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سينما
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تحقيق

س َير  5مخرجين ومنتجين من دول مختلفة ،وأفالمهم
 5أ فالم وثائقية حديثة اإلنتاج ،تتناول ِ
واشتغاالتهم وهواجسهم ،في إطار معروف باسم «أفالم عن السينما» تفتقده السينما العربية
وتنوع أعمالها وأساليب اشتغاالت مخرجيها
رغم غناها
ّ

 5أفالم عن السينما

تأريخ
فن وذاكرة
وحياة
محمد هاشم عبد السالم

ال ت ــخ ـل ــو بـ ــرامـ ــج املـ ـه ــرج ــان ــات
ـام
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـك ـبــرى م ــن أف ـ ٍ
«ع ـ ــن ال ـس ـي ـن ـم ــا» ،أي ت ـل ــك ال ـتــي
بلد ما،
تتناول تاريخ صناعة السينما في ٍ
أو مــوجــة سينمائية ،أو مــدرســة ،أو نوعًا
معينًا من األفالم ،أو مخرجًا ،أو ُم ّ
ّ
صورًا ،أو
ً
ُ
كاتب سيناريو ،معاصرًا أو راحال ،أو ناقدًا
كرسًا .هذا نـ ٌ
ُم ّ
ـوع من األفــام غزير اإلنتاج،
ليس موجودًا إطالقًا في صناعة السينما
ّ
وق َد ِمها ،باستثناء
العربية ،رغم اتساعها ِ
وحلقات
حلقة تلفزيونية ،عابرة أو قديمة؛
ٍ
عن سينما يوسف شاهني.
فــي الـ ـغ ــرب ،جميع امل ـخــرجــن ،تـقــريـبــا ـ مع
أعـمــالـهــم وسـيـنــاريــوهــاتـهــم َوأرشـيـفــاتـهــم
َ ّ
ّ
ومذكراتهم ،وغير ذلك ـ ُيستغلون بأفضل
فيلم أو أكثر .هذا يفتقر
طريقةٍ ممكنة ،في
ٍ
لذا ،تتضارب املعلومات
إليه.
العالم العربي
وتنقص عن غالبية ُامل َّ
كرسني واملشهورين،
أيضًا.
واملعاصرين منهم ّ
ي ـضــاف إلـ ــى هـ ــذا ،أنـ ــه ـ ح ـتــى الـلـحـظــة ـ لم
ّ
يتحدث ُم ٌ
خرج عن تاريخ السينما في بلده،
أو فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي أو ال ـعــا َلــم ،كـمــا فعل
ك ـبــار امل ـخــرجــن ،وبينهم مــن شـ ـ َـرح تــاريــخ
السينما منذ بداية التفكير في اختراعها،
مرورًا بفتراتها املختلفة ،من الصامتة إلى
ومن األسود واألبيض إلى األلوان.
الناطقةّ ،
آخ ـ ــرون تــوق ـفــوا عـنــد جـمــالـيــات ُمـخــرجــن
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــام .ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـخـ ــرجـ ــون ُ
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـورون
ّ ٍ
وك ــت ــاب سـيـنــاريــو ت ـحـ ّـدثــوا ع ــن ّعــاقــاتـهــم
وبأفالم عشقوها أو أثــرت بهم،
بالسينما،
ّ ٍ
وبسينمائيني تأثروا بهم ،من دون تناسي
أساليب عمل هؤالء جميعًا.
أفالم للتأريخ والتشويق
ٌ

أنـ ـ ـ ـ ٌ
ـواع ك ـه ــذه ح ــاض ــرة ف ــي الـ ـغ ــرب دائ ـم ــا،
وسـ ـن ــوي ــا ،ل ـل ـت ــأري ــخ واألرش ـ ـفـ ــة والـتـعـلـيــم
والـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف،أولـ ـلـ ـتـ ـش ــوي ــق.ل ـ ـ ــذا،ت ـس ـعــى
ّ
مهرجانات ،كبرلني و«كان» وفينيسيا ،إلى
ً
ـام كـهــذه ،دورة تلو أخ ــرى .هناك
عــرض أف ـ
ٍ ُ
ّ
مـهــرجــانــات ت ـكـ ّـرس بــرنــامـجــا خــاصــا بهذا
النوع تحديدًا ،وتختار له بعض ّ
أهم «أفالم
عــن الـسـيـنـمــا» ،امل ـعــروضــة فــي مـهــرجــانــات
أخرى ،في دورات العام السابق.
 5أف ـ ــام ج ــدي ــدة م ـن ـت ـم ـيــة إلـ ــى هـ ــذا ال ـنــوع
ـونـ ُـيـ َـول :م ـخــرج سوريالي»
السينمائي« :بـ ِ
لإلسباني خابيير إس ـبــادا ،و«مثل الريح»
َ
لــأس ـتــرالــي تـ ـ ْـد م ــادون ـي ــل ،و«ج ـ ــون ف ــارو:
رجل هوليوود املنسي» لألميركيني فرانس
فـيـنــدنـبــرغ وك ـل ــود غــونــزال ـيــز ،و«دجــان ـغــو
ودجانغو :سيرجيو كاربوتشي غير ُم ّ
قيد»
لإليطالي لوكا ريــا ،و«اسأليني أي شــيء:
فرانز سيتز» لألملانية آني سيتز.
ـون ـ ُـي ـ َـول :م ـخ ــرج س ــوري ــال ــي»ُ ،ي ـق ـ ِّـدم
ف ــي «ب ـ ِ
إس ـب ــادا ،بـشـكـ ٍـل عـمـيــق ،ســوريــالـيــة لــويــس
ـون ـ ُـي ـ َـول ،فـهــو ُمـخـتـ ّـص بـحـيــاتــه وأعـمــالــه:
بـ ِ
ـون ـ ُـي ـ َـول
جـ ــذورهـ ــا وم ــاه ـي ـت ـه ــا ،وعـ ــاقـ ــة ب ـ ِ
بجماعتها ،وتأثيرها على فكره وسينماه.
ويـ ــربـ ــط ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن ط ـف ــول ـت ــه وأح ــام ــه
وهواجسه وكوابيسه ،باإلضافة إلى املوت

والحياة والجنس والسلطة والحيوانات،
ُ
وامل ّ
شوهني.
َ
ُ
ـون ــي ــول،
يـ ـب ــدأ ال ـف ـي ـلــم ف ــي ك ــالـ ـن ــدا ،بـ ـل ــدة ب ـ ِ
مـسـتـعــرضــا ُصـ ـ ـ َـورًا الـتـقـطـهــا وال ـ ــده ال ـثــري
ل ـل ـب ـلــدة ،ع ــام  .1910ث ـ ّـم عــاقــة م ـخــرج «كلب
أندلسي» ( )1929وذكــريــات طفولته ُ
بص َور
والـ ــده .عـبــر ال ـ ُـص ـ َـور وال ـت ـعـ ّـرف عـلــى الـبـلــدة،
يعرج إسبادا على معجزة كالندا ،أو ّ
قصتها
ال ـخــراف ـيــة ،ال ـتــي ظ ـهــرت إحــاالت ـهــا فــي أكثر
م ــن ف ـي ـلـ ٍـم لـ ــه ،كــال ـس ـي ـقــان واأليـ ـ ــدي واألذرع
املبتورة .ورغم استعادة الطرف املبتور وفقًا
للمعجزة ،لــم يكن األم ــر كــذلــك فــي سينماه،
وهذا ما ّ
نقاط
ميزها كسينما سوريالية ،إلى
ٍ
أخرى كثيرة ،أسهب الفيلم في شرحها.
بون ُي َول بالسريالية،
بعد سرد موجز لعالقة ِ
خاصة مع غارثيا لوركا وسلفادور دالــي،
ُي ظهر الفيلم كيفية صرفه النظر عن نشر

غياب عربي

غربيُ ،ي ِّ
«أفالم عن السينما» ٌ
ٌ
ّ
قدم
نوع
سيرًا وتوثيقًا وتأريخًا بصريًا عن
حيوات سينمائيني ،لهم بصمات ثابتة
في صناعة الفن السابعٌ .
نوع يرصد
ّ
تفاصيل شتى عن خفايا وكواليس،
كاشفًا وفاضحًا بعضها ،أو ُمضيئًا
ٌ
على جوانب يرتكز عليها عمل أو
خصوصياتٌ .
نوع يتناول موجة/
مدرسة سينمائية ،أو نوعًا ،أو مخرجًا،
أو ُم ّ
صورًا ،أو كاتب سيناريوُ ،معاصرًا
ً
ُ
ّ
أو راحال ،أو ناقدًا مكرسًا .رغم أهميته،
سينمائيًا وتأريخيًا وثقافيًا ،يغيب هذا
النوع عربيًا ،مع ّأن السينما العربية مليئة
واختبارات
وأعمال
بأفراد وحكايات
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
حاضر
وأساليب اشتغال ،وبعض أفالمها
ٌ
وفاعل في السينما الغربية.

أفالم تؤرّخ أفالمًا
وصانعيها عبر لقاءات
وشهادات وأرشيف

كوانتن تارانتينو :سيرجيو كوربوتشي وروعة «الوسترن سباغيتي» (آدم برتي)Getty/

ديـ ــوانـ ــه «كـ ـل ــب أن ــدلـ ـس ــي» ،وال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
ب ــاري ــس عـ ــام  ،1925ل ـل ـع ـمــل ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
ً
ُم ـســاع ـدًا ومـمـثــا فــي أف ــام جــان إبستاين.
ثم اكتشافه السينما كــأداة تعبير عن ذاته
ومـشــاعــره وهــواجـســه وأحــامــه ومخاوفه،
ّ
ُ
ومشاهدته أفالمًا عاملية ،جديدة عليه كليًا.
هناك إعجابه أيضًا بالسينما الكوميدية
األم ـيــرك ـيــة ،خـ ّ
ـاصــة سينما باستر كيتون،
الذي كتب نقدًا سينمائيًا عنه وعن أفالمه.
ّ
يوضح «مخرج سريالي» كيف أن السينما
ّ
ـى
ال ـك ــوم ُ ـي َــدي ــة م ـه ــم ــة ل ـف ـه ــم األفـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ْ
ـون ــي ــول ،ال ـتــي أخــرج ـهــا ف ــي ب ــاري ــس ،إذ
ل ـب ـ
ِّ
رأى أن ّالسينما الكوميدية أكثر سريالية،
أو ّ تتجذ ر فيها السريالية بصدق وعمق،
ّ
ـام أخـ ـ ـ ــرى م ـع ــروف ــة
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــا أهـ ـ ـ ــم م ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ومشهورة في تاريخ السينما لدى النخبة،
ّ
حتى مقارنة بأفالم أحــد أعــام السريالية،
ّ
األميركي مان راي .يسرد الفيلم قصة صنع
«كلب أندلسي» مع دالي ،واستقباله عامليًا،
ِّ َ
ـونـ ُـيـ َـول
واعـتـبــارهـمــا ســريــالــيــن؛ وعــاقــة بـ ِ
بــال ـســريــالـ ّـيــن ،وأف ــام ــه الــاح ـقــة ،وكيفية
ُ
ـوجــم
ا ُسـتـقـبــالـهــا جـ ّمــاهـيــريــا ،وبـعـضـهــا هـ ِ
ومنع أعوامًا عدة ،كـ«عصر الذهب» (.)1930
بون ُي َول سبب تركه جماعة السريالية
يذكر ِ
عام ّ « :1932أرادت السريالية تغيير العالم،
لكن ها انتهت بتغيير فترينات ال ــع ــرض».
ّ
ُيـ ـ ــركـ ـ ــز خ ــابـ ـيـ ـي ــر إس ـ ـ ـبـ ـ ــادا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـول
وااللـ ـ ـت ـ ــزامال ـس ـيــاس ـيــن،الـ ـل ــذي ــنسلكهما

ّ
خاصة مع انــدالع الحرب األهلية
بون ُي َول،
ِ
اإلس ـبــان ـيــة ،وس ـف ــره م ــع أس ــرت ــه الـصـغـيــرة
إلى أميركا ،والفترة الصعبة التي أمضاها
هـ ـن ــاك ،ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه م ـن ـهــا إلـ ــى املـكـسـيــك
ّ
للعمل ،فتألق وأب ــدع .من هنا ،بــات الفيلم
أقوى وأكثر إثارة ،مع تدليله على مفردات
بون ُي َول األكثر التصاقًا بالسريالية
سينما ِ
والكوميديا الساخرة.
ّ
يتنق ل إس ــب ــادا كثيرًا بني محطات مختلفة
َ
ُ
ـونـ ـ ّـيـ ــول :ف ــرن ـس ــا وامل ـك ـس ـيــك
ف ــي س ـي ـن ـمــا بـ ـ ِ
وإسـ ـب ــانـ ـي ــا ،مـ ـت ــوقـ ـف ــا عـ ـن ــد أهـ ـ ــم أف ــام ـه ــا
والـ ـج ــوائ ــز ال ـحــاص ـلــة ع ـل ـي ـهــا ،وت ـعـ ّـرض ـهــا
ّ
ل ـل ـم ـنــع ،مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد أن مـ ـخ ــرج «ال ـس ـحــر
ّ
الخفي للبورجوازية» ( ،)1972رغم التنوع،
ك ــان مـلـتــزمــا جـمــالـيــات خ ـ ّ
ـاص ــة ،وم ـف ــردات
فنية م ـمـ ّـيــزة ،لــم تتغير ك ـث ـيــرًا م ـنــذ أفــامــه
األولــى .ثنائيات وتضادات بــارزة ،كالواقع
وال ـفــان ـتــازيــا ،واملـ ــوت والـحـسـيــة ،والـخـيــال
وال ـح ـق ـي ـقــة .ه ـن ــاك أي ـض ــا ال ـح ـضــور ال ــدائ ــم
للحيوانات والطيور والحشرات والزواحف،
وال ـصــورة واألي ـقــونــات الدينية املسيحية،
واإلسقاطات اإليجابية والسلبية املرتبطة
ً
تشكيلية كثيرة
بها .كما استعرض أعماال
ّ
ّلفنانني قــدمــاء وم ـعــاصــريــن ،تــأثــر ب ـهــم أو
أثــروا بــه ،كاإلسباني فرنثيسكو دي غويا
وال ـفــرن ـســي تـيـسـيــان واإلي ـط ــال ــي ل ـيــونــارد
داف ـي ـن ـش ــي وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ري ـن ـي ــه م ــاغ ــري ــت
والسويسري ألبيرتو جياكوميتي.
«مثل الريح»

غونتر غارسُ :تحفة «الطبل الصفيح» بتوقيع فرانز سيتز ()Getty

ب ــإي ـج ــاز ،ي ـت ـنــاول «م ـث ــل ال ــري ــح» ملــادون ـيــل
س ـ ـ ـيـ ـ ــرة أح ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ـ ـ ّـم أسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة الـ ـتـ ـص ــوي ــر
الـسـيـنـمــائــي وم ــدي ــري الـتـصــويــر األح ـي ــاء،
ّ
يتحدث
األسترالي كريستوفر دويــل ،ال ّــذي
معظم الوقت إلى الكاميرا ـ بتدفق ،وأحيانًا
بإسهاب بالغ وصادق وكاشف ـ عن حياته
وفلسفته ورؤيته الواقع والوجود والبشر
والـ ـح ـ ّـب وال ـج ـن ــس ،وع ــن س ـف ــره وت ـجــوالــه
وصـ ـعـ ـلـ ـكـ ـت ــه ،مـ ـب ـ ّـيـ ـن ــا م ـ ـ ــدى حـ ـ ّـبـ ــه ل ـل ـب ـشــر
وال ـب ـش ــري ــة ،فـيـظـهــر ت ــواض ـع ــه وب ـســاط ـتــه،
كما جنونه امل ـل ـحــوظ ،بــاإلضــافــة إلــى ّ
حبه
ّ
ْ
للحياة ،وللسينما ،وإن على نحو أقل.
ي ـت ـحـ ّـدث دوي ــل عــن خلفيته األدبـ ـي ــة ،ذاكـ ـرًا
إعجابه بالبريطاني ديفيد هربرت لورنس
منذ مراهقته ،وكيف كانت الروايات نافذته
على العالم؛ وعن سرقته الروايات والكتب

م ــن م ـك ـت ـب ــةٍ  ،ك ــان ــت ُت ـ ـهـ ـ ّـرب ن ـس ـخــا مـ ـ ـ ّ
ـزورة
وممنوعة إلى أستراليا ،كأعمال األميركيني
آلن غنسبرغ ووليام أس ّ
بوروز ،وغيرهما.
ّ
ّ
في الجامعة ،يكتشف أن األساتذة ال يحبون
فيصدم إلى ّ
الكتبُ ،
حد تركه إياها.
ِ
ّ
ي ــؤك ــد دوي ـ ــل ع ـل ــى ع ــاق ـت ــه ال ــوث ـي ـق ــة ،مـنــذ
ُ
هذا يعزى
الصغر ،باألدب ال بالسينما .إلى ْ
ن ـجــاحــه س ـي ـن ـمــائ ـيــا ،ك ـمــا ي ـقــول ،إذ يعشق
إلى ُص َور ،وتفجير املعاني
ُترجمة األحرف ُ
امل ـضـ ّـم ـنــة وغ ـيــر امل ـضـ ّـم ـنــة ف ــي الـنـصــوص،
ّ
ومحم لة بثقل هذه
صانعًا ُص ــورًا نابضة
ّ
املـعــانــي وتــأويــات ـهــاُ .ي ـقــر بتفضيله قــراءة
ّ
التصوير
كتاب على ُم ـ ش ــا ه ــدة فيلمُ .حت ى
ّ
ال ـفــوتــوغــرافــي ل ــم ي ــرق ل ــه .امل ـث ـيــر أك ـثــر أن ــه
ال ي ـحـ ّـب الــذهــاب إلــى ال ـصــاالت ،باستثناء
ب ـع ــض ال ـ ـعـ ـُـروض الـ ـخ ــاص ــة ،أو ال ـس ـج ــادة
ال ـح ـمــراء ،املضطر إليها أح ـيــانــا .غير ذلــك،
ْ
ال يبقى أكثر ًمن  20دقيقة ،وإن تكن أفالمه
هــو م ـعــروضــة ،كـمــا ذك ــر .ص ـ ّـور «ســايـكــو»
( )1998لغاس فان سانت ،من دون التفكير
في ُمشاهدة فيلم ألفرد هيتشكوك ()1960
أبــدًا« :لــم أدرس السينما .لـ ّ
ـدي فقط معرفة
بماهيتها ،وبما ه ــي عليه حقًاُ .
دهشني
ي
ّ
مـ ــن ُيـ ـ ـ ّ
ـدرسـ ـ ــون أفـ ــامـ ــي ،فـ ــي حـ ــن أنـ ـ ــي لــم
إطالقًا .لذا ،أرفض التدريس وإلقاء
أدرسها
محاضراتْ ،إذ ليس ّ
لدي ما أقوله».
بعيدًا عن السينما ،يشعر دويل باالمتنان
فــي حـيــاتــه وخ ـبــراتــه ال ـتــي عــاش ـهــا .للبحر
وأستراليا والقراءة وعدم دراسته السينما،
وهـ ــذا ج ـع ـلــه مــا هــو ع ـل ـيــه اآلن .زار ال ـعــالــم
تقريبًاُ .ي تقن لغات ع ـ ّـد ة ،ويعتبر العربية
واإلس ـبــان ـيــة أروعـ ـه ــا ،وي ـت ـحـ ّـدث الصينية
ّ
إنكليزيته ،باإلضافة إلى
بطالقةٍ  ،أكثر من
ت ـحـ ّـدثــهالفرنسيةواملــانــداريــنواليابانية
والـتــاهــي واإلسـبــانـيــة .يـســرد قـ ّـصــة طريفة
عـ ّـن اسمه الصيني ،ومعناه «مثل الــريــح»،
ّ
يتحدث عن
وأنه خير تجسيد لشخصيته.
ّ
س ــب ــبتعل مهالصينية،وم ــم ــارس ــت ــهالطب
الصيني فــي تــايــانــد ،وعــن سبب إمساكه
ّ
دون معرفة مسبقة
كاميرا للمرة األولى ،من ً ّ
بكيفية التصوير ،قــائــا إن ـهــا ال ترصد ما
يراه املرءّ .
تحدث أيضًا عن انطالق مسيرته
في التصوير السينمائي في تايوان ،وعن
عـبـثـيــة م ــا اكـتـشـفــه ب ـخ ـصــوص الـتـصــويــر
والسينما ،وال ـت ـضــارب بــن روعــة الصورة
السينمائية وجمال الواقع وصدقه ،مقارنة
بما يحدث في السينما.
ّ
تحدث عن ّ
تعرفه على وانغ كار ـ واي ،وبداية
عـمـلــه م ـع ــه ،وع ــن أفــام ـه ـمــا م ـع ــا ،وأف ـضــل
ّ
ـوام ع ـ ّـدة،
م ــا تـعــلـمــه م ــن عـمـلــه مـعــه ف ــي أع ـ ـ ٍ
ّ
أفالم ،استغرق تصوير وإنجاز كل
لتحقيق
ٍ
ٌ
تصوير يصل إلى
واحد منها نحو  5أعوام.
 20ساعة يوميًا ،أحيانًا ،فـ ّـي درجــة حــرارة
ّ
أصور اآلن 5
تقترب من الـ« :40في حني أني
أفالم في العام الواحد» ،يقول ضاحكًا .هنا،
َ
يبدأ ت ْد مادونيل التركيز أكثر على أفالمه
ُ
ّ
مع كــار ـ واي ،مضمنًا مقاطع من مقابالت
م ــع هـ ــذا األخـ ـي ــر ،ي ـت ـحـ ّـدث ف ـي ـهــا ع ــن عمله
األسترالي
الشيق واملبدع مع دويل .املخرج
ّ
ّ
فيليب نــويــس أك ــد ،أكـثــر مــن م ــرة ،على أنــه
ٌ
شخص غير طبيعي ،وهذا يظهر فعليًا في
ُ
شخصية دويــل فــي الفيلم .إلــى ذلــك ،تذكر
أفالم معروفة
آراؤه الصادمة ،وشتائمه في
ٍ
ومشهورة ،وطريقة تصويرها.
أخ ـي ـرًا ،يتحدث عــن الـجــراحــة الـتــي أجــراهــا
إلزالـ ـ ـ ــة امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ــزرق ـ ــاء مـ ــن ع ـي ـن ـي ــه ،كـ ــي ال
ُي ـ ـصـ ـ ّـاب ب ــال ـع ـم ــى ،وصـ ـع ــوب ــة ذل ـ ــك ع ـل ـيــه،
رغـ ــم أن ـ ــه مـسـتـعــد ت ـمــامــا ل ـت ـحـ ّـمــل األس ـ ــوأ،
ّ
ْ
إن ل ــم تنجح العملية .تعل م ع ــزف البيانو،
ّ
وامتهن التدليك .تحدث عن اختالف الرؤية
واملنظور واأللــوان ،واملشهدية السينمائية
عنده ،قبل العملية وبعدها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ُتحفة غونتر غراس

تقول الحكاية ّ
اهتم كثيرًا برواية «الطبل الصفيح»
إن فرانز سيتز جونيور
ّ
ـح على فولكر شلوندورف كثيرًا
ـ
وأل
ـراس،
ـ
غ
غونتر
(  )1 959لأللماني
ّ
التردد ،الذي
إل خراجها سينمائيًا.
ّ
ـرده
ـ
م
األلماني،
أ بــداه السينمائي
ّ
ٌ
خـــوف مــن الفشل في
س ــبــبــان:
ـم يــــوازي أهمية
ـ
ـل
ـ
ـي
ـ
ف
يق
تحق
ٍ
ا ل ر واية وعظمتها وتفاصيلها،
وهاتان األهمية والعظمة اللتان
ّ
لكن إلحاح سيتز
أ ث ق لتا كثيرًا عليه.
وحــمــاســتــه دفــعــاه إلـــى إخـــراج
فيلم (الصورة) ،سيحضر دائمًا في
ٍ
ذاكرة السينما ومعنى االشتغال.
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