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)على  فــرٍس دهماء قرحاء  حكاية 
وجــهــهــا نــقــطــة بـــيـــضـــاء(، عــاشــت 
م 

ّ
في البراري، ثم أجبرت على تعل

وضـــع الــلــجــام والـــحـــذوة والـــســـرج، فيسيطر 
ــــود«  ــذا فـــي »الـــجـــمـــال األسـ الــبــشــر عــلــيــهــا. هــ
)2020(، آلشلي أفيس، الذي تعرضه »ديزني 
بـــــاس« مــنــذ 27 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

.2020
الـــتـــرويـــض،  الــــفــــرس إلذالل  بــيــنــمــا تــخــضــع 
الفيلم  ضــة بعد. يبني  ُمــروَّ تظهر شاّبة غير 
تشابهات بني سيرتي الشاّبة والفرس، وهما 
تدخان عاملني جديدين. هناك شبه بينهما: 
تربية  الترويض.  على  وتمّرد  رشاقة جسد، 
ثــروة في  البرية وترويضها مصدر  الخيول 
أمــيــركــا. ُيــســتــخــدم الــتــرويــض كــعــامــة على 
ر واالنتقال من الطبيعة إلى الثقافة. 

ّ
التحض

تلك حكاية الفرس باك بيوتي )صوت كايت 
وينسلت( والشاّبة جو غرين )ماكنزي فوي(. 
 وخــشــنــة، وتــحــتــاج 

ٌ
ـــهـــرة مــنــدفــعــة

ُ
الــبــطــلــة امل

، منذ وصـــول الــفــرس إلى 
ْ
إلــى تــرويــض. لــكــن

ــاّبـــة فـــي الــبــيــت   مــشــاكــل الـــشـ
ّ

الــضــيــعــة، تـــقـــل
ما تّم ترويض الفرس، 

ّ
واملدرسة الثانوية. كل

ُيعتبر هذا  الشاّبة بأسرتها.  تتحّسن عاقة 
ذلـــك سينمائيًا،  عــن  للتعبير  تــحــّول.  بــدايــة 
ــج الــــبــــدايــــات: شــمــٌس  ــ ــــصــــّور املـــخـــرجـــة وهـ

ُ
ت

شرق. مهٌر يقف للمّرة األولى. ضوء الشمس 
ُ
ت

ل عني املتفّرج. 
ّ
في مواجهة الكاميرا التي تمث

القلق، هناك غــروب الشمس في  في لحظات 
الخلفية. تجري الفرس، فتدفع الريح الشعر 
األســــود لــلــفــتــاة وشــعــر الــفــرس إلـــى الــخــلــف. 
تتناوب شاعرية اللقطات على شاطئ ورمل 
وغابة، وعلى فرٍس تعدو بساسة. الطبيعة 

البكر ماذ، والتجارب تنتهي بخير.
الــســيــنــاريــو ُمــقــتــبــس مــن »الــجــمــال األســـود« 
)مكتوبة ومنشورة بني عامي 1871 و1877(، 
آلنــا ســويــل. روايـــة تستعيد االحــتــكــاك األول 
ــر  ــ ــذّك ــ ــــى »بـــــشـــــر«. ُي ــدعـ ــ لـــلـــفـــرس بـــمـــخـــلـــوق ُيـ
ــة الــــحــــصــــان واأليـــــــــل فــي  ــعــ االحــــتــــكــــاك بــــواقــ
الفرس موقٌع  إلى  حكايات إيسوب. لإلشارة 
عظيم في ميثولوجيا الشعوب. يصف امرؤ 
لها  ضليٌع  ها 

ّ
بأن قته 

ّ
معل فــي  فرسه  القيس 

ة جــري ذئــب. بينما يمدح 
ّ
خصر ظبي، وخف

بأوصاٍف  »روثينانته«  فرسه  كيخوته  دون 
ها غير مّيالة إلى »الخطيئة 

ّ
عظيمة، منها أن

الشعوب.  عند   
ٌ
راســخ تقليد  هــذا  الجنسية«. 

لذا، تلعب »ديزني« على املشترك اإلنساني، 
للحصول على أكبر عدد من املتفّرجني. قراءة 
والفروسية،  الــفــرس  فهم  إلــى   

ٌ
مــدخــل الشعر 

الـــتـــي تــمــلــك قــيــمــة أخــاقــيــة هــائــلــة فـــي زمــن 
انتصار قيم السوق، القائمة على »الدفع نقدًا 
وفورًا«، ال على الشهامة والشجاعة واملشاعر 

اإلنسانية.
ـــــروي 

َ
ــلـــم، هـــنـــاك فـــــرس ت ــيـ ــفـ ــي الـــــروايـــــة والـ فــ

ــرد. يــســمــح  ــ ــفـ ــ ـــم املـ
ّ
ســـيـــرتـــهـــا بــضــمــيــر املـــتـــكـــل

املـــونـــولـــوغ لــلــقــّراء والــجــمــهــور بـــولـــوج ذهــن 
الشخصية، الكتشافها تدريجيًا، وبمخاطبة 
املحكي شكل  الداخلي  الــحــوار  خذ 

ّ
يت الـــذات. 

حديٍث، بصوٍت عاٍل، إلى النفس )كاتي وايلز، 
»معجم األسلوبيات«، ترجمة خالد األشهب، 
األولـــى،  الطبعة  للترجمة،  العربية  املنظمة 

بيروت، 2014(.
ــه، للصمود وسط القطيع، ال 

ّ
تقول الفرس إن

ُبّد من قّوة واندفاع. هي فرٌس تكره القطيع. 
يصير  هكذا  العزلة.  تحّب  الشاّبة جو  ى 

ّ
حت

الشاّبة.  الفرس تفسيرًا لشخصية  مونولوغ 
ــذا املــــونــــولــــوغ، الــــــذي تـــقـــّدمـــه الـــفـــرس،  ــهــ وبــ
تستثمر شركة اإلنتاج »والت ديزني« نهجًا 
طــفــولــيــًا، تــفــتــرس بــفــضــلــه الـــســـوق الــدولــيــة 
لــلــُمــشــاهــدة. نـــهـــٌج حــكــائــي طـــفـــولـــّي، يجعل 

التجارب القاسية تنتهي نهاية سعيدة. في 
ــود«، يــقــع فــــارٌس فــا ينكسر  ــ »الــجــمــال األســ
ــد. في   وال يــمــوت أحــ

ٌ
ظـــهـــره. يــشــتــعــل حـــريـــق

ق  ــزنــــي«، حــكــايــة مــســتــرخــيــة تــســوِّ أفــــام »ديــ
تفاؤاًل مفرطًا بالخير املقبل. هذا يحتاج إليه 

مزاج متفّرجني في زمن كورونا.
ــا، مــــن الــجــيــد  ــنـ بــيــنــمــا املــــــوت يــتــســّكــع حـــولـ
 عنفًا وكآبة، وُمصّورة في 

ّ
مشاهدة أفاٍم أقل

ر الفرجة 
ّ
فضاءات واسعة ال تخنق. هكذا توف

تحتاج  ي. 
ّ
للمتلق ضــروريــة  نفسية  حــاجــات 

طرق السرد في أفام »ديزني« دراسة خاصة، 
 أرقــام 

ّ
ــم الــســرد الــســاذج كــل

ّ
لفهم كيف ُيــحــط

شاهدة. سرٌد يلعب على وتر حّساس لدى 
ُ
امل

 
ُ

ــعــرض
َ
 فـــرٍد قــّصــة ت

ّ
 »لــكــل

ّ
املــتــفــّرج، ويعلن أن

مــن أيــن جــاء وإلــى أيــن يمضي وكيف يقطع 
 متفّرج نفسه 

ّ
طريقه«. بهذا املدخل، يعتبر كل

مــهــّمــا. أّي مــتــعــة. فــي هـــذا الــجــانــب الــســردي، 
ملسة نسائية. الفيلم من إخراج الشاّبة آشلي 

أفيس )1987(.
ــعــرض 

ُ
ــروى الــقــصــص بــأســلــوب فــنــي، وت ــ ـ

ُ
ت

عـــوالـــم مــتــبــايــنــة يــخــتــرقــهــا الــخــيــر. تنتقل 
ملكية الفرس إلى عائلة غنية جدًا، وتصير 
تحت مــراهــقــة عــدوانــيــة تــغــرس مــهــمــازًا في 
الفرس  ها حــمــار. تكتشف 

ّ
كأن الــفــرس  بطن 

 والــبــشــر 
َ

ــاُء الـــخـــيـــول ــيــ ــنــ كـــيـــف يـــعـــامـــل األغــ
ــف طــبــقــيــة املجتمع 

ّ
الـــفـــقـــراء. هـــنـــاك، تــتــكــش

روا 
ّ

لُيحض  ،
ً
طويا الفقراء  يكدح  األميركي. 

مـــكـــان الــحــفــل واألكــــــل ومــلــعــب الـــخـــيـــل. في 
ــى األغــنــيــاء بــعــرق الــفــقــراء. 

ّ
الــنــهــايــة، يــتــســل

يــحــمــل الــفــيــلــم عـــنـــوان »الـــجـــمـــال األســـــود«، 
وللعنوان اليوم داللة اجتماعية وسياسية 
هائلة في أميركا، التي تحاول إثبات تعّدد 
على  أبــيــض  ليس  فالجمال  فيها،  الــجــمــال 

مقاس دمية »باربي« فقط.
تقّدم »ديزني« هذا من دون خطاب نضالّي. 
شاهد املفارقات بالعني، في صمٍت. 

ُ
يتشّرب امل

تــعــرف الــشــركــة صــيــد الــجــمــهــور مـــن عينيه 
إيــكــو: »عــلــم الجمال  يــقــول أمبيرتو  وحــّســه. 
مــا هــو جميل  ي 

ّ
تلق  لحظة 

ّ
أن يــرى  املعاصر 

لحظة حدس بصفة عامة« )كيف تعّد رسالة 
دكتوراه«، ص. 157(. باالشتغال على الحدس 
التجريد وُمراعاة مزاج  ب 

ّ
والحّس، يتّم تجن

الــجــمــهــور وذوقــــه، الـــذي ُيــنــتــج املــحــتــوى من 
إلــى ما لم يعشه، وإلى  أجله، إلشباع شوقه 

عالٍم مثالي.
فــي نــهــايــات أفـــام »ديـــزنـــي«، يشعر املــتــفــّرج 
 أفامًا 

ّ
باالمتاء واالرتواء. يرتاح نفسيًا، ألن

يه املتفائل.
ّ
كهذه ال تخذل أفق تلق
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تعرف شركة »ديزني« 
كيف تتصيّد الجمهور 

من عينيه وحّسه

ر بخالص  أفق غير ُمبشِّ
أو بخروج آمن من 

عتمة العزالت

نديم جرجوره

ــــن أذهـــــــــان كــثــيــريــن  ــــن يـــغـــيـــب عــــــام 2020 عـ لـ
وذكـــريـــاتـــهـــم وانــفــعــاالتــهــم، بــســهــولــة. قــســوة 
ــاوف، وتــــــمــــــّردات نـــاقـــصـــة،  ــ ــخــ ــ قــــات ومــ

ّ
وتــــمــــز

سماٌت ُيدركها أنــاٌس يعانون قلق االستمرار 
فــي فــضــاء مــغــلــق، أو فــي عــزلــة مفتوحة على 
 
ّ
. لكن

ّ
ضــيــق واخــتــنــاق. تـــكـــراُر قـــول ذلـــك ُمـــمـــل

ــر بــخــاٍص 
ِّ

ــام غــيــر ُمــبــش ــ ــقــبــل مـــن األيــ
ُ
أفــــق امل

ــــن مــــن عــتــمــة الـــعـــزالت  قــــريــــب، أو بــــخــــروج آمـ
 كــان 

ْ
إلـــى املــســاحــات الــشــاســعــة لــلــحــيــاة. وإن

ظرًا. صناعات معطوبة، والسينما 
َ
ُمنت  

ُ
قِبل

ُ
امل

معطوبة أيــضــًا، رغــم اســتــعــادة اســتــديــوهــاٍت 
 بشروط السامة الصّحية. إغاق 

ْ
نبضها، وإن

ــأزق، وانــفــتــاح مــنــّصــات ومــواقــع  ــ الـــصـــاالت مـ
وفنيًا  جــمــالــيــًا  مختلف  بعضها  ــــاٍم،  أفـ عــلــى 
ودراميًا، ُيثيران تناقضًا في تعامٍل مع حالٍة، 
ـــاد وجــمــهــور ومــهــتــّمــون حــولــهــا. 

ّ
ــق يــنــقــســم نـ

ــــشــــاهــــدة، أيــــًا كـــانـــت الـــظـــروف، 
ُ
الـــرغـــبـــة فـــي امل

البعض على طــقــوٍس والــتــزامــات  تــقــوى عند 
»أخــاقــيــة« عــاقــة ماضية  ســابــقــة؛ وتــمــّســٌك بـــ
ـــُحـــول، أحــيــانــًا، دون 

َ
مــع طــقــوٍس والــتــزامــات ت

ُمشاهدٍة مريحة عند بعٍض آخــر. كــاٌم ُمكّرر. 

ــــرًا.  ــٍعــبــًا وُمــــدمِّ
ْ
ــنــهــي عــامــًا ُمــت

ُ
3 أيـــــاٍم أخـــيـــرة ت

ـــي وبــــــاء كـــورونـــا 
ّ

أســـئـــلـــة ســـابـــقـــة عـــلـــى تـــفـــش
غـــيـــر مــمــتــلــكــة إجـــــابـــــاٍت، فــتــســتــمــّر فــــي طـــرح 
قة فــي زمــن كــورونــا. األهــّم 

ّ
مسائل تبقى معل

أحــوالــهــا  الــعــربــّيــة:  بالسينما   
ٌ
مــرتــبــط بينها 

ومــســاراتــهــا واشــتــغــاالتــهــا. اإلنــتــاج الــعــربــي ـ 
عربية  أفـــام  تــوزيــع  مفقود.  املشترك  العربي 
ل. مشاركات 

ّ
بــلــدان وصـــاالت عربية معط فــي 

ة 
ّ
 بخف

ْ
، وإن

ٌ
وعــاقــات عمل وتــواصــل حــاضــرة

م منحًا مالّية  قدِّ
ُ
َملة أحيانًا. جهات ت

َ
غير ُمحت

ملشاريع عربية، فتكتفي بما تجود به من ماٍل، 
فــارضــة شــروطــًا بسيطة على مرحلة مــا بعد 
 شيء. مواطنون 

ّ
إنجاز املشروع، ثم ينتهي كل

ــنـــع فــي  ـــصـ
ُ
ـــون عــــن أفــــــــاٍم ت

ّ
ــفـــض ــنـ كـــثـــيـــرون مـ

أيضًا،  كثيرين  مواطنني،  مقابل  في  بلدانهم، 
إنتاجاٍت محلية يرون فيها أحوااًل  يتابعون 
صيبهم، سلبًا 

ُ
ت وتفكيرًا وتأّمات وانفعاالت 

فالتواصل  ناقصًا.  يبقى   هذا 
ّ
لكن إيجابًا.  أو 

تبغيها صناعة   
ٌ
العرب حاجة بني  الجغرافي 

أفاٍم عربّية تريد تماسًا مع عرٍب، تروي شيئًا 
مـــن حــكــايــاتــهــم، وتــلــتــقــط بــعــض مــشــاعــرهــم، 
وتحّرض على تفكيٍر ومعاينة حّسية. أو هذا 
 كانت تختفي 

ْ
، إن

ّ
 يحدث، على األقــل

ْ
يجب أن

الحاجة إليه عند عرٍب كثيرين.
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـــــــ21 )ربـــمـــا مــنــذ مـــا قبل 
الــبــدايــة بــأعــواٍم عـــّدة أيــضــًا(، تتشّكل سينما 
عربّية جديدة، تريد مغايرًا في قوٍل واشتغاٍل. 
نــهــايــاٍت، من  الـــــ20 تــشــهــد  الــقــرن  تسعينيات 
»سينمات عربية«  دون بلورة أفق تجديدّي لـ
ــدة. ثـــنـــائـــيـــة الـــجـــديـــد والـــتـــجـــديـــد غــيــر  ــ ــديـ ــ جـ
 أو تعليقًا. 

ً
مطروحة، نقديًا، بما يتجاوز مقالة

أفــــاٌم كــثــيــرة تــعــكــس غــلــيــانــًا مــطــلــوبــًا لُصنع 
جـــديـــٍد يـــقـــول، بــلــغــة تــجــديــديــة فـــي الـــصـــورة 
والــــصــــوت والـــتـــولـــيـــف واملـــوســـيـــقـــى واألزيــــــاء 
 كان 

ْ
والــكــتــابــة، مسالك اجــتــمــاع وأنــــاٍس، وإن

م ســلــطــات  ــــحــــرِّ
ُ
ــــى بــــقــــٍع، ت يــنــقــص الـــتـــطـــّرق إلـ

حاكمة االقتراب منها.
الــتــحــّدي قـــائـــم. ســيــنــمــائــيــون عـــرب يــقــتــربــون 
كاميراتهم،  أمــام  ح 

َ
ُيفت واملمنوع  ويخترقون، 

باشر 
ُ
 ُمنع امل

ْ
، وإن

ً
ُمواربة واحتيااًل أو مباشرة

قراءات   على 
ّ
وغيره الحقًا. اشتغاالتهم تحث

ــســعــًا، ولــو 
ّ
 الــعــام املــقــبــل ُيــتــيــح مــت

ّ
دائــمــة، لــعــل

ــراءات كــــهــــذه. كــــورونــــا يــدفــع  ــ ــقـ ــ مـــتـــواضـــعـــًا، لـ
بالحالة والعيش.  الــصــورة  إنــتــاٍج يربط  إلــى 
أفــاٌم عربّية قليلة )فلسطني ولبنان واملغرب 
تحديدًا( تؤّكد حيوية عمٍل في عــزالٍت قاتلة، 
 دائمًا لتوثيق لحظة، 

ٌ
 الكاميرا مهّيأة

ّ
وتقول إن

كهذه،  أفــام  ثيرها 
ُ
ت عــّدة  ماحظات  جماليًا. 

تمّكن سينمائيني من  مــن   
ٌ

منبثق ــّم  األهـ  
ّ
لــكــن

ق 
ّ
العمل فــي غليان راهـــٍن وانــســداد أفــٍق وتمز

عات 
ّ
توق ال  قليل.  بعد  آٍت  املقبل  العام  حالة. 

الجديد روتــني سنوي،  انتظار  عات. 
ّ
وال تطل

ــظــٌر، غــالــبــًا. الحــقــًا، 
َ
ومـــا يحمله الــجــديــد ُمــنــت

، أو أكثر.
ٌ

سيكون نقاش

ال توّقعات لكّن الُمقِبَل ُمنَتظرٌ

يروي »الجمال األسود« 
آلشلي أفيس حكاية فرٍس 

عاشت في البراري، ثم 
أجبرت على تعلّم وضع 

اللجام والحذوة والسرج، 
فيسيطر البشر عليها

أخبار
◆ يقوم »سول« )Soul(، لبيت دوكتر 

وإنتاج استديو »بيكسار«، برحلٍة في عالم 
األحالم، بحثًا عن معنى الحياة. لكْن، بحسب 

تقارير صحافية مختلفة، لن ُيعرض على 
الشاشات الكبيرة في صاالت السينما، بل 

على منّصة »ديزني بالس«، منذ 25 ديسمبر/ 
كانون األول 2020، للمشتركني فيها فقط، 

وذلك بسبب كورونا. 
»سول« فيلم روائي يحمل الرقم 23 في الئحة 
أفالم استديو »بيكسار«، األنجح في التفّوق، 

، على استديو ديزني األشهر، 
ً
ولو قليال

سابقًا، في صناعة أفالم الرسوم املتحّركة، 
سّمى. 

ُ
بل أفالم التحريك كما باتت ت

»بيكسار« نجاحات تجارية ونقدية عّدة،  ولـ
بفضل »قّصة لعبة« )4 أجزاء، بني عامي

1995 و2019، بإخراج جون السيتير وآش 
ون ولي أونكريك وجوش كوولي( 

ّ
بران

و»البحث عن نيمو« )2003، ألندرو 
ستاننت ولي أونكريك( وغيرهما.

 بني الحياة واملوت، 
ً
يتخّيل »سول« رحلة

س املوسيقى  يخوضها جون غاردنر، مدرِّ
في نيويورك، الطامح إلى عزف الجاز 
مع أكبر وأهّم فناني هذه املوسيقى. 

رًا، قال 
ّ
في مؤتمر صحافي عقده مؤخ

»بيكسار«  بيت دوكتر إّن »سول« أول فيلٍم لـ
يكون بطله أميركي من أصل أفريقي: 

»يستكشف أعماق الروح، ويحاول اإلجابة 
على تساؤالت وجودية« كما قال، محّددًا 
 اإلنسان إلى 

َ
رِسل

ُ
بعضها بالتالي: »هل أ

األرض لغرٍض ما؟ هل للحياة معنى؟ هل 

على اإلنسان أْن يجده؟«. فالفيلم يتناول 
عالقة الروح »22« بُمرافقها، وسعيهما إلى 

إيجاد معنى الحياة، كما يطرح أسئلة تتعلق 
بالصداقة والثقة واملصير، مازجًا ديكورًا 

خياليًا بعالم املاضي العظيم، وبَمشاهد من 
حياة نيويورك.

أضافت التقارير الصحافية، التي نشرت 
صًا لها قبل أيام قليلة، أّن 

ّ
»فرانس برس« ملخ

 على قياس الشاشة الكبيرة، 
ٌ

»سول« ُمفّصل
لكْن »سُيتاح للمشاهدين فرصة مشاهدته 

على شبكة »اإلنترنت« فقط، بقرار من 
»ديزني«، في مرحلة إغالق دول 

عّدة صاالت العرض السينمائي فيها 
بسبب كورونا. وأشارت التقارير إلى أّن 

ها، ُمنتجًا مثاليًا 
ّ
بر، في األحوال كل

َ
الفيلم ُيعت

ملنّصة »ديزني بالس«، التي تخوض سباقًا 
على جذب املشتركني، وزيادة عددهم، مع 
»نتفليكس« و»أمازون  منّصات أخرى، كـ

برايم« وغيرهما من منّصات يزداد عددها 
في أوقاٍت صعبة كهذه.

مونولوغ 
فرسٍ 

وسيرة شابّة

جماٌل أسود من »ديزني«

صالة سينمائية في زمن كورونا: سنعود... الحقًا )يوتيوب(

 واحدة منها تختلف عن األخرى. بعضها 
ّ

أحّب املراحل كافة. كل
الجماعي، وبعضها يفرض عزلة  العمل  في  باالنخراط  ق 

ّ
يتحق

صبح للكتابة، وفيها تكون وحيدًا. ال أعمل بسرعة. أحتاج 
ُ
تامة، ت

قلق غيري. عندما 
ُ
دائمًا إلى وقٍت لتنمو األفكار فّي. لذا، أقلق وأ

املشكلة  يــعــانــون  كتابًا كثيرين  أّن  »اقــتــبــاس«، الحــظــُت  ُعـــرض 
ي كنُت الوحيد هكذا.

ّ
نفسها. هذا طمأنني، بعد اعتقادي أن

تشارلي كوفمان

أعــرف املسألة جيدًا ألني عشت تفاصيلها مــرارًا. أعــرف تمامًا 
التوبيخ.  ابنه، فنذهب بعيدًا في  كيف يكون أحدنا عندما يوّبخ 
بكالمنا  نتوّجه  إلــى من  بعدم معرفتنا  ل 

ّ
يتمث أمــر  دائمًا  هناك 

عندما نتحّدث مع أوالدنا. مرحلة الطفولة سهلة تمامًا كمرحلة 
املراهقة. لكْن، بني املرحلتني، يتغّير االبن باستمرار.

ميشال هازانافيسيوس

The Croods: A New Age لجويل كــراوفــورد، أصــوات إيما 
ستون )الصورة( ونيكوالس كايج وراين رينولدز: بعد النجاة 
من نهاية العالم وكل املخاطر والكوارث املمكن حدوثها، يبحث 
مــنــه. هذه  ويــعــتــاشــون  ُيقيمون فيه  مــكــاٍن  نــاجــون قليلون عــن 
مع  وقسوتها  اضطرابها  ســيــزداد  ومضطربة،  قاسية  مرحلة 
أمزجة وثقافات مختلفة  أيضًا، يملكون  وصــول ناجني آخرين 

تمامًا.

كاترين فرو )الصورة(  Des Hommes للوكاس بلفو، تمثيل 
وجـــيـــرار دوبـــارديـــو: عـــام 1960، تـــّم اســتــدعــاء 4 أصـــدقـــاء إلــى 
الجزائر، أثناء الحرب هناك. عند عودتهم إلى بلدهم، لم يتحّدث 
أحٌد منهم عن شيء، لكن يكفي لقاء عابر أو هدية بمناسبة عيد 
أبــواب املاضي، بعد سنني طويلة  لقاء، كي تنفتح  أو  أو احتفال 

على انتهائه، فتنكشف أموٌر وتنفضح أسراٌر.

أقوالهم

أفعالهم
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