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املدى الثقايف

ال يختلف اثنان يف ان السينما العراقية باتت بحاجة ماسة وملحة النتشالها من الواقع املرير الذي عاشته ايام العهد
السابق..وما تعانيه-حالياً -بعد التدمير الشامل لكل اركان ومقومات بنيتها من اجهزة ومعدات و(بالتوهات) وابنية
ومخازن الى جميع مكمالت االنتاج السينمائي وهو ما لم تشهده اية سينما مماثلة ..هذا التدمير الذي كان بفعل
فاعلني مجهولني وآخرين معروفني ال سيما اولئك الذين استحوذوا على (حصة االسد) حني قاموا بسرقة تلك
االجهزة واملعدات احلديثة والنادرة التي مت استيرادها يف االشهر االخيرة قبل سقوط النظام السابق مبوجب
مذكرة التفاهم..
وكـ ـ ـ ــان ـ ـ ــوا اع ـ ـ ــرف مــن غــي ـ ـ ــرهــم مــن
(الـ ـسـ ــراق والل ـصـ ــوص) بـ ــأهـمـيــتهـ ــا
وقيـمتهـا املـاديـة العــاليـة جـداً والـتي
تـ ـ ـصـل الـ ـ ـ ـ ــى م ــئـ ـ ـ ـ ــات االلـ ـ ـ ـ ــوف م ــن
الـ ــدوالرات..وعل ــى ال ــرغـم مـن م ــرور
اكث ــر من عــام علــى هــذه (اجلــرميــة)
فـإن (اجملالـس التحقيقـية) تـتواصل
مـن دون ان يعــرف احــد املــدى الــذي
وصلـت الـيـه عل ــى ال ــرغـم مــن ان كل
الدالئل قد توفرت امام املعنيني..
قـ ــد يك ــون م ــا ذك ــرن ــاه آنفـ ـاً ص ــاحلـ ـاً
كـمـ ــدخل اللق ــاء الـض ــوء عل ــى واقع
السـينمـا العـراقيـة الـراهـن ..ولكن ال
ب ــد مـن االش ــارة ال ــى ان ام ــريـن ق ــد
اثـ ـ ـ ــارا يفّ رغ ــبـ ـ ـ ــة الـغـ ـ ـ ــوص يف هـ ـ ـ ــذا
املــوضــوع او تـنــاوله ب ـشـكل تفـصـيلـي
الــى حــد مــا..وان ــا هن ــا ال ازعم انـني
قـادر علـى اضـاءة جـميع جـوانب هـذا
املوقع السينمائي املنزوي ويكاد يلفه
النــسيــان عل ــى عكــس فنــون االبــداع
واآلخرين..وهذا االمران هما:
* االمـر االول يتمثـل مبقالـة زميلـنا
الـناقـد السـينمـائي عالء املفـرجي يف
عـمــوده االسـبــوعـي يف جــريــدة املــدى
الغــراء واملعنـون (ليـس بــالبكـاء علـى
االطالل تـنهض الـسيـنمـا العـراقيـة)
الذي خلص فيه الى ان (ما حتتاجه
الـ ـسـيـنـم ـ ــا العـ ــراقـيـ ــة الـيـ ــوم لـي ــس
اخلـ ـ ــطـ ـ ــط واالج ـ ـ ـ ـ ــراءات االداري ـ ـ ـ ـ ــة
والـنيــات الـطـيبــة قــدر حــاجـتهــا الــى
اجلهـد املقتـرن بفعل حقـيقي يـسهم
ب ـ ــوضـع الل ـبــن ـ ــة االول ـ ــى الن ــطالق ـ ــة
جديـدة تنال شرف احملـاولة التي من
دونه ـ ــا ال نل ـم ــس ج ـ ــدي ـ ــة اخلــط ـ ــوة
االولــى وم ــا ميكـن ان تـثـمــر عـنه مـن
خطوات).
* االمــر الـثــانـي هــو فـيلـم (اســامــة)
االفغــانـي للـمخــرج ص ــديق بــارمــاك
الـ ـ ــذي صـ ـ ــوره بـكـ ـ ــامــي ـ ـ ــرا ( )35ملــم
وحـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودة يف
افغـانـستـان ومبـمثلـني من الالجـئني
واملتسـولني ووجهت الـدعوة لبـارماك
ال ــذي اعـ ــاد تك ــويـن الهـيـئ ــة الع ــام ــة
للـسيـنمـا يف بـالده حلضـور مهـرجـان
(جولـدن جلوب يف لـوس اجنلوس يف
كـانـون الثـاني املـاضي وفـاز بـاجلـائـزة
الـتي جعـلته -أي بـارمـاك -يعـتبـرهـا
فـرصـة اخــرى للــسيـنمــا االفغــانيـة..
وهـ ـ ـ ــذا يـعـ ـن ــي مـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــداً م ــن االفـالم
ومزيداً من التفاؤل..
وب ـي ــت القـ ـصــيـ ـ ــد يف ايـ ـ ــراد هـ ـ ــذيــن
االمــرين (املــداخلـتني) اتـضح بــشكل
جلي يف الـدعوة الـى (اجلهـد املقـترن
بفعل حـقيـقي يـسـهم بــوضع اللـبنــة
االولـى النـطالقـة جـديـدة) ملــسنـاهـا
مــن خالل جـ ــديـ ــة اخل ـطـ ــوة االولـ ــى
للـسيـنمـا االفغــانيــة املتـمثلـة بفـيلم
(اســامــة) علــى ال ــرغم مـن فقــر هــذه
السـينمـا بعـد اخلراب الـشامـل الذي
عـم افغــان ـسـتــان اي ــام حكـم طــالـبــان
الظالمي املضـاد لكل ما هـو حضاري
وعلمي وتقدمي وعصري..
واذا كانت السينما العراقية قد بدأت
مسـيرتها منـذ اكثر من خمـسة عقود
من الزمن وقدمـت ( )99فيلماً روائياً
ومـئ ــات االفالم ال ــروائـي ــة القـصـي ــرة
والــوث ــائقـيــة والـتــسجـيلـي ــة تفــاوتـت
مـستـويـاتهـا ومضــامينهـا فـإن سطـوة
احلـكــم ال ــصـ ـ ــدامــي الـ ـ ــدكــتـ ـ ــاتـ ـ ــوري
االسـ ـت ــبـ ـ ـ ــدادي وادجلـ ـتـه اخلـ ــطـ ـ ـ ــاب
االبــداعـي ويف املقــدمــةمـنه اخلـطــاب
الـسيـنمـائـي قتل كل فــرص النهـوض

ملف السينما العراقية

السينام العراقية..ما هلا وما عليها!..؟!

النهـوض بـالـسيـنام العـراقيـة يـتطلـب خطـة
شـــامـلــة وواقـعـيـــة
عبد العليم البناء

بهـ ــذه الـ ـسـيـنـمـ ــا علـ ــى وفق االس ــس
الـعلميـة املتعـارف بهـا ..وعلـى الـرغم
مـن قـي ــام الـنـظ ــام ال ـس ــابق بـت ــوفـي ــر
مع ـظـم املق ــوم ــات االس ــاسـيـ ــة له ــذه
الـ ـسـيـنـمـ ــا مــن اجه ـ ــزة ومعـ ــدات لـم
يـ ـسـت ـطـع ان يجـعل مــنهـ ــا صـنـ ــاعـ ــة
سيـنمائيـة متكاملـة اسوة مبـا عاشته
وعـرفته الـسينـمات الـنظيـرة العربـية
منهــا واالقليـميــة مثل مـصـر وايـران
فجـعل مـن ه ــذه ال ـسـيـنـم ــا ت ــدور يف
فـلك تــوجـيه ــات (القــائــد الـضــرورة)
الـ ــذي لـم يـكــتف بـتـ ــوظــيف جـمــيع
وســائل االبــداع لـتمـجيــده بــاعـتبــاره
(سيـد االبـداع) الـذي ال ينـافـسه فيه
احد فشهدت السينما العراقية انتاج
عـدة افالم تصـب يف هذا االجتـاه كان
من بينها فيلم (االيام الطويلة) بكل
م ـ ــا انــطـ ـ ــوى علــيه مــن مغ ـ ــالــط ـ ــات
ومفـ ــارق ـ ــات وامالءات فـ ــرضــت علـ ــى
اجلـمــيع مبـ ــا فــيه ـ ــا اجهـ ــزة احلـ ــزب
املنحل ذاتهـا وصوالً الـى فيلم (الـعد
التنازلي..العد التصاعدي) الذي لم
يــر النــور حتـى هـذه اللـحظـة بـسـبب
قــرار (القــائــد) ذاته علــى الــرغـم من
انه يـتح ــدث عـن بـط ــوالته اخل ــارق ــة

وعـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغــم مــن ان مــي ـ ـ ــزان ـي ـتـه
جتـاوزت اكثـر من مـائــة مليـون دينـار
عـ ـ ــراقــي فـ ـ ــرك ــن علـ ـ ــى رفـ ـ ــوف احـ ـ ــد
(القصـور الـرئـاسيـة) النه لـم يعجب
(سيـد االبـداع) وذهبـت املاليني املـائـة
واكـث ــر يف مهـب ال ــريح يف وقـت كــانـت
فــيه ال ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــا الع ـ ــراقــيـ ـ ــة تع ـيـ ــش
حل ـظـ ــات احـت ـضـ ــارهـ ــا حـيـث بـ ــاتـت
عـاجــزة عن اسـتيـراد قـدم واحــدة من
الفـيلـم اخلــام النـتــاج افالم عــراقـيــة
جتـ ـ ــسـ ـ ـ ــد احـالم ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـن ــمـ ـ ـ ــائـ ـي ــني
العـراقيني وأدهـا هذا التـوجه املنغلق
والبعيـد عن روح العصـر مع ادعاءات
ب ـ ــان ـت ــص ـ ــارات وه ـمــي ـ ــة لــم تـكــن -يف
حقـيقـتهــا -ســوى ه ــزائم مـتت ــاليــة..
وهــذا مــا جتـســد بـشـكل او بــآخــر يف
فـيلم آخـر هـو (حفــر البــاطن) الـذي
صــرفـت الجنــازه هــو اآلخــر اعـتــراف
عشـرات املاليني ايضـاً ولكنه ذهب يف
مهـب الـ ــريح ه ــو بـحجـ ــة انه يــظه ــر
(اجلنــدي الع ــراقي) املـظلــوم واملكــره
على خوض غمار حروب ال يؤمن بها
يف وضـع (ضـعـ ـيـف وهـ ـ ـ ـ ــزيـل) امـ ـ ـ ـ ــام
اجلـنــدي االم ــريكـي ممــا سـيــؤثــر يف
معنويات اجلنود العراقيني..

ه ــذا وغيــره الكـثيــر كــان يــؤشــر واقع
ه ــذه ال ـسـيـنـم ــا الـتـي اسـتـط ــاعـت ان
تق ـ ـ ــدم بع ــض االعــمـ ـ ــال املـ ـض ـيــئـ ـ ــة
مب ـضـ ــامـيــنه ـ ــا علـ ــى الـ ــرغـم مـن ان
(مقـص ال ــرقـيـب) كـ ــان يلعـب لعـبـته
املفـ ــضل ـ ـ ــة يف ته ـ ـش ـيــم او تـهجــني او
تــدجـني معـظـم افالم هــذه الــسيـنمــا
التي كانـت وما زالت مبتالة بـأنصاف
واشبـاه املبـدعني فكـنا نـشاهـد افالماً
جــي ـ ــدة ت ـتــمل ــص مــن هـ ـ ــذا (املق ــص
احل ــاد) مـنـتـص ــرة ب ــإب ــداعه ــا هـن ــا او
هناك..
واذا اردنـا لهذه السـينما الـتي توقفت
عجلـته ــا عن ال ــدوران من ــذ اكث ــر من
عقد من السنـني النهوض من جديد
واعـ ــادة عجلـته ــا ال ــى الـ ــدوران عل ــى
الـرغم من الظـروف االمنية احلـرجة
وتــدمـيــر بـنـيـتهــا االســاسـيــة..فــإنـنــا
يـجب ان نحـيي بـل ونقتـدي بـإصـرار
وحتـدي اخملـرج الـشبـاب عــدي رشيـد
وزمالئه مـن جـمــاعــة نــاجـني الــذيـن
جتــاوزوا كل االطــر الـتقـليــديــة ودون
انتـظــار مل ــا تتـمخـض عـنه (اخلـطـط
واالج ـ ـ ـ ــراءات االداري ـ ـ ـ ــة وال ــن ـ ـ ـ ــواي ـ ـ ـ ــا
الـطيبة) لدى مركـز القرار -كما اشار

زمــيلـنـ ــا املفـ ــرجـي -فـ ــاجـتـ ــازوا عــنق
الـزجاجة وعبروا الى الضفة االخرى
يف ظـ ــرف شـ ــديـ ــد احلـ ــرج وشـ ــرعـ ــوا
ب ــإجن ــاز الفـيلـم الع ــراقـي ذي ال ــرقـم
( )100الــذي كــان بـعي ــد املنــال وطــال
انـتظاره مـنذ اكثـر من عشـر سنوات..
وكـان اندفـاعهـم لتنفـيذ هـذه (املهـمة
االبداعية) النبيلة غير تقليدي  -اذا
صح الـتعـبيــر -فلـم تعقـهم اجــراءات
وضـوابط الـروتني االداري والـنمطـية
التي مـا زال بعضهم واقعـاً يف اسارها
ممـن اعـتـ ــاد ان يجل ــس عل ــى ك ــرسـي
االدارة فـتـم ــوت لـ ــديه ج ــرأة املـب ــادرة
واتخ ــاذ الق ــرار ب ــانـتـظ ــار م ــا يق ــرره
ويفرضه عليه (االعلى)..
وبـ ــذلك اصــبح الفـن ــان ع ــدي رشـي ــد
صـنـ ــواً لـن ـظـي ـ ــره االفغـ ــانـي ص ـ ــديق
بارمـاك حيث كـان ينـحت يف الصـخر
وهو يقاتل -وال اقول يسعى -النتزاع
ف ـ ـ ــرصـ ـتـه بـل وف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة كـل م ــب ـ ـ ــدع
سيـنمــائي اصـيل يف الــزمـن العــراقي
اجلـديد..ولهـذا سيـرى فيلمه فـرصة
الشروق البهي.
ولعل خـط ــة ش ــامل ــة وواقعـي ــة م ــائ ــة
بـاملـائـة هـي سبـيلنـا الـى اجنــاز مهمـة

يف مهرجان فينيسيا

توم كروز حيجب االضواء عن االفالم املتنافسة عىل (الدب الذهبي)
سلـطت االضـواء كلهـا يف فيـنيـسيـا حـيث
مه ـ ــرجـ ـ ــانهـ ـ ــا املقـ ـ ــام االن عل ـ ــى ال ــنجــم
االم ــريكـي تــوم كــروز الــذي ج ــاء لعــرض
فـيلـمه (كــوالتـيــرال) لـيحجـب يف الــوقـت
نفـسه الضـوء عن الفيلـمني املشـاركني يف

املـســابقــة الــرسـميــة ملهــرج ــان فيـنيــسيــا
الــسيـنمــائي الــدولي (ال مــوستــرا) وهمـا
الف ــرن ـسـي روا رايه ريـن (مل ــوك ومـلك ــة)
والروسي (اود اليوني دوستوب).
ووصل ت ــوم ك ــروز ال ــى فـيـنـي ـشـي ــا ق ــادمـ ـاً
بـط ــائ ــرة خ ــاص ــة لـي ـسـبـق بقلـيل زوجـته
السابـقة نيكـول كيدمـان املتوقع وصـولها
االسبــوع املقـبل لعــرض فـيلـمه ــا (بيــرث)
(امليالد) املـشـارك يف املـســابقـة الـرسـميـة
اخراج البريطاني جوناثان غليزر.
ويف (ك ـ ــوالت ـي ـ ــرال) اخ ـ ــراج م ـ ــايــكل م ـ ــان
واملعروض خـارج املسـابقة الـرسميـة يقوم
تــوم كــروز بــدور القــاتل املــأج ــور فنـسـنت
الـذي يـتعني علـيه قتل خـمسـة اشخـاص
يف ليلة واحدة يف لوس انلجس.
ويـرغم فنـسنت االربعـيني الـذي يبـدو يف
ب ــذلـته ال ــرم ــادي ــة ك ــرجل اعـم ــال س ــائق
سيــارة اجــرة يــدعــى مــاكــس يقــوم بــدوره
جـامي فـوكي ،علــى اصطحـابـه يف رحلته
االجـراميـة ليــوصله من هـدف الـى آخـر.
وشيئاً فـشيئاً يحدث تعارف بني الرجلني
قبل ان يتواجها.
وقـد سبق ان زار تـوم كـروز ،الـذي يطـارده
املصـورون باريس وبرلني للدعاية لفيلمه
كمـا ينـتظـر وصـوله الـى مهـرجـان دوفيل
(الـنـ ــورمـ ــانـ ــدي ،شـمـ ــال غـ ــرب فـ ــرنـ ـسـ ــا)

للهدف نفسه.
ويـ ـثـ ـي ـ ـ ـ ــر فـ ـيـل ــم ام ـ ـ ـ ــري ـك ــي آخ ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــو
(مـي ـسـتـيــري ــوس سكـني) (جلــد غــامـض)
الــذي يعــرض يف قــسم (آفــاق) ضجــة يف
ف ـي ـن ـي ـ ـس ـي ـ ــا ح ـيــث وصف ـتـه صحــيف ـ ــة -
كـورييري دي ال سيـرا -بالفعل بـ (الفيلم
الفضيحـة) ويتتبع هـذا الفيلم لـلمخرج
غ ـ ـ ــريغ اراكــي خـ ـطـ ـ ــى ص ـب ـيــني ت ـنـقلــب
حيـاتهما راسـاً على عقـب بعد تعـرضهما
لالغتصاب من قبل مدرب البيسبول.
وامـ ــا هـ ــذه الــضجـ ــة االعالمـيـ ــة لـم تـلق
االفالم املـشـاركـة يف املـسـابقـة أي اهـتمـام
يــذكــر .وقــد جــاء اخملــرج الفــرنــسي ارنــو
ديـبلــوشــان ال ــى اللـيــدو بـصحـبــة بـطلـي
فيـلمه مــاتيـو امـالـريك واميـانـويل ديفـو
لــتق ـ ــدمي (روا ايه ريـن) ال ـ ــذي ي ـ ــروي يف
ج ـ ــزأيــن املـ ـص ـي ـ ــريــن امل ـت ـ ــوازيــني ل ـن ـ ــورا
واس ـم ـ ــاعــيل الـك ـ ــائ ـنــني ال ـب ـ ــاح ـثــني عــن
احلرية.
فهـنــاك قـصــة نــورا كــوتــوريل (اميــانــويل
ديفو) الـتي ستتـزوج قريبـاً رجالً منـاسباً
وهناك ايضاً قصة انهيار اسماعيل فويار
(موتيار امالريك) زوج نورا السابق الذي
ادخل خـ ـطـ ـ ــأ مـ ـ ـس ـتـ ـ ــشف ـ ـ ــى لالمـ ـ ــراض
الـنف ـسـي ــة .ويلـتقـي االثـنــان مـن جــديــد
عنـدمـا تـزور نـورا اسمــاعيل لـتطلـب منه

تبني ابنه الياس.
وتـشارك يف هـذا الفيلـم النجمـة الكبـيرة
كـاتـرين دونـوف ،الغـائبـة عن املـوستـرا يف
دور طبـيبـة نفـسيـة ،وقــد وصفهـا اخملـرج
يف مؤمتر صحـايف بأنها متـواضعة وذكية
وتتمتع بحس الدعابة.
واذا ك ـ ــان (مل ـ ــوك وملـكـ ــة) قـ ــد اســتقــبل
بتـصفـيق حــار خالل العــرض اخملـصـص
لـلصحــافيني فـإن الفـيلم اآلخــر املشـارك
يف املـســابقــة (اود اليـونـي دوستــوب) لقي
اســتهج ــانـ ـاً كـبـي ــراً .وي ــروي ه ــذا الفـيلـم
اجملـت ــزأ قـص ــة لق ــاء عل ــى خـط ه ــاتفـي
اباحـي بني فتـاة علـى خالف مـع والدتـها
وصـبــي فق ـ ــد امه وه ـ ــو طـفل .وي ـ ــرفــض
االثنـان ان يـلتـقيــا وجهـاً لـوجـه حتـى ال
يـصـابــا بخـيبـة امـل اال ان حبـهمـا يـزداد
قوة.
واذا كــان النهـار مخـصصـاً للـسيـنمـا فـإن
ليــالـي فيـنيــسي ــا ال تخلــو مـن احلفالت
الـرائعة ،و مـن املقرر ان يـترأس النـجمان
جيـرميي ايـرونـز وسكــارليت جـوهــانسـون
سهــرة خيــريــة مـن اجل مكــافحــة االيــدز
يحـضــرهــا خـصــوص ـاً اخملــرج االم ــريكـي
سبـايك لي رئـيس جلنـة حتكيـم املوسـترا
والـ ـنـج ــم االم ـ ـ ــريـك ــي الـ ـ ـشـهـ ـي ـ ـ ــر ج ـ ـ ــون
ترافولتا.

االفول
فيلم املاين عن هتلر يف أيامه االخرية
بهاء محمود عثمان
يبدأ يف منتصف ايلول القادم عرض الفيلم
االملــانـي اجلــديــد (االفــول) وهــو مـن اخــراج
اولــيفـ ـ ــر هــي ـ ــر ش ـب ـيـغل ومــن انــت ـ ــاج ب ـ ــرن ـ ــد
آيشنـغشر الـذي كتب سينـاريو الفيلـم ايضاً.
ان احـ ــداث الفــيلـم مـ ــأخـ ــوذة مـن املـ ــذكـ ــرات
اخلاصة لسكرتيرة هتلر ترادول يونغه.
يــصـ ـ ــور الفــيلــم اي ـ ــام هــتل ـ ــر االخــي ـ ــرة قــبل
انـتحاره ويـؤدي دور هتلـر املمثل الـسويـسري
القـديـر بـرونـو غــانتـش ،امـا يف دور عـشـيقـة
هـتلــر املـمـثل ــة ايفــا بــراون Eva brawnيف
دور الـسكرتيـرة اخلاصة تـرادول يونغ فتلعب
الدور املمثلة القديرة الكسندرا ماريا اضافة
ال ــى نخـب ــة كـبـي ــرة مـن املـمـثلـني واملـمـثالت.
وتغطي احداث الفيلم احلقبة بني العشرين
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من نيسان لغاية الثاني من آيار عام 1945.
وت ـ ــدور اح ـ ــداث الفــيلـم يف م ـ ــديـن ـ ــة ب ـ ــرلـني
املـدمـرة وااليلـة للـسقـوط ،حـيث ان املعـركـة
يف العــاصـمــة قــد ح ـسـمـت بخ ـســارة االملــان،
وك ـ ــان ال ـ ـسـك ـ ــان املـغل ـ ــوبـ ـ ــون عل ـ ــى ام ـ ــرهــم
يــصـ ــارعـ ــون مــن اجل الــبقـ ــاء ،وك ـ ــان ادولف
هـتلـر قــابع ـاً يف ملـجئـه حتت االرض يـعيـش
اوهـاماً خرافية وحـوله مرؤوسيه يشعرون يف
اعمـاقهم بـدنــو االجل والنهـايـة .وكـان هتلـر
يـتصـور نفـسه مـا زال زعـيمـا يـضع اخلـطط
التـي من الـصعـب تنـفيــذهــا س ــواء من قـبل
جـن ـ ــوده املــثخـن ـ ــون ب ـ ــاجل ـ ــراح او جـن ـ ــراالته
الــي ـ ــائ ـ ـســني .وك ـ ــانــت اوام ـ ــره ال تـخل ـ ــو مــن
االرتبـاك بـإرسـال قـواته املـدمـرة الـى منـاطق
يـستـحيل الـوصــول اليهـا .كــان هتلــر يعيـش
يف عـ ـ ــالــم مــن اخلــيـ ـ ــال يــت ــصـ ـ ــور ان اجملـ ـ ــد

واجلبــروت مــا زاالحـليـفيـه بيـنمــا تــشيــر كل
الــدالئل الــى العكـس .وكــان يـنتـظــر النـصــر
ال ــذي لن ي ــأتي اذا مــا ادرك احلقـيقــة اقــدم
علــى االنـتحــار يف يــوم الثـالثني مـن نيـســان
عام 1945.
ويقـول كاتب السينـاريو واملنتج برنـد آيشنغر
انه يـريـد ان يـروي لـلتــاريخ ،وحـده آيـشـنغـر
قـد درس النـازيـة ملـدة عـشـرين عـامـاً ،وبـرغم
ان االح ـ ــداث تغ ـطـي االي ـ ــام االثـن ـ ــى ع ــش ـ ــر
االخيـرة اال ان الـسينـاريــو يسـتعيـد ايضـاً او
يتناول االحداث يف االثنتي عشرة سنة التي
جثم فيـها النـازيون علـى السلـطة يف املـانيا.
ويضيف بـأن الوقت قد اصبح مالئماً النتاج
مــثل هـ ــذا الـفلـيـم وخــصـ ــوص ـ ــا بع ـ ــد تغـيـ ــر
االجيــال يف امل ــانيــا ،ألنـه من املـهم ان يــروي
االملان تاريخـهم بنظرة مـن الداخل مع ترك

العواطف جانبـاً وهذا افضل يف نظر الكتاب
من انه لو يتم سـرد التاريخ االملاني من قبل
غير االملان.
ويقـول اخملرج اوليـفر هيـرشبيغل انه اراد ان
يخـرج فيلمـاً دراميـاً بلغة الـسينـما املعـاصرة
ي ـسـتـنــد الــى وقــائع تــاريخـيــة ،تـظهــر فـيهــا
لقطـات احلرب التـي تظهر بـشاعتهـا وتظهر
كـذلك جنون الـدكتاتـورية ومعانـاة املواطنني
الذين فرض عليهم الواقع فرضاً.
اما املـمثل القـدير بـرنو غـافتـش فيقـول :لم
يكـن اداء شخـصـيــة هـتلــر يف ال ـسـيـنـمــا مـن
احالمــي لـكــنه يف ال ـ ــوقــت نف ـ ـسـه دور مهــم،
واثـنـ ــاء تـ ــاديـ ــة الـ ــدور شعـ ــر الــنجـم بـ ــرونـ ــو
غـانتش بـالشفقـة على شخصـية هتلـر الذي
كــان فــاقــداً لالحـســاس واملــسكــون ب ــاجلنــون
واحلقد.

كــالكـــــــيــــــــت
الــنه ـ ــوض ب ـ ــال ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــا الع ـ ــراقــي ـ ــة
اجلـديـدة مـن خالل دعم مـادي جيـد
يكــون نــواة النــطالقــة واعــدة وجــادة
مـن دون اهـم ــال لـكل ف ــرص االنـت ــاج
املمـكنــة ســواء عبــر القـطــاع اخلــاص
احمللـي ام عـبــر االسـتـثـمــار امل ـشـتــرك
مع اجله ــات ال ـسـيـنـم ــائـي ــة املـنـتج ــة
الع ــربي ــة او االجنـبيــة مـنهــا آخ ــذين
بـنظـر االعتبـار جتـربـة السـينمـائيني
امل ــص ـ ــريــني واملغ ـ ــارب ـ ــة والــت ـ ــوانـ ــس ـ ــة
وغـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ــم يف هـ ـ ـ ـ ـ ــذا اجملـ ـ ـ ـ ـ ــال مـع
االستعـانة بـالسـينمـائيني العـراقيني
واملعنيني منهم الذين عاشوا يف اوربا
وغــي ـ ــره ـ ــا ه ـ ــربـ ـ ـاً مــن ب ـطـ ــش وقــمع
الـن ـظـ ــام ال ــس ـ ــابق والـ ــذيـن ل ـ ــديهـم
عالقـات واسعة مع مثل هـذه اجلهات
اليجـ ـ ــاد فـ ـ ــرص خملـ ـ ــرجــي ال ـ ـ ــداخل
واســوة مبخ ــرجي اخل ــارج للحـصــول
علــى دعـم او ايــة صـيغــة مـن الـصـيغ
املـمكـن ــة او الق ــادرة علــى دفـع عجلــة
االنتـاج السـينمـائي الـى امـام اضـافـة
الـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـشـجـ ـيـع ودع ــم مـ ـ ــشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــة
الـسـيـنـمــائـيـني العــراقـيـني وزمالئهـم
الــنقـ ــاد يف امله ــرج ــانـ ــات وامللــتقـي ــات
واملـؤمتــرات العــربيـة والــدوليــة حتـى
وان ك ــانت هــذه املـشــاركــة خ ــالي ــة من
مـشـاركــة االفالم العــراقيـة بعـينهـا ال
سيما ان معظم هؤالء املعنيني ان لم
يكــن جلهـم لــم يكـن ل ــديهـم ت ــواصل
مع مــثل هـ ــذه الـفعـ ــالـيـ ــات بـكل مـ ــا
تـنـط ــوي علـيه مـن زي ــادة يف اخلـب ــرة
واالطالع عل ــى آخ ــر م ــا وصلـت الـيه
صنـاعـة الــسيـنمـا ومـا يـحيـط بهـا..
والع ـمـل عل ـ ــى اس ـت ـثــم ـ ــار الـعالق ـ ــات
واالتفـاقيـات الثقـافيـة لهـذا الغـرض
مب ــا فـيه ــا ت ــوفـي ــر الف ــرص لـت ــدريـب
الع ــاملـني يف ال ـسـيـنـمــائـي يف الــدول
امل ـتـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة يف ه ـ ـ ــذا اجمل ـ ـ ــال وف ـتـح
االبـواب على مـصراعـيها امـام اجليل
ال ـشـ ــاب بعـي ــداً عـن (االن ــوي ــة) الـتـي
كانت -وما زالت -مانعاً امام ظهور او
بـروز اسمـاء جـديـدة وامـامنـا جتـربـة
ومعــانــاة اخملــرج الـشــاب عــدي رشيــد
خـي ـ ــر مـث ـ ــال عل ـ ــى ذلـك ..ودون اي ـ ــة
فـرصـة ممـكنــة او متـاحــة من الـدول
املـ ــانحـ ــة العـ ــادة الـبـنـيـ ــة الــتحـتـيـ ــة
للـسينـما الـعراقـية وبـأدق التفـاصيل
ويف هذا االطـار يدخل مـشروع اقـامة
وت ـ ــأس ـيـ ــس (س ـي ـنــم ـ ــات ـيـك) ع ـ ــراقــي
م ـتـكـ ـ ــامل وان ــض ـ ــاج جت ـ ــرب ـ ــة ن ـ ــادي
السينمـا العراقي وفـتح اآلفاق امامه
مـحلــي ـ ـ ـاً وعـ ـ ــربــي ـ ـ ـاً ودولــي ـ ـ ـاً مــن دون
الــتق ـ ــوقع عـن ـ ــد محــط ـ ــة (العـ ــروض
االسبـوعيـة) وحـسب ..واجـراء دراسـة
شـاملة لواقع االقسام الـسينمائية يف
كلـيـ ــات ومع ــاهـ ــد الفـن ــون اجلـمـيل ــة
بعيـداً عن الصيغ واالطـر التدريـسية
الق ـ ــدمي ـ ــة ..واح ـتــض ـ ــان الــتج ـ ــرب ـ ــة
ال ـ ــولــي ـ ــدة الحت ـ ــاد ال ـ ـس ـي ـنــم ـ ــائ ـيــني
العراقيـني ومنظمـة (سينمـائيون بال
ح ـ ــدود) يف اتـ ــس ـ ــاق ه ـ ــادف وشـ ـ ــامل
لــدعم كل مــا يحـقق سيـنمـا عــراقيـة
جـ ــديـ ــدة تفـ ــرض ح ـضـ ــورهـ ــا دومنـ ــا
عــراقـيل او عـقبــات او عــصي جــديــدة
كانت سبـباً من اسباب تلكـؤ مسيرتها
وبالـتالي تـوقف عجلتهـا عن الدوران
كي ال يـصـبح ه ــذا التــوقف دائـمي ـاً..
آمـالً ان ينكـأ مـوضــوعي هـذا اجلـراح
ويفـتح البـاب واسعـاً جلـميع املعـنيني
لـي ــدلـي كل ب ــدل ــوه يف ه ــذا امل ـش ــروع
االب ــداعـي اجلـمـيـل..ويك ــون بل ـسـمـ ـاً
شافياً لهذه اجلراح..

عودة
قوية لالفالم التارخيية
عالء املفرجي
تعتبـر ستـينيـات القـرن املنصـرم ،احلقبـة التي
ازدهــرت بهــا االفـالم التــاريـخيــة ،وان كــان هــذا
النــوع من االفالم حـاضـراً يف مـختلـف احلقب
مـن تــاريخ الـسـيـنـمــا ..وغــالـب ـاً مــا كــانـت هــذه
االفالم تـستهـوي جمهـور السـينمـا ورمبـا لهـذا
الـ ـسـبـب والسـبـ ــاب اخ ـ ــرى شهـ ــدت الـ ـسـنـ ــوات
االخيـرة من عمر هذا الفن عودة قوية لالفالم
التــاريـخيــة ان كــان م ــا يتـعلق مـنهــا بــأحــداث
ت ــاريخـي ــة بعـيـنهــا او سـيــر ذاتـيــة واســاطـيــر..
واملــوسـم االخيــر شهــد حـض ــوراً متـميــزاً لهــذه
النـوعيـة من االفالم جمـاهيـرياً ونقـدياً ومـنها
فـ ـيـل ــم (ط ـ ـ ـ ــروادة) و (املـلــك آرث ـ ـ ـ ــر) ،ه ـ ـ ـ ــذا اذا
اس ـت ـث ـن ـي ـن ـ ــا فــيلــم اولــيف ـ ــر س ـت ـ ــون امل ـن ـت ـظ ـ ــر
(االسكندر الكبير).
اجلـديد يف هـذه النـوعيـة من االفالم يتعـاطى
مع الصدقـية التاريخية كمـسألة فنية ،قبل ان
تكـون موضـوعية ،بـاعتبـار ان الفن يف مقـاربته
للـتـ ــاريخ لـي ــس اكـثـ ــر مـن خـيـ ــال..لـيـبـ ــرز دور
االقنــاع الفنـي وليـس احلـقيقـة املـطلقـة الـتي
اعـتمـدتهــا االفالم التــاريخيـة كـصيغـة نهـائيـة
على مدى عقـود من تاريخ السينما ..ومن هنا
فــإن اجلــديــد الــذي اعـتـمــده ص ــانع ــو االفالم
التـاريخيـة يف الـسنـوات االخيـرة ،كـون التـاريخ
حجـ ــراً اصـم ن ـصـ ــوغ مــنه مـ ــا نـ ـشـ ــاء ،ولـي ــس
بالضرورة ان كل حدث تاريخي يصلح ان يكون
درامـ ــا ،واال فـ ــإن هـ ــذا م ـ ــا تق ـ ــدمه الـ ــوثــيقـ ــة
التــاريـخيــة .مـهمــة الفـن هنــا تقــدمي تفــسيــر
للتاريخ يعتمد ،من ضمن ما يعتمد ،الوثيقة،
وهـو غيـر مطـالب بـالصـدقيـة التـاريخيـة ،قدر
مطـالـبته بقـراءة رمبـا تخـتلف عن قـراءة اخـر
يف املـ ــواقـف والقـنـ ــاعـ ــات ..فـ ــإدراك مــثل هـ ــذه
العوامل هو بالضبط جوهر الفن.
احلقـيق ــة الـت ــاريخـي ــة اذن لـي ـسـت مــطلق ــة او
نهـ ــائـي ـ ــة ،بل هـي مــن وجهـ ــة ن ـظـ ــر اخـ ــرى يف
احلدث التـاريخي رمبا ترتـدي لبوس احلقيقة
لفترة من الزمن.
ولعل موجة افالم السيـرة الذاتية التي احتلت
مـسـاحــة مهمـة يف الـنتـاج الـسيـنمـائـي حققت
حـضــوراً الفـت ـاً واسـتقـطـبـت اهـتـمــامـ ـاً نقــدي ـاً
واضحاً.
فـ ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة (االسـك ـنـ ـ ــدر االك ـب ـ ـ ــر) يجـ ـ ــري
التحـضيـر لهـا من خـالل رؤيتني سـينمـائـيتني
مخــتلفـتـني اح ــداهـم ــا مبع ــاجل ــة مخ ــرج مـن
ط ـ ــراز اولــيف ـ ــر س ـت ـ ــون  ..واحلـ ـ ــال نف ـ ـسـه مع
شخ ـصـي ــة (جـيف ــارا)الـتـي ت ـص ــدى الح ــداه ــا
اخمل ــرج الـبـ ــرازيلـي والـت ــر س ــاالرس يف فــيلــمه
_يـوميات مـوتوسيكـل) والثانيـة برؤيـة اخملرج
االيـط ــالـي (روم ــان ــو سك ــان ــولـيـتـي) مـن خالل
فـ ـيـل ــم (رحـالت مـع جـ ـيـفـ ـ ـ ــارا) ..واي ـ ـض ـ ـ ـ ـاً مـع
شخصيـة (نابلـيون) الـذي يضـيف هذا املـوسم
معــاجلتـني لهــا تـضــاف الــى اكثــر مـن ثمــانني
مع ـ ــاجل ـ ــة ق ـ ــدمــته ـ ــا الـ ـسـيـنـم ـ ــا عل ـ ــى م ـ ــدى
تـاريخهـا..االولـى فـرنـسيـة مع اخملـرج بـاتـريك
شـيـن ــو والـث ــانـي ــة ب ــري ـط ــانـي ــة مـع سك ــارلـيـت
جوهانسون.
واالم ــر ليــس بجــديــد يف الـنتــاج الــسيـنم ــائي
العــاملـي ويف نــوعـي ــة االفالم الـت ــاريخـيــة ،الـتـي
اعيـدت ألكثـر من مـرة بـصيغ مـختلفـة تـسعـى
إلسق ــاط ط ــابع ص ــانعـيه ــا وط ــابع عـص ــرهـم
الفكري.

يف حوار سريع معه:

انتوين هوبكنز حيرض لشخصية مهنغواي
ترجمة جودت جالي

أنتـوني هـوبكنـز الـذي قلـدته بالده
لقب سـير تكـرميا له واملـمثل الذي
أطلق يف سمـاء السـينمـا بـبطـولته
(ص ــم ــت احلـ ـمـالن)  1991جن ــمـ ـ ـ ــا
اليغـيـب ولــد يف ويلــز بـبــريـطــانـيــا
لـ ـيـل ـ ـ ــة رأس الـ ـ ــس ــن ـ ـ ــة ع ـ ـ ــام ،1937
تـ ـشـكلــت شخ ـصـيـتـه يف طف ـ ــولــته
جـزئيا بتـأثير املـراحل األخيرة من
الـك ـ ــس ـ ـ ــاد االقــتـ ــص ـ ـ ــادي الـع ـ ـ ــاملــي
وأحـداث احلــرب العــامليــة الثــانيـة.
ك ــان يع ــزف عل ــى الـبـي ــان ــو ب ــشغف
ولكـنه فجــأة حتــول الــى الـتـمـثـيل
(لم يـكن يـوجــد يف حيــاتي جــانب
مـضـيء مبــا فـيه الـكفــايــة ،وفـيـمــا
كنـت أتلمـس طــريقي قـررت أمـا أن
أكـ ـ ــون مـ ـ ــشهـ ـ ــرا أو مـ ـ ــشهـ ـ ــورا ،ويف
الـنهــاي ــة رأيت أنـه آن لي أن أصـبح
ممثـال من أن أكــون س ــارق بنــوك).
يف ســن الـ ــسـ ـ ــابع ـ ــة عـ ــشـ ـ ــرة وبع ـ ــد
جتــربــة مع فــرقــة متـثيـليــة ألـتقــى
بريتشارد بيـرتون .قضى سنتني يف
كلية املـوسيقى والـدراما ،ثـم قضى
سنـتني يف املــدفعيـة املـلكيـة يتـدرب
عـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـتــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافــع
الـثقيلـة.بعـدهـا عني لـدراسـة أعلـى
يف األك ـ ــادميــيـ ـ ــة امللـكــي ـ ــة لـلفــن ـ ــون
الــدراميــة قبـل أن ميثل يف مقـابلـة
أم ــام اللــورد لــورنــس أولـيفـيه عــام
 1965وقــد أصبح صــديقــا حمـيمـا
ألولـ ـيـفـ ـيـه اخملـ ـيـف بـ ـ ـ ــال ــنـ ـ ــس ــبـ ـ ـ ــة
للـممـثلني الـشبـاب وكـان له تــأثيـر
عـ ـظــي ــم عل ــيه (جـعل ـنــي أول ــيف ــيه
حتــت رع ـ ـ ــاي ــته وشـجع ـنــي ألك ـ ـ ــون
ج ـ ــسـ ـ ــورا م ــثلـه ،عل ـم ـنــي أن أت ــبع
ب ـ ــديه ـي ـتــي والأخ ـ ــاف مــن الفـ ــشل
واألخطـاء ،أنـا أحــاول والأعبـأ مبـا
يقــوله الـغيــر عـن عمـلي ،أقــوم به،
أنه تـص ــريحـي ولـي ــذهـب اآلخ ــرون
ال ـ ـ ــى اجلح ـيــم) .مـ ـ ــرت يف حــيـ ـ ــاة
هــوبـكنــز فتــرة خمـس عـشــرة سنــة
أدمــن ف ــيهـ ـ ــا اخلــمـ ـ ــر وأســت ــطـ ـ ــاع
جت ـ ــاوزه ـ ــا .ي ــتق ـ ــاض ـ ــى الــي ـ ــوم 20
ملـي ــون دوالر عـن الفـيلـم ال ــواح ــد
وقــد مـثل علــى املـســرح ملــدة عـشــر
سـنــوات قـبل أن ميـثل مع كــاتــريـن
هـيـب ــورن وبـيـت ــر أوت ــول يف أول دور
رئـ ــي ـ ـ ـ ــس لـه بـف ـ ـيـلـ ــم (األس ـ ـ ـ ـ ــد يف
الـ ـشـت ــاء)  1968.ح ـصــيلــته الـي ــوم
تـت ـضـمـن (هـ ــاملـت) ( 1969ج ــسـ ــر
بعـيـ ــد لـلغـ ــايـ ــة) ( 1977الـ ــسحـ ــر)
( 1978الــرجل الـفيـل) ( 1980قنــاع
زورو)  . 1998جــائــزة أفــضل ممـثل

ع ـ ـ ــن (ص ـ ـ ــم ـ ـ ــت احلـ ـ ـ ـمــالن) 1991
وت ـ ــرش ـيـح لألوسـك ـ ــار عــن (بق ـ ــاي ـ ــا
الـي ــوم)  1993وغـي ــره ــا مـن األفالم
وق ـ ــد مــثل م ـ ــؤخ ـ ــرا أم ـ ــام نـيـك ـ ــول
كيدمان يف (الوصمة البشرية) عن
قصـة لفيـليب روث ويـزمع أداء دور
بـطليمـوس يف (األسكنـدر الـكبيـر)،
مـ ـ ـثـل يف عـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــرات األع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الـتـلف ــزي ــونـي ــة .تـ ــزوج ثالث م ــرات
ويقـ ـضــي وق ــته حـ ـ ــالــيـ ـ ــا يف بــي ــته
اجلميل يف ماليبو.
* أين كنت ملدة سنة؟
 حني أنهيت (الوصمـة البشرية)ومب ــا أنـي مـت ــزوج ح ــديـث ــا أردت أن
أق ـ ــض ــي أط ـ ـ ـ ــول وق ــت ممــك ــن مـع
زوجتي.
* مـ ــاالـ ــذي جـ ــذبـك يف الـ ــوصـمـ ــة
البشـرية وأنت تؤدي فيه دور أستاذ
ج ـ ـ ــامعــي يـ ـ ــدرس الــكالس ـيـكــيـ ـ ــات
تـتمـزق حيــاته حني يـتهم بـارتكـاب
جرمية طعن عنصرية؟
 س ـيــنـ ـ ــاريـ ـ ــو جــي ـ ـ ــد وشخـ ـصــيـ ـ ــةعظيمة.
* مـ ــاذا يـ ـشـبـه العـمـل مع نـيـكـ ــول
كـي ــدم ــان ب ــدور ع ـشــيق ــة األسـت ــاذ
وشـريـكته يف بعـض املشـاهـد نصف
العارية؟

 أنهـا تعــرض بعضـا مـن جسـدهـا،هذا كل شيء ،الأكثر.
*هل مازلت تعطي دروسا للطلبة؟
 نعــم .أنه عــمل هــني ..أن ـ ــا أحــبالعـمل مع املمـثلني الـشبـاب ،ورمبـا
ألني أحـاضر مـرة يف األسبـوع وهي
فرصة ألن أتكلم كثيرا.
* أسـتـمــتعـت بـ ـسـنـ ــواتـك املـبـكـ ــرة
على املسرح يف لندن؟
 لم أؤمـن بعـمل الـعبـوديــة وحيـاةامل ــسـ ــرح الــطـ ــاحـنـ ــة .أردت أن أضع
عـ ـمـل ــي يف األفـالم والـ ـتـلـفـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــون
وأستمتع بثمرته.
* بني كل الـشخـصيـات التــأريخيـة
ال ــت ــي مـ ـثـلـ ـتـه ـ ـ ـ ــا أل ــم ت ــب ـ ـ ـ ــدو لــك
شـخ ـ ـصــي ـ ـ ــة ه ـتـل ـ ـ ــر يف (الـغ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة
احملصنة)مثيرة للخالف؟
 ح ـسـن .لقــد ســألـنـي أحــدهـم أنلم أكن أخطأت يف جتسيدي لهتلر
بجعلـي له بـشــريــا أكثــر مـن الالزم
فكـان جــوابي لـه أن أكثـر اجلــوانب
أثــارة للـرعـب يف هتلـر هــو أنه كـان
بشرا.
*ماذا تفعل يف املستقبل القريب؟
 رمبا سـأمثل شـخصيـة همنـغواييف فـيلم يـتنـاول الـسنــوات األخيـرة
من حياته.

