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املشهد األخري
ما بين المحارب والمهاجر

يف املشــهد األخــر مــن الفيلــم التونــي 

بالدمــوع  االم  علينــا  ترتقــرق  عينيــا«  »يف 

ــام  ــذي ق ــر ال ــو القص ــاهد الفيدي ــي تش وه

ــره  ــد- بتصوي ــض التوح ــف - مري ــا يوس ابنه

ــف  ــر عني ــي املهاج ــه لطف ــم، ابي ــه النائ ألبي

ــه  ــل زوجت ــذي تحم ــزاج ال ــاد امل ــاع ح الطب

عــن  بعيــدا  لــه  جديــدا  ابنــا  الفرنســية 

مصابــه يف ابنــه البكــر.

و يف املشــهد االخــر مــن الفيلــم الصومــايل 

محمــد  األب  يــودع  الضائــع«  »املحــارب 

ــا  ــة بين ــراق مفتوح ــة ف ــارس يف لحظ ــه ي ابن

ــدن،  ــه إىل لن ــدة ب ــي عائ ــه فتح ــه ام تحمل

بعــد أن صــار األبــن ذو العامــن يعــرف ابــاه 

وينــادي عليــه يك يرتــدي حذائــه حتــى يســر 

معهــم يف طريــق العــودة الــذي ال يعــرف أن 

ــه. ــن أن يســر إلي االب ال ميك

االخــرة  املشــاهد  ويف  الفيلمــن  كال  يف 

ــرف  ــا بتع ــا إىل ذروته ــل الدرام ــدا تص تحدي

الفيلمــن ميثــل  ابيــه، ويف كال  األبــن عــى 

ــا  ــة ولكنه ــول فارق ــة تح ــرف نقط ــذا التع ه

مآســاوية يف نفــس الوقــت.

يف  األم  تــدرك  التونــي  الفيلــم  ففــي 

ــاد  ــن وع ــل األب ــد أن رح ــر بع ــهد األخ املش

مل  أن حضــوره  األختيــاري  منفــاه  إىل  األب 

ــاة ابنــه، بــل رمبــا كان  يكــن كارثــة عــى حي

املرضيــة  األزمــة  مــن  النجــاة  هــو طــوق 

التكيــف  التــي مل يكــن لهــا عــالج ســوى 

يصبــح  الصومــايل  الفيلــم  ويف  والتدريــب، 

شــوكة جديــدة  ابيــه  عــى  األبــن  تعــرف 

خارقــة األمل تــدب يف صــدر األب املحــروم 

ــاب  ــن الذه ــوع م ــفره، واملمن ــواز س ــن ج م

إىل حيــث تقيــم ارستــه يف انجلــرتا نتيجــة 

الحــد  تنظيمــي  وانتــاء  اجرامــي  ســجل 

األرهابيــة. الجاعــات 

مــن  الكثــر  متحــورت  االخــر  العــام  يف 

وانــواع  اشــكال  مختلــف  عــى  األفــالم 

ــراد األرسة،  ــن اف ــات ب ــول العالق ــاج ح األنت

التيــات  ذات  املوضوعــات  وانســحبت 

ــتات  ــكار الش ــدد اف ــل مت ــة يف مقاب العاطفي

العائــي واألزمــات الداخليــة للنــواة األوىل 

االفريقيــة  الســينا  تكــن  ومل  للمجتمــع 

ــي  ــة الت ــدة عــن موجــات األفــالم األرسي بعي

اجتاحــت العــامل، وتونــس نفســها انتجــت 

ــدرج  ــرم ين ــام املن ــم يف الع ــن فيل ــر م اك

تحــت هــذه املوجــة ابرزهــم فيلــم »ولــدي« 

ــت  ــذي تناول ــه ال ــن عطي ــد ب ــرج محم للمخ

احداثــه ازمــة اب يف عالقتــه بأبنــه الــذي 

قــرر الســفر لالنضــام إىل داعــش.

الفيلمــن  يف  األخــرة  للمشــاهد  نعــود 

املخــرج  قــدرة  أن  والصومــايل،  التونــي 

عــى تلخيــص ذورة فيلمــه يف املشــهد االخــر 

واحتــواء هــذا املشــهد عــى دفقــة شــعورية 

ونفســية وفكريــة تكثــف ســياقات الفيلــم 

لــه،  تحســب  فنيــة  ميــزة  لهــي  املخلتفــة 

وكلــا كان املشــهد األخــر مفعــا بايقــاع 

متصاعــد يصــب يف وجــدان املتلقــي مبــارشة 

الفيلــم  اســئلة  يحمــل  أن  عــى  ويجــره 

وقلقــه خــارج الصالــة مبجــرد اظــالم الشاشــة 

ــه تحقــق يف كال الفيلمــن  ــا نجــزم ان وهــو م

متثــل  زيــادة  أو  مبالغــة  او  افتعــال  دون 

انتكاســة لــذروة الشــعور واألفــكار. 

رامي عبد الرازق
يكتب:
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 Living life despite 
marginalisation

Ghzela:

traditions, and societies in the Middle East 
especially rural and desert areas, where the 
very people who live near the monuments or 
the ancient places are their own historians 
and librarians. 

In doing this, Nefzi’s camera is a light 
guest to the sequences of the film. Although 
the film is a documentary, which requires 
the interference of the director in order to 
secure shooting areas and be comfortable, 
Nefazi allows her subject to live their daily 
lives normally. However

Ghazela is a normal person who lives in a 
marginalised place. Nevertheless, he has 
made peace with who he is. He is a free 
soul, which doesn’t carry anything by love 
for life and laughter. In every event and 
every mouled, he dresses in a certain outfit, 
defying all societal norms. For example as 
times he dresses as Sufi dancer in  white 
jalabiya, but as other times he becomes 
a crossdresser and wears a belly dancing 
outfit. 

He is the film’s main character as he 
is followed by the camera, however one 
of the goals of film was to document the 
marginalisation Ghazela lives in despite 
living in an area where nature is rich with 
green areas and beautiful scenes, which she 
uses drones to shoot. The state is absent in 
these areas, as school and other facilities are 
far. For example, the children who live in 
the same village wait for hours to hitchhike 
in order to go to school.

The film raises the question of what will 
happen to the history of these shrines and 
the fate of these traditions, as they are only 
memorised but not documented or written 
down. That is the case in a lot of areas, 

Ghzela is the protagonist in Hager Nefzi’s 
film by the same name Ghzela. He is  an 
elderly of seventy years who lives in Elkef 
in Sidi Omar, where he lives by the shrine 
of holy people and which he considers to be 
the whole world. Exuberant and a Sufi, he is 
introduced as a simple person who has not 
been to school, yet he is eager to learn how 
to write and live his life to the extreme.

Despite living among shrines of dead 
people, they characters could not be any 
more lively. 

He is fond of an imaginary person called 
Hafsa who is allegedly the daughter of 
the holy man Sidi Omar. He praises them 
both in chantings and songs.  Poverty is 
portrayed in the film, nevertheless the four 
families which live in Sidi Omar are rich 
with their values, love for life, and solidarity 
among themselves. The character of Ghazela 
most probably be shown as the village idiot 
who mumbles words and recite chants to 
people who died years ago, but the director 
gives him a chance to explain his way of life. 
Hence, he explains and not justify. 

In the film the Hajer Nefzi, who is a young 
Tunisian filmmaker, has been able to not 
only shoot beautiful images and sceneries, 
but also exhibited in her first full-length film 
people’s feelings, regardless of any external 
factors. As a result, she was able to translate 
to the viewer the warm feelings in the area 
where Ghazela lives. Ghzela is a journey in 
the life of a man who sacrificed his life for 
the love of a woman whom he had only seen 
in dreams, until he lost his family and ended 
up alone.

Among these feelings is eagerness to live 
and enjoying the minimum despite the 
ongoing challenges. The film embodies the 
experience whose life and dreams have not 
been changed by the rapid changes in life. 
Although he lived in the margins of life 
near the dead, he is more lively than alot 
of others. 

Between asceticism and passion, 

:By
Adham Youssef



تكريم صبرى فواز وطارق عبدالعزيز
بجامعة جنوب الوادى

فى إطار امتداد مهرجان االقصر للسينما األفريقية بقنا 

كرمــت جامعــة جنــوب الــوادي، ضمــن فعاليــات 
اإلفريقيــة،  للســينام  األقــر  مهرجــان  امتــداد 
فىدورتــه الثامنــة، كل مــن الفنــان طــارق عبــد 
حــواىل٦  فىحضــور  صربىفــواز  والفنــان  العزيــز، 
ــوب  ــة جن ــس جامع ــب رئي ــب وســلم نائ آالف طال
الوادىاالســتاذ الدكتــور محمــد أبوالفضــل بــدران 
درع الجامعــة وبحضــور الدكتــور عبــاس محمــد 

منصــور .
ســعادته  عــن  العزيــز،  عبــد  طــارق  وأعــرب 
بالتكريــم، قائــا: إنــه مــن أبنــاء الصعيــد وتحديــدا 

مــن محافظــة أســيوط، ولكنــه مــن مواليــد محافظة 
ــم  ــدا أنه ــا ووجــه كلمــة لطــاب الجامعــة، مؤك قن
لهــم  متمنيــا  حياتهــم،  أيــام  أفضــل  يعيشــون 
ــة. ــية والعملي ــم الدراس ــق فىحياته ــاح والتوفي النج

وأضــاف عبــد العزيــز، أن املــرح الجامعىتخــرج 
منــه عــدد كبــر مــن الفنانــن مــن بينهــم: محمــد 
ــد الصــاوي،  ــح، وخال ــد صال ــدي، والراحــل خال هني
مؤكــدا أن الفــن والحيــاة ال ينفصــان. وإن مهرجــان 
خاصــة  مكانــة  لــه  االفريقيــة  للســينام  االقــر 

ــه مــن عشــاق هــذا املهرجــان. ــه، حيــث أن لدي
بهــذا  ســعادته  عــن  صربىفــواز،  أعــرب  كــام 
التكريــم، خاصــة أنــه فىإطــار امتــداد مهرجــان 
ــدا  ــا، مؤك ــة قن ــة مبحافظ ــينام األفريقي ــر للس األق

ــه مــن عشــاق املهرجــان ملــا يشــمله مــن أفــام  أن
ــه مــن  ــزة، وملــا يتضمن ــة كبــرة وممي منتقــاه بعناي
ورش ونــدوات هامــة تعكــس اهتــامم ووعىالقامئــن 
عــى املهرجــان فىتقديــم اإلفــادة واملنفعــة للحضــور 
مــن الجمهــور مــن مختلــف األعــامر واالتجاهــات.

وشــدد "فــواز"، عــى أنــه يهــدف بتواجــده فىهــذا 
املحفــل، إىل الربــط بــن األقــر للســينام اإلفريقيــة 
ومختلــف الجامعــات وفىمقدمتهــا جامعــة جنــوب 
الوادىبقنــا، مؤكــًدا أن التكريــم ليــس هدفـًـا ينشــده 
وال غايــة بــل يســعى دامئــا إىل اكتســاب حــب 
ــة  ــة هادف ــالة فني ــال رس ــال إيص ــن خ ــاس، م الن
وواضحــة لهــم، واالبتعــاد عــن االبتــذال واإلســفاف 

ــة. ــه الفنىوالدرامىخاص فىأدائ

دعاء فودة
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حلم الحب
ضحى الوردانى

تكتب:

ــا  ــم توارثه ــة يت ــة بطولي ــظ كل أرسة بقص تحتف
شــفاهيا مــن جيــل إىل جيــل وغالبــا مــا تــدور 
األجــداد،  وأبــاء  األجــداد  حــول  القصــة   تلــك 
حتــى يتمكــن أفــراد األرسة مــن التفاخــر أمــام 
ــاة،  ــام زادت املعان ــا، وكل ــرى به ــي األرس اآلخ باق
ــا  ــم إخراجه ــة ليت ــل القص ــة يف تجمي زادت الرغب
ــرج  ــا أراد املخ ــو م ــرة، وه ــة ومث ــورة عذب يف ص
التســجييل  فيلمــه  يف  تأكيــده   Arthur Gillet
)حلــم الحــب( بقولــه “يف املدرســة كان يحــي 
ــال،  ــال قصــص أجدادهــم يف الحــروب والقت األطف
ــن  ــوع م ــول كن ــدي مجه ــرب جن ــب لق ــا نذه وكن
أنــواع الواجــب علينــا بتذكــره، لكنــي أريــد أن 
ــوا  ــايل كان ــزة، أبط ــة واملمي ــي املختلف ــي قصت أح

مــن الكونغــو، لكــن ال أحــد يصــدق ذلــك..«
التســجيلية  األفــام  بعــض  مرجعيــة  تعتمــد 
واألزمنــة  واألماكــن  األشــخاص  ذكريــات  عــى 
والصــور الفوتوغرافيــة وكل مــا يوثــق الحــدث 
املــراد طرحــه يف الفيلــم، يعتمــد حلــم الحــب 
ــل  ــع العم ــص صان ــامت تخ ــن التي ــدد م ــى ع ع
مثــل تكوينــه النفــي واملعــريف بذكريــات طفولتــه 
مــن  الحميميــة  الجوانــب  أو  عائلتــه  أفــراد  أو 
ــة  ــا ثوري ــري أو قضاي ــه الفك ــة نضج ــه وبداي حيات
تخصــه،  التــي  التيــامت  مــن  وغرهــا  عارصهــا 
وأحــد  ومؤلفــه  مصــوره  هــو  الفيلــم  فمخــرج 
ــد  ــم هــو حفي ــا نجــد أن مخــرج الفيل ــه، هن أبطال
»مــاري أنطونيــت«، جدتــه التــي أراد أن يتباهــى 
ويقــدس قصــة حبهــا لجــده »جوزيــف« ويكشــف 
ــي أول  ــون ه ــى تك ــا حت ــا وصموده ــدى قوته م
حالــة زواج رســمية تحــدث بــن رجــل بلجيــي 
-أورويب- أبيــض البــرة وســيدة كونغوليــة ســمراء 
البــرة ســنة 1958، وعليــه نشــعر بقــرب الفيلــم 
مــن واقــع األرس األفريقيــة فــام أن تذكــر قــارة 
ــة”  ــة العرقي ــر “العنري ــا تعب ــر معه ــا يذك افريقي
لــون  عــى  القائــم  العنــري  التمييــز  بســبب 
ــل  ــذي اســتمر إىل اآلن لكــن بصــورة أق ــرة ال الب

ــايض. ــن امل ــا م ــدة ووضوح ح
ــايب مشــوش،  ــايض ضب ــا هــي اال م ــات م الذكري
ــامد عــى  ــام باإلعت ــك النقطــة فق أدرك املخــرج تل
الحالــة  لتلــك  تحيلنــا  مختلفــة  جامليــة  طــرق 
ــق  ــث أعتمــد عــى التعلي ــم، حي ــة الفيل ــذ بداي من
يف  امليــاة  لحركــة  املصاحــب  لوالدتــه  الصــويت 
النهــر، والتــي تجعلنــا نظــن انهــا تحــي قصــة 
لطفلهــا حتــى ينــام إىل أن تقــول »ان تلــك الفتــاة 
هــي جدتــك العظيمــة«، ثــم ينتقــل مــن أســلوب 
ــق  ــري عــن طري ــق الب الحــي الصــويت إىل التوثي
أفــراد  ولباقــي  لجدتــه  الفوتوغرافيــة  الصــور 
ــات،  ــع للذكري ــم مرج ــد أعظ ــورة تع األرسة، فالص
ــوس  ــئ ملم ــان يف ش ــات اإلنس ــزل لحظ ــي تخت فه
وتعمــل بنشــاط عــى زيــادة الحنــن بإكســاب 
مــن  نــوع  الصــورة  وراء  تكــون  التــي  القصــة 
العاطفــة  أساســه  الحــب  أن  كــام  العاطفــة، 
القدميــة  الكامــرا  جيليــت  يخــرج  والشــعور. 

ــات  ــة فيديوه ــن رؤي ــن م ــده لنتمك ــة بج الخاص
ــف  ــام جوزي ــي ق ــة الت ــاة األرسي قصــرة عــن الحي
بتصويرهــا مــع زوجتــه مــاري، ينتقــل جيليــت 
كمعــادل  واضــح  غــر  رســم  إىل  الكامــرا  مــن 
ــه  ــي تخــص جدت ــة الت ــه الغائب ــي لذكريات موضوع
عندمــا كان طفــا، فنجــد الرســم غــر الواضــح 
ــا،  ــكل غرفته ــه وش ــدية لجدت ــة الجس ــل الهيئ ميث
ــا  ــم إعداداه ــة يت ــا إىل صــور قدمي ــم يذهــب بن ث
عبــارة  فتكــون  نيجاتيــف،  هيئــة  يف  للتحميــض 
عــن كتــل جســدية غــر واضحــة املامــح مشــابهة 
للذكريــات التــي يحــاول اســتعادتها لكنهــا ماتــزال 

منقوصــة.
ميتلــئ الفيلــم بريــا بأجــواء البيــت الحميميــة، 
فالجــدة متــزح مــع األحفــاد وتذهــب مــع جاراتهــا 
إلطعــام الــكاب، غرفــة النــوم هــي غرفــة طبيعيــة 
ــور  ــدم، الص ــر مهن ــراش غ ــة والف ــر مرتب ــي غ فه
حديقــة  املــرآة،  أطــراف  تغطــي  الفوتوغرافيــة 

وغرهــا  الطعــام  فيهــا  يتناولــون  التــي  املنــزل 
وألن  طبيعيــة؛  الحميميــة ألرسة  التفاصيــل  مــن 
الفيلــم يختــص يــدور حــول مســتوين مــن الزمــن 
ــان،  ــا أمــام جدت )املــايض والحــارض( فنشــعر وكأنن
والنشــاط  الطاقــة  عليهــا  يغلــب  شــابة  جــدة 
وآخــرى  باألشــخاص،  دومــا  محاطــة  والحيويــة 
ــئ  ــر، ميتل ــى التذك ــادرة ع ــر ق ــوز غ ــيدة عج س
جســدها بعامــات الشــيخوخة والكــرب تتحــدث 
هــذه  مثــل  نجــد  بالطبــع  وببــطء،  هــدوء  يف 
ــراد األرسة ولكــن  ــي أف التغــرات الجســدية يف باق
شــباب الجــدة وكربهــا هــو مــا تــم الرتكيــز عليــه.

كانــت الرســائل الربيديــة هــي الطريــق الوحيــد 
للتواصــل بــن النــاس فيــام مــى، ففــي املــايض مل 
ــة  ــاك وســائل تواصــل إجتامعــي إلكرتوني يكــن هن
ــة  ــائل الربيدي ــت الرس ــة، وكان ــف محمول أو هوات
هــي الدليــل الــذي يشــهد عــى قصــة الحــب بــن 
كل مــن الجــدة مــاري والجــد جوزيــف، وإلضافــة 
تعليــق  املخــرج  اضــاف  الحميميــة  مــن  مزيــد 
صــويت ذكــري وانثــوي اثنــاء قــراءة الخطابــات، أن 
ــة، هــذا هــو  ــك العائل ــص بتل ــه يخت ــم بأكمل الفيل
األمــر الــذي يريــده »جيليــت«، فهــو يريــد توثيــق 
ــد أحــد  ــذي مل يع ــا ال ــه وكفاحه قصــة حــب جدت
ــن  ــن م ــى يتمك ــا حت ــدث عنه ــا أو يتح ــم به يهت

ــا اآلن. ــي به التباه
تطــرق جيليــت إىل الحديــث عــن العنريــة 
كا  بتوضيحهــا يف  وقــام  عــام،  بشــكل  العرقيــة 
ــد  ــاص، فالجرائ ــكل خ ــف بش ــاري وجوزي ــن م م
»جيليــت«  تعمــد  التــي  القدميــة  الصفــراء 
اخراجهــا مــن مكانهــا وقراءتهــا بالكامــرا نجــد 
تعمــل عــى  لهــا  الرئيســية  العناويــن  أن  فيهــا 
ــى أن  ــود، حت ــض والس ــن البي ــح ب ــز الواض التميي
ــورة  ــوج« بص ــة »زن ــه كلم ــأيت في ــد ت ــد الجرائ أح
رصيحــة، وألن الفيلــم يعتمــد عــى املرجعيــة التــي 
ســبق ذكرهــا فقــط فبالتأكيــد مل يتــم الكشــف 
ــاة والضغوطــات  عــن الكثــر، لهــذا نجــد أن املعان
ــها  ــتطيع تلمس ــن نس ــوي ولك ــكل ق ــر بش مل تظه
ــور  ــن الص ــا وم ــن والدته ــة ع ــث االبن ــن حدي م

القدميــة. والجرائــد  الفوتوغرافيــة 
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أبطال »جريمة اإليموبيليا« في ندوة المهرجان : 

بحضــور عــدد كبــر مــن الجمهــور، أقيمــت 
ــه  ــب عرض ــا« عق ــة االميوبيلي ــم »جرمي ــدوة لفيل ن
ضمــن القســم الرســمي خــارج املســابقة، وكان 
ــد  ــد عب ــز وأحم ــد العزي ــن الحضــور، طــارق عب ب
اللــه محمــود وياســمن الهــواري وعــزة الحســيني 
ــان  ــس املهرج ــؤاد رئي ــيد ف ــان، وس ــر املهرج مدي
باالضافــة ايل الفنــان الشــاب عمــرو عبــد العزيــز. 
عــارة  داخــل  الفيلــم  أحــداث  تــدور 
بنيــت  التــي  الشــهرة  الســكنية  »اإلميوبيليــا« 
وســط  يف  املــايض  القــرن  ثالثينيــات  نهايــة 
ــد مــن املشــاهر ونجــوم  القاهــرة، وســكنها العدي
الريحــاين  نجيــب  ومنهــم  واملجتمــع،  الفــن 
واملوســيقار محمــد عبدالوهــاب وأنــور وجــدي 
ــداث  ــالل أح ــاره خ ــهد الع ــراد، إذ تش ــى م ولي
املتسلســلة  القتــل  جرائــم  مــن  عــدد  الفيلــم 
ــرض  ــاب مب ــكان املص ــد الس ــا أح ــوم به ــي يق الت
ــن  ــد م ــمع العدي ــه يس ــذي يجعل ــيزوفرينيا ال الش
ــيطرة  ــد الس ــه يفق ــه فيجعل ــل رأس ــوات داخ األص
عــى ترصفاتــه وغــر قــادر بالتحكــم يف انفعاالتــه، 
ــر أغلــب مشــاهده يف العــاره نفســها  ــم تصوي وت
أمــام مدخلهــا وعــى أدراجهــا األماميــة والخلفيــة 

مــن الداخــل وبعــدد مــن شــققها.
عــادل  هــاين  الفنــان  الفيلــم  ببطولــة  وقــام 
محمــود  عبداللــه  وأحمــد  عبدالعزيــز  وطــارق 
وياســمن  الحســيني  وعــزه  الســباعي  وناهــد 
الهــواري ودعــاء طعيمــه ومنحــه زيتــون ولطيفــة 
فهمــي وغرهــم، وهــو مــن تأليــف وإخــراج خالــد 
الحجــر. وأكــد رئيــس املهرجــان يف بدايــة النــدوة، 
ــده  ــر جل ــام بتغي ــز ق ــارق عبدالعزي ــان ط أن الفن
يف هــذا الــدور بالفيلــم ، الــذي قدمــه بشــكل 
ــه  ــا رد علي ــو م ــور وه ــه الجمه ــر ب ــف وابه مختل
الفنــان طــارق عبدالعزيــز، مؤكــداً أنــه يحــاول أال 
يكــرر نفســه يف أي مــن األدوار التــي يقدمهــا، لــذا 
ــه  ــدور شــعر بالســعادة ألن ــه ال عندمــا عــرض علي

ــداع. ــدة لإلب ــة جدي ــيمنحه فرص س
الفنــان أحمــد عبداللــه محمــود فقــال:  أمــا 
»عالقتــي باملخــرج خالــد الحجــر تتعــدى فكــرة 
الفنــان واملخــرج، فهــو أب روحــي بالنســبة يل، 

ــق،  ــه مل أقل ــوم ب ــدور ألق ــا ال ــرض علي ــا ع وحين
وكنــت يف كل مــره أصــور فيهــا أحــد املشــاهد 
أن  يخــرين  بعدهــا،  ســيحدث  مــاذا  أســأله 
الجمهــور ســيصدم مبــا سيشــاهده يف الــدور وهــذا 
مــا حــدث، وأنــا ســعيد بــردود فعــل الجمهــور 
عــى هــذا الــدور«.  امــا ياســمن الهــواري، فقالــت 
إنهــا ســعيدة بهــذه التجربــة كونهــا التجربــة األوىل 
يل يف الســينا فهــي فرصــه ليتعــرف عــي الجمهــور 
مــن خــالل هــذه املســاحة التمثيليــة التــي قدمهــا 
ــاون  ــت بالتع ــذي رشف ــد الحجــر ال يل املخــرج خال
معــه.  وأكــدت الفنانــة عــزه الحســيني، التــي 
عــادت للتمثيــل مــن خــالل دورهــا يف هــذا الفيلــم، 
بعــد توقــف فــرة كبــرة واتجاههــا لإلخــراج، وهــي 
ــة،  ــر مهرجــان األقــرص للســينا األفريقي أيضــاً مدي
أنهــا قامــت بهــذا الــدور إنقــاذا للموقــف ألن 
الفنانــة لطفيــه فهمــي تعرضــت لحــادث وكــرت 
ــوم  ــتغرق ي ــذي اس ــر، ال ــت للتصوي ــا فذهب قدمه
ــة  ــي لنوعي ــم ينتم ــة أن الفيل ــط، مضيف ــد فق واح
األفــالم قليلــة التكلفــة اإلنتاجيــة وكان االعتــاد 

ــراج. ــة واإلخ ــى القص ــر ع األك
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تكتب:
هــل اإلنســان الحديــث أصبــح يؤمــن باالختــالف 
ذوي  مــن  األطفــال  أن  يؤمــن  وهــل  حقــا؟! 
االحتياجــات الخاصــة هــم أيضــا لهــم قدراتهــم التــي 

ــا!  ــن تنميته ميك
هــل ميكــن للمــرء التخــي عــن عائلتــه وماضيــه، 
وتركهــم ورائــه دون أن يعبــأ بهــم! وهــل إذا متكــن 
فعــال مــن التخــي عنهــم، هــل ميكنــه الحفــاظ عــى 
هــذا املوقــف ومكتســباته! أم أن املــايض يعــود ليمــد 
ــو كان  ــة ل ــا، خاص ــم إرادتن ــارض رغ ــره إىل الح ج
هــذا املــايض املتخــى عنــه طفــال يبلــغ مــن العمــر 
ــل هــو  ــا، ب ــال عادي ــس طف ــه لي ــنوات، لكن تســع س

ــا بالتوحــد. طفــال مصاب
ملــاذل ال يقبــل املواطــن التونــي أو العــريب عامــة 
ــب إذا كان  ــن تح ــع م ــدة م ــيدة راش ــش س أن تعي
لــه ديانــة أو جنســية مختلفــي؟ بينــا يتقبــل نفــس 

األمــر بســهولة واضحــة تجــاه الرجــل!
هــذه هــي األســئلة التــي يحــاول أن يطرحهــا 
ــه »يف  ــايض« يف فيلم ــب بلق ــي »نجي ــرج التون املخ
عينيــا«، ويحــاول أن يجــد لهــا إجابــة يف رحلــة هــذا 
ــيليا،  ــتقره يف مارس ــن مس ــس م ــد إىل تون األب العائ
بعــد أن توفــت زوجتــه األوىل وبــات عليــه أن يرعــى 

ــض بالتوحــد. ــه الصغــر املري ابن
ــتحيالت،  ــن املس ــل م ــاج األب والطف ــدو اندم يب
فــاألب األنــاين الــذي تخــى عــن ابنــه ســابقا وتركــه 
ــع،  ــذي ال ينقط ــل ال ــل رصاخ الطف ــا، ال يحتم رضيع
ألنــه – األب – ال يــرى مــا يــراه الطفــل املولــع 

ــا. ــن عيونه ــه م ــغ ألعاب بتفري
يبــدأ القــايض فيلمــه بلقطــة ألشــعة ســونار لطفــل 
مل يولــد بعــد، ويبــدو احتفــاء األب بــه واضحــا. هــذه 
ــه،  ــايض فيلم ــا الق ــي عليه ــي يبن ــة الت ــي املفارق ه
ــوة؟! هــل هــي مشــاعرنا تجــاه طفــال  ــا هــي األب م
مثاليــا يف كل شــئ كاألطفــال الذيــن تنــر املجــالت 
صورهــم، أم أن األبــوة الحقــة هــي أن نحــب أطفالنــا 

حتــى لــو مل يكونــوا عــى شــاكلتنا! 
ــف هــذه هــي محــور  ــول اآلخــر املختل فكــرة قب
ــا  ــول أبنائن ــن عــى قب ــا غــر قادري ــإذا كن ــم، ف الفيل
الصديــق  نقبــل  أن  لنــا  اختالفهــم فكيــف  عــى 
املواطــن  وحتــى  املختلــف  والزميــل  املختلــف 

املختلــف! 
هــذا االختــالف الــذي ال يقبــل بــه الجميــع، عامــل 
ــاة  ــف« فت ــد أن »يوس ــذي يعتق ــت ال ــوبر مارك الس
إلن شــعره طويــل، والعــم الــذي يأخــذه إىل صالــون 
ــض  ــي ترف ــدة الت ــعره، والج ــه ش ــص ل ــة ليق الحالق
ــا، ويف  ــر طبيع ــال غ ــراه طف ــا ت ــر إلنه ــة الصغ تربي
نفــس الوقــت ترفــض أن يبقــى يوســف مــع خالتــه 
التــي تعيــش مــع حبيــب أجنبــي عــى غــر دينهــا.

هــذا االختــالف الــذي ال يقبلــه أحــد ميتــد إىل 
لطفــى ذاتــه، والــذي فــر إىل )مجتمــع متحــر( 
يقبلــه باختالفــه وبكونــه تونــي مســلم، لكنــه 
ــامل  ــه الع ــى أن يواج ــوى ع ــت ال يق ــس الوق يف نف

باختالفــه.
حتــى زوجتــه الفرنســية ال يقــوى عــى مصارحتهــا 
ــل،  ــة وطف ــاركا وراءه زوج ــه ت ــن وطن ــر م ــه ف بإن

ــل  ــه. ب وال يقــوى عــى مواجهــة أمــه بقــرط يف أذني
حتــى األطفــال – مــن جــران لطفــي ويوســف- 
ال يتســامحون مــع االختــالف بســبب مــا زرعــه 

ــم.  ــم فيه مجتمعه
عامــالن مهــان يحــركان عالقــة األب لطفــي بابنــه 
ــا  ــن فرقتهــم إرادة األول، واجتمعــا ثاني يوســف الذي
رغــم إرادتهــا معــا: العامــل األول هــو الزمــن الــذي 
يشــر لــه القــايض يف عالقــة »لطفــي« بابنــه وتــؤرخ 
ــاألب كان  ــا األم، ف ــي خلفته ــة الت ــور القليل ــه الص ل
ــه  ــل عام ــر مل يكم ــا كان الصغ ــط حين ــارضا فق ح
األول بعــد، مل يرعــاه، ومل يــراه يكــر، كل مــا يربطــه 
بــه هــو مقاطــع صورتهــا األم رصــدت هــذا الطفــل 
وهــو يكــر يف غيــاب األب، وأمــه هــي كل مــا يربطــه 
بالعــامل والوحيــدة التــي يســتطيع النظــر يف عينيهــا.

أمــا الثــاين فهــو املــكان، يف اختيــار القــايض للبيــت 
القديــم حيــث عــاش »لطفــي«، و«ســارة« ســابقا يف 

حيــاة قدميــة قبــل أن يهجرهــا وطفلهــا مــن أجــل أن 
يعيــش يف فرنســا، فهــذا البيــت هــو مــكان خطيئــة 
»لطفــي« األوىل حينــا هجــر طفلــه »يوســف«، 
واآلن بــات عليــه أن يكفــر يوميــا عــن هــذا الخطــأ 
ــذي يحمــل الصخــرة فــوق كتفــه دون  كســيزيف ال
جــدوى، لكــن حمــل لطفــي لصخرتــه كان ذا جــدوى 
إذ أصبــح الطفــل يف النهايــة قــادرا عــى أداء بعــض 
املهــارات البســيطة التــي علمهــا لــه األب، حتــى 
ــال،  ــا كام ــور مقطع ــتطيع أن يص ــه يس ــل إىل إن وص
مثلــه يف ذلــك مثــل األب الــذي يــرىض عنــه املجتمــع 
ــص  ــاح الن ــو مفت ــوان ه ــه.  وإذا كان العن وال يوصم
كــا تقــول القاعــدة النقديــة املعروفــة، فــإن اختيــار 
ــوى  ــب ملحت ــي مناس ــار واع ــا« اختي ــم »يف عيني اس
الفيلــم، فالعــن هــي شــباك القلــب وحينــا اســتطاع 
التواصــل  اســتطاعا  بقلبيهــا  التواصــل  الطرفــان 

ــا. بعيونه

هل يمكننا الهروب األبدى من الماضى!
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أقامــت إدارة مهرجــان األقــر للســينام األفريقيــة، حفــل توقيــع كتــاب بعنوان 
"الســينام االفريقيــة يف األلفيــة الثالثــة.. أفــاق نقديــة" للناقــد الفرنــي اوليفيــه 
بارليــه، بحضــور املخرجــة عــزه الحســيني مديــر املهرجــان، والكاتبــة واملرتجمــة 
مديحــة حجــازي، والناقــد احمــد شــوقي. يف البدايــة، قالــت املخرجــة عــزه 
الحســيني: " هــذا العــام قررنــا ان نرتجــم الجــزء الثــاين مــن الكتــاب، حيــث قمنــا 
برتجمــة جــزءه األول العــام املــايض، ولكــن مل نقــم بتوزيعــه، لذلــك اتفقنــا مــع 
"أوليفيــه" أن نرتجــم االول والثــاين يف كتــاب واحــد هــذا العــام مــن خــال عبلــة 
ســامل ومديحــة حجــازي. ووجهــت "الحســيني"، شــكرها للمرتجمــة عــي املجهــود 
الضخــم الــذي بذلتــه يف ترجمــة الكتــاب، كــام وجهــت الشــكر للناقــد الفرنــي 
اوليفيــه بارليــه الــذي منحنــا الرتجمــة العربيــة مجانــا دعــام للمهرجــان ويف اطــار 
اســتمرار دعمــه للســينام االفريقيــة. وقالــت مرتجمــة الكتــاب مديحــة حجــازي: 
" املشــكلة التــي واجهتنــا أننــا نرتجــم اســتكامل كتــاب، وهــذا امــر صعــب ألنــه 
يتطلــب العــودة إىل الجــزء االول مــن الكتــاب حتــى نســتطيع فهــم مايتحــدث 
ــن  ــر م ــود الكث ــن يف وج ــت تكم ــر كان ــة االم ــاىن، وصعوب ــف الث ــه ىف النص عن
الهوامــش التــي تتطلــب قراءتهــا مــع وجــود ضيــق يف الوقــت، واصبــح الكتــاب 
كأنــه بانورامــا ورؤيــة متكاملــة عــن الســينام االفريقيــة ولكنــى اســتفدت منهــا 

كمرتجمــة وقارئــة مــن كــم املعلومــات التــي يحتويهــا الكتــاب.
ــينام  ــم بالس ــا مهت ــا: "أن ــه قائ ــه بارلي ــي اوليفي ــد الفرن ــدث الناق ــام تح بين
االفريقيــة ألنهــا مرتبطــة بغيــاب اليقــن والثقــة ىف املســتقبل عــى عكــس 

املواطــن االورىب الــذى لديــه ثقــة باملســتقبل.

حــول النقــد الســيناميئ أقامــت إدارة مهرجــان األقــر للســينام االفريقيــة ندوة 
ــك بحضــور  ــد احمــد شــوقي، وذل ــه ادارهــا الناق ــه بارلي ــد الفرنــي اوليفي للناق

السيناريســت ســيد فــؤاد رئيــس املهرجــان، وعــدد مــن النقــاد والصحفيــن.
تحــدث أوليفيــه بارليــه، عــن مفهــوم النقــد مــن خــال تحليلــه لفيلــم االفتتــاح 
"دفــن كوجــو" مؤكــدا ان مشــكلة الفيلــم تكمــن يف الصــور والتــي توحــي بعــدم 
ــاول  ــا نح ــي تجعلن ــتقرار الت ــدم االس ــن ع ــة م ــق حال ــم، وخل ــتقرار والفه االس

التخلــص مــن حالــة االرتبــاك .
ويضيــف اوليفيــه: أن الهــدف الرئيــى مــن النقــد هــو ربــط االشــياء ببعضهــا، 
ــه  ــد أو ســئ، ولكن ــم جي ــأن الفيل ــه ب واملشــاهد اليكــون ناقــدا إذا عــر عــن رأي
يكــون نقــدا حينــام يكــون لديــه تفكــره الخــاص حــول الفيلــم مــن خــال تحليــل 
ــا  ــايض وامن ــر أو ق ــت خب ــد لس ــا كناق ــع:" ان ــم، وتاب ــات الفيل ــورة وجاملي الص
ــذا  ــل ه ــر وتحلي ــع تفس ــه ىف وض ــا املك ــتى وم ــتخدام ادواىت ودراس ــوم باس اق
الفيلــم ويجلعنــى اســأل نفــى كيــف اســتطيع فهــم فيلــم مــن ثقافــة و نشــأة 
مختلفــة، لصنــاع الفيلــم ومــن الخطــأ ان أحكــم عــى االمــور مــن منظــور ثقافتــى 
ــفل  ــامء باالس ــى ان الس ــورة، مبعن ــب الص ــال" قل ــبيل املث ــى س ــخصية، وع الش
ــر مــن التفســرات ومنهــا أن الواقــع مقلــوب  ــه الكث والبحــر فــوق"، وهــذا لدي
وأيضــا هــذا يأخذنــا ايل ان افريقيــا مــن البــاد التــى تــم اســتعامرها وانــا خلفيتــى 
ونشــأىت ىف فرنســا، وهــى بــاد اســتعمرت افريقيــا مــن قبــل، وهــذا واقــع الميكــن 

تجاهلــه.
ــدر  ــس بق ــن لي ــتعامر ولك ــن االس ــام ع ــدم اف ــا تق ــه، ان افريقي ــد اوليفي واك
الســينام الغربيــة التــى تتحــدث عــن االســتعامر االفريقــى اكــر، ولكــن بطريقتهــا 
الخاصــة ىف فــرض صــورة البطــل االبيــض الــذى يســاعد وينقــذ الشــخص االفريقى.

سالى الجناينى

»السينما 
األفريقية فى 

االلفية الثالثة«  

مفهوم النقد 
السينمائى فى 
محاضرة للناقد 
الفرنسى

مديحة حجازى: الكتاب بانوراما 
متكاملة عن السينما االفريقية

أوليفييه.. أفريقيا تقدم أفالمًا عن االستعمار 
ولكن ليس بقدر السينما الغربية

أوليفييه بارليه

المحارب الضائع
فاطمة نبيل

تكتب:

ــداث  ــكان أح ــرح« م ــيب ف ــرج »نس ــدد املخ يح
فيلمــه » Lost warrior املحــارب الضائــع” بــن 
ــة  ــدن، والعاصمــة الصومالي ــة لن العاصمــة اإلنجليزي
ــن  ــا م ــة م ــا يف مرحل ــال الحق ــم االنتق مقديشــيو، ث
الفيلــم إىل العاصمــة الكينيــة نــرويب، حيــث اســتطاع 

ــي أخــرا.  ــم التاق بطــا الفيل
لكــن هــذا التحديــد املــكاين الدقيــق ال يعنــي 
حــر الفيلــم يف هــذه األماكــن فقــط، أو حــر 
ــر؛  ــة أك ــب، فاألزم ــن فحس ــؤالء البطل ــه يف ه أزمت
ــة  ــدول األفريقي ــري ال ــم مهاج ــمل معظ ــد لتش ومتت
ــم  ــن جحي ــا م ــا هرب ــروا إىل أورب ــن ف ــرة الذي الفق
الحــرب أو الفقــر أو حتــى بحثــا عــن مســتقبل 
أفضــل ألطفالهــم الصغــار، لكــن ماضيهــم األفريقــي 
ظــل يطاردهــم، فــا املجتمــع الجديــد املتحــر 
قبــل بهــم كــام يفــرتض بــه، وال ســمحت لهــم دولهــم 
ــن. ــاج وســط أهلهــم األصلي األوىل بالعــودة واالندم

ــه »محمــد«،  ــف بطلي ــم خل ــع الفيل ــي صان يختف
وزوجتــه »فتحــي« املشــتتن بــن لنــدن، ومقديشــيو، 
ونــرويب. لكنــه ياحقهــم بكامرتــه يف كل تفاصيلهــم 
الخاصــة والحميميــة، حتــى يــكاد املشــاهد ينــى أن 

هــذا فيلــام تســجيليا باألســاس.
ــح  ــب ويصب ــراع إىل أن تغي ــرا بال تلتصــق الكام
الــراع هــو كل املحتــوى؛ »محمــد« يف رصاعــه مــن 
أجــل العــودة إىل بريطانيــا التــي لفظتــه، ومل تعتــره 
ــع  ــل أن يجتم ــى أم ــدا، ع ــا أب ــن مواطنيه واحــدا م
شــمله مجــددا بزوجتــه وطفلــه الــذي مل يــراه منــذ 
ــي« ضــد تشــويه هويتهــا  والدتــه. ورصاع ف«فتح
ســواء يف بلــد املنفى/املهجــر او مــع زوجهــا الــذي ال 
ــة مشــتته. يتابــع  يســتطيع أن يصبــح ضلعــا يف عائل
ــد إىل الصومــال قــرا، وســط رفــض  »محمــد« العائ
لنــدن مجــددا، واملتســامحة  عائلتــه لعودتــه إىل 

أصــويل.  لتنظيــم  انضاممــه  بســبب  معــه  فقــط 
ــايب«  ــذا »اإلره ــخص ه ــة ش ــرا معرف ــاول الكام تح
ــابقة  ــة س ــكام مطلق ــط، أو أح ــة، أو تنمي دون قولب
ــه  ــي الزمت ــه الت ــن أزمت ــد ع ــي محم ــز. يح التجهي
منــذ طفولتــه، متخليــا عــن كل تحفــظ، مبديــا 

ــه. ــر ب ــا م ــل م ــادرة يف تحلي شــجاعة ن
وأوقــات  زوجتــه،  مــع  مشــاجراته  وتتابــع 
ــن  ــة، وســعيه م ــم املحب ــات تبادله ــام، وأوق خصامه
ــه  ــع محاميت ــه م ــدن، محداثات ــودة إىل لن ــل الع أج
عــر ســكيب للــم شــمل عــى عائلتــه، يتمكــن 
ــن  ــتخلص م ــي مس ــؤال درام ــرح س ــن ط ــم م الفيل
واقــع حقيقــي معــاش وليــس مؤلــف: كيــف تضيــق 
العاصمــة الفســيحة بــه كبطــل تراجيــدي أخطــأ 

ــل؟  ــا ح ــه ب ــأه يازم ــل خط وظ
الزوجــة  املخــرج  يتابــع  آخــر  جانــب  عــى 
»فتحــي« يف عنايتهــا بالطفــل الــذي أنجبتــه قبــل أن 
تتــم عامهــا الثامــن عــر، وظــروف عيشــها الصعبــة 
يف منــزل عائلتهــا املزدحــم، وتعرضهــا للعنريــة مــن 
املجتمــع الريطــاين الــذي الزال يطالبهــا بالعــودة إىل 
حيــث أتــت، غــر متقبــا حجابهــا أو لــون برتهــا.

هــذا االهتــامم باإليقــاع املتــوازن املتنقــل بــن 
لنــدن ومقديشــيو هــو أســاس رؤيــة فــرح لفيلمــه ؛ 
فمحمــد وفتحــي كاهــام ضحايــا ألفكارهــم، وأفــكار 
ــع  ــد بق ــم يف أش ــدا منه ــاش واح ــم، وإن ع عائاته
العــامل ظاميــة، وبقــى اآلخــر يف أشــدها مدنيــة 

ــراًء. ــراً وث وتح
ــب  ــامم بالجان ــه االهت ــب علي ــك يغل ــو يف ذل وه
اإلشــارة  مــع  املعقــدة،  عاقتهــام  مــن  الجــاميل 
التــي  واالقتصاديــة  السياســية  بادهــم  ألوضــاع 
قادتهــم إىل هــذه النقطــة، لكــن دون إفــراط يجعــل 

الفيلــم يأخــذ منحــى اخباريــا.

ــاء  ــق الصــويت، واالكتف ــاب التعلي ــة إىل غي باإلضاف
ــخ  ــي تخــر املشــاهد بعضــا مــن تاري ــن الت بالعناوي
ــا  ــى الشــخصيات..ال توجــه حديثه الشــخصيات، حت
لصانــع العمل/املتلقــي ألن مــا يهــم املخــرج هــو مــا 
ــره عــى شــخصياته  وراء الحــدث محــل النقــاش وآث

ومشــاعرهم. 
ومــع انتقــال بطــي الفيلــم مــن مدنهــام إىل كينيــا 
ــف  ــو األضع ــا ه ــة، رمب ــد يف القص ــل جدي ــدأ فص يب

فيهــا.
ــه  ــا أرق ــذي طامل ــؤال ال ــن الس ــد ع ــر محم ويع
ــه، كيــف لهــا  ــا والدت بأكــر الطــرق مبــارشة، مخاطب
ــه،  ــدا ال يعرف ــر يف بل ــا الصغ ــن طفله ــى ع أن تتخ
ــه،  ــة هروب ــازم لعملي ــال ال ــه امل ــر ل ــف ال توف وكي
واألســوء كيــف تلومــه اليــوم عــى تقصــره يف صاتــه 

ــا. ــي ميــر به ــه الت ــة التي يف وســط رحل
ــكلتهام  ــد مش ــذايت ض ــن ال ــول رصاع البطل ويتح
الكــرى إىل أن يصبــح رصاعــا بينهــام؛ فمحمــد ال يريد 
البنــه »يــارس« أن يــرتيب بعيــدا عــن أبويــه كــام عــاش 
هــو عندمــا أبعــده والديــه عــن الصومــال إىل لنــدن 
ــت  ــاك، فكان ــرة هن ــرب الدائ ــن الح ــه م ــا علي خوف
ــم  ــجن، ث ــه الس ــدرات ودخول ــه املخ ــة إدمان النتيج
ــام  ــة، بين ــباب« املتطرف ــة »الش ــه إىل جامع انضامم
ــا حيــث  ــا إىل أفريقي ــد فتحــي العــودة بطفله ال تري
والفقــر  التخلــف  وســط  بالعيــش  عليــه  يقــي 

ــة. ــروب األهلي والح
هــذا الــراع الــذي ال متلــك إال أن تتعاطــف مــع 
طرفيــه، ألن لكاهــام حجتــه الوجيهــة، ال ميلــك معــه 
ــودة  ــة مفتوحــة بع ــرتك النهاي ــرح إال أن ي نســيب ف
فتحــي إىل لنــدن ومعهــا الطفــل، بينــام يظــل محمــد 
ــا  ــك ح ــرح – ال ميل ــه – ف ــي إلن ــتاته األفريق يف ش

لهــذه األزمــة، وكذلــك املشــاهد. 

الوثائقية الشعرية



A special film program for the 
governorate of Qena and inter-
views with the stars of the festi-
val at the open theater of South 
Valley University.

In the presence of more than 
6,000 spectators, Prof. Dr. Mo-
hamed Aboul-Fadel Badran, 
Vice-President of South Valley 
University, Screenwriter Sayed 
Fouad, President of the Luxor Af-
rican Film Festival, and head of 
the syndicate of cinematic pro-
fessions, director Mosaad Fou-
da, inaugurated the extension of 
LAFF to Qena Governorate, which 
includes African film screenings 
and a busy program of events 
and interviews with the stars.

The opening ceremony of the 
program of LAFF was held at the 
open theater of South Valley 
University, with honoring the 
superstar Lebleba, and award-
ing her the university’s shield 
by the Vice President of the 
University, Prof. Dr. Mohammed 
Aboul-Fadel Badran, as well as 
the head of the syndicate of 
cinematic professions, direc-
tor Massad Foda who thanked 

the university administration 
and gave a speech to students 
highlighting the greatness of 
this event and its importance to 
communicate with the new gen-
erations through art, as well as 
communicating with our moth-
er continent, and that this is a 
great success for Luxor African 
Film Festival by extending its 
activities to anther province, 
“Qena”, which is a 50 minute 
drive from Luxor.

Screenwriter Sayed Fouad, the 
president of the festival, was 
also honored and was awarded 
the shield of the university in 
the presence of 6,000 students, 
all of whom interacted with the 
event. He said a speech in which 
he expressed his happiness to 
be in the presence of this large 
gathering, and thanked the stu-
dents, the university president 
Prof. Dr. Abbas Mohamed Mo-
hamed Mansour, and the vice 
president Prof. Dr. Mohamed 
Aboul-Fadel Badran.

Superstar Lebleba interacted 
with the students and sang one 
of her songs, and during a talent 
show for the students, one of 
them sang her song “In Arabic, 
I love You” which she sang in 
the film “The Devil Who Loved 
Me”, during which Lebleba went 
on the stage and sang the song 
with her, and  thanked her as 
well as all the students and had 
her pictures taken with her and 
said: “I love the audience of Up-
per Egypt and I sang for them a 
lot and toured in all the gover-
norates of Upper Egypt.

In the presence of 6,000 spectators :
Luxor African Film Festival extends to Qena 

Governorate, and honors Lebleba, Massad Fouda 
and Sayed Fouad at South Valley University
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