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األخبار الكاذبة نشأًة وتطّورًا
بيروت ـ العربي الجديد

عيد واقعة اختراق وكالة األنباء الرسمية 
ُ
ت

ــار الـــكـــاذبـــة  ــ ــبـ ــ  األخـ
ّ

ــلــــف الـــقـــطـــرّيـــة )قــــنــــا( مــ
والـــقـــرصـــنـــة مـــن أوســـــع أبـــوابـــهـــا. فــقــد قــام 
قــراصــنــة، مــســاء الــثــاثــاء، بــاخــتــراق »قــنــا« 
ونشر تصريحات منسوبة ألمير دولة قطر 
ها مفبركة. 

ّ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كل

ت األخبار 
ّ
 وسائل إعام عربّية استغل

ّ
إال أن

 حمات تحريض ضّد قطر، 
ّ
الكاذبة لتشن

أبرزها »العربية« و»سكاي نيوز«. 
ولم تنشر تلك القنوات خبر نفي السلطات 
ــتـــصـــريـــحـــات، بــل  ــلـ ــّيــــة لـ ــمــ ــــة الــــرســ ــرّي ــقــــطــ الــ

استمّرت في حماتها.
ــة لــتــلــك  ــّيـ ــيـــاسـ وبــــعــــيــــدًا عــــن األجـــــنـــــدة الـــسـ
إال  للتحريض،  املستمّر  القنوات، وسعيها 
 قنوات عاملّية نشرت أخبارًا كاذبة مسبقًا 

ّ
أن

 القرصنة وعدم التدقيق.
ّ
لتقع في فخ

ما هي األخبار الكاذبة 
ومن ينشرها؟

ـــعـــرف في 
ُ
ــة ت ــاذبـ ــكـ ــار الـ ــبــ بـــــدأت فـــكـــرة األخــ

ــة، عــام  ــّيـ ــركـ ــيـ الـــعـــالـــم مـــع االنـــتـــخـــابـــات األمـ
املاضي، تحديدًا بسبب مقاالت غير   2016

منطقّية انتشرت بشكٍل كثيف حينها.
الحملة  خــال  الكاذبة  األخبار  واستهدفت 
االنتخابّية، املرشحة الديمقراطية الخاسرة 
ــلــون بعد 

ّ
هــيــاري كــلــيــنــتــون، فــاعــتــبــر مــحــل

 األخـــبـــار املــفــبــركــة كــانــت 
ّ
االنـــتـــخـــابـــات، أن

ــّد كــلــيــنــتــون، وســاهــم  ــخــدم ضـ
ُ
ســاحــًا اســت

بفوز الرئيس األميركي دونالد ترامب.
أحـــد تــلــك األخــبــار كـــان يــتــحــدث عــن إيــجــاد 
هاتف هياري كلينتون من نوع باكبيري 
فـــي أحــــد املـــتـــاجـــر، وعــــن عــــاقــــاٍت جنسية 
استغال  إلــى  باإلضافة  لكلينتون،  كــاذبــة 
فضيحة الــبــريــد اإللــكــتــرونــي الــخــاص بها 

الختراع قصص مفبركة.
 
ّ
وبعد االنــتــخــابــات، اّدعـــت أخــبــار كــاذبــة أن

تــرامــب فــاز بــاألصــوات الشعبية وأصـــوات 
املجمع االنتخابي، وهي عارية من الصحة، 
فقد فاز ترامب بأصوات املجمع االنتخابي 
فقط، وفازت هياري بأكبر عدد من أصوات 

الشعب.
ــــدو األخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة حـــقـــيـــقـــّيـــة.  ــبـ ــ ــد تـ ــ قــ
بنى 

ُ
فعناوينها والخطوط العريضة التي ت

 الخبر 
ّ
عليها القصة قد تكون حقيقّية، لكن

مفبرك وتّم اختراعه تمامًا.
وتّم إنشاء املئات من مواقع األخبار الكاذبة 
قــصــص خيالّية  نــشــر  فــقــط  مهمتها  الــتــي 

ألهداف وأجندات خاّصة بها.
أّكد  األميركّية،   NBC قناة وفــي مقابلة مع 
مراهق مقدوني أنه جنى أكثر من 60 ألف 
دوالر أميركي بنشر األخبار الكاذبة خال 
ـــة املـــاضـــيـــة، خــصــوصــًا عبر 

ّ
ــر الـــســـت ــهـ األشـ

وقال  ترامب.  مؤيدي  واستعطاف  اجتذاب 
ديــمــيــتــري الــــذي رفـــض الــكــشــف عـــن اســمــه 
ـــه واحـــد مــن بــن 300 شخص 

ّ
إن الحقيقي، 

مــّمــن جنوا  املــقــدونــّيــة،  مــن منطقة فيليس 
ــار الـــكـــاذبـــة  ــبـ ثــــــروة بــســبــب نـــشـــرهـــم لـــأخـ
عــلــى مــوقــعــهــم خــــال مـــوســـم االنــتــخــابــات 

األميركية. 
 
ّ
مــن جانبه، كشف مــوقــع »بـــاز فــيــد« عــن أن
 يتم 

ّ
مائة موقع سياسة أميركي على األقل

تجميعية  وأغلبها  فيليس،  مــن  تشغيلها 
وتــــســــرق املـــحـــتـــوى مــــن مــــواقــــع هــامــشــّيــة 

ويمينّية في الواليات املتحدة.
 

دور مواقع التواصل
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي،  واجــــهــــت مــــواقــــع الــ
وتحديدًا منها »فيسبوك« و»غوغل«، وفي 
بــعــض املــــــرات »تـــويـــتـــر«، ضــغــوطــًا كــبــيــرة 
بل  عليها،  الكاذبة  األخــبــار  انتشار  بسبب 
ــهــام تلك املــواقــع بقلب 

ّ
ووصــل األمــر إلــى ات

نتائج االنتخابات األميركّية.
أعلن   2016 الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفــي 
مؤسس موقع »فيسبوك« مارك زوكربيرغ 
املــوقــع  إدارة   

ّ
أن الـــخـــاصـــة،  عــلــى صــفــحــتــه 

ملـــحـــاربـــة  ــر  ــبــ أكــ بـــجـــهـــود  ســـتـــقـــوم  األزرق 
األخبار الزائفة على صفحاته، في محاولٍة 

C

 موقع التواصل االجتماعي 
ّ
منه للتأكيد أن

ر على نتائج االنتخابات األميركّية. 
ّ
لم يؤث

ــوٍر عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى  ــشــ ــنــ وأكــــــــد فـــــي مــ
ــــان مــعــايــيــر  ــه يـــأمـــل فـــي إعـ »فــيــســبــوك« أنــ

جديدة لوقف األخبار املزّيفة »قريبًا«. 
ومنذ ذلك الحن، أطلق »فيسبوك« سلسلة 

خطوات ملحاولة محاربة األخبار الكاذبة.
أمـــا شــركــة »غـــوغـــل«، فــقــد اعــتــبــر رئيسها 
 األخــبــار 

ّ
الــتــنــفــيــذي، ســونــدار بــيــتــشــاي، أن

ـــرت على 
ّ
املــزّيــفــة على املــوقــع »قــد تــكــون« أث

االنتخابات األميركّية. وفي حديٍث مع »بي 
بي سي«، بعد االنتخابات األميركية، ُسئل 
بيتشاي عن األخبار املفبركة، وما إذا كانت 
ــرت في قلب املــوازيــن في االنتخابات 

ّ
أث قد 

األمــيــركــّيــة، فــأجــاب »بــالــطــبــع«.. وقـــال »مــن 
املهم أن نتذكر أن االنتخابات كانت وشيكة 
فــإن تبديل رأي شخص  للطرفن. وعلميًا، 
ــد يقلب  ــن بـــن مـــائـــة لــيــصــوت لــــطــــرٍف، قـ مـ
ــــرى. لــكــن من  املــعــادلــة لــصــالــح جــهــة أو أخـ
وجــهــة نــظــرنــا، ال يجب أن يــكــون هــنــاك أي 

انتشار لأخبار املزيفة، لذا فإننا نعمل ما 
بوسعنا لأحسن«.  ويحاول »غوغل« الحّد 
مــن انــتــشــار األخــبــار الــكــاذبــة على موقعه، 
املوثوقة من  املواقع غير  تحديدًا عبر منع 

الظهور في البحث على محّرك بحثه.

فّخ إعالمي سياسي
مــنــذ يــومــن فــقــط، انــتــشــرت أخـــبـــار كــاذبــة 
كثيفة تزامنًا مــع االعــتــداء اإلرهــابــي الــذي 
أرينا«،  »مانشستر  قاعة حفات  استهدف 
حيث كانت مغنية البوب األميركية الشابة 
لها،   موسيقيًا 

ً
تــؤدي حفا آريانا غراندي 

مــا أدى إلــى مقتل 22 شخصًا وإصــابــة 59 
آخرين.

 مــــــغــــــّردون خــــــوف األهـــــالـــــي فــي 
ّ

واســــتــــغــــل
مانشستر على أطفالهم املختفن، لينشروا 
ونقلت  مفبركن.  لضحايا  مفبركة  صـــورًا 
وسائل إعام عاملّية بعض تلك الصور، من 
دون االنتباه إلى عدم كونها حقيقّية، كان 
األمــيــركــّيــة،  نــيــوز«  »فــوكــس  بينها محطة 
 تـــجـــمـــع عـــــــددًا مــن 

ً
والــــتــــي نــــشــــرت صــــــــورة

هم مختفون.
ّ
الشباب على أن

إعــام،  الواقعة نفسها، نشرت وســائــل  فــي 
و»دايلي ستار«،  إكسبرس«  »دايلي  بينها 
ــح خـــارج مستشفى 

ّ
خــبــرًا عــن تــواجــد مــســل

أولدهام، بعد دقائق من تفجير مانشستر، 
 هـــذا الــخــبــر عـــاٍر مــن الــصــحــة. ونفت 

ّ
إال أن

 أنها 
ً
شــرطــة أولـــدهـــام الــخــبــر كــلــيــًا، مــؤكــدة

حضرت للمكان ولم يحدث أي اعتداء فيه. 
وعــــادت »دايـــلـــي إكــســبــرس« الحــقــًا لــتــعــّدل 

ه غير صحيح. 
ّ
خبرها وتشير إلى أن

وفي مــارس/ آذار املاضي، ساهمت مواقع 
ــنـــوات فـــي نــشــر شــائــعــات مــفــبــركــة بعد  وقـ
ــتــــداء لـــنـــدن. فــقــد نــقــلــت الـــقـــنـــاة الــرابــعــة  اعــ
لندن  اعتداء  املشتبه به في   

ّ
أن البريطانّية 

هــو أبـــو عــز الــديــن، املــعــروف ســابــقــًا باسم 
 شقيق بــروكــس أّكــد 

ّ
تريفور بــروكــس. لــكــن

ــام، فـــأصـــدرت الــقــنــاة  ــ أنــــه مــســجــون مــنــذ عـ
بيانًا سحبت فيه املعلومة. 

ــبــــه، نـــشـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــروســــي  ــانــ ــــن جــ مـ
لندن،  اعتداء  املزعوم في  للمعتدي   

ً
صــورة

 
ّ
بث رقبته، خــال  وهــو يحمل سكينًا على 
ــقــن 

ّ
مــبــاشــر عــلــى الــــهــــواء. وقــــال أحــــد املــعــل

عن  متحدثًا  مطبخ،  ها سكن 
ّ
إن القناة  في 

الــقــبــعــة الــتــي يــرتــديــهــا الــرجــل عــلــى رأســـه، 
القبعة ترتدى في باكستان  مضيفًا: »هذه 
وأفغانستان«. وساهمت صفحات روسّية 
 
ّ
على »فيسبوك« بنشر الصورة أيضًا، لكن
لــلــعــام 2013، حينما حمل  تــعــود  الــصــورة 
رجــــل ســكــيــنــًا ووضــعــهــا عــلــى رقــبــتــه أمـــام 

قصر باكينغهام، وتم اعتقاله حينها. 
املــــاضــــي،  األول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ ــــي  وفــ
اعــتــقــلــت الــشــرطــة األمــيــركــيــة فــي واشــنــطــن 
 دخـــل مــطــعــم »كــومــيــت بــيــنــغ بــونــغ« 

ً
ــا رجــ

لــلــبــيــتــزا، شـــاهـــرًا بــنــدقــّيــتــه. وكــــان الــســبــب 
 مدير هذا املطعم 

ّ
انتشار أخبار كاذبة عن أن

يـــــرأس شــبــكــة النـــتـــهـــاك األطــــفــــال، تــديــرهــا 
املــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة الــخــاســرة هــيــاري 
حملتها  فــي  مــســاعــديــهــا  وكــبــيــر  كلينتون 
االنــتــخــابــيــة، ونــشــر نـــــداءات اســتــغــاثــة من 

أطفال هناك.
ــر أيـــــضـــــًا، تــســبــبــت  ــبـ ــمـ وفـــــــي أواخــــــــــر ديـــسـ
أخــبــار كــاذبــة فــي ردود فعل بــن باكستان 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزيـــــــــر  رّد  ــا  ــدمــ ــعــ بــ وإســــــرائــــــيــــــل، 
تقارير  الباكستاني، خواجة عاصف، على 
تــهــاجــم بـــــاده مــنــســوبــة إلــــى وزيـــــر األمـــن 
ــلـــي الـــســـابـــق، مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
يتحدث فيها عن »تدمير باكستان بالقوة 
ــلــــت قـــــــواٍت لـــهـــا إلـــى  ــا أرســ الــــنــــوويــــة إذا مــ

سورية«.
ديسمبر  مــن  العشرين  فــي  التقرير  ونــشــر 
وقــــال   .AWD News يــــدعــــى  مــــوقــــع  ــلـــى  عـ
»تــويــتــر«: »نسي  فــي تغريدة على  عاصف 
قوة  باكستان   

ّ
أن اإلسرائيلي  الدفاع  وزيــر 

نووية أيضًا«.
عــلــى  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ورّدت 
 الــتــقــاريــر الــتــي 

ّ
 إلــــى أن

ً
»تـــويـــتـــر«، مــشــيــرة

تــحــدث عنها عــاصــف »غــيــر صحيحة ولم 
تصدر أبدًا عن يعالون«.

بدأت األخبار الكاذبة 
تنتشر مع انتخابات 

الرئاسة األميركية

تعيد واقعة االستغالل السياسي لبعض القنوات العربية لحادثة اختراق وكالة »قنا« القطرية الرسمية، قضية فّخ 
األخبار الكاذبة إلى الواجهة، والذي وقعت فيه مؤسسات إعالمية لم تكترث لواجبها في التدقيق بالمعلومات

والخطوط  فعناوينها  حقيقّية.  الكاذبة  األخــبــار  تبدو  قد 
بنى عليها القصة قد تكون حقيقّية، لكّن 

ُ
العريضة التي ت

الخبر مفبرك وتّم اختراعه تمامًا.
وتّم إنشاء املئات من مواقع األخبار الكاذبة التي مهمتها 
فقط نشُر قصٍص خيالّية ألهداف وأجندات خاّصة بها. 
كتب بشكٍل يوحي بأنها 

ُ
كما أّن بعض األخبار الكاذبة ت

حقيقية تمامًا وتبنى على قّصة سياسية أو اجتماعّية أو 
نشر بشكٍل كبير على مواقع 

ُ
فنّية حدثت بالفعل، ولهذا ت

التواصل االجتماعي. 
في أغلب األحيان، إذا كانت القصة غير منطقّية فهي في 
املنطق،  على  يعتمد  األمــر  أّن  والحقيقة  مفبركة.  الغالب 
مــا يقرأ.  فــي  التدقيق  بــل  الــقــارئ،  وعلى عــدم استسهال 
 عــن مــا إذا كــانــت حقيقّية، 

ً
ــم الــكــاتــب ُيــعــطــي فــكــرة واســ

املوقع اإللكتروني )دومني(  ق من عنوان 
ّ
التحق كما يجب 

والــبــحــث عــن الــقــصــة فــي مــواقــع أخـــرى للتأكد إن كانت 
حقيقّية. 

ــار الـــكـــاذبـــة،  ــبــ وقــــــّدم »فـــيـــســـبـــوك« نــصــائــح لــكــشــف األخــ
ونشرها في صحف فرنسّية وبريطانّية قبيل االنتخابات 
فـــي الــبــلــديــن. وكـــانـــت الــخــطــوات كــالــتــالــي: الــتــشــكــيــك في 
العناوين، تدقيق عنوان االنترنت )يو آر إل(، التحقق من 
العادي لنشر الخبر، دراسة  املصدر، مراقبة الشكل غير 
مراقبة  األدلــة،  من  التحقق  النشر،  تاريخ  مراقبة  الصور، 
تقارير أخرى، التأكد من أّن القصة ليست مزحة، االنتباه 

إلى القصص الساخرة التي تبنى على أحداث مغلوطة. 
اسم  كـــروم« تحت  »غــوغــل  لتطبيق  تثبيتًا  هــنــاك  أّن  كما 
ــح، فُينذر 

ّ
»فــيــك نــيــوز ألـــيـــرت«، ُيــمــكــن دمــجــه مــع املــتــصــف

القارئ بأّن املعلومات الواردة في النّص مفبركة كي ال يقع 
في فّخ نشرها والترويج لها.

كشف األخبار المفبركة

MEDIA
منوعات

صحافي يقرأ خبرًا كاذبًا )دانييل سورابجي/فرانس برس(

خليجنا 
واحد

الدوحة ـ العربي الجديد

رفــض مــغــردون عــرب االفـــتـــراءات اإلعــامــّيــة من 
قبل بعض القنوات ووسائل اإلعام العربّية ضّد 
منهم،  الخليجيني  تحديدًا  ــديــن، 

ّ
مــؤك قطر،  دولــة 

عــلــى رفـــض الــفــتــنــة والــتــفــرقــة بـــني دول مجلس 
املغردون وسومًا عدة  الخليجي. وأطلق  التعاون 
ملجابهة الفبركات والكذب والتحريض في الحملة 

مة ضّد دولة قطر، فأطلقوا وسم 
ّ
اإلعامّية املنظ

»#قطر_تنفي_والعربية_تنبح«، معتبرين أّن قناة 
لهم، فهي ال تهتم ملصالح الدول 

ّ
مث

ُ
»العربّية« ال ت

الخليجّية، بل فقط لنشر األكاذيب. وقال صالح 
»استماتوا إلنكار تسجيات للسيسي! تجاهلوا 
ــكـــررة لـــإعـــام املـــصـــري!  ــتـ مـــئـــات الــهــجــمــات املـ

ولكنهم يصرون هنا مع وجود نفي رسمي!«.
»مجموعة mbc من خال  اليحيا  وكتب محمد 

ــقـــوط فــــي وحـــل  ــل الـــسـ ــواصــ ابــنــتــهــا الـــعـــربـــيـــة تــ
األشقاء  بــني  الــصــراعــات  تأجيج  وفــي  الامهنية 
ــتـــى؟!«. الــوســم الــثــانــي الــذي  الــخــلــيــجــيــني! إلـــى مـ
»#خليجنا_واحد«،  كــان  العرب  املــغــردون  أطلقه 
والذي رفضوا من خاله بّث الفتنة والتفرقة بني 
دول الخليج. وكتبت إيمان الحمود »بعض الزوار 

ثقيلو الظل أقدامهم نحس .. #خليجنا_واحد«.
#خليجنا_ على  »حافظوا  العذبة  عبدالله  وكتب 

ــاح إذا اجــتــمــعــن  ــــرمــ واحـــــد يـــا إخــــــــوان.. تـــأبـــى ال
تكسرا.. وإذا افترقن تكسرت أحادا«.

أما الوسم الثالث فكان »#قطر_ليست_وحدها«، 
والذي دعم عبره املغردون دولة قطر ضّد الحملة 
ــال أحــمــد ســالــم »تــحــيــة لكل  املــحــاكــة ضــدهــا. وقـ
مــغــرد احـــتـــرم عــقــلــه لــيــمــّيــز الــغــث مـــن الــســمــني، 
وعرف مدى هذه الحملة الظاملة والدنيئة والبعيدة 

كل البعد عن األخاق«.
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»كالسيكيات  )باستثناء  سابقًا  املعروضة 
كـــــــان«، واســــتــــعــــادات وبــــرامــــج تــكــريــمــيــة(، 
ــراٍت تــمــتــّد حــتــى فــجــر الـــيـــوم الــتــالــي.  ــهـ وسـ
ــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي  فـــي حـــن أن الـ
ـــ 8 والــنــصــف صـــبـــاح كـــل يــوم  تـــبـــدأ عــنــد الــ
م آخــر عــرٍض عند  ــقــدِّ

ُ
)عــروض صحافية(، ت

من  فجزٌء  املنّصات،  أمــا  ليلة.  كل  انتصاف 
لــعــبــة »الـــســـوق الــســيــنــمــائــيــة«، إذ ال شــيء 
يعلو فوق املال: مشاريع ولقاءات إنتاجية 
وترويجية؛ ولقطات من أفالم قيد اإلنجاز، 
عرض أمام منتجن أو ممّولن أو ممثلي 

ُ
ت

ــعــقــد، وأخـــرى 
ُ
صــنــاديــق مــنــح؛ وصــفــقــات ت

إلى  فيها،  النهائي  الــبــّت  ــل  ُيــؤجَّ أو  تفشل، 

مناسبة أخرى.  هذا عالٌم قائٌم بذاته. هناك 
مطبوعات معنية بهذا الجانب لوحده فقط، 
م معطيات ومعلومات »ملن يهّمه األمر«.  قدِّ

ُ
ت

العاملن فيها،  الــســوق حــكــٌر على  عـــروض 
قليلن ينشرون معلومات،  لكن صحافين 
 
ً
بــعــضــهــا ُيــفــيــد بـــأن نــيــكــول كــيــدمــان، مــثــال
«، بـــ 3 

ّ
ــان ـ الــحــاضــرة فــي الــــدورة الـــ 70 لـــ »كــ

في  ــشــارك 
ُ
ت ـ  تلفزيونيتن  وحلقتن  أفـــالم 

لــبــضــع دقـــائـــق   ،)!( عــــــرٍض »ســــــــّري جــــــدًا« 
ـــ »الـــســـوق  ــة« خــصــيــصــًا بــ ــَجـ ـ

َ
ــت ـ

ْ
ــن ــمـ ــقـــط، »ُمـ فـ

الــســيــنــمــائــيــة«، مـــن الــنــســخــة األمــيــركــيــة لـ 
قه الثنائي الفرنسي 

ّ
Intouchables الذي حق

كاّن ـ نديم جرجوره

ى 
ّ
»كـــان«، حت تنتهي حكايات  ال 

بـــعـــد إعــــــالن الـــنـــتـــائـــج الــرســمــيــة 
ها. قبل ذلك، تضّج 

ّ
للمسابقات كل

الحياة اليومية بكّم من اللقطات والحاالت، 
ــه، كــمــا  ــ ــارجـ ــ ــر املـــهـــرجـــانـــات« وخـ فــــي »قـــصـ
فـــي األمــكــنــة األخـــــرى الــتــابــعــة لــلــمــهــرجــان، 
ــة هــذا  ــ وخــارجــهــا أيـــضـــًا. الــتــجــّول فـــي أروقـ
ــــشــــاهــــدة. فـــاملـــهـــرجـــان 

ُ
ـــه مـــثـــيـــٌر ملــتــعــة امل

ّ
كـــل

في  واألهــــــّم  األول  ُيــعــتــبــر   
ْ
إذ الــســيــنــمــائــّي، 

العالم، يبقى أكثر جذبًا لعاملن في صناعة 
كما  بــهــا،  واملهتمن  ولنجومها  السينما، 
ــنـــجـــوم، ضــيــوف  ملــتــابــعــي أخـــبـــار هـــــؤالء الـ
 دورة مـــن دوراتـــــه الــســنــويــة. والــجــانــب 

ّ
كـــل

 للفتنة 
ً
ــل مــســاحــة االســتــعــراضــّي فــيــه ُيــشــكِّ

والسحر والجمال، من دون أن يطغى على 
الفنّي واإلبداعي والجمالّي، أو االقتصادي 

واملالي واإلنتاجي.
حـــكـــايـــات »كــــــان« مـــســـتـــَمـــّدة مـــن يــومــيــاتــه، 
بن صــاالٍت تعرض أحــدث اإلنتاجات غير 

ذاكرة مهرجان في 
ُصور من أرشيف عائلة 

تابعت 30 دورة له

ينتظرون نجومهم 
على أبواب الفنادق 

لتوقيع أو لنظرة

كشف بعض المستور 
في بلدين عربيين يعانيان 

بؤسًا وشقاًء

2223
منوعات

إيريك تولدانو وأوليفييه نّكاش عام 2011. 
 
ٌ
مــعــروضــة املقتطفات  أن  املــعــلــومــة  ــضــيــف 

ُ
ت

عـــــن كـــثـــيـــريـــن، وأن 
ّ
أمــــــام مـــشـــتـــريـــن ومـــــوز

ل في النسخة األميركية ـ 
ّ
كيدمان ـ التي تمث

 إلى جانب شريكيها املمثلن كيفن 
ٌ
حاضرة

هارت وبراين كرانسنت.
شاهدة، 

ُ
لن يتمّكن أحٌد من معرفة نتيجة امل

قبل وقت. هذه أمور تحصل كل لحظة، في 
الــعــالــم.  فــي  األهـــم  عتبر 

ُ
ت ســـوق سينمائية 

فــاقــتــصــاد الــســيــنــمــا يــبــقــى مــلــكــًا للعاملن 
ــنــشــر، بن 

ُ
ت  

ْ
األمــــور، وإن فــيــه، ريثما تتأكد 

حــن وآخــــر، مــعــلــومــات »غــيــر مـــؤّكـــدة«. في 

»كان«، لن تتبّدل الحالة هذه. لكن منشورات 
ـــاد 

ّ
ــة يـــومـــيـــًا عـــلـــى نـــق ــ عـ

ّ
ــــوز ومـــطـــبـــوعـــات، مـ

 
ٌ

مثل عملية.  معطيات  تمنح  وصــحــافــيــن، 
على ذلك؟ إقليم »إيل دو فرانس« )املعروف 
أيضًا باسم »اإلقليم الباريسي«( »متوّرط« 
كثيرة،  فرنسية  إنتاجات  دعــم  مباشرة في 
 الـ 70«، في 

ّ
بينها 14 فيلمًا ُمشاركًا في »كان

الــرســمــيــة، كما فــي بــرامــج أخــرى،  املسابقة 
وخانة التكريم، و»عروض خاّصة«. يتضّمن 
ذة، 

َّ
امللف معلومات كثيرة عن املشاريع املنف

أو الجاهزة للتنفيذ، باإلضافة إلى تحديد 
 مشروع. لكن حكايات 

ّ
لكل املدفوعة  املبالغ 

السينما، تتناثر في  فــي فلك  تــدور  أخـــرى، 
، من ُيمضي نهارًا 

ً
زوايا أخرى: فهناك، مثال

املهرجان،  ملقّر  الرئيسي  املدخل  أمام   
ً
كامال

رافــعــًا الفـــتـــاٍت مــتــفــاوتــة األحـــجـــام، مــكــتــوٌب 
ــوات  ــيــات بــالــحــصــول عــلــى دعــ

ّ
عــلــيــهــا تــمــن

هــؤالء  غالبية  ذاك.  أو  الفيلم  هــذا  ملشاهدة 
شــبــاٌب يــأتــون مــن مــــدٍن فــرنــســيــة مختلفة، 
بــســعــي حــثــيــث إلـــى ُمــشــاهــدة الــجــديــد، من 
ــع، ويــرفــعــون  ــراجـ تـ أو  تــعــب  أو  تـــــرّدد  دون 
 أمـــام مــدخــل مــقــّر املــهــرجــان، 

ً
الــصــوت قــلــيــال

حــيــث يــخــرج الــنــقــاد والــصــحــافــيــون: »هــل 
لديكم بطاقة دعوة ال تريدونها؟«. 

ــفــــون، أو  ــ
ّ
ــوظ إنـــهـــم طـــــالب جــــامــــعــــات، أو مــ

متقاعدون يريدون اكتشاف معنى ُمشاهدة 
ــٍق وفــاعــل  ــريـ ــد، فـــي مـــهـــرجـــاٍن عـ ــديـ فــيــلــٍم جـ
باإلضافة  السينمائّي.  املشهد  فــي  ــر 

ّ
ومــؤث

بالنجوم، وهذا  ذلــك، هناك »هائمون«  إلــى 
 أمام 

ً
انتظاٌر من نوٍع آخر: يصطفون طويال

املدخل الخارجي لفنادق فخمة، تمتد على 
»نعمة«  يكتسبون  هم 

ّ
لعل »كــــروازيــــت«،  الــــ 

الضيف  تــكــّرم  وإذا  يعشقون،  ضيف  رؤيـــة 
ع على ورقة أو دفتر أو صورة أو منديل 

ّ
ووق

لهم، فهذا يعني إما أنهم ال يزلون في حلٍم، 
قون. ق، وهم ال ُيصدِّ

ّ
وإما أن الحلم تحق

في مقابل أفــراٍد يسعون إلــى بطاقة دخول 
مجانية، تتشّكل حشود طويلة، قبل ساعاٍت 
ــــروٍض مــخــتــلــفــة. والــحــشــود تلك  مـــن بـــدء عـ
وعاملون  وصــحــافــيــون  ــاد 

ّ
نــق عليها  يغلب 

بشمٍس  يكترثون  ال  السينما،  صناعة  فــي 
 أو 

ً
حـــارقـــة أحــيــانــًا، أو بــمــطــٍر يــهــطــل قــلــيــال

كثيرًا بن حن وآخر. 
يـــنـــدّس بــيــنــهــم، أحـــيـــانـــًا، شــــراة الــبــطــاقــات، 
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع انـــتـــظـــار مــــوعــــد الـــســـمـــاح  وعــ
بالدخول )نصف ساعة قبل كــل مــوعــد، ثم 
التفتيش األمني(.  البطاقات، ثم  التأّكد من 
بطاقات  فلديهم  والصحافيون،  النقاد  أمــا 
 

ّ
ــواٍن تــضــع كــل ــ ــ ــة عــلــى ألـ عــ

ّ
ــوز ــهـــرجـــان، املــ املـ

فاألبيض،  خــانــة مختلفة:  فــي  منهم  واحـــد 
(، ُيمنح 

ٌ
 يكن عدد الحاصلن عليه قليل

ْ
)وإن

اد وصحافين يأتون املهرجان 
ّ
كتكريم لنق

منذ أعوام مديدة، ويعملون في مؤّسسات 
ــبــر األكــبــر واألهـــــم، واألوســـــع انــتــشــارًا، 

َ
ــعــت

ُ
ت

واألكثر تأثيرًا. 
هـــؤالء يــدخــلــون فـــورًا، أي مــن دون انتظار، 
ــحـــجـــوزة ســـلـــفـــًا. أمـــــا الـــلـــون  ــم مـ ــاعـــدهـ ــقـ ومـ
الزهر، الذي يحتل املرتبة التالية لألبيض، 
فــنــوعــان: لــون زهــر مــع دائـــرة صــفــراء، وهو 
مـــة«، يــكــون  زة وُمـــكـــرَّ

َّ
ــز ــعــ ــ مــلــك مــجــمــوعــة »ُم

أفــرادهــا أول الــداخــلــن إلــى الــصــالــة. يليهم 
مباشرة حاملو البطاقات ذات اللون الزهر 
فــقــط. أمـــا الــلــونــان األزرق واألصـــفـــر، فعلى 
حــامــلــي بــطــاقــاتــهــمــا انــتــظــار دخــــول هــؤالء 
جــمــيــعــهــم، مـــا يــعــنــي أن بــعــضــهــم ربــمــا لن 
يعثر على مقعٍد، فيضطر إلى انتظار موعد 

آخر، لعرض ثاٍن، في صالة مختلفة.

فيلمان عربيان ُيعرضان في برنامج »نظرة 
مـــا«، فــي الــــدورة الــــ 70 )17 ـ 28 مــايــو/ أيــار 
الــدولــّي:  السينمائّي  »كـــان«  ملهرجان   )2017
ــر بــن  ــوثـ ــفـــريـــت« لــلــتــونــســيــة كـ  عـ

ّ
ــــف ــلـــى كـ »عـ

للجزائري  الــحــال«  و»طبيعة   ،)1977( هنّية 
 

ّ
كف »على  يأتي   

ْ
وإذ  .)1976( موسوي  كريم 

فإن  لــن هنّية،  أفــالم طويلة   3 بعد  عفريت« 
الــــحــــال« هــــو األول ملـــخـــرجـــه. لــكــن  »طــبــيــعــة 
االخــتــالف بينهما لن يبقى أسير هــذا فقط، 
ألن التناقض ـ البصري والدرامي والتمثيلي 
 ُمــقــارنــة 

ّ
ــّدة، وكـــــل ــشــ  بــ

ٌ
والـــجـــمـــالـــي ـ حـــاصـــل

بينهما لــن تــكــون فــي صــالــح اإلنــجــاز األول 
ملوسوي.

ُبنى  تفكيك  في  بن هنّية   تستمّر كوثر 
ْ
وإذ

ك  ُيفكَّ  
ْ
وإن وســيــاســيــة،  ونفسية  اجتماعية 

السرد  طيات  ضمن  ن، 
ّ
مبط بشكل  بعضها 

الــجــمــالــي والـــحـــكـــائـــّي لــقــصــص إنــســانــيــة، 
ــة مـــن وقـــائـــع الــعــيــش الـــيـــومـــي، ومــن 

ّ
مــســتــل

حـــكـــايـــات أشـــخـــاص حــقــيــقــيــن؛ فــــإن املــيــزة 
الـــوحـــيـــدة لــعــمــل كـــريـــم مـــوســـوي تــكــمــن في 
الــبــؤس اليومي  تقديمه ُصــــورًا حــّســيــة عــن 
في حياة جزائرين، وعن شقائهم في راهٍن 

ق واالنهيار.
ّ
غارٍق في التمز

ــع بــســمــات 
ّ
 عــفــريــت« يــتــمــت

ّ
وألن »عــلــى كــــف

عن على التغاضي عن 
ُ
سينمائية عديدة، ت

هناٍت تتصل بأداٍء، أو إدارِة تمثيٍل في بعض 
 

ّ
البعض؛ ُيصبح كل أو تنفيذ هذا  املشاهد، 
كالم نقدّي محاولة إلضفاء مزيٍد من متعة 
الوحيد،  وثائقيها  منذ  املــمــتــدة  ــشــاهــدة، 

ُ
امل

املــدرســة«  إلــى  »األئــمــة يذهبون  اآلن،  لغاية 
 ،)2017( عــفــريــت«   

ّ
كــف »عــلــى  )2010(، حتى 

ط تــونــس« )2014( و»زيــنــب 
ّ
مــــرورًا بـــ »شــــال

يــجــمــعــان،  ــن  ــذيـ ــلـ الـ  )2016( ــلـــج«  ــثـ الـ تـــكـــره 
ــة، الــوثــائــقــي  ــعـ ــديـ بـــمـــزاجـــيـــة ســيــنــمــائــيــة بـ

بالروائي )لها أفالم روائية قصيرة أيضًا(.
أما »طبيعة الحال«، فهو أول فيلم ملخرجه، 
ــا يــــــؤدي بـــــأي كـــــالم حـــولـــه إلـــــى تــخــفــيــف  مــ
ــّم الـــهـــائـــل مـــن األخـــطـــاء  ــكـ ــم أن الـ حــــّدتــــه، رغــ
 باعتباره »ُمسيئًا« للسينما. 

ٌ
املتنّوعة كفيل

وهــذا الــكــّم نفسه يدفع إلــى طــرح ســؤال عن 
كــيــفــيــة إنــتــاجــه ودعـــمـــه وتــمــويــلــه مـــن ِقــبــل 
تمويلية،  وبــرامــج  منح  وصناديق  شركات 
فهل  ولبنان.  وأملانيا  وفرنسا  الجزائر  فــي 
تــكــفــي أهــمــيــة املـــوضـــوع لــحــصــول املــشــروع 
عــلــى مــســاهــمــة عـــــدٍد كــبــيــر مـــن »املـــمـــولـــن ـ 
املنتجن«، بصرف النظر عن حجم األمــوال 
مة؛ أم  قدَّ

ُ
املدفوعة، أو الخدمات اإلنتاجية امل

 »الرغبة في دعم أول عمل« أمٌر حاسٌم في 
ّ
أن

هذا املجال؟
فــــي الـــحـــالـــتـــن، ُيـــمـــكـــن الــــقــــول إن »طــبــيــعــة 

املـــديـــنـــة الــجــنــوبــيــة الــفــرنــســيــة مــهــرجــانــهــا 
أسلوٌب  ُيفرض  اسمها،  الحامل  السينمائّي 
الــــ70. أسلوٌب  الـــدورة  سيبقى أساسيًا حتى 
باالسترخاء،  واملطلق  الفاتن  البريق  يجمع 

على خلفية أشجار النخيل والقصور. 
ف الجديد هذا يستند إلى أرشيف بول 

َّ
املؤل

ون 
ّ
لوي وأفراد عائلة ترافرسو، الذين سُيغط

خالل  للمهرجان،  السنوية  الــــدورات  وقــائــع 
30 عامًا، تبدأ منذ انطالقته األولــى. فأعمال 
هـــؤالء ستبقى إحـــدى أبـــرز شــهــادات »أعـــوام 
األنوار« تلك: جاين مورو، الواقفة على طاولة 
عــشــاء فـــي إحــــدى الـــوالئـــم، احــتــفــااًل بــعــرض 
الثنائي  مـــال؛  لــلــوي   1958 عــام   Les Amants
ــطـــوري« رومـــي شــنــايــدر وآلـــن دولـــون،  »األسـ

كاّن ـ العربي الجديد

ــخــتــزل املــطــبــوعــات الـــصـــادرة بمناسبة 
ُ
لــن ت

الــــــــــدورة الـــــــــ70 ملــــهــــرجــــان »كــــــــــان«، بــمــجــالت 
وصحف ومــنــشــورات. زيـــارة إحــدى مكتبات 
ــكـــشـــف االهــــتــــمــــام   بـ

ٌ
ــة ــلـ ــيـ ــفـ مــــديــــنــــة »كــــــــــان« كـ

ذات طباعة فخمة،  هــذه، عبر كتب  بالذكرى 
ــــض، أو  ــيــ ــ ــــود واألبــ ــاألســ ــ ــَور )بــ ــ ــُصــ ــ تـــجـــمـــع الــ
بـــــاأللـــــوان( بـــنـــصـــوٍص تــســتــعــيــد غــالــبــيــتــهــا 
نمٍط  كتابة  فــي  مساهمة  وحــــاالت،  محطات 
النجوم،  املهرجان، بضيوفه  تاريخ  من  آخــر 
ال  التي  بلحظاته  كما  املتنّوعة،  ومسالكهم 

نسى.
ُ
ت

أحد تلك الكتب، الصادرة باللغتن الفرنسية 
واإلنــكــلــيــزيــة مــعــًا، يــحــمــل عــنــوان »مــهــرجــان 
ــنـــشـــورات »جــيــلــيــتــا«،  ــان الــســيــنــمــائــّي« )مـ كــ
نيس، 2017(، للثالثي فيليب دوبــوي وجان 
ـ فرنسوا روبــو وجوليان كامي، يرتكز على 
ُصور تؤّرخ الجانب املثير للدهشة والجمال 
الـــذي يصنعه مهرجان »كـــان« عبر  والــفــرح، 
الــُصــور أســاســيــة. النصوص قليلة.  ــه.  دوراتــ
الذاكرة حاضرة: فمنذ عام 1946، مع إطالق 

ك الحاالت التي  ك، بداًل من أن ُيفكِّ الحال« ُمفكَّ
ح، بداًل من أن يكشف 

ّ
يتناولها. وهو ُمسط

إلــى مزيد من الخراب.  آيــل  عــورات اجتماٍع 
ع، 

ّ
ُيــعــّري التصن ع، بــداًل من أن 

ّ
وهــو متصن

وأساليب  مسالك  في  الجماعي،  أو  الفردي 
 عفريت« يمتلك 

ّ
عيش. في حن أن »على كف

ــــردًا فــاضــحــًا،  بــنــيــة درامـــيـــة مــتــمــاســكــة، وسـ

يقع   
ْ
وإن الُصنعة،  واشتغااًل بصريًا سوي 

في مطّبات تقنية وأدائية )خصوصًا مريم 
 دون التنّبه إلى 

ً
الفرجاني(، لن تقف حائال

الــتــفــكــيــك الــســيــنــمــائــّي لـــواقـــٍع تــونــســّي، في 
مرحلة الحقة لـ »ثورة الياسمن«.

فكوثر بن هنّية تنطلق من »قصة واقعية« 
ب 

ّ
تنق كي  »جينيريك«(،  الـــ  في  تؤّكد  )كما 

فــي أحـــوال أفـــراد ومــؤّســســات، وفــي أنماط 
تفكيٍر يمارسه مسؤولو مؤّسسات رسمية 
ـــفـــيـــهـــا. أمـــــا كـــريـــم مـــوســـوي 

ّ
وبـــعـــض مـــوظ

 مــــن وقــــائــــع يـــومـــيـــة 3 حـــكـــايـــات، 
ّ

فـــيـــســـتـــل
ــر مـــــن شــخــصــيــة  ــ ــثـ ــ ــا أكـ ــهــ ــالــ ــكــــون أبــــطــ ــيــ ســ
يــلــتــقــوا  لــكــل حـــكـــايـــة، مـــن دون أن  ــدة  ــ واحــ
غني 

ُ
مــعــًا، بــاســتــثــنــاء لــحــظــات عـــابـــرة، ال ت

راهـــٍن  ــاٍس يخنقهم  أنــ ــفــيــد. حــكــايــات 
ُ
ت وال 

موبوء بتناقضات وانهيارات، أو ماٍض لن 

تبدو  وعالقات   ،
ً
سهال منه  ص 

ّ
التمل يكون 

ــة وبــطــيــئــة. فـــي حـــن أن الــشــخــصــيــات 
ّ

هــش
واحــدة  ليلة  خــالل  ستظهر  التي  املتتالية، 
دعى 

ُ
من حياة الشخصية الرئيسية التي ت

مــــريــــم )كــــاســــم املـــمـــثـــلـــة(، ســـتـــتـــضـــافـــر فــي 
إلـــى جحيٍم  اعـــتـــداء عليها  تــحــويــل حـــادث 
األمنية  املؤّسسات  عــورات  أرضــّي، يكشف 
وفسادها وبطشها، ويضع بعض الحاملن 
بالثورة أمام أوهام أو أكاذيب يفبركونها 
ـــة 

ّ
ــل ــقـ الـ فــــالـــــ »طــــيــــبــــون«  ــا.  ــهــ ــّدقــــونــ يــــصــ أو 

الكثيرون يحيطون  عاجزون، والـ »أشرار« 
بــالــضــحــيــة، مـــحـــاولـــن تــحــمــيــلــهــا »خــطــأ« 
 

ّ
كف »على  يعيش  بلٍد  في  عليها،  االعــتــداء 
عــفــريــت«، ويــحــتــاج إلــى »األمــــن« لحمايته 

من األخطار )بحسب رأي ضابط أمن(.
نديم...

»املفعم بشباٍب ُمبهر، وجماٍل وقح« )كما في 
الكتاب(؛ راِكل والش، القادمة إلى »كان« بعد 
بجمالها  صيب 

ُ
فت انــطــالقــتــه،  على  عــامــًا   20

 مــن املسحورين بــه، وهــي تمنح 
ً
 كــامــال

ً
جيال

املخرج كلود لولوش، البالغ يومها 28 عامًا، 
 وامــرأة« 

ٌ
»السعفة الذهبية« عن فيلمه »رجــل

.)1966(
املهرجان  فــي  أيــضــًا،  حضورهم  لألميركين 
واملــديــنــة والــكــتــاب: ُجـــَوان بــايــز، بيتر أوتــول 
»لــــورنــــس   ،1962 عـــــــام  ــُيــــصــــبــــح،  ســ )الــــــــــذي 
ــــن(، بــول  ــعــــرب«، بــفــضــل مــلــحــمــة ديــفــيــد لـ الــ
بجائزة  )الفائز  سبيلبيرغ  ستيفن  نيومان، 
عــام   ،Sugarland Express عـــن  الــســيــنــاريــو، 
1974(، فرنسيس فــورد كــوبــوال )الــقــادم، في 
دورة العام 1979، مع عائلته لتقديم »الرؤيا 
ـ جيسيكا  الــوقــت نفسه  ـ فــي  اآلن«، ومــرافــقــًا 
النغ، املمثلة في All That Jazz لبوب فوسي(، 
وأورســــــــون ويـــلـــز )»الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة« عن 
عــلــى  ســيــحــصــل  الــــــذي   ،)1952 ــــو«،  ـ

ّ
ــل ــ ــيـ ــ »أوتـ

تصفيق حاد لنصف ساعة، في ختام الدورة 
للمهرجان،  أيـــار 1983(  مــايــو/  ـ 19   7( ـــ36  الـ

ذ بهذا التكريس التاريخي«.
ّ
»يتلذ فـ

المهرجان في كتاب صَور: أعوام األنوار

االحتفال الـ 70: 
»نعم لتنوير العالم«

فيلمان عربيان: العيش المرتبك

كاّن ـ العربي الجديد

أن  إال   ،2011 عــام  منذ  عــديــدة،  سينمائية  أدوارًا  تأديتها  رغــم 
فة وامللّحنة الفرنسية إزِيا ِهيُجالن )1990( تأتي 

ّ
املغنية واملؤل

في  كــلــوديــل،  كاميل  دور  تمثيلها  بمناسبة   ،»70 الـــ  »كـــان  إلــى 
املسابقة  شارك في 

ُ
امل للفرنسي جاك دوايــون )1944(،  »رودان«، 

الرسمية. وكلوديل، ُمساعدة النحات الفرنسي أوغست رودان، 
قبل أن تتحّول إلى ُملهمته، فعشيقته. هي شقيقة الشاعر بول 
الصعبة  العالقة  منه،  أساسي  جــزء  في  الفيلم،  يــروي  كلوديل. 
والقاسية بن رودان )فانسان ليندون( وكاميل كلوديل. ذلك أن 
بالنحات وأسلوب عيشه وانهماكه بمنحوتاته  دوايــون مهتم 

وتفاصيل يومياته.
شاهد فيلمي »كاميل كلوديل« )1987( 

ُ
تقول هيُجالن إنها لم ت

لــبــرونــو   )2013( كــلــوديــل، 1915«  ـــان، و»كــامــيــل 
ّ
نـــويـــت لــبــرونــو 

دومان: »طلب جاك مني أاّل أشاهدهما. وألني لم أشاهدهما، لم 
تكن لدّي أية أوهام بخصوص تأدية الدور«. تؤّكد أنها شاهدت 

درك معنى عشقها هذا 
ُ
كاميل كلوديل »كشاّبة عاشقة«، وأنها ت

العمر  الحّب عندما كانت في  لـــرودان، ألنها، هي أيضًا، عرفت 
لــــرودان شــعــورًا حقيقيًا  فـــإن  إلــيــهــا،  لــكــلــوديــل. بالنسبة  نفسه 
النهاية، كان  بالحّب تجاهها: »أعتقد أنه فّكر بها دائمًا. حتى 
ُيــرســل املـــال إلــيــهــا، ويسعى إلــى إشـــراك أعمالها فــي املــعــارض 
إليه، كانت كاميل مضطربة نفسيًا. وعندما  بالنسبة  الكبيرة. 
صــيــبــت بــــ »مــــرض جــنــون الــعــظــمــة«، أصــبــحــت مــقــتــنــعــة بــأنــه 

ُ
أ

يتجّسس على أعمالها«.
أما عن »كان«، فتروي إزيا هيُجالن أنها عّبرت عن حلٍم ُيراودها، 
عندما كانت تبلغ 13 عامًا، في موضوع إنشاء: أن تمشي على 
ق درجـــات »قــصــر املــهــرجــانــات« في 

ّ
الــســجــادة الــحــمــراء، وتتسل

 لها إن عليها أن 
ً
قــائــلــة ســـة نهرتها عــن هـــذا،  ـــدرِّ

ُ
امل ــان«. لكن  »كــ

 في 
ٌ
تصعد أواًل درجات الحياة، درجة درجة. تقول إن رّدها كامن

يها عن الدراسة، وانصرافها إلى ما رأته مناسبًا لها: الغناء 
ّ
تخل

الحمراء«،  »الــســجــادة  إلــى  والــوصــول  التمثيل،  ثــم  واملوسيقى، 
بعد 14 عامًا فقط.

حشود وشباب يريدون دعوات 
وبطاقات ملّونة

حكايات 
»كان«

إزيا هيُجالن

فنون وكوكتيل
ممثلة

احتفال

متابعة

سينمامناسبة
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ل الحفلة الخاّصة بالعيد الـ 70 ملهرجان »كان« إحدى اللحظات الساحرة في  شكِّ
ُ
ت

عالم الترفيه واالستعراض، كما في صناعة السينما. 
قامة في »املسرح الكبيرـ  لوميير« )2281 مقعدًا(، ضّمت مئات النجوم، 

ُ
فالحفلة، امل

الذين عرفوا »كان« سابقًا، والذين فازوا بجوائز، والذين جاؤوا هذا العام بأمل 
الفوز بإحداها. 12 سينمائيًا حصلوا على »السعفة الذهبية«، كانوا موجودين، 
غــافــراس وكلود لولوش وكــن لوتش وجــورج  ـ  ومنهم جاين كامبيون وكوستا 

ميلر ورومان بوالنسكي وميشاييل هانيكه وآخرون. 
 يتنافسن جمااًل وسحرًا 

ّ
طت على املمثالت اللواتي بدون كأنهن

ِّ
لكن األضواء ُسل

، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــنــويــع الــواضــح 
ّ
 ومــجــوهــراتــهــن وأحــذيــتــهــن

ّ
وألــقــًا، بــأزيــائــهــن

 
ّ

لــتــصــفــيــف الــشــعــر: كــاتــريــن دونـــــوف ونــيــكــول كــيــدمــان وتــشــارلــيــز ثـــيـــرون وإل
أيضًا، ومشوا  املعجبات  أثــاروا صيحات  املمثلن  أن  ، في حن 

ّ
فانينغ وغيرهن

وهــنــاك، إلشباع فضول  ف لحظاٍت هنا 
ّ
توق بــهــدوء، مع  الحمراء  السجادة  على 

صّورين الصحافين، أمثال كريستوفر فالتز وويل سميث.
ُ
امل

إيزابيل أوبير وقفت إلى جانب املندوب العام للمهرجان، تييري فريمو، كسّيدة 
االحــتــفــال: »هــــذه نــظــريــة يــصــعــب إثــبــاتــهــا، لــكــنــي أعــتــقــد أن االحــتــفــال بــالــذكــرى 
السنوية ُيعيد شبابنا إلينا«. وعّبرت عن تمنياتها بخصوص الـ 70 عامًا املقبلة: 

»أن يستمّر السينمائيون في التصوير لتنوير العالم«.
عــام 2014:  »كـــان«  فــي  كزافييه دوالن،  الكندي  السينمائي  قاله  بما  ــر  ُيــذكِّ وهــذا 

»لنتشّبث بأحالمنا، ألننا نستطيع تغيير العالم«.
ة من أعمال ألبير كامو 

ّ
عريف الحفلة، املمثل، فانسان ليندون، ألقى كلمات مستل

يرمو دل تورو 
ّ
وأندره بازان وفاكالف هافل، في حن أن السينمائي املكسيكي غيل

تحّدث عن االختالف، الذي يستطيع أن يكشف عن »جمال العيوب وِشْعره«.

غٍد  بعد  مساء  »كان«،  لمهرجان   70 الـ  الدورة  تنتهي 
األفالم  أن  الرسمية، علمًا  المسابقة  نتائج  بإعالن   األحد، 

الـ 19 يُعاد عرضها في اليوم نفسه

مهرجان عّمان األول

جديد،  عــربــّي  سينمائّي  مهرجان 
ــه فــــــي الـــــــــــــدورة الـــــــــ 70  ــنــ ــن عــ ــلــ ــعــ ــ ُي
ــان«: »مــهــرجــان عّمان  ملــهــرجــان »كــ
ـ أول فــيــلــم«  الــــدولــــّي  الــســيــنــمــائــّي 
ــام دورتـــــــــه األولـــــــــى عـــام  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الـــــــذي ت

في  فيلم«  »أول  تعبير  لكن   .2018
اإلنتاجات العربية لن يقتصر على 
اإلخــــــراج، بـــل يــنــفــتــح عــلــى 6 مهن 
مو 

ّ
يريد منظ سينمائية أساسية، 

املـــهـــرجـــان، وهــــم مــمــثــلــو »الــهــيــئــة 
املــلــكــيــة األردنـــيـــة لـــألفـــالم« و»مـــاد 
ــــن« و»مــــــركــــــز الــســيــنــمــا  ــــوشـ ــــولـ سـ
ــيـــل حــــضــــورهــــا  ــعـ ــفـ الـــــعـــــربـــــيـــــة«، تـ
واالهتمام بها: الكتابة والتصوير 
واملــونــتــاج واملــوســيــقــى والــديــكــور 
األفــالم  مسابقات  وفيه  والتمثيل. 
ــة الــطــويــلــة  ــيـ ــقـ ــائـ ــة والـــوثـ ــيــ ــروائــ الــ
والقصيرة. ُيذكر أن أفالمًا أجنبية 
 دورة، 

ّ
شارك في كل

ُ
أولى أيضًا ست

لكن خارج املسابقة.

السينما العربية 
في باريس

فــي »كـــان الـــ 70« أيــضــًا، تــّم توزيع 
د مــوعــد الــــدورة الـــ  ملصقات تــحــدِّ
العربية في  السينما  »بينالي  لـ   9
باريس«، الذي ُيقام مرة واحدة كل 
عـــامـــن، فـــي مــبــنــى »مــعــهــد الــعــالــم 
 28 بن  املوعد  العربي«. وسيكون 
يونيو/ حزيران و8 يوليو/ تموز 
2018. والـ »بينالي« ـ املتوقف منذ 
عام 2006، بعد 14 عامًا من النشاط 
السينمائين  الثقافين  والــحــراك 
إلـــى  طـــامـــحـــًا  ــام 1992  ــ عـ انـــطـــلـــق  ـ 
الخاّصة  البصرية  التوعية  تعزيز 
لدى  العربي،  السينمائي  بالنتاج 
جمهور جديد، ومحرضًا إياه على 
اكتشاف هذه السينمات املجهولة.

جوائز النقاد العرب

ـــاد 
ّ
ــق ــنـ ــائـــج »جـــــوائـــــز الـ ــتـ عــــلــــنــــت نـ

ُ
أ

ــز  ــركـ ــلــــق »مـ ــتــــي أطــ ــة«، الــ ــويــ ــنــ الــــســ
السينما العربية« نسختها األولى 
قيم 

ُ
أ احتفال  قليلة، في  قبل أشهٍر 

في منصة املركز، في الــدورة الـ 70 
لـــ »كــــان«. واخــتــار 24 نــاقــدًا عربيًا 
أفضل  النهائية:  الالئحة  وأجنبيًا 
ــام املــديــنــة« )مــصــر(  ــر أيـ فــيــلــم: »آخـ
لتامر السعيد، أفضل إخراج ملحمد 
دياب عن »اشتباك« )مصر(، أفضل 
سيناريو لخالد ومحمد دياب عن 
»اشتباك«، أفضل ممثلة: هبة علي 
ــا فــــي »أخــــضــــر يـــابـــس«  ــ ــ عــــن دورهـ
ــاد، وأفـــضـــل  ــ ــّمـ ــ )مــــصــــر( ملـــحـــمـــد حـ
ممثل: مجد مستورة عن دوره في 
»نحّبك هادي« )تونس( ملحمد بن 

عطّية.

دور المرأة السينمائي
كوثر  التونسية  املخرجة  شــاركــت 
 عـــفـــريـــت«، 

ّ
ــف ــ ــلــــى كـ بــــن هـــنـــّيـــة )»عــ

ــــي لـــقـــاء  ــرة مــــــــا«( فـ ــ ــظـ ــ ــامــــج »نـ ــرنــ بــ
جــمــعــهــا بــالــســيــنــمــائــي الــفــرنــســي 
ــتـــــا غــــــافــــــراس  الـــــيـــــونـــــانـــــي غـــــوســـ
واملــمــثــلــة واملــنــتــجــة الــهــولــيــووديــة 
دور  عــن  حــايــك،  املكسيكية سلمى 
 
ّ
النساء في السينما، وعن أعمالهن

الـــــخـــــيـــــريـــــة. فــــحــــايــــك اســــتــــعــــادت 

املختلفة،  السينمائية  مــســاراتــهــا 
ــرة بــاشــتــغــالــهــا االجــتــمــاعــي  ــذّكــ مــ
ــات فـــــي مــجــتــمــعــات  ــشــ ــّمــ ــهــ مـــــع املــ
إن  الثالث؛ وقالت بن هنية  العالم 
األنــانــيــة والــنــزاعــات »تــكــون أخــف 
وطــــأة« عــنــدمــا يــتــّم الــعــمــل بــــإدارة 
امرأة، »فهل هذا عائٌد إلى الغريزة 
األمومية؟«، كما تتساءل. في حن 
أن غافراس أشار إلى تبّدل األحوال 
ـــ 20 األخــــيــــرة نحو  ــوام الــ ــ ــ فـــي األعـ
األفـــضـــل، بــخــصــوص مــوقــع املـــرأة 

في السينما.
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