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هل ما تزال الرواية النسوية غير متمكنة جماليًا للفوز؟؟؟
رغم إدراج أسماء روائيات ضمن قوائم الجوائز.. 

العربية،  الرواية  جوائز  اإعالن  مو�سم  اقرتاب  ومع  عام،  كل  يف 
الطويلة  القائمة  على  الروائيات  اأعمال  اإدراج  حول  نقا�ش  يدور 
مدى  على  العربية.  الرواية  بجوائز  للفوز  للمر�سحني  الق�سرية  اأو 
ال�سنني القليلة املا�سية، الحظنا حت�سنًا يف اإدراج اأ�سماء لروائيات 
مب�ساركة  متمثلة  نوعية  قفزة  �سهدنا  كما  اجلوائز.  قوائم  �سمن 
اأربع ن�ساء �سمن جلنة التحكيم جلائزة البوكر وللمرة االأوىل لهذا 
الروائيات  عدد  زيادة  يف  ي�سهم  مل  االأمر  هذا  حتى  ولكن  العام، 
القائمة  ففي  تراجع.  حدث  العك�ش  على  بل  للجائزة،  املر�سحات 
املا�سية،  بال�سنوات  ومقارنة  العام  لهذا  البوكر  جلائزة  الطويلة 
جنوى  العبيد"  "زرايب  لروائية  فقط  واحدة  رواية  هناك  كانت 
اأي�سا،  الق�سرية  القائمة  اإىل  اأن ت�سل  ا�ستطاعت  بن �ستوان والتي 
على  نظرة  األقينا  واإذا  لروائيني.   كانت  االأخرى  الروايات  بينما 
واقع اجلوائز العربية يف العقد االأخري، نرى باأنه مل تفز �سوى ت�سع 
الروائيني. وهذ  العربية مقارنة بع�رشات  الرواية  روائيات بجوائز 
االأمر يثري ت�ساوؤالت معينة: ملاذا ال ن�سهد تزايداً الأعمال الروائيات 
يف قوائم املر�سحني للفوز بجوائز الرواية، هل فعال ما تزال الرواية 
الن�سوية غري متمكنة جماليًا، اأو اأنها ال تناف�ش الرواية التي يكتبها 
التي  الروايات  تكون  اأن  يعقل  وهل  بع�سهم؟  يرى  كما  الرجال 
األفتها الن�ساء لي�ست جيدة بالقدر الكايف لتوؤهلها للفوز ب�سكل اأكرب 
بجوائز عربية؟ وكيف نرى الرواية الن�سوية اأو الرواية التي تكتبها 
املراأة اليوم؟ الروائية والقا�سة املغربية لطيفة باقا تقول ، كنت 
وال  تكتب  امراأة  نف�سي  اأرى  بـ"الكاتبة" اأنني  و�سفت  كلما  اأجيب 
اأرى نف�سي كاتبة... ل�سبب ب�سيط هو اأن �رشط الكتابة كما حددته 
"غرفة خا�سة باملرء" مل  "فرجينيا وولف" يف مقالها املعروف 
غرفة  االأخري  كتابي  عنوان  �سيكون  ال�سبب،  لهذا  )ورمبا،  يتحقق 
ومل  الكتابة،  من  الن�ساء  مينع  مل  الو�سع  هذا  وولف(  فرجينيا 
مينعهن من التفوق فيها، بل اأحيانا تكون ن�سو�سهن اأكرث جودة 
نلقي  التي  الوردة  تلك  ت�سبه  عام  ب�سكل  اجلوائز  اإدها�سا.   واأكرث 
حياتنا...  يف  مبروره  �سعداء  اإننا  له  نقول  كي  بعيد  ل�سخ�ش  بها 
االأ�سخا�ش  ويتلقفها  اخلطاأ  االجتاهات  يف  اأحيانا  ُتقذف  الورود 
اخلطاأ. كما يح�سل يف احلياة يح�سل يف االأدب. الرجال يف االأدب 
تلقوا ورودا اأكرث والن�ساء مل يتلقني العدد ذاته. هل غابت املنا�سفة 
هذه  ذا طابع جندري يف  اأن هناك حيفًا  اأعتقد  ال  �سخ�سيًا  هنا؟ 
على  احليف  لي�ش  لكن  احليف،  من  اأخرى  اأ�سكال  هناك  الق�سية، 
اأ�سا�ش اجلن�ش. االأعمال املن�سورة لن�ساء هي اأقل من تلك املن�سورة 
لرجال... اأما يف ما يتعلق بالقيمة فاأعتقد اأنه بالنظر للو�سع الذي 
اأ�سكال  من  �سكل  الثقايف  "ح�سورها"  فاإن  العربية  املراأة  تعي�سه 
التون�سي  واأالكادميي  الروائي  اما  نثّمنه.  اأن  الذي ينبغي  الن�سال 
�سكري املبخوت ،يرى ان بعيدا عن اجلوائز وما وراءها من تكرمي 
تطّور  نعاين  اأن  اإاّل  لنا  لي�ش  االأدب  حمفل  يف  الأ�سماء  تكري�ش  اأو 
الروايات التي تكتبها الن�ساء يف العامل العربّي.  ويلم�ش هذا التطّور 
يف عدد الروايات التي ت�سدر يف خمتلف البيئات احلا�سنة للثقافة 
العربّية بروافدها املحلّية املختلفة. فثّمة داخل هذه البيئات تاأّلق 
للكاتبات ال�ساردات الاّلتي يك�سفن يوما بعد يوما عن ح�سور ما 
املراأة عموما عامل  اأّن دخول  البنّي  لن�سو�سهّن. ومن  انفّك يقوى 
متاأّخرا  كان  واالأعالم،  الرموز  وذكرنا  له  اأّرخنا  مهما  الكتابة، 

يهيمن  بنيتها  ذكورّية من حيث  بالرجال يف جمتمعات  مقارنة 
الثقافّية  الرجال على موؤ�ّس�ساتها وتطغى م�ساركتهم على احلياة 
عموما. فهذا اأي�سا خا�سع ملا تتيحه ن�سب امل�ساركة االجتماعّية 
واأكرب  واالإح�ساء.  للعّد  قابلة  ريا�سّية  احتماالت  من  والثقافّية 
ظّني اأّن هذه الن�سب �سائرة �سيئا ف�سيئا نحو التغرّي يف جمتمعاتنا 
العربّية على اختالفها. ولي�ش هذا من باب التخمني واإّنا توؤّكده 
اإح�ساءات وموؤ�رّشات عديدة عالوة على ما نعاينه واقعّيا. ودون 
الدخول يف جتنيح نظرّي ال ميكن يف ظّننا تقييم روايات الن�ساء 
اإاّل يف نطاق اأمرين يبدوان متناق�سني واإن كانا عندنا متكاملني. 
الروائّي  الفّن  لقواعد  الن�ساء  ا�ستجابة ما تكتبه  اأحدهما هو مدى 
الرواية  من  يكن  مل  واإن  ال�رشد  من  هو  مما  يف  الوقوع  دون 
كاخلواطر والتاأّمالت واال�ستطرادات والكتابة املفرطة يف التزويق 
وبناء  االأحداث  وتنظيم  احلبكة  �سياغة  ح�ساب  على  ال�سعرّي 
ال�سخ�سّيات... اإلخ. واإحقاقا للحّق فاإّن هذه العلل التي جندها يف 
الن�ساء  كثري مما يكتب من روايات عندنا ال تخت�ّش بها روايات 
واإن مل تخل منها. واالآخر هو ما تتاأّلق به الروايات من "عفوّية" 
قدرة  ال�سخ�سّية،  الب�سمة  من  �رشب  يف  مينحانها،  و"ان�سياب" 
على اإخفاء القواعد وال�سنن واخلروج عن املاألوف. وال نق�سد هنا 
روؤية  عن  والتعبري  املمنوعات  تخّطي  يف  باجلراأة  عنه  يعرّب  ما 
االأنثى لالأ�سياء وللعامل ولنف�سها، واأنا مّمن يعتقدون حد�سا وخربة 
حمدودة ال حمالة اأّن بني النظرتني االأنثوّية والذكورّية فروقا، بل 
نق�سد االأ�سلوب ال�رشدّي واملقاربة الروائّية اأي ما به تكون الرواية 
مينح  قد  الذي  التقييم  اختالف  يكمن  هذا  ويف  فعال.  متفّردة 
روايات الن�ساء ما به تتفّوق على روايات الرجال. من جانب اخر 

تقول الروائية امل�رشية من�سورة عز الدين ، اأرغب اأواًل يف تاأكيد 
اأن احل�سول على اجلوائز من عدمه لي�ش معياراً مالئمًا للحكم على 
اإليها  يلتفت  ال  قد  اأعمال مهمة جداً  فهناك  االأدبي،  العمل  جدارة 
النقد اأو اجلوائز، كما اأن هناك كّتابًا وكاتبات ميتنعون باإرادتهم 
�سيالحظ  جيداً  ُين�رشرَ  ما  يتابع  ومن  للجوائز.  اأعمالهم  تقدمي  عن 
اأن اجلوائز العربية لي�ست ممثلة جيدة لرثاء امل�سهد االأدبي العربي 
املجازفة  ميكنني  به.  املوجودة  املختلفة  والتيارات  وتنوعه 
بقول اإن معظم اجلوائز العربية م�سدودة اأكرث لالأعمال ذات ال�سلة 
املبا�رشة بالواقع ال�سيا�سي واالجتماعي اأو تلك التي تعرب عما ُيطّلق 
تكاد  مقاطعة  وهناك  املبا�رشة،  وق�ساياه  الواقع"  "اأهوال  عليه 
تكون تامة لالأعمال التجريبية.   لكن يف ما يخ�ش كتابة املراأة 
الن�سوية،  الكتابة  بداًل من  با�ستخدام هذا امل�سطلح  )وا�سمحي يل 
الأن لي�ش كل الكاتبات يكتنب اأدبًا ن�سويًا، كما اأن االأدب الن�سوي قد 
يكتبه رجال( امل�ساألة تتعدى توجهات اجلوائز وتف�سيالت جلان 
حتكيمها، اإذ يحكمها اأي�سًا عدد الروايات املكتوبة باأقالم كاتبات 
وامل�ساركة يف كل دورة.  ال اأقول اإن كل ما تكتبه املراأة جيد، كما 
االأدبية  فاجلودة  كاتبه،  جن�ش  على  بناًء  عمل  اأي  على  اأحكم  ال 
يجب اأن تكون هي معيار احلكم على االأعمال االأدبية بغ�ش النظر 
اإن  اأقول  ال�سيا�سية، فقط  اأو مواقفه  اأو جن�سيته  الكاتب  عن جن�ش 
كتابة املراأة حا�رشة وموؤثرة يف امل�سهد االأدبي، لكنها غري ممثلة 
�سكوى �سخ�سية،  ينبع من  مبا يكفي يف اجلوائز. وكالمي هذا ال 
 ، يو�سح  بينما  عديدة.  للغات  ت  وُترجمرَ بجوائز  فازت  فاأعمايل 
الناقد والروائّي ال�سورّي هيثم ح�سني ان الرواية ب�سكل عام تعي�ش 
والت�سويقّي  والدعائّي  االإعالمّي  الرتكيز  ناحية  من  ممّيزة  فرتة 

عليها، وهذا الربيق قد يعمي بع�سهم، اأو بع�سهّن، باالنكباب على 
الن�رش من دون تدقيق، وكاأّن اال�سم وحده يكفل الت�سدير، ويكون 
من اخلطر االن�سياق وراء ال�سجيج املفتعل والربيق امل�سّلل، الأّن 
من �ساأن ذلك الدفع اإىل اإنتاج اأعمال ال ترتقي للم�ستوى املاأمول، 
وهنا تتحّول اجلوائز وتواقيتها اإىل قيود قد ت�سّيق م�ساحة حرّية 
اأماًل يف  ن�سجه  قبل  دفع عمله  الروائّية وجتربه على  اأو  الروائّي 
ثمار حمتملة. لذا فامل�ساألة ال تتعّلق بالرواية التي تكتبها املراأة، 
املوؤ�س�سة  اما مدير عام  الروائّي ككّل.  الفّن  بعامل  تتعّلق  ما  بقدر 
العربية للدرا�سات والن�رشماهر الكيايل ،  ي�سري اىل ان يف الواقع 
اأعداد  يف  ملحوظًا  تزايداً  الن�رش  وعامل  االأدبية  ال�ساحة  ت�سهد 
للفوز  تر�سيحها  ويجري  الن�ساء  تكتبها  التي  الروائية  االأعمال 
ب�سورة  الروائيات  عدد  اأن  امللحوظ  اأنه من  الرواية. غري  بجوائز 
العديد من  الروائيني. وهذا ينطبق على  اأقل بكثري من عدد  عامة 
وهذا  حمافظة  جمتمعات  العربية  املجتمعات  العربية.  البلدان 

ينعك�ش على النتاج االأدبي عموما. 
اأن مناف�ستها  الن�سوية غري متمكنة جماليًا كما  الرواية  اأن  اأوافق 

للرواية الذكورية حمدودة.
ال�سكل  اأو  امل�سمون  حيث  من  �سواء  ن�سائية  اخرتاقات  هناك 
اأدواتهن  تطوير  االأحيان  من  الكثري  يف  الروائيات  وحتاول 

واأ�سلوبهن اأو التطرق اإىل موا�سيع جديدة يف كتابتهن الروائية.
من  عدداً  ر�سحنا  والن�رش  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  يف  نحن 
ال�سعدون  نا�رشة  منهن:  اذكر  االأدبية  اجلوائز  لنيل  الروائيات 
حبايب،  حزامة  االأوىل،  دورتها  يف  كتارا  بجائزة  فازت  والتي 

هدية ح�سني ، مي�سلون هادي ، ب�سمة النمري.

بغداد ــ متابعة

تفتتح مهرجان معهد 
الحرف والفنون الشعبية

100 مبدع عراقي 
 "حديث الوجوه المائلة" "نازحون"البصرة تحتضن مؤتمر بيهانس 

�سارك وزير الثقافة وال�سياحة واالآثار فرياد رواندزي ، بافتتاح مهرجان معهد احلرف 
والفنون ال�سعبية مببنى الوزارة والذي ي�ستمر ثالثة اأيام . و�سم املهرجان اأعمال لطلبة 
املعهد من اخل�سب والنحا�ش وال�سجاد امتازت باجلمال والروؤية الفنية واحلرفية العالية.
 واأ�ساد وزير الثقافة مب�ستوى معرو�سات املعهد من خالل ما يقدمه من فنون �سعبية 
حتاكي املوروث الثقايف للبالد تعرب من االأ�سالة التي يتمتع بها ال�سعب العراقي بكافة 

مكوناته.
اخلا�ش  القطاع  املهدي،  د.�سفيق  الت�سكيلية  الفنون  دائرة  عام  مدير  دعا  جهته،  من   
اإىل اال�ستثمار يف معهد احلرف والفنون ال�سعبية الذي ي�سم طلبة واأ�ساتذة متخ�س�سني 

باحلرف والفنون.

انطلق يف مدينة الب�رشة، موؤمتر بيهان�ش العاملي للمبدعني، فيما اأكد القائمون 
اأكرث من 100 مبدعًا  على املوؤمتر و هم �رشكة خيال لالأنتاج الفني م�ساركة 
 ، الفوتوغرايف  والت�سوير  االإعالنات  و�سناعة  الت�سميم  جمال  يف  عراقيًا 
يهدف  املوؤمتر  اأن  و  العاملية  اىل  الب�رشة  ان هدفهم هو و�سول  اىل  م�سريين 
اإىل تبادل اخلربات بني املبدعني العراقيني والتاأكيد على وحدة العراق. وقال 
ممثل ال�رشكة ملنظمة ملوؤمتر بيهان�ش ب�رشة العاملي، على هام�ش املوؤمتر الذي 
اقيم، على قاعة �سينما الوطني يف الب�رشة ، اإن "هذا املوؤمتر يقام للمرة االأوىل 
يف جنوب العراق يف مدينة الب�رشة وهو يهتم باملبدعني العراقيني يف جمال 

ت�سميم و خط و ر�سم و�سناعة االإعالنات والت�سوير الفوتوغرايف".

انتهت الكاتبة والروائية اأمينة زيدان، من كتابة رواية ق�سرية بعنوان »نازحون«، 
اإن  زيدان،  وقالت  الر�سمية.  الثقافة  موؤ�س�سة  هيئات  عرب  قريبًا  ن�رشها  عن  تبحث 
االإطار العام للرواية يدور حول البحث عن حماولة عودة النازحني، والذين مازالوا 

يحملوا التاريخ والعادات والرتاث يف كل منطقة عربية مت تدمريها خالل احلرب.
اأمينة روائية وكاتبة ق�سة ق�سرية، من اأهم اأعمالها »حدث �رًشا« جمموعة ق�س�سية 
1995، رواية »هكذا يعبثون« 2003، رواية »نبيذ اأحمر« 2007، ومتت ترجمتها 
اإىل االإجنليزية، ترجمتها �سايل جمعة عام 2010. ح�سلت علي عدة جوائز، منها 
للكتاب الأف�سل جمموعة ق�س�سية الأف�سل  الدويل  القاهرة  االأدب، ومعر�ش  اأخبار 

ق�سة ق�سرية عن ق�سة "حدث �رًشا".

املائلة"  الوجوه  "حديث  رواية  اإيطاليا،  ـ  املتو�سط  من�سورات  عن  حديثًا  �سدر 
الذي  املغربي،  املهاجر  حمامو،  ق�سة  وتــروي  ناجح.  ه�سام  املغربي  للروائي 
يجد نف�سه يف اإقليم البا�سك بني اإ�سبانيا وفرن�سا، يعاين من اال�ستالب النف�سي اأو 
العبودية الناعمة على حد قوله، على اإثر عالقة حب مع طبيبته النف�سية مونيكا 
البا�سكية-العربية.  فكان لزامًا عليه اأن يتماهى مع الكثري من االأحداث امل�ستندة 
على عدة �سخو�ش،ثمة وجوه اأخرى ثوؤثت الف�ساء الروائي كال�سعدية والدة حمامو، 
لكيات، فت�رشف يف بعث ر�سائل التهديد له اأحيانًا، ور�سائل  التي تخال كل الدول مرَ
الرجاء اأحيانًا اأخرى. اإنها وجوه تتقاطع فيما بينها لتخلق لنا حيوات متجاورة 

تغني حديث الوجوه املائلة ، اأتت الرواية يف 200 �سفحة من القطع الو�سط.

وزارة 

الثقافة

إصداراتإصداراتبمشاركة

قراءة في رواية

روايته  املريد" يف  عبد  "هاين  الروائي  يطرح   
والوحدة  باالغرتاب  ال�سعور  فكرة  العامل"  "اأنا 
اأن  ميكن  الكتابة  اأن  وكيف  املجتمع،  داخل 
منها،  وخال�سًا  الوحدة،  لهذه  عالجًا  تكون 
�ساب وحيد يخلق عوامل متخّيلة  الرواية  فبطل 
الوقائع  مازجًا  عنها،  ويكتب  فيها،  ويعي�ش 
عبد  "يو�سف  الرواية  بطل  يحكي  باالأ�ساطري. 
االأكرب  اجلد  من  بدءاً  عائلته،  ق�سة  اجلليل" 
القاهرة،  اإىل  واأتى  البعيدة  القرية  ترك  الذي 
بني  من  يكون  اأن  يف  النبوءة  حتقق  منتظراً 
طقو�ش  لها  كانت  التي  وجدته  �ساعر،  ذريته 
النا�ش من  �سفاء  واأ�رشار ومعجزات يف  غريبة، 
مهنته  يف  يرى  الذي  بوالده  مروراً  اأمرا�سهم. 
وميتلك  فل�سفة،  )اإ�سالحها(  الثياب"  "رفو 
التي  ووالدته  جمل�ش،  اأي  على  طاغيًا  ح�سوراً 
"ع�ستهم" وال  ينتهي بها احلال بني القطط يف 
تفارقها ليل نهار، وانتهاء باالأوالد الذين ولدوا 
مل  ما،  عاهة  يحمل  منهم  وكل  العائلة،  لهذه 
خمتلفتني،  بعينني  ولد  الذي  يو�سف  منها  ينُج 
احلقول.  بلون  والثانية  ال�سماء  بلون  واحدة 
هكذا، يروي "يو�سف" ف�سواًل من �سرية العائلة، 
االأ�ساطري  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الوقائع  �سافراً 
العجائبية، والفانتازيا، يف بناء غريب للرواية، 
واأحداث  حكايات  جمموعة  من  تت�سكل  التي 
تاأتي اإىل ذهنه مبا ي�سبه التداعي احلر، دون اأن 
يكون الت�سل�سل الزمني اأو املكاين اأو املو�سوعي 
اإ�سافة اإىل ت�سمينه الرواية  عائقًا يف وجهها، 
جمموعة من "امل�ساهد املربكة" التي تاأتي اإىل 
كما  لديه،  معّينة  خماوف  عن  معرّبة  راأ�سه، 
يوؤديه  والده  كان  م�رشحيًا  م�سهداً  ي�سّمنها 
اأمامه، وق�سة ق�سرية بعنوان "تقربًا لل�سحراء" 
كان "يو�سف" قد اأّلفها. كل ذلك التعدد والتنوع 
نكت�سف  اإذ  يربره،  ما  له  الرواية  نراه يف  الذي 
يليها،  وما  الكتابة  تلك  كل  اأن  منت�سفها  يف 
هي عبارة عن خواطر "يو�سف" وخياالته، بعد 
خماوفه  كتابة  اأن  النف�سي  معاجله  اأقنعه  اأن 
�ستبددها، لكنه بدل اأن يكتب عن خماوفه فقط، 
هذه  يف  وجد  فقد  �سيء،  كل  عن  يكتب  �سار 
الوحدة  �سبح  عنه  تبعد  التي  الو�سيلة  الكتابة 
والكتابة  احلب  اأن  الرواية  يف  جند  والعزلة. 
فعالن  البطل،  حياة  يف  متالزمان  فعالن 
متممان اأحدهما لالآخر، غري اأن �سوتًا اآخر يبداأ 

بالظهور يف ثنايا ال�رشد.  

اقتباس 

 اقتبا�ش
�سعور االإن�سان اإزاء نف�سه باأنه يحرتم نف�سه راأ�ش 

مال كبري. 
 فكري اأباظة

لو اأّنني وقفت عند بابكم
األقيت وجهي القدمي عن �سمائي

ود�سته الأّنه اأ�سبح ال يليق
الأّنه من �سدقه مل يبق يل 

�سديق
واأنني مثل االألوف "ال�ساطرة"

اأ�سبح يل قناع
لكنت �ساعرة

لو اأنني اأحرتف اخلطابة
األقيت يف حمفكلم اأطروحة 

النفاق
�سرّيت من اأكواخكم ملعبدي 

قبابا
واأر�سكم �سحابا

�سرّيت من ح�سانكم
ذاك اجلبان فار�سًا يف �ساحة 

ال�سباق

لو اأنني قبلت اأن اأموت باملجان
مقابل ابت�سامة ر�سيت اأن اأهان

جلئت كي اأدفن قبل موتي
يف مكتب واأدُت فيه �سوتي

-2- 
وتبقى تنا�سدين كي اأبوح

ملاذا بعينّي يغفو الوجود
وذاك ال�رشود

تراه ارتعا�سة حّب كبري؟
وينتحر اللحن يف اأ�سلعي

واأبكي
وتبكي القوايف معي

واأبقى اأمامك دون دموع
اأفت�شُّ عن فار�ش لي�ش ياأتي

ويع�سف بي ال�سمت يف �سفتيك
وذاك الربود

ميّزق اأع�سابي املنهكة
فيا اأ�سفي يا �سديقي االأخري

ظللت بعيداً عن املعركة
ومل تغف يومًا بجفن ال�سياع

ومل تغت�سل مّرة يا �سيديقي
بطوفان نوح

فماذا ع�ساي اأبوح؟

أحالم مستغانمي

ثقافة 

وسط سباق محموم بين السينمائيين ....

مهرجان كان السينمائي  ينطلق بدورته السبعين
إلى الفارس الجبان

ينطلق مهرجان كان ال�سينمائي بدورته ال�سبعني 
،اليوم، مع كوكبة من النجوم من نيكول كيدمان 
مور،  بجوليان  مرورا  هوفمان  دا�سنت  اإىل 
فرن�سيني  �سينمائيني  بني  حمموم  �سباق  و�سط 
واأمريكيني لنيل جائزة ال�سعفة الذهبية املر�سعة 
الدورة  وت�سهد  ال�سنة.   هذه  ا�ستثنائيًا  باملا�ش 
احلالية مناف�سة قوية بني املخرجني االأمريكيني 
اجلهتني  هاتني  من  كل  ت�سارك  اإذ  والفرن�سيني 
الذهبية  ال�سعفة  لنيل  ال�سباق  يف  اأفالم  باأربعة 
التي �ستمنح يف 28 مايو )اأيار(.  وتتميز ال�سهرة 
املمثلة  تقدمها  التي  للمهرجان  االفتتاحية 
اأحدث  فيها  ويعر�ش  بيلوت�سي  مونيكا  االإيطالية 
بعنوان  ديبلو�سان  اأرنو  الفرن�سي  املخرج  اأفالم 
من  كبري  عدد  مب�ساركة  دي�سمايل"،  فانتوم  "يل 

النجوم.

ثالثة  مع  باملهرجان  كيدمان  نيكول  وت�سارك   
اأفالم اثنان منها �سمن املناف�سة )"ذي بيغايلد" 
�سايكرد  ايه  اوف  كيلينغ  و"ذي  كوبوال  ل�سوفيا 
تطل  كذلك  النتيمو�ش(.  يورغو�ش  لليوناين  دير" 
تزال  ال  التي  اوبري  ايزابيل  الفرن�سية  املمثلة 
ال�سجادة  على  "ايل"،  اأفالمها  اآخر  جناح  حت�سد 
احلمراء يف املهرجان اإىل جانب املمثل واملخرج 
"هابي  فيلم  عن  ترانتينيان  لوي  جان  الفرن�سي 
قد  الذي  هانيكه  مايكل  النم�سوي  للمخرج  اإند" 
الثالثة.  الذهبية  �سعفته  العمل  هذا  بف�سل  ينال 
ومن جنوم املهرجان اأي�سًا املمثلة جوليان مور 
التي �ست�سري على ال�سجادة احلمراء مل�ساركتها يف 
فيلم "واندر�سرتاك" لالأمريكي تود هاينز، �ساأنها 
على  يعول  الذي  هوفمان  دا�سنت  �ساأن  ذلك  يف 
النجم ال�ساعد يف ال�سينما امل�ستقلة يف نيويورك 
املخرج نوا باومباك )"ذي مريوفيت�ش �ستوريز"(. 
واأثار العمل االأخري ملخرج "فران�س�ش ها" مع فيلم 

جون- بونغ  اجلنوبي  الكوري  "اوكجا" للمخرج 
هو جداًل حتى قبل انطالق املهرجان. فقد اأعلنت 
الرائدة يف خدمات  "نتفليك�ش" االأمريكية  �رشكة 
البث التدفقي مع مئة مليون م�سرتك والتي نالت 
عمل  واأنتجت  االأمريكي  املخرج  فيلم  حقوق 
لن  العملني  هذين  اأن  اجلنوبي،  الكوري  املخرج 
مع  املحادثات  ف�سل  بعد  ال�ساالت  يف  يعر�سا 
املهرجان.  وقد ا�سطر املنظمون ب�سغط خ�سو�سًا 
من م�سغلي �ساالت ال�سينما، اإىل مراجعة القانون 
الداخلي ل�سنة 2018، اإذ بات يتعني على القائمني 
يتعهدوا  اأن  املناف�سة  يف  م�سارك  فيلم  اأي  عن 
اأ�ستاذ  وقال  الفرن�سية.  ال�ساالت  على  بتوزيعه 
لوران  ال�سوربون  جامعة  يف  ال�سينما  اقت�ساد 
دائم  موعد  على  "بات  كان  اإن مهرجان  كريتون 
مع املوا�سيع االإ�سكالية. لكن هذه املرة، نحن يف 
�سدد مو�سوع جديل كبري يتعلق بالهوية نف�سها 
التنازل.  اأحد  يريد  ال  املبارزة،  هذه  يف  لل�سينما. 
جائزة  منح  الوارد  غري  من  للم�سغلني،  بالن�سبة 
ال�ساالت.  يف  يعر�ش  لن  لفيلم  الذهبية  ال�سعفة 
اجلدل  هذا  �ساأن  ومن  الوجه".  ماء  حفظوا  لقد 
فرن�سي  ت�رشيع  �ساأن  يف  النقا�سات  تفعيل  اإعادة 
يفر�ش مهلة ثالث �سنوات بني عر�ش عمل ما يف 
ال�ساالت وبثه عرب من�سة الكرتونية للم�سرتكني. 
يف  اأخ�سائيني  بني  اأخرياً  حمادثات  وجرت 
القطاع بهدف تق�سري هذه املهلة غري اأنها باءت 
يف  امل�ساركة  ع�رش  الت�سعة  االأفالم  واإىل  بالف�سل. 
ال�سنة  هذه  كان  مهرجان  لرواد  ميكن  املناف�سة، 
اكت�ساف املو�سم الثاين من "توب اوف ذي اليك" 
من  الثالث  املو�سم  من  وحلقتني  كمبيون  جلاين 

امل�سل�سل ال�سهري "توين بيك�ش" لديفيد لين�ش.
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