
سينما

نديم جرجوره

« السينمائي 
ّ
يخطو مهرجان »كان

خطواته املعتادة. إعالنات متتالية 
تــخــتــّص بــكــل مـــا يــرتــبــط بــــدورات 
ــقــام ســنــويــا في 

ُ
 ت

ْ
جـــديـــدة، ُيــفــتــرض بــهــا أن

رًا، قليلة. 
ّ

شهر مايو/ أيار. املتغّيرات، مؤخ
وبــاء كورونا سبٌب وحيد الرتــبــاٍك، تحاول 
الـــعـــام. تأجيل  إزالـــتـــه هـــذا  املــهــرجــان  إدارة 
الدورة الـ73 )12 ـ 23 مايو/ أيار 2020( إلى 
ـ يوليو/ تموز 2020 غير  يونيو/ حزيران 
ل بـ3 أيام )27 ـ 

ّ
ناِجٍز. البديل، حينها، متمث

29 أكتوبر/ تشرين األول 2020(، مع تسميٍة 
.»2020 

ّ
استثنائية: »خاص كان

 شــــيء يــســتــمــّر كـــالـــعـــادة. الــتــحــضــيــرات 
ّ

كــــل
واِجــــبــــة. تــحــديــد مـــواعـــيـــد رديـــفـــة لــلــمــوعــد 
، وإغالق 

ً
يــزداد شراسة الوباء  ُملّح.  املعتاد 

تلو آخر، في فرنسا وأوروبا والعالم، يحول 
دون رؤية سليمة للمقبل من األيــام. في 19 
ح صاالت سينمائية 

َ
فت

ُ
مايو/ أيار 2021، ت

يرتادونها  والفرنسيون  فرنسا،  في  كثيرة 
اليوم  ألــف ُمشاهد في  بــأعــداٍد كبيرة )300 
الـــ10  األيـــام  فــي  اثنني  األول. نحو مليونني 
األولـــــــى(. 450 فــيــلــمــا تــنــتــظــر قــــرار اإلفــــراج 
عنها، والبرمجة غنّية بعناوين ومواضيع 

ونجوم واشتغاالٍت.
إلــى  بالنسبة  »املــجــيــد«،  الــيــوم  هـــذا  عشية 
الـــدورة  ــشــاهــديــن، يصعب تحديد مــوعــد 

ُ
امل

« في الشهر املختار منذ 
ّ
الـ74 ملهرجان »كان

أيــار(. املوعد الجديد  سنني طويلة )مايو/ 
قــائــٌم بــني 6 و17 يــولــيــو/ تــمــوز 2021. إلــى 
الرسمية  السلطة  فيه.  الـــدورة  قام 

ُ
ست اآلن، 

ــريــد تخفيفا كــبــيــرًا إلجــــراءات 
ُ
فــي فــرنــســا ت

العزلة واإلغالق و»منع التجّول«. هذا ُيفيد 
ون جــالء كــورونــا 

ّ
املــهــرجــان. كــثــيــرون يتمن

نـــهـــائـــيـــا. كـــثـــيـــرون يــــريــــدون املـــهـــرجـــان فــي 
 ال بـــأس: إقــامــتــه في 

ْ
مــوعــده الــســنــوي، لــكــن

 يكن 
ْ
أّي مــوعــٍد آخــر أفضل مــن إلــغــائــه، وإن

تا.
ّ
اإللغاء مؤق

تساؤالت وتطلّعات
 )1957( لــي  ســبــايــك  األمــيــركــي  السينمائي 
التحكيم  للجنة  رئــيــســا  مــنــصــبــه،  فــي  بــــاٍق 
الـــدولـــيـــة لــلــمــســابــقــة الــرســمــيــة. الــتــفــاصــيــل 
 ،)1960( ــمـــو  ــريـ فـ ــيـــري  ــيـ تـ تــــبــــاعــــا.  تــــصــــدر 
الــدورة   

ّ
إن يقول  للمهرجان،  العام  املــنــدوب 

يعقد  الجديد.  موعدها  في  ثابتة  الجديدة 
مؤتمرًا صحافيا رفقة بيار السكور )1945(، 
رئيس املهرجان )3 يونيو/ حزيران 2021(، 
لإلعالن عن مسائل عــّدة: أفــالٌم ومسابقات 
ــار أقــــســــاٍم جــــديــــدة؛ آلـــيـــات  ــكـ ــتـ ــرامـــــج؛ ابـ وبـــ
اشــتــغــال فـــي زمــــن كــــورونــــا، فــالــفــحــوصــات 
 48 

ّ
كـــــل ـــقـــام 

ُ
تــــحــــديــــدًا( ســـت  PCR( ــلــــزمــــة ــ

ُ
امل

البعض عن مصير  ساعة، مجانا. يتساءل 
أصـــحـــاب الــنــتــيــجــة اإليـــجـــابـــيـــة، خــصــوصــا 
دفع 

ُ
ت  

ٌ
أمـــوال هناك  أجنبيا.   

ُ
السائل يكن   

ْ
إن

لـــحـــضـــور الــــــــدورة )وســــائــــل ســـفـــر، إقـــامـــة، 
مــصــاريــف يــومــيــة، إلــــــخ.(. يــســخــر أحــدهــم: 
لي  ُيسمح  هــل  إيجابية،  النتيجة  تكن   

ْ
»إن

بمتابعة املهرجان... فيسبوكيا؟«.
في تقرير لوكالة »فرانس برس« )31 مايو/ 
 
ّ
إن بيِكر  فرنسوا  كاتبه  يقول   ،)2021 أيــار 

الدورة املنتظرة ستجمع آالف املهنيني في 
الــذيــن ســيــأتــون مــن دول  شـــؤون السينما، 
مختلفة، »سعداء بتواجدهم )في املهرجان( 
 شيئا 

ّ
بعد إلغاء الدورة املاضية«. يقول إن

في  شاهدين 
ُ
امل بــأعــداد  التمّسك  يفرض  لن 

 
ّ

الـــصـــاالت )اســتــخــدام 50 فــي املــائــة أو أقــل
العمل   يستمّر 

ْ
إن املــقــاعــد(،  بقليل مــن عــدد 

 
ّ
»لكن الصّحية:  العزلة  فــّك  الحكومة  بقرار 

تقديم بطاقة صّحية )التلقيح وفحوصات 
م  ــقـــدِّ ُيـ PCR ســلــبــيــة( ســـتـــكـــون مـــطـــلـــوبـــة«. 
الـــتـــقـــريـــر نــفــســه صــــــورة أولــــــى عــــن مــشــهــد 

ل  ــا وحــــــضــــــورًا. يـــتـــســـاء ــ ــــالمـ ــان، أفـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ  املـ
السجادة  على  سيمشي  الـــذي  »مــن  كاتبه: 
ــــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي األمـ ــأتـ ــ ــيـ ــ الـــــــحـــــــمـــــــراء؟ هـــــــل سـ
ــــق بــني 

َّ
ــــوف ــُي فــــي املــــوعــــد املـــــحـــــّدد؟ كـــيـــف ســ

بــني سهرات  الــحــفــالت،  الكمامات و»زيــنــة« 
التساؤالت  الصّحي؟«.  والتباعد   الكوكتيل 
ــة. إقــامــة  ــحــ ــة. اإلجــــابــــات غــيــر واضــ ــيـ ــعـ واقـ
بتبيان   

ٌ
كفيلة موعدها  فــي  املقبلة  الـــدورة 

املشهد برّمته.
ــاك مــانــدلــبــوم )املــوقــع  مـــن جــهــتــه، يــكــتــب جـ
الفرنسية  اليومية  للصحيفة  اإللــكــتــرونــي 
 
ّ
»لـــو مــونــد«، 3 يــونــيــو/ حــزيــران 2021( أن

اًل  ــام 2020، ُمــحــوِّ كـــورونـــا ُيــطــيــح بــــدورة عـ
الــحــيــاة الـــعـــاديـــة لــالســتــثــمــار الــســيــنــمــائــي 
إلــــى »مــنــطــقــة شــبــه صــــحــــراويــــة«، فـــي عـــاٍم 
، رغم هذا( أُيمكننا التحّدث عن 

ْ
كامل: »لكن

عــــودٍة إلـــى الــطــبــيــعــّي والـــعـــادّي؟ نــحــن غير 
واصــلــني إلــى هــذا بعد. املتحّدثون جــاّدون 
ــرون وســريــعــو االنــفــعــال والــغــضــب، 

ّ
ومــتــوت

في بعض األوقات. التعب الحاصل في ذاك 
نفسه محسوسا.  يجعل  االستثنائّي  العام 
ــي 

ّ
 هـــنـــا: بــاســتــثــنــاء تــفــش

ٌ
ــّم كـــامـــن ــ  األهــ

ّ
لـــكـــن

نسخة خبيثة للغاية )من كورونا(، ُستقام 
الــدورة الـــ74، ونحن نعرف من اآلن ما الذي 
ستكون  شــكــٍل  أي  آخـــر:  )بمعنى  سترتديه 

عليه(«.
ــــعــــرض فــــي املــســابــقــة 

ُ
23 فــيــلــمــا جــــديــــدًا ت

ــــدورة  الــرســمــيــة، وفــيــلــٌم فــرنــســي يــفــتــتــح الـ
غنيٌّ  البرنامج  كراكس.  لليو  »آنيت«   فـــي صــحــٍف الـــ74: 

ٌ
ــاَول ــ

َ
ــن ــتــ ــ بـــعـــنـــاويـــن، بــعــضــهــا ُم

ومراجعات وأخباٍر، وبعضها اآلخر يصنع 
موضوعه،  بسبب  عرضه،  قبل  له  »صيتا« 
ثير لسجاالٍت سابقة. 

ُ
امل أو بفضل مخرجه 

ــرهـــوفـــن  أبـــــــــرز هـــــــــؤالء الــــهــــولــــنــــدي بـــــــول فـ
اخـــتـــيـــاره  مـــنـــذ   

ٌ
ُمــــــتــــــَداَول جــــديــــده   .)1938(

رؤية  م  ُيقدِّ فرهوفن  »بــول  املاضية:  للدورة 
إيـــروتـــيـــكـــيـــة وطـــريـــفـــة، وســـيـــاســـيـــة أيـــضـــا، 
للقرون الوسطى، في إخراج فخٍم« )تييري 
ـــر، مــنــشــور 

ّ
فــريــمــو، حــــوار مـــع نــيــكــوال شـــال

»لونوفيل  الفرنسية  األسبوعية  املجلة  في 
 .)2020 أيــــــار  ــو/  ــايــ مــ  10 أوبــــســــرفــــاتــــور«، 
ة من وقائع تاريخية، مكتوبة 

ّ
الحكاية مستل

ــة »أفــــعــــال غــيــر ُمــحــتــشــمــة ـ حــيــاة  ــ فـــي روايــ
راهـــبـــة مــثــلــيــة الــجــنــس فـــي زمــــن الــنــهــضــة« 
ــراون.  ــ بـ لــأمــيــركــيــة جـــوديـــث ســـي   )1986(
ـ   1591( كارليني  ا 

ّ
بينيديت ــدعــى 

ُ
ت الــراهــبــة 

ثير غضبا عليها. هناك 
ُ
 عّدة ت

ٌ
1661(. أفعال

والعالقات  والكنيسة  السياسة  بني  تداخل 
البيئة  وتقاليد  اإلصــالح  وثقافة  الجنسية 
االجــتــمــاعــيــة حــيــنــهــا. فـــرهـــوفـــن بــــــارٌع في 
اقـــتـــنـــاص تــفــاصــيــل كــــهــــذه، صـــانـــعـــا مــنــهــا 
أفالما  ُيشبه   

ْ
أن ــع 

ّ
ُيــتــوق سينمائيا،  نتاجا 

سابقة له، املثيرة لنقاشاٍت مختلفة.

عن الجندرية و»نتفليكس«
4 مخرجات فقط ُيشاركن في املسابقة نفسها: 

الــفــرنــســيــات كــاتــريــن كــورســيــنــي )1956( مع 
 )1983( دوكــــورنــــو  وجـــولـــيـــا   ،La Fracture
مع   )1981( ـ الف  هــانــســن  ومــيــا   ،Titane مــع 
يادي 

ْ
ديكو إن

ْ
Bergman Island، والهنغارية إل

ــالٍم عن  ــ كـ  
ّ

ــل كــ امــــرأتــــي«.  ــة  ــّصـ )1955( مـــع »قـ
ُيفترض   

ْ
إذ  ،

ّ
وُممل ُمكّرر  الجندري  التساوي 

أو  الفيلم،   تنبثق من جــودة 
ْ
أن باالختيارات 

من »رغبٍة« في استضافة مخرج/ مخرجة له 
عالقة سينمائية قديمة باملهرجان، واألخير 
ـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى أول عــــــرٍض عــاملــي 

ِّ
ُيـــفـــض

للمهرجان  متابعون  يــقــول   ،
ٌ
رغــبــة لــجــديــده. 

ـــهـــا ُمــطــّعــمــة بــجــودة 
ّ
ـ مــنــذ ســنــني مـــديـــدة ـ إن

ــرارًا، رغــم  ــ  مـ
ٌ

ســيــنــمــائــيــة، غــالــبــا. هـــذا حــاصــل
ــادًا وصــحــافــيــني ومــهــتــّمــني ُيــصــابــون  ـ

ّ
ــق  نـ

ّ
أن

الكبيرة  فــاألســمــاء  أحــيــانــا،  بــصــدمــٍة سلبية 
غــيــر ُمــنــجــزٍة أفـــالمـــا كــبــيــرة ومــهــّمــة، دائــمــا. 
 بعض 

ّ
كاء على االسم فقط مخاطرة، لكن

ّ
االت

«ـ  كمخرجني ومخرجات 
ّ
، و»كان

ٌ
الوفاء جميل

عديدين ـ يلتزمونه مرارًا.
 

ّ
 فــيــلــٍم قــابــٍل إلثــــارة جــــدٍل أو نـــقـــاٍش. كــل

ّ
ــل كـ

أيـــضـــا. لبعض  أو ســيــنــمــائــّيــة  ســيــنــمــائــّي 
املــشــاركــني فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة حــضــوٌر 
أساسّي في الصناعة واملشهد والِصدامات. 
 .

ّ
 جــديــد لــهــم ولــهــن

ّ
كــثــيــرون يــنــتــظــرون كـــل

ــّد  ــا ال ُبـ ــهـ ـ
ّ
يـــتـــشـــّوقـــون ملـــفـــاجـــأة، يـــقـــولـــون إن

 
ّ
حــاصــلــة )يــريــدونــهــا إيــجــابــيــة دائـــمـــا، لكن

 أحيانا(. املواضيع تكون 
ٌ
السلبيات حاضرة

سينمائيٍّ  َمّكٍن 
َ
لت وواقعية،  حّساسة  غالبا 

من تحويلها إلــى مــداخــل، تقود إلــى عوالم 
وتــشــريــٍح وتــعــريــة. إلــى ليو كــاركــس، هناك 
األميركيان وس أندرسن )1969( وشون بن 
 ،)1953( موريتي  ناني  واإليطالي   ،)1960(
والفرنسي جــاك أوديــار )1952(، واإليــرانــّي 
والـــــتـــــشـــــادّي   ،)1972( فــــــرهــــــادي  ــر  ــ ــغـ ــ أصـ
ــارون )1961(، والـــروســـي  ــ هـ مــحــمــد صــالــح 
والتايلندي   ،)1969( يكوف 

ّ
سربرن كيريل 

 .)1970( فــــيــــراســــتــــاكــــول  ــبــــونــــغ  ــاتــ ــيــــشــ أبــ
د في مقاربة أحوال الناس  جدِّ

ُ
اشتغاالتهم ت

والعالم. هواجسهم جمالية ودرامية وفنية، 
تتوافق واختباراٍت دائمة في ُصنع مختلٍف 
وجـــديـــٍد، أو مــحــاولــة ُصــنــعــه. تــجــّولــهــم في 
قة، 

ّ
عوالم ونفوس وعالقات، وفي أسئلة ُمعل

ــزٌء مــن اخــتــبــاراتــهــم تــلــك. هـــذا مــتــأٍت من  جــ
قديٍم لهم. الجديد ينكشف في الدورة الـ74.

 الـــنـــيـــوزيـــالنـــديـــة جـــايـــن كــامــبــيــون 
ّ
غــيــر أن

الحاصلة  الــوحــيــدة  الــســيــنــمــائــّيــة   ،)1954(
 
ٌ
«، عاجزة

ّ
الذهبية« في »كــان على »السعفة 

عن إشــراك فيلمها الجديد في دورة 2021. 
»نتفليكس«.  األميركية  املنّصة  ذلــك؟  سبب 
الــــوّد مــفــقــوٌد بــني املــنــّصــة واملـــهـــرجـــان. عــام 
2017، ُيتيح املهرجان للمنّصة فرصة عرض 
فيلمني لها في املسابقة الرسمية. هذا ُيثير 
عــــي األفــــالم 

ّ
غــضــبــا كــبــيــرًا فـــي نـــفـــوس مــــوز

باختياره  ـ  فاملهرجان  الصاالت،  وأصحاب 
لأميركي  مــايــروفــيــتــز«  »حــكــايــات  فيلمي 
للكوري  و»أوكـــجـــا«   )1969( بــومــبــاخ  نـــواه 
الجنوبي بون جون ـ هوو )1969( ـ يخالف 
 

ّ
كل منذ سنني:  به  فرنسيا، معمواًل  قانونا 
يجب  الرسمية،  املسابقة  فــي  ُيــعــرض  فيلٍم 
بعد  السينمائية  الــصــاالت  فــي  ُيــعــرض   

ْ
أن

انتهاء الدورة. العرض في الصاالت مخالف 
ــنـــّصـــة، الـــتـــي تــعــثــر فـــي »مــهــرجــان  ملـــبـــدأ املـ
»ال موسترا« ُمتسامح  سا. فـ

ّ
فينيسيا« متنف
في هذا املجال.

ض تييري فريمو عن املهرجان »تهمة« 
ُ
ينف

د على  ُيــشــدِّ »نتفليكس«.  مــع  التعاون  عــدم 
« قــوانــني الــتــوزيــع والــعــروض 

ّ
ــان ــ الـــتـــزام »كـ

 )2021( جــديــدان  فيلمان  هناك  فرنسا.  فــي 
 The Power Of The Do »نــتــفــلــيــكــس«:  لـــ
)ذي  لـــأســـتـــرالـــي   Blondeو ــيـــون،  ــبـ ــامـ ــكـ لـ
األصل النيوزيلندّي أيضا( أندرو دومينيك 
ألفــــــالم  رافــــــضــــــني  غــــيــــر  »نـــــحـــــن   :)1967(
»نــتــفــلــيــكــس«، بــل »نــتــفــلــيــكــس« غــيــر راغــبــٍة 
في هــذا، أو غير قـــادرة. دعوتنا لها تهدف 
إلى عرض أفالمها خارج املسابقة. الرفض 
إجـــابـــة«، يــقــول فــريــمــو )املــوقــع اإللــكــتــرونــي 
األمــيــركــي »ديــــداليــــن«، 4 يــونــيــو/ حــزيــران 
ُيــكــّرر ما هو مــعــروف: املنّصة تريد   .)2021
املسابقة ال خارجها. هــذا غير   في 

ً
مشاركة

 فيلٍم ُيشارك فيها يجب عرضه 
ّ

 كل
ّ
وارٍد، ألن

تجاريا في الصاالت الفرنسية. هذا ترفضه 
املــنــّصــة. لــلــتــذكــيــر: كــامــبــيــون حــاصــلــة على 
»البيانو«  عــن   »

ّ
»كــان لـــ الذهبية«  »السعفة 

كايج  تشان  الصيني  مع  مناصفة   ،)1993(
)1952( عن »وداعا خليالتي«، في الدورة الـ 

46 )13 ـ 24 مايو/ أيار 1993(.

عرب »كاّن«
املغربّي الفرنسّي نبيل عّيوش )1969( أحد 
املــشــاركــني فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــدورة 
 Casablanca جــــديــــده،  اخـــتـــيـــار  ـــنـــتـــظـــرة. 

ُ
امل

بــــعــــودٍة  مـــغـــربـــّي  ــاٍء  ــفــ ــتــ الحــ ُمـــثـــيـــر   ،Beats
«. عرٌب كثيرون يريدون 

ّ
»وطنية« إلى »كان

مناسباٍت كهذه، الحتفاٍء بصناعة محلية. 
ُيحيلون فيلما إلى البلد األصلي ملخرجه/ 
األول  الــفــضــل   

ّ
أن ويـــتـــنـــاســـون  مــخــرجــتــه، 

واألخير على ُصنع فيلٍم عائٌد إلى صانعه، 
أو تمويٍل  إنتاٍج   يحصل صانعه على 

ْ
وإن

مــن بــلــده. الــحــّس الوطني، فــي حــالــٍة كهذه، 
نــــافــــٌر. يـــبـــدو إلــــغــــاًء لــجــهــٍد كــبــيــٍر يـــقـــوم به 
وعامالت  عاملني  رفقة  مخرجة،  أو  مخرٌج 

في املهٍن السينمائية.

تفاؤل خِفر 
وتحّديات جّمة

عن »كاّن« والدورة الُمنتظرة

في دورة 2021، تّم ابتكار قسٍم جديد، 
بعنوان Cannes Premieres، يهتّم 

دين« 
ّ
بمخرجني ومخرجات باتوا »مؤك

في عالم السينما، واختيرت أفالٌم لهم في 
مسابقات دورات سابقة. في هذا اإلطار، 

ُيعرض Tromperie للفرنسي أرنو 
 Mothering Sundayشان )1960(، و

ُ
ديبل

إليفا أوّسون )1977(، إنتاج عام 2021. 
ت«، كما 

ّ
ه »مؤق

ّ
هناك أيضًا قسم آخر، لكن

ق بالقضايا البيئية، 
ّ
وصفه املهرجان، يتعل

ل بـ«تقليل بصمة املهرجان على 
ّ
ويتمث

البيئة«، وبـ«مساهمة يدفعها الصحافيون 
املعتمدون«. رغم أّن املسألة غير واضحة 

تمامًا، يبدو املهرجان حريصًا على تسديد 
نقطة متقّدمة له في مجال البيئة، من دون 

خطة واضحة.

جديد المهرجان

في 3 يونيو 2021، عقد بيار السكور، رئيس مهرجان »كاّن«، وتييري فريمو، مندوبه العام، مؤتمرًا 
دًا موعد إقامتها في النصف األول من يوليو  صحافيًا لإلعالن عن برامج الدورة الـ74 وأفالمها، ُمحدِّ

2021، بعد إلغاء دورة العام الفائت، بسبب تفّشي وباء كورونا

)Getty /تييري فريمو وبيار السكور قبيل لحظات من المؤتمر الصحافي في 3 يونيو 2021 )باسكال لو سْغروتان
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األهّم هو أّن دورة 
»كاّن 74« سُتقام وشكلها 

معروٌف

مهرجان

جاين كامبيوننبيل عيوش

فرجيني افيرا

شرفية«  ذهبية  سعفة  »كاّن«  مهرجان  يمنح  الـ73،  الدورة  افتتاح  في 
للممثلة والمخرجة والمنتجة األميركية جودي فوستر )1962، الصورة(، 
ــرة فــنــيــة المــعــة  ــي ــس ــً ل ــم ــري ــك »ت
مواضيع  تلتزم  ــادرة«،  ن لشخصية 
في  كما  عصرنا«،  »فــي  حّساسة 
بيان إلدارته: »للمهرجان فضٌل كبيرٌ 
أّن  مضيفًة  فوستر،  تقول  علّي«، 
قبل  فيه،  األولــى  للمرة  حضورها 
حاسمة«.  »لحظة  ــان  ك ــواٍم،  ــ أع
فيه  لها  فيلٍم  تقديم  إّن  تقول 
تحقيقه  من  تمّكنت  دائٌم،  »حلٌم 

مراٍت عّدة«.

تكريم جودي فوستر

Monday 7 June 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


