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مــــــيــــــزات عــــــــــّدة تــــســــم »أوروبـــــــــــــا« 
رشـــيـــد،  لـــحـــيـــدر  د.(   72  ،2021(
املمثل  جسد  على  ُمطلق  اعتماد 
ــه  ــعــــاالتــ ــفــ ــه وانــ ــ ــهـ ــ ــه ومـــــامـــــح وجـ ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ وحـ
الكام،  انعدام  وسلوكه وتعابيره الصامتة. 
ــقــال فــي لــحــظــاٍت عــابــرة، 

ُ
رغـــم ُجــمــل قليلة، ت

ــر. اســتــعــانــة  ــثـ وبـــعـــض الــجــمــل كــلــمــات ال أكـ
ـــل الـــكـــامـــيـــرا )مــديــر 

ّ
بــواقــعــيــة حـــــــاّدة، بـــتـــوغ

أحيانًا،  كاراميا(،  ماريا  ياكوبو  التصوير: 
ــثــيــر قــرفــًا وغــثــيــانــًا. لــقــطــات 

ُ
فـــي تــفــاصــيــل ت

شاهد 
ُ
 هــنــاك رغــبــة فــي إرغـــام امل

ّ
قــريــبــة، كـــأن

على االلتصاق بالشخصية تمامًا، وتشكيل 
كــــائــــٍن حـــــّي واحــــــــٍد مـــنـــهـــمـــا. حــــركــــة كـــامـــيـــرا 
تابعِة 

ُ
سريعة، أحيانًا، ملواكبِة ُمطاردٍة، أو مل

هروٍب وركٍض، أو لإلمعان في نقل الواقعية 
بــحــذافــيــرهــا إلــــى ُصـــــور مــتــتــالــيــة؛ وحــركــة 
ــة، تــــرافــــق الــشــخــصــيــة فــــي حــمــيــمــيــة  ــ ــادئـ ــ هـ
مــســائــل ومـــشـــاعـــر، كــاهــتــمــاٍم بـــجـــواز ســفــر، 
وبــحــٍث عــن مــأكــٍل فــي غــابــٍة مليئة بــأشــجــاٍر 
ــاٍر ومــتــاهــات، ومــنــاجــاة أمٍّ فــي خضم  وأنـــهـ
لــبــلــوغ مــهــجــٍر أوروبــــّي،  مــحــاولــة مستميتة 

بــعــيــدًا عـــن خــــــراٍب يــعــتــمــل فـــي بـــلـــٍد وبــيــئــة. 
مــيــزات كهذه تجعل »أوروبــــا« ـ املــشــارك في 
»نــصــف شــهــر املــخــرجــن«،  ـــ53 لـــ ــ الــنــســخــة الـ
في الدورة الـ74 )6 ـ 17 يوليو/ تموز 2021( 
« السينمائي ـ اختبارًا لكيفية 

ّ
ملهرجان »كان

تحويل الصمت والحركة واملامح إلى لغٍة، 
تــبــوح بـــذاٍت وروٍح، وتعكس أملــًا ورغــبــة في 
ــــام. االخــتــبــار  ــروٍج آمـــن إلـــى ســكــيــنــٍة وسـ ــ خـ
 سينمائيًا يتوافق 

ً
ُينتج فيلمًا، يمتلك شكا

وسيرة شاٍب ُيدعى كمال )آدم علي(، ُيعرف 
ــل عــبــر تــركــيــا إلــى 

ّ
ــه عـــراقـــّي، يــتــســل ــ

ّ
الحــقــًا أن

بــلــغــاريــا، ويــبــدأ رحــلــة عــــذاٍب وخـــوف وقــلــٍق 
قة أو 

ّ
 معل

ٌ
 تحصل خاتمة

ْ
وتحّديات، قبل أن

ع 
ّ
متوق غير  لقاء  بعد  ملتبسة،  أو  مفتوحة 

ــاتـــرو ســيــســيــريــالــو(، يــدفــعــه  ــيـ مـــع رجـــــٍل )بـ
 الــكــامــيــرا تبقى 

ّ
إلـــى بــحــيــرة كــبــيــرة، رغـــم أن

تيح 
ُ
 بــه، مــن دون كــــادرات واســعــة، ت

ً
لصيقة

 خارج الشخصية وتفاصيلها وعاملها 
ً
رؤية

وانشغاالتها.
ــل بــمــعــلــومــات مــكــتــوبــة 

ّ
ــــى تــتــمــث  أولـ

ٌ
ُمــشــكــلــة

ــائـــع تــشــهــدهــا  فـــي مــطــلــع »أوروبـــــــــا«، عـــن وقـ
عــمــلــيــة تــهــريــب املـــهـــاجـــريـــن مـــن تــركــيــا إلــى 
لغي بعض 

ُ
القارة العجوز. معلومات كهذه ت

اللذين  الـــســـردّي،  والتكثيف  الـــدرامـــي  الــثــقــل 
حكاية  تصوير  في  رشيد  حيدر  يعتمدهما 
قه 

ّ
الهروب إلى حلٍم، لن ُيدرك أحٌد مدى تحق

ر 
ّ
 املعلومات تؤث

ّ
، ألن

ٌ
من عدمه. اإللغاء حاصل

املروية  الحكاية  ُمشاهدته  قبل  ُمــشــاهــٍد  فــي 
 يكون 

ْ
أن ُيمكن  بالُصور والتمثيل، والتأثير 

الشخصية  مع  شاهد 
ُ
امل فيتعاطف  إيجابيًا، 

 يكون سلبيًا، ألسباٍب 
ْ
منذ البداية؛ وُيمكن أن

ورؤيته  وتفكيره  شاهد 
ُ
امل بنظرة  عاقة  لها 

الخاصة بأحوال الهجرة واملهاجرين.
ــّر بـــُمـــشـــاهـــدة،  فــــي الـــحـــالـــتـــن، الـــتـــأثـــيـــر ُمــــضــ
 شـــيٍء فــي عاقة 

ّ
 تصنع كــل

ْ
ُيــفــتــرض بها أن

ــشــاهــد بــمــا ُيــشــاهــده عــلــى شــاشــة كــبــيــرة. 
ُ
امل

 »أوروبــــــــــا« غـــيـــر مــعــنــّي 
ّ
ــرر، ألن ــزداد الــــضــ ــ ــ يـ

 ،
ً
مثا كاملوسيقى  خارجية،  ــرات 

ّ
بــمــؤث ة 

ّ
البت

وفي  قاسيٍة،  واقعية  فــي  العميق  النغماسه 
كائه على انفعاالِت الشخصية وتعابيرها 

ّ
ات

الــصــامــتــة، غــالــبــًا. الــتــفــســيــر الــكــامــن فــي تلك 
 

ّ
بحق مجحفة  بــوقــائــع  قة 

ّ
املتعل املــعــلــومــات، 

ــــاٍص مــــا عـــبـــر هــــجــــرٍة غــيــر  ــ ســــاعــــن إلـــــى خـ
ـــشـــاهـــد فـــي مــتــابــعــتــه، أو 

ُ
ــه امل ـ شـــرعـــيـــة، يـــوجِّ

، أحـــداثـــًا ُيــمــكــن، 
ّ

بــعــض مــتــابــعــتــه عــلــى األقـــــل
بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة، قــولــهــا عــبــر ُصــــور وأداٍء 

واشتغاالٍت درامية وفنية.
 وصـــول املــهــاجــريــن إلى 

ّ
تــقــول املــعــلــومــات إن

ِقبل  ٌم من 
َّ
»ُمنظ أوروبــا وتركيا  الحدود بن 

تنظيمات إجرامية، بالتعاون مع قوى شرطة 
 
ّ
فن كبار في الدولة«. تذكر أن

ّ
الحدود وموظ

ــان يــتــعــّرضــون  املــهــاجــريــن الــبــاحــثــن عـــن أمــ
 
ْ
لـــقـــهـــٍر واغــــتــــصــــاٍب مـــمـــن »ُيـــفـــتـــرض بـــهـــم أن
ــون 

ّ
 لــلــقــانــون، الـــذيـــن يــســتــغــل

ً
يــكــونــوا حـــمـــاة

ويطردونهم  والترهيب،  بالعنف  املهاجرين 
هــنــاك   

ّ
أن ــضــيــف 

ُ
ت الـــــحـــــدود«.  مـــا وراء  إلــــى 

الــحــدود،  تلك  على  الــواقــعــة  للغابات  مراقبة 
ــــى جـــمـــاعـــاٍت  ــبــــون أفـــــــراد يــنــتــمــون إلـ ــراقــ واملــ
طلق على 

ُ
مة، مدنية وقومية، ت

ّ
حة ومنظ

ّ
مسل

نفسها اسم »صيادو املهاجرين«.
لتفسير بصرّي،   

ٌ
قابل املعلومات  تلك  بعض 

اللفظي  )التعنيف  قليلة  لقطاٍت  في  يحصل 
ــل  والـــقـــســـوة الـــلـــذان يــســتــخــدمــهــمــا مـــن ُيــســهِّ
عملية الــهــروب لــقــاء أمــــوال كــثــيــرة؛ ُمــطــاردة 
أحيانًا؛  بعضهم  وقتل  ملهاجرين،  حن 

ّ
مسل

نظرة خبيثة ألحد ُمسّهلي الهروب من تركيا 
إلى أوروبا إزاء امرأة حامل؛ أصوات سيارات 
ـــاحـــق هــــؤالء هــنــا وهــنــاك؛ 

ُ
الــشــرطــة، الــتــي ت

آدم   وأداء 
ٌ

مــتــوافــق الــبــصــري  التفسير  إلــــخ.(. 
 

ّ
علي، املتمّكن من تقديم شخصية كمال بكل

قــهــٍر وإذالٍل وخــــوف ورغــبــٍة،  مــا تحمله مــن 

واحتيال على ما يواجهه للحصول على ما 
يحتاج إليه، في رحلة الهروب. هذا يصنعه 
ــيــتــو، 

ّ
 )حـــيـــدر رشـــيـــد وســـونـــيـــا جــان

ٌ
تـــولـــيـــف

اهد حيويتها 
َ

ش
َ
كاتبا الفيلم أيضًا(، يمنح امل

املطلوبة.
تجربة ُصنع »أوروبا« تؤّدي إلى فيلٍم، ُيمكن 
 مضموٍن خطابّي عن هجرة 

ّ
تجريده من كل

ومـــهـــاجـــريـــن، ومـــوقـــف أوروبـــــــا مـــن الــهــجــرة 
ــع املـــهـــاجـــريـــن، ملــتــابــعــة  وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مـ
اإلشـــارة  سينمائية.  لتفاصيل   

ّ
وأدق أجــمــل 

 جرمّيًا بحّيز واحٍد، 
ً
إلى بلغاريا تحّدد فعا

هاجر 
ُ
امل كاعتبار  مــطــلــوٌب،  التحديد   

ّ
أن رغــم 

ــه غــيــر الٍغ أهـــــوال الــهــجــرة 
ّ
عـــراقـــيـــًا، فــهــذا كــل

ومـــصـــائـــب املـــهـــاجـــريـــن جـــمـــيـــعـــًا، بــاخــتــيــار 
ــاٍن مــنــشــود.  ــ وســـائـــل غــيــر شــرعــيــة لــبــلــوغ أمـ
بلغاريا«  مع  التركية  »الحدود  عند  ف 

ّ
التوق

الجغرافيا  يؤّكد  املعلومات(  نهاية  في  )كما 
الــتــي تــشــهــد فــصــول تــلــك الــرحــلــة. رغـــم هــذا، 
عن  املباشر  السؤال  من  الفيلم  تجريد  ُيتيح 
الهجرة واملهاجرين إمكانية معاينة مختلفة 
ــــن جـــمـــالـــيـــات  ملـــتـــتـــالـــيـــات بــــصــــريــــة، فـــيـــهـــا مـ

الصورة ما يكفي للتنّبه إلى ُحْسِن اشتغاٍل.

مخاوف وأشباح وموت في الهجرة إلى »أوروبا« )الملف الصحافي(

26

اعتماٌد ُمطلٌق على 
جسد الممثل وحركاته 

ومالمح وجهه

أربعة أفالٍم لـ»وارنر« 
ُمخّطٌط لها فعليًا 

منذ وقٍت

ــاء كـــورونـــا، مــنــذ مـــارس/  ــي وبـ
ّ

بسبب تــفــش
لبدء  املتكّرر  والتأجيل  تحديدًا،   2020 آذار 
تصوير مشاريع جديدة، أو إلطاق عروٍض 
ــاٍم ُمـــنـــجـــزة، مــــع الـــتـــنـــّبـــه إلـــى  ـــ تـــجـــاريـــة ألفــ
اإلغـــاق الــتــام، الحاصل مـــرارًا عــامــي 2020 
ــرافـــق  واملـ الــســيــنــمــائــيــة  لـــلـــصـــاالت  و2021، 
العامة، لم تتمّكن استديوهات هوليوودية 
ــّدة مــن إنــتــاج مــا تصبو إلــيــه، باستثناء  عـ
الـــذي  ــان،  غــ لــجــيــمــس   The Suicide Squad
ُيــعــرض فــي فــرنــســا مــنــذ 28 يــولــيــو/ تموز 
2021. بهذا، يكون الفيلُم االستثناَء الوحيد 
»دي ســي«،  فــي سلسلة األفــــام الــطــويــلــة لـــــ
ــن بـــلـــوغ الــــصــــاالت فــــي مـــوســـٍم  املـــتـــمـــّكـــن مــ
ض خــســائــر  ُيــــعــــوِّ  

ْ
ــه أن ـــع لــ

ّ
ُيـــتـــوق ــّي،  ــفـ ــيـ صـ

اإلغاق والتأجيل املتكّررين، أو بعض تلك 
.

ّ
الخسائر على األقل

 شركة »وارنر إخوان« تعد متابعي تلك 
ّ
لكن

ه في العام املقبل، 
ّ
السلسة بتعويض هذا كل

 عن 4 أفاٍم، 
ّ

ها تجهد إلنهاء ما ال يقل
ّ
 إن

ْ
إذ

ها تحتاج 
ّ
ط لها فعليًا منذ وقٍت. أّي أن

ّ
ُمخط

الفنية  العمليات  إنــهــاء  إلــى  أو  تنفيذ،  إلــى 
التجارية  للعروض  وتحضيرها  األخــيــرة، 
سلسلة  هناك  املشاريع،  تلك  بن  املنتظرة. 
كما  لفيلمن،  ربــمــا  أو  واحـــد،  لفيلٍم  أجـــزاء 

تقول معلومات صحافية متفّرقة.
مــــن »بــــاتــــمــــان« إلـــــى »ذو فــــــــاش«، مـــــرورًا 
ــازام« وعـــــدّوه »بــــاك آدم«، مـــع عـــودة  »شــ ـــ بــ
ــان«: هــــذا مـــا تــحــتــفــظ بـــه »وارنــــــر«،  ــ ــوامـ ــ »أكـ
ـــشـــاهـــديـــن مــهــووســن 

ُ
كـــعـــنـــاويـــن جــــاذبــــة مل

بعالم »دي سي« و»األبــطــال الخارقن«، ما 
ع 

ّ
 ماين الدوالرات األميركية ُيتوق

ّ
يعني أن

 تــحــصــل عــلــيــهــا الـــشـــركـــة. »آلــوســيــنــي«، 
ْ
أن

الــفــرنــســي املتخّصص  اإللــكــتــرونــي  املــوقــع 
بــالــســيــنــمــا، يــنــشــر مــعــلــومــاٍت عــن مــشــاريــع 
»متقّدمة في عملية التنفيذ، ولديها مواعيد 
التجارية لألفام  العروض  محّددة إلطاق 
 .)2021 آب  أغسطس/   3( منها«  املصنوعة 
هناك أيضًا أفاٌم منتهية التصوير، تحتاج 

إلى بدء مرحلة العمليات الفنية املختلفة.
أول  أيـــضـــًا،   

ّ
غـــــان لــجــيــمــس   ،Peacemaker

ــــام املــنــتــظــرة )تمثيل  تــلــك املـــشـــاريـــع/ األفـ
ــتـــرومـــا وســتــيــف  ــريــــدي ْسـ جــــون ســيــنــا وفــ
تــلــك الحاصلة  بــعــد   تحصل 

ٌ
ــداث آغــــي(: أحــ

جديدة  مهّمة  مع   ،The Suicide Squad في 
يـــؤّدي سينا  الــتــي  األســاســيــة،  للشخصية 
، بــحــســب »آلــوســيــنــي« نفسه، 

ْ
ــا. لــكــن ــ دورهـ

ــة املـــنـــّصـــة  ــاشــ ــُيــــعــــرض الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى شــ ســ
بــاتــمــان«،  »ذو  أمـــا   .HBO Max األمــيــركــيــة 
الـــذي ُيــخــرجــه مــات ريــفــيــز )تمثيل روبــرت 
باتنسن وبول دانو وكولن فاريل(، فُيعتبر 
أكثر أفام »سي دي« و»األبطال الخارقن« 
تقارير  هــذا«، بحسب  يومنا  »إلــى  انتظارًا 
املتكّرر، بسبب كوفيد  »التأجيل  صحافية: 
ــادر عــلــى تــلــطــيــخ هــالــتــه، وغــيــر  19، غــيــر قــ
مــتــمــّكــن مــن تخفيف أو إلــغــاء تــلــك الــرغــبــة 
 جديٍد يواجهه 

ّ
الجماهيرية في متابعة كل

نــجــز 
ُ
 تــولــيــفــًا أ

ْ
الــرجــل الـــوطـــواط«. ُيــذكــر أن

بفضل 25 باملائة فقط من عملية التصوير، 
األولـــــــى  األعـــــــــــوام  تــــتــــنــــاول  الـــحـــبـــكـــة   

ّ
وأن

رّكز 
ُ
وت شبابها،  في  الرئيسية  للشخصية 

ق، 
ّ
كمحق بعملها  ق 

ّ
يتعل منها  جانٍب  على 

ه »لن 
ّ
ها لن تكون قّصة أصلية«، رغم أن

ّ
»لكن

وفاة  عند  مــجــّددًا  ف 
ّ
التوق مستغربًا  يكون 

والدّي بروس«.
 عالم »باتمان«، تمامًا 

ّ
فيد أن

ُ
هناك معلومة ت

 ،Peacemakerو The Suicide Squad كفيلمي
على شاشة  تلفزيونية  له سلسلة  ستكون 
HBO Max أيضًا، إلى جانب سلسلة أخرى 
ــق بــمــفــّوض الـــشـــرطـــة، غــــــوردن، الـــذي 

ّ
تــتــعــل

سيؤّدي دوَره املمثل جيفري رايت.
نديم...

»وارنر«: أفالٌم جديدة إلى العام المقبل

في »أوروبا«، يتابع 
حيدر رشيد رحلة كمال 

المهاجر غير الشرعي 
إلى بلغاريا، في قراءة 
سينمائية للقهر واأللم 

والمخاوف واالرتباكات 
والظلم

أخبار
◆ عنوان الخبر وحده ُمثير لالنتباه واملتابعة: 

علن صورة نشرها ستالون )عن 
ُ
»هل ت

Expendables 4( عودة األجداد؟«. فبعد 7 
أعوام على الحلقة الثالثة من السلسلة، التي 

ابتكرها سيلفستر ستالون، يبدو أّن الحلقة 
الرابعة ُمنتظرة. 

وبعد معوقات إنتاجية عّدة، يترّدد أّن املشروع 
عيد إطالق عملية تنفيذه«، كما ُيشير إلى 

ُ
»أ

ذلك ستالون نفسه. 
الحلقة الثالثة، التي أخرجها باتريك هيوز 

قت إيرادات دولية 
ّ
)الثاني( عام 2014، حق

بقيمة 214 مليونًا و657 ألفًا و577 دوالرا 
أميركيا )املوقع اإللكتروني األميركي »موجو 
بوكس أوفيس«(، في مقابل ميزانية إنتاجية 

تساوي 90 مليون دوالر أميركي، علمًا أّن 
هناك مليونًا و63 ألفًا و124 ُمشاهدًا فرنسيًا 

له، في 8 أسابيع فقط. عندها، بدأ التحضير 
لحلقة رابعة، لكّن انتكاساٍت كبيرة حصلت، 

أعاقت تنفيذ املشروع.
منذ وقٍت قليل، أشار متابعون إلى أّن املشروع 

بات جاهزًا للتنفيذ. بينما ستالون نفسه، 
الناشط على »إنستغرام«، نشر صورة »مع 
خاتم بشكل جمجمة، وتعليق صريح«، قال 
فيه: »تّم االنتهاء من تصميم الخاتم الجديد 

للحلقة الرابعة. 
ه سيسمح لي 

ّ
 بعض الشيء، لكن

ٌ
ه ثقيل

ّ
إن

بتمرين عضالت أصابعي«. لم يكن األمر 
ثار حماسة محّبي 

ُ
محتاجًا إلى املزيد، كي ت

السلسلة، »الذين ينتظرون بشّدة عودة بارني 
ف من ذوي 

ّ
روس )ستالون( وفريقه املؤل

العضالت املفتولة«. ورغم أعوامه الـ75، ال 
يزال ستالون بكامل لياقته الجسدية، بحسب 
سّجل تمارينه الرياضية 

ُ
أشرطة فيديو عّدة، ت

الخاصة برفع األثقال، املبثوثة على وسائل 
التواصل االجتماعي.

إلى ذلك، لم ُيعلن ستالون رسميًا إنتاج حلقة 
جديدة من السلسلة. لكّن رسالته األخيرة 

 للغاية: »إّن الحلقة 
ً
)إنستغرام( تبدو واضحة

الرابعة سترى النور قريبًا جدًا«. مع هذا، 
د من عودة أعضاء الفريق إلى 

ّ
يصعب التأك

العمل معًا، بقيادة روس: جايزون 
ستاتم وجت لي وأرنولد شوارزينغر 

ودولف الندغرين. علمًا أّن كالمًا ُيقال 
في الكواليس، عن عدم عودة بروس ويليس، 

 ُيرّجح كثيرون بقاءه خارج السلسلة، 
ْ
إذ

بعد »إقصائه« عن الحلقة الثالثة، لخالٍف 
بينه وبني ستالون بخصوص األجر املالي. 

أحد املقّربني من ستالون غّرد على 
»تويتر«، ذات مرة، واصفًا ويليس 

»كسول وجشع«. بـ

لعبة أداء 
وصمت

»أوروبا« لحيدر رشيد

)Getty /كولن فاريل: بانغوان »ذا باتمان« )غاريث كاتّرُمل

كــان الــغــيــاب، إذًا، فــي قبضة الــشــّك واألســطــرة. هــذا ليس غياب 
ب 

ّ
ألــطــف األحــــوال »تجن ــتـــزال« إرادي، بــل »تــغــيــيــب«، أو فــي  »اعـ

مواجهة«. ليس غيابًا بطابع »سحري« كغياب غريتا غاربو، أو 
ى ليلى 

ّ
ية )مصرية( كغياب فاطمة رشدي، أو حت

ّ
في نسخة محل

ْمَح بعد.
ُ
مراد. غياب شريهان )الصورة( فيه آثار جنائية لم ت

ناصر كامل

»العالم اآلتي«  في التعليق الصوتي الذي يوّجه التطور الدرامي لـ
ى بوضوح الرغبة في استيعاب 

ّ
ملنى فاستفولد )الصورة(، تتجل

التي  برونتي  األخـــوات  روح  ليست  الــــ19.  للقرن  األدبــيــة  النغمة 
فات أخريات 

ّ
تسود الفيلم فحسب، بل ُيالَحظ أيضًا وجود مؤل

من تلك الفترة، أمثال ماري شيلي وجني أوسنت، كونهّن جميعًا 
نقاطًا مرجعية مهّمة لبناء التيارات النسوية الالحقة.

محمد صبحي

ـ كلود  Le Dernier Mercenaire لديفيد شــاُرن، تمثيل جان 
فــانــدام )الــصــورة(: بعد اختفائه أعــوامــًا عـــّدة، عــاد ريــشــار )ال 
إلــى فرنسا. ُرفعت  بــرومــار، أســطــورة أجهزة املخابرات،  بــروم( 
 25 قبل  عليها  التفاوض  تــّم  التي  أرشيبال،  ابنه  عن  الحصانة 
عامًا. لينقذ نفسه من عملية مافياوية ُيمكنها أْن تقتله، ُيعيد »ال 
بروم« إحياء عالقاته األمنية السابقة، والتعاون مع عصابة من 

الشباب املتهّورين.

بيري باومايْستر  لِبَيتر تورفارث، تمثيل   Blood Red Sky
)الصورة(: عندما حاول إرهابيون خطف طائرة مدنية، تضطر 
بمرٍض  وُمصابة  الوحيد،  ابنها  مع  متنها  على  امــرأة، مسافرة 
 تجد نفسها 

ْ
غامض، إلى مواجهة تحّد خطر بالنسبة إليها، إذ

مجبرة على خيار من اثنني: إما إفشاء سّر غامٍض، أو التعّرض 
لخطر املوت.
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