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تغطية خاصة بقلم:
الناقد طاهرالشيخاوي
مـــراسلنـــا مــــن
مـــــــهـــرجـــان كــــان
مخرجه ُمنع من مغادرة بالده:
فيلم «الصيف»
للمعارض الروسي كيريل
سيريبرينيكوف يصنع أول
حدث في مهرجان كان

كان «الصي���ف» بال منازع أهم حدث فني متميز منذ بداية املوض���وع على اجلانب اإلس���تعراضي واإلكتفاء مبا يثيره اآلداء
الدورة  71ملهرجان كان الس���ينمائي إلى حد كتابة هذا املقال .املوسيقي لدى املشاهدين من مشاعر ،ولكنه جتاوز ذلك بكثير،
يعتب���ر كيريل س���يريبرينيكوف من أبرز املخرج�ي�ن الروس وهو وتوفق في تناول جوانب عديدة من احلياة اإلجتماعية والثقافية
بطريقة عميقة ودقيقة جدا.
أيضا مسرحي ومثقف ملتزم.
وعي حاد بقضايا روسيا
لم يكن حاضرا لتقدمي عمله بس���بب قرار قضائي سلط عليه
من طرف احملاكم الروس���ية بتعلة االس���تيالء الالمشروع على ألن رواية األحداث انطلقت من وجهة نظر ش���خصية ناتاش���ا
أم���وال عمومي���ة .لم يتمكن س���يريبرينيكوف من الس���فر رغم زوجة أحد رموز املوجة وهي ش���خصية عميقة ورهيفة احلس ،لم
تكن فاعلة موسيقيا ولكنها قريبة من الشخصيات الرئيسية،
مساعي إدارة املهرجان لدى السفارة الروسية.
فأثن���اء تقدمي���ه للفيلم ،ذك���ر تييري فرميو ،مدي���ر املهرجان ،فه���ذه املفارق���ة أي قربها من األح���داث وبعدها عنها جعل من
بن���وع من احلياد الس���اخر أن الرئيس فالدميي���ر بوتني ،في ر ّده اختي���ار منظورها نقط���ة قوة في البنية الس���ردية ،وما زاد في
عل���ى الطلب ،ع ّب���ر هو أيضا عن رغبته ف���ي أن يكون كيريل وجاه���ة النظرة هو ما تش���عر به من ارب���اك عاطفي بني زوجها
سيريبرينيكوف بني احلاضرين ولكن القضاء مستقل في روسيا ماي���ك وفيكتور الفن���ان الصاعد ،صراع داخلي فتح هامش���ا
وال دخل له في ذلك بينما يعلم اجلميع مواقف املخرج الشجاعة للمشاهد ملتابعة التحوالت اجلارية.
فس���اهمت ه���ذه املراوحة ب�ي�ن مش���هد الوضع الع���ام وحياة
جتاه النظام.
الش���خصيات اخلاصة ف���ي مقاربة الواقع وقراءت���ه قراءة مثيرة
ساعتان من السحر والروعة
وانطلق عرض الفيلم فكان س���اعتني من الس���حر والروعة ال وطريفة.
يحتمالن ع���دم االكتراث ،ال من لدن اجلمه���ور الذي عبر عن ثم كانت براعة املخرج في اس���تعماله ألس���اليب اإلخراج في
ّ
اعجاب���ه بالتصفي���ق احلار بع���د فرجة الفيل���م وال من لدن جلنة خدمة موضوعه بعيدا عن استعراض القدرات الفنية التي غالبا
ما تنأى بالعمل عن األساس���ي نحو اس���تهواء املشاهد أو جلان
التحكيم التي النظن أنها ستغفل عن تقدير هذا العمل.
ت���دور أح���داث الش���ريط ف���ي الثمانين���ات فت���رة م���ا قبل التحكيم.
البريس���ترويكا ،تعيش روس���يا آنذاك مرحلة انهيار الشيوعية فاختيار األبيض واألس���ود لم يكن مجرد تالعب ش���كالني
يقتصر على اإلش���ارة الساذجة إلى املاضي بل حمل تلوينات،
حتت أنظمة اندروبوف وتشرنينكو وغورباتشيف.
يتن���اول الفيل���م تط���ور احلي���اة املوس���يقية األندرغراون���د ان ص���ح التعبير ،إضافية ف���ي دالالت اإلحالة على املاضي،
والديناميكية التي ش���هدتها في أوساط الشباب .فكان لنشر خاص���ة أن لقط���ات ملونة تخلل���ت أحيانا الفيلم ف���ي تركيبة
اسطوانات موس���يقى لو ريد والد زيبلني ودافيد بويي في ذلك متفردة ذكية وجميلة.
الوق���ت تأثي���ر بالغ لدى هواة املوس���يقى الغربي���ة التي طبعت كما يجدر التنويه بطريقة الس���رد الت���ي اعتمد فيها املخرج
اس���اليب تقنية تذكر بالرسوم املتحركة كل ذلك مجتمعا ووعي
الستينات.
كان ميك���ن أن يقتصر العمل كأغل���ب االعمال املتعلقة بهذا س���يربيرينيكوف احلاد بقضايا روسيا اآلن أنتجا عمال يستحق
فعال التنويه واإلعتراف.
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في فيلم «كتاب الصورة» جلان لوك غودار:
جنــــة العــــرب املفقودة
إن فيل���م لغ���ودار ميثل حدثا
في ح���د ذاته ألن تقييم العمل
بعينه مس���ألة أخ���رى تقتضي
حي���زا زمني���ا أط���ول وس���ياقا
آخ���ر .فنحن نتعامل مع خرافة
ال فق���ط ألن الرجل ارتقى إلى
مستوى من الشهرة يجعل من
الصع���ب عدم اعتب���ار كل ما
كت���ب عن���ه ايجابا أو س���لبا،
وذلك في كل مناسبة فتختلط
األمور اختالط���ا منطقيا ،ثم ،منذ انطالقته
ف���ي أواخ���ر خمس���ينات الق���رن املاضي كان
غ���ودار ،خالفا ألصدقائه في املوجة اجلديدة،
واعيا وعيا حادا بصورته لدى متابعي الشأن
الس���ينمائي ،ف���كان في الوق���ت ذاته يصنع
أفالمه ويصنع خرافته كمبدع ،أي أنه يساهم
بقدر كبير في رس���م صورته وطبعا كان األمر
كذلك أيضا هذه الس���نة متام���ا كما كان منذ
سنوات مع «وداعا للغة».

تداخل املكتوب واملص ّور

«كتاب الصورة» هو عنوان الفيلم ،وميكن
اإلنط�ل�اق م���ن هنا ،م���ن تداخ���ل املكتوب
واملصور ،هاجس أساسي في عالم غودار منذ
بداياته ملّا ش���رع في الكتابة عن الس���ينما،
وكان يكتب عن األفالم كما لو كان يتحدث
ع���ن الصور التي يرغب في صناعتها ،يعلق
عل���ى تل���ك الت���ي يحبها كما ل���و كانت من
صنعه وعن تلك التي ينتقدها كمن ال يرغب
في صناعتها.
ث���م من���ذ انتقاله إل���ى اإلخراج ل���م ينفك
يس���تعمل اللغة مبعنى اللس���ان ف���ي أفالمه
وحوله���ا وعنه���ا إلى أن وصل ب���ه األمر إلى
صياغ���ة نص تاريخي بالص���ورة ،هذا فضال
عن اس���تعماله لنصوص العديد من الكتاب
والفالس���فة واملؤرخني استعماال تضاعف من
فيلم إلى فلم حتى أصبح اإلستشهاد أساسيا
في عمله ،فتحول من اإلشارة و التعليق إلى
مادة في حد ذاتها مؤسسة لنسيج الفيلم.

فيلم الدالالت...

يكاد يفتقد «كتاب الصورة» لنص خاص
بغ���ودار فكله استش���هادات ،لفظا وصورة،
وب���ات م���ن العب���ث حتدي���د الص���ور واجلمل
املس���تعارة والتع���رف على هوي���ة مخرجيها
وكتابه���ا ،والواقع أن دالالت الفيلم ليس���ت
في اإلضافات الت���ي تدخلها أفكار اآلخرين
على فكر غودار أو تفاعل فكره مع األفكار
املس���تعارة بل في الدالالت التي «ينتجها»
تركيب هذا الكم الهائل من اإلستشهادات.
يعني أن املونطاج أضحى املو ّلد الرئيس���ي
للن���ص وهذا ما حدث بالضب���ط في «كتاب
الصورة» ،فيب���دأ بالتأكيد على أهمية اليد

مبثابة ألوان ت���دور في النهاية
حول موضوع سياسي أخالقي
يتعل���ق مبس���ؤولية الغرب في
مايج���ري م���ن ح���روب وعنف
لذل���ك تعل���ق اجل���زء اخلامس
واألخير كله بالعالم العربي.

مع الناصر خمير
وليلى بوزيد وصمت
القصور وموسم
الرجال

واألصابع (خمس���ة أصابع ،خمسة حواس مع
املالحظ أن الفيلم متكون من خمسة أجزاء)،
عرفنا غودار مهتما بالش���رق األوسط منذ
وتصبح اليد هنا العضو املفكر ،مع العلم أن
الفيلم خال أو يكاد من التصوير (باس���تثناء مدة وبفلسطني خصوصا ،و زاد انشغاله بذلك
بع���ض اللقط���ات ،بعضه���ا ف���ي الضاحي���ة بعدم���ا حدث من تقلبات ف���ي العالم العربي
من���ذ  2010واحتلت بالطب���ع تونس مكانة
الشمالية لتونس).
هامة جدا في الش���ريط .فنشاهد مقاطع من
املونتاج ثم املونتاج
فاقتصر غودار عل���ى ّ املونطاج باعتبار أن أعمال عديدة ك«باب احلديد» ليوسف شاهني
أكثر من تسعني باملائة من الصورة مأخوذة من و«الليل» حملمد ملص و«ألف شهر» لفوزي
أفالم أو لوحات وصور من اليوتوب س���ابقة ،بن س���عيدي و«تونبوكت���و» لعب���د الرحمان
ولك���ن يجب فهم املونط���اج على أنه يتجاوز سيس���اكو و«الهائم���ون» و«ب���اب عزي���ز»
بكثير عملية البناء الس���ردي أو التسلس���ل للناص���ر خمير و«صمت القصور» و«موس���م
املنطق���ي أو حتى اإلس���تعارة ،فه���و يتعدى الرجال» ملفيدة التالتلي و«على حلة عيني»
ذل���ك بكثي���ر ليصب���ح ضربا م���ن التفكيك لليل���ى بوزيد وأغان���ي ألم كلث���وم والهادي
الالمتناهي ،تفكي���ك الصورة أو الكلمة من اجلوين���ي ،ولكن النص ال���ذي أخذ أكبر حيز
قصة للروائي املصري
سياقها وهذا أساس���ي فيفقد االستشهاد ما من االستش���هادات هو ّ
يرتبط به جوهريا أي يفقد حتديد هوية صاحبه ألبير قصيري «طموح في الصحراء» ولكن،
م���رة أخرى ،ال حتيل الص���ور على صانعيها
والفيلم أو الكتاب املستقى منه.
كما يس���عى غودار ب���كل جهده إلى ابعاد وال على السياقات التي نشأت فيها ولكنها
االستشهاد من سياقه وهو ما يضني القارئ تتناغم كالقوافي مع ألوان الفكرة االساسية،
املتف���رج فتتحول الص���ور إلى عين���ات حرة جنة العرب املفقودة.
تفكيك اخلطاب الغربي
مس���تقلة بذاتها ال تلتسق بصور أخرى ألداء
طبع���ا يش���عر املتف���رج العرب���ي بن���وع ما
معنى جديد ،بل تظل تدور في فضاء مجهول
م���ن النخ���وة حني يكتش���ف ه���ذا الزخم من
تسبقها الظلمة وتليها الظلمة.
اإليح���االت على الت���راث املرئي والس���معي
بنية شجرية للمعاني
فمن الغري���ب أن تاتي الص���ور كلها غير والس���ينمائي وحت���ى الفك���ري (م���ن خ�ل�ال
يكن له غودار
مكتمل���ة بل مبتورة ال بداي���ة لها وال نهاية ،مقوالت الدوارد س���عيد الذي ّ
منفصلة عن ذاتها وعن سياقها .فماذا يحدث احترام���ا كبيرا) ف���ي عمل لواح���د من أبرز
إذن ؟ نح���ن أمام محاول���ة تتمثل في الوقت املخرج�ي�ن العامليني ،وذلك في حدّ ذاته طبعا
ذات���ه في تقريب الصور م���ن بعضها البعض أم���ر في غاية من األهمي���ة ،ولكن األهم هو
وابعادها عن بعضه���ا البعض ،ما يؤدي بنا االش���تغال الفكري ال���ذي يقترحه املخرج من
إلى كوكبة من املعاني ذات بنية شجرية كلها خالل مقاربته الس���ينمائية ألن املوضوع ليس
احاالت أقرب للموسيقى والفنون التشكيلية احلضارة العربية االس�ل�امية ولكن التفكيك
النقدي الالذع للخطاب الغربي والعنف الذي
منها إلى خطية السرد املكتوب.
يتع���رض له العرب اآلن ،واألهم من ذلك كله
عما يحدث ه���و اإلقتراح الس���ينمائي جلان ل���وك غودار
مسؤولية الغرب ّ
للصور والتمثالت.
في العالم العربي
في حديثه مع الصحافيني عبر السكايب،
يحمل اجلزء األول عن���وان رميايك ثم يأتي
الحقا على ش���اكلة أخرى حتيل إلى الش���عر ك���رر ك���ودار أكثر م���ن مرة مقول���ة أن مهمة
فجاء الفلم كأمنا هو نص مقفى  remakes/الس���ينما هي اال تَفعل ما ُيقال وإمنا ان تَقول
 rim(ak)esوتصب���ح الص���ور والكلمات ما ال ُيفعل.
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فيلم «ثالثة وجوه» في كان:
الـمخرج االيراني جعفر باناهي يغيب ويتألق

األقليات وما يطرحه من
قضاي���ا ثقافي���ة ولغوية
(اآلذيري���ون األتراك في
قضي���ة احل���ال) وعالقة
الري���ف باملدينة وموضوع
امل���رأة وما تتعرض له من
عراقي���ل ف���ي األوس���اط
احملافظة ومسألة الصورة
الس���ينمائية ،كل ذل���ك
بطريقة بس���يطة ،ال متنع
بساطتها ثراء الفيلم ،بل
تضف���ي علي���ه مزيدا من

ال ب���د من اإلق���رار بأن
مستوى املسابقة الرسمية
ملهرج���ان «كان» كان هذه
الس���نة أرق���ى بكثير من
السنة املنقضية.
باس���تثناء «بن���ات
الش���مس» ال���ذي كان
فعال رديئ���ا ،والنعت غير
مبالغ في���ه ،فكل األفالم
الت���ي عرض���ت إل���ى حد
اآلن جت���اوزت املتوس���ط،
وه���ذا ال يعن���ي أن كل
األعمال ارتقت إلى درجة عالية جدا من اإلمتياز .ولكن في صنف املصداقية.
اإلمتيازات ال ش���ك أن «ثالثة وجوه» جلعف���ر باناهي يحتل مكانة
رحلة اكتشاف سوسيولوجية وأكثر...
خاصة.
فال تقتصر الرحلة على االكتشاف السوسيولوجي أو األنتروبولوجي
للمنطق���ة ولكنها (أي الرحل���ة) متثل صيرورة الفيل���م ذاته ،فعبور
فيلم حتت اإلقامة اجلبرية
كلن���ا يعل���م أنّ جعف���ر باناهي يخض���ع لإلقامة اجلبرية بس���بب الفض���اء التراب���ي هو في الوقت نفس���ه عبور واستكش���اف لفضاء
مش���اركته في مظاهرات ضد السلطة ،ولكنه لم يتوقف عن العمل ،الصورة ومتثالتها ،فمع تقدم الشخصيات من مكان إلى آخر نتقدم
إذ قدم ثالثة أفالم منذ ذلك احلني وهي «هذا ليس فيلما»  2011في مساءلة عملية التصوير والبحث السينمائي عن احلقيقة.
فالس���يارة ليس���ت وس���يلة نقل فقط ،إنها الكامي���را في ذاتها،
و«بردة»  2013و«تاكسي» .2015
كذلك فعل هذه الس���نة ،فهو حاضر في املسابقة الرسمية بشريط كما هو الش���أن بالنس���بة ألفالم كياروس���تامي ،واألهم من ذلك هو
عنوان���ه «ثالثة وج���وه» ،عمل ذو قيمة عالية ج���دا ،رقيق وطريف أن البح���ث ع���ن املمثلة الش���ابة والتأك���د من موته���ا أو من عدمه
يصب���ح فيلما بصدد اإلجناز غي���ر مخطط له بل يفرضه واقع قليل
وذكي.
يظهر املخرج على مقود الس���يارة إلى جانب بهناز جعفري ،ممثلة اإلحتمال.
فتصوير املسلس���ل سابق للشريط ،بدأ قبل بداية الفيلم ،وتوقف
ش���عبية شهرت بأدوارها في املسلس�ل�ات ،تطلب منه مرافقتها إلى
قرية أذيرية تركية في ش���مال غرب ايران ملعرفة حقيقة انتحار فتاة بس���بب غياب املمثل���ة بهناز جعفري التي ق���ررت فجأة البحث عن
ش���ابة بعثت لها بش���ريط فيديو صورت فيه انتحارها .تقول الفتاة الفتاة .لم يكن جعفر باناهي إال مرافقا لها ،وملا يتصل املنتجون به
إنه���ا اتخذت ه���ذا القرار بعد محاوالتها املتك���ررة االتصال ببهناز عن طريق الهاتف ،يدور احلديث عن ش���ريط آخر وعندما يتصل هو
جعف���ري طالبة منه���ا التدخل لدى عائلتها للس���ماح لها بدراس���ة بوالدته يؤكد لها أنه ليس بصدد صناعة فيلم.
هذا أهم ش���يء في الشريط ،اإلدعاء بأنه ليس فلما ،وهو متاما
التمثيل.
عنوان شريط سابق لباناهي.
طبقات متشابكة من املعاني
فل���م يكن الس���ؤال ال س���ابقا وال الحق���ا ولكنه ملتص���ق بعملية
حوار طويل يدور ب�ي�ن املخرج باناهي واملمثلة جعفري حول صحة
التصويرُ ،يطرح أثناءها ،أ ّما اجلواب فيكمن في السؤال نفسه.
الفيديو من عدمه.
توقف���ت جعفري فجأة عل���ى القيام بدورها ح�ي�ن وصلها الفيديو قراءة تاريخية من خالل ثالثة أجيال من النساء
تنقلب ظاهريا العالقة بني املخرج وممثلته ،فهي التي تقوده بينما
فتسببت في تعطيل تصوير مسلسل تلفزي.
ث���م ينطلق���ان ف���ي رحلة بح���ث تذكرنا بش���ريط كياروس���تامي الواقع (أي واقع اجناز شريط «ثالثة وجوه») عكس ذلك متاما .وما
«وتتواصل احلياة» (جتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى كثرة أصداء يزي���د في طرافة املوضوع هو أن كل من الش���خصيتني يقوم بدوره،
أفالم كياروس���تامي في الش���ريط) ،فيتوقفان مرات عديدة سائلني فاملخ���رج جعفر باناهي يق���وم بدور جعفر باناه���ي املخرج ،واملمثلة
امل���ارة عن الس���بيل ،محطات هامة ف���ي تطور األح���داث .يبلغان بهناز جعفري تقوم بدور املمثلة بهناز جعفري املمثلة.
زد عل���ى ذلك أنه كلما تقدمت بنا الرحلة رجعنا إلى الوراء بحثا
غايتهما ويكتش���فان احلقيقة ،وهي أن الفت���اة لم تنتحر وكانت قد
افتعل���ت ذلك للتأثير على جعفري .تث���ور ثائرة هذه األخيرة وتقرر ف���ي املاضي ،املاض���ي القريب للممثلة الناش���ئة واملاض���ي البعيد،
الرجوع وترك الفتاة على حالها ،ولكن سرعان ما تتراجع في قرارها ماض���ي املمثلة ش���هرزاد الت���ي ذاع صيتها قبل الث���ورة االيرانية،
فتصبح الرحلة قراءة تاريخية من خالل ثالثة أجيال من النساء.
وتعود أدراجها.
كل ذل���ك عل���ى الطريقة االيراني���ة اجليدة :يختل���ط فيها الواقع
وهنا تنطلق حكاية املمثلة واملخرج مع متس���اكني املنطقة وعائلة
الفتاة ،كلها نقاشات وجدال ال يخلو من خلفيات وسوء تفاهم تبرز باخليال وامل���ادة باملعنى واملعنى باملغنى في س���نفونية جديدة جلعفر
باناهي.
من خاللها عديد القضايا اإلجتماعية والثقافية.
ما انفكت مهمة أعضاء جلنة التحكيم تتعقد.
يحت���وي الفيلم عل���ى طبقات متش���ابكة من املعان���ي :موضوع
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من درر الـمسابقة
الرسمية لـمهرجان
كـــــــان:
«األبــديـــــون»
للمخرج الصيني
دجـــا زان كــو
ال ش���ك أن دجا زان ك���و يعد من أهم
املخرجني الصيني�ي�ن الذين فتحوا طريقا
جديدة في س���ينما بالده���م .فضال عن
ريادته جليل كامل من السينمائيني وهو
اجليل السادسُ ،عرف منذ سنوات ـ وكنا
تأكدن���ا من ذلك في عمله األخير «وراء
اجلبال» س���نة  2015ـ ُع���رف باتباعه
للمنه���ج الواقع���ي ومتابعت���ه لتحوالت
املجتم���ع الصين���ي وانع���كاس تط���ور
الرأسمالية على العالقات البشرية.
يعود املخرج هذه الس���نة في املسابقة
الرس���مية بش���ريط م���ن نف���س اجلن���س
«األبدي���ون» ،وتغط���ي أح���داث الفيلم
تقريبا سنوات العشرية احلالية وبالتحديد
من  2001إلى .2018
يتاب���ع ال���راوي قص���ة كي���او وحبيبها
اللذين تربطهما عالقة عشق وتواطؤ في
اإلجرام ،ويواكب األحداث املتوالية خالل
ه���ذه الفترة والت���ي تُق��� ّرب بينهما حينا
وتُف ّرق بينهما حينا آخر.

السياق العام وتأثير «رأسملة» املجتمع
الصيني على العالقات البشرية.
ش���ريط واقعي دفع العديد من النقاد
هن���ا في فرنس���ا إلى مقارنت���ه بالروائي
الفرنس���ي أونوريه دي بال���زاك .مقارنة
تس���تقيم من حيث أن دجا زان كو ت ّوفق
فعال ،عل���ى األقل في فلميه األخيرين،
في رسم مشهد حتول الصني نحو النظام
الرأس���مالي بطريقة روائية رائعة؛ ولكن
ال بد من التأكيد على خاصية أس���لوبه
الذي يبتعد عن الوضعية التي س���ادت
في القرن التاسع عشر.

سرديات القرن الواحد
والعشرين

كل ذل���ك معا ،فاختلف���ت وظيفة الزمن
على ماه���ي عليه في احلك���ي الواقعي
الكالس���يكي ،اذ تقتصر ه���ذه الوظيفة
هنا عل���ى توفير الف���رص ،ونحن ننتقل
من مرحل���ة إلى مرحلة وم���ن مدينة إلى
أخرى ،إلب���راز كل هذه الطبقات املكونة
لش���خصيتها لذلك كان اخلط الس���ردي
غي���ر متواصل ،فالثغ���رات في صيرورة
الزم���ن مفاجئة وعميق���ة إلى درجة يفقد
فيها تسلس���ل األحداث جانبا كبيرا من
العقالني���ة ويعطي انطباعا برجوع الزمن
إلى الوراء.

وكأنّ حركة التاريخ تعثرت

فعندم���ا تلتق���ي الش���خصيتان بع���د
إذ اعتمد متش���يا مدهشا في تقنيات العديد م���ن التقلبات في منطقة داتونغ
الس���رد لها عالق���ة وطيدة بواق���ع القرن حي���ث انطلق���ت القصة (مس���قط رأس
الواحد والعش���رين أوال ،وكما س���بق أن املخرج و حيث جتري مجمل حكاياته)،
ذكرن���ا ،حتت���ل ش���خصية كيا مس���احة يب���دو لنا وكأن حركة التاريخ تعثرت وال
كبيرة جدا تفوق مجرد كونها الشخصية ميكن اعتبار ذلك تالعبا شكالنيا كما
الرئيس���ية فهي فضاء داللي واس���ع في يحدث أحيانا ولكنه ينم عن قراءة عميقة
ـ
االسم ...............................................................:في منطق النظام الرأس���مالي في الصني
تأثير «رأسملة» املجتمع
حد ذاتها ،جتمع عناصر مركبة ،كما لو
العنوان.......................:الهاتف ............................:واجتاهه الرجع���ي ومفارقاته االعتباطية
ـ الصيني على العالقات البشرية كانت لوحدها ش���خصيات مختلفة ،وهو
تق���وم بدور كي���ا رفيق���ة درب املخرج ما يضفي عليها ش���يئ من الرمزية التي وخوائه األخالقي.
ـ اشتراك سنوي  12عددا 42 :دينارا
كل ذلك حتم على املخرج اتباع نظام
وزوجته ومصدر إلهامه ،زاو تاو وكانت تنير مجمل الفيلم.
دينارا
املؤسساتفيلموالشركات:
سنوي
اشتراك
إمرأة عاشقة ال متح���ول مختل���ط تت���داول في���ه أنظمة
70مركبة:
فش���خصيتها
أعماله .احتلت في
في كل
ـ رافقته
دينارفي مشاعرها وسيدة قادرة أجناس مختلفة (من الثريلر إلى الدرامة
تتحكم دوما
مساندة:أساس���ية
«األبدي���ون» مكان���ة
وتألقت 100
انطالقا من
ـ اشتراك
على فرض س���لطتها في أوس���اط اجلرمية العاطفية إلى الدرام���ا االجتماعية إلى
تألقا مبهرا.
الفايات ـ
1002
نهجفيابن
العنوان
تونس في الكوميديا) مبا يش���في غليل املش���اهد
ملكة العقالنية
س���هلة ولها
اجلزار ـوضحية
قدرة املخرج
 14تكمن
العم���ل
أهمية
 71796346مدهش���ة ،الهاوي للسينما.
اس���تراتيجيات ومكائد
بتطور حبك
الهاتف:حكاية العش���ق
الفائقة على ربط
الفاكس:
71797055ـ

قصــاصة اشتـــراك لـمسانـدة االعـالم احلـــــ ّر

Email: akhbar.joumhouria@gnet.tn
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