االثنين  20نيسان  2015العدد 2570

ثقافة وناس

21

ّسينما العالم
آخر إطاللة للسينمائي االستفزازي كانت خالل «مهرجان كان  »2011حين أصدرت إدارة الصرح العريق بيانًا اعتبرت فيه
أنه «شخص غير مرغوب به» على خلفية تصريحاته «المعادية للسامية» .بعد صمت أكثر من ثالث سنوات ،ها هو صاحب «دوغفيل» يعود
إلى الواجهة ضمن مقابلة أفصح فيها عن كل هواجسه وإدمانه ومكابداته

الرس فون ترير« :طوبى» للمدمنين!
كوبنهاغن ـــ دنى غالي
بـعــد غـيــاب أكـثــر مــن  3س ـنــوات ،كسر
امل ـخــرج الــدنـمــاركــي الرس ف ــون ترير
صمته ،واتصل بالصحافيني متحدثًا
عن سبب انسحابه طيلة هذه الفترة،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ـن ــذ آخـ ـ ــر ظـ ـه ــور لـ ــه فــي
«مهرجان كان» عام  2011حني شارك
بفيلمه «مـيــانـخــولـيــا» .يــومـهــا ،أثــار
ال ـج ــدل بـتـصــريـحــاتــه ب ـشــأن ال ـنــازيــة
وال ـي ـهــود ،ف ــأص ــدرت إدارة املـهــرجــان
ب ـي ــان ــا ت ـع ـت ـب ــره «غـ ـي ــر مـ ــرغـ ـ ًـوب ب ــه»
 ،persona non grataم ـت ـه ـم ــة إيـ ــاه
بمعاداة السامية.
ع ــاش ــق االس ـت ـف ــزاز الـ ــذي ق ــدم أفــامــا
متميزة أثــارت الجدل وحــازت العديد
مــن الـجــوائــز (ف ــاز فيلمه «راقـصــة في
الظالم» بجائزة السعفة الذهبية عام
 ،)2000أدل ـ ــى ب ـحــديــث ط ــوي ــل خـ ّـص
بــه جــريــدة «البوليتكن» الدنماركية،
ً
فضال عن لقاء تلفزيوني كـ ّـرر فيه ما
كان يجول في خاطره ،وما يقلقه حد
ّ
امل ــوت .ويـبــدو أن خطوته هــذه كانت
ج ـ ــزءًا م ــن ال ـع ــاج ال ـ ــذي كـ ــان يـتـبـعــه.
إذ تـعــرى تمامًا ،وتـحــدث بالتفصيل
ع ـمــا ي ـع ـتــريــه ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،وعــن
حالته الصحية ،ومعتقداته ،وأفالمه
ال ـســاب ـقــة ،وفـيـلـمــه األخ ـي ــر ،وعــائـلـتــه
وهتلر!
وكان ترير قد لجأ إلى مركز ملساعدة
املـ ـ ــدم ـ ـ ـنـ ـ ــن لـ ـ ـ ــإقـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـحـ ــول
واملـخــدرات وهــو يعترف بــأن أشـ ّـد ما
ي ـفــزعــه أن تـخـبــو ت ـلــك ال ـج ـمــرة الـتــي
كــانــت مـتـقــدة داخ ـلــه ،تنير لــه طريقه
بفعل سحري متى الحت بــوادر فكرة
ّ
أو مـ ـش ــروع ل ــدي ــه .ي ـق ــول إن ال ـف ـنــان
ً
الذي ينشف فمه ال ينتج أعماال تثير
االه ـت ـمــام ،وي ــرى أن كــل مــا قــدمــه من
أفالم سابقًا تقف وراءها تلك الخلطة
الـعـجـيـبــة م ــن ك ــأس كــوكـتـيــل وبـضــع
م ـ ـ ــواد ...وه ــي بـقـنــاعـتــه ن ـبــع اإلبـ ــداع
ومركز القرار.
ج ــاء فيلمه األخ ـيــر Nymphomaniac
عـ ـ ــام  2013ف ـ ــي نـ ـسـ ـخـ ـت ــن :ن ـس ـخــة
مخففة ُحــذفــت منها بـعــض املـقــاطــع،
كـ ـم ــا اخـ ـتـ ـص ــر وق ـ ـ ــت الـ ـفـ ـيـ ـل ــم إل ـ ـ ــى 4
ســاعــات بـتــدخــل «زان ـتــروبــا» الشركة
املنتجة الـتــي اشـتــرطــت ذلــك مــن أجل
تـمــويــل الـفـيـلــم .النسخة األخ ــرى هي
ن ـس ـخ ــة املـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـ ُـرض ـ ــت فــي
صــاالت كوبنهاغن قبل فترة قصيرة
واسـتـغــرقــت خـمــس ســاعــات ونـصــف
ال ـســاعــة .ه ــذه الـنـسـخــة تـبــايـنــت آراء
الصحافة بشأنها بني إعجاب شديد
ومـ ـل ــل تـ ـ ــام .ه ــل أصـ ـ ــاب املـ ـخ ــرج بـمــا
ّ
صرح به؟ هل هو محق بشأن مخاوفه
وشكوكه؟ فالفيلم املذكور أخرجه بعد
«صحوة وجفاف فمه»!
ك ــان ــت ي ــدا ف ــون ت ــري ــر ت ـه ـت ــزان ط ــوال
ال ــوق ــت ع ـلــى ال ـشــاشــة أث ـن ــاء حــديـثــه.
وكـ ــان ق ــد أخ ـضــع نـفـســه بــرغـبـتــه هو
وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه لـ ـلـ ـع ــاج ومـ ــراق ـ ـبـ ــة م ــرك ــز
مـكــافـحــة اإلدم ـ ــان عـلــى أم ــل أن يعلن
قــري ـبــا هــوي ـتــه ال ـج ــدي ــدة :الرس فــون
ترير الصاحي الذي تنقى دمه من كل
الـسـمــوم .وهــو يــود اسـتــرجــاع إجــازة
ق ـي ــادة ال ـس ـي ــارة ،وإل ـق ــاء امل ـحــاضــرات
فــي مختلف امل ـ ــدارس ،وال ـت ـحــدث عن
أفالمه ،وأن يكون أبًا حاضرًا وإنسانًا
طيبًا.
بالطبع ،بدأ ترير باستخدام املهدئات
مـ ـن ــذ أن تـ ــوقـ ــف ع ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــرب .وه ــو
اآلن ف ــي طــريـقــه إل ــى إن ـه ــاء تــدريـجــي
السـتـخــدامـهــا أي ـضــا .لـكــن ه ــذا الطفل
املــأســور باللهو واللعب ،بــدا مرعوبًا
ينتظر مــن م ـحــاوره أن ينفي كــامــه.
ه ـ ــذا امل ـت ـم ــرد ع ـل ــى ك ــل أشـ ـك ــال ال ـفــن
السينمائي التقليدي ،املـنــاكــف على
ال ــدوام ،املـهــووس بالتحريض ،يقول

ّ
إنه فقد بوصلته وال يعرف حقيقة أين
يقف .ينظر في مخطوطاته وال يعرف
ً
من أين يبدأ ،يشك في قدرته مستقبال
على خلق شــيء متوج بــاإلبــداع .إزاء
ذل ــك ،شـكــت زوج ـتــه للصحافي الــذي
أدار ال ـ ـحـ ــوار مـ ــن أن الرس لـ ــم يـعــد
خفيف الــدم كما كــان ،وحــس الدعابة
لديه قد اختفى.
ال يـخـفــي ف ــون تــريــر األزم ـ ــة واملـحـنــة
الـ ـلـ ـت ــن ي ـع ـي ـش ـه ـمــا ب ـس ـب ــب ط ـبـي ـعــة
ال ـع ــاج واالج ـت ـم ــاع ــات امل ـلــزمــة الـتــي
عليه أن يحضرها فــي املــركــز وتــزيــد
مــن وحــدتــه .ليس هـنــاك مــن يشاطره
أفـ ـك ــاره وه ـم ــوم ــه ،ك ـمــا أنـ ــه ال يــؤمــن
بـحـقــائــق ك ـب ــرى ب ـ ّش ــأن ال ــوج ــود تــرد
ً
الوحشة عنه ،عدا أنه يعاني أصال من
أم ــراض نفسية رافـقـتــه منذ الطفولة
جعلته إنسانًا يتجنب اللقاء بالناس
ب ــوج ــه ع ـ ــام .أمـ ــا الـ ــوسـ ــواس الـق ـهــري
الذي عانى منه ،فجعله ينشغل بأمر
ّ
من قبيل :هل يقلم أظافر يده اليسرى
ً
أم الـيـمـنــى أوال ،فـيـمــا يـظــن أن املــوت
يالحقه باستمرار.
ّ
يـ ـق ــول إن ل ـ ـجـ ــوءه ل ـل ـم ـس ـك ــرات ج ــاء
على نحو جــدي أثناء تصويره فيلم
«كسر األمــواج» ( )1996في اسكتلندا
ع ــام  .1995بـمـجَــرد ص ـعــوده الـعـ ّـبــارة
إل ــى دوف ــر ،خـنــق نــوبــة رع ــب انتابته
بنصف زجــاجــة فــودكــا و 3حبات من
مهدئ «بينزوديازبينر» .كــان يعمل
ب ـم ـج ـهــود شـ ــاق ك ــل مـ ـس ــاء .يـضـيــف:
«ال ـ ـك ـ ـحـ ــول أفـ ـض ــل املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات ،ك ـن ـ ُـت
أستخدمه دومًا كوصفة ذاتية لعالج
كــل أن ــواع الـخــوف الغبي ال ــذي يظهر
عندي .تأثيره ّ
فعال لكنه سلبي على
املدى الطويل لألسف .يخفف الخوف
في يوم ليخلقه في اليوم التالي».
بـ ـص ــوت ــه امل ــرتـ ـج ــف ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدا ك ــأن ــه
يـ ـخ ــون ــه ،ونـ ـظ ــرت ــه الـ ـف ــارغ ــة ،وي ــدي ــه
الـ ـلـ ـت ــن أخـ ـف ــاهـ ـم ــا إل ـ ـ ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن،
ب ـك ــرش ــه امل ـت ـض ـخــم ت ـ ـسـ ــاءل« :قـ ــل لــي
بـ ـح ــق الـ ـشـ ـيـ ـط ــان مـ ــا الـ ـ ـ ــذي س ـيــدفــع
رولينغ ستون غير الكحول أو جيمي
ه ـي ـن ــدرك ــس سـ ــوى الـ ـهـ ـي ــروي ــن؟» .ثــم
ق ــال بـكـلـمــات واضـ ـح ــة« :ل ـيــس هـنــاك
م ــن ت ـع ـب ـيــر إبـ ــداعـ ــي ذي ق ـي ـمــة فـنـيــة
على اإلط ــاق نفذ اال مــن قبل مدمني
كـ ـح ــول ومـ ـ ـخ ـ ــدرات س ــابـ ـق ــن .أف ـضــل
ف ـت ــرات دي ـف ـيــد بـ ــاوي ك ــان ــت بــاملـطـلــق
عـنــدمــا اسـتـخــدم امل ـخ ــدرات .ذل ــك كــان
دائمًا وسيلة للوصول إلى عالم مواز.
اإلب ـ ــداع هــو بـشـكــل مــا ن ـشــدانــك عــاملــا
موازيًا».
عـنــدمــا يـكـتــب الـسـيـنــاريــو ،ك ــان ترير
يعزل نفسه أليام أو أسابيع محتسيًا
زج ــاج ــة ف ــودك ــا ي ــوم ـي ــا م ــع تـعــاطـيــه
«مخدراته» كما يقول .على هذا النحو،
ً
امتلك مدخال للعالم املــوازي ،وقضى
على كل شك لديه ،فكان ينطلق سريعًا
ويتحرك عبر متاهة مــن االحتماالت
يمكن ألي سيناريو أن يفتحها .على
هذا النحو ،كتب سيناريو «دوغفيل»
خـ ـ ــال  12ي ــوم ــا وج ـ ـ ــاء ب ـن ـح ــو 278
صـفـحــة .فـيـلــم «دوغ ـف ـي ــل» ك ــان رائـعــا
ق ــدم بـطــريـقــة مـبـتـكــرة ،م ــزج فـيــه بني
امل ـس ــرح وال ـس ـي ـن ـمــا واألدب بـطــريـقــة
جـعـلــت ال ـص ـحــافــة األم ـيــرك ـيــة تحتج
حينها على اختياره اسم املكان الذي
دارت فيه األحــداث ومثلت أميركا في
مرحلة الثالثينيات.
مـخـطــوطــة «ش ـبــق» Nymphomaniac
هي األولى التي كتبها من دون تناول
استغرق منه سنة
املخدرات .لكن األمر
ّ
ونصف السنة .يـقــول« :إنـنــي مصاب
بكآبة وال يمكنني أن أتماسك من أجل
أي شيء» .يشير إلى تأثير ما يسميه
«الـفـلـتــرة» عليه بفعل خلطة خاصة
تــوصــل إل ـي ـهــا ،ال يـقـصــد ب ـهــا الـسـكــر
حــد الـتــرنــح .حــن يتملص مــن الفلتر

معاداة السامية
ُبعد واقعة «مهرجان كان» عام ،2011
نشر اسم فون ترير في القائمة التي
أصدرها «مركز سيمون فيزنتال» بأسماء
أسوأ  10تصريحات معادية للسامية في
العالم ،فاحتل فيها ترير الرقم  .5أثار هذا
الرعب فيه ،وقرر أن يصمت ألنه شعر بأنه
غير قادر على التعبير عن نفسه على نحو
ال لبس فيه.
ال ـ ــذي ن ـت ـش ــارك جـمـيـعــا ف ــي ح ـيــازتــه
وإن اختلفت نسب مــا يمر عـبــره من
انـطـبــاعــات وأف ـك ــار ،يـنــزلــق إل ــى عامله
املــوازي الــذي ينهل منه إبداعه .يقول
ّ
إنــه يؤمن بــأن االبــداع هو البحث عن
هــذا العالم .هنا يجد الـقــرارات سهلة
أم ــام ــه ع ــوض ــا ع ــن الـ ـت ــردد وال ـح ـيــرة
والتفكير ألكثر من عام بشأن أفضلية
هذا الطريق دون ذاك.
ف ــون ت ــري ــر ال ي ــري ــد ل ـكــامــه أن يـبــدو
دع ـ ــاي ـ ــة أو مـ ـقـ ـت ــرح ــا لـ ـح ــل س ـح ــري

 Nymphomaniacلم يحمل
رسالة واضحة غير استعراضه
حاالت امرأة شهوانية
ل ـلــوصــول إل ــى االب ـ ـ ــداع ،إذ يــؤكــد في
الوقت نفسه خطورة سوء االستخدام
ه ــذا ال ــذي ك ــان قــد كـلـفــه الـكـثـيــر ،وقــد
يكلفه موته ،إن لم يكن قد بذل قصارى
جهده في التوقف عنه.

ف ـض ـي ـح ــة املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي فــي
«م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ك ـ ـ ـ ـ ــان» ف ـ ـ ــي رب ـ ـي ـ ــع عـ ــام
 2011ح ـ ــدث ـ ــت خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــرض ف ـي ـلــم
«مـيــانـخــولـيــا» ،وك ــان املــؤتـمــر األول
بـ ـع ــدم ــا أق ـ ـلـ ــع ع ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرب .ب ـل ـغ ـتــه
اإلنكليزية املدرسية البائسة ،تــورط
في ذكر مالحظات ضمنية عن اليهود
وهـتـلــر فهمت عـلــى أنـهــا تـعــاطــف مع
هتلر وضد إسرائيل .يقول بأسلوبه
الساخر إنه في حاالت سكره العادي،
يمضي خـطــوة أبـعــد ،كما هــي الحال
مـ ــع ال ــرم ــاي ــة والـ ـتـ ـن ــس ،ح ـي ــث عـلـيــه
أن ي ـس ــدد ،وإال ف ــاألم ــر ل ــن يـنـفــع ،وال
س ـي ـم ــا فـ ــي إرسـ ـ ـ ــال ال ـت ـن ــس ح ـي ــث ال
ينفع الـتــوقــف فــي منتصفه .لكنه لم
يسدد بشكل جيد« :كنت مهذبًا جدًا
ألنني كنت صاحيًا .لذلك ترددت ولم
أنقل النقاط التي وددت قولها بشكل
جيد» .قوله إنــه يفهم هتلر ،أدى إلى
خــروجــه مــن املـهــرجــان كشخص غير
مـ ــرغـ ــوب ب ـ ــه ،ل ـي ـت ـخ ـلــص مـ ــن ع ـقــوبــة
السجن فــي مرسيليا ملــدة  5سنوات
بمساعدة محاميه .ما يؤمله أنه يجهل
فــي مــا لــو كــان بــإمـكــانــه تـقــديــم املــزيــد
من األفــام ،فما الــذي سيفعله بنفسه
حينها؟ يجيب« :أنــا ال وجــود لي من
دون أن أنتج شيئًا ما»!
وعما إذا كــان «شـبــق» فيلمه األخير،
أج ــاب« :ســأنـجــز بالتأكيد أفــامــا ألن
خ ــوف ــي س ـ ـيـ ــزداد ،وغ ـب ــائ ــي أي ـض ــا إن
بـقـيــت نــائـمــا فــي فــراشــي ول ــم أنهض
ف ــي الـ ـصـ ـب ــاح» .ل ـك ــن م ــا ي ـخ ـش ــاه أال
تـكــون أفــامــه جـيــدة بما فيه الكفاية.
أشــد خــوف لــديــه أن يسقط فــي إغــراء
الكالسيكيات :أن يصنع «فيلم رجل
عـجــوز» ،كما يـقــول .أن ينهي سيرته
الـفـنـيــة ف ــي «ف ـق ــرة أك ـس ـتــرا لـلـعــرض»
يطالبه الجمهور بها في نسخة يكرر
ف ـي ـهــا أف ـض ــل ال ـح ـيــل ل ــدي ــه ،الـخــالـيــة

مـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرأة ،ف ـق ــط مـ ــن أج ـ ــل اإلبـ ـق ــاء
ع ـل ــى ج ـم ـه ــور أوسـ ـ ـ ــع .ي ـ ـقـ ــول« :م ـثــل
األفــام السيئة التي عملها بيرغمان
ف ــي آخ ــر س ـنــواتــه ،وك ـمــا فـعــل معظم
املـ ـخ ــرج ــن ف ــي آخ ـ ــر مـ ـش ــواره ــم .فــي
«فاني وألكسندر» ،جمع بيرغمان كل
األشـيــاء ونفخ بها بطريقة شعبوية
ج ـدًا .كــانــت شيئًا مــروعــا بـبــؤســه .قد
ي ــرى ال ـنــاس ال ــذي لــم يـشــاهــدوا بقية
أعماله ،أنه فيلم ممتع ،لكني أستطيع
أن أرى األفــام التي استقى منها هذا
الفيلم وهي أفالم جيدة».
ف ــي ف ـي ـلــم «شـ ـب ــق» ال ـ ــذي ي ـ ــدور حــول
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة الم ـ ـ ـ ـ ــرأة ت ــدع ــى
«جــو» وأدت ال ــدور ملهمته شــارلــوت
غ ـي ـن ـس ـب ــور ،ي ـ ـغـ ــرف فـ ـ ــون تـ ــريـ ــر مــن
قصص وتفاصيل إيروتيكية جمعها
عن طريق حــوارات وجلسات حقيقية
أجراها  -كما قال  -مع نساء عاديات،
بائعات هوى ،عند وقوفه في طوابير
نساء يقصدن نــوادي املازوخيني .في
تناوله للتفاصيل ،ال يدعو الفيلم إلى
اإلث ــارة إطــاقــا .بالعكس هــو يتحدث
عــن وح ــدة مخيفة المـ ــرأة تــدعــى جو
ص ــادفـ ـه ــا رجـ ـ ــل ي ــدع ــى س ـي ـل ـي ـك ـمــان
(ج ـ ـسـ ــد ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـسـ ــويـ ــدي س ـت ـيــان
سكارسغارد) وهي مدماة مرمية في
زقــاق وقد تعرضت للضرب .يأخذها
إل ــى بـيـتــه ويـسـقـيـهــا ال ـش ــاي ،فـتــروي
لــه ب ـصــوت مـبـحــوح هــامــس وص ــادق
ـ ـ ـ عـلــى م ــدى خـمــس س ــاع ــات ونـصــف
الساعة ـ قصة بحثها املرضي املضني
عما يشعرها باالكتفاء.
تـ ـ ـح ـ ــدث فـ ـ ـ ــون ت ـ ــري ـ ــر عـ ـ ــن م ـص ـط ـلــح
«الـحـيــدان أو االن ـحــراف» فــي إخراجه
لـلـقـصــة ،وب ـعــدمــا اع ـت ـكــف مل ــدة شهر
ونصف الشهر قرأ خاللها كل ما وقع
بني يديه من روايات كالسيكية عاملية.
يقول فون ترير« :قرأت الكثير عندما
كـنــت صـغـيـرًا ومل ــدة  30عــامــا .بعدها
لم أقــرأ كتابًا .بيد أنني عدت للقراءة
بمتعة كبيرة .قــرأت لدوستويفسكي
وآخــريــن .في روايــة «دكـتــور فاوست»
كتب توماس مان :اآلن سيحدث شيء
عنيف .هــذا امتياز يتمتع به الكاتب
الـ ــذي ي ـقــرر بـنـفـســه ك ـيــف وم ـتــى يتم
الحديث عن هــذا الــذي سيحدث .لكن
ل ـي ــس اآلن ومـ ــن ث ــم ن ـج ــرف بــات ـجــاه
آخـ ــر» .هـكــذا نـشــأ إط ــار قـصــة الفيلم:
ج ــو ال ـش ـب ـق ـيــة ي ـقــاب ـل ـهــا سـيـلـيـكـمــان
املـثـقــف ال ــزاه ــد .ه ــي تــائـهــة ف ــي طــرق
ملتفة داخــل أزقــة مسدودة النهايات،
وهو العقالني املهووس بأشياء جمة
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن مـ ـع ــدات ص ـيــد األسـ ـم ــاك،
ومــوسـيـقــى ب ــاخ امل ـت ـعــددة الـنـغـمــات،
وحتى أرقام فيبوناتشي.
ال ــواض ــح أن امل ـت ـفــرج ل ــن يـجــد م ــا هو
مـ ـب ــرر فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـق ــاط ـع ــات.
الفيلم لــم يحمل رســالــة واضـحــة غير
اسـتـعــراضــه ح ــاالت ام ــرأة شـهــوانـيــة،
وبـتـسـلـســل م ـمــل ف ــي إعـ ـ ــادة مـشــاهــد
وأف ـك ــار تــذكــرنــا بــأفــامــه الـســابـقــة .ال
يوجد كشف لبواطن النفس البشرية
كما فــي «آنـتــي كــريـســت» ،وال الصور
ال ـخ ــاب ــة وان ـف ــات ــه م ــن ك ــل ال ـقــوانــن
املفروضة في اللعبة السينمائية في
«مـيــانـخــولـيــا» ،بــل نـحــن نـضـيــع مع
ضـيــاعــه فــي تـلــك الـ ـح ــوارات الطويلة
البطيئة التي تبدو ال آخر لها أحيانًا.
لكن فون ترير يرى غير ذلك .يحب أن
يكون املتفرج تحت قبضته بينما هو
ال يعرف إلى أين هو ذاهب.
إنــه يـبــدو فــي دفــاعــه هــو بعينه ـ ـ كما
اع ـت ــدن ــاه ـ ـ ـ م ـغ ــام ـرًا م ـح ـبــا لـلـصــدمــة،
مـ ـن ــاكـ ـف ــا م ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــا ،ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل ح ـقــا
ك ــان ك ــذل ــك ف ــي فـيـلـمــه األخـ ـي ــر؟ وهــل
تصريحاته األخـيــرة بشأن مستقبله
في مجال السينما ما هي إال محض
أوهام وخوف مبدع؟

