
سينما

عبد الكريم قادري

وزيـــرة  دودوة،  بــن  مليكة  أعــطــت 
الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون الــــجــــزائــــريــــة، 
على  للمشرفني  األخــضــر  الــضــوء 
قــــاعــــات الــســيــنــمــا، املـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــجـــزائـــر، 
الستئناف عروض األفالم، والقيام بنشاطات 
 ،

ً
ف دام عامًا كامال

ّ
الفعل السينمائي، بعد توق

خذت للحّد 
ّ
بسبب اإلجراءات الصارمة التي ات

مــن انــتــشــار وبـــاء كــورونــا. رافــقــت هــذا املنع، 
الحكومة  خذتها 

ّ
ات أخــرى  إجــــراءات  حينها، 

لكبح جماح الوباء، ومحاولة محاصرته في 
تــّم حــرمــان عــشــاق السينما  املــهــد، وبالتالي 
 
ْ
اعها من الفعل الفني الذي يحّبونه، إذ

ّ
وصن

وهواياتهم،  نشاطاتهم  ممارسة  توقيف  تّم 
كانت  التي  السينمائية،  املهرجانات  وإلغاء 
دوليًا،  للجزائر  مهمة  وفنية  ثقافية  واجهة 
العربي«  للفيلم  الدولي  كمهرجاني »وهــران 
ــة لــلــفــيــلــم املــــتــــوســــطــــي«، وعـــــروض  ــابــ ــنــ و»عــ
األنــديــة الــهــاويــة وأيــامــهــا، والــنــقــاشــات التي 
تــقــام فــيــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى تــوقــيــف صناعة 
أّي  دون  ــــن  مـ بــمــخــتــلــف صـــيـــغـــهـــا،  األفـــــــــالم 

استثناء.
َصاَحب قــراَر اإلعــادة، الــذي أعــاد الحياة إلى 
 

ّ
رافق كل

ُ
 ت

ْ
 صّحية يجب أن

ٌ
طبيعتها، شروط

تقليص  ضــرورة  بممارسته:  لُيسمح  نشاط 
إلــى النصف، وإلزامية ارتــداء  عــدد الحضور 
األفـــراد،  بــني  االجتماعي  والتباعد  الكّمامة، 
القاعة بعد كل  أمــان، وتعقيم  وخلق مسافة 

الجمهور  ستحمي  صّحية  خــطــوات  عـــرض. 
ــة بــــكــــورونــــا. فــــي مــقــابــل  ــ ــابـ ــ مــــن خـــطـــر اإلصـ
تقليص الحضور، وحرمان »النصف الثاني« 
ه فــي مشاهدة األفـــالم املــعــروضــة، تّم 

ّ
مــن حق

ــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة،  مــضــاعــفــة حــصــص الـ
حــتــى ال يـــكـــون هـــنـــاك أّي تــأثــيــر عــلــى عــدد 

شاهدين.
ُ
امل

ــــدأت الـــصـــاالت الــســيــنــمــائــيــة، مــنــذ 15  إذًا، بـ
مارس/ آذار 2021، تنظيم عروٍض لـ14 فيلمًا 
في 12 والية جزائرية، ألفالٍم جديدة وقديمة 
ــعــــرض لـــلـــمـــّرة األولــــــى،  ــ

ُ
نـــســـبـــيـــًا، وألخــــــــرى ت

»دزاير« ملهدي تساباست، الذي يروي قّصة  كـ
البطلة شايب دزايــر، التي سقطت في بداية 
صبح 

ُ
لت  )1962 ـ   1954( الــجــزائــريــة  الـــثـــورة 

أول شهيدة، وكانت حينها في منزلها رفقة 
عائلتها، تؤوي القائد الثوري باجي مختار. 
املنزل، فقضى على  الفرنسي  الجيش  هاجم 
للجمهور  مــؤاتــيــة  فــرصــة  الفيلم  املــجــمــوعــة. 

للتعّرف أكثر على هذه الشخصية املهّمة.
 لشريحة واســعــة من 

ً
الــفــرصــة مــؤاتــيــة أصـــال

اق السينما، ملشاهدة أفالم مهّمة كثيرة، 
ّ

عش
املحلية  الصحافتني  في  يقرأون عنها  كانوا 
مهرجانات  في  مشاركتها  بفضل  والدولية، 
على  بعضها  وحــصــول  دولـــيـــة،  سينمائية 
ليلى« ألمــني سيدي  »أبو  كـ أساسية،  جوائز 
بومدين، و»مناظر الخريف« ملرزاق علواش، 
لحسان  الصحراء«  طريق   ،143« والوثائقّي 
فرحاني. من األعمال الجديدة، هناك »املوسم 
الـــخـــامـــس« ألحـــمـــد بـــن كـــامـــلـــة، و»صــلــيــحــة« 
ملحمد صحراوي، و»أرقو« لعمار بلقاسمي، 
قــاســم، واألخــيــر  و»هــيــلــيــوبــولــيــس« لجعفر 
»أوســـكـــار«  فـــي  لتمثيلها  الــجــزائــر  ــحــتــه 

ّ
رش

 تّم سحبه في 
ْ
أفضل فيلم أجنبي )2021(، لكن

»ظروٍف ما«. باإلضافة إلى أفالم  آخر لحظة لـ
نتجت في مناسبات ثقافية مختلفة، 

ُ
أخرى أ

»بن باديس« للسوري باسل الخطيب، و»دم  كـ
الـــذئـــاب« لــعــّمــار ســي فــوضــيــل، و»الـــدخـــالء« 
الالئحة  وتكتمل  حــازورلــي.  فوضيل  ملحمد 
ــارس« لــرشــيــد بن  ــطــ »نــجــم الـــجـــزائـــر« و»مــ بـــ
حـــــاج، و»جـــنـــيـــة« لــعــبــد الـــكـــريـــم بـــهـــلـــول. في 

الــصــاالت وبرنامج  إعـــادة فتح  عــن  حديثها 
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة، تــنــاولــت بــن دودوة 
ــثــيــر 

ُ
فــيــلــم »بـــن مــهــيــدي«، لبشير درايـــــس، امل

التواصل  الصحافة ومواقع  فت 
ّ
فتلق للجدل، 

ــة، وتــــــّم نــشــرهــا  ــلـــومـ ــعـ ــاعـــي هـــــذه املـ ــمـ ــتـ االجـ
ب الخبر، 

ّ
َكـــذ  درايـــس 

ّ
على قطاع واســـع. لكن

ط إلطالقه 
ّ
أّي مخط عــدم وجـــود  إلــى  مشيرًا 

في الوقت الحالي، بسبب عدم التوّصل إلى 
ــلــة 

ّ
ـــفـــاق بــيــنــه وبــــني الــجــهــة املــنــتــجــة، املــمــث

ّ
ات

بوزارتي املجاهدين والثقافة. وطلب درايس 
مـــن املـــســـؤولـــني، الـــذيـــن يــــرّوجــــون لــلــعــرض، 
ــف عــن »الــســخــريــة مــن الــجــزائــريــني«، 

ّ
بــالــتــوق

منذ  قة 
ّ
املعل للمسألة   

ًّ
حــال يعتبره  ما  مًا  ُمقدِّ

، إذا لم 
ْ
 ما. لكن

ًّ
3 أعوام: »ربما سيجدون حال

لــِك )يقصد وزيــرة  ، فاألفضل 
ّ

ُيعثر على حــل
 نــذهــب إلــــى املـــحـــاكـــم، كما 

ْ
الــثــقــافــة( ولــــي أن

هــو مــنــصــوص عــلــيــه فــي املــــادة األخـــيـــرة من 
 نترك القضاة واملحامني يقومون 

ْ
العقد، وأن

ــّم حــظــرهــا،  بــعــمــلــهــم. الــنــســخــة صــفــر، الــتــي تـ
مت للوزارة في 3 مارس/ آذار 2018. نحن 

ِّ
ُسل

حاليًا فــي 11 مـــارس/ آذار 2021 )يــوم أعلن 
املـــحـــّرر(. 3 ســنــوات، أليست  ـ  تصريحه هــذا 

كافية؟«.
أوشــــــــــــــــك »كــــــــــاتــــــــــب الــــــــــــدولــــــــــــة لــــلــــصــــنــــاعــــة 
هذا  وإلــغــاء  إقالته  قبل  السينماتوغرافية«، 
املنصب، على التوّصل إلى اتفاق مع املخرج 
ــه مــــن الــفــريــق   خــــروجــ

ّ
بــشــيــر درايــــــــس. لـــكـــن

الحكومي أعاد الخالف بني املخرج والسلطة 
 درايـــــــس ال 

ّ
 أن

ً
ــة ــفـــر، خــــاصــ ــى نــقــطــة الـــصـ ــ إلـ

مًا على وجــهــة نــظــره فــي أحــداث  يـــزال مصمِّ
التي  الرسمية،  الجهات  عكس  على  الفيلم، 
ــــرى، لتبقى  تــريــد تــغــيــيــر وقـــائـــع وحــــذف أخـ
تثير  مهيدي  بــن  العربي  الــثــوري  شخصية 
الــنــقــاش الــتــاريــخــي بـــني مـــؤّرخـــي الــجــزائــر 
وفرنسا، على خلفية دوره الكبير في الثورة، 
أيــدي العسكر، من  وتعذيبه وتصفيته على 
ــثــيــر 

ُ
دون االعــــتــــراف بــهــذه الــجــريــمــة؛ كــمــا ت

 أثار منذ سنوات جداًل كثيرًا، 
ْ
نقاشًا فنيًا، إذ

ـ الــذيــن يعتبرون  فــيــمــا يــبــقــى الــجــزائــريــون 
على  يتفّرجون  ـ  أيقونة  مهيدي  بن  العربي 

األحداث من بعيد، بانتظار اتفاٍق رسمي بني 
ها ُيتيح عرض الفيلم في صاالت 

ّ
الجهات كل

السينما.
رغم قرار الوزيرة إعادة النشاط السينمائي 
مهرجانات  اإلعــــادة  تشمل  ال  طبيعته،  إلـــى 
العربي«،  للفيلم  الــدولــي  )»وهــــران  السينما 
ــطــــي«(. الـــســـبـــب،  ــتــــوســ ــة لــلــفــيــلــم املــ ــابــ ــنــ و»عــ
 
ْ
بحسب الــوزيــرة، »ســوء التسيير دائــمــًا«، إذ
 يتحّمل الرؤساء 

ْ
ه من غير املعقول أن

ّ
ترى أن

ــوء تسيير  الـــجـــدد لــلــمــهــرجــانــات نــتــائــج ســ
كثيرة  ديــونــًا  تــركــت  الــتــي  السابقة،  اإلدارات 
عة على جهاٍت عّدة، ما سُيسّبب مشاكل 

ّ
موز

كــبــيــرة فـــي حــــال عـــودتـــهـــا. وتــعــكــف الـــــوزارة 
عـــلـــى إعـــــــداد دفـــتـــر شــــــروط جـــديـــد لــتــســيــيــر 
 
ّ
رة، فإن

ّ
املهرجانات. وبحسب املعطيات املتوف

ُمــدرجــة في  املــهــرجــانــات الكبيرة غير  عـــودة 
الــذي  الحقيقي،  السبب   

ّ
لــكــن الــراهــن.  الــوقــت 

املالية  امليزانية   في 
ٌ
الــوزيــرة، كامن لم تذكره 

التي ستستهلكها. هذا ال تقدر عليه ميزانية 
لذا،   .

ً
الثقافة والفنون، الضعيفة أصال وزارة 

ارتكزت الوزيرة على حّجة »سوء التسيير«، 
حّجة  يــكــون   

ْ
أن يمكن  ال  ه 

ّ
لكن فعليًا،  الــقــائــم 

ثقافية  واجهة  ُيعتبر  كــان  مهرجان،  ف 
ّ
لتوق

وفنية مهّمة للجزائر.
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إعادة الحياة 
السينمائية إلى طبيعتها 

باستثناء المهرجانات

روايات تحرِّض على 
ُصنع أفالم عّدة في 

مخيّلة قّرائها

نديم جرجوره

في عزلٍة منزلية، تفرضها إجراءات معطوبة 
ــي كـــورونـــا، فــي بــلــٍد منكوٍب 

ّ
لــلــحــّد مــن تــفــش

كــلــبــنــان، يلجأ الــنــاقــد، بــني حـــنٍي وآخــــر، إلــى 
لــقــراءة أو إلعــادة  روايـــات، عربية وأجنبية، 
قــــراءة مــا تحتويه مــن حــكــايــات وانــفــعــاالت 
ــٌس، كــُمــشــاهــدة فيلٍم 

ّ
ة ُمــتــنــف ــــوال. الـــقـــراء وأحـ

أو مــســلــســٍل تــلــفــزيــونــي، وُمــشــاهــدة األخــيــر 
نــــادرة. الــقــراءة متعة، فــروايــات عـــّدة تنفتح 
عــلــى ُصـــور ولــقــطــاٍت تــوِهــم قــارئــهــا بعوالم 
تـــهـــا وبــعــد  ــن ـ أثـــنـــاء قـــراء

ّ
ســيــنــمــائــيــة، يــتــفــن

ض على  ة ـ في ابتكارها. روايــات تحرِّ القراء
ُصنع فيلٍم في مخّيلة قارئها، وعلى الذهاب 
بعيدًا في أحالم يقظة، تمنحه مساحة كبيرة 

الختراع متخّيٍل خاصٍّ به.
ُيــفــيــدان  كاتبيها  وتسمية  الـــروايـــات  تــعــداد 
الـــقـــراءة أواًل،  ، فــالــنــاقــد مــعــنــّي بمتعة 

ً
قــلــيــال

وبإمكانية ممارسة دوٍر ُيفترض به )الدور( 
كهذا،  لتمريٍن  دافـــٌع  العزلة  لغيره.  يكون   

ْ
أن

 تــحــدث زمـــن عــزلــٍة طــاغــيــٍة، أو 
ْ
ة ـ إن والـــقـــراء

 احتمال ُصنع 
ّ
ـ تقول إن لحظة رخاء مفقود 

فيلٍم فــي مخّيلة قـــارئ أكــبــر وأعــمــق مــن أّي 
به.   ُيسبِّ

ْ
أن  آخــر 

ّ
فــن احتماٍل آخــر، ُيمكن ألّي 

 عــلــى فــعــٍل 
ٌ
فـــال الـــلـــوحـــة الــتــشــكــيــلــيــة قـــــــادرة

ارتكابه  كهذا؛ وال نّص مسرحّي يتمّكن من 
إلى  حّوِله 

َ
ت ركائز   ،

ً
أصــال )الفعل(، المتالكه، 

عمٍل على خشبٍة؛ وال قصيدة واحدة تسمح 
بكلمٍة  املحّصنة  باختراق جمالّياتها،  ألحٍد 
ها )القصيدة( 

ّ
أو شكٍل أو تعبيٍر أو بوح، ألن

 
ْ
ُيــمــكــن ألي ُصـــــــَوٍر أن ـــه، وال 

ّ
ســـّيـــدة هــــذا كـــل

كهذه  أمثلٍة  اختيار  بهائها.  من  تبلغ شيئًا 

ِقَيٍم، جمالية وحّسية وسجالّية،   من 
ٌ

منبثق
مــســرحــّي وقصيدة.  ونـــّص  لــوحــة  تصنعها 
 تمّيز تلك الجماليات عن فوضى عارمة 

ٌ
أمثلة

ــّج بـــهـــا لــــوحــــات ونــــصــــوص وقـــصـــائـــد،  تـــضـ
تبقى على  ها 

ّ
لكن كــثــيــرة،  أزمــنــٍة  فــي  صنع 

ُ
ت

وسذاجتها  خوائها  لشّدة  الهامش،  هامش 
وسطحّيتها. الروايات املقصودة تندرج في 
العربّي،  األجمل واألهــّم. ففي لبنان والعالم 
 يبقى 

ْ
ــات جــمــيــلــة ومــهــّمــة، وإن ــ ــكــتــب روايــ

ُ
ت

تداول غير 
ُ
تداول، وكثرة امل

ُ
 من امل

ّ
عددها أقل

نــافــٍع وغــيــر قـــادٍر على إثـــارة اهــتــمــاٍم بــه، أو 
حشريِة متابعٍة له.

قـــراءة شخصّية  هــذا غير معنّي بنقٍد. هــذه 
ــاٌس ذاتـــــــّي، يــجــد فـــي الـــروايـــة  ــســ بــحــتــة. إحــ
 الروايات طبعًا( تمرينًا على قراءة 

ّ
)ليس كل

واالنفعال معًا  العقل  إعمال  مختلفة، وعلى 
فــي مــواكــبــة مــســارات، ومــرافــقــة شخصيات، 
إلــى خفايا  التنّبه  أحـــواٍل، كما في  ومعاينة 
وبواطن واحتياالت. إعمال العقل واالنفعال 
اختراع ُصور  في   

ً
رغبة أحيانًا،  ُيشِعل،  معًا 

سينمائية، تتكامل في مخّيلة الناقد القارئ، 
بحثًا عن بناٍء فيلمّي ُيشبع بعض حماسٍة 

وانجذاٍب إزاء الرواية.
إلحاحًا على  أكثرها  كــهــذه عــديــدة.  روايـــات 
ابــتــكــار مــتــخــّيــل ســيــنــمــائــّي لــهــا، خصوصًا 
 
ً
ــنـــّوع شــكــال ــتـ ــاء الــلــبــنــانــي املـ ــوبــ فـــي زمـــــٍن الــ

ع عــلــى 3 أجــــــزاء بــعــنــوان 
ّ
ــوز ــتــ وتـــخـــريـــبـــًا، تــ

واحد: »بيروت مدينة العالم« )ربيع جابر(. 
 وجغرافيا وعــمــارة وأنـــاس وأحـــداث 

ٌ
تــاريــخ

تـــروي بناء  ومــســارات ومــشــاعــر وتفاصيل، 
قرأ 

ُ
 ت

ٌ
مدينٍة، وتسرد تحّوالٍت وأحوااًل. حكاية

مرارًا بشغف باحٍث عن أماٍن يقيه شّر موٍت، 
واملـــوت وشـــّره يصنعان يوميات عــيــٍش في 
 تبعث على متعة فرجة، 

ٌ
بؤس ورماد. حكاية

 
ٌ

تمنحها كلمات وجمل وسرد وبناء وتوليف
أن  اليوم عن  رائــع، عن مدينٍة تعجز  كتابّي 

تكون مدينة.
كتب عــن بــيــروت الــيــوم، 

ُ
ـــرى، أي روايـــة ست

ُ
ت

فيبتكر قارئها الناقد ُصورًا سينمائية لها، 
وعنها؟

أّي رواية سُتكتب عن بيروت اليوم؟

بعد عاٍم على اإلغالق 
التام، قرّرت وزارة الثقافة 

الجزائرية إعادة فتح 
أبواب صاالت عّدة في 12 

والية، وإطالق العروض 
التجارية لـ14 فيلمًا

أخبار
◆ ال يزال كثيرون ينتظرون إعادة فتح أبواب 

الصاالت السينمائية في لبنان، بعد إغالقها 
ي وباء كورونا، 

ّ
منذ أشهٍر طويلة بسبب تفش

شاهدة أفالٍم لبنانية حديثة اإلنتاج، بعضها 
ُ
مل

رًا، وللمّرة األولى دوليًا، في 
ّ
معروٌض مؤخ

»مهرجان برلني السينمائي«،  الدورة الـ71 لـ
قامة افتراضيًا بني 1 و5 مارس/ آذار 2021. 

ُ
امل

ورغم هذا، فإّن البعض يعتقد أّن عودة الصاالت 
إلى العمل لن تعني بالضرورة إطالق عروضها 

بات السوق، 
ّ
التجارية، فالتوزيع محكوم بمتطل

التي تعاني كثيرًا جّراء اإلغالق التام والطويل. 
بعض هذه األفالم: »دفاتر مايا« للثنائي جوانا 

حاجي توما وخليل جريج، و»أعنف حّب« 
إلليان الراهب، و»ع أمل تجي« لجورج بيتر 

 All Of Your Stars Are But Dustبربري، و
On My Shoes لهايغ أيفازيان.

علن 
ُ
◆ في 11 إبريل/ نيسان 2021، ت

»األكاديمية البريطانية لفنون السينما 
والتلفزيون« جوائز »بافتا«، في نسختها 

»أوسكار«  الـ74. والجوائز مرادف بريطاني لـ
علنت 

ُ
هوليوود و»سيزار« فرنسا. وقبل أيام، أ

ها، فنال 
ّ
الترشيحات الرسمية في الفئات كل

»روكس« للبريطانية ساره غافرن واألميركي 
»نومادالند« للصينية األصل كلوي تشاو 

 واحد منهما 7 
ّ

 ُمنح كل
ْ
أكثر الترشيحات، إذ

ترشيحات، معظمها في الفئات األساسية، 
كأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تمثيل 

نسائي. ويروي »روكس )Rocks(« قّصة 
ب 

َّ
لق

ُ
دعى أولوشوال، وت

ُ
مراهقة بريطانية ت

ت عنها والدتها في لندن، فبات 
ّ
بروكس، تخل

عليها الدفاع عن نفسها وعن شقيقها 
في يوميات العيش في بؤس وشقاء. أما 

»نومادالند«، فيروي حكاية امرأة تقوم برحلة 
في الغرب األميركي، بعد تعّرضها ملصائب 

ى جّراء األزمة االقتصادية.
ّ
شت

◆ أعلن »مهرجان ماملو للسينما العربية 
)السويد(« أسماء أعضاء لجنتي تحكيم 

مسابقتي األفالم الروائية الطويلة والقصيرة، 

قامة افتراضيًا 
ُ
شاركة في الدورة الـ11، امل

ُ
امل

بني 6 و11 إبريل/ نيسان 2021: تضّم األولى 
املخرجة الفلسطينية نجوى نجار، واملخرجة 

واملمثلة السعودية فاطمة البنوي، والتلفزيونية 
اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست املصري 

تامر حبيب؛ بينما تضّم الثانية املخرجتني 
واملنتجتني اللبنانية مانو نّمور واملصرية ماغي 

أنور، والناقدين الجزائري فيصل شيباني 
والبحريني طارق البحار، واملمثل اإلماراتي 

منصور الفيلي.

صاالت الجزائر 
مفتوحة

عودة الروح بعد عاٍم من الهجران

بيروت 2020: أي رواية ُتكتب؟ أي فيلم يُصنع؟ )فرانس برس(

أنا ناشطة نسوية من دون تنازل. أْن أكون ناشطة نسوية، يعني 
طاِلب بالتساوي في الحقوق والرواتب. بعد هذا، 

ُ
 بساطة أْن أ

ّ
بكل

أنا بالفعل أدافع عن التعّددية في األفكار ووجهات النظر. ال أحّب 
صات وتبسيط املواضيع. ما ُينقذنا كامٌن في 

ّ
اإلمــالءات وامللخ

اح القربى واالغتصاب والسكوت، 
ّ
التعقيدات. أما بخصوص سف

 ُيطرح بالتأكيد. هذا خارج النقاش.
ً
فهذا ليس سؤاال

مارينا فويس

أّن مفردة »مستحيل«  تأكيد على  )الــصــورة( هي  كلوي تشاو 
ع أْن نتعّرف إليها 

ّ
غير موجودة في قواعد السينما. من كان يتوق

مني إياها إخوتي«، رغم إنجازه 
ّ
عبر رائعتها »األغنيات التي عل

ها معه وبعده 
ّ
أن ع 

ّ
يتوق الـــدوالرات«؟ من كان  »حفنة قليلة من  بـ

صبح إحدى أكثر املخرجات جذبًا لنا بأفالمها؟
ُ
ست

تييري شاز

سبي، تمثيل إيما ستون وإيما تومبسون 
ّ

Cruella لكريغ غيال
ومارك سترونغ وإميلي بيكام )الصورة(: في سبعينيات القرن 
الـ20 في لندن، وفي خضم حركة »بانك روك«، صّممت استيال، 
الفنانة املوهوبة واملحتالة، على ُصنع اسٍم لها في عالم املوضة. 
يــوم، تنتبه فون  تلتقي بشابني بارعني في االحتيال. لكْن، ذات 
لقائها  إلــى  بــاألزيــاء، فتسعى  الخاّصة  إلــى تصاميمها  هيلمان 

للعمل معها.

بــيــك  ــــد  ــــونـ روزمـ تــمــثــيــل  ْبــــالكــــســــون،  لـــجـــي   I Care A Lot
)الــصــورة( وأيـــزا غونزاليس وديـــان ويــســت: مــا إْن تكتشف أّن 
ــرارًا« ربما  ــ ألحــد تــالمــيــذهــا، الــذيــن يبلغون أعــمــارًا كــبــيــرة، »أسـ
فيدها الحقًا، حتى تنكّب مارال غرايسن على التفكير بوسيلة 

ُ
ت

إلى جانب  »الخطرة«، فيظهر مكرها  األســرار  تلك  للعثور على 
ذكائها في فضح املستور.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 29 March 2021
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