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فيلم أو مخرج
عن «أفضل»
ٍ

ٌ
مسلّية
لعبة ُ
ٍ
سهرات عابرة
في

يُسأل كثيرون عن أفضل
خرج لهم في
فيلم أو ُم
ٍ
ٍ
عام فائت ،أو في أعوام
ٍ
عدة ،ما يُثير نقاشًا
سابقة ّ
حول مفهوم «األفضل»،
ومدى تأثيراته
نديم جرجوره

ي ـ ـس ـ ــأل الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض ،ف ـ ـ ــي س ـ ـ َهـ ــرات
َ
ّ
فيلم ُمشاهد
متنوعة ،عن أفضل
ٍ
ـام منصرم ،أو عــن أفضل
خـ ُـال ّ عـ ٍ
ٍّ
سينمائي
حبه ،أو عــن أفـضـ ِـل
ـرج ي
ٍ
فيلم ملـخـ ٍ
منصرم ،أو في أعوام سابقة ّ
عدة ،أو
عام
في ٍ
في تاريخ اشتغاله« .األفضل» سمة أساسية
ألسئلةٍ كهذه ،يرغب طارحوها حديثًا عابرًا،
ً
نقاش حول الفيلم أو املخرج.
أو مدخال إلى
ٍ
ّ
ورغـ ـ ــم أن طـ ــرح الـ ـتـ ـس ــاؤالت يـ ـح ــدث غــالـبــا
ُ
ِّ
ّ
ـرات ،تـضــم مـعــارف وأصــدقــاء ،تعبر
فــي س ـهـ ٍ
َ
اإلج ــاب ــات ،ومـعـظـمـهــا ُم ـقــت ـضـ ٌـب ،عــن عالقة
تـكــون انفعالية أكـثــر منها نقدية .أمــا جعل
ً
مدخال إلى نقاش ،فحدوثه ٌ
نادر،
التساؤالت
ٍ
ْ
ُ
ّ
تتسرب متعة إلى سهر ً ٍة ،فتزداد
وإن يحدث،
ُ
ُ
املتع فيها ،أو تصبح السهرة ممتعة فعليًا.
ّ ْ
ّ
منطقي ،إن يكن
لكن ً ســؤال «األفـضــل» غير
ّ
لعبة موزعة بني سؤال وجواب ،أو ال .اإلجابة
الفعلية تعجز عن حسم ّ مسألةٍ كهذه ،رغم
ّ
ّ
أن كثيرين ،وبعضهم نــقــاد ،متمكنون من
حـســم اإلج ــاب ــة ،فحماستهم للسينما داف ـ ٌـع
ّ
بسينمائي أو
لهم إلــى بـلــورة عالقة متينة
ـال ،يـصـعــب مـعـهــا تـبـيــان
ـوع أو بــاش ـت ـغـ ٍ
ب ـن ـ ٍ
مخرج
اشتغال
ـي
ـ
ف
ـع
ـ
ج
ـرا
ـ
ت
أو
خطأ
أو
خلل
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ّ
محبوب إلى ّ
خلل
كل
من
له
فيلم
تجريد
حد
ٍ
ٍ
ٍ
أو خطأ أو تراجع؛ أو باألحرى إلى ّ
حد تبرير
ٍ

ّ
شرس عن
بدفاع
خلل أو خطأ أو تراجع،
كل ٍ
ٍ
ٍ
ّ
السينمائي املـحـبــوب ،وعــن اشتغاالته
هــذا
ّ
شيء.
وأفالمه ومسالكه ،رغم كل
ٍ
ضــل» هــذا غير شبيهٍ بـلــوائــح تنشرها
«األف ـ
ص ـ ـحـ ـ ٌـف وم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـات ومـ ـ ــواقـ ـ ــع ومـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات
ّ
ـام
ـام فــي عـ ٍ
إعــامـيــة ،تتضمن «أفـضــل  10أف ـ ٍ
م ـن ـصــرم» ،أو «أف ـضــل  100فـيـلـ ٍـم فــي تــاريــخ
جــديــد» 3 ،أغسطس/
السينما» («الـعــربــي الـ ٌ
ْ
آب  .)2020ه ــذا ُم ـخ ـت ـلــف« .األف ـ ـضـ ــل» ،وإن
ُي َّ
حدد في تلك السهرات بفترة ّ
معينة أحيانًا،
ّ
غـيــر مـعـنــي بـتـلــك ال ـل ــوائ ــح ،ب ـقــدر م ــا يـهــدف
الـتـســاؤل عـنــه إل ــى مـعــرفــةٍ عــاديــة عــن عالقة
ُ
فيلم
أحدهم بالسينما ،الذي يسأل عن أفضل ٍ
َ َ
ُمشاه ٍد قبل أيام ،أو قبل «ألف ٌعام».
ُ
س ـ ــؤال «األف ـ ـضـ ــل» ه ـنــا م ـن ـب ـثــق م ــن تـقـلـيـ ٍـد،
ّ
ُمــت ـبــع ل ــدى كـثـيــريــن ،ي ـقــول بـفـيـلـ ٍـم واحـ ـ ٍـد أو
ّ
واحد ،غالبًا .لذا ،تصعب اإلجابة.
بسينمائي
ٍ
الـفـيـلــم ال ــواح ــد غـيــر م ــوج ــود ،والسينمائي
ّ
ال ــواح ــد ُي ـنـ ِـجــز أف ــام ــا ل ــن ت ـك ــون كــل ـهــا ذات
ســويــة جـمــالـيــة واح ـ ــدة .تـفـضـيــل فـيـلـ ٍـم على
أفالم كثيرة لن يبقى على حاله «إلى األبد»،
ُ ٍ
فمشاهدته عند عرضه تختلف أحيانًا عن
ُمشاهدته ّ
وظروف أخرى.
أوقات
مجددًا ،في
ٍ
ٍ
ـان ،يعرضه للمرة
ُمـشــاهــدة
فيلم فــي مـهــرجـ ٍ
ٍ
األولـ ــى عــامل ـيــا ،تـخـتـلــف ع ــن مـشــاهــدتــه بعد
مهرجان آخر.
فترة ،في عرض تجاري أو في
للناقد مشاعر ٍ وانطباعات وتفكيرّ ٍ ،
تتبدل
أح ـيــانــا عـنــد ُم ـشــاهــدة أخـ ــرى لـفـيـلـ ٍـم واح ــد،
وعند مشاهدات أخرى أيضًا.
هـ ـ ــذا لـ ــن ي ـن ـف ــي الـ ـج ــان ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي .امل ـه ـنــة
ـدرب على ّ
تنبه ن ـقـ ّ
ُت ـ ِّ
ـدي ،لــن تـحــول املشاعر
ّ
ُواالنـ ـطـ ـب ــاع ــات دون ب ـ ـ ـ ــروزه .لـ ـك ــن ظـ ــروف
املـشــاهــدة أســاسـ ّـيــة فــي الـنـظــرة األول ــى ،كما
ٌ
ـرات الحـ ـق ــة ،وامل ـ ـ ــزاج ال ـن ـق ــدي قــابــل
ف ــي نـ ـظ ـ ٍ
ّ
ـت يمنح الناقد معرفة
للتبدل مــع مــرور وقـ ٍ
واختبارات إضافية،
إضافية ووعيًا إضافيًا
ٍ
ُ
وللمشاهدات الكثيرة ٌ
دور في تطوير الوعي
ّ
املـعــرفــي لــديــه .ه ــذا كــلــه لــن يـمـنــع نــاق ـدًا من

إخراج غير متساوية (آن ـ كريستين بوجولو /فرانس برس)
كلينت إيستوود :جماليات
ٍ

هناك ّ
نقاد غير
مهتمين بـ«األفضل»
ّ
وغير منغمسين فيه
رؤي ــة نقدية ،تـكــون أس ــاس رأي ــه وانفعاالته
وانـطـبــاعــاتــه .ه ــذا كـ ّـلــه أيـضــا لــن ي ـ ّ
ـؤدي إلــى
ُ ٌ
تغيير ،أحيانًا ،فبعض األفــام ت َحف ،تحفر
ٍ
مخيلة ناقد وانفعاالته ّ
عميقًا في ّ
وتأمالته،
ٍ
فيلم أو عن
مــا يجعله صلبًا فــي دفــاعــه عــن
ٍ
سينمائي .ودفــاعــه الـتــزام وت ـ ّ
ّ
ـورط ،ثقافيان
ّ
وفــن ـيــان وأخ ــاق ـي ــان ،فــي عــاقــة متينة بني
ٍّ
وسينمائي.
وفيلم ،أو بني ناقد
ناقد
ٍ
ٍ
ُ ّ
لوقت قليل،
ية،
سل
م
لعبة
«األفضل»
يبقى
لذا،
ٍ

ّ ّ
ّ
مهتمني بها ،وغير منغمسني
مع أن نقادًا غير
فيها ،وغير موافقني على ممارستها .بعض
ّ
ال ـنــقــاد ينسحب مــن ال ـت ـســاؤل ،ويـمـتـنــع عن
ّ
ّ
اإلج ــاب ــةْ ،فـلـكــل فـيـلـ ٍـم وق ـتــه ،ول ـكــل ُمـشــاهــدة
ْ
ظروفها ،إذ ُيمكن لكلينت إيستوود أن ُيخرج
أفالمًا ّ
عدة متتالية ،تمتلك جماليات باهرة،
ِّ
بهتان وبساطة
ثــم ُيحقق فيلمًا يسقط فــي
ٍ
ّ
وارتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات .ورغ ـ ـ ــم أن ل ـي ــوس ــف شــاهــن
ّ
عشرات األفالم ،قلة منها تبدو «أفضل» من
ـاق سنني مديدة،
غيرها ،و«األفضل» ّ هذا بـ ٍ
مــن دون تـنــاســي أن «األف ـض ــل» ا ْلـقـلـيــل لن
َ
ي ـكــون ُمـشـتــركــا بــن كـثـيــريــن .وإذ ُيـشــاهــد
ٌ
بشغف ،يحاول اللحاق
فيلم لغسان سلهب
ٍ
ّ
ُ
بشغف امل ـخــرج بالسينما ،ف ــإن مشاهدته
ُم ـجـ ّـددًا ربـمــا لــن تمتلك الحماسة نفسها،
أو ربـمــا تمتلكها ،وأحـيــانــا بحماسة أكبر
ـف أقـ ــوى .و«امل ــواط ــن ك ــاي ــن» ()1941
وش ـغ ـ ٍ

سينمائي لألرشيف
«راديوغراف عائلة» انتصار
ّ

ٍ
إيراني
جمال
صور توثّق احتضا َر
ّ
ُ
قيس قاسم

ف ــي وث ــائ ـق ـ ّـي فـ ـي ــروزه خ ـس ــروان ــي (،)1971
«راديوغراف عائلة» ( ،)2020تخترق األشعة
السينية جلد املجتمع اإليراني وخاليا لحمه،
لتكشف كسورًا أحدثها االنقسام املجتمعي
ُ
ظهر
هيكلها الـعـظـمــي ،ولت ِ
والـسـيــاســي فــي ً
أوج ـ ــاع ـ ــا م ـن ـس ـح ـب ــة ع ـل ــى ع ــائ ـل ــة امل ـخ ــرج ــة
ّ
وط ـفــول ـت ـهــا .ف ــي س ــن ال ـن ـضــج ،وع ـبــر ذاك ــرة
ُم ّ
استرجاع
رممة بصريًا ،تحاول خسرواني
ّ
ُ
بيت ،كان يمكن تجنب
طفولة شهدت انهيار ٍ
انـ ـهـ ـي ــاره ،لـ ــوال ذلـ ــك االنـ ـفـ ـص ــال ال ـ ـحـ ـ ّ
ـاد بــن
ّ
تيارين ،ديني وعلماني ،تنقل بينهما بلدها
إيـ ـ ــران ،وج ــرف ــت س ـيــولــه (االن ـف ـص ــال) حـيــاة
والديها بفعل ّ
قوتهما (التياران).
إلى األرشيف تنتصر فيروزه خسرواني .به
ُ
ُ
ـور فوتوغرافية
تعيد ترميم
ذاكرتها .بـ ّـصـ ٍ
ُ
قديمة ،وتسجيالت مصورة بكاميرا سوبر
 8مم ،تكتب تاريخًا شخصيًا وسيرة عائلة.
ب ـحــوارات ُم ّ
تخيلة بــن والــديـهــا (كتابتها،
ّ
الصوتي الرائع فللممثلة سهيلة
أما اإللقاء
ُ
غولستاني) ،تحيي بها وجودهما .تمنح
ِ
يتحمالن ّ
ّ
قوة األشعة
الصورة دمًا ولحمًا،
الـسـيـنـيــة ،املـسـتــوحــاة تـعــابـيــرهــا املـجــازيــة
مــن عـمــل والــدهــا كطبيب أش ـعــة ،درس في
سويسرا ،في ستينيات القرن الـ ،20ثم عاد
إلى إيران.
ُ
ع ـلــى م ــا ت ـحــدثــه ال ـكــام ـيــرا (ت ـصــويــر محمد
ـراك ف ــي الـنـسـيــج
رض ــا جــاهــان ـب ـنــاه) م ــن حـ ـ ـ ٍ
املـكــانـ ّـي الـجــامــدُ ،يـتـ َـراكــم الكثير مــن معمار
السرد البصري املتخ ّيل لعالقته بوالدتها؛

صور ٌ قديمة
ُ
صورة
م
ّ
وتسجيالت ُ
تكتب تاريخًا عائليًا
فيروزه خسرواني :جماليّة االستعانة باألرشيف (أندرياس رانتز)Getty /

اجتماعي
ّ
جديد أمير رمسيس :حظرٌ
القاهرة ـ العربي الجديد

«حظر تجول» ٌجديد املصري أمير رمسيس
( ،)1979معروض للمرة األولــى في الــدورة
ال ــ 2( 42ـ  10ديسمبر /كانون األول )2020
لــ«مـهــرجــان الـقــاهــرة السينمائي الــدولــي».
عــن دوره ــا فيه ،تنال إلـهــام شاهني جائزة
أفضل ممثلة ،مناصفة مع الروسية ناتاليا
بافلينكوفا ،عن دورها في «مؤتمر» إليفان
آي .تفردوفسكي.
«عند سماع عبارة «حظر تـجـ ّـول» ،يتبادر
ّ
إلــى الــذهــن أن الفيلم ،حــامــل هــذا الـعـنــوان،
يتناول موضوعًا سياسيًا بامتياز» ،كما
ْ
ف ــي ت ـق ــري ـ ٍـر ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» .لـكــن

س ـيــس يـسـعــى إل ــى مـعــايـنــة ح ـظـ ٍـر آخ ــر،
رم ـ ّ
يتمثل بــوضـ ٍـع اجتماعي ،بتناوله جريمة
قـتــل تــرتـكـبـهــا «زوجـ ــة مـظـلــومــة» ،و«تــدفــع
ثمنها غاليًا» .األحــداث تجري فعليًا أثناء
ـروض عـلــى امل ـصــريــن من
حـظــر ت ـجـ ّـول م ـف ـ
ٍ
السلطة الحاكمة ،بعد إسقاطها «جماعة
اإلخوان املسلمني» عام  ،2013مع ّأن ّ
القصة
ّ
مبتعدة كليًا عن «ثــورة  25يناير» (،)2011
وتداعياتها ومساراتها.
رمسيس لــ«فــرانــس ب ــرس» ،عن
يقول أمير ّ
فكرة الفيلم ،إنــه يشعر ،عند تطبيق حظر
ال ـت ـجـ ّـول ،ب ــ«االخ ـت ـن ــاق» ،ال ــذي يــدفـعــه إلــى
التساؤل« :كيف يمكنني التواجد  12ساعة
مكان مغلق ،مع شخص غير راغـ ٍـب في
في
ٍ

ٌ
مواجهته» .هذا التساؤل عامل أساسي في
تـطــويــر «ف ـكــرة اخـتـيــار ه ــذا الــزمــن تحديدًا
لـســرد أح ــداث فـيـلـمــه» ،ال ــذي يـســرد حكاية
امـ ــرأة مـسـجــونــة لـ ــ 20عــامــا بـسـبــب جريمة
ْ ُ
قتل زوجها ،من دون أن تفصح البنتها عن
أسباب الجريمة ،بهدف حمايتها من حقيقة
ّ
ّ
متحرشُ ،يسيء معاملتها.
مرة :والدها
بداية كتابة السيناريو عائدة إلى عام ،2017
بعد متابعة رمسيس في الصحف لقضايا
ّ
عـ ّـدة متتالية عــن العنف ضــد امل ــرأة« :كلها
يجمعها شيء واحــد :الصمت» ،كما يقول،
ّ
ّ
التحرش واالغتصاب
ُمضيفًا أن «قضايا
وال ــزن ــى ،ف ــي املـجـتـمــع امل ـص ــري أو الـعــربــي
ّ
تتحول إلى جرائم
(املحافظ) ،تنفجر عندما

ألورسـ ـ ــون وي ـلــز يـبـقــى ف ــي املــرت ـبــة األول ــى
ف ــي  5اس ـت ـطــاعــات رأي مـتـتــالـيــة للمجلة
البريطانية «ســايــت أنــد ســاونــد» ،التابعة
ل ــ«م ـع ـهــد الـفـيـلــم ال ـب ــري ـط ــان ــي» ،ح ـتــى عــام
ّ
سلبية
انتقادات
 :2012هل يحول هذا دون
ٍ
ّ
لنقاد ومهنيني ُ
ومشاهدين «سينيفيليني»،
حني وآخر؟
تظهر بني ٍ
«األف ـضــل» مسألة شخصية بحتة ،كلوائح
«أفضل  10أفالم في العام املنصرم» ،املنشورة
ّ
أو «أف ـض ــل  100ف ـي ـلـ ٍـم في
ن ـهــايــة ك ــل س ـن ــة،
ّ ُ
تاريخ السينما» .لكنها تصبح ،أحيانًا ،لعبة
ُ ّ
ـاءات ،ال أك ـثــر ،رغــم
ـرات ولـ ـق ـ ٍ
م ّـســلـيــة فــي س ـهـ ٍ
ُ
منخرط
كترث بها ،وغير
أن البعض
ٍ
غير م َ ٍ
ّ
ّ
ُ
البعض غير متردد في
فيها؛ ورغم أن بعض
ِ
ّ
ـؤال كهذا ،بالقول إن «أفضل
اإلجابة على سـ
ّ
األفالم تلك التي لم ٍ ُت َ
نجز بعد» ،ولعل «أفضل
ً
املخرجني قاطبة ذاك الذي لم يولد بعد».

أفالم جديدة

وب ــالـ ـت ــولـ ـي ــف (ف ـ ــرهـ ـ ـن ـ ــاز ش ــريـ ـف ــي وج ـي ــا
إي ـبــاك ـت ـشــي وراي ـ ـنـ ــر أم .تــري ـن ـك ـلــر) وع ـل ـيــه،
ُي ـقــام الـهـيـكــل السينمائي ُمـتـمــاســك الـبـنــاء،
املـجـبــولــة ح ـجــارتــه ب ــرؤي ــة إخــراج ـيــة ثاقبة
لــزمـ ٍـن شـهــد انـقــابــا فــي تــاريــخ بـلــدهــا .إلـيــه،
عــادت خسرواني عبر مــآالت حياة والديها،
وتعاملت معه رغم قسوته ،من دون انفعاالت
ّ
الحزن احتفظت به لنفسها،
حادة أو غضب.
ّ
ّ
ّواع ـت ـبــرت أن مــن حــقـهــا الـتـعـبـيــر عـنــه طاملا
ُّ
ـرد أرادت ـ ــه ناعمًا
أن ــه شـخـصـ ٌّـي ،ال ي ـخــل ب ـسـ
ٍُ
ومتوافقًا مع نظرة طفلةٍ  ،لم ّ تــدرك تمامًا ما
ْ
كان يجري حولها .طفلة تمنت أن تبقى في
ْ
وأن ّ
ّ
يحبها الـطــرفــان :األم املتدينة
الــوســط،
واألب العلماني.
تاي ّ
زواج األب حسيني باألم ّ
تم عن ُ«بعد».
ف ــي زي ـ ــارة ل ــه إل ــى طـ ـه ــران ،رآهـ ــا م ــن بـعـيــد.
ِّ
أحـ ّـبـهــا ،وطـلــب الـ ــزواج مـنـهــاُ .رت ـبــت مــراســم
ال ــزواج بغيابه .لم يحضر بنفسه النشغاله
بـعـمـلــه ف ــي جـنـيــف .انـتـقـلــت إل ـي ــه ،ه ـنــاك في
ّ
املتحرر ،بعد استشارة رجل
البلد األوروبــي
ّ
دين ّ
ّ
(سيد) عن مدى ّصحة القرار .القصة ال
تخلو من غرائبية ،لكنها تتوافق مع عادات
َ
وتـقــالـيــد ،ت ـبـ ّـررهــا ش ـ ّـدة «ت ـشـ ُّـيــع» عائلتها.
ال ـغــرائ ـب ـيــة كـشـفــت وجـ ــود ت ـيــار دي ـنــي قــوي
كــامــن ف ــي أع ـم ــاق مـجـتـمــع ،ظ ــاه ــره علماني
غربي الثقافةّ ،في زمن الشاه.
ف ــي ج ـن ـيــف ،وف ـ ــر ل ـهــا الـ ـ ــزوج ح ـي ــاة ج ـيــدة.
أراد ّ
تكيفها وإع ــادة تكوينها وفــق عقليته
ُّ
ّ
الغربية .كان كلي الثقة بصحة عامله املنفتح
ّ
على ثقافة سويسرية ،لم تتعلم منها سوى
َ
ك ـل ـمــة «مـ ـسـ ـي ــو» .بــاط ـن ـهــا ُدال ع ـل ــى ت ـسـ ُّـيــد
وسيطرة ثقافية غير ُمعلنة .نطقها بفارسيةٍ
ُ
ٌ
ـول
ثـقـيـلــةٍ تـعـبـيــر عــن اسـتـُجــابــة م ـلـ ِـزمــة وق ـبـ ٍ
بعالم آخر .في العمق ،يشعرها التوافق معه
«معاص».
بـ«إثم» وبارتكاب
ٍ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

قتل .الفعل نفسه غير ُم َّ
جرم مجتمعيًا بما
يتناسب مــع حجم الـجــريـمــة» .ويشير الى
سعي ٍّأم إلى تبرير محاولة ابنها اغتصاب
ّ
أخته ،فيقول« :هذا املوقف مستفز لي أكثر
م ــن الـفـعــل نـفـســه .ه ــذا الـتـبــريــر املجتمعي
ٌ
سؤال يؤرقني».
ّ
تأخر إنجاز الفيلم ُ(يشارك فيه الفلسطيني
ك ــام ــل الـ ـب ــاش ــا)  3أعـ ـ ـ ــوام ،الن ـش ـغ ــال أم ـيــر
ّ
الفنية لـ«مهرجان الجونة
رمسيس بإدارته
السينمائي»ُ .يذكر أن عرضه في الصاالت
املصرية بدأ في  23ديسمبر /كانون األول:
ٍّ
ً
تمن ْأن ُي ّ
غير الفيلم نظرة املجتمع أوال
«لي
ُ
إزاء قضايا االنتهاكات الجنسية ،كي يمكن
مواجهتها قانونيًا».

¶ َ The Midnight Skyلجورج كلوني
ً
تمثيال وإخراجًا ،مع فليسيتي جونز
(الصورة) وديفيد أويلوو :الزمن
ّ
متقدم على الزمن الحالي ،فأحداث
هذا الفيلم ،املنتمي إلى الخيال
العلمي ،تدور عام  .2049أوغسطني
عال ٌم يبقى لوحده في ّ
مقر علمي
ِ
ً
في القطب الشمالي ،محاوال فعل
املستحيل ملنع رائدة الفضاء سولي
العودة إلى األرض،
ورفاقها من
ً
ّ
ّ
كوكبية غامضة
ألنه ُيدرك أن كارثة
ستحدث قريبًا.

ْ
¶  Happiest Seasonلكليا دوفال
(الصورة) ،تمثيل كريسنت ستيورات
وأليسن ْب ِري:
وماكنزي ديفيس
ّ
ّ
ّ
عائلي ،تتمنى شابة
احتفال
أثناء
ٍ
ْ
أن توافق حبيبتها على قبول الزواج
ّ
ّ
بها .لكن كل شيء ّ
بكثير من
يتبدل
ٍ
ّ
ّ
الحدة ،بعد اكتشافها أن حبيبتها
ُ
لم تخبر أفراد عائلتها املحافظة جدًا
موضوع كهذا.
عن
ٍ

ٌ
فيلم إيطالي للودوفيكو
¶ La Belva
ّ
دي مارتينو ،تمثيل مونيكا ِبسيدو
(الصورة) وفابريزيو غيفوني ولينو
ّ
موزيل :ليونيدا جندي سابق في
الوحدات الخاصة ،يعاني مشاكل
كثيرة تحول دون عودته الساملة إلى
ُ
الحياة املدنية .وعندما تخطف ابنته
تيريزا ،يبدأ بمطاردة الخاطفني في
ّ
مكان.
كل
ٍ

