
الـتابع الحتاد كـتاب روسـيا.وجاء في
يـدالـية حيـثـيات الـقـرار أن مـنحـهـا ا
جاء ”تقديرا لقيـمة أعمالها اإلبداعية
ـشـهـد واإلضـافـة الـتي قــدمـتـهـا في ا
الــثــقــافـي احلــديث ومــا تـــتــمــيــز به
أعـمــالـهـا مـن رؤيـة حـقــيـقـيــة لـلـروح

اإلنسانية.“
 وأشـارت الـكـاتــبـة إلى أن مـعـرفـتـهـا
بـالــلـغـة الـروسـيــة الـتي درسـتـهـا في
مـوسـكـو قـبل  30 سـنـة مـكـنـتـهـا من
ـبـاشــر مع الـقـراء الـروس الـتـفــاعل ا
وفــتــحت لــهــا مـســاحــات لــلــتـواصل
ـــشـــاركــــة في جلـــان حتــــكـــيم في وا
ــهــرجــانــات األدبــيــة ـــؤتــمــرات وا ا
ـشـاركـة في صـالـونـات أدبـيـة مثل وا
مـهــرجــان تــشــيــخـوف لـألدب.وقـالت
ـست اهــتـمــامـا من الــقـراء الـروس ”
باألدب العربي. لكن األعمال األدبية ال
تـصل والـفـرص تــكـون غـالـبـا فـرديـة
وغير مـتاحة للـجميع... األدب التركي
مــــثال أكــــثـــر انــــتـــشــــارا ألن هـــنـــاك
مــؤســســات تــروج له وتــشــجع عــلى
تــرجـمـته.“وعـبـرت عـن أمـلـهـا في أن
يكون إعالن عام ” 2020عام الـثقافة
ـصــريـة-الـروسـيـة “فـرصـة إلطالق ا
ــبــادرة لــلــتــرويج لألدب مــثل هــذه ا
ـصــريـة من خالل بـرامج والـثـقــافـة ا
دائـمـة لدعـم التـرجـمـة والنـشـر. وكان

ــصــري عــبــد الــفــتــاح الــرئــيــســان ا
يـر بـوت السـيـسي والـروسي فالد
قد اتـفقـا في قمـة انعـقدت في أكـتوبر
تــشــرين األول  2018عــلى أن يــكـون
ـــصــــريـــة  2020عـــام الــــثـــقــــافــــة ا
الروسـية.لعل أهم مـا الحظته الـكاتبة
من تــعــلــيــقــات الــقــراء الـروس عــلى
مـجمـوعتـها الـقصـصيـة أن كثـيرا من

الهموم مشترك
. قـالت ”اإلحـســاس بـالـهـمـوم واحـد.
ومــا اســتـطــعت أن أجــســده في هـذه
اجملــمـوعــة هـو الــشـعــور ومـا وصل
إلــيــهـم هــو الــشـــعــور رغم اخــتالف
ــشــكالت في اجملــتــمــعـ طــبــيــعــة ا
صري والروسي.“ومضت تقول إن ا
جــزءا من ذهــول الــقــراء الــروس هـو
ـرأة ”اكـتـشـاف اجملـتــمع الـشـرقي وا
ـــشــاكل واألحــاســيس خــصــوصــا. ا
واحـــدة وهي أحــاســـيس إنــســـانــيــة
مــشـــتــركـــة ومن ثم فـــإن اجملــمـــوعــة
ـســتـهم.“والحـظت أيــضـا تــشـابــهـا
عـوقـات التي كـبـيرا بـ الـعقـبـات وا
بـدعـون في يـعـاني مـنـهـا الـكـتـاب وا
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ـعـانـاة واحدة.“وأضافت  وقالت  ”ا
أن مبادرة عام  2020 قد تتيح أيضا
لــلــقــراء في مــصــر والــعـالـم الـعــربي
عـاصر االطالع عـلى اإلنـتاج األدبـي ا
لــلــكــتــاب الــروس وهــو إنــتــاج ثــري
ومبـدع لـكن نـقـله إلى الـلغـة الـعـربـية
تــأثــر بــالــتــحــوالت الــتي شــهــدتــهــا
روسيا.وستصدر قريبا ترجمة باللغة
ــانـيـة الـروســيـة وأخـرى بــالـلــغـة األ
لــروايـــتــهــا ( 104 الــقــاهـــرة) الــتي
صدرت عام  2016 وحظيت باهتمام
بـالغ في مـصر والـعـالم الـعـربي األمر
الــذي شـــجع األديــبــة الـــتي نــشــرت
مجموعتها القصصية األولى (فنجان
قـهـوة) في عام  2007 عـلى االنـتـقال
إلى كـتابـة الرواية.وسـتُطرح روايـتها
األحـدث (غيـوم فـرنـسيـة) في مـعرض
الـقـاهــرة الـدولي لـلــكـتـاب فـي يـنـايـر
كانون الـثاني. واستغـرقت كتابة هذه
الـرواية ثـالثة أعـوام سـافـرت خاللـها
ـتــحف احلـربي إلـى فـرنـســا وزارت ا
في بــاريس وقـرأت عـشــرات الـوثـائق
والكـتب التي تؤرخ لـلثورة الفـرنسية

واحلملة الفرنسية على مصر.
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اجتمـعت روبوتـات ملـونة ورواد فضـاء يرتـدون الدروع مع شـخصيـات بارزة من هـوليوود يـوم االثنـ في افتـتاح العـرض األول على مـستـوى العالم ألحـدث أفالم سلـسلة
حرب النجـوم  فيلم )ذا رايز أوف سـكايووكر(  وهـو الفيلم الـتاسع واألخير في هـذه السلسـلة من أفالم اخليال الـعلمي.وأغلـقت شركة والت ديزني مـجموعة مـبان كاملة
قرر أن يـبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم يوم اخلمـيس.وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة احلضور ومن في وسط هوليوود الستضافة العرض األول للفيلم ا
بيـنهم جنمـا سلـسلـة حرب النـجوم ديـزي ريدلي ومـارك هاميل عـلى البـساط األزرق حتت خـيمة ضـخمـة مصمـمة عـلى شكل حـظيـرة لسفن الـفضـاء حتت قبـة سماويـة تتألأل فـيها

النجوم.وحضر النجم هاريسون فورد الذي مثل شخصية هان سولو التي ماتت في فيلم (ذا فورس أويكنز) عام 2015 .
مثلة فـرانسيس مكدورماند.ويختتم فيلم (ذا رايز أوف سكايووكر) وحضر العرض كذلك جنوم لم يشاركوا في الفيلم األخير منـهم اخملرج ستيفن سبيلبرج واخملرج سبايك لي وا
ـصنفة ثاني أعـلى سالسل األفالم إيرادا على اإلطالق إذ حقـقت مبيعـاتها أكثر من  9.2مليار دوالر.وينـهي الفيلـم قصة بدأت قبل  42عاما السلسلـة التي حققت رواجـا كبيرا وا
ـلونة ومـجموعة من ـجموعـة من أجهزة الـروبوت الفضـائية ا ـشاهدين  نـتج جورج لوكـاس شخصـية بطل شـاب يحمل اسم لـوك سكايووكـر وأبهر ا في عام  1977عندمـا قدم اخملرج وا

احملارب طوال القامة وغيرها من الشخصيات الغريبة.

رسالة لوس اجنلوس
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احلاجة إلى هوية مجتمعية 

تعليـمية .. تـدعو للـتخلف والـتمسك
بـالـوهـم  وهـذا من األولـويـات الـتي
يـجـب أن نـنـتــبه لـهـا بــصـورة جـادة
ألنـهــا ال تـتــعـلق فــقط بـحــيـاتــنـا بل
ـسـتقـبل أجـيالـنـا القـادمـة . ولذلك
فـــإن عـــلـــيـــنـــا أوال حتـــديـــد مـــواقع
اخلـــــطـــــاب الـــــثـــــقــــافـي الـــــقــــد 
وخصوصا في منـتجنا الفني العام
وإلى أيـة هـاويـة يـنـزلق بـنـا إلـيـها 
ومـا هي األولـويـات الـتي يـنبـغي أن
نـعيـد منـاقشـتنـا مرة بـعد مـرة حتى
ـنهج الفـني القو الذي نصل إلى ا

ستقبل . يخدم ثقافة ا

فـرعيـة ..وسـتنـشـأ أفكـار ومـعتـقدات
تــأخــذا الــدين غالفــاً لــهـا .. وتــرسم
لـدى الـشـبـاب مـسـارات واجـتـهادات
خــاطـئـة .. وتــصـادر حـركـة شــعـبـنـا
وأمــتـنـا  ,وتـشـرعـن وحـدهـا إهـداف

حركة أجيالنا القادمة ..
إن مـــا نــعـــانـــيـه الــيـــوم مـن أزمــات
وجودية شاخصة ناجم في كثير من
األحـيـان عن سـوء خـطابـنـا الـثـقافي
وقــصــوره وتــشــتــته وعــبــثــيــته وال
مـسـؤوليـته وكـذلك اخلـطـاب الـديني
ــتــطــرف الـذي وجــد له مــنــابـر من ا
خالل قـنــوات فـضـائـيــة تـكـاد تـكـون

تعد الفنون اجلميلة بكافة أشكالها
وأصـنــافـهـا وطــبـيـعــتـهـا  نــتـاجـاً
ثـقـافــيـاً واجـتــمـاعـيـاً واقــتـصـاديـاً
راقـياً يعـبر عن الواقع  ويـتجاوزه
إلى األفــضل  بـــفــعل تـــأمل وفــكــر
وجـهـد وجتربـة اإلنـسان  ,وظروف
بـيـئـته احملـيـطـة به والـتي وجـدهـا
عـلى الطـبيـعة  أو تلـك التي ساهم
هـو في إنشـائهـا أو تطـويرها  من
خالل الــتــفـاعل احلــيــاتي الــيـومي
بـيـنه وبــ الـعـالم عــبـر الـتــجـربـة
ـعقدة منذ أول التاريخ اإلنسانية ا
حـتى يــومـنـا هـذا ..نــكـاد نـقـول إن
الــفن هــو اإلبن الـشــرعي لـلــثـقــافـة
بتعـدديتـه واجتاهاتـه اإلنسـانية ..
ومــا يــحـــمــله بـــأقــســـامه وألــوانه

منفرده ومجتمعه ..
تعدد . ما هو الفن?  مفاهيم الفن ا

.. وما أطلق عليه من تسميات ?
الـفن .. هو احليـاة في كل أشكـالها

تعدده .. ا
الفن .. ضرورة حليـاة اإلنسان كما

قال أرنست فيشر ..
وهـنـاك من يــذهب الى أنه اجلـانب
احلــــسي في الــــوعـي لــــلــــنــــشـــاط
اإلنساني في اجملتمع .. وهو نتاج
إحتيـاجات اإلنسان للـجماليات في
احلـيـاة ..اجلمـالـيات الـتي تـتـحول

إلى ضــرورات حـيــويــة كـلــمـا ازداد
التـفاعل مـا ب الـطبـيعـة واألنسان
ـسـتـمـرة .الفن إذن خلـلق الـثـقـافة ا
هــو في األخـر نــتـاج ثــقـافي بــكـافـة
أشـكالـه .. الفـنون الـتـشكـيـليـة مثالً
بــأشــكــالـهــا اإلبــداعــيــة مـكــتــشــفـة
اجلمـال في الـطبـيـعة  ,ومـسـتعـيرة
إيـاه لـبـنـاء جـمالـيـات الـلـوحة  ,كي
تنشط اإلدراك البـشري وتبعث على
الـــتــــأمل في الـــبـــحـث عن الـــبـــنـــاء
ـــــاهـــــيــــة األشـــــيــــاء اجلـــــوهــــري 
ـــســرح   وإنـــطالقـــتــهـــا .. كــذلك ا
تـكـوين مــسـتـمـر لـتـجـارب االنـسـان
ـــوســـيـــقى ومـــصـــيـــره  ,وكـــذلـك ا
والرقص لغة الشعوب قاطبة والتي
ال حتــــتـــاج إلـى تـــرجــــمــــان ســـوى
نــــبــــضــــات الــــروح .حــــتـى جـــاءت
الـســيــنــمـا الــعــصــريــة في لــتـرسم
ـدهشـة في لـغة مـتحـركة الصـورة ا
صامتـة وناطـقة تعـبر عن بـانوراما
ـسرح إنسـانـيـة ابـداعـيـة كـمـا في ا
في رسـم الـصـورة مـسـتـعـيـضـة عن
احلـوار في بـعض األحـيـان وبـديـله
عنـه في أحيـان أخـرى مـتـحوله إلى
نص أدبي وثـقـافي .وقـد أنتـج الفن
أيضاً نشاطا ثقافيا هو النقد الفني
شـمل الدراسات والـبحـوث لألعمال
والـنـتاجـات الـفـنيـة في إطـار حـركة
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صريـة ضحى عاصي حـثت الكاتـبة ا
الــدولـة وهــيــئـاتــهـا الــثــقـافــيــة عـلى
تـشـجـيع تـرجـمـة الـنـصـوص األدبـيـة
لـلـغات األجـنـبيـة وذلك بـعـد أن نالت
ـا رفـيــعـا من روســيـا بــفـوزهـا تـكــر
ـيـدالــيـة األولـيـمـب األدبي الـدولـيـة
.ولم تــكن الـكــاتــبـة تــتــوقع أن تــلـقى
ترجمة مجموعتـها القصصية الثانية
(سعـادة السوبر مـاركت) هذا الصدى
لــــدى الــــقــــراء والــــدوائــــر األدبــــيــــة
ـا جـعـلـهـا والـثـقــافـيـة في روسـيـا 
كن تـلـتـفت إلى أهـمـيـة الـدور الـذي 
أن يــؤديه األدب فـي تــعــزيـــز مــكــانــة
مــصــر الــثـقــافــيــة في الــعـالـم.وقـالت
ضـحى عـاصي في مـقـابـلـة صـحـفـية
بعـد عودتـهـا من موسـكو إن كل دول
هـتمـة بـنشـر ثقـافـتهـا ترعى الـعـالم ا
بــرامج لــتــرجـــمــة آدابــهــا واإلنــتــاج
ثـقفـيهـا وإن الوقت حان كي الفكـري 
ــــصـــــر مـــــشــــروع ضـــــخم يـــــكـــــون 
ــاثل.صــدرت مــجــمــوعــة (ســعــادة
الــســوبــر مـاركـت) في الــقــاهــرة عـام
 2009وتـمت ترجمـتها إلى الـروسية
ونـشـرهـا من خالل مـكـتـبـة الـثـقـافات
األجـنـبـيـة في أواخـر أكـتـوبـر تـشرين
األول.وفي حـــفـل تــوقـــيـع الـــطـــبـــعــة
الـروسـيـة لـلـمـجـمـوعـة الـتي صـدرت

حتت عــــــنـــــوان (لــــــوجي يــــــجب أن
تُــعـاقـب) فـوجــئت الــكــاتـبــة بــحـجم
ـثــقـفــ الـروس. اهـتــمـام الــقــراء وا
قــــالت ”الــــصــــحــــافــــة الــــروســــيــــة
ـسـتشـرقـون اسـتقـبـلوا اجملـمـوعة وا
بــهــذا االهــتــمــام ألنــهــا أتــاحت لــهم
الفرصة لالطالع عـلى اإلنتاج اجلديد
ــصــري من األدب الـــعــربي عــامــة وا
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أوضـــحت أن تـــرجـــمـــة اجملـــمـــوعـــة
ونــشـرهــا كــان بـجــهــود فــرديـة ومن
تـرجـمة بـاشـرة بـا خالل عالقـاتـهـا ا
منى خـليل وهي مـصـرية تـعيش في
روســيـــا أســـسـت مـــركـــز الـــتـــعــاون
ركز دار نشر صري في موسكو. وا ا
ـصـري في مـحـاولـة لـتـرجـمـة األدب ا
صري للتـرويج لإلنـتاج الـثقافـي وا
لكن الـتجـربة لم تـصمـد ألنهـا لم تلق
الدعم الكافي.وأضافت ضحى عاصي
أن ترجمة اجملموعة ”أتاحت الفرصة
للتـألق في الدوائـر الثقـافيـة واألدبية
الـروســيـة “وكــان هــذا أحـد أســبـاب
مـنــحـهــا مـيــدالــيـة األولــيـمب األدبي
الـدولـيـة الـتي تـقـدمـهـا رابـطـة كـتـاب
ـترجم أوراسـيا واحتاد الـكتاب وا
في روســيــا واحتـاد كــتــاب مـوســكـو
واحتـــاد كــتــاب ضـــواحي مـــوســكــو

بتطوير الثقافة اجملتمعية .. وبشكل
خــاص مــا تــعــانــيـه مــجــتــمــعــاتــنـا
ومـنطقـتنا من تـنام خطـير وإجرامي
لــدور الـتــخـريب واإلرهــاب الـفــكـري
وإسـتغالل الديـن بعمـلية الـتطرف ..
ألن احلـرب القـادمة هي حـرب فكـرية
تقـسم اجملتـمع إلى مذاهب وطوائف
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 إن لم نـــنــتــبه إلى ضــرورة جتــديــد
اخلـــطــــاب اإلعالمـي والــــثـــقــــافي ..
سـنـشــهـد مـســتـقـبالً يــنـحـدر صـوب
مـجــتـمـعــات مـقـفــلـة ونـحــو هـويـات

.وكـلــمـا تــقــدم اإلنـســان في مـضــمـار
احلـضارة كـان البـد أن تـتـقـدم وسائل
الـتـعــبـيــر الـفـنـي مـرافـقــة لـلــنـهـوض
ـســتـمـر لــلـحــيـاة إلى آفــاق جـديـدة ا
أرقى وأجمل وأكـثـر عدالـةً وإنـسانـيةً
وإبداعـاً .. حتى شهـدنا الفـنون تأخذ
حيزاً واسعاً في خدمة اإلنسانية عبر
كل أشـكـالهـا في الـفـنـون الـتشـكـيـلـية
واألدب شــــــعـــــراً وســـــرداً والــــــرقص
ـــســـرح ـــوســـيــــقى والـــغــــنـــاء وا وا
والـسـيـنـما واألزيـاء واآلثـار والـفـنون
اإلذاعية والتلفـازية والفنون الشعبية
تـلك هـذه الـوسائل اخملـتلـفـة .نـحن 
العظـيمـة لتطـوير حـياتنـا  فهل نحن
فعالً قـادرون على اإلستفـادة منها في
دفع احلـــيــاة إلـى األمــام بـــعـــيــداً عن
الــتـخــلف اجلــاثم عــلى قــلــوب أبــنـاء
أمـتـنـا وشعـبـنـا الـعربـي .. وهل نحن
ــــلك من واعــــون إلى خـــطــــورة مـــا 
قـدرات ثـقـافـيـة تـخـدم مـجـتـمـعـاتـنـا 
وتــطـــور إنــســـانــنـــا  وتــضـــيف إلى
إجنـازات حــضـارتــنــا الـتي امــتــلـكت
بـادرة الـتاريـخـية  بـعـيداً عن زمـام ا
كل أشــكــال الــتـــعــصب والــطــائــفــيــة
والـعنـصريـة والـفرقـة والـتخـلف .هذا
مـــا نــــســـعى الـــيه فـي ايـــجـــاد ســـبل
ساندة من حقيقـية قابـلة للتـنفيـذ  
الهيئـات الرسمية والشـعبية وهيئات
ـــدنـي وكـــذلك من إدارات اجملــــتـــمع ا
جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة .إن اجملـتـمع
الــعـــربي بــشـــكل عـــام يــحـــصل عــلى
ــــــعـــــلــــــومــــــات مـن خالل وســــــائل ا
ــتــاحــة اآلن بــكل الـــتــكــنــولــوجــيـــا ا
ـتطورة والبسيطة التي منظوماتها ا
ــعــرفي والــتــواصل تــوفــر اجلــانب ا
الـســريع .. الــذي من شــأنه أن يــأخـذ
إجتـاهـ ســلـبي وإيـجـابـي .. عـلـيـنـا
اآلن أن نـركـز عـلى اجلـانب اإليـجـابي

جديدة هي تعددية التخصصات في
الـنقـد من مـجـامـيع ثـقـافـيـة أهـتمت
وتــــخـــــصــــصت فـي هــــذا اجلــــانب
خملــتـلف الــفـنـون وأصــبح الـتــأثـيـر
ي وتــنــافــسي ..ولــقــوم هـذا تــقــو
الـنـقد بـتـقو اجلـهـد االبـداعي وما
اذا كان يعبر عن اخلطاب االنساني
ـتجدد دائما  ,ام انه يعبر اجلديد ا
تخلفة . اضية البائدة ا عن القيم ا
لـقـد ظـلت الـفـنـون اجلـمـيـلـة جـزء ال
يــتـجــزأ من مــسـيــرة الـبــشـر في كل
مـكان ولـدى كـافـة الشـعـوب  وظلت
تـسهـم في تنـويـر حيـاتـهم وتـطويع
الطبـيعـة خلدمـة أهدافـهم في الرقي
والـتـقـدم الـبـشري فـلـم تـكن الـفـنون
ا وسيـلـة تـسـلـيـة وتـرفـيه فـقط  إ
ــــعــــرفــــة كــــانـت من أهم وســـــائل ا
ـدنية الـتي شكلت ليس والثـقافة وا
فــقط أشـكــاالً مــتـنــوعـة مـن الـنــتـاج
ــا صـنـعت الـثــقـافي اإلنــسـاني  إ
حــضـارات ومـدنــيـات عـظـيــمـة عـبـر
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وح شـعـر اإلنسـان الـبدائي األول
ـسـانـدة الـطـاقـة بـحـاجـة حـقـيـقـيـة 
اخلفـية لـلفـنون الـتي لم يكن يـعرف
زيد من لهـا إسماً  وحلتـجته الى ا
الـشـجـاعـة لإلنـتـصـار عـلى وحـوش
الـغـابــة رسم عـلى جــدران الـكـهـوف
نـفـسه / رجالً يـقـتل وحـشـاً بـرمـحه
احلـاد الصـقيل  وح تـفجـر حنان
األم األولى بــعـاطــفــتــهـا اجلــيــاشـة
جتاه طـفلـها أخـذت تغـني له أغاني
ـا كــبـر قـلــيالً أخـذت الــتـدلـيـل  ثم 
تـقص عـلـيه حـكايـات مـا قـبل الـنوم
ــغـــني واإلغـــفـــاء .. وحــ عـــشـق ا
حـبـيـبـته غـنى لـهـا أحـلى الـقـصـائد
إلى أن أكتـشف فن الـكتـابـة العـظيم
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بــ الــبـوســنــة وجـمــهــوريــة اجلـبل
األســود وصــربــيـا يــتــجــول اخملـرج
الــصـربي ســتـيــفــان مـيالســيـفــيـتش
بـعـدســته لـيـروي ثالث حــكـايـات عن
مـشـاعــر الـيـأس واأللــفـة واألمل.وفي
فـــيــــلم مـــامــــونـــكـــا  الــــروائي األول
ـيـالسـيــفــيــتش والــذي يــشـارك في
ـهرجان الدولي سـابقة الرسـمية با ا
ـراكش يـنـسج اخملـرج من لـلــفـيـلم 
نطقة القصص الثالث لـوحة واحدة 
تربطـها خصـوصيـة اجلغرافـيا حتى
مع اخـتالف ثـقـافــاتـهـا.تـدور أحـداث
القـصـة األولى وهي األطـول واألكـثر
قـتـامـة في الــبـوسـنـة بــشـأن الـفـتـاة
جــوفـــانـــا الــتـي تــعـــمل في مـــخـــبــز
وتـساعـد أيضـا في رعايـة األغنام في
مزرعـة والدهـا. تتـغيـر حيـاة جوفـانا
ب لـيـلـة وضحـاهـا عـندمـا تـتـعرض
لالغـتــصـاب عـلى يـد ســائق شـاحـنـة
يـــصـــادف أيـــضـــا أنه صـــديـق ألحــد
أصدقـائهـا. يفـرض علـيها الـيأس من
أن أحـــدا ســـيـــصـــدق قـــصـــتـــهـــا أن
تـسـتسـلم لألمـر الـواقع وتـتـعامل مع
حـقـيـقـة أن تـرى مـغـتـصـبـهـا كل يـوم
عـنـدمـا يـحـضـر إلى مـخـبـزهـا لـشراء
ـعجـنـات.في القـصة الـثـانيـة ينـتقل ا
اخملرج إلى جمـهورية اجلبل األسود
وحتـديـدا إلى الـريف حـيث تـتـعـرض
فــتـــاة آســيــويـــة إلى حــادث مــروري
وتـذهب بـعـده إلى قـريـة نـائـيـة طـلـبا
للمـساعدة. ال يسـكن في القرية سوى
ثالثــة رجــال أحـدهم قـس. ورغم عـدم
الـقـدرة علـى التـواصل بـسـبب حـاجز
الـلــغـة يــولـد شـعــور من األلــفـة بـ
الفـتاة والرجال الـثالثة يجعـلها تقرر
الـعيش مـعـهم في الـقريـة.أمـا القـصة
الثـالـثـة فـتدور فـي صربـيـا وتـتـناول
الـطـفل لوكـا الـذي يـعاني مـشـكـلة في
التـخاطب وأمه التي تـعمل في مطعم
ـال صـغــيـرة وحتـاول أن تـدخـر من ا
ما يكفي لعالجه مدفوعة باألمل بأنه
سـيشـفى يـوما مـا.يتـعـامل الفـيلم مع
أفـكـار مـثل حـيـاة األنـثى في مـجـتمع
أبوي مـحافظ والـتـناقض بـ الريف
ـدينة ويـربط ب الـقصص الثالث وا
من خالل الـشـاحـنـات الـتي تـمـر على
الطـرق وتخلق بيـنها رابطـا جغرافيا
مـع احلـــفـــاظ عـــلـى اخلـــصـــوصـــيـــة

الـثقـافـية لـكل مـكان.ويـقـول اخملرج إنه
أراد أن يكون فيلمه لوحة واحدة تربط
هـذه األمـاكن عـلى اخـتالفـهـا.وقـال قبل
ــا تــكــون األمــاكن عــرض الــفــيــلم ”ر
ا لكل قصة خصوصيتها مختلفة ور
لـكني أردت أن أصنع رابـطا بيـنها وأن
أتـــرك حتــــديـــد مــــا هـــو هــــذا الـــرابط
لــلــمــتــفـرج.“الـفــيــلم بـ  14فــيــلــمــا
تـتنـافس عـلى جائـزة النـجـمة الـذهبـية
هرجان في الـدورة الثامـنة عشرة مـن ا
الـتي تـسـتمـر حـتى الـسـابع من كـانون

األول اجلاري.
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وويـهـرب جــنـدي تـونــسي من اخلـدمـة
الـعـسـكريـة بـعـد وفاة والـدته وانـتـحار
زمــيـل له. تالحــقه قــوات األمن فــيــجــد
ـديـنة إلى نـفـسه مضـطـرا لـلهـرب من ا
الغـابة اجملـاورة لالحتـماء بـها.لـلوهـلة
األولى يـبـدو مـدخل الــفـيـلم الـتـونـسي
ـسابـقة ”طالمس ?“الـذي يـشارك في ا
ـهرجـان الـدولي للـفـيلم الـرسـميـة في ا
جرد راكش بسيطا وواضحا لكن 
أن يـدخل البـطل الـغـابة يـأخـذ اخملرج
ـشاهـدين إلى رحلة عالء الـدين سليم ا
في عــالم ال حـدود فــيه لــلــخـيــال.تــبـدأ
الـقـصـة احلــقـيـقـيـة لـلــفـيـلم مع ظـهـور
الــســيــدة الــثــريــة الــتي تــؤدي دورهــا
مثلة سهير بن عمارة. تعيش السيدة ا
في بيت فاخر يـطل على الغابات وجتد
نفـسـها فـريـسة لـلـقلق عـنـدما تـكـتشف
أنهـا حـامل.تـخـرج الـسيـدة لـلـسـير في
الغابـة فيـحملـها طـريقهـا إلى اجلندي
صـري عـبد ـغـني ا الذي يـؤدي دوره ا

الله مـنيـاوي الذي بـات أشبه بـإنسان
الكهف. تـكتشف عنـدها أنها بال صوت
وأن الـطـريقـة الـوحـيدة لـلـتـواصل معه
هي عن طريق التخـاطب بالعيون.يأخذ
الـفـيـلم مـنــحى رمـزيـا في الـوقت الـذي
تـــصـــبح فـــيـه أجـــواء الــفـــيـــلـم أكـــثــر
جتـريـديـة. ويـتـحـول الـفـيـلم إلى قـصـة
رمـزيـة عن اخلــلق وعن آدم وحـواء في
اجلــنـة.يـســتـغل اخملـرج هــذه الـرمـزيـة
ليـعيد تعـريف األدوار التقلـيدية للرجل
رأة. فـالسيدة الـتي باتت تعيش مع وا
اجلـندي تضع طـفلها لـكنهـا تعجز عن
إرضـاعه ألن صـدرها خـال من احلـليب.
يكـتشف اجلـندي عـندهـا أن صدره يدر
حــلـيــبـا فــيـقــوم بـإرضــاع الـطــفل بـدال
منـها.ويـقول اخملـرج إنه استـلهم فـكرة
الـفـيـلم من اخملـرج األمـريـكي سـتـانـلي
كــوبـــريك وفــيـــلــمه  :2001”أوديــســا
الـفـضاء.“ويـقول ”مـثل كـوبريك أردت
أن أحترك بحرية ب العوالم وأن أترك
تـفرج لـلمـتفرج.“أما تفـسيـر ما يـراه ا
مـثـلة سـهـير بـن عمـارة فـتقـول إنـها ا
ــــشـــاركــــة فـي جتــــربـــة فــــخــــورة بــــا
استـثنائـية.وقالت ”كان الـعمل في هذا
الـفـيـلم مـغـامـرة بـالـنـسـبـة لي. وأشـكر
عـالء الـــــــــديـن ألنـه أتـــــــــاح لـي تـــــــــلك
الـفـرصة.“وسبـق أن عـرض الفـيـلم في
ــهـرجـان قـسم ”أسـبـوع اخملـرجـ “
كان السينمائي الدولي. كما نال جائزة
ـسـتـقبل في مـهـرجـان البـنـدقـية أسد ا
السينمـائي الدولي.والفيلم من ب 14
فيلما تتنافس على النجمة الذهبية في
سابقة الرسمية من مهرجان مراكش. ا
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