
سينما

نديم جرجوره

ــة فــي  ــعـ ــفـ ــرتـ ــدًا عــــن حــــــــرارة ُمـ ــيـ ــعـ بـ
طقس بيروت، ورطوبتها القاتلة، 
تقترح املنّصة اللبنانية »أفالمنا« 
ـــروى 

ُ
ت مختلفة،  عــربــيــة  سينمائية  عــنــاويــن 

وقائعها في فصل الصيف. البرنامج )صيف 
ــراٍت  ــتـ ــا ُمــنــتــجــة فــــي فـ حــــــار( يــتــضــّمــن أفــــالمــ
عــــّدة ســابــقــة، وأحـــداثـــهـــا تــحــصــل فـــي أزمــنــٍة 
وحـــــاالٍت، تــرتــبــط بــالــســيــاســي واالجــتــمــاعــي، 
وتــســتــعــيــد تـــاريـــخـــا مـــاضـــيـــا، وتـــتـــجـــّول فــي 
نفوٍس وحكاياٍت. االقتراح السينمائّي دعوة 
إلى ُمشاهدٍة جديدة، تنبثق من واقــٍع عربّي 
مرتبٍك وقــاِهــٍر، ومــن عيٍش لبنانّي غــارٍق في 
 
ّ
ــراٌح يــقــول إن ــتـ املــهــانــة والــفــســاد والــنــهــب. اقـ

 
ٌ

قابل ــتــا، 
ّ
مــؤق  

ْ
يــكــن  

ْ
السينما، وإن إلــى  لــجــوءًا 

لهدوء بسيٍط، يحتاج إليه كثيرون في غليان 
ر اليومّي.

ّ
اللحظة، وتوت

الــذي  الجديد،  البرنامج  مــن  أفـــالٍم   3 اختيار 
أغــســطــس/ آب 2021،  مـــن  فـــي األول  يــنــتــهــي 
يــنــبــثــق مـــن مـــيـــٍل ذاتــــــّي إلــــى مــعــالــم وُصــــور 
وتفاصيل، تأتي مجّددًا من تواريخ وقراءات 
 املهتّم شيئا إضافيا من 

ً
واشتغاالٍت، مانحة

ق وقائع، 
ِّ
نتج خرابا، وتوث

ُ
تأّمٍل في أحــواٍل ت

ــرد قـــصـــص حـــــبٍّ وتـــــمـــــّرٍد وانــــقــــالبــــاٍت  ــســ وتــ
ــفــــعــــاالٍت. اخـــتـــيـــار مــنــبــثــق من  ــاٍت وانــ ــالقــ وعــ
ــــادة  ــهــا )اإلعـ

ّ
ــادة ُمـــشـــاهـــدٍة، لــعــل ــ رغـــبـــٍة فـــي إعـ

 ،
ً
ن صاحبها، ولو قليال حصِّ

ُ
شاهدة( ت

ُ
كما امل

 فــي األفــالم 
ّ
ق، رغــم أن

ّ
مــن وفـــرة األلـــم والــتــمــز

أنفسهم  يــجــدون  ــراٌد،  أفـ ُيعانيه  أملــا  املختارة 
ُمتِعب  فــي متاهة بحٍث  أو  تــبــّدل،  فــي لحظة 
ــصــيــب 

ُ
قــــات ت

ّ
عــــن إجــــابــــات أو مـــنـــفـــذ؛ وتــــمــــز

شخصياتها بَحْرقة وتوهان.
ُيــســري  للمصري   )1988( صيفية«  »ســرقــات 
 )2004( حــــّب«  و»مــــعــــارك   ،)1952( نــصــرالــلــه 
ــبــنــانــيــة دانـــيـــال عــربــيــد )1970(، و»فــالفــل« 

ّ
لــل

األول   .)1969( كّمون  ميشال  بناني 
ّ
لل  )2006(

)ُيعرض لغاية 18 يوليو/ تموز 2021( يعود 
إلــــى مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــــــ20، اللــتــقــاط 
لــحــظــة تــحــّول فــي ســيــرة عــائــلــة بــورجــوازيــة، 
الريف،  يمضي أفرادها فصل صيٍف حار في 
 واحــد 

ّ
ويــواجــهــون تــحــّديــات تــفــرض عــلــى كـــل

الثاني )بني 19 و25  منهم خيارات وتجارب. 
بعد  مــا  2021( يختار مرحلة  تــمــوز  يــولــيــو/ 
ليروي   ،)1982( للبنان  اإلسرائيلي  االجتياح 
في  ُمقيمة  مــارونــيــة،  مسيحية  عائلٍة  حكاية 
آثــار حرٍب  الشرقية«، تعاني  »املناطق  إحــدى 
 
ْ
قـــا داخـــلـــيـــا بـــني أفــــرادهــــا، وإن

ّ
ــقــة، وتـــمـــز

ّ
مــعــل

يــكــن صــامــتــا. الــثــالــث )بـــــدءًا مـــن 26 يــولــيــو/ 
تــمــوز 2021( غير مــتــحــّرر مــن ســطــوة الحرب 
 الليلة 

ّ
األهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(، رغم أن

 بعد 15 عاما 
ٌ
الوحيدة )زمن أحداثه( حاصلة

ة.
ّ

على نهايتها الهش
ــســع ألســئــلــٍة 

ّ
مـــع ُيـــســـري نـــصـــرالـــلـــه، عـــالـــٌم يــت

ــراٍد، وأنــمــاط  ــ ــــروى فــي مــســالــك أفـ
ُ
وتــفــاصــيــل ت

تفكيرهم، ونبرات أصواتهم. »ثورة 23 يوليو« 
 
ٌ
، واشتغاالت ضّباطها فاعلة

ٌ
)1952( حاضرة

فـــي مــفــاصــل الــحــيــاة والـــعـــالقـــات واالقــتــصــاد 
 األســئــلــة غــيــر مـــحـــصـــورٍة في 

ّ
والـــعـــيـــش. لــكــن

 
ّ
ــم أن ــتـــصـــاد واالجـــتـــمـــاع، رغــ الــســيــاســة واالقـ

ــهــا 
ّ
الــعــائــلــة تــعــانــي ثــقــل قـــــرارات الــتــأمــيــم، ألن

أنــاٌس  )األســئــلــة( تنبثق مــن أحــــواٍل يعيشها 
املــشــاعــر والـــرغـــبـــات، وبــعــضــهــم في  مختلفو 
أعـــمـــاٍر صــغــيــرة، يــكــتــشــفــون عـــوالـــم وحــيــوات 
.
ً
 يصعب حسمها وفهمها كامال

ْ
ومعاني، وإن

ــة فـــــي »مــــــعــــــارك حـــــــّب«،  ــ ــّيـ ــ ــاسـ ــ ــة أسـ ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ املـ
فـــالـــحـــكـــايـــة مــــرويــــة بـــعـــيـــنـــّي لـــيـــنـــا )مــــريــــان 
ثقل 

ُ
امل ـــ12، بعيشها  الــ األعــــوام  فــغــالــي(، ذات 

ــاٍم، وبــعــنــف أٍب  ــ ــيــات وأوهــ
ّ
بــتــســاؤالت وتــمــن

)عوني قّواص( متأٍت من إدمانه على القمار، 
قـــاٍت وتــفــكــيــكــا فـــي عــائــلــٍة 

ّ
وبـــمـــا ُيــشــبــه تـــمـــز

تــعــيــش إحــــدى الــلــحــظــات األقــســى واألســــوأ، 
بسبب انتقاٍل واهٍم من حالة حرٍب إلى سالٍم 
 يشهد عام 1983 

ْ
ل، إذ

ّ
ه معط

ّ
مرغوٍب فيه لكن

)زمــن أحــداث الفيلم( »خــروجــا« غير واضح 
ــغـــزو اإلســـرائـــيـــلـــي لــبــيــروت،  مـــن وحــشــيــة الـ
ـ في  ــمــا ونــاقــصــا 

ّ
ُمــحــط ـ  و»دخـــــواًل« لبنانيا 
ه كثيرون دائما.

ّ
هدوٍء، يظن

غير  وأســئــلــة  مرتبكتان،  ولحظتان  عائلتان 
قة، وحــاالت موغل في 

ّ
منتهية، وإجاباٍت معل

اكتشافات وبــحــث عــن مــخــارج أو عــن إشــبــاٍع 
يتشابهان  وعربيد  نصرالله  فيلما  لرغبات. 
فـــي مـــســـاحـــٍة صـــغـــيـــرٍة، تــمــتــلــك قـــدرتـــهـــا على 
إشــعــال غــلــيــاٍن فــي ذات وروح وعــقــل، لكشف 
بــعــض املــخــّبــأ فــي نــفــوس وعـــالقـــات. العائلة 
 األبــرز فيه 

ّ
تحضر في »فالفل« أيضا، رغم أن

 بتوفيق )إيلي متري(، الشاب املتجّول 
ٌ
مرتبط

في مدينٍة غارقٍة في اضطراباتها وعجزها عن 
وعالقتها  وراهنها  ذاكرتها  في  ق 

َّ
عل

ُ
امل حسم 

بناسها. ليلة طويلة، تعكس ـ عبر تلك الجولة 
املحفوفة بمخاطر وتحّديات ومخاوف وبحٍث 
)هنا أيضا( عن حّب ومشاعر ـ شيئا كثيرًا من 

خراب مدينة، وُحطام أناٍس وانكسار غراٍم.
األخير  يكن   

ْ
وإن واالكتشاف،  والحّب  العائلة 

طارحيها،  ومــتــاهــات  أسئلته  لقسوة  ناقصا 
أفــالٍم تقول، تلميحا  صبح مشتركاٍت بني 3 

ُ
ت

 ما فيها 
ّ

 في اللحظة املروية، بكل
ّ
ومواربة، إن

س لخراٍب  من نبٍض وغلياٍن وتجارب، ما يؤسِّ
مستمّر في املقبل من األيام. في تعريف املنّصة 
 »فالفل« يظهر، بعد 15 عاما على 

ّ
به، ُيذَكر أن

 
ّ
إطالقه، »بمثابة نبوءة«. ُيضيف التعريف أن

الفيلم،  إليها  ح  ُيلمِّ التي  املــوقــوتــة«  »القنبلة 
الــفــســاد عــلــى يــد املافيا  »نتيجة ســنــوات مــن 
الحاكمة«، ستنفجر في 4 أغسطس/ آب 2020، 
 »الكذبة الكبرى«، أي 

ً
في مرفأ بيروت، ُمنهية

ـــبـــاشـــر فـــي الــتــعــريــف 
ُ
»الـــســـالم فـــي لـــبـــنـــان«. امل

والفوضى  والغليان  االضطراب   
ّ
لكن ش، 

َ
ُيناق

واألفــــق املــعــطــوب، الــظــاهــرة فــي »فـــالفـــل«، في 
شــخــصــيــاتــه وســــــــرده ومـــنـــاخـــه وهـــوامـــشـــه، 
 الخراب هذا 

ّ
 خرابا آٍت ال محالة، وإن

ّ
تقول إن

ــلــغــي أشــيــاء 
ُ
ســيــؤّدي إلـــى انــقــالبــاٍت عنيفة، ت

كـــثـــيـــرة فــــي الـــبـــلـــد ونــــاســــه. أســـئـــلـــة »ســـرقـــات 
 حــّدة 

ّ
صيفية« و»مــعــارك حـــّب« لــن تــكــون أقـــل

من تلك املطروحة في »فالفل«. هناك ما ُيشبه 
عدم وضوٍح في أفٍق مبتور، أو عدم خروٍج آمٍن 
قاٍت، أو عدم سكينٍة 

ّ
من ُحطاٍم وانقالباٍت وتمز

في االكتشافات والتنقيب. هذا جزٌء من قوٍل، 
ملزيٍد   

ٌ
ُمثيرة )األولــى ملخرجيها(  الـــ3  فاألفالم 

ها معروضة في 
ّ
أن التساؤالت، خصوصا  من 

لحظٍة عصّية على خالٍص مطلوٍب.

توّقعات 
سينمائية 

صائبة

أسئلة معلّقة في 3 أفالم

)Getty /ل )كارلوس ألفاريز دانيال عربيد: »معارك حّب« من أجل خالٍص مؤجَّ

)Getty /حفصية حرزي: ابنة مارسيليا تجعل مدينتها حكاية سينمائية )كريستوف سيمون

26

ى، 
ّ
بذلنا جهدًا الختيار قصٍص متنّوعة بأساليب سينمائية شت

»أفــامــنــا«(. قصص حدثت  في برنامج »صيف حــار« )منّصة 
فــي بــلــدان عــربــّيــة عــــّدة، ولــهــا ســيــاقــات وأزمــنــة متباينة. تبتعد 
ظهر 

ُ
ها ت

ّ
أفاٌم عن الهموم، وتمتلئ بلحظات فرح والمباالة. لكن

العائلية،  والتقاليد  االجتماعي،  الــتــزّمــت  ضــّد  كفاحًا  تدريجيًا 
تساؤالٍت  تطرح  أخرى  أفــاٌم  والعسكرية.  السياسية  والتيارات 

واستكشافات شخصّية.
إليان الراهب

لم أكن محايدًا. منذ بداية الكتابة، أردُت أْن يكون »البحر أمامكم« 
ه انتهى أصعب مما كان 

ّ
 إلى حّد ما، ويشاهده الجميع، لكن

ً
سها

، وال يمكن أْن يكون غير ذلك. واجهُت اعتراضات كثيرة، 
ً
متخيا

أْن  الفيلم ملجّرد  النهاية لم أصنع  ي في 
ّ
الكتابة. لكن ى خال 

ّ
حت

أصنعه. أردُت أْن أقول شيئًا.
إيلي داغر

تبدو سردية »سعاد« آلينت أمني )الصورة( غير واضحة أحيانًا. 
بنية متفاوتة في مدى إحكامها من جزء إلى آخر. إْن كان ذلك 
غير مقصود، فــإّن إبهام دوافــع الشخصيات، وافتقاد األحــداث 
التي  بة، 

ّ
رك

ُ
وامل دة 

ّ
عق

ُ
امل الصورة  تلك  إلى  أضافا  منمقة،  ملبررات 

يرسمها الفيلم لحياة ُمراهقة في مدينة صغيرة.
شادي لويس

، مع ناتالي 
ً
Garcon Chiffon لنيكوال موري إخراجًا وتمثيا

باي )الصورة(: يكافح جيريمي إلطاق مسيرته التمثيلية. حياته 
عليه  الضغوط  متكّررة.  غيرة  نوبات  بسبب  معطوبة،  العاطفية 
الريفية،  بلدته  إلى  واالنتقال  باريس،  فُيقّرر مغادرة  جــدًا،  ثقيلة 

ليموزان، بهدف السعي إلى إصاح نفسه، بمساعدة والدته.

)الصورة(:   
ّ
ناربون مــاري  تمثيل  فيليبو،  لجوست   La Nuee

تعاني فيرجيني صعوبة كبيرة في التوفيق بني عملها كُمزارِعة 
وحياتها كأّم عزباء. تريد إنقاذ مزرعتها من اإلفاس، فتخوض 
تــجــربــة بــيــع جــنــادب صــالــحــة لــأكــل. لــكــّن انــغــمــاســهــا فــي حــّب 

الجنادب يجعلها مهووسة بها، وأوالدها باتوا ال يعرفونها.

)الــصــورة(  آنـــا جـــيـــراردو  رايــنــو، تمثيل  لــكــوانــنت   5eme Set
ن تــومــاس مــن أْن 

ّ
ـــ38، لــم يتمك ــ وألــكــس لــوتــز: مــع بلوغه عــامــه ال

ه كان، قبل 
ّ
ُيصبح العب كرة مضرب مشهورًا ومتألقًا، علمًا أن

 لبلوغ نجاحات كبيرة. خسارته في إحدى 
ً
17 عامًا، العبًا قابا

أْن  يرفض  اللوائح.  أسفل  في   
ّ

فظل بصدمٍة،  أصابته  املباريات 
يتنازل، فيواجه تحّديات ال ترحم أحدًا.

اختيار نابٌع من رغبة 
ذاتية في استعادة 

جماليات فنية

العالم  فــي  السينمائيني  تسحر  »مارسيليا 
األول  الـــدور  كــثــيــرون منهم يمنحونها  ــه. 

ّ
كــل

أفــالم حديثة   3 أفالمهم«، كالحاصل في  في 
ــة فــــي الــــــــدورة الــــــــ74 )6 ـ  اإلنـــــتـــــاج، مـــعـــروضـ
 »

ّ
ــان ــ »كـ ملـــهـــرجـــان  تـــمـــوز 2021(  يـــولـــيـــو/   17

 »)Bonne Mere( صــالــحــة  »أم  الــســيــنــمــائــّي: 
لــســيــدريــك   Bac Nordو حـــــــرزي،  لــحــفــصــيــة 
نفسها(،  مرسيليا  من  )املخرجان  خيمينيز 
توم  لألميركي   ،»)Stillwater( راكــدة  و»مــيــاه 
ــاك كــــارثــــي )األول فــــي قـــســـم »نــــظــــرة مــــا«،  ــ مـ

والفيلمان اآلخران خارج املسابقة(.
في تقرير لوكالة »فرانس برس« )9 يوليو/ 
ذكر أسماء مخرجني عديدين 

ُ
تموز 2021(، ت

ــنــــاء املـــحـــتـــدمـــة  ــيــ ــــون إلــــــى »املــــديــــنــــة ـ املــ ــأتـ ــ يـ
ــظــلــمــة واملــشــمــســة، املــتــمــّردة 

ُ
والـــغـــامـــضـــة، امل

والشعبية«: جان رونوار، وألفرد هيتشكوك، 
وســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ، وجــــان ـ بــيــار ملفيل، 

التقرير:  ُدري، ولوك بوّسون. ُيضيف  وجاك 
ــوام، تــضــاعــف الــتــصــويــر فــيــهــا 3  ــ »فـــي 10 أعـ
مّرات، بحسب بياٍن لبلدّيتها. املدينة الثانية 
فـــي فــرنــســا تــســتــقــبــل أكـــبـــر عـــــدٍد مـــن الــفــرق 
غير  كهذا  نجاٌح  بــاريــس«.  بعد  السينمائية 
ُمثير للذهول في مدينة الـــ870 ألف شخٍص، 
التي »تمزج )في ذاتها( مناظر مدينية )املرفأ 

في قلب املدينة( وأخرى طبيعية«.
 
ٌ
تــنــاقــضــات تــتــكــامــل فـــي مـــا بــيــنــهــا، ومــديــنــة
 عــلــى أنــاقــة عــيــٍش وفــســاد مافيات 

ٌ
مــفــتــوحــة

ــابــــات. فــــي »مــــيــــاه راكــــــــدة«،  ــتــــغــــال عــــصــ واشــ
القضائي  والنظام  الثقافة  اختالفات  تظهر 
واالجــتــمــاع بــني أٍب أمــيــركــي )مـــات دايــمــون( 
يـــأتـــي ســريــعــا إلــــى تــلــك املـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
ِلن( من السجن، 

ْ
»إنقاذ« ابنته )أبيغايل بَرز لـ

ها لم ترتكبه. ِبل 
ّ
هامها بُجرٍم تقول إن

ّ
بعد ات

بايكر يعمل في مجال النفط في أوكالهوما. 

 شـــــــيٍء مــــن أجـــــل »تـــبـــرئـــة« 
ّ

ـــى عــــن كـــــل
ّ
يـــتـــخـــل

أليّسون، ابنته التي بالكاد يعرفها. انتصاره 
لها ُيلغي مسافاٍت بينهما، وفي رحلته تلك 
ــان(. معهما،  ــ

ّ
ــوت يــلــتــقــي فــرجــيــنــي )كــامــيــل كــ

للمكان  أكــبــر  بــلــوغ مرحلة وعــي  مــن  يتمّكن 
وتـــاريـــخـــه وجــغــرافــيــتــه وثـــقـــافـــتـــه، ولــلــعــالــم 

أيضا، ولعالقته باملرأتني معا.
ــزءًا أســاســيــا.  ــ ــذا، تــظــهــر مــارســيــلــيــا جـ ــ فـــي هـ
 
ً
صبح شخصّية

ُ
ها »ت

ّ
يقول مشاهدو الفيلم إن

مــجــّرد مساحة جغرافيٍة ألحـــداٍث تحصل  ال 
ــــي فـــيـــلـــم خــيــمــيــنــيــز،  ــا فـ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ ــيــــهــــا«. تـ فــ
املـــســـتـــوحـــى مــــن فــضــيــحــة »فــــرقــــة مــكــافــحــة 
الــجــريــمــة« فــي املــديــنــة نــفــســهــا، املـــؤّديـــة إلــى 
إحالة 18 عضوًا فيها إلى املحاكمة بتهمتي 
 عام 

ٌ
املخّدرات واالبتزاز. هذا حاصل تهريب 

التي  للمدينة،  الشمالية  األحــيــاء  فــي   ،2012
تــشــهــد حــيــنــهــا »أعـــلـــى مـــعـــّدل لــلــجــريــمــة في 
في تحسني  تجهد  املــذكــورة  الفرقة  فرنسا«. 
 أفــــــرادًا عــديــديــن 

ّ
أدائـــهـــا ضـــد الـــجـــرائـــم، لـــكـــن

ــدة، قــبــل انــقــالب  ــاسـ يـــتـــوّرطـــون فـــي أعـــمـــال فـ
ــم »الـــخـــط  ــبـــورهـ الــــعــــدالــــة عــلــيــهــم، بــســبــب عـ
األصفر«، فتصعب عليهم العودة إلى الوراء.

ــه  ــــي األحــــــيــــــاء الــــشــــمــــالــــيــــة نـــفـــســـهـــا، تــــواجــ فــ
ــــورا )حــلــيــمــة بـــن حـــامـــد(، مـــدّبـــرة مـــنـــزل في  نـ
الخمسينيات من عمرها، عاملا مليئا بالجرائم 
 »يــتــوّرط« 

ْ
واألكــاذيــب والعنف والــفــوضــى، إذ

َحة( في سرقة 
ْ
ابنها إلَياس )مراد طاهر بوَسط

وُيوضع  عليه،  القبض  فُيلقى  بنزين،  محطة 
نــورا  تكافح  محاكمته.  بانتظار  السجن  فــي 
ف عنه ثقل االنتظار والقلق والخوف، 

ِّ
خف

ُ
كي ت

ــل. فــي »أم صــالــحــة«،   إيـــاه بــعــض األمــ
ً
مــانــحــة

تــنــخــرط مــارســيــلــيــا، أكـــثـــر فــأكــثــر، فـــي ثــنــايــا 
شاِهد والتفاصيل.

َ
الحكاية وامل

نديم...

أقوالهممارسيليا في »كاّن 74«: شخصيٌة ال مجّرد مدينة

أفعالهم

ُتقّدم المنّصة اللبنانية 
»أفالمنا«، لغاية األول 

من أغسطس المقبل، 
برنامجًا سينمائيًا، ُتعرض 
فيه أفالٌم عربية تتعلّق 

بالصيف

أخبار
ق فيلم »األرملة السوداء« 

ّ
◆ حق

لكايت شورتاند »انطاقة 
صاروخية« على شباك التذاكر 

في صاالت أميركا الشمالية، 
حاصدًا إيرادات تبلغ 80 مليون 

دوالر أميركي في عطلة نهاية 
األسبوع املاضي، و»هذا رقٌم 

قياسي منذ بدء كورونا«، كما 
في تقارير صحافية مختلفة. 

 من أفام 
ّ

في هذا الفيلم، املشتق
»مارفل«، تؤّدي  »ذي أفنجرز« لـ

سكارليت جوهانسون دور 
ناتاشا رومانوف، القاتلة الروسية 
التي أصبحت بطلة خارقة. ُيذكر 
أّن الفيلم حصد 60 مليون دوالر 

أميركي عبر منّصة »ديزني 
باس«، و78 مليون دوالر أميركي 
دوليًا، لتبلغ اإليرادات 218 مليون 

دوالر، حتى قبل بدء عرضه 
في الصني. وهذه أول مرة تعلن 

»ديزني« عن إيراداتها املتأتية 
من البّث التدفقي، في عطلة نهاية 

األسبوع نفسها، بحسب مجلة 
»هوليوود ريبورتر«.

◆ نالت املخرجة األملانية 
فرانسيسكا شتونكل جائزة 

»السينما األملانية الجديدة« في 
»مهرجان ميونخ السينمائي«، 

عن سيناريو الدراما السياسية 

»طلقة من قريب«، تمثيل الرس 
أيدينغر ولويزا هاير: عميل سّري 

»جمهورية أملانيا الديمقراطية«  لـ
السابقة لم يعد قادرًا على 

التوفيق بني عمله وضميره، 
ويريد الخروج من وظيفته في 
قّدر قيمة الجائزة 

ُ
املخابرات. وت

بـ10 آالف يورو. وقالت هيئة 
املحلفني في املهرجان إّن القّصة 

األملانية »مهّمة، تصف النظام 
»جمهورية أملانيا  االستبدادي لـ
الديمقراطية« السابقة، بطريقة 

مرّوعة ومزعجة. الحقيقة املقلقة 
أّن ممارسة هذه الجمهورية لحكم 
اإلعدام حتى منتصف ثمانينيات 

القرن الـ20، لم تكن )كما نعتقد( 
أمرًا معروفًا لكثيرين. التصالح 

مع التاريخ املشترك يشمل أيضًا 
جعل غير املسموع وغير املعلن 
وغير املرئي واملقموع، مسموعًا 

ومرئيًا«. ُيذكر أّن الفيلم سُيعرض 
في الصاالت السينمائية األملانية 
بدءًا من 12 أغسطس/ آب 2021. 

علمًا أن جائزة أفضل إخراج 
)30 ألف يورو( كانت من نصيب 

نيكياس خريسوس عن »مكان 
نقي«، والجائزة التشجيعية في 

مجال اإلنتاج )20 ألف يورو( 
من نصيب ميريام دوسيل، عن 

إنتاجها »ابني«.
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