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قحطان جا�شم جواد 

اأوائ���ل  اإىل  ال���وراء  اإىل  بذاكرت���ي  فع���دت 
ال�شبعيني���ات م���ن القرن الع�شري���ن يف حمافظة 
باب���ل، عندما عر�ض هذا الفيلم للمرة الأوىل يف 
اإح���دى �ش���الت ال�شينما يف مدين���ة احللة، ومل 
يك���ن اأح���د يف ذلك الوقت قد �شم���ع با�شم خمرج 
الفيل���م اأو يعني له الكثري ع���دا �شديقي القدمي، 
الذي اأ�شب���ح خمرجًا �شينمائيًا مبدعًا هو الآخر 
اليوم، وهو الدكتور عبا�ض فا�شل. كان عدد قليل 
من امل�شاهدين قد ذهب���وا مل�شاهدة الفيلم ب�شبب 
وج���ود اإ�شم جنمة الإغ���راء  الفرن�شية ال�شهرية 
بريجي���ت باردو على مل�شق���ه الدعائي، اأماًل يف 
التمتع ببع�ض م�شاهد العري ل اأكرث كما اأعتقد، 
ولكن �شرعان ما اأ�شابهم امللل واخليبة فغادروا 
ال�شالة. ذهب���ت مل�شاهدة الفيلم لأكرث من خم�ض 
م���رات متتالي���ة يف حماول���ة لفه���م وا�شتيع���اب 
وحتليل لغت���ه الإخراجي���ة واأبع���اده اجلمالية. 
وبع���د مرور عقد م���ن الزمن، كن���ت اأواظب على 
ح�شور درو�ض ال�شينما ومادة الإخراج ح�شرًا 
عند املخرج الكبري اإريك رومري زميل غودار يف 
مدر�شة املوجة اجلدي���دة، وحما�شرات الباحث 
الكب���ري دومنيك نوغيز يف ال�شينم���ا التجريبية 
مي�شي���ل  الربوفي�ش���ور  الأ�شت���اذ  وحما�ش���رات 
ماري يف اللغ���ة ال�شينمائية والتحليل الفيلمي، 
وال���ذي اأ�شبح فيما بع���د رئي�شًا لق�ش���م ال�شينما 
يف جامع���ة باري����ض 3 ال�شورب���ون اجلدي���دة. 
كان���ت الكرا�شة التي عرثت عليه���ا بني اأر�شيفي 
عب���ارة ع���ن ن�شو����ض ومالحظ���ات دونته���ا من 
حما�ش���رات الأ�شتاذ البورفي�شور مي�شيل ماري 
ح���ول جمموعة من املخرج���ني الطليعيني الذين 
كان يخت���ار م���ن كل واح���د منهم فيل���م منوذجي 
يق���وم بتفكيكه وحتليل���ه بغية ا�شتيع���اب وفهم 
لغت���ه الإخراجية ومن بني هوؤلء املخرجني كان 
قد اختار جان لوك غ���ودار  وفيلمه " الحتقار" 
واآلن ريني���ه وفيلم���ه" موريي���ل". املالحظ���ات 
والهوام�ض والتعليقات  ون�شو�ض املحا�شرات 
كتب���ت باللغ���ة الفرن�شية بالطب���ع لت�شاعدين يف 

تاأدي���ة المتحان���ات واإعداد العرو����ض الطالبية 
الت���ي كان يكلفن���ا به���ا الأ�شاتذة    Exposés
لنلقيها على الزمالء. انتابتني رغبة ملحة لنقلها 
اإىل اللغ���ة العربي���ة رغم قدمها بع���د اأن مر عليها 
ثالث���ة عقود م���ن الزمن بي���د اأنه���ا يف نظري ما 
تزال �شاحلة  ومهم���ة كاأف�شل كتابات يف جمال 
فهم الفيلم وحتليله وقراءته �شينمائيًا وهي تهم 
الطالب والنقاد املبتدئني وحمبي اأو هواة الفن 
ال�شينمائ���ي، وبالأخ�ض طالب ال�شينما. تذكرت 
م���دى معانات���ي يف �شباب���ي وبداي���ة عه���دي مع 
الف���ن ال�شينمائ���ي عندما كنت اأمتن���ى احل�شول 
عل���ى مث���ل ه���ذه الن�شو����ض القيم���ة والن���ادرة 
والدرا�ش���ات واملحا�ش���رات التي م���ن �شاأنها اأن 
ت�شاه���م يف بناء التكوي���ن ال�شينمائي ال�شحيح 

والذوق ال�شينمائي الرفيع. 
يع���د فيل���م الحتق���ار لغ���ودار واحدًا م���ن الآثار 
ال�شينمائي���ة اخلالدة والبارزة جدًا يف حوليات 
ال�شينم���ا الفرن�شية ويف تاريخ ال�شينما العاملية 
املعا�شر، وبالت���ايل فاإن قراءته وفهمه ي�شتدعي 
تفكيك واإعادة ترتيب بنيته الدرامية وال�شردية 
وحتلي���ل ثيماته الرئي�شي���ة ودرا�شة �شخ�شياته  
وخ�شو�شيات���ه اجلمالي���ة وم�شاه���ده املمي���زة 
ومعرف���ة ظ���روف اإنتاج���ه واإخراج���ه والف���رة 
الزمنية الت���ي رافقت خروج���ه ومالب�شاتها اإىل 
جان���ب �ش���رية حياة خمرج���ه واأعمال���ه الأخرى 
ولو باخت�شار وراأي النقاد به وباأفالمه ل�شيما 
الفيل���م مو�ش���وع الدرا�شة وذلك م���ن اأجل مزيد 
م���ن الفه���م والتاأمل.تب���داأ كرا�ش���ة  املحا�شرات 
التي األقاها علين���ا الأ�شتاذ الربوفي�شور مي�شيل 
ماري بو�شف الظروف ال�شيا�شية والجتماعية 
والنف�شي���ة والقت�شادية واملعنوي���ة التي كانت 
�شائدة يف فرن�شا اآنذاك اأي يف فرة �شنع الفيلم. 
ففي �شن���ة 1963 كان���ت اجلمهوري���ة الفرن�شية 
الرابع���ة، بقيادة اجل���رال ديغول، ق���د و�شعت 
للتو نهاية حلرب اجلزائ���ر، بعد ثماين �شنوات 
م���ن احل���رب ال�شتعماري���ة الت���ي راح �شحيتها 

وح���وايل  الفرن�ش���ي  اجلان���ب  م���ن  الكث���ريون 
امللي���ون �شهيد م���ن اجلانب اجلزائ���ري، وكانت 
فرن�ش���ا عل���ى متا����ض م���ع تداعيات تل���ك احلرب 
وعل���ى �شفا انفج���ار حرب اأهلي���ة داخلية ب�شبب 
ح���رب اجلزائر وما متخ�ض عنها. �شهد املجتمع 
الفرن�ش���ي، يف ف���رة م���ا بع���د احل���رب، وخالل 
ال�شن���وات الع�شر التي تلت ا�شتق���الل اجلزائر، 
�شل�شل���ة من التح���ولت اجلوهري���ة والتغريات 
الهائل���ة يف من���ط املعي�ش���ة وال���ذوق واملزاجية 
النف�شي���ة وال�شلوكية وط���رق التفكري وال�شلوك 
واملمار�ش���ات الثقافي���ة. كان املخ���رج ج���ان لوك 
غ���ودار هو ال�شاهد على كل تلك التحولت حيث 
ا�شتله���م منه���ا اأغل���ب موا�شي���ع اأفالم���ه الأوىل 
ل�شيما فيلمه الذي اأثار زوبعة من الحتجاجات 
والنتق���ادات وعانى من م�شاعب جمة مع جهاز 
الرقاب���ة وه���و فيل���م " ام���راأة متزوج���ة" اإذ كان 
يف البداي���ة يحم���ل عن���وان " امل���راأة املتزوجة"  
ب���الم التعريف الت���ي تعني التعمي���م وذلك �شنة 
1964 فقام���ت علي���ه قيام���ة الغ�ش���ب ونظم���ت 
جمعي���ات الن�شاء تظاهرات �شده لأنه اعترب كل 
اإمراة فرن�شية متزوج���ة خائنة ل حمالة للحياة 
الزوجي���ة على غرار بطلة فيلمه. وكانت و�شائل 
الإعالم تتعام���ل معه باعتب���اره اأبرز خمرج من 

خمرجي جيله اآنذاك وكان عمره 33 عامًا. 
كان���ت مدر�شة املوج���ة اجلدي���دة الفرن�شية بني 
عام���ي 1960 و 1962 يف حالة مراجعة للنف�ض 
والغربل���ة  والنقد الذات���ي بعد البداي���ة املدوية 
الت���ي بداأتها منت�ش���رة بال�شرب���ة القا�شية على 
ال�شينم���ا التقليدي���ة اأو الكال�شيكي���ة الفرن�شي���ة 
الت���ي كانت تعاين من اأزمة وجود متخ�شت عن 
ع���ودة ما �شمي اآنذاك ب� " �شينما النوعية "  بعد 
النجاح التج���اري لأفالم تقليدية مثل " املنحل" 
واملطرق���ة واملي���زان من اإخ���راج اأندري���ه كايات  
�شاح���ب الفيل���م ال�شه���ري " املوت حب���ًا، والفيلم 
الكومي���دي " رج���ل ريو" من اإخ���راج فيليب دي 
ب���روكا الذي مثل���ه النج���م الفرن�شي ج���ان بول 

ال���ذي ابتع���د كث���ريًا ع���ن �شخ�شي���ة  بلمون���دو 
البويهيمي التي ج�شدها يف بداياته ال�شينمائي 
قب���ل مرحلة النجومية يف فيل���م الالهث اأو على 
اآخر نف����ض اأو النف�ض الأخري جل���ان لوك غودار 
اجلدي���دة  املوج���ة  اأقط���اب   كان   .1959 �شن���ة 
الفرن�شي���ة م���ن اأمث���ال فران�شوا تروف���و وكلود 
�شاب���رول واإري���ك روم���ري واآلن ريني���ه وج���اك 
ريفيت وجاك دميي وجان رو�ض وبيري كا�شت، 
من رفاق جان لوك غودار، يواجهون �شعوبات 
يف املوا�شل���ة واإع���دادا امل�شاري���ع ال�شينمائي���ة 
الطليعية اجلريئة ول يجدون ب�شهولة التمويل 
الالزم بينما كان غودار يوا�شل اإبداعه بوترية 
مت�شاع���دة رغم العقب���ات املادية ومن���ع فيلمه " 
اجلندي ال�شغري" من العر�ض لأ�شباب �شيا�شية 
واإث���ر اآخر جناح جتاري حققه يف فيلم " عا�شت 
حياته���ا" حي���ث مل يوج���ه منتجوه بع���د الف�شل 
التج���اري الذريع الذي لقي���ه فيلمه " القنا�شون 
اأن  نن�ش���ى  األ  ويج���ب  البن���ادق".  حامل���و  اأو 
بداي���ة �شن���وات ال�شتيني���ات يف الق���رن املا�شي 
كان���ت فرة اإنهي���ار عظمة وج���ربوت هوليوود 
واأزمة اأغل���ب ا�شتوديوهاتها اجلب���ارة. وكانت 
اخل�شائ���ر املالي���ة والتجارية الهائل���ة قد انهالت 
عل���ى ال�ش���ركات الإنتاجي���ة الحتكارية الكربى 
بعد اأن �شاعفت انتاجاته���ا ال�شينمائية الدولية 
بغي���ة ك�شب املزيد من اجلمهور العاملي و�شمان 
اأ�شق���اع  عل���ى  املوزع���ني  امل�شاهدي���ن  جم���يء 
الأر����ض. كان خمرجوا جي���ل اخلم�شينيات من 
الأمريكي���ني ال���ذي اأحبه���م جان ل���وك غودار يف 
ف���رة عمله كناق���د �شينمائي يف جمل���ة كرا�شات 
ال�شينما قبل حتوله لالإخراج، قد فقدوا احلظوة 
ل���دى املنتجني الكب���ار يف هوليوود كم���ا فقدوا 
خ�شو�شياتهم واأ�شالتهم الإبداعية التي متيزوا 
بها اآنذاك وغرق البع�ض منهم يف اأعمال جتارية 
ومالح���م كو�شموبوليتي���ة  لي�شعه���م ال�شيطرة 
 Le عليه���ا كحالة املخرج اأنط���وين مان يف فيلم
الإمرباطوري���ة  و�شق���وط   1960 �شن���ة   Cid

الرومانية �شنة 1964، وحالة املخرج نيكول�ض 
راي  يف اأفالم مثل ملك امللوك �شنة 1961 و 55 
يومًا يف بكني �شنة 1963، واملخرج جوزيف ل. 
مينكوفيت�ض الذي �شاع بني والر زانوك ودلل 
وتغن���ج ونزوات النجمة األيزابيت تايلور حيث 
اأنه���ى ب�شعوب���ة بالغة اإخراج الفيل���م التاريخي 
ال�شه���ري كليوبات���را �شنة 1963، وه���و فيلم ذو 
ميزانية مرعبة اأدت اإىل خ�شارة واإفال�ض �شركة 
عمالق���ة مثل فوك����ض املنتج���ة له. اأم���ا خمرجو 
الع�شر الذهبي لهوليوود الذين بداأوا مع اأوائل  
ال�شينما من اأمث���ال غريفيث و�شابلن فقد كرمهم 
غ���ودار يف اأفالم���ه وخا�ش���ة يف فيل���م الحتقار 
عندما و�شع مل�شق���ات اأو اأفي�شات اأفالمهم على 
ج���دران ديك���ورات فيلم���ه، رغم اأنه���م كانوا يف 
مرحلة خ�شوف لتاريخهم وجتربتهم الإبداعية. 
اأم���ا امللهمني الأوائ���ل لغودار م���ن اأمثال روبري 
رو�شيللين���ي وجان رينوار فقد اأداروا ظهورهم 
لل�شينما ال�شتعرا�شي���ة والإنتاج ال�شخم الذي 
ميز هولي���وود وحتول���وا للكتاب���ة التلفزيونية 
مع اأف���الم متوا�شع���ة ت�شلح للتلفزي���ون ولي�ض 
لل�شا�شة البي�شاء مثل و�شية الدكتور كورديلييه 

�شنة 1961 و ع�شر احلديد �شنة 1965.
وهك���ذا يف اإط���ار ه���ذا الظ���رف الزمن���ي ال���ذي 
�شه���د تقهق���ر وانحط���اط ال�شينم���ا الكال�شيكي���ة 
ونهاية مرحل���ة من مراحل التط���ور ال�شينمائي 
فكر غ���ودار يف م�ش���روع اإعداد رواي���ة البريتو 
مورافيا " الحتقار" لل�شينما وفق موا�شفات " 
ال�شينم���ا التقليدية " ولي����ض  ال�شينما الطليعية 
الت���ي ب���رز فيه���ا  م���ع الحتف���اظ بخ�شو�شيت���ه 
وروؤيت���ه اجلمالية لل�شينما وه���ي روؤية متمردة 

وجمددة وجريئة وجمربة. 

للبحث تتمة 

 jawadbashara@yahoo.fr

د. جواد ب�شارة
                                           باري�س

كـــيـــف نــقـــر�أ فــيــلــمـــًا ؟

غرقت يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية يف ال�سيا�سة والكتابة ال�سيا�سية 
واملو�سوعات العلمية واأهملت ع�سقي الأول، اأي ال�سينما، التي كر�ست لها 
اأجمل �سنوات العمر منذ الطفولة اإىل يوم النا�س هذا. واأثناء ترتيب وتنظيم 
مكتبتي ال�سخ�سية واأر�سيفي ال�سخ�سي وقع نظري على كرا�سة حما�سرات 
يعود تاريخها اإىل عام 1980 ومعها �سريط فيديو لفيلم " الحتقار" للمخرج 
الفرن�سي املبدع، واأحد اأعمدة مدر�سة املوجة اجلديدة يف ال�سينما الفرن�سية 
يف �سنوات اخلم�سينيات وال�ستينيات يف القرن املا�سي، األ وهو جان لوك 

غودار.

ال�شينما العراقي��������ة خالل �شنوات 
عمره������ا الذي جتاوز ال� 63 عامًا 

))اذا ماو�شعنا يف العتباران 
تاريخ اول فيلم هو 11/20/ 

1946(( قدمت العديد من العمال 
الدبية املهمة التي تتناول  حياة 

ال�شعب العراقي وكفاحه �شد 
ال�شتعماروالظلم والمرا�ض 

الجتماعية  املختلفة... و�شنحاول 
ان نتوقف عند ابرز تلك الفالم 

التي ا�شتلهمت اعماًل ادبية 
من�شورة على �شكل روايات او 

ق�ش�ض.

م���ن ابرزتل���ك العم���ال رواي���ة )العط����ض( 
لعب���د ال���رزاق املطلب���ي الت���ي حتول���ت اىل 
فيل���م �شينمائي بعنوان)الظامئون( اخراج 
حمم���د �شكري جميل املعرو����ض يف �شينما 
الن�شر بتاريخ 25 ايلول1972وقام بكتابة  
ال�شيناري���و  للفيلم الكاتب ثامر مهدي فيما 
كت���ب حوارالفيل���م الفن���ان خلي���ل �شوق���ي 
وادار ت�شوي���ره عب���د اللطيف �شالح والف 
مو�شيق���اه  الت�شويري���ة املو�شيقارالراحل 
من���ري ب�شريوق���ام مبونتاج الفيل���م املخرج 
الراح���ل �شبيح عبد الك���رمي.. مثل بطولته 
جمموعة من الفنانني ابرزهم خليل �شوقي 
وناه���دة الرم���اح و�شامي قفط���ان وفوزية 
عارف وطالب الفرات����������ي و�شعدي يون�ض 

و�شلمان اجلوهر  واآخرون.
العم���ال  م���ن  النق���اد  اعت���ربه  الفيل���م 
ال�ش�������ينمائية املتقدمة تقنيًا.. وهو يحكي 
ق�شة قرية تع���اين من العط��������ض واجلفاف 
كم���ا ي�ش���ور  ا�ش���رار  اه���ل القري���ة  عل���ى 
اكت�ش���اف امل���اء والبح���ث عن���ه.. وق���د ظفر 

الفيل���م بجائزة  مهرج���ان  طا�شقند يف عام 
1973 لن���ه فيلم تكاملت فيه جميع عنا�شر 
ال�شينم���ا الناجح���ة وهوماقال���ه وا�ش���اد به 
الكثري م���ن النقاد واملخرج���ني يف ال�شينما 

العاملية امثال رو�شايني.
من الفالم العراقي�����ة التي اخذت عن الدب 
العراقي، كم���ا ي�شري الزمي���ل مهدي عبا�ض  
يف كتيب���ه )دلي���ل افالم ال�شينم���ا العراقية( 
ال�شادر عن دائ���رة ال�شينما وامل�شرح، فيلم 
)املنعط���������ف( املعرو�ض  يف بغداد  بتاريخ 
وه���و  باب���ل   �شينم���ا  يف   1975  /4  /17
ماأخ���وذ  م���ن رواي���ة  )خم�ش�������ة ا�ش���وات( 
فرم���ان   غائ���ب طعم���ة  الراح���ل   للروائ���ي 
وكتب ل���ه ال�شيناريو  )جني���ب عربو( فيما 
كتب احلوار ل���ه  ال�ش��اعر )�شادق ال�شائغ(  
الراح���ل   الفيل���م  امل�ش���ور  وادار ت�شوي���ر 
الفنان���ون  بطولت���ه   ومث���ل  عل���ي(  )نه���اد 
يو�ش������ف العاين  وطعم���ة التميمي  و�شمر 
حممد  و�شامي عبد احلميد  و�شمرية احمد 
و�شعاد عب���د الله.. وق���ام باخراجه  الفنان  

جعفر علي.
�شخ�شي���ات  خم����ض  ع���ن  الفيل���م  يتح���دث 
رئي�شي���ة كل منها  ميث���ل �شخ�شية  حقيقية 
بينها الديب وال�شيا�شي  واملعلم  والكا�شب 
الب�شي���ط وامل��������راأة... وي�شل���ط الفيلم من 
خ���الل ه���ذه ال�شخ�شي���ات ال�ش���واء عل���ى 
الو�ش���������اع ال�شيا�شي���ة  والجتماعي���ة يف 
�شنوات اخلم�شينيات م���ن القرن الع�شرين 
وق���د اعت���ربه النق���اد م���ن اق���وى الف���الم  
العراقي���ة  بحرفيت���ه  ون�ش���ه واداء  ابطاله  

و�شنعته  ال�شينمائية.
من الفالم الخرىفيلم )النهر( املاأخوذ من 
رواية الديب حمم���د �ش����اكر ال�شبع )النهر 
والرم���اد( وق���د عر����ض  الفيل���م يف بغ���داد 
ب�شينم���ا باب���ل وبتاري���خ 3 مت���وز 1978 
وق���ام باأخراجه الفن���ان في�ش���ل اليا�ش����ري 
ال���ذي ا�شهم  م���ع الكاتب )زه���ري الدجيلي( 
بكتاب���ة ال�شيناريو واحل���وار  للفيلم. وهو 
الفيلم  الثاين  للفنان اليا�شري يف ال�شينما 
العراقية بعد فيل���م )الراأ�ض( عام 1977 ثم 
قدم بعد ذلك فيلمني اخرين  هما )القنا�ض( 
ع���ن احلرب اللبنانية  و )بابل حبيبتي( مع 

جنوم م�شريني.
ال�شيادي���ن  يتن���اول حي���اة  )النه���ر(  فيل���م 
وال�شتغ���الل الت���ي جت���ري فيه���ا  م���ن قبل 
رئي�ض ال�شيادين او مافيا ال�شيادين  الذي 

يج�شد �شخ�شيته باقتدارعال  الفنان الرائد 
)ا�شع���د عبد ال���رزاق(  ذلك الرج���ل  اجل�شع  
ال���ذي ليتورع ع���ن �شرقة جه���ود الخرين  
كي يزيد م���ن ماله وارباحه الكبرية... لكن 
الظل���م لبد له م���ن ان ينته���ي يف ي�������وم ما 
بنظ���ر  اح���د الرج���ال ليب���داأ بالث���ورة  على 
الطغيان  ومافيا  ال�شيادين  ويتعاون  معه  

الكثري من ابناء  املنطقة.
�شارك���ت يف اداء ادوار البطول���ة يف الفيلم 
جمموع���ة كبرية م���ن جنوم الف���ن العراقي 
منه���م ا�شع���د عب���د ال���رزاق وهن���اء حمم���د 
ال���ذي  و�شام���ي قفط���ان وقائ���د النعم���اين 
ت���ويف موؤخ���رًا و�شو�ش���ن �شك���ري وك���رمي 
ع���واد واملرحوم  ف���وزي مه���دي  والراحل 
يا����ض عل���ي النا�ش���ر و�شادق عل���ي �شاهني  
و�شي���اء  البياتي.. ومثل  في���ه اي�شًا بدور 
�شي���ف �شرف نقيب الفنان���ني ال�شبق حقي 
ال�شبلي... وقد اعترب  النقاد هذا الفيلم من 
العمال املهمة واجليدة  يف تاريخ ال�شينما 

العراقية.
م���ن الفالم العراقي���ة املهمة الخ���رى التي 
�شنعت من خ���الل العتماد على عمل  ادبي 
فيلم )ال�شوار( املاأخوذ  عن رواية  الديب  
)عب���د الرحمن الربيع���ي( املو�شومة )القمر 
وال�ش���وار( وق���د ح���از الفيلم عل���ى جائزة  
دولي���ة كربى ه���ي ذهبية  مهرج���ان دم�شق 
ال�شينمائ���ي الدويل  يف ع���ام 1979  وعده 
النقاد  من اهم الفالم ال�شيا�شية يف الوطن 

العربي وقد عر�ض الفيلم لول مرة ب�شينما 
بابل ببغداد يف تاري���خ 18حزيران 1979 
وق������ام بكتاب���ة ال�شيناري���و للفيل���م الكاتب 
امل�شري)�ش���ربي مو�ش���ى( فيم���ا كت���ب ل���ه 
احلوارالروائ���ي العراق���ي الراحل)موف���ق 
وعم���ل  باخراج���ه  ق���ام  ح���ني  يف  خ�ش���ر( 
املونت���اج له الفنان الكب���ري )حممد �ش����كري 
جمي���ل( ومثل���ت بطول���ة الفيل���م جمموع���ة 
م���ن الفنانني ابرزه���م  �شامي عب���د احلميد  
و�شعدية الزيدي  وابراهيم  جالل  وغازي 
التكريت�ي  وفوزية ع���ارف  و�شامي قفطان 
الربيع���ي  وغ���زوة اخلال��������������دي وفاطم���ة 
واف���راح عبا����ض وطعم���ة التميم���ي وكرمي 
ع���واد واملرح���وم را�شم اجلميل���ي وفي�شل 
حام���د و�شكري العقي���دي وفا�ش���ل  جا�شم  
يتن���اول   الفيل���م  �شك���ري...  و�شو�ش���ن  
جانب���ًا م���ن ن�ش���ال ال�شع���ب العراق���ي �شد 
ال�ش�����تعمارالربيطاين واذناب��������ه العمالء 
والرجعي���ة م���ن خ���الل �شخ�شي���ة  املواطن 
)حم�ش���ن( ال���ذي يواجه قوى اك���رث مقدرة 
منه لكن عزميته لتهون لنه مقتنع  بعدالة  
ق�شيت���ه فيودع  ال�شج���ن لكنه ليتوقف عن 
حب���ه للحي���اة واحلري���ة ويوا�ش���ل اطالق 
ال�ش���������لط���ات  ازعج���ت  الت���ي  �شخريات���ه 
احلاكمة  فذبحته ليكون عربه لغريه.. لكن 
�شديق���ة )عبا����ض( ي�شتكم���ل  م�شريته �شد 

قوى الطغي�������ان. 
الدب  ع���ن  اخ���ذ  ال���ذي  الخ���ر   والفيل���م   

العراق��������������ي فيلم )فتى ال�شحراء( املاأخوذ 
عن ق�شة )البط���ل ال�شغري( للكاتب الراحل  
حممد �شم�ش���ي  و�شيناريو وحوار يو�شف 
يو�ش���ف وه���و اول فيل���م عراق���ي للفتي���ان 
اخرجه الفنان عبد ال�ش���الم العظمي وهو 
م���ن الف���الم اجلي���������������دة ك�شنع���ه وانتاج  
وم�شتلزم���ات فني���ة اخرى.. مث���ل بطولته 
عل���ي احلرب���ي وهناء حمم���د و�شمر حممد 
وفائ���زة جا�ش���م  واملرحوم كنع���ان و�شفي 
وهاين هاين وكرمي ر�شيد وزهرة الربيعي 

وعزيزخيون. 
بغ���داد  يف  املعرو����ض   )اللعب���ة(  وفيل���م 
بامل�ش���رح الوطن���ي بتاري���خ 1989/10/9 
لالديب الراحل )يو�شف ال�شائغ( واخراج 
الفن�������������ان  حمم���د �شكري جمي���ل وقيل ان 
فكرت���ه م�شروقة من ق�شة اخ���رى ويتناول 
لعب���ة يقوم به���ا ال���زوج الدكتورمع زوجته 
من خالل الهات���ف ليوهمها بانه على عالقة 
لكنه���ا  اللعب���ة  فتكت�ش���ف  اخ���رى  باأم���راأة 

حتتاريف تف�شريامرالزوج! 
مثل بطولة الفيلم مقداد عبد الر�شا و�شناء 
عب���د الرحم���ن وطعم���ة التميم���ي وفاطم���ة 
الربيع��������������ي وفوزية ح�شن  وقا�شم املالك  
واملرح���وم عب���د اجلب���ار كاظ���م  و�شعدي���ة  

الزيدي وهناء حممد.
وكذل���ك فيلم)العا�ش���ق( املاأخ���وذ من رواية 
)مكابدات عبد الله العا�شق( للروائي )عبد 
اخلالق الركابي( واخراج  الفنان ال�شوري 
املقيم يف العراق اآنذاك )حممد منري فري( 
ال���ذي ا�شه���م يف اخ���راج فيلم���ني اآخري���ن 
اح���د هم�������������ا )العرب���ة واحل�شان(  بطولة  
�شلي���م الب�شري  وحمودي احلارثي.. كتب  
ال�شيناريو  واحلوار  لفيلم العا�ش�ق  )ثامر 
مه���دي(  وانتاج �شرك���ة بابل لالنتاج الفني  
وال�شينمائ���ي  وعمل مدي���رًا للت�شوير  عبد 
اللطي�������ف  �شال���ح  ومونت���اج  �شبيح  عبد 
الكرمي، الفيلم من بطولة  جواد ال�شكرجي 
وليلى حممد  ومقداد عبد الر�شا  و�ش��عدية 
اجلميل���ي   را�ش���م  واملرح���وم  الزي���دي  
وابت�ش���ام فري���د  وخلي���ل �شوق���ي  وبدري 

ح�شون فريد.
الفيل���م يتناول حكاي���ة رجل يحب فتاة  اىل 
ح���د كب���ري فيدفعه هذا احل���ب لالنتقام  لكن 
ح���ب  الوطن  يطه���ر  من ذل���ك  احلقد الذي 
يلهب���ه النتق���ام. وهن���ا يلعب ح���ب الوطن 
دوره الكب���رييف تغيرياخالقي���ات و�شفات 

ه���ذا الرج���ل  املوه���وم. كم���ا اأب���رز العم���ل  
ن�شال العراقيني �شد القطاع.

كم���ا اخرج الفنان عبد اله���ادي مبارك فيلمًا 
جمي���اًل بعن���وان )احل���ب كان ال�شب���ب( عن 
رواي���ة الكات���ب )عل���ي خي���ون(  املو�شومة 
)الع���زف يف م���كان �شاخب( وق���ام املوؤلف 
ال�شيناريوواحلوارللفيل���م  بكتاب���ة  اي�ش���ًا 
احلمي���د  عب���د  رفع���ت  بت�شوي���ره  وق���ام 
ومونت���اج �شاح���ب ح���داد وانت���اج دائ���رة 
ال�شينم���ا وامل�ش���رح وبطول���ة �شن���اء عب���د 
الرحمن واملرح������������وم عبد اخلالق املختار 
يف اول دورله يف ال�شينما العراقية وجواد 
ال�شكرج���ي و�شم���ر حممد  وفوزي���ة عارف  
وعب���د اجلب���ار كاظ���م وحم�ش���ن العل���ي... 
الفيل���م يحكي  ق�شة حب بني �شابني تتدخل 
فيها ق���وى ال�شلطة لجها�شه���ا... ويتناول  
الو�ش���اع  ال�شيا�شي���ة  يف الع���راق خ���الل 
اربعيني���ات القرن الع�شري���ن.. وقد عر�ض  
الفيل���م يف  بغداد  بتاري���خ 24/ 7/ 1991 

ببغداد.
واخ���رج املرحوم الفنان جعف���ر علي فيلمه 
)نرج����ض عرو�ض كرد�شت���ان( عن رواية او 

ملحمة مم وزي�������������ن ال�شطورية.
ون�شتعي���د هن���ا اي�ش���ا فيل���م �شعي���د افندي 
املاأخ���وذ عن ق�شة اخ���رى بعنوان )�شجار( 
للقا����ض  ادمون �ش���ربي واخراج  كامريان  
ح�شن���ي وبطول���ة يو�ش���ف الع���اين وزينب 
وجعف���ر ال�شعدي وعب���د الواحد  طه ويكاد 
يك���ون الفيل���م  م���ن اه���م  الف���الم  العراقية  
واجوده���ا �شنعة وقد عر�ض بعد ثورة 14 

متوز 1958 
وفيل���م )اب���و هيل���ة( املاأخوذ ع���ن م�شرحية  
ليو�ش���ف الع���اين  بعنوان)توؤمربي���ك( من 
اخراج حمم���د �شكري جميل  والذي عر�ض 
يف بغداد يف �شينما الن�شر يف 18 حزيران  
من ع���ام 1962 بطولة زين���ب ويو�ش���������ف 
الع���اين  وناه���دة الرم���اح وخلي���ل �شوق���ي 

وزكية الزيدي.
وفيل���م عرو����ض منديل ع���ن رواي���ة بنف�ض 
ال�ش���م  للروائي الراحل ع���ادل عبد اجلبار  
وكذلك فيل���م ارحموين بطول���ة  ر�شا  علي 
ماأخوذ عن م�شرحي���ة  ل�شليم بطي بعنوان 
)امل�شاك���ني( وفيل���م )من امل�ش���وؤول( اخراج 
عبد اجلبار ويل  عن ق�شة  لدمون �شربي 
وفيل���م )�شخ���ب البح���ر( عن رواي���ة بذات 

ال�شم للروائي علي خيون. 

فيلم )ترنيمة عيد 
�مليالد( 

يت�صدر �إير�د�ت 
�ل�صينما �لأمريكية  

املدى/ وكاالت

ت�شدر فيلم )ترمنية عيد امليالد( 
ايرادات ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية 

وتدور اأحداث الفيلم حول رجل 
عجوز بخيل قا�شي القلب يواجه 

ا�شباح عيد امليالد يف املا�شي 
واحلا�شر وامل�شتقبل وت�شعى تلك 

ال�شباح اىل ادخال العط�ف اىل 
قلب��ه.

والفيلم من اخراج روبرت زمييك�ض 
وبطولة جيم كاري و�شتيف فالنتاين 
وداريل �شابارا و�شدج ريان اوت�شوا 

ورون بوتيتا.
وتراجع اىل املركز الثاين مت�شدر 

ايرادات ال�شبوع املا�شي فيلم ملك 
البوب الراحل مايكل جاك�شون )هذا 

هو(  وي�شتند الفيلم اىل 80 �شاعة 
م�شورة بالفيديو لتدريبات جاك�شون 
الخرية ا�شتعدادا لعودته اىل �شاحة 

الغناء ب�شل�شلة من احلفالت كان 
من املفر�ض ان تبداأ يف العا�شمة 

الربيطانية لندن يف 13 يوليو متوز 
املا�شي.

والفيلم من اخراج كيني اأورتيجا 
و�شارك جاك�شون يف بطولة الفيلم 

جمموعة من الراق�شني والراق�شات 
والعازفني والعازفات من بينهم 

نيك با�ض ومايكل بريدن ودانيال 
�شيليربي وميكيا كوك�ض ومي�شا 

جابريال وكري�ض جرانت وجوديث 
هيل ودوريان هويل وتومي اوجان 

وكني �شتا�شي.
وجاء يف املركز الثالث فيلم )الرجال 

الذين يحدقون باملاعز( ويروي 
الفيلم ق�شة �شحفي يف العراق 

يتقابل مع لني كا�شيدي وهو �شخ�ض 
يدعي انه جندي �شابق يف كتيبة 
باجلي�ض المريكي توظف قوى 

خارقة يف مهامها.
والفيلم من اخراج جرانت هي�شلوف 

ويقوم بدور البطولة فيه املمثل 
جورج كلوين مع ايان ماكجريجور 

وجيف بريدج�ض وكيفني �شيب�شي 
و�شتيفن لجن وربروت بارتريك.

ـــــــــة �لـــــعـــــر�قـــــيـــــة و�لـــ�ـــصـــيـــنـــمـــا ـــــــــرو�ي �ل

عالء املفرجي

جدوى �ملهرجانات 

من����ذ البدايات الوىل ل�شناع����ة ال�شينما، برزت فكرة 
املهرجان����ات وامل�شابق����ات ال�شينمائي����ة الت����ي كان لها 
دور مه����م يف ر�ش����وخ ه����ذا الف����ن وتعاظ����م �شعبيت����ه، 
وا�شاع����ة وعي وذوق �شينمائي����ني، اأ�شهما بال�شك يف 

تكري�ض هذا الفن.
وعلى امتداد اكرث من قرن من عمر ال�شينما ازداد عدد 
املهرجان����ات وامل�شابق����ات ال�شينمائي����ة مثلما تعددت 
م�شامينها واغرا�شها، وان انفرد عدد منها بالذيوع، 
وال�شه����رة، ب�شبب عراقتها والهمي����ة التي اكت�شبتها 
بفع����ل ا�شتقطابها اأهم النتاجات ال�شينمائية العاملية، 

مثل مهرجان كان، والبندقية، وبرلني.
وخ����الل العقدي����ن الخريين م����ن عمر ه����ذا الفن برز 
الت����ي متث����ل  ال�شينمائي����ة  م����ن املهرجان����ات  الكث����ري 
نتاج����ات لبل����دان مل يدخله����ا ه����ذا الف����ن ال يف وق����ت 
متاأخ����ر، وا�شتط����اع بع�شها ان ينت����زع اعرافًا عامليًا 

من حيث الت�شنيف مثل مهرجان القاهرة.
م����ن  ع����دد  انط����الق  �شه����دت  الخ����رية  وال�شن����وات 
املهرجان����ات ال�شينمائي����ة يف منطق����ة اخللي����ج، وهي 
املنطق����ة التي يعرف الكث����ري ان �شناعة ال�شينما فيها 
م����ا زال����ت يف مرحلة التبل����ور، والثقاف����ة ال�شينمائية 
بع����د مل ي�شل انت�شارها بال�شكل الذي نتحدث فيه عن 

�شينما خليجية.
ومم����ا ل �ش����ك في����ه ان ه����ذه املهرجانات تلع����ب دورا 
وا�شح����ا يف ا�شاعة وع����ي وذائق����ة �شينمائيني كفيل 
بال�شه����ام يف تر�شي����خ �شناع����ة �شينمائي����ة يف ه����ذه 
البل����دان . وه����و المر ال����ذي ات����ت ثم����اره.. فاملتتبع 
ل����دورات املهرجان����ات ال�شينمائي����ة يف اخللي����ج مثل 
دب����ي، وابو ظبي واخلليج واآخره����ا مهرجان تربيكا 
يف الدوح����ة، يوؤ�ش����ر ب�ش����كل جلي امل�شارك����ة املتميزة 
ل�شينما اخلليج وخا�شة ال�شباب منهم يف اعمال هذا 
املهرج����ان والتي تت�شاعد م����ن دورة اىل اخرى، هذا 
ف�ش����ال عن التنظيم اجليد واحل�شور النوعي املتميز 

ل�شينمائيي العامل.
وبع����د اي����ام ينطل����ق مهرج����ان دب����ي ال�شينمائ����ي يف 
دورت����ه ال�شاد�شة والذي ا�شتط����اع  منذ انطالقته عام 
2004 ان يوؤكد ح�شوره املهم من خالل منحه فر�شة 
لل�شينمائي����ني الع����رب لتق����دمي منجزه����م ال�شينمائي 
ا�شاف����ة اىل ا�شهامه يف تطوير �شناع����ة ال�شينما يف 

املنطقة.
ولع����ل املي����زة الب����رز يف مهرجان دب����ي وخا�شة يف 
اآ�شي����ا وافريقيا ورعاية مواهبه����ا من خالل مبادراته 

وبراجمه التي ترثي التجربة ال�شينمائية.
وعل����ى الرغم من حداثة عم����ر املهرجان فانه جنح يف 
تق����دمي خال�ش����ة الب����داع ال�شينمائ����ي يف الع����امل من 
خ����الل م�شاركة اهم النتاج����ات ال�شينمائية فيه ف�شال 
عم����ا يت�شمن����ه منهاج����ه م����ن فعالي����ات وور�����ض عمل 
ون����دوات حوارية ، ودعوت����ه امل�شتم����رة اىل التبادل 

الثق����ايف وتعزي����ز �شب����ل احلوار 
بني الثقافات.

الت����ي  الع����ام  ه����ذا  ودورة 
توا�شل حمل عنوان )ملتقى 
والبداع����ات(  الثقاف����ات 

�شتك����ون بال �ش����ك ومن خالل 
اعل����ن عن����ه حت����ى الن  م����ا 

دورة متمي����زة �شت�شي����ف 
املهرج����ان جناحا  ل�شجل 

اآخر.   

كــــالكــيــت

فيلم الظامئون

جان لوك غودار


