
سينما

كاّن ـ محمد هاشم عبد السالم

 ،2019 أيــــــــار  مـــــايـــــو/   15 مــــســــاء 
تح قسم »نظرة ما«، ثاني أهم 

ُ
افت

فعالية بعد املسابقة الرسمية في 
قام دورته 

ُ
« السينمائي، الذي ت

ّ
مهرجان »كان

أيــــار 2019، وذلــك  الـــــ72 بــن 14 و25 مــايــو/ 
التونسية  للكندية  »زوجــة شقيقي«  بعرض 
. به، تتنافس 

ً
 ومخرجة

ً
مونية شكري، كاتبة

و»الكاميرا  ما«  »نظرة  شكري على جائزتي 
الذهبية« للعمل األول.

إليزابيت  ـ  )آن  صوفيا  حكاية  الفيلم  يــروي 
ــتـــوراه  ـــا عــلــى دكـ

ً
ــي(، الــحــاصــلــة حـــديـــث ــوّســ بــ

نــــادر عــلــى الفلسفة  مــتــخــّصــصــة بــاشــتــغــال 
ــم أنــهــا  عــبــر أعـــمـــال أنــتــونــيــو غــرامــشــي. ورغــ
فـــي مــنــتــصــف ثــاثــيــنــيــاتــهــا، ال تــــزال تبحث 
، ال 

ً
ـــهـــا. بــــدايــــة

ّ
ــن نــفــســهــا، بــاملــســتــويــات كـــل عـ

 مــؤّهــاتــهــا »زائــــدة عن 
ّ
تعثر عــلــى عــمــٍل، ألن

الــــلــــزوم«، وال تــجــيــد الــقــيــام بــــأي عــمــل، كما 
ــــراب صـــوفـــيـــا وتــخــّبــطــهــا  ــطـ ــ ــال لـــهـــا. اضـ ــقــ ُيــ
النفسية  املستويات  فــي  يان 

ّ
يتجل الحياتي 

واالجتماعية والعاطفية.
تنتمي صــوفــيــا إلـــى عــائــلــة بــورجــوازيــة من 

كيبيك الكندية، منفتحة ومتسامحة للغاية. 
ا 

ً
ارتباط مرتبطة  كندية.  واألم  تونسي،  األب 

شــديــًدا بشقيقها األصــغــر هــشــام )ســاســون 
غــــابــــاي(. تــعــيــش مـــعـــه. نـــراهـــمـــا مـــًعـــا طـــوال 
الــتــفــاصــيــل   

ّ
تــشــاركــه حــيــاتــه، وأدق الـــوقـــت. 

د األمــــور، مــع تــعــّرف هشام 
ّ
ــرار. تتعق ــ واألســ

)إفلن  إلويز  دعى 
ُ
ت فتاة جميلة هادئة،  إلــى 

بروشو(. بطريقتها الخاّصة، تحاول إفساد 
عاقته بها. بــدوره، يحاول مساعدتها على 

تجاوز تخّبطها وعزوبيتها.
»زوجــــــة شــقــيــقــي« مـــلـــيء بـــثـــرثـــرات حـــواريـــة 
ــف طــــوال مــــّدة الــفــيــلــم )117 

ّ
كــثــيــرة، ال تــتــوق

دقـــيـــقـــة(. إلــــى هــــذا، هــنــاك مـــواقـــف كــومــيــديــة 
كــثــيــرة، تنبع مــن الـــحـــوارات الــســريــعــة تـــارة، 
ومن املواقف املتعّددة تــارة أخــرى، تلك التي 
فــيــهــا. خلطة  مــونــيــة شــكــري بطلتها  تــضــع 
ــراج، تجمع بن  مــن التمثيل والــحــوار واإلخــ
ــاْرس«، 

َ
»ف والـــ والكوميديا  والغناء  املوسيقى 

تـــؤّدي فــي النهاية إلــى صعود إيــقــاع الفيلم 
ــــى اخــتــال  وهــبــوطــه فـــي فـــتـــرات كــثــيــرة، وإلـ
اإليقاع، الذاهب إلى امللل وفقدان الترابط بن 
املــكــّونــات تلك. فــي الــوقــت نفسه، هناك عجز 
كـــاٍف بتعميق شخصية صوفيا،  إقــنــاٍع  عــن 
وســـبـــب اضـــطـــرابـــهـــا الـــحـــيـــاتـــي، وارتــبــاطــهــا 
إلـــى خاتمة  األمــــور  بــاتــجــاه  كــمــا  بشقيقها، 

سعيدة.
ثاني األفام املعروضة في القسم نفسه يحمل 
سيلفرشتاين  آنــي  لألميركية  »ثــور«  عنوان 
)مخرجة وكاتبة السيناريو بمشاركة جوني 
ا 

ً
ماك آليستر(، وهو األول لها )ينافس أيض

عــلــى الـــجـــائـــزتـــن نــفــســهــمــا(. تـــــدور أحـــداثـــه 
فــي واليــــة هــيــوســن، بــإيــقــاٍع ســــردي بــطــيء. 
التواصل،  انعدام  عن  قّصة مستهلكة  يطرح 
ــقـــة،  ـــراهـ

ُ
والــتــفــكــك االجـــتـــمـــاعـــي، ومــشــكــلــة امل

تــنــاول تلك املواضيع جــّدًيــا بعض   يكن 
ْ
وإن

الشيء. كريس )آمبر هافارد(، تبلغ من العمر 

عاًما، وتبحث عن شخصيتها، وتحاول   14
نموذٍج  دون  من  الحياة،  في  تلّمس طريقها 
يــنــصــحــهــا ويـــوّجـــهـــهـــا. تــعــيــش مـــع جــّدتــهــا 
كــثــيــًرا، وشقيقتها  املــكــتــرثــة  املــريــضــة، غــيــر 
الصغرى. األب غائب، من دون أسباب تذكر، 

واألم خلف القضبان.
كريس نموذج لفتاة في بداية املراهقة. تهيم 
ــاق املـــدرســـة، وتــعــيــش الــحــيــاة كيفما  مـــع رفــ
ها، 

ّ
كل الجديدة  التجارب  اتفق، وتنفتح على 

بصرف النظر عن العواقب. مع بداية الفيلم، 
تحدث مناوشات عدائية بينها وبن جارها 
األفرو - أميركي آبي )روب مورغان(. تدريجًيا، 
آبــي محترف سابق في مصارعة  أن  ضح 

ّ
يت

الثيران، لكنه اآلن شبه متقاعد، بسبب تقّدمه 
فــي العمر، وإصــابــاتــه الــعــديــدة. لــذا، يمارس 
غير  الحلبات  فــي  ســًرا  ع، 

ّ
متقط بشكٍل  عمله 

ــدّرب مـــصـــارعـــة. ــ ــ االحـــتـــرافـــيـــة، كـــمـــا يــعــمــل مـ

على نحو يسهل التكّهن به، تتحّسن العاقة 
بن كريس وآبي، وتتحول إلى شبه صداقة، 
 فـــي إطـــارهـــا مـــن دون أن تــتــحــّول إلــى 

ّ
تـــظـــل

عاقة أبوية كاملة. من خال االقتراب من آبي 
كــريــس عالم  إلــى حياته، تكتشف  والــتــعــّرف 
تدريجًيا،  إلــيــه  فتنجذب  الــثــيــران،  مــصــارعــة 
ــصــّر عــلــى الــعــمــل فــيــه رغـــم مــعــارضــة آبــي. 

ُ
وت

ــى عن 
ّ
تــنــصــرف كــريــس عـــن رفــاقــهــا، وتــتــخــل

تــوزيــعــهــا املـــخـــدرات، تــحــدوهــا رغــبــة جــارفــة 
في أن تصير مصارعة ثيران. بمساعدة آبي، 
تحاول تحقيق ذاتها، وتعثر على عاملها في 

تلك الرياضة الخطرة.
باالغوف  مير 

َ
كنت الروسي  يعود  جهته،  من 

إلى »نظرة خاصة« بثاني عمل روائي طويل 
ــامـــن عــلــى  ــبـــول«، بـــعـــد عـ ــنـ ــيـ ــه، بـــعـــنـــوان »بـ ــ لـ
الــدولــي للنقاد« عن  فــوزه بجائزة »االتــحــاد 
القسم  في  املشارك حينها   ،)2017( »تقارب« 
«. عنوان الفيلم ُيمكن ترجمته 

ّ
نفسه في »كان

إلـــى »الــشــخــص فــــارع الـــطـــول« أو »االتـــكـــاء«. 
إلى  املخرج  يعود  فيه،  فيه.  بـــارزان  املعنيان 
لــيــنــيــنــغــراد قــبــيــل انـــــــدالع الــــحــــرب الــعــاملــيــة 
الثانية. ورغم عدم تناوله تلك الحرب، تطغى 
األجواء املرعبة واالستعدادات والتحضيرات 

السابقة عليها، بشكٍل ال ُيمكن تجنبه.
مير الضوء على 

َ
ط كنت

ّ
عبر تلك األجواء، ُيسل

ق العاقات اإلنسانية واالنهيار والخوف 
ّ
تمز

والـــوحـــدة، عبر نــمــوذج مــتــفــّرد لــصــداقــة بن 
وماشا  ميروشنيتشينكو(  )فيكتوريا  إيفا 
تــحــاوالن  الــلــتــن  بيريليغينا(،  )فاسيليسا 
ـــب الـــخـــوف 

ّ
ــن ــان، وتـــجـ ــ ــكـ ــ ــدر اإلمـ ــ الـــتـــمـــاســـك قـ

األولــى  حولهما.  الوشيك  الحياتي  والــدمــار 
ــطــــول تــعــمــل فــــي مــشــفــى  ــة الــ ــارعــ مـــمـــرضـــة فــ
الجبهة  مــن  عــائــدة  والثانية جندية  حــربــّي، 

ًرا.
ّ

مؤخ
قليلة،  لدقائق  دماغية  سكتات  إيــفــا  تعاني 
ــرّبــي ابـــن مــاشــا، 

ُ
تفاجئها بــن حــن وآخــــر. ت

إيفا  ليلة، تنتاب  »أّمـــي«. ذات  الــذي يناديها 
يختنق  الــذي  ماشا،  مع  لعبها  أثناء  النوبة 
الصدمة  تتحّول  عليه.  جسدها  ثقل  بسبب 
ــان وهـــــوس مــكــتــومــن، تــفــّجــرهــمــا  ــذيـ إلــــى هـ
رغــبــتــهــا املــحــمــومــة فــي الــحــصــول عــلــى طفٍل 
آخــــر. تــكــتــشــف مــاشــا أنــهــا غــيــر قـــــادرة على 
اإلنــــجــــاب، بــعــد جـــراحـــة قــيــصــريــة خضعت 
ها 

ّ
كل األساليب  اعتماد  إلــى  يدفعها  ما  لها، 

للضغط عــلــى إيــفــا كــي تــحــبــل بــطــفــل، يكون 
ــا لــهــا عــن ابــنــهــا. بـــدورهـــا، وبسبب 

ً
تــعــويــض

ضغط الشعور بالذنب، ولحّبها لصديقتها 
ورغبتها في إسعادها، تبذل إيفا جهًدا، رغم 
ر عن 

ِّ
كراهيتها لألمر وأملها الفظيع، كي تكف

سعد صديقتها.
ُ
ذنبها، وت

نزاعات 
وأحالم

أفالم »كاّن 2019«

)Getty( مونية شكري: حكاية متاهات وعالقات

عادل إمام: لعنة المقّدسات )فيسبوك(
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حكايات أفراد ُتروى 
على الشاشات الكبيرة 

في مهرجان »كاّن«

نديم جرجوره

نقدًيا عن شخصية  ا 
ً
تعليق أحدهم  يكتب   

ْ
إن

بـــــارزة فـــي املــشــهــد الــفــنــي، أو فـــي أي مــشــهــٍد 
ــف« يتعالى 

ّ
ــم وُيـــنـــَعـــْت بــأنــه »مــثــق

َ
ــام، ُيــشــت عــ

 لـــه نــظــرة 
ّ
عــلــى الــشــخــصــيــة وأعــمــالــهــا، وبـــــأن

ُيعِجبه،   ال شيء 
ْ
ا وتنّمًرا، وبــأن

ً
ف

ّ
فوقّية وتأف

 طريقه إلى 
ً
 »ُمــخــالــفــة« إجــمــاٍع مــا مــثــا

ّ
وبـــأن

 كهذا مــتــأتٍّ من 
ٌ

إثــبــات ذاٍت وحــضــور. تعليق
اآلخــرون  بينما  وسليًما،  صّحًيا  يــريــده  نقٍد 
استخدام  بمحّرمات.  ا  مّسً )النقد(  يعتبرونه 
ــيــــاق يــســخــر  ــأتــــي فــــي ســ ــــف« يــ

ّ
ــق ــثــ تــعــبــيــر »مــ

مــمــن يــقــرأ نــقــدًيــا تــلــك الشخصية وأعــمــالــهــا، 
مــن تفسيٍر عربّي  ُمــتــحــّررة  النقدية  والــقــراءة 
خاطئ للنقد، يقول إنه )النقد( شتٌم وتقريع، 
اء« فقط، 

ّ
 يكون النقُد »بن

ْ
فالتفسير ُيطاِلب بأن

أعلنت مجلة »سكرين إنترناشونال«، في بيان 
صادر عنها أثناء الدورة الـ72 )14 ـ 25 مايو/

« السينمائي الدولي، 
ّ
أيار 2019( ملهرجان »كان

إطاق مبادرة »نجوم الغد العرب« الكتشاف 
املــواهــب، فــي »مــهــرجــان الــقــاهــرة السينمائي 
الـــدولـــي«، الـــذي لــه دور فــي إبــــراز مــواهــب في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خال الـ40 عاًما 
املاضية، والذي »ُيعّد عامة بارزة في املشهد 
الفني في املنطقة، باإلضافة إلى قيمته كملتقى 
لتقديم  ثقافي مرموق، تجعله منّصة مثالية 

ها«.
ّ
أبرز املواهب الشاّبة من دول املنطقة كل

ط 
ّ
واملبادرة تلك تحتفي بمواهب عربية، وتسل

اب 
ّ
الضوء على أبرز املمثلن واملخرجن والكت

ـــاع األفـــــام، »الـــذيـــن يــســتــعــّدون إلثــبــات 
ّ
وصـــن

األعـــوام  فــي  الــدولــيــة«  الصناعة  فــي  مكانتهم 
املقبلة. أما النسخة الجديدة )نوفمبر/تشرين 
بــعــد نسختن  الــثــالــثــة،  فــهــي  الــثــانــي 2019( 
ــطــتــا الــضــوء عــلــى 10 مــواهــب نــاشــئــة من 

ّ
ســل

فهذه مهّمته، وعليه تبيان اإليجابّي والجميل 
ال أكثر.

هام 
ّ
هــذان أمــران منبثقان من مصدٍر واحــد: ات

 
ْ
ــف« )إن

ّ
ة الــنــقــديــة بــأنــه »مــثــق ــقـــراء صــاحــب الـ

هاًما(، عند »تطاوله« )النقد ليس 
ّ
يكن هذا ات

ـــا، من 
ً

 ونـــقـــاش
ً
تـــطـــاواًل بـــل تــفــكــيــًكــا وتــحــلــيــا

أو  أحــكــام مسبقة  أو  دون حــســابــات جــاهــزة 
نيات سيئة أو أهــداٍف دنيئة( على شخصية 
عامة، لها حضور قوي في وجدان جماهيري 
فهو شتٌم  وإال  ــاء«، 

ّ
»بــن النقد  واعــتــبــار  كبير؛ 

ترَجم عربًيا فتكشف، 
ُ
وتقريع. مفردات كهذه ت

ملفاهيم،  تسطيًحا  تــلــك،  العربية  بترجمتها 
هي أرقى وأعمق وأوسع من اختزاالٍت ساذجة 
 يدفع 

ٌ
كهذه. أما مصدر األمرين، فواحٌد: جهل

م املـــّس بمن  إلـــى انــصــيــاع أعــمــى ملــنــطــٍق ُيـــحـــرِّ
 مــكــانــة مــا فــي املــشــهــد الــعــام، وبــمــن له 

ّ
يــحــتــل

املنطقة، بينها املخرج املغربي عاء الدين الجم، 
»القديس  األول  الــطــويــل  فيلمه  ُيــعــرض  الـــذي 
املجهول« في »أسبوع النقد«، في الدورة الـ72 

.»
ّ
ملهرجان »كان

املاضيتن،  النسختن  في  شاركن 
ُ
امل بن  من 

هــنــاك مــونــيــا عــقــل )لــبــنــان( وأمـــجـــد الــرشــيــد 
)األردن( وأيمن الشطري )العراق(، وجميعهم 
الطويل  »الــفــيــلــم  لتصوير  حــالــًيــا  يــســتــعــّدون 
األول«. كما تضّمن البرنامج مواهب تمثيلية، 
كــاملــصــري أحــمــد مــالــك فــي »شــيــخ جاكسون« 
ســامــر  والـــــســـــوري  ــة،  ســــامــ لـــعـــمـــرو   )2017(
ــــي« )2018( 

ّ
ــل ــقـــدت ظــ إســـمـــاعـــيـــل فــــي »يــــــوم فـ

لسؤدد كعدان، والفلسطينية ماريا زريق في 
»واجب« )2018( آلنـ  ماري جاسر، والتونسية 
 عفريت« )2017( 

ّ
مريم الفرجاني في »على كف

لكوثر بن هنّية، املعروض للمرة األولى دولًيا 
في »نظرة ما«، في الدورة الـ70 )17 ـ 28 مايو/

«. وبــحــســب بيان 
ّ
أيـــار 2017( ملــهــرجــان »كـــــان

ما،  »أســطــورة«  مــا، وبمن ُيصبح  جماهيرية 
 
ً
ــهــا ُيــفــتــَرض بــهــا أن تــخــضــع أصـــا

ّ
وهــــذه كــل

لنقاٍش، يتناول أسباب احتال أحدهم مكانة 
ما، وكيفية حصوله على جماهيرية ما، وآلية 

جعله »أسطورة« ما.
األمّية متفشّية، وانعكاساتها تظهر في أكثر 
ــل بــرفــض أي َمـــّس 

ّ
مـــن تــعــبــيــٍر، أحـــدهـــا يــتــمــث

عن  أعمالها  املعصومة  الــعــاّمــة،  بالشخصية 
 خطأ أو وهٍن أو خلل، بالنسبة إلى هؤالء 

ّ
كل

الرافضن. هناك تقديس وتمجيد لشخصياٍت 
عاّمة، إلى درجة الهوس بها. التهّجم على من 
قــراءة نقدية نهًجا في متابعة أحوال  يعتمد 
الشخصية واشتغاالتها، جزٌء من رفض املّس 
بقداسة الشخصية ومجدها األرضّي. التهّجم 
ينكشف في تعابير مختلفة، لن يكون إطاق 
الــقــراءة أخطرها،  ف« على كاتب 

ّ
وصــف »مثق

عربية  مجتمعات  أن  فــي   
ٌ
كــامــنــة فــالــخــطــورة 

البعض  التي ُيصّر  ـ بما فيها بيروت،  كثيرة 
 شرٍق وانفتاٍح وتعّددية 

َ
على اعتبارها منارة

ها، 
ّ
رغم انهياراتها السريعة في املستويات كل

قيم 
ُ
وفــقــدانــهــا ســمــاٍت قــديــمــة وكــثــيــرة لــهــا ـ ت

لتقديس شخصياٍت، أًيا تكن تلك الشخصيات 
ــا تــكــن أفــعــالــهــا، إجــــااًل وتــقــديــًرا ال مثيل  ــ وأًي
بــل هــوًســا وانــجــذاًبــا وخضوًعا تعجز  لهما، 
انتقادات  أن  العربية عن وصفها. علًما  اللغة 
جّمة تطاول شخصية ما، تنطلق من مواقف 
ونّيات وأحكاٍم مسبقة وجاهزة، سياسية أو 
اجتماعية أو طائفية، وهذا غير مختلف أبًدا 

هامات تلك.
ّ
عن االت

املجلة، ستختار مراسلة »سكرين  صــادر عن 
إنــتــرنــاشــونــال« فــي الــشــرق األوســــط، مياني 
غــودفــيــلــو، »املــواهــب الــصــاعــدة فــي املنطقة«، 
خال األشهر املقبلة، إلعداد القائمة النهائية 
ـ 29  الــــ41 )20  الـــدورة  التي ُيعلن عنها خــال 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019( ملهرجان القاهرة 
ا 

ً
ف فئة »أ« ضمن 15 مهرجان

ّ
صن

ُ
السينمائي، امل

الدولي  »االتــحــاد  التصنيف نفسه من  تحمل 
.»)FIAPF( للمنتجن

ُيذكر أن »سكرين إنترناشونال« أطلقت مبادرة 
»نجوم الغد« في اململكة املتحدة قبل 16 عاًما، 
مـــوا  ـــدِّ

ُ
فــبــات لــهــا ســجــل حــافــل مـــن الــنــجــوم، ق

وإميلي  كومبرباتش  بنديكت  أمثال  عبرها، 
بــانــت وجــيــمــس مــكــافــوي )الــنــســخــة األولــــى، 
2004(، ثم إيدي ريدماين وكاري موليغان وتوم 
هيديليستون وروبرت باتينسن وجون بويغا 

وكلير فوي وغيرهم.
)العربي الجديد(

النقد نقد ال شتم وال تمجيد

»نجوم الغد العرب« في القاهرة 2019

في »نظرة ما«، تتنافس 
أفالم على جائزة »الكاميرا 

الذهبية للعمل األول«، 
بينما أفالم أخرى لم 
ُتعرض بعد، بانتظار 
الجوائز مساء السبت 

المقبل

ــه مــصــدر وحــي  ــّب ســيــنــمــا نــــوري بــيــلــغــي جــيــان كــثــيــًرا. إنـ أحــ
دونه، 

ّ
يقل هم ال 

ّ
لكن تأثير عليهم،  له  الجديد.  الجيل  لكثيرين من 

هم فعلوا هذا في بداياتهم فقط. ُيمكن القول إّن للمخرجني 
ّ
أو لعل

ا وخاًصا، مع وجود تأثير جيان عليهم. 
ً
الشباب أسلوًبا مختلف

ا، أثر كبير 
ً

هناك أسماء أخرى في السينما التركية لها، هي أيض
على جيلنا، أمثال يلماز غوني وزكي ديمركيبوز وريحا إيردم.
أمين ألبر

أعمل مع بيدرو أملودوفار منذ أكثر من 40 عاًما. في الثمانينيات 
نــزال شباًبا، وكــان بيدرو يتركنا نرتجل كثيًرا.  الفائتة، كنا ال 
كانت هذه حرية كبيرة. بعد ذلــك، عشت في لوس أنجليس 22 
للغاية في  ُموْسوًسا  بــات  ــه 

ّ
أن اكتشفُت  إليه،  بعد عودتي  عاًما. 

أمام  املمثل على سجّيته  أن يكون  يريد  يعد  لم  للممثل.  إدارتــه 
كاميراه.

أنتونيو بانديراس

للتلفزيون،  كثيرة   
ً
أعماال وأنتج  أخرج  الذي  ستيفن سبيلبيرغ، 

ا 
ً
فيلًما سينمائًيا شيئ يجعل  مــا   

ّ
كــل عــن  الــدفــاع  فــي  تموضع 

متفّرًدا واستثنائًيا ورائًعا، علًما أن هذا التفّرد وتلك االستثنائية 
ها بصالة السينما.

ّ
والروعة مرتبطة كل

جان ـ ميشال فرودون

بعد 30 عاًما أمضاها في العمل السياسي، أصبح عمدة مدينة 
قــادر على  لوتشيني( متعًبا وغير  تيرانو )فابريس  ليون، بول 
ابتكار الجديد، بعد فقدانه كل إلهام ممكن، فيستعني فريق العمل 
دوموستييه  أنييس  هايمان  أليس  دعى 

ُ
ت شاّبة  بفيلسوفة 

ه في »أليس والعمدة« لنيكوال باريزيه.
ّ
لتحفيزه فكرًيا. هذا كل

فــــي »الــــــغــــــزالن«، يــــــروي كـــونـــن دوبـــــــوي ســـيـــرة جــــــورج جـــان 
قيم فيها منذ زمن 

ُ
دوجــاردان، 44 عاًما، الذي يغادر املدينة امل

ــق حلًما 
ِّ
 شـــيء بــني ليلة وضــحــاهــا، كــي ُيــحــق

ّ
بــعــيــد، ويــبــيــع كـــل

قديًما: أن يشتري جاكيت مصنوعة من جلد الغزالن األصلي. 
ا، ويدخل مرحلة  أمواله وممتلكاته، ينهار عصبّيً بعد خسارته 

هذياٍن ُجرمّي. 

يعود روبـــرت ايــغــرز إلــى بــدايــات الــقــرن الــــ20، كــي يــروي حكاية 
أولــد ويليام دافــو، أحــد أبــرز حــّراس املــنــارات، متابًعا يومياته 
له  صديق  رفقة  يخوضها،  التي  ومغامراته  عيشه  وتفاصيل 
)روبرت باتنسن(. ُيعرض الفيلم للمرة األولى دولًيا في برنامج 
الـــ72 )14 ـ 25 مايو/ أيار  »نصف شهر املخرجني«، في الــدورة 

2019( ملهرجان »كاّن« السينمائي.

أقوالهم

أفعالهم

األربعاء 22  مايو/ أيار 2019 م  17  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1724  السنة الخامسة
Wednesday 22 May 2019

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


