
سينما

نديم جرجوره

ــــود »جـــمـــعـــيـــة مـــتـــروبـــولـــيـــس  ــعـ ــ تـ
ــى واجــــهــــة  ــ ــ ــان( إلـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا« )لـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
املشهد، بعد غياب 8 أشهٍر، بسبب 
إغالق صالتيها في »مركز صوفيل« )بيروت(. 
ــق بـــالـــعـــروض، 

ّ
تــخــطــو خـــطـــوة عــمــلــيــة تــتــعــل

 
ً
ــار أمـــكـــنـــة غـــيـــر ســـيـــنـــمـــائـــيـــة )صــــالــــة ــتـ ــتـــخـ فـ

»فلسطني   
ّ
أن علن 

ُ
لت وتــقــنــيــاٍت(،  وتــجــهــيــزاٍت 

ــّر فــي  ــتـــمـ  يـــسـ
ّ

ــل ــتــ ــلـــد املــــحــ ــبـ ــالـ ــي الــــقــــلــــب«، فـ ــ فـ
ده اإلسرائيلي، والحّيز اللبناني 

ّ
مواجهة جال

ى من الدعم، رغم خالفاٍت 
ّ
يستوعب أنواعًا شت

جذرية بني الجميع، في السياسة واالقتصاد 
واالجتماع، وفي آليات الدعم املنشود.

تــريــده »جمعية   
ٌ
القلب« عــنــوان فــي  »فلسطني 

مـــتـــروبـــولـــيـــس ســيــنــمــا« كــــ«تـــحـــيـــة لــلــســيــنــمــا 
بـ«موضوع  املعنية  واللبنانية«،  الفلسطينية 
ــلـــي لـــبـــلـــدانـــنـــا«، كـــمـــا فــي  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ االحــ
ـــقـــام بــني 4 و12 يونيو/ 

ُ
لــلــنــشــاط، امل تــعــريــٍف 

الــشــمــس«  دّوار  »مـــســـرح  فـــي   ،2021 حـــزيـــران 
ــــة« )بـــــــيـــــــروت(، و«مــــســــرح  ــنـ ــ ــديـ ــ و«مــــــســــــرح املـ
وسينما إشــبــيــلــيــة« )صــيــدا، جــنــوب لــبــنــان(. 
 فــي 

ً
الــــعــــنــــوان والـــتـــحـــيـــة يــنــســجــمــان ورغــــبــــة

 
َ
إشهاٍر حبٍّ لبلٍد، ُيتقن أبناؤه وبناته مواجهة

، وإيذاء ناسه، وفضح تزويره، وتعرية 
ّ

املحتل
عــنــفــه وعــنــصــرّيــتــه. عـــنـــوان وتــحــيــة ينبثقان 
من ارتباٍط بمفهوٍم عاٍم لفلسطني في وجدان 
الــنــاشــطــني والــنــاشــطــات فــي الجمعية، وهــذا 
مقاربة  في  أحيانًا  فالوجدان ضــروري  كــاٍف، 
مــســألــة حـــّســـاســـة، فـــي بـــلـــٍد )لـــبـــنـــان( مــنــقــســٍم 
الـــ20،  القرن  نهاية ستينيات  على نفسه منذ 
لفلسطني  متناقضة  لبنانية  مقاربات  بسبب 

والفلسطينيني.
الــهــّم الــفــلــســطــيــنــي، ثــقــافــيــًا وفــنــيــًا، مــتــأٍت من 
فلسطني  إزاء  أواًل،  أخـــالقـــي  لــبــنــانــي،  الـــتـــزاٍم 
، وفي أصقاع الدنيا. 

ّ
وناسها، في البلد املحتل

العالقة اللبنانية وطيدة مع فلسطني وناسها، 
ــيـــاســـة وثـــقـــافـــة   بــــني سـ

ٌ
ــــالف حــــاصــــل ــتــ ــ واالخــ

ريد 
ُ
ت سينما«  متروبوليس  »جمعية  وفنون. 

لــعــودتــهــا إلـــى املــشــهــد الــســيــنــمــائــي اللبناني 
ــّب فــي وجــــداٍن وتفكيٍر   يــقــتــرن بــالــهــّم األحــ

ْ
أن

وتأّمالت، فإذا بفلسطني »في القلب«، والتحية 
انتهاء فصٍل من  قليٍل على  ــرَســل بعد وقــٍت 

ُ
ت

فصول العنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني 
والفلسطينيات، في مدٍن وبلداٍت كثيرة، بدءًا 

من القدس.
املختارة،  األفــالم  عــدد   

ّ
يقل البرنامج،  بحسب 

ــاٍت حـــديـــثـــة، بــعــضــهــا ُيــثــيــر  ــتـــاجـ والــغــلــبــة إلنـ
ــة، بــعــد  ــّيـ ــربـ اهـــتـــمـــامـــات مــخــتــلــفــة فــــي دوٍل غـ
عروٍض لها في مهرجانات دولية، كفينيسيا 
 شئَت كما في السماء« 

ْ
« وغيرهما. »إن

ّ
و«كان

ــربـــي  ــعـ )»الـ ســلــيــمــان  إيـــلـــيـــا  جـــديـــد   ،)2019(
الجديد«، 13 إبريل/ نيسان 2020(، سُيعرض 
الروائي  الفيلم  لهذا  لبنان.  في  األولــى  للمّرة 
الحائز على تنويه  الطويل األخير لسليمان، 
مـــايـــو/   25 ـ   14(  72 الــــــ  الـــــــــدورة  ــي  فــ خـــــاص 
آخـــر   

ٌ
عــــنــــوان  ،»

ّ
ملـــهـــرجـــان »كـــــــــان أيــــــار 2021( 

بــاإلنــكــلــيــزيــة، ُيــتــرَجــم إلـــى الــعــربــيــة بـــــ«ال ُبـــّد 
سليمان   .)It Must Be Heaven( ة« 

ّ
الجن ها 

ّ
أن

نــفــســه غــيــر راغــــٍب فــي عـــنـــواٍن عـــربـــّي، وال في 

ــــى الـــعـــربـــيـــة. الـــعـــنـــوان اإلنــكــلــيــزي  تـــرجـــمـــة إلـ
ذاته  الفيلم بحّد  أعمق وأهــّم.  ُيثير تساؤالت 
يستكمل مشروع مخرجه في تحويل الذاتّي، 
أو بعضه، إلى مرايا بيئة وأحــواٍل وسجاالٍت 
البرنامج  فــي  اختياره  وحــكــايــات.  وتفاصيل 
اللبناني »فلسطني في القلب« إضافة ـ ثقافية 
وفــنــيــة ـ لـــ«جــمــعــيــة مــتــروبــولــيــس ســيــنــمــا«. 
اختيار »200 م« )2020( ألمني نايفة )»العربي 
 

ٌ
الجديد«، 4 سبتمبر/ أيلول 2020(، املعروض

للمّرة األولـــى دولــيــًا فــي الـــدورة الـــ 77 )2 ـ 12 
فينيسيا  لـ«مهرجان   )2020 أيلول  سبتمبر/ 
السينمائي«، إضافة أيضًا. هناك »3000 ليلة« 
)2015( ملي املصري )»ضفة ثالثة« في »العربي 
 ،)2015 األول  كــانــون  22 ديسمبر/  الــجــديــد«، 
لــرائــد أنضوني  و«اصــطــيــاد أشــبــاح« )2017( 

)»ضفة ثالثة« في »العربي الجديد«، 1 إبريل/ 
نيسان 2017(، و«سهى، النجاة من الجحيم« 
)2001( لرندة الشّهال )»العربي الجديد«، 24 

مايو/ أيار 2021(.
بـــعـــض تـــلـــك األفـــــــالم فــلــســطــيــنــّي، مــوضــوعــًا 
وإخــراجــًا والــتــزامــات. لــرنــدة الــشــّهــال اختباٌر 
فلسطني.  بيئة  فــي  يــســارّي، يضعها  نضالّي 
فــيــلــمــهــا هــــذا مــعــنــّي بـــاالحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
لـــلـــبـــنـــان، وبـــمـــقـــاومـــة لــبــنــانــيــة عــلــمــانــيــة لـــه، 
 النافر 

ّ
ل بسهى بشارة. هذا واضــٌح. لكن

ّ
تتمث

أول   ،»1982« اختيار  فــي  يكمن  البرنامج  فــي 
مــونــس. عنوانه  لوليد   )2019( طــويــل  روائـــي 
 باالجتياح اإلسرائيلي الثاني للبنان. 

ٌ
مرتبط

أمــــا مـــوضـــوعـــه، فــلــبــنــانــي بــحــت، ال عــالقــة له 
بفلسطني واالجتياح اإلسرائيلي، وال بعالقة 
اللبنانيني بفلسطني واالجتياح، رغم شذرات 
قليلة جدًا عن حرٍب أهلية، وتخّبطات داخلية، 
وميليشيات محلية. بصرف النظر عن بهتان 
السينما واضمحاللها فيه، يبدو اختياره في 
»برنامج فلسطيني« أقرب إلى تسويٍق بالقّوة 
الــذي يشير  لفيلٍم مرتبك، باستغالل عنوانه، 
إلى إسرائيل من دون مقاربة احتاللها للبنان 
وباستغالل  جــدًا؛  عابٍر  بشكٍل  إال  وتداعياته، 

نادين لبكي، الـ«نجمة« التي يتهافت كثيرون 
نجزه، 

ُ
شارك فيه أو ت

ُ
وكثيرات على أّي عمٍل ت

الــجــمــالــيــة والفنية  بــِقــَيــمــه،  ــراٍث  ــتـ اكـ مــن دون 
والدرامية والتقنية والتمثيلية.

األفــــــــالم الــفــلــســطــيــنــيــة ُمـــتـــشـــابـــهـــة فــــي عــمــق 
اشتغاٍل، وحيوية معالجة، وجمالية مقاربة، 
رغم اختالفاٍت تظهر في أساليب وتأّمالت. هذا 
 ُيحَسب للبرمجة اللبنانية، فاملختارات 

ٌ
عامل

 ومــعــنــى الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة في 
ٌ
مــتــوافــقــة

ــبـــحـــث عــن  ــة: الـ ــاســ ــّســ ــائـــل حــ مــعــايــنــتــهــا مـــسـ
قة، كالهوية واإلنتاج 

ّ
إجاباٍت على أسئلة معل

قات 
ّ
والتمز الصغيرة  والتفاصيل  والعالقات 

في  كما  والجغرافية،  واالجتماعية  العائلية 
فــيــمــلــي ســلــيــمــان ونــايــفــة؛ وكــيــفــيــة املــواجــهــة 
في  كــمــا  اإلســرائــيــلــي،   

ّ
للمحتل الفلسطينية 

أفالم املصري وأنضوني والشّهال.
 هــنــاك 

ّ
ــــالن عـــن الــبــرنــامــج، ُيـــذكـــر أن فـــي اإلعـ

ــــــرّكــــــز عـــلـــى فـــلـــســـطـــني«، 
ُ
ــًا قـــصـــيـــرة »ت ــ ــــالمـ أفـ

ــة الــعــربــيــة لـــلـــصـــورة«،  ـــقـــّدمـــهـــا »املـــؤّســـسـ
ُ
وت

ــيـــوم الــعــاملــي  ـــ«الـ ــار نـــشـــاٍط مــرتــبــط بـ ــ فـــي إطـ
لألرشيف«. ال ذكر لألفالم إطالقًا. هذا يطرح 
 أهمية من 

ّ
سؤااًل: أتكون األفالم القصيرة أقل

تلك الروائية الطويلة؟

اختيارات 
صائبة 

يعطبها خلٌل

»فلسطين في القلب«

)Getty /إيليا سليمان: إنّها فلسطين يا عزيزي )إيان غايفن

)Getty /الجميزة بعد انفجار مرفأ بيروت: »كابريوليه« رغم كّل شيء )كافا كزامي

26

التزاٌم ثقافّي 
وفنّي وأخالقّي لبنانّي 

إزاء فلسطين

كابريوليه  »مــهــرجــان  يجهد  آخــر،  تلو  عامًا 
لألفالم القصيرة« في تثبيت حّيز سينمائّي 
لهذه األفالم في بيروت. يبتعد عن التنافس 
والجوائز والحفالت واالستعراضات. يجعل 
ــة(، فــــي مــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ درج مـــــار نـــقـــوال )األشـ
الجّميزة، صالة عرض مفتوحة. دورة سنوية 
أفــالمــًا  ُيــنــجــز  وبعضهم  كــثــيــرون،  ينتظرها 
قصيرة، يرى في »كابريوليه« فضاًء مناسبًا 
مخرجني  تستقطب  سنوية  دورة  لعرضها. 
ومخرجات من دول عربية وأجنبية، في لقاء 
عبر ُصــور، وتواصل عبر حكايات وحــاالت، 
وتــبــادل اخــتــبــارات وتـــأّمـــالت عــبــر إنــجــازاٍت 

حديثة اإلنتاج.
ـــقـــام فـــي أيــــــاٍم 3 

ُ
الـــــــدورة الـــــــ13 لــلــمــهــرجــان ت

فـــقـــط، كـــعـــادة دوراتـــــــه الـــســـنـــويـــة. بـــني 4 و6 

تونس ـ العربي الجديد

قبل 3 أسابيع على بــدء الــدورة الـــ3 ملهرجان 
 
ْ
ع أن

ّ
« )تونس(، التي ُيتوق

ّ
»قابس سينما فن

قام واقعيًا، ال افتراضيًا، بني 18 و26 يونيو/ 
ُ
ت

بأقسامه  البرنامج  عــن  عــلــن 
ُ
أ حــزيــران 2021، 

السينما  »يجمع  سنوي،  مهرجان  املختلفة. 
 الفيديو والــواقــع االفــتــراضــي«، ويقترح 

ّ
وفــن

املهرجان  ومتنّوعة«.  بديلة  نريدها  »برمجة 
ــار والـــنـــقـــاش  ــ ــكـ ــ ــــادل األفـ ــبـ ــ ــــقــــاء وتـ

ّ
ــل ــاٌء »لــ فــــضــ

ــول األعـــــمـــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، واملــــواضــــيــــع  ــ حــ
الــنــاشــئــة مــنــهــا«، ســاعــيــًا إلـــى »خــلــق منّصة 
املدينة  في  التفكير  تشاركية جديدة، إلعــادة 
 قــابــس 

ّ
ــن«، ألن ــفــ وتـــحـــّديـــاتـــهـــا، مــــن خـــــالل الــ

)جـــنـــوب شــــرق تـــونـــس الــعــاصــمــة( »تـــواجـــه، 
بصناعة  مرتبطة  بيئية  مشاكل  عــقــود،  منذ 

فيلمًا   50 ُيـــعـــرض   ،2021 حـــزيـــران  يــونــيــو/ 
من لبنان ومصر وأستراليا، ودول أوروبية 
العنوان الفٌت لالنتباه: »وجود«.  وأميركية. 
ـــقـــام قــبــل شــهــريــن اثــنــني 

ُ
الــــــدورة الـــجـــديـــدة ت

الــذكــرى السنوية األولــى النفجار  فقط على 
 .)2020 آب  أغــــســــطــــس/   4( ــــروت  ــيـ ــ بـ ــأ  ــرفــ مــ
دمارًا  تعاني  منه،  القريبة  الجميزة،  منطقة 
اآلن،  إلـــــى  وأرواٍح،  ونــــفــــوٍس  حــــجــــارٍة  فــــي 
اختيار  فيهما.  قيمني 

ُ
وامل ولــبــنــان  كــبــيــروت 

 مـــن رغـــبـــة إدارة املــهــرجــان 
ٌ

األفــــــالم مــنــبــثــق
ــامــــني واالشــــتــــغــــاالت  املــــضــ تـــعـــكـــس   

ْ
أن ــــي  فـ

مـــعـــانـــي الــــعــــنــــوان، فــــي الـــحـــيـــاة والـــعـــالقـــات 
ــي تـــصـــريـــحـــاٍت  ــ واملـــــشـــــاعـــــر واالنــــــتــــــمــــــاء. فــ
ومديره،  املهرجان  مؤّسس  يقول  صحافية، 
األفــالم يتوافق   اختيار 

ّ
إن إبراهيم سماحة، 

ــفــــات«. هـــــذا بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــفــــوســ تـــحـــويـــل الــ
جمعيات ثقافية وبيئية مختلفة في املدينة.

هــنــاك أكــثــر مـــن »مــاســتــر كـــــالس«، بــــدءًا من 
وُمصّور  )مخرج  إسماعيل  مع  الفيديو،   

ّ
فن

ــؤااًل عــــن الــعــالقــة  ــ ــ ــــذي يـــطـــرح سـ ــو(، الــ ــديـ ــيـ فـ
الحميمة بالصور املتحّركة، وعن التغييرات 
 VHS ـــ ــة الــ فـــي الــــُصــــور مــنــذ اخــــتــــراع أشـــرطـ
إلــى انــتــشــار الــشــاشــات فــي العصر الــرقــمــّي. 
ثــم الــواقــع االفــتــراضــي، مــع كــريــم بــن خليفة 
)صــــحــــافــــي ومـــــراســـــل حـــــربـــــي(، عــــن كــيــفــيــة 
تــطــويــعــه الــســيــنــمــا االفـــتـــراضـــيـــة لــلــحــصــول 
عــلــى الــحــريــة فــي أعــمــالــه الــخــاصــة. ثــم قسم 
السينما، مع طارق تقية )مخرج(، مع عرٍض 

ملقتطفات من أفالمه.
يــهــتــّم املــهــرجــان، فــي دورتــــه هــــذه، بالكتابة 
أيــام(،   3( م ورشــة خاصة بها 

ّ
النقدية، فُينظ

ها. 
ّ
كل اإلنسانية  تواجهها  كثيرة   وتحّدياٍت 

ــنــــيٌّ بـــتـــقـــديـــم ُصــــــــور تـــهـــتـــّم  ــان مــــعــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ املـ
قاربها في دقائق قليلة، 

ُ
بتّحديات كهذه، وت

ف مضامينها وتختزلها، 
ِّ
كث

ُ
 ت

ْ
ُيفترض بها أن

الفيلم  ــبــات 
ّ
ومــتــطــل يــتــالءم  بــمــا  سينمائيًا، 

 بأسئلة 
ٌ
: أفالم إيطالية منشغلة

ً
القصير. مثال

 وبــاء كورونا. أفالٌم 
ّ

الوجود والبقاء في ظل
أخرى تعاين االنتفاضة والثورة على سلطة 
ونظاٍم، فلبنان يصنع »انتفاضة 17 أكتوبر« 
)2019( ضــد فــســاٍد يعتمل فــي نــظــاٍم حاكم. 
ُيلّح كثيرًا  الــذي  هناك أيضًا ســؤال الهجرة، 
االنــكــســارات والخيبات واآلالم، مع  في زمــن 
املصائر املؤملة لثورات الربيع العربي )2010 
لالنتفاضة  القامعة  السلطة  وأذيــة   ،)2021 ـ 
مع  العنفية  الــصــدامــات  األخــيــرة.  اللبنانية 
إلــى هجرة  تـــؤّدي  لبنان  فــي  الحاكم  النظام 
اللجوء  يتفاقم  الــتــي  الــهــجــرة  تلك  الــبــعــض، 

إليها بعد انفجار مرفأ بيروت.
األفـــالم  غالبية   

ّ
أن تــذكــر  بــيــانــات صحافية 

املعروضة  وغير  اإلنتاج  حديثة  اللبنانية، 
ســابــقــًا، تــنــوء تــحــت ثــقــل الــيــأس والـــخـــراب. 
 في بؤٍس مخيف، 

ٌ
هذا طبيعّي. البلد غــارق

ــر يــــــــزداد، والـــفـــســـاد طـــــــاٍغ، والـــنـــاس  ــقـ ــفـ والـ
ــــول الـــنـــهـــب  ــــحـ ــــون، يـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــورون وُمـ ــسـ ــ ــكـ ــ مـ
م لهم دون عيٍش هــادئ، ودون هجرة 

ّ
املنظ

مـــنـــشـــودة، والـــــقـــــادرون عــلــى الـــهـــجـــرة غير 
للحياة«،  »الغلبة  تحقيقها.  عن  رين 

ّ
ُمتأخ

ى مهتّمون بالسينما واملهرجان. 
ّ
كما يتمن

 أفالمًا لبنانية، ُمنجزة في واقٍع 
ّ
يقولون إن

ة عن رغبٍة في الحياة 
ّ

أليم كهذا، غير ُمنفض
والــتــمــّرد على شقاء العيش مــن أجــل حياة 
أفضل. األيام الـ3 ستمنحهم فرصة اكتشاف 
القصير،  الفيلم  في صناعة  الجديد  بعض 

وأسئلته املختلفة.
نديم...

»بــهــدف تــقــديــم مــســاهــمــات ولـــو بسيطة في 
السينما،  ُيحّركها حــّب  أفـــالٍم جــديــدة  ظهور 
ــة فــــي الـــكـــتـــابـــة«. وتــطــمــح  ــبـ ــرغـ وتــــقــــودهــــا الـ
للتفكير في  فــضــاء  تــكــون   

ْ
أن »إلــــى  الـــورشـــة 

حـــاضـــر الــســيــنــمــا ومــســتــقــبــلــهــا«. أمــــا حلقة 
ــي األســــــس الــفــكــريــة  ــ الـــنـــقـــاش، فـــبـــعـــنـــوان »فـ
تضفيها  التي  للمشروعية  واإليديولوجية 
املــهــرجــانــات الــعــاملــيــة عــلــى األفــــالم الــعــربــيــة، 
ــه مـــــن هـــــــوس لـــــــدى بــعــض  ــ ــيـ ــ ومـــــــا تـــــــــؤول إلـ
االعتراف  شهادات  بتقديم  العرب  املخرجني 
ملؤّسسات شّرعت ملشروعيتها«، وذلك بهدف 
»إرســــاء حـــوار بــني السينما والــفــكــر، يعتمد 
قابلة  ها 

ّ
لكن ــة 

ّ
هــش تــبــدو  ربــمــا  هيكلية  على 

ــدايـــات«، و«لــلــتــفــكــيــر في  ــبـ  الـ
ّ

لــلــتــطــويــر، كــكــل
امتدادات  ولــه  السينما،  يهّم  كهذا،  موضوٍع 

تاريخية وفلسفية وسياسية«.

»كابريوليه« بيروت: ألم وتحّديات ومخاوف

»قابس التونسية 3«: سينما وفيديو وبيئة

بين 4 و12 يونيو 2021، 
ُتنّظم »جمعية 

متروبوليس سينما« 
في بيروت وصيدا 

نشاطًا سينمائيًا بعنوان 
»فلسطين في القلب«، 
يتضمن 6 أفالم طويلة

ي أرى 
ّ
ى ذلك. ألن

ّ
أال يقول الحكماء إّن ما من حقيقة نهائية؟ أتمن

لــي وأنــا أروي حكاياتي فــي كتابي هذا   
ً
الِحكمة راحـــة فــي هــذه 

ي(.
ّ
)شيٌء ما من

إيزابيالّ روّسيلّيني

السمات ثورية عند ليلى عساف )الصورة( ورجعية عند نادين 
لزعيمة  فــالــبــطــولــة  الــجــنــدريــة،  األدوار  يقلب  »الــشــيــخــة«  لــبــكــي. 
ر ُيصبح الضحية 

َ
فة من الذكور، تحمي أخاها )الذك

ّ
عصابة مؤل

عــوضــا عــن األنــثــى(. »كــفــرنــاحــوم« يسجن املـــرأة فــي صورتي 
ــص 

ّ
ــتـــصـــاب( واملـــــاك املــخــل الـــقـــاصـــرات واالغـ الــضــحــيــة )زواج 

)املحامية، لبكي نفسها(. هذه صورة متناغمة مع نظرة الغرب 
ــرأة الــعــربــيــة، الــتــي تــراهــا عــنــصــرًا غــيــر فــاعــل، وضحية  إلـــى املــ

مجتمع شرقي وذكوري.
حسن الساحلي

 
ُيــمــاِرس  الــكــتــاب  أّن  أعتبر  )الـــصـــورة(،  أنغيلوبولوس  تيو  مثل 
أنا  ــي 

ّ
أن هــذا، شعرُت  الفيلم. بعد تفكيري  أكثر من  سلطة علّي 

مـــرارًا في  أنغيلوبولوس  ــا  هــذه جملة رّددهــ أعــــرف«.  أيــضــا »ال 
كولتور«  »فرانس  إلذاعــة  أرشيمندريتس،  يورغوس  مع  حــواره 
رًا في كتاب. الغموض العظيم للخلق 

ّ
)2009(، والذي صدر مؤخ

يكمن، ربما، في التعبير نفسه: ال أعرف.
سابيل غصوب

Cherry ألنتوني وجو روّسو، تمثيل توم هوالند وتشيارا برافو 
)الصورة(: بعد خدمته العسكرية في العراق، يعود املسعف في 
 اضطرابات ما بعد 

ً
بلده، حاما إلى  األميركي تشيري  الجيش 

إيميلي.  الهيرويني مع صديقته  تعاطي  إلى  يدفعه  ما  الصدمة، 
لكْن، لنقٍص في املال، يبدأ سرقة املصارف في كليفاند.

ـ  روز  ولــيــلــي  شــيــريــدان  تــي  تمثيل  بــيــرغــر،  لــِنــل   Voyagers
ديب )الصورة(: عام 2063، ُيصبح العيش على كوكب األرض 
، بعد ارتفاع حرارته. ُيكتشف كوكب جديد، فُيرسل 

ً
مستحيا

 30 
ّ

العلماء مركبة فضائية إليه، في رحلة تدوم 86 عاما، وتقل
مراهقني  باتوا  أعــوام،   10 بعد  طبية.  بمساعدة  مولودين   

ً
طفا

ومدّربني على مهّمات أساسية. لكْن، هناك ما سُيحِدث فوضى 
عارمة.

مــاتــيــاس  تــمــثــيــل  غـــــاْز،  لــجــيــريــمــي   Sons Of Philadelphia
على  عاما   30 بعد  )الــصــورة(:  مــونــرو  ومايكا  شويناريتس 
عيشه املوت الغامض لشقيقته، وسعي أهله إلى االنتقام، ُيشارك 
بيتر فلويد مع قريبه مايكل في املافيا األيرلندية في فيادلفيا. 
ها 

ّ
أموٌر كثيرة تنكشف، وحقائق تظهر، ولحظة االنتقام تبدو كأن

اقتربت.

أقوالهم

أفعالهم
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