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و  بغداد  در���س يف   ، اف��ام م�ستقل  ، �سانع  زه��راو  خالد 
االنتاج،ح�سل  و  الفيلم  �سناعة  وروت���ردام  ام�سرتدام 

فيلمه ) عراقيون و �سينما( على جائزة جلنة التحكيم
 ٫  2003 ع���ام  ب��ع��د  ب��غ��داد  يف  للفيلم  م��ه��رج��ان  اول  يف 
 ، للتلفزيون  الوثائقية  االف��ام  من  العديد  اأخ��رج  و  اأنتج 
القادم(  ،اال�سبوع  الليلة  )ه��ذه   2007 )الطنجاوي(  له 

 .2010
يعمل على اجناز عمله الوثائقي الطويل )دفاتر ال�سينما 
. وقال  �سنوات  اكرث من ثاث  قبل  ب��داأه  الذي  العراقية( 
اإنتاج  على  اعمل   : به  لقائنا  خ��ال  زه��راو  خالد  املخرج 
العراقية  ال�سينما  اأفام عراقية وتكري�س �سناعة �سورة 
انه يقود  العمل ممكن  اأر�سفتها واعتقد ان هذا  من خال 
اليه  ا�سندت  العراق،  يف  �سينما  ل�سناعة  جديد  فهم  اىل 
قناة ال�سومرية يف االونة االخرية اخراج برنامج اطلقت 
ثاثون  الربنامج  هذا  يف  يجتمع  )�سينميون(  ا�سم  عليه 
كاتبًا وثاثون خمرجًا �سابًا ، ليقدموا ثاثني فيلمًا روائيًا 
العراقي  الثقايف   التعدد  ق�سريًا يعربون من خالهم عن 

ب�سكل متمدن. حدثنا خالد زهراو عن امل�سابقة اذ قال :
منذ فرتة عام مولت قناة ال�سومرية  م�سروعا حاولت من 
العراقية  ال�سبابية  ال�سينما  روح  يف  احلياة  بث  خاله 
املهملة  ،فاأنتجت ثاثني فيلما ق�سريا متنوعة مبوا�سيعها 
، اعتمدت هذه االأفام على ثاثني �سيناريو مت اختيارها 

بوا�سطة جلنة ومن ثم عمدت اىل اختيار ثاثني خمرجا 
�سابقة  جت��رب��ة  ل��دي��ه  لي�س  وبع�سهم  الإخ��راج��ه��ا  ه��اوي��ًا 
قناة  من  كامل  متويل  على   اعتمد  االإنتاج  االإخ��راج،  يف 
ال�سومرية لكل االأعمال وباإ�سراف مبا�سر من �سفيق ثابت 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سومرية ، ا�ستمر العمل يف اإنتاج 
االأعمال ملدة عام كامل مب�ساركة ممثلني عراقيني حمرتفني 
ديجيتال،  ب��ك��ام��ريات  االأف�����ام  ه���ذه  وه����واة و����س���ورت 
لكنها  فيلمية  بنية  حتمل  االف��ام  ان  اىل  وا���س��ارزه��راو: 
غري متطورة الن املخرجني هم هواة ولي�س حمرتفني ومل 
يدخلوا ور�س متكاملة ل�سناعة الفيلم  الذي ي�سمل كتابة 
اعتمدوا  بل  واملونتاج  والت�سوير  واملعاجلة  ال�سيناريو 
اأنف�سهم يف �سناعة هذه االأفام ، وا�ساف : بعد ان  على 
انتهينا من ت�سوير هذه االأفام، مت انتاج م�سابقة خا�سة 
مزج  من  ج��اءت  كلمة  وهي  )�سينميون(  عليها  اأطلق  بها 
الفام  ال�سومرية  م�سابقة  و�سومريني  �سينمائيني  كلمتي 
 ، القادم  االأ�سبوع  خال  بثها  يتم  ان  املوؤمل  ومن  الهواة 
وعن اهم املعايري التي اعتمدت يف اختيار االفام الفائزة 
املعيار  الفائزة  االأف��ام  الختيار  معيارين  اعتماد  ق��ال:مت 
االأف���ام   لنوعية   �سي�سوت  ال���ذي  اجل��م��ه��ور  ه��و  االأول 
يف  متخ�س�سني  ث��اث��ة  م��ن  متكونة  جلنة  ه��ي  وال��ث��اين 
ال�سينما،و�ستقوم جلنة التحكيم مبراعاة واعتبار ظروف 
اإنتاج االأفام يف العراق وو�سع الباد االأمني وال�سيا�سي 
كما  النهاية،  حتى  اأفامهم  اإجن��از  على  الهواة  واإ���س��رار 
لوجهة  واالإ���س��ت��م��اع  فيلم  ك��ل  مبناق�سة  اللجنة  �ستقوم 
من  الهدف  وع��ن   . فيه  امل�ساركني  اأح��د  اأو  خمرجه  نظر 
ال�سينما  تقاليد م�ساهدة  الإع��ادة   قال: هو  امل�سابقة  اإقامة 

الذهاب اىل  االأقل �سناعتها وبالتايل  او على  العراق  يف 
لل�سباب  اأن  خاله  م��ن  القناة  ولتوؤكد  العر�س  ���س��االت 
كبرية،  وطاقة  جميلة  واأف��ك��ارًا  عميقة  مواهب  العراقي 
�سيكون  ول��ك��ن  �سنويا  امل�سابقة  ه��ذه  تكري�س  و�سيتم 
هناك تغيري كبري يف عملية اختيار االأفام امل�ساركة  يف 
حيث  اكرب  ب�سكل  املحافظات  ا�سراك  خال  من  امل�ستقبل 
�سيتم توزيع ثاثني فيلما على كل حمافظات العراق كي 
نبحث عن مبدعني وهواة يرغبون بعمل اأفام للم�ساركة 
يف امل�سابقة.وهناك �سروط خا�سة لقبول الفيلم اهمها ان 
ال تتعار�س مع الوحدة الوطنية وبنية املجتمع العراقي 
وال تتعر�س للديانات، وهي متنح للم�ساهد اكت�ساف وجه 
االأوىل  الثاثة  لاأفام  جوائز  ،وهناك  العراق  عن  اآخ��ر 
وممثلة  ممثل  كاأف�سل  اأخ��رى  جوائز  هنالك  كما  الفائزة  

و�سيناريو وجائزة جلنة التحكيم اخلا�سة. 

 

نظرة  كيارو�ستامي  "لعبا�س  "ع�سرة  فيلم  يلقي 
االإيرانيات  الن�ساء  حياة  داخل  ثاقبة  لكنها  ب�سيطة 
العاديات. وهو يدور حول امراأة ت�سوق يف �سوارع 
طهران مع راكبيها يف ع�سر رحات ويقدم جمموعة 
ال�سيناريوهات مع متثيل طبيعي جدًا.  واقعية من 

وي�سبه الفيلم غالبًا تلفزيون الواقع.
دورها  وتوؤدي  ا�سمَاً  حتمل  ال  الفيلم،التي  بطلة  اإن 
مطلقة  ام��راأة  هي   ، اأكربي"  "مانيا  املمثلة  برباعة 
التي  االأوىل  ال��رح��ل��ة  اأخ����رى. يف  م��رة  وم��ت��زوج��ة 
املخرج يف  ال�سيارة يغمرنا  اأمني يف  ابنها  تبداأ مع 
نزاع اإذ اأن ال�سبي ال�سغري يتكلم ب�سوت عال معها 
من  ويبدو  حمقاء  لقب  عليها  ويطلق  بيديه  ويلوح 
الوا�سح اأنه مل يوافق على طاقها من اأبيه. ال يحب 
اأبيه.  مع  والعي�س  ال��ذه��اب  ويريد  اأم��ه  زوج  اأم��ني 
اأباه  اأن  الدعائها  ويوبخها  باالأنانية  اأم��ه  ويلقب 

مدمن خمدرات.
الن�ساء  تفتقد  البلد   هذا  يف  اأنه  تو�سح  اأن  حتاول 

كان  زوجها  اأن  املحكمة  تخرب  اأن  وعليها  احلقوق 
اأن  كيف  وتتحدث  الطاق.  على  حت�سل  كي  مدمنا 
االأفراد ممكن اأن ينتموا الأنف�سم فقط واحلاجة اإىل 
حب نف�سك قبل اأن حتب االآخرين. وهي الثيمة التي 

تعاود الرجوع اإليها يف الرحات التالية.
ويهددها  وي�سرخ  اأذن��ي��ه  يغطي  اأن  االب��ن  ي��ح��اول 
النواحي  بع�س  من  ال�سيارة.  خارج  حقيبته  برمي 
كان هذا  اإن  ال�سوؤال  يداري  اأن  امل�ساهد  ي�ستطيع  ال 
حالة  يف  �سوفيني  ذكر  جمرد  هو  ال�سغري  ال�سبي 
غري  �سخ�سية  لي�س  لكنه  ثقافته.  ت�سجعه  ت��ك��ّون، 
اأمه قوية  اأن  كم  الفيلم نرى  ي�ستمر  عاطفية وبينما 
ال��ن��ا���س االآخ���ري���ن ح��ت��ى يف تقدميها  وع��ن��ي��دة م��ع 
الن�سيحة الاعاطفية اإىل املراأة الباكية. فهي ال ميكن 
اأن تكون املراأة الباقية يف البيت التي دائمًا هناك من 
اأجله. فهي لي�ست من هذا النوع. اإنه م�ستاء من هذا 

ويعتقد اأنها اأم �سيئة.
رقمية  كامريا  من  متامًا  م�سورة  الدراما  هذه  اإن    
مركبة يف لوحة الرموز يف ال�سيارة )الدا�سبورد(. 
ال يوجد كادر للفيلم. اأحيانًا تركز الكامريا فقط على 
اأحيان  ويف  ال��راك��ب.  اأو  ال�سائقة  واح��د-  �سخ�س 
نراهما  ل��ه��ذا  بينهما  واإي���اب���ًا  ذه��اب��ًا  تنتقل  اأخ���رى 
بل  ال�سائقة  ن��رى  ال  االأوىل  ال��رح��ل��ة  يف  ك��اه��م��ا. 
ال�سبي فقط. املمثلون طبيعيون غري خجولني لهذا 

فاإن امل�ساهد هو مثل ال�سارق لل�سمع الذي يتفح�س 
حياة االآخرين.

امراأة  ثم  واأختها  ال�سائقة  تتبع  التالية  ال��رح��ات 
كبرية ال�سن يف طريقها اإىل املرقد. هذه املراأة امل�سنة 
بالكاد ت�سمت بينما هي تروي ق�سة اأنها تخلت عن 
و�ساو�سها وذهبت اإىل احلج وا�ستمرت بالذهاب اإىل 
املرقد لل�ساة ثاث مرات باليوم. وتتكلم عن العديد 

من االأولياء وتظهر م�سبحتها لل�سائقة.
هوى  بنت  تدخل  طهران  ليل  يف  اأخ��رى  رحلة  يف 
باخلطاأ داخل ال�سيارة معتقدة اأن ال�سائق رجل. ومل 
بالف�سول  وتطفح  تنزل  تدعها  كي  ال�سائقة  تتوقف 
ت�ساألها:"  واحلياة.  العمل  حول  ت�ساألها  اأن  وتريد 
ن�سف  ب�سحكة  الفتاة  ت�ساأل  رجل"  باأين  تظاهري 
ذلك  اأعمل يف  الفتاة وجتيب:" مل  مكبوتة. ت�سحك 
عن  وت�ساألها  ت�سر  ال�سائقة  لكن  االآن".  حلد  احلقل 
حياتها وعن ال�سبب يف اتخاذها هذه املهنة. تدعي 
الفتاة اأنها حتب مهنتها. ت�سري اإىل اأن الزواج اأي�سَا 
اأننت  قائلة:"  الفتاة  تدعي  اجلن�س.  ي�سمل  تبادل 
هذا  بالتجزئة".  بائعات  ونحن  باجلملة  بائعات 
احلوار هو واحد من اأ�سد م�ساهد الفيلم اإيحاًء. اإننا 
مل نر وجه الفتاة. ما نراه هو ج�سدها من اخللف من 
خال ال�سا�سة العري�سة بينما هي تنزل لتجد زبونًا 

اآخر. اإنها ترتدي حجابًا و ثيابًا متوا�سعة.

يظهر االبن يف مقاطع اأخرى عديدة من الفيلم ونرى 
اأمه.  وبني  بينه  العاقة  على  تطراأ  التي  التغيريات 
اإنه يعي�س مع اأبيه االآن. لكن الوا�سح من االأحاديث 
قائمًا  توترًا  هناك  باأن  ال�سيارة  يف  بينهما  الدائرة 
امل��زاح حول  ق��ادران على  االأم واالب��ن. االثنان  بني 
باأن  ال�سائقة  تعتقد  اأخ��رى.  م��رة  ت��زوج  ال��ذي  االأب 
هذه الزوجة �سوف تكون مطيعة وخا�سعة دائما يف 

البيت وهي تطبخ وتنظف.
اأخرى  م��رة  تركب  �سابقة  رحلة  م��ن  ام���راأة  هناك    
راأ�سها. وحني ترخيه  وترتدي حجابًا حمكمًا حول 
الراأ�س ثم تخلع احلجاب. وكما تقول  نراها حليقة 
ال�سائقة تبدو اأف�سل وراأ�سها حليق. ثم يتكلمان عن 
ال�سبب يف ذلك وهو اأحد امل�ساهد املثرية يف الفيلم 
ال  اأن��ه  من  الرغم  على  االأول  ال�سنف  من  متثيل  مع 

يبدو متثيُا. ثم يعود االبن يف الرحلة االأخرية.
 تظهر امل�ساهد الع�سرة ب�سورة تنازلية من 10 اإىل 
نف�سها  �ساحلت  قد  النهاية  يف  ال�سائقة  تبدو  1و 
راحة  جت��د  مل  اأن��ه��ا  ل��و  اأب��ي��ه.  اإىل  ابنها  انتقال  م��ع 
فاإنها �ستنتقل اإىل حيث كانت. وينتقل  التامة  البال 
عن  الغام�سة  امل��ك��ررة  االأف��ك��ار  م��ن  اأي�سًا  امل�ساهد 
فهم  اإىل  االإ�سامية  البلدان  اإيران وبقية  احلياة يف 
التي تتقا�سمها املجتمعات املختلفة.  اأو�سح لاأمور 
االأمهات  ع��ن  تختلف  ال  ك��ام��راأة  ال�سائقة  حالة  اإن 

اأدوارهّن  بني  يوازّن  ان  يحاولن  الاتي  االأوربيات 
املختلفة واحلياة العملية. وعلى الرغم من اأن بلدها 
مينحها حقوقًا اأقل اإال اأن حياتها اليومية ال تختلف 
عن حياة املراأة االأوربية. اإنها ذكية وحمنكة ورمبا 
نظر  وجهة  من  رويت  اأنها  لو  خمتلفة  الق�سة  تبدو 
يف  تعي�س  االأط��ف��ال  من  العديد  لديها  فقرية  ام���راأة 
الدعم  يف  فل�سفتها  تقوم  البلد.  م��ن  م��ع��زول  ج��زء 
بالن�سبة  اأهمية  اأكرث  وهي  نف�سها  حب  على  الذاتي 
اأنها  الكثري. غري  الذي ال تتحدث عنه  الدين  لها من 
الهوى  بائعة  ت�ساألها  وحني  الو�سط  احللول  تعتمد 
اأن زواجها اجلديد يعتمد على  الوا�سح  ي�سبح من 
االعتبارات العملية مثل الرفقة وال�سداقة اأكرث مما 

يعتمد على االأوهام الرومان�سية.
حميميته  "ع�سرة" هو  فيلم  يف  حيوي  هو  ما  اإن    
لقطات  ع��امل��ه.  داخ��ل  امل�ساهد  �سحب  على  وق��درت��ه 
اأنها  اإال  الفيلم،  حت��دد  اأنها  ،رغ��م  الثابتة  الكامريا 
ثمة  ونف�سي.  عاطفي  م�ستوى  على  منفتحًا  جتعله 
الفيلم  يف  واجلدية  والغ�سب  الدعابة  من  حلظات 
لكنه يحقق اأي�سًا �سيئًا اآخر – اإنه يظهر ماذا ميكن 
عمله بكامريا فيلم يف ف�ساء حم�سور مع كادر �سغري 
�سرف  ال�����س��روري  غ��ري  م��ن  منخف�سة.  وميزانية 
عبا�س كريو�ستامي  وفيلم  فيلم جيد.  لعمل  املايني 

البديع هو مثال وا�سح على ذلك.     

يف  منه  جدا  قريبا  واأ�سبح  امل��وت  من  دنا  اأن  بعد 
فيلمه ) طفلة املليون دوالر( هاهو املخ�سرم )كلينت 
الثمانني  جتاوز  وقد  اأخ��رى  مرة  يعود  اأي�ستوود( 
– املوت-  اأخ��رى  مرة  الثيمة  نف�س  اىل  عمره  من 
وما بعده يف فيلمه اجلديد )االآخرة( وا�سعا، فيه 
الكثري من االأفكار الفل�سفية التي تختلج دائما داخل 
بعد  يوجد  وم��اذا  االآخ���رة،  ح��ول  الب�سرية  النف�س 

الرحيل االأبدي؟
�سبق  الذي  مورغان(  )بيرت  ال�سهري  ال�سيناري�ست 
االأو�سكار  جلوائز  تر�سحت  مهمة  اأفاما  كتب  وان 
فيلم  كتب  و)ف��رو���س��ت-ن��ي��ك�����س��ون(  )امل��ل��ك��ة(  مثل 
اأي�ستوود االأخري هذا عرب ثاث حكايا تقع يف ثاث 
هو  رفيع  خيط  �سوى  يربطها  وال  خمتلفة  مناطق 
فكرة )احلياة مابعد املوت(، وا�سعا لكل �سخ�سية 
عانت  الثاث  فال�سخ�سيات  بها  اخلا�سة  حكايتها 
بتجاوز هذه  اأمل  مع  قرب،  عاي�سوه عن  اأو  املوت 
امل��ح��ن��ة واالن���ط���اق ن��ح��و احل��ي��اة م��ن ج��دي��د قبل 
لالتقاء  م�سائرهم  تقودهم  ل��ذا  االأخ���ري،  الرحيل 
ق�سد،  اأو  تخطيط  �سابق  دون  واح���د  م��ك��ان  يف 
واالحباطات  النف�سية  االنك�سارات  من  الكثري  بعد 

واالآالم والهروب نحو الذات.

�حلكاية )1(
اأي�ستوود  اليها  يدخلنا  املوت  مع  املواجهات  اأوىل 

خربته  وا�سعا  متميزة  جمالية  فنية  روؤي���ة  ع��رب 
الكبرية يف االخراج، ومبوؤثرات تقنية عالية حني 
لتلك  )الت�سونامي(  اإع�سار  اجتياح  م�سهد  �سور 
كم�ساهدين  لنا  ليعطي  ال�سغرية  االآ�سيوية  املدينة 
�سا�سات  ع��رب  �ساهدناه  ال��ذي  االع�����س��ار  ه��ذا  ق��وة 
التلفاز بت�سوير اقرب كثريا اىل الوثائقية، ليغدو 
فيلم  يف  النورماندي  اجتياح  م�سهد  هو  –كما 
اأف�سل  ل�سبيلربغ- واحدا من  انقاذ اجلندي رايان 
خال  �سورت  التي  ال�سينمائية  امل�ساهد  واأجمل 
االلفية اجلديدة، معطيا لهذه ال�سورة قوة درامية 
االأفام  خال  �ساهدناه  عما  كثريًا  تختلف  موؤثرة 

الوثائقية التلفزيونية.
الفرن�سية  ال�سحفية  فران�س(  دي  )�سي�سيل  ماريا 
املخرج  ا�ستجمام مع حبيبها  كانت يف رحلة  التي 
وجها  تقف  للت�سوق  خروجها  واأث��ن��اء  التلفازي، 
اأثناء  االآ�سيوية  ال�سواحل  عند  امل��وت  م��ع  لوجه 
اإع�سار ت�سونامي، ماريا ت�سطدم يف راأ�سها بلوح 
خ�سبي اثناء جرف التيار لها، متوت لثوان قبل اأن 
تعود للحياة بف�سل م�ساعدة اثنني من البحارة كانا 

قريبني منها.
امل������وت وال����ع����ودة، 

ال�������ذه�������اب ن��ح��و 
امل���������ج���������ه���������ول 
منه  وال����رج����وع 
ي�����ح�����ول ح���ي���اة 
�سيل  اإىل  ماريا 
م�����ن االأ����س���ئ���ل���ة 
ع������ن ال�����ف�����راق 
برتك  وال�سعور 

كل �سيء خلفك با ارادة منك، ما هي اآخر االأ�سياء 
التي نراها؟ كيف �سنحكي عن ذلك العامل املجهول؟ 
ت�سطرب  ماريا  حياة  طبعا  اآخ��ر؟  ع��امل  هنالك  هل 
انعطاف يف م�سريتها  قلق،  واإيقاع حياتها يتغري، 
كمقدمة  عملها  ع��ن  تبتعد  وال��ع��م��ل��ي��ة،  العاطفية 
عن  كتابا  تكتب  اأن  م��ن  وب���داًل  ت��ل��ف��ازي،  ب��رن��ام��ج 
�سخ�سية �سيا�سية فرن�سية م�سهورة كما هو متفق 
وجتربتها  امل��وت  عن  بالكتابة  تبداأ  الن�سر  دار  مع 

الق�سرية معه.

�حلكاية )2(
اىل  ال�سيناريو  ياأخذنا  دمي��ون(  )م��ات  ج��ورج  مع 
يعي�س  خا�سة  حالة  هذا  ج��ورج  الثانية،  احلكاية 
وحيدا يف �سقته، يتمتع بقوة ا�ستثنائية، فهو يقراأ 
م�ستقبل الب�سر وما�سيهم مبجرد اأن يلم�س اأيديهم، 
يتكلم مع موتاهم، ومع حكايا هوؤالء النا�س يتعذب 
جورج كثريا يف كل مرة يقراأ الأحدهم عن ال�سخ�س 
املوهبة  ه��ذه  م��ن  يهرب  ل��ذا  غ���ادره،  ال��ذي  العزيز 
االآلهية، من �سبح املوت املخيم على حياته لي�سبح 
بافتتاح  �سقيقه  م�سروع  راف�سا  بناء،  عامل  جمرد 
مكتب خا�س لقراءة طالع الب�سر ويدر عليهم 

اأرباحًا خيالية.
م��ع ه���ذا ف��ج��ورج ب��ني احل���ني واالآخ���ر 
لقراءة  ي�سطر  البع�س  �سغط  وحتت 
الطالع جمانا، وكلما يجابه املوت يندم 
النه يريد اأن يقطع ال�سلة مع املوت وال 

يريد جمابهته اال يف نهاية حياته.

�حلكاية )3(
يعي�سان  وجي�سون  ماركو�س  التواأمان 
حياة قا�سية مع اأم مدمنة على املخدرات 
التي  االجتماعية  الرعاية  �سبكة  وجهود 
ال�سبيني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  حت���اول 
اإحدى  يف  العا�سمة،  لندن  و�سط 
املرات تطلب االأم من جي�سون اأن 
يجلب لها عاجا من ال�سيدلية، 
يتعر�س  العودة  طريق  يف 
ل����ت����ح����ر�����س ب���ع�������س 
يهرب  ال�سبية، 
م���������ن���������ه���������م 
�س  فيتعر
حلادث 

�سيارة، ميوت على اأثرها.
مع  وحيدا  ماركو�س  يعي�س  جي�سون  رحيل  بعد 
تفارق  وال  يعتمرها  التي  وقبعته  �سقيقه  ذكريات 
الذي  املفقود  ن�سفه  بوجود  �سعور  القبعة  راأ�سه، 
اأن  �ستى  ب��ط��رق  ي��ح��اول  ل��ذا  ب��اك��را،  امل���وت  �سرقه 
به،  االلتقاء  اأو  �سقيقه  ال�ستعادة  ما  خمرجا  يجد 
كان جي�سون لي�س تواأمه فقط بل راعيا له، ال�سند 
جدا،  كبري  تركه  الذي  والفراغ  اإليه،  ي�ستند  الذي 
يبداأ ماركو�س بقراءة ال�سحف والبحث عرب �سبكة 
القدرة  معرفة  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه  عمن  االن��رتن��ت 
والتوا�سل مع العامل اأالآخر، حتى يعرث على �سفحة 
يوم  االجتماعية  ال�سبكة  عرب  ال�سخ�سية  )جورج( 
اأ�س�س مع اأخيه مكتبًا لقراءة الطالع، ثم يف ما بعد 
�سيلتقي بجورج ويخربه مبا يقوله جي�سون املوت 

ملاركو�س ال�سائع، اأتركني وابداأ حياتك.

�حلكاية )4(
الثاث  خيوطه  اأط��راف  �أي�ستوود  يجمع  لندن  يف 
ماريا حت�سر  الدويل،  الكتاب  املتفرقة يف معر�س 
وما  امل��وت  ع��ن  )االآخ����رة(  اجل��دي��د  كتابها  لتوقيع 
اأخيه  بعد احلياة االأبدية، جورج هاربا من اإحلاح 
اإىل  امل��وت  املجهول/  ع��امل  من  يعرفوه  من  وع��امل 
عامل املجهول/احلياة، ماركو�س الطفل يبحث عن 
خيط توا�سل بن�سفه املفقود فيتعرف على جورج 

الذي يتعرف على ماريا.
بعد احلاح ال�سبي ي�سطر جورج الهارب من املوت 
اىل العودة اليه ثانية، فا مهرب من مواجهة القدر، 
فيقراأ لل�سبي مايريد معرفته عرب توا�سله مع روح 
ماركو�س  به  ا�ستعاد  رمبا  �سيء  املفقودة،  �سقيقه 
بجورج  تلتقي  ماريا  النهاية،  يف  النف�سي  توازنه 
املوت  رع�سة  ب��ا  اأح��ده��م  ي��د  يلم�س  م��رة  والأول 
انها مل�سة احلياة وامل�سي نحو  واقرتاب االأرواح، 

احلب.
ثيمة )املوت( وما حتمله من اأ�سئلة فل�سفية مقلقة، 
ما  يخبئه  ما  عن  االأزلية  االإن�سانية  املعرفة  وبحث 
ورمبا  اجلميع،  هاج�س  هي  االب��دي  الرحيل  بعد 
جعله  ال�سخ�س  باي�ستوود  الطويل  العمر  م�سي 
وماركو�س  ماريا  عك�س  املواجهة  من  يهرب  مثًا 
فاأخذ الفيلم يتحول اىل دراما عادية، حكايا متفرقة 
عن اأ�سخا�س اأكرث منها حكايا عن الوجود والعدم، 
اأو رمبا اأن اي�ستوود اأغرته الفكرة واراد املواجهة 
م��ع ق��دره ب��اك��را كما م��اري��ا وم��ارك��و���س وان ن�س 
واإبعادها  الرحيل  فكرة  ع��ن  بعيدا  ك��ان  م��ورغ��ان 
يدري،  م��ن  ج���ورج،  مثل  الن�س  فهرب  الفل�سفية 
�سوى  امامنا  متوفر وما  ال�سيناريو غري  فالن�س/ 
املكتوب،  مورغان  لن�س  املج�سدة  اي�ستوود  �سور 
اأن  ال�����س��اب��ق��ة ن�سهد ع��ل��ى  اأف��ام��ه  ك��م��ا ه��ي  ول��ك��ن 
يف  كعادته  بارعا  كان  االأ�سطورة  اي�ستوود  كلينت 
اختياره ملمثليه واإدارتهم و�سيطرته على كامريته 

وحركاتها.
ال�سابق )املنبوذ(  اي�ستوود  مات دميون بطل فيلم 
عن حياة نيل�سون مانديا يعود ثانية مع خمرجه 
باداء مميز لطاملا عرفناه عن هذا املمثل..... الفكرة 
لكن  غام�سة،  مقلقة،  م�ستفزة،  مثرية،  واإبعادها 
الفيلم مل يكن كذلك، كان جمرد فيلم اأمريكي جميل 

ممتع ولي�س مهمًا، غابت فكرته وراء ال�سنعة.

ـــا �لــــعــــر�قــــيــــة ـــم ـــن ـــي ـــس ـــ� ـــــة �ل ـــــف ـــــس ــــى �أر� ــــل يــــعــــمــــل ع

خالد زهراو: �سينميون خطوة لإعادة الروح لل�سينما العراقية
نور� خالد

الآخرة .. احلبكة الأمريكية اأ�ساعت الفكرة الفل�سفية
فر��س �ل�ساروط

يف  لل�سينما  االه��م   التظاهرة   ومتابعو  ال�سينما  نقاد  يجمع 
اليوم  تبدء  التي  كان  ملهرجان  العام  هذا  دورة  ان  على  العامل 
.. وهنا وقفة مع  امل�ساركة  االف��ام  هي االهم من حيث نوعية 

اهم هذه االفام :

  �جللد �لذي ��سكن فيه – بيدرو املُدّفر
واح��دًا  ملهرجان"كان"  املف�سل  امل��خ��رج  املُ��دّف��ر  ب��ي��درو  يعترب 
يف  النجوم  اب��رز  من  ح�سودًا  يجلب  ال��ذي  املخرجني  قلة  من 
الفوز  ينتظر  ي��زال  ما  فانه  ذلك  ومع  يرتادها،  التي  ال�سوارع 

باجلائزة الكربى.
انطونيو  باملمثل  يعيد جمعه  فيه"،  ا�سكن  الذي  وفيلم،"اجللد 
من  ل��ل��ف��زع،  امل��ث��ري  ال��ك��ت��اب  اإىل  ت�ستند  وق�سته  ب��ان��دي��را���س، 
بريطانيا  يف  ال�����س��ادر  ج��ون��ك��ي��ه،  ث���ريي  ال��ف��رن�����س��ي  ت��األ��ي��ف 

بعنوان،"تارنتوال".
ويقوم بالنديرا�س بدور ليجارد، الطبيب االأخ�سائي باجلراحة 

مقيدًا  �سريكه  يبقي  الذي  التقوميية، 
بال�سا�سل يف بيته الريفي، حيث لديه 
مو�سوع  اإن  للعمليات.  قاعة  هناك 
بالن�سبة  ماألوفًا  �سيكون  اال�ستحواذ 
للمعجبني باملُدّفر واأعماله، ولكن هذا 
واالأكرث  حتديًا  االأكرث  �سيكون  الفيلم 

كاآبة من بني كافة اأفامه.

 �سجرة �حلياة- تريين�س ماليك
ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب ج�����دًا، ك���ان فيلم 
ت��ريي�����س م��ال��ي��ك يف ق��ائ��م��ة االأف����ام 
اململكة  يف  االأول  عر�سها  يبداأ  التي 
ولكن  ك��ان،  مهرجان  وقبل  املتحدة، 
غري  الأ�سباب  ت��اأج��ل  ق��د  العر�س  ذل��ك 

وا�سحة. والفيلم بطولة براد بيت و�سون بني وهو يدور يف 
اأعوام اخلم�سينات، ويلعب بني دور جاك، الرجل الذي اأعجب 
باإفراط بوالدته وتبنى مثاليتها، ولكنه يف الوقت نف�سه، اأعجب 
بوالده )براد بيت(، االأكرث خ�سونة والذي ميتلك حكمة وخربة 

بالنا�س.

 ميال نكوليا- اإخراج الر�س فون ترير
يف نهاية مهرجان كان للعام املا�سي، �سمعنا ان فيلم فون ترير 

اجلديد �سيكون ذا منط قدمي حول نهاية العامل.
اإن مل�سق الفيلم ميانكوليا )اأي الكاآبة(، ي�سور البطلة �سورة 
�سورة  وه��ي  زفافها،  بثوب  وه��ي  طافية  دان�ست،  كري�ستني 
دان�ست  ال�سقيقتني  بني  عائلي  نزاع  عن  الفيلم  وي��دور  اآ�سرة، 
و�سارلوت غين�سبورغ، نزاع له اأهمية عندما نعلم من ان كوكبًا 

اآخرًا يف طريقه لا�سطدام باالأر�س.

 علينا �ن نتحدث عن كيفن- اإخراج لني رامزي
يف  ل�سبي  اأم  عن  �سرايفر،  ليونيل  رواي��ة  على  الفيلم  يعتمد 
مرحلة املراهقة، اتهم باال�سرتاك يف مذبحة جرت يف مدر�سته. 
فيلم"الفيل"،  االأذه���ان  اإىل  با�سك،  �سيعيد،  املو�سوع  وه��ذا 
اخراج غو�س فان �سان، الذي نال ال�سعفة الذهبية لكان 2003، 

كما �سيذكرنا بفيلم مايكل مور"بولينغ".

 "�أنه �ملكان �ملق�سود"- اإخراج باولو �سورينتينو
الفيلم عن مغني)بوب(، و�سخو�سه ذلك املظهر اجلامد والوجه 
متقاعد،  بدور جنم روك  يقوم �سون بني  التعبري.  اخلايل من 
عن  باحثًا  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  دبلن  من  ي�سافر 
ي�سجع على  الفيلم  وال��ده. ووج��ود بني يف  قتل  ال��ذي  النازي 

روؤيته.

�لنائم"- اإخراج، جوليا يل "�جلمال 
روايتها  اإخ��راج  اإىل  ب��ادرت  يل،  جوليا  اال�سرتالية  الروائية 
تقوم  حيث  براونينغ،  امييلي  فيه  بالبطولة  وتقوم  لل�سينما، 
بدور طالبة، متار�س البغاء للطبقة الراقية. ويدور الفيلم حول 
الليل.  ما تفعله يف  البطلة ال تتذكر  ان  املمار�سات، وجند  تلك 
"مقدم"، من قبل جني كامبيون، وال  انه  الفيلم يقول  ومل�سق 
ا�سم  ان  ورمبا  عليه؟،  امل�سرفة  انها  اأم  املنتجة،  هي  هل  ندري 
فازت  الأنها  امل�سابقة،  اإىل  الفيلم  لدخول  دافعًا  كان  كامبيون، 

بال�سعفة الذهبية عام 1993 عن فيلمها الرائع،"بيانو".

"�لقند�س"- اإخراج جودي فو�سرت
ال�سجة  يح�سد  بل  فقط  النجاح  يلقى  لن  الفيلم  هذا  ان  يبدو 
انف�ساله  حول  ن�سر  ما  بعد  غيب�سون،  ميل  فاملمثل  وال�سعفة، 
عن زوجته وكل ما قيل عن ذلك االأمر، 
من  هناك  هل  ال�سينمائيون،  ت�ساءل 

�سيقدم ميل يف فيلم جيد؟
البطولة  ي���وؤدي دور  ال��ي��وم  وه��ا ه��و 
يف ه��ذه ال��درام��ا، من اإخ��راج جودي 
املهرجان،  خ��ارج  ويعر�س  فو�سرت، 
تنفيذي  مدير  دور  غيب�سون  وي��وؤدي 
اأمامه  ي��ج��د  وال  ل��اإف��ا���س  يتعر�س 
ط��ري��ق��ًا غ���ري ال��ع��م��ل ك���اع���ب دم���ى) 

قند�س(.

عنه"-  �ل�سفح  ميكن  "ال   
اإخراج اأندري تيكيني

عن  كا�سيكية  فرن�سية  ق�سة  ذو  فيلم 
اندريه دو�سوليري،  الزوجية والقلق، بطولة  الرغبة واخليانة 
مكان  الإيجاد  البندقية  مدينة  يزور  روائيًا،  دورًا  ي��وؤدي  وهو 
يعمل فيه. يقع يف غرام جوديث، وكيلة العقارات التي تاأخذه 
وقلق  ح��ب  ب��ني  الق�سة  وت�ستمر  بعيد،  جميل،  منزل  ل��روؤي��ة 

ورغبة.

 �لهافر- اأكي كيور�سماكي
كيوري�سماكي،  الفنلندي  املخرج  لكوميديا  ناعم  مكان  كان  يف 
وبطولة جان بيريلوا. يقوم البطل بدور ما�سح اأحذية، يحاول 
اإنقاذ حياة طفل الجئ يف املدينة ال�ساحلية، الهافر. وهذا هو 
الفيلم الثالث للمخرج يف العقد املا�سي، فاالأول كان،"رجل با 
ما�سي"-2002 و"اأ�سواء يف الغ�سق"- 2006، واالثنان حققا 

جناحًا كبريًا يف كان.

اإخ��راج نوري بيلج  حدث ذ�ت يوم يف �الأنا�سول-   
جيان

فيلميه:"م�سافات  العامل عرب  ا�سم جيان غدا معروفًا جدًا يف 
التوايل،  على  و2006،   -2002 عامي  يف  و"مناخ"،  بعيدة"، 
و�سط  كيلني  يف  يعي�س  طبيب  ق�سة  يحكي  ال��ف��ي��ل��م  وه���ذا 
االأنا�سول يف تركيا. ان جناح جيان ال يعتمد فقط على مهارته 
للمو�سوعات  بل  بامل�سهد،  واهتمامه  االأحا�سي�س  اإث���ارة  يف 

القوية التي يقدمها.

اأفالم مهرجان "كان"
ترجمة: �بت�سام عبد �هلل

الإي��ران��ّي��ات الن�ساء  ح��ي��اة  داخ���ل  رح���الت  ك��ي��ارو���س��ت��ام��ي..  لعبا�س  "ع�سرة"  فيلم 
جناح �جلبيلي


