
سينما

أشرف الحساني

ت املجلة 
ّ
ألكثر من نصف قرٍن، ظل

الـــفـــرنـــســـيـــة »دفـــــاتـــــر الــســيــنــمــا« 
ُمترّبعة   )Cahiers Du Cinema(
على عرش املطبوعات السينمائية األشهر، 
في  السينمائية  للصناعة  اختراقًا  واألكثر 
ج بــأفــاٍم فرنسّية  ـــوِّ

ُ
، ت

ٌ
العالم. مــســاٌر طــويــل

ــفـــات الــنــقــديــة، الــتــي  ـ
َّ
ـــؤل

ُ
عـــــّدة، وبـــعـــشـــرات امل

السينما  تــاريــخ  فــي  مهّمًا  مرجعًا  أضــحــت 
العاملية.

ال يعثر الناقد العربي على مجلٍة سينمائية 
ضاهي »دفاتر السينما« في براعتها، كما 

ُ
ت

فــي زخــمــهــا وحــريــتــهــا ونــقــدهــا وتفكيرها 
ــا  ــ ــهـ ــ ــواراتـ ــ ــا وحـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــغـــطـ وصـــنـــاعـــتـــهـــا وتـ
ومقاالتها، ما جعلها ـ منذ عام 1951 ـ أكثر 
غيابها  ورغـــم  قـــراءة.  السينمائية  املــجــات 
الـــطـــويـــل عـــن مــكــتــبــاٍت وأكــــشــــاٍك مــغــربــّيــة، 
مــنــذ ثمانينيات  ـ  كــثــيــرون  زمــــاء  يــشــتــرك 
الـــقـــرن الــــــ20 ـ مـــع جــهــٍة مــعــنــّيــة بــالــتــوزيــع، 
لــلــحــصــول عــلــى أحـــــدث األعــــــــداد، ومــعــرفــة 
ــاملـــي، والــلــحــظــات  الـــشـــأن الــســيــنــمــائــي الـــعـ
التي تعيشها أفاٌم ونظريات ومفاهيم في 
 تظهر كأبحاٍث 

ْ
ُمختبر النقد الفكري، قبل أن

عنى بالشأن 
ُ
ومقاالت في صحٍف ومواقع ت

السينمائي.
املجلة تتجاوز اليوم كونها مطبوعة علمية، 
 الــســابــع، نــقــدًا وفــكــرًا 

ّ
ــعــنــى بـــأحـــوال الـــفـــن

ُ
ت

 بــاتــت مــصــدرًا مــهــّمــًا للتأريخ 
ْ
وتــوثــيــقــًا، إذ

ــاالت  ــكــ ــا فــيــهــا مــــن قـــضـــايـــا وإشــ  الـــفـــنـــي، ملــ
ـــتـــحـــّركـــة، في 

ُ
ــق بــصــنــاعــة الـــصـــورة امل

ّ
تــتــعــل

لــهــا عاقة  الــحــديــثــة، ومـــن مــقــاالت  الحقبة 
ــا يجعل  بـــســـيـــاقـــاٍت ســيــنــمــائــيــة مــعــّيــنــة، مـ
املجلة مصدرًا للباحث بفضل مخزونها من 
مفاهيم ونظريات وأفكار، قادرة على صوغ 
مـــشـــروٍع فـــكـــرّي، ســنــده الــســيــنــمــا، وعــمــاده 

التجربة.
ال تنتمي املجلة إلى جهٍة فرنسّية رسمية، 
 تتحّرر في التصّورات، 

ْ
ما ساعدها على أن

ــتــخــّيــل. 
ُ
ــعــنــى بـــاالجـــتـــمـــاع، وتــلــتــحــم بــامل

ُ
وت

يساريًا،  بوصفه  التحريري  خطها  يتبّدى 
ال يــهــتــّم بــاألفــام الــرســمــيــة وحــفــاتــهــا، بل 
بطاقة  والتعبير  والتفكير  للنقد  بفضاء 
ــّيــــة حـــــاضـــــرة فـــــي وعــــي  عـــــن أفــــــــــاٍم فــــرنــــســ
االجتماع اإلنساني. من النقد اإليديولوجي 
إلـــى نــظــيــره الــتــفــكــيــكــي، وصــــواًل إلـــى الفكر 
اآلخر، تأرجحت كتاباتها بني هذه األنماط 
فــي صــــوٍغ مــعــرفــّي نــقــدّي وســيــنــمــائــي. في 
ـــ20، مــع اشـــتـــداد أزمــة  ــ الـ سبعينيات الــقــرن 
تطّرف 

ُ
اليسار في العالم، وظهور اليمني امل

كعنصر ثابت وُمضاّد للحداثة والتحديث 
املجلة  بــدت  العالم،  في  الجيوسياسية  في 
ها سياسية أكثر منها سينمائية، رغم 

ّ
كأن

 هذا ساهم في ذيوعها وانتشارها، حتى 
ّ
أن

وفنانني  وسينمائيني  ــاب 
ّ
كــت بلة 

ُ
ق أضحت 

وسياسيني وُمؤّرخني كثيرين.
ي 

ّ
 مــا هــو فن

َّ
تــجــاوز خطها الــتــحــريــري كـــل

تفكيكي  نـــقـــٍد  فـــي  ــقـــّرت  ــتـ اسـ  
ْ
إذ ــالـــي،  وجـــمـ

)مـــرحـــلـــة ســــيــــرج دانـــــــــي(، قــــوامــــه الـــســـيـــاق 
الــتــاريــخــي، ونــســقــه مـــشـــدوٌد إلـــى مــمــارســة 
ُيفّكك  فــكــرّي  نقٍد  إقــامــة  فــي  لة 

ّ
ُمتمث فكرية، 

ــاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــفـــيـــلـــم، وُبــــنــــاه  ــيــ الــــســ
ــورة وعــاقــاتــهــا  ــاط الــــصــ ــمــ الـــبـــصـــريـــة، وأنــ
لذلك،  والــوجــود.  والتاريخ  الجسد  بأسئلة 
عّد هذه التجربة أغنى املراحل التاريخية 

ُ
ت

، فسيرج داني )1944 ـ 1992( لم يعمل 
ً
جودة

على تكريس األفكار واملفاهيم والنظريات، 

بــل عــلــى تــثــويــر الــفــكــر فــيــهــا، وجعلها أفقًا 
فكريًا أكثر منه نقديا أو إعاميا.

رغـــم الــســيــاق الــتــاريــخــي الـــذي ظــهــرت فيه، 
ودورهــــــا فـــي تــفــعــيــل الــحــيــاة الــســيــنــمــائــيــة 
ــنـــمـــا«  ــيـ الــــفــــرنــــســــيــــة، تـــــبـــــدو »دفـــــــاتـــــــر الـــسـ
ــهــا تــعــيــش عــلــى وقـــع أمــجــادهــا، 

ّ
الـــيـــوم كــأن

ــا، وارتــــــبــــــاك  ــ ــهـ ــ ــــاالتـ ــقـ ــ ــعــــف مـ ال بـــســـبـــب ضــ
لتاشي  بــل  أحيانًا،  وبساطتها  حــواراتــهــا 
ــا، ودخـــــــول  ــ ــهـ ــ ــــاق اإليـــــديـــــولـــــوجـــــي لـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وُمنتجيه  بسياسّييه  ـ  الفرنسي  املجتمع 
ــخــبــه وُمــثــقــفــيــه ـ فـــي ســيــاســات الــتــرفــيــه 

ُ
ون

 أصبح الفضاء السينمائي 
ْ
واالستهاك، إذ

مكانًا للتسلية. وهذا يقتل حيوية السينما، 
اإليديولوجي  وتأثيرها  الــفــكــري،  ودورهـــا 

 السينما 
ّ
أن فــي االجــتــمــاٍع واألمــكــنــة. ذلـــك 

سحٍة للتأّمل، 
ُ
تتحّول من آلٍة لصنع الفكر وف

إلى مهرجانات فنية وصــاالت عرض تريد 
التسلية فقط.

هناك مساٌر ُمغاير شهدته املجلة في األلفية 
ــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــل فــــي عـ

ّ
الــــجــــديــــدة، يــتــمــث

الفرنسية،  السينمائية  الحياة  في  التأثير 
 هذا يحتاج إلى قراءات أكثر قبل إصدار 

ّ
لكن

حـــكـــٍم قــيــمــّي. بــهــتــان اإلنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي 
الــفــرنــســي، وتـــراجـــعـــه فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة، 
 املجلة 

ّ
 على تراجع خط

ً
ربما يكونان عاما

 تــأّمــل املــســارات 
ّ
وقــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر. إن

الغنّية التي مّرت بها، تجعل القارئ يشعر 
 ســيــاقــهــا الـــتـــاريـــخـــي ســبــب ذيــوعــهــا؛ 

ّ
بـــــأن

ــق الـــُعـــضـــوي الــوثــيــق  ــ ــذا األفــ ــ وبـــتـــاشـــي هـ
ــجــتــمــع والــســيــنــمــا، الــــذي عــرفــتــه في 

ُ
بــني امل

سبعينيات القرن الـ20، بدأت املجلة تتراجع 
وترتبك في بعض أعدادها، منذ تسعينيات 

القرن نفسه.
ــاع السينما مبنيًا على 

ّ
يــُعــد رهـــان صــن لــم 

ؤّسسة 
ُ
بامل االهتمام  مع  السينمائي،  النقد 

الرسمية، وقنوات الدعم، وشركات اإلنتاج، 

واملـــهـــرجـــانـــات الــعــاملــيــة، الـــتـــي غــــدت األهـــم 
أمــواٍل  مــن  ــدّره عليهم  ـ

ُ
ت ملــا  إليهم،  بالنسبة 

ـــاد ومـــخـــرجـــني وعــامــلــني 
ّ
ــيـــرٍة. رغـــبـــة نـــق ــثـ كـ

ــــداع صــــورة سينمائية  إبـ فـــي  ســيــنــمــائــيــني 
جديدة، منذ الستينيات املاضية، مع سيرج 
دانـــي وجـــان ـ لــوك غـــودار وفــرنــســوا تروفو 
وإريــك رومــر وجــاك ريفيت وغيرهم، مع ما 
»املوجة الجديدة«، جعلتهم ُيفّكرون  ُعرف بـ
ــع فــي النقد 

ّ
ــتــقــط

ُ
فــي صــوغ هــذا املــشــروع امل

والسينما.
الـ20  عربيًا، إذا تجاوزنا سبعينيات القرن 
أّي  الناقد ال يعثر على  يكاد  وثمانينياته، 
فيلٍم يستمّد أفكاره وُمتخّيله وصناعته من 
للفكر  ُمختبرًا  بوصفها  السينما«،  »دفاتر 
ق بالسينما، وبعاقتها 

ّ
وطرح أسئلة تتعل

أفــام جان  في  ومآسيهم.  الناس  قات 
ّ
بتمز

شمعون ومارون بغدادي وجوسلني صعب 
، يتبّدى ـ تقنيًا، وطريقة إنتاج الصورة 

ً
مثا

 
ٌ

ــتــخــّيــلــة، وأنـــمـــاط الــتــصــويــر ـ فــكــٌر وخــلــق
ُ
امل

 مــن املــوجــة الــجــديــدة، فــهــم أبــدعــوا 
ٌ

وتــشــّكــل
أحــام  مــن  يــقــتــرب  ــفــًا، 

ّ
ُمــكــث متنًا سينمائيًا 

الناس وَمشاعرهم ورؤاهم.

ألها تأثيرٌ 
على العربّي؟

70 عامًا لـ دفاتر السينما

)Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty( »فرنسوا تروفو: بين »دفاتر السينما« و»الموجة الجديدة

هادي زّكاك بين مغالي عون ومايز األدهمي في أثناء العمل على »العرض األخير« )فيسبوك زّكاك(

26

األمر  ها. 
ُ
كنت التي  الشاّبة  متينة. هو من صنع  بوالدي  عالقتي 

أعقد مع والدتي، فالحاصل معي في شبابي قاٍس عليها: حينها، 
مارسُت املهنة التي أراَدْت ممارستها دائمًا، لكّن والدي منعها من 
ق لي كثيرًا، وبتُّ محبوبة 

ِّ
تحقيق حلمها هذا. أكثر من ذلك: ُصف

جدًا. مع هذا، هي التي حّرضتني على املشاركة في تمريٍن من 
أجل مسرحية، عندما بلغت 17 عامًا.

جاين بيركن

د من أّن »صرخة« 
ّ
كتبُت مالحظات على النّص السينمائي، للتأك

منفتحون  الــجــمــيــع  فــيــه.  يــحــتــرم شــخــصــيــة ســيــدنــي   )2022(
ومتواضعون. كنُت أقول أحيانًا: »أعتقد أْن ِوْس )كرافن، مخرج 
م  عجبوا بقولي. هناك مشهٌد ُيكرِّ

ُ
السلسلة( كان سيفعل هذا«، فأ

ِوْس. شعرنا فعليًا بغيابه، وللمفارقة شعرنا بحضوره أيضًا.
نيف كامبل

انتخاب ترامب جعلني متطّرفة، سياسيًا وعاطفيًا. قول رئيس 
 

ّ
كل تفعل  أن  ُيمكن  نجمًا،  تكون  »عندما  ــه 

ّ
إن املــتــحــّدة  الــواليــات 

شيٍء مع النساء« ضربة أخيرة، لم أعد معها قــادرة على قبول 
أدنى مرونة. علّي حسم خياراتي ونظرتي إلى األمور.

ماغي غيلّينهال

ْسميت  ميِلنا  تمثيل  أملــودوفــار،  لبيدرو   Madres Paralelas
)الـــصـــورة(: عــالقــة بــن امـــرأتـــن حــامــلــن تنشأ فــي مستشفى 
الناس  للتوليد، وتكشف أمورًا عن أنماط العيش والعالقات بن 
يًا 

ّ
كل  واحــدة منهما تختلف 

ّ
أّن كل واألمومة والحّب، خصوصًا 

عن األخرى، فجانيس ُمصّورة محترفة، غير نادمة على شيء؛ 
قيم مع والدتها املمثلة، مرتبكة وغير ُمدركٍة كيفية 

ُ
ا، ُمراِهقة ت

ّ
وآن

التصّرف.

دوموستييه  أنــايــيــس  تمثيل  ــيــل، 
ّ
بــون لــجــيــروم   Chère Léa

)الصورة(: ال يزال جوناس ُمغرمًا بصديقته السابقة، ليا. ورغم 
صّر ليا على رفضه. 

ُ
أّن عالقتهما محتفظة بغليانها العاطفي، ت

إلى مقهى  ليلة أمضاها مخمورًا، يزورها، فتصّده. يذهب  بعد 
ل يوم عمل له، وأثــار فضول صاحب 

ّ
ويكتب لها رسالة، ما عط

املقهى.

لشاّبة  الـــذي سيحدث  مــا  )الـــصـــورة(:  هــال  لـريبيكا   Passing
سوداء في نيويورك، في عشرينيات القرن الـــ20، عندما تلتقي 
صديقة قديمة لها، بات لون بشرتها أبيض بالكامل؟ صدمة ثم 
محاولة معرفة سبب قيام صديقتها بأمٍر كهذا، في عالٍم جديد 

ل، واجتماٍع غير متقّبل السود.
ّ
يتشك

عدم انتمائها إلى 
جهة رسمية ساعدها 

على تحرير تصّوراتها

نديم جرجوره

يصعب فصل ما يحصل في لبنان، سينمائيًا، 
راهـــٍن مضطرب، يعاني خرابًا فظيعًا في  عن 
ل الحاصل بعودة 

ّ
شؤون الحياة اليومية. يتمث

سينمائية إلـــى مــاضــي الــبــلــد، عــبــر اســتــعــادة 
الحمرا  وشــــارع  لــطــرابــلــس  سينمائية  ذاكــــرة 
 في السينما، 

ٌ
 حافل

ٌ
البيروتي. للمكانني تاريخ

العودة  صاالت وأفامًا وتوزيعًا واشتغاالت. 
الراهنة إلــى مــاٍض قــديــٍم، في لحظة اضطراب 
ــــراب، تعني شــوقــًا إلـــى حــالــٍة غــيــر مؤّهلة  وخـ
 فــردي في 

ٌ
الستعادة حيويتها قريبًا. إســـراف

سرد ذكــريــاٍت، تنبثق من الذاتّي لتقول شيئًا 
أكثر من  قلٍق وخيبٍة،   

ُ
دليل العام،  املشهد  عن 

كــونــه تــحــّســرًا وبــكــائــيــات. الــصــدمــة املــتــأتــيــة 
»انتفاضة  منذ  للبلد،  الكبير«  »االنــهــيــار  مــن 
ض  ـــحـــرِّ

ُ
ت  ،

ّ
األقــــــــل عـــلـــى   )2019( أكـــتـــوبـــر«   17

ــان فـــي الــفــعــل نفسه   كــ
ْ
ــذا، وإن ــهـ عــلــى فـــعـــٍل كـ

تــحــّســر وبــكــائــيــات. املـــخـــرج والــبــاحــث هـــادي 
ــاك مــنــهــمــٌك، مــنــذ أعــــوام، فــي نــبــش املــاضــي  ــ زّك
ــة الـــشـــمـــال  ــمـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــطـــرابـــلـــس، عـــاصـ
بعنوان  كــتــاٌب  مـــزدوجـــة:  النتيجة  الــلــبــنــانــي. 
ــمــا طــرابــلــس« 

َ
»الـــعـــرض األخـــيـــر ـ ســيــرة ســيــل

وفيلٌم   ،)2021 األولــــى،  الطبعة   ،ZAC Films(
 ووقـــائـــع وانــقــابــات 

ً
ر مــرحــلــة وثــائــقــّي ُيـــصـــوِّ

فــي املــديــنــة، مــن خـــال صــاالتــهــا السينمائية 
ـــهـــا مـــنـــذ أعــــــــواٍم طـــويـــلـــة، بــــــدءًا من 

ّ
ـــقـــفـــلـــة كـــل

ُ
امل

املــرحــلــة الــاحــقــة لــلــنــهــايــة املـــزعـــومـــة لــلــحــرب 
األهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(. »أمم للتوثيق 
ـــم »مـــعـــرضـــًا قــيــد اإلنـــشـــاء« 

ِّ
ـــنـــظ

ُ
ــاث« ت ــ ــحـ ــ واألبـ

بعنوان »طرابلس سكوب ـ عوٌد على طرابلس 
في ثقافتها وممارستها السينمائية«، تنسيق 
نــاتــالــي بـــوشـــر، فـــي منطقة »شـــّكـــا« )شــمــالــّي 
بأرشيف  الخاّصة  قات 

ّ
املتعل يعرض  لبنان(، 

ــة الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــجـــاريـــة طــرابــلــس  ــركـ »الـــشـ
ــنــقــذه »أمـــــم« من 

ُ
ــيــــف( ت لــبــنــان«، الــــذي )األرشــ

النسيان واإلهــمــال والتجاهل، والــذي يكشف 
ــوال تــلــك املــديــنــة، عــبــر صاالتها  شيئًا مــن أحــ
ـــ20.  املــنــتــشــرة فــيــهــا مــنــذ ثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــ
ر عليه، فُيعالج بما ُيائم ما فيه 

َ
 ُيعث

ٌ
أرشيف

حاَصر بالسينما 
ُ
من إرٍث غنّي بمعطيات، لن ت

 
ً
املدينة حياة تلك  في  السينما  تقول   

ْ
إذ فقط، 

وعــاقــاٍت اجتماعية واقــتــصــادًا وعــيــشــًا. هذا 
ق السينما باللهجة 

َ
نط

ُ
ما« )هكذا ت

َ
نواة »سيل

الــطــرابــلــســيــة( أيـــضـــًا. الــكــشــف عـــن األرشـــيـــف، 
والتجّول في ماضي املدينة وإرثها السينمائي 
 
ً
 شيٍء آخر، يمزجان معًا رغبة

ّ
املفتوح على كل

القاتلة،  الراهنة  اللحظة  النفاد من خــراب  في 
ــزال   فـــي تـــوثـــيـــِق تــــاريــــٍخ وذاكــــــــرة، ال يـ

ً
ــبــــة ورغــ

عارفون فيهما أحياء يتذّكرون فصواًل منهما؛ 
ــارات وانــفــعــاالت  ويـــبـــوحـــان بــمــحــطــاٍت ومــــســ

حاصلة فيهما.
ــلـــس  ــرابـ ــا فـــــي طـ ــنـــمـ ــيـ ــــرة الـــسـ ــيـ ــ ــادة سـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
اللبنانية )هناك نحو 40 صالة فيها، تعرض 
حينها أفامًا معروضة في بيروت في الوقت 
أو غير معروضة في صاالتها أحيانًا  نفسه، 
ر بالثراء متنّوع األشكال واملسائل،  ذكِّ

ُ
عــّدة( ت

عريقة.  أزمــنــٍة  فــي  وناسها  باملدينة  امللتصق 
 تخريبها، اجتماعيًا وعمرانيًا واقتصاديًا، 

ّ
كأن

ــواٍم  ــهــا فـــي أعــ
ّ
ــــاق الـــصـــاالت كــل مــقــصــوٌد، وإغـ

 يبدو 
ْ
متاحقة جزٌء من التخريب املطلوب، إذ

لانفتاح  وحماستها  ونبضها  حيويتها   
ّ
أن

والعيش واإلنتاج أقــوى من احتمال البعض، 
ر تحطيمها، وتحطيم إرادة  الذي )البعض( ُيقرِّ

ناسها في االنفتاح والعيش واإلنتاج.

أقوالهمذاكرة صاالت لبنانية تتصّدى لخراب الراهن

أفعالهم

في بداية عامها الـ71، 
يُستعاد تاريخ »دفاتر 

السينما« وأفعالها 
وحضورها وتأثيراتها، 

ما يدعو إلى التساؤل عن 
عالقة العربّي بها.

أخبار
◆ يصعب تأكيد سبب النجاح 

 Spider-Man:الجماهيري الكبير لـ
No Way Home لجون واتس، منذ 

بدء عروضه التجارية العاملية في 
15 ديسمبر/كانون األول 2021، 

قبل يومن على بدء عروضه 
التجارية في الواليات املتحّدة 

األميركية. ذلك أّن املغامرة الجديدة 
قت إيرادات 

ّ
»الرجل العنكبوت« حق لـ

دولية بلغت، إلى اليوم، مليارًا و546 
مليونًا و566 ألفًا و780 دوالرًا 

أميركيًا، منها 868 مليونًا و642 
ألفًا و706 دوالرات أميركية في 

صاالت الواليات املتحدة، أي 56.2 
باملائة، علمًا أّن ميزانية إنتاجه 

 بلغت 200 مليون دوالر 
أميركي. هناك من يربط هذا النجاح 

شاهدين 
ُ
 برغبة امل

في العودة إلى الصاالت السينمائية، 
بعد أشهٍر مديدة من اإلغالق 

التام في دول كثيرة في العالم؛ 
بينما يرى البعض أّن شخصية 

»الرجل العنكبوت« ال تزال تجذب 
معجبن ومعجبات كثرا، حتى وإْن 

تخلو النسخة هذه من أّي جديٍد 
غري 

ُ
ُيذكر، فالشخصية نفسها ت

باملتابعة، وقدرتها على إنقاذ 
ون 

ّ
الناس من الكوارث تجعلهم يتمن
شخصية مثلها في عالم اليوم، 

املليء بالكوارث املتنّوعة.

م »مهرجان العن  ◆ ُيكرِّ
 السينمائي«، في دورته الـ4 

)23 ـ 27 يناير/كانون الثاني 
نتج واملمثل اإلماراتي 

ُ
2022(، امل

 سلطان النيادي، والناقد 
 املصري طارق الشناوي، 

واملنتج والكاتب واملخرج الكويتي 
الراحل خالد الصّديق، علمًا أّن 

الدورة الجديدة ستعرض 47 
فيلمًا في مسابقاتها املختلفة، 

الخاصة باألفالم القصيرة 
والطويلة وأفالم الطلبة، في دول 

الخليج العربي، ومنها: »بي 
82« لخالد املحمود، و»سفران« 
لصالح كرامة، و»كروموسوم« 

لعلي جمال، و»حن« لسعد راشد 
السعيد، وغيرها. باإلضافة إلى 

أفالٍم عربّية مختلفة، كالجزائري 
»هيليوبوليس« )2020( لجعفر 

قاسم، واملصري »ملا بنتولد« 
)2019( لتامر عّزت، والتونسي 

»الرجل الذي باع جلده« )2020( 
لكوثر بن هنّية، وهذه اختيرت 

ها لتمثيل دولها في التصفيات 
ّ
كل

األولى لجائزة »أوسكار« أفضل 
فيلم ناطق بغير اإلنكليزية. 

ص املهرجان برنامجًا  وُيخصِّ
 جديدًا، »الركن الكالسيكي«، يهتّم 

بأبرز إنتاجات األفالم القصيرة 
في اإلمارات.

Monday 17 January 2022
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


