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ثقافة وناس

مشهد من «قطار الملح والسكر» لليسينيو أزيفيدو

مهرجان أول من أمسُ ،أسدلت الستارة على الدورة  28من المهرجان التونسي العريق ،مانحة التانيت الذهبي لشريط عن الحرب األهلية هو «قطار
فاتكة عشر جوائز في المهرجان
الملح والسكر» لليسينيو أزيفيدو .في مقابل تراجع الفن السابع المصري ،برزت الصناعة التونسية ضمن موجة ما بعد الثورة،
ً

إفريقيا نجمة «أيام قرطاج السينمائية»
أفالم ما بعد الثورة :نهضة تونسية
قرطاج ــ علي وجيه
تـحـيــل جــوائــز ال ـ ــدورة  28مــن «أي ــام
قرطاج السينمائية» ،التي اختتمت
مساء السبت الفائت ،على حال عدد
م ــن الـسـيـنـمــات ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .اس ـت ـمــرار
ّ
ّ
التونسية في إطار
توهج السينما
مــوجــة ً مــا بعد ال ـثــورة ( 10جــوائــز)،
ّ
متفوقة بنحو ملحوظ على سواها
في املغرب العربي .تراجع السينما
ّ
ّ
املصرية ،بعد تألق الفت عام .2016
الـحـصـيـلــة جــائــزتــان ف ـقــط ،فـيـمــا لم
ّ
يسجل «شيخ جاكسون» للمصري
عمرو سالمة أي نقطة فــي مسابقة
األفالم الروائية الطويلة ،رغم جودة
ّ
«قضي َّة رقــم »23
كثير من مفاصله.
ُ
ل ــزي ــاد دوي ـ ــري خ ــرج بــخــفــي حـنــن.
الشريط املثير للجدل أثــار حماسة
مـعـظــم ال ـن ـقــاد وامل ـتــاب ـعــن ألس ـبــاب
سينمائية صرف (بغض النظر عن
ّ
أي اعتبارات أخــرى) ،ولكن يبدو أن
لجنة التحكيم برئاسة السينمائي
الفلسطيني املعروف ميشال خليفي
آث ــرت ال ـه ــدوء وع ــدم اس ـت ـفــزاز أح ــد.
ّ
السوري ّة في ثالث مسابقات
األفــام
م ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـم ــخ ـض ــت عـ ــن ال شـ ــيء.
وح ــده ــا سـ ــؤدد ك ـع ــدان ن ــال ــت ثــاثــا
م ــن ج ــوائ ــز ورش ـ ــة «ت ـك ـم ـيــل» لــدعــم

ّ
ّ
واألفريقية
العربية
مشاريع األفــام
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد اإلن ـت ــاج ،إلنـهــاء
فيلمها الــروائــي ّ
األول «يــوم أضعت
ظ ـل ــي» ،ال ـ ــذي ان ـت ـهــت م ــن ت ـصــويــره
أخ ـي ـرًا فــي لـبـنــان .ال غــرابــة فــي ذلــك،
ّ
ب ـم ــا أن ال ـب ــروب ــاغ ـن ــدا والـ ـش ـع ــارات
ّ
ّ
ت ـلــطــخ ال ـعــدســة ال ـس ــوري ــة كــالـغـبــار
ّ
السام .الحكام الفعليون لـ «املؤسسة
العامة للسينما» ما زالوا يكابرون.
ي ـه ــرب ــون إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام .ي ـف ـك ــرون فــي
امل ــؤام ــرات وامل ـنــاصــب ،عـلــى حساب
املواكبة ومعالجة جبال من الكوارث
املتراكمة .في املقابل ،تستمر بعض
وثـ ــائ ـ ـق ـ ـيـ ــات املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة فـ ـ ــي طـ ــرح
انتقامي أح ــادي ف ــارغ ،على حساب
ال ـل ـح ـظــة ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـيــة وحـســاسـيــة
الـ ـتـ ـق ــاطـ ـه ــا .ك ـ ــذل ـ ــك ،ت ـ ـ ـ ــزداد الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـارة
ً
ال ـس ـمــراء ت ـط ـ ّـورًا س ـنـ ًـة تـلــو األخ ــرى.
شاهدنا أفالمًا محكمة من موزمبيق
وج ـنــوب أفــريـقـيــا وبــوركـيـنــا فــاســو
وال ـغــابــون والـسـنـغــال ،الـتــي تـصـ ّـدر
تـحــديـدًا مستوى الفـتــا فــي أكـثــر من
عنوان.
ّ
ّ
ب ـك ــل تـ ـج ـ ّـرد ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن هــذه
ّ
الـ ـ ـ ــدورة م ــن «أيـ ـ ـ ــام قـ ــرطـ ــاج» أوف ــت
بوعودها .اآلتي من أجل األفالم ،رجع
إلى بيته راضيًا .من ّ
يهمه تفاصيل

التنظيم ،ونــوعـ ّـيــة الـطـ َعــام ،ونجوم
السجادة الحمراء ،فليبق في أروقة
ال ـف ـن ــادق ،وم ـقــاهــي شـ ــارع الحبيب
بورقيبة .الجمهور التونسي مبهر
كــال ـعــادة .ازدحـ ــام مبهج حـتــى على
الوثائقيات القصيرة والتظاهرات
املوازية .تبقى مشكلة ترجمة األفالم
ّ
اإلنكليزية بحاجة إلى حل خالل
إلى
الــدورة القادمة ،فليس كل الضيوف

«شرش» يقترح مقاربة
بالغة الذكاء لواقع الطبقة
العاملة في تونس وفرنسا
يجيدون الفرنسية.
أي ـض ــا ،ال ب ـ ّـد م ــن اإلش ـ ــادة بتطبيق
م ـهــرجــان ق ــرط ــاج أح ــد أه ــم جــوانــب
جوهر السينما :االنفتاح .جلب أفالم
مــن ق ــارات أفــريـقـيــا وآس ـيــا وأمـيــركــا
الـجـنــوبـ ّـيــة ،فــي ع ــودة إل ــى الـثــوابــت
وال ـجــذور .برمجة أفــام سـ ّ
ـوريــة من
مختلف األط ــراف والـتـ ّ
ـوجـهــات .هذا
ّ
التمسك بــه والبناء
نـمــوذج ينبغي
عـلـيــه ،بـعـيـدًا ّعــن أص ـحــاب ال ــرؤوس
ّ
االنعزاليني .عرض
الحامية ،وتشنج
ّ
ّ
إشكالية ،بغض النظر عن
عناوين

ّ
«قضية رقم
أي اعتبارات أخرى ،مثل
 »23لزياد دويري .ال إلغاء .ال حذف.
ّ
تنوع يشبه تونس نفسها.
ن ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز .فـ ــي األفـ ـ ــام
ال ــروائ ـ ّـي ــة ال ـطــوي ـلــة ،ذه ــب الـتــانـيــت
الذهبي إلى املوزمبيقي «قطار امللح
والسكر» لليسينيو أزيفيدو .شريط
ّ
ّ
األهلية ،التي مزقت
مظلم عن الحرب
موزمبيق في الثمانينيات .مفاجئ
خــروج عمل محكم كهذا ،في بلد ما
زالـ ــت ص ـنــاعــة الـسـيـنـمــا ف ـيــه تحبو
بحذر .الفيلم استحق أيضًا جائزة
أفـ ـض ــل س ـي ـن ـم ــات ــوغ ــراف ـي ــا ل ـف ــدري ــك
س ـي ــرف .ال ـتــان ـيــت ال ـف ـضــي راح إلــى
«املـتـعـلـمــون» لـجــون تــريـنـجــوف من
جـنــوب أفــريـقـيــا .املـغــربــي ف ــوزي بن
سـعـيــدي خـطــف الـتــانـيــت الـبــرونــزي
عــن «ولـيـلــي» .أمــر مفاجئ نــوعــا ما،
نـظـرًا إلــى وج ــود أف ــام أعـلــى سـ ّ
ـويــة
وأكـ ـث ــر ن ـض ـجــا ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة ،مـثــل
امل ـص ـ ّ
ـري «ش ـيــخ جــاك ـســون» لعمرو
ســامــة ،والـتــونـســي «مصطفى زد»
ّ
لـنـضــال شــطــا .عــن ه ــذا األخ ـيــر ،نــال
ع ـبـ ّـد امل ـن ـعــم ش ــوي ــات ج ــائ ــزة أفـضــل
م ـمــثــل بـ ـج ــدارة ،فـيـمــا ظ ـف ــرت فـيــرو
ش ــاّن ــدا ب ـيــام ـبــوتــو ب ـت ـتــويــج أفـضــل
ّ
ممثلة عــن «فليسيتيه» .أداء خــا ًب
ّ
فـ ــي ف ـي ـل ــم س ـن ـغ ــال ــي ال يـ ـق ــل رفـ ـع ــة

ً
واشـ ـتـ ـغ ــاال ،إذ فـ ــاز ب ـج ــائ ــزة أفـضــل
مــوسـيـقــى أي ـض ــا .ت ــوم ــاس مــارشــان
ح ـص ــد جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل ت ــول ـي ــف عــن
ال ـج ــزائ ــري «طـبـيـعــة ال ـح ــال» لـكــريــم
مـ ــوسـ ــاوي .ال ـض ـعــف ال ـن ـس ـبــي لـهــذا
الشريط مباغت بالفعل ،لكونه آتيًا
م ــن ق ـســم «ن ـظ ــرة م ــا» ف ــي مـهــرجــان
كـ ـ ـ ـ ــان ،ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ــي س ـ ـجـ ــل ص ــاح ـب ــه
ش ـ ــري ـ ــط س ـ ــاح ـ ــر م ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـ ـطـ ــول
ب ـع ـنــوان «األي ـ ــام املــاض ـيــة» (.)2013
ّ
جـ ــائـ ــزة ال ـس ـي ـن ــاري ــو تـ ــوزعـ ــت عـلــى
ّ
كـ ــتـ ــاب «ش ـ ـ ـ ــرش» ل ـل ـت ــون ـس ــي ول ـي ــد
ّ
م ــط ــار :لـيـلــى ب ــوزي ــد وك ـل ــود لــوبــاب
ّ
وول ـي ــد م ــط ــار .ن ـ ّـص يـقـتــرح مـقــاربــة
بالغة الــذكــاء لــواقــع الطبقة العاملة
فــي تــونــس وفــرنـســا .يبني منظورًا
م ـخ ـت ـل ـف ــا ل ـت ـي ـم ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة .ال ـن ـض ــج.
انسداد األفــق أمــام الشباب .الهجرة
ً
ّ
الشرعية .مـهــا ،أوروب ــا ليست
غير
ّ
أرض األحالم أيها املخدوعون .إنها
تـخـتـنــق .تـطـحــن أب ـن ــاء ه ــا .تـتـحـ ّـمــل
ج ــزءًا مــن مـســؤولـيــة ان ـح ــدار الـحــال
في مجتمعات أخرى« .شرش» خرج
أيـ ـض ــا ب ـج ــائ ــزت ــي ال ـط ــاه ــر شــري ـعــة
لـلـعـمــل األول ،وق ـن ــاة Monde TV5
ألحسن فيلم أول.

جوائز المهرجان
 جائزة االتـحــاد العام التونسي للشغل (أفضل سيناريو فيلملكوثر بــن هنية ،مــع تنويه خاص
تونسي)« :على كــف عفريت» ّ
ّ
لكتاب «مصطفى زد» لنضال شطا.
 جائزة الصورة للمركز الوطني للسينما والصورة (جائزة عليبن عبد الله)« :بلد مني؟» ملحمد صيام (مصر).

جوائز األفالم التسجيلية القصيرة:
 تنويه خــاص مــن لجنة التحكيم بفيلم «ص ــوت ال ـشــارع» ملنالالخاطري (تونس).
 التانيت البرونزي لفيلم «غزة بعيونهن» ملي العدة وريهام الغزالي(فلسطني).

 التانيت الفضي لفيلم «ال مرافئ للقوارب الصغيرة» لجويل أبوشبكة (لبنان).
 التانيت الذهبي لفيلم «جاكنسون ..من طفل شوارع لبطل» للينداليلي ديانا وجون مارك بوتو (النيجر).

جوائز األفالم التسجيلية الطويلة:
 تنويه خاص من لجنة التحكيم بفيلم «اصطياد أشباح» لرائدأنضوني (فلسطني).
 التانيت البرونزي لفيلم «في الظل» للمخرجة ندى مازني حفيظ(تونس).
 -التانيت الفضي لفيلم «كيميتو  -الشيخ أنتا» لعصمان وليام

مباي (السنغال).
 الـتــانـيــت الــذهـبــي لفيلم «ك ــورو دو ب ــاك ــورو» لسمبليس جانوهيرمان (بوركينا فاسو).

جوائز األفالم الروائية القصيرة:
 تنويه خــاص مــن لجنة التحكيم بفيلم «أس ــرار الــريــح» إليمانالناصري (تونس).
 التانيت البرونزي لفيلم «ونس» ألحمد نادر (مصر). التانيت الفضي لفيلم «ديم ديم» للوبي بابي بونامي وكريستوفروالن ومارك ريكيا (السنغال).
 -التانيت الذهبي لفيلم «آية» ملفيدة فضيلة (تونس).

