
سينما

نديم جرجوره

ــن األملــانــيــة  ــديــ ال تــشــابــه بـــن أونــ
وعــــايــــدة   )1995 بــــيــــيــــر،  )بــــــــــاوال 
دوريتشيش،  )يــاْســنــا  البوسنية 
1966(. امرأتان تختلف إحداهما عن األخرى، 
الحّب  الــقــدر.  تتشاركان مواجهة  هما 

ّ
أن رغــم 

ــدة منهما  ــ  واحـ
ّ

ك كـــل ُيـــحـــرِّ  
ْ
ــر، إذ ُمــشــتــرٌك آخــ

ــقــــدر. يــدفــعــهــمــا إلــى  فـــي مــواجــهــتــهــا هــــذا الــ
الــتــحــّديــات. ُيحّرضهما على  أقــســى  اخــتــبــار 
 مـــوت. 

ّ
 مــصــيــبــة وكـــــل

ّ
 حــــّد وكـــــل

ّ
ــتــــراق كــــل اخــ

أوندين عاشقة. عايدة زوجة وأم. في برلن، 
 الـــراهـــن مــعــقــوٌد 

ّ
 وذاكــــــرة، لــكــن

ٌ
هــنــاك تـــاريـــخ

ــرأة إزاء شــاب،  على حــّب يــتــوّهــج فــي قلب امـ
ســيــتــوّهــج حــّبــه لــهــا أيــضــا فــي قــلــبــه. عــايــدة 
ُمصابة بلعنة حرٍب ومجزرة وانعدام فرٍص 
للنجاة، وسط صراعات السياسة واملصالح 
والــديــبــلــومــاســيــة، وفـــي مـــنـــاٍخ عـــابـــٍق بحقٍد 
عــنــصــرّي، وبــعــجــز جــنــود األمـــم املــتــحــّدة عن 

فعل صواٍب إنساني وأخالقي.
ــديـــن اســــم امـــــرأة ُيــصــبــح عــنــوانــا للفيلم  أونـ
األخير لألملاني كريستيان بيتزولد )1960(. 
 )1974( ــتـــش  ــيـ ــانـ زبـ يـــاســـمـــيـــال  الـــبـــوســـنـــيـــة 
تسأل: »إلــى أين تذهبن، عــايــدة؟«. الفيلمان 
للمّرة   

ٌ
معروض األملاني   .2020 عام  ُمنتجان 

األولـــى فــي الـــدورة الــــ70 )20 فــبــرايــر/ شباط 
بــرلــن  »مــهــرجــان  لـــ  )2020 آذار  مـــــارس/   1 ـ 
السينمائي«. تفوز باوال بيير بجائزة أفضل 
ممثلة، التي تحصل على مثلها في »جوائز 
ـــ33،  الـ )الــنــســخــة   »2020 األوروبـــيـــة  السينما 
ويحصل   ،)2020 األول  كانون  ديسمبر/   12
الفيلم على جائزة »االتحاد الدولي للصحافة 
»برليناله«  الـ في   »)FIPRESCI( السينمائية 
 لــلــمــرة األولـــى 

ٌ
نــفــســهــا. الــبــوســنــّي مـــعـــروض

ـــ77 )2 ـ 12  فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــدورة الــ
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/ أيلول 2020( لـ
»أوســـكـــار«  ـــح رســـمـــي لــــ

َّ
الــســيــنــمــائــي«. ُمـــرش

أفضل فيلم دولي )النسخة الـــ93، 25 أبريل/ 
نيسان 2021(.

قهٍر  على  معقودان  الفيلمان  تفاصيل.  هــذه 
ومــصــائــب ومـــخـــاوف وانـــكـــســـاراٍت ورغـــبـــاٍت 
وأشواٍق وخيبات وأوجاع. امرأتان تنتصران 
 واحدة منهما في دروٍب مليئة 

ّ
، يقود كل لحبٍّ

ٍع خضراء. الهاوية 
َ
ٍر ُمعِتمٍة، أكثر من ُبق

َ
بُحف

 إصـــــرارًا نــســائــيــا عــلــى الــعــيــش، 
ّ
عــمــيــقــة، لــكــن

 هـــاويـــة تــمــريــنــا على 
ّ

ــــوت، يــجــعــل كـــل رغـــم املـ
انــبــعــاٍث جــديــد، واخــتــبــارًا ملــواجــهــة جــديــدة. 
 
ٌ
فانبعاث مـــوٌت  يعطبه  عشقا  ُيصبح  الــحــّب 
 من عنف عيٍش وتطهٌر من متاهاٍت 

ٌ
فاغتسال

 
ً
والتطّهر( فصال )االغتسال  قاتلة، يصنعان 
 

ٌ
آخر لحياٍة مجهولة )أوندين(. الحّب منبثق
من قلب زوجــة ـ أٍم، وهــذا كــاٍف إلدراك معنى 
ُمــقــارعــِة حــــرٍب وقــتــٍل وبــــؤٍس واخــتــنــاق، في 
 احتمال، من أجل إنقاذ عائلٍة 

ّ
جهٍد يفوق كل

 الزوجة 
ّ
)الزوجة والزوج وابنان اثنان(، لكن

 يكون 
ْ
أن ــراد  ــ ُي قــتــٍل،  األم وحــدهــا تنجو مــن 

تطهيرًا عرقيا )عايدة(.
الــتــاريــخ والـــذاكـــرة األملــانــيــان يــحــضــران في 
مهنٍة، تمارسها أوندين في متحف برلينّي، 
تـــــروي فــيــه ـ لـــــــزّوار ومــهــتــّمــن وبـــاحـــثـــن ـ 
مدينٍة  عــن  وتفاصيل  ومعلومات  حكايات 
وعـــــمـــــارة وأحــــــــــــداٍث )أونــــــــديــــــــن(. الـــتـــاريـــخ 

عان في راهــن امــرأة، تتحّول 
َ
والذاكرة ُيصن

سِة اللغة اإلنكليزية في سربنيتسا  من ُمدرِّ
املتحّدة  إلى مترجمة فورية في مقّر لألمم 
)عــايــدة(. خيبة حــبٍّ تعيشها أونــديــن، قبل 
لـــقـــاٍء يــفــتــح لــهــا مــنــفــذًا لـــخـــالٍص عــبــر حــّب 
جديد، ينتهي بخراٍب ُيصيُب جسدًا وروحا 
وذاتا وانفعاالٍت وآمااًل ورغبات. ال خيبة في 
 الحرب رهيبة، 

ّ
حّب عايدة لرجالها الـ3، لكن

ــتــــال بــــن طــــوائــــف ومــــذاهــــب ُيــطــيــح  ــتــ واالقــ
 شـــيء، والــســيــاســة حــقــيــرة، واملــصــالــح 

ّ
بــكــل

أهــّم، والديبلوماسية لعنة، واألمــم املتحدة 
قبل  تنتقم،  أوندين  املطلق.  للعجز  نموذج 
انقشاع ظلمة القهر عن مــوٍت أخير. عايدة 
 

ّ
 زيارة منزلها املحتل

ّ
ترغب في انتقاٍم، لكن

الـــ3 )تلتقي زوجته  من عائلة قاتل رجالها 

لبرلن  مــطــلــوٍب.  ثــأر  تــحــول دون  وابنهما( 
وتطهير  بعنصرية  مليئان  وذاكــــرة  تــاريــخ 
ــرة  ــشــّكــل تــاريــخــا وذاكــ

ُ
عـــرقـــّي. ســربــنــيــتــســا ت

جديدين، عن عنصرية وتطهير عرقّي. السرد 
 

ّ
بارٌع في التقاط بعٍض منهما، بعيدًا عن كل

مباشرة. »أوندين« ُيمعن في معاينة أحوال 
د والقادر على ُصنع معجزة 

ِّ
ذاك الحّب املتوق

الـــخـــروج مـــن عــمــق املــــوت إلـــى قــلــب الــحــيــاة، 
ــراق. »إلـــى أيـــن تذهبن،  ــ ـ

ُ
ــٍم وف رغـــم خــــراٍب وألــ

 بحّب امرأة تكترث لرجالها 
ٌ

عايدة؟« مشغول
 
ّ
ـــ3، فــتــحــاول ُصــنــع مــعــجــزة الــخــالص، لكن الــ
االنتقام  هاوية  في  والسقوط  أعنف،  الفشل 
ــرفـــوض، فـــالـــعـــزاء ُيــصــنــع خــــارج الــهــاويــة،  مـ
واملصالحة مع الذات تنعقد من دون انتقام، 
 تقدر عايدة على مصالحة كهذه، حقيقية 

ْ
إن

ج  الــذي ُيتوِّ الــغــرائــبــّي،  وصائبة وضــروريــة. 
)فرانتز  كريستوف  وحبيبها  أوندين  سيرة 
ــأتـــي طــبــيــعــيــا فــــي خــاتــمــٍة  روغـــوفـــســـكـــي(، يـ
تميل إلى هناٍء وسكينٍة. مالمح عايدة حادة 
وقاسية وصامتة، النبثاقها من جــرٍح غائٍر 

س.
ْ
ف

َ
في روٍح ون

كريستيان بتزولد يكتب سيناريو »أوندين«، 
ــن تــــغــــادر«،  ــ ــديــ ــ مــقــتــبــســا حـــكـــايـــتـــه مــــن »أونــ

املــجــمــوعــة القصصية »الــعــام  املــنــشــورة فــي 
إينبورغ  النمساوية  للكاتبة   )1961( ـــ30«  الـ
بالتفاصيل  ذاهــبــا   ،)1973 ـ   1926( بــاخــمــان 
إلـــى الــحــّب ومــســالــكــه ومــتــاهــاتــه ومــشــاغــلــه. 
ياسميال زبانيتش تعيش »حروبا صغيرة« 
ق )مواليد سراييفو، البوسنة 

ّ
في بلدها املمز

ـ الهرسك(، وتنتقي مجزرة سربنيتسا )11 ـ 
16 يوليو/ تموز 1995(، التي يرتكبها جنود 
»جــيــش جــمــهــوريــة الـــصـــرب فـــي الــبــوســنــة«، 
ــكـــو مـــالديـــش )1942(،  الـــجـــنـــرال راتـ بــقــيــادة 
لسرد حكاية حّب وخيبة وأعطاٍب. الحرب في 
 من قّوة الحّب وآالمه. الحرب 

ٌ
»أوندين« نابعة

ــيــا، فمظاهرها 
ّ
ً كــل فــي »عــايــدة« غير ظــاهــرة 

أكـــثـــر حـــضـــورًا، والــقــتــل »ُيـــســـَمـــع«، والــعــنــف 
 
ْ
إذ جليٌّ في لحظاٍت وكــالٍم وعجٍز وطغياٍن، 
واألداء  اللقطة  وراء  ما  في  تنكشف مالمحه 

والسرد.
الــــ3 ملهرجان  الــــدورة  )ُيــعــرضــان فــي  فيلمان 
ــقــامــة 

ُ
« فـــي تـــونـــس، امل

ّ
ــن ــ »قـــابـــس ســيــنــمــا وفــ

بن 18 و25 يونيو/ حزيران 2021( يرويان 
ــــدة مــنــهــمــا تــريــد   واحـ

ّ
ــل ــرأتـــن، كـ ــي امـ

َ
حــكــايــت

ــصــاب بـــمـــوٍت يــخــتــلــف شــكــلــه من 
ُ
عــيــشــا، فــت

مصيٍر إلى آخر.

أي حبٍّ؟ 
أّي خيبات؟

برلين وسربنيتسا وامرأتان

)Getty /باوال بيير: أفضل ممثلة في برلين 2020 )كليمنس بيالن

لْت/ فرانس برس( مشاهدو »غراند ريكس« في باريس )19 مايو 2021(: نبض حياًة )جيوفري فان ِدرْ هاسِّ

26

يختار محمد صالح هارون )الصورة( دائمًا بطله من الهامش. 
ه روائّي 

ّ
عبر كاميرته الدقيقة، يتابع مسار حياة الشخصية. وألن

الــدروس.  وإعطاء  املباشر،  الخطاب  في  السقوط  يرفض  أيضًا، 
الحرب، بل يتناول ما حول  ليتحّدث عن  ال يرتمي في الصراع 
فه من أشخاص وأماكن. ينحاز إلى هامشيني، 

ّ
الحرب، وما تخل

ال دور لهم في الصراع، لكّن حمم النيران تصلهم، فُيعانون.
محمد جّدي حسن

ــف ســيــرغــي لــوزنــيــتــســا )الـــصـــورة( 
ّ
فــي »جـــنـــازة رســمــيــة«، يــؤل

قّدم وصفًا بليغًا لعبادة شخصية 
ُ
سيمفونية سينمائية مهيبة، ت

التسجيالت  أّي مصدر آخر غير  إلى  اللجوء  ستالني، من دون 
املرئية والصوتية حينها. ال مقابالت وال رواة صوتيني. فقط تلك 
نتزعة من ظالم خزائن البالوعة السوفييتية، حيث 

ُ
التسجيالت امل

ُحٍبست أعوامًا طويلة.
محمد صبحي

نــجــز »لــن يكون 
ُ
خلف الــكــامــيــرات، هــنــاك مــن ُيــشــاهــد. لــم أكــن أل

 أبدًا« )2020(، لو لم أكن مقتنعة بهذه املسألة. بالتأكيد، 
ٌ

هناك ليل
االستخدام التكنولوجي للُصور »املنطوقة«، كما يقول فاروكي، 
أو »التشغيلية«، كما ُيسميها بيار ف.، تطمح إلى إبادة املوضوع. 

أعتقد أّن هذا الطموح ُيصاب بالفشل دائمًا.
إليونور ويبر

يــســرد حــكــايــات  وثــائــقــي  تــامــبــل:  لــجــولــيــان   Crock Of Gold
)الـــصـــورة(، منذ شبابه  ــَوان 

ُ
شــايــن مــاْكــغ واملــغــنــي  املوسيقّي 

وطرافته  ُغَوان 
ْ
ماك شغف  شاهد 

ُ
امل يكتشف  ولندن.  أيرلندا  في 

العميقة باملوسيقى والتاريخ والروحانيات  وسخريته ومعرفته 
العالم من خالل  إلى  ُغَوان، ونظرة 

ْ
الشعبية. سيرة ماك والثقافة 

عينيه، والــدائــرة الحميمة مــن األصــدقــاء املــقــّربــني، وأعــضــاء من 
عائلته.

لناين أنتيكو )الصورة(: ترغب صوفي )28 عامًا(   Playlist
ها لم تنتسب إلى معهٍد للفنون. 

ّ
صبح رّسامة، لكن

ُ
بشّدة في أْن ت

ها تبتعد كثيرًا عن الناس. تختبر 
ّ
تريد أْن تعثر على الحّب، لكن

ها 
ّ
تجارب عّدة في الحّب واملهن، فتصطدم بمشاكل ومطّبات، لكن

ر أغنية تقول إّن الحّب ال ُبّد أْن يأتي ذات يوم »فجأة«.
ّ
تتذك

Vers La Bataille لـ أورليان فيرني ـ ليرموزيو )الصورة(: 
له  ليسمح  عــام 1860،  الفرنسي،  الجيش  لــوي على جنرال  ُيلّح 
املستعرة  االستعمارية  الحرب  لتصوير  املكسيك  إلــى  بالسفر 
ــه، بعد وقـــٍت على وصــولــه، يــتــوه فــي الحرب 

ّ
ــا بــشــّدة. لــكــن أوارهــ

ويــعــجــز عـــن الــتــقــاط صــــور بـــاهـــرة. ثـــم يــلــتــقــي بــيــنــتــو، املــــزارع 
من   

ً
بــدال ماضيه،  أشــبــاح  مواجهة  على  ُيعينه  الــذي  املكسيكي 

السعي إلى مجٍد وماٍل.

عن حب عاشقة وحب 
زوجة وأم في لحظات 

خراب وموت وانكسار

فرنسيون كثيرون يفرحون بعودة النبض إلى 
 فرحهم 

ّ
صاالت السينما في مدنهم. ُيستشف

هذا من أشكاٍل مختلفة للتعبير. حشودهم في 
شاهدة، 

ُ
امل . استعادتهم تقاليد 

ٌ
الصاالت دليل

وما يحيط بها من لقاءات في مقاٍه ومطاعم 
 آخر. الصحافة تكشف شيئا من 

ٌ
ومــالٍه، دليل

الفرح أيضا. املجالت السينمائية تقول بعضا 
منه، فأعدادها الشهرية الجديدة صــادرة في 
 

ٌ
يونيو/ حزيران 2021، وإتمام بعضها حاصل

عشية موعد افتتاح الصاالت )19 مايو/ أيار 
ــر  ــغــيِّ

ُ
ت الــســيــنــمــا«،  »دفــاتــر  2021(. مــجــالت، كـــ

 مـــن ســيــرتــهــا املـــعـــروفـــة قــبــل كـــورونـــا، 
ً
قــلــيــال

النتاج  على  املفروضة  وشــروطــه  باته 
ّ
ومتطل

الــســيــنــمــائــي، إنـــتـــاجـــا وتـــوزيـــعـــا وُمـــشـــاهـــدة. 
 يستعيد مسارًا مهنّيا 

ْ
التغيير غير جديد، إذ

الــصــاالت مفتوحة.  للمجلة، وملــجــالت أخـــرى. 
املــشــاهــدون يــتــوافــدون بـــأعـــداٍد كــبــيــرة إليها. 
والنقدية  والسينمائية  الصحافية  ـ  املواكبة 

والتحليلية ـ أساسية في املشهد برّمته.
35 صــفــحــة تــنــشــرهــا »دفـــاتـــر الــســيــنــمــا« في 
عددها األخير )777، يونيو/ حزيران 2021(. 
 هذا 

ّ
يكتب ماركوس أوزال، رئيس تحريرها، أن

 للطباعة في اليوم التالي الفتتاح 
ٌ
العدد جاهز

بعودة  احتفااًل  ُيشبه  نفسه  العدد  الــصــاالت. 
أيضا،  ة 

ّ
املجل إلى  املعتاد  السينمائي  النبض 

ال إلى الصاالت فقط. الجزء الخاص بالوسائط 
األخــرى للُمشاهدة بــاٍق وضــروري، فمنّصات 
السينما  رفــد  فــي  مستمرة  وعــديــدة  مختلفة 
ــشــاهــديــن 

ُ
بــإنــتــاجــاٍت وعـــــروٍض، وفـــي مــنــح امل

شاهدة. اإلصدارات )أسطوانات 
ُ
نوعا آخر من امل

وكــتــب(، تمتلك حّيزها، وهــذا غير ممسوس. 
يكتب أوزال: »بالنسبة إلى دفتر النقد، باملعنى 
بتمّكننا  للغاية  نحن سعداء  للكلمة،  الدقيق 
اَهد على 

َ
ش

ُ
إعــادة ملئه ُمجّددًا بأفالم ست من 

 بطريقة 
ٌ

 هذا حاصل
ّ
شاشة كبيرة«. ُيضيف أن

ي أكثر من ثلث 
ّ
مختلفة، فالدفتر املذكور »ُيغط

بــأمــٍل وفـــرٍح كبيرين،  الــعــدد«. بأسلوب مفعم 
ُيكِمل أوزال االحتفاء بحدٍث )افتتاح الصاالت(، 
يواِجه استثناًء غير مسبوق في تاريخ السينما 
)إغالق الصاالت أشهرًا طويلة ولفترات عّدة(: 
افتتاحيته(  )على  الالحقة  الصفحات  »لتكن 
احتفااًل بارتباٍك، جعلته هذه األشهر األخيرة، 
االخــتــيــار،  ارتــبــاك  نـــادرًا وثمينا:  أمـــرًا  فعليا، 
الذي أصبح ُممكنا، مّرة أخرى«. ارتباٌك ينبثق 
مــن تـــوّرط ثقافي وفــكــري بالكتابة عــن أفــالٍم 
 

ٌ
أحــوال ثيرها 

ُ
ت تطرح تساؤالت، وعن قضايا 

ُصــور يصنعها محترفون  وعــن  واشتغاالت، 
ــار، إلــــى جــانــب مــبــتــدئــن يــخــطــون أولـــى  ــبـ وكـ
خــطــواتــهــم، وفــيــهــا شــــيٌء مـــن ســحــٍر وجـــمـــاٍل. 
ُيــنــجــزون  ارتـــبـــاك سينمائين  ُيــشــبــه  ارتـــبـــاٌك 
 
ً
أفــالمــا، تــواجــه عــاملــا مضطربا وقــِلــقــا وُمثقال
ارتباٌك  غير شافية.  وإجــابــات  قة 

ّ
معل بأسئلة 

 يكون 
ْ
 حوار، وأن

َ
 يكون النقُد مساحة

ْ
ُيريد أن

الــنــاقــد صــوتــا ُيــضــاف إلـــى فــيــلــٍم، بتساؤالته 
وسجاالته وتأّمالته.

بــهــذا، تــعــود »دفــاتــر الــســيــنــمــا«، وغــيــرهــا من 
املـــجـــالت املــتــخــّصــصــة فـــي فــرنــســا، إلــــى عــهــٍد 
سابق على كورونا، بحثا في مفاصل صنيٍع 
فني، يحمل في عمقه معرفٍة، تجعل ُمكتِسَبها 

يطرح أسئلة، وُيثير نقاشات.
نديم...

أقوالهمالنقد في »دفاتر السينما« ُمجّددًا: ارتباٌك ُمنَتَظر

أفعالهم

تعاني أوندين آالم 
حّب وموت في برلين 

المعاصرة، وتواجه 
عايدة مصائب حرب 
ومجازر وعنٍف في 

سربنيتسا التسعينيات، في 
فيلمين جديدين

دت معلومات صحافية 
ّ
◆ أك

أّن املمثلة البرازيلية أليس براغا 
انضمت إلى فريق املمثلني 

واملمثالت في Hypnotic، الفيلم 
الجديد للمكسيكي األصل 
روبرت رودريغز. علمًا أّن 

 على 
ٌ
البطولة الرجالية معقودة

األميركي بن أفلك، الذي يؤّدي 
ق يحاول كشف سّر 

ِّ
دور محق

االختفاء الغامض البنته، علمًا 
 سلسلة 

ّ
ه يعمل على حل

ّ
أن

دة، في الوقت نفسه. 
ّ
جرائم ُمعق

أضافت املعلومات أّن السيناريو 
لرودريغز وماكس برنشتاين، 

واملخرج نفسه ُمشارك في اإلنتاج 
أيضًا، وأّن التصوير سيبدأ 

في سبتمبر/أيلول 2021، في 
»أوسنت« األميركية.

◆ ذكرت مواقع إلكترونية 
غربية عّدة، معنية بالسينما 

وصناعتها وعروضها التجارية، 
أّن مشاهدين كثيرين شاهدوا، 
بكثافة، نهاية األسبوع األخير 

من مايو/أيار 2021، فيلم الرعب 
 A Quiet( 2 مكان هادئ ـ«

Place 2(«، في صاالت أميركا 
ق أرقامًا غير 

ّ
»حق الشمالية، فـ

مسبوقة منذ بداية كورونا، 
بعدما أتاح رفع القيود الصحية 
في الواليات املتحدة األميركية 
عت 

ّ
إعادة فتح الصاالت«. وتوق

شركة »إكزيبيتر ريليشنز«، في 
إحصاءات أولى، أْن تبلغ إيرادات 
األيام األربعة األولى من عرضه 
في الواليات املتحدة وكندا أكثر 

من 58 مليون دوالر أميركي 

)وهذا ما حصل(. وأشارت 
تلك املواقع إلى أّن الفيلم، الذي 

ق الجزء األول منه عام 
ّ
حق

ل 
ِّ
2018 نجاحًا كبيرًا، »ُيمث

بارقة أمل لصناعة السينما، 
التي تضّررت بشّدة، كقطاعات 

ثقافية وترفيهية أخرى، من 
ي الوباء«. ُيذكر أّن الجزء 

ّ
تفش

الثاني، للمخرج واملمثل جون 
كراسنسكي، يتابع شؤون 

عائلٍة، كما في الجزء األول. عائلة 
تعيش في أجواء نهاية العالم، 

د   تحدِّ
ٌ

التي تسود فيها وحوش
مكانها بالصوت.

◆ نقلت وكالة »فرانس برس« 
عن شارل تيّسون، املشرف على 

اد«، قوله إّن أفالمًا 
ّ
»أسبوع النق

عّدة اختيرت للدورة الجديدة 
لألسبوع، الذي ُيقام ضمن 
الدورة الـ 74 )6 ـ 17 يوليو/

تموز 2021( ملهرجان »كاّن« 
ظهر شخصيات 

ُ
السينمائي، »ت

تتقاتل، وتروي قصصًا عن 
تحّرر فتيان ونساٍء، ورغبة هؤالء 

 طرقهم والذهاب 
ّ

جميعًا في شق
إلى حدود أنفسهم«. أضاف أّن 

مسؤولي األسبوع ال يبدأون من 
هوس املناصفة، بل ينطلقون من 

األفالم نفسها: »ُيسعدنا أْن تكون 
النتيجة متساوية )بني الرجال 

والنساء(«، لكّن التركيز األساسّي 
والوحيد منصٌب على األفالم. 
ُيذكر أّن رئيس لجنة التحكيم 
الخاصة باألسبوع هو املخرج 
الروماني كريستيان مونجيو.
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