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ثقافة وناس

«يا مال الشام»…
شكرًا «بيت الدين»!
بيار أبي صعب
تشيلو مراد سونغو يشق بآهاته الحزينة ليل بيت الدين.
يحاور لينا شاماميان ،بفستانها االبيض ،املتأللئ ،الطالع من
ألف ليلة« .فستان العروس» أربك حركتها في البدايةّ ،
فشدتنا
ّ
سورية خجول
إليها أكثر إذ استعدنا االطالالت االولى ملغنية
أدهشتنا بنبرة صوتها وقوته قبل سنوات ليست بالبعيدة .لينا
التي نضجت ،تقف أمامنا اآلن في قصر املير بشير ،بشعرها
األصهب «الفريزيه» العبيّ ،
وتؤدي «آ كابيال» (بال مرافقة)
«أورور /شهرزاد» ،وهي تنقر على آلة السانسوال في حضنها،
تهويدة كان والدها يغنيها لها باألرمنية كي تنام .نوع من «يال
ّ
تنام» ،لكن طير الحمام ال ُيذبح هنا ،بل يطير إلى البلد املعذب
ليستعيد الزمن الضائع… ستهديها إلى أطفال سوريا كي
يستعيدوا ذات يوم سعادتهم ،ويناموا أخيرًا تحت سماء وطن
تغمره الطمأنينة («يا طير الحمام ،طير وخود لحلب السالم»).
أهدتها أيضًا إلى أطفال العالم ،إلى أطفال فسلطني ولبنان،
وكل الذين يفتقدون العدالة والسالم .قبلها ،شربل روحانا
الذي بدأ بـ «الحدو» («…ويا صواتنا غني االمل /وانشالله بكرا
فرحانني») قال أيضًا كالمًا عن الراهن النازف ،وعن الالجئني
الذين يتساوون في البؤس مع اللبنانيني .بعد قليل ،في الجزء
الثالث من األمسية ،ستتكرر هذه اللحظات السحرية حني
شمة بيانو ألكسندر غروغ ،فيبعثان ّ
يحاور عود نصير ّ
سيد
ّ
درويش «زوروني» في سياق مقطوعة «من الذاكرة» ،يرصعها
ّ
املؤلف وعازف العود العراقي بألحان تراثية قبل أن ّ
ينوع عليها
بمقطوعات من تأليفه.
كل ذلك كان ليلة السبت ،في سهرة نادرة من سهرات
«مهرجانات بيت الدين» ،بعنوان «يا مال الشام» .سهرة
ّ
استثنائية ضمن ويك اند استثنائي في صيف لبنان ،٢٠١٦
بدأ الجمعة في «بعلبك» مع كركال «ع طريق الحرير» (لوال
صعود أمني الجميل غير املبرر إلى املسرح في الختام ،مغتصبًا
املشاهدين الذين لم يأتوا للقائه وسماع درره عن «املقاومة
بالفن والثقافة») ،وانتهت أمس األحد في «بيبلوس» مع الجوهرة
السمراء غرايس جونز التي أدخلتنا في نوبة من الحنني إلى
ّ
ّ
سحرية،
الثمانينيات .لقد ركبت لنا لجنة «بيت الدين» ،خلطة
تحت عنوان احياء التراث الشرقي ،على يد فنانني مكرسني من
الجيل الجديد ،من العراق وسوريا ولبنان ،وعلى شكل ّ
تحية
إلى الشام ،جارتنا الجريح .تمحور البرنامج حول املؤلفني/
املؤدين الثالثة :شربل روحانا (عود) ،ونصير ّ
شمة (عود)،
ولينا شاماميان (غناء) ،رافقتهم فرقتان موسيقيتان بقيادة
ّ
الكندية،
املايسترا كاتيا مقدسي وورن :أوركسترا «أوكتيكو»
ّ
ّ
الشرقية.
اللبنانية
واألوركسترا
شربل روحانا املمعن في الفولكلور اللبناني ،أخذنا إلى القرن
الحادي عشر للقاء ابن حمديس الصقلي يغني لوعة الحب
ّ
الواقعية النقدية ،وأبرزها
املقهور ،وعاد بنا إلى قفشات أغنياته
«بالعربي» .لينا ّأدت بعض أغنيات آخر ألبوماتها «غزل البنات»
( ،)2013بعضها من توزيعها وتلحينها ،إلى جانب قصائد
ماهر صبرا ،وألحان غوكسيل بكتاغير .طبعًا من دون أن تهمل
التراث (لو كان قلبي معي ،ملا بدا يتثنى) ،بأداء خاص ونفس
اوبرالي وبصوتها الحاد املطواع وقدراتها على التلوين ،وتوزيع
ّ
حميمي خاص .نصير ّ
العراقية للعود ،بدا
شمة ،ابن املدرسة
ّ
ّ
مسيطرًا على فنه وتقنيته القوية ،أكثر من أي وقت مضى.
مؤلفاته التي عزفتها االوركسترا ،مغمسة في جراح العراق
(احدى املقطوعات مهداة إلى شهداء الكرادة) ،عابقة بروح
الشرق ،تليق بأعظم االوركسترات ،وتفريداته على العود حنونة
قاطعة .وفي القسم األخير الذي كان ينتظره الجهور ،تشارك
الثالثي في اداء أغنيات ّ
تراثية ـ ـ «من بالد الشام» كما يقول
البرنامج ـ ـ يا رايحني ع حلب ،يا مال الشام ،قدك املياس ،فوق
ّ
ّ
الشعبية لالحتفال!
النخل… إنها الذروة
إذا كان دور املهرجانات الكبرى أن تخاطر ،أن تبادر ،أن تلعب
دورًا في انتاج عروض لبنانية وعربية خاصة بها ،فال يمكننا
اال ان نرفع قبعتنا لـ «مهرجانات ببت الدين الدولية» على هذه
الرحلة الشيقة التي دعتنا اليها في شعاب الذاكرة املوسيقية
املشرقية ،عبر أمسية «يا مال الشام» .لقد جمع املهرجان
املوسيقي اللبناني وعازف العود شربل روحانا ،املوسيقي
العراقي وعازف العود نصير ّ
شمة ،وأخيرًا املغنية السورية
األرمنية لينا شاماميان التي بدأت في السنوات األخيرة في
التأليف والتوزيع .هذه الخلطة السحرية اعطتنا امسية ستبقى
ً
في الذاكرة طويال ،أمسية من املتعة والحنني واعادة امتالك
الذاكرة واملجاهرة بالهوية الحضارية في لحظة الهمجية التي
تحدق باملنطقة ...إضافة إلى البعد الفني ـ ـ الحضاري ،ألمسية
بيت الدين أيضًا بعد سياسي ـ ـ اخالقي :التضامن مع سوريا
الجريحة ،من دون متاجرات رخيصة ومحاوالت احتواء
لصالح الخطاب املعولم الذي يتقيأ علينا «ربيعًا عربيًا» مزيفًا
َ
أجوف كل صباح وكل مساء .تحية بيت الدين هي من القلب،
الى شعب جريح مشرد ،دفع ثمنًا غاليًا بسبب فجور «العالم
الحر» .وقد وجه التريو نصير شربل لينا تحية الى شعوبنا
الجريحة ،من فلسطني الى العراق .وتضامنوا مع الالجئني
ً
بصفتهم اهال وأخوة ،ال عبئًا وخطرًا داهمًا كما يحاول أن
يشيع بعض تجار الخوف والتعصب في الطبقة السياسية
اللبنانية.

سينما

مهرجان وهران 2016

هواجس الفرد وهلع الحروب األهلية
علي وجيه
ب ــاف ـت ـت ــاح الـ ـ ـ ــدورة ال ـت ــاس ـع ــة مــن
«مهرجان وهــران الدولي للفيلم
ال ـع ــرب ــي» ( 27 – 22يــول ـيــو) في
«مسرح عبد القادر علولة» ،يثبت
الـ ـح ــدث ال ـس ـي ـن ـمــائــي األبـ ـ ــرز فــي
الجزائر استقراره واستمراره في
التخصص .مكان االفتتاح ّ
ّ
تغير.
ّ
ّ
املدة تقلصت إلى النصف قياسًا
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدورات الـ ـس ــابـ ـق ــة .م ـح ــاف ــظ
(رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس) امل ـ ـه ـ ــرج ـ ــان الـ ـش ــاع ّــر
ّ
ـف ّ تأثر
إبــراهـيــم صــديـقــي لــم يـخـ ِ
املـ ـه ــرج ــان ب ـس ـي ــاس ــة ال ـت ـق ــش ــف،
الـ ـت ــي ط ــاول ــت امل ـش ـه ــد ال ـث ـقــافــي
األم ـيــر عـبــد ال ـق ــادر .مع
فــي ب ـ
ـاد ّ
ّ
ذلــك ،أكــد أنــه يجري «فــي ظــروف
عادية» .حديث وزيــر الثقافة عز
ال ــدي ــن م ـي ـه ــوب ــي ع ــن «م ــراج ـع ــة
مـنـظــومــة الـسـيـنـمــا ال ـجــزائــريــة»،
وأه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا،
و«إعــادة تهيئة البنية التحتية»
فــائــق األه ـمـ ّـيــة .وج ــود مـهــرجــان
عـ ـ ــربـ ـ ــي م ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ب ـس ـي ـن ـم ــا
املنطقة ضروري ،مع برمجة ّ
بي
ّ
ّ
صديقي أنها «تعكس في أغلبها
الــواقــع العربي والــراهــن .تتناول
م ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــاإلن ـ ـ ًسـ ــان
ومـ ــا ي ـع ـي ـشــه ح ـق ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـت ـك ـلــم ع ــن تـطـلـعــات
ال ـش ـبــاب وال ـش ـع ــوب ،ومــواضـيــع
أخـ ـ ـ ــرى» .امل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ال ـجــديــد
اإلع ــام ــي م ـح ـمــد ع ـ ــال ،يـمـتـلــك
طموحًا ينطلق من دعم السينما
ً
الجزائرية ،وصوال إلى االحتفاء
بشكسبير ،مرورًا بجديد العدسة
ّ
العربية املفتوحة على هواجس
ال ـ ـف ـ ــرد واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب الـ ـس ــاح ــات
وه ـلــع ال ـح ــروب األه ـلـ ّـيــة .وه ــران
هــي «الـبــاهـيــة» املـسـتــرخـيــة على
ساحل املتوسط .موسيقى الراي
ّ
ّ
الشعبية في كل مكان.
واألغاني
ّ
ص ـح ـيــح أن م ـكــانــة ابـ ــن املــدي ـنــة
األشـهــر «الـشــاب خــالــد» ّ
مقدسة،
ّ
إال أن هـ ـ ـن ـ ــاك أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ف ــرض ــت
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن األج ـ ـيـ ــال ال ــاح ـق ــة،
م ـث ــل «ال ـ ـشـ ــاب بـ ـ ــال» و«الـ ـش ــاب
حسني» .هنا ،تفوح رائحة ألبير
كــامــو ( ،)1960 – 1913إذ كتب
«ال ـطــاعــون» و«ال ـغ ــري ــب» .صفية
ال ـ ـع ـ ـمـ ــري وف ـ ـ ـ ـ ــاروق الـ ـفـ ـيـ ـش ــاوي
وأي ـ ـ ـمـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــدان وآس ـ ـ ـ ــر ي ــاس ــن
وي ــوس ــف ال ـخ ــال ون ـي ـكــول ســابــا
وغـيــرهــم مــن ضـيــوف املـهــرجــان،
على موعد مع جبل «مرجاجو»
ال ـك ــاش ــف ل ـل ـمــدي ـنــة ،عـ ـب ــورًا إل ــى
ج ــان ــب ق ـل ـعــة وك ـن ـي ـســة «ســان ـتــا
كـ ـ ـ ـ ـ ــروز» .ال ـ ــرق ـ ــص عـ ـل ــى أغ ــان ــي
«الـفـقـيــرات» وإي ـقــاع «الطبابلة»
ف ــي مــولــد «س ـي ــدي عـبــد ال ـق ــادر»
تجربة ال ّ
تفوت.
 34فيلمًا مــن  14دول ــة ،تتنافس
عـلــى ال ــوه ــر (األسـ ــد ف ــي املـحـكـ ّـيــة
ال ــوه ــرانـ ـي ــة) ال ــذهـ ـب ــي ف ــي ث ــاث
مـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات رس ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة :األف ـ ـ ـ ــام
ال ــروائ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة ( 12فـيـلـمــا)،
واألفـ ــام الــروائ ـيــة الـقـصـيــرة (12
فـيـلـمــا) ،واألف ـ ــام الــوثــائـقـيــة (10
ُ
أف ـ ـ ـ ــام) .خ ـ ـ ــارج املـ ـن ــافـ ـس ــة ،ت ـق ــام
ثــاث تـظــاهــرات« .ع ــروض الهواء
ال ـط ـل ــق» ( 16ف ـي ـل ـمــا) ت ـق ـتــرح في
معظمها مختارات من السينماتك
الجزائري ،مثل «مسخرة» ()2008
إلل ـ ـ ـيـ ـ ــاس سـ ـ ــالـ ـ ــم ،و«ب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــون»
القانون»
( )2006و«خارجون عن
ً
( )2010لرشيد بــوشــارب ،إضافة
إل ـ ــى ع ـن ــاوي ــن ع ــرب ـ ّـي ــة م ـث ــل «أن ــا
وأنــت ّ
وأم ــي وأب ــي» ( )2016لعبد
اللطيف عبد الحميد .في جديده،
ي ـ ــدل ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري
ب ـش ـهــادتــه ع ــن ال ـح ــرب املـسـتـعــرة
ال ـت ــي تـعـيـشـهــا بـ ـ ــاده .ه ــي املـ ـ ّـرة

يالحق رشيد
بوشارب أمًا
بلجيكية
تقرر السفر
إلى سوريا
إلنقاذ ابنتها
من براثن
ّ
التطرف

األولـ ــى ال ـتــي ي ـخــوض فـيـهــا عبد
ً
الحميد املستنقع مباشرة ،بعدما
شريطه السابق «العاشق»
أنهى
ّ
( ،2012ت ــأخ ــر ع ــرض ــه إلـ ــى ع ــام
 )2015بـ ـهـ ـت ــاف «واحـ ـ ـ ـ ــد واح ـ ــد
واحـ ــد ،الـشـعــب ال ـس ــوري واح ــد».
ّ
تضم
«بانوراما الفيلم القصير»
 8أشرطة« .جسر إلى قسنطينة»
تـ ـق ـ ّـدم  3أف ـ ــام أن ـت ـجــت ف ــي إط ــار
«ق ـس ـن ـط ـي ـن ــة ع ــاصـ ـم ــة ال ـث ـق ــاف ــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة  ،»2015هـ ـ ــي« :وسـ ــط
الــدار» لسيد علي مازيف ،و«اللــة
زب ـيــدة ونـ ــاس» لـســوســن معالج،
و«الـ ـ ـب ـ ــوغ ـ ــي» ل ـع ـل ــي عـ ـيـ ـس ــاوي.
«وهران  »2016يحتفل بمرور ّ 50
ّ
يصر أنها
عامًا (موقع املهرجان
 )60عـلــى إن ـتــاج تحفة اإليـطــالــي
ج ـي ـل ــو ب ــونـ ـتـ ـيـ ـك ــورف ــو «م ـع ــرك ــة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر» (األسـ ـ ـ ــد ال ــذهـ ـب ــي فــي
مـهــرجــان الـبـنــدقـيــة  ،)1966التي
ت ـسـ ّـجــل ك ـف ــاح ال ـج ــزائ ــري ــن ضـ ّـد
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار الـ ـف ــرنـ ـس ــي .يـحـيــي
الــذكــرى  40إلن ـتــاج كــل مــن «عمر
قتالتو» ملــرزاق عـلــواش ،و«عــودة
االب ــن ال ـض ــال» لـيــوســف شــاهــن،
الذي أسهمت الجزائر في إنتاجه،
وش ــارك السيناريست الجزائري
فاروق بلوفة في كتابة حواره إلى
ج ــان ــب صـ ــاح ج ــاه ــن وشــاهــن
نـ ـفـ ـس ــه .وه ـ ـ ـ ــران ت ـ ـكـ ـ ّـرم أبـ ـن ــاء ه ــا
«حـ ـمـ ـي ــد ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى وح ـ ــزي ـ ــم»،
ث ــاث ــي ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
ال ـف ـك ــاه ـي ــة «بـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدود» ،ال ـت ــي
رس ـم ــت االب ـت ـس ــام ــة ع ـل ــى وج ــوه
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــريـ ـ ــن أي ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـش ــري ــة
ال ـســوداء .كــذلــك ،يـ ّ
ـوجــه املهرجان
ً
تحية لسينمائيني رحــا أخـيـرًا:
السوري نبيل املالح ،والجزائري
محمد سليم رياض.
السينمائي السوري محمد ملص
ي ـ ـ ــرأس ل ـج ـن ــة ت ـح ـك ـي ــم م ـســاب ـقــة
األف ــام الــروائـيــة الطويلة .رشيد
ب ــوش ــارب ي ـشــارك بـجــديــده الــذي
ل ــم ي ــام ــس ال ـتــوق ـعــات «ال ـطــريــق
إل ـ ــى إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول» ( 92د .).األم
البلجيكية تـهـلــع إلقـ ــدام ابنتها
عـلــى الـسـفــر إل ــى س ــوري ــا ،فـتـقـ ّـرر
الـلـحــاق بـهــا إلنـقــاذهــا مــن بــراثــن
ّ
التطرف .لطفي بوشوشي حاضر
بـبــاكــورتــه الــروائ ـيــة «الـبـئــر» (90
ّ
د ،).إذ ي ـجــد س ــك ــان إحـ ــدى قــرى
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري أن ـف ـس ـهــم
م ـح ــاص ــري ــن ب ـج ـن ــود االح ـ ـتـ ــال،
ّ
ّ
فكي ّ
العدو
كماشة:
فيقعون بني
في الخارج ،والعطش في الداخل.
الـشــريــط مــرثـيــة ن ـضــال مـحـفــورة
بالوجع ،ومنافس ّ
مدجج بجوائز
م ـس ـق ــط واإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ووج ـ ــدة
املغاربي .ريم األعرج تكمل ثالثية
البلد املضيف بـ «الظل والقنديل»

( 82د .).اب ـن ــة الـ ــروائـ ـ ّـي الـشـهـيــر
واس ـي ـنــي األع ـ ــرج ت ــوث ــق إض ــراب
ال ـط ـل ـبــة  19أي ـ ـ ــار /م ــاي ــو ،1956
وت ـض ـح ـيــات الـنـخـبــة ال ـجــزائــريــة
ّ
امل ـت ـعــل ـمــة ف ــي م ـق ــاوم ــة االح ـت ــال
ّ
الفرنسي .الحرب السورية تحضر
في «بانتظار الخريف» ( 113د).
ّ
وتتبدد»
لـجــود سعيد ،و«فــانـيــة
ّ
( 120د ).لنجدة أنــزور .في األول،
َ
ُيخطف سينمائي من قبل جماعة
ّ
ّ
متطرفة ،فيما تصر قرية حبيبته
عـلــى ال ـح ـيــاة .الـثــانــي ّ
رد مباشر
على إرهاب «داعش» وممارساته.
مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـص ــل مـ ـي ــرج ــان بــو
شعيا بـ «فيلم كتير كبير» (107
د .).ش ــري ــط م ـح ـك ــم ان ـط ـل ــق مــن
«مهرجان تورونتو» وحاز ذهبية
م ــراك ــش .م ـنــاخ عـصــابــاتــي ّ
متبل
بــال ـطــائ ـف ـيــة والـ ـعـ ـن ــف وت ـ ّ
ـوح ــش

ّ
السورية تحضر
الحرب
في «بانتظار الخريف»
لجود سعيد ،و«فانية
ّ
وتتبدد» لنجدة أنزور

اإلعالم ،يجيد التعبير عن عبثية
الـ ــواقـ ــع ال ـل ـب ـنــانــي وت ـنــاق ـضــاتــه.
ع ـمــر ش ــرق ــاوي أث ـ ــار ال ـك ـث ـيــر من
الـجــدل بفيلمه املنهك لألعصاب
«املدينة» ( 90د ،).إثر عرضه األول
ضـمــن مـســابـقــة «م ـهــرجــان دبــي»
ال ـف ــائ ــت .م ــن دون ح ـقــن مــورفــن
مبررات درامية أحيانًاّ ،
أو ّ
يعري
هــذه املنطقة امللعونة من العالم.
رؤية مظلمة قد ال تروق البعض،
محمولة على تيمة «الـعــودة إلى
البيت» .السينمائي يقيم ويعمل
وي ـط ـ ّـور نـفـســه ف ــي الـ ـخ ــارج ،قبل
أن ي ـق ـ ّـرر االل ـت ـف ــات إل ــى ال ـج ــذور،
وق ـ ـ ـ ــراءة األوط ـ ـ ـ ــان وال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة مــن
منظور مختلف :لنعاين األضرار
ـى األرض .شـ ــرقـ ــاوي يـكـتــب
ع ـل ـ ّ
ويمثل ويقترح سينماتوغرافيا
الفـ ـت ــة .م ـج ـه ــود ه ــائ ــل ال يـعـيـبــه
ّ
سـ ـ ـ ــوى ال ـ ـت ـ ـشـ ــظـ ــي وال ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـرعـ ــات
امل ـ ـب ـ ـتـ ــورة فـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو .فــي
باكورته الروائية «صمت الراعي»
( 104د ،).يعتصر الـعــراقــي رعــد
م ـش ـتــت الـ ــذاكـ ــرة امل ـث ـق ـلــة ب ـم ــرارة
الـنـظــام ال ـســابــق ،مستعيدًا هــول
اإلع ـ ــدام ـ ــات ال ـج ـمــاع ـيــة وامل ـقــابــر
ال ـص ـحــراويــة .الـصـغـيــرة «زه ــرة»

تــدفــع ثـمــن االس ـت ـبــداد الحكومي
والـ ـعـ ـش ــائ ــري ،وصـ ـم ــت ال ـشــاهــد
ّ
املصرية هالة
الوحيد على ذلــك.
خـ ـلـ ـي ــل تـ ـتـ ـل ــو ب ـ ـيـ ــان «ال ـ ـغـ ــابـ ــة»
عـ ــن ث ـ ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر مـ ــن خ ــال
«نـ ـ ـ ـ ّـوارة» ( 122د ،).ال ـتــي تشهد
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوت ال ـط ـب ـق ــي املـ ــرعـ ــب بــن
حــارتـهــا املـنـسـ ّـيــة و«كــوم ـبــاونــد»
ال ـف ـي ــا الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم أص ـحــاب ـهــا.
باستثناء حلم ساذج باإلفادة من
اسـتــرداد أمــوال منهوبة في عهد
ـأت ال ـثــورة
ال ـن ـظــام ال ـســابــق ،لــم ت ـ ِ
بجديد إلى عالم «ن ـ ّـوارة» الزاخر
ب ــال ـش ـق ــاء .طـ ــرح ال ي ـش ـب ّــه ذات ـي ــة
إبــراه ـيــم ال ـب ـطــوط ،ب ــل إنـ ــه أق ــرب
إلى «فرش وغطا» ( )2013ألحمد
ع ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ،ف ـي ـم ــا ي ـ ـحـ ــاول «ب ـعــد
امل ــوق ـع ــة» ( )2012ل ـي ـســري نصر
الله التوفيق بني التوجهني ،ولو
من منظور آخرّ .
«نوارة» منتشلة
مـ ــن واقـ ـعـ ـي ــة روس ـي ـل ـي ـن ــي ودي
سـيـكــا وفـيـسـكــونـتــي اإلي ـطــال ـيــة،
واس ـت ـمــرار لــواقـعـيــة مـحـمــد خــان
وع ـ ــاط ـ ــف ال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــب وداود ع ـبــد
ال ـسـ ّـيــد وخ ـي ــري بـ ـش ــارة ،ب ــأل ــوان
أخ ـ ـ ــرى وصـ ـ ـ ــورة ح ــدي ـث ــة تـبـعــث
ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل ،رغ ـ ــم أل ـ ــم ال ـط ــرح
وال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة امل ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة« .ص ــائ ــد
الجوائز» اإلماراتي سعيد ساملني
يرافق الفتى سلطان الذي يبحث
ع ــن ج ـ ّـدت ــه ف ــي «س ــاي ــر ال ـج ـن ــة».
فيلم طــريــق يـحــافــظ عـلــى وصفة
العوائق واملــواقــف الغريبة خالل
الرحلة من أبو ظبي إلى الفجيرة.
هـنــاك شبكة لـتـهــريــب املـتـطـ ّـرفــن
إل ــى ســوريــا فــي «خ ـســوف» (102
د ).البـ ــن «املـ ـس ــرح ال ـج ــدي ــد» في
تونس الفاضل الجزيري .أخيرًا،
يفتح املغربي سعيد خالف ملف
أطفال الشوارع في «مسافة ميل»
ّ
( 110د ).بكل عسفه ووحشيته.
ال ـجــزائــري رشـيــد بــن ع ــال يقود
ل ـج ـنــة ت ـح ـك ـيــم م ـس ــاب ـق ــة األف ـ ــام
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة .امل ـنــاف ـســة
تـنـحـصــر ب ــن م ــرش ــح األوسـ ـك ــار
ال ــذك ــي «ال ـس ــام عـلـيــك ي ــا مــريــم»
( 14د ).ل ـبــاســل خ ـل ـيــل ،واملـحـكــم
«ح ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ــاف صـ ـيـ ـف ــا» ( 32د).
لـشــريــف ال ـب ـن ــداري ،والـكــومـيــدي
الحاذق «غصرة» ( 26د ).لجميل
ال ـن ـج ــار .أي ـض ــا ،ي ـش ــارك فـيـلـمــان
سوريان ،هما« :روزنامة» ( 15د).
لنادين تحسني بيك ،و«تساقط»
( 9د ).لعلي العقباني في الوجبة
ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ،ي ـب ــرز «أب ـ ـ ـدًا ل ــم نكن
ً
أطفاال» ( 99د ).للمصري محمود
ّ
سليمان ،مع سجل جوائز دولية
من دبي (أفضل فيلم غير روائي،
وأفضل مخرج) واألقصر وتطوان
وميالنو.

