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احالم  ..حــضـــور عـــراقــي يف مهـــرجـــان روتـــردام
ضـــيــــــــاء خــــــــالــــــــد

كان فيلـم أحالم هو الفيلـم العراقي الـوحيد احلـاضر
هــذا العــام يف مهـرجـان روتـردام الــسيـنمــائي خملـرجـة
الـشــاب محمـد الــدراجي .تـدور أحـداث الـفيلـم أثنـاء
اجتياح القوات األمـريكية العراق .ويتناول بالتحديد
حــادث ــة واقعـيــة حــدثـت يف بغــداد يف فـت ــرة الفــوضــى
حيث هـرب مرضـى مسـتشـفى األمـراض العقليـة إلى
املـ ــديـنـ ــة اخلـ ــاوي ـ ــة بعـ ــد أن سـ ــرقـت كـل محـتـ ــويـ ــات
املسـتشفـى .من ضمن مـرضى هـذا املستـشفى الـشاب
علـي وهــو جـنــدي س ــابق يف اجلـيــش العــراقـي والــذي
أصـيب مبرض عقلي بعـد أن تعرض إلى صـدمة إثناء
القـصف األم ــريكـي يف عــام 1997بعــد مقـتل ص ــديقه
وبعـد قـطع أذنه من قـبل احلكم الـدكتـاتـوري السـالف
.وجسـد هذا الـدور املمـثل بشـير مجـيد ويف دور أحالم
املمثلـة أصيل عـادل وهي األخـرى واحـدة من ضحـايـا
الـن ـظ ــام ال ــذي ق ــام ب ــاعــتقـ ــال زوجه ــا ي ــوم ال ــزف ــاف
واقتياده إلـى مصير مـجهول مما أدى إلـى انهيار تلك
الفتاة التي كانت قبال طالبة تدرس اللغة االجنليزية
يف جامعة بغـداد .وكذلك الدكتـور مهدي والذي عمل
يف املستشفى بعد إن ضاع طموحة بسبب قضية أبيه
الـشيــوعي املعـدوم يف الـسـبعيـنيـات وجـسـد هـذا الـدور
املمثل محمـد هاشـم .يتخبط اجملـانني وهم ضـائعون
يف مـدينة مـجنونـة ميلؤهـا اللصـوص والقتلـة وأذناب
الـنظــام البـائــد .فيقـتل علـي وتغتـصب أحـالم ويبقـى

الــدكـت ــور مهــدي يـص ــارع القــوى اجلــديــدة كـي يعـيــد
مـرضـاه إلـى املسـتشفـى .حيـث ينتهـي الفيلـم مبشهـد
ألحالم وهي علـى سـطح بنـايـة عـاليـة يف بغــداد تنظـر
إلــى املــدينــة التـي ميلــؤهــا الـغبــار وحتلـق يف سمــائهــا
املــروحيـات األمــريكيــة أعتقـد أن اخملـرج متكـن من أن
ينقل انـطباعه يف هـذا املشهـد حول مـستقبل مـدينته
الضبابي .
مــن املعـ ــروف لـلجـمــيع م ـ ــدى صعـ ــوبـ ــة أجنـ ــاز فــيلـم
سـينمـائي يف أي مـكان يف الـعالـم ولكن أجنـاز فيلم يف
العـ ـ ــراق يف تلـك ال ـظ ـ ــروف ال ـ ـس ـ ــري ـ ــال ـي ـ ــة أم ـ ــر فـعال
مـستحيل .فبعـد التوقـف الطويل للـسينمـا يف العراق
لـم يبق أي مقـوم يسـاعـد هـذا الفـن للنهـوض مجـددا
فـمــن املع ـ ــروف أن الفــيلـم اخلـ ــام الـ ـسـيـنـمـ ــائـي كـ ــان
محظورا على العراق استيراده .كما وأن معمل الطبع
والتحميـض نال حظه من القصف األمـريكي وتأثرت
دور العـ ـ ــرض ب ـ ـشــكل مــبـ ـ ــاشـ ـ ــر سـ ـ ــواء ب ـ ـ ــالقـ ــصف أو
بالفوضـى االجتماعيـة حيث أغلقت جميعهـا تقريبا.
وثم سـرقـت كل الكــاميـرات الــسيـنمــائيـة إضـافـة إلـى
هجــرة معـظـم الكــوادر الفـني ــة احملتــرفــة للـبحـث عن
عـمـل يف مك ــان آخ ــر .ولـم يـبق س ــوى ك ــامـيـ ــرا عج ــوز
وبعـض اخلــردة يف شــركــة بــابل لـإلنتــاج الــسيـنم ــائي
والتلفزيـوني والتي بـدورها حتـولت إلى مقهـى حزين
امتألت جدرانه بـصور أفالم عراقـية يتيمـة من عصور
غابرة .
كـل تلك املــؤهالت !!جتعـل من االسـتحــالــة الـتفـكيــر
بـاجنـاز فيلـم سيـنمـائـي وجتعلنـا نـدرك ملــاذا احلضـور
العــراقي شـحيح ومـرتـبك يف املهـرجـانـات الــدوليـة إذا
مـا قــورن بحضـور دول مجــاورة واخص إيـران .نــاهيك
عـن الـ ــوضع األمـنـي والـ ــذي يجـب إن نـتـ ــوقف عـن ــده
لنـرى ما مدى تأثيـره على صناعة الـسينما يف العراق
يف ال ــوقت احل ــالي .وأعـتقــد أن فـيلـم أحالم ه ــو خيــر
منــوذج عل ــى انعكــاســات ال ــوضع العــام عل ــى صنــاعــة
الفــيلــم العـ ــراقــي .فق ـ ــد تعـ ــرض فـ ــريـق العــمل إلـ ــى
اخـتـط ــاف ثالثــة مـن أعـض ــائه ومـن ضـمـنهـم اخملــرج
أثنــاء تصـويـر الـفيلـم وأخيـرا انـتهت اجلـولـة بعـد أن
نـالـوا من كــرم الضيـافـة مـا نـالـوا وبعـد أن صـودرت كل
أسلـحتـهم (كــاميـرا كـانـون .أشـرطـة الـصـوت .هــواتف
نقالة ...الخ ).

• ل ـ ــذلـك ميـكــن غــض ال ـن ـظ ـ ــر عــن بعــض الـهف ـ ــوات
التقـنيـة ألن يف حـقيقـة األمـر الفـيلم كـان يعـتمـد يف
مرحلة اجنازه وبشكل أساسي على خبرة اخملرج .فكل
فــريق العـمل لم يـكن ميلـك خبــرة يف صنـاعـة الفـيلم
بل أنهــا التجـربـة األولـى لـلجمـيع وهنـا بــرأيي تكـمن
أهميـة هذا الفيلم بالتحديـد حيث كان الفيلم بشكل
أس ــاسي ورش ــة عمـل للكـثي ــر من طـلبــة كـليــة الـفنــون
اجلميلـة ومعهد الفنـون وأيضا مـن املهتمني واحملبني
للفن السابع  .فقد عمل محمد على تعليم الشباب
إســرار هــذه الـصـنعــة الـتي ك ــانت مـسـتعــصيــة عـليـهم
للظـروف التي بـاتت مـعروفه لـلجميع .أضـافه إلى أن
الفــيلـم ك ــان ف ــرص ــة جـي ــدة الكـتـ ـشـ ــاف الكـثـي ــر مـن
املمثلـني الشبـاب .فعلى الـرغم من أن أغلـب املمثلني-
أن لــم يكـن جـمــيعهـم -ك ــانـت امل ــرة األول ــى لهـم الـتـي
يقفـون بهـا إمـام كـاميـرا سـينمـائيـة فقـد أجـاد الـكثيـر
مـنهم دوره بـشكل رائع .ولـكننـا ممـكن أن نتـوقف عنـد
بعـض الـنقــاط التـي تخـص حكـايـة الـفيـلم واملــراحل
التي أجنـزت الحقـا كاملـوسيقـى  .فنـرى يف البـداية ان
تق ــدمي ال ــشخـصـي ــات لــم يكـن ض ــروري ــا وكـ ــان ميكـن
اخـتصـار هـذا اجلــزء األول من حكـايـات الـشخـصيـات
فــنحـن ن ـ ــرى أحالم وهـي طـ ــالـبـ ــة ونـتـ ــابـع تفـ ــاصــيل
حيـاتهـا إلــى حلظـة اخـتطـاف زوجهـا يف يـوم الـزفـاف
وهي املشـكلة الـرئيسـية للـشخصـية والـتي تفضـي بها
إل ــى اجلـن ــون ويـنـطـبق احلـ ــال علـ ــى كل مــن حك ــاي ــة
الدكـتور مهدي واجلنـدي علي فما ضـرورة هذا اجلزء
أن ك ــان اخمل ــرج ق ــد ع ــاد لـي ـسـتخـ ــدم الفالش ب ــاك يف
امل ـسـت ــشف ــى فـمـثال نـ ــرى أحالم يف امل ـسـت ــشف ــى وهـي
تــرتــدي ثــوب الــزفــاف (الــذي ي ــرافقهــا حـت ــى نهــايــة
الفـيلم )وتـرقـص علـى صـوت مــوسيقـى زفــافهـا .كـان
مـشهـداً جـميالً وكـان بــإمكـان اخملـرج أن يـكتـفي بهـذا
املـشهـد لـتصل الـرسـالـة إلــى املتلقـي خفيفـة وشفـافـة
دون الـلجوء إلى أطاالت بالسرد .وينطبق احلال على
علي الذي يسـتذكر الـكثير من أحـداث حياته املـاضية
بتقـنيــة الفالش بــاك مثل املـشهــد اجلمـيل حني يـتم
تـنفيـذ عقـوبـة قـطع األذن فقـد نفـذ بـشكل رائع وكـان
له وقع كبيـر لدى املشـاهدين.كـما أن أحد املـآخذ على
ال ـسـيـنــاريــو أن الــشخـصـيــات تـتـنــازل عـن قـضــايــاهــا
بــسهــولــة كــشخــصي ــة اجلنــدي حــسن والــذي جـســده

املـمــثل الـ ـش ـ ــاب (كحــيل خـ ــالـ ــد).فـعلـ ــى الـ ــرغـم مـن
الـت ـ ــوظــيف اجلـمــيل ال ـ ــذي ق ـ ــام به اخمل ـ ــرج ملع ـ ــان ـ ــاة
الــشخـصـيــات يف الــواقع احلـيــاتـي ونـقلهــا إلــى عــالـم
الفـيلم .نـرى اجلنـدي حـسن وهــو يحلم بـالهـرب إلـى
مكــان آخــر فهــو رافـض كل هــذا الــواقع العـفن -وكــان
احملـرك األســاسي لهـذه الـشخـصيـة مـشكلـة حقـيقيـة
يعاني منهـا املمثل يف شعره -وهـو كان يحلم بـالسفر
لـلعالج والهــرب وقبـل أن ينـتهـي به املـطـاف بـاملـوت يف
القـصف األم ــريكـي عــام 1997يــدور حــوار ط ــويل بـني
اجلنــديني حــسن وعلـي حيـث يخبــره علي بــأنه وجـد
احلل مل ـشـكلـته ب ــأنه سـيعـطـيه مـبلغ ـاً لـلعالج والــذي
كــانـت أمه قــد وفــرتـه له بعــد أن بــاعـت مــا متـلك مـن
ذهـب لـي ــوم زواجه فـي ــوافق اجلـنــدي ح ـسـن بــسهــولــة
محركا راسه بإشارة لقبول العرض!!!
•وعلــى الــرغـم من أن اخملــرج كــان يـسـتخــدم احلــوار

بشكل تلقـائي ولم يعـتمد علـى احلوار املـكتوب إال أن
هـذه الـطــريقــة لهــا محــاسنهـا مـثلمــا لهـا مـســاوئهـا
حـيـث أجهـضـت علــى الــشخـصـيــة ب ــالك ــامل يف هــذا
املــشهــد وهـي شخــصيــة ك ــانت ضــروريــة كــونهــا متـثل
أحالم الـك ـثــيـ ـ ــر مــن ال ـ ـشــبـ ـ ــاب الـ ـ ــرافـ ـضــني احلـكــم
الـدكتاتـوري والواقع العفن والـباحثني عـن أي فرصة
للخالص بـأي طـريقـة !!َ!!وكـان من املمـكن دعم هـذه
الــشخــصيــة واعـطــاءهــا مـســاح ــة أكبــر.ويف املـشــاهــد
األخيــرة بعــد هــروب اجملــانـني من املــستــشف ــى أثنــاء
القصف الذي يطول املستشفى يساعد املريض علي
الــدكتــور مهـدي بـالـبحـث عن بـقيـة املـرضـى .وكــانت
هذه نقلـة غريبـة بالـشخصيـة الرئيـسة التـي كان من
األفضل لو تابعـناها وهي تخوض يف مـدينة مجنونه
مثلـما فعلـت أحالم إلى أن يـنتهي بهـا املطـاف مثلـما
انتهت بتلقي رصاصات من مجرمي صدام .

ســرييــــــانــــــا  ..فـــيلـــم ظلــمـــته اجلــــــوائــــــز وانـــصـفه الـــنقــــــاد
متـابعة جـودت جالي

يبــدو أن احلـس الــسيــاسي  ،وأكــاد أقــول
احلـس السليم كـذلك  ،عند نقـاد الغرب
يف تقيـيمهم لألعمال الفنـية قد أمنحى
 .جـ ـنـح ــت تـخـ ـ ـصـ ـي ـ ــص ـ ـ ـ ــات األوســك ـ ـ ـ ــار
وتقـييمـاتهـا الـى متجيـد األنحـراف بعـد
أن أمل املنـصفون خيـرا من التـرشيحات
الـواقعيــة  ،ففيلـم ( ليلـة سعيــدة وحظـا
سعيـدا) الـذي عــرضنــا له علــى صفحـة
سـينمـا املـدى وذكـرنـا الـتنبـؤات بـوصـوله
الـى منـافسـات األوسكـار الـرئيـسيـة رشح
فعال ال ــى خـمــس ج ــوائ ــز لكـنه لـم يف ــز
بأي منهـا بل فاز بـأغلب اجلوائـز فيلم (
بـروكبـاك مـاوننت) الـذي أخـرجه مخـرج
آسيـوي األصل يدعـو فيه الـى التـعاطف
مـع الشاذين جنسيـا  ،لكن مخرج ( ليلة
سعـي ــدة  )..ج ــورج كل ــونـي ف ــاز بج ــائ ــزة
األوسكـار كـأفـضل ممثل ثـان عن دوره يف
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم (
سيـريانا) الذي
أصـ ــابه الــظلـم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره أذ أنــه
أض ـ ــافـ ـ ــة عل ـ ــى
ع ــدم ح ـصـ ــوله
علـ ـ ــى جـ ـ ــائـ ـ ــزة
أخـ ـ ـ ــرى قـ ـيـ ـمـه
النقاد باعتباره
ف ـ ـيـلـ ــم أثـ ـ ـ ـ ـ ــارة
وت ـ ـشـ ـ ــويق ! أذا
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الـف ـيـلــم أث ـ ـ ــارة
وت ـش ــويق ـاً فــأن
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم Z
ل ـلـ ـ ـ ـم ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
غ ـ ــاف ـ ــراس ه ـ ــو
مـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات
بـوليـسيـة أذن .
فل ـنـلق نـ ـظـ ـ ــرة
علـ ــى مك ــون ــات
الـ ـسـيـنـ ــاريـ ــو .
أراد نـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر (
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي دوره
أل ــكـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ــق)
الـوريث املتـوقع
ألم ــارة ع ــربـي ــة
مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

مـن الكـتبـة الــسيـنمــائيـة

عرض:محمـد حمودي
تاليف:سمير فريد
صـدر حـديثـاً كتـاب املـوجـة اجلـديــدة يف السـينمـا
املـصــري ــة ضمـن سلــسلــة افالم الـفن الـســابـع عن
وزارة الثقافـة -املؤسـسة العـامة للـسينمـا يحتوي
علـى اربعة اقـسام ويف مـقدمته حملـة تأريخـية عن
السـينمـا املصـريـة وانتــاج االفالم الطـويلـة خالل
العق ــد الـت ــسعـيـنـي حـيـث مت ع ــرض  394فـيلـمـ ـاً
مصرياً من االفالم الطويلة.
القسم االول منه جيل الـثمانينيـات يعرض فيلم
(العــودة والعصفـور) ملـؤلف درامي مـتميـز محمـد
جالل عـبـ ــد القـ ــوي الهــم مع بـ ــدايـ ــة عـ ــام ،1991
وممـ ــدوح اللـيـثـي مـ ــديـ ــر االنـتـ ــاج الـتـلفـ ــزيـ ــونـي
املصري الشجاعة الكافية للشروع يف انتاجه.
فه ــو من ــوذج لـلفـيلـم ال ـشـي ـط ــانـي بهـ ــذا املعـن ــى،
يـتنــاول ازمــة مـثل ازمــة اخللـيج واحـتالل صــدام

اخللـيـج أن يحـ ــدد عالقــته بـ ــالـ ــواليـ ــات
املــتحـ ــدة فـعهـ ــد الـ ــى شـ ــركـ ــة صـيـنـيـ ــة
بـ ــأســتخـ ــراج الغـ ــاز ال ـطـبــيعــي محـ ــاوال
أن ـت ـ ــزاع ه ـ ــذا األح ـتـك ـ ــار مــن ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
األم ـ ــريـك ـي ـ ــة ( ك ـ ــون ـيـك ـ ــس أويل) ال ـتــي
ت ـشـت ــري ش ــرك ــة أم ــريكـي ــة أخ ــرى هـي (
كــيلــن) ال ـتــي وقعــت عق ـ ــدا م ـ ــربح ـ ــا يف
ك ــازخـ ـسـت ــان  ،وق ــد أش ــرفــت عل ــى ه ــذا
ال ــدمج احلكــومــة األمــريـكيــة مـن خالل
مكـتـب احملــامـي ( سلــوان ويـتـنغ) فـيـمــا
كـلفـت اخملـ ــابـ ــرات أحـ ــد عـمـالئهـ ــا بـ ــوب
بــارنـيــس ( ج ــورج كلــونـي) ب ــالعــودة مـن
طهران وتصفيـة األمير  .يف هذه األثناء
يـصبح املـوظف يف شـركـة طـاقـة مقـرهـا
جـنـيف ب ــري ــان وودم ــان الـن ــذل ( املـمـثل
مـات دامـون) مسـتشـارا لألميـر الـذي لم
يلبث أن أزاحه أبوه  ،بأيعاز من الواليات
املـتحــدة  ،وجعـل وليــا لـلعهــد بــدال مـنه
أحـد أشقائـه  .يكمن خـلف هذه املـؤامرة
مبـاشــرة (واسم) وهـو بـاكـستـانـي يعيـش
يف األمــارة ومن خــريجي مـدرسـة ديـنيـة
أسالميـة يـديـرهـا األرهـابيــون ويعمل يف
خدمة اخملابرات األمريكية .
يــوظف سـتيـفن غــاغــان كــاتب سـينــاريــو
(سيـريانـا) ومخرجه هـذه العناصـر كلها
مبهـارة ويـنظـم تعقيـداتهـا بـأسلـوب شـاد
لألنـتبــاه أذ كيف يـضمـن فيلـمه عنـاصـر

جـيــوبــولـيـتـيكـيــة وأقـتـصــاديــة ويـضفـي
أنسجـاما فـنيا علـى نشـاطاتـها املتفـاوتة
يف املكـان والزمـان دون حبـكة كـهذه تـركز
عل ــى ح ــركـ ــات الالعـبـني يف وقـت واح ــد
علـى هـذه الـشـبكـة املــزدحمـة بـاملـصــالح
املـالية والـسياسيـة والطموحـات الفردية
 ،املـزدحمـة بـاملتـوقع واملفـاجئ ؟ لـم يكن
سـتيـفن يف أخــراجه هــذا أقل تــألقــا من
كتابته لسيناريو ( ترافيك) الذي حصل
عنه على جائـزة األوسكار  ،وقد تظافرت
معه جهــود فنـانـني من الـطـراز األول يف
أبـ ـ ــراز تـعق ـي ـ ـ ــدات القـ ـ ــوى دون أه ـمـ ـ ــال
س ــايكــول ــوجيــة الــشخــصي ــات وحيــاتـهم
اخلاصة  .لقد أفـاد هذا الفيلم من مزج
األجـناس الفـنية الـسينـمائيـة مستلـهما
أسلـوب أفالم السـبعينيـات اجلاسـوسية ،
ومتحـركــا يف املنــاخ املضـاد جلـورج بـوش
ووبـاء الذهب األسود الـذي يغزو العقول
يف احلكـومــات والبـورصــات ويكــشف عن
تـ ــسلــط الـ ـشـ ــركـ ــات الـبـتـ ــرولـي ـ ــة علـ ــى
واشـنـطـن وعــواقـب هــذا الـتــسلــط علــى
الـ ـشـ ــرق األوســط  .املـ ــشه ـ ــد يف الفــيلـم
واسع وفسيح (أسرار  ،وشكوك  ،وأنذال)
يج ـس ــد أدواره ممـثل ــون عـظـم ــاء  ،وق ــد
أمـ ــدهـم مب ـ ــادته روبـيـ ــرت بـ ــايـ ــر عـمــيل
اخملابـرات السـابق ومـؤلف الكتـاب الذي
أعتمــد عليه الـسينـاريـو،عمل يف خـدمـة

اخملـ ــابـ ــرات مـ ــابـني عـ ــامـي  1976و1997
مختـصـا بــالبلــدان العــربيـة  ،وقــد دخل
العــراق يف التــسعيـنيــات ليحـاول تــدبيـر
أسق ـ ــاط نـ ـظ ـ ــام ص ـ ــدام ح ـ ـســني  ،وق ـ ــاد
ع ــمل ـي ـ ـ ــات س ـ ـ ــري ـ ـ ــة يف أي ـ ـ ــران ول ـب ـن ـ ـ ــان
وأفغــانــست ــان  .أنه يقــول اآلن ((أن رايــة
الـدميقــراطيـة مجــرد غطــاء  .واشنـطن
فـاسدة بالكامل  .األمـريكيون اليفهمون
شـيئــا عن العـرب  .أن الـفيلـم مكــون من
أحـ ـ ــداث م ــتخ ــيلـ ـ ــة ولـك ـنــي مـ ـ ـس ــتعـ ـ ــد
للمصادقة عليها وعلى أن ما يروى فيها
يــصيـب كبــد احلقـيقــة))  .مــاأن تقــاعــد
باير حتـى ألف كتابه (سقـوط اخملابرات
األمـريكيـة) الذي وقع بـني يدي سـتيفن
غــاغ ــان حني ك ــان يف زحمــة العـمل علــى
سـيـن ــاري ــو (ت ــرافــيك) خملـ ــرجه سـتـيفـن
ســودي ــربيــرغ  .يقــول غــاغ ــان ((لم يـكن
ممـكـن ـ ــا أقـتـب ـ ــاس الـكـت ـ ــاب وق ـ ــد رغـبـت
مبقــابلـة بـايـر)) قــدمه الـعمـيل الـســابق
الى معارفـه القدامي من القادة ومهربي
ال ـ ـ ـسـالح وأخـ ـب ـ ـ ــره أنـه عـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــدم
أسـتق ــالـتـه كلفـته اخمل ــاب ــرات بـتــصفـي ــة
أمير عربي ليس على وفاق مع الشركات
البتـرولية وقـد شكلت هذه أحـدى أجزاء
الـفيـلم الــرئيــسيـة والـذي جــاء عنــوانه
نـحتــا مـن أسمــاء الــدول الـثالث ســوريــا
والعــراق وأيــران  .يقــول بــايــر ((لم يـكن

يخـطــر ببــالي أن أكـون جـاسـوسـا  ،لـكن
األم ـ ــر ك ـ ــان أشــبه بـ ـ ــالع ـ ــدوى  .ك ـنــت يف
جــامعـة بــريكلـي أدرس عن الـشــرق حني
أخ ـطـ ــأ عــمالء اخملـ ــابـ ــرات الـ ــذيـن أتـ ــوا
لتجنيـد شخص آخر ودخلـوا غرفتي ثم
أقترحـوا علي العمل لصـالح اخملابرات .
لـم تـكـن اجلـ ــاسـ ــوسـيـ ــة وحــمل ال ــسالح
ومتثـيل دور جـيمـس بــون ــد من أحـالمي
لكـنـي كـنــت أشع ــر ب ــاملـلل مـن ال ــدراس ــة
فـأجبت على أستمارات أسـئلتهم البالغة
خمـسـني صفح ــة  ،ولم أعــرف أبــدا ملــاذا
جنــدوني  ،كـنت يف احلــاديــة والعـشــرين
مـن عـم ــري وأمـي شـي ــوعـي ــة وت ــوج ــد يف
بـيتنـا صـورة مـاو معلقـة علـى احلـائط ،
لقـد كنت غير صالـح لهم متاما)) ؟بعد
ع ـش ــريـن ع ــام ــا ق ــدم ((احمل ــارب اخلفـي
على جبهـة األسالم)) أستقالـته ألسباب
ع ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة ((أص ـ ـبـحـ ــت اخمل ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــرات
بيــروقــراطيــة بـغيـضــة ملـيئــة بــالعـمالء
الـذيـن اليفهمـون شـيئــا عن العـالـم  ،ثم
أنـي أصبحت أنـسانـا متعـبا مـن اخلوض
يف احل ــروب األهلـيــة  .أن كـتــابـي يـنـظــر
نظـرة مـنتقــدة لي أكثـر ممـاهي مـنتقـدة
للمخابرات)) .
لـم يع ــد كلــونـي
مـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـبـه
يقتنع بـالبقاء

" املوجة اجلديدة يف السينام املرصية"

للكـويت يف  2اغـسطـس  ،1990ثم حتـريـر الكـويت
ي ــوم عيــدهــا ال ــوطنـي  25فبــراي ــر  ،1991يف فيـلم
روائي .ثـم كمـا يـتنــاوله فـيلـم "اللعـب مع الـكبـار"
ليـثبت "شـريف عـرفه "انه احـدى املـواهـب الكبـرى
الـتي افـرزتهـا الـسيـنمــا املصـريـة يف الـثمـانيـنيـات
ويـثبـت ايضـاً ان شـركــات االنتــاج املصـريـة التـزال
ق ــادرة علــى رعــايــة املــواهـب .فقــد فــاز بــاجلــائــزة
الـفضيـة وجـائـزة االخـراج وجـائـزة املـونتـاج لعـادل
منيـر يف املهرجـان القومي االول لالفالم الـروائية
"دمـ ــاء علـ ــى االسـفلـت" و امـ ــريـكـ ــا شـيـكـ ــا بـيـكـ ــا"
و"ارض االحالم" اخ ــراج خيــري بـشــارة عــام 1988
"طيــور الـظالم" لـشــريف عــرفــة ع ــام  ،1995فيـلم
"سارق الفرح" سيناريو واخراج داود عبد السيد .
امـا القـسم الثـاني مـنه "جيل الـتسعـينيـات" فيلم
"لـيه يــا بـنفــسج" خملــرجه رضــوان الك ــاشف فكــرة
عــابــرة خـطــرت علــى بــاله فــرغـم انه يـنتـمي الــى
جيل الـسبعينـيات مـن ناحـية العـمر ،اال انه ثـمرة
من ثمار جيل الستينيات .فهو عمل كبير تتكامل
عـنــاص ــره الفـنـي ــة عل ــى نحــو يـنــدر يف ال ـسـيـنـمــا
املـص ــري ــة .انـن ــا ل ــو درسـن ــا االنـت ــاج ال ـسـيـنـم ــائـي
املـص ــري علــى ضــوء االنــواع ال ـسـيـنـمــائـيــة الـتـي
يدرس بهـا االنتاج الـسينمـائي االمريـكي لوجـدنا
ان هـنــاك "نــوعـ ـاً" ميكـن ان ي ـسـم ــى افالم احلــارة

مـن ــذ (الع ــزمي ــة) اخ ــراج كـم ــال سلـيـم ع ــام 1939
حتى "ليه يـا بنفسج" اخراج رضـوان الكاشف عام
" 1992ثالثــة علــى الـطــريـق"  1993يثـبت مـحمــد
كـامل القليـوبي يف هـذا الفيـلم املهم الـذي يعتبـر
من اهـم االفالم املـصــري ــة يف التـسـعيـني ــات يثـبت
مـنـتـجه الـ ــدكـتـ ــور عـ ــادل حـ ـسـنـي بـ ــأنه انـ ـشـ ــودة
سـيـنـمــائـيــة يف حـب الــوطـن حـت ــى يكــون ب ــالعلـم
والعـمـل محـالً لل ــسعـ ــادة املـ ـشـتـ ــركـ ــة ،انه منـ ــوذج
للـفيلم الـسيـاسـي من حيـث تعبيـره عـن القضـايـا
الـسيـاسيـة املثـارة مـن زمن انتـاجه" .فـيلم ضحك
ولعب وجـد وحب" اخـراج طـارق التلـمسـاني " .يـا
دنـي ــا ي ــا غ ــرامـي" اخ ــراج مج ــدي احـم ــد " ،1995
عف ــاريــت االسفلـت" عـن رواي ــة يحـي ــا امل ــوت جـيل
الــواقـعيــة الــسحــريــة للـمخــرج صالح ابــو سـيف،
وفيلم "القبطان" يوسف شاهني".
الق ـسـم الـث ــالـث مــن الكـت ــاب "جت ــارب وعالم ــات"
مفـردات سـينمـائيـة تـروي قصـة من خالل تكـوين
كل لقطة "االضاءة -التمثيل –الديكور –حركة
الكــامـيــرا "...يف فـيلـم "نــزوة" ع ــام  1996يجـتـمع
عــدد من اسـاتــذة الفنـون الـسيـنمــائيـة ويـصل كل
مـنهم الـى ذروة الـنضـج يف فنه بحـيث يـثبـت عمل
كل منـهم للمـقارنـة مع اعـلى مـستـويات الـسينـما
ال ـســائ ــدة يف العــالـم كله :اخمل ــرج علـي بــدر خــان

واملـونتيـر سعـيد الـشيـخ ومديـر التـصويـر محـسن
نـصــر وكــاتـب الـسـيـنــاريــو بـشـيــر ال ــديك ومــؤلف
املوسيـقى ياسر عبـد الرحمن ثم الفنـانة يسرا يف
دور مـن اروع االدوار التمثيلـية التي شـاهدنـاها يف
ال ـ ـس ـن ـ ــوات االخ ـي ـ ــرة .ام ـ ــا ب ـ ــال ـن ـ ـس ـب ـ ــة لـلف ـن ـ ــان
الـراحل"احمد زكي" فهو يقدم دوراً جديداً يضاف
الـى ادواره الكثـيرة مـنذ بـدء مسـيرتـه الفنيـة الى
دوره املتـميـز يف فـيلم "نـاصـر  "56ويف هـذا الفـيلم
عدد مـن املشـاهد الـتي دخلت تـاريخ التمـثيل من
اوسع االبـواب ،والتـي يتبـارى فيهـا احمـد زكي مع
يسرا علـى نحو ممتع" .الكالم يف املمنوع" للكاتب
املسـرحي "ناجي جورج" واحـدث افالم الفنان "نور
الـ ـشـ ــريف" واخـ ــراج عـمـ ــر عـبـ ــد العـ ــزيـ ــز " .رشـ ــة
جــريـئ ــة" للـمخــرج املــوهــوب عــادل أديـب .وايـض ـاً
فيلم "معالي الوزير" اخراج سمير سيف.
القـسم الـرابع يـشـمل "االستـاذ" يقـدم مـن خالله
اخمل ــرج ي ــوسف ش ــاهـني فـيلــم "سك ــوت ح نـص ــور"
خالصـ ــة عـمــيقـ ــة ملـ ـسـيـ ــرة ن ــصف ق ـ ــرن يف الفـن
واحلياة .
يـوسف شــاهني يف "سكــوت ح نصـور" يـتصـالح مع
اجلمـيع السـائق االسـود واجلـدة الـبيضـاء ،الغني
والفقيـر ،اليمـني واليسـار ،الصـادق والكـاذب .فهو
يقدم املطـربة لطيفـة يف اول افالمها ،ويـثبت انها

قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ان
تـعـ ــيـ ـ ـ ـ ــد امـجـ ـ ـ ـ ــاد
االفالم الـغن ــائيــة
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
اخلـ ـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــب يف
دور اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وتـق ـ ـ ــدم رمب ـ ـ ــا
اعظـم أدوارها
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــن
تنـسـى حـيث
اســتجــمعــت
خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
احلـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
وال ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
وعـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرت
عـ ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بقـ ــوة يف
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
لقـ ـطـ ـ ـ ــة
كمـا فعل االستـاذ الـكبيـر يف
فيلمه الرائع.

يف حدود أدوار املمثل الوسيم وكشف عن
وجهـه احلقــيقــي م ـن ـ ــذ فــيلــمه ( لــيل ـ ــة
سع ـي ـ ــدة  ، )..وجـه الف ـن ـ ــان األم ـ ــريـكــي
امللتـزم  ،وصـاحـب اخلطـاب الـسيــاسي (
(منذ عامني تتهمنـي الصحف باخليانة
ألنـي وقفت ضـد غـزو العـراق  ،لكن هـذه
الـهجمـات علـى شـخصـي لم تـقتلـني بل
علــى العكـس جـعلتـني أقـتنع بــاألنتقـال
الــى ال ــوضع الهج ــومي  .أنــا أتـنقل اآلن
ب ــني األفالم ال ــتجـ ـ ــاري ـ ـ ــة علـ ـ ــى من ــط (
محيـط  )12واألفالم األكثـر جـديــة مثل
ليلة سعيـدة وسيريـانا))  .يبـدو أيضا أن
متـثــيل كل ــونـي ل ــدوره ج ــاء عـن ص ــدف ــة
غــريبـة مـشـابهــة للتـي أدخلت بـايـر الـى
اخملـ ــابـ ــرات ((لـم أكـن أريـ ــد يف الـبـ ــدايـ ــة
متثـيل دور بــايــر لكـن املمـثل الــذي رشح
له رفـض متـثـيلـه يف اللحـظ ــة األخـي ــرة
خ ـشـي ــة مـن أنـه بقـبـ ــوله ال ــدور يـ ــرتكـب
خطـأ سيـاسيـا.وقـد قـابـلت روبيـرت بـايـر
فـدعوته الـى قضـاء أسبـوع يف بيتـي على
ضفــاف بـحيــرة ( كــوم) وبع ــد أن سمـعت
مـنه بعـض الـتفــاصـيل قــضيـت األسبــوع
كله أقفل األبــواب جيـدا يف الـليل خـوفـا
من األغتيال)) .

