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سينما

قيس قاسم

ح الجزائري َعمارة 
ّ

ل الفل خيَّ
َ
هل ت

ستنتهي  حياته  أن  يــوًمــا،  منانة، 
ر  تصوَّ هل  الفرنسية؟  غويانا  في 
ــؤاد، وهـــو يــقــرأ فـــي طــفــولــتــه روايـــة  ــ حــفــيــده فـ
شاريير  هــنــري  للفرنسي   )1969( »الــفــراشــة« 
كــبــعــض  ســـيـــكـــون  جــــــّده  أن   ،)1973 ـ   1906(
بَعدة ظلًما إلى الجهة الثانية 

ُ
شخصياتها امل

ــيــــة، قــبــالــة ســـواحـــل املــحــيــط  مـــن الـــكـــرة األرضــ
الجزائري مع  األطلسي؟ ولوال تقارب تجربة 
ـ  الــســجــيــنــن، ستيف مــاكــويــن )1930  حــكــايــة 
1980( وداسنت هوفمان )1937(، في »الفراشة« 
)1973(، التحفة السينمائية لفرانكلن شافنر 
)1920 ـ 1989(، أكان سيهتّم املخرج الفرنسي 
تــوثــيــق رحــلــة  فـــي  مــيــشــولــون )1984(  بـــيـــار 

البحث عن مصيره املجهول؟ 
أســئــلــة تــــرد فـــي ســـيـــاق مـــشـــاهـــدة الــوثــائــقــي 
ــتـــاج فــرنــســي جـــزائـــري، 2018(،  ــارة« )إنـ ــمــ »َعــ
ح 

ّ
مـــن دون أن تــشــتــرط أجـــوبـــة. فــقــّصــة الـــفـــل

بَعد عام 1926 من قسنطينة إلى 
ُ
الجزائري، امل

لت بن 
ّ
أخـــذت مناحَي عــديــدة، وتنق غــويــانــا، 

طياتها  في  التضاريس،  مختلفة  جغرافيات 
ــابـــات، وتــطــرح مــســاراتــهــا امللتوية  تــكــمــن إجـ

أسئلة جديدة عن املصائر العجيبة للبشر.
عــلــى جــوهــر الــفــعــل ال الــنــتــائــج اشــتــغــل بــيــار 
ــة،  ــيـ ــمـ ــاديـ ــه األكـ ــ ــتـ ــ ــولـــون. وبـــحـــكـــم دراسـ ــشـ ــيـ مـ
»الــتــســفــيــرات  حـــول  السينمائية  وأطــروحــتــه 
الــكــولــونــيــالــيــة« لــلــســّكــان األصــلــيــن، انــجــذب 
إلــى قّصة َعــمــارة، وانكباب حفيده فــؤاد على 

 به في منفاه.
ّ

معرفة ما حل
 

ُّ
ــل ــــن الـــــجـــــذور بـــــــاَت شـــاغـــلـــهـــمـــا. كـ ــبـــحـــث عـ الـ

فـــؤاد،  زاويـــتـــه.  مــن  عليه  يعمل  واحـــد منهما 
الــخــمــســيــنــّي، ُمــهــاِجــر إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة 
ا لرغبة والده الراحل 

ً
األميركية، يبدأ ـ تحقيق

بحسرة في معرفة حقيقة ما جرى ألبيه َعمارة 
ـ رحــلــة بحثه »الـــذاتـــي« مــن واليـــة كــولــورادو. 
ــِرج مــــع الــحــفــيــد،  ــ ــخـ ــ ـ

ُ
مــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــواصـــل امل

 بشعور املسؤولية 
ً
ل الجذر، وُمحمَّ ا عن 

ً
بحث

»أجـــداده« بسكان  فعله  ما  لفضح  األخلقية، 
الجامع بينهما، وللتحّري  مستعمراتهم. في 
 مــيــشــولــون 

ّ
ــــبــــَعــــد، اخــــتــــط

ُ
عــــن الــــجــــزائــــري امل

الـــدروب، وغــائــًرا في  مــســاًرا حكائًيا متشّعب 
حقيقتها  مطموسة  ملتبسة،  وأرقــام  تواريخ 
وصل 

ُ
ت وال  والجغرافيا،  الــذاكــرة  مجاهل  فــي 

الباحث فيها إلى خاتمة.
ال ُيــعــرف مــتــى بـــدآ الــعــمــل مــًعــا. لــكــن الظهور 
أن صلتهما  ُيخبر  الشاشة  على  لــفــؤاد  األول 
ــخــرج 

ُ
تــأّســســت مــنــذ مـــدة غــيــر بــعــيــدة، ألن امل

ــــى،  ــنـــاء تــصــويــره لــلــمــّرة األولـ يــطــلــب مـــنـــه، أثـ
قراءة نص مكتوب أمامه، ُيعيد فيه ما سمعه 
عن جــّده من والــده، ليبني عليه مسار فيلمه 

الوثائقّي. 
 السلطات الفرنسية 

ّ
الحكاية املنقولة تقول إن

أرادت بناء مطار جديد في والية قسنطينة، 
خــــروب،  بـــلـــدة  فـــي  َعــــمــــارة،  جـــــّده   أرض 

ّ
وإن

تــقــع فـــي املــســاحــة املــخــّصــصــة لـــه. الــســلــطــات 
ــي عـــن األرض 

ّ
الــفــرنــســيــة طــلــبــت مــنــه الــتــخــل

بالظلم  الجّد  َعر 
َ

من دون دفع تعويضات. ش
والحيف، فقّرر إضرام النار في أنحاء املديرية 
احتجاًجا. ُحكم عليه بالطرد من الجزائر إلى 
غــويــانــا، والسجن 8 أعـــوام. منذ ذلــك الــوقــت، 
انــقــطــعــت أخـــبـــاره، بــاســتــثــنــاء نــتــف مبعثرة، 
ــدوا زواجــــه في  ــ نقلها قـــادمـــون مــن هــنــاك، أّكـ

منفاه القسري. 
تتّبع  في  فــؤاد  انطلق  املتوارثة،  الحكاية  من 
خِرج، 

ُ
امل حياة جّده في غويانا، وتواصل مع 

 تطّور يحصل معه. 
ّ

ُمخبًرا إياه بكل
م زمن الوثائقي  مراسلتهما اإللكترونية تقسِّ

كـــــلم مــكــتــوب،  قـــســـمـــن:  إلـــــى  ــة(  ــقـ ــيـ )118 دقـ
 فـــي الــخــيــبــة والــضــيــاع 

ٌ
ــارق ــ وُصــــــَور. األول غـ

ت أرشـــيـــفـــيـــة ومـــعـــامـــلت 
ّ

فــــي دوامـــــــة ســــجــــل
يساعد  بالكاد  منها  يرشح  ما  بيروقراطية، 
الباحث على املضي خطوة واحدة إلى األمام. 
ا، بات سراًبا. ال اسم 

ً
ه فؤاد يقين

ّ
فما كان يظن

جّده موجود في سجلت املحاكم الفرنسية، 
َرّحلن، وال دليل على 

ُ
امل ُمــدرج في قوائم  وال 

 فـــي غــويــانــا الــفــرنــســيــة. فــكــرة 
ً
ــــوده أصــــل وجـ

الفرع »الجديد« لعائلته، خلل  التواصل مع 
زمــن طــويــل مــن البحث فــي أرشــيــف »مناطق 
ــــدوى.  ــجـ ــ ــار«، بــــــدت عـــديـــمـــة الـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ أعـ
املـــراســـلت، املــنــقــولــة عــلــى شــاشــة الــحــاســوب 
ــِبـــط، فــيــمــا كــانــت  ـــحـ

ُ
كــمــا هــــي، أّدت فــعــلــهــا امل

 بالرموز. 
ً

ل  بصرًيا، ُمحمَّ
ً

الصورة تؤّدي عمل
في  الطبيعة  تصوير  على  ــَصــبٌّ 

ْ
ُمــن اشــتــغــال 

ثلث مناطق، زحفت إلى أعماق تربتها جذور 
َعمارة: كولورادو األميركية، وسواحل كاين، 
تحّدها  ال  تضاريس  الجزائرية.  وقسنطينة 
بــتــجــّرد وتـــأّمـــل. البحر  إلــيــهــا  حـــدود للناظر 
والسماء والطيور ال تعرف حــدوًدا، وال تعي 
روا في 

ّ
معنى الرحيل وقطع صلت بشر تجذ

بيئات ثابتة. مرارة املنفى تأتي من االبتعاد 

»َعمارة«،  القسري عنها، وفي املنت السردي لـ
ــد لــهــا أن تــنــجــلــي بــاملــقــارنــة الـــحـــاّدة بن  ــ ريـ

ُ
أ

املــكــتــوب عــلــى شــاشــة الــحــاســوب، وتفاصيل 
جــغــرافــيــات مــفــتــوحــة عــلــى الــلنــهــائــي، وهــذا 
على  عدساتها  تحت 

ُ
ف بكاميرات  ِقط 

ُ
الت ه 

ّ
كل

سعتها.
ل  يفعل األمر السلطوي فعلته العجيبة. ُيَرحَّ
بشر من مكان إلى آخر. املكان الجديد يصبح 
بــالــفــعــل األول. ســكــان  ـــا 

ً
مـــرهـــون هــــو اآلخــــــر 

غويانا املعارضون للحتلل واجهوا املصير 
نــفــســه لــلــُمــَرّحــلــن إلــيــهــا. شـــواهـــد الــســجــون 
املنفين.  كأبناء  مــوجــودة،  تـــزال  ال  املشتركة 
يــعــرفــون أصــولــهــم، لــكــنــهــم ال يـــريـــدون تــذكــر 

ماضي آبائهم وأجدادهم. 
رحلت بيار ميشولون إلى غويانا، أكاديمًيا 
ووثــائــقــًيــا، تــنــقــل ُمــشــاهــد الــفــيــلــم إلـــى أرض 
ــاه 

ّ
ــّدة مـــا تــلــق شــهــدت فــظــاعــات بــشــريــة. ولـــشـ

ــَيــت  املــنــفــيــون فيها مــن صــنــوف الـــعـــذاب، ُســمِّ
»أرض الــــرعــــب«. الـــواصـــل إلــيــهــا ال يــخــرج  بـــــــ
منها حًيا، إال نــادًرا. تكذيب القّصة الرسمية 
فــؤاد  تركها  وترحيله،  عليه  الحكم  ألســبــاب 
إلخوته في الجزائر كي يتابعوها، فما سمعه 

وعرفه عن عذابات جّده تركه مذهواًل.

فؤاد حفيد منانة في »َعَمارة« ميشولون )الملف الصحافي للفيلم(

26

رحلة بحث في مصائر 
الُمرّحلين الجزائريين إلى 

خارج بلدهم

يستعيد الفرنسي بيار 
ميشولون سيرة جزائرّي 

رافٍض إلذالل مستعمرين 
فرنسيين له، ليتحرّر من 

وطأة األلم األخالقي 
الناتج من أفعال أجداده

دنـــيـــاك؟«  فـــي  اآلن  هـــي  »أي ســاعــة  فيلميك  فـــي   ■
و»فجأة، شجرة«، تتكّرر أمكنة ومشاعر: بحر، بيت 
افتقاد، مع شــيء من حنني. هل هما  األم، ذكريات 

جزء من سيرة ذاتية؟
ــقــت أفـــلًمـــا قــصــيــرة ووثــائــقــيــة 

ّ
- تــمــاًمــا. حــق

عديدة، قبل إنجاز هذين الفيلمن. ال أنوي 
احتراف صناعة الفيلم الطويل، بل اخترته 
ــقــة بــحــيــاتــي، وببيت 

ّ
لـــروايـــة قــصــص مــتــعــل

أّمــي في »رشــت« )بحر الخزر(، وبارتباطي 
بـــجـــذوري لجهة األم. هـــذا واضـــح أكــثــر في 
فــيــلــمــي الــثــانــي. األول، قــّصــة أبــســط وأكــثــر 
ا، وأقنع الناس 

ً
شعبية، أردتــه ألكــون جــاهــز

جماهيرًيا.  نجاًحا  عــرف  )بـــي(.  واملنتجن 
بسبب   ،)Culte( مــرجــع«  »فيلم  اآلن  ُيعتبر 
فــيــه، والــربــط بــن املوسيقى  الــتــي  الغنائية 
ــذا املـــكـــان الـــواقـــع فـــي الــشــمــال  ــ الــغــربــّيــة وهـ
)جــــــيــــــلن(، وشــــخــــص إيـــــرانـــــي يـــعـــيـــش فــي 

الغرب، ويراه بعن إيرانية.
ُمــهــّم لــي أال يــغــادر البطل  فــي فيلمي هــــذا، 
ــران بــعــد الـــعـــام األول لــلــثــورة، الرتــبــاطــه  ــ إيـ
رفاقه جميعهم.  بالبلد، بينما غادر  ثقافًيا 
فـــي »وفـــجـــأة، شـــجـــرة«، ال ُيــمــكــن لــلــبــطــل أن 
ــادر فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، بــســبــب الــحــرب  ــغـ ُيـ

والسجن. 
تلك،  النظر  وجهة  في  متشابهان  الفيلمان 
وفي اسم الشخصية الرئيسية فرهاد، التي 
أروي الــقــّصــة عــبــرهــا. هـــذه أجــــزاء مــتــعــّددة 
ــا زوجــة فــرهــاد، فــي الفيلم 

ً
ــي. هناك أيــض

ّ
مــن

الــتــي وجـــدُت صعوبة فــي التحّدث  الــثــانــي، 
عــنــهــا. بـــدت غــريــبــة، ال تــعــّبــر عــن مشاعرها 
ربما، عن خمس  تعبير،  أجهلها. هي  ألنــي 

أو ست نساء في حياتي )مبتسًما(.

■ أبقيَت في إيران بعد الثورة؟
- فـــي الــفــتــرة األولــــــى، بــقــيــُت، بــيــنــمــا غـــادر 
املــديــنــة  بـــاريـــس،  إلـــى  أصــدقــائــي جميعهم 
أيــة مدينة  قبل  اإليرانيون  فيها  يفكر  التي 

تجّمعت  كما  املختلفة،  بأبعاده  دمــج  وفيه 
فيه ثلثة أزمنة مختلفة.

الثقافة  مــن وزارة  بــعــرضــه  تــصــريــح  لــديــك  هــل   ■
واإلرشـــاد؟ هناك حنني لزمن مضى، زمــن ما قبل 

الثورة.
- كثيرون قالوا لي هذا بعد ُمشاهدته. ال أفّكر 
 ملا مضى أو أعجب به. 

ّ
أبًدا باملاضي، وال أحن

إنه الحاضر بالنسبة إلــّي. هناك مــرارة لدى 
شخصياتي أكثر من الحنن.

■ أجدها شخصيات مجروحة.
- بالضبط. هذا هو التعبير األنسب.

■ قلَت إنك محظوظ. كيف يظهر هذا عملًيا بالنسبة 
إلى تحقيق الفيلم؟

بي.  يثقون  الناس  ربما ألن  السبب.  أجهل   -
يــســهــل تــفــســيــر عــمــل فــيــلــم ثـــــاٍن بــعــد نــجــاح 
عـــلـــى جــعــل  ــاقــــي  رفــ ــدنـــي  ــاعـ الــــــذي سـ األول، 

بل  السياسية،  الحرية  أخــرى، ليس بسبب 
ألنهم يرونها رومانسية جًدا.

■ في فيلميك بحٌث عن الشكل، وأسلوب جديد في 
السرد، أو باألحرى غير معتاد ونادر في السينما 

اإليرانية.
- ال أقصد ذلــك، وال أسعى إلــى فعل أشياء 
أّي شيء  أنــوي إضافة  ا، ال 

ً
إليه. حق تهدف 

ــيـــة، ألنــــي غــيــر قــــادر على  لــلــســيــنــمــا اإليـــرانـ
ذلــــك. لــكــنــي ســعــيــد ومــحــظــوظ بــالــحــصــول 
الفيلمن.  العمل في  ي 

َ
على تمويل، وبفريق

ــادًرا على فعل مــا أرغــب wفــيــه. بهذا  كنُت قـ
املعنى، ربما يكون األمر جديًدا، ألن أحًدا لم 
ل في خياراتي لُيعيدني إلى »قوانن« 

ّ
يتدخ

السينما اإليرانية. كنُت حًرا تماًما في سرد 
القّصة كما أريد. ما تقولينه حول »جديد« 
و»نـــــــادر«، ربــمــا يــظــهــر فـــي أســـلـــوب الــســرد 
ًيا على عنصر الزمن، لكن 

ّ
ِمد كل

َ
والبناء املعت

بطريقتن مختلفتن، ال سيما الفيلم األول، 

ا. تكلفة الثاني غالية جًدا، وال 
ً
تحقيقه ممكن

نجوٌم  مــن صنعه.  ــا 
ً
حــق تمّكنت  كيف  أعـــرف 

ا. في األول، ساعدني علي 
ً
عملوا معي مجان

مصفا، وعثر على تمويٍل له.

ــاذا تعنيه لك  ■ حــضــرت الــعــرض مــع الــجــمــهــور. مـ
ُمشاهدة فيلمك معه؟

- فــــي حـــضـــور الــفــيــلــم مــــع الـــجـــمـــهـــور شـــيء 
أفـــعـــالـــه،  ألـــتـــقـــط ردود  ــنـــفـــس.  ــلـ لـ أذيــــــــة  ــن  ــ مـ
واشـــعـــر بــحــزن وغـــضـــب. الــبــعــض يتفّحص 
شاهدة. سألت 

ُ
امل »إنستغرام« وغيرها خلل 

نفسي: ملاذا أبقى هنا؟ يصعب الشرح. لكن، 
ــا رؤيـــــة الـــنـــاس وهــــم يــشــاهــدون  ــًمــ مـــهـــّم دائــ
قّصتك، رغم ما ُيمكن أن ُيسّببه ذلك من أذى. 
املهم ليس كرههم أو حّبهم. هذه ليست قّصة 
أحــد منهم، بــل قّصتي بمعنى مــا. إنها أمي 
ال أم أحـــد آخـــر. أنـــِت ال تــريــديــن، حــن تظهر 
 .

ً
أّمـــك عــلــى الــشــاشــة، أن يــجــد أحـــٌد هـــذا مــمــل

ق بن الروائي والواقعي،  بهذا املعنى، ال أفــرِّ
األمــر مختلف  ق بأّمي. 

ّ
خصوًصا فيما يتعل

بالنسبة إلى بقية الشخصيات.

■ لديك موقف من الغربة وهجرة البلد. تشير إلى 
هذا، ال سيما في »أي ساعة هي اآلن في دنياك؟«، 

مع شخصية امرأة إيرانية عادت إلى البلد لزيارته.
فــي »أي ســاعــة هي  - شخصية ليل حاتمي 
ــاك؟«، تــريــد الـــعـــودة إلـــى إيــــران،  ــيـ اآلن فــي دنـ
 لــوقــٍت قــصــيــر أو 

ْ
كــأصــدقــاء كــثــيــريــن لـــي، إن

 شيء تغّير، 
ّ

 كل
ّ
لفترة طويلة. هي ال تدري أن

كان   
ْ
إن ا، ال يعرف هــؤالء 

ً
أحيان اللغة.  حتى 

ل عدم االّدعاء 
َّ

ما ُيقال ُمزاًحا أو جّدًيا. ُيفض
 
ّ
 شيء، ألن

ّ
 شيء، أو نتذّكر كل

ّ
بأننا نعرف كل
 شيء تغّير.

ّ
كل

الــســرد:  مــن  بنوعني  مرتبطة  اإليــرانــيــة  السينما   ■
فــرهــادي  وأصــغــر  بشاعريته،  كيارستمي  عــبــاس 
يلقى صعوبة،  عنهما  يــخــرج  مــن  ــه.  ــصِّ

َ
ق بأسلوب 

بر فيلمه غير إيرانّي على نحو ما. أهو سوء 
َ
وُيعت

حظ أو ُحسن حظ ّ لها؟ هل حصل معك ما يشير 
إلى ذلك؟

ــا. 
ً
 أحــيــان

ّ
- تــمــاًمــا. ربــمــا يــكــون هـــذا ســـوء حـــظ

أنـــا أحـــّب أســلــوبــي كــيــاروســتــامــي وفــرهــادي، 
 
ّ
ــهـــذه قــضــيــة الـــفـــن ــِت واقــــــــٌع، فـ ــ ــا ذكــــرِتــــه أنــ ــ ومـ
بــعــيــون أخــــــرى: تــنــمــيــط الــســيــنــمــا اإليـــرانـــيـــة 
فـــي هـــذيـــن اإلطــــاريــــن، ومــــا هـــو خــارجــهــمــا ال 
ُيعتبر سينما إيرانية. أنا سعيٌد حن أصنع 
قّصتي الخاصة بي، وأسلوب السرد الخاص 
الغرب.  يلتقطه  ا 

ً
أن يكون شيئ بــي، ويصعب 

قائم بحّد  كفيلم  فيلمي  ــاَهــد 
َ

ُيــش أبتهج حــن 
ه 

ّ
ذاته. إنه إيراني، ألني صنعته في إيران، لكن

»فيلم« أواًل. حن عرضت »أي ساعة هي اآلن 
ــى فــي بـــاريـــس، قيل  فــي دنـــيـــاك؟« لــلــمــّرة األولــ
لي إنه ليس إيرانًيا. لكن موضوعه الرئيسي 
 وجــود 

ّ
ر فيها، فهل أن ــران، وهــو ُمــصــوَّ مــن إيـ

فرنسًيا؟  يجعله  فيه  الفرنسية  باللغة  حــوار 
إيــــرانــــيــــون كـــثـــيـــرون مــــن الـــشـــمـــال مــثــقــفــون، 
ا بالفرنسية 

ً
وهناك تسمعينهم يقولون شيئ

ــــذه مــشــكــلــتــهــم ال  ــــا. هـ
ً
ــيــــان ــة، أحــ ــيـ ــالـــروسـ أو بـ

 لصنع فيلم، فأنا 
ً
مشكلتي. لم أكن مستعجل

بــدأت هــذا مع بلوغي 51 عــاًمــا، وال أرغــب في 
أنــا سعيد بتواجدي  ا.  أكــون شخًصا مهّمً أن 
املــهــرجــانــات، وبــعــروٍض جماهيرية. لكن  فــي 
هــذا ليس هــدفــي، فهدفي أن أروي قــّصــة كما 
ا. إذا 

ً
أرغب، وبهذا املعنى ربما ال أكون ُمحترف

أو في عروض  فيلمي في مهرجاٍن  لم ينجح 
داخل إيران، ربما يكون صعًبا الحصول على 

تمويل لفيلمي الثالث. 
ــر السينما اإليــرانــيــة في 

َّ
 تــؤط

ْ
ــحــزن أن

ُ
مــن امل

هذين اإلطــاريــن، ألن من يفعل هــذا ال يعطي 
نفسه فــرصــة الكــتــشــاف شــيء آخــر جــديــد. ال 
ُيــقــال هــذا عــن السينما األخـــرى. أنــا إيــرانــي، 
واملـــكـــان إيـــرانـــي، وأنــــاس كــثــيــرون فــي إيـــران 
ــا يـــعـــيـــش الــــنــــاس فــي  ــمـ يـــعـــيـــشـــون هــــكــــذا، كـ
بـــاريـــس، يــشــربــون الــخــمــرة ويـــأكـــلـــون. هــذه 

إيران: تركيبة من الشرق والغرب واإلسلم.

■ كيف تحّولت من النقد السينمائي إلى اإلخراج؟
- لم أكن ناقًدا بل كاتًبا. لم أكتب كلمة واحدة 
 »ممثلة 

ّ
 إن

ً
سلبية عن السينما. ال أقول مثل

 »هذا الفيلم طويل أو 
ّ
بالغت في األداء«، أو أن

قصير«. بهذا املعنى، أنا لسُت ناقًدا. »لسنا 
أطـــبـــاء« لنشير إلـــى مــا هــو غــيــر صــحــيــح أو 
 تــحــت هــذا 

ً
ســلــيــم فـــي الــجــســد. كــتــبــُت مــقــالــة

التي أحّب،  السينما  أكتُب فقط عن  العنوان. 
وأنجز أفلًما عن قصص أحّبها، ولم أتناول 

كثيًرا السينما اإليرانية.

■ هل تشاهد السينما اإليرانية؟ هناك تبّدالت تطرأ 
عليها اليوم.

 
ّ

- ال أشـــاهـــدهـــا كـــثـــيـــًرا، لــكــنــي أشـــعـــر أن ظــل
كــيــاروســتــامــي زال لـــســـوء الـــحـــظ، لــيــس ألن 
تــأثــيــره ذهـــب، بــل ألنــه هــو لــم يعد هــنــا. هذا 
الــعــام، شــاهــدُت أفــلًمــا عــديــدة، ُيمكن القول 
ــر.  ــــزول هـــو اآلخــ مــعــهــا إن تــأثــيــر فـــرهـــادي يـ
فــرهــادي نفسه لــم يــعــد مــخــرًجــا إيــرانــًيــا بل 
عاملًيا. هناك تحّول اآلن نحو سينما أخرى، 
ال أدري بعد كيف ستكون. لسُت خبيًرا، لكنك 

تبدين هكذا )يضحك(.

حوار

ال أنوي إضافة 
شيء للسينما 

اإليرانية

فجر  »مهرجان  في  شجرة«،  »وفجأة،  مشاهدة  بعد 
صفي  الجديد«  »العربي  التقت  الـ37«،  للفيلم  الدولي 

يزدانيان في حوار عن أفالمه والسينما اإليرانية

صفي يزدانيان

األدبية. مشاهدة  النقد والكتابة  اإلخراج من  إلى  يزدانيان  جاء صفي 
 )2019 نيسان  إبــريــل/   26 ـ   18( الـــ37  الـــدورة  في  شــجــرة«،  »وفــجــأة، 
لـ»مهرجان فجر الدولي للفيلم«، ال تمنع شعوًرا بأننا لسنا أمام »فيلم 
في  أو  مختلفة،  دولية  مهرجانات  في  ُمشاهدته  اعتدنا  إيراني«، 
صاالت العروض التجارية في الغرب. في فيلمه هذا شاعرية السينما 
البعيدة عن سينما عباس كيارستمي، وسرد قصصي يعتمد  اإليرانية، 
على الحوار من دون أن يشبه أصغر فرهادي. إنه سينما إيرانية من تلك 

التي نادًرا ما تصل إلى الغرب.

سينما إيرانية

عار 
استعمارّي

المصير المؤلم لـ»َعمارة«

ندى األزهري
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Wednesday 15 May 2019


