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أشخاص

خالد صاغية

«يصطفل»
رشيد الضعيف

ماجد كامل

العراقية
تلك الحقيبة التي تختزن ذاكرة السينما
ّ
زياد عبد اهلل

ّ
ي � �م � �ك� ��ن أن ي� � � �ح � � ��دث أي ش� � � ��ي في
ك��روي �ت �س �ب �ي��رغ ،ح� � ّ�ي امل �ه��اج��ري��ن في
ب ��رل�ي�ن .ي �م �ك��ن ص ��اح ��ب امل �ق �ه��ى أمام
البناية التي تسكنها أن يقول لك «ما
الله» عوضًا عن «صباح الخير»،
شاء ّ
فهو ً تركي يريد أن يكلمك العربية .يمكن أن تعرف
ّ
ّ
املصور السينمائي العراقي ماجد كامل هو
فجأة أن
جارك في البناية نفسها.
س�ت�ج��ده ج��ال�س��ًا ع�ل��ى كنبته س��اه�م��ًا ،وق��د تمضي
ال ��وق ��ت وأن � ��ت ت� �ح ��اول دف �ع��ه ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن نفسه،
بينما ه��و م� ّص� ّ�ر ع�ل��ى أن يكتفي ب�ت��اري��خ السينما
العراقية .متعلقاته ليست سوى بضع أوراق وصور
ّ
ّ
جلدية ،وذاكرة تمتد
وتذكارات وضعها في حقيبة
ّ
من األربعينيات .ذلك قبل نهب املعدات السينمائية
التي كان يحويها مبنى وحدة اإلنتاج السينمائي
ف ��ي ال �ص��ال �ح �ي��ة ق � ��رب ال � � ّك� ��رخ ،م ��ع دخ� � ��ول القوات
األميركية إلى العراق« ...كنا نريد أن نصنع سينما
فصار العراق سينما» ،يقول ماجد كامل.
لم ّ
يتزوج ،يقول «لم يكن هناك من وقت ...كانت هناك
ّ
ع�لاق��ات وع�لاق��ات» ،يكررها م��رت�ين .يعيش وحيدًا،
قد يأتي أخ��وه نامق من لندن ،ويخرجه من عزلته
أليامّ ،
ثم يعود إليها كما كنبته التي يستدعي إليها
العالم ،وأمامه تلفزيون صغير ال يفارق الـ«بي .بي.
سي» .السينما كانت حياة كامل الشخصية .هو ما
زال بانتظار ّأم��ه التي خرجت م��ن البيت منذ أكثر
م��ن  20سنة ول��م تعد حتى اآلن .بقي ينتظرها في
ال�ع��راق ،وه��و يضع اإلع�لان تلو اآلخ��ر في الصحف
ّ
االستخبارات استدعته
اختفت .حتى إن
عن ام��رأة
ّ
ً ّ
وطالبته بالتوقف عن ذلك ،معتبرة أن اختفاء امرأة
ّ
ال ُيعد شيئًا أمام العشرات الذين يقتلون يوميًا إبان
ّ
الحرب العراقية اإليرانية .السينما مجددًا تتداخل
مع حياته .حني غادر العراق إلى الكويت لوداع أخيه
ن��ام��ق ،وج��د ال�ق��وات العراقية ق��د سبقته إل��ى هناك.
عندما عاد ،كان برفقتها وهي تنسحب من الكويت.
ّحينها ،شاهد الجحيم ط��وال طريق عودته كما لو
أنه في فيلم خيال علمي.
انغماسه في السينما والتصوير هبط عليه بينما
ُ ّي�نّ
ك��ان يبحث ع��ن عمل مطلع الخمسينيات .ع� مع
محمد ش�ك��ري جميل ولطيف ص��ال��ح وع��اط��ف عبد
ال �ك��ري��م وس �ي �م��ون م �ه��ران ف��ي وح ��دة إن �ت��اج األفالم
ال �ت��اب �ع��ة ل �ش��رك��ة ن �ف��ط ال � �ع� ��راق« .ل� ��م ي �ك��ن خياري
س�ي� ّن�م��ائ�ي��ًا ،امل �ص��ادف��ة ق��ادت �ن��ي ب �م �س��اع��دة صديق
متنفذ» .أخضعوه ل ��دورات تدريبية ف��ي التصوير
وامل ��ون �ت ��اج واإلخ� � � ��راج ،ب ��إش ��راف ط��اق��م سينمائي
إنكليزي على رأس��ه امل�خ��رج ج��ون ش��رم��ان .حينها،
ل��م ي�ك��ن ه �ن��اكّ م��ن س�ي�ن�م��ائ� ّ�ي�ين ع��راق �ي�ين ،ب��ل هواة
ومحاوالت ترتب عليها إنشاء «استديو بغداد» في
األربعينيات بمبادرة م��ن تاجر ي�ه��ودي ك��ان يملك
سينما «روك �س��ي» .أن�ت��ج ه��ؤالء حفنة أف�ل�ام بدوية
على مبدأ «ال�ك��اوب��واي» ،مثل فيلم «عليا وعصام»
الذي ّ
صور بكوادر فرنسية.
ّ
ّ
يحدثنا ماجد كامل ،أول مصور ّسينمائي في تاريخ
ال �ع��راق ،ع��ن برتقال بعقوبة ،ألن��ه ك��ان برفقة جون
شرمان حني ص� ّ�ور فيلمًا عنه .ك��ان اهتمام «وحدة
ّ
منصبًا حصرًا على األفالم الوثائقية،
إنتاج األفالم»
واألول � ّ
�وي ��ة دائ �م��ًا ك��ان��ت ال�ن�ف��ط ال � ًع��راق��ي ،وصناعة
القوارب على ضفاف دجلة ،وصوال إلى فيلم يصفه
م��اج��د ك��ام��ل ب��امل�ه� ّ�م حمل ع�ن��وان «ال �ع��راق الخالد».
ّ
تعيده الذاكرة إلى فيلم عن انهيار سد دجلة وغرق
ب�غ��داد ب��امل�ي��اه« ،ح�م��ل الفيلم ع�ن��وان قصيدة لنازك
املالئكة أضافها إلى الفيلم جبرا ابراهيم جبرا ،الذي
كان يشغل منصب مدير العالقات العامة في شركة
النفط»ّ .أول فيلم ص� ّ�وره كامل كان عن «املصايف»
في ال�ع��راق ضمن ال��وح��دة نفسها ،وك��ان من إخراج
العراقي فيكتور حداد...
ستكون ال�ت��واري��خ مفصلية ف��ي ح�ي��اة م��اج��د كامل،

5

تواريخ
1934
الوالدة في بغداد
1954
العمل مع وحدة إنتاج األفالم التابعة
لشركة نفط العراق
1962
ّ
صور في ديالى فيلم «قطار الساعة الـ»7
إخراج حكمت لبيب
1963
عمل في تلفزيون أملانيا الديموقراطية .بعد
ثماني سنوات عاد إلى بالده حاملًا بإحياء
ّ
العراقية
السينما
2010
كل شيء هادئ في كرويتسبيرغ ،من
هناك ّ
يتلصص على عراقه ...ويتصارع
مع املرض

والسينما العراقية .مع ثورة  ،1958أسهم في تأسيس
«مصلحة السينما واملسرح» التابعة لوزارة اإلعالم،
ّ
وت ��ول ��ى ال �ث �ق��اف��ة ًال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ف ��ي م�ج�ل��ة «العراق
ال �ج��دي��د» ،إض��اف��ة إل ��ى ت�ح��وي��ل ب�ي�ت��ه إل ��ى استديو
للصوت والصورة .وفي السنة نفسها ،انتسب إلى
ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال �ع��راق��ي« :زي �ن��ب نسبتني إلى
الحزب ،لم أكن حزبيًا ّ
مرًا .حضرت اجتماعات قليلة،
لكني كنت يساريًا وما زلت» .ويقودنا ذكر الراحلة
زي �ن��ب (ف �خ��ري��ة ع �ب��د ال �ك ��ري ��م) رائ� � ��دة ال �ت �م �ث �ي��ل في
العراق ،إلى الفيلم العراقي األشهر «سعيد أفندي»،
وبالتأكيد املمثل واملسرحي العراقي يوسف العاني
الذي ّ
صور كامل معه فيلم «أبو هيلة».
ّ
ّ
ستتزاحم األفالم التي صورها ماجد كامل .سيتوقف
عند «نبوخذ ّ
نصر» إخراج كامل العزاوي ،الذي كان
أول فيلم عربي ّ
ملون ص� ِّ�ور عام  ،1956ولم ُيعرض

ّ
ّ
ح�ت��ى  .1960س�ي�ت��ذك��ر أك�ث��ر م��ا ي�ت��ذك��ر فيلم «قطار
الساعة السابعة» ( )1962للمخرج حكمت لبيب الذي
ّ
يحكي على
صوره بكاميرا محمولة في ديالى ،وكان ّ
اإليطالية الجديدة حياة موظف في
طريقة الواقعية
ً
إضافة إل��ى أف�لام أخ��رى ّ
صورها في
محطة ق�ط��ار...
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.
هجرة ماجد كامل إلى أملانيا حدثت مرتني .األولى
كانت بعد ان�ق�لاب شباط  1963والتضييق األمني
ع �ل �ي��ه .وم� ��ع وص ��ول ��ه إل� ��ى أمل��ان �ي��ا الديموقراطية،
عمل في التلفزيون الرسمي األمل��ان��ي ،وتحديدًا في
برنامج «عدسة» ،الذي كان برنامجًا نقديًا ،يرصد
ّ
أي م�م��ارس��ة خ��اط�ئ��ة ف��ي ال�ت�ط�ب�ي��ق االش �ت��راك��ي في
املؤسسات وال��دوائ��ر واملعامل ف��ي أملانيا الشرقية.
التحق بمعهد السينما في بابلسبيرغ ،وعمل بعد
ّ
تخرجه في تصوير أف�لام سينمائية مع مخرجني
كارل غاس.
أملان كبار مثل ُ
في عام  ،1971استدعي إلى العراق ،إلحياء السينما
ال�ع��راق�ي��ة م��ن ج��دي��د ،ف��ي م��رح�ل��ة ّ
يسميها «مرحلة
َ ّ
ويعدها اللحظة األكثر إشراقًا في تاريخ
الجبهة»
ّ
ّ
العراق الحديث« :شعرت بأن ّكل شيء تغير ،وبأن
األم��ل كبير ،واألح�ل�ام ستتحقق» ،لكن س��رع��ان ما
ان �ه��ار ك��ل ش��يء «ع�ل��ى ي ّ��د ص ��دام ح�س�ين ،ال ��ذي كان
ّ
متربصًا بكل ما كان يبشر به عام .»1971
سيواصل ماجد كامل حياته في ال�ع��راق .سيفتتح
إحالته على التقاعد ،ولن يبقى في نظر
مكتبة بعد
لاّ
النظام السابق إ شيوعيًا .حني ع��رف من صديق
ّ
له أن تصنيفه األمني هو« :مناوئ للنظام» اضطر
ّ
مجددًا إلى العودة إلى أملانيا بعدما توحدت ،وصار
الجئًا .كانت عدسة الكاميرا هي الخليلة التي رأى
من خاللها العالم .هو الذي يبحث عن صورة له فال
ِّ
تصوره فيثني على الصورة
يجد ص��ورة مناسبة.
ّ
فتقول «ه��ذه شهادة من مصور كبير» .حني تسأله
ع��ن أج �م��ل األف�ل��ام ال �ت��ي ش��اه��ده��ا ،ي�ج��اب��ه السؤال
بنزق .ال يتحدث عن أنطونيوني وال فيلليني ،وال
ّ
عن أي من هؤالء املخرجني الذين وقع
ف��ي غ��رام �ه��م .ي �ك��ون ج��واب��ه مفاجئًا:
املاغوط
«إنه فيلم «الحدود»» (ملحمد
ّ
ودري��د لحام) .أك� ّ�رر« :ال�ح��دود»؟ فيهز
رأس��ه تأكيدًا« .إن��ه يحكي عن حياتي
ّ
العراقيني».
وحياة

«ي����ص����ط����ف����ل» رش����ي����د الضعيف.
من
ب���إم���ك���ان���ه أن ي��ك��ت��ب م����ا ش�����اء ّ
ال��������رواي��������ات ،وأن ي���س���ت���ه���دف كل
ال���ف���س���ح���ات ً ب��ي��ن امل���������رأة والرجل.
ّ
ل���ك���ن رج�������اال س���ي���أت���ون بلباسهم
ّ
العسكري ذات يوم ،ليمنعوا صعود
ّ
شخصياته إلى الخشبة.
ّ
السودانية في
«تصطفل» الجالية
ّ
تمتلك حس ًًا
أن
ل��ب��ن��ان .ب��إم��ك��ان��ه��ا
ّ
ّ
عاليًا من املسؤولية ،فتنظم حفال
ّ
طفل
ل��ج��م��ع ال���ت���ب���رع���ات م����ن أج ّ�����ل ً
م���ص���اب ب���ال���س���رط���ان .ل���ك���ن رجاال
ّ
العسكري ذات
سيأتون بلباسهم
ي��وم ،ليسخروا م��ن ل��ون املحتفلني
وم��ن أغانيهم ومالبسهم ّ
امللونة.
فإنقاذ طفل في لبنان يحتاج إلى
ترخيص.
ّ
الفلسطينيي».
«ي����ص����ط����ف����ل����وا
ب��إم��ك��ان��ه��م أن ي��ط��ال��ب��وا بحقوقهم
ّ
ّ
اإلنسانية من ًاآلن وحتى
املدنية أو
ّ
قيام الساعة .لكن رج��اال سيأتون
ب���رب���ط���ات ع��ن��ق ذات ي�����وم ،ليعطوا
دروس����ًا ف��ي ح��ق��وق اإلن��س��ان التي
يجب أن تبقى حكرًا على أصحاب
الدم األزرق.
«ت����ص����ط����ف����ل» راب�����ط�����ة األساتذة.
ّ
ّ
تصر على أن العمل
بإمكانها أن
ال��ن��ق��اب��ي م��ا زال���ت ل��ه م��س��اح��ت��ه في
تعتبر
ه���ذا ال��ع��ال��م .وب��إ ّم��ك��ان��ه��ا ّأن ّ
م���ط���ال���ب���ه���ا م����ح����ق����ة .ل����ك����ن مثقفي
ال����س����ل����ط����ان س����ي����أت����ون ذات يوم،
ليحجبوا عنهم حقوقهم .فالقانون
لم يوضع دائمًا من أج��ل التطبيق،
وال��ح��ق��وق ال ت��ع��ط��ى إال للحاشية
ولروابط الطوائف .الدولة لديها ما
يكفي لتنفقه على رحالت الرؤساء
حيتان
العقيمة ،وعلى إشباع نهم
ً
املالّ ،أما األساتذة فلينتظروا جيال
آخر.
«ي����ص����ط����ف����ل����وا» السريالنكيات.
ّ
ب��إم��ك��ان��ه��ن أال ي��ت��ح ّ��م��ل��ن اإلهانات
ّ
وال��ت��ع��ذي��ب ،وأن ي��ع��ت��ب��رن حياتهن
غير قابلة لالستمرار .لهذا السبب،
أقمنا في بيوتنا شرفات .فليرمني
ّ
أجسادهن منها.
«ي��ص��ط��ف��ل» ال��ل��ب��ن��ان ّ��ي��ون جميعًا.
س����ت����ق ّ����ر امل�������وازن�������ة ه�������ذا املساء.
وس���ي���ف���ق���د م����زي����د م�����ن املواطنني
حصانتهم أمام الضغط املعيشي،
فيما تحمى امل��ض��ارب��ات العقارية
ّ
وسيأتي خبراء
إضافية.
بقوانني
ّ
ذات ي��ومّ ،
يتأبطون ملفات كثيرة
ليقنعونا ب��ب��ي��ع م��م��ت��ل��ك��ات الدولة،
وبالحاجة إلى املزيد من االستدانة،
وبأن نطلق النار على أرجلنا .في
تلك اللحظة التي نضغط فيها على
ّ
ال��زن��اد ون��ص��رخ «آخ» ،سنعلم أن
ّ
هناك
هناك من لن «يصطفل» .أن ّ
م��ن يحتفل ب��ت��رق��ي��ة ج��دي��دة كلما
«اص��ط��ف��ل��ن��ا» .وه��ّن��اك م��ن يحتفل
ب��ث��روة ج��دي��دة كلما «اصطفلنا».
وه�����ن�����اك م���دي���ن���ة ت���خ���س���ر اسمها
ال ي��م��ك��ن أن ن��ت��ف ّ��رج ع��ل��ي��ه��ا وهي
«تصطفل».

