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عدنان حسين أحمد

يلتف���ت عّبا�س يف »�لتمهي���د« �إىل مقول���ة ذكّية مفادها 
ور�ء  م���ن  �لقادم���ون  ه���م  �ملخرج���ن  �أف�ض���ل  »�إن 
�ملوفي���وال« )�س4( �أمث���ال بركات و�ض���اح �أبو �ضيف 
وكمال �ل�ض���يخ، يف �إ�ض���ارة و��ض���حة �إىل �أن »جميًا« 
ق���د �أط���ّل علين���ا م���ن غرف���ة �ملونت���اج لي�ض���بح و�حدً� 
من �أ�ض���هر �ملخرج���ن �لعر�قين. وينتم���ي جميل �إىل 
�ملدر�ض���ة �ل�ض���ينمائية �الإجنليزي���ة �لت���ي تعّل���َم منه���ا 
�لدق���ة و�ملو�ظبة و�النتظام ف���ا غر�بة �أن يكون حادً� 

و�ضارمًا مع �ملمثلن و�لكادر �لتقني برمته.
م عّبا����س َثْبتًا مبنجز�ت جميل خال �ض���تن عامًا  يق���دِّ
وهي 13 فيلمًا رو�ئيًا، وفيلمن ق�ضريين، و45 فيلمًا 
وثائقيًا، و�أربعة م�ضل�ضات تلفازية، كما َمْنَتَج فيلمن 

طويلن لغريه، و�أ�ضدر كتابًا �ضينمائيًا و�حدً�.
ميت���ّد �لباب �لث���اين من���ذ والدة حممد �ض���كري جميل 
ع���ام 1938 حت���ى 2013، �لعام �لذي �أجن���ز فيه فيلم 
»�مل�ض���ّر�ت و�الأوج���اع« و�أر�ض���له �إىل طه���ر�ن ومل يعد 
الأن �جلانب �لعر�قي مل ي�ض���دد لل�ضركة �الإير�نية كلفة 

�لطبع و�لتحمي�س.
يفاجئن���ا �الأ�ض���تاذ عبا�س باأن حممد �ض���كري جميل قد 
ول���د يف ر�وندوز ع���ام 1938، ولي����س يف بغد�د كما 
ي�ضري غالبية موؤرخي �ل�ضينما �لعر�قية وعلى ر�أ�ضهم 
�أحم���د فيا����س �ملفرج���ي. وه���ذه �ملعلوم���ة �جلدي���دة 
حتتاج �إىل وثيقة كي نتاأكد من مكان وتاريخ �لوالدة.
�مللحوظ���ة �لثاني���ة �لتي تلفت �النتب���اه �أن »جميل« قد 

تاأث���ر مبخرَج���ن �ثن���ن فقط، وهم���ا �لياب���اين �أكري� 
كورو�ض���او� �لذي حبب���ُه بالفن �ل�ض���ابع و�لربيطاين 
ديفي���د ِلن �لذي قابل���ُه يف مهرجان لندن �ل�ض���ينمائي 
ع���ام 1984 �أثناء عر�س فيلم »�مل�ض���األة �لكربى« وقال 
له: »�أهنئك مرت���ن، �الأوىل الأنَك �أخرجت فيلمًا جيدً�، 
و�لثانية الأنك �أخرجته يف �لعر�ق«)�س9(. ُترى، ماذ� 
عن بقية �ملخرج���ن �لعاملين �لِعظ���ام؟ �أمل يتاأثر بهم، 

وُيعجب ببع�س �أفامهم؟
يتف���ق �لنق���اد و�ملوؤرخ���ون ب���اأن �النطاق���ة �حلقيقية 
لعم���ل جميل يف �ل�ض���ينما قد بد�أت ع���ام 1953 حينما 
�ن�ض���ّم �إىل وحدة �الإنتاج �ل�ض���ينمائي يف �ضركة نفط 
�لع���ر�ق �لت���ي كان ير�أ�ض���ها �ملُنت���ج �لربيط���اين جون 
�ضريمان، وبعد �ضنة من �لتدريب �ختار ق�ضم �ملونتاج 
ثم �أر�ض���لته �ل�ضركة �إىل �إجنلرت� الإخر�ج فيلم وثائقي 
ع���ن �لطلب���ة �لعر�قي���ن بلن���دن، وعمل هناك م�ض���اعد 
مونت���ري، وم�ض���ورً�، وم�ض���اعد خم���رج يف ع���دد م���ن 
�الأفام �لربيطانية. وحينما عاد َمْنَتَج فيلمي »نبوخذ 
ر« لكامل �لعز�وي و»عرو�س �لفر�ت« لعبد �لهادي  ُن�ضّ
مبارك، لكنه �ض���افر م���رة �أخرى �إىل لن���دن عام 1959 
وعم���ل مل���دة ث���اث �ض���نو�ت يف �ملونت���اج، كم���ا عمل 
م�ض���اعد خمرج يف فيلمي »�لقط و�لف���اأر« لبول روثا، 

و»�لرولز رويز �ل�ضفر�ء« الأنتوين �أ�ضكويث.
�أجن���ز جميل ب���ن عام���ي 1962 و2013 ثاثة ع�ض���ر 
فيلم���ًا رو�ئي���ًا طوي���ًا مل تنجح كلها على �ل�ض���عيدين 
�لفن���ي و�جلماه���ريي، و�إذ� ��ض���تثنينا ثاث���ة �أف���ام 
منها، وهي »�ل�ض���اح �الأ�ضود« �لذي مل يكتمل، و»�لعّد 
�لت�ض���اعدي �لع���ّد �لتن���ازيل« �ل���ذي مل يعجب �ض���د�م 
ح�ض���ن، و»�مل�ض���ّر�ت و�الأوجاع«، فاإن �الأفام �ملتبقية 
هي ع�ض���رة �أفام رو�ئي���ة طويلة جنح ن�ض���فها بينما 
عانى �لن�ض���ف �الآخر من ف�ض���ل كبري الأ�ضباب منطقية 
حدده���ا �ملوؤلف مه���دي عبا�س بح����ّس �لناق���د �ملُرَهف 
هذه �ملرة ولي�س مبج�ّس �ملوؤرخ �ل�ض���غوف بال�ضينما. 
ففيلم »�أبوهيلة« 1962 �ملُقَتب�س عن م�ض���رحية »ُتوؤمر 
بي���ك« ليو�ض���ف �لع���اين ق���د ف�ض���ل الأن �ل�ضيناري�ض���ت 
و�ملخ���رج جميل مل ي�ض���تطع �أن يحّول �مل�ض���رحية �إىل 
فيل���م �ض���ينمائي، �أو لوج���ود خم���رج �آخ���ر �إىل جانب 
جمي���ل، وهو يو�ض���ف جرجي�س حم���د. ورغم �لنجاح 
�جلماه���ريي �لذي حققه فيلم »�ض���ايف خ���ري« 1969، 
فاإن���ه كان �ض���عيفًا م���ن �لناحي���ة �لفني���ة، وال ينطوي 
على ق�ض���ة حمبوك���ة و�إمنا هو جمموع���ة من �الأغاين 
و�لرق�ض���ات �ملاأخ���وذة م���ن حفات لعدد م���ن �لفنانن 
�لع���رب. �أما فيل���م »�لظامئون« 1972 فه���و من وجهة 
نظ���ر �ملوؤلف هو »و�ح���د من �أهّم �أفام حممد �ض���كري 
جمي���ل، وم���ن �أه���م �أف���ام �ل�ض���ينما �لعر�قية ب�ض���كل 
عام«)����س18(، وقد ن���ال جائزة �حتاد �ل�ض���ينمائين 

�ل�ض���وفيات يف مهرجان مو�ضكو �ل�ض���ينمائي �لثامن. 
ثم���ة ت�ض���حيح ال بد من���ه، فهذ� �لفيل���م لي�س ُمقتب�ض���ًا 
من رو�ي���ة »�لعط�س« ملالك �ملطلب���ي، و�إمنا من رو�ية 
»�لظامئ���ون« لعب���د �ل���رز�ق �ملطلب���ي، ف���االأول �ض���اعر 
وناق���د و�لثاين قا�س ورو�ئي، لكنهما ينتميان لعائلة 

و�حدة!
ال �ض���ك يف �أّن �لتوثيق مهم جدً� للموؤرخن وت�ض���ريح 
�ملخرج �الإيطايل روبرتو رو�ضيّليني عن �لعر�ق الفت 
لانتب���اه حينما ق���ال باحلرف �لو�ح���د: »�أعجبني يف 
�لعر�ق �ضيئان، �آثار بابل وفيلم �لظامئون« )�س18(، 
���ر هذ� �لت�ض���ريح  ر �أو ُن�ضِ ���وِّ ل �أو �ضُ ولك���ن �أين �ُض���جِّ
ك���ي ناأخ���ذه ماأخ���ذ �لوثيق���ة �لر�ض���مية؟ وم���ن �ض���من 
�الأفام �لناجحة �لت���ي يتوقف عندها �ملوؤلف هو فيلم 
»�الأ�ض���و�ر« 1979 �ملُقتَب�س بت�ضرف عن رو�ية »�لقمر 
و�الأ�ض���و�ر« لعب���د �لرحمن جمي���د �لربيعي وقد �عترب 
عبا����س ه���ذ� �لفيلم خط���وة متقدمة عل���ى »�لظامئون« 
�إذ جت���اوز فيه مفه���وم �لبطولة �لفردي���ة �إىل �لبطولة 
�جلماعية، وجنح فنيًا وجماهرييًا، فا غر�بة �أن ينال 
جائزة �ل�ضيف �لذهبي يف مهرجان دم�ضق �ل�ضينمائي 
عام 1979 منا�ضفة مع فيلم »�ضم�س �ل�ضباع« للمخرج 
�لتون�ض���ي ر�ضا �لباهي، وقد قال عنه �لرو�ئي جنكيز 
�إيتمات���وف: »فيل���م �الأ�ض���و�ر جعلني �أع���رف �لتاريخ 
�لعر�قي���ة«  بامل���ر�أة  وعّرفن���ي  للع���ر�ق،  �ل�ضيا�ض���ي 
)����س24(، وقد جاء هذ� �لت�ض���ريح �أي�ض���ًا با مرجع 

�أو وثيقة.
م����ا ميّيز فيل����م »�ملهم����ة م�ض����تمرة« 1982 رغ����م كونه 
تعبوي����ًا �أن����ه يجمع ب����ن �لوثائق����ي و�لرو�ئ����ي، لكن 
ه����ذ� �الأ�ض����لوب مل ي�ض����فع له �ض����عفه �لفني، وي�ض����عه 
يف خان����ة �الأف����ام �ملرحلية �مله����ّددة بال����زو�ل. ورغم 
�لتاع����ب يف بع�س �أحد�ث ثورة �لع�ض����رين فاإن فيلم 
»�مل�ض����األة �لك����ربى« 1983 ق����د جن����ح جناح����ًا مدويًا، 
حت����ى �إن����ه ف����از بجائ����زة �أف�ض����ل خم����رج يف مهرجان 
لندن �ل�ض����ينمائي ع����ام 1984، وقد ع����ز� �لبع�س هذ� 
�لنج����اح �إىل �مليز�نية �ملفتوحة �لتي بلغت 30 مليون 
دوالر �أمريك����ي، وال�ض����رت�ك ممثل����ن عاملي����ن �أمث����ال 
�أوليف����ر ريد، جيم�س بوالم، هيلن ريان، �إ�ض����افة �إىل 
فك����رة مقارعة �ملحتل �لربيط����اين �لتي يتعاطف معها 
�ملُ�ضاِهد �لعر�قي، وي�ضتلهم منها �لكثري من �لدرو�س 

و�لِعرب.
مل ين���ُج فيل���م »�لفار����س و�جلب���ل« 1987 م���ن �لَنَف�س 
�لتعبوي، فكان م�ض���ريه �لف�ض���ل �لذريع �لذي يعزوه 
عبا�س �إىل ترهل �ل�ض���يناريو، وي�ض���فه بكبوة فار�س 
�أجنز عامات فارقة يف �ل�ضينما �لعر�قية. �أما »عر�س 
عر�ق���ي« 1988 �مل�ض���توحى من ق�ض���ة حقيقية ُعرفت 
ب�»عرو�س من���ديل« �لتي ُبرتت يد�ها يف ليلة �لزفاف، 
فق���د حقق جناحًا معق���واًل رغم �ض���ياقه �لتعبوي، الأنه 
يتوف���ر على مل�ض���ات فنية يف �ل�ض���يناريو و�لت�ض���وير 

و�ملونتاج.
ورغم �أن رو�ية »�للعبة« للر�حل يو�ض���ف �ل�ض���ائغ قد 
حازت عل���ى جائزة �أف�ض���ل ن�س رو�ئي فاإن �الإ�ض���ادة 
�لنقدية قد �ن�ضّبت على عد�ضة نهاد علي وح�ضل �لفيلم 
على جائزة �لت�ض���وير يف مهرجان �ل�ضينما �لعر�قية. 
�أم���ا فيل���م »�مللك غ���ازي« 1993 فقد جن���ح خمرجُه يف 
بناء بع�س �ل�ضخ�ض���يات مثل نوري �ل�ض���عيد، وخادم 
�مللك، و�لر�ق�ض���ة، بينما �أهمل �ضخ�ض���يات �ضيا�ض���ية 
وع�ض���كرية كثرية. كما تاألق �مل�ض���ور�ن حامت ح�ض���ن 
ورفعت عب���د �حلمي���د يف �لتقاط �لكثري من �مل�ض���اهد 

�جلميلة �لتي ال تغادر ذ�كرة �ملتلقي ب�ضهولة.
بق���ي �أن ن�ض���ري �إىل �لفيلم���ن �لرو�ئي���ن �لق�ض���ريين 
 ،1970 »ورط���ة«  وهم���ا  جمي���ل  �أخرجهم���ا  �للذي���ن 
و»�ل�ضتاء �ملّر« 1973، �أما �الأفام �لوثائقية فت�ضتحق 

�أن نفرد لها مقااًل خا�ضًا.

محمد شكري جميل... عّراب السينما العراقية

ترك 13 فيلمًا روائيًا وفيلمين قصيرين و45 وثائقيًا

صدر عن دائرة السينما والمسرح 
ببغداد كتاب جديد للناقد والمؤرخ 
السينمائي مهدي عّباس يحمل 
عنوان »محمد شكري جميل.. 
عّراب السينما العراقية«. وقد ضّم 
الكتاب خمسة أبواب إضافة إلى 
مقدمتين، األولى لجابر الجابري، 
والثانية لقحطان عبد الجليل.
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فيل���م “�لظامئون” للمخرج �لعر�قي حممد �ض���كري 
جمي���ل، وه���و عم���ل �ض���كل عام���ة فارقة يف م�ض���ار 
�لتجربة �ل�ض���ينمائية يف �لع���ر�ق. فقر تلك �لتجربة 
�ل�ض���ينمائية وتو��ضع منجزها حتى �الآن، جعا من 
بع����س �الأفام �لت���ي �أُنتجت يف مر�ح���ل متفرقة من 
نق���اط حت���ول  �لعر�قي���ة مبثاب���ة  �ل�ض���ينما  تاري���خ 
ومنعطف���ات مهمة. و�قعي���ا طبعت جتربة �ل�ض���ينما 
�لعر�قي���ة م���ا قبل ه���ذ� �لفيلم مي���ز�ت قرب���ت �لفيلم 
�خلم�ض���ينات  حقبت���ي  يف  خا�ض���ة  �لعر�ق���ي، 
و�ل�ض���تينات من �لقرن �ملا�ضي، من �حلياة �ليومية، 
بحكايات وتفا�ضيل للبيئات �ل�ضعبية، �ل�ضخ�ضيات 
�لت���ي ت���رت�وح ب���ن �لطبق���ات �لفاحي���ة �أو هام�س 
�لطبقة �لو�ض���طى، �ض���هدت على ذلك �أفام مثل “من 
�مل�ض���وؤول” )1954( و”�ض���عيد �أفن���دي” )1957(، 
 )1968( و”�جلاب���ي”   )1967( و”�حلار����س” 
وغريه���ا، لياأت���ي فيل���م “�لظامئ���ون” مبثابة حتول 
�فتتح حقبة �ل�ضبعينات من تاريخ �ل�ضينما �لعر�قية 
�لذي �ضهد �أفاما �أكرث ن�ضجا وح�ضور� جماهرييا. 
ب���د�أ ت�ض���وير �لفيل���م يف �أو�خر �لع���ام 1971، وبد�أ 
عر�ض���ه �جلماهريي �الأول يف خري���ف �لعام 1972 
يف �ضينما �لن�ضر و�ض���ط �لعا�ضمة بغد�د. ولعل من 
�ملعطي���ات �ملهم���ة يف ه���ذ� �لب���اب هو �لتوق���ف عند 
�الأد�ء �الأق���رب �إىل لغ���ة و�أ�ض���لوب �مل�ض���رح، �أو �إىل 
�ضكل و�أ�ضلوب �لتمثيليات �لتلفزيونية، عزز ذلك �أن 
�ل�ض���و�د �الأعظم من ممثلي �ل�ض���ينما يف �لعر�ق هم 
ممثلون م�ضرحيون يف �لغالب ولهم منجز م�ضرحي 
م�ض���هود، ومنه���م خلي���ل �ض���وقي وناه���دة �لرم���اح 
و�ضامي قفطان وغازي �لكناين وغريهم، وجميعهم 
�حت�ضدو� يف فيلم “�لظامئون”. فيلم يقدم منوذجا 
ل�ض���ورة �مل���ر�أة �لعر�قية، فال�ضخ�ض���يات �لن�ض���ائية 
يجري تو�ضيفها من وجهة نظر ذكورية يف �أكرث من 
مو�ض���ع يحكي �لفيلم ق�ض���ة قرية عر�قية تعاين من 
�جلف���اف وه���ي �لت���ي يعم���ل �ض���كانها يف �لفاح���ة 
و�لرع���ي فيكون �جلفاف �ض���ببا يف تهديد وجودهم 
وم�ض���تقبلهم، مم���ا يدفعه���م �إىل �أح���د �أمري���ن؛ �إم���ا 
�ملقاومة و�ل�ضرب و�إيجاد بد�ئل من خال حفر �لبئر 
ويقود هذ� �لت�ض���ور �لز�ير �أبوها�ضم )�ملمثل خليل 
�ض���وقي �لذي ت���ويف يف �لعام 2015( و�بنه ها�ض���م 
)�ملمث���ل �ض���عدي يون����س(، �أو �لياأ����س م���ن �لقري���ة 
و�أو�ض���اعها �ملزري���ة وه���ي روؤي���ة يقوده���ا ح�ض���ن 
)�ملمث���ل �ض���امي قفط���ان( وه���و �لذي يحر����س على 
�لنزوح باجتاه �لعا�ض���مة. ��ضتخدم �ملخرج وكاتب 
�ل�ض���يناريو ثامر مهدي و�حلو�ر خلليل �ضوقي، يف 
�إعد�ده���م للرو�ي���ة �لتي حتم���ل ذ�ت �ال�ض���م للكاتب 
عبد�ل���رز�ق �ملطلب���ي، تنوعا ملفتا لل�ضخ�ض���يات مع 
حمدودية �ملكان وحمدودية �لتحوالت �لدر�مية يف 
�آن مع���ا. و�ض���مل ذلك �ضخ�ض���يات متيزت بال�ض���لبية 
و�كتفائه���ا بالفرج���ة و�ل�ض���ماتة م���ن �أب���ي ها�ض���م، 
و�إع���ان ال جدوى ما يقوم به م���ن حفر يومي بحثا 
ع���ن �مل���اء. وهن���ا �ض���يكون م���ن �مللف���ت للنظ���ر �أن 
�ل�ضخ�ضيات ال تتك�ضف خو��ضها وطباعها �إال عندما 
جتتمع لتد�ول �ض���وؤونها، حيث يجري على �الأل�ضنة 
حو�ر ريف���ي متكل���ف �أحيانا من ممثل���ن ذوي لكنة 
بغد�دية يف �لغالب حماولن �ل�ضيطرة على �لكلمات 
وخم���ارج �حلروف. ويتفرع عن تلك �لفئة �ل�ض���لبية 
منوذج ح�ضن �النتهازي �لذي يحر�س على �لنزوح 
�إىل �ملدينة من جهة، و��ض���تغال غفل���ة �الآخرين من 

جهة ثانية، للت�ض���لل �إىل منزل �الأرمل���ة حليمة )�أدت 
�لدور ناهدة �لرماح �لتي توفيت عام 2017( الإقامة 
عاق���ة يف �خلفاء معها تنته���ي بحملها منه و�إنكاره 
ذل���ك، لكنه ما لبث �أن تخلى عنها للتقرب من ح�ض���نة 
)�ملمثل���ة فوزية عارف( و�ض���عيه لاق���رت�ن بها. هذه 
�خلط���وط �ل�ض���ردية �لت���ي عزف���ت عل���ى �لعاق���ات 
�الجتماعي���ة �لهام�ض���ية كان���ت تت���و�زى م���ع �خلط 
�ل�ض���ردي �الأ�ض���ا�س �ل���ذي متثل���ه �ضخ�ض���ية در�مية 
رئي�ض���ية من خال �أبي ها�ض���م �لذي يكافح ب�ض���مت 
جتاه���ل �لقري���ة له، ف�ض���ا ع���ن ع���دم �إف�ض���احه عن 
م�ض���اعره جتاه �الأرملة حليمة رغم عدم معاجلة هذ� 
�جلان���ب در�مي���ا. ولع���ل عن�ض���ر متي���ز �آخ���ر ميكن 
�الإ�ض���ارة �إليه يف هذ� �لفيلم وهو �لتاأ�ضي�س �لعملي 
لعاقة �لرو�ية بالفيلم، فق���د �أطلق �لفيلم هذ� �لعمل 
�لرو�ئي وقدم ن�ض���يجا ملفتا بن �الأحد�ث �لرو�ئية 
�لو�قع���ي  �ل�ض���ينمائي  �ل�ض���كل  وب���ن  �ملتخيل���ة 
�لت�ضجيلي �لذي �ضكل عامة مميزة من جهة، وقرب 
�لرو�ية �لعر�قية من �ل�ض���ينما من جهة �أخرى، وهو 
ما �ضوف يتكرر يف �أعمال �ضينمائية �أخرى ماأخوذة 
ع���ن رو�ي���ات عر�قي���ة. ومب���و�ز�ة ذلك مت ت�ض���عيد 
�لدر�م���ا �لفيلمية م���ن خال �ملو�جهة ما بن ها�ض���م 
وح�ض���ن �لتي تنتهي ب�ض���رب �الأخري و�لذهاب �إىل 
جمل�س ع�ض���ائري ملحا�ض���بة ها�ض���م على فعلته، فيما 
تكمن ور�ء ذلك ح�ض���نة �لتي يريدها ها�ض���م لنف�ض���ه 
بينما يناف�ض���ه ح�ضن عليها. يف �ملقابل كانت هنالك 
زهرة )�ملمثلة مي �ضوقي( �بنة عم ها�ضم و�ملر�ضحة 
للزو�ج منه وهي تعلم �أن قلبه مع زهرة، فيما تخفي 
ه���ي حزنها على جفاف تلك �لعاقة. ال �ض���ك �أن فيلم 
�مل���ر�أة يف  “�لظامئ���ون” يق���دم منوذج���ا ل�ض���ورة 
�ل�ض���ينما �لعر�قية، فال�ضخ�ض���يات �لن�ضائية يجري 
تكر�ر تو�ضيفها من وجهة نظر ذكورية يف �أكرث من 
مو�ض���ع باأنها لي�س باإمكانها �لعمل �ضوى يف �لرعي 
�أو �ملن���زل، بينما كان حتدي �جلفاف قد جمد وجود 
�لرجال �أنف�ضهم. �حلا�ضل �أننا �أمام ثاث �ضخ�ضيات 
ن�ض���ائية كل و�حدة منها كانت تعي����س على �لهام�س 
�الجتماع���ي وال ت�ض���تطيع �خلروج عن���ه ولكل منها 
خامت���ة غري مفرحة، حليمة تنتهي منتحرة، ح�ض���نة 
تنته���ي م�ض���لوبة �الإر�دة مبو�فق���ة و�لدها تزويجها 
حل�ض���ن رغم���ا عنه���ا، وزه���رة �لت���ي بقي���ت حزينة 
ومنك�ض���رة بان�ض���ر�ف �ب���ن عمه���ا عنه���ا. ولعل من 
�مللفت للنظر هو ح�ض���ور �ملمثلة ناهدة �لرماح �لتي 
م���ن  كث���ري�  �خت�ض���رت  فق���د  �الأرمل���ة،  دور  مثل���ت 
�لتو�ض���يفات يف تقدمي �ضخ�ض���ية در�مية متما�ضكة 
وحا�ض���رة بقوة يف تلك �لبيئة �ملغلق���ة. و�إذ� كنا قد 

�أ�ض���رنا �إىل �لطاب���ع �لت�ض���جيلي �ليوم���ي �لذي ميز 
�لفيلم فاإن ذلك قد �متزج بهام�س و�قعي و��ض���ع، بل 
�إن �لفيلم بتجريده من عن�ض���ر �لدر�ما حمدود �الأثر 
و�لت�ض���وير يف بيئ���ة عط����س حقيقية، فل���ن يتعدى 
كونه فيلما ت�ض���جيليا ويف ذل���ك �لكثري مما يقال يف 
هذ� �جلانب. يعد هذ� �لفيلم مرحلة مهمة يف م�ضرية 
�ملخرج حممد �ض���كري جميل، وكان من �أكرث �أعماله 
�لت���ي حظي���ت باهتم���ام متو��ض���ل �أما على �ض���عيد 
�لبناء �ملكاين فاملاحظ �أن �لق�ضة �أغفلت طبيعة ذلك 
�مل���كان يف �أي ج���زء م���ن �لعر�ق، ف�ض���ا ع���ن �إغفال 
عن�ض���ر �لزمن ومت���ى وقعت تلك �الأح���د�ث، لكن يف 
�ملقابل مل تتعّد طبيعة �ل�ضخ�ضيات وحو�ر�تها قرى 
�لفر�ت �الأو�ض���ط وجنوب �لعر�ق. م���ن جانب �آخر، 
مت تكري����س �أغلب �مل�ض���اهد �لفيلمي���ة للعمل �ليومي 
�لذي يقوم به ها�ض���م و�أبوه يف حفر �لبئر، وقد �أخذ 
ذل���ك �لعم���ل م�ض���احة و��ض���عة م���ن �لزم���ن �لفيلمي، 
يومي���ات مك���ررة م�ض���حوبة بياأ�س �ض���به ت���ام عّمقه 
�لو�ض���ول �إىل قع���ر �لبئ���ر بع���د جه���د جهي���د، ولكن 
�حل�ض���يلة كان���ت ماء ماحل���ا �أو مر� مم���ا يدفع �الأب 
و�الب���ن �إىل �لع���ودة للحف���ر م���ن جدي���د عل���ى �أم���ل 
�لو�ض���ول �إىل �ملاء �لعذب. ولو ح�ضرنا م�ضاحة تلك 
�ملهمة �ليومية �ملكررة لوجدنا �أنها �ض���كلت �الأر�ضية 
�لتعبريي���ة للفيلم و�ل�ض���غل �ل�ض���اغل لل�ضخ�ض���يات، 
وه���و م���ا مت تطوي���ره يف بع����س م�ض���اهد �حلل���م 
و�لهلو�ض���ة و�ل�ضخ�ض���يات ت���دور وت�ض���رخ “ماء.. 
م���اء” وهو ح���ل �إخر�جي ممي���ز ومقنع. ال �ض���ك �أن 
�لطاب���ع �حلكائ���ي وما هو مروي يف ه���ذ� �لفيلم لن 
يحيلنا �إىل �لكثري مما نن�ض���ده در�ميا، و�أما قيا�ض���ا 
ملرحلت���ه كم���ا ذكرن���ا يف مدخ���ل �ملق���ال و�إحالته �إىل 
�لنمط �لو�قعي �ملاألوف و�ملتد�ول فاإنه ي�ضكل عامة 
فارق���ة، �إذ حاول �ملخرج وفريق���ه �خلروج عن منط 
و�ل�ضخ�ض���يات  لاأح���د�ث  �ل�ض���طحية  �ملام�ض���ة 
و��ض���تخر�ج معطيات در�مية جوهري���ة �أكرث �أهمية 
على ما �ض���اد من �أفام �ضبقته. وب�ض���بب ذلك �لتدفق 
�لو�قعي �لت�ض���جيلي �لذي ط���ور �لو�قعية فعليا يف 
�لفيل���م �لعر�ق���ي ولكون���ه �إنتاج���ا حكومي���ا، فقد مت 
�الحتفاء بالفيلم جماهرييا، وكان يعر�س يف مطلع 
�ل�ض���بعينات متنقا بن �ضاالت �لعر�س �ل�ضينمائي 
�لبغد�دي���ة �لتي كان���ت مزدهرة بجمهوره���ا �آنذ�ك. 
ور�فق���ت ذلك م�ض���اركة �لفيل���م يف مهرجانات دولية 
منها مهرجان مو�ض���كو وط�ضقند، ومعلوم �أن �لفيلم 
حظي بتكرمي خا�س ونال جائزة مهرجان ط�ض���قند، 
ح�ض���ب �أر�ض���يف �ملوؤرخ مه���دي عبا�س، بينما ي�ض���ّر 
�ملخ���رج حممد �ض���كري جمي���ل ومدير �إنت���اج �لفيلم 

�ضياء �لبياتي، وهما حّيان يرزقان، على �أن �جلائزة 
جاءت من مهرجان مو�ض���كو يف �إطار �ضجال طريف 
م���ع م���وؤرخ �ل�ض���ينما �لعر�قي���ة مهدي عبا����س �لذي 
يخالفهم���ا �ل���ر�أي. ولع���ل م���ن �ملاح���ظ �أن �أ�ض���ماء 
ر�ضينة يف �مل�ضرح �لعر�قي هي �لتي ح�ضرت بقوة 
كاملمثلن خليل �ض���وقي و�بنته مي �ض���وقي و�ضامي 
وغ���ازي  �لفه���د  وز�ه���ر  �لكن���اين  وغ���ازي  قفط���ان 
�لتكريت���ي وناهدة �لرماح وفوزية عارف و�ض���عدي 
يون����س وطال���ب �لفر�تي، وه���ي نخبة بق���ي لها �أثر 
و�ل�ض���بعينات  �ل�ض���تينات  ب���ن حق���ب  م���ا  و��ض���ح 
و�لثمانينات من �لقرن �ملا�ض���ي، �ض���و�ء على �ضعيد 
ح�ض���ور  وله���ا  و�لتلفزي���ون  �مل�ض���رح  �أو  �ل�ض���ينما 
جماه���ريي م�ض���هود. على �ض���عيد �لبناء �ل�ض���وري 
ياح���ظ �لتمي���ز �مل�ض���هود ملدي���ر �لت�ض���وير �لر�حل 
عبد�للطيف �ض���الح )1931 – 1987( �لذي برع يف 
هذ� �لفيل���م مقدما جتلي���ات ملفتة للنظ���ر جلماليات 
�لت�ض���وير باالأبي�س و�الأ�ض���ود. مل متن���ع حمدودية 
�لق�ض���ة �ل�ض���ينمائية يف ه���ذ� �لفيل���م و�ض���يق �أفقها 
تق���دمي  م���ن  �لت�ض���وير  مدي���ر  و�مل���كاين  �ل�ض���ردي 
منظوم���ة �ض���ورية ممي���زة غل���ب عليه���ا ��ض���تخد�م 
�للقطات �ملتو�ض���طة و�لقريبة، ف�ض���ا عن بر�عة يف 
وم�ض���تويات  �ملتنوع���ة  �لت�ض���وير  زو�ي���ا  �ختي���ار 
�لكام���ري� �لت���ي �أ�ض���افت �إىل �لفيل���م قيم���ا جمالي���ة 
وعززت �ل�ضكل �لب�ضري. ولعل من �جلو�نب �لفنية 
�مللفت���ة للنظ���ر ه���ي وظيفة �حل���و�ر �لت���ي بدت يف 
بع�س �مل�ض���اهد �أقرب �إىل لغة �مل�ض���رح منها �إىل لغة 
�ل�ضا�ض���ة، و�إذ� �قرتبن���ا �أك���رث م���ن وظيفة �ل�ض���وت 
ف�ض���نكون �إز�ء �إ�ض���كالية �أخرى. فعل���ى �لرغم من �أن 
�ملو�ض���يقار �ملتمر����س �لر�حل منري ب�ض���ري هو �لذي 
و�ض���ع �ملو�ضيقى �لت�ض���ويرية، �إال �أنه �أ�ضرف كثري� 
يف ��ضتخد�مها، ففي �لكثري من �مل�ضاهد مل تكن لتلك 
�ملو�ضيقى من وظيفة جمالية �أو تعبريية، بل �إن من 
�الأخط���اء �لت���ي وقع���ت يف ه���ذ� �جلان���ب ه���و �لزج 
باملو�ض���يقى �لت�ض���ويرية ب�ض���بب ومن دون �ض���بب، 
ف�ض���ا عن �أنه���ا يف بع�س �الأحيان ت���كاد تغطي على 
�أ�ض���و�ت �ملمثلن، ي�ض���اف �إىل ذلك ��ض���تخد�م �آالت 
مو�ض���يقية غري متنا�ضقة مع طبيعة �ملكان و�الأحد�ث 
و�ل�ضخ�ض���يات. يع���د ه���ذ� �لفيل���م مرحل���ة مهمة يف 
م�ض���رية �ملخ���رج حمم���د �ض���كري جمي���ل )وه���و من 
مو�ليد 1938(، ورمبا كان من �أكرث �أعماله �ل�ض���بعة 
ع�ض���ر �لتي حظي���ت باهتمام ما ز�ل متو��ض���ا، وما 
ز�ل �ملخ���رج يتح���دث ع���ن حتفت���ه �ل�ض���ينمائية يف 
�لعدي���د من �ملنا�ض���بات. ميتد تاري���خ �ملخرج جميل 
�إىل مطلع �خلم�ض���ينات وهو ماز�ل �ض���ابا، �إذ �ن�ضّم 
�إىل وحدة �الإنتاج �ل�ضينمائي يف �ضركة نفط �لعر�ق 
�لتي كان ير�أ�ض���ها �ملُنتج �لربيطاين جون �ضريمان، 
ثم �أر�ضلته �ل�ضركة �إىل �إنكلرت� الإخر�ج فيلم وثائقي 
عن �لطلب���ة �لعر�قي���ن بلندن، وعمل هناك م�ض���اعد 
مونت���ري وم�ض���ور� وم�ض���اعد خم���رج يف ع���دد م���ن 
�الأف���ام �لربيطاني���ة، كم���ا عم���ل م�ض���اعد خمرج يف 
فيلمي “�لقط و�لفاأر” لب���ول روثا، و”�لرولز رويز 

�ل�ضفر�ء” الأنتوين �أ�ضكويث. 
�أجنز جمي���ل بن عامي 1962 و2015 ثاثة ع�ض���ر 
فيلم���ا رو�ئيا طويا مل تنجح كلها على �ل�ض���عيدين 
�لفن���ي و�جلماه���ريي، كان �أوله���ا فيل���م “�أبوهيلة” 
�ملع���د عن م�ض���رحية “توؤمر بي���ك” للفن���ان �لعر�قي 
�لر�حل يو�ضف �لعاين وعر�س عام 1962، و�آخرها 
فيلم “�مل�ض���ر�ت و�الأوج���اع” �لذي ب���د�أ �إنتاجه عام 
2015 ومل يكتم���ل حت���ى �الآن ب�ض���بب �خلر�ب �لذي 
�ضرب موؤ�ض�ضة �ل�ضينما بعد 2003 و�لبريوقر�طية 

و�الإهمال �ل�ضائدين.

فيلم "الظامئون" تأسيس للواقعية التسجيلية 
في السينما العراقية
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قبل �لبد�ية �حلقيقية مع �ل�ض���ينما، كانت له بد�ية �أخرى 
هي �إخر�جه �أفامًا ب�ض���كل غريب وطريف.. ففي طفولته 
�أه���د�ه و�ل���ده �آلة عر����س �ض���ينمائية تعم���ل بالكهرباء.. 
يجم���ع  �ض���ديق  م���ع  �لدقيقت���ن..  يتج���اوز  ال  وفيلم���ًا 
ق�ضا�ض���ات �الأف���ام �ملرمي���ة و�ملرتوك���ة يف �لنفاي���ات.. 
وحتى يخرج فيلمه �لغريب كان يجمع هذه �لق�ضا�ض���ات 
ويل�ض���ق بع�ض���ها ببع�س.. و�لنتيجة خلي���ط عجيب من 

ق�ضا�ضات دون ر�بط منطقي..
�أك���رث من �ض���تة عقود من �لزمن.. ق�ض���اها حممد �ض���كري 
جميل مع �ل�ض���ينما تبد�أ بالدر��ض���ة يف لندن حيث �لعمل 
يف غرف���ة �ملونت���اج ويف �ض���توديو )�أمغ���ول( �ل���ذي كان 
ينت���ج �أف���ام روبن هود ثم �ىل �ض���ركة )فيل���م هاو�س( ثم 
�ىل �لقاهرة يف �ض���ركة �الإنت���اج �لعربي �لتي كان يديرها 

�ضاح �أبو �ضيف.
حممد �ض���كري جمي���ل.. تعي����س �لفيلم مع���ه فيحدثك عن 
موقف �أو �ضخ�ض���ية �أو فكرة �و حركة كاأنك تعي�س �لفيلم 
مثل���ه.. َمن لي�س قريبًا من حممد �ض���كري جميل �ض���يجده 
�ض���عبًا. حتت���اج قبل �أن تكت�ض���فه �أن متار�س رحلة معرفة 

به..
ب���د�أ م���ن در��ض���ته يف �نكلرت� ثم لقائ���ه باأجاثا كري�ض���تي 
،ولنق���ل بعم���ر 17 عام���ًا، وه���و يجل����س ق���رب �ملخ���رج 
و�ملونت���ري ج���ون �ض���ريمان �لذي ق���ال ل���ه: �إن �لفيلم مثل 
عجينة من �لطن �لتي ي�ضتخدمها �لنحات ل�ضنع منوذج 
متث���ال وعندم���ا ت�ض���ع �ل�ض���ينما بن يدي���ك بهذ� �ل�ض���كل 

�ضتدرك قيمة هذ� �لفنان.
ثم �نتقل �ىل رئي�س وحدة �ملونتاج يف م�ض���لحة �ل�ضينما 
و�مل�ض���رح و�الأف���ام �لوثائقية.. قبل �أن ي�ض���ارك يو�ض���ف 
جرجي����س حمد يف �إخر�ج فيلم )�أب���و هيلة( �لذي كتب له 
�ل�ضيناريو �أي�ض���ًا.. ثم �لتجربة غري �لناجحة له يف فيلم 

)�ضايف خري(.
ثم ليخو�س �لتجربة �لثالثة )�لظامئون( �لذي كان فيلمًا 
متما�ض���كًا قويًا بكل تفا�ضيله ويتمتع بقيمة فنية وفكرية 
جتعل من���ه �أثرً� كبريً� و�لذي ح�ض���ل عل���ى جائزة �حتاد 
�لنق���اد �ل�ض���ينمائين �ل�ض���وفيت يف مهرج���ان مو�ض���كو . 
ثم �لتجربة �لر�بعة )�الأ�ض���و�ر( �لتي ح�ض���د بها �جلائزة 
�لذهبي���ة ملهرج���ان دم�ض���ق �ل���دويل ع���ام 1980 ، وبع���د 
�ال�ضو�ر )�مل�ض���األة �لكربى(، وقبل )�مللك غازي( ، )عر�س 

عر�قي( و)�للعبة( .
وي���ا   - )�لظامئ���ون(  فيل���م  كان   ، �ملتو��ض���ع  ر�أي���ي  يف 
للم�ض���ادفة - كان هذ� ر�أي جميل �أي�ضًا، �ف�ضل ما �نتجته 
�ل�ض���ينما �لعر�قية حتى منت�ضف �ل�ضبعينيات �إ�ضافة �ىل 

فيل���م )�حلار����س( خللي���ل �ض���وقي .. وكان فيلم )�مل�ض���األة 
�لك���ربى( هو �لفيل���م �الأعل���ى �إنتاجًا يف تاريخ �ل�ض���ينما 

�لعر�قية.
حمم���د �ض���كري جمي���ل يتحدث مب���ر�رة يف كل منا�ض���بة، 
ع���ن �مل�ض���اعب �لت���ي �كتنف���ت فيلم���ه �الأخري )�مل�ض���ر�ت 
و�الأوج���اع( �ل���ذي مّول �ض���من م�ض���روع بغد�د عا�ض���مة 
للثقافة �لعر�قية.. حيث كان �لفيلم ماز�ل )مرهونًا( لدى 
�ض���ركة �إير�نية للطبع و�لتحمي����س و�لتي ترف�س �طاق 
�ض���ر�حه قب���ل دف���ع م�ض���تحقاتهم �ملالي���ة.. و�لفيل���م �لذي 
ر�ض���دت له ميز�ني���ة هي �الأكرب يف �مل�ض���روع وجد �إنه مل 

ي�ضتطع تلبية حقوق هذه �ل�ضركة ..!!
ُحًل���ت، ورمب���ا  �مل�ض���كلة،  �أن  �الآن  وتناه���ى �ىل �ض���معي 
�ضن�ض���اهد فيلمًا يكفر عما �قرتفت���ه وز�رة �لثقافة يف حق 

�ل�ضينما �لعر�قية من ف�ضاد كبري يف هذ� �مل�ضروع.
حاورته )�ملدى( لتقف عند �أبرز حمطاته يف م�ض���ريته مع 

�ل�ضينما �لتي �متدت الأكرث من �ضتة عقود من �لزمن

• �أربعة ع�شر فيلمًا رو�ئيًا فقط هو كل ما �أجنزته، وبع�ض 
�الفالم �لوثائقية و�لق�ش���رة.. هل ت���رى ذلك كافيًا لتكري�ض 

جتربتك و�شخ�شيتك �ل�شينمائية؟
- فعًا �أنا �جنزت هذ� �لعدد من �الأفام، وعليك �أن تعرف 
�أنه لي�س بعدد �الأفام يثبت �ملخرج ح�ضوره، بل بنوعية 
�لفيلم وقيمته �لفنية و�لفكرية، حتى لو كانت ثاثة �أفام 
.. كوبريك مل ينجز �ضوى �ثنا ع�ضر فيلمًا وهذ� كان كافيًا 
الأن ي�ضعه يف م�ض���اف �أهم خمرجي �لعامل. �الأفام �لتي 
قدمتها غطت مرحلة تاريخية من تاريخ �لعر�ق ف�ضًا عن 
نوعها؛ نعم كانت هناك �أفام لي�ض���ت بامل�ضتوى �ملطلوب 
و�ض���كلت حال���ة م���ن �لنكو����س يف م�ض���ريتي، و�أن���ا بعد 
�لثمانن من �لعمر، �أقول �نني مل �جنز �لفيلم �لذي �حلم 

به، �لفيلم �لذي يتاءم وع�ضقي منذ �لطفولة لل�ضينما.

لتعاجله���ا  و�مل�ش���ر�ت،  �الأوج���اع  رو�ي���ة  �خ���رت  • مل���اذ� 
لل�ش���ينما، م���ن بني �لعديد م���ن �أعمال �لتك���ريل، مثل )�لرجع 

�لبعيد(؟
- فيما خ�س �لرجع �لبعيد، بالن�ض���بة يل �أر�ها ال ت�ض���لح 
�إن فكرته���ا مل ت�ض���تهوين كث���ريً�، بينم���ا  ث���م  لل�ض���ينما، 
�مل�ض���ر�ت و�الأوجاع، يف �لوقت �لذي تتناول يف ق�ض���ية 
�ضيا�ض���ية هي �أي�ض���ا تربع يف ر�ض���م خط �جتماعي وهو 

رو�ية �أفكار.

مثلم����ا  �لفه����م،  و�إلتبا�����ض يف  م�ش����اكل  فيل����م �ىل  يتعر�����ض  • مل 
تعر����ض له فيل���م �مل�ش���ر�ت و�الأوج���اع.. كيف ��ش���تطعت �أن 

تتجاوز ق�شية �جلن�ض، يف �لفيلم؟؟
- �أنا �أع���رف ذلك يف �لرو�ية بعد قر�ءتها، و�أي�ض���ا كاتب 
�ل�ض���يناريو �ل�ض���ديق ثام���ر مه���دي، فكان �التف���اق بيني 

محمد شكري جميل: لم أنجز الفيلم الذي أحلم به 
والذي يتالءم وعشقي للسينما

آن االوان أن يقرأ الجمهور والنقاد أفالمي ليقيموها 
بعيدًا عن االشتراطات الشخصية ..

"اعتنوا بهذا الش��اب وامنحوه فرصته فقد لمسنا فيه حساً س��ينمائياً وموهبة تحتاج الى عنايتكم".. هذا ما قالته الروائية االنكليزية الشهيرة 
آجاثا كريستي في افتتاح المتحف العراقي أواسط الخمسينيات في بغداد برفقة زوجها عالم اآلثار مالوان.

الشاب الذي كانت تعنيه كريستي هو محمد شكري جميل الذي ولج كل األبواب للدخول الى السينما.. جّرب في بداية الخمسينيات الدخول الى 
معهد الفنون الجميلة حيث لم يكن هناك قسم للسينما، فيدخل الموسيقى ثم يغادر المعهد الى غير رجعة بعد سنة واحدة.

من الوحدة الخاصة باإلنتاج السينمائي كانت البداية، وكانت الفرصة التي تعرف فيها على كريستي ونبوءتها بحقه، مارس التصوير والمونتاج.. 
ثم الى انكلترا ليدرس السينما ويحصل على الدبلوم ليعود مونتيراً ثم مخرجاً.

حاوره: عالء المفرجي
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وبن �ل�ضيناري�ض���ت �أن ن�ض���تبدل �مل�ض���اهد �جلن�ض���ية 
�لت���ي �كتظ���ت به���ا �لرو�ي���ة، و�لتي جاءت يف �ض���ياق 
ه���ذه �لرو�ي���ة �لت���ي �عتربه���ا �أف�ض���ل رو�ي���ات ف���وؤ�د 
�لتك���ريل.. يف فيل���م )�الأوج���اع و�مل�ض���ر�ت( عملنا �أنا 
وثام���ر مهدي عل���ى �إنتاج رو�ية �أخ���رى، �أو قل نظرنا 
�ىل ثيم���ة �لرو�ية من ز�وية �أخرى.. حيث ��ض���تبدلنا 
ق�ض���ية �جلن����س بعق���م �مل���ر�أة يف �لفيل���م.. وبالتاأكيد 
�أ�ض���بحت ق�ض���ية �جلن����س يف �لفيل���م جم���رد �إيح���اء 
وكان �ل�ض���بب بفر�قها مع �لبطل، ليتنا�ضب مع �لظرف 
�الجتماعي �لذي عادة م���ا يرف�س مثل ذلك. �لظامئون 
�أكمل���ت ربع �لفيلم با �ض���يناريو وقب���ل �أن يكتب ثامر 
مهدي �ل�ض���يناريو حيث كنت م�ض���رً� على ��ض���طحاب 
�ل�ضيناري�ض���ت �ىل موقع �لت�ضوير مع مدير �لت�ضوير 
ح���امت ح�ض���ن.. �ملنطق���ة كان ��ض���مها �ض���ن �لذب���ان.. 
�ل�ضخرتان يربز بينهما �لقرية، فالقرية م�ضريها كان 

معلقًا بن �ل�ضماء و�الأر�س.

• مل����اذ� �خ����رت قرية يف فيلم �لظامئون، رو�ية عبد �لرز�ق 
�ملطلبي رغم �إنك �بن للمدينة ؟ 

- ح�ض���لت عل���ى �لرو�ي���ة م���ن مكتب���ة يف �لر�ض���يف، 
و�تفقت مع �ملطلبي على �إخر�جها ، �خرتت �لقرية الأن 
�ملخرج يبحث عن �لفك���رة، والحظت �أن فكرة �لرو�ية 
ت�ض���تحق �أن تعالج �ض���ينمائيًا، فاخرتت �ضخو�ض���ًا من 
�لرو�ي���ة كان له���م �أث���ر كب���ري يف �إغن���اء ه���ذه �لفكرة. 
و�لظامئ���ون �أول فيل���م رو�ئي يل و�أجنزت���ه بحريتي 
ومل يتدخ���ل في���ه �أحد، و�خرتت �لر�حل حامت ح�ض���ن 
�ل���ذي ر�فقني بالعديد من �أفامي و��ض���تمرينا بالعمل 
�ض���وية لوجود لغة م�ض���رتكة بينن���ا �ىل �أن توفاه �لله. 
وكان �آخر تعاون بيننا هو فيلم )�مل�ض���ر�ت و�الأوجاع( 
فيلم �لود�ع فيما بيننا، وعندما كنت باملونتاج باأربيل 
�أنفذ مع �ملونترية �الإير�نية �أبلغوين بوفاته مل �أحتمل 

ذلك ف�ضقطت �أر�ضًا فورً�.

�إن����ك عمل���ت فيلم �ملل����ك غازي بحب وبرغبة ت�ش����ل حد  • �أرى 
�ل�شغف ، هل لذلك �أ�شباب تتعلق بك من ناحية كونك عا�شرت 

هذه �الأحد�ث، �أم هناك �أ�شباب �أخرى؟
- �أنا ولدت قبل عامن من مقتل �مللك غازي يف ني�ضان 
ع���ام 1939، �ل���ذي مرت جنازت���ه قريبًا م���ن د�رنا فما 
ز�ل���ت �الأهازي���ج �لت���ي قيلت يف ه���ذه �جلن���ازة ماثلة 
�أمام���ي، وقب���ل هذ� يج���ب �أن تع���رف �أن �أب���ي كان �آمر 
�حلر����س �مللك���ي، و�أخي �الأكرب كان �ض���ابطًا كبريً� يف 
ه���ذ� �حلر����س، و��ض���ري لك �أن �أخ���ي كان م�ض���وؤواًل عن 
جتهي���ز عربة �ملدفع �لتي حمل���ت جثمان �مللك �لر�حل. 
فاأنك ت�ض���تطيع �أن تعترب �إننا جزٌء من �لباط �مللكي.. 
لذلك فاأنا �حتفظ ب�ض���رد لتفا�ض���يل ه���ذه �لفرتة �بتد�ًء 
م���ن والدت���ي �ض���نة 1937، وحتى ع���ام 1958 يف 14 
مت���وز. من هن���ا �عترب ه���ذ� �لفيلم لي����س فيلم���ًا عاديًا 
ب���ل هو ��ض���تعادة لذكريات���ي عن هذه �لفرتة وخا�ض���ة 
مقت���ل �مللك غازي �ل���ذي يعتربه �لكثري م���ن �ملوؤرخن 
مل���ك وطني و�أحب �لعر�ق بل �إن ذلك ح�ض���ب ما يذهب 
ب���ه �لبع����س م���ن ه���وؤالء كان �ض���ببًا رئي�ض���ًا الغتياله، 
فمو�قف���ه م���ن �النكلي���ز كان���ت معروف���ة مبعار�ض���ته 
للكثري من توجهاتهم �لتي تعد �ض���د توجهات ��ضتقال 
�لبل���د بقر�ر�ت���ه. فق���د كنت حري�ض���ًا في���ه بالتدخل يف 
�ل�ض���يناريو و�العتناء بال�ضخ�ض���يات وتاريخ �لو�قعة 

بل وحتى �ختيار �أماكن �لت�ض���وير.. ومن دون �لكثري 
م���ن �ملمثلن مثا �خرتت �ملمثل �ض���تار خ�ض���ري، وهذ� 
له �أ�ض���باب كثرية �أولها مظهره �خلارجي حيث �ل�ض���به 
�لكثري م���ع �مللك، وثانيًا ه���دوءه يف �لتعبري وهي من 
�ضمات �مللوك، وبقي �أن يتعلم �ضلوك �مللك وهذه كانت 
عّدت���ي �أنا .. فاأدخلت �ض���تار خ�ض���ري بوق���ت لتدريبه، 
فعلمته �أن �مللك كان ي�ض���مع �أكرث مما يتكلم، وكان قلما 
ي�ض���تعمل يدي���ه باحلديث.. وغريه���ا من �لتفا�ض���يل، 

و�لتي �أرى �أن �ضتار كان ملتزمًا و�أبدع بهذ� �لدور.

• بعد هذه �مل�شرة �لطويلة مع �ل�شينما، ما �لذي يعنيه �لفن 
�ل�ش���ابع ل����ك؟ وكيف تدخ����ل �لدولة للخ����روج من ه����ذه �الأزمة، 
خا�شة و�أن �لبع�ض )يعيب ( عليك �إنك �أكرث من �شاندته �لدولة 

يف عملها؟
- �أن���ا در�ض���ت طلبة كلية �لفنون �ض���نة و�حدة ،حاولت 
�أن �أفهمهم �أن �ل�ض���ينما هي م���ن �لناحية �لتكنولوجية 
�ض���ور متحركة لك���ن لها وظيف���ة مهمة، فهي لغ���ة �أواًل 
و�ضور ينبغي �أن تكون متحركة وموؤثرة، ولكي تكون 
موؤث���رة ينبغي �أن تكون فاعلة، ملاذ� الأنها موحية. هذه 
�لنقاط �لث���اث �ملهمة هي مقومات �لفعل �ل�ض���ينمائي 
�أي �للغة �ل�ض���ورية. �مل�ضكلة �الأ�ضا�ض���ية �لتي عانيتها 
ماز�ل���ت موج���ودة وه���ي �أن �ل�ض���ينما ن�ض���طت عندما 
تلق���ت �لدعم م���ن �حلكوم���ة �أو �لدول���ة، فالدولة منتج 
�ض���يئ وجي���د لاإنت���اج �ل�ض���ينمائي ! ، الأن �أول �ض���يء 
تريده �ض���نع دعاية لنظامها، وهذ� يوقعها يف م�ض���كلة 
رئي�ض���ة مع �ل�ضعب، و�ل�ض���عب هو )�مليز�ن�ضن( �لذي 
يعن���ي �ملو�زن���ة ب���ن �إر�ض���اء �حلكومة وبن �إر�ض���اء 
�ل�ض���عب. و�إر�ض���اء �ل�ض���عب هو �أكرث عمقًا يف �لتاأثري 
والأجل���ه، د�ئمًا، ترى �أن )�ملنتج �ل�ض���عبي( �لذي يطلع 
م���ن �ل�ض���عب هو �أك���رث جناح���ًا م���ن �لدولة. �ل�ض���ينما 
ي���ا �ض���ديقي جمموعة فن���ون ولي����س فنًا و�ح���دً�، هي 
)�إن�ض���كلوبيديا �أوف �آرت( �أي د�ئ���رة معارف �لفنون، 

فالف���ن �ل�ض���ينمائي يتك���ون م���ن كل �لفن���ون مب���ا فيها 
،فاأن���ت  وغريه���ا  و�لتخطي���ط  و�لنج���ارة  �لهند�ض���ة 
عندم���ا تربي هذ� �لكادر �ض���يتكون لديك جمتمع كامل، 
و�ال�ض���توديوهات �لت���ي تدخلها ت�ض���اهد فيها كل هذه 
�الإخت�ضا�ضات و�لبيئة �خلا�ضة بها. �لذي يعيقني هو 
�لت�ض���وير يف بيوت عامة، يف حن �ملفرو�س بالدولة 
بن���اء ث���اث �أو �أرب���ع ��ض���توديوهات لتك���ون معام���ل 
لاإنتاج وهي �لتي تربي �ل�ض���ّناع �مله���رة، بينما �أنظر 
�ىل م�ضر فيها �ال�ض���توديوهات ومدينة �ل�ضينما �لتي 
تدل على �إدر�ك لقيمة �لفن �ل�ضينمائي ك�ضناعة وكفن.

�ل�شينما وتعده �شببًا يف ع�شقك  تاأثرت من رجاالت  • ومبن 
لل�شينما؟

- �لرجل �ل�ض���امت �لذي ال يعرفني وال �أعرفه، �ض���اهد 
م�ض���هدً� و�حدً� �ضورته ، فقال: هذ� تاأتون به �ىل لندن 
ه���و )�ض���تيو�رت لي���ك ( �ملنتج �ل���ذي كان يدي���ر وحدة 
�أفام �ض���ركة نفط �لعر�ق وكان �ض���ابقًا رئي�س جمل�س 
�إد�رة �ض���ركة �الأفام �لوثائقية �لكندية و�حلا�ضل على 
�ضهادة من �أكادميية ووورد يف لندن بالفيلم �لوثائقي، 
و�أي�ضًا )جاك هيلد يارد( وهو �أحد من كبار �مل�ضورين 

يف �لع���امل، و�أد�ر ت�ض���وير فيل���م )�مل�ض���األة �لك���ربى(، 
وعندم���ا �ض���ئل كيف ر�أي���ت )حمم���د �ض���كري جميل( ، 
ق���ال: �ض���اهدت خمرجًا تعلم���ت منه �لكث���ري، عنده لغة 
بالن�ض���بة يل �أعدها جديدة وتنقل كثريً� وعيونه حادة 
يف �الختي���ار ولكن���ه ال يعجبني برفع �ض���وته على من 

يعمل معه من �لفنين.

• ما ز�ل حتى �الآن يثار جدٌل عن فيلمك �مل�ش����األة �لكربى، �إن 
كان بطبيع����ة �ختيار�تك لل����كادر �لفني �أو من ناحية �مل�ش����مون 
�لفك����ري للفيلم و�لذي يقال �إنك ر�ش����خت الأو�م����ر �لدولة �آنذ�ك 

يف �عتماده؟
- عندم���ا تكون غني���ًا يف ثقافتك �لعامة تك���ون موؤثرً�. 
�لعمل �ل�ض���ينمائي من �لناحية �لتكنولوجية ملا يكون 
غنيًا الب���د �أن يكون غنيًا �أي�ض���ا بالعاقات �الإن�ض���انية 
و�الجتماعي���ة �لعر�قية ،فاأنا �أعرف �الأحياء �ل�ض���عبية 
و�لنظ���ام �الجتماع���ي يف بل���دي وطبق���ات �ملجتم���ع، 
وله���ذ� ��ض���تغربو� مث���ا �أنن���ي �أع���رف �ملف���رد�ت �لتي 
يلفظه���ا �لربيطاين �لعاي����س خارج �نكل���رت�، وعندما 
ياأت���ي الإنكل���رت� تكت�ض���ف �ن���ه ج���اء م���ن م�ض���تعمر�ت 
�نكليزية ولهذ� ي�ض���مونه بريت�س ولي�س �إنكليزي. �أما 
فيما يخ�س م�ضمون �لفيلم �أقول: مل يفر�س علي �أحد 
�مل�ضمون �أنا فقط نظرت لثورة �لع�ضرين من ز�ويتي، 
وهي غري ز�وية فيلم )�ل�ض���اح �الأ�ض���ود( وغري ز�وية 
)جن���م �لبقال( وكل ه���ذه �الأفام عن ثورة �لع�ض���رين، 
ثم �إين مل �أقدم �ل�ض���يخ �ض���اري كثائر و�لذين �ضاهدو� 
�لفيلم دون �نطباع م�ضبق ي�ضتطيعون �أن يقررو� ذلك.

وتوفرت  �لدولة  كنت حتظى مب�شاعدة  �إنك  �لبع�ض  • يتهمك 
لك فر�ض كثرة يف �لتعلم و�لعالقات مل تتوفر لغرك.. ما هو 

ردك على ذلك؟
- ال �أع���رف م���ا �ل���ذي تعني���ه مب�ض���اعدة �لدول���ة، �أن���ا 
مهنتي خم���رج، وكان���ت �لدولة ه���ي �ملحتك���رة للعمل 
�ل�ض���ينمائي، ف���كان م���ن �لطبيع���ي �أن �أُكل���ف باإخ���ر�ج 
�أف���ام، ب�ض���بب ك���وين خم���رج، فاأن���ا مل �أذه���ب لك���ي 
��ض���تجدي عمًا �ضينمائيًا ُتفر�س علّي �ضروط فيه، �أما 
�ضكل �لعمل وحمتو�ه فهذ� بحث �آخر. �أما عن �لفر�س 
�لكث���رية و�لعاق���ات، فاجلميع يعرف �أنن���ي من عائلة 
متي�ض���رة ومل �أذه���ب �ىل لن���دن للدر��ض���ة �إال باإر�دت���ي 
وعل���ى نفقتي، ثم �أين مل �أمنع �أح���دً� من �إقامة عاقات 
مع �لنا�س.. حقيقة تبدو هذه �التهامات من �ل�ض���ماجة 
بحيث ال �أرد عليها. فقد �تهمت بالكثري، لكن �آن �الو�ن 
�أن يقر�أ �لنا����س �أفامي ولهم ما يقررو� من تقييم على 

�أن ال ي�ضرتط �جلو�نب �ل�ضخ�ضية يف حياتي.
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��ض���م كبري ،يتكون من ثاث كلمات ،تباينت �الر�ء 
حول �هّميته و�ختلف حوله �لكثري ،منهم من يرى 
�ن���ه ع���ّر�ب �ل�ض���ينما �لعر�قّية ،و�خ���رون يقولون 
�نه الميثل �ض���وى حم���اوالت معظمها فا�ض���لة فّنيا 
و�خرى جنحت �أما ب�ضبب �لبناء �لرو�ئي ملو�ضوع 
�لفيل���م �و لتمّيز �لفنانن و�لفّنين �مل�ض���اهمن يف 
ذل���ك �لعمل،جمموع���ة �خ���رى يعزون �ل�ض���بب يف 
ف�ض���ل معظ���م �فام���ه �لرو�ئي���ة �ل���� )13( فيلم �ىل 
�لظروف �ل�ضيا�ض���ية �لتي فر�ض���ت عليه ��ضتغاالت 
يطغ���ي عليها �جلانب �لدعائي لتلك �حلقبة ، لكنهم 
يع���ودون ويقولون كان عليه �ن يك���ون ذ� موقف، 
الن �لف���ن ب���دون موق���ف ق���وي وو��ض���ح، ال ميكن 
�ن يك���ون موؤّث���ر� وال يخل���ق ل�ض���احبه مكان���ة يف 
جمتمع���ه �الن�ض���اين و�لفّن���ي ..و�أر�ء �خرى ترى 
�ن ��ض���مه كان علي���ه �ن يتك���ّون من كلم���ة و�حدة، 
�أو يف �ح�ض���ن �الح���و�ل م���ن كلمتن بينهما ع�ض���ا 
غلي�ض���ة من تلك �لع�ض���ي �لتي غالبا ماكان يحملها 
�ثناء ت�ضوير�فامه، وحدث �ن �ضاهدنا كام ملدير 
�لت�ض���وير�لذي ر�فقه يف بع�س �الفام)نهاد علي( 
يو�ض���ي فيه���ا حممد �ض���كري �ن يرمي �لع�ض���ا من 
ي���ده .كان ذل���ك يف فيلم عن )نهاد عل���ي( للمخرجة 

)خريية �ملن�ضور( .
�لرجل حممد �ضكري �أحب �ل�ضينما حّبا خر�فّيا منذ 
�ضغره حينما �هد�ه و�لده كامري� �ضينمائية �ضنع 
من خاله���ا فيلما بدقيقتن ،وه���ذ� يذّكرنا بالهدية 
�لت���ي تلّقاه���ا �ملخ���رج �لعامل���ي �ملهم جد� )�ض���تيفن 
�ض���بيلبريغ ( وهي كامري� �ض���ينمائية �ي�ض���ا، لكن 
�لف���رق ب���ن �الثن���ن ه���و �ن �لث���اين ح���ّول هدي���ة 
و�لده �ىل �ض���ر�رة �بد�ع و�فام ��ض���به باال�ضاطري 
با�ض���لوب و��ض���ح ينتم���ي �ىلذ�ت �ملخ���رج ،بينما 
�رتبك �الول و�أختلف مع نف�ض���ه باأفام خمتلفة يف 
�ال�ضلوب و�النتماء و�ال�ضتغال �جلمايل �ىل درجة 
�ننا ال ن�ض���تطيع �نرنجعها �ىل ��ضلوب عمل و�حد 
�و مدر�ض���ة معين���ة رغ���م �همي���ة مو��ض���يعها �لتي 
تندرج �ض���من �لو�قعية كمدر�ض���ة �ض���ينمائية تلجاأ 
له���ا �ل���دول �لتي يف نيتها طرح نف�ض���ها يف �فامها 

�لقليلة على م�ضتوى �النتاج.
لقد تو�فرت ملحمد �ضكري �ضروف �نتاجية وفر�س 
كب���رية كانت نتائجها ��ض���عف مما يجب ال�ض���باب 
�ختلف���ت من فيلم الخر .فف���ي فيلم )�بو هيلة( مثا 
وهو �ول �فامه برفقة �ملخرج )جرجي�س يو�ضف( 
، كان �ض���عيف من �لناحية �لفني���ة و�لتقنية، وتاه 
ت�ض���نيفه ب���ن �ن يك���ون م�ض���رحّية م�ض���ّورة ،�و 
فيل���م عن م�ض���رحّية، ويف �لنهاية مل يجد له �ض���كا 
ا به .�لفيلم ماأخوذ عن م�ضرحّية )توؤمر بيك( خا�ضّ
ليو�ضف �لعاين .�ما يف فيلمه �لثاين )�ضايف خري( 
فلم يكن �ف�ض���ل حاال من �ض���ابقه، وبقي يعاين من 
نف�س عيوب �الول رغم �نه حقق جناحا جماهرييا 
جي���د�، لك���ن ذلك ج���اء ب�ض���بب �عتم���اد �لفيلم على 
�غاين ورق�ض���ات لبع�س �لفنان���ن �لعرب .يف عام 
1972حتقق جناح حممد �ض���كري �الول فنيا، كان 
ذل���ك يف فيلم �لظامئون عن رو�ية بنف�س �ال�ض���م ل� 
)عبد �لرز�ق �ملطلبي( .�ذ �عتمد �لن�س �ل�ضينمائي 
�ملكتوب بطريق���ة جيدة لهذ� �لفيل���م، على �لرو�ية 
�ملكتوب���ة با�ض���لوب �ض���ردي قريب جد� من �ل�ض���رد 
�ل�ضينمائي �لذي �ضيطر �نذ�ك على ��ضلوب �لكّتاب 
و�لرو�ئي���ن نتيج���ة لق���ّوة تاأث���ري ه���ذ� �لف���ن على 
�لو�ض���ط �لثق���ايف �لعامل���ي ، وحقق �لفيل���م جناحا 
فنّيا ��ضتطاع من خاله �ضكري �ن ي�ضع ��ضمه على 
تل كونه ح�ض���ل عل���ى جائزة �لنقاد �ل�ض���وفيت يف 
مهرج���ان مو�ض���كو بالرغم من �النتق���اد�ت �لكثرية 
�لت���ي وّجه���ت ملو�ض���وع �لفيل���م �ل���ذي يتحدث عن 
�لظماأ و�لعط�س يف بلد و�دي �لر�فدين و�ل�ض���وؤ�ل 

كان :�ين �لر�فدين من كل هذ� ؟.
ع���ام 1979 عاد �ض���كري مّرة �خرى لع���امل �لرو�ية 
وحتديد� لرو�ية )�لقمر و�ال�ضو�ر( ل� )عبد �لرحمن 
جمي���د �لربيع���ي( ومت �لت�ض���رف فيه���ا لدرج���ة �ن 
�لكات���ب �لربيعي كثري� ماذكربان فيلم )�ال�ض���و�ر( 
وهو �لفيلم �لذي �خرجه �ض���كري ع���ن رو�يته تلك 
الينتم���ي لعامل �لن����س �لذي كتبه ه���و ،لكن �لفيلم 
جاء بتقنية متطورة عن �ضابقتها،ومت �لتعامل مع 
�ل�ضخ�ضّيات �ملكتوبة با�ضلوب �ضينمائي ت�ضابكت 
فيه تقنيات �ل�ضينما مع �لن�س �ملكتوب لينتج ن�ضا 
مرئي���ا متطور� �ض���نع لنف�ض���ه �ض���رورة ح�ض���وره 
مرئيا ،حتركت فيه �لكامري�، وتعاون �لتكوين مع 
�مليز�ن�ض���ن ،وكان حلركة �ملجال �ضرورة تعادلها 
�حلرك���ة د�خ���ل �ملج���ال، ومل يتقّيد �لفيل���م بالن�س 
�ملكتوب لكنه ��ضتند �ىلن�س مرئي جديد ��ضتطاع 
�ن يخلق بنية �ض���ينمائية ك�ضفت عن �ضبب طرحها 
به���ذ� �لو�ض���يط �لذي تختلف و�ض���ائله وو�ض���ائطه 
وعنا�ض���ره عن �لو�ض���يط �لرو�ئي .ح�ض���ل �لفيلم 
على �ل�ض���يف �لذهبي يف مهرجان دم�ض���ق منا�ضفة 

مع �ملخرج �لتون�ضي �ملهم )ر�ضا �لباهي( .
 ��ض���تطاع ه���ذ� �لفيل���م �ن يرّك���ز ��ض���م �ملخ���رج يف 
ذهن �مل�ض���وؤولن .�نتظر �ض���كري �ن يتقّدم خطوة 
�خ���رى لكنه تر�جع كث���ري� يف فيلم تن���اول حكاية 
م���ن حكاي���ات �حل���رب �لعر�قي���ة �الير�نية ��ض���مه 
)�ملهّم���ة م�ض���تمّرة (، �ذ جاء هذ� �لفيلم بائ�ض���ا فّنيا 
تد�خلت فيه �لبنية �لت�ضجيلية مع �لبنية �لرو�ئية 
لبن���اء فيلم رو�ئي لي�س له �ض���كل موؤث���ر، والنتماء 
��ضلوبي �ىل �ي من �ال�ضكال �ملدر�ضية �و �لنظرية 
،رغ���م قّوة مو�ض���وع �لفيلم �ض���ينمائيا،فمثل هكذ� 
مو��ض���يع توّف���ر للمخ���رج �فاق���ا جمالي���ة قو�مه���ا 
�مل���كان �ل���داليل �ملفت���وح وتد�خ���ل �الزمن���ة �لت���ي 
يعي�ض���ها �لطياربع���د �ن �ض���قطت طائرت���ه بار����س 
�لع���دو �ملفرت����س، وم�ض���ريته �لطويلة و�مل�ض���نية 
للو�ض���ول �ىل �لوطن.ج���اء �لفيل���م ببن���اء �حادي 
�جلان���ب الميتل���ك �ض���با لط���رح باغية �ل�ض���ورة 
و�لتعب���ري، �ذ مل جن���د �ختاف���ا ب���ن �ن يحكي لك 
�لطّي���ار حكايت���ه، ع���ن �ن تظه���ر يف فيل���م مرئ���ي 
يق���رتح �ض���ور� وتكوين���ات وعقد وحل���ول تنتمي 
�ىل باغة �لتعبري يف �ل�ض���ينما.ثم جاءت �خلطوة 
�الخطر و�ال�ض���عب ملحمد �ض���كري حينما ر�ضد له 
مبال���غ قدره���ا )30( ملي���ون دوالر وممثلون كبار 
�مثال )�وليفر ري���د وجيم�س بوالم وهيلن ريان( 
،ومدير ت�ض���وير يعترب من �ف�ضل مدر�ء �لت�ضوير 
يف �لع���امل هو)ج���اك هيلديارد( �ل���ذي عمل �فاما 
كبرية مع �ملخرج )ديفيد لن ( وح�ضل على �لعديد 
م���ن جو�ئز �الو�ض���كار،ود�رت �ل���ة �لعر�س لتعلن 
عن فيلم)�مل�ض���األة �لكربى( �لذي يتحدث عن ثورة 

�لع�ضرين يف �لعر�ق .
�غف���ل �لفيل���م م���ن حي���ث �ملو�ض���وع �لكث���ري م���ن 
�جلو�ن���ب �لتاريخي���ة ��ض���افة �ىل �ن���ه مل ينج���ح 

يف توّخ���ي �حل���ذر م���ن �ل�ض���قوط يف ر�ض���م بع�س 
�مل�ض���اهد �لت���ي �ر�د �ن يفتخ���ر فيه���ا �لفيل���م، لك���ن 
حدث �لعك�س، كما يف م�ض���هد مقتل �لقائد )جلمان( 
حينم���ا �ختباأ ولد� �ل�ض���يخ �ض���اري وهما يحمان 
�لبن���ادق ليمطر� جلمان ب�ض���يل م���ن �الطاقات عن 
بع���د، �عانهم���ا و�لدهما �ض���اري �ل���ذي �أجهز عليه 
بال�ض���يف وهو جريح ، فجاء �مل�ضهد غدر� ومتثيا 
باجلري���ح بعد �ن �ر�د له �ن يكون فعا بطوليا من 
�ل�ض���يخ �ضاري .كما �ن مو�قع �لكامري� يف م�ضاهد 
�ملعارك بن �لثو�ر و�ملحتل مل يكن م�ضاند� للثو�ر، 
�ذ ج���اء معرّب� عن قوة �ض���اندة لقوة �الحتال على 
�لثو�ر، بعد �ن حتولت �لكامري� لتكون وجهة نظر 
للمحتلن وو�ض���يلة لدفعهم و�لق�ض���اء على �لثو�ر 
،و�ض���اهمت يف �لهج���وم عل���ى �لث���ّو�ر م���ع �ملحتل 
حينم���ا تبّنت موق���ف �ملتلقي ووجه���ة نظره .كثري 
من �العرت��ض���ات على هذ� �لفيلم رغم �نه �حتوى 
على �ض���نعة �ض���ينمائية جيدة، و�أثب���ت �لفيلم قّوة 
و�ض���يطرة �ض���كري عل���ى كادر �ض���خم م���ن �لفنين 
و�ملمثلين �لعاملين، لكن �لر�ض���الة مل تكن ل�ض���الح 
�لث���ّو�ر الفتق���ار �لفيل���م �ىل فه���م كيفي���ة �لتعام���ل 
م���ع بع����س عنا�ض���ر �للغ���ة �ل�ض���ينمائية يف منجز 
�ض���ينمائي تاريخ���ي لث���و�ر ث���ورة �لع�ض���رين، بل 
�ن���ه كان يف كث���ري من �الحيان يظه���ر وكاأنه يخلق 
�لتربير�ت للمحتل م�ض���تغا يف ذل���ك �لثقة �ملطلقة 
بال���كادر �النكلي���زي �لذكي �لذي الي�ض���يء لنف�ض���ه 

�وبلده مهما كان،
يف  كان���ت  �لت���ي  �لكتاب���ة  تقنّي���ة  م���ع  بالتع���اون 
�ف�ض���اأحو�لها حمايدة، ويف �حي���ان كثرية كانت 
�ض���د �له���دف �و �لغاي���ة م���ن �لفيلم .�لفيلم ح�ض���ل 
على جائزة �ف�ض���ل خم���رج يف مهرجان لندن .بعد 
ه���ذ� �لفيل���م كانت خط���و�ت الفام ف�ض���لت فّنيا يف 
�غلبه���ا منه���ا فيل���م )�لفار����س و�جلبل( �ل���ذي بني 
على �ضيناريو �ضعيف ال تتو�فر فيه معايري تنتمي 
لعامل �ل�ضينما �لقادر على ترجمة مامكتوب، �ضرط 
�ن حتمل �ملادة �ملكتوبة بن طّياتها �فق ميكنها �ن 
تعرّبعن �مل�ضمون با�ض���كال تز�حم بل تتفوق على 
�مل�ض���مون كي تخلق م�ض���امن تتالف مع بع�ض���ها 
ل�ضناعة فخامة لا�ضم و�حلبكة و�حلل �لذي ميثل 
غاية �و مطلوبا �و بنية خا�ضة ناجتة من ��ضتغال 
عنا�ض���ر �لن�س �ملكت���وب لتنتج )�لفار�ض���و�جلبل( 
وه���و ��ض���م �لفيلم.بع���د ذل���ك كان فيل���م )عرو����س 
من���ديل ( �ل���ذي يتناول مو�ض���وع �لعرو����س �لتي 
ب���رتت يد�ه���ا يف ليل���ة زفافه���ا يف �نفج���ار مدينة 
منديل .وهو مو�ض���وع يف غاي���ة �جلمال و�لروعة 
،ول���ه تاأثري كبري عل���ى �ملتلقي ،وفي���ه كل مقومات 
جمالي���ة حتويله �ىل ن�س �ض���ينمائي ي�ض���تطيع �ن 
يح���ّول �ملو�ض���وع �ىل �نتفا�ض���ة جماهريية كربى 
باجت���اه �لهدف لو بني بطريقة تنتمي �ىل �لكارثة 
�الن�ضانية �لتي حدثت لفتاة كانت �منيتها �ن ت�ضع 
يدها بي���د زوجها لكن �حلرب �ض���رقت منها ��ض���عد 

حلظ���ة يف حياته���ا وب���رتت يديها.�ل���ذي حدث �ن 
�لفيل���م تغافل �ملو�ض���وعة �الن�ض���انية يف كثري من 
�الحيان ليتجه �ىل �لبنية �العامية �لتي التتعدى 

كونها خرب يف �ضحيفة موؤثر.
يف  �ال�ض���اء�ت  بع����س  م���ن  �لفيل���م  يخل���و  ومل 
�ل�ض���يناريو و�ملونت���اج و�لتمثي���ل لكن���ه ج���اء يف 
جممل���ه دعائي���ا ين���درج �ض���من �الف���ام �لتعبوّي���ة 
�لقا�ض���رة، مل ي�ض���اهم �ملخرج فيه ببناء�طر �و قيم 
ترتقي باملو�ض���وع �خر�جيا �ىل م�ضاف معاجلات 
مو��ض���يع بهذه �الهمية ب�ضكل �ضينمائي و��ضلوب 
ينتم���ي �ىل ذ�ت �ملخرج، وقّوة خياله �لتي ميكنها 
�ن تقرتح م�ض���تويات د�ّلة لكل عن�ض���ر من عنا�ضر 
�لفيل���م وكاأن���ه ملخ���رج  �ل�ض���ينمائية ،ج���اء  �للغ���ة 
ح���ريف يطّب���ق مامطل���وب من���ه باأق���ل ماميكن من 
�خل�ضائر .مّرة �خرى �قرتب �ضكري من �ملو��ضيع 
�لتاريخي���ة يف فيل���م )�مللك غ���ازي ( �لذي جنح يف 
جو�ن���ب و�خفق يف �خ���رى، �ذ �نه �هت���م يف بناء 
بع����س �ل�ضخ�ض���يات ،�ضخ�ض���ية ن���وري �ل�ض���عيد 
�أمنوذج���ا، و�أهم���ل �خرى ظّن���ا منه �ن �ضخ�ض���ّية 
�لبطل حينم���ا يكون بناوؤها قوّيا، �ض���يكون �لفيلم 
حينها يف �على م�ض���تو ، ون�ض���ي �ن �ل�ضخ�ض���يات 
�ل�ض���اندة يج���ب �ن متتل���ك �ض���رور�ت لوجوده���ا 
د�خل بنية �لفيلم ،�ض���رور�ت در�مية ال �ضرور�ت 
تاريخي���ة فق���ط، و�ن ق���ّوة �ل�ضخ�ض���يات يجب �ن 
يك���ون بناءه���ا طرديا كي ي�ض���اند بعظه���ا �لبع�س 
وتك���ون جمي���ع �مل�ض���اهد بق���وة �بطاله���ا ال بقّوى 

�بطال �لفيلم .
 وب���ن هذه �الف���ام جاءت بع�س �لتج���ارب �لفّنية 
�لتي مل تتفّوق على �ض���ابقتها كم���ا يف) �للعبة( عن 
رو�ي���ة ليو�ض���ف �ل�ض���ائغ .كذل���ك يف فيل���م )عر�س 
عر�ق���ي ( ،�ىل �ن ج���اءت جتربته �الخرية يف فيلم 
)�الوجاع و�مل�ض���ر�ت( ع���ن رو�ية لف���وؤ�د �لتكريل 
و�ض���يناريو لثام���ر مهدي .ح���دث له���ذ� �لفيلم مامل 
يح���دث لفيل���م �خ���ر �ذ مت حج���زه يف �ي���ر�ن من���ذ 
�ك���رث م���ن �ربع �ض���نن ال�ض���باب مادية مل ت�ض���تطع 
د�ئرة �ل�ض���ينما توفريها رغم �نها �ضرفت �كرث من 
ملي���ون دوالر على �نتاجه .ولد حممد �ض���كري عام 
1937يف ر�وندوز،در����س �ل�ض���ينما يف لندن. بد�أ 
مونتري� وم�ض���ور� يف �ض���ركة نفط �لب�ض���رة �لتي 
كان ير�أ�ضها �ملنتج �لربيطاين )جون �ضريمان( يف 
ق�ضم �ملونتاج، و�ر�ضلته �ل�ضركة �ىل لندن الخر�ج 
فيل���م عن �لطلب���ة �لعر�قين يف لن���دن وهناك عمل 
م�ض���ور� وم�ضاعد مونتري وم�ضاعد خمرج يف عدد 

من �الفام �لربيطانية.
وحينم���ا عاد ق���ام مبونتاج �فام )نبو خذ ن�ض���ر (
لكام���ل �لع���ز�وي ،وفيل���م )عرو�س �لف���ر�ت( لعبد 
�لهادي مبارك .عاد �ىل لندن عام 1959 وبقي ثاث 
�ض���نو�ت عمل خالها م�ضاعد خمرج يف فيلم)�لقط 
و�لفاأر( لبول روثا ،وفيلم )�لرولز رويز(النتوين 
��ض���كويث .وت���دّرب يف �ض���توديو )�أمغ���ول( �لذي 
كان ينت���ج �فام)روب���ن هود( ثم يف �ض���ركة )فيلم 
هاو����س( ث���م يف �ض���ركة �النتاج �لعرب���ي �لتي كان 
يديرها �ملخرج) �ض���اح �بو �ضيف( وبعدها �نتقل 
�ىل م�ض���لحة �ل�ض���ينما و�مل�ض���رح �لعر�قي���ة حي���ث 
�خ���رج )45( فيلما وثائقيا �ولها فيلم )�لفي�ض���ان( 
عام 1945 ،و�خرها فيلم)باد مابن �لنهرين( عام 
2004 .وله )13( فيلما رو�ئيا ، و�ربعة م�ضل�ضات 
)�ل�ض���رد�ب ،�حلب �يها�لوج���ه �لغريب(،)حكايات 
�ملدن �لث���اث( .وفيلمن ق�ض���ريين )ورطة(1970 
،و)�ل�ض���تاء �ملر(1973 .كتب كت���اب و�حد بعنو�ن 
)لغة �ل�ض���ينما يف لغة �ل�ضينما(.وكتبت عن �عماله 
بحوث ودر��ض���ات ور�ض���ائل ماج�ضتري،وكتب عنه 
�لناقد مه���دي عبا�س كتابا جميا )عر�ب �ل�ض���ينما 
ويكت���ب  يق���ر�أ  �ض���كري  حمم���د  �لعر�قية(.م���از�ل 
���ر لفيل���م جديد عن �ض���يناريو لعلي  ويحلم ويح�ضّ
�ضربي .حتية للرجل �لذي اليكل وال ميل من حب 

�ل�ضينما حممد �ضكرى..

المخرج محمد شكري جميل والسينما العراقية
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د�ئم���ًا عندم���ا نقف وجهًا لوجه �أم���ام �ملبدعن �لكبار ال 
ي�ض���عنا �إاّل �أن نعج���ب م���ن قدرتهم �لعماق���ة على جعل 
�حلي���اة �أجمل،وعل���ى خل���ق �لّن���ادر و�لبّن���اء و�الأزيل 
م���ن غب���ار �لوجود ومن مبع���رث �الأفكار و�ل���روؤى ومن 
حطام �لقبح،هذ� بالّتحديد ما يهبهم ��ضتحقاق �خللود 
و�لتفّرد و�لّريادة،وهي قدرتهم �الإن�ضانّية �لقادرة على 
خلق مامح حياتّية خابة بديعة تعطي �الإبد�ع �لّنادر 
و�البتكار �ملبهج �لذي يجعل كوكب �الأر�س مكانًا قابًا 
لوهب �حلياة و�ال�ض���تمر�رّية و�لفرح �لغائب �ملن�ضود 

لاإن�ضانّية جمعاء.
�لكت���اب  ر�بط���ة  يف  عم���ان  �الأردنّي���ة  �لعا�ض���مة  يف 
�الأردنين كان �جلميع على موعد مع �الإبد�ع و�جلمال 
و�البتكار و�لّده�ض���ة مع �ملخرج �لفنان �لعر�قي �لكبري 
�ملخ�ض���رم حممد �ض���كري جميل،وذلك يف حفل توقيعه 
لكتاب���ه" لغة �ل�ض���ينما هي لغ���ة �ل�ض���ينما" على هام�س 
ندوة له ع���ن �لكت���اب �أد�رها �الإعام���ي �لعر�قي جميد 
�ل�ّضامر�ئي،و�ض���ارك يف حو�ريتها نخبة من �حل�ضور 

�الأكادميين و�لفنانن و�الإعامين.
ود�رت �حلو�رية على �لفكرة �لرئي�ض���ة يف هذ� �لكتاب 
�لت���ي تتلّخ����س وفق ما قال���ه حممد �ض���كري جميل يف 
�ض���فحة 9 من���ه:" ُخلق���ت �ل�ض���ينما لت�ض���ّجل �حلرك���ة 
�خلارجّية لاأ�ضياء و�حلركة �لّد�خلية للحدث،وكاهما 
يوؤّل���ف م���ع ف���رتة �لروؤي���ا وعو�م���ل �الإيقاع...تتطّل���ب 
�ض���ناعة �ل�ض���ينما �أي فلم فكر �لفنان �ل�ض���ينمائي �لذي 
يفه���م معنى �للغة �ل�ض���ينمائّية ويتق���ن تنفيذها،وكذلك 
الب���ّد ل���ه-�أّي �ملخ���رج- �أن يعل���م �أّن �لفل���م يتك���ّون من 
عنا�ض���ر ثاثة هي �ملو�ض���يقى و�ل�ّض���عر و�لعم���ارة �أّي 
�لبناء،و�أي�ض���ًا م���ن �لّتجربة يف معاي�ض���ة �حلياة �لتي 
تعادل جتربته �ل�ض���ينمائّية لتكون عينة نافذة اللتقاط 

وت معًا". ورة و�ل�ضّ �ل�ضّ
وقد حمل �لكتاب �ضعار �لفنان حممد �ضكري جميل يف 
من  �الأوىل  فحة  �ل�ضّ على  �ملثبت  �ل�ّضعار  �حلياة،وهو 
و�لعقل  بالّروح  �أرى  �أن  �أجل  من  �أرى  " �إيّن  �لّرو�ية 
عّدة،منها:  حم���اور  يف  �ل��ك��ت��اب  متو�ضع  معًا".وقد 
�لعربية،و�الأوربيون  �لباد  يف  �ل�ّضينما  �إىل  �ملدخل 
و�الأمريكيون،ومن �أر�ضيف �ل�ضينما �لعربّية،و�ل�ضينما 
�جل��ز�ئ��ر،و�ل�����ض��ي��ن��م��ا  يف  ��ورّي��ة،و�ل�����ض��ي��ن��م��ا  �ل�����ضّ

ل��ي��ب��ي��ا،و�ل�����ض��ي��ن��م��ا يف  ت��ون�����س،و�ل�����ض��ي��ن��م��ا يف  يف 
�ل�ضينمائي  �لعر�ق،و�الإنتاج  يف  �لكويت،و�ل�ضينما 
وخم��رج��وه��ا،�إىل  �حل��رب  �أي���ن؟،و�أف���ام  �إىل  �لعربي 
�لعربية  �الأف��ام  من  لكثري  بالتحليل  �لتعّر�س  جانب 

�ل�ّضهرية.
وم���ن ي�ض���مع �لفن���ان �ملخ���رج �لكب���ري حمم���د �ض���كري 
جمي���ل وه���و يتحّدث عن �ض���حر �ل�ّض���ينما ي���درك كيف 
يعي����س �ملب���دع الأجل فّنه ور�ض���الته،وكيف ي�ض���بح فّنه 
�ض���ببه �الأهم للحياة و�ال�ض���تمر�ر و�لعط���اء على �لّرغم 
م���ن �ملعيقات كّلها،فنوؤمن متامًا ب�ض���حر �ل�ض���ينما �لتي 
عاقرها طو�ل حياته معاقرة �لعا�ض���ق �لولهان،ون�ض���ّلم 
 152 �ض���فحة  يف  كتاب���ه  �آخ���ر  يف  �خلتام���ي  بقول���ه 
حي���ث يقول:" من ب���ن جميع �لفنون �ملعا�ض���رة تبقى 
�ل�ّض���ينما ه���ي �الأكرث �إخ�ض���اعًا للتمحي����س و�لتدقيق.
لقد جاوز عمر �ل�ض���ينما �الآن �أكرث م���ن قرن من �لّزمان 
ونقد �الأفام �ل�ض���ينمائّية م���از�ل يو�كبنا منذ �أكرث من 
ن�ضف قرن،وخال �لعقد �ملا�ض���ي حيث غمرتنا �لكتب 
و�ملجات و�ل�ض���حف بتعليقاتها على �الأفام.وعليه قد 
يخال �ملرء �أّنه يجب �أن منلك �الآن �إدر�كًا جيدً� ملقومات 

�ل�ّضينما �جلمالّية".
 كت���اب " لغ���ة �ل�ّض���ينما ه���ي لغ���ة �ل�ّض���ينما" ه���و دفقة 

جمالّي���ة وتقني���ة خرب�تّي���ة من خمرج عربي خم�ض���رم 
�أر�د �أن يق���ّدم خا�ض���ة جتربته مع �ل�ّض���ينما يف وثيقة 
كتابّية تكون مرجعًا لكّل �لّنا�ضئة بعده ال�ضيما يف حقل 
�الإخر�ج،وهي مبادرة ر�ئدة ت�ضتحق �لثناء عليها،كما 
ت�ض���لح لتك���ون �إمنوذجًا لفك���رة تقدمي �خل���ربة مكثفة 
يف وثائق من�ض���ورة تغني �ملكتبة �لعربية �ل�ضينمائّية 
ب���كّل فريد و�أ�ض���يل.مع �الأخذ بعن �العتب���ار �أّن حممد 
�ض���كري جميل ق���ّدم جتربته على �ل���ورق وظّل �جلانب 
�لتقني،وه���و �الأهم،يف جوف �لف���ر�،�أّي �أّن عظمة هذ� 
�لفن���ان ال ميكن �أن ت���درك من خال كتاب���ه �لورقّي،بل 
من خال منجزه �ل�ّض���ينمائي �لذي يقّدم عرب ح�ضيلته 
�الإخر�جية،ويعج���ز �ل���ورق عل���ى �أن يج�ّض���دها مهم���ا 
�جته���د حمم���د �ض���كري يف ذلك،وه���و من ُخل���ق ليكون 
خمرج���ًا ال كاتب���ًا بطبيع���ة �حلال.وتبقى لغة �ل�ض���ينما 
ه���ي لغة �ل�ّض���ينما على ح���ّد تعبريه،وه���ي ال ُتعاين �إاّل 
عرب �ضرفو على �لعمل �ل�ضينمائي ال عرب �ضطور ورقّية 
عمياء عاجزة عن �ض���نع وجت�ض���يد م�ضهد مرئي حركي 
و�حد يف لقطة �ض���ينمائّية ما.ولذل���ك �إن كّنا تفخر بهذ� 
�ملنج���ز �لكتابي،�إاّل �أّننا نوؤمن �أّن عظمة حممد �ض���كري 
جمي���ل تتجّل���ى يف حرفت���ه �ل�ض���ينمائية ع���رب رحلت���ه 

�لّطويلة و�لغنّية يف هذ� �ل�ضاأن.

محمد شكري جميل:
"لغة الّسينما هي لغة الّسينما"

د.سناء الشعالن



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

ل�ض���نو�ت كن���ت �أتجن���ب �القتر�ب من���ه وحين ن�ض���رت في 
بد�ي���ة �لثمانينيات �ضل�ض���لة من �لحو�ر�ت مع م�ض���رحيين 
وت�ض���كيليين و�ض���ينمائيين ، ل���م يخط���ر في بال���ي يومًا �أن 
�أ�ض���ع محمد �ض���كري جميل �ض���من �لقائمة ، فقد كان �أ�ضهل 
علي �أن �قتحم مر�ض���م فائق ح�ض���ن و�أحاوره من �أن �قترب 
من من�ضدة محمد �ضكري جميل في كافتريا د�ئرة �ل�ضينما 
و�لم�ض���رح ، حيث كان يب���دو لمن ينظر �إلي���ه رجل عبو�س 
، عين���اه ت���دور�ن في �لمكان ، وجهه يحمل معه �ل�ض���رود.. 
�ض���كله ب���د� لي �ض���اخرً� وج���ادً� في �لوقت نف�ض���ه ، وت�ض���اء 
�ل�ض���دف ذ�ت يوم �أن �لتقي محمد �ضكري جميل في مدخل 
د�ئرة �ل�ض���ينما و�لم�ضرح ، فقلت لنف�ض���ي الأت�ضجع و�أطلب 
من���ه �إجر�ء حو�ر ، وكان هذ� �للقاء بد�ية ل�ض���د�قة �متدت 
على مدى �أربعين عامًا بنف�س �لمحبة و�لتوهج ��ض���تطعت 
م���ن خاله���ا �أن �كت�ض���ف عالم جميل ��ض���مه محمد �ض���كري 
جميل ، كان �ل�ض���وؤ�ل �الأول �لذي وجهته له �آنذ�ك : من هو 

محمد �ضكري جميل ؟!
-وكان���ت �إجابته هادئة وهو يقول : �أنا �إن�ض���ان �أحيا د�خل 
عل���ب كبي���رة م���ن �ل�ض���ر�ئط �لتي �ض���ورتها و�أحف���ظ لقطة 
�ض���غيرة فيه���ا ، حي���ث �أودعت نف�ض���ي في كل �الأف���ام �لتي 

�أخرجتها 
كان هذ� �لجو�ب مدخًا التعرف على عالم فنان كبير ي�ضر 
�أن يقيم ب�ض���كل د�ئم في �ل�ضينما حيث يختلط عنده �لذ�تي 
بالمو�ض���وعي.. �لو�ق���ع بالوه���م.. �لمرئ���ي بالامرئ���ي..

�لو��ض���ح بالغام�س..�لك���ذب بالحقيقة.. ، ه���ذ� �الختاط 
�لعجي���ب �ل���ذي ينقيه �لفن���ان ب���روؤ�ه ليزيح عن �أب�ض���ارنا 
غ�ض���اء ثقاف���ة �لظام ويطلقن���ا برفرفة �أحامنا في ع�ض���ب 
ثقافة �لعين..هذ� �لكائن �لمعذب، �لقلق، �لم�ض���هد، �لعنيد، 
�لمكاف���ح، �لمتم���رد، �الأريح���ي، يكفيه �أنه لم ي�ض���ع �لى رفد 
�أيامن���ا بافامه �لعذبة فح�ض���ب بل �إنه �ض���عى �لى �أن يجمل 

لنا هذه �الأيام.
ما يقرب من �ل�ض���بعين عامًا في �ل�ض���ينما هو �لزمن �لممتد 
م���ن �ض���نة 1953 حين و�ض���ع محمد �ض���كري جمي���ل �أولى 
خطو�ت���ه ف���ي ه���ذ� �لعالم �لعجيب ليعمل م�ض���اعد م�ض���ور 
ف���ي �لوح���دة �ل�ض���ينمائية �لتابعة ل�ض���ركة نف���ط �لعر�ق..

ن�ض���ف قرن ه���و عمر تجربت���ه �لفنية وعمر �أ�ض���لوبه وهي 
زمن���ه �لخا�س حين يمت���زج �لفن بالحياة وهذ� ماتك�ض���ف 
عنه �أعمال محمد �ض���كري �لذي يقيم في �لتاريخ كونه �أحد 
�أهم رموز �ل�ضينما في �لعر�ق من خال �أفاٍم ��ضتطاعت �أن 
تقدم لنا �لما�ض���ي باندفاعها �لحر باتجاه �لم�ض���تقبل، و�إذ� 
كان �الأ�ض���لوب وح���ده يمنح �لفنان فر�ض���ة �لبقاء و�لخلود 
فاأن محمد �ضكري جميل من �أحر�س فنانينا على �أ�ضلوبيته 

�لتي جعلت منه و�حدً� من �ضناع �ل�ضينما �لعربية
لي�س �ض���رً� �أن محمد �ض���كري جميل �ضينمائي قبل �أن يكون 
�أي �ض���يء �آخر.. ويروي �إنه �ض���غف بالفن �ل�ضابع منذ كان 
في �ضنو�ته �الأولى فهو ينتمي عائلة ت�ضم مترجمًا ور�ضامًا 
وقد عّلمته هذه �لعائلة �أن �ل�ض���ينما هي �أكثر �لفنون تقدمًا 
النه���ا لغة تعتم���د على �إع���ادة تركي���ب �ل�ض���ور �لموجودة 
في �لحياة..�أحّب �ل�ض���ور و�لر�ض���م و�الل���و�ن ودفعه حبه 
للتوجه �ضوب معهد �لفنون �لجميلة �لذي لم يكن �آنذ�ك قد 
فتح فرعًا لل�ض���ينما والن همه كان في �لتو�جد بالمعهد فلم 
يجد منا�ضا من �ن يدخل ق�ضم �لغناء و�لمو�ضيقى وفي هذ� 
�لق�ضم در�س تقنيات �ل�ضوت لمدة عام ليغادر بعدها �لمعهد 

ليعمل في �لوحدة �ل�ض���ينمائية ل�ضركة نفط �لعر�ق م�ضاعد 
م�ض���ور وقد تحدث ع���ن تلك �لبد�ية قائ���ًا: " كانت تجربة 
قا�ضية حين خرجت في �ول يوم ت�ضوير �نتابني �ح�ضا�س 
بج�ضامة �لعمل وذلك لثقل ماكنت �حمل من �الت �لت�ضوير 
خ�ضو�ض���ًا �ن �لت�ض���وير كان الأ�ض���ياء ب�ض���يطة �عتيادي���ة 
ولكنني �ض���رعان ما�ض���عرت ب���ان �لعمل �لحقيق���ي يبد�أ من 
هنا" ف���ي عمله هذ� يكت�ض���ف �أن �لمونتاج ه���و �الأقرب �لى 
نف�ض���ه ومز�جه وهو �أي�ضًا ع�ضب �لفيلم �ل�ضينمائي فيقرر 
�أن يدر����س تقني���ات هذ� �لفن وكل مايتعلق به في�ض���افر �لى 
�نكلتر� ليلتحق في معهد �لتكنيك �ل�ضينمائي..�لعام 1958 
تبد�أ مرحلة جديدة من حياته حين تتاح له �لفر�ضة الإنجاز 
�أول فيلم له..وكان فيلمًا ق�ضيرً� �ضور فيه �نطباعات طالب 
عر�قي ف���ي لندن مدته ع�ض���رون دقيقة كتب له �ل�ض���يناريو 
و�ض���وره..�لفيلم دف���ع باإ�ض���اتذة في �لمعهد الأن ير�ض���حوه 

للعمل مونتيرً� في �ضتوديوهات )�مفيل وبايندو(..
ف���ي �لعام 1961 ينهي در��ض���ته في لندن ليع���ود �لى بغد�د 
ويلتح���ق بالعمل ف���ي م�ض���لحة �ل�ض���ينما و�لم�ض���رح �لتي 
ت�ض���كلت حديثًا وكان ير�أ�ض���ها �لفنان يو�ض���ف �لعاني �لذي 
يرتب���ط معه و�لمخرج حمد جرجي�س في تنفيذ �أول �أفامه 
�لرو�ئية وهوفيلم " �أبو هيلة " �لمعد عن م�ضرحية" توؤمر 
بيك" ليو�ض���ف �لعاني ، لكن �لفيلم �لذي عر�س عام 1962 
لم ير�س طموحات محمد �ضكري جميل ولم تغره �إطر�ء�ت 
�ل�ض���حافة و�إقب���ال �لجمهور على �لفيلم فق���د كان يعتقد �أن 
�ل�ض���يناريو �لذي كتبه يو�ض���ف �لعاني يخلو م���ن �أية قيمة 
در�مي���ة.. �الإح�ض���ا�س بالف�ض���ل يدفعه �لى �الن�ض���ر�ف �لى 
�إخر�ج مجموعة من �الأفام �لوثائقية حتى ياأتي عام1969 
ليخو����س تجربته �لثانية وهي " فيلم �ض���ايف خير " �لذي 
و�ض���ع له �ل�ضيناريو عن ق�ض���ة لجميل �لجبوري وك�ضابقة 
لم يرق �لفيلم لمحمد �ضكري وعّده مرحلة فا�ضلة جديدة في 
حياته لم ينته منها �إال بعد �أن قدم " �لظامئون" عام 1972 
و�لذي القى نجاحًا كبيرً� و�إقبااًل جماهيريًا ذّكر �لمتابعين 
لل�ض���ينما با�ضد�ء فيلم �ض���عيد �فندي.. فالظامئون ب�ضدقه 
وب�ض���اطته ترك �أثرً� اليمحى في �لنف�س وقد ح�ض���د �لفيلم 
جائ���زة �لنقاد في مهرجان مو�ض���كو �لثاني..في �لظامئون 
ي�ض���توفي محمد �ض���كري جميل �قتد�ره كمخرج �ضينمائي 
في�ض���عى ف���ي �ل�ض���نو�ت �لتي بعده���ا الأن ي�ض���نع فيلمًا عن 
�الأح���د�ث �لتي مّرت ف���ي �لعر�ق في مرحلة �لخم�ض���ينيات 
ويج���د �ض���التة ف���ي �ض���يناريو �ض���بري مو�ض���ى �لمعد عن 
رو�ي���ة لعبد �لرحمن مجيد �لربيعي ليقدم عام 1979فيلمه 

�الأ�ض���و�ر �لذي من���ح �لجائزة �لذهبية في مهرجان دم�ض���ق 
�ل�ض���ينمائي ع���ام1979 وكان���ت لجن���ة �لتحكي���م برئا�ض���ة 
�لكاتب �ل�ض���هير جنكيز �يتماتوف �لذي و�ضف �لفيلم بانه 
يب�ض���ر بوالدة �ضينما عربية جديدة من خال لغة �ضينمائية 
و�عية..بعد �ال�ض���و�ر يبد�أ محمد �ضكري مرحلة جديدة في 
�أفام كبيرة..�لم�ضاألة �لكبرى..�لفار�س و�لجبل..�للعبة..

�لمل���ك غ���ازي و�نته���اء بالم�ض���ر�ت و�الأوجاع ر�ئع���ة فوؤ�د 
�لتكرلي .

��ضطبغت �أفام محمد �ضكري جميل بوعيه الأ�ضئلة �لو�قع 
�الجتماعي و�ل�ضيا�ض���ي فتميز كو�حد من �ض���انعي �لفيلم 
�ل�ضيا�ض���ي ف���ي �ل�ض���ينما �لعربي���ة.. " �ل�ضيا�ض���ة و�لو�قع 
�الجتماع���ي تدخان في تكويني �ل�ض���ينمائي" هكذ� يقول 
محم���د �ض���كري وهك���ذ� نجد �فام���ه تحتوي عل���ى خطاب 
�ضيا�ض���ي و��ض���ح دون ت�ض���حية بالجانب �لفني لم�ضلحة 
�لخط���اب �ل�ضيا�ض���ي.. وتهت���م �فام���ه بالو�ق���ع باعتباره 
مادة للدر�ما �ل�ضينمائية ومو�ض���وعا �ضيا�ضيا و�جتماعيا 
وت�ض���تند هذه �الفام في بنائها �لى �لبن���اء �لفني �لمحكم 
، فا �لت�ض���حية بالمو�ض���وع وقيمت���ه والمحاولة تجريبة 
�ض���كلية فارغة.. ونجد �بطال �فام���ه يحققون ذو�تهم من 
خ���ال �رتباطه���م بالمجتمع ، فهم مدفوعون ومحر�ض���ون 
ب�ض���ببه لذ� فانهم يثي���رون �لق�ض���ايا �الجتماعية من خال 

خطاب مفتوح على �لتز�م �ن�ض���اني ف���ي �لتعامل و�لتاأكيد 
على �لتو��ض���ل و�لحميمية في ط���رح �لعاقات بين �لنا�س 
من جهة وبين �لنا�س و�لحدث و�لق�ضية من جهة �خرى.. 
وهو يوؤمن بان �ل�ض���ينما هي تعبير عن �لم�ضاعر �لجميلة 
و�ن �لمخرج �ل�ضينمائي �نما ي�ضور روحه في �فامه ففي 
�ل�ض���ينما ن�ضم ر�ئحة �ال�ضياء وطعم �لحياة وهو يدرك �ن 
روعة �ل�ضحر في �ل�ضينما تكمن في �للعب بالزمن كعن�ضر 
��ضا�ض���ي ورئي�ض���ي في �لتركي���ب �لدر�مي وله���ذ� فهو بعد 
تجرب���ة �كثر من �ض���تين عاما يدرك �ن���ة كان محظوظا في 
�نتق���اء مو�ض���وعاته و�لتي �ض���كل �لتاريخ ج���زءً� اليتجز�أ 

منها فمن خال �لتاريخ يبحر ال�ضطياد �لحقائق..
من بي���ن �أفام محمد �ض���كري �لعديدة �ض���اأتوقف عند فيلم 
)�لظامئ���ون( كون���ه �أول فيل���م عر�ق���ي يق���دم �ضخ�ض���يات 
و�قعي���ة تو�ج���ه �ض���ر�عًا م�ض���اعفًا. فه���ي تق���اوم �لوق���ع 
�الجتماع���ي �لمتخل���ف من جانب ومن جان���ب �آخر تو�جه 
�لطبيعة �لقا�ضية �لتي تعطلت ب�ضبب �لجفاف �لذي �أوقف 
كل �ض���يء ول���م يبق �ض���وى �لموت يقول محمد �ض���كري �إن 
�لرو�ي���ة �أثرت فيه عند قر�ءته���ا " فالمرة �الأولى �لتي �قر�أ 
فيه���ا رو�ية ت�ض���ور �ض���ر�ع �الإن�ض���ان مع �لطبيع���ة وكان 
�لمطل���وب مني �أن �أبحث عن كاتب لل�ض���يناريو ي�ض���تطيع 
�أن يعم���م ج���و �لرو�ية و�ضخ�ض���ياتها بحي���ث تلم�س و�قع 
�لمتفرج �أينما كان وفي �لوقت نف�ضه يحافظ على محليتها 
وخ�ضو�ض���يتها" ويجد �ض���الته في ثامر مهدي فهذ� �لناقد 
و�لكات���ب كان يخط���و خطو�ته �الأولى في �ل�ض���ينما وكان 
�المتح���ان �الأول �ل���ذي و�ج���ه ثام���ر مهدي كم���ا �أخبرني، 
ه���و �أن رو�ي���ة �لظامئون عال���م يموج بالحرك���ة و�لحركة 
فيها لي�ض���ت ع�ض���و�ئية ب���ل هي �ض���ر�ع محدد ي���دور وفقًا 
لقو�ني���ن فكر محدد وهو لهذ� �ض���ر�ع و�قع���ي في �لدرجة 
�الأولى التحرك���ه بطوالت فردية ز�ئف���ة �أوحو�دث مفتعلة 
ولهذ� �ضعى كاتب �ل�ضيناريو و�لمخرج �لى �أن يقدما فيلمًا 
يجمع بين ذ�تية �الإن�ض���ان وبين �لح���دث �لمليء بالحركة 
و�ل�ضخ�ض���يات.. فنحن في �لفيلم �أمام �ضخ�ض���يات تجمع 
بين �لب�ض���اطة و�لتعقيد، فهي �ضخ�ضيات عادية �لى درجة 
غير عادية.. ولم يقت�ض���ر عمل محمد �ضكري في �لظامئون 
على ترجمة �لرو�ية �لى حركة م�ض���تمرة على �ل�ضا�ض���ة بل 
تعدى ذلك �لى خلق حياة ت�ض���د �لمتف���رج، وتعي�س وتنمو 

في م�ضاعره وفكره معًا. 

علي حسين

فيلم جميل أسمه.. محمد شكري جميل


