
الثالثاء 24 مايو 2011
59

براد پيت في »شجرة احلياة«املخرج الدمناركي نيكوال ويندينج يتلقى التهنئة بعد فوزه املخرجة الفرنسية لوبيسكو سعيدة بجائزتها

سعفة »كان« الذهبية حتط على »شجرة احلياة«
نازي يتفه���م اآلن موقف هتلر 
وسياس���ته: »لقد ولدت أملانيا 
واكتشفت أنني كنت نازيا وهذا 
منحني بعض الس���عادة.. ماذا 
أستطيع أن أقول؟ أتفهم هتلر 

وأتعاطف معه قليال«.
وقالت دانس���ت فور تلقيها 
اجلائزة »ي���ا له من أس���بوع 

مثير«.
املمث�ل����ة  وأش����������ادت 
األميركي���ة بف��ون ترييه »أري��د 
أن أشك���ر الرس ملنحي الفرصة 
ألك���ون جريئ���ة للغاي��ة وحرة 

في ه���ذا الفيلم«.

الوثائقي الساخر

وكان آخر االفالم األميركية 
التي ف���ازت بجائزة الس���عفة 
الذهبي���ة املرموقة ه���و الفيلم 
الوثائقي الساخر للمخرج مايكل 
مور »فيهرنهايت/11 9« وذلك في 

عام 2004.
وأخرج ماليك خمسة أفالم 
فقط منذ ظهوره في عالم السينما 
العالمية ع���ام 1973 بدءا بفيلم 
االراضي الوعرة »بادالندز« الذي 
نال إشادة كبيرة ويروي قصة 
زوجين يتورطان في موجة من 

جرائم القتل.

ايام من السماء

وفي ع���ام 1979، فاز ماليك 
بجائزة أفضل مخرج عن فيلم 
الذي  السماء«  الثاني »أيام من 
تدور أحداثه ف���ي أوائل القرن 

العشرين في تكساس.
أكد  وفي مؤتم���ر صحافي، 
أعضاء فريق لجنة التحكيم أن 
التشكيلة القوي���ة لألف��الم خالل 
الرئيسية للمهرجان  المسابقة 
أدت إلى وج���ود مناقشات عميقة 

للغاية حول توزيع الجوائز.
المخرج���ان  وتقاس�������م 
البلجيكيان ج���ان بيير ولوك 
الترك���ي  داردي���ن والمخ���رج 
نوري بلج���ي جيالن »الجائزة 
الكبرى«، وهي ثاني أرفع جوائز 

المهرجان.

الطفل ذو الدراجة

الش���قيق���ان  وحص��������ل 
البلجيكي����ان على تلك الجائزة 
عن فيلمهم���ا »الطفل ذو الدراجة« 
الذي يتن�������اول معان���اة فتى 
يبلغ عم���ره 12 عاما ويريد أن 
يرى والده الذي تركه في أح���د 
المالج���ئ وتنش���أ لدى الطفل 
مشاعر متناقضة بين الغضب 

الشديد والحب الشديد.
كما شاركهما المخرج التركي 
جي������الن تل���ك الجائ���زة عن 
فيلم�����ه »ح���دث ذات مرة في 
األناضول« عن قصة ضب����اط 
شرطة يتتبعون آثار جريمة قتل، 
غير أن أحداث الفيلم ال تتعلق 
كثيرا بقصة القتل قدر تعلقه�����ا 
بإلقاء الضوء على االهتمام����ات 
الراس���خة التي تس���يطر على 
الحي���اة السياس���ية في مدينة 

صغيرة بتركيا.

الت���ي أدلى بها املخرج بش���دة 
ويدينها، ويعلن أن الرس فون 
ترييه شخصية ممنوعة وهذا 

القرار نافذ منذ هذه اللحظة«.
وهذه هي أول مرة على االطالق 
التي يواجه فيها مهرجان كان مثل 
هذا املأزق على مدى تاريخه الذي 

ميتد ألربعة وستني عاما.
وكان املخرج صرح قائال إنه 

الدمناركي  تصري���ح املخ���رج 
الرس فون ترييه فرض حظر 

على املخرج.

منبر تعبير

وأصدر املجلس بيانا قال فيه 
»إن مهرجان كان طاملا سعى ألن 
يكون منبر تعبير حر، لكنه ال 
يسعه إال أن يشجب التصريحات 

فقدت عقلها م���ع اقتراب نهاية 
العال���م. وكان ق���د تفج���ر في 
األي���ام األخيرة خالف هز أرجاء 
املهرج���ان وأحدث أصداء قوي��ة 
جراء تصريح للمخرج الدمناركي 
الرس ف��ون ترييه قال فيه مازحا 

انه يتعاط��ف مع النازية.
وقرر مجلس مديري مهرجان 
كان بعد اجتم���اع طارئ عقب 

مثلنا جميعا«.
وأض���اف قائ���ال إن ماليك 

»خجول للغاية«.
أما جائزة أفضل ممثلة، فكانت 
املمثل���ة األميركية  من نصيب 
كريستني دانست، عن دورها في 
فيلم »احلزن االكتئابي« للمخ��رج 
فون ترييه، ويروي قصة ام��رأة 
تدهورت حالتها النفسية إلى أن 

كان � وكاالت: ف���از املخرج 
األميركي تيرنس ماليك، بجائزة 
السعفة الذهبية ألفضل فيلم في 
مهرجان كان الس���ينمائي لعام 
2011، عن فيلمه »شجرة احلياة« 
الذي يروي قصة أسرة من الغرب 
األوسط األميركي في خمسينيات 

القرن املاضي.
وجرت منافسة بني 20 فيلما 
من بينها الفيلم الفائز »شجرة 
الس���عفة  احلياة« على جائزة 
الذهبية، التي تعد إحدى أرفع 
اجلوائز في املجال السينمائي.

وقال املمثل األميركي املخضرم 
روبرت دي ني���رو الذي ترأس 
جلنة التحكيم التي تضم تسعة 
أعضاء »لقد ش���عرنا بأن حجم 
وأهمية ومغزى )الفيلم( تتالءم 

مع منحه اجلائزة«.

الغائب الحاضر

ولكن املخرج األميركي ماليك 
امليال الى العزل���ة والبالغ من 
العمر 67 عاما لم يكن حاضرا 

لتسلم اجلائزة.
ونادرا م���ا كان يقبل ماليك 
بإجراء أي مقاب���الت صحافية 
معه خالل مسيرة حياته املهنية 
احلافلة باألعمال السينمائية التي 

متتد ألكثر من أربعة عقود.
وقال بيل بوهالد، أحد منتجي 
الذي تس���لم اجلائزة  الفيل���م 
بالنياب���ة عن ماليك خالل حفل 
تسليم اجلوائز »أعلم أنه يشعر 
بس���عادة غامرة بهذه اجلائزة، 

الفائزون بجوائز املهرجان في لقطة تذكارية

روبرت دي نيرو: »القرارات كانت صعبة«

..و»هلق لوين« مينح لبكي جائزة »فرنسوا شاليه«

٭ أفض����ل مخ����رج: الدمناركي 
نيكوال ويندينج ريفن عن فيلم 

»درايف« )القيادة(.
الفرنسي جان  ٭ أفضل ممثل: 
دوجاردين ع����ن دوره في فيلم 

»ذي أرتيست« )الفنان(.
٭ أفض����ل ممثل����ة: األميركية 
كريسنت دانست عن دورها في 
الدمناركي «ميالنكوليا«  الفيلم 

)كآبة(.
٭ أفضل سيناريو: اإلسرائيلي 
جوزيف سيدار عن فيلم »حيرات 

شوالمي« )هامش(.

تصويره في وقت قياس����ي دام 
ثالثة أشهر ليتمكن من املشاركة 
في املهرجان. وكلف الفيلم أربعة 
ماليني يورو. وتدور القصة حول 
النس����اء يحاولن  مجموعة من 
تخطي االنقسامات الدينية التي 
ولدتها احلرب األهلية ويسعني 
إلى إلهاء رجالهن عن إثارة الفتنة. 
واعتمدت لبكي على ممثلني غير 
محترفني أدوا أدوارهم ببراعة ال 
ت����دل على عدم خبرتهم في هذا 
املج����ال. ممثلون يتحركون في 
ديكور طبيعي ويخدمون قصة 
جتتمع فيه����ا الدراما املمزوجة 
بكوميديا رقيقة تصل في بعض 
األحيان إلى حد الهزلية الطريفة. 
وتشارك نادين لبكي للمرة الثانية 
في مهرجان كان بعد فيلمها »سكر 
بنات« الذي عرض ضمن فعالية 
»نصف شهر املخرجني« في سنة 
2007. ورافق نادين لبكي زوجها 

املؤلف املوسيقي خالد

ماليك، عن فيلم����ه »تري أوف 
اليف« )شجرة احلياة(.

٭ اجلائزة الكبرى: املخرج التركي 
نوري بلجي جيالن عن فيلمه 
»بير زامانالر انادولو دا« )حدث 

ذات مرة في األناضول(.
٭ اجلائ����زة الكبرى: املخرجان 
البلجيكيان ج����ان بيير ولوك 
داردين عن فيلمهما »لو جامان 
أو فيلو« )الطفل ذو الدراجة(.

٭ جائزة جلنة التحكيم: املمثلة 
الفرنسية مايوين لو بيسكو عن 

فيلم »بوليس«.

الغربية«، و»فرانسوا  »بيروت 
شاليه« هو أحد نقاد ومؤرخي 
الفرنسية، وقد توفي  السينما 
عام 1997. »وهل����ق لوين« هو 
الفيلم العربي الوحيد املشارك في 
مهرجان كان السينمائي. وأنهت 
اللبنانية نادين لبكي  املخرجة 

كان � ا.ف.پ: ق����ال رئي����س 
جلنة حتكيم مهرجان كان املمثل 
االميرك����ي روبرت دي نيرو ان 
»اتخ����اذ الق����رارات كان صعبا 
اال انه كان علين����ا ان نختار«. 
واضاف املمثل االميركي خالل 
مؤمت����ر صحافي عق����ب اعالن 
الرابعة والستني  نتائج الدورة 
ملهرجان كان »ه����ذا ال ينتقص 
من قيمة االف����الم االخرى التي 
لم حتصل على جوائز، ميشال 
بيكولي كان رائعا في »هابيموس 
باب����ام«، وناني موريتي مخرج 
استثنائي«. واوضح دي نيرو 
وه����و مح����اط باعض����اء جلنة 
الس����عفة  التحكي����م بعد منح 
الذهبية لفيلم »تري اوف الي« 
لالميركي تيرنس ماليك »اتخاذ 
القرارات كان صعبا، لكننا نعتبر 
ان النتائج جتمع االفضل«. واكد 
املمثل البريطاني جود لو عضو 
اللجنة »حصلت نقاشات حول 
عدة افالم ومنها فيلم املودوفار 
فضال ع����ن »باتي����ر« و»املالذ« 
و»سليبينغ بيوتي« و»هابيموس 
بابام«. واضاف »العملية كانت 
معقدة وناقشنا مطوال وتوصلنا 
في نهاية املطاف الى نتيجة«. من 
جهة اخرى جاءت جوائز مهرجان 
كان السينمائي الدولي لعام 2011 
كالتالي: السعفة الذهبية ألفضل 
فيلم: املخرج األميركي تيرنس 

كان � إيالف: حازت املخرجة 
اللبنانية نادين لبكي  واملمثلة 
جائزة »فرنسوا ش����اليه« عن 
فيلمها األخير »وهلق لوين؟«.

ومتنح هذه اجلائزة في كل 
عام، ملخرج فيلم من نسج اخليال، 
يعكس واقعا معينا. وينقل الفيلم 
مشاهديه ببساطة وعفوية إلى 
عالم العالقات الدينية املتشعبة 
في الشرق، وبنينّ مانحو اجلائزة 
للفيلم أنه قصة خيالية عاملية 
به����ا رحيق من األم����ل املمزوج 
بالكثير من الواقعية. وتسلمت 
لبكي اجلائزة أمس السبت في 
حفل كبير حضرته وسائل إعالم 
عدة.يذكر أنه قد سبق منح هذه 
اجلائ����زة إلى عدد كبير من أهم 
مخرجي السينما العاملية منهم 
املخرج املصري يوسف شاهني 
عام 1999 عن فيلمه »اآلخر«، كما 
أنه سبق أن نالها لبناني آخر هو 
زياد دويري عام 1998 عن فيلمه 

روبرت دي نيرو في ختام املهرجان

نادين لبكي عاشقة الكاميرا


