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الكاريبي
«ليبوريو»
ّ

أسلوب
كالسيكي عن
بطلٍ
ملحمي
ّ
صاغ نينو مارتينيز سوسا
قصة
في «ليبوريو»
ّ
ح وفق نظرة تأريخية
فال ّ ٍ
وإثنولوجية تعكس ما
في سيرته من تنويعات
قيميّة وتراجيدية
قيس قاسم

ّ
كـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـص ـ ــص ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة
والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـ ُـرتـ ـق ــي فـيـهــا
الـعـ ّ
ـادي إلــى مصاف املـقـ ّـدس ،رفع
ّ
ّ
ّ
ســكــان الـكــاريـبــي ال ـقــصــة الحقيقية لُـلـفــاح
ّ
ّ
أوليفوريو ماتيو من عاديتها إلــى املقدس.
َ
ـطـ ْـت س ـ ّ
ـردي ــات خ ـيــال ـهــم ،ال ـجــامــح فـيـهــا،
خ ـلـ
ُ
الروحي /امل ّ
ّ
قدس باألرضي /الثوري .جعلوه
قديسًا .الحركات اليسارية والـتـحـ ّـرريــة ،في
ب ــداي ــات ال ـق ــرن امل ـن ـصــرم ،صـنـعــت مـنــه رم ـزًا
لنضال ،ينشد خالصًا من عبودية وهيمنة
ٍ
استعمارية .أسـ ّمــوه ،فــي مــراحــل« ،قـ ّـديـســا»؛
وفـ ـ ــي أخ ـ ـ ـ ــرى ،ل ــقـ ـب ــوه ب ـ ـ ـ ـ ــ«األب لـ ـيـ ـب ــوري ــو».
امل ـ ّ
ـؤرخ ــون الــاتـيـنـ ّـيــون أطـلـقــوا عـلــى حركته
اصطالحًا قاموسيًا جديدًا« :ليبوريزم».
املـ ـخ ــرج الــدوم ـي ـن ـي ـكــانــي ن ـي ـنــو مــارتـيـنـيــز
سوسا (ُ )1976يعيد ،في فيلمه «ليبوريو»
( ،2021إنـ ـ ـت ـ ــاج مـ ـشـ ـت ــرك ب ـ ــن ج ـم ـه ــوري ــة
الدومينيكان وبــورتــوريـكــو وق ـطــر) ،صوغ
قـ ّـص ـتــه س ـي ـن ـمــائ ـيــا ،وفـ ــق ن ـظ ــرة تــأريـخـيــة
وإثنولوجية ،تعكس ما اجتمع في سيرته
ّ
قيمية ،ومـســارات تراجيدية،
من تنويعات
ارتـقــت بــه إلــى مــرتـبــةٍ أس ـط ــور ٍة ،شــاعــت في
مناطق واسعة من أراضــي الكاريبي .أنجز

ســوســا فيلمًا عــن بطله امللحمي بأسلوب
سينمائي كالسيكي ،رغبة منه في الوقوف
خارج دائرة الهالة الكبيرة املحيطة بصاحب
ّ
الدومينيكاني
( Cocoteإنتاج  ،)2017املخرج
نلسون كــارلــو دي لــوس ســانـتــوس أريــاس
( .)1985وأي ـض ــا بـسـبــب أس ـلــوبــه املـبـتـكــر،
ـدارس
وج ـم ـعــه ب ـش ـجــاعــة نـ ـ ــادرة أنـ ـس ــاق مـ ـ ّ
سينمائية مختلفة ،بــدا فيها أري ــاس كأنه
يكسر أعرافًا وقواعد مدرسية جامدة ،تضع
ع ــراق ــة ت ــاري ــخ إن ـت ــاج ا ُل ـب ـلــد ش ــرط ــا لـظـهــور
سينما ّ
مهمة فيهَ .وصفه بواضع جمهورية
الــدومـيـنـيـكــان عـلــى الـخــريـطــة السينمائية
ّ
ال ـعــامل ـيــة ،ورائ ـ ــد الـسـيـنـمــا املـسـتـقــلــة فـيـهــا،
ٌ
مطلوب
ليس جزافًا ،واالبتعاد عن تأثيراته
مــن مـخــرج مـثــل ســوســا ،يـعــرف مــا فـيــه من
ُ
ّ
الكالسيكي
ُموهبةٍ  ،تجيز له خوض مغامرة
َ
ّ
املحكم ،وهو يتقدم نحو تجسيد صراعات
سياسية ،وروحــان ـيــات كــاريـبـيــة ،تشابكت
فيها املسيحية الــوافــدة بالهوتية التينية
هندية الـجــذور ،سبقتها ثم توافقت معها.
وكـ ـ ــان ع ـل ــى ع ــدس ــات ال ـك ــام ـي ــرا ( 35م ـلــم)
ّ
استحضارها كما هي ،بأقل درجات الضوء
ّ
ق ـ ّـوة وأش ـ ّـده ــا دف ـئ ــاُ ،مـكــلـفــة بــذلــك حاملها
(تـ ـص ــوي ــر م ــذه ــل ألوس ـ ـكـ ــار دوران) ع ــبء
ّ
الكاريبي
استنباط تماثالت الوعي الجمعي
بالصورة.
ّ
قصة ضياع الفالح ليبوريو ،وسط األعاصير
ّ
ال ـع ــات ـي ــة ،وف ـ ـقـ ــدان كـ ــل أثـ ــر ل ــه ب ــن ال ـج ـبــال
والغابات املطيرة ،ثم ظهوره املفاجئ ّ
مجددًا،
ّ
ُ
تـمـ ّـهــد كــلـهــا الـطــريــق أم ــام املـخـيــال الشعبي
ُ
لنسج أس ـط ــورة حــولــه ،تـحـيــل انـبـعــاثــه إلــى
ّ
قوة غامضة (ما وراء الطبيعة) ،أعانته على
ّ
الـخــاص ،وأوكـلــت إليه مهمة بسط العدالة
ّ
والتحرر من
بني الناس ،وأخذهم إلى اإليمان
شــرور الجسد .عند خروجه من باطن كهف
عـمـيــق مـظـلــمَّ ،ادع ـ ــى ام ـتــاكــه قـ ــدرة عجيبة

«ليبوريو» :عالم طوباوي ينتهي (الملف الصحافي للفيلم)

في الوعي الجمعي
الكاريبي فكرة التأسيس
ّ
متجذرة أصًال
على شفاء املرضى وصنع املعجزاتّ ،
صدقه
كـ ـثـ ـي ــرون ،ومـ ـض ــوا م ـع ــه ف ــي ع ــزل ــة ّأس ـس ــت
ً
مجتمعًا عــادال وطوباويًا واشتراكيًا .روحه
ّ
ت ـت ـغ ــذى ع ـلــى مــوس ـي ـقــى وأن ــاش ـي ــد دي ـن ـيــة،
ّ
متأصلة
استلهمت معتقدات عميقة الجذور،
ّ
فالحي الكاريبي وبسطائه.
بني
ً
لـ ــم يـ ـ ــدم عـ ـم ــر امل ــديـ ـن ــة الـ ـف ــاضـ ـل ــة ط ــوي ــا.
أخ ــاف وج ــوده ــا أث ــري ــاء اإلقـ ـط ــاع ،وقلقهم
مـ ــن خ ـ ـسـ ــارة ف ــاح ـي ـه ــم ،ع ـب ـي ــده ــم وقـ ــوت
مــزارع ـهــم .تــآمــروا وس ـ ّـرب ــوا ال ـســاح إليها.
ّ
وبحجة وجــود هــذا السالح مع الطامحني
إل ــى االس ـت ـق ــال ،ومـنـعــا م ــن تــوسـيــع رقـعــة
مدينتهم املكتفية بذاتها ،والناشرة قيمها
ّ
التحريرية ،خــطــط الـجـنــراالت األميركيون

«فاحشة الثّراء» :شخصيات موغلة في الغرابة
سعيد المزواري

م ـخ ــرج ــون ق ــائ ــل يـسـتـطـيـعــون ص ـنــع أف ــام
مفعمة بتعقيد الواقع ،املنفتح على املصادفات
الدالة بغرابتها ،وبتفاصيل الحياة اليومية،
ب ـح ـل ـ ّـوه ــا ُ
وم ـ ـ ّـره ـ ــا .أف ـ ــام ال ت ـم ـلــك سـ ــوى أن
تتابعهاّ ،في اآلن نفسه ،بابتسامة ملء الوجه،
ّ
وملسة تأثر الذع يخز القلب .األميركية ميرندا
جــولــي ( 47عــامــا) واح ــدة مـنـهــم .فــي فيلمها
«كيجليونير»،
الـثــالــث« ،فاحشة ال ـثــراء» (أو
ِ
ال ـع ـن ــوان األص ـل ــي ال ـ ــذي ُي ـق ـ َـصــد ب ــه شـخـ ٌـص
ُ
يملك ماليني ال تحصى من الدوالرات) ،تروي
ُ ّ
ُ ّ
وأب يطلن على
يوميات أسرة ،مكونة من ٍأم ٍ
الـشـيـخــوخــة ،وابـنـتـهـمــا الـعـشـ ًـريـنـيــة تعيش
ع ـلــى هــامــش امل ـج ـت ـمــع ،كــاس ـبــة ق ــوت يــومـهــا
باستغالل ثغرات النظام الرأسمالي :السرقة

ّ
ع ـب ــر م ـق ــالــب ب ـس ـي ـطــة ،ت ـل ـت ــف ع ـلــى ال ـقــواع ــد
األمنية أو التجارية؛ خطط سطو آمنة وغير
ُ
عـنـيـفــة؛ خ ــدم ــات غ ـيــر قــانــون ـيــة ت ـض ـطـ ّـر إلــى
ّ
التنكر في هويات أخرى لتنفيذها في مقابل
بضعة دوالرات ،أو تساعد طالبي الخدمات
ت ـلــك ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى ش ــيء يـبـيـعــونــه ،أو
إيـصــال بـخــدمــة يرجعونها إلــى الـشــركــة األم
جزء من مقابلها نقدًا.
الستعادة ٍ
ّ
َ
هذه كلها وسائل ُيعت َمد عليها في سبيل حياة
ّ
ـراب ،فــي ثقافة االستهالك
مـتـحــررة مــن االغ ـتـ ّ
(م ـيــرنــدا جــولــي م ـتــأثــرة بـمــدرســة «اصنعها
ّ
بـنـفـســك» الفلسفية وال ـف ـن ـيــة) ،إل ــى درجـ ــةٍ أن
هؤالء يدينون بانخفاض قيمة إيجار الفضاء
حيث يبيتون ،إلى فجوة بني الحيطان ّ
تؤدي
إل ــى ت ـس ـ ّـرب س ــائ ـ ٍـل رغ ـ ــوي إل ـي ــه م ــن املـصـنــع
املـ ـج ــاور ،امل ـم ـلــوك م ــن ال ـش ـخــص ن ـف ـســه .هــذا

ميرندا جولي :المالتيميديا والفن المعاصر في خدمة السينما (فيسبوك)

يدفع بفكرة السيناريو ـ املرتكزة على أسرة
تستفيد طفيليًا مــن ث ـغــرات املـنـظــومــة ـ إلــى
أقـصــاهــا؛ وتــربـطـنــا ،فــي الــوقــت نـفـســه ،بأحد
ثــوابــت أس ـلــوب املـخــرجــة (اكتسبته مــن دون
ّ
املالتيميديا،
شك بفضل حساسية تفعيالت
ّ
ّ
فــي إطــار ممارستها الـفــن املـعــاصــر) ،املتمثل
في إضفاء شاعرية حاملة على الفضاء ،تفتح
بفضلها الحكي على آفاق دالالت أرحب ،رغم
ّ
تجذره في الواقعية.
ّ
منظر أس ــرة ،يتراكض أفــرادهــا كــي يتلقفوا
أك ــوام ال ــرغــوة ال ــوردي ــة املـتـســربــة مــن حائط
املـ ـصـ ـن ــع املـ ـ ـج ـ ــاور ،حـ ـت ــى ال َت ـ َغ ـم ــر ف ـض ــاء
عـيـشـهــم ،ه ــو بــالـضـبــط ن ــوع امل ــش ــاه ــد الـتــي
تبرع ميرندا جولي في خلقها من ال شيء،
ّ
ّ
لكنها تـقــول ك ــل ش ــيء .حساسية مــن طينة
ّ
السهل املمتنع ،تعبر بلغة السخرية العابثة
ّ
ع ــن ك ــل تـعـقـيـ ٍـد ،ش ــرط الـهـشــاشــة (يـكـفــي أن
ّ
تنسى األســرة موعد تسرب الــرغــوة لتسقط
فــي هــاويــة الـتـشـ ّـرد) ،ووضعية األس ــرة ،رغم
اآلف ـ ــاق ال ـحــاملــة وامل ـط ـم ـئ ـنــة ،ال ـت ــي تــرسـمـهــا
ثقافة العرض والطلب في ّالخطاب السياسي
وال ـت ـســوي ـقــي امل ـ ـتـ ــداول (إنـ ـه ــا م ـج ـ ّـرد رغ ــوة
وردية غير مؤذية ،في نهاية املطاف).
ّ ّ
ْ
شيء ثمنا ،فثمن نمط عيش
لكن ،بما أن لكل
ٍ
الـعــائـ ّلــة ه ــذا إفـ ــراط ال ــوال ــدي ــن ف ــي الـصــرامــة
والـتـيــقــظ ال ـحــذر وال ــدائ ــم ،ال ــذي يـصــل بهما
ّ
حد نكران ّ
أي معنى للمشاعر في وجودهما،
ّ
والـتـحــكــم فــي حــركــات ابنتهما وسكناتها،
ّ
ـان ـ َـع ــن مـنـهــا كــائ ـنــا مـتـبــلــد األحــاس ـيــس،
صـ ِ
ّ
ّ
بشري.
كائن
تصرفاته إلى آلةٍ من
أقرب في
ٍ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

النقدي أولويات يُغيّبها بعض العرب
للتعليق
ّ
نديم جرجوره

ّ
ُيـحـيــل صـحــافـيــون ونــقــاد سينمائيون عــرب
فيلم ما ،قبل الكتابة عنه ،إلى مشاركته
أهمية ٍ
في مهرجان دولي ،وفوزه منه بجائزة أو أكثر.
يتباهون ،في تعليقاتهم عليه ،بهذا .يقولون
ّ
إن تــرشـيـحــا رسـمـيــا ل ــ«أوس ـك ــار» هــولـيــوود،
أو اختيارًا سابقًا على الترشيح في الالئحة
الـقـصـيــرة ،تــأكـيـ ٌـد عـلــى أهـمـيـتــه ،ف ــ«أوس ـكــار»
أهـ ـ ـ ّـم جـ ــائـ ــزة س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة فـ ـ ّـي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ه ــذا
صحيح« .أوس ـك ــار» عــاملـ ّـي ألن ــه هــولـيــوودي،
ّ
ّ
وهوليوود منتشرة في كل مكان .لكن هؤالء
ّ
يـنـســون أن ه ـنــاك أي ـضــا «س ـي ــزار» الـفــرنـسـ ّـي
و«ب ــاف ـت ــا» ال ـبــري ـطــانــي و«غ ــوي ــا» اإلس ـبــانـ ّـي
ّ
ً
مثال ،املتساوية كلها و«أوسـكــار» باألهمية،
ّ
ْ
ّ
وإن محليًا على األق ــل .هــذه معضلة مهنية.

اإلش ـ ـ ــارة ،ب ـح ـمــاســة ،إل ــى م ـشــاركــة ف ـي ـلـ ٍـم في
مهرجان وف ــوزه بـجــائــزةُ ،مسيئة إلــى الفيلم
وصــان ـع ـيــه وال ـعــام ـلــن ف ـي ــه .أول ــوي ــة املـظـهــر
أحكام
تحجب ،غالبًاُ ،مـشــاهــدة مـتـحـ ّـررة مــن
ٍ
مسبقة ،تفرضها إشارة كهذه في بداية مقالة
تعليق إعــامــي .الـقــول بأهمية
أو فــي مطلع
ٍ
ُ
فيلم ما في مهرجان وفوزه بجائزة،
مشاركة ّ ٍ
قبل ٌالتنبه إلــى أهمية اشـتـغــاالتــه املختلفة،
ٌ
إخفاق في معاينة نقدية سليمة ،ودليل على
ُ
تسطيح في مقاربة الفنون (وغيرها) .يشبه
ٍ
األم ــر م ــا يـفـعـلــه آخ ـ ــرون :رب ــط فـيـلـ ٍـم بــأسـمــاء
نجوم التمثيل .بذلك ،يتغاضون عن املهنتني
األساسيتني :الكتابة واإلخراج.
نـ ـج ـ ٌ
ـوم عـ ــديـ ــدون ُيـ ـثـ ـي ــرون ح ـش ــري ــة كـثـيــريــن
ّ
ُ
للمشاهدة واملتابعة .هذا صحيح .لكن العمل
ً
الفني نتاج اشتغال كاتب ومخرج ،أوال .النقد

الـغــربـ ّـي مـعـنـ ّـي بالكتابة واإلخ ـ ــراج ،وبعضه
ُم ّ
ّ
التمثيلي
بنجوم ،لكنه ُمنتبه إلى األداء
هتم
ٍ
أساسًا ،ال إلى نجومية املمثل فقط .األولويات
في النقد والصحافة واإلعــام غير ضرورية،
ـاغ .املـظــاهــر
بــالـنـسـبــة إل ــى ه ـ ــؤالء .ال ـ
ش ـكــل ط ـ ـ ٍ
ّ
تهتم بها (املظاهر) على
تجذبهم إلى تعليقات
ّ
ْ
حساب كــل شــيء آخــر أه ـ ّـم وأســاسـ ّـي .إن تكن
هناك تقاليد فــي النقد والصحافة واإلع ــام،
ْ
ف ـ ُـي ـف ـت ــرض ب ــأب ــرزه ــا أن ُي ـ ـحـ ـ ّـدد األولـ ــويـ ــات.
ْ ُ
املهرجانات والجوائز تأتي الحقًا ،وإن تذكر
ـات ال أك ـث ــر .ال ـن ـجــوم ،مهما
فـلـكــونـهــا م ـع ـلــومـ ّ ٍ
شعة ،يبقون في مرتبة تالية
تكن أضواؤهم ُم
ّ
لصانعي العمل :الكاتب واملخرج ،على األقــل.
ّ
املتنوعة
ه ــذا ال عــاقــة لــه بــالـنـقــد ،أو بالقيم
ـط م ــن ال ـت ـعــاطــي م ـعــه ،يشي
لـلـعـمــل ،ب ــل ب ـن ـمـ ٍ
بثقافةٍ باهتة في مشاهدة النتاج وقراءته.

(املــاريـنــز) لسحقها .االشتغال السينمائي
مجتمع
يــأخــذ سـمــات مــرحـلـتــن ،م ـ ّـر بهما
َ
ل ـي ـبــوريــو ،وي ـتــوافــق مـعـهـمــا جـمــالـيــا :قـبــل
الـ ـت ــدخ ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وبـ ـ ـع ـ ــده .فـ ــي األول،
ّ
ـاغ .األنــاشـيــد تــأخــذ مساحتها،
الــروحــي َط ـ ٍ
شاهد إلــى بهجة طافحة .املمثل
فتحيل امل ِ
ف ـي ـس ـي ـنــت س ــانـ ـت ــوس ي ـت ـم ــاه ــى فـ ــي دوره
ّ
ويجسد
مــع الـتـكــويــن الــروحــي لـلـيـبــوريــو،
بـبــراعــة شخصيته كــزعـيــم ال ت ـفــارق كلمة
اسـ ـتـ ـق ــال ش ـف ـت ـي ــه (جـ ـ ـ ــاء س ــانـ ـت ــوس إل ــى
التمثيل مــن الـغـنــاء الـشـعـبــي ،وه ــو راقــص
ً
أصـ ــا) .مــا ُيـجـ ّـســده عـلــى الـشــاشــة يتوافق
بــالـكــامــل مــع تـكــويـنــه .أل ـغــى ه ــذا التماهي
ال ـح ــدود الـفــاصـلــة بــن الـ ــدور ال ــذي يـ ّ
ـؤديــه
ّ
ّ
املوسيقي .على الشاشة ،هو فالح
والفنان
ّ
ُمنشد مع الجموع ،وتــواق إلــى الحرية من
ّ
ّ
ظـلــم إقـطــاعـيــن ومـحـتــلــن .الـكــامـيــرا ظلت
دائمًا قريبة منه .فتحات عدساتها مكتفية
بالنور الواهن (برتقالي) املقبل من مشاعل
خــافـتــة تنير امل ـكــان .الـجـمــوع (كــومـبــارس)
ّ
فالحو املنطقة ،ومنشدو تراتيلها الدينية،
بــإي ـقــاعــات أص ـي ـلــة ال تـشـبــه مـثـيــاتـهــا في

ك ـنــائــس امل ــدي ـن ــة ال ـب ـع ـي ــدة .أجـ ـ ــواء الـفـصــل
الــروحــي مبهرة .طقوس العالم الطوباوي
بسيطة ،كتكوينه ،وفي متونها نواة حدث
ّ
مظلوميتها.
مأساوي دائمًا ،يحاكي
ّ
الصراع املسلح ومقاومة الوجود العسكري
األم ـيــركــي ي ـمـ ّـهــدان ،درام ـي ــا ،ملــرحـلــة ثانية
وأخيرة من وجود املدينة الفاضلة .يقارب
سوسا مفهوم «الهــوت التحرير» ،املنتشر
فــي أمـيــركــا الالتينية منتصف ستينيات
َّ
القارة.
القرن ال ــ ،20مميزًا طبيعة نضاالت ُ
ّ
يريد ،باإلحالة الذهنية إليه ،تكريس أبوة
املصطلحَ ،
وجذر شجرته لـ«ليبوريو».
ـاري ـ ـبـ ــي ،ف ـك ــرة
ف ـ ــي ال ـ ــوع ـ ــي الـ ـ ّجـ ـمـ ـع ــي ا ًل ـ ـكـ ـ ّ
التأسيس متجذرة أصــا .لكنه أراد نقلها
إلى العالم سينمائيًا ،بأكبر قدر من اإلبهار
البصري ،املشفوع باشتغال مــدروس على
يكتف
التفاصيل التاريخية ّواملكانية .لــم
ِْ
ّ
ّ
للبصري أن
والشفاهي ،ألنه أراد
باملكتوب
ّ
قاوم أعاصير عاتية ،وأقام
حًا،
فال
يستذكر
ً ّ
مجتمعًا عادال ،لكنه سقط سريعًا برصاص
بنادق جنود ،نزلوا من متون سفن حربية
أجنبية ،رست قبالة سواحل الكاريبي.

أقوالهم

ْ ّ
ُ
دخلت عالم السينما صدفة .لنقل إني ،إلى اليوم ،ما زلت ُأشعر
ّ
ْ
َ
ْ
ُ
أني غير مدركة أين سأتموضع .األمر محرج جدًا لي أن أحجز
َ
ّ
في مهنة واحدةْ ،
وأن ُيغلق ّ
علي في مجال واحد .كل شيء ُيثير
َُ ُ
اهتمامي .أتــألــم عندما أعــامــل على أس ــاس أم ـ ٍـر واح ـ ٍـد فـقــط ،أو
واحد فقط.
انطالقًا من وضعي في
مكان ٍ
ٍ
ْ
بورغوان
لويز

سينمائي ،رائـ ٌـع ْأن ُيـ ّ
ّ
ـوزع عمله بكثافة في العالم.
بالنسبة إلــى
ّ
لكن حضور األفالم األكثر التزامًا بالسياسة ،والتي مواضيعها
ّ
ٌ
ّ
ّ
أكثر جدلية ،معقد ضمن شروط املنصات املنتشرة كثيرًا حاليًا.
ّ
ّ
املنصات تتعاطى مــع كــل شــيء على أســاس مــدى قــدرتــه على
ْ ُ
َ
االنتشار عامليًا .مضامني األعمال يجب أن تقبل في باكستان
ّ
املتحدة األميركية والبرازيل والصني وروسيا في ٍآن
والواليات
واحد.

براين فوغل

تصلني مشاريع كثيرة مــن أميركا حاليًا ،تقترح ّ
علي أدوارًا
رئيسية .لذاُ ،مجبرة أنا على االختيارْ .
لكن ،هناك سينمائيون
فرنسيون أعشق العمل معهم ،كعبد اللطيف كشيش ،وجــاك
ّ
أودي ــار ،ومايوين ،وأنــدره تشيني .قبل كــل شــيء ،أحـ ّـب سينما
ّ
املؤلف« ،سينما الحقيقة».

زيدر
نورا أرنِ ِ

أفعالهم

َ ْ
 The Nightingaleلـ جينيفر كنت (الصورة) :بعد  3أعوام
بنسخ
على تحقيقه ،بات ُيمكن ُمشاهدة الفيلم األسترالي هذا
ٍ
جــديــدة مــن «دي فــي دي» و»بـلــو راي» و»فيديو عند الطلب».
ُ
تالحق كلير ،السجينة اإليرلندية السابقة ،ضابطًا بريطانيًا
لالنتقام ألهلها وعائلتها منه ،بسبب أفعال رهيبة ارتكبها
ضدهم .تطلب مساعدة ساكن محلي القتفاء أثــره ،فتلتقي
ماض أليم أيضًا.
بيلي الذي له
ٍ
ّ
 I Care A Lotلج .بالكسن ،تمثيل روزامزند بيك (الصورة):
ّ
ّ
ِّ
بعد فترة من عملها كمدرسة خاصة بكبار السن ،تجد مارال
ّ
تتطلب منها ّ
تنبهًا كبيرًا ،فأحد الذين
نفسها أمــام معضلة
ّ
صفها «يمتلك ما يبحث عنه ٌ
أناس كثيرون».
تلتقيهم فجأة في
عليها إذًا إعمال ذكائها كي تكتشف ُامل ّ
خبأ قبل اآلخرين.

 Night In Paradiseلبارك هوون ـ جونغ ،تمثيل جيون ييو
ٌ
ـ بني (الـصــورة) :يرفض قاتل اقتناص فرصة تغيير موقفه
ُ
ّ
وحشي
إزاء منافسه ،فتقتل أخته وابنتها ،ما يدفعه إلى قتل
لرئيس العصابة املنافسة ورجاله ،قبل فراره إلى جزيرة يلتقي
فيها بامرأة مريضة.

