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مهرجان كاّن
السينما ُتشيّد مسارحها

محمد هاشم عبد السالم

انــطــلــقــت، أمــــس، الــــــدورة الــــــ72 من 
« الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

ّ
مــــهــــرجــــان »كــــــــــــان

الدولي )14 - 25 مايو/ أيار 2019(، 
في املدينة الساحلية الفرنسية، التي يحمل 
املهرجان اسمها. موعد يتجّدد سنوًيا، في 
الشهر الخامس تحديًدا، منذ عقود بعيدة. 
يــنــتــظــره مـــهـــتـــّمـــون بـــالـــشـــأن الــســيــنــمــائــي. 
 املـــديـــنـــة، فــيــتــضــاعــف عــدد 

ّ
بــســبــبــه، تــكــتــظ

، على نقيض 
ّ

سكانها مرة واحدة على األقل
واملؤتمرات  التظاهرات  رغــم  األشــهــر،  بقية 
ــقــام 

ُ
والــنــشــاطــات غــيــر الــســيــنــمــائــيــة الــتــي ت

فيها.
 البعض أن مسابقات وبرامج مهرجان 

ّ
يظن

ها في »قصر املهرجانات« 
ّ
« تنعقد كل

ّ
»كــان

الــضــخــم، الــكــائــن فــي شـــارع »ال كـــروازيـــت«. 
هـــــذا لـــيـــس صـــحـــيـــًحـــا، فــالــقــصــر يــحــتــضــن 
أهـــمـــهـــا، كــاملــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة، ومــســابــقــة 
االفتتاح والختام،  »نظرة خاصة«، وحفلي 
وســوق الفيلم، وهــو األكــبــر دولــًيــا، وبعض 

املسابقات الفرعية.
منذ عام 1949، كان ُيقام املهرجان في »قصر 
ــمــه الــســيــر أوبــيــر  ــــذي صــمَّ ــروازيــــت«، الـ ــكــ الــ

تحتّل مدينة كاّن المرتبة الثانية بعد باريس من حيث الزوار )فاليري هاتشي/ فرانس برس(

بــيــنــيــت، قــريــًبــا مـــن مــوقــع الــقــصــر الــحــالــي. 
 مكانه فندق »جي. دبليو. 

ّ
ُهدم القديم، وحل

ــعــــرض أفــــــام بــرنــامــج  ــ
ُ
مـــــاريـــــوت«، حـــيـــث ت

ــا  ــبـــوعـ ــرجــــن« أو »أسـ ــخــ ــر املــ ــهـ »نــــصــــف شـ
املـــخـــرجـــن«، فـــي ســيــنــمــا قــائــمــة فـــي طــابــق 
البرنامج بدأ عام 1969،  تحت األرض. هذا 
بـــإشـــراف »نــقــابــة املــخــرجــن الــفــرنــســيــن«، 
ــا ومــالــًيــا، عن  ــ إدارًيـ تــمــاًمــا،   

ّ
بشكل مستقل

«. اختير للبرنامج هذا االسم 
ّ
مهرجان »كان

النــعــقــاده فــي مــرحــلــٍة كـــان املــهــرجــان يمتد 
على 14 يوًما.

أمــــا الـــتـــظـــاهـــرة األقـــــــدم، »أســــبــــوع الـــنـــقـــاد«، 
ــاد 

ّ
ــراف »نـــقـــابـــة نــق ــ فــتــخــضــع بــالــكــامــل إلشــ

الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــن« وتــنــظــيــمــهــا، مــنــذ 
ـــقـــام نــشــاطــاتــهــا 

ُ
ــام 1962، وت تــأســيــســهــا عــ

ــنـــدق »قـــصـــر مـــيـــرامـــار«،  وعـــروضـــهـــا فــــي فـ
عــلــى ُبـــعـــد أمــــتــــاٍر قــلــيــلــة مـــن مـــكـــان انــعــقــاد 
»نـــصـــف شــهــر املـــخـــرجـــن«. هــــذا يــعــنــي أن 
الــبــرنــامــجــن ُيــقــامــان فــي مــكــان يبتعد عن 
 

ّ
»قــصــر املــهــرجــانــات« نــحــو كــيــلــومــتــر. لــكــل
ــر،  ــ ــــاص يــخــتــلــف عــــن اآلخـ مــنــهــمــا نـــظـــام خـ
عتبر 

ُ
ة. فعلًيا، ت

ّ
وجداول عروضهما ُمستقل

منفصلن  مهرجانن  بمثابة  التظاهرتان 
«، إذ تتقاطع عروضهما 

ّ
عن مهرجان »كــان

ــا كـــثـــيـــرة، تـــتـــفـــّوق أفــامــهــمــا  ـ
ً
ــان ــيـ مـــعـــه، وأحـ

املــخــتــارة رســمــًيــا للمهرجان.  عــلــى األفــــام 
فــي عــام 1979، ونــظــًرا إلــى زيـــادة نشاطات 
املدينة وعــدد زائــريــهــا، بــدأت أعــمــال البناء 
»قصر املهرجانات«  ا بـ

ً
في ما سُيعرف الحق

«. الــقــصــر 
ّ
ــمـــرات مــديــنــة كـــــــان ــة مـــؤتـ ــاعــ و»قــ

الــجــديــد، الــــذي صــّمــمــه املــعــمــاري فــرانــســوا 
درويـــــه، انــتــهــى تــشــيــيــده عـــام 1982، الــعــام 
ا. منذ ذلك الحن، 

ً
الذي شهد افتتاحه أيض

باإلضافة  فيه،  السينمائي  املهرجان  ُيــقــام 
إلى نشاطات ومهرجانات وفعاليات أخرى 
ألــف متر مربع   30 تبلغ مساحته  متنّوعة. 
ف من ستة طوابق، ويضّم 

ّ
تقريًبا، وهو ُمؤل

ــراوح عـــدد مــقــاعــدهــا بن  خــمــس صــــاالت، يــ
في  شــاســعــة  مــســاحــة  هـــنـــاك  و2300.   150
فيها  قام 

ُ
ت القصر،  األرضــي وحــول  الطابق 

فعاليات وعروض سوق الفيلم.
ــتـــي شــهــدهــا  ــتـــوســـعـــة« الـ ــم عــمــلــيــات »الـ ــ رغـ
متر  آالف   10 بــإضــافــة   ،1999 عــــام  الــقــصــر 
مــربــع إلـــى مساحته الــســابــقــة، خــضــع ـ منذ 
عام 2010 ـ ألعمال صيانة وتطوير وتوسعة 
 2013( أعـــوام  لثاثة  بعضها  امتد  ضخمة، 
الترميم  – 2015(. الجزء األكبر من عمليات 
والتجديد والتطوير كان من نصيب الصالة 

الــكــبــرى، املــعــروفــة بــاســم »مــســرح لوميير«، 
فارتفع عدد مقاعدها إلى 2309. هي الصالة 
األكبر في القصر. شاشتها من أكبر شاشات 
ــائـــل اإلعــــام  الـــعـــالـــم. تــســتــأثــر بــانــتــبــاه وسـ
التي  الرئيسية  واهتمامها، لكونها الصالة 
ع 

َّ
تــشــهــد عــرضــي االفــتــتــاح والــخــتــام، وتــــوز

يصعد  الــــ24،  درجاتها  على  الجوائز.  فيها 
قط 

َ
لت

ُ
أهم املخرجن والنجوم وأشهرهم، وت

لهم الُصَور التذكارية. يلي »مسرح لوميير«، 
كلود  »مسرح  واملساحة،  األهمية  حيث  من 
دوبوّسي« )1068 مقعًدا(، ثم »لوي بونويل« 
)452 مقعًدا(، و»أندريه بازان« )280 مقعًدا(. 
نصب خيمة »صالة 

ُ
في جانب من القصر، ت

لـــ500 مقعد،  سعة 
ّ
الــــ60« منذ عــام 2007، املت

ك  فكَّ
ُ
ت الــعــرض.  تقنيات  بــأحــدث  ــجــّهــزة 

ُ
وامل

 دورة، وتنَصب مجّدًدا 
ّ

ا بعد انتهاء كل
ً
الحق

قبل الدورة الجديدة بأياٍم قليلة.
ـــــــــعـــــــــرض أفـــــــــام 

ُ
فـــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــصـــــــــــاالت، ت

املــســابــقــات الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة )»ســيــنــي 
 .)

ً
فــونــداســيــون« و»األفــــام الــقــصــيــرة« مــثــا

بــنــيــة تــحــتــيــة مـــجـــّهـــزة بــأفــضــل الــتــقــنــيــات 
والخدمات  شاهدة 

ُ
وامل بالعروض  الخاّصة 

يــحــظــى بتغطية  فــاملــهــرجــان  الــصــحــافــيــة، 
أكثر من 4500 صحافي، وهذه أكبر تغطية 
 دولّي في العالم، 

ٌ
إعامية يحظى بها حدث

بعد »أوملبياد«.
 في املرتبة الثانية 

ّ
ه وضع مدينة كان

ّ
هذا كل

بــعــد بــــاريــــس، فـــي الئـــحـــة املـــــدن الــفــرنــســيــة 
جــذًبــا ألعــــداد هــائــلــة مــن الــــــزّوار، الــقــادمــن 
ــة وتــــجــــاريــــة.  ــيـ ــاحـ ــيـ ألســـــبـــــاٍب ثـــقـــافـــيـــة وسـ
ــقــام فــي القصر 

ُ
فــاملــؤتــمــرات والــنــشــاطــات ت

نفسه، على امتداد العام: موسيقى، مسرح، 
ورش عــمــل، مــعــارض فنية، بــاإلضــافــة إلى 

السينما طبًعا.

يخضع »أسبوع النقاد« 
اد 

ّ
إلشراف »نقابة نق

السينما الفرنسيني« 
قام نشاطاته 

ُ
وت

وعروضها في فندق 
»قصر ميرامار«.

■ ■ ■
نظرًا إلى زيادة 

نشاطات املدينة وعدد 
زائريها، بدأت أعمال 
البناء في ما سُيعرف 

»قصر  الحقًا بـ
املهرجانات« و»قاعة 
مؤتمرات مدينة كاّن«.

■ ■ ■
يلي »مسرح لوميير«، 

من حيث األهمية 
واملساحة، »مسرح 
كلود دوبوّسي« ثم 

»لوي بونويل« و»أندريه 
بازان«.

باختصار

يظّن البعض أن برامج مهرجان »كاّن« تنعقد كلّها في »قصر المهرجانات«، الكائن في شارع »ال كروازيت«. هذا ليس صحيحًا، 
إذ تتوزع فعاليات المهرجان على عّدة فضاءات، هنا أبرزها

هوامش

سما حسن

كــشــفــت الــبــاحــثــة فــي مــركــز تــاريــخ املــشــاعــر، ســارة 
شاني، أن هناك سبعة مشاعر لدى البشرية أصبحت 
»النوستالجيا«،  منها  الحالي،  العصر  في   

ً
منقرضة

وهو شعور الحنني إلى املاضي، وغالبًا ما نستخدم 
هذا اللفظ، حني نغرق في املادية وتطغى التكنولوجيا، 
ــاٍم خــلــت، ونــســنــد رؤوســنــا املرهقة  فــنــتــحــّدث عــن أيــ
الـــوراء. ولكننا  إلــى  إلــى مساند مقاعدنا، ونعود بها 
ونبقى على  الـــوراء،  إلــى  بذاكرتنا  نعود  الحقيقة  في 
هذا الحال للحصول على جرعٍة من »النوستالجيا«، 
ونحن ال نعتقد أننا نعاني من مــرٍض ُعــرف قديمًا، 
وقــد كــان يصاب بــه الــبــحــارة على وجــه الخصوص، 
وتحديدًا في القرن الثامن عشر، وحيث كان البحارة 
ــبــحــر شـــهـــورًا،  ــي ال عــلــى مـــن الــســفــن الـــتـــي تــغــيــب فـ
العمل،  القدرة على  يشعرون بالفتور والكسل وعدم 
وكذلك بــآالم جسدية مبهمة. وغالبًا ما تفضي هذه 
األعراض إلى املوت، والسبب الرئيسي لهذه األعراض 
هو الحنني إلى الوطن، والشوق للمنازل الدافئة حيث 
ــصــاب، فــي شهر رمــضــان، بشعور 

ُ
أجـــواء األســـرة. ن

النوستالجيا الذي ال يعني أننا مرضى بالطبع، ولكنه 

يعني أننا ما زلنا نحمل روحًا صافية لم تلّوث، وقلبًا 
نابضًا لم يتحّول إلى آلة، ونتحدث في ما بيننا وبني 
أنفسنا عن املاضي الجميل شهرًا يمر سريعًا، ولكنه 
ليس مثل باقي الشهور، وال نستطيع أن نجعله كذلك، 
إال حني يصبح عبئًا ال تخفيفًا، وحني يتحول عادة 
ال عبادة، وحني يغدو مظهرًا ال جوهرًا، وحني ال نرى 
في  والتفكير  واإلســـراف  الطقوس  تغيير  فيه ســوى 

موائد الطعام.
أن  نستطيع  ال   

ٌ
كــاســحــة  

ٌ
شخصية رمــضــان  لشهر 

نقاومها، فصوت حركات أمي في مطبخها الصغير 
ال يبارحني، ويطرق على أذنــي بحنني جــارف، حني 
 حبات 

ّ
كانت تصحو في جوف الليل األخير، وتبدأ بدق

 
ً
الفول املسلوقة في وعاٍء من األملنيوم، ومستخدمة أداة

ــة«. ولنا أن نتخّيل 
ّ
للدق مصنوعة من الخشب »املــدق

وأنت  الصغيرتني،  أذنيك  إلى  إيقاٍع ساحر يصل  أي 
بيتك، حني  فــي  الحياة  الــفــراش مرهفًا لصوت  تحت 
أن  أمــك  استطاعت  مختلفني،  معدنني  يمتزج صــوت 
توثق عالقتهما ببعضهما بعضا، فنتج هذا الصوت 
املحبب، وتلته رائحة أكثر تحببًا، وهي رائحة حبات 
للتو خلطة  أمك  إليها  املسلوقة، والتي أضافت  الفول 
الثوم والفول والليمون، وتتململ في فراشك منتظرًا 

ــي تلهث  ــاب الــغــرفــة، وهـ صــوتــهــا، حـــني تــقــف عــلــى بـ
وتطالبك بالنهوض مسرعًا قبل انطالق صوت األذان.

هــا أنـــا قــد وضــعــت صـــوت حــركــات أمـــي عــلــى قائمة 
ــان، يليها  األصــــــوات الــتــي تــشــكــل شــخــصــيــة رمـــضـ
صوت أبي، وهو يتلو القرآن في زاوية، ويرّدد أدعية 
الحمام وقريب  الوضوء قبلها، في حوض بعيد عن 
مــن بــاب غرفة نــومــي، فأحفظ هــذه األدعــيــة بصوته، 
وتــتــرســب فـــي ثــنــايــا عــقــلــي وذاكــــرتــــي، وأســتــعــيــدهــا 
بــســرعــة، وأحــبــهــا ألنـــي أحـــب صـــوت أبـــي حـــني كــان 
الــذي يأتي قبل موعد  يــرّددهــا. وصــوت املسحراتي 

السحور بوقت طويل، وحني كان يأتي صوته كانت 
 بـــأن أنــطــلــق خــلــفــه، وأجـــوب 

ٌ
 عـــارمـــة

ٌ
تتملكني رغـــبـــة

الشوارع  اكتشاف  هواية  أن  ويبدو  املظلمة.  الشوارع 
للشوارع  ألن  الصغر،  منذ  عندي  بــدأت  خالية  وهــي 
هـــويـــة تــضــيــع حــــني تـــعـــّج بـــالـــنـــاس، وتـــصـــبـــح كــلــهــا 

متشابهة، وتعود حني تخلو من األصوات والحركة.
وصوت آخر كان يأسرني، وأحن إليه في كل رمضان، 
والـــذي كــان يسحرني، حني  هــو صــوت زوزو نبيل، 
يأتي عبر املذياع، وهي تقول »مــوالي«، وهي تتثاءب 
يجلس  واملــلــك  ذلـــك،  تفعل  وهــي  وأتخيلها  وتتمطى. 
فــي حــضــرتــهــا مــنــبــهــرًا ومــنــتــظــرًا كــل كلمة تقولها، 
وهي تروي له قصصًا تشبع خياله، وتبدع في رواية 
ــرًا 

ّ
الــقــصــص، لتطيل مــن عــمــرهــا لــيــلــة أخــــرى. ومــبــك

جـــدا أدركــــت أن اإلنــســان قــد يــدافــع عــن مــبــدأ بشتى 
الطرق، مهما كانت مكلفة، وهي كانت تدافع عن بنات 
جنسها، وتعلم امللك درسًا لن ينساه، وسيغير حياته 

بنهاية سعيدة، كما كل الروايات.
وصــرت  الــشــهــر،  هــذا  فــي  »النوستالجيا«  قتلتك  إن 
لنفسك، وال  بذلك  فاحتفظ  لــذكــريــاٍت مضت،  أســيــرًا 
بعضهم،  نظر  في  غباء  الحنني  فبعض  أحــدًا،  تخبر 

وبعض الحنني بقايا إنسانية إن صدقنا الوصف.

أصوات رمضان

وأخيرًا

إن قتلتك »النوستالجيا« 
في هذا الشهر، وصرت أسيرًا 

لذكرياٍت مضت، فاحتفظ
بذلك لنفسك
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