
سينما

نديم جرجوره

ــه إلـــــــى اإلخــــــــــراج،  ــ ــرافـ ــ ــــصـ قــــبــــل انـ
منتصف تسعينيات القرن الـ20، 
ــّي املـــصـــري  ــنـــمـــائـ ــيـ يـــخـــتـــبـــر الـــسـ
العمل  2019( تجربة  ـ   1961( فــوزي  أسامة 
كــمــخــرج مــســاعــد فـــي 12 فــيــلــًمــا، خــــال 10 
التجربة  عــابــًرا.   

ً
ليس تفصيا هــذا  أعــــوام. 

يمتلكون  بسينمائيني  مــرتــبــطــة  تــكــن   
ْ
إن ـ 

ــن  ــحــصِّ
ُ
ــااًل ـ ت ــغــ ــتــ ــًرا واشــ ــ ــكـ ــ رؤيــــــة ولـــغـــة وفـ

ق أسلوب عمل  عمِّ
ُ
بلور معرفة، وت

ُ
وعًيا، وت

ا 
ً
وخيارات بصرية. وفــوزي، املتخّرج حديث

في  للسينما«  الــعــالــي  »املــعــهــد  مــن  حينها 
الـــقـــاهـــرة، يــخــوض تــلــك الــتــجــربــة مــتــنــّوعــة 
أفام   3( نتاٍج تجاري بحت  األساليب، من 
واملحّرض  السجالي  إلــى  كمال(  مع حسني 
عــلــى إعــمــال الــعــقــل واملــشــاعــر، وعــلــى طــرح 
أسئلة الواقع والحياة والتواصل والسلوك 
والتأّمل )فيلمان اثنان مع رضوان الكاشف 

وُيسري نصرالله(.
بني عامي 1983 و1993، ُيعاين أسامة فوزي 
ـ الـــراحـــل صــبــاح 8 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
آلــيــات عــديــدة لــإخــراج السينمائي،  ـ   2019
على  القليل  بعضها  يرتكز  توّجهات  وفــق 
طابع إنساني في مقاربة »الورطة الفردية« 
ــبـــاك وأقـــــدار وبــيــئــات. فهو،  فــي عــيــش وارتـ
التجربة  تلك  إلــى  يأتي  السينما،  بدراسته 
كــمــن يــرغــب فــي اكــتــســاب عــمــلــّي لنظريات 

واشتغال أكاديمي بحت، وكمن يسعى إلى 
اكتشاف وقائع التركيب البصري لحكايات 
وانفعاالت وتقنيات. في حني أن انتقاله إلى 
انتقااًل  نفسه،  الوقت  في  اإلخـــراج سيكون، 
إلــــى مــســاحــة تــنــفــصــل عـــن تــلــك الــتــجــربــة، 
فــتــتــيــح لـــه إمــكــانــيــة أكـــبـــر لـــقـــول ذاتـــــي في 
مسائل االجتماع والتصّرف ولغة التواصل 
بــني الــنــاس، فــي مجتمٍع ُمــصــاٍب بــانــغــاٍق 
دينية جماعية،  تربية  من  ناتجني  وتزّمت 
تتشابه وغيرها في اعتماد املنع والتحريم 

ا لتفكير.
ً
منهًجا لحياٍة، ومنطق

 أبـــــرز لــحــظــتــني فـــي تــجــربــتــه كــمــخــرج 
ّ

لـــعـــل
مـــســـاعـــد، ُيـــمـــكـــن الــــركــــون إلــيــهــمــا كــركــيــزة 
ســيــنــمــائــيــة وثــقــافــيــة وفـــكـــريـــة وإنــســانــيــة 
فــي عمله مــع ُيسري  ان 

ّ
ــّم، تتمث أجمل وأهـ

 )1993( »مــرســيــدس«  فــي   )1952( نصرالله 
ورضوان الكاشف )1952 ـ 2002( في »ليه يا 
بنفسج« )1993(. غير أن سيرته تقترب أكثر 
ة األفــام املنجزة 

ّ
إلى سيرة الكاشف، في قل

)3 للكاشف في 8 أعــوام، و4 لفوزي في 13 
عاًما(، وفي قسوة الحياة وسرعة نهايتها 
)رغـــم أن فـــوزي سيعيش 8 أعـــوام أكــثــر من 
ونتائجها  العمل  تحّديات  وفــي  الكاشف(، 
املريرة على نفٍس وروٍح وجسٍد، وفي تنامي 
شعور القهر، رغم االبتسامة امللتبسة التي 

ع بها السينمائيان.
ّ
يتمت

 يــتــمــّكــن رضـــــوان الـــكـــاشـــف، فـــي »عـــرق 
ْ
وإذ

أعمق  سينمائي  قـــوٍل  مــن   ،)1998( الــبــلــح« 
وأجـــمـــل وأقـــــدر عــلــى إثـــــارة ســـجـــاٍل حــيــوي 
ـ دون  الوقت نفسه  ـ في  وجمالي، سيحول 
الـــســـمـــاح لـــه بـــعـــروض تـــجـــاريـــة أكـــثـــر؛ فــإن 
بعنوان  فيلًما  بـــدوره  ُينجز  فـــوزي  أســامــة 
ُيــثــيــر صــخــًبــا لن  »بــحــّب الــســيــمــا« )2004(، 
يــمــنــع الــتــنــّبــه إلـــى جــمــالــيــاتــه فـــي الــحــكــايــة 
والــســرد والــتــمــثــيــل والــتــفــكــيــك واالشــتــغــال، 

تماًما كحال »عرق البلح«. 
 يــغــيــب الـــكـــاشـــف فـــي املـــــوت بــعــد عـــاٍم 

ْ
وإذ

فإن   ،)2001( »الساحر«  إنجازه  على  واحــٍد 
ــوام بــعــد »بـــاأللـــوان  فـــوزي سيمضي 10 أعــ

ا فيها 
ً
الطبيعية« )2009( قبل رحيله، عاجز

ــا 
ً
عــن تحقيق أي مــشــروع جــديــد لــه، وغــارق

يوًما تلو آخر في مزيٍد من العزلة واالنكفاء، 
ــن تـــكـــون ســيــنــمــائــيــة  ــال قــلــيــلــة لــ ــمــ رغـــــم أعــ
ًيا. وكما أن 

ّ
أنها لن تكون له كل بحتة، كما 

ها 
ّ
»الــســاحــر« أضــعــف أفـــام الــكــاشــف، وأقل

جمالياٍت؛ فإن الفيلم األخير لفوزي لن يبلغ 
مرتبة بديعة من فعل سينمائّي يعتاده في 

أفامه السابقة.
ــا جماليات 

ً
ب إطــاق ُيغيِّ لــن  قــواًل كهذا  لكن 

مــخــتــلــفــة تــحــضــر فــــي أفـــامـــهـــمـــا األخــــــرى، 
لــلــكــاشــف   )1993( ــفـــســـج«  ــنـ بـ يـــــا  ــيــــه  »لــ ـــ كــ
ــة  ــ

ّ
ــن و»جــ  )1996( ــلــــت«  ــفــ اإلســ و»عــــفــــاريــــت 

طويلني  روائــيــني  أول   ،)1999( الــشــيــاطــني« 
لفوزي. فقدرهما أن تكون بداياتهما ناشطة 
إلى  تدفعهما  وسجالية،  وحماسية  وحّية 
ابتكار بعض  وإلــى  مواجهة سائٍد منبوذ، 
الــجــديــد املــطــلــوب. رغـــم هــــذا، ينتهي بهما 
الوضع إلى مزيٍج من إحباط وخيبة ووجع 
داخلي، يصمد أسامة فوزي إزاءه 10 أعواٍم 

قبل أن يغيب في املوت.
علن انــطــاق أســامــة فــوزي 

ُ
والــبــدايــة، الــتــي ت

مهّما  ا 
ً
تؤّكد شيئ السينمائّي،  اإلخـــراج  في 

مــن تــوّجــهــه اإلنــســانــي والــفــكــري والــتــأّمــلــي، 
الباهت،  التجارّي  عبر سينما تنفض عنها 
وتــجــتــهــد لــلــحــاق بــنــمــٍط يـــحـــاول مــصــريــون 
عــــديــــدون تــرســيــخــه فــــي مـــواجـــهـــة تــبــســيــٍط 
ظاهرة  بتنامي  سم 

ّ
تت مرحلة  فــي  وبــهــتــاٍن، 

»الكوميديني الجدد« مطلع تسعينيات القرن 
التغيير  مــشــروع  فــي مقابل استكمال  ـــ20،  الـ
والـــتـــجـــديـــد الــســيــنــمــائــيــني، الــــــذي يــصــنــعــه 
مــخــرجــو »الــواقــعــيــة الــجــديــدة« فــي الــقــاهــرة 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات الــســابــقــة. واالســتــكــمــال 
ــل بــالــســيــرتــني الــســيــنــمــائــيــتــني لــــداود 

ّ
مــتــمــث

السّيد )1946( وُيسري نصرالله. فعبد  عبد 
السّيد ُيخرج أول روائي طويل له عام 1985 
)الصعاليك(، قبل 3 أعوام على بدء نصرالله 
عــمــلــه اإلخـــــراجـــــي، مــــع »ســــرقــــات صــيــفــيــة« 
نــهــجــهــمــا  ــمــــان  ــكــ ــ ُي مــــًعــــا  وهــــمــــا   ،)1988(
تلك  فــي  والــتــجــديــدي  املختلف  السينمائي 

ا. 
ً

التسعينيات، وفي ما بعدها أيض
نــزاٍع  من  نوًعا  تشهد  نفسها  التسعينيات 
ــاٍط، يـــخـــتـــار أســــامــــة فــــــوزي مــنــهــا  ــ ــمـ ــ بــــني أنـ
ــــى طـــمـــوحـــه كــســيــنــمــائــّي يــهــوى  ــرب إلـ ــ ــ األقـ
ــل في 

ّ
مـــعـــانـــدة الــــواقــــع ومـــقـــارعـــتـــه، فــيــتــوغ

 عيٍش وتفكير 
َ

ا نسق
ً
ثناياه العديدة، ملتقط

ـــا بــــ«عـــفـــاريـــت 
ً
ألنـــــــاس مـــهـــّمـــشـــني، مـــنـــطـــلـــق

اإلســفــلــت«، الـــذي يــتــجــّول فــي عــالــم سائقي 
»مـــيـــكـــروبـــاص«، كـــي يــكــشــف أحــــــوال بيئة 
مــقــتــربــة مـــن بـــؤس وشـــقـــاء يـــحـــاول ناسها 

التصّدي لهما.

االبتسامة 
الُمخادعة

في رحيل أسامة فوزي

)عمرو مراغي/فرانس برس(

من »استراحة مطلقة« لعبد الرضا كاهاني )فيسبوك(
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تجربة متنّوعة 
األشكال واألساليب تصنع 

منه مخرجًا متميّزًا

باريس ـ ندى األزهري

ــة، املـــعـــروضـــة في  ــيـ ــرانـ ال تــعــطــي األفـــــام اإليـ
الـــصـــاالت الــفــرنــســيــة خـــال عـــام 2018، فكرة 
واضحة أو عامة عن السينما اإليرانية. يلزم 
مــهــرجــان لــهــا إلخـــــراج بــعــض أفــــام الــداخــل 
ـــا لــعــرضــهــا 

ً
اإليــــــرانــــــي، الــــتــــي ال تـــجـــد مـــكـــان

ــم تــكــن  ــرة الـــتـــي لــ ــتـ ــفـ فــــي أوروبـــــــــا. انـــتـــهـــت الـ
عن  تستغني  خالها  الفرنسية  املهرجانات 
نانت  »مهرجان  كـ بعضها،  اإليــرانــي.  الفيلم 
ــّدم عــبــاس  لــلــقــارات الـــثـــاث«، كـــان أول مـــن قــ
يبرمج  كــان  فــرهــادي.  كياروستامي وأصغر 
ــا فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة، في 

ً
فيلمني أحــيــان

الــعــقــد األول مــن األلــفــيــة الــثــالــثــة. وذلــــك قبل 
ــه مـــن دون  ــــوام الــســتــة األخــــيــــرة لـ ــرور األعـــ ــ مـ
أن يــكــون هــنــاك فــيــلــم إيـــرانـــي فــي مسابقته. 

محمد جابر

ــك »أفـــــــــــــــام الـــــــطـــــــريـــــــق« جــــــاذبــــــيــــــة مـــا  ــلــ ــتــ ــمــ تــ
الحرية  مساحة  بسبب  غــالــًبــا  للسينمائيني، 
لهم  املمنوحة  واالحتماالت  أمامهم،  املفتوحة 
بفضلها. أي شــيء يمكن أن يحدث بناء على 
ــصــادفــه الــشــخــصــيــات فــي رحــاتــهــا تلك. 

ُ
مــا ت

ي 
ّ
فاريل لبيتر   )Green Book( أخــضــر«  »كــتــاب 

ـ الفائز بـــ3 جــوائــز »غــولــدن غلوب 2019«، في 
فئات أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل 
ي وبراين هايس كــوّري وِنــْك 

ّ
سيناريو لفاريل

يلونغا، وأفضل ممثل ثاٍن ملارهرشاال عليـ  
ّ
فال

أحد ألطف »أفام الطريق« في األعوام األخيرة. 
فرغم مشاكل واضحة في السيناريو تحديًدا، 
آن  فــي  درامـــا وكوميديا  الفيلم خلق  استطاع 
ــيــتــني وبــســيــطــتــني، بــفــضــل إدراك 

ّ
واحـــــد، مــســل

بالسينما  مــتــخــّصــص  مـــهـــّم  ــر  آخــ مــهــرجــان 
اآلســيــويــة فــي فــرنــســا، يكتفي بــعــرض فيلم 
إيراني واحد في مسابقته الرسمية، وغالًبا 
أمــا مهرجان  مــا عهدناه منها.  إلــى  ال يرقى 
«، فيعرض ـ منذ أعوام ـ ملخرَجني اثنني 

ّ
»كــان

فقط هما أصغر فرهادي وجعفر بناهي، كأن 
إيران خلت من غيرهما. 

 
ً
لــهــذا أســبــابــه حــالــًيــا. فــأفــام فـــرهـــادي مثا
بــاتــت »عـــاملـــيـــة«. هـــو إيــــرانــــي، لــكــن سينماه 
ليست إيرانية. أما بناهي، فمسألة أخرى في 
العمل.  عــن  للسلطة يمنعه  قـــرار   وجـــود 

ّ
ظــل

لــكــن املـــنـــع لــيــس مــنــًعــا، فــهــو يـــربـــح جـــوائـــز، 
ــم إيـــــــران عـــالـــًيـــا، وهــــــذا مــنــاســب  ــ ــرفــــع اسـ ويــ

ها. 
ّ
لألطراف كل

ا، أبوابها 
ً

الصاالت الفرنسية تقفل، هي ايض
الفيلم اإليــرانــي. انتهى عــام 2018، ولم  أمــام 

 غير 
ً
صانعه ملا يريده منه، وعدم تحميله ثقا

ــم، بــفــضــل أداء بـــارع  ــ مــنــاســب ألجـــوائـــه. واألهــ
ملمثليه األساسيني فيغو مورتنسن وماهرشاال 
عــلــي، فــي أحـــد أفــضــل الكيمياء املــشــتــركــة بني 
املمثلني خــال عــام 2018. تــدور أحــداثــه مطلع 
بطلها  حقيقية،  قــّصــتــه  الــفــائــتــة.  الستينيات 
فــرانــك فــااللــونــغــا، أمــيــركــي ذو أصـــل إيــطــالــي، 
ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة ســـائـــق  يـــنـــجـــح فـ
وحارس خاص لدون تشيرلي، عازف موسيقى 
جه الرجان، في 

ّ
الچاز ذي األصل األفريقي. يت

رحلة طويلة بالسيارة، إلى الجنوب األميركي، 
في جولة موسيقية لتشيرلي. صعوبة الرحلة 
األســاســيــة لــن تــكــون فــقــط بــســبــب العنصرية 
ـــا في 

ّ
املـــتـــزايـــدة والــعــنــف املــحــتــمــل كــلــمــا تـــوغ

الــجــنــوب، بــل فــي االخــتــاف الثقافي الشاسع 
بــني الــرجــلــني، وطــبــاعــهــمــا املــتــنــاقــضــة فــي كل 

ُيــعــرض مــن الــســيــنــمــا اإليــرانــيــة إال 7 أفـــام، 
رغــــم ازديــــــاد اإلنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي اإليـــرانـــي 
الـــســـنـــوي، ووصـــولـــه إلــــى حــــدود 200 فــيــلــم. 
اختيرت فرنسا هنا ألن لها الدور األكبر في 
مهرجاناتها  عبر  عاملًيا،  السينما  تلك  نشر 

عيها، منذ ثمانينيات القرن الـ20.
ّ
وموز

بعد  اإليرانية  للسينما  جديد  مخاض  ه 
ّ
لعل

أعــــوام خــصــبــة، أعــطــت حــصــادهــا فــي العقد 
يــخــبــو  أن  قـــبـــل  الـــثـــالـــثـــة،  ــفـــيـــة  األلـ مــــن  األول 
وهجها منذ بداية العقد الثاني لغاية اليوم. 
 
ٌ
بحث اإليرانية:  السينما  في  يمور  ما  هناك 
عــن هــويــة جــديــدة، أو حــاجــة إلـــى خــلــع ثــوب 
إليها  بـــوادر تغيير، ينتبه  ــادر. هــذه  نـ قــديــم 
لع على سينما الداخل اإليراني، وعلى 

ّ
 مط

ّ
كل

أفـــاٍم مــعــروضــة فــي الــصــاالت الفرنسية في 
العام املنصرم.

فــــي »مــــهــــرجــــان فـــجـــر الـــــدولـــــي« فــــي طـــهـــران 
)إبــريــل/ نيسان 2018(، ال تـــزال هــنــاك أفــام 
حربية وأخرى كوميدية تحصد ما تحصده 
ــي. األفـــــــــام االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــلــ ــ مـــــن إقـــــبـــــال داخــ
ــائـــرة عــلــى مـــا ســـــارت عليه  الـــســـاحـــرة ـ الـــسـ
الــســيــنــمــا اإليــرانــيــة ألكــثــر مــن عــقــديــن خــال 
عهد كياروستامي، وتلك التي مّيزها البحث 
لتها املسحة الشاعريةـ  اختفت. 

ّ
الجمالي وظل

الفيلم االجتماعي في إيران اليوم منغرٌس في 
واقعية صــادمــة، كما أنــه حــاّد في طروحاته 
فهو  عيوبه،  وكشفه  املجتمع  جــروح  ْكئه 

َ
ون

يريد  بــل  تعبير،  كوسيلة  بالصمت  يعبأ  ال 
الــكــلــمــة، فــالــكــلــمــة وحـــدهـــا تــفــّجــر مــكــنــونــات 
ه أثناء بحثه عن أسلوب 

ّ
شخصياته. هذا كل

مختلف في الشكل والسرد.

شيء، التي تحمل صدامات عديدة، باإلضافة 
ها مًعا، 

ّ
إلى كوميديا ودراما كثيرين، تلتقي كل

 واحد منهما ببطء.
ّ

فتغّير في كل
 كـــاريـــكـــاتـــورًيـــا فـــي بــنــاء 

ً
يــحــمــل الــفــيــلــم شــكــا

شخصياته وأحداثه. لوهلة أولى، ربما يكون 
ـــي وضــــع اســمــي 

ّ
ــر مـــزعـــًجـــا، فــبــيــتــر فـــاريـــل ــ األمـ

ي »كّراس« متقابلتني. وكلما 
َ
بطليه في صفحت

اختار صفة ألحدهما، وضع لآلخر نقيضها. 
ــيــــض وأســـــــــود، مــمــتــلــئ  ــن الـــشـــكـــل )أبــ ا مــ بـــــــدًء
إلــى طريقة  ونحيل، طويل وقصير(، وصـــواًل 
الحديث والحركة والصوت، ونهاية بتفاصيل 

الطعام وإنشاء العائلة والعادات اليومية. 

أفالم إيرانية في فرنسا 2018: تنويعات وتبّدالت

»كتاب أخضر«: كوميديا كاريكاتورية

صباح األربعاء الماضي، 
توفي المخرج السينمائي 

المصري أسامة فوزي 
عن 58 عاًما، بعد إنجازه 4 
أفالم روائية فقط، آخرها 

قبل 10 أعوام

الطبيعية«،  »بـــاأللـــوان  لــه، وهــو  فيلٍم  آخــر  مــن  )أي  مــن يومها 
أًيــا من مشاريعه  ق 

ِّ
2009(، لم يستطع أسامة فــوزي أن ُيحق

 يعمل عليها حتى وفاته. وإْن لم يفقد يوًما 
ّ

العديدة، التي ظل
وبمستقبل  بمستقبله  املــبــدئــّي  وتــفــاؤلــه  الــوديــعــة،  ابتسامته 
في  بها  مــّر  التي  الساعات  أحلك  في  املصرية، حتى  السينما 

مسيرته القصيرة الجامحة.
عصام زكريا

الــذي عاشته وصــّورتــه بشغف.  الــزمــن  ابنة  جوسلني صعب 
بــقــيــت نــابــضــة بــــروح الــشــبــاب والـــعـــصـــر. تــســتــشــهــد بــأكــيــرا 
في  درًســا  اللذين منحاها  أوليفيرا،  ومانويل دي  كــوروســاوا 
الجمهور  العمر. رغبتها في مخاطبة  عدم االستسالم ملنطق 
»معّززة  ليست  أنها  يحزنها  كــان  ولكن  قوية.  كانت  اللبناني 

ُمكّرمة« في بلدها.
هوفيك حبشيان

تكن  مهما  العيش.  في  الرغبة  نفقد  عندما  نموت  أننا  أعتقد 
ظـــروف املـــوت. كثيرون ممن أعرفهم رحــلــوا ألنــهــم مــا عــادوا 
يرغبون في العيش. ذهبوا في اللحظة املناسبة، عندما توّجب 
عليهم أن يذهبوا. يمكننا أن نموت من الحزن. الحزن سّم. لكن، 

ا.
ً

ُيمكننا أن نموت من امللل أيض
جيرار دوبارديو

الــراحــل أســامــة فـــوزي، يفرض  فــي »بــحــّب السيما« للمصري 
رجل البيت قواعد صارمة في العيش وامللبس والتزام طقوس 
ليلى علوي،  زوجــتــه  ميل  فيمنع  مــتــشــّددة،  دينية مسيحية 
وُيزيد  للسينما  الصغير  ابنه  الــرســم وعشق  إلــى  )الــصــورة( 
رفضه وحصاره لألسرة. فيلٌم يعّري بيئة متدّينة لكن بقسوة، 

ا على نفسه بقسوة أعنف.
ً
ويخترق نظاًما اجتماعًيا منغلق

تــبــحــث طــالــبــة األدب عــن حــكــايــات والــدتــهــا عــاشــقــة الــرقــص، 
فتكتشف في رحلتها تلك أحــوال نساء في بيئة تنفّض عن 
الفنون، وترفض الرقص، وتدعو إلى مزيٍد من االنغالق. أثناء 
رحلة البحث تلك، تنكشف عوالم جانبية متفّرقة، عن العالقات 
الراحلة  بنانية 

ّ
لل »دنــيــا«  ه في 

ّ
كل وهــذا  واالنــفــعــاالت.  والسلوك 

جوسلني صعب )الصورة(.

لم يكتِف محمود حميدة )الصورة( بتمثيل دورين جميلني 
ة الشياطني« و»بحّب السيما« للراحل أسامة 

ّ
له في فيلمي »جن

ة الشياطني«. األفالم 
ّ
»جن فوزي، إذ له مشروع إنتاجي، بدأه بـ

ــّم واألعـــمـــق واألجــمــل  ــ الــتــي ُيــنــتــجــهــا قــلــيــلــة، لــكــنــه يــخــتــار األهـ
أخرى،  قليلة  وكأفالم  هذين،  كالفيلمني  وإنسانًيا،  سينمائًيا 
 فــيــه، 

ً
ــــوزي صـــالـــح، مــمــثــال آخـــرهـــا »ورد مــســمــوم« ألحـــمـــد فـ

ا في إنتاجه.
ً
وُمشارك

أقوالهم

أفعالهم
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