
سينما

محمد بنعزيز

مــّرة أخـــرى، يعود جــو رايــت إلى 
النافذة«،  السينما بفيلٍم )»امرأة 
ــنـــّصـــة  ُيـــــعـــــرض عــــلــــى شــــاشــــة املـ
روايــة  من  ُمقتبس  »نتفليكس«(  األميركية 
مـــشـــهـــورة، عـــن امــــــرأة ُمـــتـــفـــّرغـــة، تــتــجــّســس 
على جــاٍر جديٍد من نافذتها. الجار القديم 
ــّب الــعــاقــات االجــتــمــاعــيــة  ال جــديــد لــديــه. لـ
 فــي ثنائية »نــحــن نــراقــبــكــم« و»نحن 

ٌ
كــامــن

الــعــزلــة   
ّ
ــاري، ألن ــ ــبـ ــ الـــتـــواصـــل إجـ أيــــضــــا«. 

 
ْ
تــقــود إلـــى الــجــنــون. يــحــتــاج الـــفـــرد إلـــى أن

يــتــلــّصــص ويــجــلــب أنـــظـــار اآلخــــريــــن إلــيــه. 
ل في حياتهم. يصير هذا 

ّ
ُيراقبهم، ويتدخ

مــصــدر شــقــائــه. ينتج الــفــضــول عــن الــفــراغ 
ــر وقــت فــراغ زائـــدا. لــذلــك، ال 

ّ
الــداخــلــي، وتــوف

الفضول  الغير.  حميمية  الفضولّي  يحترم 
 
ً
ــســّبــب حــالــة

ُ
ــررًا مـــن الــعــزلــة، الــتــي ت  ضــ

ّ
ــل أقــ

طبيبة  بمفارقة:  الفيلم  يبدأ  داكنة.  نفسية 
نفسية وامرأة مضطربة نفسيا. باب النّجار 
 األحــــــداث فـــي الــبــيــت. 

ّ
مــكــســور. تــجــري جــــل

 
ّ

كــل بــاملــكــان.  الشخصية  فــيــه  تشتبك  فــيــلــم 
في  التصوير  ما أصعب  داخــلــي.  التصوير 

مكان مغلق.
 صوت صغير، 

ّ
منزل كبير معتم صامت. كل

، يصير ُمــخــيــفــا. إخـــــراٌج، فيه 
ً
يــصــدر فـــجـــأة

وعي حاد باإليقاع. إيقاٌع سريع لاحتفاظ 
 املعلومات 

ّ
بــُمــشــاِهــد َمــلــول. لــذلــك، تــّم ضــخ

الــتــي ال ُيــمــكــن تــصــويــرهــا فــي الـــحـــوار. مع 
ســــاطــــة تـــســـلـــيـــة، فـــيـــهـــا تـــمـــاريـــن الــتــحــّكــم 
بـــالـــغـــضـــب والـــــخـــــوف، وحـــفـــنـــة عـــلـــم نــفــس 
إلضــــــــاءة حــــاضــــر الــشــخــصــيــة ومــاضــيــهــا 
وأحــامــهــا. حـــوارات نفسية طويلة. جحيم 
 الهاتف 

ّ
البحث عن الهاتف في املنزل. يحل

ــهــا. هـــذا ُمــضــّر بحركة 
ّ
الــخــلــوي املــشــاكــل كــل

املمثل، وبالسينما. الهاتف ساٌح ذو حّدين.
ألسباٍب  ُمحتجزة  نفسيا،  مضطربة  امـــرأة 
طــبــيــة، تــراقــب الــجــيــران مــن نــوافــذ منزلها. 
ــام الــحــجــر  ــ  الــفــيــلــم ُمـــصـــّور فـــي أيـ

ّ
يـــبـــدو أن

الصحي. لذلك، النافذة نقطة إطالة وحيدة 
عــلــى الــعــالــم الـــخـــارجـــي. جـــيـــران ُمــصــابــون 
ــة.  ي الـــوقـــاحـ

ّ
ــالـــفـــضـــول، والــــفــــضــــول ُيــــغــــذ بـ

ــد الــجــيــران أٌب فــي صــــراٍع مــع ابــــن، كما  أحـ
لــســام   )1999( األمــــيــــركــــي«  »الــــجــــمــــال  فــــي 
 أســرة. 

ّ
مــانــديــس. هناك حــرٌب دائــمــة فــي كــل

ــع. تنكشف 
ّ
ال شـــيء يــجــري كــمــا هـــو مــتــوق

أحــد.  ينتظرها  ال  حيث  البشرية  الحقيقة 
للنزوات العابرة كلفة ثقيلة دائمة. ال تتغير 

 يقتل 
ْ
أن الشخصية إال بعد محنة. ُيحتمل 

 القطط.
ُ

الفضول
في زمن العزلة، يواجه اإلنسان ذاته، فيهرب 
منها بالتلّصص على آخــريــن. زاد هــذا في 
ها. 

ّ
زمن الحجر الصحي، في املجتمعات كل

املستتر  العنف  حجم  كــورونــا  وبـــاء  كشف 
 في تصوير 

ً
في البشر. راكم جو رايت خبرة

ــا كــاريــنــيــنــا« )2012(،  الــعــنــف، كــمــا فـــي »آنــ
لليون  نفسه  بالعنوان  روايـــة  مــن  املقتبس 
 الـــروســـي 

ُ
ـــتـــل الــنــبــيــل

َ
تــولــســتــوي: مــشــهــد ق

السباق.  فــي  ر 
ّ
تعث الـــذي  فــرَســه،  املتعجرف 

مـــا الــــذي جــعــل ُمــخــرجــا ُمــتــمــّرســا، اقتبس 
كهذا؟  خفيفا  سيناريو  ُيــصــّور  تولستوي، 

ه ال يحاول قول 
ّ
السيناريو خفيف: ملاذا؟ ألن

 شيٍء في 90 دقيقة.
ّ

كل
قتبسة 

ُ
امل الرواية   

ّ
أن السبب في  ربما يكون 

مكتوبة بمرجعية سينمائية، بحسب مقالٍة 
يناير/  3( تايمز«  »نــيــويــورك  فــي  منشورة 

األفــام  كاتُبها  تتبع   ،)2018 الثاني  كانون 
الكاتب َمشاهد روايته.  التي استلهم منها 
ــــت روايــــــــة آي. جـــــي. فـــن،  ــ اقـــتـــبـــس جــــو رايـ
امــرأة  ُيــصــّور يوميات   وفيا لعواملها. 

ّ
وظــل

ــحــة بــكــامــيــرا، وتــتــلــّصــص 
ّ
فــضــولــيــة، ُمــســل

الخلفية«  »النافذة  بـ يذكر  هذا  النافذة.  من 
ح 

ّ
يتسل وفــيــه  هــيــتــشــكــوك،  أللـــفـــرد   )1954(

الصحافي بكاميرا ذات عدسة سحرية. ما 
ـــقـــّرب الــبــعــيــد، وتــوضــح 

ُ
وظــيــفــة الــعــدســة؟ ت

الـــغـــامـــض، وتـــبـــحـــث فــــي املـــنـــاطـــق املــعــتــمــة 
والتحقيق  للبحث  ُيرمز   ،

ً
عـــادة وتضيئها. 

بــأيــقــونــة عــدســة ُمــكــّبــرة، تــكــشــف الــغــامــض 
ب، كما 

َ
»فوكيس« ما ُيراق واملستتر. ُيقّرب الـ

ب منّصات املشاهدة األفام القديمة. قرِّ
ُ
ت

تـــــوجـــــد تــــشــــابــــهــــات كــــثــــيــــرة بــــــن فــيــلــمــي 
هــيــتــشــكــوك ورايـــــــت: تــصــويــر الـــســـالـــم في 

ــنـــافـــذة،  ــنـــغ«. طـــبـــعـــا، اســـتـــخـــدام الـ ــيـ ــلـ ــرافـ »تـ
كاميرات  للتلّصص.  الكاميرا  و»فــوكــيــس« 
ــا هــيــتــشــكــوك في  ــّورهـ الــتــي صـ عــــام 1954، 
ــة وأكــبــر حجما مــن كاميرات 

ّ
 دق

ّ
فيلمه، أقــل

الــخــلــفــيــة«  »الــــنــــافــــذة  يـــحـــكـــي   .2021 ــام  ــ عــ
يــومــيــات ُمـــصـــّور ُكــســرت قــدمــه. يــراقــب من 
كــرســيــه جــيــرانــه عــبــر نــوافــذ شققهم. تــرّكــز 
الكاميرا على وجه من َينظر، ثم تنتقل إلى 
فــي حركة »ترافلينغ«  يـــراه. تقترب منه  مــا 
»فــوكــيــس«.  حـــركـــة  »زوم«،  أو  األمــــــام،  إلــــى 
ــص املنظار 

ِّ
ُيــقــل ــصــّور ال يــتــحــّرك، 

ُ
 امل

ّ
بما أن

و»فــوكــيــس« الــكــامــيــرا املــســافــة، وُيــســّهــان 
الــتــلــّصــص مـــن الـــنـــافـــذة. فـــيـــه، تــظــهــر قـــدرة 
ــادر« كبير  ــ ــ هــيــتــشــكــوك عــلــى اســـتـــخـــدام »كـ
ت 

ّ
قل ما 

ّ
كل ُمتغّيرًا.  التبئير  يجعل  ُمتحّرك، 

العكس  ــقــّدمــة. 
ُ
امل التفاصيل  كثرت  املسافة، 

صحيٌح.

)Getty /جوليان مور إحدى ممثالت »امرأة النافذة« )باسكال لو ِسْغُرتان

وسيم القربي: عالقتي بالكتابة صافية )الملف الصحافي(
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في زمن العزلة يواجه 
اإلنسان ذاته فيهرب منها 

بالتلّصص

يُعيد »امرأة النافذة« 
المخرج جو رايت 

إلى السينما، باقتباسه 
رواية ُتذِكر أحداثها 

بالمناخ العام لـ»النافذة 
الخلفية« أللفرد 

هيتشكوك

¶ في السياق التاريخي، برزت السينما في البلدان 
 

ّ
املغاربّية بشكٍل متقارب، مع اختالف جغرافية كل

الجمالّية ملسار  تــرى األســس  واحــدة منها. كيف 
السينما في تونس والجزائر واملغرب؟

هــنــاك تــاريــخ مــشــتــرك للمنطقة املــغــاربــّيــة، 
مـــســـار  ــيــــا ذات حـــــــدود وهــــمــــّيــــة.  وجــــغــــرافــ
الــســيــنــمــا فــيــهــا ُمــــتــــقــــارب جـــــــّدًا، ومــرتــبــط 
أســاســا بــالــســيــاق الــتــاريــخــي، الــــذي يحيل 
الثقافي  التوّجه  إلى ُمستعِمر واحــد، جعل 
املــغــاربــي، وإرســاء  املــواطــن  مسلكا لفرنسة 
ــات. ال يــمــكــن الـــحـــكـــم عــلــى  ــهــ ــوّجــ أفــــكــــاٍر وتــ
 

ّ
ــل ــا، فــــي ظـ ــابــ ــجــ الــــتــــوّجــــهــــات، ســـلـــبـــا أو إيــ

املــــّد الــعــروبــي الــــذي نــشــهــده الـــيـــوم، والـــذي 
االجتماع  بعلم  مختّصن  دعــوة  يستدعي 
لدراسة سياق الحاضر. املسار السينمائي 
القوّية  الــبــدايــة  املــغــاربــي شهد تــطــّورًا منذ 
لــلــســيــنــمــا الــتــونــســّيــة، وتــــجــــارب الــســيــنــمــا 
الـــجـــزائـــريـــة مــــع مــحــمــد األخــــضــــر حــامــيــنــا 
املــغــربــّيــة، فصار  السينما  بـــروز  ، قبل 

ً
مــثــا

هــنــاك حــضــور وتــنــافــس، بــتــفــاوٍت مــتــنــّوع. 
أفــاٍم تشبه  املسار تصويُر   

َ
ما صنع طفرة

الفولكلورية  الــرؤيــة  مــع  املـــواطـــن، والــقــطــع 
املسار  املشتركة.  اإلنتاجات  تقحمها  التي 
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــذي نـــجـــحـــت فــــيــــه الــســيــنــمــا 
املغاربية يكمن في صناعة سينما وطنّية، 
قضايانا  وتــعــالــج  املحلية،  بالهوية  تهتّم 

الحقيقية.

¶ مــنــهــجــيــا، قــّســمــت كــتــابــك إلــــى حــقــبــتــن: أولـــى 
»السينما الكولونيالية«، وثانية بـ«السينما  ق بـ

ّ
تتعل

الذي  والسينمائي  املعرفي  األســاس  ما  الوطنّية«. 
استندت إليه في التحقيب البصرّي والتأريخ بهذه 
السينما  أّن  علما  الــتــونــســّيــة،  للسينما  الــطــريــقــة 
ــى 

ّ
الـــعـــربـــّيـــة تــــجــــارب أفـــــــراد ال جـــمـــاعـــات، أو حــت

»تأريخ«  مؤسسات رسمية ُيمكن االستناد إليها لـ
الصورة السينمائية؟

ي كنُت أسعى إلى التأريخ بقدر 
ّ
ال أعتقد أن

بـــن مـــا ال ُيــمــكــن مــقــارنــتــه. ســيــنــمــا الــفــتــرة 
ــاريــــخــــي، لــــه أثـــر   تــ

ٌ
الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة ســــيــــاق

االستقال،  بعد  السينما  تونسة  في  الحق 
ــعـــي إلـــــى تـــأســـيـــس ســيــنــمــا وطـــنـــّيـــة.  والـــسـ
بخصوصّيات  الــوطــنــيــة  السينما  تــمــّيــزت 
ومــــــامــــــح، حـــــاولـــــت الــــقــــطــــع مـــــع املــــاضــــي، 
وتأسيس ضوابط ألرضية ثقافية، وبلورة 
بدائل جمالية، وتصوير الواقع، وتصحيح 

الذاكرة الوطنية.

¶ يــزخــر الــكــتــابــة بــُصــور فــوتــوغــرافــيــة ولــقــطــات 
أفـــالم قديمة وحــديــثــة، وبــيــانــات وتخطيطات  مــن 
توضيحية وجــداول. أال تتسم هذه األمــور بطابع 
بيداغوجي وأكاديمي، أضحى متجاوزًا نظرًا إلى 
النقد املعاصر، رغم أهمّية  التحّوالت املعرفية في 

هذا النزوع األكاديمّي؟
بــالــعــكــس. حـــاولـــت إدمـــــاج هــــذه األســالــيــب 
املعلومة  لتبسيط  ببعض  بعضها  الفنّية 
ــرًا عــلــى  ــكــ ــتــــاب حــ ــكــ ــــا يـــبـــقـــى الــ لــــلــــقــــارئ، فـ
 

ٌ
تعريف إصـــداره  استراتيجية  الجامعين. 

صات 
ّ

امللخ الــتــونــســيــة.  بالسينما  إضــافــّي 
القارئ، وهذا  والصور محاولة الستقطاب 

فــكــرة عن  ــف يعطي 
ّ
التوثيق، وإصــــدار مــؤل

الــســيــنــمــا الـــتـــونـــســـيـــة مــــن خـــــال ثــوابــتــهــا 
ــا. الــتــحــقــيــب ضــــــرورة لــلــكــتــابــة.  ــتــــدادهــ وامــ
في  للسينما  الطبيعي  واملـــســـار  اتـــي،  قـــراء
تـــونـــس، دافــــــٌع إلــــى الــتــقــســيــم إلــــى فــتــرتــن 
ــتـــن: الــكــولــونــيــالــّيــة  ــيـ تـــاريـــخـــيـــتـــن أســـاسـ
والتونسة. اعتمدت على وثائق وإصدارات 
بحثت فيها منذ عام 2007. حقيقة، ال أّدعي 
تأريخ الصورة السينمائية، لوجود كتابات 
ــاشـــي والـــطـــاهـــر شــريــعــة  مـــهـــّمـــة لــفــكــتــور بـ
كتابي  خليل.  والهادي  الخياطي  وخمّيس 
قـــراءة فــي الــتــاريــخ، ودراســـة لبعض الــرؤى 

الفكرية والجمالية.

الكولونيالية  بن  الفرق  ما  ¶ سينمائيا وجماليا، 
ــة؟ أّي ســمــات  ــتــونــســّي والـــوطـــنـــّيـــة فـــي الــتــجــربــة ال
في  مــعــا  للفئتن  ترسمها  وخــصــائــص  ومــالمــح 

مسار تطّور الصورة؟
إنــتــاجــات سينمائّية  عــن  الحديث  ُيمكن  ال 
باستثناء  الكولونيالية،  الفترة  فــي  كبرى 
ــتــــاة قـــرطـــاج«  ــــرة« و»فــ »زهـ ـــ ــ أفــــــاٍم قــلــيــلــة، كـ
ـــقـــارنـــة 

ُ
ــيــــروان«. ال ُيــمــكــن امل ــقــ و»مـــجـــنـــون الــ

ال يمنع الــنــزعــة األكــاديــمــيــة، لــضــرورّيــتــهــا 
الوصفّية  الكتابة  املــنــهــجــّي.  اخــتــيــاري  فــي 
االنــــطــــبــــاعــــّيــــة الـــبـــســـيـــطـــة جـــــــــدًا، تـــركـــتـــهـــا 

ألصحابها.

ــــى منهج  ¶ مـــا أســّجــلــه عــلــى الــكــتــاب افـــتـــقـــاره إل
ُيؤّسس مسار الكتب والدراسات عادة، لدوره في 
خذها الباحث في تفكيك 

ّ
توضيح املقاربة، التي يت

ومساءلة مواضيعه. ملاذا غياب املنهج؟
 
ّ
، أشير إلى أن

ْ
ال أشاطرك الرأي في هذا. لكن

إخراج أّي إنتاج بالنسبة إلّي رؤية مدروسة 
 ومضمونا. املنهج 

ً
 تفاصيلها، شكا

ّ
في أدق

ــبــع فـــي كــتــابــي نــابــع مــّمــا درســـنـــاه في 
ّ
املــت

أعرق الجامعات التونسية. إصدار كتاب أو 
ُيــنــجــزان مــن دون استشارة  إخـــراج فيلم ال 
أكــاديــمــيــن وفــنــانــن فــي املــغــرب الــكــبــيــر. ال 
 لــي فــي هــامــش الــخــطــأ، لــحــرصــي على 

ّ
حـــق

ية دقيقة، أهدافها 
ّ
نحت مسيرة علمية وفن

واضحة.

س 
َ
ف

َ
ن الكتاب جمعك بــن  إلــى  الــقــارئ  ¶ مــا يشّد 

تاريخي )معلومات وسياقات وأحــداث( واجتهاد 
التونسّية  السينما  قضايا  تشريح  فــي  تحليلي، 
هذه  في  التفكير  جــاء  كيف  باملجتمع.  وعالقتها 
ــد، من  ــ ــة فـــي آٍن واحـ الــطــريــقــة الــجــامــعــة واملــتــحــّول
ــالل بــشــرط الــكــتــاب، جــمــالــيــا، ووحــدتــه  دون اإلخــ

العضوية؟
نفسها.  تفرض  املوضوع  طبيعة   

ّ
أن أعتقد 

مته في الجامعة التونسية يجعلني 
ّ
ما تعل

بحسب  وتفكيكه،  البحث  مــوضــوع  أخــتــار 
مــــا تــســتــوجــبــه املـــــحـــــاور. الـــكـــتـــابـــة لــحــظــة 
الــتــدقــيــق، وتبتعد عن  إلــى  زمــنــّيــة، تحتاج 
االســتــســهــال. الــعــمــلــّيــة مــرهــقــة، وهــــذا أحــد 
ة اإلصــدارات السينمائية. عندما 

ّ
أسباب قل

باالستثمار  أفــّكــر  لــم  الكتاب،  إصـــدار  أردُت 
ز ترقية 

ّ
الـــتـــجـــاري، أو بــطــبــاعــة كــتــاب يـــعـــز

علمّية. هذا الكتاب نابع من رؤية ضرورّية، 

ضــّمــنــتــه نــظــرتــي بــأســالــيــب بــحــثــّيــة، ذكــرت 
بعضها.

ي 
ّ
عاقتي بالكتابة صافية، تستوجب التأن

فيلٍم،  إنــجــاز  تشبه  واملــســؤولــيــة.  والتعّمق 
 

ّ
ــب عـــدم الــتــســّرع والـــحـــرص عــلــى أدق

ّ
يــتــطــل

الــتــفــاصــيــل. صــفــاء الـــنـــوايـــا ُيـــحـــّرر املــبــدع، 
ويــطــلــق تــفــكــيــره. إنــتــاجــي لــم يــرتــبــط يوما 
ــتـــجـــاري، بــفــضــل تـــربـــيـــٍة لــــي عـــلـــى فــكــٍر  ــالـ بـ
ملتزٍم، وممارسة ثقافية جاّدة. هذا الكتاب 
املــغــاربــّيــة، ومنهجّيته  ــدول  الــ ع فــي 

ّ
ســـيـــوز

مدروسة بهدف تعريف السينما التونسية 
للمهتّم بالسينما.

¶ ماذا عن مفهوم الهوية، الوارد في عنوان الكتاب: 
تالٍق  أمــام  غاربّية هوية 

َ
امل للسينما  أّن  تعتقد  هل 

بن تجارب سينمائية وأفالٍم فرنسية؟
الهّوية مصطلح شائك، محفوف باملخاطر. البحث 
فيه ربما يوقع في مزالق منهجّية ومعرفّية. 
ــي، عـــبـــر الـــصـــورة  ــاربــ ــغــ أؤمــــــن بـــالـــحـــّس املــ
أو الــكــتــابــة. أنــــا ابــــن هــــذه املــنــطــقــة، وأحــــّب 
مـــســـاراتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة. مــنــذ والدتـــــــي، أحـــّب 
السينما. وبفضل والدّي أحّب وطني. أشعر 
بأني مغاربّي، وأنتصر للسينما املغاربية. 
هوّيتها  املغاربّية  للسينما  محايدًا.  لسُت 
الخاّصة، وإن شاء البعض تقزيمها. بحوثي 
تهتّم بسينمانا املغاربّية. أوّجه طابي في 
هذا اإلطار. التقاطع مع السينمات األخرى، 
ومــنــهــا الــفــرنــســّيــة، ال يــفــســد لـــلـــوّد قــضــّيــة. 
، هناك توّجه انتهازّي أحيانا، اقتباٌس 

ْ
لكن

أو  أوروبـــي  أو تماهي للحصول على دعــم 
ي 

ّ
إبهار معكوس. أنا ضّد هذا التوّجه، لكن

أحترمه، وأؤمــن برؤيتي وموقفي الخاّص. 
60 في املائة من األفام التونسية ذات إنتاج 
 ذلك ال يعني 

ّ
تونسي فرنسي مشترك، لكن

منفتحة  بلدان  نحن  مطموسة.  هوّيتنا   
ّ
أن

على املتوّسط، وهوّيتنا الفعلّية غير ُمهّددة 
مــن األجــنــبــي، بــل مــن مـــّد مــتــطــّرف وتــوّجــه 
ظــامــي يسعيان إلـــى إعــادتــنــا إلـــى عصور 
التاريخ. السينما رافــد ينفتح على  ما قبل 

اآلخر، وحصن يدافع عن الوعي اإلنساني.

التونسّية  للسينما  ُيمكن  األفــق، كيف  ¶ في هذا 
الغوص في واقعها بكل أفراحه وخيباته، بتجذير 
تبتعد  إليه،  تنتمي  ما  وبقدر  اإلبداعية،  صورتها 

عنه في آٍن واحد؟
السينما التونسية تسير في مسار صحيح. 
 
ٍّ
تتطّور ويجهد مبدعوها في تأسيس خط

التونسية  الفيلمية  الصورة  فكري متحّرر. 
فــي واقــعــنــا، وتنقل إحباطاتنا، ال  تــغــوص 
من  كغيرها  السينما،  الـــثـــورة.  بــعــد  ســّيــمــا 
املجاالت األخرى، ترتبط بالواقع السياسي، 
ــّبـــط، تــبــقــى الـــصـــورة  ــتـــخـ  هـــــذا الـ

ّ
وفـــــي ظـــــل

 
ّ
أن مــا ال يعلمه كثيرون  اإلبــداعــّيــة ناقصة. 

ــعــا. 
ّ
ــق مــا كـــان ُمــتــوق

ّ
تــونــس الـــثـــورة لــم تــحــق

الــســيــنــمــا تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بــاملــنــاخ 
ــي، الرتــبــاطــهــا بــالــســيــاســة الــثــقــافــّيــة، 

ّ
املــحــل

والتوّجه الحالي غير مهتّمة به اآلن. ال بّد 
مــن ثـــورة ثــقــافــّيــة، كــي تــخــرج السينما من 
آتــيــة ال  الثقافّية  الــثــورة  املــتــكــّررة.  هزائمنا 
اجتماعّية،  ثـــورة  ستسبقها   ،

ْ
لــكــن مــحــالــة، 

ثورة »الجياع« أواًل.

حوار

السينما التونسية 
تغوص في واقعنا 

وتنقل إحباطاتنا

معه  الجديد«  »العربي  حوار  من  الثانية  الحلقة  في 
)األولى في 21 يوليو/ تموز 2021(، يُكِمل وسيم القربي 

قراءته لواقع السينما المغاربيّة

وسيم القربي ]2/2[

في »هوية السينما التونسية: من ثوابت التأسيس إلى إبداالت االمتداد« 
ونقدًا  رصدًا  التونسي،  السينمائي  الُمنجز  القربي  وسيم  يُسائل   ،)2020(
السينمائي  العمل  نشوء  عن  البرّانية،  العوامل  في  باحثًا  وتفكيكًا، 
مسار  صنعت  بأفالٍم  عالقة  ذات  داخلية،  وأخرى  التاريخيّة،  وسياقاته 
السينمائي  المتن  إلى  العودة  التونسية، قديمًا وحديثًا.  السينما  حداثة 

ُتحّدد نمط كتابته النقدية.

الكتاب

كاميرا ترصد 
وال ُتعلِّق

»امرأة النافذة« لجو رايت

Friday 23 July 2021
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أجراه أشرف الحساني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


