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الجنس األدبي ... مقياس في تحديد هوية اإلبداع وتداخلها 
الأخري  الن�صف  يف  الن�صبي  الن�صيان  من  حقبة  بعد 
خطوة  الدبي  اجلن�س  يعرف  الع�رشين،  القرن  من 
اجلدد.  والنقاد  البنيويني،  اأبحاث  اأثارتها  متجّددة 
الأدب،  تاريخ  حول  مركزية  م�صائل  طرحت  اأبحاث 
والنقد الأدبي، والعالقات املتبادلة بينهما. وطرحت 
والأفراد  الطبقة  بني  بال�صلة  تتعّلق  فل�صفية  م�صائل 
الكلي  وبني  واملتعّدد،  الواحد  وبني  يوؤّلفونها،  الذين 
واجلزئي، وذلك ما نتبّينه يف كتاب الباحث الفرن�صي 
حممد  )ترجمة  الأدبية«،  »الأجنا�س  �صتالوين  اإيف 
اأن  يف  �صك  ل  للرتجمة(.  العربية  املنظمة  الزكراوي، 
النظر اإىل اجلن�س اأو النوع كالنظر يف النقد اأو التاريخ 
على  ا�صتغاله  يف  ويهديه  القارئ  ي�صاعد  الأدبي 
الن�صو�س فهمًا وحتلياًل، ل بل يذهب اإىل اأبعد من ذلك 
باعتماده طريقة عقالنية يف ت�صنيف النتاج الأدبي، 
اقتداًء مبا قام به اأر�صطو يف كتابه »فن ال�صعر« حيث 
اأو  املحاكاة،  اأ�صلوب  وفق  اأجنا�س  ثالثة  بني  مّيز 
ال�صاعر  فيه  يعرّب  الذي  الغنائي  ال�صعر  هي:  التمثيل 
اأو )الرواية( وفيه يتحّدث  عن ذاته، وال�صعر امللحمي 
يف  تتحّدث  �صخ�صياته  ويجعل  كراوية،  ال�صاعر 
ال�صاعر  فيختفي  امل�رشحية  يف  اأما  مبا�رش.  حوار 
بعد  عدة  حماولت  بذلت  امل�رشحية.  �صخ�صّيته  وراء 
الأجنا�س  لهذه  الأ�صا�صية  الطبيعة  لتبيان  اأر�صطو، 
الع�رش  يف  الكتاب  من  عدد  جّرب  وقد  الثالثة. 
ليفنت  الكال�صيكي، ومن بينهم هوبز يف ر�صالته اىل 
اأن يق�ّصم العامل اىل بالط، ومدينة، وقرية، وا�صتخل�س 
ال�صعر  التق�صيم وهي:  تتما�صى مع هذا  اأجنا�س  ثالثة 
وامللهاة(،  )الهجاء  ال�صاخر  الهجاء  و�صعر  البطويل، 
واأخرياً ال�صعر الرعوي. اأما الكاتب الإنكليزي اإي. اأ�س. 
)امل�رشحية،  ال�صعر  من  اأجنا�س  ثالثة  فوجد  دال�س 
احلكاية، الأغنية(، ثم انكّب على درا�صة كل جن�س على 
حدة، ليخرج بت�صنيف ثالثي جاء على النحو التايل: 
احلا�رش  املخاطب  �صمري  فيها  ويهيمن  امل�رشحية 
�صمري  عليها  ويهيمن  وامللحمة  امل�صارع(،  )الزمن 
ويهيمن  الغنائي  ال�صعر  املا�صي(،  )الزمن  الغائب 
فر�صت  امل�صتقبل(.  )الزمن  املفرد  املتكلم  �صمري 
ع�رش  التا�صع  القرن  فجر  يف  الرومنطيقية  املدر�صة 
الأدبية يعتمد  لالأجنا�س  الأوروبي ت�صوراً  الغرب  يف 
عليه حتى اليوم يف احلكم اجلمايل، معتربة اأن العمل 
اأي  بقواعد  يهتدي  ل  الذي  العمل  هو  الناجح  الأدبي 
وهما  اجلديدة  والرواية  ال�رشيالية  جاءت  ثم  جن�س. 
من اأهم احلركات التي و�صمت القرن الع�رشين لتق�صي 
على املوا�صعات الأدبية التي تنادي بثالثية اجلن�س، 
الكاتبة  جاءت  ثم  الأدبي.  الإبداع  حرية  اىل  وتدعو 
احلديث  الكاتب  اإن  لتقول  �صاروت  ناتايل  الفرن�صية 
بتقاليد  يقنع  يعد  فلم   ، ال�صك«  »ع�رش  يف  دخل 
ويف  جديدة.  اأ�صكال  اخرتاع  اىل  م�صطر  بل  اأ�صالفه، 
الفرن�صي جان  الناقد  بعدها  اأو�صح من  ال�صياق،  هذا 
التي كانت ت�صبط حدود الأجنا�س  القواعد  اأن  بولن 

التقنيات  اأ�رشار  وغزتها  الزمن،  بفعل  تاآكلت  الثالثة 
غزاها  والرواية  النرث،  غزاها  فالق�صيدة  املجاورة. 
ال�صعر، وامل�رشح ا�صت�صلم لغزوة الثنني. اتخذ م�رشوع 
احلديث  الع�رش  يف  الأدبية  الأجنا�س  بنية  زعزعة 
�صبيلني متا�صدين: فمن جهة تال�صت وجاهة اجلن�س 
املعروفة  الأجنا�س  اإزاء  ت�صكّلت  بحيث  بالتكاثر، 
التاريخي-  وال�صياق  الأذواق  تطّور  مع  وفاق  يف   -
م�صتقّلة،  �صغرية  واأجنا�س  خا�صة،  جديدة  اأجنا�س 
هذه  كرثة  ونالت  فرعية.  واأجنا�س  اأجنا�س،  واأ�صباه 
الكربى.  الأجنا�س  م�صداقية  من  وتفرّدها  الأجنا�س 
ت�صنيف  تاأّثر  اأو�صح،  وب�صورة  ثانية،  جهة  ومن 
النت�صار  دعاة  اأثارها  التي  باحلمالت  الأجنا�س 
ونبذ  بع�صها،  مع  مزجها  يف  وللحق  الإبداع،  حلرية 
من  ويزدريه  الأدب  يحتقر  املت�صّلبة.  الت�صنيفات 
عن  موروثة  اأجنا�س  ثالثة  يف  عنه  التعبري  يح�رش 
الأجنا�س  اإىل  اإ�صافة  ن�صاأت،  لقد  اليوناين.  املثال 
الثالثة، اأ�صكال اأدبية مل ياأخذها اأر�صطو يف العتبار، 
ول اأولئك الذين جاوؤوا من بعده، وهي الف�صاحة التي 
وثمة  حقيقيًا.  اأدبيًا  جن�صًا  الأحيان  بع�س  يف  عّدت 
والذي  الثالثة  الأجنا�س  يقابل  الذي  الأدبي  النقد 

يقول عنه الناقد الفرن�صي برونتيري »لي�س النقد جن�صًا 
اأو  امل�رشحية  ي�صبه  فيه  �صيء  ل  ال�صحيح،  باملعنى 
وهناك  كلها«.  الأخرى  الأجنا�س  يقابل  بل  الرواية 
الإن�صانية  العلوم  �صميم  يف  يدخل  الذي  التاريخ 
وكان  الأدب.  وبني  بينه  �صبه  ثمة  يكون  اأن  غري  من 
»الآداب  ي�صّمى  مبا  ملحقًا  الكال�صيكي  الع�رش  يف 
لأنه  �صنوها  اأنه  على  بالرواية  ويتعّرف  اجلملة«، 
يعمل مثلها على تظهري الوقائع، واأحيانًا يف خلطها 
وال�صرية  احلميمة،  اليوميات  وهناك  الأوهام.  مع 
الذاتية، واملذكرات، واملرا�صالت، وهي اأجنا�س فرعية 
الع�صور.  عرب  الطويلة  م�صريته  يف  الأدب  اخرتعها 
الكاتب احلديث مل يعد يراعي يف كتاباته مناذج  اإن 
حمّددة، كما يف الع�رش الكال�صيكي. فالكاتب احلديث 
اأّنه بعيد عن الأجنا�س  اإّل بـ »الكتاب«، كما  ل يعترب 
�صعراً كانت اأو م�رشحية اأو رواية، لأنه ياأبى الندراج 
حتت اأي جن�س من الأجنا�س، ول يعرتف لها بالقدرة 
على تعيني موقعه. مل يعد »الكتاب« كما يقول الناقد 
اأي جن�س كان،  الفرن�صي موري�س بالن�صو ينت�صب اىل 
بل كل »كتاب« اإمنا ن�صبته اىل الأدب وحده. ل �صك اأن 
الجتاهات احلديثة يف النقد الأدبي، ما عادت تهتم 

وا�صتبدلته  الأدبي،  للنتاج  ت�صنيفي  كمبداأ  باجلن�س 
بالن�س. والن�س الذي ي�صاغ من اأحرف اللغة وجملها، 
من  ميزج  كالم  اإنه  رواية،  اأو  م�رشحًا  اأو  �صعراً  لي�س 
تاأمالت  الأل�صنيون،  يقول  كما  لغويًا،  كتابته  خالل 
�صخ�صية،  واأ�رشار  اإتنوغرافية  باإ�صارات  فل�صفية 
غري  هو  وبذلك  لغوية،  واقتبا�صات  �صعرية  وذكريات 
قابل للت�صنيف اىل هذا اجلن�س اأو ذاك. الن�س ل ميكن 
التقاطه والت�صييق عليه يف حلقات اأية �صبكة بالغية. 
اإنه اإبداع، والإبداع ل يقا�س اأو يحّد. كما ي�صكل تداخل 
على  يعتد  مل  الذي  للمتلقي  �صدمة  الأدبية  الأجنا�س 
مثل هذا الأ�صلوب الكتابي الذي اختاره املبدع، حيث 
وفق  الن�صو�س  �صياغة  اإىل  ت�صعى  التقنية  هذه  اإن 
جمود  ك�رش  كبرية-  -بدرجة  يتبنى  حداثي  منهج 
التي  والرتيبة  ال�صارمة  القوانني  تلك  وقولبة  الن�س 
الكتابة  من  النوع  وهذا  املتلقي.  اعتادها  طاملا 
وامل�صمون،  ال�صكل  م�صتوى  على  مهارة  اإىل  يحتاج 
لإيجاد ن�س خمتلف يت�صكل يف منظومة ا�صتثنائية ل 
تن�صوي حتت مظلة جن�س واحد، بل ت�صم ر�صيداً من 
كالرواية  الأخرى،  والإبداعية  الأدبية  الأجنا�س  كل 
والدراما،  وال�صينما  امل�رشح  اأيقونات  مع  وتداخلها 

الفن  مع  اأو  الق�صيدة  مع  الق�صرية  الق�صة  وتداخل 
�صيكون هجينًا  الن�س  اأن مثل هذا  الت�صكيلي، مبعنى 
اأكرث  ليكون  الأحادي،  الأدبي  امل�صمى  من  متربئًا 
حترراً واأكرث انفتاحًا على ال�صفة الأخرى من الكتابة 
الأدبية. هناك اتهام وا�صح من ِقبل النقاد حول هذا 
التي  الفو�صى  حالة  يف  يتمثل  الكتابة  من  النوع 
حيث  الأدب؛  على  النوع  هذا  يرتكها  اأن  املمكن  من 
الكتابة فيه ل  تكاد مغيبة، ومنط  قد  الدللية  البنية 
فاإنه  وبالتايل  الأجنا�س،  هذه  كل  اندماج  ي�صتوعب 
والكاتب  ما.  حد  اإىل  وغام�صًا  مرتبكًا  ن�صًا  �صيكون 
الن�س الهجني ل ين�صاق  اأن هذا  الواعي يدرك متامًا 
اإىل هيمنة جن�س دون اآخر، بل ي�صعى اإىل تطويع لغته 
ونحن  الإبداعية.  الأجنا�س  تلك  قدر من  اأكرب  لت�صمل 
اإزاء متلقٍّ اأمنوذجي ومتيقظ لهذا الفن الإبداعي، يعي 
الكاتب  ي�صل  اأن  ميكن  اأجلها  من  التي  اخل�صو�صية 
حالة  اإبعاد  يف  ي�صهم  واأن  مفتوح،  اإبداعي  ن�س  اإىل 
التوج�س التي تعرتيه -اأي ذلك املتلقي- باعتبار اأن 
هوية مثل هذه الن�صو�س مائعة لدى �رشيحة اأخرى 
فكر  اإىل  باملتلقي  تنه�س  حتمًا  لكنها  القراء،  من 

نا�صج وتعددي.

بغداد_ متابعة

شاهين يطرح أولى رواياته عند القباني عمل انقالبّيدرويش يكتب عن ام كلثوم"زوجات أبي"
اأ�صدرت دار دلتا للن�رش؛ بالقاهرة؛ كتاب "زوجات اأبي" للكاتب ال�صحفي 
الذاتية  ال�صرية  بني  متزج  خمتلفة،  اأدبية  جتربة  يعد  والكتاب  عمر،  نبيل 
والكتابة الروائية واحل�س ال�صحفي، حتى اأنها حتمل ت�صنيفا غري مطروق 

وهو "رواية حياة".
ويتتبع املوؤلف يف الكتاب جانبا مما راأه عرب م�صرية �صحفية مهنية طويلة 
امتدت لأكرث من 40 عاما، م�صتعر�صا يف ذات الوقت مناذج ب�رشية لفتة 
ممن التقاهم يف حياته منذ الطفولة وحتى �صبابه واحرتافه ال�صحافة يف 
دوائر الأ�رشة والأ�صدقاء واملحبني وكيف كانت مثل هذه العالقات درامية 

وموؤثرة حتى اأنها تركت لديه اأثرا مل يزل قائما رغم مرور ال�صنوات.

اأ�صتمع اإىل )اأم كلثوم( كل ليلة، منذ كان اخلمي�س جوهرتها النادرة، و�صائر 
الأيام كالعقد الفريد. هي اإدماُن الوحيد. واإيقاظ البعيد على �صهيل فر�س 
فنظل  حدة  وعلى  واقفني،  فنطرب  مًعا  ن�صمعها  وجلام.  ب�رشج  ُترّو�س  ل 
ريح.  من  مرت  على  فنجل�س  باجللو�س  امللكة  لنا  تومئ  اأن  اإىل   .. واقفني 
ففي   .. وكمان  عود  اإىل  يحتاج  ل  �صحري  بوتر  مقطًعا  مقطًعا  عنا  ُتقِطّ
�صماء  هي  اهلل.  اأ�رشار  من  و�رش  كاملة،  واأورك�صرتا  اإن�صاد  جوقة  حنجرتها 
تزورنا يف غري اأوقات ال�صالة، فن�صّلي على طريقتها اخلا�صة يف التجّلي. 
تغيب يف قطرة  اأم  اإن كانت حت�رش  نعرف  اأر�س خفيفة كفرا�صة ل  وهي 

�صوء اأو يف تلويحة يد احلبيب. 

النقالبي. وهو �رشط ل  ال�رشط  الأ�صا�صي يف كل كتابة جديدة هو  ال�رّشط 
الكتابة  تغدو  ال�رشط،  هذا  وبغري  عليه.  امل�صاومة  اأو  فيه،  الت�صاهل  ميكن 
تاأليفًا ملا �صبق تاأليفه، و�رشحًا ملا انتهى �رشحه، ومعرفًة مبا �صَبق معرفته.
املحاكاة  ونقي�س  النقل،  ونقي�س  الن�صخ،  نقي�س  هي  احلقيقية  الكتابة 
الّن�صخة الأوىل التي لي�س  اأو الطباعّية. فالق�صيدة اجلّيدة هي  الزنكوفرافية 
هارٌب  وحيد  زمان  اأنها  يعني  بها.  لحقة  اأو  لها  �صابقة  ثانية  ن�صخة  لها 
الق�صائد  العام.  الوقت  الأزمنة. ووقت خ�صو�صي منف�صل كليًا عن  من كل 
التي تعجز عن تكوين زمنها اخل�صو�صي فت�صّب يف  الق�صائد  الرديئة هي 

الزمن العام. وت�صيع كما ت�صيع مياه النهر يف البحر الكبري.

"الربتقالة  بعنوان  �صاهني  طلعت  واملرتجم  ال�صاعر  روايات  اأوىل  حديًثا،  �صدرت 
�صاهني  طلعت  فاإن  النا�رش  وبح�صب  �صفحة.    117 يف  الرواية  وتقع  والعقارب"، 
ي�صطر يف هذه ال�صرية النرثية غري املعلنة جردا م�صغرا ملرحلة ح�صا�صة من حياته، 
مرحلة النظر للحياة من عند حافة �رشير باأحد م�صت�صفيات مدريد، وهل هناك اأكرث 
اإنه ن�س مراجعة نف�صية ميزج بني ال�صدق واحلرفية العالية  من املوت ومقاربته؟ 
التذكر والت�صاوؤل  الكتابة نف�صها يف ظل و�صع متاأزم، ومن ثم  يف ت�صخي�س حالة 
تو�صيف  �صرية  هو  الكتاب  بالغرائبية.   املغرقة  ومتتالياته  املوت  اإزاء  الوجودي 
لفرك ال�صداأ عن الذات بكل ما فيها من م�صاوئ وهفوات وتطلعات وخذلن وخوف 

من املجهول الكائن وراء ورم مهدد للحياة بحجم برتقالة.

الكتابةصدر حديثا طلعتمحمود

قراءة في كتاب

يف  �صدر  جديد  ديوان  عنوان  الن�صيان”  “اأهـز 
فرات.  با�صم  الرحالة  العراقي  لل�صاعر  القاهرة، 
كتبت  ا،  نرثيًّ ا  ن�صًّ واأربعني  واحًدا  الديوان  ي�صم 
يف  و2016،   2013 العامني  بني  ما  ن�صو�صه 
ال�صاعر  ارحتل  حيث  العامل؛  من  متعددة  اأماكن 
وقطر  والبحرين  ودبي  والأردن  العراق  بني  ما 
وال�صودان والإكوادور ونيوزيلندا. رغم تعدد الأمكنة 
العراق  بلده  ال�صاعر  ي�صتح�رش  بينها،  يرتحل  التي 
عتبات  يف  هذا  ويظهر  نافذة،  من  اأكرث  خالل  من 
“خيبة  مثل  عناوين  جند  حيث  الق�صائد،  بع�س 
يعرب  “جلجام�س  خريان”،  بن  “اأُذينة  جلجام�س”، 
على  واملطلع  بابل”.  باأ�صاطري  “اأُغريهنَّ  الأنديز”، 
هذا  على  ب�صهولة  يعرث  ال�صابق  فرات  با�صم  �صعر 
ال�صاعر  اأن  الديوان  هذا  يف  اجلديد  لكن  امللمح، 
اأو�صع  هو  الذي  احلب،  باب  طرق  احلزين  الرحالة 
اأبواب ال�صعر العربي، يف ع�رش احلزن العربي، لعل 
العا�صق  ال�صاعر  الأحزان. ي�صتعمل  احلب مي�صح تلك 
قبيل  من  احلب  عن  التعبري  يف  متنوعة  مفردات 
معجم قتيل الع�صق الذي توارثناه، اأو قتيل اجلمال، 
حني  للحبيب  الُق�صوى  احلالت  عن  يعرب  الذي 
ط  يتمكن منه احلب. ففي ق�صيدة بعنوان “قتيٌل تورَّ
“الرازقي”  ال�صاعر  فيها  يذكر  اإليك”،  النظر  يف 
ير�صم  كما  الُفّل-  لزهرة  العراقية  الت�صمية  -وهي 
الع�صق  حالة  عن  املعربة  اجلمالية  ال�صور  بع�س 
وبالنظر  ب�صوتها  بها؛  مهوو�ًصا  املحبوبة،  جلمال 
ال�صاعر  ا�صتدعى  و�صفائرها.  �صعرها  خ�صالت  اإىل 
يف هذه املجموعة ال�صعرية، اأكرث من مرة، �صخ�صية 
احلاكم  ذلك  جلجام�س؛  ملحمة  اأو  جلجام�س، 
الرافدين،  بالد  جنوب  يف  عا�س  الذي  البابلي 
وكان ملًكا على مدينة اأوروك )الوركاء( يف حدود 
العام 2600 قبل امليالد اأو قبل ذلك بقليل، وحكم 
فرات  با�صم  �صاعرنا  كان  واإذا  عاًما.   126 مدة 
ومندجًما  زارها،  التي  ال�صعوب  باأ�صاطري  م�صغوًل 
وتقاليدها  ال�صعوب  تلك  لعادات  ورا�صًدا  معها، 
بل  القدمية.  البابلية  اأ�صاطريه  يحمل  يزال  ل  فاإنه 
تختلط  واأ�صاطريه  بوجدانهم  يختلط  وجدانه  اإن 
الأ�صطورية  الروؤية  من  مزيًجا  فنجد  باأ�صاطريهم، 
يف  القدمي  عملها  تعمل  تزال  ل  اأنها  يبدو  التي 
كان  فاإذا  ومتاعبها.  احلياة  �صغوط  من  التخفف 
ال�صاعر قد ظهرت اأ�صاطريه بو�صوح يف ق�صائد مثل 
“خيبة جلجام�س” اأو “جلجام�س يعرب الأنديز” اأو 
اأكرث يف  توغل  قد  فاإنه  بابل”،  باأ�صاطري  “اأغريهن 
ال�صعرية  املجموعة  هذه  بها  ختم  التي  ق�صيدته 
واأنكيدو  جلجام�س  لي�صتدعي  الثريان”  “م�صارعة 

مًعا؛ من ملحمة جلجام�س. 

اقتباس
 

كل ما اأعرفه اإين ل اأعرف �صيئًا.
 

�صقراط

جميلة انتي
وخرافية

اتيتي
من

عامل جمنون
تعاندين ظلمته

وت�صكنني معاناته
واذا ما اأ�رشقت �صم�صي
فاإنها تنبثق اول من 

اعماقك
لأنك الكون الذي يحتوي 

اأقمارنا و�صمو�صنا
وكلما اأ�صاء عقلك يف 

ظلمتنا
توهج يف عقولنا النهار

وكلما رق�صت اأحا�صي�صك 
على م�صارح اأحزاننا 

وخيباتنا
طربنا معك برغم انك�صارنا
واأعدنا �صياغة اأنف�صنا كي 

نكون يف املجال الذي 
تختارينه لنا .

اأوقدي �صعلة النور يف ليلنا 
الأغزر عتمة

�صريي نحو خمارج 
ال�صباحات

غني
لعل اجلراح تفرح
والأحزان تختفي

وانرثي ورود �صوتك .. 
كلمات ،

توقظ احلياة يف �صدور 
امليتني

هاهو جرحي يعانق 

ب�صمتك
فيتحول البكاء اىل غناء

هاهي عيني تعانق نظرتك
فيتحول املكان اىل ف�صاء 

بال حدود
هاهي النف�س بكل اوزارها 

وهمومها تتحدث اىل 
نف�صك عرب اأثري املفردات ،

فاأعود حملقا باأجنحة 
اخليال وقد ا�صتجمعت 

اأ�صالئي من براثن ال�صياع
قويل : كن حبيبي

كي : اأكون
قويل : كن �صديق املفردة

كي : اأطري
قويل : كن كيانا

كي : اأ�صري

سالم اليامي

ثقافة 

نكون أشعة أو ال نكون!مهرجان فينيسيا السينمائي الـ74: طروحات جديدة بكاميرا جامحة
و�صط اإجراءات اأمنية غري م�صبوقة اتخذتها ال�صلطات 
مهرجان  يقام  حيث  الليدو،  جزيرة  يف  الإيطالية 
ال�صينمائي الدويل، افتتحت الدورة الرابعة  فيني�صيا 
وال�صبعون، وم�صى الفتتاح دون وقوع اأية م�صاكل 
اأمنية تت�صبب فيها اجلماعات والتنظيمات امل�صلحة 
واجلمال  واحلب  الفن  على  احلرب  اأعلنت  التي 
والإبداع والعامل كله، وي�صتمر املهرجان كما ا�صتمر 
دائما، يحتفل بالإبداع ال�صينمائي وحركات التجديد 

يف ال�صينما العاملية.
مهرجان  من  وال�صبعون  الرابعة  الدورة  افتتحت 
بالفيلم  العام  لهذا  الدويل  ال�صينمائي  فيني�صيا 
باين  األك�صندر  للمخرج  “الت�صغري”  الأمريكي 
 ،)2013( “نربا�صكا”  ال�صينمائية  التحفة  �صاحب 
ولكن  الإن�صانية،  الكوميديا  طابع  يحمل  مثله  وهو 

من خالل ق�صة تدور يف عامل امل�صتقبل اخليايل.
من  عامل  خلق  يف  باين  األك�صندر  املخرج  يقرب 
يف  امل�صاهدين  من  فيلمه  مبو�صوع  البديع  اخليال 
واأعمارهم  واأهوائهم  العامل على اختالف م�صاربهم 

اأي�صا، دون اأن يتخلى عن م�صتواه الفني املعروف.
تواجه  التي  امل�صكالت  اأكرب  اإحدى  الفيلم  ويتناول 
�صكان كوكب الأر�س يف الوقت احلايل، هي م�صكلة 
من  هل  الفيلم  ويت�صاءل  الكبري،  ال�صكاين  الت�صخم 
خالل  من  رمبا  امل�صكلة  تلك  على  التغلب  املمكن 
ت�صغري  تكفل  حديثة  علمية  حلول  اإىل  التو�صل 
حجم  اإىل  املرء  حجم  ي�صل  بحيث  الب�رش  اأحجام 
داخل  العي�س  من  بالتايل  ويتمكن  ال�صغري،  اإ�صبعه 
ي�صتويل  ل  ال�صغرية،  احل�رشات  مبنازل  �صبيه  منزل 

على م�صاحة كبرية من الأر�س!
نالته  الذي  النجاح  نف�س  الفيلم  هذا  يلق  مل  رمبا 

يف  املهرجان  بها  افتتح  اأخرى  اأمريكية  اأفالم 
ل  “بريدمان” و”ل  مثل  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 
لند”، لكنه رمبا يكون قد �صمن له مكانا يف �صباق 
اأخرى من  اأو  اأي�صا جائزة  ورمبا  القادم،  الأو�صكار 
�صديدة  املناف�صة  كانت  واإن  املهرجان  هذا  جوائز 
يف  امل�صاركة  الثمانية  الأمريكية  الأفالم  بني 

م�صابقة فيني�صيا هذا العام.
كما لقي فيلم “اأرواحنا يف الليل” الذي يجمع بني 
فوندا  جني  هما  هوليوود  جنوم  اأكرب  من  جنمني 
وروبرت ريدفورد، اإعجابا كبريا من جانب اجلمهور 
والنقاد، وقد عر�س الفيلم يف �صياق التكرمي اخلا�س 

املهرجان،  من  الكبريان  النجمان  يناله  الذي 
بعدد  الفيلم  ملناق�صة  ال�صحايف  املوؤمتر  واحت�صد 
ريدفورد  جانب  اإىل  وح�رش  ال�صحافيني،  من  كبري 
الآن  يعمل  الذي  باترا  ريتي�س  الفيلم  وفوندا خمرج 
يف ال�صينما الأمريكية، وفيلمه هذا من اإنتاج �رشكة 

“نيتفليك�س”.
التقدم  املوؤمتر حتدثت فوندا كثريا عن هزمية  ويف 
التا�صعة  العمل وهي يف  العمر، واإ�رشارها على  يف 
حتب  امراأة  دور  يف  والظهور  عمرها  من  وال�صبعني 
ومتار�س احلب اأي�صا، وقالت اإنها التقت مع ريدفورد 
بن  لآرثر  “املطاردة”  فيلمي  يف  قبل  من  مرتني 
�صاك�س  جلني  احلديقة”  يف  و”حافية   )1966(
اإليه  كثريا  ومنجذبة  معجبة  كانت  واأنها   ،)1967(
واإىل �صخ�صيته، وقد مثال معا دوري عا�صقني �صابني 
الآن ميثالن معا دوري  الثاين، وها هما  الفيلم  يف 

عا�صقني م�صنني يف “اأرواحنا يف الليل”.
واأ�صافت فوندا اأنها قامت موؤخرا بدور امراأة يقع يف 
اإنتاج  من  تلفزيوين  م�صل�صل  يف  رجال  ثالثة  حبها 
لدوره  ريدفورد  على  فوندا  واأثنت  “نيتفليك�س”، 
اأنتج  اإنه  وقال هو  تاأ�صي�س مهرجان �صندان�س،  يف 
فيلم “اأرواحنا يف الليل” لكي تتاح له فر�صة العمل 
معا،  ظهورهما  منذ  �صنة   47 بعد  فوندا  مع  جمددا 
اأعلن  قد  العمر 81 عاما  البالغ من  ريدفورد  وكان 

العام املا�صي نيته اعتزال التمثيل.
-الذي  دويري  زياد  اللبناين  املخرج  ان  حني  يف 
املهرجان-  م�صابقة  يف  “الإهانة”  فيلمه  ي�صارك 
والرعب،  الإثارة  اأفالم  نوع  من  فيلما  �صيخرج 
يروي ق�صة خيالية عن رحلة عدد من امل�صتك�صفني 
ال�رشيرة،  الأ�صباح  لظهور  يتعر�صون  اأ�صرتاليا  يف 
من  ولكن  بالإنكليزية،  الأول  فيلمه  هذا  و�صيكون 

الإنتاج الفرن�صي.
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