
اضي تالحقنا مهما حـاولنا األبتعاد عنها ترسم ذكريات ا
في زوايا الـذهن رمـوزاً وصـوراً كـأنهـا تـدافع عن حـكـاياتٍ
خالـدة في صـفـحـات الروح. حـيـنـما كـنتُ طـفالً كـنتُ أنـظر
ـكن الـتالشي مـهـمـا حـدثت رياح الى والـدي كأنهُ جـبل ال
ـكن بـالـنـسـبةِ عـاصـفـة في مـحـيط سـنـوات الـطـفـولـة. هل 
للـطـفل أن يرى والـده يـذرف دموعـاً ? بـالنـسـبة لي في ذلك
ـــكـن احلــدوث إال أن أرى والـــدي يـــبكِ الـــزمن كل شيءٍ 
بحسـرة وخوف وألم ويـنطقُ بـكلمـاتٍ قلـيلة لم أفـهم معـناها
إال بعد أن حـطت عصـا ترحال عـمري عـلى سنوات الـفتاء.
ــكن أن تـزيــلـهــا أمـواج الــعـمــر الـهــادرة مـهــمـا صـورة ال
حــاولتُ وحــاولت. كــنتُ في الــســنــةِ الــتي ســبــقت دخــولي
درسة األبتـدائية ..أجـلسُ مرتبكـاً بقربهِ ألـتصقُ به كأنني ا
أخـــشـى الـــغــــرق في مـــحــــيط مـن أمـــواجٍ التــــرحم . أحـــد
قـربـ من تـلك الـبـقـعـة اخلـضـراء يـتـحدثُ الى أصـدقائـهِ ا
والدي يـحاول تـهدئـتهِ ويـتوعـد بتـحـطيم أي شـخصٍ يقـتربُ
ـتـواضعـة. والـدي يشـهق بـصـوتٍ مكـتوم منه ومن عـائـلتهِ ا
اذا يـحاول إرعـاب أطفالي ويقول بـاحلرف الـواحد (ولـكن 
في جنح الـليل ويـعمل ثـقـباً في جـدار الغـرفة الـطيـنيـة التي
ينـام فـيـها صـغـاري وأمـهم ويسـتـغل عـدم وجـودي في تلك
اللـيـلة ألنـني كـنتُ أعمـل في الوجـبـات اللـيـليـة. هل يـهددني
ة بالرحـيل من هذه الـقرية أم يـرسل رسالـة حتذيريـة جلر
لم أقتـرفـها أبـداً? حـسنـاً سـنرحل قـريـباً ونـترك صـداقـتكم
وعطـفكم وعنـايتـكم الرائـعة بـنا جـميـعاً. أتـمنى لـو واجهني
سح وأخبرني عن سر ذلك الـعمل الشـنيع ). راح والدي 
ــطـرز بــاألســود وأألبـيض – دمـوعه بــطــرف غـطــاء رأسه ا
الـشمـاغ- ويـحـاول أن يـسـيـطـر عـلى نـفـسه. طـفق صـديقه
الرائع  –صـافي- يـتـكـلم بـجـديـة ويـقـول بـاحلـرف الـواحـد
(سـيـد مـحـمــود..لن يـقـتـرب مـنك أحــد مـادامتُ أنـا أتـنـفس
الـهـواء. من يـجـرؤ علـى األقـتراب مـن صـغارك وأنـا أعـيش
على أرضِ هـذه الـقريـة. دع األمـر لي وسأتـصـرف بطـريـقةٍ
جتعل الـتـاريخ يـوثقـهـا يومـا مـا). وهـا أنا الـطـفل الصـغـير
أوثق كل شيء عـــلى مــســـمع ومــرأى الـــعــالم. كـــنتُ أقــلّبُ
نـظــراتي بـ صــديــقهِ وبـ والــدي وأتـعــجب عن ســر تـلك
ـكن أن يـذرف ـكن أن يـبــكيِ والـدي? هـل  الـدمـوع. هـل 
الدمـوع أي رجلٍ في عمـرِ والدي? الـدمـوع التلـيق بالـرجال
مهما كانت الـظروف..لكنه يبكـيِ اآلن. كان جسدي يرتعش
كجـسدِ عصـفورٍ صـغيـر سقط من أعـلى غصنِ شـجرة في
يومٍ عاصف. أنتهى اللقـاء وقَبَّلَ الرجل الطيب جب والدي
لكن جرحي الزال يـنبض حتى هـذه اللحـظة. بعـد عدة ليالٍ
حـدثتُ والــدتي عن ذلك األجــتـمــاع الـرهــيب. صـمــتت بـألم
وطــلــبت مــني أن أنــسى كل شـيء. بــعــد أن تــقــدم الــعــمـر
عـرفت سـر تـلك الـدمـوع . كـان الرجـل الـذي هاجـم صـغار
والدي في ليلةٍ حالـكة السواد يعشق شـقيقة صديق والدي
 –األرملـة- ويـتـمنـى الزواج مـنـهـا. كلـمـا تـقدم لـطـلب يـدها
رفضته بـعنف . كان والـدي يتـردد على بيتِ صـديقه مرات
ـرات أرافـقه في تــلك الـزيـارات. كـثـيــرة وكـنتُ في بـعـض ا
هـاجم أن تلك األرملـة يعشـقها والدي وهي إعتقـد الرجل ا
تـرفض بـسـبب ذلك عـلـمـاً أن والـدي كـان لـديهِ أربـعـة أوالد
كن أن يتزوج مرة أخرى ألنه كان ال يكاد وثالث بنات وال
ـوضوع وحـدث الصلح يوفر الـطعـام لعـائلـتهِ .  تسـوية ا
ـهـاجم طيـباً تـنـازعة. لـلتـاريخ كـان الرجل ا ب األطـراف ا
واجلميع يحترمه ألنه ينتمي الى أشراف القوم وأحد أبنائه
توسط أطالع من أعز أصدقائي . حـينمـا كنتُ في الثـالث ا
دروسي عــلى الــســدة الــتـرابــيــة الــقــريــبــة من الــبـيـت جـاء
ــهـاجم- قــادمــاً من بـيت صــديق والـدي  –كان –الـرجل ا
ذلك عام 1973 وكنتُ يـتيم األب ألن والـدي قد مات ودفن
البـسهِ الـريـفـيـة األنـيـقة في الـقـريـة الـبـعـيدة. وقـف قـربي 
ـزح معـي وكـأنه يـريد أن يُـثـبت لـي أنه يـحـبنـي وقد وراح 
نــسـي كل شيء. هـــو اليــعـــرف أنـــني أعـــرف كل شيءٍ عن
حكايتهِ مع والدي. احلق يُقال كنتُ أنظر في عينيهِ مباشرة
بـتـحــد وكـأنـني أريــد أن أصـرخ في جـههِ  –أنت من جـعل
دمـوع والـدي تـتـفـجـر- مَـدَّ يـدهُ وقـال لي  –سأقـرصك من
ذراعك وأجـــعـــلـك تـــبـــكي –بـــدون تـــردد قــــدمتُ له ذراعي
وصـرخـتُ بــقـوة  –أحتـداك إن جــعــلــتــني أذرفُ الــدمـوع.
ضــحك بــلــطفٍ شــديــد وقــال  –ســأنــتــزع قــطــعه من حلم
ذراعك- وراح يقـرصـني من ذراعي بـكل قوة  في اللـحـظة
األولى شعرتُ وكأن سكينـاً حادة تنفذ الى جسدي حاولت
الصـراخ بَـيْـدَ أنـني تـذكـرتُ دمـوع والـدي وقاومـت وقاومت
وقاومتُ حتى سـحب يده وهو يـنظر في عيـنيَّ بألم وعطف.
ـسح دمـوعه . تـركـني وحـيـداً أتـالم بـأقصى قبـلـني وراح 
درجات األلم. في الـلـحظـة الـتي صـار فيـهـا بعـيـداً ركضتُ
مسـرعاً وجـلستُ حتت أألشـجـار الكـثيـفة كي اليـراني أحد
وشرعتُ أبكَ بكل قـوة وأنا أردد بصـوت متقطع  – قرير
الـعـ يـاوالـدي حتت الـتـراب هـنـا في الـقـريـة الـبـعـيـدة لـقد
إنــتـصــرتُ عــلــيه  –مــســحتُ دمــوعي وأســرعتُ الى نــهــر
ـاء الـعذب الـفـرات أغـمس جـسـدي بـا
ـاء وظلت وأختـلطت آالمي بـأمواج ا
دمـوعي تــمــتـزج بــأعــذبِ مـاء المس
جـسـدي حــتى هـذه الـلــحـظـة . كـان
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الله شـقرون بحـفل باهـر حضره
ع جنـوم الــسـيــنـمـا بـعـض من أ
وفي لــفـتـة الــعـربــيـة والــغـربـيــة
تــقــديـر لــلــمــمـثــلــة الـتـي قـدمت
ـســرحـيـة الـعــديـد من األعــمـال ا
ــهـمــة والـتي والــسـيــنـمــائـيـة ا
ـــاضي قــررت تـــوفــيـت في آب ا
هرجان ترك مقعديها هي إدارة ا
وزوجــــهـــا شـــاغـــريـن يـــحـــمالن

اسميهما.
ـهرجـان نبذة عن وقدمت إدارة ا
شاركة في األفالم األربعة عشر ا
سابقة الرسمية ومنها خمسة ا
من إخـراج نـسـاء قـبل أن تـدعـو
ـمـثـلة رئـيـسـة جلـنـة الـتـحـكـيم ا
االسـكـتـلـنـديـة تـيـلـدا سـويـنـتون
ـســرح وإلـقـاء لــلـصــعـود عـلـى ا
كــلــمــة.وعــبــرت ســويــنــتــون عن
ـسابـقة سعـادتهـا بتـنوع أفالم ا
من الص إلى السعودية وقالت
(إن الــــســـيـــنـــمـــا هي الـــوســـيط
ثـالي لنـبـذ االختالفـات).وقالت ا
(السينـما في رأيي هي آخر أداة

ــكـــنــهــا أن تــعــلق اإلحــســاس
ـكـان وحتـطم كل مـا بـالـزمـان وا

.( يجعلنا مختلف
تنة ألنه أتيحت وأضافت (أنا 
لي فـرصة االنـضـمـام لـرفاقي من
كل أنحاء العالم كي نكتشف معا
األعــمــال الــقــادمــة من مــخــتــلف

القارات ونحتفي بها).
أعـــقب كــلــمــتـــهــا صــعــود بــاقي
أعضاء الـلجـنة ومنـهم اخملرجة
الــبــريــطـــانــيــة أنـــدريــا أرنــولــد
ـغـربي عـلي الـصـافي واخملـرج ا
ــمــثـــلــة الــفـــرنــســيـــة كــيــارا وا
ــنـتج مــاسـتــرواني والـكــاتب وا
واخملــــرج األســـتــــرالي ديــــفـــيـــد
ــســرح.ودُعـيت مــيــشـود عــلى ا
مثـلة األستـرالية احلـائزة على ا
جائزة األوسكار ناعومي واتس
الــتي حتل بــلـدهــا ضــيف شـرف
ـهــرجـان الــدورة احلـالــيـة مـن ا
ــسـرح وإعالن لـلــصـعــود عـلى ا

بدء الدورة رسميا.
واخـتُــتم احلـفل بــعـرض الــفـيـلم
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الديك الرومي يتصدر مائدة عيد الشكر االمريكي
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أصــبح عــيــد الــشــكــر األمـريــكي
نـاسبات (ثانـكس غيـفيـنغ) من ا
الــدولـــيـــة الــتـي يــحـــتـــفل بـــهــا
الـكثـيـرون حـول العـالم. ويـشـهد
الـــكــثــيــر من الـــبــلــدان مــظــاهــر
االحـتفـال وإعـداد األطـعـمـة التي
يــشـتـهــر بـهــا هـذا الــعـيـد وهي
وجـــــــــبـــــــــة الـــــــــديـك الـــــــــرومي
باألسـاس.ويأتـي عيـد الشـكر في
رابـع يـــوم خــــمــــيس في شــــهـــر
تــــشـــريـن الـــثــــاني مـن كل عـــام.
ويـتـبـعه يـوم اجلـمـعـة الـسوداء
الـــــذي يـــــشـــــهـــــد أحـــــد أكـــــبــــر
التـخـفيـضات الـتـجاريـة على كل
الـــســلع تـــقــريــبـــا.واتُــخــذ قــرار
االحتفـال بعيـد الشكـر في جميع
الـواليــات األمـريـكـيـة كــمـنـاسـبـة
قــومــيــة في الــثـالـث من تــشـرين
األول عـــــــــــام 1863 مـن قِـــــــــــبـل
الرئـيس الراحـل أبراهـام ليـنكن

أثناء احلرب األهلية. 
وقـرر آنـذاك أن يــكـون االحـتـفـال
في 26 تـشريـن الثـاني مـن نفس
الـــعــــام. وجــــاء قــــرار لــــيـــنــــكن
اسـتــجـابـة لـلـكـاتــبـة الـصـحـفـيـة
ســـارة جــوزيـــفــا هـــايــلـي الــتي
طـالــبت عـلـى مـدار ثالثــ عـامـا
بـــجـــعـل عـــيـــد الـــشــــكـــر عـــيـــدا
قـومــيـا.واسـتــمـر حتـديــد مـوعـد
االحتـفـال بقـرار رئـاسي كل عام
حتى  تـثبـيته كـعيـد قومي في
عـهـد الـرئـيس الـراحل فـرانـكـل
روزفلت عام 1942 بعد قرار من
الـــكــونـــغـــرس عــام 1941. لــكن
الـــقــــصـــة وراء عــــيـــد الــــشـــكـــر
األمـريــكي لم تـكن دائــمـا مـصـدر
ـتـحدة وحـدة لسـكـان الـواليات ا
األمريكية إذ أن له جـانبا دمويا
بـسسب الـصـراعـات الـتي سالت
فــيــهــا دمــاء اآلالف من الــســكـان
سـتـعـمرات األصـليـ وسـكـان ا
الـبـريـطــانـيـة في الـقـرن الـسـابع

يالدي. عشر ا
فــــفـي عــــام 1621 أراد ســــكــــان
ــسـتــعـمــرات الـبـريــطـانــيـة في ا
بليموث االحتفال بعيد احلصاد
وخـرجـوا لصـيـد الـطـيـور إلعداد
عشـاء يـليق بـاالحتـفـال. وعنـدما
سمع السكان احملـليون الصوت
وكــانـــوا مـن قــبـــيـــلـــة اســـمـــهــا
وامبـانـواغ تـوافـدوا إلى أسوار
ــســتــعــمــرة وكـان عــددهم 90 ا
شخصـا في مقابل 50 من سكان
ــسـتــعـمــرة. واسـتــقـبل ســكـان ا
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ليوناردو
دي كابريو

{ بــاريس - وكـــاالت- بـــيــعت
لـوحـة فـنيـة نـادرة لـفولـفـجاجن
أمــاديـوس مــوتــســارت مــقـابل
اضي أربعـة ماليـ األربعـاء ا
في مـزاد بـفــرع دار كـريـســتـيـز
في باريـس لتـفوق بـفارق كـبير

ــســـتـــعــمـــرة وفـــود الــســـكــان ا
. وتـشارك اجلانبان في األصلي
أول مائدة مـعروفة لـعيد الـشكر
إذ جلب الـسـكان األصـلـيون حلم
الغـزالن وطُهيت أصـناف كـثيرة
مـن الــــــطـــــــيـــــــور واألســـــــمــــــاك

والقشريات واخلضروات.
وافـترش اجلـمـعـان األرض لـعدم
وجـود مـوائـد آنـذاك. واسـتـمرت
االحــتــفـاالت عــلى مــدار يــومـ

سُـمـعت فـيـهـمـا طـلـقـات الـنـيران
االحتـفالـية ونُـظمت الـسبـاقات
وقُــدمـت أصــنــاف مــتــنــوعــة من
اجلـعــة واخلـمـور.واســتـمـر هـذا
ـــشـــتـــرك كـل عــام االحـــتـــفـــال ا
وانـتـشـرت عـدوى االحـتـفـال إلى
ـــســــتــــعــــمـــرات اجملــــاورة في ا
مـاســاتـشـوسـيــتس وغـيـرهـا من
بـقـاع الـســاحل الـشـرقي.وجـاءت
ــلـك فــيــلــيب بــ عــامي حــرب ا
1675 و1676 لـتـضع حـدا لـهـذا
االحـــتــفــال إذ خـــاض الــســكــان
األصــــــلــــــيــــــون حــــــربــــــا ضــــــد

وال لهم. ستعمرين وا ا
وحـــصــــدت هـــذه احلـــرب أرواح
اآلالف من الـــســكــان األصـــلــيــ
ـــــئــــات مـن ســـــكــــان مـــــقــــابـل ا
ستعـمرات. ويعتـبرها البعض ا
حـــرب إبــادة عــرقــيـــة لــلــســكــان
.واسـتـمـرت احـتـفاالت األصـلـي
ـستـعمرات الـبريطـانية سكان ا
أو مــا عُــرف بـ (نــيــو إنــغالنــد)
بـــعـــيـــد الــشـــكـــر ســـنـــويـــا رغم
الـــــصـــــراعـــــات مع الـــــســـــكـــــان
ـسـتـعـمـرون . وأقــام ا األصـلـيـ
الـــصـالة لـــشـــكـــر الـــله عـــلى كل
الــنـعم مــثل حــصـاد احملــاصـيل
وانـــتــهــاء فـــتــرات اجلــفــاف أو
االنـتــصـارات الـعـســكـريـة (الـتي
كــانت بــاألســاس ضــد الــســكــان
األصـلـيـ ويــعـتـبـرهـا الـبـعض
حروب إبادة).وحتى يـومنا هذا
يـرفض الـبــعض احـتـفـاالت عـيـد
الــشــكــر ويـــعــتــبـــرونــهــا ذكــرى
لــــلـــــمــــجــــازر ضـــــد الــــســــكــــان
.وفـي عام  ?1798قرر األصـلـي
الـكـونـغــرس األمـريـكي أن يـكـون
قرار االحتفال متروكا لكل والية
بــعـد نــشـوب احـتــجـاجــات عـلى
ـــركــزيــة في تــدخـل احلــكــومــة ا
شـعيـرة ديـنيـة.كـما أن االحـتـفال
بــعــيــد الــشــكــر لم يــوافـق هـوى
ســـكــان الــنـــصف اجلـــنــوبي من
ـــتـــحـــدة.واعـــتُـــبــر الـــواليـــات ا
اإلصـــرار عــلى احـــتــفـــال قــومي

ثابة إشعال لفتيل لعيد الشكر 
توترات جديـدة بدال من أن يكون
شـاركة.وعـند فرصـة للـوحـدة وا
انتهاء احلـرب األهلية األمـريكية
في منتصف القرن التاسع عشر
وسيـطرة الشـمال عـلى اجلنوب
أصــبح عــيــد الــشــكــر مــنــاســبـة
قومية في عـموم البالد.ولم يغب
اجلـانب التـجـاري عن احـتـفاالت
عـيد الـشـكـر إذ أن قـرار روزفلت
بـتـثبـيت مـوعـد عـيد الـشـكـر كان
بــــهــــدف زيــــادة فــــتــــرة مــــوسم
ـيالد الـتــسـوق اخلـاص بـعــيـد ا

تـــقـــديـــرات الـــدار قــبـل الــبـــيع
والـتـي تـراوحت بـ 800 ألف

و1.2 مليون يورو.
ورُسـمت الـلــوحـة الـفــنـيـة عـام
1770 وهـي واحـــــــدة مـن أربع
لــوحــات فــنــيــة لــلــمــوســيــقـار

الـــشـــكـــر. وعـــادة مــــا يـــتـــوسط
ــائـــدة مع أصــنــاف جــانــبــيــة ا
أخرى من اللـحوم والبـطاطا.لكن
ــــكــــون األبــــرز غــــاب عن هــــذا ا
الـسـنــوات األولى من االحـتـفـال.
ـستـعمرات فعـند خروج سـكان ا
للـصيـد كانـوا يسـتهـدفون البط
واإلوز الـــــبــــري وغـــــاب الــــديك
ــشـهــد آنــذاك.لـكن الــرومي عن ا
االختيار وقع على الديك الرومي
الحقا بعـد تعميم االحتـفال بعيد
الـــشــــكـــر فـي الـــقــــرن الــــتـــاسع
عــشـــر.واخــتــيـــر الــديك الــرومي

أُدخــلـت فــكــرة االســتــعــراضــات
ـــواكب إلى االحـــتـــفـــال. كــان وا
أشهرها في فيالدلفيا عام 1920
حيث شارك 50 شخـصـا وظـهر
شخص يرتدي زي بابا نويل في
ـوكب ـوكب.كــمـا بــدأ ا نــهـايــة ا
األشــهـر الــذي يُـقــام في مـديــنـة
نــــــيـــــويــــــورك في عـــــام .1924
ـــــنـــــاطـــــيــــد واســـــتُـــــخـــــدمـت ا
والــبـالــونـات الــكـبــرى مـنــذ عـام

1927.
ــشــوي ويُــعـــد الــديك الـــرومي ا
ـــكــون األبــرز في مـــائــدة عــيــد ا

بــحــيـث يــبــدأ مــبــكــرا. حــتى أن
روزفلت في بعض الـسنوات قرر
أن يــــكــــون عـــيــــد الــــشــــكــــر في
اخلـــمــيـس الــثـــالث من تـــشــرين
الـــــثـــــاني.ومـع الـــــوقـت خـــــفت
الـعـنـصــر الـديـني من احـتـفـاالت
عـيد الـشـكر لـيـكـون أكثـر شـموال
للمـهاجـرين من جميع الـديانات.
وبـدأت تـظــهـر احـتـفـاالت أخـرى
أكثـر علـمانـية مـثل إقامـة مباراة
كرة قدم أمريـكية بـ فريقي ييل
وبـــرنـــســـتـــون عــام 1876. ومع
نـــهــايــة الــقــرن الـــتــاسع عــشــر

نظرا حلـجمه الكـبير الـذي يكفي
عشاء لعـائلة كامـلة. بجانب عدم
االحتيـاج له للتـفريخ واحلصول
على البيض مـا جعل سعره أقل
نسبيا. وتضم مـائدة عيد الشكر
أنـــواعــــا أخــــرى مـن الــــلــــحـــوم
ــــــشـــــويــــــة والــــــبـــــطــــــاطـــــا ا
شوية واحللوى واخلضروات ا
الــــتـي يــــدخل الـــــيــــقـــــطــــ في
مــكــونــاتــهــا.ويــســتــمــر الــبــيت
األبيض في تـقليـد سنـوي بجلب
ديـكــ لـيـعـفـو عـنــهـمـا الـرئـيس
بحـيث ال يُذبـحا في عـيد الـشكر.
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النمساوي رُسـمت أثناء حياته
وال تــزال جــزءا من مــجــمــوعـة
خاصـة. وهي منسـوبة لـلرسام
اإليـــطـــالي جـــيـــامـــبــيـــتـــيـــنــو
تــشـيـنـارولي.وتـصـور الـلـوحـة
رسـومـة على قـماش الـزيتـيـة ا

! األمـريــكي أخـرجــوا الـســكـاكـ
(نـــايــفـــز أوت) لــلــمـــخــرج ريــان
جونـسون وبطـولة دانـييل كريج
وجـــيـــمي لي كـــيـــرتس وكـــريس
إيـفــانـز وتـدور أحــداثه في إطـار
ـة قـتل يُـعـهد بـولـيـسي عن جـر
إلى محقق مخضرم (كريج) بحل

طالسمها.
هرجان هذا العام 98 ويعرض ا
فـيـلمـا من 34 دولـة مـوزعة عـلى
ـسـابـقة أقـسـام مخـتـلـفـة مـنهـا ا
الـرسـمـيــة وبـانـورامـا الـسـيـنـمـا
ــغــربــيـة وســيــنــمـا اجلــمــهـور ا
الــنـاشئ وعــروض جــامع الـفــنـا
بـــاإلضــــافــــة إلى قــــسم تــــكـــر
الــســيــنـــمــا األســتـــرالــيــة الــذي
ســـيــشـــهـــد عــرض 25 فـــيــلـــمــا
مثل وحضور العـدد ذاته من ا
ــــــنـــــتــــــجـــــ واخملــــــرجـــــ وا
ـــقـــرر أن .ومن ا األســـتــــرالـــيـــ
تـــســتــمـــر الــدورة احلـــالــيــة من
ـــهـــرجـــان حــــتى الـــســـابع من ا

كانون األول اجلاري.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ مــراكش  –وكــاالت - افـــتــتح
راكش هرجان الدولي للفيلم  ا

دورته الــثــامـنــة عــشـر اجلــمــعـة
اضية بتوجيه التحية للممثلة ا

ـغـربـيـة الـراحـلـة أمـيـنـة رشـيد ا
ـسـرحي عـبد وزوجـهـا الـكـاتب ا
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{ سـاو بــاولـو  –وكـاالت - قـال
الــرئـــيس الـــبـــرازيـــلي جـــايـــيــر
بـولـسـونـارو (إن جنم هـولـيـوود
لـــيـــونـــاردو ديــــكـــابـــريـــو مـــول
احلرائق التي تشتعل في غابات
طيرة) دون تقد أي األمازون ا
دلـيـل في أحـدث هــجــوم من قـبل
الــزعـــيـم الــيـــمـــيـــني فـي إلـــقــاء
ـسـؤولـيـة عن حـرائق الـغـابات ا

والتي أثارت قلقا دوليا.
وكان بـولسـونارو يـعلق عـلى ما
يبدو عـلى منـشورات في وسائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي تـقول (إن
ي لـلحياة البرية الصندوق العا
قــــد دفـع أمــــواال من أجل صــــور
التقـطها رجـال إطفاء مـتطوعون
يـفــتـرض أنـهـا اسـتــخـدمت بـعـد
ذلك من أجل جــمـع تـبــرعــات من
بـيـنـهـا تـبـرع قـيـمـتـها 500 ألف
دوالر قــدمه ديـــكــابــريــو). ونــفى

ي لـلحياة البرية الصندوق العا
تلـقيه مسـاهمـة من ديكـابريو أو
حــصــوله عــلى صــور من رجـال

اإلطفاء. 
وقــــال بـــولـــســــونـــارو خالل
تصـريـحات مـقـتضـبـة أمام
قصـر الـرئـاسة  لـيـوناردو
ديـــــكــــابــــريـــــو رجل رائع
أليس كذلك? أعطى أمواال
حلـــرق األمـــازون. ونـــفى
ديــــكــــابـــــريــــو تـــــبــــرعه
ي لــــلـــصــــنـــدوق الــــعـــا
للحيـاة البرية. وقال في
بــــــــيـــــــــان (إن شـــــــــعب
الـــبــرازيل يـــعــمـل عــلى
إنـقــاذ تـراثه الـطــبـيـعي
ول والثقافي. ولكن لم 
ـســتـهـدفـة ـنــظـمـات ا ا
عــــــــــلـى الــــــــــرغـم مـن
اسـتـحـقـاقـها الـدعم).

موتسارت في سن الثالثة عشر
بشـعر مـستعـار ومعـطف أحمر
وهو يعـزف على القيـثارة فيما
ــوســيــقــيــة تــظــهــر الــنــوتــة ا
بـتـفـاصـيــلـهـا عـنـد حـافـة إطـار

اللوحة فحسب.
وقالت أسـتريد سـنتنـر رئيسة
ة في فرع قسم اللوحـات القد
ـــزادات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة دار ا
بــبـــاريس في تــصـــريح (األمــر
ـثـير لـلغـايـة في هـذه اللـوحة ا
ــوســيــقــيـة. في هــو الــنــوتـة ا
الــواقـع إنـهــا لـم تُـعــرف إال من
خالل تـــلك الـــلــوحـــة لــذا قــال
ــــتــــخـــصــــصــــ في بــــعض ا
ـا من أعمال وسيـقى إنها ر ا

موتسارت نفسه).
وكـــان مــــوتـــســــارت وقت رسم
الــلــوحـة يــتــنـقـل في إيـطــالــيـا
حــيث واصل تــعــلــيــمه الــفــني
وكـان يـقـيم حـفـالت مـوسـيـقـية

في أنحاء ذلك البلد.
ورسمت هذه اللوحة بطلب من
ــســؤول بــيــيــتــرو لــوجــاتي ا
الـعـام عن الضـرائب في مـديـنة
الـــبـــنــــدقـــيـــة والـــذي شـــاهـــد
موتسارت وهو يعزف في حفل
ـــديــنــة فــيـــرونــا في كــانــون

الثاني عام 1770.
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 داخـل مـــســــتــــشـــفـى لألمـــراض
الـنــفـسـيـة تـتــشـارك ثالث نـسـاء
غـــرفــة واحــدة بـــعــدمـــا ســقــطن
ضـحيـة لالكـتـئـاب وخالل رحـلة
عالج قـــصــيـــرة يالمس الــفـــيــلم
غربي (نساء اجلناح ج) بعضا ا
من الـــقـــضــايـــا االجـــتـــمـــاعـــيــة
ـسكـوت عـنهـا عـبـر حكـايـاتهن ا
بينـما عـلى اجلانب اآلخر يـبلور
قــيـمـة الــصـداقــة وكـيف تــصـبح
طــــوق جنـــاة فـي عـــالم تــــشـــتـــد
قـسـوتـه. الـفـيـلم بــطـولـة أسـمـاء
احلـضـرمـي وجـلـيـلـة الــتـلـمـسي
ــان مـــشــرافي ور فـــتــحي وإ

وفــــاطــــمــــة عــــاطـف ونــــســــرين
الــــراضي وكــــنـــزة فــــريـــدو ومن
إخـراج مــحـمـد نـظــيف في ثـاني

فيلم روائي طويل له.
تـنـطـلق أحـداث الفـيـلم من داخل
ـسـتـشـفى األمراض اجلـناح ج 
ديـنة الـدار البـيضاء النـفسـية 
حــيث آمــال الــتي فـقــدت ابــنــهـا
الوحيد فـي حادث وتلوم نـفسها
طوال الـوقت على ذلك وابـتسام
التي خدعتها أمها وزوجتها من
رجل مثلي اجلنس بـعدما أخفت
عنهـا حقيـقته ور الفـتاة التي
تـعـرضت لالعـتـداء اجلـنـسي من
والـدهـا وعـنـدمـا جـاهـرت بـاألمر

وقف اجلمـيع ضـدها حـتى أمـها
شهدت ضدها باحملكمة.

ورغم الـــصــورة الـــنــمــطـــيــة عن
ـثل غــالـبـيــة أطـقم الــتـمــريض 
ــســتـشــفــيــات من قــسـوة هــذه ا
رضى وغـلظـة في الـتـعامـل مع ا
ــوذجـا يــقــدم مــخــرج الــفــيــلم 
حــنــونــا مــتـعــاطــفــا يــتـمــثل في
ـمـرضـة حــلـيـمـة الـتي تـسـاعـد ا
الــثالثــة عــلى اخلــروج ســرا في
بعض اللـيالي لـلسهـر والترويح
عن أنـــفـــســهن. لـــكن حـــتى هــذه
ــرأة يــتــضح أنــهــا عــلـى شــفـا ا
االكتئاب بعـدما خدعها خـطيبها
وأخـــذ مــدخــراتــهـــا لــلــزواج من
أجنبيـة واحلصول على جـنسية
ـرض أوروبـيــة.وأمـام ضــغـوط ا
واجملـتــمع وأقـرب األقــربـاء عـلى
كل من األربـعة يـصـبح احتادهن
قــوة وتــتـــحــول صــداقــتــهن إلى
ــشـــاكل الــتي ـــعــظم ا مـــفــتــاح 
يــعـانــ مـنــهـا. وقـالـت مـنــتـجـة
الـــفــيــلـم رشــيــدة الـــســعــدي في
الـــنــدوة (إن الــفـــيــلم اســـتــغــرق
تـــصـــويــره 24 يـــومـــا وبـــلـــغت
تــكـــلــفـــته نــحــو 600 ألف دوالر
وجرى التصـوير بكـاميرات في
عــدة مـــواقع مــخـــتــلـــفــة مـــنــهــا
مـسـتــشـفى لألمـراض الــنـفـسـيـة
ومستشـفى عام ومدرسـة ثانوية

وكلية للفنون).

زاد لوحة الرسام موتسارت في ا

هرجان مثلة االسبانية ناعومي واتس تستعرض في ا ا


