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تطّهر من الوباء
سعيد المزواري

ـ 28  تنعقد الـــدورة الــجــديــدة )17 
 »

ّ
مايو/أيار 2022( ملهرجان »كان

استثنائّي،  ظــرٍف  فــي  السينمائ 
يتناقض  توّجهني،  مني 

ّ
املنظ على  م 

ّ
ُيحت

أحدهما مع اآلخــر، إلــى حــّد مــا: االحتفال 
الـــ75، بإعطائها زخمًا احتفائيًا  بالذكرى 
ُيــحــاكــي بــرامــج الــــدورات الــتــي أحــيــت هذا 
النوع من الذكرى سابقًا، كما في الدورتني 
الـ50 )7 ـ 18 مايو/أيار 1997( والـ60 )16 ـ 
27 مايو/أيار 2007(؛ والــعــودة إلــى نسق 
الدورات العادية، بالنسبة إلى عدد األفالم، 
بــعــدمــا ســّجــلــت الــــــدورة املــاضــيــة )6 ـ 17 
يوليو/تموز 2021( رقمًا قياسيًا لألفالم 
للتعويض عن  فيلمًا،   150 بلغ  برمجة، 

ُ
امل

إلغائها  عــلــن عــن 
ُ
أ الــتــي  عــام 2020،  دورة 

بسبب كورونا، قبل تنظيمها في صيغة 
رة )27 ـ 29 أكتوبر/تشرين األول(.

ّ
ُمصغ

التدريجي من  ص 
ّ
التخل إلــى  السعي   

ّ
لعل

تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا الكارثية على 
قــطــاع صــنــاعــة وإنــتــاج الــســيــنــمــا، وشبح 
عــدم انــعــقــاد املــهــرجــان لــلــمــّرة الثالثة في 
ــبــات، 

ّ
مــســاره، الــغــنــّي بــاملــنــعــرجــات والــتــقــل

ات بـــارزة، بــدءًا من تأسيسه 
ّ
ُيــذّكــر بمحط

عــــام 1939، بـــمـــبـــادرة مـــن وزيـــــر الــتــربــيــة 
الوطنية والفنون الجميلة، الفرنسي جان 
ل الحكومتني، النازية 

ّ
زاي، كردٍّ على تدخ

والفاشية، في أملانيا وإيطاليا، في انتقاء 
)ال  السينمائي  فينيسيا  »مهرجان  أفــالم 
بوادر  انعكاسات   

ّ
لكن موسترا(« حينها. 

 )1945 ـ   1939( الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة  الـــحـــرب 
حــالــت دون تــنــظــيــم الـــــدورة االفــتــتــاحــيــة، 

التي تأّجلت إلى عام 1946.
للسينما   

ً
ِقبلة املهرجان  يغدو  تدريجيًا، 

الـــعـــاملـــيـــة، بــفــعــل جـــاذبـــيـــة أجــــــواء املــديــنــة 
ــرا، وُمـــــســـــانـــــدة غــيــر  ــيــ ــيــ ــفــ ــريــ وشـــــطـــــآن الــ
الــغــربــيــة،  أقــطــاب السينما  مــشــروطــة مــن 
وعلى رأسها أميركا، والوضع االمتيازي 
لـــفـــرنـــســـا، كـــمـــهـــٍد لــلــســيــنــمــا وتــقــالــيــدهــا 

»سينفيليا«. الراسخة في النقد والـ
ــل مــســار تــكــريــس املــهــرجــان، كــأهــّم 

ّ
يــتــخــل

تــظــاهــرة ســيــنــمــائــيــة فـــي الــعــالــم تحظى 
بــأكــبــر تغطية صــحــافــيــة بــعــد األوملــبــيــاد 
مهّمة،  تــواريــخ  القدم  لكرة  العالم  وكــأس 
الذهبية«، كأسمى  »السعفة  ابتكار  منها 
ــبـــرى  ــكـ ــويـــض الــــجــــائــــزة الـ ــعـ ــتـ ــأة لـ ــافــ ــكــ مــ
أول  ــاء  إنـــشـ ــّم  ثــ 1955؛  ــام  عــ لــلــمــهــرجــان، 
سوق لألفالم، لتسهيل معامالت صناعة 
الوطنية  االعــتــبــارات  وخــفــض  السينما؛ 
فـــي اخــتــيــار األفـــــالم، عــبــر اعــتــمــاد لجنة 
الـــ20،  القرن  بداية سبعينيات  في  انتقاء 
ــلــة ألفــالم 

ّ
ــفــض

ُ
« الــوجــهــة امل

ّ
ــان ليصبح »كــ

أملـــــع مـــخـــرجـــي الـــســـيـــنـــمـــا، كــاإليــطــالــيــني 
ــل أنـــجـــلـــو  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ ـــيـــنـــي ومـ

ّ
ــكــــو فـــيـــل ــديــــريــ فــ

برغمان،  إنغمار  والسويدي  أنتونيوني، 
واإلسباني لويس بونويل.

ن »أسبوع النقاد« كأول قسٍم 
ِّ

عام 1962، ُدش
مــــواٍز لــلــمــهــرجــان، يــعــرض األفــــالم األولـــى 
»أسبوعا  قسم  تــاله  ملخرجيها.  والثانية 
املــخــرجــني«، الـــذي نشأ بــمــبــادرة مــن بيار 
ــن مـــجـــمـــوعـــة مــخــرجــي  ــ هــــنــــري دولـــــــــو، عـ
األفـــــالم، تــحــت شــعــار »الــســيــنــمــا الـــحـــّرة«. 
)انطلق   »1968 ــار  »أيــ محطة  أيــضــًا  تــبــرز 
ـــهـــا(، حــني 

ّ
»أســـبـــوعـــا املـــخـــرجـــني« فــــي ظـــل

ــمــون ـ فــي صــدمــٍة أجبرتهم 
ّ
اكــتــشــف املــنــظ

عــلــى إيـــقـــاف الــــــدورة الــــــ21 فـــي 19 مــايــو/
ـ 24 مايو/ أيــار، قبل موعد انتهائها )10 
ها، 

ّ
 املهرجان، على غرار فرنسا كل

ّ
أيار( ـ أن

يحتاج إلى دماء جديدة في شرايينه.
ــــني، اكـــتـــســـب الـــحـــدث  ــوالـ ــ فــــي الـــعـــقـــديـــن املـ
يــوازن،  ذكيًا  تموقعًا  عامليًا  األبـــرز  الفني 

ـــة وصــعــوبــة، بـــني الـــرهـــان الـــضـــروري 
ّ
بـــدق

واألساسي على الجانب الفني، وطالئعّية 
الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه املــــهــــرجــــان فــــي هـــذا 
اختياراته وجــوائــزه، من  الجانب، بفضل 
دون إغفال مسألة إفساح املجال أمام أفالٍم 
واإلنسانية  السياسية  القضايا  تتناول 
بات 

ّ
الــعــالــم، ومـــراعـــاة متطل الــتــي تــشــغــل 

االنــتــشــار اإلعـــالمـــي، مـــن خـــالل االحــتــفــاء 
أيضًا،  الجماهيرية  والسينما  بالنجوم 
متمّيزًا بفضل ذلك عن »مهرجان فينيسيا 
)ال موسترا(«، املعروف بمنحه حّيزًا أكبر 
لألفالم املتطّرفة في النوع والبحث، على 
ــكــل، وعـــن »مــهــرجــان بــرلــني 

ّ
مــســتــوى الــش

)بــرلــيــنــالــه(« الــــذي اعــتــاد تغليب الــــوازع 
السياسي في اختياراته.

ــــذي شـــغـــل مــهــمــة   جـــيـــل جــــاكــــوب، الــ
ّ

ــل يـــظـ
ــنــــدوب الـــعـــام ألكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، أبـــرز  املــ
ــان، بــتــركــيــز  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ شـــخـــصـــيـــة طـــبـــعـــت املـ

اخــــتــــيــــاراتــــه عـــلـــى الــســيــنــمــا فــــي ُبـــعـــدهـــا 
الــعــالــم بــأســره، بما  الــكــونــي املنفتح على 
تسليط  وعبر  الصغيرة،  البلدان  ذلــك  في 
األضواء على املمثلني واملخرجني أكثر من 

املنتجني والسياسيني.
ــع عـــــادة منح  ـــطـــع مـ

َ
ــدأ الـــق ــع جــــاكــــوب، بــ مـ

رئـــاســـة لــجــنــة الــتــحــكــيــم لــشــخــصــيــات من 
ــد حــريــة  ــانــ خــــــارج مــهــنــة الـــســـيـــنـــمـــا- وســ
تعبير املخرجني- وإعطائهم فرصة عرض 
األصلية،  بلدانهم  فــي  املمنوعة  أفــالمــهــم 
ها تنتقد أنظمة سلطوية أو ُمضطِهدة. 

ّ
ألن

دة، كابتكار  خذ قرارات جريئة وُمجدِّ
ّ
كما ات

جــائــزة »الــكــامــيــرا الــذهــبــيــة«، الــتــي تكافئ 
قــــرار فتحها  أول، وخـــاصـــة  فــيــلــم  أفــضــل 
 األقسام، في محاولة لسحب قليٍل 

ّ
على كل

مـــن أســبــقــيــة اكــتــشــاف املـــواهـــب الــجــديــدة 
 ُيــــحــــِدث، 

ْ
ــوع الــــنــــقــــاد«، قـــبـــل أن ــبــ  مــــن »أســ

الــــخــــاص،  ــوي  ــانــ ــثــ الــ قـــســـمـــه   ،1978 عــــــام 

بــاســم »نــظــرة مـــا«، الســتــقــبــال أفــــالٍم أكثر 
املتواجدة  تلك  من  وخصوصية  هشاشة 
ملخرجني  أغلبها  الــرســمــيــة،  املسابقة  فــي 
ــمــني شــبــكــة أمــــاٍن، 

ّ
مــبــتــدئــني، تــمــنــح املــنــظ

 عـــدد مــمــكــن مـــن األفـــالم 
ّ

ــل تــتــيــح إفــــالت أقــ
ــاًء لتقليد منافسة  الــفــارقــة واملــتــفــّردة، وفـ
ــــني الـــجـــنـــاحـــني  ــر مـــعـــلـــنـــة بـ ــيــ ــــدة وغــ ــديـ ــ شـ
ـ في  الرسمي واملــوازي للمهرجان، تصّب 

نهاية املطاف ـ في مصلحة هذا األخير.
مه 

ّ
ــبــع ـ عــنــد تسل

َ
ــا تــيــيــري فــريــمــو، فــط أّمــ

اخــتــيــاره  قــبــل   ،2003 ــام  عـ الــفــنــيــة  اإلدارة 
 »

ّ
مندوبًا عامًا منذ عام 2007ـ  برمجة »كان

بــاخــتــيــارات »ســيــنــفــيــلــيــة« قـــويـــة، أهــّمــهــا 
 كــالســيــك« عـــام 2002، 

ّ
تــدشــني فــقــرة »كــــان

فالقت نجاحًا وإقبااًل كبيرين، ثم إعطاؤه 
ــــالم  ــر لــســيــنــمــا الـــتـــحـــريـــك وأفـ ــبـ مـــكـــانـــة أكـ
رة 

ّ
ـ ُمــتــجــذ لت بــحــصــول أفــــالٍم 

ّ
الــنــوع، تكل

في مقاربة النوع الفيلمي ـ على »السعفة 
الذهبية«، في األعوام األخيرة. كما حرص 
ــّم،  ــّيـــزًا أهــ عــلــى مــنــح الــفــيــلــم الــوثــائــقــي حـ
بإنشاء جائزة »العني الذهبية«، بالتعاون 

مع جولي برتوتشيلي، عام 2015.
 كــذلــك من 

ّ
ــان  تـــاريـــخ مــهــرجــان كــ

ُ
لـــم يــخــل

حوادث وفضائح وقــراراٍت، مألت اإلعالم 
إشعاع  في  ُمساهمة  الصحافة،  وشغلت 
 أكثر أشكال 

ّ
الحدث وذيعان صيته. ولعل

الـــذي يتلو اإلعـــالن عن  الــجــدل ثباتًا ذاك 
جوائزه، فتختلف حّدتها من مجّرد خالف 
ها في الجوائز، إلى 

ّ
على األفالم ومدى حق

ــهــامــاٍت ألعــضــاء اللجنة بــاالنــحــيــاز، أو 
ّ
ات

ى تضارب 
ّ
الذاتية، وحت املصلحة  تغليب 

ـــهـــام األخــيــر امــتــّد إلــى 
ّ
املــصــالــح. هـــذا االت

 جديدة 
ً
إيريس كنوبلوك رئيسة انتخاب 

ابتداًء  لوسكور،  لبيار  خلفًا  للمهرجان، 
ـــ76، بــحــكــم تــرؤســهــا الــفــرع  ــ ــدورة الـ ــ مــن الـ
 Warner Brothers ملــجــمــوعــة  الــفــرنــســي 
ـــ15 عــامــًا. تــحــّديــات جــديــدة  األمــيــركــيــة، لــ
فريمو،  ـ  كــنــوبــلــوك  الــثــنــائــي  سيواجهها 
ــة بــني  ــفــ ــاصــ ــنــ أّولـــــــهـــــــا تــــــجــــــّدد نـــــقـــــاش املــ
الــجــنــســني فــي ظــل حـــراك نــســوي تتوسع 
وتــتــشــعــب آثـــــاره املــجــتــمــعــيــة، والــصــيــغــة 
 يــأخــذهــا الـــحـــرص على 

ْ
الــتــي يــنــبــغــي أن

النسائي، من دون اإلضــرار  التمثيل  رفــع 
ــــودة؛ ثــم  ــجـ ــ ـــرط الـ ــ بـــاملـــســـتـــوى الـــفـــنـــي وشـ
عـــادات  تعرفها  الــتــي  العميقة  الــتــغــّيــرات 
 
ً
ــوام األخـــيـــرة، مــانــحــة ــ ـــشـــاهـــدة، فــي األعـ

ُ
امل

ــّصــــات الـــعـــرض  ــنــ ــر ملــ ــبــ  ونـــــفـــــوذًا أكــ
ً
ــال ــقــ ثــ

 الــجــدل حــول املكانة 
ً
ــقــي، ومــؤّجــجــة

ّ
الــتــدف

املهرجان،  فــي  لها  منح 
ُ
ت  

ْ
أن ينبغي  التي 

بعد إصرارها على تجاهل شرط الخروج 
انتقاؤها، وحــزم  يتّم  الــصــاالت حتى  فــي 
التنازل  عــدم  فــي  املــهــرجــان  إدارة  مجلس 
عــن هــذا الــشــرط. مــتــغــّيــرات عصر جديد، 
ــر مــن  ــثــ  عـــلـــيـــهـــا أكــ

ّ
ــا يـــــــدل ــ ــاك مـ ــنــ لـــيـــس هــ

الشراكة التي تّم عقدها مع »تيك ـ توك«، 
املهرجان  يوميات  من  محتويات  لتقديم 

وكواليسه إلى املشتركني في الشبكة.
ــت تــــحــــت جـــســـور  ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــدف ــ مــــــيــــــاٌه كــــثــــيــــرة تـ

ــه، حــفــاظــًا  ــائـ املـــهـــرجـــان، مـــنـــذ فـــكـــرة إنـــشـ
عــلــى حــريــة اإلبــــداع فــي مــواجــهــة تنامي 
الــقــرن املــاضــي،  الــفــاشــيــة، مــنــذ منتصف 
ــيــــث تــجــد  إلـــــــى الــــــــــــدورة الـــــــــــ75 هـــــــــذه، حــ
ُمحّير،  طرق  مفترق  في  نفسها  السينما 
ومتغّيرات عصٍر تهّدد بالعصف بطقس 
الواقع  الجماعية في الصاالت،  املشاهدة 
 

ٌ
في قلب تصّورها الفني والجمالي. جدل

 ،»
ّ
»كــان مهرجان  سيكون  م،  وُمقسِّ شائك 

األسبوعني  له في  من دون شــّك، مسرحًا 
الــحــالــي، وستلعب  الشهر  مــن  األخــيــريــن 
نـــتـــائـــج هـــــذه الــــــــدورة الــــجــــديــــدة وهـــويـــة 
الفائزين، ومخَرجات نقاشاتها، دورًا في 

تشكيل معالم سينما القرن الـ21.

يغدو »كاّن« ِقبلًة 
للسينما العالمية بفعل 

جاذبية أجواء المدينة

يوازن المهرجان بين 
الرهان على الجانب الفني 

وذلك السياسي

تنطلق اليوم الدورة 75 من مهرجان كاّن السينمائي. ومن المتوّقع أن يحتفي صنّاع السينما 
حول العالم هذه السنة بالفعالية الفنية العريقة، وسط محاوالت واضحة للخروج من تبعات 
فيروس كورونا وتأثيره الكارثي على قطاع صناعة األفالم في أوروبا وحول العالم. في ما 

يلي ملف نجوب فيه على تاريخ المهرجان وعلى برنامج هذه السنة

منوعات

مهرجان كاّن

)Getty / دورة تسعى  إلى التحرر من كورونا وآثارها على السينما )آرنولد جيروكي
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محمد هاشم عبد السالم

مهرجان  ُيعِلن  لــم  اللحظة،  ى 
ّ
حت

ــــي، عــن  ــدولــ ــ  الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــ
ّ
كـــــــان

اســتــثــنــائــي  أو  ــفــــال خــــــاص  ــتــ احــ
عـــلـــن عن 

ُ
ــه الـــــ 75. االحـــتـــفـــال، الـــــذي أ بــــدورتــ

االســتــعــداد لــه قبل ثــالثــة أعـــوام، تــحــّدث عنه 
تــيــيــري فــريــمــو، املـــنـــدوب الـــعـــام لــلــمــهــرجــان، 
باقتضاٍب، في املؤتمر الصحافي )14إبريل/
بحاضر  ــه سُيحتفى 

ّ
إن  

ً
قائال  ،)2022 نيسان 

ـــه 
ّ
بــمــاضــيــه؛ وإن لــيــس  املــهــرجــان ومستقبله، 

م نــشــاطــات ونــــدوات عـــّدة، تــتــأّمــل في 
ِّ
سُينظ

ــتــغــيــرات 
ُ
 امل

ّ
مــســتــقــبــل الــفــن الـــســـابـــع، فـــي ظــــل

الــجــاريــة. لــم ُيــضــف فــريــمــو شيئًا عــلــى هــذا، 
ق بهذا 

ّ
ولم يصدر عن املهرجان أي بياٍن يتعل

الــشــأن. ربــمــا، تتكشف األمــــور تــدريــجــيــًا في 
الدورة الجديدة )17 ـ 28 مايو/أيار 2022(.

مــســؤولــو املــهــرجــان، الــــذي تنعقد دورتــــه الـــ 
75 بــعــد 10 أشــهــر فــقــط عــلــى انــتــهــاء الـــدورة 
السابقة )6 ـ 17 يوليو/تموز 2021(، يأملون 
، عــودة 

ً
ــن الـــدورة الــجــديــدة، فــعــال

ّ
ــدش

ُ
 ت

ْ
فــي أن

خاّصة  طبيعتها،  إلــى  السينمائية  الــحــيــاة 
ـــه ال يــوجــد، إلــى اآلن، مــا ُيشير إلــى فرض 

ّ
أن

أّي إجراءات احترازية مرتبطة بكورونا، رغم 
 الــعــالــم يــحــتــاج إلـــى سنتني 

ّ
قـــول فــريــمــو إن

آثــار الوباء. أيضًا،  ليتعافى بشكل كامل من 
 تمتلئ السجادة الحمراء، 

ْ
ع إلى أن

ّ
هناك تطل

 الشركات 
ّ
ُمجّددًا، بالنجوم واملشاهير، مع أن

األميركية الكبرى تترّدد كثيرًا في الحضور، 
وباألزمة  الجائحة،  بتبعات  ق 

ّ
تتعل ألسباٍب 

االقتصادية الحالية، وباالضطراب الحاصل 
في أسواق التوزيع السينمائي.

في املسابقة الرسمية للدورة الـ75، هناك 21 
أفـــالم من  فيلمًا، تــتــنــّوع بشكل كــبــيــر. هــنــاك 
رومانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان 
وإيــران  وبلجيكا  وإيطاليا  والسويد  وكــنــدا 
ــيـــا وبــولــنــدا وإســبــانــيــا، مــنــهــا أربــعــة  وروسـ
فـــائـــزيـــن، ســابــقــًا، بالسعفة  ــــالم ملــخــرجــني  أفـ
الذهبية، وبجوائز مختلفة. خمسة من هذه 
األفـــــــالم ملـــخـــرجـــات. مـــخـــرجـــون ومـــخـــرجـــات 
 في 

ّ
عديدون اختيرت أفالم سابقة لهم ولهن

تظاهرة »نظرة ما«.

فائزون
هناك األخوان البلجيكيان لوك وجان ـ بيار 
الــفــائــزان بــأغــلــب جــوائــز املــهــرجــان:  داردن، 
سيناريو  وأفــضــل  الــكــبــرى،  التحكيم  لجنة 
إلــى سعفتني ذهبيتني.  وإخـــراج، باإلضافة 
تدور  ولوكيتا«،  »تــوري  أحــداث جديدهما، 
ني، 

َ
في بلجيكا، مع وصول فتى وفتاة ُمراِهق

بعد سفٍر لهما بمفردهما إلى أفريقيا. ُيبرز 
دت صداقتهما، في مواجهة 

ّ
الفيلم كيف توط

ظروٍف قاسية في منفاهما األوروبي.
السعفة  بجوائز  الفائزين سابقًا  من  أيضًا، 

يهتّم »أسبوع النقاد« 
باألفالم األولى والثانية 

للمخرجين

2223
منوعات

 يكون في النتاج شيء من الجديد، 
ْ
املهني، وأن

ــًا.  ــيــ ، ســيــنــمــائــيــًا وجــمــالــيــًا ودرامــ
ّ

عــلــى األقـــــــل
 خـــيـــاراٍت كثيرة 

ّ
تـــؤّكـــد أن الــســابــقــة  الــــــدورات 

ــديـــدون يــخــتــبــرون  ، فــســيــنــمــائــيــون عـ
ٌ
صـــائـــبـــة

النقاد«،  »أسبوع  األولى/الثانية في  الخطوة 
قبل وقٍت، قصير أو طويل، على إثباٍت حضوٍر 
د، في اشتغاالٍت  عميق ومهّم ومختلف وُمجدِّ
 على التأّمل والتفكير 

ّ
تفرض أسئلتها وتحث

بــهــا، وتــمــنــح ُمــتــعــًا عــنــد ُمــشــاهــدتــهــا: كريس 
ماركر، برناردو برتولوتشي، فيليب كوفمان، 
ــــرزاق  ــد، مـ ــوالنــ ــــان أوْســـــتـــــاش، أنــيــيــســكــا هــ جـ
عـــلـــواش، ألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو، 

ِوي، جاك أوديار، وآخرين ُكثر.
ُ
غاسبار ن

ـ 27 مـــايـــو/أيـــار 2022(  الـــــ61 )20  ــــدورة  الـ فــي 
طويلة  أفــالم  سبعة  هناك  النقاد«،  »أسبوع  لـ
إلــى فيلمي  أفــالم قصيرة، باإلضافة  وعــشــرة 
االفــتــتــاح )»عــنــدمــا تنتهي مــن إنــقــاذ العالم« 
)»ُســـِه  والــخــتــام  ــُبــرغ( 

ْ
أيــزن لألميركي جيسي 

لــلــكــوريــة الجنوبية جــولــي جــونــغ(.  الــتــالــيــة« 
هــنــاك أيــضــًا فــيــلــمــان طـــويـــالن ُيـــعـــرضـــان في 
ــة«، هـــمـــا: »قـــطـــرة مـــن ذهـــب«  »حـــفـــالت خــــاصــ
ــِلـــمـــان كـــوجـــيـــتـــوري، و»الــجــمــيــع  لــلــفــرنــســي ْكـ
« للفرنسية ســيــلــني دوفــــو؛ و3 

ّ
ُيــحــّبــون جــــان

أفـــــالم قـــصـــيـــرة: »آمــــــو« لــلــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
غــونــزالــيــس،  يـــان  لــلــفــرنــســي   Hideousو ــرا،  ــ ـ

ْ
غ

باريس ـ العربي الجديد

بداية  فــي  لتقديمه،  النقاد«  »أســبــوع  اختيار 
الدورة الـ75 )17ـ  28 مايو/أيار 2022( ملهرجان 
 السينمائي، متأتٍّ من أسباٍب عّدة، أّولها 

ّ
كان

في  البرنامج/املسابقة،  هــذا  بأهمية  ل 
ّ
متمث

ف فئة أولى، الهتمامه )أسبوع 
َّ
مهرجان ُمصن

والثانية ملخرجني/ األولـــى  بــاألفــالم  الــنــقــاد( 
 الــبــرنــامــج/

ّ
مــخــرجــات مـــن دول الــعــالــم. كــــأن

تحكيم،  لــجــنــة  تمنحها  جــوائــز   3( املــســابــقــة 
 إلــى 

ٌ
أحــدهــا خـــاّص بالفيلم الــقــصــيــر( مــدخــل

ــنـــاعـــة واقـــتـــصـــادًا  ــنـــمـــائـــّي، صـ ــيـ املـــشـــهـــد الـــسـ
ـــًا وثــقــافــة. أهــمــيــتــه تــتــضــاعــف الرتــبــاطــه 

ّ
وفـــن

السينمائيني«،  للنقاد  الفرنسي  »االتــحــاد  بـــ
وجعله  عــلــيــه،  واإلشــــــراف  بتنظيمه  ــف 

َّ
ــكــل

ُ
امل

 
ّ

، من راهــٍن، لعل
ً
مــرآة تعكس شيئًا، ولو قليال

بعضه يكون تأسيسًا الشتغاالٍت سينمائية 
دة. التعريف الرسمي به واضٌح  جديدة، وُمجدِّ
الـــ15 )7  الـــدورة  صر: منذ تأسيسه في 

َ
وُمخت

يجهد  لــلــمــهــرجــان،   )1962 مــــايــــو/أيــــار   23 ـ 
»أسبوع النقاد« في اكتشاف املواهب الجديدة 
مسائل  يقول  هــذا  السينمائية.  الصناعة  في 
 منضو في الفئة األولــى، يهتّم 

ٌ
عــّدة: مهرجان

في كشف نتاجاٍت سينمائية الفتة لالنتباه، 
ـــع، وُمـــثـــيـــرة 

ّ
ــت ــمـ ــتـ ضـــة لـــلـــُمـــشـــاهـــدة والـ ومـــحـــرِّ

لنقاشاٍت مختلفة؛ هذا املهرجان نفسه، املهتّم 
ــًا، من  ــعـ ــوزيـ بــالــســيــنــمــا صــنــاعــة وتــــجــــارة وتـ
والــدرامــّي والفني فيها،  الجمالّي  إغفال  دون 
أحد  ملمارسة  حــّيــزًا  السينمائي  للنقد  يمنح 
البحث  والصحافية:  الثقافية  مهنته  جوانب 
بمخرجني/مخرجات،  هنا  ل 

ّ
يتمث عن جديٍد، 

 
ْ
أن أي  مـــزدوج:  الجديد هنا  مــا.  لديهم جديد 
ــة فـــي بـــدايـــة مــســاره  يـــكـــون املـــخـــرج/املـــخـــرجـ

بـــــيـــــرس.   جـــــــــــــوزف  ــــي  ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ  Scaleو 
ــُبـــرغ ُيـــصـــّور كــومــيــديــا عــاطــفــيــة، عـــن أمٍّ  ـ

ْ
ــزن أيـ

 شـــيٍء ضــدهــمــا، بينما 
ّ

كـــل  
ّ
أن وابــنــهــا، يظهر 

ــر بـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــثـ ــ يـــشـــبـــه أحــــدهــــمــــا اآلخــــــــــر، أكـ
اهــتــمــامــهــمــا بـــاالعـــتـــراف بـــهـــذا الــتــشــابــه. أمــا 
ــِه، الــتــي  ــ جـــونـــغ، فـــتـــروي حــكــايــة الــتــلــمــيــذة ُسـ
تختار تدريبًا مهنيًا عمليًا، بهدف الحصول 
مركز  في  التمارين  فتبدأ  على وظيفة جيدة، 
ــانـــي ضــغــوطــًا  ــعـ ــعـــد وقــــــــٍت، تـ لــــالتــــصــــاالت. بـ
ملة 

َ
إلى درجــة غير ُمحت املهنة،  كبيرة بسبب 

فتموت.  مثلها،  ثانوية  تلميذة  إلــى  بالنسبة 
، التي لها جانب مشترٌك 

ّ
قة أوه يوو ـ ِجن

ِّ
املحق

مع ُسِه، تبدأ تحرياتها ملعرفة كيفية موتها.
فــي »قــطــرة مــن ذهـــــٍب«، يمتلك رمــســيــس )35 
عامًا( مركزًا لالستبصار في باريس. متالعٌب 
وذكــــّي وشـــاعـــٌر إلـــى حـــّد مـــا، يــؤّســس »شــركــة 
مواساة« متينة وفاعلة. ذات يوم، يصل أوالٌد 
 في 

ً
ــكــون، لــعــيــشــهــم طـــويـــال

ّ
ُمــــراوغــــون ومــحــن

شــوارع طنجة، فُيهّددون عمله وُيثيرون فيه 
 ،

ّ
قلقًا وارتباكًا. أّما سيلني دوفو، فتختار جان

ها تكره 
ّ
املرأة التي ُيحّبها الجميع، دائمًا، لكن

السفر  وعليها  بالديون،  ُمثقلة  فهي  نفسها، 
ة والدتها، املتوفاة قبل 

ّ
إلى لشبونة لبيع شق

عــاٍم. في املــطــار، تلتقي جــان زميال قديما في 
الليسيه. فهل تتبّدل حياتها؟

ـــه ال شـــيء، 
ّ
فـــي »آمـــــو« هـــنـــاك عـــالـــٌم يـــبـــدو كـــأن

وهـــنـــاك كــائــنــان حـــّيـــان يـــبـــدوان كــأنــهــمــا غير 
بــاآلخــر. مع  أحدهما  لتواصل  إاّل  مــوجــوَديــن 
يـــان غــونــزالــيــس، ُيــلــّبــي أولــيــفــر ســمــيــث، نجم 
»بــــوب«، دعــــوة إلــــى املـــشـــاركـــة فـــي بــرنــامــج  الـــــ
إلى رحلة  تلفزيوني حــوارّي، يتحّول سريعًا 
)فيلٌم  والــــدّم  والــعــار  بــالــحــّب  مليئة  سريالية 

ف من 3 فصول(. 
ّ
قصير مؤل

»أسبوع النقاد«... اختبار الخطوات األولى

في مهرجان كاّن، 
تضم المنافسة هذا العام 

خمس مخرجات، في 
مقابل أربع في نسخة
2021، ما يشكل رقمًا 

قياسيًا للتظاهرة
التي  الرسمية  املسابقة  في  مع خمس مخرجات 
تضم 21 فيلمًا، يواجه مهرجان كان السينمائي 
هذا العام أيضًا صعوبة في اإليفاء بوعده بلوغ 
املـــســـاواة بــني الــجــنــســني فــي هـــذا الـــحـــدث، فــي ما 
يعزوه املنظمون إلى هيمنة الذكور على القطاع 
الــســيــنــمــائــي. لــكــن كــمــا حــصــل فــي الــعــام الــفــائــت، 
الــــذي شــهــد تــتــويــج الــفــرنــســيــة جــولــيــا دوكــورنــو 
بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة، لــتــصــبــح ثــانــي مــخــرجــة في 
تاريخ مهرجان كان تنال هذه املكافأة األعلى، فإن 
املــخــرجــات، خصوصًا  مــن  نسخة 2022 ال تخلو 

في الفئات املوازية.
الــعــام خمس مــخــرجــات، في  تضم املنافسة هــذا 
مــقــابــل أربــــع فـــي نــســخــة 2021، مـــا يــشــكــل رقــمــًا 
واملخرجة  املمثلة  وستقدم  للمهرجان.  قياسيًا 
فاليريا بروني تيديشي، البالغة 57 عامًا، فيلمها 
تحمل  الــتــي  املـــســـرح  كــلــيــة  عـــن   Les Amandiers
كلير دوني  املخرجة  تنافس  االســم عينه. كذلك، 
الكبرى في املهرجان  )76 عامًا( لحصد الجائزة 
مع فيلمها »ســتــارز أت نــون« الــذي تم تصويره 
فرنسية  مخرجة  وتــشــارك  الوسطى.  أميركا  في 
الذهبية، وهي  السعفة  على  املنافسة  في  أخــرى 
فيلمها  املولودة سنة 1986، مع  ليونور سيراي 
الثاني Un petit frere الذي يتابع قصة عائلة من 
املاضي  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية  مــن  املهاجرين 
أيــامــنــا هـــذه. كما ستقدم األمــيــركــيــة كيلي  حتى 

ريتشارت )58 عــامــًا(، وهــي مــن األســمــاء الــبــارزة 
آب« عن  فيلمها »شوينغ  املستقلة،  السينما  في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــفــنــانــة تــجــســد دورهــــا ميشال 
البلجيكية  أيـــضـــًا  املــنــافــســة  وتــشــمــل  ويــلــيــامــز. 
شارلوت فانديرميرش البالغة 38 عامًا، عن فيلم 
Les huit montagnes الذي شاركت في إخراجه مع 

فيليكس فان غرونينغن.
فإن  األخـــرى،  الكبرى  للمهرجانات  بالنسبة  أمــا 
تــحــقــيــق املـــســـاواة الــعــدديــة بـــني الــجــنــســني ليس 
أيلول/سبتمبر،  ففي  أيــضــًا.  البديهية  باملسألة 
اخـــتـــار مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة خــمــســة أفــــالم تحمل 
ــــل 21 فــيــلــمــًا. وحــــده  تـــوقـــيـــع مـــخـــرجـــات مــــن أصـ
إذ  أفضل،  أداًء  السينمائي حقق  برلني  مهرجان 
ضمت نسخته األخيرة في فبراير/ شباط 2022 
سبعة أفـــالم فــي املــنــافــســة مــن تــوقــيــع مخرجات 
مـــن أصــــل 18. وأســـــوة بــمــا حــصــل فـــي مــهــرجــان 
كان، فازت امرأتان، هما الفرنسية أودري ديوان 
واإلسبانية كارال سيمون، بالجائزتني الكبريني 

لهذين املهرجانني.
وال يقتصر مهرجان كان السينمائي على املسابقة 
النقاد الذي يسلط الضوء  الرسمية. ففي أسبوع 
الروائية  األفـــالم  بــني  مــن  الشباب،  املخرجني  على 
األحد عشر املختارة، خمسة هي من إخراج نساء. 
الـــوضـــع عــيــنــه يـــســـري عــلــى فــعــالــيــات أســبــوعــي 
املخرجني التي يحمل 11 من أفالمها الـ23 توقيع 
طــلــقــت عــام 

ُ
مــخــرجــات. وتــهــدف هـــذه الــفــئــة الــتــي أ

1969 إلى اكتشاف أفالم املؤلفني الشباب وتوجيه 
ــبـــدأ هــذه  ــمـــال مــخــرجــني مـــعـــروفـــني. وتـ تــحــيــة ألعـ
الــفــعــالــيــات هــــذا الـــعـــام بــتــســلــيــم جـــائـــزة »الــعــربــة 
الــذهــبــيــة« لــلــمــخــرجــة كــيــلــي ريــتــشــارت. ومـــن بني 
األعــمــال املختارة  The Super 8 Years، أول أفالم 
املــؤلــفــة آنـــي إرنــــو الــتــي شــاركــت فــي إخـــراجـــه مع 
 One Fine ابنها دافيد، أو فيلم ميا هانسن لوف

Morning مع ليا سيدو وميلفيل بوبو.
)فرانس برس(

من فيلم The Woodcutter Story )الموقع اإللكتروني لـ»أسبوع النقاد«(

في المسابقة 
الرسمية للدورة 

الـ75 لمهرجان كاّن 
السينمائي، يشارك 

21 فيلمًا؛ من رومانيا 
وفرنسا وكوريا 
الجنوبية واليابان 

وكندا والسويد 
وإيطاليا وبلجيكا، 

وغيرها

المساواة العددية بين 
الجنسين ليست بديهية

فنون وكوكتيل

ــل ســـيـــنـــاريـــو وإخـــــــــراج،  ــ ــــضـ ــة، وأفـ ــيــ ــبــ الــــذهــ
ـــشـــارك 

ُ
الـــرومـــانـــي كــريــســتــيــان مــونــجــيــو، امل

يــحــضــر  ــعــــادة،  ــالــ كــ إن«.  إم.  »آر.  بـــجـــديـــده 
تــاريــخ رومــانــيــا املــعــاصــر، مــن خــالل التأّمل 
قبل معرفتهم،  بآخرين  االرتباط  كيفية  في 
واملـــخـــاوف  املـــجـــهـــول،  إزاء  األفـــعـــال  وردود 
النادر  اإلحساس  ومــدى  البدائية،  والغرائز 
.
ٌ
ا يؤمن به املرء حقًا أمٌر آمن  التعبير عمَّ

ّ
بأن

مــن األعــمــال املــنــتــظــرة: »وســيــط«، للياباني 

ف تصويره أكثر من مرة 
ّ
الُحزن«، الذي توق

في العامني املاضيني، بسبب كورونا. الفيلم 
كوميديا سوداء، تدور أحداثه في عالم املال 
واألثرياء، ويتمحور حول زوجني مشهورين 
ــاء وعــروضــهــا، ُيـــدعـــوان إلــى  ــ فــي عــالــم األزيـ
رحلة بحرية فاخرة لألثرياء، فيرصد الفيلم 

ما يحدث لهما من مالبسات.
 تمتلئ السجادة الحمراء، 

ْ
ع إلى أن

ّ
هناك تطل

ُمجّددًا، بالنجوم واملشاهير.

هــيــروكــازو كـــوري إيـــدا، الــفــائــز بسعفة عام 
2018 عــن »ســارقــو املــتــاجــر«. ترتكز أحــداث 
ــًا  ــعــ ــ

َّ
ــده عـــلـــى شـــخـــصـــيـــاٍت تـــضـــع ُرض ــ ــديـ ــ جـ

فـــــي صــــنــــاديــــق ُمـــخـــصـــصـــة لـــــذلـــــك، خـــــارج 
املستشفيات، من دون الكشف عن هويتهم، 
يهم مــن آخـــريـــن، أو رعــايــتــهــم من 

ّ
لــيــتــّم تبن

ُمؤّسسات ُمتخّصصة.
الفائز  أوستلوند،  روبــن  السويدي  ُينافس 
بسعفة عام 2017 عن »املربع«، بفيلم »ُمثلث 

مخضرمون
ِيــــــِغــــــي ســـكـــولـــيـــمـــوفـــســـكـــي )وفــــــقــــــًا لــلــنــطــق 
ــال جـــائـــزتـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــ ــنـــدي( نـ ــبـــولـ الـ
ــــوء  و»ضـ  )1978( »الـــصـــيـــحـــة«  عــــن  الـــكـــبـــرى 
الــــذي  »إيــــــــو«،  جــــديــــده  مــــع   .)1982( الـــقـــمـــر« 
يــجــمــع بـــني الــــدرامــــا والــكــومــيــديــا الـــســـوداء، 
يطمح املخرج )84 عامًا( إلى تتويج مسيرته 
ــوال  بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة. يــرصــد الــفــيــلــم األحــ
ُيصادف  حمار،  بعينّي  عاصرة 

ُ
امل األوروبية 

أناسًا طّيبني وأشـــرارًا، ومواقف  في رحالته 
وخبرات ُمؤملة وُمضحكة.

ــن الـــكـــبـــار  ــ ــد كــــرونــــنــــبــــرغ مــ ــيــ ــفــ الــــكــــنــــدي ديــ
عودة  املستقبل«  »جرائم  جديده  نتظرين. 

ُ
امل

إلى أعماله التي تمزج الخيال العلمي بالرعب 
والدراما العميقة. موضوعه االنطالق صوب 
ــم فــيــه الــبــشــريــة الــتــكــّيــف مع 

ّ
مــســتــقــبــٍل، تــتــعــل

محيطها االصطناعي والتكنولوجي املتطّور 
إلى ما وراء حالتهم  البشر  للغاية، ما ينقل 

ويتغّير  مسوخ،  إلــى  ويتحّولون  الطبيعية، 
تكوينهم البيولوجي. فيلم يسعى كروننبرغ 
به إلى الحصول على السعفة الذهبية، بعد 
الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  فــوز سابق 

.Crash عام 1996، عن
بعد نحو 10 أعوام، ُيشارك األميركي جيمس 
غراي في املسابقة الرسمية، للمّرة الخامسة 
فــي تــاريــخــه املــهــنــّي، بفيلمه الـــدرامـــّي »زمــن 
الــقــيــامــة« )تمثيل أنــتــونــي هــوبــكــنــز(. غـــراي، 
الذي لم يفز بأّي جائزة من املهرجان، يتناول 
فــي جــديــده ُمــالبــســات نــشــأة صــبــي فــي حــّي 
ـــ20،  فــي نــيــويــورك، فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الــ
ُمــراَهــقــتــه، بــعــيــدًا عن  مستلهمًا أحـــداثـــه مــن 
كما  والفضاء،  والفانتازيا  الخالص  الخيال 

في آخر أفالمه »أد أستر« )2019(.
عاصرين، 

ُ
امل اإليطاليني  املخرجني  أهــم  أحــد 

ــيــــف الـــــــدائـــــــم فــي  مــــــاريــــــو مــــــارتــــــونــــــي، الــــضــ
»مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي«، يــعــود 
بــعــد 24 عــامــًا، بجديده   »

ّ
ــان إلـــى مسابقة »كــ

»حنني«. كغالبية أفالمه، تدور أحداث جديده 
إلى  البطل  يعود  رأســـه:  نابولي، مسقط  فــي 
في  أمضاها  عامًا   45 بعد  القديمة،  منطقته 
الـــشـــرق األوســـــط وأفــريــقــيــا، لــرعــايــة والــدتــه 
املــــريــــضــــة، الــــتــــي تـــحـــتـــضـــر. يــلــتــقــي صــديــق 

املاضي، الذي أصبح مجرمًا.
غادرة«، 

ُ
هناك فيلٌم منتظر، بعنوان »قرار امل

ــنـــوبـــي الـــــبـــــارز بـــــــارك تــشــان  ــلــــكــــوري الـــجـ لــ
ــــوام عــلــى آخــر  ــقــه بــعــد 5 أعـ

ّ
 ووك، الــــذي حــق

»قــــرار  فـــي   .)2016( »الــــخــــادمــــة«  لــــه،  فــيــلــٍم 
ــّمــــة جــبــل،   مــــن قــ

ٌ
ـــــــغـــــــادرة«، يـــســـقـــط رجـــــــل

ُ
امل

ـــق املــــســــؤول زوجـــة 
ّ
ــق ـــحـ

ُ
ــمــــوت. يــلــتــقــي امل ويــ

الرجل امليت. بينما تدور الشبهات حولها، 
مًا بها.

ّ
ق نفسه مهت

ّ
حق

ُ
يجد امل

ــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وفـــــي ثــالــث  لـ
ُمــشــاركــة لــه فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة، ينافس 
»زوجــة  بـــ سيريبرينيكوف  كــيــريــل  الــروســي 
الـ19،  القرن  تشايكوفسكي«، الذي يعود إلى 
ليروي فصواًل من سيرة املوسيقّي املشهور 

بيوتر تشايكوفسكي.

ال يوجد ما يُشير إلى 
فرض إجراءات احترازية 

مرتبطة بكورونا

75 عامًا من النظر إلى العالم

تطلّع إلى أْن تمتلئ السجادة 
الحمراء بالنجوم   )باتريسيا دي 
ميلو موريرا / فرانس برس(

من التحضيرات 
للمهرجان )مارك 

)Getty /بياسيكي

)Getty / على هامش إعالن أفالم المسابقة الرسمية )دومينيك شاريو آمال بعودة الحياة إلى طبيعتها  )باتريسيا دي ميلو موريرا / فرانس برس(

كاّن السينمائي
األفالم المنتظرة

نديم جرجوره

َمعبرًا ألفالٍم  السينمائّي   
ّ
كــان يبقى مهرجان 

كــثــيــرة إلـــى الــعــالــم. اخــتــيــار فــيــلــٍم لــعــرضــه في 
املــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة، أو فـــي أقـــســـام وبـــرامـــج 
ومسابقات أخرى، كاٍف بالنسبة إلى مخرجه/

مخرجته والعاملني/العامالت فيه. َوْسُم فيلٍم 
ــلــّح على 

ُ
 ت

ٌ
»االخــتــيــار الــرســمــي« رغــبــة آخـــر بـــ

ــاع الــفــيــلــم أيــضــًا. أّي ملــســة مــن املــهــرجــان 
ّ
صــن

 
ً
تــمــنــح الــفــيــلــم وفـــريـــق الــعــمــل، بــرّمــتــه، مــكــانــة

ها 
ّ
إن  

ْ
إذ  ،

ٌ
هــدف الجوائز  تاريخهما.  في  ثابتة 

العمل  وفـــرق  لــألفــالم   أساسية 
ً
ل إضــافــة شكِّ

ُ
ت

ساعد على انتشاٍر دولي أوسع وأهّم، 
ُ
فيها، وت

 
ً
عادة - من عوائق، تحول 

ً
قليال ولو  ف- 

ِّ
خف

ُ
وت

إنــتــاجــاٍت مختلفة.  دون حــصــوٍل ســهــل عــلــى 
في  بقّوة  حاضرون  بها  فائزين/فائزات   

ّ
لكن

محتاجني  وغير  الــدولــي،  السينمائي  املشهد 
إلــى دفـــٍع إضــافــي لتسهيل بلوغهم إلــى جهة 
ــل طــرق اإلنــتــاج أمــام  ــســهِّ

ُ
إنــتــاجــيــة. الــجــائــزة ت

سينمائيني/سينمائيات جدد، تحديدًا.
رغــــم ارتـــبـــاكـــات عــــــّدة، ُيــعــانــيــهــا فـــي فــتــرات 
مختلفة من سيرته املديدة، في اختيار أفالٍم 

وتشكيل لجان تحكيم وتوزيع جوائز، ُيثير 
« حــمــاســة كــثــيــريــن/كــثــيــرات 

ّ
مــهــرجــان »كـــــان

للحضور فيه: مشاركة أو متابعة أو حشرية. 
ــن يــنــتــظــر ســــاعــــاٍت لــلــحــصــول على  هـــنـــاك مـ
ــتــيــح لـــه مــشــاهــدة فــيــلــٍم، فـــي عـــرٍض 

ُ
بــطــاقــة ت

د عن  دولــي أول له، وبعض هــؤالء غير ُمتردِّ
»تــســّول« بطاقة دخـــول مــن أنـــاٍس يخرجون 
مـــن »قــصــر املــهــرجــانــات واملـــؤتـــمـــرات« املــقــّر 
)ولنشاطات  السينمائّي   »

ّ
»كــان لـــ الرئيسي 

بالنسبة  فـــاألســـاس،  أخــــرى(.  وفــنــيــة  ثقافية 
شاهدة.

ُ
 في امل

ٌ
إلى هذا البعض، كامن

ـــى بـــالـــتـــجـــّول بــــني فـــنـــادق 
ّ
هــــنــــاك مــــن يـــتـــســـل

عــرض، كي  ومطاعم وأمكنة سهٍر وصـــاالت 
 
ْ
، ولو عابرة، على نجم/نجمة، إن

ً
ُيلقي نظرة

ية أيضًا، 
ّ
يكن يحّبهما أم ال، فالحشرية ُمسل

أو كــي يجهد فــي الــحــصــول عــلــى تــوقــيــٍع أو 
ني دائمًا.

َ
صورة، وهذان غير َسهل

« الــســيــنــمــائــّي، هــنــاك مــســائــل غير 
ّ
ــان ــ فــي »كـ

 ونـــقـــاشـــاٍت 
ً
مــرتــبــطــة بــالــســيــنــمــا، ُمـــشـــاهـــدة

ــول هـــذا  ــ ــا يــــــدور حـ ــاريــــع. مــ وتـــوزيـــعـــًا ومــــشــ
ــه يــجــذب كــثــيــريــن/كــثــيــرات إلـــى معاينته 

ّ
كــل

ذلـــــك.  مـــــن  أحـــــدهـــــم  يـــتـــمـــّكـــن   
ْ
إن ــرة،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

 
ّ
الفن نجوم  يرتادها  بأمكنٍة،  مليء  الشاطئ 
ليلية، وبــعــض األمكنة  فــي حــفــالت  الــســابــع 

الليل.  قام في منتصف 
ُ
ت لعروٍض  ص  ُمخصَّ

املــطــاعــم الــفــخــمــة تــمــتــلــئ بـــأنـــاٍس مــعــروفــني، 
أو  توقيعًا  أو  نــظــرة  يــريــدون  وبمتلّصصني 
صــــورة. الــطــرقــات األســاســيــة تــغــّص أحــيــانــًا 
بــــأنــــاٍس، يـــأتـــون إلــــى املــديــنــة الــجــنــوبــيــة في 
لسياحٍة  متفّرقة،  أوروبــيــة  مــدن  مــن  فرنسا، 
واستعراضاتهم.  املشاهير  وأضــواء  تترافق 
الشّحاذون مختلفون، هم أيضًا، بكيفية طلب 
ه يبيع أشياء 

ّ
املال، ومنهم من يوهم املاّرة بأن

قناع   من خلف 
ً
فرجة يبغي  ثمينة. بعضهم 

 هـــذه متعة خــاصــة بـــه. ُيــقــال 
ّ

الــشــّحــاذ، فــلــعــل
، فــاأليــام 

ّ
 عــامــالت الــجــنــس يــــزداد عـــددهـــن

ّ
إن

 دورة تحشد أنــاســًا مــن العالم، 
ّ

ـــ10 فــي كــل الـ
تحتاج غالبيتهم الساحقة إلى هذا النوع من 
 صخبها عظيٌم، إلى 

ّ
السهرات، التي يترّدد أن

.
ّ

درجٍة، يصعب وصف بعضها، على األقل
عة في أحياء عّدة في املدينة، 

ّ
في الصاالت، املوز

روى حكاية أخرى. الصالة الكبرى في »قصر 
ُ
ت

على  التي تحتوي  واملــؤتــمــرات«،  املهرجانات 
2300 مقعد، واسمها »صالة لوميير«، تشهد 
يـــوم- عــرضــني لفيلمني ُيشاركان   

ّ
-صــبــاح كــل

أعضاء  يأتي  أحيانًا،  الرسمية.  املسابقة  فــي 
ـــاد 

ّ
ــق ــُمـــشـــاهـــدة مــــع نـ ــلـ مــــن لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم لـ

وصحافيني سينمائيني، تمتلئ الصالة بهم/
 مــع إطــفــاء األضـــواء، 

ّ
 الصمت يــحــل

ّ
، لــكــن

ّ
بــهــن

 إشارة املهرجان.
ّ
وفتح الستارة، وبث

 جديِد السينما في أول 
ُ
التجربة رائعة: ُمشاهدة

ها ستنتهي في 
ّ
 أن

ّ
ن

َ
عرٍض دولي له. تجربة، ُيظ

تابع 
ُ
 امل

ّ
 هذا صحيح. لكن

ّ
مشاركات الحقة. لعل

أعــواٍم  بعد  ولــو  يحتفظ،  للمهرجان  السنوي 
طويلة من املشاركة السنوية، بكثيٍر من هيبة 
شاهدة. 

ُ
امل ومتعة  الحضور،  وجمال  اللحظة، 

ها 
ّ
كل فتحدث  والنقاش،  والتحليل  النقد  أّمــا 

الحــقــًا: فــي مــقــهــى قــريــٍب الســتــراحــٍة ســريــعــة، 
أو في مطعٍم لتناول الطعام، أو في سهرٍة لن 
 بكالٍم يبدأ من السينما، قبل 

ّ
 إال

ً
تكون صاخبة

 يبلغ مرتبة النمائم والنكات واملقالب بني 
ْ
أن

أصدقاء ومعارف.
يحصل هذا في مهرجانات أخرى أيضًا، كما 
« في 

ّ
ني مع »كان

َ
ف

َّ
صن

ُ
في برلني وفينيسيا، امل

الفئة األولــى؛ وفي مهرجانات أخــرى، عربية 
« سحٌر غريٌب، 

ّ
، ملهرجان »كــان

ْ
وأجنبية. لكن

ومرفئها  بشاطئها  »كـــروازيـــت«،  الــــ تصنعه 
مــايــو/أيــار،  فــي  الجميل  وطقسها  ونــاســهــا 

 أحيانًا.
ٌ

 يتساقط مطٌر قليل
ْ
وإن

أناس من العالم يحتشدون في عشرة أيام
رغم ارتباكات عّدة، 

يُعانيها في فترات 
مختلفة من سيرته 

المديدة، يُثير مهرجان 
كاّن حماسة كثيرين 

للحضور فيه

)Getty /هناك من يتسلّى بالتجّول بين فنادق ومطاعم وأمكنة سهٍر )فرانسوا دوراند

)Getty /أغاتا روسيلي والمخرجة جوليا دوكورنو )باسكال لوسيغريتان

مهرجان 
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