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فنن فكرر أأددبب

أأررسانيیووسس لمررووةة" جميیلة صررتت متى... االددبب قتلتت متى"
ممثلة بال االمووتت تأدديیة

االتي" جميیلة صررتت متى... االددبب قتلتت متى "ااألدداائيیة االمحاضررةة في االحكايیاتت تتددااخلل
".6 ددااخليیة أأشغالل "منتددىى ضمنن" أألوواانن أأشكالل "فضاء في أأررسانيیووسس مررووةة قددمتهھا
متمحووررةًة ددااخلهھا٬، االسرردد مستوويیاتت تتعدددد ووعامة٬، شخصيیة مووااضيیع بيینن االفنانة تجمع
االشخصيیة هھھھذذهه عنن جدديیدد فيیلمم في بووحيیرردد جميیلة ددوورر لعبب في مؤؤجلة ررغبة حوولل

.االنضاليیة

ووجهھ في صاررخًة تؤؤدديیهھ٬، أأنن ااألوولى االممثلة ررفضتت بعددما االفنانة إإلى االددوورر أأسندد
"االمخررجج بيینن ااألوولل االلقاء". أأكثرر؟ ال مجررمة هھھھذذهه جميیلة ررؤؤيیة يیمكنكمم أأليیسس: 

عملل ووررشة في تشارركك االفنانة كانتت يیوومم مصاددفًة جررىى ااأليیقوونة- وواالمررأأةة  أأررسانيیووسس
"جماعة في وواالررسامم االتخططيیططي االمصممم ددووغالسس٬، اايیمرريي مع في ٬،"االسوودد االفهھوودد 
.االمسلح وواالكفاحح االنضالل أأيیامم إإلى االعائددةة بالذذكرريیاتت االمليء حدديیثهھ سيیاقق

"بإمررأأةة ليیسس إإمررأأةة"
في تصددرر كانتت االتي" االهھاللل "مجلة على االفنانة تقع بووحيیرردد جميیلة عنن بحثهھا خاللل
ووااقعيیة ررجعيیة بيینن تجمع اااليیدديیوولووجيیة االمجلة كانتت. وواالستيیناتت االخمسيیناتت مصرر
حيیثث منن وومتضارربة مشووهھھھة٬، لغة منهھما تنتج أأال االمستحيیلل منن اافتررااضيیة٬،" تقددميیة"وو

دديیني بخططابب جنسيیة مساووااةة عنن االتحددثث حيیثث منن أأوو ووعظظيیة٬، بنبررةة االحرريیة إإلى االددعووةة
في االمررأأةة تقحمم االتي االعناوويینن عشررااتت أأررسانيیووسس أأحصتت. خالصص ذذكوورريي ووأأسلووبب
ووفي ٬،"االنساء؟ أأوو االررجالل أأكثرر يیكذذبب منن "٬،"االمررأأةة؟ تغضبب لماذذاا: "سططحيیة ااستفهھاماتت
٬،"بإمررأأةة ليیستت إإمررأأةة "٬،"االمستررجلة للمررأأةة ططوويیلة حيیاةة: "إإيیدديیوولووجيیة ووأألفاظظ شعاررااتت
".ووااالشتررااكيیة االمررأأةة "٬،"وواالررأأسماليیة االمررأأةة: "مقاررنة مووااضيیع إإلى باإلضافة

أأخررىى عناوويینن
ضوومطط نعيیمم ضيیافة في
االعوويیطط عقلل بقلمم

رريیفيیررتي بيیرريیثث ألررتوورروو" االقدديیمم االحررسس تانغوو"
عامة ساحة في حبيیبيینن مشهھدد االحبّب ليیسس

)2013- 1920 (ززااووووكي  االفنانن غيیابب

االددفترراالثالثث منووعاتت رريیاضة مقاالتت مددنيیاتت إإقتصادد سيیاسة أأوولى
...للبحثث
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فنن فكرر أأددبب في قررااءةة ااألكثررااألخبارر أأحددثث

ااألخبارر أأخرر

13:11
ما": نيیووزز سكايي"لـ االسوورريي ااإلعالمم ووززيیرر معاوونن
للنقاشش قابلل ووغيیرر مباددررةة ليیسس االخططيیبب ططررحهھ

13:09
ً سيیقططع االددووررةة لجسرر االغرربي االمسلكك حرركة أأمامم كليیا
وولغايیة االسبتت ظظهھرر بعدد االرراابعة منن ااعتباررااً االسيیرر
االمقبليینن ااألحدد ظظهھرر بعدد منن االثالثة

13:07
االبناء ووررشش ااتمامم ااستئنافف: عكارر- االقيیططع بلدديیاتت
غددااً

13:02

االنهھارر جريیدةة http://newspaper.annahar.com/article.php?t=adab&p=1&d=2...

1 of 2 23/05/2013 14:33



ااططلعتت". تحارربب؟ أأنن للمررأأةة هھھھلل "سؤؤاالل يیططررحح ٬،"االهھاللل "أأعدداادد أأحدد أأنن االفنانة ووجددتت
ذذلكك للمقاتالتت٬، ووليیسس االجززاائرريیيینن٬، للمقاتليینن مدداائح على عثررتت االمجلة٬، صفحاتت على
"شجاعتهھمم"بـ وواالتحلي االذذكوورر مع االتماهھھھي هھھھوو االنسائيیة االمحارربة معيیارر أأنن
االناصرريیة٬، االمجلة حددددتهھا االتي االسماتت٬، بهھذذهه تتمتع بووحيیرردد٬، جميیلة ووألنن". تصميیمهھمم"وو
االجهھة منن". ددوورركك سألعبب أأنا: "لهھا ووقالتت االمقاتليینن٬، هھھھؤؤالء بيینن االفنانة ررأأتهھا فقدد

االسيینمائي ااالحتكارر عنن أأررسانيیووسس تسألل محاضررتهھا٬، منن آآخرر بحثي مكانن ووفي نفسهھا٬،
حقووقق ااشتررتت االناصرر عبدد حكوومة أأنن هھھھلل: "االمصرريیة ااألفالمم في جميیلة لشخصيیة
".ااألسلحة؟ ااالستعمارر ضدد االجززاائرريیة االحرركة تززوويیدد مقابلل في كبططلة جميیلة صووررةة

سرردديیة صفقة

تشكيیلي نمطط كلّل على خاررجًة االبصرر خبررةة
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