
بانتاج متوا�ضع وميزانية 
ب�ضيطة وبقابلية اإخراجية 

مثرية للت�ضاوؤل، تناق�ش 
املخرجة )كورتني هانت( 

يف اأول عمل لها فيلم )النهر 
املتجمد( ق�ضة اإمراتني 
يائ�ضتني ت�ضلكان �ضبيل 
التهريب لك�ضب الرزق، 
وكان هذا الفلم �ضببا يف 

ح�ضول املمثلة ميلي�ضا ليو 
على جائزة األأو�ضكار.

يعترب فلم كورتني هانت القامت واملثري 
اأف�ضل  من  واحدًا  املتجمد(،  )النهر 
بواكري الأفالم الأمريكية املوؤثرة 
على مدى عدة �ضنوات ما�ضية. 
مقاطعة  ح����ول  ي�����دور  وه����و 
بطبيعتها  اجلميلة  موهاوك 
اج��ت��م��اع��ي��ا  امل����ع����زول����ة  و 
�ضمال  يف  جزئيا  والواقعة 
جزوؤها  يقع  بينما  نيويورك 
اجل��ن��وب��ي يف ك��وي��ب��ك، يف 
احلدود  على  الآخ��ر  اجلانب 
املتحدة  والوليات  كندا  بني 
ومييزها نهر القدي�س لورن�س. 
غري  ع��ام  ب�ضكل  منطقة  وه��ي 
للنا�س  بالن�ضبة  معروفة 
ب�ضكل عام، ويف عودة 
اخلم�ضينيات  اىل 
���������ض��������اه��������م��������ت 
)الأوب���زي���رف���ر( 
ب�����ض��ك��ل م���ا يف 
الإنتباه  ل��ف��ت 
اىل هذا املكان. 
 1957 ف���ف���ي 
ت���ك���ل���ي���ف  مت 

باإجراء  واي��ن  جون  والناقد  الروائي 
اأمريكا،  يف  ك��ات��ب  اأع��ظ��م  م��ع  مقابلة 
يقع  ال��ذي  بيته  يف  ول�ضون،  ادم��ون��د 
يف �ضمال نيويورك فقام واين ب�ضوؤاله 
ع���ن و����ض���ع ال���ه���ن���ود امل��ح��ل��ي��ني. ومل 
وا�ضحا  ج��واب��ا  ول�ضن  الكاتب  يعط 
ق��راأ  اأ���ض��اب��ي��ع  ب�ضعة  وب��ع��د  ل���واي���ن. 
اإنتقال  ع��ن  اخ��ب��اري��ًا  تقريرًا  ول�ضون 
قريبة من  اأرا���س  املوهاوك اىل  هنود 
تعود  ب��اأن��ه��ا  ي��دع��ون  ك��ان��وا  املقاطعة 
اليهم، م�ضريا اىل دور واين يف اإثارة 
�ضل�ضلة  بكتابة  الكاتب  فقام  اإهتمامه، 
اأ�ضبحت  ل���)ال��ن��ي��وي��ورك��ر(  م��ق��الت 
اإع���ت���ذارات  مب��ث��اب��ة   1960 ال��ع��ام  يف 
لفت  ال���ذي  العمل  ون���واة  ل��الأي��ورك��ي��ز 
الإنتباه اىل ماأزق ون�ضال الأمريكيني 

الأ�ضليني.
اإم���راأت���ني،  يجمع  امل��ت��ج��م��د(  و)ال��ن��ه��ر 

هندية  والأخ�����رى  بي�ضاء  اأح��داه��م��ا 
قبائل  �ضتة  من  )واح��دة  املوهاوك  من 
اأ�ض�ضت اأمة الأيروكيز(، يف الأيام التي 
�ضبقت الكر�ضما�س. يف البداية ن�ضاهد 
ري )ميلي�ضا ليو( وهي مت�ضك �ضيكارة 
اأناملها املت�ضخة واأظافرها القذرة  بني 
مبظهر يائ�س، ت�ضتعد ليوم اآخر مليء 
بالياأ�س والرغبة يف تقبل و�ضعها كاأم 
والآخر  ال�ضاد�ضة  يف  اأحدهما  لطفلني 
يف اخلام�ضة ع�ضرة، يف بيتها ال�ضغري 
اأدمن  ال��ذي  ال��ق��روي وامل��ه��دم. زوجها 
امل��ق��ام��رة، ك��ان ق��د غ��ادر ت��وا وق��د اأخذ 
تقوم  ك��ان��ت  ال���ذي  البيت  ق�ضط  معه 
اليه.  بالإنتقال  حتلم  وه��ي  بت�ضييده 
عملها يف بور�ضة الدولر املحلية كان 
على  باأنها  تتظاهر  اإن��ه��ا  )رغ��م  م��ه��ددا 
�ضاأنها  قامتة  وحياتها  ترقية(،  اأب��واب 
بالثلوج  املغطاة  القرية  اأر����س  ���ض��اأن 

اإثناء  امل��ت��ع��رج��ة.  ال��ط��ي��ن��ي��ة  ب��ط��رق��ه��ا 
�ضيارة  ت�ضاهد ري  بحثها عن زوجها، 
�ضابة  هندية  اإم����راأة  ت��ق��وده��ا  زوج��ه��ا 
مالحقة  ري  ف��ت��ق��رر  اجل�����ض��م  ممتلئة 
املتنقل يف مقاطعة  املراأة اىل م�ضكنها 
املوهوك لتكت�ضف اإن غرميتها هي ليال 
لتلوولف الفظة )م�ضتي اأبهام(، والتي 
بعد  ال�ضيارة  على  عرثت  باأنها  تدعي 
مع  البا�س  اىل  �ضعد  رج��ل  تركها  اإن 
فتاة �ضابة متجها اىل اجلنوب. توجه 
ري الغا�ضبة �ضالحها نحو ليال، وبعد 
حماولة عقيمة ل�ضحب ال�ضيارة بعيدا، 
ببيع  ل��ي��ال  اق����راح  ع��ل��ى  ت��واف��ق ري 

ال�ضيارة اىل اأحد مهربي املقاطعة.
املراأتني  ك��ال  ب��ان  نكت�ضف  تدريجيا، 
مهذبتني  والدتني  من  اأكرث  لي�ضتا  هما 
تنا�ضالن يائ�ضتني. فليال اأي�ضا هجرت 
يف  م�ضاكل  وت��ع��اين  زوج��ه��ا  قبل  م��ن 

وليدها  لربية  عمل  على  احل�����ض��ول 
الذي تقوم والدة زوجها بالعناية به. 
وبدورها، فاإن ري على ا�ضتعداد لفعل 
وح�ضولهما  ولديها  لرعاية  �ضيء  اأي 
تتبادل  ال��ب��داي��ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م.  ع��ل��ى 
امل���راأت���ني ال�����ض��ك��وك والإت���ه���ام���ات، ثم 
ت�ضعان ثقتهما بحذر ب�ضركاء اجلرمية 
حيث  للب�ضر،  كمهربني  يعملون  الذين 
ا���ض��ي��وي��ني يف  ي��ق��وم��ون بنقل غ��رب��اء 
القدي�س  ن��ه��ر  ع��رب  ���ض��ي��ارة  ���ض��ن��دوق 
دوريات  عن  والبعيد  املتجمد  لورن�س 
املقاطعة  �ضمن  اأمريكا.  اىل  احلرا�ضة 
تبدو  البطالة(،  كارثة  تنت�ضر  )حيث 
تفر�س  بينما  ب��ه��ا،  م��رح��ب  غ��ري  ري 
ليال اجلميلة وجودها. ويف الوليات 
ك�ضائق  ري  وج����ود  وم���ع  امل��ت��ح��دة، 
لل�ضيارة، تقل �ضكوك دوريات احلر�س 
هذا  ويعي�س  الأ���ض��ل.  الهندية  بليال  

اإهتمامنا  على  ي�ضتحوذ  ال��ذي  ال��زوج 
ح���ال���ة م���ن ج���م���ود ب��ي��ن��م��ا مي��ث��ل نهر 
لكليهما  امل��ت��ج��م��د  ل��ورن�����س  ال��ق��دي�����س 
الفر�ضة لتكوين ثروة �ضهلة املنال ويف 
الكارثة.  نحو  املخاطرة  نف�ضه  الوقت 
اإثنان  التفتي�س  نقطة  على  وي�ضرف 
من الأمريكان اللذان  يقومان بت�ضهيل 
يدفعون  ال���ذي���ن  ل��الأج��ان��ب  ال��ط��ري��ق 
من  الع�ضابات  ل��روؤو���س  مالديهم  ك��ل 
الوليات  يف  جديدة  حياة  بداية  اأجل 
املتحدة. وتت�ضاعد الإثارة والت�ضويق 
ب��اأخ��ذ م�ضار  ت��ب��داأ الأح�����داث  ع��ن��دم��ا 
خاطئ حيث يقوم زوجان باك�ضتانيان 
وحتما،  اأمتعتهما.  يف  طفل  باخفاء 
العمل  الأمور �ضوءا ب�ضبب هذا  تزداد 
الأخري: حيث يندلع ا�ضتباك م�ضلح يف 
ورغم  ال�ضرطة.  م��ط��اردة  تليها  كندا، 
يف  املت�ضابكة  اللحظات  بع�س  وجود 
احلبكة الدرامية، لكن احلل مقنع ويتم 

بدون مبالغة اأو عاطفية. 
ك��ورت��ن��ي ه���ان���ت ال���ت���ي حت���ول���ت من 
عا�ضت  اأف����الم،  �ضانعة  اىل  حم��ام��ي��ة 
مثلها  ال��ت��ي  نف�ضها  احل��رم��ان  جت��رب��ة 
اأولد ري يف الفلم، وب�ضكل ممتع تنقل 
ل  )األي�س  �ضكور�ضيزي  فلم  املخرجة 
تعي�س ه��ن��ا( وال���ذي ت��رك ت��اأث��ريا يف 
فا�ضتطاعت  طفلة،  كانت  عندما  نف�ضها 
اىل ري  بحدة  العامل  اأنظار  لفت  بذلك 
املتميز  الإداء  ذل��ك  يف  �ضاندها  وليال 
مبا�ضرة  ر�ضحت  ال��ت��ي  ل��ي��و،  للممثلة 
ل��الأو���ض��ك��ار )وب���راأي���ي ك���ان ي��ج��ب اأن 
تفوز(. لقد عملت املمثلتان ب�ضكل جميل 
ماكديرموت  ت�����ض��ارل��ز  و���ض��اه��م  م��ع��ا، 
ب�ضكل موؤثر يف الفلم بدوره كاإبن ري 
مايكل  كذلك  للم�ضاكل،  املثري  املراهق 
اأوكيف الذي لعب دور حر�س احلدود 
املتجمد(  )النهر  ويعترب  املتعاطف. 
الأفالم  انتاج  قطاع  يف  مميزة  عالمة 
ميزانيته  كلفت  وال����ذي  اأم���ريك���ا  يف 
مايعادل الدقيقتني الأوىل فقط من فلم 
ب�ضاعة  منه  اأق�ضر  وك��ان  بوتر  ه��اري 

فقط. 

فيليب فرين�ش
عن الكارديان

كي���ف يل ان ان�ض���ى هنا رقة اخ���ي قا�ضم وقد عّرفن���ي اىل اجواء 
عرو����س هذه الدار؟ كي���ف يل ان ان�ضى فيلم "غرباء حني نلتقي" 
)ال�ض���ورة( حني اخذين الي���ه، وكيف ا�ض���ار اىل ملمح يف الفيلم 
كان عل���ي لحق���ا ان اعت���ربه اول در����س يل يف ت���ذوق ال�ض���ورة 
ودللت البناء الدرامي، حني ربط بني ق�ضة احلب املتنامية بني 
ك���ريك دوغال�س وكيم نوفاك يف الفيل���م، والبيت الذي كان يبنى 
طوال فرة العالقة بينهما، يف ا�ضارة ذكية منه اىل ان احلب يف 
عمقه الوجداين والن�ضاين ه���و بناء حقيقي وكيان يتحول اىل 

حيز ملمو�س وموؤثر.
وكيف يل ان ان�ضى در�ضه الربوي حني اخذين العام 1968 اىل 
الفيل���م ال���ذي احدث �ضجة يف العامل "اىل ا�ضت���اذي مع التحية"، 
فم���ع �ضح���ر املمثل �ض���دين بواتييه ال�ضت���اذ الذي ق���رر الت�ضدي 
لتح�ضني �ضل���وك طلبة م�ضاغبني بالتوازي م���ع اغناء قيم املعرفة 
واليث���ار وال�ضداق���ة وحب الآخر، ومع غن���اء لولو الذي �ضارت 
واح���دة من املغنيات الربيطاني���ات ال�ضهريات، اأمكنني ان اخرج 
م���ن �ضال���ة ال�ضينم���ا مكتظ���ا مب�ضاعر اأ�ضيل���ة عن ق���درة ال�ضلوك 
الربوي على تغيري الب�ض���ر وافكارهم نحو اجتاه ايجابي يركز 

قيم اخلري وال�ضالم والتعاون.
وفيما كنت ق���د حت�ضلت على قدرة �ضخ�ضية يف موا�ضلة املعرفة 
والثقافة بعد ان ر�ّضخ يّف اأخي اأ�ض�ضا قوية وثابتة، ظلت "�ضينما 
غرناط���ة" حمط���ة خلطاي منف���ردة ت���ارة وم�ضحوب���ة با�ضدقاء 
و�ضديق���ات ت���ارة اخرى، وفيه���ا �ضاهدت افالم���ا فرن�ضية بارزة، 
ل �ضيم���ا م���ع موجة اف���الم ال�ضينم���ا الفرن�ضية التي غ���زت بغداد 
يف �ضبعيني���ات الق���رن املا�ض���ي، كم���ا يف فيلم���ي "امل���وت حب���ا" 
و"الغتيال" والخري كان معاجل���ة �ضينمائية موؤثرة عن اغتيال 

ال�ضيا�ضي املغربي املهدي بن بركة يف باري�س العام 1965.
واذا كان���ت "�ضينم���ا غرناط���ة" تخ�ض�ض���ت بالف���الم الجنبي���ة 
وتقالي���د خا�ضة لي����س اقلها عر����س فيلم خا�س مل���رة واحدة يف 
ال�ضاع���ة الواحدة بعد الظهر لعالقة ل���ه بالفيلم املعرو�س طوال 

الي���وم، ف���ان م���ن ناف�ضها على ج���ودة عرو����س ال�ضينم���ا العاملية 
كان���ت "�ضينم���ا �ضمريامي����س" يف عرو�س ما كان يع���رف حينها 
"ال�ضينما التقدمية" بح�ضب تعبريات عقد ال�ضبعينيات وحتديدا 
يف اف���الم"زد"، "�ضاك���و وفانزيت���ي" و"حال���ة ح�ض���ار"، ومعها 
كان���ت تتح���ول تل���ك العرو�س اىل منتدي���ات ثقافي���ة واجتماعية 
متحرك���ة، فبامكان���ك م�ضاركة اي م���ن اجلمه���ور يف نقا�س حول 
البع���اد الفكرية والفنية للعرو�س، حيث الكثريون كانوا جاءوا 
وه���م يعرفون اىل اين ه���م ذاهبون، يف تطلع ه���ادر اىل املعرفة 
واحلر����س على الت�ضال مع كل ما كانت تلك العرو�س تثريه من 
ايح���اءات ودللت. اأقل م���ا ميكن و�ضف جمه���ور تلك العرو�س 
بانه جمهور مثقف، جمهور متذوق. وعلى الرغم من تغري املزاج 
الثق���ايف وال�ضيا�ضي العراقي يف ثمانينيات القرن املا�ضي ال ان 
"�ضمري اأمي�س" حاولت البقاء ما امكنها حار�ضة لذوق رفيع يف 
الف���ن ال�ضابع ح���ني وفرت للم�ضاهدين فر�ضا ن���ادرة ملتابعة افالم 
ب���ارزة مث���ل "ن���ادي القط���ن" لفران�ضي����س كوب���ول، و"هانا. ك" 

لكو�ضتا غافرا�س، و"املح�ضنون" لربايان دي باملا.
 واذا كان���ت "�ضينم���ا باب���ل" تخ�ض�ض���ت با�ضابيع الف���الم لدول 
املع�ضك���ر ال�ضراك���ي ال�ضابق، فثم���ة ا�ضبوع الفيل���م ال�ضوفياتي 
والفيل���م البولن���دي واليوغ�ض���اليف، ف���ان عر�ضا راقي���ا فيها كان 
م���ن ب���ني عرو�ضه���ا الوىل يف العام 1975 حملن���ي على اجنحة 
راقي���ة من اجلمال، وهو معاجلة �ضينمائية حميمة حلياة املوؤلف 
املو�ضيقي �ضراو�س. كما انني �ضاهدت غري مرة فيها فيلم "عودة 
الب���ن ال�ضال" ليو�ضف �ضاهني وفيه ع���رف عراقيون كرث �ضوت 
ماج���دة الرومي لول مرة، مثلم���ا تعرفت عربها وغريي كرث من 
ابناء جيلي على فيلمني عربيني بارزين "املذنبون" و"اأريد حال" 

ملخرج واحد هو �ضعيد مرزوق.
وعل���ى بعد اق���ل من خم�ض���ني مرا م���ن "�ضينما باب���ل" ثمة قلعة 
الف���الم العربي���ة اأي "�ضينم���ا الن�ض���ر" التي تخ�ض�ض���ت بجديد 
ال�ضينم���ا امل�ضرية ب���ل ان م�ضرحه���ا �ضهد يف الع���ام 1965 حفلة 

غنائية احياه���ا الراحل عبد احلليم حافظ، ولتك���ن ال�ضالة ذاتها 
التي �ضمت فيلمه ال�ضهري "ابي فوق ال�ضجرة" والذي ا�ضتمر يف 

عرو�س متوا�ضلة زادت عن �ضتة ا�ضهر.
وم���ن الن���ادران ت�ض���ل دار �ضينما م�ضت���وى بحيث متن���ح ا�ضمها 
ل�ضارع، ولكن "�ضينما اخليام" فعلت ذلك فال احد يعرف الت�ضمية 
الر�ضمية لل�ضارع الذي ت�ضغله، لكن عرو�ضا من �ضينما "الك�ضن" 
و"الوي�ض���رن" ب���داأت من���ذ خم�ضيني���ات القرن املا�ض���ي منحت 
ال�ضينم���ا تلك �ضط���وة لتدانيها �ضط���وة، وكان فيل���م "البوؤ�ضاء" 
املاأخوذ عن رواية فيكت���ور هيجو ال�ضهرية، هو اخلطوة الوىل 
يل اىل ه���ذه ال�ضينم���ا رفقة اخ���ي قا�ضم الذي حر����س، من خالل 
ا�ضطحاب���ي مل�ضاه���دة الفيل���م، ان يحب���ب ايل فكرة الث���ورة على 

الظلم وحب الدب اي�ضا.
يف ني�ض���ان 2003، وبع���د اأي���ام عل���ى عودت���ي اىل بغ���داد هالني 
امل�ضه���د الكئي���ب الذي انته���ت اليه "�ضالت الح���الم" يف بغداد، 
فاقرح���ت عل���ى الناق���د ال�ضينمائي املع���روف ابراهي���م العري�س  
ال���ذي كان م�ضوؤول ل�ضفحة "�ضينما" يف �ضحيفة "احلياة" التي 
كن���ت اعم���ل مرا�ضال لها منذ الع���ام 1998، ان اكتب عن حال دور 
ال�ضينما يف بغداد. رحب ال�ضت���اذ العري�س بالفكرة، وف�ضال عن 
ا�ضت���ذكارات ل�ضالت ال�ضينما يف ايام عزها كما اختربتها، بداأت 

ب�ضوؤال: 
ولك���ن اي ح���ال تعي�ضه���ا "�ض���الت الأح���الم" هذه الي���ام؟ وهل 
خرج���ت عرو�ضه���ا من ح�ض���ار ق�ضى عليه���ا يف ال�ضن���وات التي 

اعقبت غزو الكويت؟
الالف���ت ان احل�ض���ار الذي جاء عل���ى مقدرات الطبق���ة املتو�ضطة 
املنت���ج الكرب للحياة الثقافية يف الع���راق، كان قد اتى على قدرة 
ال�ضينم���ا يف ج���ذب امل�ضاهدين، كم���ا ان ح�ضارا داخلي���ا بداأ بعد  
�ضق���وط النظام ال�ضابق، فثمة تهدي���دات ال�ضوليني واملت�ضددين 
تنهال على ا�ضحاب �ضالت ال�ضينما الذين ف�ضلوا ت�ضغيال مربحا 
ليجل���ب امل�ض���اكل، ف�ضاربع�ضه���ا خم���ازن خ�ضب واآخ���ر م�ضانع 

 ، ي���ة حذ ا
فيما جاهد القليل كي 

يظل حمافظا على تدافع ال�ضور امل�ضيئة يف 
ظالم القاعات، ولكن بوجود "رج���ال حماية" ي�ضت�ضعرون خطر 
التهدي���دات ال�ضولية ويدفعونه قبل اقراب���ه. القليل هذا ف�ضل 
عرو�ضا تر�ضي جمهور قاع املدين���ة، عرو�ضا اقرب اىل ال�ضينما 

الإباحية !
"ع���الوي احللة" مغلق���ة، وحالها  "�ضينم���ا بغ���داد" يف منطق���ة 
م�ضابه���ة لإغل���ب دور ال�ضينم���ا يف قل���ب بغ���داد الق���دمي: �ض���ارع 
الر�ضي���د ال���ذي كان ي�ضم عددا م���ن دور ال�ضينم���ا، ومنها "�ضينما 
ال�ضع���ب" التي حتول���ت اىل حمال بعد ان ايق���ن �ضاحب العمارة 
ب���ان ال�ضينما مل تعد تدر ربحا وفريا عليه كما كانت يف ال�ضابق. 
وحتول���ت "�ضينم���ا الوطن���ي" اىل "م�ضرح عالء الدي���ن" وكانت 
تخت�س بالعرو����س الكوميدية والغجرية الراق�ضة قبل اكرث من 
ع�ضر �ضنوات وحتولت اىل خمازن خ�ضب وحمالت جنارة اليوم. 
"�ضينم���ا روك�ضي" التي كانت جتذب الناظر بتماثيلها اجلميلة 
اعلى بنايته���ا ويف زوايا  قاعتها، حتول���ت اىل "م�ضرح و�ضينما 
النجاح"ولت���زال ماكنتها تدور ولك���ن اي م�ضاهد حمب لل�ضينما 
�ضيراج���ع فورا وهو ي���رى ال�ضور الفا�ضح���ة التي و�ضعت يف 
جوان���ب املمر املوؤدي اىل ال�ضالة، وال���رواد اغلبهم من املراهقني 
او م���ن العاطل���ني عن لذة عابرة عرب"ثالثة اف���الم يف ان واحد". 

�ضاه���د  وم���ن 
"الفرا�ضة"  فيل���م 
وا�ضتمتع مبلحمة 
دي�ضت���ان  اداء 
و�ضتي���ف  هوفم���ان 
�ضيح���زن  ماكوي���ن 
�ضينم���ا  ح���ال  عل���ى 
�ضبق  "النجوم" التي 
له���ا ان منحت كثريين 
يف  باجل���ذل  �ضع���ورا 
عمي���ق  روح���ي  ن�ضي���د 
"تل���ك  م�ضاهدت���ه  بع���د 

احلل���وة:  منت�ض���ف الكلم���ة  يف  احلري���ة" 
�ضبعيني���ات القرن املا�ضي. كما ان م���ن ارتع�س قلباهما ذات يوم 
وهم���ا يتابعان �ضعاد ح�ضني يف "احلب ال���ذي كان" او جرحهما 
يو�ض���ف �ضاه���ني يف "الع�ضفور" �ضيم���ران ونظرتهم���ا منك�ضرة 
نح���و "�ضينما الن�ضر" الت���ي ظلت احلياة متوقف���ة فيها عند اآخر 

عر�س من عرو�س "امل�ضرح التجاري".
ال�ضم���ت والغبار يحيطان باملكان ال���ذي عر�س فيه فيلم للمخرج 
البول���وين ال�ضهري اأندريه فايدا،ال�ضم���ت احلجري القاتل هو ما 

انتهت اليه "�ضينما بابل".
�ضرح ال�ضور: 

1. فيلم���ا "غرباء ح���ني نلتقي" و"الختيار" م���ن الع�ضر الذهبي 
للعرو�س ال�ضينمائية ببغداد.

2. م�ضهد ل�ضينما �ضمري اأمي�س �ضيف العام 2004.

�صاعر وناقد مو�صيقي و�صحايف مقيم يف امريكا
aliabdulameer@hotmail.com
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�ــضــيــنــمــا زمـــان

ترجمة: ب�ضرى الهاليل

حني تغلق �ضالت الأحالم

يف مديح دور �ل�سينما ببغد�د �أو رثائها... ال فرق

خلقت دور العر�ش ال�ضينمائية يف بغداد تقاليد اجتماعية وثقافية، بل كانت منذ 
اربعينيات القرن املا�ضي واحدا من امل�ضادرالغنية للعراقي يف معرفة الآخر، ونادرا 

ما جتد مواطنا متعلما ممن بلغ يف اواخر القرن الع�ضرين، العقد الرابع من عمره، مل 
تكن ال�ضينما �ضكال من ا�ضكال الت�ضلية الراقية عنده.

ودور العر�ش يف بغداد تتعدد ل بح�ضب المكنة وح�ضب، بل بح�ضب الذواق 
وبح�ضب ال�ضكل ال�ضينمائي، فال ميكن ان تذكر "�ضينما النه�ضة" يف منطقة الباب 

ال�ضرقي ال وت�ضتعيد ذاكرة جمهور ال�ضينما يف العراق مئات الفالم الجنبية.

كـــاز�بــــالنـــكـــــــــــــــا
Casablanca 1942

اأخرج الفلم، وهو من نوع الدراما والرومان�س )الق�صة الغرامية(، 
ل فيه همفري بوغارت، اإنغريد بريغمان،  مايكل َكرِتز، ومثَّ

بول هيرنيد، وكلود رينز. ومدة عر�صه 102 دقيقة..

من  اآ���ض��رة  مغامرة  وه��و  الأم��ريك��ي��ة،  الأف���الم  اأح��ب  من  )كازابالنكا(  ُيعد 
مايكل  املخرج  بها  يتحدى  والتاآمر،  الرومان�س  بني  متزج  احل��رب،  زمن 
بلني )همفري  بب�ضاطة ق�ضة ريك  لالأفالم. وهي  القيا�ضي  الت�ضنيف  كرتز 
بوغارت(، مقاتل من اأجل احلرية �ضابق و�ضِجر من احلياة ُيدير ناديًا ليليًا 
يف كازابالنكا خالل اجلزء املبكر من احلرب العاملية الثانية. وبالرغم من 
الكابنت  املحلية، وب�ضكٍل ملحوظ  ال�ضلطات  من  له  يتعر�س  الذي  ال�ضغط 
املاكر رينولت )كلود رينز(، فاإن النادي اأ�ضبح مالذًا مف�ضاًل لدى الالجئني 
املتطلعني اإىل �ضراء ر�ضائل الرانزيت املحظورة التي �ضت�ضمح لهم بالهرب 
الثائر  منه  يقرب  الكبرية،  ريك  ولده�ضة  الأي��ام،  اأح��د  ويف  اأمريكا.  اإىل 
بريغمان(،  )اأنغريد  اآيلزا  وزوجته  هيرنيد(  )ب��ول  لزل��و  فكتور  ال�ضهري 
حبيبة ريك احلقيقية التي تركته حني غزا النازيون الأملان باري�س. وهي 
تريد من فكتور الهرب اإىل اأمريكا، لكنها الآن وقد جتدد حبها لريك تريد اأن 
تتخلف يف كازابالنكا. وتقول لريك "يجب عليك اأن ُتعمل التفكري من اأجلنا 
معًا". ويفعل ذلك، وتاأتي خطته باخلامتة املنطقية على نحٍو ُمر�ٍس اإن مل 

تكن ال�ضعيدة كليًا.
الكّتاب  النقدية،  اأحد العرو�س  ال�ضيناريو املده�س، كما جاء يف  لقد كتب 
ل�ضخ�ضيات  كوت�س،  وه��اوارد  اأب�ضتاين،  ج.  فيليب  اأب�ضَتاين،  جوليو�س 
لفلٌم عظيم حقًا. وقد ركز املخرج مايكل كرتز على  حقيقية ورائعة. واإنه 
الرومان�س ليكون اجلزء املهم من الق�ضة، حيث يتاألق همفري بوغارت يف 

وحيث  ري�����ك،  عن دور  نظرك  حت��ّول  اأن  ميكنك  ل 
الرائعة  ب��ريغ��م��ان. هذا املمثلة  اأن��غ��ري��د 

املمثالت اإ������ض�����اف�����ة  اإب������داع  اإىل 
الآخرين  واملمثلني 

يف الفلم. 

ترجمة: عادل العامل

ت�ض���در الفيلم اجلديد )ار�س زومبي(  ايرادات 
ال�ضينما يف امريكا ال�ضمالية..وتتناول احداث 
الفيل���م تعر�س كوكب الر�س اىل عدوى رهيبة 
حت���ول النا����س اىل كائن���ات غريب���ة )زومب���ي( 
مبجرد تعر�ضهم للع�س من اي �ضخ�س م�ضاب. 
ويح���اول كولومبو����س النج���اة م���ن ال�ضاب���ة 
وي�ض���ع بع����س القواعد من اأجل ذل���ك ثم يلتقي 
ب�ضخ����س اخ���ر وتن�ضم فتات���ان لهما بع���د ذلك. 
ويعتم���د كل منه���م على الخ���ر للبق���اء على قيد 

احلياة وتتواىل احداث الفيلم.

والفيل���م م���ن اخ���راج روب���ن فالي�ض���ر وبطولة 
جي�ضي ايزنبريج وودي.

وهبط من املركز الول اىل الثاين فيلم )ال�ضماء 
متط���ر حلما(، وتتناول ق�ض���ة الفيلم حدثًا مهمًا 
وهو لقاء املعكرونة مع اجلنب وتركز الحداث 
على بلدة تت�ضاقط فيها الطعمة من ال�ضماء مثل 

المطار.
والفيل���م م���ن اخ���راج فيل ل���ورد وكري����س ميلر 
وقام ب���اداء ال�ضوات بيل هادي���ر وانا فاري�س 
وجيم�س كان واندي �ضامبريج وجاء يف املركز 

الثالث اجلزء الثاين من فيلم الر�ضوم املتحركة 
 ."Toy Story" دمي���ة(  )ق�ض���ة  اجلدي���د 
وتتن���اول اح���داث الفيلم حياة راع���ي بقر لعبة 
يتعر�س لتهديد �ضديد وي�ضعر بالغرية ال�ضديدة 
عندم���ا يحل رائد ف�ضاء خيايل لعبة حمله كاأهم 

لعبة يف غرفة احد الطفال.
والفيل���م من اخراج ج���ون ل�ضير وق���ام باداء 
ودون  ال���ني  وتي���م  هانك����س  ت���وم  ال�ض���وات 
ريكلز. وج���اء يف املركز الراب���ع الفيلم اجلديد 
)اخراع الكذب(، وتتناول احداث الفيلم حياة 

م���ارك بلي�ضون يف عامل ل يكذب فيه احد ولكنه 
يعي�س حياة حزينة ثم تتعر�س والدته للمر�س 
ويوؤل���ف ق�ض���ة عن الخ���رة لريي���ح والدته على 
فرا����س املوت. وتتواىل الح���داث اىل ان يتعلم 
بلي�ضون الكذب مل�ضاع���دة ال�ضدقاء وللح�ضول 
على الموال ويف النهاية ليفوز باحلب اي�ضا.

والفيل���م م���ن اخ���راج ريك���ي جريفي���ه وماثي���و 
روبن�ض���ون وبطول���ة ريك���ي جريفي���ه وجنيفر 

جارنر.
وهب���ط م���ن املرك���ز الث���اين اىل اخلام����س فيلم 

)امه���ات بديالت(، وتتناول احداث الفيلم حياة 
الب�ض���ر يف عزل���ة وتفاعله���م م���ن خ���الل امهات 
بديالت يف �ضورة اجه���زة ان�ضان ايل. ويجرب 
�ضرط���ي على ترك منزل���ه لول مرة منذ �ضنوات 

للتحقيق يف عمليات قتل لمهات بديالت.
والفيل���م من اخراج جوناث���ان مو�ضتو وبطولة 
برو�س ويلز وراده���ا ميت�ضل وروزاموند بايك 
وجيم����س كرومويل وج���اك نوزورثي وهيلينا 
مات�ض���ون وماي���كل فيلي���ب وداين اف �ضيم���ث 

وبريان ايه باري�س.

�المــريــكــيــة �ل�سينما  ـــــر�د�ت  �ي يــتــ�ــســدر  زومـــبـــي(  ــــض  )�ر� فيلم 

مبيزانية تعادل الدقيقتني الأوليني من )هاري بوتر(
ــى �الأو�ـــســـكـــار ــل ــد( يــحــ�ــســل ع ــم ــج ــت ــم )�لــنــهــر �مل ــل ــي ف


