed on a vast knowledge of world literature 
and its masterpieces. !e success of his literary 
work around the world flows from his own 
phenomenal love of reading. In addition to 
Sembene’s ten published volumes, there are 
also dozens of manuscripts, some waiting for 
that spark that will bring them to the public’s 
attention and thus to life. Sembene also has 
this infuriating and deliberate habit of burning 
many of his papers.

Sembene the Film Director
Yet, since 1962, upon returning to Senegal 

and having visited many other countries in 
the region, Sembene had to face the endemic 
level of illiteracy among his intended audience 
and the paralyzing effect it was having on the 
dissemination of his work. Already in 1938, 
when movie going had started to become 
his passion, Ousmane Sembene realized 
the magical power of cinema in conveying 
messages. Ironically, the spark came from 
the viewing of Leni Riefenstahl’s Olympiad, 
a documentary on the 1936 Munich Olympic 
games by one of Hitler’s favorite filmmakers.  
Touring the continent in 1961, at the moment 
he was sailing along the Congo River, and in 
the middle of the short-lived vitality of the 
Patrice Lumumba era, Sembene is said to have 
had a vision: landscapes, people, movements 
and sounds to which no written document 
could do justice. !en it dawned on him the 
necessity and desire to make movies - the 
technology and art of motion, color, and 
sound. He was not thinking of movies for 
escapism and dream making in the Hollywood 
model and paradigm, but movies as “école du 
soir” (night school). His efforts became aimed 
at educating the people, in the language of 
the people, following in the millennia-long 
tradition of many African oral cultures where, 
at night, people gathered around a wood fire 
and listened to stories told by either the griot 
(a professional storyteller) or by the elders. 
Although to this day Sembene has a strong 
personal preference for literature, he also sees 
motion picture combined with synchronized 
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to a new religion, Sembene also participated 
in the protest movements organized by the 
French Communist Party against the colonial 
war in Indochina (1953) and the Korean 
war(19501953-). He also openly supported 
(and later wrote about) the Algerian National 
Liberation Front (FLN) in its struggle for 
independence from France (19541962-), and 
he vehemently protested against the Rosenberg 
trial and execution in the United States in 
1953. Dreaming of the universal freedom and 
brotherhood mirrored by communist ideology, 
Ousmane Sembene also worked to educate 
and liberate the community of mostly 
illiterate and “apolitical” African workers 
shipwrecked at the margins of French society.  

It was also in the midst of such an intense 
political activism that Sembene discovered 
other communist artists and writers: 
Richard Wright, John Roderigo (Dos Pasos), 
Ricardo Ne$ali Reyes (aka Pablo Néruda), 
Ernest Hemingway, Nazim Hikmet (Turkey), 
the works of French Communist writer and 

resistance organizer Paul Eluart, and, Jean 
Bruller (Vercors) co-founder of Les 

Editions de minuit (devoted to the publication 
of works dealing with resistance), and author of 
the classic work about the German Occupation 
and the Resistance, Le silence de la mer (1942) 
(Silence of the Sea). He also came into contact 
with the works of the Jamaican Communist 
writer Claude McKay (whose 1929 novel Banjo 
would influence his first novel) and the novels 
of Jacques Roumain, another Communist 
writer from Haiti and author of the classic 
Masters of the Dew (1947). Master’s of the 
Dew ‘s communist vision provided most of 
the powerful images in Sembene’s O pays, 
mon beau peuple (1957). In Marseilles he 
also became involved with the international 
Communist youth organization Les Auberges 
de jeunesses (Youth Hostels) and discovered 
the Communist theater, Le !eâtre Rouge.

However, as Sembene struggled with 
millions of others for revolutionary change at 
the international level, he also felt alienated 
by the quasi absence of “revolutionary” 
artists and writers from Africa, the voices of 
the masses of workers, women, and all those 
exploited and silenced by the combined 
external forces of colonialism and the internal 

yoke of African “tradition”. !rough activism, 
Sembene proved that he was deeply aware of 
the urgent need for political and social change 
in Africa, but unlike many of his generation ( 
Sékou Touré in Guinée, Patrice Lumumba in 
Belgian Congo, Kwame Nkrumah in Ghana, 
and Amilcar Cabral in Bissau Guinea who 
chose the political arena) he, like Palestinian 
writer Edward Said, strongly believed and still 
believes that the struggle against colonialism 
is not solely a fight over who should own the 
land but it also a contest over who should have 
the right to represent whom. In the historical 
context and contest against colonization, 
for Sembene , the terrain of art and cultural 
representation are a sine qua none for the 
freedom and revival of African societies. 
“L’Afrique d’hier me fascine, L’Afrique de 
demain m’exalte” (“!e Africa of the past 
fascinates me; the future Africa excites me”) 
says Sembene. !e need to invest in Africa, to 
contribute to a better self-awareness of the past, 
present, and future Africa became a passion for 
him. Africa became what Albert Camus called 
“Une valeur”, that which transcends one’s own 
life; that for which one is ready to give his/her 
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Burkina Faso (the African capital of motion 
pictures), Ousmane Sembene’s name has also 
captured the “popular” imagination. Some 
five years ago, while attending a festival in 
Ouagadougou, I discovered a restaurant 
menu labeled “Ousmane Sembene”, and 
I smiled at a green and black-painted taxi 
cab self baptized Le docker noir (1956), the 
original title of Sembene’s first published novel 
(published in English as !e Black Docker in, 
1987). In the US, in 1996, his literary and 
film work also inspired Florence Ladd, 
then director of Radcliffe College’s Bunting 
Institute in Cambridge, Massachusetts, with 
her novel Sarah’s Psalm, recognized by Boston 
Magazine as “ a story (that) has the making of 
a modern myth. (Emphasis mine). Set in the 
1960’s in Cambridge and in Dakar Senegal ( 
that space sometimes expanding to Europe, 
and the French Riviera), Sarah’s Psalm tells 
the story of Sarah Stewart, a young black 
Harvard graduate during the bourgeoning of 
the Civil Rights Movement and the first re-
discovery of Africa by many African American 
intellectuals and cultural elites. Although 
Ms. Ladd warned that all characters in her 
novel were fictional, for her main character, 
the yearning to go to Africa, was a journey 
of self discovery, and arose from reading 
and viewing the work of a character named 
Ibrahim Mangane, a Sembene prototype. 

Not only has Sembene’s work provided 
the African American Diaspora with an 
“alternative” knowledge of Africa, he is also 
among the most sought a$er African artists 
in the Caribbean. !e University of the West 
Indies, at Cave Hill, Barbados was honored 
by his presence in the fall of 2000. I helped 
arrange for that event in the course of my one-
year tenure at UWI, in 19992000-. During 
my last visit to Guadeloupe in the Spring of 
2000, I was happy to hear from the owner- 
managers of Librairie Jasor, the main literary 
outlet in the French West Indies, that they want 
to host Ousmane Sembene and to screen his 
work. During a literary conference organized 
by the University of Guyana, in Georgetown 
in the Spring of 2000, when I showed Black 
Girl (the film that first introduced Sembene to 
an international audience of writers and artists 
attending the 1966 Festival Mondiale des arts 
Nègres held in Dakar), the overflow audience 
asked for and was granted a second showing, 
for the same night. In many countries in Africa, 
high schools, libraries, and amphitheaters bear 
his name. Even in Paris, where his work is far 
from meeting official approval, in 1998, a 
whole week was devoted to a retrospective of 
Sembene’s work, masterminded and organized 
by Mauritanian film maker Med Hondo who 
once told me that “Sembene is the first African 
director to confer value to African images.” 
In 1996, a week-long screening of Sembene’s 
work at the University of Victoria, in British 
Columbia, brought together fervent crowds 

of students, film critics, and other cultural 
workers. Sembene is also arguably the most 
interviewed Senegalese and African film 
director on the globe.

Born in 1923 in Casamance, southern 
Senegal, where his “crazy” fisherman father 
had migrated from Dakar around 1900, 
Ousmane Sembene has, from a marginalized 
and a very modest beginning, inscribed his 
name in world history. Expelled from school 
in 1936 for indiscipline, his formal education 
would never go beyond middle school. Also 
unable to take on his father’s trade because he 
was always seasick, in 1938 he was sent to his 
father’s relatives in Dakar, headquarters of the 
territories of French West Africa. From 1938 
to 1944 he worked as an apprentice mechanic 
and a bricklayer. Although he was denied an 
opportunity of a formal education, Sembene 
developed a love of reading - mostly comics 
- and discovered cinema in the segregated 
movie houses of Dakar. He spent his days at 
work as a manual laborer and his a$er work 
hours either reading, watching movies or, 
along with his neighborhood mates, attending 
evenings of story telling, wrestling, and other 
“traditional” Senegalese cultural events . As 
a French citizen, in 1944, like many young 
Africans of his generation, he was called to 
active duty to liberate France from German 
occupation and subsequently was dispatched 
to the colony of Niger as a chauffeur in the 6th 
colonial infantry unit. Upon being discharged 
in 1946 at the end of the war, he went back 
to Dakar in the midst of charged social and 
political activism. !at same year, for the first 
time, he took membership in the construction 
worker’s trade union and witnessed the first 
general workers’ strike that paralyzed the 
colonial economy for a month and ushered 
in the nationalist struggle in French Africa.  

In 1947, unemployed in the thick of a war-
ravaged colonial economy, Sembene le$ 

Dakar in search of a better living and also 
for the opportunity to feed his unquenchable 
thirst for learning- “apprendre à l’école de la 
vie.”(to learn in the school of life), as he put 
it many times. He migrated to France and 
lived in the Mediterranean city of Marseilles 
until 1960, the year Senegal was granted its 
political independence. As an black African 
docker who “knows” how to read and write, 
in Cold War Marseilles, he was soon identified 
by labor union leader Victor Gagnère (“papa 
Gagnere”, as Sembene affectionately referred to 
him) and enrolled in the CGT ( Confederation 
generale des travailleurs ), the largest and 
most powerful le$ wing workers’ union in 
post-war France. A$er back-breaking work 
unloading ships during the day (containers 
did not exist then), at night and on weekends 
Sembene enthusiastically attended seminars 
and workshops on Marxism, joined the French 
Communist Party in 1950, and the MOURAP 
(Movement against racism, anti Semitism and 
peace) in 1951, a political organization born 
of the resistence movement during WWII. !e 
same year, while unloading a ship, Ousmane 
Sembene broke his backbone. A$er a long 
recovery and now unable to sustain the physical 
effort required by the work of a docker, with the 
support of his comrades, he was assigned a post 
as (aiguilleur), a switchman. A new opportunity 
was opened to Sembene to rise from a laborer 
who could read and hardly write, into a well-
rounded intellectual, an exceptionally cultured 
humanist. As his comrade and friend Bernard 
Worms put it: “He rose to the status of the 
intellectual aristocracy of the labor movement; 
he become “un honnête homme.” He spent 
most of his free time roaming public libraries, 
museums, theater halls, and tirelessly attending 
seminars on Marxism and Communism. He 
read everything: literature on Marxist ideology, 
political economy, political science, works of 
fiction, and history. During those Marseilles 
years with the passion and obsession of a convert 
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--Med Hondo
Crossing the geographical and national 

borders of his native Senegal, Ousmane 
Sembene’s literary and cinematographic 
output places him today as the “father” of 
African films and as one of the most prolific 

“French-speaking” African writers 
in this first century of “creative” 

writing in francophone Africa. 
From the publication of his first 
poem in Marseilles in 1956, at age 
thirty three, to Guelwaar(1996), 

his lastest published novel, 
Sembene has produced five novels, 

five collections of short stories, and directed 
numerous films, four shorts, nine features, and 
four documentaries He has granted hundreds 
of interviews to teachers, researchers, 
students, and to dozens of film and literary 
critics from around the world. Scholarly 
articles on his work have appeared in scores 
of international journals. Particularly here, 
in the US, publications and invitations to 
university and college campuses almost equal 
those of Wole Soyinka, and Chinua Achebe. 
Of Sembene’s ten published literary works, 
seven have been translated into English, and 
all of his films are subtitled in English, French, 
German, Japanese, and Chinese. In American 
universities, the attraction to Sembene’s work 
crosses disciplinary boundaries. His literary 
work has entered the curricula of many 
high schools and universities throughout 
Africa. Tens ofMémoires de maîtrise ( MA 
dissertations) and doctoral theses have been 

devoted to Sembene’s literary and film work.  
Undoubtedly, in Africa, 

more ostensibly in 

OUSMANE SEMBENE:

THE LIFE OF A REVOLUTIONARY ARTIST 
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 ces pionniers qui ont ouvert le chemin
 vers le grand écran. La Côte Ivoire va
 jouer alors un rôle de premier plan
 dans le paysage cinématographique
 africain. Ses talentueux réalisateurs
simposent sans difficultés en rempor-

 tant, à deux reprises, le grand prix du
 FESPACO. La première fois en 1981
 avec Djeli de Kramo Lanciné Fadika
 qui relate l’histoire d’un jeune couple
 d’amoureux confronté aux traditions
ancestrales. Des traditions, certes dé-

 passées par leffort de modernisation
 qui touchent les différents aspects de
 la vie des gens, mais qui demeurent
 néanmoins fortes au point d’empêcher
 l’union de ces deux jeunes amoureux à
 cause de futiles raisons d’appartenance
 .sociale
 Quand à la deuxième fois, cest en
 1993, avec Au nom du Christ, un
film de Roger Gnoan M’bala qui dé-
 nonce les dérives du christianisme et

 la manipulation des gens par le biais
 du sentiment religieux. C’est l’histoire
 d’un éleveur de porcs qui se croit doté
 dun pouvoir surnaturel et investi dune
 mission divine : sauver son peuple. Un
 drame sur le fanatisme religieux qui
 .connait à lépoque son apogée
 Mais en Côte dIvoire, il n’y a pas
seulement que ces deux auteurs ma-
 jeurs. Dautres cinéastes avec dautres
 sensibilités ont pu aussi émerger dans
 le pays des lagunes et des éléphants.
Parmi eux, l’incontournable Henri Du-

 parc, reconnu par certains comme le
 « maitre de la comédie africaine ». Il
 réussit en 1988, un film populaire dune
très bonne facture intitulé « Bal pous-
 sière ». Ce film marque la naissance du
 genre comique en Afrique à travers la
 critique, dans un style humoristique
 très prononcé, dun phénomène social
très répandu en Afrique à savoir la po-
lygamie. Un bonhomme à la cinquan-
 taine, marié déjà à cinq femme décide
 dépouser une sixième : la jeune et belle
 Binta. Le film va connaitre un grand
succès sans égal auprès du public afri-
 cain mais aussi sur les écrans des pays
 .occidentaux
 Cette dynamique marquée par la
 diversité des styles et des sensibilités
se poursuivra jusquau milieu des an-
nées 90. Mais les crises politiques suc-
 cessives qui vont secouer le pays vont
précipiter la ruine du secteur cinéma-
 tographique. Cest dabord le marché
 qui sera frappé de plein fouet par la
 crise. Les salles vont disparaitre lune
après lautre au point de ne plus comp-
 ter que deux ou trois écrans dans tout
 le pays. Lécroulement de la production
ne tardera pas et seuls quelques résis-

 tants continuent à croire à lavenir du
 .septième art dans le pays
Ce nest quavec lavènement du numé-
rique que va renaître de nouveau les-

 poir dune résurrection du secteur. De
 jeunes cinéastes vont se faire connaitre
à travers des tentatives dignes dinté-

 rêt.  Certains dentre eux vont réussir
 même à réaliser des petits miracles
 comme cette belle aventure du Studio
 Afrikatoon qui parvient à réaliser des
 fictions de long métrage danimation.
 Pokou, princesse Ashanti,  réalisé par

 Abel Kouamé, puise son histoire
 dans le riche patrimoine culturel de
 la région à savoir la légende de la
.reine Pokou mère du peuple baoulé
 Autre exploit réalisé en 2014, le
 premier long métrage de Philippe
Lacôte « Run » est projeté au Festi-
val de Cannes dans le cadre de la sec-

 tion « Un certain regard ». Cest un
 film sur la crise politique ivoirienne.
 Il relate le parcours dun jeune ivoirien
 qui rêvait de devenir faiseur de pluie
 mais qui se trouve comme milicien
 du groupe « Jeune Patriote » en plein
 conflit politico-militaire qui secoue le
 .pays
Le cinéma ivoirien nous a, par ail-
leurs, offert au moins deux grands ac-

 teurs dune renommée internationale.
 abord, le polyvalent Sidiki’  D
 Bakaba lauréat en 1986 du prix de la
 meilleure interprétation masculine
 aux Journées Cinématographiques
 de Carthage (Tunis). Révélé au grand
 public dès 1972 par son compatriote
 Désiré Ecaré dans Visages de femmes,
 il joue sous le direction de Ousmane
 Sembene en 1987 dans le fameux Camp
 Thiaroye.  Lautre figure emblématique
est la ravissante Naky Sy Savane. Pro-
 pulsée sur la scène cinématographique
 en 1988 grâce à sa prestation dans Bal
 poussière de Henri Duparc, elle gagne
en 1994 le prix dinterprétation fémi-

 nine au Festival du Cinéma Africain de
 Khouribga (Maroc) pour son rôle dans
 Au nom du Christ de Roger M’Bala.
 Elle tourne en 2002 sous la direction
 de Sembene dans Moolaadé. Depuis
2011, elle dirige un festival internatio-
  .nal à Abidjan appelé FESTILAG
 Aujourd’hui, de jeunes cinéastes
continuent leur combat pour une re-

 naissance du cinéma ivoirien. Ils sont
 jeunes, dynamiques, enthousiastes et
confiant pour lavenir de leur cinéma-
tographie nationale. On peut les croi-
ser lors du festival Clap Ivoire consa-

 cré au court métrage dans les pays de
 l’Afrique de l’Ouest ou en marge du
 FESTILAG (Festival du Cinéma des
Lacs et des Lagunes), le nouveau ren-
 dez-vous international d’Abidjan. Cest
 certainement pour ces jeunes que de
 grandes réformes ont été entreprises
 par les pouvoirs publics : installation
de lONAC-CI (office national du Ci-
  néma en Côte dIvoire) et création du
Fonds de soutien à lindustrie cinéma-
tographique (Fonds SIC). La réouver-

 ture récemment de certaines salles de
cinéma à Abidjan confirme cette ten-
 dance qui augure dun avenir radieux
 .pour le septième art en Côte dIvoire

by:  Mahrez Karoui
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 Cest en 1964 quun enfant du pays,
 appelé Timité Bassori, diplômé
 alors de l’IDHEC à Paris, parvient à
réaliser la première uvre cinémato-

 graphique ivoirienne. Une courte et
 jolie fiction intitulée « La dune de la
 solitude ». Le film évoque,  un peu
 dans un style fellinien,  la légende
 de Mamy Watta la déesse de leau qui
 séduit les humains. C’est à peine
 quatre ans après lIndépendance,

 dans une Afrique qui tâtonne

 encore pour retrouver son chemin que
 se produit cet événement majeur. Un
 vrai exploit technique et artistique
 pour le pays, mais également pour la
 région de lAfrique de lOuest et même
au-delà. Cest l’époque où d’autres ci-
 néastes africains vont faire la même
 chose : Sembene Ousmane au Sénégal,
 Cheick Oumar Sissoko  au Mali et un
peu plus tard Gaston Kaboré au Bur-

 .kina Faso
 Timité Bassori fait donc partie de
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Ejogo was born in October 1973 

in, London, England. She is the 

daughter of a Scottish mother and 

a Nigerian father. She started her 

career when she was a teenager. Her 

film credits include Love’s Labour’s 

Lost (2000), What’s the Worst !at 

Could Happen? (2001), Away We Go 

(2009), Sparkle (2012), Alex Cross 

(2012), !e Purge: Anarchy (2014), 

It Comes at Night (2017), and Alien: 

Covenant (2017). She was nominated 

for the Independent Spirit Award for 

Best Supporting Female

He is an American actor who was born in March 1979 

in Nairobi. He began his career in 2006. He studied at 

Tish High School of Art. He appeared in several films 

like Twilight in  2008, and !e Twilight Saga: New 

Moon in 2009, X-Men First Class in 2011, and  Gone 

Baby Gone Film in 2007, as well as  Crank My Bloody 

Valentine, Criminal Activities, and !e Death Penalty.

He was born in New Jersey to 
Nigerian parents. Rotimi made 
his silver screen debut in the film 
Black Nativity (2013). Following 
this, he starred in Imperial 
Dreams at the 2014 Sundance 
Film Festival, which later won 
for “Best of NEXT”. From 2011 
to 2012, He is known for his role 
as Darius Morrison on the Starz 
series.

He is a British actor, who was 

born in London in 1992. He started 

acting in 2011 between cinema and 

television, where he participated in 

films (Junkhearts, Half of a Yellow 

Sun, Imperial Dreams) in addition 

to starring in the seventh part of 

the Star Wars series. In addition, 

he has worked in TV series such as 

Becoming Human, 24: Live Another 

Day, and Major Lazer.

She is a British actress who was born in August, 977 

in Dar es Salaam, Tanzania. She is of half-Zimbabwean 

and half-Chinese descent. She was raised in Harare 

where she attended Dominican Convent High School. 

At eighteen, she moved to the United States where 

her mother Fay Chung who was working for the 

United Nations. Fay Chung is and former minister of 

education in Zimbabwe. Chung first studied directing 

at Yale University, then trained as an actor at the 

Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London 

and graduated in 2003. she participated in !omas & 

Friends: Big World! Big Adventures! !e Movie! 2018
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He is an Englishman of 

Nigerian descent, who was born 

in April 1976 in Oxford, England. 

He accidentally went into acting 

when a girl who admired him 

attended the youth theatre. 

A$er that, he studied theatre 

and his teachers nominated 

him to become an actor, and he 

received their support until he 

won a scholarship at the London 

Academy of Music and Drama 

Arts. His career as a theatre actor 

began in 1999 in the famous text 

of Shakespeare (Antonio and 

Cleopatra) and then his role in 

King Liar which made him be 

dubbed “!e first black actor to 

play the role of a king”.

She is an American actress 

and playwright, who was born 

in February 1978 in Grinnell, 

Iowa, to parents from Zimbabwe. 

She Studied at the Tech School 

of Art and began her career in 

2004. But she became popular 

to the American public for her 

performance of Michonne’s 

character in the series !e 

Walking Dead.

 He is a comedian, director and 

composer, who was born in London, 

from a Norwegian mother and a 

Nigerian father. He studied at St. 

Joseph’s College, then studied law 

at St. Catherine College, University 

of Cambridge (19951998-). His 

artistic genius appeared as a student 

at Cambridge University, where 

he was head of the University’s 

!eater Lights Club and won several 

awards while he is still a student. 

In 2004 he directed his first movie 

with Matthew Holness. Although 

he appears to be a shy person to 

everyone during the interviews, he is 

an accomplished comedian. In 2013, 

he directed !e Double, a movie 

adapted from the novel by famous 

Russian novelist Dostoyevsky.

She is a British actress, of a Nigerian father 

and a Jewish mother. She was born in December 

1968 in London. She graduated from Cambridge 

University. Her filmography includes Stormbreaker 

series which won the Golden Globe Award in 

2007. She was nominated for an Academy Award 

in the category of Best Supporting Actress for her 

role as Tatiana Rusesabagina in Hotel Rwanda 

(2004) and nominated for a Golden Globe Award 

for a Lead Actress in a Miniseries for her work in 

Tsunami: !e A$ermath (2006).
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He is a British artist who born 

in London in September 1972. 

He is an English actor of African 

descent and a music coordinator 

who started his artistic career in 

1994 and is also a film producer. 

He was one of the winners of the 

Golden Globe award, and he has 

many films, including Luther 

and the Wire, and many others 

in addition to having some 

appearances on TV.  !e Prince’s 

Trust, a UK youth charity founded 

by Prince Charles in 1976, which 

Elba credits with helping to start 

his career, appointed him as their 

anti-crime ambassador in April 

2009. He was chosen by People 

magazine as the most attractive 

actor in the world.

She is an American actress born 

in January 1978 in Brooklyn. 

She is one of seven children 

of Nigerian parents. She is a 

graduate of Cornell University. 

She began her artistic career in 

2002. She participated in many 

diverse works, including Pariah 

in 2011, 12 Years a Slave, Real 

Steel. She was also nominated for 

the Independent Spirit Award for 

Best Actress.

She is first African American 

to win an Oscar. She played the 

voice of the African American 

housewife in the famous Tom 

and Jerry cartoon series. She was 

born in June 1895 and died in 

October 1952. She was an actress, 

singer, professional songwriter 

and comedian. She is best known 

role in Gone With the Wind in 

1939, for which she won Best 

Supporting Actress Oscar. In 

1975, she was inducted into the 

Black Filmmakers Hall of Fame 

and in 2006 became the first 

black Oscar winner honoured 

with a US postage stamp
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 African
ia ra

Many African youth migrated from 

their countries in search of a future whose 

features were not clear a$er the era of 

colonialism ended their hopes. Many fled 

and started their own journey. Although 

they are culturally exiled from their 

African environments, they were able to 

creatively engage in new environments. 

Whether it was English or French 

cultures, they became adapted to what 

was imposed on them, making them like 

bird with two wings, one that is African 

and one that is western.

&e term “African Diaspora” is a term 

given to migrants who have settled and 

got involved with the original people of 

the new country they reside in. It is 

also given to people who are holding other 

nationalities other than their original ones. 

&e term refers to societies that have been 

formed around the world as a result of the 

movement of people throughout history 

from Africa to multiple destinations such 

as the Americas, Europe, the Middle East, 

Asia, etc. 

&e term also refers mainly to the 

descendants of people who were 

enslaved from West and Central Africa 

and transported to the Americas in 

the transatlantic slave trade operations 

between the sixteenth and nineteenth 

centuries. Most of them currently settle in 

Brazil (and are called African Brazilians) 

and the United States (and are called 

African Americans) and others.

Irish academic and critic Gareth Griffith 

addressed this in his book “Double Exile” 

this phenomenon, which tackled literature 

and cinema. He revealed the role of 

literature in correcting the distorted image 

migrants have about their homeland, one 

that was le$ by colonialism. &e book 

argues that it also helped more people 

know more about the experience of the 

diaspora. &e book’s relevance comes in 

the fact that many Arab writers living 

in the West and America participated 

in writing it in English, where some of 

them managed to occupy distinguished 

positions in the Western literature scene, 

and some of them won many awards. 

&is did not prevent them from feeling 

alienated, the same feeling the author is 

going through. &ey as well as the writer 

have this feeling that leaves them eager 

to building indigenous roots, whether 

in writing or cinema. Here are the most 

important diaspora artists who worked in 

cinema. 
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 History of Film in Kenya:1909-2009’ is

 a documentary that uses re-enactments,

 archival footage, poetic narration, and

 incisive interviews with the industry

 players, to chronicle the 100 years from

the first film to be shot in colonial Ken-

.ya  to the present day digital age

!e American president !eodore Roo-

 sevelt, came on Safari in Kenya in 1909,

 hiring a British wildlife photographer,

 Cherry Keaton,  to film the hunting

 expedition. !e resultant film, `!eo in

 .Africa’ was screened in 1910

!eodore Roosevelt in Kenya in 1909 

 !is heralded a colonial period where

 films were mainly hunting, travelogue

films and fictional films like Mogam-

 bo, !e Snows of Kilimanjaro, Trader

 Horn and others which showcased the

 conflict of Europeans battling with

 dangerous elements of nature and a

 new culture in Africa while at the same

 time loving the breathtaking scenery

 and warm people. During this period

 no Africans were involved in shooting

 the films, except perhaps as extras and

.porters

However, our gallant Mau Mau free-

 dom fighters took to the forest and

 fought for Kenyans to have right to

 independence. Freedom came with

 not only political self rule, but also the

 advent of Africanisation even in the

 arts, where film training started. !e

Kenya Institute of Mass Communica-

 tion was inaugurated to train Africans

 in film-making and more so to replace

 the Europeans who had been working

 at the national broadcaster, Kenya

 Broadcasting Corporation. !e first

 swahili film Mlevi was done by Ragbir

 Singh in 1968 and inspired Kenyan

 film-making. Other local filmmakers

 making a mark include Alan Root

 whose wildlife films won almost all

 awards on earth from the Oscars to the

Peabodys. International films contin-

 ued being made in Kenya in the 1980’s,

 with the seven-Oscar success of ‘ Out

 of Africa’  showcasing Kenya’s beauty

to the world and making it a prime lo-

 cation for international films. However,

 the local industry hopped and skipped

 through Sharad Patel’s  Rise and Fall

 of Idi Amin,(1981),  Kolormask, (1986)

 and Saikati,(1993).  Hardships in the

industry led to a lull in local produc-

 tions until the digital era inspired

 Kenyans to use digital technology for

 filming, ushering in the likes of Albert

 Wandago, Jane MuragoMunene, and

 the rise of the Riverwood filming

 industry. It was at this time that

 NjeriKarago made the film Dangerous

 Affair, directed by Judy Kibinge,that

 captured the imagination of many

 filmmakers in going for independent,

 non-NGO funded, feel good films that

deal with contemporary urban themes.

 Now local Kenyan films can hold their

 own internationally, with the likes

 of WanuriKahiu’s From a Whisper

 (2009), garnering awards across the

 globe. As to where the next hundred

years will bring, only Kenyan filmmak-

 ers can write the future by standing

 on the building blocks of yesteryears

to showcase our stories to the world.

 SimiyuBarasa made the documentary,

 ‘A History of Film in Kenya 1909-2009’

 that won the Kalasha award for Best

 .Documentary, 2010
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 was not even imaginable twenty or

 so years ago, where film was seen as

 something that only Hollywood could

 bring to Kenya and not as something

 that Kenya could offer to the rest of

 the world.While the dizzying heights

 of Hollywood and Bollywood have not

 been reached by Kenyan filmmakers,

 the journey looks bright and exciting.

 !is excitement has taken one hundred

 years to grow, since the first images

 of the country were captured on tape

 in 1909 by Cherry Keaton, a wildlife

 photographer who filmed the American

 President !eodore Roosevelt when he

 came on a wildlife safari in Kenya. ‘A

BY: SIMIYU BARASA

 Nairobi is a city in touch with the rest

 of the world. With over ten cinema

 halls in the city and its environs, one

 is able to enjoy the latest films as they

 are released in Hollywood, Bollywood

 and the UK. What is more exciting

 for the young Kenyans is that they can

 participate in this exciting creative arts,

 by producing their own local films, and

 release them on video, on television

 across Africa, and even on the same

 big screens that show the Hollywood

 blockbusters. !is was something that
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Mambéty was a multi-talented figure, who 

was always looking for new types of art and 

seeking to take part in many fields.

He didn’t practice film directing only, but 

also loved acting and was fond of speeches, 

music, and poetry. He is one of the most 

significant Senegalese poets of his time. 

As I mentioned before, he only presented 

two narratives and five short films, but 

they were outstanding. Critics and cinema 

lovers appreciated his works and he won 

multiple awards. Mambéty had an uncon-

ventional style in films; each film was like 

an experimental painting.

Regarding his life and upbringing, Mam-

béty belonged to the Wolof; an ethnic 

group living in West Africa in Senegal and 

Gambia, 90% of them are Muslims and 

speak the Wolf language. Basically, Mam-

béty’s Islamic origin had a great impact on 

his way of tackling topics in films, and his 

upbringing in Kolobani Village, Senegal 

-near Dakar, the capital of Senegal- was 

highlighted in his works.

Mambéty loved theater first before cin-

ema. He is similar to most artists in the 

world who dive into the world of theater to 

discover other areas of art later on. Mam-

béty worked as a theatrical actor in Dan-

iel Sorano National !eater in Dakar for 

a while until he was fired. In 1969, when 

he was 23 and without being trained in 

filmmaking, Mambéty directed and pro-

duced his first short film with his innate 

talent, through which he won an award at 

Carthage Film Festival in Tunisia in 1970. 

Later, (Touki Bouki), the long narrative 

film, won the International Critics Award 

in “Cannes Film Festival” and the Jury’s 

Special Award in Moscow Film Festival. He 

gained international fame as a Senegalese 

filmmaker. Despite the film’s popularity, 

Mambéty did not present any long narra-

tives for over two decades. He filmed only 

one short film “Let’s Talk Grandmother”, 

released in 1989.

In (City of Contrasts), he personified the 

simple daily life of the Senegalese people in 

a comic and humorous look at the city of 

Dakar, its people, architecture, politics, so-

cial attitude, and even white French tour-

ists; especially the influence of the French 

culture and its contrast with the indige-

nous culture of Senegal pre-colonization 

but present in Dakar.

Furthermore, he presented (Badou Boy) 

in 1970, as a continuation of his satirical 

and experimental narrative style, offering a 

painful look at the exploitation of Senegal’s 

capital. (Touki Bouki) is the most daring 

and significant of all his films. He pre-

sented it with a budget of $30,000, partly 

obtained from the Senegalese government. 

Despite the fact that he was influenced by 

the new French concepts, Mambéty had a 

unique style in the previously-mentioned 

film that tackles the story of young “Mou-

ri” and “Anta”, a university student, who 

try to make money in order to travel to 

Paris and forget about their boring past. 

“Touki Bouki” won multiple awards in 

more than one festival. !at film has an-

other title “Journey of the Hyena” or “Ri-

hlat Al-Dab’”.

In 1992, Mambéty presented his long nar-

rative “Hyenas” – “Al-Dibaa’” in which 

he makes use of the satirical, comic style 

through Dorman Drama character, em-

bodied by actor Mansour Diouf. Dorman 

is the most famous figure in Koloban. 

However, when a rich woman he knew in 

the past returns back to the city, everything 

changes and turns upside down.

In 1998, Mambéty passed away in a hospi-

tal in Paris while getting treated for lung 

cancer. He did not complete his last film 

project, which he dreamed of presenting.
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Owner of the Unique Experimental 
Style in African Cinema

Djibril Diop Mambéty, 
had a unique experimen-
tal style in African cine-
ma. Mambéty had always 
sought to tackle the Afri-
can identity in his works, 
which were few but influ-
ential.
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points communs : notre cinéma est jeune et nos his-
toires sont nouvelles : En unissant nos forces, en joi-
gnant nos histoires, nos contenues, nos expériences, 
je suis convaincu que nous pourrions raconter des 
histoires exceptionnelles. Jusqu’ aujourd’hui nous 
avons du mal à exposer nos films vers l’occident et 
a conquérir le publique occidental ; L’Afrique est un 
vaste continent, pour moi un auteur devrait explorer 
tout le continent et non pas seulement son pays, ça 
permettra de présenter au monde la richesse de notre 
continent.
• Vous avez toujours engagé des acteurs et actrices 
célèbres. Des valeurs sures. Est-ce important pour la 
promotion du film africain est-ce que vous pouvez 
accorder un rôle premier à un nouveau visage ?
A.T :Je l’ai fait plusieurs fois dans ‘’Desrances’’ l’ac-
trice principale, la petite fille n’avait jamais joué un 
film de sa vie. Je suis particulièrement attachée aux 
nouveaux visages. Je ne prends pas forcément des ac-
teurs célèbres comme ce que vous dites. Je pars par 
le feeling, je pars par la performance, et de ce que 
la personne peut me donner. J’engage beaucoup d’ac-
teurs et actrices qui ne sont pas connu parce que tout 
simplement ils sont plus maniables, on peut facile-
ment les transformer.
• Le cinéma Africain se porte-t-il bien aujourd’hui si 
oui à quel niveau si non à quel niveau ?
A.T :Le cinéma africain se porte un peu bien je 
pense, il est entrain de trouver ses bases, il est entrain 
d’évoluer lentement. Il y a déjà un grand point posi-
tif, les salles   de cinéma sont entrain de réouvrir, la 
population recommence à aller au cinéma. Aussi le 
public est devenu plus exigeant ce qui nous pousse 
à améliorer nos productions ! on voit aujourd’hui de 
plus en plus de films africains compétir à l’interna-
tional bien que nos budgets ne soient toujours pas la 
hauteur des films occidentaux. Nous arrivons quand 
même a produire des films de qualités, le plus grand 
combat aujourd’hui du cinéma africain est la distri-
bution mais nous avons espoirs, la roue tournera.
• Vous avez un bagage culturel essen-
tiellement anglo-saxon. Une ving-
taine d’années aux USA ou 
vous avez grandi et étudié. 
Pourquoi avoir 
quitté le pays 

du cinéma avec un C majuscule pour rentrer dans 
votre pays d’origine. Pouvez-vous en revenir sur les 
principaux traits. ?
A.T : J’ai découvert le cinéma africain en 2001 à 
travers le FESPACO et Idrissa Ouédraogo. Idrissa 
Ouédraogo ma alors conseillé d’écrire une série. Six 
(6) mois plus tard, je suis rentrée pour le projet. A 
partir de ce moment j’etais convaincu que ma place 
c’était dans mon pays.
• Idrissa Ouédraogo vous a 
pris sous ailes pendant vos 
débuts. Racontez-nous?
comment s’est faite cette ren-
contre et ce qu’elle vous 
apporté.
A.T :J’ai rencon-
tré Idrissa 
Ouedrao-
go au 

FESPACO 2001 ainsi que tous les autres réal-
isateurs. Il m’a proposé de rentrer travailler au 
pays, je ne voulais pas au départ. Quand je suis 
reparti aux USA, nous avions commencé des col-
laborations, il m’a inspiré à faire Monia et Rama 
dont il a été le producteur. Au fur et à mesure j’ai 
fini par m’installer dans mon pays.
Au début ça été très difficile, je n’arrivais pas du 
tout à m’adapter avec le rythme du pays. J’avais 
la culture très rapide de l’Amérique or tout allait 
lentement au Burkina ! Idrissa m’a beaucoup aidé 
dans mon intégration et m’a beaucoup protégé. Il 
faut dire que j’étais assez jeune quand j’ai réalisé 
mes premiers projets, certains techniciens me trai-
taient comme une enfant et c’était difficile de me 
faire respecter. J’ai dû taper sur la table pour im-
poser ma vision et mon respect. Idrissa m’a été d’un 
grand soutien.
• Les films africains sont essentiellement dans les fes-
tivals internationaux et très 
rarement dans les salles en Europe même s’ils rem-
portent des prix. Pourquoi ?
 Parce que le monde n’est pas encore ouvert à nos 
histoires, le monde n’a pas        encore accepté les 
histoires de l’Afrique.il faut aussi savoir que notre 
cinéma est 
jeune. 
• ‘’Frontières’’ et ‘’Desrances’’ ont été primés dans 
plusieurs grands festivals dont LAFF. Aujourd’hui 

ce dernier vous rend hommage pour 
votre contribution au cinéma Afric-
ain et vous invite à prendre part au 

jury officiel. Quels sentiments ?
C’est un sentiment de fierté et d’honneur 
qui m’anime depuis que j’ai été informée. 
Avec les autres membres du jury nous ap-

porterons aussi notre pierre pour que 
le LAFF soit encore plus beau et bon 

vent au cinéma africain.
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j’ai pris l’engagement de 
donner la voix aux femmes

• La femme est le personnage phare dans votre ciné-
ma. C’est elle qui fait évoluer vos histoires. Etes-vous 
féministe ou voulez-vous juste donner la parole à 
celles qui sont les moins entendus dans nos sociétés 
africaines ? 
A.T :Je ne me considère pas comme une féministe 
bien que certains me qualifie de la sorte : j’ai pris l’en-
gagement de donner la voix aux femmes, de montrer 
leurs forces ainsi que leurs faiblesses. Les femmes 
sont les moins entendus dans nos sociétés africaines.
• Vos films ont remporté des prix dans plusieurs 
festivals dont notamment ‘’le prix de l’ignorance’’ ‘’ 
Frontières’’ ‘’Desrances’’. Etre réalisatrice dit-on est 
un vrai combat. Comment évaluez-vous le combat 
de la cinéaste africaine pour se faire une place ?
A.P : Il faut d’abord être convaincu soi-même ; 
convaincu du projet que l’on a ; convaincu de 
l’œuvre que l’on veut faire e t 
de là convaincre les au-
tres. Le combat de 
l’homme et de la 
femme est pa-
reil pour moi. 
Mais peut 
être que 

le combat de la femme est particulièrement 
difficile ou peut être certains diront que c’est 
plus facile parce qu’on entend dire que la femme 
a plus de succès dans la recherche des finance-
ments mais pourtant ce n’est pas vrai. Donc moi 
je dirai qu’il faut légitimer le combat des deux. 
Pour ce faire respecter dans ce milieu en tant 
que femme c’est l’œuvre qui va parler à notre 
place ; le plus difficile c’est de pouvoir faire 
l’œuvre et après la qualité de l’œuvre va nous 
imposer dans le milieu.  
• Dans ‘’Frontières’’ outre la mise en ex-
ergue de la cause de la femme il était 
question de corruption aux niveaux des 
gardes-frontières de la libre circulation 
bafouée entre les pays de la CEDEAO. 
Le Panafricanisme fait partie de vos 
préoccupations ?
A.T :Le panafricanisme est une 
grande préoccupation pour moi, 
chaque pays en Afrique a sa culture, 

mais nous avons néanmoins 
d e s 

Fille de diplomate, la profession de son père lui fait parcourir le monde. À 17 ans, la famille s’installe aux États-
Unis et elle fait des études à Emerson College de Boston, un établissement réputé dans les domaine de l’art et 

de la communication.
Elle réalise plusieurs courts métrages notamment !e Price of Ignorance (Le Prix de l’ignorance) en 2000, 
et Kounandi (La Personne qui porte chance) en 2003 et le film est projeté au Festival International du 
Film de Toronto de 2004. 
Son premier long-métrage “Sous la clarté de la lune” sort en 2004.
Elle rentre au Burkina Faso en 2005. En 2008, elle réalise une série télévisée, “Le Testament”. 
Elle a réalisé plusieurs longs métrages remportant tous de grands succès : “Moi Zaphira” en 
2013 et “Frontières” (un film récompensé par trois prix :prix CEDEAO du meilleur film 
Ouest-Africain sur l’intégration, prix Félix Houphouët-Boigny, prix Paul Robeson) en février 
2017 au Fespaco.  Et elle présente “Desrances”  qui remporte le prix de meilleur décor en 
2019 au Fespaco. Vue son implication très active dans la culture  elle se voit, en 2020, 
désignée ambassadrice du Musée National du Burkina Faso. Elle fut membre du jury 
du FESPACO 2021 entretien. 
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nos misères, mais avec des personnages 

tendres. L’Africain ou l’Arabe sont des 

gens tendres vivant dans des conjonctures 

socioéconomiques et culturelles difficiles, et 

cela les a rendus durs avec eux-mêmes.

— Après une longue absence en Europe, 

comment avez-vous pu diriger vos acteurs?

— Pour travailler avec les acteurs, il faut du 

temps. J’ai besoin de deux à trois mois de 

préparation et je pense sincèrement qu’on 

a des talents au Maroc. Dans Zéro (2012), 

les acteurs étaient amenés à danser. Et c’était 

une expérience incroyable parce qu’ils ne 

l’ont pas voulu. Donc, je les poussais à avoir 

un autre rapport avec leur propre corps. 

Au début, ils ont résisté, mais ils ont !ni 

par comprendre ma manière de pen ser. Je 

prépare mes personnages et c’est devenu 

une tactique qu’ils se sont appropriés pour 

jouer.

— Vous avez également !lmé des 

personnages nus dans des scènes non 

gratuites, il faut l’ad mettre. Quelle en était 

la réaction du public?

— C’est intéressant parce que d’abord, il 

faut que l’écrivain ou le cinéaste soit libre, 

ensuite il faut trouver l’actrice ou l’acteur 

appro priés, affronter une société conser-

vatrice et affronter la censure, donc faire 

face à tout un magma. Mais je pense que la 

société marocaine est prête aujourd’hui à 

accepter ceci. Effectivement, dans mes trois 

!lms, il y a des scènes dures et le public en 

rigole. C’est sa façon de se protéger contre 

ces scènes et de les rejeter comme s’ils 

voulaient dire: « Ce n’est pas nous ». Vous 

savez, dans nos sociétés, il est plus facile de 

voir des bombes tuer, mais dès qu’il y a le 

corps de la femme, tout devient compliqué; 

cependant, les mentali tés changent. Avant 

que le !lm Burnout ne sorte, certains 

journa listes ont commencé à dire: on va 

avoir affaire avec des scènes de nu et de 

violence. Cependant, la salle était pleine 

à l’avant-première et les spectateurs ont 

applaudi et rigolé sur les baisers et sur les 

rapports sexuels.

— Vous êtes un grand admira teur de 

Casablanca. Vous avez raconté cette ville 

sous plusieurs facettes, mais toujours by 

night. Pourquoi ?

— Enfant, ma mère me promettait de 

m’emmener à Casablanca si j’avais de 

bonnes notes. Pour moi, c’était Paris, 

Londres… Toujours quand on arrivait du 

sud, de ma petite ville Sa!, c’était la nuit. 

Toutes ces lumières et ces bâtiments qu’on 

n’avait pas dans ma ville me fasci naient. 

C’était très beau et c’est resté dans ma 

mémoire. Plus tard, ma mère ne voyait plus 

Casa de mes rêves blanche, mais plutôt 

noire, Casanegra. Cette ville était intou-

chable pour moi. Quand je suis parti en 

Norvège, j’ai découvert comment Fellini 

!lmait Rome. C’était juste sublime. Donc, 

j’ai décidé de !lmer Casablanca comme je 

la voyais enfant, et c’est pour cela qu’elle 

est toujours belle, rayonnante et pleine de 

tendresse, même à l’ombre de la misère et 

de la violence. C’est très nostalgique et dans 

ma tête, elle est toujours blanche. A Casa, 

il y a des contradictions, c’est vrai, mais il 

y a une grande dynamique; il y a des salles 

de cinéma, des musées, il y a tout. C’est la 

métropole du Maroc qui pousse le pays à se 

confronter à lui-même.

— Ne vous a-t-on pas reproché de porter 

atteinte à l’image du Maroc?

— Si, c’est très souvent le cas et ceci 

m’amuse. Par exemple, à la projection 

de Casanegra au Festival de Dubaï, un 

Marocain s’est emparé du micro, me disant: 

« Désolé, ce n’est pas le Maroc qu’on voit 

dans votre !lm ». Il était choqué de voir la 

vérité à l’écran. Parce que dès qu’on la voit, 

on se rend compte qu’on n’a rien fait. Donc, 

on est coupable. Et je lui ai expliqué qu’il 

était important de traiter nos problèmes 

et nos fai blesses dans les !lms, pour être 

considérés comme des êtres humains 

et non pas des êtres folkloriques. Je ne 

travaille pas pour le service du tourisme, je 

suis un artiste.

— On disait que le Maroc pro duisait des 

!lms. Aujourd’hui, on dit que le Maroc a 

une industrie de cinéma. Est-ce que vous 

êtes d’ac cord avec cette perception?

— Le Maroc faisait des !lms et continue 

d’en faire, mais nous n’avons pas 

d’industrie. Une indus trie pour moi, c’est 

un marché local, c’est avoir des salles de 

cinéma. Le public est présent à chaque 

fois qu’un nouveau !lm sorte, Ali Zaoua, 

Amour voilé, Casanegra, Les Chevaux 

de Dieu, etc. A la sortie de Burnout au 

Maroc, il a fait salle comble et remporté 

le box-office. Cela veut dire qu’il y a une 

demande. Imaginez si on avait une vraie 

indus trie, je sortirais avec plus d’une cen-

taine de copies, au lieu de neuf seu lement.

Ce qui veut dire que la machine tournera 

à nouveau, on écri ra d’autres scénarios 

et l’on fera d’autres !lms. Pour vous dire 

à quel point il est important d’avoir des 

salles. Le cinéma égyptien a eu d’abord 

son public chez lui, avant de s’exporter 

ailleurs. Si on se contente de plaire aux 

festivals d’ailleurs, on restera dans le 

registre d’« Ailleurs ». En Norvège, il 

y a eu ce même com plexe par rapport 

au cinéma danois et suédois qui étaient 

plus connus parce qu’ils avaient un fort 

marché local. L’Etat marocain est en 

train de s’intéresser aux salles. Dans trois 

ou quatre ans, on va avoir un marché 

intéressant .

Fasciné depuis sa tendre enfance par 

la ville Lumière du Maroc, Casablanca, 

le réalisateur marocain Nour-Eddine 

Lakhmari vient d’achever sa trilogie sur 

« Casa », qu’il aime et critique tant, avec 

son dernier !lm Burnout, projeté en 

avant-pre mière internationale au Festival 

de Dubaï 2017. Lakhmari témoigne de 

son époque et donc inévitablement tend 

vers l’engagement. Il décrit avec sin cérité 

la ville de ses rêves d’en fance, devenue 

Casanegra dans le premier volet de sa 

trilogie (2008). Le spectateur sort de 

ses !lms admiratif et contempla tif de la 

réalité d’une métropole qui dérange et 

fascine à la fois.
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Le réalisateur marocain Nour-Eddine 

Lakhmari continue avec succès à nous 

offrir un cinéma de provocation et de 

plaisir. Après des études à Oslo, dans les 

années 1980, il rentre au Maroc pour le 

!l mer sans complaisance. Il tourne une 

trilogie sur Casablanca, avec le regard d›un 

enfant. Entretien.

Al-Ahram Hebdo : Vous osez mettre le 

doigt là où ça fait mal au Maroc. Pourquoi?

Nour-Eddine Lakhmari: Je pense que 

tout réalisateur a le droit de raconter 

des histoires sur son pays, sur sa culture. 

Effectivement, depuis que je suis rentré 

au Maroc, puisque je vivais au Norvège, je 

voulais raconter les histoires des gens qui 

m’entouraient, sans pour autant don ner des 

leçons. Un réalisateur n’a pas le droit de 

juger sa société. Mais il peut en parler. 

La corruption est un phénomène qui 

retarde l’évolution. Je m’adresse là 

aux gens qui ont du pouvoir. Moi, je 

voulais montrer un Maroc moderne, 

sans complexe avec les couleurs que je 

veux et non pas le Maroc folklorique, 

exotique. Pouvais-je faire un !lm sur 

Casablanca et parler de la rue de Casa 

sans être engagé? C’est une question 

compliquée, mais j’ai com pris que je 

ne pouvais pas faire de !lm sur une 

grande ville comme Casa sans être 

engagé. Il faut se rap peler ici 

que Charlie Chaplin nous faisait rire tout 

en dénonçant la société.

— Est-ce que vous êtes de nature engagé 

ou l’engagement s’est imposé à une étape de 

votre par cours?

— Cela est lié au moment où j’étais à l’école 

de cinéma à Oslo, lorsqu’on nous a présenté 

un !lm magni!que intitulé Casablanca, 

de Michael Curtiz. Dans ce !lm sublime, 

on montre Casablanca sans montrer 

Casablanca. Il y avait toutes les natio nalités 

et les Marocains étaient en arrière-plan. 

Ils sont juste des !gu rants. Ce qui est 

incroyable.

Le Maroc est un pays qui a une grande 

histoire et une diversité culturelle. Donc, 

je me suis dit que je prendrais un jour 

la caméra et !lmerais le Marocain, la 

Marocaine et leur ville d’une manière 

plus présente, mais surtout plus juste. 

Et effectivement, quand je suis rentré au 

Maroc, j›ai écouté la rue et j’ai regardé le 

cinéma marocain, je ressentais quelque 

chose qui me dérangeait: pourquoi la lan-

gue marocaine n’est-elle pas valori sée, la 

darija (le dialectal) n’est-elle pas valorisée? 

On me disait parce que c’est une langue 

vulgaire, crue, non acceptée dans nos 

maisons. Mais cela fait partie de nous.

La langue c’est notre identité. On m’a 

conseillé d’éviter cette langue crue que la 

rue s’est appropriée pour tout simple ment 

parler un langage libre. Effectivement, 

je suis allé au-delà des stéréotypes et j’ai 

raconté des his toires avec la langue et avec 

les pro blèmes qu’on a. C’est là que mon 

engagement a commencé, sans pour autant 

que je fasse de la politique. Mais dès qu’on 

pose notre caméra, on fait de la politique, 

qu’on le veuille ou pas. Donc, j’ai décidé de 

parler de la rue marocaine, et quand on 

parle de la rue, on est obligé de dire ce qui 

se passe.

Effectivement, ce violent clash entre classes 

riches et pauvres et cette espèce de guerre 

froide qui existe sont énormes. Mais en 

même temps, les Marocains s’aiment, ils 

baignent dans un grand nationalisme. Il y 

a un mur virtuel entre le Casablanca et la 

Casanegra, comme je l’appelle moi, et qui 

est le Casa pauvre. Je voulais le beau et le 

brutal de cette ville. L’engagement vient 

aussi du fait qu’on est jaloux pour son pays. 

J’ai vécu 22 ans en Norvège et on nous a 

toujours !lmés d’une manière stéréotypée. 

Donc, je me suis promis de !lmer le Maroc 

d’une manière subtile pour que le public 

puisse s’approprier le !lm.

— Justement, quelle a été la réac tion du 

public face à votre trilogie?

— Pour Casanegra (2008), Zéro (2012) et 

Burnout (2017), j’avais peur qu’on ne les 

rejette. Effectivement, la presse était cho-

quée. Les religieux ont essayé de bannir le 

!lm, de même pour le par lement, mais c’est 

le public qui l’a soutenu, parce que je parlais 

de ses gens. Mes !lms ont créé un débat de 

société et c’était exactement mon but.

— Younes Baouab, qui joue le rôle phare 

dans Zéro, est un comé dien extraordinaire. 

Vous montrez une réalité dure d’une ville 

très dure avec des personnages très beaux. 

En même temps, l’amour est là. La cruauté 

et l’amour se côtoient-ils?

— C’est lié à mon amour pour le cinéma 

d’Ingmar Bergman. Quand vous voyez le 

Septième Saut ou Persona, ce sont des !lms 

très durs. Mais avec LIV Ullmann et BIBI 

Andersson, on découvre la beauté. Quand 

je suis revenu au Maroc, j’ai remarqué que 

visuellement, on avait peur de la beauté. 

J’ai décidé alors de !lmer d’une manière 

belle, sans misérabilisme, la ville, même 

si elle est sale ou dure. On peut !lmer 

Je voulais montrer le beau et le 
brutal de Casablanca




