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قبييل هييذ� �لفيلم، �أخييرج ميير�د �أفالًما ق�صييرة عديدة: 
و«هارمونيييكا«  حليير«  د�عييي  و«ال  »باي�صييكل« 
فيكتوريييا«  �إىل  و«�لعييودة  �صيياخنة«  و«�صييوكوالتة 

و«خلف �ملر�آة« و«فيلم ليفربول«.
عيين »فطور �إنكليزي«، �أول رو�ئّي طويل له، قال جعفر 
مر�د: »رغبُت يف �أن يكون فيلًما �جتماعًيا، باالإ�صافة 
ا.  �إىل م�صحة بولي�صية. فيه نوع ب�صيط من �الأك�صن �أي�صً
�أردُت �أن تكييون روحييه عر�قييية، ويف �لوقت نف�صييه �أن 
يية  يكييون مناخييه �لعييام بريطانًيييا، الأن �أحد�ث �لق�صّ
تدور يف لندن ومدن بريطانية �أخرى«. فالفيلم يروي 
حكاييية فتاة تبحث عن قاتل و�لدهييا، �لذي �غتيل يف 

بغد�د، وحتاول عر زوجها �لعر�قي �لعثور عليه. 
�لعر�قييي  �جلمهييور  �إعجيياب  �لفيلييم  نييال  لنييدن،  يف 
و�لريطيياين، علًما �أن �لعر�ض بحييّد ذ�ته خطوة مميزة 
يف تاريييخ �ل�صييينما �لعر�قية )عر�ييض فيلم عر�قي يف 
ا �أنه تناف�ض مع  �صالة �صينمائية بريطانية(، خ�صو�صً

�أفالم �أمركية ُعر�صت يف �ليوم نف�صه. 
عر�ض �لفيلم يف بغد�د �أّدى �إىل ردود فعل خمتلفة عن 
تلك �لتي �أّدى �إليها عر�صييه �لريطاين، لي�ض مبعنى �أن 
�لردود �الأوىل �أف�صييل بل خمتلفة: »�أجمل �صيييء عندما 
�أ�صييتمع �إىل �آر�ء خمتلفيية عن �لفيلم بعد عر�صييه«، قال 
جعفيير مر�د، م�صيييًفا �أن �آر�ًء عديدة توّقفت عند بع�ض 
�مل�صاهد وناق�صتها، وتناولت �أد�ء �ملمثلني، يف مقابل 

�آر�ء ُمعجبة به ومب�صمونه.
عيين �ل�صييعوبات �الإنتاجييية �لتي و�جهته، قييال مر�د: 
»بالتاأكيد، و�جهتني �صييعوبات كثرة الإكمال �لفيلم، 
منها �لو�صييع �ملادي �لذي ال �أريييد �لتحّدث عنه �الآن، 
فهذ� مو�صييوع معّقد. هناك �صعوبة يف �إيجاد ممثلني 
حمرتفييني يف �ملهجيير، مييا جعييل غالبية �مُل�صيياركني 

فيه ميين �ملبتدئني، �لذين يخو�صييون جتربيية �لتمثيل 
للمرة �الأوىل يف حياتهم. �أوقات عمل �لفنانني وجمع 
بع�صييهم مع �لبع�ض �الآخر كانت من �أ�صييعب �لعو�مل 
�لتييي �أّخرت حتقيق �مل�رشوع، فهناك َم�صيياهد �حتجُت 
�إىل نحو 6 �أ�صييهر كي �أجنزها كامليية، الأن �ملمثلني مل 
يكونييو� موجودين يف بريطانيا. �لزميلة وفاء �لعائ�ض 
مثاًل ُتقيم يف �ل�صويد، وجاءت 4 مر�ت الإكمال ت�صوير 
م�صيياهدها. باالإ�صافة �إىل �أن �أكرث �ملنتمني �إىل �جليل 
�جلديد من �لعر�قيني ال ُيجيدون �للهجة �لعر�قية، لذلك 
كنييُت، يف بع�ض �حليياالت، �أُلغي حو�رهييم، وبطريقتي 
�أ�رشح للُم�صيياهد تفا�صيييل �مل�صييهد. هذه �لعو�مل كّلها 
�أّثرت على �إنتاج �لفيلم وت�صييويره و�إجنازه. ب�صييببها، 
تاأّخرت. لكني �صييعيد مبا و�صييلت �إليه، وفخور باإجناز 
فيلييم رو�ئييي طويييل ميين دون متويييل، ورغييم هييذه 

�ل�صعوبات«.
وعيين ر�أيييه يف �الأفييالم �لعر�قييية، �أ�صييار جعفيير مر�د 
�إىل �أّن �ل�صييينما �لعر�قييية »يف حت�ّصيين كبيير، و�جلديد 
�آٍت بقييوة، بف�صييل وجييود جيييل جديد يع�صييق �ملهنة«. 
�أ�صيياف: »ب�رش�حيية، نحيين جميًعييا نحفيير بال�صييخر 
كييي ُننتييج �أعمااًل مُتّثل �لعيير�ق يف �ملحافييل �لدولية، 
ولييو باإمكانيات ب�صيييطة. الأنييه يجب علينييا �أن نكون 
حا�رشييين«. كمييا ر�أى �أّن يف �لعيير�ق »�أفييكاًر� الأفالم 
ُيكيين �أْن تكييون مهّميية، بعييد �الأحييد�ث �لتي عا�صييها 
�لعر�قيييون. فاملاأ�صيياة و�حلييروب ُيكيين �أن ُتعاَلج يف 

�أعمال ناجحة للغاية«.
�أما م�صيياريعه �ملقبلة، فمح�صورة يف فيلم رو�ئي ثاٍن 
له، ي�صييتعّد لتحقيقه: »�صيكون خمتلًفا كّلًيا عن )فطور 
�إنكليزي(. �صيييكون فيلًما �صيا�صًيا، و�أح�صب �أنه �صيكون 

نقلة فنية مهّمة يل«.

نحفر في الصخر كي ننجز أفالمنا
بعد عر�سه يف �سالة »�سينما فينيك�ض« يف لندن، ُعر�ض »فطور 

اإنكليزي«، للعراقي املقيم يف بريطانيا جعفر مراد، يف بغداد. ومراد 
متخّرج من »كلية اأم�سفورت« يف هولندا، ح�سل على بكالوريو�ض 

يف هند�سة الإلكرتونيات من جامعة »اأوترخت« )هولندا، 2004(، 
حيث عمل مهند�ًسا فرتة طويلة. عند زيارته »ا�ستديو يونيفر�سال« 

يف هوليوود، قّرر اأن ي�سبح �سينمائًيا، فتوّجه اإىل بريطانيا لدرا�سة 
ال�سينما، وح�سل على �سهادة ماج�ستري يف الإخراج والت�سوير 

واملونتاج وكتابة ال�سيناريو من جامعة »هالم«. ح�سل »ال�سفر«، 
م�سروع تخّرجه، على املرتبة الأوىل.
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