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ثقافة وناس

سينما

الدورة الـ 68من
الموعد السينمائي
العريق ،تسعى
إلى التوفيق بين
ّ
المكرسين والدماء
الشابة .هكذا،
تنافس  8أسماء
جديدة على الكاميرا
ّ
الذهبية ،إلى جانب
«النزالء» الدائمين في
هذا النادي ،أولهم
سورنتينو ،وغاس
فان سانت ،وناني
موريتي ،وماتيو
غاروني ،وجاك
أوديار...

مشهد من فيلم اإلفتتاح «الرأس المرفوع» اليمانويل بيركو

«كان»  ...2015أسئلة العنف والهوية
علي وجيه
يـ ـب ــدو «مـ ـه ــرج ــان ك ـ ــان ال ـس ـي ـن ـمــائــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ( 13ـ ـ ـ ـ ـ  24أي ـ ـ ـ ــار /م ــاي ــو)
مــواك ـبــا ل ـص ـيــرورة ال ـكــوكــب ،ســاعـيــا
إلــى الـتــوفـيــق بــن املـكـ ّـرســن والــدمــاء
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ح ــريـ ـص ــا عـ ـل ــى الـ ــوفـ ــاء
لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارت ـ ـ ــه ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة وس ـ ــط
املـهــرجــانــات والسينيفيليني .أسئلة
الهوية والعنف والــوجــود ومختلف
ّ
ص ـن ــوف األف ـل ـمــة وال ـت ـجــريــب تـتــألــق
ك ــال ـع ــادة %90 .م ــن بــرنــامــج الـ ــدورة
ال ـ ـ ـ  68م ــن ال ـ ـ ـ «ك ـ ـ ــروازي ـ ـ ــت» ،أعـلـنـهــا
ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد ل ـل ـم ـهــرجــان ب ـيــار
ل ـس ـك ــور ال ـ ــذي خ ـل ــف ج ـي ــل ج ــاك ــوب،
ومــديــره الـفـنــي تـيــري فــريـمــو صباح
ُ
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي .ك ـ ـشـ ــف عـ ــن 17
و14
فـيـلـمــا ف ــي امل ـســاب ـقــة الــرس ـم ـيــةً ،
شريطًا فــي قسم «نـظــرة مــا» ،إضافة
إلــى بعض عناوين «أسـبــوع النقاد»
و«ن ـصــف شـهــر املـخــرجــن» و«خ ــارج
املسابقة» و«العروض الخاصة» ناني
و«ع ـ ــروض مـنـتـصــف ال ـل ـيــل» .البقية
ستنضم تباعًا ،بما في ذلك ثالثة أو
أربعة أفالم في املسابقة الرسمية .ما
ّ
زال هناك متسع ألفالم من بريطانيا
ودول أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ً
تحرص على الحضور ع ــادة .شريط
األرج ـن ـي ـت ـنــي غــاس ـبــر ن ــو «حـ ــب» قد
يكون من إضافات اللحظة األخيرة.
 8أسماء جديدة تنافس على الكاميرا
الـ ــذه ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة ،وت ـ ــزاح ـ ــم امل ـ ـكـ ـ ّـرسـ ــن فــي
مختلف األقـســام .هــذه عصارة 1854
فـيـلـمــا أر ّسـ ـل ــت إلـ ــى الـ ـح ــدث الـكـبـيــر.
فــريـمــو فــضــل ع ــدم الـكـشــف عــن فيلم
الختام رغم اختياره .كذلك ،لم نعرف
بـعــد مــن سيفتتح قـســم «ن ـظــرة مــا».
«هذه إحدى نتائج سينما الديجتال»
ّ
ّ
يؤكد فريمو ،ليضيف أن األفالم باتت
ّ
تصور وتنجز بسرعة في هذا العصر.
ك ــال ـع ــادة ،يـعـطــي «ك ـ ــان» مـلـمـحــا عن
ال ــروح الـعـ ّ
ـامــة التي تحوم فــي كوكب
ّ
ال ـس ـي ـن ـمــا .ي ـش ــرح فــري ـمــو أن األف ــام
هي التي تختار املهرجان ،ال العكس.
ّ
وترجح
طبيعتها تصبغ لون «كان»،
ّ
كفة السياسي أو الرومانسي .األخوان
إيثان وجويل كوين أمام ّ
مهمة ثقيلة
ّ
ّ
فــي رئــاســة لجنة التحكيم .أول مــرة

فــي ت ــاري ــخ امل ـهــرج ــان ،ت ـحــوز رئــاســة
ال ـل ـج ـن ــة ص ــوت ــن ّمـ ــن أصـ ـ ــل ت ـس ـعــة.
أع ـمــال ـه ـمــا ت ـق ــول إن ـه ـم ــا ق ــد يـمـيــان
ـئ واملـ ـغ ــاي ــر والـ ـس ــاخ ــر،
إل ـ ــى املـ ـف ــاج ـ ّ
وخصوصًا أنهما صاحبا «السعفة
الذهب» عن «بــارتــون فينك» (،)1991
ّ
ولـكــن ال مـجــال لــافـتــراضــات املــؤكــدة
ح ـتــى ل ـح ـظــة ال ـتــرح ـيــب بــال ـفــائــزيــن.
فــي الـحـضــور الـنـســائــي ،لــديـنــا أربــع
مخرجات تحظى فرنسيتان منهما
بـ ـش ــرف امل ـن ــاف ـس ــة .مـ ــايـ ــوان (ج ــائ ــزة
لجنة تحكيم عن «بوليس  )2011في
«ملكي» مــع قصة حــب مـ ّ
ـدمــرة يلعب
فنسان كاسيل أحد طرفيها ،وفاليري
دونزيللي في «مارغريت وجوليان»،
عن سيناريو جان غرولت الذي كتبه
لـ ـت ــروف ــو .إي ـم ــان ــوي ــل ب ـي ــرك ــو تـفـتـتــح
املهرجان بـ «ال ــرأس املــرفــوع» (خــارج
امل ـســاب ـقــة) ،ف ــي ح ــدث ل ــم ي ـت ـكـ ّـرر منذ
«رج ــل م ـغ ــروم» ل ــداي ــان كــوريــز الــذي
افتتح دورة  .1987بيركو تقترح دراما
اج ـت ـمــاع ـيــة ع ــن ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم.
كــاتــريــن دونـ ــوف ت ــؤدي دور قاضية
تحاول إنقاذ فتى صغير من االنزالق
إل ـ ــى مـ ـه ــاوي ال ـع ـن ــف .أس ـئ ـل ــة بــاتــت
تـطــرح كثيرًا فــي فرنسا بعد فاجعة
ّ
صحيفة «شــارلــي إيـبــدو» .من املؤكد
ّ
أن هــذا أحــد أسباب اختيار الشريط.
ّ
«العروض الخاصة» تتضمن «قصة
ع ــن الـ ـح ــب وال ـ ـظـ ــام» لــاســرائ ـي ـل ـيــة
ناتالي بورتمان ،التي تنافس ّ
بقوة
على الكاميرا الذهبية في باكورتها
ك ـم ـخ ــرج ــة .ش ــري ــط أوت ــوب ـي ــوغ ــراف ــي
ّ
ع ــن مـ ــذكـ ــرات ال ـص ـه ـيــونــي ع ــام ــوس
ع ــوز ،أث ـنــاء نـشــأتــه فــي ال ـقــدس خــال
أربعينات وخمسينات القرن املاضي.
بورتمان تؤدي دور ّأمه أيضًا .هكذا،
يحاول املهرجان الرد على االنتقادات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّ
ـادة حـ ـ ـ ــول ض ـ ـعـ ــف الـ ـحـ ـض ــور
النسائي فــي برنامجه .يلحظ أيضًا
«النساء في
ندوات وحوارات بعنوان
ّ
السينما» إلبــراز دور املــرأة املؤثر في
تاريخ هذا الفن .فرنسا تنافس على
السعفة بفيلمني آخرين Erran :لجاك
أوديار (جائزة لجنة التحكيم الكبرى
 2009وأف ـضــل سـيـنــاريــو  )1996عن
الالجئني في باريس ،و«رجل بسيط»
لستيفان بريزي الــذي ينافس ّ
للمرة

ّ
األول ـ ــى ،فــي ثــالــث ت ـعــاون مــع املـمــثــل
فـ ـنـ ـس ــان ل ـ ـي ـ ـنـ ــدون .رجـ ـ ــل خـمـسـيـنــي
يواجه معضلة أخالقية عندما يبدأ
العمل كحارس أمن في سوبر ماركت.
إذًا ،ه ــذه سـنــة مــزدهــرة فــي السينما

وودي آلن يعرض لعالقة
مظلمة بين بروفسور فلسفة
وإحدى طالباته
ال ـف ــرن ـس ـي ــة .ف ــري ـم ــو اض ـ ـطـ ـ ّـر لــرفــض
فيلم آرنــو ديبليشان «ثــاث ذكريات
في شبابي» بسبب وفــرة اإلنتاجات
ّ
الجيدة.
كثير مــن اإليـطــالـيــن سيمشون على
ال ـس ـج ــادة ال ـح ـم ــراء .مــات ـيــو غ ــارون ــي

أين النساء؟
مساء  13أيار (مايو) ،يفتتح
«الرأس المرفوع» للفرنسية
ايمانويل بيركو «مهرجان
كان»ّ .
يسجل الفيلم المرة
الثانية التي يفتتح فيها
المهرجان العريق بعمل من
توقيع امرأة ،بعد اإلفتتاح
االول عام  ،1987بـ «رجل
عاشق» للفرنسية ديان
كوريس .برغم مشاركة 15
مخرجة الدورة الماضية إال أن
الحدث السنوي لم يسلم من
إنتقادات الجمعيات النسوية،
بسبب «سيطرة أسماء الذكور
على معظم أعمال وجوائز
المهرجان» .هذه السنة
يطلق المهرجان النسخة
األولى من برنامج Women
 In Motionلالحتفاء بالعنصر
النسائي في السينما.

ي ـق ـت ـبــس غ ــام ـب ــات ـس ـت ــا ب ــاس ـي ـل ــي فــي
«حكاية الحكايات» (ضمن املسابقة)
لـصـنــع مـلـحـمــة كــابــوس ـيــة م ــن ال ـقــرن
ال ـس ــاب ــع عـ ـش ــر ،ب ـ ـ ــأداء س ـل ـمــى حــايــك
وفنسنت كاسيل وجــون ســي .رايلي.
صـ ــاحـ ــب ج ــائ ــزت ــي ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
الكبرى عن «غومورا» ( )2008و«واقع»
( )2012حصان ّ
قوي هذا العام .باولو
ّ
سورنتينو يسعى إلى السعفة للمرة
الـ ـس ــادس ــة فـ ــي «شـ ـ ـب ـ ــاب» ال ـ ـ ــذي يـلــي
العظيم»
تحفته األوسكارية «الجمال
ّ
( .)2013نحن بصدد مايسترو يتلقى
دعـ ــوة ل ـق ـيــادة أورك ـس ـت ــرا أمـ ــام املـلـكــة
إل ـي ــزاب ـي ــث ال ـث ــان ـي ــة واألمـ ـي ــر فـيـلـيــب.
اإليـطــالــي الـثــالــث هــو نــانــي مــوريـتــي.
في «أمي» ،تؤدي مارغريتا باي (ثالث
تـعــاون بينهما) دور مخرجة تواجه
ك ـ ـ ــوارث خ ـل ــف الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،بـحـضــور
جــون تــورتــور .موريتي اســم كبير في
الـكــروازيــت ،بسعفة عــن «غــرفــة االبــن»
( )2001وخ ـم ــس م ـش ــارك ــات ســاب ـقــة.
أف ـ ــام ال ـج ـن ـس ـي ــات غ ـي ــر اإل َن ـك ـل ـيــزيــة
الناطقة بـهــذه الـلـغــة ،لــم تـلــق ترحيبًا
حارًا من املهرجان .تيري فريمو أبدى
تـحـفـظــه ع ـلــى ل ـ ّـي ع ـنــق الـشـخـصـيــات
األصـيـلــة حـتــى تـتـحـ ّـدث باإلنكليزية،
مشددًا على تفضيل العناصر الفنية
على الحسابات التجارية .رفض كثير
مــن هــذه األف ــام ،ال ينطبق على كبار
مثل سورنتينو وغــارونــي بالتأكيد.
لدينا أميركيان مخضرمان .غاس فان
سانت (سعفة وأفضل إخراج عن «فيل»
 )2003ي ـع ــود ف ــي «ب ـح ــر األشـ ـج ــار».
م ــاث ـي ــو م ــاك ــون ـ ًه ــي وك ـ ــن وات ــان ــاب ــي
يلتقيان مصادفة في «غابة االنتحار»
ال ـي ــاب ــان ـي ــة .ت ـ ــود ه ــاي ـن ــز ي ــرج ــع إل ــى
نـيــويــورك الخمسينات فــي «ك ــارول»،
لكشف قصة حب بني امرأتني تلعبهما
كــل مــن كــايــت بالنشيت ورون ــي مــارا.
من آسيا ،يصل ثالثة كبار :التايواني
هـ ـ ـ ــاو سـ ـ ـ ــاو س ـ ـيـ ــن ي ـ ـنـ ــافـ ــس لـ ـلـ ـم ـ ّـرة
السابعة في «القاتل» ،والصيني جيا
زانـغـكــي (أف ـضــل سـيـنــاريــو عــن «ملسة
ال ـخ ـط ـي ـئــة»  )2013ف ــي «الـ ـجـ ـب ــال قــد
تتباعد» ،والياباني هيروكازو كوري
ايدا في «أختنا الصغيرة» .الهنغاري
الزلو نيمس وافد جديد على املسابقة.
بــاكــورتــه «ابـ ــن سـ ــول» تــدخــل معتقل

أوشفيتز الرهيب ،حني يحاول سجني
إن ـق ــاذ ج ـثــة ط ـفــل م ــن الـ ـح ــرق .نيمس
هـ ــو ابـ ـ ــن امل ـ ـخـ ــرج امل ـ ـع ـ ــروف أرنـ ـ ــدس
ج ـي ـل ـيــس ،وم ـس ــاع ــد ب ـيــا تـ ــار لـفـتــرة
طــويـلــة .الفلتة الـكـنــدي غــزيــر اإلنـتــاج
دنـيــس فولينوف (صــاحــب «حــرائــق»
و«سـ ـجـ ـن ــاء» و«عـ ـ ـ ــدو») يـقـتـحــم عــالــم
املخدرات املكسيكي ،مع بينيثيو ديل
تورو وإيميلي بلنت في «سيكاريو».
اليوناني الشهير يورغوس لنتيموس
ي ـق ـت ــرح جـ ــديـ ــده «س ـ ــرط ـ ــان ال ـب ـح ــر».
درامــا تــدور في املستقبل ،حني يجبر
الوحيدون على إيجاد شريك خالل ّ45
يومًا .األسترالي جاسنت كوزيل يتبنى
اقتباسًا جديدًا لـ «ماكبث» شكسبير،
مع مايكل فاسبندر وماريون كوتيار
التي يصعب ّ
تخيل «كــان» من دونها.
فـ ــي «أك ـ ـثـ ــر ض ـج ـي ـجــا مـ ــن ال ـق ـن ــاب ــل»،
ينقب النرويجي واكيم ترير (صاحب
ّ
مصورة
«أوسـلــو 31 ،آب») فــي أس ــرار
ّ
حربية بعد ثالث سنوات من وفاتها.
«نظرة مــا» يحتضن الــدول واألفــام
ّ
ال ـت ــي ل ــم ت ـت ـمــكــن م ــن ال ــوص ــول إلــى
م ــرتـ ـب ــة امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة .إنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات مــن
الهند واملكسيك وكــوريــا الجنوبية
وإيــران ورومانيا وآيسلندا ،تنوس
بــن الـسـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي ،وبــن
ال ــروائ ــي والــوثــائ ـقــي .بــالـحــديــث عن
هـ ــذا «الـ ـجـ ـن ــر» ،ن ــذك ــر ال ـب ـيــوغــرافــي
ّ
املغنية
«إيـمــي» آلصــف كــابــاديــا عــن
الــراحـلــة إيـمــي وايـنـهــاوس (عــروض
م ـن ـت ـصــف الـ ـلـ ـي ـ ّـل) .خ ـ ــارج امل ـســاب ـقــة
ه ــو امل ـك ــان امل ـفــضــل الس ـتــوديــوهــات
هوليوود .ما زال وودي آلــن يرفض
امل ـشــاركــة ف ــي امل ـنــاف ـســات الــرسـمـيــة.
ّ
جــديــد امل ـعــلــم األم ـيــركــي «رج ــل غير
عـ ـق ــان ــي» يـ ـع ــرض ل ـع ــاق ــة مـظـلـمــة
ب ـ ــن بـ ــروف ـ ـسـ ــور ف ـل ـس ـف ــة (خـ ــواكـ ــن
ف ـي ـن ـكــس) وإح ـ ـ ــدى ط ــال ـب ــات ــه (إي ـم ــا
ستون) .كذلك ،يحضر العرض األول
لـلـجــزء الـجــديــد مــن سلسلة األكـشــن
«م ـ ـ ــاد مـ ــاكـ ــس» ل ـ ـجـ ــورج م ـي ـل ــر ،مــع
ت ــوم ه ــاردي وتـشــارلـيــز ث ـي ــرون .في
األجـ ــواء أي ـضــا ،إع ــان تـيــري فريمو
ع ــن إط ــاق حـمـلــة لـلـحــد م ــن ظــاهــرة
الـ ّسـيـلـفــي ع ـلــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـمــراء.
«إنـهــا سخيفة وبشعة» يصف هذه
العادة الجديدة.

