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ٌ
عفن في بيروت»
«هناك

كلّ شيء معطوب
فالخراب عظيم
تزداد أحوال لبنان
سوءًا ،والخراب
يُصيب أفرادًا ونقابات
ومؤسسات ،والفقر
ّ
يستفحل ،والجرائم
يهتم
تتكاثر ،وال أحد
ّ
حدة الموت
بتخفيف
ّ
نديم جرجوره

ُ
جملة واحدة تثير نزاعًا آخر في
ب ـي ــروت املـ ـ َّ
ـدمـ ــرة .م ـحــوهــا يــزيــد
األمــر ســوءًا« .دولتي فعلت هذا»
ّ
كورنيش ُيطل على
مكتوبة على جدار على
ٍ
مــرفــأ م ـس ـحــوق ،ف ــي مــدي ـنــة م ـش ـ ّـوه ــة .بعد
أشـهــر طــويـلــة ،يمحوها شـبـ ٌ
برسومات
ـاب
ٌ
مـلـ ّـونــة ،فـ ُـتـعــاد كتابتهاُ ،
وي ـثــار ن ـقــاش في
«ف ـي ـس ـب ــوك» م ـم ــزوج ــا ب ـس ـخــريــة وش ـتــائــم
ّ
ُ
ور تؤكد املحو
كثيرة وسجال قليل ،مع ص ٍ
وإعادة الكتابة.
ال ـن ــزاع ــات ك ـث ـيــرة .امل ـصــائــب أك ـث ــر .الـعـنــف
اجتماع وعالقات.
يتغلغل سريعًا في مسام
ّ
ُ َ
ّ ٌ
حت ٍ َ
الكذب
.
ل
م
م
غير
التوتر ُمتسلط .الفقر
ٍ
ً
واالفـتــراء والتزوير عناوين تختزل سلطة
فاقدة معناها ،وتعكس بطش قــوى أعنف
مــن غـيــاب دول ــة .الـجــرائــم تتناسل ،وكشف
ّ
الخاصة بها غير وارد ،رغم معرفة
الحقائق
ك ـ ّـل ش ــيء عنها (ال ـجــرائــم) .امل ـجــرم واض ــحٌ.
ّ
وغضب وخوف،
تطور سلوكه ُمثير لدهشةٍ
ٍ
ُ
ـاء بــارت ـكــاب ال ــج ــرم إلــى
النـتـقــالــه م ــن اك ـت ـفـ
ٍْ
التباهي بفعلته ،وإن مــواربــة أحيانًا .اآلن
ّ
ـام
مفقود .املقبل من األيــام يتخلى عن أوهـ ٍ
جميلة ،فال أوهام وال جمال ،وال شيء.

ّ
ّ
أطراف جثة مقطعة ُيعثر عليها في حقيبة
أمام مصرفُ .يفترض بهذا أال يكون عابرًا،
ٌ
ّ
فظيع .جرائم فردية،
لكن البلد قابل لنسيان
ٍ
بعنف ضــد نـســاء وأطـفــال
بعضها مرتبط
ٌ
وم ــراه ـق ــات ،مـنـسـيــة ت ـمــامــا .نـقــابــة فنانني
تقمع فنانني ،وهذا عـ ّ
ـادي ،فالنظام الحاكم
ً
يفرض صمتًا أو قتال أو إقصاء أو تغييبًا أو
لحاجته إلى تابعني فقط ،والنقابة
تهجيرًا،
ٌ
ـاف ل ـهــا .مــواجـهــة
كـغـيــرهــا تــاب ـعــة وهـ ــذا كـ ـ
ٍ
ْ
يواجه ُيــدرك أن
النظام الحاكم نــادرة ،ومن
ِ
ال نـتـيـجــة مــرضـيــة وال خ ــاص وال ت ـحـ ّـرر.
مــع ه ــذاُ ،ي ــواج ــه فــاملــواجـهــة بالنسبة إليه
خطوة أخيرة قبل الغيابّ .آخرون ُيقارعون
أنـ ــاسـ ــا ،ذن ـب ـه ــم ال ــوح ـي ــد أنـ ـه ــم ي ــواج ـه ــون
وحــدهــم آلــة قتل ونـهـ ٍـب وفـســاد ،الطمئنان
املقارعني إلى حمايةٍ  ،يمنحها نظام حاكم،
ُ
بشكل ما.
فبعض مـقــارعــات كـهــذه تـفـيــده،
ٍ
ّ
تظن ّأن النظافة ٌ
درب إلى
مجموعة شبابية
ـاص،
ـ
خ
ـى
ـ
ل
إ
أو
ـورة،
ـ
ث
أو
ـاب أو ت ـمـ ّـرد
ٍ
ان ـقـ ٍ
أو إلــى استعادة حقوق منهوبة .مجموعة
ّ
شبابية تقول إن تشويه املدينة وصورتها
ّ
مـمـنــوع ،متناسية أن مــا تعتبره تشويهًا
ان ـع ـك ـ ٌ
ـاس ل ــواق ــع يــرف ـضــه ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم.
ّ
ُ
ُ
ُ
بــالـنـ َسـبــة إل ـي ـهــا ،ال ي ـش ــوه ال ـج ــرم الـيــومـ ّـي
املدينة وصورتها ،وناس املدينة وحقوقهم
ّ
املنهوبة .مجموعة شبابية تعتقد أن األلوان
ْ
ـدق في
للفرح ،والــوضــوح ـ إن ينبع مـ ٌـن صـ ٍ
أفعال نظام حاكم ـ مرفوض ،واأللوان
تعرية
ْ ُ
ْ
ٌ
جدران ،إن ُيخفي
تخفيهُ .يق َبل تلوين على
ّ ٍ
الـتـلــويــن كــامــا ورس ـم ــا ي ـت ـحــديــان الـنـظــام
ّ
الـحــاكــم انـتـقــادًا وشـتـمــا وات ـهــامــا لــه بـ ُـجــرم
ّ
ّ
ً
يرتكبه .لـكــن ق ــوال صريحًا يــؤكــد املـعــروف
ٌ
وامل ـت ــداول (الـنـظــام الـحــاكــم نــاهــب وفــاســد،
ّ
بوسائل شتى) ممنوع ،ومن
وبعضه قاتل ّ
ّ
يمنع شبابًا يظنون أن األلوان تعني دائمًا
ّ
ومحبة.
سالمًا وخالصًا
ّ
ّ َ َ
أي بؤس هذا؟ ّ
ّ
إضافي ُيرتكب بحق
أي قتل
ٍ

الجرم ومرتكبيه (باتريك باز /فرانس برس)
«دولتي فعلت هذا» :ال شيء يُخفي ُ

الكذب واالفتراء
والتزوير عناوين تختزل
سلطة فاقدة معناها
ـام ورغـبــات،
ـاس ومدينة واجتماع وأح ـ
أن ـ ٍ
ـذا كـ ّـلــه ق ـل ـيـ ٌـل وم ـت ــواض ــع وب ٍـس ـيــط؟ ّ
أي
وهـ ـ
ج ـن ــون ُي ـم ــارس ــه مـجـتـمــع م ــدن ـ ّـيُ ،يـصـبــح
منبوذ في
نظام
متساويًا في الجريمة مع
ٍ
ٍ
ـارج أي ـض ــا؟ أل ــوان
بـعــض ال ــداخ ـ
ـل ،وف ــي خ ـ ـ ٍ
م ـج ـت ـمــع مـ ــدنـ ـ ّ
ـرم ت ـت ـتــالــى
ـ
ـ
ـ
ج
ـن
ـ
ـ
م
ـع
ـ
ش
ـ
ـ
ب
أ
ـي
ٍ
ـش ي ــوم ـ ّـي ،وب ـعــض أنــواعــه
ـواع ــه ف ــي ع ـيـ ٍ
أن ـ ّ
ـات بــن ف ـقــراء يــريــدون
يتفشى فــي مــواج ـهـ ٍ

ً
مــأكــا ومشربًا وال ثمن لهما إال بالضرب
ّ
والـتـعــدي ،وبالقتل أحيانًا .يومًا تلو آخر،
ُي ـص ـبــح ال ـق ـتــل ع ــادي ــا .ل ـح ـظــة ت ـلــو أخـ ــرى،
ٌ
ّ
يتجسد قول لعمر أميراالي ،يجعله عنوانًا
يوم من أيام
لفيلم له من أجمل األفالم« :في ٍ
ٍ
العنف الـعــادي» ،وال داعــي لبقية العنوان،
ّ
ّ
عادي في كل األيام ،وميشال سورا
فالعنف
ٌ
ّ
ُ
ّ
مـقـتــول ذات م ــرة ،لـكــن نــاس البلد يقتلون
ّ
ُ
بقتل كهذا،
كــل م ـ ّـرة ،وكـثـ ٌـر بينهم يــرضــون
ٍ
ٌ ُ
ٌ
بينهم
وه ــذا ب ـشــع .ك ـثــر يـتـقــاتـلــون فــي مــا
ّ
ْ
للحصول علىّ ما ُيفترض به أن يكون حقًا
ّ
ْ
ُ
لـهــم ّ ،لكنه حــق ممنوع عليهم ّ ،وإن يمنح
ال ـح ــق ألص ـح ــاب ــهُ ،يـ ـل ـ َّـوث ال ـح ــق ببصمات
ّ
ٌ
شباب
نظام حاكم .لكن هؤالء الكثر (ومنهم ّ
ـوان بــاهـتــة ،يظنون
ّعــديــدون يـفــرحــون ب ــأل ـ ٍ
أنـ ـه ــا ت ـع ـب ـيـ ٌـر ع ــن رق ـ ـ ّـي ف ــي ب ـل ـ ِـد امل ـه ــان ــات)

سيرتان سينمائيتان لبرنارد مادوف

انغماس جمالي بالمرأة
بساطة اشتغال مقابل
ٍ
ُ
تحيل وف ــاة بــرنــارد م ــادوف ( 1938ـ )2021
إلى فيلمني اثنني ،يتناول أحدهما سيرته،
عيش ُمرتبكًا لزوجته.
ويتابع ثانيهما مسار
ٍ
في األول« ،ساحر األكاذيب (The Wizard Of
 ،»)Liesلباري ليفنسن ( ،2017إنتاج ،)HBO
ُيـ ـق ـ ّـدم روبـ ـي ــرت دي ن ـي ــرو شـخـصـيــة أس ــوأ
مـحـتــال م ــال ـ ّـي ف ــي ت ــاري ــخ أم ـيــركــا ،م ــن دون
تمثيل،
فالحرفية األدائية أساس
جهد كبير،
ٍ
ٍ
ِ ّ
ُيتيح للممثل التمكن من إخفاء معالم الفرق
بــن الشخصية والــرجــل ال ــذي يـ ّ
ـؤدي ـهــا .في
الثاني« ،ياسمني أزرق» ( )2013لوودي آلن،
ُ
ـوال تصيب
تـغــوص كــايــت
بالنشيت فــي أه ـ ٍ
ّ
ً
ّ
ام ــرأةّ ،تعتاد عيشًا مرفهًا فــي عــائـلــةٍ  ،تظن
ُ
ّ
امل ــرأة أن ـهــا مـحــبــة ومـتـمــاسـكــة ،قـبــل سقوط
ّ
ّ
يتعرض لها
نهب
كــل شــيء في أكبر عملية ٍ
أميركيون.
ـوال نـفـسـهــا تـعـيـشـهــا مـيـشـيــل بـ ِّفــايـفــر،
األه ـ ـ ً
ـحــرف ـيــة ص ــائ ـ ً ٍـغ ُي ــدق ــق في
ُمـ ـق ـ ّـدم ــة إي ــاه ــا بـ
ِ
ُ
ال ـت ـفــاص ـيــل ،ك ــي يـصـنــع ت ـح ـف ــة .بـيـنـمــا ألــك
ّ
ب ــال ــدوي ــن ي ـت ـحـ ّـرر كــل ـيــا م ــن س ـطــوة بــرنــارد
ً
ُ
«برني» مادوف ،منتقال إلى شبيهٍ له يدعى
وقت
هال فرنسيس ،ينتحر في سجنه بعد ِّ ٍ
على إيداعه فيه بتهمة االحتيال ،ما ُيخفف
ع ـنــه وهـ ــج ال ـف ـض ـي ـحــة ،ب ـعــد  5أع ـ ــوام فـقــط
على انكشافها ،وإلقاء القبض على مادوف
( 12دي ـس ـم ـب ــر /كـ ــانـ ــون األول  ،)2008ثــم
إصــدار حكم بسجنه  150عامًا ( 29يونيو/
ّ
مهتم كثيرًا
حــزيــران  .)2009وودي آلــن غير
ومرتكبها ،في فيلمه هذا .يلجأ
بالفضيحة
ّ
ُ
إلــى «عربة تدعى الـلــذة» ( ،)1947لتينيسي
ويـلـيــامــز ،ال ـتــي يقتبسها إيـلـيــا ك ـ ــازان ،في
فـيـلـ ٍـم سـيـنـمــائــي ( )1951بــال ـع ـنــوان نفسه.

روبيرت دي نيرو مروِّ جًا لـ«ساحر األكاذيب» في  14يناير ( 2017فريديريك إم براون)Getty /

ِ
الحرفية األدائية
أساس ّ
كل تمثيل بهدف
صنع ُتحفة فنية
ُ

يستوحي آلن من مادوف مالمح يصبغ بها
ٌّ
معني باملرأة،
رجل األعمال فرنسيس ،فآلن ُ
الـطــالـعــة مــن ق ـســوة ال ـصــدمــة ،واملـقـيـمــة في
خراب تريد خالصًا منه.
ٍ
روث م ـ ــادوف ت ـنــوء تـحــت وطـ ــأة الـحــاصــل،
ـاس وم ـخ ـيــف .ميشيل
وال ـحــاصــل بـشــع وق ـ ـ ٍ
بفايفر تخترق معاملها وروحها وانغالقها
ـام
ع ـل ــى ذاتـ ـه ــا ب ـع ــد ال ـف ـض ـي ـح ــة ،وف ـ ــي م ـسـ ً
ضـيــاعـهــا وان ـق ــاب األقـ ــدار عـلـيـهــا ،صــانـعــة
ّ
ّ
من هذا كله ،باالتكاء على ِحرفيتها املهنية،
كبير
التباس
شخصية مضطربة وقلقة ،مع
ٍ
ٍ
في حقيقة عالقتها بالفضيحة ،وبزوجها،
وبــاالح ـت ـيــال .ب ــاري ليفنسن يكتفي بسرد
وقائع ،مستعينًا بعلم النفس ملنح روث في
«ســاحــر األك ــاذي ــب» ،اسـتـنــادًا إلــى معطيات
عـمـلـيــة ،شـيـئــا م ــن س ـطــوة االل ـت ـب ــاس ،ال ــذي
عيش أسوأ تجربة في حياتها:
يدفعها إلى
سقوط زوجها ٍ ٍّ
مدو .حياتها كذبة ،وانقشاع
بأضرار
اللحظة عن مساوئها ُيصيب املرأة
ٍ
كثيرة .أوهام تعيشها روث كحقائق ووقائع،
ّ
قبل انقشاع كل شيء ،فإذا بحياتها خدعة،
كخ َدع زوجها في مهنته .ألك بالدوين غير
ِ
حاضر بكثافة حضور روبيرت دي نيرو .في
ً
«ياسمني أزرق» ،يرتبط ّ
حيز بالدوين أصال
بالفضيحة وتداعياتها ،فالفيلم (سيناريو
معني بــاملــرأة وخــرابـهــا الـحـ ّ
ّ
ـاد.
وودي آل ــن)
ّ
ف ــي «س ــاح ــر األكـ ــاذيـ ــب» ،ك ــل ش ــيء مــرتـبــط
ب ـمــادوف ،مــا ُيثقل على روبـيــرت دي نيرو،
ّ
املتمكن ،جماليًا ،من ّ
تحمل ثقل الشخصية
ّ
األميركي .تمزقات العائلة بعد
في الوجدان
ّ
الفضيحة غير مؤثرة فيه ،النهماكه بتأكيد
ً
ّ
اشتغاله ،بدال من االعتراف باحتياله
صحة ْ
َّ
ُ
الـقــاتــل ،إذ ي ـقــدر املـبـلــغ املـنـهــوب مــن الـنــاس
ْ
ب ــ 65مليار دوالر أمـيــركــي .إن يذهب وودي
مسامها عــن ورطــة
آلــن إلــى امل ــرأة بحثًا فــي ُ
األكــاذيــب املحيظة بها واملقيمة فيها ،وعن
ّ
خرابها املدفون في ذاتها وروحها؛ فإن باري
ّ
سينمائي عــادي
ليفنسن يميل إلــى صــوغ
لسيرة حافلة بالخداع والهوس بجمع املال.
نديم...

صامتون وخــانـعــون وقــابـلــون وراضـخــون
ً
أمـ ــام ُمـسـ ّـبـبــي خــراب ـهــم ومــوت ـهــم ،بـ ــدال من
االنـ ـتـ ـف ــاض ع ـل ـي ـه ــم ،وم ــواجـ ـه ــة أقـ ــدارهـ ــم
بمقارعتها ُ
ومقارعة صانعيها لهم.
ّ
وموبوءة ،ال
كل النقابات في البلد ملعونة ُ
ـراك
نقابة فنانني وفـنــانــات فـقــط .بـعــض حـ ٍ
ـال
ل ـب ـع ـض ـهــا غ ـي ّــر صـ ــانـ ـ ٍـع ل ـه ــا م ـج ــد ن ـض ـ ٍ
مـ ـطـ ـل ــوب ،ل ـك ــن ــه مـ ـفـ ـق ــود .ال ع ـم ــل ن ـقــاب ـيــا،
ف ـ ــاألح ـ ــزاب ّأول ق ــات ـل ـي ــه ،والـ ـط ــوائ ــف ّأول
ْ
العنيه .حركة واحدة تبقى ناقصة وإن تكن
َ
ـدق ،وال فعل
مـفـ ّيــدة ،فــا ش ــيء يــوحــي ب ـصـ ٍ
يؤدي إلى تغيير.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أفالم جديدة

¶  Le Vingtieme Siecleملاتيو
رانكن ،تمثيل كاترين سان ـ لوران
(الصورة) :تورنتو ،مطلع القرن الـ.20
يجهد ماكنزي في سعيه إلى منصب
ّ
رئاسة الوزراء .لكن الطريق محفوفة
ّ
بتحديات ومخاطر وماكنزي يعاني
ٌ
ً
ّ
أهواال جمة في منزله العائلي :ضغوط
ّ
متنوعة األشكال لوالدته ،تترافق
ومصالح فاعلني في بيئته االجتماعية
والسياسية واالقتصادية.

¶  Masterللوكيش كاناغاراج ،تمثيل
أندريا جيريمياه (الصورة) :عام ،2003
شاهد املراهق ْبهافاني مقتل عائلته
ّ
كلها على أيدي خصوم والده .يوضع
ّ
يتعرض
في مركز لألحداث ،حيث
ّ
والتنمر .بسبب هذا
للتعذيب والنبذ
ّكلهُ ،ي ّ
طور في ذاته شخصية قاسية
ُ ّ
وصاخبة .يخطط للهرب ،وعند نجاحه
ُيصبح أحد أعنف املجرمني في مدينته
«ناجركويل».
ِ

هجرة وذكورية وموت في «مهرجان الفيلم العربي»
برلين ـ العربي الجديد

«رغ ــم ال ـعــوائــق وال ـت ـحـ ّـديــات ،الـتــي فرضها
ك ــورون ــا عـلــى ال ـعــالــم ،ال سـيـمــا فــي الـقـطــاع
الثقافي ،ما زالــت السينما العربية بخير».
هـكــذا بــدأ بـيــان ص ــادر عــن إدارة «مهرجان
ال ـف ـي ـلــم ال ـع ــرب ــي ب ــرل ــن» ،ل ـت ـقــديــم بــرنــامــج
دورتــه ال ــ ،12التي ستقام افتراضيًا بني 21
و 30إبريل /نيسان .2021
ّ
ورأى البيان أن أفــامــا ع ـ ّـد ّة ،اختيرت لهذه
الـ ـ ـ ــدورة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة «ح ــق ـق ــت ن ـجــاحــات
فنية مختلفة» كفيلم االفـتـتــاح « 200متر»
ألم ــن نــاي ـفــة ،املـ ـع ــروض ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في

الــدورة الــ 2( 77ـ  12سبتمبر /أيلول )2020
ل ــ«م ـه ــرج ــان فـيـنـيـسـيــا ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ،قبل
حصوله على  3جوائز في الــدورة الــ 23( 4ـ
 31أكتوبر /تشرين األول  )2020لـ«مهرجان
الجونة السينمائي» (مـصــر) ،منها جائزة
أف ـض ــل م ـم ـثــل ل ـع ـلــي س ـل ـي ـم ــان« .س ـت ــاش ــر»
لـ ـلـ ـمـ ـص ــري سـ ــامـ ــح ع ـ ـلـ ــي ،ن ـ ـ ــال «ال ـس ـع ـف ــة
الــذهـبـيــة» ألف ـضــل فـيـلــم قـصـيــر فــي ال ــدورة
ّ
امللغاة ملهرجان «كــان» عام  ،2020وصوفيا
علوي حازت على جائزة أفضل فيلم قصير
ّ ْ
يهم إن نفقت البهائم» في النسخة
عن «ال
الـ 46لجوائز «سيزار» الفرنسية ( 12مارس/
آذار  ،)2021ال ـتــي ف ــاز فـيـهــا أي ـضــا ســامــي

بوعجيلة ،بـجــائــزة أفـضــل ممثل عــن دوره
فــي «ب ـيــك نـعـيــش (اب ـ ـ ِّـن)» لـلـتــونـســي مهدي
بـ ــرصـ ــاوي .أخـ ـيـ ـرًاُ ،رشـ ـ ــح رس ـم ـيــا «ال ــرج ــل
الــذي باع ظهره» للتونسية كوثر بن هنية
لـ«أوسكار» أفضل فيلم أجنبي.
أضاف البيان« :أفالم االختيار الرسمي لهذا
ال ـعــام تـحـتــوي عـلــى قـصــص مـثـيــرة ،وأفـكــار
جــري ـئــة ،ول ـه ــا أســال ـيــب فـنـيــة ث ــري ــة .يسعى
أبـطــالـهــا وبـطــاتـهــا جــاهــديــن إل ــى مــواجـهــة
ال ـت ـحــديــات م ــن أج ــل الـتـغـيـيــر» ،كــالــوثــائـقــي
«أمــوســو» ،لـنــادر بــو حـمــوش ،ال ــذي يتناول
كـ ـ ـف ـ ــاح األمـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ــغ لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـ ــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ل ـ ــأرض ومـ ـح ــارب ــة اسـتـغــالـهــا

ب ـط ــرق غ ـيــر ش ــرع ـي ــة؛ والـ ــروائـ ــي ال ـس ـعــودي
«آخــر زيــارة» ،لعبد املحسن الضبعان ،الذي
ّ
ي ــرص ــد م ـ ـحـ ــاوالت ال ـت ـغ ــل ــب ع ـل ــى ال ـت ـقــال ـيــد
ال ــذك ــوري ــة األب ــوي ــة ف ــي املـجـتـمــع ال ـس ـعــودي.
هناك «آدم» للمغربية مريم تــوزانــي و«143
شارع الصحراء» للجزائري حسن فرحاني،
«اللذان ُي ّ
قدمان نماذج قوية لنساء ّ
تمسكن
ّ
ّ
ب ــزم ــام م ـص ــائ ــره ــن ،ورفـ ـض ــن ـ ب ـق ــرارات ـه ــن
ّ
ـاع
واختياراتهن الحياتية ـ التأقلم مع أوضـ ٍ
ج ـ ــائ ـ ــرة» .ب ـي ـن ـمــا تـ ـس ــرد املـ ـص ــري ــة م ــاري ــان
ّ
الوثائقي األخير لها «إحكيلي»،
خوري ،في
التاريخ الفني لعائلتها ،بعيون نسائية (هي
وابنتها سارة).

¶  Ride Or Dieلريويشي هيروكي،
تمثيل كيكو ميزوهارا (الصورة):
ّ
بتعرض صديقتها نانا
عند معرفتها
ُ
ّ
لعنف دائم من زوجها ،تقرر ري قتله
ٍ
إلنقاذ صديقتها من العذاب ،وإلعالمها
ّ
بأنها ّ
تحبها ،كون ري مثلية الجنس.
تنفر نانا من القتل ،وتبتعد عن ري
ّ
ّ
تصرفاتها لعلها
التي توافق على
تستميلها إليها .الحياة غير مريحة،
والدرب إلى الخالص طويل.

