 16إضاءات
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فرقة املسرح الكويتي شاركت بمسرحية «جزء من الفانية»

افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح املعاصر والتجريبي

عبد�هلل غلوم و�أ�سماعيل عبد�هلل و �سامح مهر�ن
كتب عبدالستار ناجي

غ��ادرت�ن��ا ال�ث��اث��اء ال��ى ال�ع��اص�م��ة ال�م�ص��ري��ة فرقة
ال�م�س��رح الكويتي لتمثيل ال�ك��وي��ت ف��ي مهرجان
القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي بمسرحية
«جزء من الفانية» .حيث انطلقت فعاليات الدورة
ال �  26للمهرجان ال��ذي ب��ات م��وع��دا متجددا الهم
ع��روض المسرح ف��ي ال�ع��ال��م .ف��ي الحين ذات��ه أكد
ال��دك�ت��ور س��ام��ح م�ه��ران رئ�ي��س م�ه��رج��ان القاهرة
الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي أن الدورة
ال � � �� 26ال �م �ق��رر ان �ط��اق �ه��ا ف ��ي ال �ف �ت��رة م ��ن 19 :10
س�ب�ت�م�ب��ر ال �ح��ال��ي ،ت�ح�م��ل رس��ال��ة ح��ب الف��ري�ق�ي��ا
ورس��ال��ة س��ام للعالم ،مؤكدا أن ه��ذه ال��دورة هي
األخ� �ي ��رة ل ��ه ك��رئ �ي��س ل �ل �م �ه��رج��ان وس� ��وف يسلم
إدارته للشباب.
وع ��ن س�ب��ب اخ �ت �ي��اره��م ل�ل�م�س��رح اإلف��ري �ق��ى ،ق��ال:
اخ�ت��رن��ا ال�م�س��رح اإلف��ري�ق��ي ألن��ه يحظى باهتمام
كبير من قبل ادارة المهرجان ،ويشارك  13دولة
افريقية ب�  18عرضا ،ويشهد المهرجان ندوة عن
المسرح االفريقي لمدة يومين.

بو�سرت �ملهرجان
وق ��ال ال��دك �ت��ور س��ام��ح م �ه��ران ان ال� ��دول العربية
ت� �ش ��ارك ب � �� 78ع ��رض ��ا ،وت ��أخ ��ذ «ت ��ون ��س» نصيب
األس � ��د ،إذ ت �ت��واج��د ف ��ي ال �م �ه��رج��ان ب � �� 15ع��رض��ا
مسرحيا.
وت �ت��رب��ع «ال �ه �ن ��د» ع �ل��ى ع� ��رش ال� � ��دول األج�ن�ب�ي��ة
ُ
ال� �م� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال� �م� �ه ��رج ��ان ،ح� �ي ��ث ت �ن��اف��س ب ��8
عروض ،تليها اليونان والبرازيل بسبعة عروض
لكل منهما.
وأشار «مهران» الى أن المخرج ناصر عبدالمنعم
ي � � � ��رأس ل� �ج� �ن ��ة م � �ش� ��اه� ��دة ال � � �ع � � ��روض ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واخ �ت �ي ��اره ��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م �ه��رج��ان ال �ق��اه��رة
الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته
ال� 26
ق��ام بتصميم ملصق ال��دع��اي��ة ل �ل��دورة  26الفنان
م�ص�ط�ف��ى ع ��وض ال ��ذي أك ��د أن ��ه س�ع�ي��د ب��اخ�ت�ي��ار
ملصقه ليكون شعارا للمهرجان ،من بين عشرة
ت�ص�م�ي�م��ات م�ت�ن��وع��ة ق��دم��ت ل�ل�م�ش��ارك��ة ،ال ��ذي له
طابع افريقي بمضمونه وألوانه.
وك�ش�ف��ت إدارة ال�م�ه��رج��ان ع��ن ت�ك��ري��م ك��ل م��ن لي
ب��روي��ر م��ن أم �ي��رك��ا ،وه ��و ك��ات��ب ،م �خ��رج ،ش��اع��ر،

وم �ن �ت��ج ،وه ��و ال �م��دي��ر ال �ف �ن��ي ال �م��ؤس��س ل�ش��رك��ة
«م��اب��و م��اي �ن��ز» ل�ل�م�س��رح م��ن أه ��م أع �م��ال��ه :ع��رب��ة
اسمها الرغبة ل�«تنيسي ويليامز» التي أخرجها
للكوميدي فرانسيز .La Comédie-Française
وم�س��رح�ي��ة «ب�ي��ت ال��دم�ي��ة» إلب �س��ن .وح�ص��ل على
ج��ائ��زة أوب� ��ي  OBIEألف �ض��ل م�س��رح�ي��ة وإخ� ��راج
متميز ،وجائزة أدنبرة هيرالد لإلنجاز المستدام
وج��ائ��زة The Theatre Communications Group
إلنجازاته على مدى حياته ،وتم ترشيحه لجوائز
ب��ول �ي �ت��زر وت��ون��ي وإي �م��ي وج ��رام ��ى .وه ��و أي�ض��ا
كاتب غزير اإلنتاج؛ حيث يعيد في انتاجه ككاتب
ت�ع��ري��ف م�ف�ه��وم ال�ش�خ�ص�ي��ة واس �ت �خ��دام ال�س�ي��رة
الذاتية بصوت أميركي متميز.
وم� � ��ن ال � �ي� ��ون� ��ان ث� � � �ي � � ��ودوروس ت � �ي� ��رزوب� ��ول� ��وس،
ح�ص��ل ع�ل��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ج��وائ��ز ال�م�س��رح�ي��ة في
اليونان وخ��ارج�ه��ا .هناك ع��دة كتب ع��ن منهجه،
ت�م��ت ت��رج�م�ت�ه��ا ل�ل�غ��ات ال�ي��ون��ان�ي��ة واإلن�ج�ل�ي��زي��ة
واألل� �م ��ان� �ي ��ة وال �ص �ي �ن �ي��ة وال� �ت ��رك� �ي ��ة وال ��روس� �ي ��ة
وال �ك��وري��ة وال�ت��اي��وان�ي��ة واإلي�ط��ال�ي��ة وال�ب��ول�ن��دي��ة.
ُ
ونشر كتابه «ع��ودة ديونيسوس» في ع��ام 2015

مسرحية «جزء من الفانية» ..تمثل الكويت
ت � � �ش� � ��ارك م� �س ��رح� �ي ��ة «ج� � � � ��زء م��ن
ال � � �ف� � ��ان � � �ي� � ��ة» ل� � �ف � ��رق � ��ة ال � �م � �س � ��رح
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ض� � �م � ��ن ال� � � �ع � � ��روض
ال ��رس� �م� �ي ��ة ل� �م� �ه ��رج ��ان ال� �ق ��اه ��رة
للمسرح المعاصر والتجريبي.
وال� � �م� � �س � ��رح� � �ي � ��ة ت � ��أل� � �ي � ��ف م ��ري ��م
ن� �ص� �ي ��ر واخ � � � � � ��راج ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
ال�ن�ص��ار .وبطولة عبدالله بهمن
وحصة النبهان وك�ف��اح الرجيب
وعبدالعزيز بهبهاني ،وعبدالله
ال �ب �ل��وش��ي ،وال �م �ق ��داد االب��راه �ي��م
وأزي��اء حصة ال�ع�ب��ادي ،وإض��اءة
عبدالله النصار ،وديكور حسين
ال �ح �س��ن ،وت��أل �ي��ف م��وس�ي�ق��ي آالء
ال� �ه� �ن ��دي ،وم� �ك� �ي ��اج ع �ب��دال �ع��زي��ز
الجريب ،ومساعد مخرج موسى
كاظم .هذا ويتراس الوفد الفنان
ال�ق��دي��ر عبدالله غ�ل��وم واالش ��راف
ال � �ع� ��ام ل �ل �ف �ن��ان اح� �م ��د ال �س �ل �م��ان
وم��دي��ر االن �ت��اج م �ه��دي السلمان
واالنتاج لشيخان دابي باالضافة
الى كل من فاضل سلمان وهاني
عبدالصمد وفاضل عبدالله.

�أمل دبا�س وعلي عليان و�أ�سماعيل عبد�هلل و�لزميل عبد �ل�ستار ناجي

م�رسحية «جزء من �لفانية»

وتمت ترجمته إلى الكثير من اللغات.
وم��ن أوغ�ن��دا جيسيكا ق�ه��وة ،وه��ي محاضر أول
في أقسام الفنون المسرحية واألف��ام في جامعة
م��اك �ي��ري��ري ب�ك�م�ب��اال ح��ال� ً�ي��ا ،ح�ي��ث ح�ص�ل��ت على
درج ��ة ال�م��اج�س�ت�ي��ر ف��ي اآلداب ،ث��م ح�ص�ل��ت على
درجة الدكتوراه من جامعة بنين في نيجيريا.
وم��ن ال�ج��زائ��ر ال�م�خ��رج المسرحي زي��ان��ي شريف
ع�ي��اد .ف��از بالعديد م��ن ال�ج��وائ��ز ،خاصة ف��ي أي��ام
قرطاج المسرحية،
ك�ج��ائ��زة أح�س��ن إخ ��راج م��ع «ق��ال��وا ال �ع��رب ق��ال��وا»
«ُ »1983
المقتبسة من «المهرج» للكاتب السوري
محمد الماغوط ،والجائزة الكبرى مع «الشهداء
يعودون هذا األسبوع» للروائي الجزائري الطاهر
وطار« ،»1987و«العيطة» « »1989من إنتاج الفرقة
ال �خ��اص��ة «ال �ق �ل �ع��ة» ال �ت��ي أن �ش��أه��ا م��ع ف��ري��ق من
الممثلين ،وال�ت��ي قدمت الكثير م��ن المسرحيات
ال�ت��ي ك��ان��ت م��وض��وع ج ��والت ك�ث�ي��رة ق��ادت�ه��ا إل��ى
العديد من البلدان في أوروبا وإفريقيا.
ومن العراق محسن العلي ،الذي حصل على عدة
ج��وائ��ز منها ال�ج��ائ��زة ال�ك�ب��ري لمهرجان قرطاج
ال �م �س��رح��ي ع��ن أف �ض��ل ع ��رض م �س��رح��ي متكامل
ل �م �س��رح �ي��ة «ال� �ج� �ن ��ة ت �ف �ت��ح اب ��واب� �ه ��ا م� �ت ��أخ ��رة».
وج � ��ائ � ��زة أف � �ض� ��ل م � �خ� ��رج م� �س ��رح ��ي ع� � ��ام 1985
لمهرجان المسرح العراقى .جائزة أفضل مخرج
مسرحي ع��ام  1996لمهرجان المسرح العراقى.
ج��ائ��زة اإلب ��داع الكبرى ع��ام  1999ل ��وزارة الثقافة
ال �ع��راق �ي��ة .ج��ائ��زة اإلب� ��داع ال�م�س��رح�ي��ة ع ��ام 2000
لوزارة الثقافة العراقية.
وم� ��ن م� �ص ��ر ،ي� �ك ��رم ال �م �ه ��رج ��ان ك ��ا م ��ن ال �ك��ات��ب
أب ��وال� �ع ��ا ال� �س ��ام ��ون ��ى ،س �ي��د رج� � ��ب ،وس �م �ي��رة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ،وأح �م��د ك �م��ال ،وه �ن��اء ع�ب��دال�ف�ت��اح،
وال� � �ن � ��اق � ��د ح � � � ��ازم ش � �ح� ��ات� ��ة ،وال� � �م� � �خ � ��رج م �ح �م��د
أب��وال�س�ع��ود .ي�ض��م ال�م�ه��رج��ان لجنتي م�ش��اه��دة،
ل �ل �ع ��روض األج �ن �ب �ي��ة ب ��رئ ��اس ��ة ال �م �خ ��رج ع �ص��ام
السيد ،وعضوية كل من :د .دينا أمين ،د .مصطفى
ري ��اض ،د .سحر ال�م��وج��ي ،ود .جليليان كمبانا
وال�ع��رب�ي��ة ب��رئ��اس��ة ال �م �خ��رج ن��اص��ر عبدالمنعم،
وعضوية كل من :المخرج فهمي الخولي ،والناقد
م�ح�م��د م�س�ع��د ،د .ي��اس�م�ي��ن ف� ��راج ،وال �ن��اق��دة رن��ا
عبدالقوي ،وقد اختارت اللجنة األولى  10عروض
أج �ن �ب �ي��ة ،واخ � �ت� ��ارت ال �ل �ج �ن��ة ال �ث��ان �ي��ة  8ع ��روض
ع��رب �ي��ة ،ب ��اإلض ��اف��ة إل� ��ى  4ع � ��روض إف��ري �ق �ي��ة من
« »18عرضا تمثل  13دول��ة إفريقية غير عربية،
ُ
ل�ت�ص��اح��ب ال� �ن ��دوة ال �ف �ك��ري��ة ال �ت��ي س��ت�ع�ق��د ح��ول
المسرح اإلفريقي
اخ �ت��ارت ل�ج�ن��ة ال �م �ش��اه��دة ب��رئ��اس��ة ال �ك��ات��ب ك��رم
ال �ن �ج��ار وع �ض��وي��ة ك��ل م ��ن :د .س��ام�ي��ة ح�ب�ي��ب ،د.
م�ح�م��د س�م�ي��ر ال�خ�ط�ي��ب ،وال �ن��اق��د ب��اس��م ص ��ادق،
وال�م�خ��رج��ة ع�ب�ي��ر ع �ل��ي ،ع��رض�ي��ن ل�ل�م�ش��ارك��ة في
ً
المهرجان من بين  35عرضا تقدمت للمشاركة.

وجهة نظر
عبدالستار ناجي

الكويت
وصلت ال��ى العاصمة المصرية فرقة
ال� �م� �س ��رح ال �ك ��وي �ت ��ي ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان ال �ق��اه��رة للمسرح
ال �م �ع ��اص ��ر وال �ت �ج ��ري �ب ��ي ف� ��ي دورت � ��ه
ال �  ،26من خ��ال مسرحية «ج��زء من
الفانية».
وما يميز هذه التجربة ،جيل اضافي
م ��ن اج� �ي ��ال ه� ��ذه ال �ف��رق��ة ال �ت ��ي ي �ع��ود
ت��أس �ي �س �ه��ا ال ��ى ع ��ام  1964ع �ل��ى ي��د
محمد النشمي.
وب �ي��ن ج �ي��ل م �ح �م��د ال �ن �ش �م��ي ،وج�ي��ل
ال �م �خ��رج ال �ف �ن��ان ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ن�ص��ار
م�خ��رج مسرحية «ج��زء م��ن الفانية»
اج �ي��ال ع ��دة ت�ع��اق�ب��ت وراح� ��ت ت��رس��خ
دور الشباب كرهان حقيقي لمسيرة
ه � ��ذه ال� �ف ��رق ��ة ،واي � �ض� ��ا ال� �م� �س ��رح ف��ي
الكويت.
وتشير الى ان فرقة المسرح الكويتي
وع�ل��ى م��دى ال�ع�ق��د االخ �ي��ر م��ن ت��اري��خ
ال �ح��رك��ة ال�م�س��رح�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت هي
االكثر حصادا بين فرقنا المسرحية
االهلية بل هي االكثر تمثيا للمسرح
ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ن �س �ب��ة االك� �ب ��ر م��ن
ال �م �ه��رج��ان��ات ال �م �س��رح �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة،
وم � ��ن اب� ��رزه� ��ا م� �ش ��ارك ��ة ال� �ف ��رق ��ة ف��ي
مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر
والتجريبي حيث بلغت « »8مشاركات
وعبر اجيال واسماء عدة.
ه� �ك ��ذا ح �ض ��ور وه� �ك ��ذا م �ن �ه��ج ي��ؤك��د
جدية التحرك الذي تقوده هذه الفرقة
ع�ب��ر م�ج�ل��س ادارت �ه ��ا ،ب�ق�ي��ادة ال�ف�ن��ان
اح � �م� ��د ال� �س� �ل� �م ��ان وم� �ج� �ل ��س االدارة
وال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ح �ي��ث ال��ره��ان
وان�م��ا على جيل ال�ش�ب��اب وال��ذي يظل
هو غد الفرقة ،ومستقبلها.
ون�ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار ح�ص��اد ف��ري��ق «ج��زء
من الفانية» في القاهرة.
وعلى المحبة نلتقي

anaji_kuwait@hotmail.com

فيلم «أين ذهبت بيرناديت» ..عثرة للمخرج والبطلة!
ي� �ع� �ت� �ب ��ر ال� � �م� � �خ � ��رج وال� �س � �ي� �ن ��اري � �س ��ت
االم �ي��رك��ي ري �ت �ش��ارد لينكليتر واح ��دا
م ��ن اب� ��رز ص �ن��اع ال�س�ي�ن�م��ا ال�م�س�ت�ق�ل��ة.
ح �ي��ث راح وم� �ن ��ذ م��رح �ل��ة م �ب �ك��رة م��ن
ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ال � �ق � ��رن ال � �م ��اض ��ي ي��ؤك��د
ح �ض��وره وب�ص�م�ت��ه ع�ب��ر م�ج�م��وع��ة من
النتاجات السينمائية مؤلفا ومخرجا
ف� ��ي ع � �ط� ��اء ت �م �ي��ز ب� ��ال � �غ� ��زارة ف� ��ي ت �ل��ك
المرحلة من مسيرته السينمائية.
وقبل ان نذهب الى فيلمه الجديد «أين
ذه� �ب ��ت ب� �ي ��رن ��ادي ��ت» ن �ش �ي��ر ل� �ع ��دد م��ن
اب��رز اعماله ومنها :من «ساكر» 1990
و«ديزد أند كونفيوزد»  1993و«سكول
أوف روك»  2003إل��ى «ب��وي�ه��ود» 2014
و«الست فاغ فاينغ»  ،2017وال ننسى
ث��اث�ي��ة ب�ي�ف��ور ال��رائ �ع��ة /2004 /1995
.2013
فيلم « Where’d You Go Bernadetteأين
ذهبت بيرناديت» مملوء بشخصيات
ِ
مضطربة ال تطاق.
ال�ف�ي�ل��م م�ق�ت�ب��س م��ن رواي� ��ة ن �ش��رت ع��ام
 2012ب��ال�ع�ن��وان نفسه للمؤلفة م��اري��ا
س� �ي� �م� �ب ��ل ،ت � � � ��ؤدي ال� �ب� �ط ��ول ��ة ال �ن �ج �م��ة
االسترالية كيث بانشيت دور البطولة:
ب�ي��رن��ادي��ت ف��وك��س م�ه�ن��دس��ة معمارية

وأم الب� �ن ��ة م ��راه� �ق ��ة .ت� �ك ��ره ب �ي��رن��ادي��ت
ال � �خ� ��روج م ��ن ال� �م� �ن ��زل ،وت �ت �ش��اج��ر م��ع
األم�ه��ات األخ��ري��ات ف��ي م��درس��ة ابنتها،
وتحتقر الناس بشكل عام ألن الجميع
في عينيها أغبياء وسيئون وخ��اوون.
ال غ� � ��راب� � ��ة م� � ��ن ش� �خ� �ص� �ي ��ة ن ��رج �س �ي ��ة
مضطربة.
نعلم من خال مقطع من فيلم تسجيلي
ي � �ع � ��رض ع � �ل� ��ى «ي � ��وت � � �ي � ��وب» (ي � �ح� ��وي
مقابات مع زماء سابقين لبيرناديت
ي� � ��ؤدي أدواره � � � ��م م �م �ث �ل��ون م �ع��روف��ون
م� �ث ��ل س� �ت� �ي ��ف زان وم � �ي � �غ� ��ان م ��والل ��ي
ولورينس فيشبورن وآخرين) ،نعلم أن
بيرناديت كانت من أفضل المهندسين
ال �م �ع �م��اري �ي��ن ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ال �ع ��ال ��م،
وح��ازت ج��وائ��ز ،لكن عندما ق��رر منتج
ت �ل �ف��زي��ون��ي ب��ري �ط��ان��ي ث ��ري ش� ��راء أول
بيت صممته بيرناديت ألجل أن يهدمه
وي �س�ت�خ��دم األرض ل �م��واق��ف س �ي��ارات.
أص �ي �ب��ت ب �ي��رن��ادي��ت إث ��ر ذل ��ك ب��ان�ه�ي��ار
ً
عصبي واعتزلت مهنتها  20عاما.
ال �ح �ق �ي �ق��ة ،أن �ن ��ا ل ��م ن �ف �ه��م س �ب��ب ح�ش��ر
قصة خلفية بيرناديت في ذلك المقطع
التسجيلي الطويل الذي يأتي بعد أكثر
من نصف ساعة من بداية الفيلم التي

ب��دت وكأنها م��ن مخلفات فيلم سابق.
والمقطع ال نراه سوى في سياق واحد:
أداة ن ��ص ك �س��ول��ة الخ �ت �ص ��ار م��اض��ي
ب �ي��رن��ادي��ت وال � ��ذي ب �م �ج��رد أن ينتهي
يقفز إلى ذهنك السؤال التالي :إذا كان
ً
النص متكاسا في سرد بداية القصة،

من فيلم «�أين ذهبت بريناديت»

ف�ه��ل ت�ش�ك��ل ب �ي��رن��ادي��ت أي أه�م�ي��ة لما
تبقى من الفيلم؟
ان�ت�ق�ل��ت ب�ي��رن��ادي��ت إل ��ى م �ن��زل متهالك
واآلن ت �ج��رج��ر أق ��دام� �ه ��ا ب �ي��ن أرج ��ائ ��ه
متحدثة إل��ى مانجوال أو هكذا اسمها
وه � ��ي م �س��اع��دت �ه��ا اإلل �ك �ت��رون �ي ��ة ع�ل��ى

ال �ج �ه��از ال �ل��وح��ي .ت �ت �ح��دث ب�ي��رن��ادي��ت
ب� �ق� �س ��وة م � ��ع زوج� � �ه � ��ا إل� �غ� �ي ��ن (ب �ي �ل��ي
ك � � � ��رودب) ال � � ��ذي ب � ��اع ش ��رك ��ة أن �ي �م �ش��ن
ي�م�ل�ك�ه��ا ع �ل��ى م��اي �ك��روس��وف��ت ،وال� ��ذي
ي�م�ض��ي أي��ام��ه ول�ي��ال�ي��ه ف��ي ال�ع�م��ل .وال
ً
يام على ذلك! بيرناديت فظة أيضا مع
جارتها أودري (كريستين ويغ).
ال �ح��ال��ة ال ��وح� �ي ��دة ال �ت ��ي ت �ع �ك��س ف�ي�ه��ا
ً
ب �ي��رن��ادي��ت ل �ط �ف��ا وب �ع��ض ال � ��دفء هي
ً
م ��ع اب �ن �ت �ه��ا ذات  15ع ��ام ��ا ب �ي��ي (إي �م��ا
ن�ي�ل�س��ون) ال�ت��ي ت �ب��ادل وال��دت�ه��ا ال�ح��ب،
وال � �ت� ��ي ج � � ��اءت ب� �ع ��د أرب � � ��ع م � �ح ��اوالت
ح� �م ��ل ف ��اش� �ل ��ة .رغ � ��م ه � ��ذا ال � �ح� ��ب؛ ف ��إن
ً
الوضع بشكل عام غير مريح نظرا ألن
ً
ب�ي��رن��ادي��ت ال ت�ع�ط��ي اب�ن�ت�ه��ا متنفسا،
وتظل ملتصقة بها.
يتضح فيما بعد أن بيرناديت مصابة
ب�م��رض عقلي ،ويضطر زوج�ه��ا لجلب
طبيبة نفسية (ج��ودي غ��ري��ر) .تختفي
بيرناديت وتنتقل للعيش ف��ي القطب
الجنوبي (ال تسأل لماذا) والغرض من
االخ�ت�ف��اء توليد ن��وع م��ن التعاطف مع
شخصيتها ،إال أن هناك ما يطفئ هذا
التعاطف بسبب خلل ف��ي شخصيتها
غير المكتملة ،وألننا ال نهتم.

ال ��رح� �ل ��ة ت� �ب ��دو ك��أن �ه��ا م ��ن ف �ي �ل��م آخ ��ر،
ً
وذهاب عائلتها إليها غير مقنع بتاتا،
بكل بساطة ألن بمجرد إثبات أن هذه
ً
ً
المرأة تعاني مرضا عقليا فأفضل حل
عزل ابنتها وزوجها عنها وابتعادهما
حتى تحصل على العاج.
ك �ت��ب ل�ي�ن�ك�ل�ي�ت��ر ال �ن��ص ب��ال �ت �ع��اون مع
ه ��ول ��ي ج �ن��ت وف �ي �ن��س ب��ال �م��و ،ورب �م��ا
حاول نقل جوهر الرواية إلى السينما،
ل �ك��ن ي�ب�ق��ى ه �ن��اك خ �ل��ل ره �ي��ب إم ��ا في
عملية االقتباس أو في غرفة المونتاج.
ً
ع� �ل� �م ��ا ب� � ��أن ال� � �م � ��دة األص � �ل � �ي� ��ة ل �ل �ف �ي �ل��م
تجاوزت الساعتين ،وتم تأخير عرضه
من مايو إل��ى أغسطس ،وقلصت مدته
إلى  105دقائق.
ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ول ��اس ��ف ي�م�ث��ل ع �ث��رة في
مسيرة صانع أفام موهوب وبارع مثل
التكساسي ريتشارد لينكليتر ،وهكذا
االم � ��ر ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ن �ج �م��ة االس �ت��رال �ي��ة
ك�ي��ث ب��ان�ش�ي��ت وه ��و م��ا ي�ش�ك��ل عامة
اس �ت �ف �ه��ام ك �ب �ي��رة ح ��ول ل �غ��ة االخ �ت �ي��ار.
ف ��اذن ك��ان ال�م�خ��رج لينكليتر ق��د ذه��ب
للتجربة رغبة في العمل واالستمرارية
ف� ��ان ال �ن �ج �م��ة ك �ي��ث ب��ان �ش �ي��ت ل ��م ت�ك��ن
بحاجة الى تلك المغامرة.

