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رغم تعدد طقوس القراءة بتعدد الثقافات ... هل يمكن تقسيم الكتب وقراءتها وفقًا لفصول السنة؟؟؟

العامل  يف  �ضعيفًا  فعاًل  تكون  اأن  القراءة  تكاد 
العربي، وهذا ما ت�ضري اإليه الإح�ضاءات املتواترة 
لكن  بعيدة،  �ضنواٍت  من  اأكرث  ومنذ  الدوام  على 
احلياة  من  امل�ضيء  اجلانب  اإىل  النظر  حني 
اإىل  العربية �ضن�ضهد حالت قراءة عادت لتطفو 
طقو�س  هناك  هل  هو  الأهّم  وال�ضوؤال  ال�ضطح، 
يقروؤون يف  فالأوروبيون  القراءة؟  لتلك  معيَّنة 
يف  ال�رشفات،  على  القطارات،  يف  مكان،  كل 
املطاعم، لكن ماذا بالن�ضبة لطقو�س القراءة يف 
العامل العربي؟ هل ميكن تق�ضيم الكتب وقراءتها 
�ضبيل  فاليابانيَّون-على  نة؟  ال�ضَّ لف�ضول  وفقًا 
املثال- كانوا يقروؤون ويوؤلِّفون ق�ضائد التانكا 
�ٍس عنُه  ة وفق كلِّ ف�ضٍل خم�ضَّ والهايكو التقليديَّ
للف�ضل  املواِءمة  الدللت  با�ضتخدام  الكتابة 
خالل  ُتقراأ  اأن  ميكن  العناوين  بع�س  بعينه. 
متامًا،  النقي�س  على  واأخرى  ال�ضيف  ف�ضل 
ة  ولكن هذا التق�ضيم الف�ضلّي فيه املجازفة احلقَّ
هذه  واحلال  القراءة  وطقو�س  لأحوال  بالن�ضبة 
املالئمة  القراءات  اأنواع  حتديد  يتّم  اأن  ميكن 
بتعّدد  عديدة  القراءة  طقو�س  بعينه.  ف�ضٍل  لكل 
الثقافات ومنط العي�س وحّتى الف�ضول واأحوالها 
التي تفر�س مزاجًا بعينه خمتلفًا بني كل ف�ضٍل 
�ضوؤاٍل  بطرح  نقوم  �ضوف  امللف  هذا  يف  واآخر! 
قراءات  هناك  اإّن  نقول  اأن  ميكن  هل  بعينه: 
اأو ربيعيَّة مثاًل؟ وميكن  ة  �ضيفيَّة واأخرى �ضتويَّ
التي  العناوين  هي  ما  اآخر:  �ضوؤاًل  ن�ضيف  اأن 
منها يف  اأكرث  ال�ضيف  ف�ضل  ُتقراأ يف  اأن  ميكن 
مدى  عن  التالية  الأجوبة  �ضتف�ضح  اآخر؟  ف�ضٍل 
اأهميَّة القراءة وتنّوع طقو�ضها من فرٍد اإىل اآخر.

 ، �ضاوي  ُبرهان  والروائي  الكاتب  ي�ضري  حيث 
لأن فرتة  بالقراءة  ال�ضيف  ارتبط  رمبا  انه  اىل 
تكون  الوظيفية  والإجازات  الدرا�ضية  العطلة 
عادة يف هذا الف�ضل، لكنه لي�س الف�ضل الوحيد 
القراءة قد حتولت  اإذا كانت  �ضيما  للقراءة.. ول 
اإىل عادة وممار�ضة يومية �رشورية، خ�ضو�ضًا 
تق�ضيم  فقط.  للت�ضلية  لي�ضت  القراءة  كانت  اإذا 
ربيعية  اأو  و�ضيفية  �ضتوية  اإىل  ف�ضليا  القراءة 
م�ضتوى  على  منه  متاأكدا  ل�ضت  �ضخ�ضيا  فهذا 
بع�س  اأن  اأعرف  لكني  الأقل..  على  الأفراد 
القراءات لوقت ينظمونه ح�ضب  النا�س يوؤجلون 
�ضتاء، وحينما  اأو  اإما �ضيفا  اخلا�ضة،  ظروفهم 
اأن  اأتفق  رمبا  والهدوء.  الوقت  لديهم  يتوافر 
تاأجيل  للقراءة، من خالل  تنظيم  اأحيانا  هناك 
الكتب التي تتطلب تركيزا ذهنيا عاليًا وهدوءا 
كامال، والعودة اإليها عند توافر هذه الإمكانية، 
اأو تقدمي بع�س الكتب اخلفيفة والتي ل حتتاج 
يل  بالن�ضبة  لكن  العايل..  الذهني  الرتكيز  اإىل 
القراءة..  على  تلزمني  التي  هي  الكتاب  اأهمية 
اأقراأ  �ضخ�ضيا  اأخرى.  كتب  على  الكتاب  وتقدمي 
بكتاب  اأبداأ  فقد  واحد..  اآن  يف  الكتب  خمتلف 

الوقت  يف  اأكادميية  ومباحث  ورواية،  فكري 
بني  اأحيانا  قراءاتي  اأوزع  اإنني  بل  نف�ضه.. 
الن�ضيب  تاأخذ  بالعربية  القراءة  لكن  اللغات، 
اأقراأ ب�ضكل  فاأنا  للقراءة،  الأكرب. ل ف�ضول لدي 
يومي، والكتاب الأمتع والأهم هو الذي ي�رشق 
من وقت الكتب الأخرى.. كما ل مكان حمدداً يل 
للقراءة.. فاأنا اأقراأ الكتب الإلكرتونية من خالل 
املوبايل  جهاز  خالل  من  اأو  احلا�ضوب  �ضا�ضة 
الكتب  مبئات  فيه  احتفظ  الذي  الآيباد  اأو 
الإلكرتونية..مثلما اأقراأ الكتب الورقية. واأحيانًا 
واأدبية  �ضداقية  التزامات  اأمام  نف�ضي  اأجد 
ودواوين  ودرا�ضات  روايات  قراءة  علّي  بحيث 
يطلب  اأو  كهدايا  الأ�ضدقاء  يل  ير�ضلها  �ضعر 
فيها،  راأيًا  اأبدي  اأو  اأقراأها  اأن  اأ�ضحابها  مني 
وهذا عادة يكون على ح�ضاب وقتي املخ�ض�س 
ي�ضف  الزيدي  خ�ضري  الناقد  اما  لقراءتي 
من  تختلف  لهذا  ذهني،  اجتهاد  باأنها  القراءة 
فرد لآخر، فهي طق�س يومي عند املثقف وركن 
من مقومات �ضخ�ضيته فال ميكن البتعاد عنها 
اأو تركها كاأنها مرياث يحافظ عليه من تبعيات 
ت�ضكل  اأنها  القراءة  فاعلية  يف  امللفت  الزمن، 

جزءا  وعدها  اأهميتها  عرف  ملن  حّية  عالمة 
من حياته.. عند الفرد العربي ترتهن باختالف 
وتذبذب، اأما الإن�ضان الغربي فهي �ضمة تالزمه 
ويف  نومه  �رشير  وعند  اليومية  رحلته  يف 
ت�ضكلت  فكيف  العامة،  احلدائق  يف  ا�ضرتاحته 
لتحمل هذا الأ�ضا�س؟ وكيف ُزرعت يف نف�ضيته؟ 
الرتبوية  والأ�ض�س  للن�ضاأة  عائد  الأمر  طبعًا 
لالأبوين فاأ�ضبحت تالزم الأبناء �ضتاء و�ضيفًا، 
اأما عند الفرد العربي  فكاأن الأمر عادة يومية، 
خمتلف  �ضياقها  لأن  اإليها،  الإ�ضارة  ميكن  فال 
الفقر  وعوامل  احلاد  النف�ضي  ال�ضطراب  ب�ضبب 
اأ�ضباب  الجتماعي،  والرتباك  القت�ضادي 
ما  القراءة  من  حتد  اأن  �ضاأنها  من  هذه  مثل 
عرف  اآخر  جانب  هناك  ذهنيا.  اجتهادا  دامت 
ي�ضدق،  ل  ب�ضكل  م�ضتهلك  اأنه  العربي  الفرد  به 
من  احلديثة  الت�ضالت  و�ضائل  غريت  اإذ 
القراءة  باجتاه  ك�ضول  فردا  وجعلته  �ضخ�ضيته 
في�ضبوك  لعامل  مالزمته  ي�ضاحب  ما  وهذا 
باأوقات طويلة ن�رشب مثال هنا يف عامل مهم 
حاجة  فال  العربية،  ال�ضخ�ضية  منط  من  غري 
والن�ضو�س  واملجالت  ال�ضحف  لقراءة  اليوم 

لكنها  زرقاء،  ف�ضحة  العامل  �ضار  الروائية 
مرئية ولي�ضت مقروءة ولهذا ل اأت�ضور اأن الفرد 
ليمار�س  ال�ضتاء  اأو  لل�ضيف  اأهمية  يعري  عندنا 
املتقدة  بذهنيته  يتمرن  من  القراءة.  فاعلية 
له  ال�ضنة  ت�ضكل ف�ضول  ل  اليومية  القراءة  على 
يحتاج  لكنه  غريبا  لي�س  عامل  الكتاب  مكانة.. 
ل�ضفاء ذهني وهدوء وتاأمل.. اأ�ضوق هذا الت�ضور 
ت�ضوراتي  اأبني  لهذا  عليه،  اأعمل  ما  على  بناء 
من  الغالب  اأن  واأعتقد  �ضخ�ضي  ملفهوم  وفقا 
الأ�ضدقاء رمبا يوافقني الراأي باأننا نقراأ اليوم 
ب�ضكل اأقل مما كنا عليه وطبعا هناك اأ�ضباب ل 
والكاتب  ال�ضاعر  يرى  فيما  تخلو من مربرات.  
بني  اأف�ضل  ل  بداية   ، الرفاعي  �رشيف  م�رشي 
واحدة،  حيوية  عملية  فهما  والكتابة،  القراءة 
ومت�ضابكة.  متداخلة  وخمرجاتها  مدخالتها 
ُيحر�ضني  الذي  ال�ضنة،  يف  لدّي  الف�ضول  اأَحبُّ 
اأكرث على القراءة والكتابة، هو: ال�ضتاء، والربيع، 
ما  على  ال�ضورة  اأرى  ل  واخلريف!  وال�ضيف، 
يراها بع�ضهم من املد واجلزر، اأو ال�ضد واجلذب. 
 ، عليَّ ت�ضتع�ضي  ل  اهلل،  بف�ضل  مثاًل،  ق�ضيدتي، 
تخون  ل  ق�ضيدتي  اأدعوها،  حتى  تنتظر  ول 

كلها.  املواعيد  بب�ضاطة،  لأنها،  اأبًدا،  املواعيد 
اأتعجل  ل  لذلك  وبينها،  بيني  متبادلة  الثقة 
اأبًدا ن�ضجها داخلي، كي ل اأقهرها. ول تتعجل 
اأو تظلمني. هكذا  هي ن�ضجها، كي ل تخدعني 
مثلما  ممتد،  زمنها  يل،  بالن�ضبة  القراءة  �ضاأن 
كله،  اليوم  مدار  على  ممتد  الق�ضيدة  زمن  اأن 
والعمر كله، وهو اأ�ضمل بكثري من زمن التدوين 
بالقلم، وخط  الإم�ضاك  اإن  الورق.  النهائي على 
من  ا  جدًّ متقدمة  مرحلة  الق�ضيدة،  حروف 
قد  كذلك،  القراءة  املتتالية.  الإبداع  مراحل 
ا�ضتكمال  اأعني  يدي،  يف  لي�س  والكتاب  ت�ضتمر 
بالتاأمل  ال�ضطور  امل�ضكوت عنه وما بني  قراءة 
والتفكري فيما اأنهيت قراءته اأو قراأت ق�ضًطا منه.
اأي  من  طقو�ًضا  والقراءة  الكتابة  يف  اأمار�س  ل 
واأقراأ  اأكتب  فاإنني  بب�ضاطة،  اأحيا  فمثلما  نوع، 
مكان،  واأي  وقت،  وكل  وقت،  اأي  يف  بب�ضاطة، 
وكل مكان. ل اأميل كذلك اإىل الربط بني طقو�س 
واإن  حيوي،  كفعل  نف�ضه  والإبداع  الإبداع، 
الطقو�س  تلك  بني  وثيقة  عالقة  اأنفي  ل  كنت 
ا الغريبة وال�ضاذة لدى بع�ضهم( وبني  )خ�ضو�ضً

الرتويج لالإبداع، اأو ت�ضويقه.

بغداد_ متابعة

تسرق أفضل 
 "أهل الشعر المعيش" "جيرمين وإخوانها"النواب إلى جائزة نوبل لآلدابوثائقي في "كان"
الفرن�ضية  الطرقات  على  �ضاعرية  رحلة  وه��و  فيالج”  “فيزاج،  فيلم  ف��از 
العني  بجائزة  ال�ضبت  ام�س  اول  ار،  جاي  والفنان  ف��اردا  انيي�س  للمخرجة 
الذهبية لف�ضل فيلم وثائقي يف مهرجان كان. وقالت رئي�ضة جلنة التحكيم 
الفرن�ضية �ضاندرين بونري “تاأثرت جلنة التحكيم كثريا بهذا الفيلم الذي يروي 
تقدير الخر عرب الفن”. ويف هذا الوثائقي يجوب الثنائي طرقات فرن�ضا يف 
اي�ضا  التحكيم  املهملة. ومنحت جلنة  البلدات  �ضكان  ليلتقي  ت�ضوير  �ضاحنة 
تنويها خا�ضا اىل “ماكال” للفرن�ضي اميانويل غرا الذي نال قبل ذلك جائزة 
بالفالم  “كان”  ملهرجان  الراهنة  ال�ضبعون  الدورة  وزخرت  النقاد.  ا�ضبوع 

الوثائقية.

مظّفر  ال�ضاعر  تر�ضيح  العراق  يف  والكّتاب  لالأدباء  العام  الحتاد  قرر 
النّواب اإىل جائزة نوبل لالآداب، جاء ذلك يف ت�رشيح للناطق الإعالمي 
للجائزة  تر�ضيحه  وعن  ال�رشاي.  عمر  ال�ضاعر  العراق  يف  الأدباء  لحتاد 
حتدث ال�ضاعر جمال جا�ضم   _اأمني العالقات الدولية يف الحتاد قائاًل:" 
اقرتحت الأمانة الدولية تر�ضيح النواب اإىل جائزة نوبل لالآداب، ملكانته 
البارزة التي ل تتوقف عند ال�ضعر فح�ضب، فالنواب ب�ضمٌة عراقيٌة تلتقُط 
ال�ضريُة  وهو  واملنا�ضُل،  والفنان  والكاتُب  ال�ضاعُر  فهو  لتتجزاأ،  كوحدٍة 
احلية لوطٍن حمله يف قلبه متزامنًا مع اأوجاع جميع املظلومني يف �ضتى 

اأق�ضاع العامل". 

"جريمني  بعنوان  ق�ضرية  ق�ض�س  جمموعة  ال�ضاقي،  دار  عن  حديثًا  �ضدرت 
واإخوانها" للموؤلف حازم �ضاغية.  فجريمني التي �ضدمتها �ضّيارة وهي طفلة، 
كج�ضم  ورفيعًا  �ضغرياً  ظّل  ج�ضمها  الرّبّي.  الع�ضب  ينمو  كما  متفاوتًا  منّواً  منت 
مّما  اأطول  رجالها  اإذ  للرك�س،  مدر�ضّية  مباريات  يف  ت�ضارك  ابتدائّية  تلميذة 
قامات  ذوو  وكّلهم  الآخرين،  البيت  اأف��راد  وبني  ال�ضئيل.   اجل�ضد  ذاك  يحتمله 
�ضخمة، بدت جريمني اأ�ضبه باللعبة التي تتحّرك و�ضط ظاللهم. اأّما عقلها فتوّقف 
عند ما كانه يف حلظة �ضابقة، اأو رمّبا رجع اإىل زمن ي�ضبقه. اإّل اأّن جريمني التي 
كانت يومذاك يف اخلم�ضني، امتلكت حكمة تقودها، يف غالب الأحيان، اإىل احلكم 

ال�ضائب". 

عن من�ضورات اآكت �ضود الفرن�ضية �ضدر موؤخًرا كتاٌب جميٌل، بتوقيع ال�ضاعر 
الكتاب  اإرن�ضت.  بينييون  اإرن�ضت  الفرن�ضي  والفنان  فالتري،  اأندريه  الفرن�ضي 
جميل معنًى ومبنًى، وعنواًنا كذلك: اأهل ال�ضعر املعي�س. اإذ الن�ضو�س مكتوبة 
امللتزم  الفنان  بري�ضة  ر�ضومات  و�ضور  والر�ضومات  فيلتري،  ال�ضاعر  بقلم 
اإرن�ضت بينييون اإرن�ضت، والذي ا�ضُتهر مبنا�رشته للق�ضية الفل�ضطينية، وحّبه 
ل�ضاعر فل�ضطني حممود دروي�س، حيث وّزع على النوا�ضي واجلدران يف رام 
اإرن�ضت من  بينييون  اإرن�ضت  يكرث  الآفاق.  �ضهرته  لدروي�س، طبقت  ر�ضًما  اهلل 
يقبلون  ل  �ضعراء  مرافًقا  املدن،  جدران  وعلى  ال�ضوارع  "تدخالته" يف  عدد 

التنازلت، �ضّيادو العالمات، حاملو الكلمات، والثورات واليوتوبيا. 

إصداراتإصدارات ترشيحفرنسا

قراءة في كتاب

يف  حفني"  "زينب  ال�ضعودية  الكاتبة  تتناول 
مو�ضوع  ال�ضمعة"  �ضيئ  "عقل  ال�ضاد�ضة  روايتها 
التي  وال�ضعوبات  وراثي،  نف�ضي  مبر�س  الإ�ضابة 
ووطاأة  حياته،  يف  ذلك  ب�ضبب  الإن�ضان  تواجه 
كان  اإذا  فكيف  لتحّملها،  ي�ضطر  التي  املعاناة 
منغلق  جمتمع  ويف  امراأة،  املر�س  بذلك  امل�ضاب 
الكاتبة  حتاول  الذي  ال�ضوؤال  هو  هذا  وحمافظ؟ 

طرحه، واإثارة النقا�س فيه. 
اأمها  عن  ورثت  البطلة  اأن  نعلم  ال�رشد  خالل  من 
اأي�ضًا  "ذهان الهو�س الكتئابي"، التي ورثته الأم 
من اجلدة. هكذا نقراأ حكايتني متداخلتني تناق�ضان 
والبنة  "جميلة"  الأم  حكاية  نف�ضه،  املر�س 
"وجدان"، اللتني تعي�ضان يف جمتمع �رشقيٍّ قا�ٍس، 
نظرة  نف�ضي  مبر�س  امل�ضابة  املراأة  اإىل  ينظر 

دونية، ول يت�ضامح اأو يتعاطف معها.
البنة  كره  �ضبب  هو  لي�س  املر�س  توريث  اأن  غري 
وفهم  الت�ضالح  مفتاح  هو  بالأحرى  بل  لأمها، 
اإذ  الأم غري املربرة،  تعقيدات املا�ضي وت�رشفات 
موؤملة  بذكريات  ذاكرتها  يف  "وجدان" حتتفظ  اإن 
اإحدى  يف  الم  حاولت  حيث  الطفولة،  اأيام  من 
املرات قتل ابنتها خنقًا، ويف مرات عديدة حاولت 
الكره  م�ضاعر  تكن  الطفلة  كله جعل  هذا  النتحار. 
باملر�س  هي  اإ�ضابتها  لكن  وت�رشفاتها،  لأمها 
ك�ضفت لها دوافع الأم. تفرد "حفني" لكل �ضخ�ضية 
احلدث  لتحكي  م�ضاحة  الرواية  �ضخ�ضيات  من 
الأم  خنق  حماولة  نقراأ  هكذا  نظرها،  وجهة  من 
ذاكرة  ت�رشده  غريب  كت�رشف  بدايًة  لطفلتها 
يلي،  الذي  الف�ضل  الأم يف  اأ�ضباب  نقراأ  ثم  الطفلة، 
وموقف الأب وم�ضاعره من هذا يف الف�ضل الثالث، 
الكاتبة  ت�ضلط  اأجزائها.  بعد جمع  ال�ضورة  فتكتمل 
موقف  يرتكه  الذي  ال�ضلبي  الأثر  على  ال�ضوء 
الأمرا�س  حالت  مع  تعاملهم  وطريقة  النا�س 
فرتوي  بها،  امل�ضابني  الأ�ضخا�س  على  النف�ضية، 
"جميلة"  زواجه  "حامد"  عائلة  عار�ضت  كيف 
مع  نف�ضه  الأمر  ويتكرر  مبر�ضها،  معرفتهم  بعد 
الفرق  لكن  "وجدان"،  البنة  حتبه  الذي  الرجل 
ما  يف  �ضي�ضبح  الذي  "حامد"  اأن  احلالتني  بني 
بعد والد "وجدان" يحارب اجلميع يف �ضبيل حبه، 
ويبقى مع املراأة التي اختارها حتى حلظة مماتها، 
"وجدان"  تف�ضل  حني  يف  وعطوفًا،  وداعمًا  �ضانداً 
يف اإيجاد حبيب يكون كاأبيها، يحبها وي�ضرب على 
ذلك  ويكون  اأجلها،  من  الدنيا  ويحارب  مر�ضها 

�ضببًا يف ازدياد و�ضعها �ضوءاً.  

اقتباس 

ل يوجد م�ضتحيل اأمام من يحاول.

الإ�ضكندر الأكرب

قبل اأن يرحل يف ياأ�س هوانا
قبل اأن تنهار يف خوف خطانا
قبل اأن اأبحث عنك بني اأنقا�س 

�ضبانا
خربيني.. كيف األقاك اإذا تاهت 

روؤانا
وانطوت اأحالمنا الثكلى رمادا.. 

يف دمانا
يف زمان ماتت الب�ضمة فيه

وغدا العمر.. هوانا؟
خربيني..

عندما ي�ضبح بيتي يف جنون 
الليل

اأ�ضالء عبري
منهك الأنفا�س كالطفل ال�ضغري

كيف األقاك اإذا �ضارت اأمانينا
دماء يف غدير

ن�رشب الأحزان منها
تقتل الأفراح فينا وال�ضمري؟

* * *
من �ضنني ع�ضت يا عمري

اأخاف من ال�ضياع
عندما اأدفن بع�ضي
يف �ضحابات وداع

عندما اأ�ضعر اأين
�رشت اأنقا�س �ضعاع

عندما تغدو اأمانينا
فتاة بني اأح�ضان الظالم

عندما يغرق قلبي
يف دموع ل تنام

عندما اأ�ضبح �ضيئا
ك�ضطور �ضاقطات كفتات.. من 

كالم
رمبا اأبحث عنك بني اأح�ضان 

كتاب
رمبا األقاك يف ذكرى.. عتاب
رمبا األقاك يف عمري �رشاب

رمبا اأ�ضمع عنك من حكايات 
�ضحاب

عندما ي�ضيح قلبي
بني خوف النا�س كالأر�س 

اخلراب
رمبا األقاك يف الأر�س اخلراب

اآه يا دنياي من نف�ضي تذوب بني 
اخلراب!!

فاروق جويدة 

ثقافة 

دائما.. أنت بقلبيلمن ابتسم الحظ في اختتام فعاليات كان السينمائي بنسخته الـ70؟
 17 يف  انطلق  الذي  ال�ضينمائي  كان  مهرجان  اختتم 
مونيكا  الإيطالية  املمثلة  قدمته  حفل  يف  مايو/اأيار، 
بيويل  بنجمان  الفرن�ضي  املغني  فيه  وقدم  بيلوت�ضي 
مبرور  العام  هذا  املهرجان  واحتفل  مو�ضيقية.  و�ضلة 
70 عاما على انطالقه.  دارت فعاليات املهرجان هذه 
ال�ضنة بني موعدين مهمني يف فرن�ضا، انتهى اأولهما يف 
ماكرون  اإميانويل  انتخاب  مع  مايو/اأيار  من  ال�ضابع 
رئي�ضا جديدا للبالد، يف حني ينطلق الثاين، النتخابات 
الت�رشيعية، يف 11 يونيو/حزيران. وتطرقت العديد من 
وخارجها  الر�ضمية  امل�ضابقة  �ضمن  املعرو�ضة  الأفالم 
الإرهاب  �ضيما  ل  الإن�ضانية،  توؤرق  هامة  ق�ضايا  اإىل 
روبن  "املربع" لل�ضويدي  فيلم  فاز  واملر�س...  والهجرة 
الفيلم  ويروي  الدورة.  لهذه  الذهبية  بال�ضعفة  اأو�ضتلوند 
يحب  لطفلني  واأب  مطلق  رجل  وهو  كري�ضتيان  ق�ضة 
متاحف  لأحد  كاأمني  كري�ضتيان  يعمل  بهما.  العتناء 
يقودون  الذين  اأولئك  من  اأي�ضا  وهو  املعا�رش،  الفن 
الإن�ضانية  الق�ضايا  وي�ضاندون  كهربائية  �ضيارات 
الكربى. نتابع يف الفيلم حت�ضريات كري�ضتيان للمعر�س 

املقبل الذي يحمل عنوان "املربع"، وهدفه تذكري النا�س 
بهم.   الهتمام  على  وحتفيزهم  الآخرين  جتاه  بواجبهم 
املهرجان  جوائز  اأهم  ثاين  وهي  الكربى  اجلائزة  اأما 
الدقيقة"  يف  خفقة   120" فيلم  ن�ضيب  من  فكانت 
ي�ضفقون  احلا�رشون  كامبيو.ووقف  روبني  للفرن�ضي 
يتوقع  كان  كان  يف  فالكل  اجلائزة،  اإعالن  عند  طويال 
ويتمنى ال�ضعفة الذهبية لهذا الفيلم الذي  يتناول بدايات 
ينا�ضل  جمعية  وهي  فرن�ضا،  يف  اأب"  "اأكت  حركة 
الأملانية  فازت  فيما  وم�ضاندوهم.  الإيدز  مر�ضى  فيها 
الأمريكية ديان كروغر بطلة فيلم "من العدم" لالأملاين 
من اأ�ضل تركي فاحت اأكني بجائزة اأف�ضل ممثلة يف هذه 
الدورة 70 من مهرجان كان. واأهدت كروغر اجلائزة عند 
الذين يحاولون موا�ضلة  "�ضحايا الإرهاب  اإىل  ت�ضلمها 
بالت�ضاوي  فاز  و  هذا  نن�ضاكم".  "ل  وتابعت  الطريق" 
رام�ضيه  لني  للربيطانية  هنا"  حقا  اأبدا  تكن  "مل  فيلما 
لنتيمو�س"  يورغ�س  لليوناين  املقد�س"  الأيل  و"قتل 
بجائزة اأف�ضل �ضيناريو. كان فيلم "قتل الأيل املقد�س" 
اجلمهور  خيب  قد  بدوره  لنتيمو�س  يرغو�س  لليوناين 
يف كان وقوبل بت�ضفري ال�ضتهجان يف نهاية العر�س. 
التجريبي  امل�رشح  عامل  لنتيمو�س  خيال  ويغذي 

املا�ضي،  القرن  ت�ضعينات  واإعالنات  الفيديو  وكليبات 
وال�ضخ�ضيات  لالأ�ضياء  الأهمية  نف�س  يويل  فهو  لذلك 
والديكور وال�ضوت. لذلك بدا تركيب ال�ضيناريو بحد ذاته 
القلق يف �ضفوف اجلمهور  اإدخال  اإىل حد  للعديد معقدا 
كيدمان  نيكول  ومتثل  العر�س.  قاعة  اأغلبه  غادر  الذي 
كافاأت  �ضيناريو،  اأف�ضل  جائزة  جانب  اإىل  الفيلم.  يف 
جلنة التحكيم فيلم "مل تكن اأبدا حقا هنا" عرب منح بطله 
اأف�ضل ممثل.  فينيك�س جائزة  الأمريكي جواكني  املمثل 
"الفرائ�س" لالأمريكية �ضوفيا كوبول  فيلم  بينما ح�ضد 
جائزة اأف�ضل اإخراج. خالل احلرب الأهلية الأمريكية يف 
الأعداء،  مع�ضكر  من  جندي  ي�ضاب  ع�رش،  التا�ضع  القرن 
اإىل مدر�ضة داخلية تعي�س فيها جمموعة  بجروح فيلجاأ 
من الفتيات وتديرها الغام�ضة مارتا )نيكول كيدمان(. 
على  املكان  ينغلق  وياأوينه،  جراحه  ي�ضمدن  اأن  بعد 
ت�ضحن  ما  �رشعان  و�ضيفهن.  املفرت�ضة  "الفرائ�س" 

الأجواء بعداءات خطرية بني الفتيات وغرائز جن�ضية...
اأندري  للرو�ضي  حب"  "بال  فيلم  فاز  جهته  من 
اجلمع  التحكيم.  جلنة  بجائزة  زفياجينت�ضاف 
املخرج  اأ�ضلوب  يطبع  واحلميمي  ال�ضيا�ضي  بني 
التدهور  اأ�ضطورة  اأعماله  الذي �ضور يف  زفياجينت�ضاف 
م�ضائل  ي�ضرب  حب"  "بال  بالده.  يف  والأخالقي  املادي 
بني  تربط  التي  العالقة  تفكك  عرب  �ضبيهة،  وت�ضاوؤلت 
بع�ضهما  يحبان  وزهانيا  بوري�س  يعد  فلم  زوجني. 
تدفعهما  جديدة  غراميات  منهما  لكل  الطالق،  فيقرران 
البالغ  األيو�ضا طفلهما  لكن يختفي  لبناء حياة خمتلفة. 
اجلارح  ال�ضجار  كرثة  من  واملنهك  عاما   12 العمر  من 

بني والديه.
مرور  ومبنا�ضبة  الدورة  هذه  يف  كان  مهرجان  اختار 
خا�ضة  جائزة  اإ�ضناد  اإطالقه،  على  عاما  �ضبعني 
التي  كيدمان  نيكول  الأمريكية  للممثلة  ا�ضتثنائيا 
�ضاركت يف هذه الن�ضخة باأربعة اأفالم اثنان منها �ضمن 

امل�ضابقة الر�ضمية )"قتل الأيل املقد�س" و"الفرائ�س"(.
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