
سينما

نديم جرجوره

فنانني   
ّ
أن طاملا  بلٌد  يستقيم  لن 

ــانــــات عــــربــــا ُيـــســـيـــئـــون إلـــى  ــنــ وفــ
قـــــول أو  بـــتـــصـــّرف أو  ُســـمـــعـــتـــه، 
سلوك أو عمٍل. أساسا، تعبير »اإلساءة إلى 
سمعة« ُمسيٌء بحّد ذاته، واستخدامه أكثر 
إساءة منه. استقامة بلٍد تحتاج إلى أدوات 
وفنانات  بفنانني  ُيفترض  كثيرة،  وأفــعــال 
 ُيساهموا فيها، بتصرٍف وقــول وسلوك 

ْ
أن

وتعرية،  ومواجهة  نقاٍش  إطــار  في  وعمل، 
بـــــــداًل مــــن مـــمـــارســـة نـــقـــيـــض هـــــــذا، فــيــكــون 
ــه، وللمهنة  ــاسـ لــلــبــلــد ونـ ة  الــنــقــيــض إســـــاء
التي يمارسون. أّما السؤال، الذي ربما ُيفِقد 
مدى  معرفة  في   

ٌ
فكامن التعليق ضــرورتــه، 

أهمية فنانني وفنانات، يخطئون بتصّرف 
وقول وسلوك وعمل، فتكون أفعالهم الفنية 
 وحيويته 

ّ
للفن إهانة  غالبا(  الفنية  )وغير 

لهم  رغــم نجوميٍة  بهتانه،  لــشــّدة  ومــعــنــاه، 
ها تعجز 

ّ
 من بلدهم، لكن

ً
، تخرج قليال

ّ
ولهن

إال  العالم،  إلــى  واملحيط  البحر  ي 
ّ
عــن تخط

نادرًا جدًا.
ة إلــــى ُســمــعــة مصر  ــــهــــاٌم جـــديـــد بــــاإلســــاء

ّ
ات

ــــش« )2021(،  مــنــتــفــضــون عــلــى »ريــ يــســوقــه 
لــلــمــصــري عــمــر الـــزهـــيـــري، النـــزعـــاجـــهـــم من 
تــصــويــره الــفــقــر فـــي بــلــدهــم. تــصــويــر الــفــقــر 
البلد،  فــي  الفقر  ي 

ّ
تفش بينما  للبلد،  إهــانــة 

إدارة  بسوء  مرتبط  بعضها  كثيرة  ألسباب 
البلد ويتحّكم بناسه،  البلد من نظام يحكم 
ــر. ثــالثــة  لـــيـــس إســـــــاءة ملـــصـــر ولـــشـــعـــب مـــصـ
رزق وأشــرف  ممثلني، شــريــف منير وأحــمــد 
»ريــش«،  لـــ الباقي، يخرجون مــن عــرٍض  عبد 
في الدورة الـ5 )14 ـ 22 أكتوبر/ تشرين األول 
 
ّ
ألن السينمائي«،  الجونة  »مهرجان  لـ  )2021
االنتفاض  حماسة  فيهم  ثير 

ُ
ت »وطنّيتهم« 

الفقر ُمهني للبلد، بالنسبة  عليه، فتصويره 
إلــيــهــم، بعد عــرض دولـــي أول لــه فــي الـــدورة 
تــمــوز 2021( ملهرجان  يــولــيــو/  ـ 17  الــــ74 )6 

« السينمائي.
ّ
»كان

ينتظر  الــغــرب   
ّ
أن ون 

ّ
يظن وأمثالهم  هـــؤالء 

 الفقر يــعــّم مصر، 
ّ
ُيـــدرك أن فيلما كــهــذا كــي 

وهــــذا يــجــعــلــهــم وطــنــيــني، يــحــرصــون على 
ُســمــعــة الــبــلــد، مـــن دون اهــتــمــام بــحــاجــات 
ــهــم 

ّ
ــيـــرون، أو أن ــثـ نـــاســـه، وبــيــنــهــم فـــقـــراء كـ

حرصهم  بينما  البلد  على  حرصا  يــّدعــون 
ــكـــرّي  ــذا مــــعــــنــــّي بـــســـلـــطـــة يــــقــــودهــــا عـــسـ هـــــ
وجــمــاعــتــه بــبــطــٍش وقــتــل واضــحــني. هــؤالء 

ـ الــفــائــز   »ريـــــش« 
ّ
الــوطــنــيــون يــعــتــبــرون أن

»الــجــائــزة الــكــبــرى نــْســبــرّســو« و»جــائــزة  بـــ
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــاد )فــيــبــريــســي(« في 
 
ً
الدورة نفسها للمهرجان نفسهـ  ُيسيء فعال

إلى بلد الفراعنة، فيخافون على بلدهم من 
تصوير واقٍع يعاني ناس البلد من طغيانه 
فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. هـــؤالء يــخــافــون من 
وضــــوح الـــصـــورة، فــيــّدعــون وطــنــيــة زائــفــة، 
ــــا، أســــاســــه األول مــواجــهــة 

ّ
ــن فــ ويـــرفـــضـــون 

التابع  الفن  وأّولــهــا سلطة  ها، 
ّ
كل السلطات 

الواقع  نقل  من  يخافون  الحاكمة.  للسلطة 
سينمائيا إلى خارج البلد، ويخافون أيضا 

بــاإلســاءة  فيلما  همون 
ّ
فيت البلد  نــاس  مــن 

إلى ُسمعة البلد، ألنه يقول لناس البلد ما 
.
ً
يعرفه ناس البلد ويعيشونه أصال

ــذا؟ أي حـــمـــاقـــة واّدعـــــــــاء وطــنــي  ــ ــبـــاء هــ أي غـ
 
ّ
فـــن ــنــــه؟ أي  مــ ــــوف  لـــحـــاكـــٍم أو خــ وخــــضــــوع 

يمارسه هؤالء وأمثالهم؟
هــنــاك مــن يخشى احــتــفــاًء بفيلٍم فــي محافل 
 الــــذي يخشى 

ّ
ســيــنــمــائــيــة غــربــيــة، ربــمــا ألن

ــــي أوســــــاط  ــــروف فـ ــعـ ــ ــذا غـــيـــر مـ ــهــ ــاء كــ ــفــ ــتــ احــ
ــلـــون املـــصـــريـــون  ــثـ ســيــنــمــائــيــة غـــربـــيـــة. املـــمـ
الــثــالثــة، كــالــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن العاملني 
في صناعة السينما املصرية، غير معروفني 
في غرٍب يصنع سينما، معظمها أهّم وأرقى 
وأجــمــل وأعــمــق مــن تلك التي تصنعها هذه 
ــه 

ّ
ــٍد ُيـــســـّمـــى تــاريــخــيــا بــأن ــلـ الــغــالــبــيــة، فـــي بـ

ُينجزون  من  هناك   ،
ْ
لكن العرب«.  »هوليوود 

ه في األعوام الـ25 األخيرة، 
ّ
أفالما مصرية، أقل

يرتقون بها ومعها إلى مصاف إبداع بصري 
وجمالي ودرامي ووثائقي متفاوت األهمية، 
 فــــي حــيــويــتــهــا 

ٌ
 املـــشـــتـــرك بــيــنــهــا كــــامــــن

ّ
لـــكـــن

وتــــجــــديــــدهــــا، لـــغـــة ومـــعـــالـــجـــة ومـــواضـــيـــع 
تقنية  واشتغاالٍت  وأداء  وتأّمالت وحكايات 
بهم  يحتفي  عندما  ُيحاَرُبون  هــؤالء  وفنية. 
 في الغرب من يهتّم 

ّ
غرٌب يريد سينما، رغم أن

.
ّ
قّدمه السينما ال بالسينما كفن

ُ
بما ت

همة كهذه جاهزة دائما. أفالم عّدة، منتمية 
ُ
ت

»الواقعية املصرية الجديدة«  إلى ما ُيعرف بـ
ــهــم 

ّ
ــت

ُ
، ت

ً
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــــــــ20، مـــثـــال

 صانعيها 
ّ
بـــاإلســـاءة إلـــى ُســمــعــة مــصــر، ألن

ــة من 
ّ
ــاالٍت مــســتــل ــ ــواٍل وحــ ــ يــغــوصــون فـــي أحــ

 تــصــويــره 
ّ
ــع ُيـــدركـــونـــه ويــعــيــشــونــه، لــكــن واقــ

سينمائيا، وتناوله وقراءته وسرده تفاصيل 
 مشبوهة في نفوس 

ً
وتأثيرات، ُيثير وطنية

تّواقة إلى سلطة حاكمة، وخانعة لها، لفراٍغ 
ُمخيف ُيقيم فيها.
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تصوير الفقر سينمائيًا 
إساءة، بينما تفّشيه 

واقعيًا ليس إساءة

في عرضه بـ»مهرجان 
الجونة السينمائي«، 

هوجم »ريش«، للزهيري، 
واتّهم باإلساءة إلى 

ُسمعة مصر، ما أثار نقاشًا 
حول مفهوم اإلساءة

ــلــــة فــي  ــقـــدي الـــجـــديـــد، »رحــ ــنـ فــــي كـــتـــابـــه الـ
 ،)2021 خــطــوط،  )دار  الفرنسّية«  السينما 
ناحج  األردنــي  السينمائي  الناقد  يغوص 
حسن في تركيبة الفيلم الفرنسي، صناعة 
. مــــقــــاالت ودراســــــــات 

ً
ــا وتــــخــــيــــيــــال ــفـ ــيـ ــألـ وتـ

 
ّ
عـــن أفــــالم فــرنــســيــة قــديــمــة وحـــديـــثـــة، لــكــن

ُمــنــطــلــقــات كــاتــبــهــا فـــي تــشــريــح الــخــطــاب 
قاوم، 

ُ
ت ال  متعة  ة  الــقــراء تمنح  السينمائّي 

املــعــاصــرة.  الفرنسية  السينما  تــاريــخ  فــي 
ــــــــف كـــــالمـــــا عــــــن املــــــــــدارس 

ّ
ــــــــؤل

ُ
ــــب امل

ّ
ــن ــتــــجــ يــ

ه 
ّ
والـــتـــيـــارات واألســالــيــب األكــاديــمــّيــة، لكن

طريقة  النقدّي.  املــن  في  ببراعة  ُيضمرها 
طابعها  من  النقدية  الكتابة  لتحرير  ذكية 
الــقــائــم عــلــى اجــتــرار النظريات  اإلنــشــائــي، 
ر فيها شروط 

ّ
وإسقاطها على أفالٍم ال تتوف

الصناعة السينمائية. هذا في مقابل وعي 
ــذا الــتــضــخــم الــــالفــــكــــري، الــــذي  ــهـ ــــف لـ

ّ
املــــؤل

ــربـــي، فــي  ــعـ يــعــيــشــه الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي الـ
تــدويــر وتــولــيــف وتــرجــمــة نــظــريــات غربية 
ــربـــي. عـــن كــتــابــه  ــعـ ـــط عـــلـــى الــفــيــلــم الـ

َ
ـــســـق

ُ
ت

الــجــديــد هــــذا، حــــاورت »الــعــربــي الــجــديــد« 
ناجح حسن:

¶ ما الذي يجعل ناقدًا سينمائيًا أردنيًا يكتب عن 
 من األردنية أو العربّية؟

ً
السينما الفرنسّية، بدال

ــلــه 
ّ
ــمــث

ُ
أنـــجـــزُت هــــذا الــكــتــاب انــطــالقــا مــّمــا ت

صناعة األفالم الفرنسية من بصمة راسخة 
فـــي مــســيــرة الــفــن الـــســـابـــع، بــعــد تــألــيــفــي 6 
إصـــــــدارات ســيــنــمــائــيــة عـــن الــســيــنــمــات في 
األردن والدول العربية والعالم. في اإلصدار 
الجديد، رغبت في اقتصار موضوعه على 
الــفــرنــســي،  الــرحــبــة للفيلم  الــعــوالــم  بــعــض 
المــتــالكــي مــخــزونــا وافـــرًا مــن الــكــتــابــات عن 
الفرنسية،  السينما  في  وشخصيات  أفــالم 
حــصــيــلــة مــــشــــاهــــدات شــخــصــيــة تــابــعــتــهــا 
 عن 

ً
فــي مــهــرجــانــات عربية ودولــيــة، فــضــال

السينمائي  املشهد  فــي  عــروضــا  اخــتــيــاري 

من ظواهر  له 
ّ
تمث ملا  املحلية،  الصاالت  في 

مواضيع  مــن  عليه  تنهض  ومـــا  نــجــومــيــة، 
قته 

ّ
تاريخية ملحمية آسرة، أو بفعل ما حق

مــن جــوائــز رفــيــعــة فــي مــهــرجــانــات عــاملــيــة، 
جــّراء ما انطوت عليه من إحــاالت ودالالت 
عادية  أفـــالٌم  هناك  بليغة.  وجمالية  فكرية 
ــاتــــه  ــفــــرد وأزمــ بــســيــطــة تـــنـــاقـــش قـــضـــايـــا الــ
هذا  بأسئلة  وتمتلئ  الــيــومــي،  العيش  فــي 
السينما  أن  الصعب. معلوٌم ومؤّكد  الواقع 
ــكــــال وأســـالـــيـــب   بــــأشــ

ٌ
ــة ــافــــحــ ــيـــة طــ ــفـــرنـــسـ الـ

ب على ناقد  درامــيــة وإبــداعــيــة، وهــذا ُيصعِّ
فيها   يغوص 

ْ
أن يعمل في صحيفة يومية 

ــات  ــب دراســ
ّ
 هـــذا يــتــطــل

ّ
أو ُيــحــيــط بــهــا، ألن

الفلسفة  تــنــهــل مـــن  أكــاديــمــيــة ومــنــهــجــيــة، 
وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا، وتدعمه 

عنى بهذا الحقل اإلبداعي.
ُ
مؤسسات ت

¶ بــرأيــك، مــا السبيل إلــى تحقيق مــشــروع نقدي 
سينمائّي عربي، في غياب مؤّسسات فنّية قادرة 
عــلــى دعـــم الــنــقــد الــســيــنــمــائــي وجــعــلــه فـــي صلب 

الحياة الثقافية العربية؟
لألسف، نفتقر في البلدان العربية إلى هذا 

ــــراب مــنــهــا فــي  ــتـ ــ األردنـــــــــي، أتــــاحــــت لــــي االقـ
فـــعـــالـــيـــات الــــنــــادي الــســيــنــمــائــي األردنـــــــي، 
ولجنة السينما في »مؤّسسة عبد الحميد 
شومان«، وعروض »الهيئة امللكية األردنية 
ــد الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي«،  ــهـ ــعـ ــألفــــالم« و»املـ لــ
ــم الـــعـــربـــي  ــلـ ــيـ ــفـ ــان الـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــــات »مـ ــاطـ ــ ــــشـ ونـ
الفرنسي«  »الفيلم  ومهرجاني  الفرنسي« 
في  سنويا  املنعقدة  األوروبـــــي«،  و»الــفــيــلــم 

عّمان.

¶ في »رحلة في السينما الفرنسّية«، قراءة عاشقة 
ما  وحديثة.  قديمة  فرنسية  أفــام سينمائية  في 
الذي تعنيه لك هذه املقاالت، علمًا أّن املرحلة التي 
يعيشها النقد السينمائي العربي تفترض تأليف 

كتب ذات بناء مفاهيمّي وصرح معرفي؟
لت اختيار مواضيع وعناوين متنّوعة، 

ّ
فض

تجمع نتاجات السينما الفرنسية القديمة 
والــحــديــثــة، أو أفــالمــا أنــجــزهــا بــعــض أبــرز 
ــدة،  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــ ــوجـ ــ مـــخـــرجـــي املـ
ــالٍم تـــحـــاكـــي الـــســـائـــد فــــي الــســيــنــمــا  ــ ــ ــــى أفـ إلـ
الــفــرنــســيــة، الــتــي نــجــحــت شــبــكــات الــعــرض 
والتوزيع العاملية في التقاطها وتسويقها 

النوع من املؤّسسات املعنية بدراسة فنون 
اآلخـــريـــن وإبـــداعـــاتـــهـــم، خــاصــة فـــي مــجــال 
السابع، رغم وجود جامعات ومراكز  الفن 
 
ً
دراسات ومعاهد بحث كثيرة، تهتم ـ قليال

والفكر  والفلسفة  الــعــلــوم  بــدراســة  ـ   
ً
أصـــال

ُمغّيبة  أو  غــائــبــة  السينما   
ّ
أن إال  واألدب. 

تماما، وهــذا عائد إلى عدم وجــود اهتمام 
جّدي بعالم صناعة األفالم وتوثيقها، فما 
بــالــك بــالــنــقــد الــســيــنــمــائــي، الــــذي ال نــجــده 
هــذه األيــام إال في زوايــا مــحــدودة من هذه 

الصحيفة أو تلك. 
 أخــبــار 

ّ
وإذا ُوجـــــد، فـــال يــتــعــّدى عــــادة بــــث

 عن وكاالت أنباء إخبارية، عن جائزة 
ً
نقال

فــي  ذاك،  أو  الـــفـــيـــلـــم  ــذا  ــ هــ ــى  ــ إلــ مـــمـــنـــوحـــة 
 
ْ
مــهــرجــان مــا، أو عــن نــجــٍم أو نجمة. لــك أن
الــصــادرة  تنظر مليا فــي عــشــرات املــجــالت 
عن مؤّسسات عربية. عندها، ستالحظ كم 
عن  وُمــغــيــٌب  مــظــلــوٌم  السينمائي  النقد   

ّ
أن

العربية. ثقافتنا 

ــع  ــك، أّي واقـ ــ ــاتـ ــ ــك ودراسـ ــراءاتــ ــى قــ ــ ¶ اســـتـــنـــادًا إل
ترسمه للسينما الفرنسية منذ سبعينيات القرن 

املنصرم؟
فــي ستينيات  املــتــتــالــيــة  عــقــب نــجــاحــاتــهــا 
السينما  موجة  تنامي  بفعل   ،20 الـــ  القرن 
ــنــــّوع اشـــتـــغـــاالتـــهـــا، ســـايـــرت  الـــجـــديـــدة وتــ
الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة ـ فـــي الــعــقــود الــتــالــيــة 
ــدة، وحـــاكـــت  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ـ تـــــيـــــارات الـــســـيـــنـــمـــا الـ
وبالتالي خرجت  الــهــولــيــوودي،  الــنــمــوذج 
مـــن حـــدودهـــا، وقـــّدمـــت نــتــاجــات مشتركة 
ــجــهــت إلــى 

ّ
ــة، ثـــم ات ــيــ مـــع الــســيــنــمــا األوروبــ

وتحديدًا  الفرنسية،  باللغة  ناطقة  بــلــدان 
ــا  ــا، وأتــــــاحــــــت فـــرصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــا وأفـ ــ ــيـ ــ فـــــي آسـ
وراء  للعمل  هناك  السينما  اق 

ّ
لعش كثيرة 

الكاميرا، فقّدموا قصصا عّدة عن أعوام ما 
قبل وما بعد التحّرر واالنعتاق. 

بني  من  الفرنسية  السينما  غــدت  بالتالي، 

ــــرة فـــي اإلنـــتـــاج  أكـــثـــر ســيــنــمــات الــعــالــم وفـ
وتنّوع املواضيع، والقدرة على النفاذ إلى 

أسواق توزيعية جديدة.

¶ مـــاذا عــن الــفــيــلــمــوغــرافــيــا الــفــرنــســيــة الــجــديــدة: 
إبــداالت مفاهيمية وخصائص جمالّية  هل هناك 
شهدتها في األعوام القليلة املاضية، بحكم تغيير 
يجعل  ما  أفامها،  وارتباك  الهوليوودية  املركزية 
مركز اإلنتاج السينمائي يتحّول إلى بلدان أخرى، 

منها فرنسا؟
ــاع 

ّ
فــي األعــــوام األخــيــرة، تــابــعــت قـــدرة صــن

خوض  فــي  وبــراعــتــهــم  الفرنسية  السينما 
غـــمـــار مــواضــيــع جــريــئــة، تــتــنــاول دواخــــل 
ــّوالت عــصــيــبــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة، وتـ ــريــ ــشــ ــبــ الــــنــــفــــس الــ
ــة كــــثــــيــــرة. ثــم  ــنــ ــاخــ ــاطــــق ســ ــنــ عـــاشـــتـــهـــا مــ
ــجــهــت الـــى الــغــوص فــي مــالحــم وأســفــار 

ّ
ات

متميزة،  إبداعية  بتالوين  قّدمتها  أدبــيــة، 
نـــافـــســـت فــيــهــا الـــصـــنـــاعـــة الـــهـــولـــيـــووديـــة، 
في  العمل  إلــى  اعها 

ّ
ــجــاه بعض صن

ّ
ات مــع 

أفـــــالم الــتــرفــيــه واملــــغــــامــــرات والــكــومــيــديــا 
والــتــشــويــق والـــحـــركـــة والـــخـــيـــال الــعــلــمــي، 
استوديوهات  نتاجات  فيها  نافست  التي 
هوليوود، ومنحتها رونقا خاصا وممّيزًا، 
زت فــيــهــا مــكــانــة الــفــيــلــم الــفــرنــســي في 

ّ
تـــعـــز

دنيا األطياف واألحـــالم. هــذا ثبت في تلك 
املــعــطــيــات واالحــصــائــيــات الــتــي أوضــحــت 
ــاب زيـــــــادة أعـــــــداد مـــشـــاهـــدي الــفــيــلــم  ــبــ أســ
ــون أال 

ّ
ـــاد يــتــمــن

ّ
ــق ، هـــنـــاك نـ

ْ
الــفــرنــســي. لـــكـــن

تــطــغــى هــــذه األعـــــــداد املـــتـــزايـــدة مـــن أفـــالم 
الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى تـــلـــك األعــــمــــال 
ــرة  ــزال عــالــقــة فـــي ذاكــ ــ املـــدهـــشـــة، الـــتـــي ال تـ
عـــشـــاق الــســيــنــمــا، وظـــلـــت مـــوضـــع افــتــتــان 
ــطــي 

ّ
ــــاد ومــنــش

ّ
كــثــيــريــن مــــن مــــؤّرخــــي ونــــق

ــمـــا وأصــــــحــــــاب الـــشـــغـــف،  ــنـ ــيـ نــــــــــوادي الـــسـ
بعروض الفن والتجربة.

الــجــديــدة ارتــبــاكــًا  الــفــرنــســّيــة  ¶ شــهــَدْت السينما 
شاهد 

ُ
كبيرًا على مستوى صناعتها، بحيث إّن امل

يدهش من سذاجة بعض األفام، نظرًا إلى أنماط 
ــرق، إلــى  ـــشـ

ُ
ــذه الــســيــنــمــا، وتــاريــخــهــا امل وصــــور هـ

حدود املوجة الجديدة.
 الثورة التكنولوجية التي عرفتها 

ّ
أعتقد أن

ــاع 
ّ
الــســيــنــمــا، وأّدت إلـــى ازديـــــاد عـــدد صــن

األفالم وتعّدد وتنّوع األعمال السينمائية، 
روائـــيـــة ووثــائــقــيــة وتــجــريــبــيــة ومــتــفــاوتــة 
ــــورة( فــي  ــــذكـ الــــطــــول، ســاهــمــت )الــــثــــورة املـ
ــــن الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـائـــدة  ــــاذج مـ ــمـ ــ تـــغـــلـــيـــب نـ
عــلــى تــلــك اإلنـــجـــازات الــشــاعــريــة والــحــاملــة 
، ال يزال هناك بصيص أمل 

ْ
بالتغيير. لكن

وتفاؤل في القدرات الشاّبة الجديدة، التي 
أخـــذت عــلــى عاتقها تــطــويــر أفــكــار جــديــدة 
ومــهــمــومــة بــاالشــتــغــال عــلــى مــنــظــور غير 
ــفــــردات لــغــة  مـــألـــوف فـــي تـــنـــاول وصـــــوغ مــ
ُمبتكرة،  إيــقــاعــات  مــع  تتناغم  سينمائية، 
ــراء وتــفــعــيــل مـــا قــّدمــتــه الــســيــنــمــا  ــ بــغــيــة إثـ
الفرنسية في موجاتها املتتالية، عبر أكثر 

من حقبة.

حوار

السينما الفرنسية 
الجديدة حاكت 

النموذج الهوليوودي

لناجح  مقاالت  وجديدة،  قديمة  فرنسية  أفالم  عن 
بهذه  الفرنسيّة«.  السينما  في  »رحلة  كتاب  في  حسن 

المناسبة، التقته »العربي الجديد« في هذا الحوار

ناجح حسن

العربية  السينما  ألحوال  مختلفة  قراءات  في  تندرج  عديدة،  كتٌب  له 
والغربية، ومتابعة أفالم وقضايا، ومراجعة مسارات وتاريخ وتفاصيل. 
حسن  انتسب  و1990،   1983 عامي  بين  األردني  السينمائي  النادي  عضو 
إلى لجنة السينما في »مؤّسسة عبد الحميد شومان« أعوامًا طويلة. 
و»شاشات   )1991( األردن«  في  السينمائية  والثقافة  »السينما  كتبه:  من 

العتمة شاشات النور، كتابة في أفالم أردنية قصيرة« )2000(

سيرة

أكذوبة 
الوطنيّات 

الفارغة

اإلساءة إلى ُسمعة مصر
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