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سمعة مصر
اإلساءة إلى ُ

أكذوبة
الوطنيّات
الفارغة
في عرضه بـ«مهرجان
الجونة السينمائي»،
هوجم «ريش» ،للزهيري،
واتّهم باإلساءة إلى
سمعة مصر ،ما أثار نقاشًا
ُ
حول مفهوم اإلساءة
نديم جرجوره

ّ
لن يستقيم ٌ
بلد طاملا أن فنانني
ُ
وفـ ـن ــان ــات ع ــرب ــا ي ـس ـي ـئ ــون إل ــى
ُس ـم ـع ـت ــه ،بـ ـتـ ـص ـ ّـرف أو ق ـ ــول أو
عمل .أساسًا ،تعبير «اإلساءة إلى
سلوك أو
سيء ّ
سمعة» ُم ٍ ٌ
بحد ذاته ،واستخدامه أكثر
بلد تحتاج إلى أدوات
إساءة منه .استقامة ٍ
وأفـعــال كثيرةُ ،يفترض بفنانني وفنانات
ْ
بتصرف وقــول وسلوك
أن ُيساهموا فيها،
ٍ
نقاش ومواجهة وتعرية،
وعمل ،في إطــار
ٍ
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ن ـق ـي ــض ه ـ ـ ــذا ،ف ـي ـكــون
الـنـقـيــض إس ـ ــاءة لـلـبـلــد ون ــاس ــه ،وللمهنة
التي يمارسونّ .أما السؤال ،الذي ربما ُيف ِقد
ٌ
التعليق ضــرورتــه ،فكامن في معرفة مدى
ّ
بتصرف
أهمية فنانني وفنانات ،يخطئون
وقول وسلوك وعمل ،فتكون أفعالهم الفنية
ّ
(وغير الفنية غالبًا) إهانة للفن وحيويته

حوار

نجوميةٍ لهم
ومـعـنــاه ،لـشـ ّـدة
بهتانه ،رغــم ّ
ً
ّ
ولهن ،تخرج قليال من بلدهم ،لكنها تعجز
ّ
عــن تخطي البحر واملحيط إلــى العالم ،إال
نادرًا جدًا.
ّات ـ ـهـ ـ ٌ
ـام ج ــدي ــد بـ ــاإلسـ ــاءة إلـ ــى ُس ـم ـعــة مصر
ي ـســوقــه مـنـتـفـضــون ع ـلــى «ري ـ ــش» (،)2021
ل ـل ـم ـصــري ع ـمــر ال ــزهـ ـي ــري ،الن ــزعــاج ـهــم من
ت ـصــويــره ال ـف ـقــر ف ــي ب ـلـ ّـدهــم .ت ـصــويــر الـفـقــر
إهــانــة للبلد ،بينما تفشي الفقر فــي البلد،
ألسباب كثيرة بعضها مرتبط بسوء إدارة
ّ
البلد من نظام يحكم البلد ويتحكم بناسه،
ل ـي ــس إس ـ ـ ــاءة مل ـص ــر ول ـش ـع ــب م ـص ــر .ثــاثــة
ممثلني ،شــريــف منير وأحـمــد رزق وأشــرف
ـرض لــ«ريــش»،
عبد الباقي ،يخرجون مــن عـ ٍ
في الدورة الـ 14( 5ـ  22أكتوبر /تشرين األول
ّ
 )2021لـ«مهرجان الجونة السينمائي» ،ألن
ُ
ّ
«وطنيتهم» تثير فيهم حماسة االنتفاض
ُ
عليه ،فتصويره الفقر مهني للبلد ،بالنسبة
إلـيـهــم ،بعد عــرض دول ــي أول لــه فــي ال ــدورة
الـ ــ 6( 74ـ  17يــولـيــو /تـمــوز  )2021ملهرجان
ّ
«كان» السينمائيّ .
ّ
ه ــؤالء وأمثالهم يظنون أن الـغــرب ينتظر
ّ
فيلمًا كـهــذا كــي ُي ــدرك أن الفقر يـعـ ّـم مصر،
وهـ ــذا يـجـعـلـهــم وط ـن ـيــن ،ي ـحــرصــون على
ُس ـم ـعــة ال ـب ـلــد ،م ــن دون اه ـت ـمــام بـحــا ّجــات
ن ــاس ــه ،وب ـي ـن ـهــم فـ ـق ــراء ك ـث ـي ــرون ،أو أن ـهــم
يـ ّـدعــون حرصًا على البلد بينما حرصهم
ه ـ ـ ــذا مـ ـعـ ـن ـ ّـي ب ـس ـل ـط ــة ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ع ـس ـك ـ ّ
ـري
ـش وقـتــل واض ـحــن .هــؤالء
وجـمــاعـتــه بـبـطـ ٍ

مصري (إبراهيم رمضان /األناضول)
شريف منير :استعراض خائب لممثل
ّ

تصوير الفقر سينمائيًا
ّ
تفشيه
إساءة ،بينما
واقعيًا ليس إساءة
ّ
الــوط ـن ـيــون ي ـع ـت ـبــرون أن «ري ـ ــش» ـ الـفــائــز
ب ــ«ال ـجــائــزة الـكـبــرى نـ ْـس ـبـ ّ
ـرســو» و«جــائــزة
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـنـقــاد (فـيـبــريـســي)» في
ً
الدورة نفسها للمهرجان نفسه ـ ُيسيء فعال
إلى بلد الفراعنة ،فيخافون على بلدهم من
واقع يعاني ناس البلد من طغيانه
تصوير
ٍ
فــي حـيــاتـهــم الـيــومـيــة .ه ــؤالء يـخــافــون من
ـورة ،ف ـيـ ّـدعــون وطـنـيــة زائ ـفــة،
وض ــوح ال ـص ـ ّ
وي ــرفـ ـض ــون ف ــن ــا ،أس ــاس ــه األول مــواج ـهــة
السلطات ّكلهاّ ،
وأولـهــا سلطة الفن التابع
للسلطة الحاكمة .يخافون من نقل الواقع
سينمائيًا إلى خارج البلد ،ويخافون أيضًا

ّ
مــن نــاس البلد فيتهمون فيلمًا بــاإلســاءة
إلى ُسمعة البلد ،ألنه يقول لناس البلد ما
ً
يعرفه ناس البلد ويعيشونه أصال.
أي غ ـب ــاء ه ـ ــذا؟ أي ح ـم ــاق ــة ّ
وادع ـ ـ ـ ــاء وط ـنــي
ّ
وخ ـ ـضـ ــوع لـ ـح ــاك ـ ٍـم أو خ ـ ــوف مـ ـن ــه؟ أي ف ــن
يمارسه هؤالء وأمثالهم؟
هـنــاك مــن يخشى احـتـفـ ً
بفيلم فــي محافل
ـاء
ّ ٍ
سـيـنـمــائـيــة غــرب ـيــة ،رب ـمــا ألن ال ــذي يخشى
احـ ـتـ ـف ــاء كـ ـه ــذا غـ ـي ــر م ـ ـعـ ــروف فـ ــي أوسـ ـ ــاط
س ـي ـن ـمــائ ـيــة غ ــربـ ـي ــة .امل ـم ـث ـل ــون امل ـص ــري ــون
ال ـثــاثــة ،كــالـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن العاملني
في صناعة السينما املصرية ،غير معروفني
في غرب يصنع سينما ،معظمها ّ
أهم وأرقى
ٍ
هذه
وأجـمــل وأعـمــق مــن ُتلك ّالتي تصنعها ّ
ال ـغــال ـب ـيــة ،ف ــي ب ـل ـ ٍـد ي ـس ــم ــى تــاري ـخ ـيــا بــأنــه
ْ
«هوليوود العرب» .لكن ،هناك من ُينجزون
ّ
أفالمًا مصرية ،أقله في األعوام الـ 25األخيرة،
يرتقون بها ومعها إلى مصاف إبداع بصري
وجمالي ودرامي ووثائقي متفاوت األهمية،
ٌ
ّ
ل ـك ــن امل ـش ـت ــرك بـيـنـهــا ك ــام ــن ف ــي حـيــويـتـهــا

وت ـ ـجـ ــديـ ــدهـ ــا ،لـ ـغ ــة ومـ ـع ــالـ ـج ــة وم ــواضـ ـي ــع
ّ
واشتغاالت تقنية
وتأمالت وحكايات وأداء
ٍ
ُ
ُ
َ
وفنية .هــؤالء يحاربون عندما يحتفي بهم
ّ
ّ
ٌ
يهتم
غرب يريد سينما ،رغم أن في الغرب من
ّ
بما ُت ّ
قدمه السينما ال بالسينما كفن.
ُتهمة كهذه جاهزة دائمًا .أفالم ّ
عدة ،منتمية
إلى ما ُيعرف بـ«الواقعية املصرية الجديدة»
ً ُ ّ
ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن الـ ـ ـ ــ ،20مـ ـث ــا ،تــت ـهــم
ّ
بــاإلســاءة إلــى ُسـمـعــة مـصــر ،ألن صانعيها
ّ
ـاالت مـسـتــلــة من
ـوال وح ـ ـ
ي ـغــوصــون ف ــي أح ـ ـ ٍ
ٍ ّ
واق ــع ُيــدركــونــه ويـعـيـشــونــه ،ل ـكــن تـصــويــره
وقراءته وسرده تفاصيل
سينمائيًا ،وتناوله ً
وتأثيراتُ ،يثير وطنية مشبوهة في نفوس
ّ
لفراغ
تواقة إلى سلطة حاكمة ،وخانعة لها،
ٍ
ُ
ُمخيف يقيم فيها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أجراه سعيد المزواري

عن أفالم فرنسية قديمة وجديدة ،مقاالت لناجح
حسن في كتاب «رحلة في السينما الفرنسيّة» .بهذه
المناسبة ،التقته «العربي الجديد» في هذا الحوار

أك ـث ــر س ـي ـن ـمــات ال ـعــالــم وفـ ــرة ف ــي اإلن ـت ــاج
ّ
وتنوع املواضيع ،والقدرة على النفاذ إلى
أسواق توزيعية جديدة.

ناجح حسن

السينما الفرنسية
الجديدة حاكت
النموذج الهوليوودي

ف ــي ك ـت ــاب ــه ال ـن ـق ــدي الـ ـج ــدي ــد« ،رحـ ـل ــة فــي
ّ
الفرنسية» (دار خـطــوط،)2021 ،
السينما
يغوص الناقد السينمائي األردنــي ناحج
حسن في تركيبة الفيلم الفرنسي ،صناعة
ً
وت ــألـ ـيـ ـف ــا وتـ ـخـ ـيـ ـي ــا .م ـ ـقـ ــاالت ودراسـ ـ ـ ــات
ّ
ع ــن أفـ ــام فــرنـسـيــة قــدي ـمــة وح ــدي ـث ــة ،لـكــن
ُم ـن ـط ـل ـقــات كــات ـب ـهــا ف ــي ت ـشــريــح ال ـخ ـطــاب
ُ
ّ
السينمائي تمنح الـقــراء ة متعة ال تقاوم،
فــي تـ ّـاريــخ ُ السينما الفرنسية املـعــاصــرة.
ّ
ـدارس
يـ ـتـ ـج ــن ــب املـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف ك ـ ــام ـ ــا عـ ـ ــن ا ّملـ ـ ـ ـ ـ ّ
وال ـت ـي ــارات واألســال ـيــب األكــادي ـمــيــة ،لكنه
ّ
النقدي .طريقة
ُيضمرها ببراعة في املــن
ذكية لتحرير الكتابة النقدية من طابعها
اإلنـشــائــي ،الـقــائــم عـلــى اج ـ ّتــرار النظريات
أفالم ال تتوفر فيها شروط
وإسقاطها على
ٍ
الصناعة السينمائية .هذا في مقابل وعي
ّ
املـ ــؤلـ ــف ل ـه ــذا ال ـت ـض ـخــم ال ــافـ ـك ــري ،ال ــذي
ي ـع ـي ـشــه ال ـن ـقــد ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـع ــرب ــي ،فــي
تــدو َيــر وتــولـيــف وتــرجـمــة نـظــريــات غربية
ُ
ت ـس ــق ــط ع ـل ــى ال ـف ـي ـلــم ال ـع ــرب ــي .ع ــن كـتــابــه
ال ـجــديــد ه ــذا ،حـ ــاورت «ال ـعــربــي الـجــديــد»
ناجح حسن:
¶ ما الذي يجعل ناقدًا سينمائيًا أردنيًا يكتب عن
ً
ّ
ّ
العربي ّة؟
الفرنسية ،بدال من األردنية أو
السينما
ّ ُ
أنـ ـج ـ ُ
ـزت ه ــذا ال ـك ـتــاب ان ـطــاقــا مــمــا تـمــثـلــه
صناعة األفالم الفرنسية من بصمة راسخة
ف ــي م ـس ـيــرة ال ـفــن ال ـس ــاب ــع ،ب ـعــد تــألـيـفــي 6
إص ـ ـ ــدارات سـيـنـمــائـيــة ع ــن الـسـيـنـمــات في
األردن والدول العربية والعالم .في اإلصدار
الجديد ،رغبت في اقتصار موضوعه على
بـعــض ال ـعــوالــم الــرح ـبــة للفيلم الـفــرنـســي،
المـتــاكــي مـخــزونــا وافـ ـرًا مــن الـكـتــابــات عن
أفــام وشخصيات في السينما الفرنسية،
ح ـص ـي ـلــة مـ ـش ــاه ــدات ش ـخ ـص ـيــة تــابـعـتـهــا
ً
فــي مـهــرجــانــات عربية ودول ـيــة ،فـضــا عن
اخـتـيــاري عــروضــا فــي املشهد السينمائي

األردن ـ ـ ـ ــي ،أت ــاح ــت ل ــي االق ـ ـتـ ــراب م ـن ـهــا فــي
ف ـع ــال ـي ــات ال ـ ـنـ ــادي ال ـس ـي ـن ـمــائــي األردن ـ ـ ــي،
ّ
«مؤسسة عبد الحميد
ولجنة السينما في
شومان» ،وعروض «الهيئة امللكية األردنية
لـ ــأفـ ــام» و«املـ ـعـ ـه ــد ال ـث ـق ــاف ــي ال ـف ــرن ـس ــي»،
ون ـ ـشـ ــاطـ ــات «م ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـع ــرب ــي
الفرنسي» ومهرجاني «الفيلم الفرنسي»
و«الـفـيـلــم األوروب ـ ــي» ،املنعقدة سنويًا في
ّ
عمان.
ّ
الفرنسية» ،قراءة عاشقة
¶ في «رحلة في السينما
في أفــام سينمائية فرنسية قديمة وحديثة .ما
الذي تعنيه لك هذه املقاالت ،علمًا ّأن املرحلة التي
يعيشها النقد السينمائي العربي تفترض تأليف
ّ
مفاهيمي وصرح معرفي؟
كتب ذات بناء
ّ
ّ
متنوعة،
فضلت اختيار مواضيع وعناوين
تجمع نتاجات السينما الفرنسية القديمة
والـحــديـثــة ،أو أفــامــا أنـجــزهــا بـعــض أبــرز
مـ ـخ ــرج ــي امل ـ ــوج ـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة،
ـام ت ـح ــاك ــي ال ـس ــائ ــد ف ــي الـسـيـنـمــا
إلـ ــى أف ـ ـ ـ ٍ
الـفــرنـسـيــة ،ال ـتــي نـجـحــت شـبـكــات الـعــرض
والتوزيع العاملية في التقاطها وتسويقها

ّ
في الصاالت املحلية ،ملا تمثله من ظواهر
مواضيع
نـجــومـيــة ،وم ــا تنهض عليه مــن
ّ
تاريخية ملحمية آسرة ،أو بفعل ما حققته
مــن جــوائــز رفـيـعــة فــي مـهــرجــانــات عــاملـيــة،
جـ ّـراء ما انطوت عليه من إحــاالت ودالالت
فكرية وجمالية بليغة .هناك أف ـ ٌ
ـام عادية
ب ـس ـي ـطــة ت ـن ــاق ــش ق ـض ــاي ــا الـ ـف ــرد وأزم ــات ــه
فــي العيش الـيــومــي ،وتمتلئ بأسئلة هذا
ّ
ٌ
معلوم ومؤكد أن السينما
الواقع الصعب.
ٌ
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ط ــافـ ـح ــة ب ــأشـ ـك ــال وأس ــالـ ـي ــب
درامـيــة وإبــداعـيــة ،وهــذا ُي ِّ
صعب على ناقد
ْ
يعمل في صحيفة يومية أن يغوص فيها
ّ
ّ
أو ُيـحـيــط ب ـهــا ،ألن ه ــذا يـتـطــلــب دراسـ ــات
أكــادي ـم ـيــة ومـنـهـجـيــة ،تـنـهــل م ــن الفلسفة
وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا ،وتدعمه
ُ
مؤسسات تعنى بهذا الحقل اإلبداعي.
¶ بــرأيــك ،مــا السبيل إلــى تحقيق مـشــروع نقدي
مؤسسات ّ
سينمائي عربي ،في غياب ّ
ّ
فنية قادرة
عـلــى دع ــم الـنـقــد الـسـيـنـمــائــي وجـعـلــه ف ــي صلب
الحياة الثقافية العربية؟
لألسف ،نفتقر في البلدان العربية إلى هذا

سيرة
كتب عديدة ،تندرج في قراءات مختلفة ألحوال السينما العربية
له
ٌ
والغربية ،ومتابعة أفالم وقضايا ،ومراجعة مسارات وتاريخ وتفاصيل.
عضو النادي السينمائي األردني بين عامي  1983و ،1990انتسب حسن
«مؤسسة عبد الحميد شومان» أعوامًا طويلة.
إلى لجنة السينما في
ّ
من كتبه« :السينما والثقافة السينمائية في األردن» ( )1991و«شاشات
العتمة شاشات النور ،كتابة في أفالم أردنية قصيرة» ()2000

ّ
املؤسسات املعنية بدراسة فنون
النوع من
اآلخ ــري ــن وإب ــداع ــات ـه ــم ،خــاصــة ف ــي مـجــال
الفن السابع ،رغم وجود جامعات ومراكز
ً
دراسات ومعاهد بحث كثيرة ،تهتم ـ قليال
ً
أص ــا ـ بــدراســة الـعـلــوم والفلسفة والفكر
ّ
ُ
ّ
واألدب .إال أن السينما غــائـبــة أو مغيبة
تمامًا ،وهــذا عائد إلى عدم وجــود اهتمام
ّ
جدي بعالم صناعة األفالم وتوثيقها ،فما
بــالــك بــالـنـقــد الـسـيـنـمــائــي ،ال ــذي ال نـجــده
هــذه األيــام إال في زوايــا مـحــدودة من هذه
الصحيفة أو تلك.
ّ
وإذا ُوج ـ ــد ،ف ــا ي ـت ـعـ ّـدى عـ ــادة ب ــث أخ ـبــار
ً
نقال عن وكاالت أنباء إخبارية ،عن جائزة
م ـم ـن ــوح ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم أو ذاك ،فــي
ْ
مـهــرجــان مــا ،أو عــن نـجـ ٍـم أو نجمة .لــك أن
تنظر مليًا فــي عـشــرات املـجــات الـصــادرة
عن ّ
مؤسسات عربية .عندها ،ستالحظ كم
ّ
ُ
ٌ
ٌ
أن النقد السينمائي مـظـلــوم ومـغـيــب عن
ثقافتنا العربية.
¶ اس ـت ـن ــادًا إل ــى ق ــراءات ــك ودراسـ ــاتـ ــكّ ،أي واق ــع
ترسمه للسينما الفرنسية منذ سبعينيات القرن
املنصرم؟
عـقــب نـجــاحــاتـهــا املـتـتــالـيــة فــي ستينيات
القرن ال ـ  ،20بفعل تنامي موجة السينما
الـ ـج ــدي ــدة وت ـ ـنـ ـ ّـوع اش ـت ـغ ــاالت ـه ــا ،س ــاي ــرت
الـسـيـنـمــا الـفــرنـسـيــة ـ ف ــي ال ـع ـقــود الـتــالـيــة
ـ تـ ـ ـي ـ ــارات ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـ ـسـ ــائـ ــدة ،وح ــاك ــت
الـنـمــوذج الـهــولـيــوودي ،وبالتالي خرجت
م ــن ح ــدوده ــا ،وق ـ ّـدم ــت ن ـتــاجــات مشتركة
ّ
م ــع الـسـيـنـمــا األوروب ـ ـيـ ــة ،ث ــم ات ـج ـهــت إلــى
بـلــدان ناطقة باللغة الفرنسية ،وتحديدًا
ف ـ ــي آس ـ ـيـ ـ ّـا وأفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،وأتـ ـ ــاحـ ـ ــت ف ــرص ــا
كثيرة لعشاق السينما هناك للعمل وراء
فقدموا قصصًا ّ
الكاميراّ ،
عدة عن أعوام ما
ّ
التحرر واالنعتاق.
قبل وما بعد
بالتالي ،غــدت السينما الفرنسية من بني

¶ م ــاذا عــن الـفـيـلـمــوغــرافـيــا الـفــرنـسـيــة الـجــديــدة:
ّ
جمالية
هل هناك إبــداالت مفاهيمية وخصائص
شهدتها في األعوام القليلة املاضية ،بحكم تغيير
املركزية الهوليوودية وارتباك أفالمها ،ما يجعل
مركز اإلنتاج السينمائي ّ
يتحول إلى بلدان أخرى،
منها فرنسا؟
ّ
فــي األع ــوام األخ ـيــرة ،تــابـعــت ق ــدرة صــنــاع
السينما الفرنسية وبــراعـتـهــم فــي خوض
غ ـم ــار مــواض ـيــع جــري ـئــة ،ت ـت ـنــاول دواخ ــل
الـ ـنـ ـف ــس الـ ـبـ ـش ــري ــة ،وتـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ع ـص ـي ـبــة
ع ــاشـ ـتـ ـه ــا مـ ـن ــاط ــق س ــاخـ ـن ــة ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة .ثــم
ّ
ات ـج ـهــت ال ــى ال ـغــوص فــي مــاحــم وأس ـفــار
ّ
أدبـيــة ،قدمتها بتالوين إبداعية متميزة،
ن ــاف ـس ــت ف ـي ـهــا ال ـص ـن ّــاع ــة ال ـه ــول ـي ــوودي ــة،
ّ
مــع اتـجــاه بعض صناعها إلــى العمل في
أف ـ ــام ال ـتــرف ـيــه واملـ ـغ ــام ــرات وال ـكــوم ـيــديــا
وال ـت ـشــويــق وال ـح ــرك ــة وال ـخ ـي ــال الـعـلـمــي،
التي نافست فيها نتاجات استوديوهات
ّ
ومميزًا،
هوليوود ،ومنحتها رونقًا خاصًا
ّ
ت ـع ــززت فـيـهــا مـكــانــة الـفـيـلــم الـفــرنـســي في
دنيا األطياف واألحــام .هــذا ثبت في تلك
املـعـطـيــات واالح ـصــائ ـيــات ال ـتــي أوضـحــت
أس ـ ـبـ ــاب زي ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد مـ ـ ّش ــاه ــدي ّال ـف ـي ـلــم
ْ
ال ـفــرن ـســي .ل ـك ــن ،ه ـن ــاك ن ــق ــاد ي ـت ـمــنــون أال
ت ـط ـغــى هـ ــذه األع ـ ـ ــداد املـ ـت ــزاي ــدة م ــن أف ــام
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـل ــى ت ـل ــك األعـ ـم ــال
امل ــده ـش ــة ،ال ـت ــي ال تـ ــزال عــال ـقــة ف ــي ذاك ــرة
ع ـش ــاق ال ـس ـي ـن ـمــا ،وظ ـل ــت ّم ــوض ــع اف ّـت ـتــان
ك ـث ـيــريــن م ــن مـ ـ ّ
ـؤرخـ ــي ونـ ــقـ ــاد وم ـنــش ـطــي
نـ ـ ـ ـ ــوادي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـشـ ـغ ــف،
بعروض الفن والتجربة.
¶ ش ـهـ َـد ْت السينما الـفــرنـسـ ّـيــة الـجــديــدة ارتـبــاكــا
ُ
كبيرًا على مستوى صناعتها ،بحيث ّإن املشاهد
يدهش من سذاجة بعض األفالم ،نظرًا إلى أنماط
ُ
وص ــور ه ــذه الـسـيـنـمــا ،وتــاريـخـهــا امل ـش ــرق ،إلــى
حدود املوجة الجديدة.
ّ
عرفتها
التي
التكنولوجية
أعتقد أن الثورة
ّ
ّ
الـسـيـنـمــا ،وأدت إل ــى ازدي ـ ــاد ع ــدد صــنــاع
ّ
ّ
وتنوع األعمال السينمائية،
وتعدد
األفالم
روائ ـي ــة ووثــائ ـق ـيــة وتـجــريـبـيــة ومـتـفــاوتــة
الـ ـط ــول ،ســاه ـمــت (ال ـ ـثـ ــورة املـ ــذكـ ــورة) فــي
ت ـغ ـل ـي ــب ن ـ ـمـ ــاذج مـ ــن ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـس ــائ ــدة
عـلــى تـلــك اإلنـ ـج ــازات ال ـشــاعــريــة والـحــاملــة
ْ
بالتغيير .لكن ،ال يزال هناك بصيص أمل
ّ
وتفاؤل في القدرات الشابة الجديدة ،التي
أخ ــذت عـلــى عاتقها تـطــويــر أفـكــار جــديــدة
وم ـه ـمــومــة بــاالش ـت ـغــال ع ـلــى م ـن ـظــور غير
م ــأل ــوف ف ــي تـ ـن ــاول وص ـ ــوغ مـ ـف ــردات لـغــة
سينمائية ،تتناغم مــع إيـقــاعــات ُمبتكرة،
بـغـيــة إث ـ ــراء وتـفـعـيــل م ــا قـ ّـدم ـتــه الـسـيـنـمــا
الفرنسية في موجاتها املتتالية ،عبر أكثر
من حقبة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

