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سينما

شاشات برازيلية في بيروت:

ّ
العائلة والهوية الجنسية و ...المهمشون في األرض
تـ ـخ ـ ّـص ــص س ـي ـن ـم ــا «مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس
أمبير صوفيل» (األشــرفـيــة ـ ـ بيروت)
ّ
البرازيلية
شاشاتها ألح ــدث األف ــام
ضـمــن الـ ــدورة الـثــالـثــة مــن «مـهــرجــان
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـب ــرازي ـل ـي ــة» ال ـ ــذي تقيمه
بالتعاون بني السفارة البرازيلية في
لبنان ،و«املــركــز الثقافي البرازيلي».
ب ـ ــن ال ـ ــراب ـ ــع والـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع م ـ ــن أيـ ـل ــول
(سبتمبر) املقبل ،سنشاهد ستة أعمال
سينمائية مــن الـبــرازيــل التي شهدت
نهضة الفتة فــي اإلنـتــاج السينمائي
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـس ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــع ح ــرك ــة
«ال ــري ـت ــوم ــادا» .أع ــادت «الــري ـتــومــادا»
إح ـيــاء بـعــض الـخـصــائــص الجمالية
مـ ــن ح ــرك ــة س ـي ـن ـمــا «نـ ـ ــوفـ ـ ــو» ،حـيــث
انـ ـ ـص ـ ــرف مـ ـخ ــرج ــوه ــا إل ـ ـ ــى الـ ــواقـ ــع

بـقـســوتــه بــا م ــوارب ــة ،مـنـخــرطــن في
ّ
واقتصادية صرفة
قضايا اجتماعية
ال ت ــزال تـطـبــع سـيـنـمــا ب ــاده ــم حتى
ال ـي ــوم .مـعـهــم ،ع ــادت اإلن ـتــاجــات إلــى
املهرجانات العاملية مع أفالم مثل O
 Quatrilhoلفابيو بــاريـتــو عــام 1995
بـعــد غ ـيــاب طــويــل ع ــن الـتــرشـيـحــات.
فيلم «مدينة الـلــه» ( )2002لفرناندو
ميريليس ،لـيــس وح ــده رغ ــم شهرته
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .رأي ـ ـنـ ــا ح ـ ـيـ ــوات امل ـه ـم ـشــن
واملنبوذين مــن املجتمعات فــي أفــام
مثل «وســط البرازيل» ( )1998لوالتر
ّ
بحركيتها وألوانها
ســالــس .الحياة
وحـسـيـتـهــا وص ـلــت إل ــى ذروت ـه ــا في
«مــان ـغــا صـ ـف ــراء» ( )2002ل ـكــاوديــو
أسـ ـ ـي ـ ــس .ان ـ ـش ـ ـغـ ــاالت ال تـ ـ ـ ــزال ت ـل ـهــم

امل ـخ ــرج ــن الـ ـج ــدد ،ال ــذي ــن ي ـت ـصـ ّـدون
أيضًا إلشكاليات الهويات الجنسية
وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوات امل ـ ـهـ ـ ّـم ـ ـشـ ــن والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
العاطفية ،واملرأة وإرث البالد .ثيمات
ن ـجــدهــا ف ــي ب ـعــض األف ـ ــام امل ـشــاركــة

يكشف «نهاية أخرى» لفيليب
شول العالقات العاطفية
والجنسية للطبقات الميسورة
ف ـ ــي املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــيء ع ـلــى
تجارب مخرجني مخضرمني وآخرين
صــاعــديــن .االف ـت ـتــاح مــع م ــاورو ليما
وشــري ـطــه «ج ـ ــواو ،املــاي ـس ـتــرو» ال ــذي
ّ
يعد سيرة غنية لعازف البيانو وقائد

األوركسترا البرازيلي جواو كارلوس
ّ
م ــارت ـي ـن ــز ( .)1940امل ــوس ـي ـق ــى ت ـحــل
على املـهــرجــان أيـضــا مــن خــال «بــاخ
في البرازيل» لألملاني أنسغر أهلرز،
ال ــذي يـعـ ّـرفـنــا عـلــى الــوجــه الـبــاروكــي
ل ـل ـبــرازيــل ،ح ـيــث نـسـتـمــع إل ــى صــدى
مــوسـيـقــى ب ــاخ ف ــي اآلالت اإليـقــاعـيــة
ّ
امل ـحــل ـيــة هـ ـن ــاك .ال ـع ــاق ــات الـعــائـلـيــة
م ــن وج ـه ــة ن ـظــر ن ـس ــوي ــة ،تـخــوضـهــا
صـ ـ ــاح ـ ـ ـبـ ـ ــة  Brainstormالي ـ ـيـ ــس
بــودان ـس ـكــي م ــع روزا بـطـلــة فيلمها
«تمامًا مثل آبــائـنــا» .العائلة تحضر
مـجــددًا فــي «فيلم حـيــاتــي» لسيلتون
ميلو الــذي يتتبع عالقة االبــن طوني
بأبيه الـغــائــب .أمــا أحــد أبــرز مواعيد
املهرجان فهو «نهاية أخرى» لفيليب

شول الذي ينزل إلى األعماق النفسية
للمراهق ديوغو في عالقته مع إحدى
املريضات النفسيات اللواتي يرتدن
عيادة أمه .عالقة جامحة تطيح بكثير
ّ
م ــن ال ـت ــاب ــوه ــات امل ـت ـعــل ـقــة بــال ـســريــة
الطبية ،وبالرغبات الجامحة كما هي.
أما «عربي» ألفونسو أوتشوا وجواو
دوم ـ ــان ـ ــز ،ف ـ ـيـ ــدور فـ ــي أح ـ ــد األحـ ـي ــاء
الصناعية الفقيرة في البرازيل وحول
حياة سكانه والعاملني فيه
«م ـه ــرجــان الـسـيـنـمــا ال ـبــرازي ـل ـيــة»20:00 :
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  4أيـ ـ ـل ـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر)
حـتــى ال ـتــاســع مـنــه ـ ـ «م ـتــروبــول ـيــس أمبير
صوفيل» (االشرفية ـ بيروت) ـ لالستعالم:
01/204080

«جواو ،المايسترو» ـ ماورو ليما

«تمامًا مثل آبائنا» ـ الييس بودانسكي

«نهاية أخرى» ـ فيليب شول

 9/4ــ س20:00 :

 9/5ــ س20:00 :

 9/6ــ س20:00 :

أهم ما يميز رسائل محمد خان ،هو امتدادها الزمني ،وعمقها الوجداني

ّ
ّ
كتاب يضم اعترافاته الحميمة في حب محمد خان
ذكرى

عصام زكريا

بعد فيلمه «تيم مايا» ( )2014الذي استعاد فيه تجربة مغني السول
ال ــراح ــل تـيــم مــايــا ،أنـجــز م ــاورو ليما «جـ ــواو ،املــايـسـتــرو» ( 117د ـ
 )2017حول حياة عازف البيانو وقائد األوركسترا البرازيلي جواو
كــارلــوس مارتينز ( .)1940في الشريط الــذي يفتتح املهرجانّ ،
يقدم
ّ
وموسيقية ألحد أشهر العازفني
املخرج البرازيلي سيرة سينمائية
البرازيليني وتجربته امللهمة .يرجع ليما إلــى الـسـنــوات األول ــى من
حياة مارتينز .اكتشاف عبقريته وهــو في الثامنة من عمره ،والتي
كانت تبقي املوسيقى فــي رأســه لساعات بعد ابتعاده عــن البيانو.
موهبته التي قادته إلى باخ وتسجيل أبرز مقطوعاته ،ثم تجربته مع
قيادة األوركستراّ .
ثمة الكثير مما تخبئه هذه السيرة املوسيقية التي
ّ
ّ
يظهرها الشريط ،مثل العالقات العاطفية ،والعطب الذي أصاب يده
اليمنى وأجبره على العزف بيد واحدة.

تتخذ الييس بودانسكي من أغنية «تمامًا مثل آبائنا» للمغنية البرازيلية
إليس ريجينا عنوانًا لفيلمها األحدث ( 106د  )2017 -الذي افتتح الدورة
السابعة والستني من «مهرجان برلني السينمائي» .املخرجة التي تنتمي
إلى جيل طليعي من سينمائيات بلدها مثل آنا مويليرت ،تتصدى في
شريطها الــرابــع ملعايير كثيرة تالحق النساء الـعــامــات بــن أسرهن
ّ
ّ
التضحية بما
الخاصة .ضغوط تجبرهن على
ورغباتهن وهواجسهن
يردنه حقًا من أجل الكمال .قد تكون البطلة روزا إحداهن .ترغب املرأة في
كتابة املسرحيات بينما تأسر حياتها داخل وظيفة في شركة لسيراميك
ّ
الحمامات للحفاظ على مستوى الدخل في عائلتها .تأخذ بودانسكي
ّ
ّ
في االعتبار املواقع املتعددة لبطلتها التي تسير حياتها بطريقة أو
ّ
بــأخــرى :الــزوجــة واألم ،واملــوظـفــة ،واالب ـنــة الـتــي ستتلقى صــدمــة حني
تفاتحها والدتها كالريس باملاضي ذات غداء نهار األحد.

ّ
يقدم املهرجان فرصة ملشاهدة فيلم إلحدى أبرز التجارب السينمائية
ال ـصــاعــدة .إن ــه فيليب ش ــول ال ــذي لـفــت األن ـظ ــار فــي فيلمه القصير
«أوك ــي» ( )2007وحــاز عنه جائزة الــدب الفضي ألفضل فيلم قصير
ّ
سنتعرف إلــى املخرج
فــي «مـهــرجــان بــرلــن السينمائي» .هــذه امل ـ ّـرة
في فيلمه الــروائــي الطويل «نهاية أخــرى» ( 94د ـ  .)2016نحن أمام
عالقة عاطفية جامحة تطيح بمحظورات كثيرة من بينها فارق السن،
ّ
وسرية املرضى النفسيني .يقترح الفيلم نهاية أخرى لألحاديث التي
تبدأ على األريكة املريحة في عيادة الطبيبة النفسية كالريس .ما يقال
في الداخل ،سينتهي في رأس ابنها املراهق ديوغو أو على سريره.
هـكــذا سيقيم عــاقــة مــع ام ــرأة تعاني مــن بعض االض ـطــرابــات منها
أذيــة النفس .يكشف الفيلم العالقات العاطفية والجنسية للطبقات
ّ
النفسية.
امليسورة في البرازيل في ما يشبه املتاهة السينمائية

«عربي» ـ أفونسو أوتشوا وجواو دومانز

«باخ في البرازيل» ـ أنسغر أهلرز

«فيلم حياتي» ـ سيلتون ميلو

 9/7ــ س20:00 :

 9/8ــ س20:00 :

 9/9ــ س20:00 :

«عربي» ( 98د ـ  )2017هو عنوان الشريط املشترك ألفونسو أوتشوا
وج ــواو دومــانــز .لكل مــن املـخــرجــن الـبــرازيـلـيــن تجربته املختلفة
ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ،تـجـمـعـهـمــا ف ــي ه ــذا ال ـفـيـلــم األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية في البرازيل خالل السنوات العشر األخيرة .يخوض
أوتشوا ودومانز هذا املوضوع من خالل الحياة الثانية لكريستيانو.
حياة تختبئ خلف يوميات عامل عادي في مصنع لألملينيوم كان
ّ
قــد سـ ّـجــل تفاصيلها عـلــى دفـتــر خ ــاص يكتب فـيــه ك ــل ي ــوم .يرتكز
الفيلم إلــى الحكاية ،بحبكتها وتفاصيلها املشبعة مــن ضواحي
البرازيل الصناعية والفقيرة وظروف العيش الصعبة فيها .الصدف
ّ
املشوقة ّ
محرك أساسي أيضًا في الشريط ،إذ تضع الخالة واملمرضة
مارسيا في منزل ابني اختها أندريه وأخوه األصغر في الحي نفسه
ّ
يتعرض فيه كريستيانو إلى إصابة خالل العمل.
الذي

يستلهم املـخــرج األملــانــي أنسغر أهـلــرز فيلمه «ب ــاخ فــي الـبــرازيــل»
( 91د ـ  )2015من الحياة الحقيقية ألستاذ موسيقى متقاعد يدعى
ّ
مارتن .يقطع الرجل مسافة من أملانيا إلى البرازيل كي يتسلم ورقة
موسيقية أصلية لباخ ورثـهــا بعد وفــاة أحــد أصــدقــائــه فــي مدينة
ّ
الباروكية .هناك ،ستضعه بعض األحداث والتعقيدات
أورو بروتو
املرحة في أحد سجون األحــداث في البرازيل ،منخرطًا مع املقيمني
هناك في عالقة موسيقية .هكذا ستجد موسيقى بــاخ صداها في
ّ
اإليقاعية البرازيلية هناكّ .
يشرع الفيلم حياة الرجل الهادئة
اآلالت
في إحــدى البلدات األملانية على صخب البرازيل ،ملتقطًا ومقاربًا
بني الثقافتني املتناقضتني .إلى جانب الغوص في موسيقى باخ،
وتقديم اقتراحات أخرى لهاّ ،
يقدم املخرج بورتريهًا ملارتن الستيني
الذي يعثر على الحياة ّ
مجددًا مع األطفال.

يستند «فيلم حياتي» لسيلتون ميلو إلــى روايــة «أب بعيد» ( 113د
ـ ـ  )2017لصاحب فيلم «ســاعــي الـبــريــد» الــروائــي والـكــاتــب املسرحي
التشيلي أنطونيو سكارميتا .في اقتباسه للرواية ،يأخذنا ميلو في
شريطه الروائي الثالث إلى برازيل الستينيات التي تشهد ّ
قصة عائلية
ّ
درامـيــة ،بطلتها عائلة مؤلفة مــن أم برازيلية وأب أميركي وابنهما
ّ
طوني الذي يعشق السينما والشعر .يركز الشريط على األب واالبن
عبر الـفــاش بــاك واملـشــاهــد الجمالية كمحاولة للتعويض عــن هذه
العالقة املنقطعة .حني يعود طوني إلى ضيعته الريفية في الجنوب
البرازيلي يصطدم بغياب وال ــده الــذي يـغــادر إلــى فرنسا حيث ولــد.
الشريط الذي يؤدي بطولته النجم الفرنسي فينسنت كاسل ،يتناول
ً
هذه الخسارة العائلية ،حيث يقضي طوني وقتًا طويال في مالحقة
أثر والده ،بينما يحاول أن يتخطاها بتدريس طالبه في املدرسة.

اختتم في القاهرة أخيرًا أكبر معرض
لصور املخرج املصري الــراحــل محمد
خان ( 1942ـ ـ  )2016وأفالمه (بعنوان
«ف ــي ح ــب سـيـنـمــا مـحـمــد خ ـ ــان») ،من
إع ــداد صديقه مدير التصوير سعيد
ش ـي ـمــي .وت ــزام ـن ــا م ــع ذكـ ـ ــراه الـثــانـيــة
أيـ ـض ــا ،خ ــرج ــت م ــن امل ـط ـب ـعــة الـنـســخ
األول ـ ـ ــى م ــن كـ ـت ــاب ي ـض ــم رس ــائ ــل مــن
محمد خان إلى صديقه سعيد شيمي،
ت ـعــود إلـ ــى خـمـسـيـنـيــات وسـتـيـنـيــات
القرن املاضي.
ه ــذه لـيـســت املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي تنشر
فيها رســائــل أحــد الكتاب أو الفنانني
العرب ،ولكنها املرة األولى التي تنشر
ف ـي ـهــا رس ــائ ــل م ــن ف ـن ــان إلـ ــى صــديــق
عـ ـم ــره ال ـح ـم ـي ــم ،ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
طويلة ،وتحمل هكذا حميمة وصدق.
رس ــائ ــل ه ــي بـمـثــابــة تــوثـيــق لحياتي
كــاتــب الــرســائــل وم ــن كـتـبــت ل ــه ،ليس
فقط حياتيهما العامة ،لكن عقليهما
ونفسيتيهما ومشاعرهما… رسائل
ال تقل أهمية عن رسائل غسان كنفاني
إل ــى غ ــادة ال ـس ـمــان ،أو تــوفـيــق صالح
وسـمـيــر فــريــد ،إن لــم ت ــزد .باختصار،
ّ
يمكن الـقــول إن هــذا الكتاب حــدث في
تاريخ السينما العربية.
«خـ ـط ــاب ــات م ـح ـمــد خ ـ ــان إل ـ ــى سـعـيــد
شيمي -الـجــزء األول -مـشــوار حـيــاة»،
ص ــدر ع ــن «دار ال ـك ــرم ــة» ف ــي ال ـقــاهــرة
األسـبــوع املــاضــي ،في الــذكــرى الثانية
لرحيل مخرج أثــرى السينما املصرية
بــأع ـمــال ع ــدة مـنـهــا «ض ــرب ــة ش ـمــس»،
«أحـ ـ ـ ـ ــام هـ ـن ــد وك ــامـ ـيـ ـلـ ـي ــا»« ،س ــوب ــر
ماركت»« ،زوجة رجل مهم» وغيرها.
ال ـك ـت ــاب م ــن ت ـحــريــر م ــدي ــر الـنـصــويــر
سـعـيــد ش ـي ـمــي ،الـ ــذي رب ـط ـتــه صــداقــة
عمر مع محمد خان منذ طفولتيهما.
ك ــان الـقــاســم املـشـتــرك األســاســي فيها
ه ــو حـبـهـمــا ،ب ــل عـشـقـهـمــا للسينما،
ورغـ ـبـ ـتـ ـهـ ـم ــا املـ ـحـ ـم ــوم ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
كسينمائيني .وهــذ الصداقة تعرضت
الخ ـت ـب ــارات قــاسـيــة وم ـحــن مــآســاويــة
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا اضـ ـط ــرار عــائ ـلــة خ ــان،
الباكستانية من والده ،واإليطالية من
وال ــدت ــه ،إل ــى الــرحـيــل إل ــى إنـكـلـتــرا في
نهاية الخمسينيات ،وتدهور أحوالهم
االقتصادية وعدم قدرتهم على العودة

إلــى العمل والحياة في مصر مجددًا،
حـيــث كــانــت «الـشــوفـيـنـيــة» الناصرية
في أوج تعصبها ضد األجانب.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـصـ ـيـ ـب ــة ،لــم
ي ـكــن ه ـن ــاك «اي ـم ـي ــل» أو «فــاي ـس ـبــوك»
أو ه ــوات ــف خ ـل ــوي ــة ،وك ــان ــت وسـيـلــة
االتـ ـ ـص ـ ــال ش ـب ــه ال ــوحـ ـي ــدة ـ ـ ـ ب ـجــانــب
امل ـك ــامل ــات ال ــدول ـي ــة امل ـك ـل ـفــة ج ـ ـدًا ـ هي
ك ـت ــاب ــة الـ ــرسـ ــائـ ــل .وق ـ ــد ب ـق ـي ــت م ـئــات
الــرســائــل ال ـتــي ق ــام بـكـتــابـتـهــا محمد
خ ــان إل ــى ص ــدي ـق ــه ،ول ـك ــن ال ـع ـكــس لم
يـ ـح ــدث ل ــأس ــف ،ف ـق ــد فـ ـق ــدت رس ــائ ــل
شيمي إلى خان بسبب كثرة سفريات
خــان وعــدم استقراره في بلد أو منزل
واحد لفترة طويلة.
أه ـ ـ ــم م ـ ــا ي ـم ـي ــز ه ـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل ،هــو
امتدادها الزمني ،وعمقها الوجداني،
حيث تخلو بشكل مدهش من أي ادعاء
أو م ـح ــاول ــة إلخ ـف ــاء ب ـعــض الـحـقــائــق
ال ـش ـخ ـص ـيــة .ب ــل ع ـلــى ال ـع ـك ــس ،تـبــدو
منها الثقة املطلقة التي كان يكنها كل
ً
منهما لآلخر ،بل يبدو أن كــا منهما
كــان يعتبر اآلخــر أقــرب شخص له في
العالم ،وخزانة اعترافاته وأسراره.
م ــن امل ـم ـي ــزات ال ـع ــدي ــدة األخ ـ ــرى لـهــذه
الرسائل أنها ـ بسبب امتدادها الزمني
ـ ـ تبني النمو العقلي والثقافي واملعرفي
لــاث ـنــن ،ك ـمــا ت ـبــن م ــدى ارتـبــاطـهـمــا
بـحـلـمـهـمــا ال ــوح ـي ــد ،وه ــو ال ـع ـمــل في
السينما ،منذ سنوات الصبا.
فــي خطاب بتاريخ  21آب (أغسطس)
 ،1960يكتب خان ،الذي لم يكن قد بلغ
عامه التاسع عشر بعد« :صدقني يا
عزيزي إن كفاحي الــذي سأبداه العام
الـ ـق ــادم سـيـسـتـمــر مل ــدة س ـبــع أو عشر
س ـن ــوات إل ــى أن أص ــل إل ــى م ــا أريـ ــده.
طــريــق طــويــل وزم ــن طــويــل ،ولـكــن أمل
كبير لعلي أنجح ،فما أطلب إال دعاءك
ل ــي بــال ـن ـجــاح ف ــي أم ـل ــي ح ـتــى أصـبــح
مــا أري ــد ،فــأنــا أري ــد أن أك ــون .أعـبــر عن
م ـش ــاع ــري ب ــإخ ــراج ــي ال ـ ــذي سـيـحــرك
الـكــامـيــرا بـطــريـقــة تــؤثــر عـلــى الـقـلــوب
والذي سيحرك الوجوه بطريقة تجذب
ال ـع ـي ــون .أريـ ــد أن أع ـب ــر ع ــن رأيـ ــي في
إخ ــراج ــي ،ورب ـمــا ول ــم ال ،فــي ي ــوم من
األي ــام أخ ــرج فيلمًا مـصــريــا .رب ـمــا ،يا
رب».
م ـنــذ سـ ـن ــوات امل ــراه ـق ــة وخ ـ ــان يـعــرف
أن ــه سيصبح مـخــرجــا سـيـنـمــائـيــا ،أو

عـلــى األق ــل يـعــرف أن ال ش ــيء آخ ــر في
الحياة يمكن أن يرضيه ســوى العمل
فــي الـسـيـنـمــا .ورغ ــم انـتـقــالــه إل ــى قلب
الحضارة األوروبية في لندن ،وحمله
جـ ـ ــواز س ـف ــر ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إال أن ـ ــه ك ــان
يدرك منذ البدايات أنه مصري ،يحلم
بالعودة وإنجاز أفالم عن مصر.
في أول أيلول (سبتمبر)  ،1962يكتب

كان يدرك منذ البدايات
أنه مصري ،يحلم بالعودة
وإنجاز أفالم عن مصر

خــان« :ربما لن يسعدك أن تعلم أنني
أشرب البيرة كثيرًا ،أي مرتني أو ثالث
في األسبوع .وحني أذكر البيرة ،أعني
زج ــاج ــات كـثـيــرة .ه ــذا لـيــس يجعلني
سكيرًا أبدًا بل أحيانًا أحاول أن أنسى،
وهـ ـن ــا ت ـح ــت ت ـل ــك ال ـس ـم ــاء ال ـغــاض ـبــة
ال ـب ـيــرة ه ــي أح ـســن وأرخ ـ ــص طــريـقــة.
املهم إزاي أحوالك وأحوال العائلة ،لعل
كــل شــيء بخير ،إزاي األف ــام املصرية
لعلها تـتـقــدم ،يــا ليتني أخ ــرج فيلمًا
مصريًا في يوم من األيام ،وربما تكون
أنت املصور» .وقبل نهاية العام نفسه،
ي ــرس ــل خ ـطــابــا آخـ ــر م ــؤرخ ــا ب ـتــاريــخ

 7ك ــان ــون األول (ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر) ،يـنـهـيــه
بالسطور التالية:
ً
«أريــد أن أعــود حتى ولو لم أجد عمال
فــي الـتـلـفــزيــون .ســأعـمــل أي ش ــيء في
الـ ـب ــداي ــة .أري ـ ــد أن أعـ ـ ــود .ول ـك ــن ربـمــا
ً
ل ـس ـبــب ال ـج ـن ـس ـيــة ،ل ــن أجـ ــد ع ـم ــا أو
أحصل على إقامة».
يعود محمد خان إلى مصر عام ،1964
ولكن املحاولة تفشل .ومن مصر يذهب
إل ــى لـبـنــان ال ــذي ك ــان يـنـغــل بــالـفــرص
واألم ـ ـ ــوال وال ـح ـي ــاة .م ــن ه ـن ــاك يكتب
خـ ــان ل ـصــدي ـقــه عـ ــدة خ ـط ــاب ــات ي ــروي
فيها يومياته وآراءه في ما يراه حوله.
بعد أشهر عدة ،وتحديدًا في العشرين
من كانون الثاني (يناير)  ،1965يكتب:
«بـيــروت بــدأت تنفتح أبوابها أمامي.
أج ــل وف ـجــأة رس ـمــت اآلمـ ــال فــي عقلي
أفقًا بعيدًا جدًا .إن املمثل يحيى شاهني
كــان ضيفًا في منزل الدكتور درويــش
امل ـص ــري أليـ ــام ع ــدة ع ـقــب ع ــودت ــه من
رومــا ،حيث كــان يكمل فيلمًا مشتركًا
ل ــه .وم ـنــه تـعــرفــت عـلــى امل ـخ ــرج سيف
ال ــدي ــن ش ــوك ــت ال ـ ــذي ي ـس ـكــن اآلن فــي
ب ـيــروت ،وفــوجـئــت بعلمي أنــه مجري
األص ـ ــل وي ـت ـك ـلــم ال ـع ــرب ـي ــة ب ـص ـعــوبــة،
وقابلنا سويًا املخرج يوسف شاهني
الذي وجدت أن صحته ضعفت كثيرًا،
ولكنه مليء بالحرارة السينمائية في
ً
كالمه ورجــل جــدع فعال .وقابلت عبد
الـ ـس ــام ال ـنــاب ـل ـســي ،وك ــذل ــك املــونـتـيــر
ام ـي ــل ب ـح ــري ،وق ــاب ـل ــت ك ــذل ــك امل ـخــرج
م ـح ـمــد س ـل ـم ــان الـ ـ ــذي ال ي ـف ـقــه شـيـئــا
بتاتًا عن السينما ،وشكله مثل كالمه
كاملجانني».
تـمـتــد خ ـطــابــات ال ـج ــزء األول م ــن عــام
 1959حـتــى ع ــام  ،1966حـيــث ينتهي
ال ـعــام بــإحـبــاط جــديــد يــدفــع خ ــان إلــى
ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي االن ـ ـت ـ ـحـ ــار ،ع ـق ــب فـشــل
تجربته «اللبنانية» ،واض ـطــراره إلى
الـعــودة إلــى لندن مفلسًا تمامًا ،حتى
إن والده ،الذي يعاني من ظروف مادية
صعبة ،يرسل له ثمن تذكرة العودة.
نعلم بالطبع أن خــان لــم ينتحر ،ولم
ّ
يـتـخــل عــن أحــامــه ،وأن ــه سـيـعــود إلــى
مـصــر بشكل دائ ــم مـنــذ السبعينيات،
ليصبح واحدًا من أبرز املخرجني فيها.
وسـيـحـقــق حـلـمــه الـكـبـيــر بــالـحـصــول
ع ـلــى الـجـنـسـيــة امل ـص ــري ــة عـ ــام ،2014
بعدما تجاوز السبعني!

