
سينما

نديم جرجوره

أو  مهرجان سينمائي سمة   
ّ

لكل
أو  بشكٍل  مختلفًا،  تجعله  أكــثــر، 
بــآخــر، عــن املــهــرجــانــات األخـــرى. 
ــيـــره لــــن تـــكـــون،  ــتـــي تـــمـــّيـــزه عــــن غـ الـــســـمـــة الـ
بالضرورة، سينمائية فقط. للمدن حضوٌر، 
وللفضاء املحيط بهما )املدينة واملهرجان( 
تأثيراٌت، وأنماط املمارسة اليومية في فترة 
 في تمييز هذا 

ٌ
 عميق

ٌ
 دورة سنوية فعل

ّ
كل

املهرجان عن ذاك، تمامًا كتمّيز هذه املدينة 
عن تلك. ما تمنحه املدينة لضيف املهرجان 
وما  التمايز؛  فــي  ُيساهم  يومياته  ومتابع 
يــشــعــر بـــه ضــيــف املـــهـــرجـــان ومــتــابــعــه في 
املــديــنــة وإزاءهـــــا، أثــنــاء مــهــرجــانــهــا، يجعل 
ــيــــر، بــالــنــســبــة إلــــى الــضــيــف واملـــتـــابـــع،  األخــ

مختلفًا وممّيزًا.
. أو 

ٌ
الــتــداخــل بــن املــديــنــة ومهرجانها مــتــن

تكون   
ْ
أن بينهما  بــالــعــاقــة  ُيــفــتــرض  هــكــذا 

عليه. الدورة الـ56 )1 ـ 9 يوليو/تموز 2022( 
ــاري الــســيــنــمــائــي  ــ ــهـــرجـــان كـــارلـــوفـــي فــ »مـ ـــ لـ
 لكاٍم عن مهرجاٍن، ُيعتبر 

ٌ
الدولي« مناسبة

األبــــــــرز فــــي أوروبـــــــــا والــــعــــالــــم، خــــاصــــة فــي 
الشرقية  الوطيدة بسينمات أوروبــا  عاقته 
ــاري  ــ ــة مـــديـــنـــة كــــارلــــوفــــي فـ تــــحــــديــــدًا. عــــاقــ
السنوي  السينمائي  بمهرجانها  التشيكية 

يزور  بمن  رة 
ِّ
مؤث عاقة   .

ٌ
ومتماسكة عميقة 

 
ٌ
معروفة املدينة   

ّ
أن رغــم  ملهرجانها،  املدينة 

ــتــعــبــن صــّحــيــًا، لشهرتها 
ُ
امل بــكــونــهــا مــــاذ 

بـــاآلبـــار الــجــوفــيــة املــلــيــئــة بــاملــيــاه الــســاخــنــة 
ف كثيرًا 

ِّ
خف

ُ
الطبيعية، التي تشفي املرء، أو ت

ــجــاٍت وأثـــقـــال ومــتــاعــب ُيــعــانــيــهــا، 
ّ
مـــن تــشــن

 يــســمــح لــجــســده وعــقــلــه وروحــــــه وذاتــــه 
ْ
إن

قام سنويًا 
ُ
باستساٍم كامل لها. املهرجان ـ امل

فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز )وأحـــيـــانـــًا بـــن نــهــايــات 
يونيو/حزيران وبدايات الشهر الاحق له(، 
قامة بن 20 

ُ
باستثناء دورة العام الفائت، امل

و28 أغسطس/آب 2021، ألسباب لها عاقة 
اليومّي  ـ يمنح متابعه  بكورونا/أوميكرون 
 يصعب الحصول عليها في مهرجانات 

ً
راحة

«، فيشعر 
ّ
»برليناله« و»كان دولية أخرى، كالـ

ــدرة، جــســديــة ومــعــنــويــة، عــلــى مــشــاهــدة  بـــقـ
أفاٍم، وحضور لقاءات عامة مع ضيوٍف من 
منه  ب 

ّ
تتطل مهنٍة  ومــمــارســة  مختلفة،  دول 

، لتلك اليوميات، 
ّ

تنّبهًا، صحافيًا على األقل
ــٍت، يــكــون ُمــريــحــًا له  فيكتب مــقــاالتــه فــي وقــ
املهرجان، كاملدينة، يهتّم براحة   

ّ
كــأن أيضًا، 

ضيوفه، خاصة أولئك امللتزمن مهنة النقد 
والصحافة السينمائية.

إراحــة ضيوفه   يستمّد فكرة 
ْ
إذ واملهرجان، 

قدر املستطاع من هاجس املدينة في راحة 
فة 

ّ
زّوارها وقاصديها، يجعل يومياته املكث

األشكال  متنّوع  لتواصٍل  شاسعة  مساحة 
عــــة أفـــامـــهـــا املــخــتــارة 

ّ
مـــع الــســيــنــمــا، املــــوز

ــّرقـــة، لــن  ــفـ ــتـ  دورة عـــلـــى صـــــــاالٍت مـ
ّ

فــــي كـــــل
الرئيسي  املقّر  بينها وبن  املسافات  تكون 
والفنادق  »تــيــرمــال«،  فــنــدق  فــي  للمهرجان 
ومدعوون   

ٌ
ضيوف ُيقيم  حيث  به  املحيطة 

اد، كبيرة، ما ُيساهم في إضفاء مزيٍد من 
ّ
ونق

 املشي في املسافات هذه 
ّ
الراحة، خاصة أن

 بن عمارة بهّية، ونهٍر متواضع في 
ٌ

حاصل
ت 

ّ
تن، وكمٍّ هائل من املحا

ّ
انفاشه بن ضف

الساخنة  املياه  واملطاعم واملقاهي، وأمكنة 
ه 

ّ
 فــي هــذا كل

ّ
للراغبن فــي تــذّوقــهــا، رغــم أن

 ُيلهي متابع 
ّ

حّسًا سياحيًا، ُيفترض به أال
شاهدة السينمائية، من دون 

ُ
املهرجان عن امل

ه 
ّ
فــالــيــوم كل املــتــابــع عــن هـــذا،   يتغاضى 

ْ
أن

سع ملمارسة أشياء كثيرة، بينها واجب 
ّ
يت

الكسل  بهاء  إلــى  االنــصــراف  املهنة، ومتعة 
وحاناتها،  وأرصفتها  املدينة  شـــوارع  فــي 
ـــل بـــن أنـــــاٍس كــثــيــريــن، يغلب 

ّ
ة الـــتـــوغ

ّ
ولـــــذ

عليهم شابات البلد وشّبانه، القادمون إلى 
كــارلــوفــي فـــاري بمناسبة مــهــرجــانــهــا، إّمــا 
للُمشاهدة، وإّما إللقاء نظرة على الضيوف 
ع بــســهــراٍت، تبدأ بعد 

ّ
الــنــجــوم، وإّمـــا للتمت

 يــوٍم، في حّيز مفتوح على الهواء 
ّ

ظهر كــل
النقّي، وجمال الطبيعة، وسحر الليل.

ال إلغاء لجمال مدٍن أوروبية، لها مهرجانات 
ــرلـــن،   صـــخـــب بـ

ّ
ــكــــن ســيــنــمــائــيــة دولـــــيـــــة. لــ

 يــعــجــز عـــن غــلــبــة حــيــويــة مــهــرجــانــهــا 
ْ
وإن

وســــطــــوتــــه، غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى مـــنـــح املــتــابــع 
يــومــيــات املــهــرجــان تــلــك الـــراحـــة املــمــنــوحــة 
متع 

ُ
لــه فــي كــارلــوفــي فـــاري، رغــم الجمال امل

«، فغير جــاذبــٍة 
ّ
لــلــمــديــنــة. أّمـــا مــديــنــة »كـــــان

كاسمها وكمهرجانها األول واألكثر شعبية 
 تكن اإلقامة )12 يومًا( 

ْ
في العالم، خاصة إن

في أمكنٍة غير بعيدة عن »قصر املهرجانات 
واملؤتمرات« والصاالت املحيطة به، فأمكنة 
كهذه )خارج الشاطئ الرائع( عادية للغاية، 
عتبر األشهر في كوكب األثرياء. 

ُ
في مدينة ت

املــــدّوي  فــرغــم ســقــوطــهــا  الــقــاهــرة مختلفة. 
فـــي قــبــضــة الــجــحــيــم، مــنــذ وقـــــٍت بـــعـــيـــٍد، ال 
ــق 

ّ
ــزال تــمــتــلــك ســحــر تـــاريـــٍخ تــكــتــبــه فــيــؤث ــ تـ

سيرتها في الــذاكــرة، وبهاء حياٍة ُيــراد لها 

 بصمت غالبًا، كي 
ْ
موتًا أبديًا، فتتمّرد، وإن

وقلق.  بتواضع   
ْ
وإن أمــورهــا،  ترتيب  عيد 

ُ
ت

مــهــرجــان الــقــاهــرة غــيــر متمّكن مــن الــتــمــّدد 
فــي شــرايــن املدينة وروحــهــا، ولــهــذا عاقة 
بــســطــوة الــســلــطــات الــحــاكــمــة عــلــى املــديــنــة 
واملـــهـــرجـــان، مــنــذ تــأســيــســه، وخــشــيــة تلك 
 فعٍل تجديدي، كي ال تفقد 

ّ
السلطات من كل

قبضتها فتفقد سطوتها.
هــذا كــاٌم يــطــول. »مــهــرجــان كــارلــوفــي فــاري 
مختلفة.  املدينة   

ّ
ألن  ،

ٌ
مختلف السينمائي« 

ه مهرجان مختلف منذ 
ّ
، أواًل وأساسًا، ألن

ْ
لكن

وبمواكبته  وبــرامــجــه،  باهتماماته  بدايته: 
الــــ20، من شيوعية مهزومة  القرن  تــحــّوالت 
يًا، وبتمّكنه 

ّ
إلى رأسمالية غير منتصرة كل

مــن إيــجــاد رابــــٍط مــتــن بــيــنــه وبـــن املــديــنــة. 
ــه مـــن دون تـــنـــازل عـــن دور أســاســّي 

ّ
ــذا كــل هـ

ــا الــشــرقــيــة وإنــتــاجــاتــهــا،  ــ لـــه: سينما أوروبـ
ــًا، الـــتـــي تــبــغــي انـــتـــشـــارًا، فـــإذا  ــاســ أواًل وأســ

باملهرجان بّوابة أولى لهذا، غالبًا.

)Getty( كارلوفي فاري ليًال: سهرات تزيد الراحَة راحًة
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أفالٌم وصاالت 
موزّعة بين عمارة جميلة 

وسهراٍت رائعة

أفالٌم وتكريمات، 
والسينما العربية حاضرٌة 

في مسابقات

محمد هاشم عبد السالم

هـــذا الـــعـــام، ُيــقــام »مــهــرجــان كــارلــوفــي فــاري 
الطبيعي،  مــوعــده  فــي  الــدولــي«  السينمائي 
 
ْ
ــادة فـــي األعــــــوام األخــــيــــرة، إذ ــعـ كــمــا جــــرت الـ
بــن 1 و9 يوليو/تموز  الـــ 56  تنعقد دورتـــه 
قبل  الـــــــدورة  ألـــغـــت  إدارتـــــــه   

ّ
أن عــلــمــًا   ،2022

ـــمـــت دورتــــه 
ّ
املـــاضـــيـــة بــســبــب كــــورونــــا، ونـــظ

ـــ 55، بــن 20 و28 أغــســطــس/آب  الـ الــســابــقــة، 
2021، في موعد مختلف عن املعتاد، بسبب 
أوميكرون، وتداعيات كورونا أيضًا، وقيوده.
رغــم تغيير مــوعــد الــــدورة الــســابــقــة، وزحمة 
ــتــاحــقــة فــي الــصــيــف املــاضــي 

ُ
املــهــرجــانــات امل

« و»كــارلــوفــي فـــاري«، ثــم »لــوركــارنــو« 
ّ
)»كــــان

و»فــــيــــنــــيــــســــيــــا«(، وانـــــتـــــشـــــار أومـــــيـــــكـــــرون، 
وقيود  واللقاحات،  االحترازية،  واإلجـــراءات 
الـــطـــيـــران، وغـــيـــرهـــا، كــانــت الــــــدورة الــســابــقــة 
جّيدة، إجمااًل، تنظيمًا وأرقامًا. ورغم ظروف 
اع 

ّ
ة عدد األفام والنجوم وصن

ّ
االنعقاد، وقل

ــقـــاد والـــصـــحـــافـــيـــن، ُمــقــارنــة  ــنـ الــســيــنــمــا والـ
ــالــــدورات الــســابــقــة؛ ُعــــرض 144 فــيــلــمــًا في  بــ
450 حفلة، في أيام الــدورة، وبيعت 111 ألف 

تــذكــرة. أرقـــاٌم كهذه غير ُمعتادة فــي األعــوام 
ــا في  ــاوزهـ ــمــوه تـــجـ

ّ
ــى مــنــظ

ّ
األخــــيــــرة، يــتــمــن

 األمور باتت 
ّ
الدورة الجديدة )56(، خاصة أن

انتشار  إلــى  بالنسبة  ــه 
ّ
أقــل تقريبًا،  طبيعية 

الوباء، وإلغاء القيود واالجراءات االحترازية.
فــي دورتــــه الــســابــقــة، مــنــح املــهــرجــان »الــكــرة 
السينمائي  لإلنجاز  التكريمية«،  البلورية 
مايكل  الــســيــر  الــبــريــطــانــي  للممثل  املــتــمــّيــز، 
كن. أما الجائزة الشرفية التكريمية، »جائزة 
رئــيــس املـــهـــرجـــان«، فــنــالــهــا املــمــثــل والــكــاتــب 
واملــخــرج األمــيــركــي إيــثــان هـــوك. هـــذا الــعــام، 
منح »الكرة البلورية التكريمية« لإلنجاز 

ُ
ست

الــســيــنــمــائــي املـــتـــمـــيـــز لــلــمــمــثــل األســـتـــرالـــي 
ــائـــزة رئــيــس املــهــرجــان«  جــيــفــري راش، و»جـ

)بــورتــوريــكــو(،  تــــورو  ِدل  بينيثيو  للممثل 
الختام.  حفلة  فــي  معًا  الجائزتان  م 

ّ
سل

ُ
وست

م املهرجان، في حفلة  ُيــكــرِّ من ناحية أخــرى، 
االفـــتـــتـــاح، املــمــثــل والــســيــنــاريــســت واملــخــرج 
ـــخـــضـــرم بــولــيــســاف بــولــيــفــكــا، 

ُ
الــتــشــيــكــي امل

بمنحه »جائزة رئيس املهرجان« التكريمية.
ــتــــارت  ــة لـــلـــمـــهـــرجـــان اخــ ــيـ ــمـ ــبـــرمـــجـــة الـــرسـ الـ
م في  ــدَّ ــقـ ـ

ُ
ــارات، 27 مــنــهــا ت ــ 33 فــيــلــمــًا مـــن 5 قــ

»عروٍض عاملية أولى«، و3 منها في »عروٍض 
ــيــــة  ــيــــة أولــــــــى«، و3 فــــي »عـــــــروض أوروبــ دولــ
عة على األقسام 

ّ
ختارة ُموز

ُ
أولــى«. األفــام امل

الرئيسية: املسابقة الرسمية ومسابقة الكرة 
»بروكسيما«  مسابقة  فيلمًا(،   12( البلورية 
)12 فيلمًا(. فــي قسم »عـــروض خــاصــة«، من 
عرض 9 أفام. 

ُ
دون مسابقة ولجان تحكيم، ت

وهذا مع غياب تام ألفام عربية جديدة، في 
املسابقتن الرسمية والكرة البلورية.

الافت لانتباه إلغاء ُمسابقة »شرق الغرب«، 
املــتــمــّيــزة لــلــغــايــة، الــتــي تــفــّرد بــهــا املــهــرجــان 
ــًا مـــديـــدة، واملــخــّصــصــة بــعــرض أفـــام  أعـــوامـ
ــا ووســطــهــا، فــقــط. مسابقة  ــ مــن شـــرق أوروبـ
قّدمت أفامًا مهّمة كثيرة، وعّرفت بمخرجن 
مــتــمــّيــزيــن لــلــغــايــة، ملــعــت أســـمـــاؤهـــم الحــقــًا. 
إلغاء كهذا حدث سابقًا، عام 2019، ملسابقة 
عت األفام الوثائقية 

ِّ
»األفام الوثائقية«، فُوز

على مختلف أقسام املهرجان.
ـــت مــحــل 

ّ
ــل ــتـــي حـ ــا املـــســـابـــقـــة الــــجــــديــــدة، الـ ــ أمـ

»شرق الغرب«، فتحمل عنوان »بروكسيما«، 
ــون مـــكـــانـــًا حــصــريــًا  ــكــ تــ  

ْ
إلــــــى أن و»تـــــهـــــدف 

اكتشافهم،  ينتظرون  الذين  األفـــام،  اع 
ّ
لصن

أو املـــخـــرجـــن املـــشـــهـــوريـــن، الـــذيـــن يــســعــون 
ــادة الــتــعــريــف بــأعــمــالــهــم الــجــديــدة«.  ــ إلـــى إعـ
»مفتوحة  سابقتها،  عكس  على  واملسابقة، 
لــأفــام مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وليست 
وفقًا  بعينها«،  جغرافية  بقعة  على  قــاصــرة 

لتصريح املدير الفني للمهرجان، كارل أوخ.

النسخة الـ56 من المهرجان: تجديد وتغيير

تتداخل مدينة كارلوفي 
فاري بمهرجانها 

السينمائي الدولي الشهير، 
فيمنحان معًا راحة 

ومتعًا واشتغاالٍت لزائرين 
ومدعوين وضيوف

أخبار
»وكالة فرانس  ◆ ذكر تقرير صحافي لـ

برس« أن مشاهد أولى من الفيلم املرتقب 
»سبايدرمان أكروس ذي سبايدر ـ فيرس«، 
ُعرضت في »مهرجان أنسي ألفالم الرسوم 

املتحركة«، الذي ُيقام في فرنسا، وُيعتبر 
الحدث األبرز عامليًا لهذا النوع من األفالم 
السينمائية، في مدينة أنسي، القريبة من 
الحدود مع سويسرا. ونقلت الوكالة عن 

مدير املهرجان، ميكاييل ماران، قوله إّن إدارة 
املهرجان منحت تصاريح لنحو 13 ألف 

»حضور هذه  شخص من مائة دولة لـ
قام ُمجّددًا 

ُ
الدورة من املهرجان، التي ت

بالصيغة الحضورية بالكامل«، أي بنسبة
5 باملائة أكثر من دورة عام 2019. 

وبلغ اإلقبال هذه الدرجة، »رغم غياب 
الصينيني العاملني في املجال، بسبب تجّدد 
ظهور كوفيد 19 في الصني، وكذلك الروس، 

الذين كان حضورهم بارزًا في الدورات 
وّجه دعوة إلى وفدهم الرسمي، 

ُ
 لم ت

ْ
السابقة، إذ

بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا«. وبحسب 

التقرير نفسه، فإّن عددًا من األوكرانيني 
العاملني في هذا املجال »تّم الترحيب بهم«، 

، كماالوي وطاجيكستان 
ٌ

بينما تشارك دول
وأوزبكستان، للمّرة األولى.

واستبق املهرجان العرض العاملي األول 
»مينيينز: ذي رايز أوف غرو«، في افتتاح  لـ
دورته الجديدة هذه، بالكشف عن املشاهد 

األولى من »سبايدرمان أكروس ذي سبايدر 
ـ فيرس«، قبل عاٍم واحٍد من إطالق عروضه 
التجارية العاملية، بحضور مخرجي الفيلم، 

دومينيك دوس سانتوس وكيمب باورز 
وجاسنت تومبسن. وتبنّي أّن »الشرير الخارق« 

ُيدعى »ذو سبوت« )البقعة(، الذي له »جسٌم 
ى بنقاط أشبه ببقع الحبر«، يمكنه 

ّ
مغط

استخدامه للتنقل بني األكوان، أو كسالح، 
بحسب ما شرح تومبسن، ويؤّدي صوته 
املمثل األميركي جيسون شوارتزمان، إلى 

أصوات ممثلني وممثالت آخرين، بينهم 
فيلد وإيّسا راي.

ْ
شاَميك مور وهايلي ستان

ه، بعد فوز الجزء 
ّ
وذكر تقرير »فرانس برس« أن

األول »سبايدر ـ مان إنتو ذو سبايدر ـ فيرس« 
»أوسكار« أفضل فيلم رسوم متحركة عام  بـ

2019، ضّمن استديو »سوني« فيلمه الجديد 
هذا مزيدًا من التأثيرات املرئية، مازجًا بني 

تقنّيتي الرسوم املتحركة ثنائية الُبعد وثالثية 
الُبعد. ويضم الفيلم 240 شخصية جديدة، 
في 6 أكوان متوازية. علمًا أّن الفيلم السابق 

ق إيرادات دولية بقيمة 375 مليون دوالر 
ّ
حق

أميركي، في مقابل 90 مليون دوالر أميركي 
ميزانية إنتاج.

متعة راحة 
وعمل وكسل

كارلوفي فاري  المهرجان والمدينة

»السد« للّبناني علي شري: مسابقة »آفاق« )الملف الصحافي(

»ليمبو« تلك، لكنه ينزل  »البحر أمامكم« بأكمله يدور في عوالم الـ
الــواضــحــة فــي تلك  الــصــورة  بــهــذه  شيئًا فشيئًا ليصير هــنــاك 
شاهد. الفيلم بأكمله مكتوٌب من منظور جنى )منال عيسى ـ 

َ
امل

الصورة(، وبالتالي تصبح شخصية آدم )وجيه عــازار( شبحًا 
ندمها على  ُيجّسد  ه موجوٌد في »حاضرها«، 

ّ
لكن املاضي،  من 

املاضي وما تركته خلفها، ومرآة لحياتها، بمعنى أو بآخر.
إيلي داغر

وماريانو  دوبـــرا  لغاستون  الرسمية«  »املنافسة  يكون  أحيانًا، 
 3 ُيشاهد  حيث  وبسيطًا،  يًا 

ّ
مسل لــهــوًا  باعتباره  ممتعًا،  كــون 

الــصــورة( يسخرون من  ـ  كــروز  )بينيلوبي  ممثلني مشهورين 
ويعملون  يعيشون  الــذي  العالم  كليشيهات  في   ،

ً
قليال أنفسهم 

فيه، ويضحكون على نكات بسيطة وفّعالة، يؤّدونها، أو يجدون 
أنفسهم في خضمها.

محمد صبحي

Out Of Death ملايك بيرنز وآل إيمران نيلوي، تمثيل جايمي 
كينغ )الصورة( وبروس ويليس: في بلدة أميركية، يعاني قسم 
ه غير مكشوف أمام أهل البلدة. فجأة، 

ّ
الشرطة فسادًا خانقًا، لكن

مــن دون قصٍد،  امـــرأة،  القسم وفــســاده، عندما تشهد  ينفضح 
القانونية لشرطيني تابعني له، ما يضعها  إحدى العمليات غير 

في دائرة الخطر، فيساعدها حارس الغابة لحمايتها.

بــروس  تمثيل  ــفــلــد، 
ْ
ْســِتــرن لــجــوش   Fortress: Sniper’s Eye

ويليس وكيلي غرايسن )الصورة/Getty(: بعد مرور وقٍت على 
ل بحمايتهما قاعدة سّرية شديدة األمان، 

ّ
آخر لقاء بينهما، يتمث

االستخبارات  »وكــالــة  في  متقاعد  )عميل  مايكلز  كارتر  ُيــقــّرر 
املركزية األميركية( وابنه بول العمل بجهد إلعادة ترتيب العالقة 

اإلنسانية والعائلية بينهما.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


