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صدر عن دائرة السينما والمسرح

ببغداد كتاب جديد للناقد والمؤرخ
السينمائي مهدي ع ّباس يحمل
عنوان «محمد شكري جميل..

ضم
ع ّراب السينما العراقية» .وقد
ّ
الكتاب خمسة أبواب إضافة إلى
مقدمتين ،األولى لجابر الجابري،
والثانية لقحطان عبد الجليل.
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يلتف ��ت عبّا�س يف «التمهي ��د» �إىل مقول ��ة ذكيّة مفادها
«�إن �أف�ض ��ل املخرج�ي�ن ه ��م القادم ��ون م ��ن وراء
املوفي ��وال» (�ص� )4أمث ��ال بركات و�ص�ل�اح �أبو �سيف
وكمال ال�ش ��يخ ،يف �إ�ش ��ارة وا�ض ��حة �إىل �أن «جمي ًال»
ق ��د �أط� � ّل علين ��ا م ��ن غرف ��ة املونت ��اج لي�ص ��بح واحد ًا
من �أ�ش ��هر املخرج�ي�ن العراقيني .وينتم ��ي جميل �إىل
املدر�س ��ة ال�س ��ينمائية الإجنليزي ��ة الت ��ي تع ّل� � َم منه ��ا
الدق ��ة واملواظبة واالنتظام ف�ل�ا غرابة �أن يكون حاد ًا
و�صارم ًا مع املمثلني والكادر التقني برمته.
يق� �دِّم عبّا� ��س َثبْت ًا مبنجزات جميل خالل �س ��تني عام ًا
وهي  13فيلم ًا روائي ًا ،وفيلمني ق�صريين ،و 45فيلم ًا
وثائقي ًا ،و�أربعة م�سل�سالت تلفازية ،كما َم ْن َتجَ فيلمني
طويلني لغريه ،و�أ�صدر كتاب ًا �سينمائي ًا واحد ًا.
ميت� � ّد الباب الث ��اين من ��ذ والدة حممد �ش ��كري جميل
ع ��ام  1938حت ��ى  ،2013العام الذي �أجن ��ز فيه فيلم
«امل�س� � ّرات والأوج ��اع» و�أر�س ��له �إىل طه ��ران ومل يعد
لأن اجلانب العراقي مل ي�س ��دد لل�شركة الإيرانية كلفة
الطبع والتحمي�ض.
يفاجئن ��ا الأ�س ��تاذ عبا�س ب�أن حممد �ش ��كري جميل قد
ول ��د يف راوندوز ع ��ام  ،1938ولي� ��س يف بغداد كما
ي�شري غالبية م�ؤرخي ال�سينما العراقية وعلى ر�أ�سهم
�أحم ��د فيا� ��ض املفرج ��ي .وه ��ذه املعلوم ��ة اجلدي ��دة
حتتاج �إىل وثيقة كي نت�أكد من مكان وتاريخ الوالدة.
امللحوظ ��ة الثاني ��ة التي تلفت االنتب ��اه �أن «جميل» قد

ت�أث ��ر مبخرجَ �ي�ن اثن�ي�ن فقط ،وهم ��ا الياب ��اين �أكريا
كورو�س ��اوا الذي حبب� � ُه بالفن ال�س ��ابع والربيطاين
ديفي ��د ِلني الذي قابل� � ُه يف مهرجان لندن ال�س ��ينمائي
ع ��ام � 1984أثناء عر�ض فيلم «امل�س� ��ألة الكربى» وقال
له�« :أهنئك مرت�ي�ن ،الأوىل لأن َك �أخرجت فيلم ًا جيد ًا،
والثانية لأنك �أخرجته يف العراق»(�صُ .)9ترى ،ماذا
العظ ��ام؟ �أمل يت�أثر بهم،
عن بقية املخرج�ي�ن العامليني ِ
ويُعجب ببع�ض �أفالمهم؟
يتف ��ق النق ��اد وامل�ؤرخ ��ون ب� ��أن االنطالق ��ة احلقيقية
لعم ��ل جميل يف ال�س ��ينما قد بد�أت ع ��ام  1953حينما
ان�ض� � ّم �إىل وحدة الإنتاج ال�س ��ينمائي يف �شركة نفط
الع ��راق الت ��ي كان ير�أ�س ��ها املُنت ��ج الربيط ��اين جون
�شريمان ،وبعد �سنة من التدريب اختار ق�سم املونتاج
ثم �أر�س ��لته ال�شركة �إىل �إجنلرتا لإخراج فيلم وثائقي
ع ��ن الطلب ��ة العراقي�ي�ن بلن ��دن ،وعمل هناك م�س ��اعد
مونت�ي�ر ،وم�ص ��ور ًا ،وم�س ��اعد خم ��رج يف ع ��دد م ��ن
الأفالم الربيطانية .وحينما عاد َم ْن َتجَ فيلمي «نبوخذ
ُن ّ�صر» لكامل العزاوي و«عرو�س الفرات» لعبد الهادي
مبارك ،لكنه �س ��افر م ��رة �أخرى �إىل لن ��دن عام 1959
وعم ��ل مل ��دة ث�ل�اث �س ��نوات يف املونت ��اج ،كم ��ا عمل
م�س ��اعد خمرج يف فيلمي «القط والف� ��أر» لبول روثا،
و«الرولز رويز ال�صفراء» لأنتوين �أ�سكويث.
�أجن ��ز جميل ب�ي�ن عام ��ي  1962و 2013ثالثة ع�ش ��ر
فيلم� � ًا روائي� � ًا طوي�ل ً�ا مل تنجح كلها على ال�ص ��عيدين
الفن ��ي واجلماه�ي�ري ،و�إذا ا�س ��تثنينا ثالث ��ة �أف�ل�ام
منها ،وهي «ال�س�ل�اح الأ�سود» الذي مل يكتمل ،و«الع ّد
الت�ص ��اعدي الع� � ّد التن ��ازيل» ال ��ذي مل يعجب �ص ��دام
ح�س�ي�ن ،و«امل�س� � ّرات والأوجاع» ،ف�إن الأفالم املتبقية
هي ع�ش ��رة �أفالم روائي ��ة طويلة جنح ن�ص ��فها بينما
عانى الن�ص ��ف الآخر من ف�ش ��ل كبري لأ�سباب منطقية
حدده ��ا امل�ؤلف مه ��دي عبا�س بح� � ّ�س الناق ��د املُر َهف
مبج�س امل�ؤرخ ال�ش ��غوف بال�سينما.
هذه املرة ولي�س
ّ
ففيلم «�أبوهيلة»  1962املُق َتب�س عن م�س ��رحية « ُت�ؤمر
بي ��ك» ليو�س ��ف الع ��اين ق ��د ف�ش ��ل لأن ال�سيناري�س ��ت
واملخ ��رج جميل مل ي�س ��تطع �أن يحوّ ل امل�س ��رحية �إىل
فيل ��م �س ��ينمائي� ،أو لوج ��ود خم ��رج �آخ ��ر �إىل جانب
جمي ��ل ،وهو يو�س ��ف جرجي�س حم ��د .ورغم النجاح
اجلماه�ي�ري الذي حققه فيلم «�ش ��ايف خ�ي�ر» ،1969
ف�إن ��ه كان �ض ��عيف ًا م ��ن الناحي ��ة الفني ��ة ،وال ينطوي
على ق�ص ��ة حمبوك ��ة و�إمنا هو جمموع ��ة من الأغاين
والرق�ص ��ات امل�أخ ��وذة م ��ن حفالت لعدد م ��ن الفنانني
الع ��رب� .أما فيل ��م «الظامئون»  1972فه ��و من وجهة
نظ ��ر امل�ؤلف هو «واح ��د من �أه ّم �أفالم حممد �ش ��كري
جمي ��ل ،وم ��ن �أه ��م �أف�ل�ام ال�س ��ينما العراقية ب�ش ��كل
عام»(� ��ص ،)18وقد ن ��ال جائزة احتاد ال�س ��ينمائيني

ال�س ��وفيات يف مهرجان مو�سكو ال�س ��ينمائي الثامن.
ثم ��ة ت�ص ��حيح ال بد من ��ه ،فهذا الفيل ��م لي�س مُقتب�س� � ًا
من رواي ��ة «العط�ش» ملالك املطلب ��ي ،و�إمنا من رواية
«الظامئ ��ون» لعب ��د ال ��رزاق املطلب ��ي ،ف ��الأول �ش ��اعر
وناق ��د والثاين قا�ص وروائي ،لكنهما ينتميان لعائلة
واحدة!
ال �ش ��ك يف � ّأن التوثيق مهم جد ًا للم�ؤرخني وت�ص ��ريح
املخرج الإيطايل روبرتو رو�سي ّليني عن العراق الفت
لالنتب ��اه حينما ق ��ال باحلرف الواح ��د�« :أعجبني يف
العراق �شيئان� ،آثار بابل وفيلم الظامئون» (�ص،)18
ولك ��ن �أين �سُ ��جِّ ل �أو ُ�ص ��وِّ ر �أو ُن ِ�ش ��ر هذا الت�ص ��ريح
ك ��ي ن�أخ ��ذه م�أخ ��ذ الوثيق ��ة الر�س ��مية؟ وم ��ن �ض ��من
الأفالم الناجحة الت ��ي يتوقف عندها امل�ؤلف هو فيلم
«الأ�س ��وار»  1979املُقتبَ�س بت�صرف عن رواية «القمر
والأ�س ��وار» لعب ��د الرحمن جمي ��د الربيعي وقد اعترب
عبا� ��س ه ��ذا الفيلم خط ��وة متقدمة عل ��ى «الظامئون»
�إذ جت ��اوز فيه مفه ��وم البطولة الفردي ��ة �إىل البطولة
اجلماعية ،وجنح فني ًا وجماهريي ًا ،فال غرابة �أن ينال
جائزة ال�سيف الذهبي يف مهرجان دم�شق ال�سينمائي
عام  1979منا�صفة مع فيلم «�شم�س ال�ضباع» للمخرج
التون�س ��ي ر�ضا الباهي ،وقد قال عنه الروائي جنكيز
�إيتمات ��وف« :فيل ��م الأ�س ��وار جعلني �أع ��رف التاريخ
ال�سيا�س ��ي للع ��راق ،وع ّرفن ��ي بامل ��ر�أة العراقي ��ة»
(� ��ص ،)24وقد جاء هذا الت�ص ��ريح �أي�ض� � ًا بال مرجع
�أو وثيقة.
م ��ا مييّز فيل ��م «املهم ��ة م�س ��تمرة»  1982رغ ��م كونه
تعبوي� � ًا �أن ��ه يجمع ب�ي�ن الوثائق ��ي والروائ ��ي ،لكن
ه ��ذا الأ�س ��لوب مل ي�ش ��فع له �ض ��عفه الفني ،وي�ض ��عه
يف خان ��ة الأف�ل�ام املرحلية امله� �دّدة بال ��زوال .ورغم
التالع ��ب يف بع�ض �أحداث ثورة الع�ش ��رين ف�إن فيلم
«امل�س� ��ألة الك�ب�رى»  1983ق ��د جن ��ح جناح� � ًا مدوي ًا،
حت ��ى �إن ��ه ف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل خم ��رج يف مهرجان
لندن ال�س ��ينمائي ع ��ام  ،1984وقد ع ��زا البع�ض هذا
النج ��اح �إىل امليزانية املفتوحة التي بلغت  30مليون
دوالر �أمريك ��ي ،وال�ش�ت�راك ممثل�ي�ن عاملي�ي�ن �أمث ��ال
�أوليف ��ر ريد ،جيم�س بوالم ،هيلني ريان� ،إ�ض ��افة �إىل
فك ��رة مقارعة املحتل الربيط ��اين التي يتعاطف معها
املُ�شاهِ د العراقي ،وي�ستلهم منها الكثري من الدرو�س
والعرب.
ِ
مل ين ��جُ فيل ��م «الفار� ��س واجلب ��ل»  1987م ��ن ال َن َف�س
التعبوي ،فكان م�ص�ي�ره الف�ش ��ل الذريع الذي يعزوه
عبا�س �إىل ترهل ال�س ��يناريو ،وي�ص ��فه بكبوة فار�س
�أجنز عالمات فارقة يف ال�سينما العراقية� .أما «عر�س
عراق ��ي»  1988امل�س ��توحى من ق�ص ��ة حقيقية عُرفت
بـ«عرو�س من ��ديل» التي بُرتت يداها يف ليلة الزفاف،
فق ��د حقق جناح ًا معق ��و ًال رغم �س ��ياقه التعبوي ،لأنه
يتوف ��ر على مل�س ��ات فنية يف ال�س ��يناريو والت�ص ��وير
واملونتاج.
ورغم �أن رواية «اللعبة» للراحل يو�س ��ف ال�ص ��ائغ قد
حازت عل ��ى جائزة �أف�ض ��ل ن�ص روائي ف�إن الإ�ش ��ادة
النقدية قد ان�صبّت على عد�سة نهاد علي وح�صل الفيلم
على جائزة الت�ص ��وير يف مهرجان ال�سينما العراقية.
�أم ��ا فيل ��م «امللك غ ��ازي»  1993فقد جن ��ح خمرج ُه يف
بناء بع�ض ال�شخ�ص ��يات مثل نوري ال�س ��عيد ،وخادم
امللك ،والراق�ص ��ة ،بينما �أهمل �شخ�ص ��يات �سيا�س ��ية
وع�س ��كرية كثرية .كما ت�ألق امل�ص ��وران حامت ح�س�ي�ن
ورفعت عب ��د احلمي ��د يف التقاط الكثري من امل�ش ��اهد
اجلميلة التي ال تغادر ذاكرة املتلقي ب�سهولة.
بق ��ي �أن ن�ش�ي�ر �إىل الفيلم�ي�ن الروائي�ي�ن الق�ص�ي�رين
اللذي ��ن �أخرجهم ��ا جمي ��ل وهم ��ا «ورط ��ة» ،1970
و«ال�شتاء امل ّر» � ،1973أما الأفالم الوثائقية فت�ستحق
�أن نفرد لها مقا ًال خا�ص ًا.

في السينما العراقية
مهدي عباس

فيل ��م “الظامئون” للمخرج العراقي حممد �ش ��كري
جمي ��ل ،وه ��و عم ��ل �ش ��كل عالم ��ة فارقة يف م�س ��ار
التجربة ال�س ��ينمائية يف الع ��راق .فقر تلك التجربة
ال�س ��ينمائية وتوا�ضع منجزها حتى الآن ،جعال من
بع� ��ض الأفالم الت ��ي �أُنتجت يف مراح ��ل متفرقة من
تاري ��خ ال�س ��ينما العراقي ��ة مبثاب ��ة نق ��اط حت ��ول
ومنعطف ��ات مهمة .واقعي ��ا طبعت جتربة ال�س ��ينما
العراقي ��ة م ��ا قبل ه ��ذا الفيلم مي ��زات قرب ��ت الفيلم
العراق ��ي ،خا�ص ��ة يف حقبت ��ي اخلم�س ��ينات
وال�س ��تينات من القرن املا�ضي ،من احلياة اليومية،
بحكايات وتفا�صيل للبيئات ال�شعبية ،ال�شخ�صيات
الت ��ي ت�ت�راوح ب�ي�ن الطبق ��ات الفالحي ��ة �أو هام�ش
الطبقة الو�س ��طى� ،ش ��هدت على ذلك �أفالم مثل “من
امل�س� ��ؤول” ( )1954و”�س ��عيد �أفن ��دي” (،)1957
و”احلار� ��س” ( )1967و”اجلاب ��ي” ()1968
وغريه ��ا ،لي�أت ��ي فيل ��م “الظامئ ��ون” مبثابة حتول
افتتح حقبة ال�سبعينات من تاريخ ال�سينما العراقية
الذي �شهد �أفالما �أكرث ن�ضجا وح�ضورا جماهرييا.
ب ��د�أ ت�ص ��وير الفيل ��م يف �أواخر الع ��ام  ،1971وبد�أ
عر�ض ��ه اجلماهريي الأول يف خري ��ف العام 1972
يف �سينما الن�صر و�س ��ط العا�صمة بغداد .ولعل من
املعطي ��ات املهم ��ة يف ه ��ذا الب ��اب هو التوق ��ف عند
الأداء الأق ��رب �إىل لغ ��ة و�أ�س ��لوب امل�س ��رح� ،أو �إىل
�شكل و�أ�سلوب التمثيليات التلفزيونية ،عزز ذلك �أن
ال�س ��واد الأعظم من ممثلي ال�س ��ينما يف العراق هم
ممثلون م�سرحيون يف الغالب ولهم منجز م�سرحي
م�ش ��هود ،ومنه ��م خلي ��ل �ش ��وقي وناه ��دة الرم ��اح
و�سامي قفطان وغازي الكناين وغريهم ،وجميعهم
احت�شدوا يف فيلم “الظامئون” .فيلم يقدم منوذجا
ل�ص ��ورة امل ��ر�أة العراقية ،فال�شخ�ص ��يات الن�س ��ائية
يجري تو�صيفها من وجهة نظر ذكورية يف �أكرث من
مو�ض ��ع يحكي الفيلم ق�ص ��ة قرية عراقية تعاين من
اجلف ��اف وه ��ي الت ��ي يعم ��ل �س ��كانها يف الفالح ��ة
والرع ��ي فيكون اجلفاف �س ��ببا يف تهديد وجودهم
وم�س ��تقبلهم ،مم ��ا يدفعه ��م �إىل �أح ��د �أمري ��ن؛ �إم ��ا
املقاومة وال�صرب و�إيجاد بدائل من خالل حفر البئر
ويقود هذا الت�ص ��ور الزاير �أبوها�شم (املمثل خليل
�ش ��وقي الذي ت ��ويف يف العام  )2015وابنه ها�ش ��م
(املمث ��ل �س ��عدي يون� ��س)� ،أو الي�أ� ��س م ��ن القري ��ة
و�أو�ض ��اعها املزري ��ة وه ��ي ر�ؤي ��ة يقوده ��ا ح�س�ي�ن
(املمث ��ل �س ��امي قفط ��ان) وه ��و الذي يحر� ��ض على
النزوح باجتاه العا�ص ��مة .ا�ستخدم املخرج وكاتب
ال�س ��يناريو ثامر مهدي واحلوار خلليل �شوقي ،يف
�إعداده ��م للرواي ��ة التي حتم ��ل ذات اال�س ��م للكاتب
عبدال ��رزاق املطلب ��ي ،تنوعا ملفتا لل�شخ�ص ��يات مع
حمدودية املكان وحمدودية التحوالت الدرامية يف
�آن مع ��ا .و�ش ��مل ذلك �شخ�ص ��يات متيزت بال�س ��لبية
واكتفائه ��ا بالفرج ��ة وال�ش ��ماتة م ��ن �أب ��ي ها�ش ��م،
و�إع�ل�ان ال جدوى ما يقوم به م ��ن حفر يومي بحثا
ع ��ن امل ��اء .وهن ��ا �س ��يكون م ��ن امللف ��ت للنظ ��ر �أن
ال�شخ�صيات ال تتك�شف خوا�صها وطباعها �إال عندما
جتتمع لتداول �ش� ��ؤونها ،حيث يجري على الأل�سنة
حوار ريف ��ي متكل ��ف �أحيانا من ممثل�ي�ن ذوي لكنة
بغدادية يف الغالب حماولني ال�سيطرة على الكلمات
وخم ��ارج احلروف .ويتفرع عن تلك الفئة ال�س ��لبية
منوذج ح�سني االنتهازي الذي يحر�ض على النزوح
�إىل املدينة من جهة ،وا�س ��تغالل غفل ��ة الآخرين من

جهة ثانية ،للت�س ��لل �إىل منزل الأرمل ��ة حليمة (�أدت
الدور ناهدة الرماح التي توفيت عام  )2017لإقامة
عالق ��ة يف اخلفاء معها تنته ��ي بحملها منه و�إنكاره
ذل ��ك ،لكنه ما لبث �أن تخلى عنها للتقرب من ح�س ��نة
(املمثل ��ة فوزية عارف) و�س ��عيه لالق�ت�ران بها .هذه
اخلط ��وط ال�س ��ردية الت ��ي عزف ��ت عل ��ى العالق ��ات
االجتماعي ��ة الهام�ش ��ية كان ��ت تت ��وازى م ��ع اخلط
ال�س ��ردي الأ�س ��ا�س ال ��ذي متثل ��ه �شخ�ص ��ية درامية
رئي�س ��ية من خالل �أبي ها�ش ��م الذي يكافح ب�ص ��مت
جتاه ��ل القري ��ة له ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ع ��دم �إف�ص ��احه عن
م�ش ��اعره جتاه الأرملة حليمة رغم عدم معاجلة هذا
اجلان ��ب درامي ��ا .ولع ��ل عن�ص ��ر متي ��ز �آخ ��ر ميكن
الإ�ش ��ارة �إليه يف هذا الفيلم وهو الت�أ�سي�س العملي
لعالقة الرواية بالفيلم ،فق ��د �أطلق الفيلم هذا العمل
الروائي وقدم ن�س ��يجا ملفتا بني الأحداث الروائية
املتخيل ��ة وب�ي�ن ال�ش ��كل ال�س ��ينمائي الواقع ��ي
الت�سجيلي الذي �شكل عالمة مميزة من جهة ،وقرب
الرواية العراقية من ال�س ��ينما من جهة �أخرى ،وهو
ما �سوف يتكرر يف �أعمال �سينمائية �أخرى م�أخوذة
ع ��ن رواي ��ات عراقي ��ة .ومب ��وازاة ذلك مت ت�ص ��عيد
الدرام ��ا الفيلمية م ��ن خالل املواجهة ما بني ها�ش ��م
وح�س�ي�ن التي تنتهي ب�ض ��رب الأخري والذهاب �إىل
جمل�س ع�ش ��ائري ملحا�س ��بة ها�ش ��م على فعلته ،فيما
تكمن وراء ذلك ح�س ��نة التي يريدها ها�ش ��م لنف�س ��ه
بينما يناف�س ��ه ح�سني عليها .يف املقابل كانت هنالك
زهرة (املمثلة مي �شوقي) ابنة عم ها�شم واملر�شحة
للزواج منه وهي تعلم �أن قلبه مع زهرة ،فيما تخفي
ه ��ي حزنها على جفاف تلك العالقة .ال �ش ��ك �أن فيلم
“الظامئ ��ون” يق ��دم منوذج ��ا ل�ص ��ورة امل ��ر�أة يف
ال�س ��ينما العراقية ،فال�شخ�ص ��يات الن�سائية يجري
تكرار تو�صيفها من وجهة نظر ذكورية يف �أكرث من
مو�ض ��ع ب�أنها لي�س ب�إمكانها العمل �سوى يف الرعي
�أو املن ��زل ،بينما كان حتدي اجلفاف قد جمد وجود
الرجال �أنف�سهم .احلا�صل �أننا �أمام ثالث �شخ�صيات
ن�س ��ائية كل واحدة منها كانت تعي� ��ش على الهام�ش
االجتماع ��ي وال ت�س ��تطيع اخلروج عن ��ه ولكل منها
خامت ��ة غري مفرحة ،حليمة تنتهي منتحرة ،ح�س ��نة
تنته ��ي م�س ��لوبة الإرادة مبوافق ��ة والدها تزويجها
حل�س�ي�ن رغم ��ا عنه ��ا ،وزه ��رة الت ��ي بقي ��ت حزينة
ومنك�س ��رة بان�ص ��راف اب ��ن عمه ��ا عنه ��ا .ولعل من
امللفت للنظر هو ح�ض ��ور املمثلة ناهدة الرماح التي
مثل ��ت دور الأرمل ��ة ،فق ��د اخت�ص ��رت كث�ي�را م ��ن
التو�ص ��يفات يف تقدمي �شخ�ص ��ية درامية متما�سكة
وحا�ض ��رة بقوة يف تلك البيئة املغلق ��ة .و�إذا كنا قد

�أ�ش ��رنا �إىل الطاب ��ع الت�س ��جيلي اليوم ��ي الذي ميز
الفيلم ف�إن ذلك قد امتزج بهام�ش واقعي وا�س ��ع ،بل
�إن الفيلم بتجريده من عن�ص ��ر الدراما حمدود الأثر
والت�ص ��وير يف بيئ ��ة عط� ��ش حقيقية ،فل ��ن يتعدى
كونه فيلما ت�س ��جيليا ويف ذل ��ك الكثري مما يقال يف
هذا اجلانب .يعد هذا الفيلم مرحلة مهمة يف م�سرية
املخرج حممد �ش ��كري جميل ،وكان من �أكرث �أعماله
الت ��ي حظي ��ت باهتم ��ام متوا�ص ��ل �أما على �ص ��عيد
البناء املكاين فاملالحظ �أن الق�صة �أغفلت طبيعة ذلك
امل ��كان يف �أي ج ��زء م ��ن العراق ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �إغفال
عن�ص ��ر الزمن ومت ��ى وقعت تلك الأح ��داث ،لكن يف
املقابل مل تتع ّد طبيعة ال�شخ�صيات وحواراتها قرى
الفرات الأو�س ��ط وجنوب العراق .م ��ن جانب �آخر،
مت تكري� ��س �أغلب امل�ش ��اهد الفيلمي ��ة للعمل اليومي
الذي يقوم به ها�ش ��م و�أبوه يف حفر البئر ،وقد �أخذ
ذل ��ك العم ��ل م�س ��احة وا�س ��عة م ��ن الزم ��ن الفيلمي،
يومي ��ات مك ��ررة م�ص ��حوبة بي�أ�س �ش ��به ت ��ام عمّقه
الو�ص ��ول �إىل قع ��ر البئ ��ر بع ��د جه ��د جهي ��د ،ولكن
احل�ص ��يلة كان ��ت ماء ماحل ��ا �أو مرا مم ��ا يدفع الأب
واالب ��ن �إىل الع ��ودة للحف ��ر م ��ن جدي ��د عل ��ى �أم ��ل
الو�ص ��ول �إىل املاء العذب .ولو ح�صرنا م�ساحة تلك
املهمة اليومية املكررة لوجدنا �أنها �ش ��كلت الأر�ضية
التعبريي ��ة للفيلم وال�ش ��غل ال�ش ��اغل لل�شخ�ص ��يات،
وه ��و م ��ا مت تطوي ��ره يف بع� ��ض م�ش ��اهد احلل ��م
والهلو�س ��ة وال�شخ�ص ��يات ت ��دور وت�ص ��رخ “ماء..
م ��اء” وهو ح ��ل �إخراجي ممي ��ز ومقنع .ال �ش ��ك �أن
الطاب ��ع احلكائ ��ي وما هو مروي يف ه ��ذا الفيلم لن
يحيلنا �إىل الكثري مما نن�ش ��ده دراميا ،و�أما قيا�س ��ا
ملرحلت ��ه كم ��ا ذكرن ��ا يف مدخ ��ل املق ��ال و�إحالته �إىل
النمط الواقعي امل�ألوف واملتداول ف�إنه ي�شكل عالمة
فارق ��ة� ،إذ حاول املخرج وفريق ��ه اخلروج عن منط
املالم�س ��ة ال�س ��طحية للأح ��داث وال�شخ�ص ��يات
وا�س ��تخراج معطيات درامية جوهري ��ة �أكرث �أهمية
على ما �س ��اد من �أفالم �سبقته .وب�س ��بب ذلك التدفق
الواقعي الت�س ��جيلي الذي ط ��ور الواقعية فعليا يف
الفيل ��م العراق ��ي ولكون ��ه �إنتاج ��ا حكومي ��ا ،فقد مت
االحتفاء بالفيلم جماهرييا ،وكان يعر�ض يف مطلع
ال�س ��بعينات متنقال بني �صاالت العر�ض ال�سينمائي
البغدادي ��ة التي كان ��ت مزدهرة بجمهوره ��ا �آنذاك.
ورافق ��ت ذلك م�ش ��اركة الفيل ��م يف مهرجانات دولية
منها مهرجان مو�س ��كو وط�شقند ،ومعلوم �أن الفيلم
حظي بتكرمي خا�ص ونال جائزة مهرجان ط�ش ��قند،
ح�س ��ب �أر�ش ��يف امل�ؤرخ مه ��دي عبا�س ،بينما ي�ص� � ّر
املخ ��رج حممد �ش ��كري جمي ��ل ومدير �إنت ��اج الفيلم

�ضياء البياتي ،وهما حيّان يرزقان ،على �أن اجلائزة
جاءت من مهرجان مو�س ��كو يف �إطار �سجال طريف
م ��ع م� ��ؤرخ ال�س ��ينما العراقي ��ة مهدي عبا� ��س الذي
يخالفهم ��ا ال ��ر�أي .ولع ��ل م ��ن املالح ��ظ �أن �أ�س ��ماء
ر�صينة يف امل�سرح العراقي هي التي ح�ضرت بقوة
كاملمثلني خليل �ش ��وقي وابنته مي �ش ��وقي و�سامي
قفط ��ان وغ ��ازي الكن ��اين وزاه ��ر الفه ��د وغ ��ازي
التكريت ��ي وناهدة الرماح وفوزية عارف و�س ��عدي
يون� ��س وطال ��ب الفراتي ،وه ��ي نخبة بق ��ي لها �أثر
وا�ض ��ح م ��ا ب�ي�ن حق ��ب ال�س ��تينات وال�س ��بعينات
والثمانينات من القرن املا�ض ��ي� ،س ��واء على �صعيد
ال�س ��ينما �أو امل�س ��رح والتلفزي ��ون وله ��ا ح�ض ��ور
جماه�ي�ري م�ش ��هود .على �ص ��عيد البناء ال�ص ��وري
يالح ��ظ التمي ��ز امل�ش ��هود ملدي ��ر الت�ص ��وير الراحل
عبداللطيف �ص ��الح ( )1987 – 1931الذي برع يف
هذا الفيل ��م مقدما جتلي ��ات ملفتة للنظ ��ر جلماليات
الت�ص ��وير بالأبي�ض والأ�س ��ود .مل متن ��ع حمدودية
الق�ص ��ة ال�س ��ينمائية يف ه ��ذا الفيل ��م و�ض ��يق �أفقها
ال�س ��ردي وامل ��كاين مدي ��ر الت�ص ��وير م ��ن تق ��دمي
منظوم ��ة �ص ��ورية ممي ��زة غل ��ب عليه ��ا ا�س ��تخدام
اللقطات املتو�س ��طة والقريبة ،ف�ض�ل�ا عن براعة يف
اختي ��ار زواي ��ا الت�ص ��وير املتنوع ��ة وم�س ��تويات
الكام�ي�را الت ��ي �أ�ض ��افت �إىل الفيل ��م قيم ��ا جمالي ��ة
وعززت ال�شكل الب�صري .ولعل من اجلوانب الفنية
امللفت ��ة للنظ ��ر ه ��ي وظيفة احل ��وار الت ��ي بدت يف
بع�ض امل�ش ��اهد �أقرب �إىل لغة امل�س ��رح منها �إىل لغة
ال�شا�ش ��ة ،و�إذا اقرتبن ��ا �أك�ث�ر م ��ن وظيفة ال�ص ��وت
ف�س ��نكون �إزاء �إ�ش ��كالية �أخرى .فعل ��ى الرغم من �أن
املو�س ��يقار املتمر� ��س الراحل منري ب�ش�ي�ر هو الذي
و�ض ��ع املو�سيقى الت�ص ��ويرية� ،إال �أنه �أ�سرف كثريا
يف ا�ستخدامها ،ففي الكثري من امل�شاهد مل تكن لتلك
املو�سيقى من وظيفة جمالية �أو تعبريية ،بل �إن من
الأخط ��اء الت ��ي وقع ��ت يف ه ��ذا اجلان ��ب ه ��و الزج
باملو�س ��يقى الت�ص ��ويرية ب�س ��بب ومن دون �س ��بب،
ف�ض�ل�ا عن �أنه ��ا يف بع�ض الأحيان ت ��كاد تغطي على
�أ�ص ��وات املمثلني ،ي�ض ��اف �إىل ذلك ا�س ��تخدام �آالت
مو�س ��يقية غري متنا�سقة مع طبيعة املكان والأحداث
وال�شخ�ص ��يات .يع ��د ه ��ذا الفيل ��م مرحل ��ة مهمة يف
م�س�ي�رة املخ ��رج حمم ��د �ش ��كري جمي ��ل (وه ��و من
مواليد  ،)1938ورمبا كان من �أكرث �أعماله ال�س ��بعة
ع�ش ��ر التي حظي ��ت باهتمام ما زال متوا�ص�ل�ا ،وما
زال املخ ��رج يتح ��دث ع ��ن حتفت ��ه ال�س ��ينمائية يف
العدي ��د من املنا�س ��بات .ميتد تاري ��خ املخرج جميل
�إىل مطلع اخلم�س ��ينات وهو مازال �ش ��ابا� ،إذ ان�ض ّم
�إىل وحدة الإنتاج ال�سينمائي يف �شركة نفط العراق
التي كان ير�أ�س ��ها املُنتج الربيطاين جون �شريمان،
ثم �أر�سلته ال�شركة �إىل �إنكلرتا لإخراج فيلم وثائقي
عن الطلب ��ة العراقي�ي�ن بلندن ،وعمل هناك م�س ��اعد
مونت�ي�ر وم�ص ��ورا وم�س ��اعد خم ��رج يف ع ��دد م ��ن
الأف�ل�ام الربيطاني ��ة ،كم ��ا عم ��ل م�س ��اعد خمرج يف
فيلمي “القط والف�أر” لب ��ول روثا ،و”الرولز رويز
ال�صفراء” لأنتوين �أ�سكويث.
�أجنز جمي ��ل بني عامي  1962و 2015ثالثة ع�ش ��ر
فيلم ��ا روائيا طويال مل تنجح كلها على ال�ص ��عيدين
الفن ��ي واجلماه�ي�ري ،كان �أوله ��ا فيل ��م “�أبوهيلة”
املع ��د عن م�س ��رحية “ت�ؤمر بي ��ك” للفن ��ان العراقي
الراحل يو�سف العاين وعر�ض عام  ،1962و�آخرها
فيلم “امل�س ��رات والأوج ��اع” الذي ب ��د�أ �إنتاجه عام
 2015ومل يكتم ��ل حت ��ى الآن ب�س ��بب اخلراب الذي
�ضرب م�ؤ�س�سة ال�سينما بعد  2003والبريوقراطية
والإهمال ال�سائدين.
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محمد شكري جميل :لم أنجز الفيلم الذي أحلم به
والذي يتالءم وعشقي للسينما

آن االوان أن يقرأ الجمهور والنقاد أفالمي ليقيموها
ً
بعيدا 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 ..ج ّرب 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.
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قبل البداية احلقيقية مع ال�س ��ينما ،كانت له بداية �أخرى
هي �إخراجه �أفالم ًا ب�ش ��كل غريب وطريف ..ففي طفولته
�أه ��داه وال ��ده �آلة عر� ��ض �س ��ينمائية تعم ��ل بالكهرباء..
وفيلم� � ًا ال يتج ��اوز الدقيقت�ي�ن ..م ��ع �ص ��ديق يجم ��ع
ق�صا�ص ��ات الأف�ل�ام املرمي ��ة واملرتوك ��ة يف النفاي ��ات..
وحتى يخرج فيلمه الغريب كان يجمع هذه الق�صا�ص ��ات
ويل�ص ��ق بع�ض ��ها ببع�ض ..والنتيجة خلي ��ط عجيب من
ق�صا�صات دون رابط منطقي..
�أك�ث�ر من �س ��تة عقود من الزمن ..ق�ض ��اها حممد �ش ��كري
جميل مع ال�س ��ينما تبد�أ بالدرا�س ��ة يف لندن حيث العمل
يف غرف ��ة املونت ��اج ويف �س ��توديو (�أمغ ��ول) ال ��ذي كان
ينت ��ج �أف�ل�ام روبن هود ثم اىل �ش ��ركة (فيل ��م هاو�س) ثم
اىل القاهرة يف �ش ��ركة الإنت ��اج العربي التي كان يديرها
�صالح �أبو �سيف.
حممد �ش ��كري جمي ��ل ..تعي� ��ش الفيلم مع ��ه فيحدثك عن
موقف �أو �شخ�ص ��ية �أو فكرة او حركة ك�أنك تعي�ش الفيلم
مثل ��ه ..مَن لي�س قريب ًا من حممد �ش ��كري جميل �س ��يجده
�ص ��عب ًا .حتت ��اج قبل �أن تكت�ش ��فه �أن متار�س رحلة معرفة
به..
ب ��د�أ م ��ن درا�س ��ته يف انكلرتا ثم لقائ ��ه ب�أجاثا كري�س ��تي
،ولنق ��ل بعم ��ر  17عام� � ًا ،وه ��و يجل� ��س ق ��رب املخ ��رج
واملونت�ي�ر ج ��ون �ش�ي�رمان الذي ق ��ال ل ��ه� :إن الفيلم مثل
عجينة من الطني التي ي�ستخدمها النحات ل�صنع منوذج
متث ��ال وعندم ��ا ت�ض ��ع ال�س ��ينما بني يدي ��ك بهذا ال�ش ��كل
�ستدرك قيمة هذا الفنان.
ثم انتقل اىل رئي�س وحدة املونتاج يف م�ص ��لحة ال�سينما
وامل�س ��رح والأف�ل�ام الوثائقية ..قبل �أن ي�ش ��ارك يو�س ��ف
جرجي� ��س حمد يف �إخراج فيلم (�أب ��و هيلة) الذي كتب له
ال�سيناريو �أي�ض� � ًا ..ثم التجربة غري الناجحة له يف فيلم
(�شايف خري).
ثم ليخو�ض التجربة الثالثة (الظامئون) الذي كان فيلم ًا
متما�س ��ك ًا قوي ًا بكل تفا�صيله ويتمتع بقيمة فنية وفكرية
جتعل من ��ه �أثر ًا كبري ًا والذي ح�ص ��ل عل ��ى جائزة احتاد
النق ��اد ال�س ��ينمائيني ال�س ��وفيت يف مهرج ��ان مو�س ��كو .
ثم التجربة الرابعة (الأ�س ��وار) التي ح�ص ��د بها اجلائزة
الذهبي ��ة ملهرج ��ان دم�ش ��ق ال ��دويل ع ��ام  ، 1980وبع ��د
اال�سوار (امل�س� ��ألة الكربى) ،وقبل (امللك غازي) ( ،عر�س
عراقي) و(اللعبة) .
يف ر�أي ��ي املتوا�ض ��ع  ،كان فيل ��م (الظامئ ��ون)  -وي ��ا
للم�ص ��ادفة  -كان هذا ر�أي جميل �أي�ض ًا ،اف�ضل ما انتجته
ال�س ��ينما العراقية حتى منت�صف ال�سبعينيات �إ�ضافة اىل

فيل ��م (احلار� ��س) خللي ��ل �ش ��وقي  ..وكان فيلم (امل�س� ��ألة
الك�ب�رى) هو الفيل ��م الأعل ��ى �إنتاج ًا يف تاريخ ال�س ��ينما
العراقية.
حمم ��د �ش ��كري جمي ��ل يتحدث مب ��رارة يف كل منا�س ��بة،
ع ��ن امل�ص ��اعب الت ��ي اكتنف ��ت فيلم ��ه الأخري (امل�س ��رات
والأوج ��اع) ال ��ذي موّ ل �ض ��من م�ش ��روع بغداد عا�ص ��مة
للثقافة العراقية ..حيث كان الفيلم مازال (مرهون ًا) لدى
�ش ��ركة �إيرانية للطبع والتحمي� ��ض والتي ترف�ض اطالق
�س ��راحه قب ��ل دف ��ع م�س ��تحقاتهم املالي ��ة ..والفيل ��م الذي
ر�ص ��دت له ميزاني ��ة هي الأكرب يف امل�ش ��روع وجد �إنه مل
ي�ستطع تلبية حقوق هذه ال�شركة !!..
وتناه ��ى اىل �س ��معي الآن �أن امل�ش ��كلة ،حُ ًل ��ت ،ورمب ��ا
�سن�ش ��اهد فيلم ًا يكفر عما اقرتفت ��ه وزارة الثقافة يف حق
ال�سينما العراقية من ف�ساد كبري يف هذا امل�شروع.
حاورته (املدى) لتقف عند �أبرز حمطاته يف م�س�ي�رته مع
ال�سينما التي امتدت لأكرث من �ستة عقود من الزمن

• �أربعة ع�شر فيلم ًا روائي ًا فقط هو كل ما �أجنزته ،وبع�ض
االفالم الوثائقية والق�ص�ي�رة ..هل ت ��رى ذلك كافي ًا لتكري�س
جتربتك و�شخ�صيتك ال�سينمائية؟

 فع ًال �أنا اجنزت هذا العدد من الأفالم ،وعليك �أن تعرف�أنه لي�س بعدد الأفالم يثبت املخرج ح�ضوره ،بل بنوعية
الفيلم وقيمته الفنية والفكرية ،حتى لو كانت ثالثة �أفالم
 ..كوبريك مل ينجز �سوى اثنا ع�شر فيلم ًا وهذا كان كافي ًا
لأن ي�ضعه يف م�ص ��اف �أهم خمرجي العامل .الأفالم التي
قدمتها غطت مرحلة تاريخية من تاريخ العراق ف�ض ًال عن
نوعها؛ نعم كانت هناك �أفالم لي�س ��ت بامل�ستوى املطلوب
و�ش ��كلت حال ��ة م ��ن النكو� ��ص يف م�س�ي�رتي ،و�أن ��ا بعد
الثمانني من العمر� ،أقول انني مل اجنز الفيلم الذي احلم
به ،الفيلم الذي يتالءم وع�شقي منذ الطفولة لل�سينما.

• مل ��اذا اخ�ت�رت رواي ��ة الأوج ��اع وامل�س ��رات ،لتعاجله ��ا
لل�س ��ينما ،م ��ن بني العديد م ��ن �أعمال التك ��ريل ،مثل (الرجع
البعيد)؟

 فيما خ�ص الرجع البعيد ،بالن�س ��بة يل �أراها ال ت�ص ��لحلل�س ��ينما ،ث ��م �إن فكرته ��ا مل ت�س ��تهوين كث�ي� ً
را ،بينم ��ا
امل�س ��رات والأوجاع ،يف الوقت الذي تتناول يف ق�ض ��ية
�سيا�س ��ية هي �أي�ض ��ا تربع يف ر�س ��م خط اجتماعي وهو
رواية �أفكار.
• مل يتعر� ��ض فيل ��م اىل م�ش ��اكل و�إلتبا� ��س يف الفه ��م ،مثلم ��ا

تعر� ��ض له فيل ��م امل�س ��رات والأوج ��اع ..كيف ا�س ��تطعت �أن

تتجاوز ق�ضية اجلن�س ،يف الفيلم؟؟
 �أنا �أع ��رف ذلك يف الرواية بعد قراءتها ،و�أي�ض ��ا كاتبال�س ��يناريو ال�ص ��ديق ثام ��ر مه ��دي ،فكان االتف ��اق بيني

• مل ��اذا اخ�ت�رت قرية يف فيلم الظامئون ،رواية عبد الرزاق
املطلبي رغم �إنك ابن للمدينة ؟
 ح�ص ��لت عل ��ى الرواي ��ة م ��ن مكتب ��ة يف الر�ص ��يف،واتفقت مع املطلبي على �إخراجها  ،اخرتت القرية لأن
املخرج يبحث عن الفك ��رة ،والحظت �أن فكرة الرواية
ت�س ��تحق �أن تعالج �س ��ينمائي ًا ،فاخرتت �شخو�ص� � ًا من
الرواي ��ة كان له ��م �أث ��ر كب�ي�ر يف �إغن ��اء ه ��ذه الفكرة.
والظامئ ��ون �أول فيل ��م روائي يل و�أجنزت ��ه بحريتي
ومل يتدخ ��ل في ��ه �أحد ،واخرتت الراحل حامت ح�س�ي�ن
ال ��ذي رافقني بالعديد من �أفالمي وا�س ��تمرينا بالعمل
�س ��وية لوجود لغة م�ش�ت�ركة بينن ��ا اىل �أن توفاه الله.
وكان �آخر تعاون بيننا هو فيلم (امل�س ��رات والأوجاع)
فيلم الوداع فيما بيننا ،وعندما كنت باملونتاج ب�أربيل
�أنفذ مع املونترية الإيرانية �أبلغوين بوفاته مل �أحتمل
ذلك ف�سقطت �أر�ض ًا فور ًا.

بل وحتى اختيار �أماكن الت�ص ��وير ..ومن دون الكثري
م ��ن املمثلني مثال اخرتت املمثل �س ��تار خ�ض�ي�ر ،وهذا
له �أ�س ��باب كثرية �أولها مظهره اخلارجي حيث ال�ش ��به
الكثري م ��ع امللك ،وثاني ًا ه ��دوءه يف التعبري وهي من
�سمات امللوك ،وبقي �أن يتعلم �سلوك امللك وهذه كانت
ع ّدت ��ي �أنا  ..ف�أدخلت �س ��تار خ�ض�ي�ر بوق ��ت لتدريبه،
فعلمته �أن امللك كان ي�س ��مع �أكرث مما يتكلم ،وكان قلما
ي�س ��تعمل يدي ��ه باحلديث ..وغريه ��ا من التفا�ص ��يل،
والتي �أرى �أن �ستار كان ملتزم ًا و�أبدع بهذا الدور.

• �أرى �إن ��ك عمل ��ت فيلم املل ��ك غازي بحب وبرغبة ت�ص ��ل حد
ال�شغف  ،هل لذلك �أ�سباب تتعلق بك من ناحية كونك عا�صرت
هذه الأحداث� ،أم هناك �أ�سباب �أخرى؟
 �أنا ولدت قبل عامني من مقتل امللك غازي يف ني�سانع ��ام  ،1939ال ��ذي مرت جنازت ��ه قريب ًا م ��ن دارنا فما
زال ��ت الأهازي ��ج الت ��ي قيلت يف ه ��ذه اجلن ��ازة ماثلة
�أمام ��ي ،وقب ��ل هذا يج ��ب �أن تع ��رف �أن �أب ��ي كان �آمر
احلر� ��س امللك ��ي ،و�أخي الأكرب كان �ض ��ابط ًا كبري ًا يف
ه ��ذا احلر� ��س ،وا�ش�ي�ر لك �أن �أخ ��ي كان م�س� ��ؤو ًال عن
جتهي ��ز عربة املدفع التي حمل ��ت جثمان امللك الراحل.
ف�أنك ت�س ��تطيع �أن تعترب �إننا جز ٌء من البالط امللكي..
لذلك ف�أنا احتفظ ب�س ��رد لتفا�ص ��يل ه ��ذه الفرتة ابتدا ًء
م ��ن والدت ��ي �س ��نة  ،1937وحتى ع ��ام  1958يف 14
مت ��وز .من هن ��ا اعترب ه ��ذا الفيلم لي� ��س فيلم� � ًا عادي ًا
ب ��ل هو ا�س ��تعادة لذكريات ��ي عن هذه الفرتة وخا�ص ��ة
مقت ��ل امللك غازي ال ��ذي يعتربه الكثري م ��ن امل�ؤرخني
مل ��ك وطني و�أحب العراق بل �إن ذلك ح�س ��ب ما يذهب
ب ��ه البع� ��ض م ��ن ه� ��ؤالء كان �س ��بب ًا رئي�س� � ًا الغتياله،
فمواقف ��ه م ��ن االنكلي ��ز كان ��ت معروف ��ة مبعار�ض ��ته
للكثري من توجهاتهم التي تعد �ض ��د توجهات ا�ستقالل
البل ��د بقرارات ��ه .فق ��د كنت حري�ص� � ًا في ��ه بالتدخل يف
ال�س ��يناريو واالعتناء بال�شخ�ص ��يات وتاريخ الواقعة

• بعد هذه امل�سرية الطويلة مع ال�سينما ،ما الذي يعنيه الفن
ال�س ��ابع ل ��ك؟ وكيف تدخ ��ل الدولة للخ ��روج من ه ��ذه الأزمة،
خا�صة و�أن البع�ض (يعيب ) عليك �إنك �أكرث من �ساندته الدولة
يف عملها؟
 �أن ��ا در�س ��ت طلبة كلية الفنون �س ��نة واحدة ،حاولت�أن �أفهمهم �أن ال�س ��ينما هي م ��ن الناحية التكنولوجية
�ص ��ور متحركة لك ��ن لها وظيف ��ة مهمة ،فهي لغ ��ة �أو ًال
و�صور ينبغي �أن تكون متحركة وم�ؤثرة ،ولكي تكون
م�ؤث ��رة ينبغي �أن تكون فاعلة ،ملاذا لأنها موحية .هذه
النقاط الث�ل�اث املهمة هي مقومات الفعل ال�س ��ينمائي
�أي اللغة ال�ص ��ورية .امل�شكلة الأ�سا�س ��ية التي عانيتها
مازال ��ت موج ��ودة وه ��ي �أن ال�س ��ينما ن�ش ��طت عندما
تلق ��ت الدعم م ��ن احلكوم ��ة �أو الدول ��ة ،فالدولة منتج
�س ��يئ وجي ��د للإنت ��اج ال�س ��ينمائي !  ،لأن �أول �ش ��يء
تريده �ص ��نع دعاية لنظامها ،وهذا يوقعها يف م�ش ��كلة
رئي�س ��ة مع ال�شعب ،وال�ش ��عب هو (امليزان�سني) الذي
يعن ��ي املوازن ��ة ب�ي�ن �إر�ض ��اء احلكومة وبني �إر�ض ��اء
ال�ش ��عب .و�إر�ض ��اء ال�ش ��عب هو �أكرث عمق ًا يف الت�أثري
ولأجل ��ه ،دائم ًا ،ترى �أن (املنتج ال�ش ��عبي) الذي يطلع
م ��ن ال�ش ��عب هو �أك�ث�ر جناح� � ًا م ��ن الدولة .ال�س ��ينما
ي ��ا �ص ��ديقي جمموعة فن ��ون ولي� ��س فن ًا واح ��د ًا ،هي
(�إن�س ��كلوبيديا �أوف �آرت) �أي دائ ��رة معارف الفنون،

فالف ��ن ال�س ��ينمائي يتك ��ون م ��ن كل الفن ��ون مب ��ا فيها
الهند�س ��ة والنج ��ارة والتخطي ��ط وغريه ��ا ،ف�أن ��ت
عندم ��ا تربي هذا الكادر �س ��يتكون لديك جمتمع كامل،
واال�س ��توديوهات الت ��ي تدخلها ت�ش ��اهد فيها كل هذه
الإخت�صا�صات والبيئة اخلا�صة بها .الذي يعيقني هو
الت�ص ��وير يف بيوت عامة ،يف حني املفرو�ض بالدولة
بن ��اء ث�ل�اث �أو �أرب ��ع ا�س ��توديوهات لتك ��ون معام ��ل
للإنتاج وهي التي تربي ال�ص� � ّناع امله ��رة ،بينما �أنظر
اىل م�صر فيها اال�س ��توديوهات ومدينة ال�سينما التي
تدل على �إدراك لقيمة الفن ال�سينمائي ك�صناعة وكفن.
• ومبن ت�أثرت من رجاالت ال�سينما وتعده �سبب ًا يف ع�شقك
لل�سينما؟
 الرجل ال�ص ��امت الذي ال يعرفني وال �أعرفه� ،ش ��اهدم�ش ��هد ًا واحد ًا �صورته  ،فقال :هذا ت�أتون به اىل لندن
ه ��و (�س ��تيوارت لي ��ك ) املنتج ال ��ذي كان يدي ��ر وحدة
�أفالم �ش ��ركة نفط العراق وكان �س ��ابق ًا رئي�س جمل�س
�إدارة �ش ��ركة الأفالم الوثائقية الكندية واحلا�صل على
�شهادة من �أكادميية ووورد يف لندن بالفيلم الوثائقي،
و�أي�ض ًا (جاك هيلد يارد) وهو �أحد من كبار امل�صورين

من زمن التوهج

وبني ال�سيناري�س ��ت �أن ن�س ��تبدل امل�ش ��اهد اجلن�س ��ية
الت ��ي اكتظ ��ت به ��ا الرواي ��ة ،والتي جاءت يف �س ��ياق
ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي اعتربه ��ا �أف�ض ��ل رواي ��ات ف� ��ؤاد
التك ��ريل ..يف فيل ��م (الأوج ��اع وامل�س ��رات) عملنا �أنا
وثام ��ر مهدي عل ��ى �إنتاج رواية �أخ ��رى� ،أو قل نظرنا
اىل ثيم ��ة الرواية من زاوية �أخرى ..حيث ا�س ��تبدلنا
ق�ض ��ية اجلن� ��س بعق ��م امل ��ر�أة يف الفيل ��م ..وبالت�أكيد
�أ�ص ��بحت ق�ض ��ية اجلن� ��س يف الفيل ��م جم ��رد �إيح ��اء
وكان ال�س ��بب بفراقها مع البطل ،ليتنا�سب مع الظرف
االجتماعي الذي عادة م ��ا يرف�ض مثل ذلك .الظامئون
�أكمل ��ت ربع الفيلم بال �س ��يناريو وقب ��ل �أن يكتب ثامر
مهدي ال�س ��يناريو حيث كنت م�ص ��ر ًا على ا�ص ��طحاب
ال�سيناري�س ��ت اىل موقع الت�صوير مع مدير الت�صوير
ح ��امت ح�س�ي�ن ..املنطق ��ة كان ا�س ��مها �س ��ن الذب ��ان..
ال�صخرتان يربز بينهما القرية ،فالقرية م�صريها كان
معلق ًا بني ال�سماء والأر�ض.

يف الع ��امل ،و�أدار ت�ص ��وير فيل ��م (امل�س� ��ألة الك�ب�رى)،
وعندم ��ا �س ��ئل كيف ر�أي ��ت (حمم ��د �ش ��كري جميل) ،
ق ��ال� :ش ��اهدت خمرج ًا تعلم ��ت منه الكث�ي�ر ،عنده لغة
بالن�س ��بة يل �أعدها جديدة وتنقل كثري ًا وعيونه حادة
يف االختي ��ار ولكن ��ه ال يعجبني برفع �ص ��وته على من
يعمل معه من الفنيني.
• ما زال حتى الآن يثار ٌ
جدل عن فيلمك امل�س� ��ألة الكربى� ،إن
كان بطبيع ��ة اختياراتك لل ��كادر الفني �أو من ناحية امل�ض ��مون
الفك ��ري للفيلم والذي يقال �إنك ر�ض ��خت لأوام ��ر الدولة �آنذاك
يف اعتماده؟
 عندم ��ا تكون غني� � ًا يف ثقافتك العامة تك ��ون م�ؤثر ًا.العمل ال�س ��ينمائي من الناحية التكنولوجية ملا يكون
غني ًا الب ��د �أن يكون غني ًا �أي�ض ��ا بالعالقات الإن�س ��انية
واالجتماعي ��ة العراقية ،ف�أنا �أعرف الأحياء ال�ش ��عبية
والنظ ��ام االجتماع ��ي يف بل ��دي وطبق ��ات املجتم ��ع،
وله ��ذا ا�س ��تغربوا مث�ل�ا �أنن ��ي �أع ��رف املف ��ردات التي
يلفظه ��ا الربيطاين العاي� ��ش خارج انكل�ت�را ،وعندما
ي�أت ��ي لإنكل�ت�را تكت�ش ��ف ان ��ه ج ��اء م ��ن م�س ��تعمرات
انكليزية ولهذا ي�س ��مونه بريت�ش ولي�س �إنكليزي� .أما
فيما يخ�ص م�ضمون الفيلم �أقول :مل يفر�ض علي �أحد
امل�ضمون �أنا فقط نظرت لثورة الع�شرين من زاويتي،
وهي غري زاوية فيلم (ال�س�ل�اح الأ�س ��ود) وغري زاوية
(جن ��م البقال) وكل ه ��ذه الأفالم عن ثورة الع�ش ��رين،
ثم �إين مل �أقدم ال�ش ��يخ �ض ��اري كثائر والذين �شاهدوا
الفيلم دون انطباع م�سبق ي�ستطيعون �أن يقرروا ذلك.
• يتهمك البع�ض �إنك كنت حتظى مب�ساعدة الدولة وتوفرت
لك فر�ص كثرية يف التعلم والعالقات مل تتوفر لغريك ..ما هو
ردك على ذلك؟
 ال �أع ��رف م ��ا ال ��ذي تعني ��ه مب�س ��اعدة الدول ��ة� ،أن ��امهنتي خم ��رج ،وكان ��ت الدولة ه ��ي املحتك ��رة للعمل
ال�س ��ينمائي ،ف ��كان م ��ن الطبيع ��ي �أن �أُكل ��ف ب�إخ ��راج
�أف�ل�ام ،ب�س ��بب ك ��وين خم ��رج ،ف�أن ��ا مل �أذه ��ب لك ��ي
علي �شروط فيه� ،أما
ا�س ��تجدي عم ًال �سينمائي ًا ُتفر�ض ّ
�شكل العمل وحمتواه فهذا بحث �آخر� .أما عن الفر�ص
الكث�ي�رة والعالق ��ات ،فاجلميع يعرف �أنن ��ي من عائلة
متي�س ��رة ومل �أذه ��ب اىل لن ��دن للدرا�س ��ة �إال ب�إرادت ��ي
وعل ��ى نفقتي ،ثم �أين مل �أمنع �أح ��د ًا من �إقامة عالقات
مع النا�س ..حقيقة تبدو هذه االتهامات من ال�س ��ماجة
بحيث ال �أرد عليها .فقد اتهمت بالكثري ،لكن �آن االوان
�أن يقر�أ النا� ��س �أفالمي ولهم ما يقرروا من تقييم على
�أن ال ي�شرتط اجلوانب ال�شخ�صية يف حياتي.
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المخرج محمد شكري جميل والسينما العراقية
د .سالم شدهان
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ا�س ��م كبري ,يتكون من ثالث كلمات ,تباينت االراء
حول اهمّيته واختلف حوله الكثري ,منهم من يرى
ان ��ه ع� � ّراب ال�س ��ينما العراقيّة ,واخ ��رون يقولون
انه الميثل �س ��وى حم ��اوالت معظمها فا�ش ��لة ف ّنيا
واخرى جنحت �أما ب�سبب البناء الروائي ملو�ضوع
الفيل ��م او لتميّز الفنانني والف ّنيني امل�س ��اهمني يف
ذل ��ك العمل,جمموع ��ة اخ ��رى يعزون ال�س ��بب يف
ف�ش ��ل معظ ��م افالم ��ه الروائي ��ة ال� �ـ ( )13فيلم اىل
الظروف ال�سيا�س ��ية التي فر�ض ��ت عليه ا�شتغاالت
يطغ ��ي عليها اجلانب الدعائي لتلك احلقبة  ،لكنهم
يع ��ودون ويقولون كان عليه ان يك ��ون ذا موقف,
الن الف ��ن ب ��دون موق ��ف ق ��وي ووا�ض ��ح ,ال ميكن
ان يك ��ون م�ؤ ّث ��را وال يخل ��ق ل�ص ��احبه مكان ��ة يف
جمتمع ��ه االن�س ��اين والف ّن ��ي ..و�أراء اخرى ترى
ان ا�س ��مه كان علي ��ه ان يتك ��وّ ن من كلم ��ة واحدة,
�أو يف اح�س ��ن االح ��وال م ��ن كلمتني بينهما ع�ص ��ا
غلي�ض ��ة من تلك الع�ص ��ي التي غالبا ماكان يحملها
اثناء ت�صويرافالمه ,وحدث ان �شاهدنا كالم ملدير
الت�ص ��ويرالذي رافقه يف بع�ض االفالم(نهاد علي)
يو�ص ��ي فيه ��ا حممد �ش ��كري ان يرمي الع�ص ��ا من
ي ��ده .كان ذل ��ك يف فيلم عن (نهاد عل ��ي) للمخرجة
(خريية املن�صور) .
الرجل حممد �شكري �أحب ال�سينما حبّا خرافيّا منذ
�صغره حينما اهداه والده كامريا �سينمائية �صنع
من خالله ��ا فيلما بدقيقتني ,وه ��ذا يذ ّكرنا بالهدية
الت ��ي تل ّقاه ��ا املخ ��رج العامل ��ي املهم جدا (�س ��تيفن
�س ��بيلبريغ ) وهي كامريا �س ��ينمائية اي�ض ��ا ,لكن
الف ��رق ب�ي�ن االثن�ي�ن ه ��و ان الث ��اين ح ��وّ ل هدي ��ة
والده اىل �ش ��رارة ابداع وافالم ا�ش ��به باال�ساطري
با�س ��لوب وا�ض ��ح ينتم ��ي اىلذات املخ ��رج ,بينما
ارتبك االول و�أختلف مع نف�س ��ه ب�أفالم خمتلفة يف
اال�سلوب واالنتماء واال�شتغال اجلمايل اىل درجة
اننا ال ن�س ��تطيع انرنجعها اىل ا�سلوب عمل واحد
او مدر�س ��ة معين ��ة رغ ��م اهمي ��ة موا�ض ��يعها التي
تندرج �ض ��من الواقعية كمدر�س ��ة �س ��ينمائية تلج�أ
له ��ا ال ��دول التي يف نيتها طرح نف�س ��ها يف افالمها
القليلة على م�ستوى االنتاج.
لقد توافرت ملحمد �شكري �ضروف انتاجية وفر�ص
كب�ي�رة كانت نتائجها ا�ض ��عف مما يجب ال�س ��باب
اختلف ��ت من فيلم الخر .فف ��ي فيلم (ابو هيلة) مثال
وهو اول افالمه برفقة املخرج (جرجي�س يو�سف)
 ,كان �ض ��عيف من الناحية الفني ��ة والتقنية ,وتاه
ت�ص ��نيفه ب�ي�ن ان يك ��ون م�س ��رحيّة م�ص ��وّ رة ,او
فيل ��م عن م�س ��رحيّة ,ويف النهاية مل يجد له �ش ��كال
خا�صا به .الفيلم م�أخوذ عن م�سرحيّة (ت�ؤمر بيك)
ّ
ليو�سف العاين .اما يف فيلمه الثاين (�شايف خري)
فلم يكن اف�ض ��ل حاال من �س ��ابقه ,وبقي يعاين من
نف�س عيوب االول رغم انه حقق جناحا جماهرييا
جي ��دا ,لك ��ن ذلك ج ��اء ب�س ��بب اعتم ��اد الفيلم على
اغاين ورق�ص ��ات لبع�ض الفنان�ي�ن العرب .يف عام
1972حتقق جناح حممد �ش ��كري االول فنيا ,كان
ذل ��ك يف فيلم الظامئون عن رواية بنف�س اال�س ��م لـ
(عبد الرزاق املطلبي) .اذ اعتمد الن�ص ال�سينمائي
املكتوب بطريق ��ة جيدة لهذا الفيل ��م ,على الرواية
املكتوب ��ة با�س ��لوب �س ��ردي قريب جدا من ال�س ��رد
ال�سينمائي الذي �سيطر انذاك على ا�سلوب الك ّتاب
والروائي�ي�ن نتيج ��ة لق ��وّ ة ت�أث�ي�ر ه ��ذا الف ��ن على
الو�س ��ط الثق ��ايف العامل ��ي  ,وحقق الفيل ��م جناحا
فنيّا ا�ستطاع من خالله �شكري ان ي�ضع ا�سمه على
تل كونه ح�ص ��ل عل ��ى جائزة النقاد ال�س ��وفيت يف
مهرج ��ان مو�س ��كو بالرغم من االنتق ��ادات الكثرية
الت ��ي وجّ ه ��ت ملو�ض ��وع الفيل ��م ال ��ذي يتحدث عن
الظم�أ والعط�ش يف بلد وادي الرافدين وال�س� ��ؤال

كان :اين الرافدين من كل هذا ؟.
ع ��ام  1979عاد �ش ��كري م ّرة اخرى لع ��امل الرواية
وحتديدا لرواية (القمر واال�سوار) لـ (عبد الرحمن
جمي ��د الربيع ��ي) ومت الت�ص ��رف فيه ��ا لدرج ��ة ان
الكات ��ب الربيعي كثريا ماذكربان فيلم (اال�س ��وار)
وهو الفيلم الذي اخرجه �ش ��كري ع ��ن روايته تلك
الينتم ��ي لعامل الن� ��ص الذي كتبه ه ��و ,لكن الفيلم
جاء بتقنية متطورة عن �سابقتها,ومت التعامل مع
ال�شخ�صيّات املكتوبة با�سلوب �سينمائي ت�شابكت
فيه تقنيات ال�سينما مع الن�ص املكتوب لينتج ن�صا
مرئي ��ا متطورا �ص ��نع لنف�س ��ه �ض ��رورة ح�ض ��وره
مرئيا ,حتركت فيه الكامريا ,وتعاون التكوين مع
امليزان�س�ي�ن ,وكان حلركة املجال �ضرورة تعادلها
احلرك ��ة داخ ��ل املج ��ال ,ومل يتقيّد الفيل ��م بالن�ص
املكتوب لكنه ا�ستند اىلن�ص مرئي جديد ا�ستطاع
ان يخلق بنية �س ��ينمائية ك�شفت عن �سبب طرحها
به ��ذا الو�س ��يط الذي تختلف و�س ��ائله وو�س ��ائطه
وعنا�ص ��ره عن الو�س ��يط الروائي .ح�ص ��ل الفيلم
على ال�س ��يف الذهبي يف مهرجان دم�ش ��ق منا�صفة
مع املخرج التون�سي املهم (ر�ضا الباهي) .
ا�س ��تطاع ه ��ذا الفيل ��م ان ير ّك ��ز ا�س ��م املخ ��رج يف
ذهن امل�س� ��ؤولني .انتظر �ش ��كري ان يتقدّم خطوة
اخ ��رى لكنه تراجع كث�ي�را يف فيلم تن ��اول حكاية
م ��ن حكاي ��ات احل ��رب العراقي ��ة االيرانية ا�س ��مه
(امله ّم ��ة م�س ��تم ّرة ) ,اذ جاء هذا الفيلم بائ�س ��ا ف ّنيا
تداخلت فيه البنية الت�سجيلية مع البنية الروائية
لبن ��اء فيلم روائي لي�س له �ش ��كل م�ؤث ��ر ,والنتماء
ا�سلوبي اىل اي من اال�شكال املدر�سية او النظرية
,رغ ��م قوّ ة مو�ض ��وع الفيلم �س ��ينمائيا,فمثل هكذا
موا�ض ��يع تو ّف ��ر للمخ ��رج افاق ��ا جمالي ��ة قوامه ��ا
امل ��كان ال ��داليل املفت ��وح وتداخ ��ل االزمن ��ة الت ��ي
يعي�ش ��ها الطياربع ��د ان �س ��قطت طائرت ��ه بار� ��ض
الع ��دو املفرت� ��ض ,وم�س�ي�رته الطويلة وامل�ض ��نية
للو�ص ��ول اىل الوطن.ج ��اء الفيل ��م ببن ��اء احادي
اجلان ��ب الميتل ��ك �س ��بال لط ��رح بالغية ال�ص ��ورة
والتعب�ي�ر ,اذ مل جن ��د اختالف ��ا ب�ي�ن ان يحكي لك
الط ّي ��ار حكايت ��ه ,ع ��ن ان تظه ��ر يف فيل ��م مرئ ��ي
يق�ت�رح �ص ��ورا وتكوين ��ات وعقد وحل ��ول تنتمي
اىل بالغة التعبري يف ال�س ��ينما.ثم جاءت اخلطوة
االخطر واال�ص ��عب ملحمد �ش ��كري حينما ر�صد له
مبال ��غ قدره ��ا ( )30ملي ��ون دوالر وممثلون كبار
امثال (اوليفر ري ��د وجيم�س بوالم وهيلني ريان)
,ومدير ت�ص ��وير يعترب من اف�ضل مدراء الت�صوير
يف الع ��امل هو(ج ��اك هيلديارد) ال ��ذي عمل افالما
كبرية مع املخرج (ديفيد لني ) وح�صل على العديد
م ��ن جوائز االو�س ��كار,ودارت ال ��ة العر�ض لتعلن
عن فيلم(امل�س� ��ألة الكربى) الذي يتحدث عن ثورة
الع�شرين يف العراق .
اغف ��ل الفيل ��م م ��ن حي ��ث املو�ض ��وع الكث�ي�ر م ��ن
اجلوان ��ب التاريخي ��ة ا�ض ��افة اىل ان ��ه مل ينج ��ح

يف ّ
توخ ��ي احل ��ذر م ��ن ال�س ��قوط يف ر�س ��م بع�ض
امل�ش ��اهد الت ��ي اراد ان يفتخ ��ر فيه ��ا الفيل ��م ,لك ��ن
حدث العك�س ,كما يف م�ش ��هد مقتل القائد (جلمان)
حينم ��ا اختب�أ ولدا ال�ش ��يخ �ض ��اري وهما يحمالن
البن ��ادق ليمطرا جلمان ب�س ��يل م ��ن االطالقات عن
بع ��د ,اعانهم ��ا والدهما �ض ��اري ال ��ذي �أجهز عليه
بال�س ��يف وهو جريح  ,فجاء امل�شهد غدرا ومتثيال
باجلري ��ح بعد ان اراد له ان يكون فعال بطوليا من
ال�ش ��يخ �ضاري .كما ان مواقع الكامريا يف م�شاهد
املعارك بني الثوار واملحتل مل يكن م�ساندا للثوار,
اذ ج ��اء معبرّا عن قوة �س ��اندة لقوة االحتالل على
الثوار ,بعد ان حتولت الكامريا لتكون وجهة نظر
للمحتلني وو�س ��يلة لدفعهم والق�ض ��اء على الثوار
,و�س ��اهمت يف الهج ��وم عل ��ى الث ��وّ ار م ��ع املحتل
حينم ��ا تب ّنت موق ��ف املتلقي ووجه ��ة نظره .كثري
من االعرتا�ض ��ات على هذا الفيلم رغم انه احتوى
على �ص ��نعة �س ��ينمائية جيدة ,و�أثب ��ت الفيلم قوّ ة
و�س ��يطرة �ش ��كري عل ��ى كادر �ض ��خم م ��ن الفنيني
واملمثليني العامليني ,لكن الر�س ��الة مل تكن ل�ص ��الح
الث ��وّ ار الفتق ��ار الفيل ��م اىل فه ��م كيفي ��ة التعام ��ل
م ��ع بع� ��ض عنا�ص ��ر اللغ ��ة ال�س ��ينمائية يف منجز
�س ��ينمائي تاريخ ��ي لث ��وار ث ��ورة الع�ش ��رين ,بل
ان ��ه كان يف كث�ي�ر من االحيان يظه ��ر وك�أنه يخلق
التربيرات للمحتل م�س ��تغال يف ذل ��ك الثقة املطلقة
بال ��كادر االنكلي ��زي الذكي الذي الي�س ��يء لنف�س ��ه
اوبلده مهما كان,
بالتع ��اون م ��ع تقن ّي ��ة الكتاب ��ة الت ��ي كان ��ت يف
اف�ض�ل��أحوالها حمايدة ,ويف احي ��ان كثرية كانت
�ض ��د اله ��دف او الغاي ��ة م ��ن الفيلم .الفيلم ح�ص ��ل
على جائزة اف�ض ��ل خم ��رج يف مهرجان لندن .بعد
ه ��ذا الفيل ��م كانت خط ��وات الفالم ف�ش ��لت ف ّنيا يف
اغلبه ��ا منه ��ا فيل ��م (الفار� ��س واجلبل) ال ��ذي بني
على �سيناريو �ضعيف ال تتوافر فيه معايري تنتمي
لعامل ال�سينما القادر على ترجمة مامكتوب� ,شرط
ان حتمل املادة املكتوبة بني طيّاتها افق ميكنها ان
تعبرّ عن امل�ضمون با�ش ��كال تزاحم بل تتفوق على
امل�ض ��مون كي تخلق م�ض ��امني تتالف مع بع�ض ��ها
ل�صناعة فخامة لال�سم واحلبكة واحلل الذي ميثل
غاية او مطلوبا او بنية خا�صة ناجتة من ا�شتغال
عنا�ص ��ر الن�ص املكت ��وب لتنتج (الفار�س ��واجلبل)
وه ��و ا�س ��م الفيلم.بع ��د ذل ��ك كان فيل ��م (عرو� ��س
من ��ديل ) ال ��ذي يتناول مو�ض ��وع العرو� ��س التي
ب�ت�رت يداه ��ا يف ليل ��ة زفافه ��ا يف انفج ��ار مدينة
منديل .وهو مو�ض ��وع يف غاي ��ة اجلمال والروعة
,ول ��ه ت�أثري كبري عل ��ى املتلقي ,وفي ��ه كل مقومات
جمالي ��ة حتويله اىل ن�ص �س ��ينمائي ي�س ��تطيع ان
يح ��وّ ل املو�ض ��وع اىل انتفا�ض ��ة جماهريية كربى
باجت ��اه الهدف لو بني بطريقة تنتمي اىل الكارثة
االن�سانية التي حدثت لفتاة كانت امنيتها ان ت�ضع
يدها بي ��د زوجها لكن احلرب �س ��رقت منها ا�س ��عد

حلظ ��ة يف حياته ��ا وب�ت�رت يديها.ال ��ذي حدث ان
الفيل ��م تغافل املو�ض ��وعة االن�س ��انية يف كثري من
االحيان ليتجه اىل البنية االعالمية التي التتعدى
كونها خرب يف �صحيفة م�ؤثر.
ومل يخل ��و الفيل ��م م ��ن بع� ��ض اال�ض ��اءات يف
ال�س ��يناريو واملونت ��اج والتمثي ��ل لكن ��ه ج ��اء يف
جممل ��ه دعائي ��ا ين ��درج �ض ��من االف�ل�ام التعبو ّي ��ة
القا�ص ��رة ,مل ي�س ��اهم املخرج فيه ببناءاطر او قيم
ترتقي باملو�ض ��وع اخراجيا اىل م�صاف معاجلات
موا�ض ��يع بهذه االهمية ب�شكل �سينمائي وا�سلوب
ينتم ��ي اىل ذات املخرج ,وقوّ ة خياله التي ميكنها
ان تقرتح م�س ��تويات دا ّلة لكل عن�ص ��ر من عنا�صر
اللغ ��ة ال�س ��ينمائية ,ج ��اء الفيل ��م وك�أن ��ه ملخ ��رج
ح ��ريف يط ّب ��ق مامطل ��وب من ��ه ب�أق ��ل ماميكن من
اخل�سائر .م ّرة اخرى اقرتب �شكري من املوا�ضيع
التاريخي ��ة يف فيل ��م (امللك غ ��ازي ) الذي جنح يف
جوان ��ب واخفق يف اخ ��رى ,اذ انه اهت ��م يف بناء
بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات �,شخ�ص ��ية ن ��وري ال�س ��عيد
�أمنوذج ��ا ,و�أهم ��ل اخرى ظ ّن ��ا منه ان �شخ�ص� �يّة
البطل حينم ��ا يكون بنا�ؤها قويّا� ,س ��يكون الفيلم
حينها يف اعلى م�س ��تو  ,ون�س ��ي ان ال�شخ�ص ��يات
ال�س ��اندة يج ��ب ان متتل ��ك �ض ��رورات لوجوده ��ا
داخل بنية الفيلم �,ض ��رورات درامية ال �ضرورات
تاريخي ��ة فق ��ط ,وان ق ��وّ ة ال�شخ�ص ��يات يجب ان
يك ��ون بناءه ��ا طرديا كي ي�س ��اند بعظه ��ا البع�ض
وتك ��ون جمي ��ع امل�ش ��اهد بق ��وة ابطاله ��ا ال بقوّ ى
ابطال الفيلم .
وب�ي�ن هذه االف�ل�ام جاءت بع�ض التج ��ارب الف ّنية
التي مل تتفوّ ق على �س ��ابقتها كم ��ا يف( اللعبة) عن
رواي ��ة ليو�س ��ف ال�ص ��ائغ .كذل ��ك يف فيل ��م (عر�س
عراق ��ي ) ,اىل ان ج ��اءت جتربته االخرية يف فيلم
(االوجاع وامل�س ��رات) ع ��ن رواية لف� ��ؤاد التكريل
و�س ��يناريو لثام ��ر مهدي .ح ��دث له ��ذا الفيلم مامل
يح ��دث لفيل ��م اخ ��ر اذ مت حج ��زه يف اي ��ران من ��ذ
اك�ث�ر م ��ن اربع �س ��نني ال�س ��باب مادية مل ت�س ��تطع
دائرة ال�س ��ينما توفريها رغم انها �صرفت اكرث من
ملي ��ون دوالر على انتاجه .ولد حممد �ش ��كري عام
1937يف راوندوز,در� ��س ال�س ��ينما يف لندن .بد�أ
مونتريا وم�ص ��ورا يف �ش ��ركة نفط الب�ص ��رة التي
كان ير�أ�سها املنتج الربيطاين (جون �شريمان) يف
ق�سم املونتاج ,وار�سلته ال�شركة اىل لندن الخراج
فيل ��م عن الطلب ��ة العراقيني يف لن ��دن وهناك عمل
م�ص ��ورا وم�ساعد مونتري وم�ساعد خمرج يف عدد
من االفالم الربيطانية.
وحينم ��ا عاد ق ��ام مبونتاج افالم (نبو خذ ن�ص ��ر )
لكام ��ل الع ��زاوي ,وفيل ��م (عرو�س الف ��رات) لعبد
الهادي مبارك .عاد اىل لندن عام  1959وبقي ثالث
�س ��نوات عمل خاللها م�ساعد خمرج يف فيلم(القط
والف�أر) لبول روثا ,وفيلم (الرولز رويز)النتوين
ا�س ��كويث .وت ��د ّرب يف �س ��توديو (�أمغ ��ول) الذي
كان ينت ��ج افالم(روب ��ن هود) ثم يف �ش ��ركة (فيلم
هاو� ��س) ث ��م يف �ش ��ركة االنتاج العرب ��ي التي كان
يديرها املخرج( �ص�ل�اح ابو �سيف) وبعدها انتقل
اىل م�ص ��لحة ال�س ��ينما وامل�س ��رح العراقي ��ة حي ��ث
اخ ��رج ( )45فيلما وثائقيا اولها فيلم (الفي�ض ��ان)
عام , 1945واخرها فيلم(بالد مابني النهرين) عام
. 2004وله ( )13فيلما روائيا  ,واربعة م�سل�سالت
(ال�س ��رداب ,احلب ايهاالوج ��ه الغريب)(,حكايات
املدن الث�ل�اث) .وفيلمني ق�ص�ي�رين (ورطة)1970
,و(ال�ش ��تاء املر). 1973كتب كت ��اب واحد بعنوان
(لغة ال�س ��ينما يف لغة ال�سينما).وكتبت عن اعماله
بحوث ودرا�س ��ات ور�س ��ائل ماج�ستري,وكتب عنه
الناقد مه ��دي عبا�س كتابا جميال (عراب ال�س ��ينما
العراقية).م ��ازال حمم ��د �ش ��كري يق ��ر�أ ويكت ��ب
ّ
ويح�ض ��ر لفيل ��م جديد عن �س ��يناريو لعلي
ويحلم
�صربي .حتية للرجل الذي اليكل وال ميل من حب
ال�سينما حممد �شكرى..

محمد شكري جميل:

السينما"
السينما هي لغة ّ
"لغة ّ
د.سناء الشعالن
دائم� � ًا عندم ��ا نقف وجه ًا لوجه �أم ��ام املبدعني الكبار ال
ي�س ��عنا �إ ّال �أن نعج ��ب م ��ن قدرتهم العمالق ��ة على جعل
احلي ��اة �أجمل،وعل ��ى خل ��ق ال ّن ��ادر والب ّن ��اء والأزيل
م ��ن غب ��ار الوجود ومن مبع�ث�ر الأفكار وال ��ر�ؤى ومن
حطام القبح،هذا بال ّتحديد ما يهبهم ا�ستحقاق اخللود
والتف ّرد وال ّريادة،وهي قدرتهم الإن�سانيّة القادرة على
خلق مالمح حياتيّة خالبة بديعة تعطي الإبداع ال ّنادر
واالبتكار املبهج الذي يجعل كوكب الأر�ض مكان ًا قاب ًال
لوهب احلياة واال�س ��تمراريّة والفرح الغائب املن�شود
للإن�سانيّة جمعاء.
يف العا�ص ��مة الأردن ّي ��ة عم ��ان يف رابط ��ة الكت ��اب
الأردنيني كان اجلميع على موعد مع الإبداع واجلمال
واالبتكار والدّه�ش ��ة مع املخرج الفنان العراقي الكبري
املخ�ض ��رم حممد �ش ��كري جميل،وذلك يف حفل توقيعه
لكتاب ��ه" لغة ال�س ��ينما هي لغ ��ة ال�س ��ينما" على هام�ش
ندوة له ع ��ن الكت ��اب �أدارها الإعالم ��ي العراقي جميد
ال�سامرائي،و�ش ��ارك يف حواريتها نخبة من احل�ضور
ّ
الأكادمييني والفنانني والإعالميني.
ودارت احلوارية على الفكرة الرئي�س ��ة يف هذا الكتاب
الت ��ي ّ
تتلخ� ��ص وفق ما قال ��ه حممد �ش ��كري جميل يف
�ص ��فحة  9من ��هُ ":خلق ��ت ال�س ��ينما لت�س ��جّ ل احلرك ��ة
اخلارجيّة للأ�شياء واحلركة الدّاخلية للحدث،وكالهما
ي�ؤ ّل ��ف م ��ع ف�ت�رة الر�ؤي ��ا وعوام ��ل الإيقاع...تتط ّل ��ب
�ص ��ناعة ال�س ��ينما �أي فلم فكر الفنان ال�س ��ينمائي الذي
يفه ��م معنى اللغة ال�س ��ينمائيّة ويتق ��ن تنفيذها،وكذلك
الب� � ّد ل ��ه�-أيّ املخ ��رج� -أن يعل ��م �أنّ الفل ��م يتك ��وّ ن من
عنا�ص ��ر ثالثة هي املو�س ��يقى ّ
وال�ش ��عر والعم ��ارة �أيّ
البناء،و�أي�ض� � ًا م ��ن ال ّتجربة يف معاي�ش ��ة احلياة التي
تعادل جتربته ال�س ��ينمائيّة لتكون عينة نافذة اللتقاط
وال�صوت مع ًا".
ال�صورة ّ
ّ
وقد حمل الكتاب �شعار الفنان حممد �شكري جميل يف
احلياة،وهو ّ
ال�صفحة الأوىل من
ال�شعار املثبت على ّ
ال ّرواية " �إنيّ �أرى من �أجل �أن �أرى بال ّروح والعقل
مع ًا".وقد متو�ضع ال�ك�ت��اب يف حم��اور عدّة،منها:
ال�سينما يف البالد العربية،والأوربيون
املدخل �إىل ّ
والأمريكيون،ومن �أر�شيف ال�سينما العربيّة،وال�سينما
ال ���ّ�س��ور ّي��ة،وال �� �س �ي �ن �م��ا يف اجل��زائ��ر،وال �� �س �ي �ن �م��ا

يف ت��ون ����س،وال �� �س �ي �ن �م��ا يف ل�ي�ب�ي��ا،وال���س�ي�ن�م��ا يف
الكويت،وال�سينما يف العراق،والإنتاج ال�سينمائي
العربي �إىل �أي ��ن؟،و�أف�ل�ام احل��رب وخم��رج��وه��ا�،إىل
جانب التع ّر�ض بالتحليل لكثري من الأف�لام العربية
ّ
ال�شهرية.
وم ��ن ي�س ��مع الفن ��ان املخ ��رج الكب�ي�ر حمم ��د �ش ��كري
ال�س ��ينما ي ��درك كيف
جمي ��ل وه ��و يتحدّث عن �س ��حر ّ
يعي� ��ش املب ��دع لأجل ف ّنه ور�س ��الته،وكيف ي�ص ��بح ف ّنه
�س ��ببه الأهم للحياة واال�س ��تمرار والعط ��اء على ال ّرغم
م ��ن املعيقات ك ّلها،فن�ؤمن متام ًا ب�س ��حر ال�س ��ينما التي
عاقرها طوال حياته معاقرة العا�ش ��ق الولهان،ون�س� � ّلم
بقول ��ه اخلتام ��ي يف �آخ ��ر كتاب ��ه يف �ص ��فحة 152
حي ��ث يقول ":من ب�ي�ن جميع الفنون املعا�ص ��رة تبقى
ال�س ��ينما ه ��ي الأكرث �إخ�ض ��اع ًا للتمحي� ��ص والتدقيق.
ّ
لقد جاوز عمر ال�س ��ينما الآن �أكرث م ��ن قرن من ال ّزمان
ونقد الأفالم ال�س ��ينمائيّة م ��ازال يواكبنا منذ �أكرث من
ن�صف قرن،وخالل العقد املا�ض ��ي حيث غمرتنا الكتب
واملجالت وال�ص ��حف بتعليقاتها على الأفالم.وعليه قد
يخال املرء �أ ّنه يجب �أن منلك الآن �إدراك ًا جيد ًا ملقومات
ال�سينما اجلماليّة".
ّ
ال�س ��ينما" ه ��و دفقة
�ة
�
غ
ل
�ي
�
ه
�ينما
ال�س �
ّ
كت ��اب " لغ ��ة ّ

جمال ّي ��ة وتقني ��ة خربات ّي ��ة من خمرج عربي خم�ض ��رم
ال�س ��ينما يف وثيقة
�أراد �أن يق� �دّم خال�ص ��ة جتربته مع ّ
كتابيّة تكون مرجع ًا ّ
لكل ال ّنا�شئة بعده ال�سيما يف حقل
الإخراج،وهي مبادرة رائدة ت�ستحق الثناء عليها،كما
ت�ص ��لح لتك ��ون �إمنوذج ًا لفك ��رة تقدمي اخل�ب�رة مكثفة
يف وثائق من�ش ��ورة تغني املكتبة العربية ال�سينمائيّة
ب� ّ
�كل فريد و�أ�ص ��يل.مع الأخذ بعني االعتب ��ار �أنّ حممد
�ش ��كري جميل ق� �دّم جتربته على ال ��ورق ّ
وظل اجلانب
التقني،وه ��و الأهم،يف جوف الف ��را�،أيّ �أنّ عظمة هذا
الورقي،بل
الفن ��ان ال ميكن �أن ت ��درك من خالل كتاب ��ه
ّ
ال�س ��ينمائي الذي يقدّم عرب ح�صيلته
من خالل منجزه ّ
يج�س ��دها مهم ��ا
أن
�
�ى
�
ل
ع
�ورق
�
ل
ا
الإخراجية،ويعج ��ز
ّ
اجته ��د حمم ��د �ش ��كري يف ذلك،وه ��و من ُخل ��ق ليكون
خمرج� � ًا ال كاتب� � ًا بطبيع ��ة احلال.وتبقى لغة ال�س ��ينما
ال�س ��ينما على ح� � ّد تعبريه،وه ��ي ال ُتعاين �إ ّال
ه ��ي لغة ّ
عرب �شرفو على العمل ال�سينمائي ال عرب �سطور ورقيّة
عمياء عاجزة عن �ص ��نع وجت�س ��يد م�شهد مرئي حركي
واحد يف لقطة �س ��ينمائيّة ما.ولذل ��ك �إن ك ّنا تفخر بهذا
املنج ��ز الكتابي�،إ ّال �أ ّننا ن�ؤمن �أنّ عظمة حممد �ش ��كري
جمي ��ل تتج ّل ��ى يف حرفت ��ه ال�س ��ينمائية ع�ب�ر رحلت ��ه
ّ
الطويلة والغنيّة يف هذا ال�ش�أن.
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فيلم جميل أسمه ..محمد شكري جميل
علي حسين
ل�س ��نوات كن ��ت �أتجن ��ب االقتراب من ��ه وحين ن�ش ��رت في
بداي ��ة الثمانينيات �سل�س ��لة من الحوارات مع م�س ��رحيين
وت�ش ��كيليين و�س ��ينمائيين  ،ل ��م يخط ��ر في بال ��ي يوم ًا �أن
�أ�ض ��ع محمد �ش ��كري جميل �ض ��من القائمة  ،فقد كان �أ�سهل
علي �أن اقتحم مر�س ��م فائق ح�س ��ن و�أحاوره من �أن اقترب
من من�ضدة محمد �شكري جميل في كافتريا دائرة ال�سينما
والم�س ��رح  ،حيث كان يب ��دو لمن ينظر �إلي ��ه رجل عبو�س
 ،عين ��اه ت ��دوران في المكان  ،وجهه يحمل معه ال�ش ��رود..
�ش ��كله ب ��دا لي �س ��اخر ًا وج ��اد ًا في الوقت نف�س ��ه  ،وت�ش ��اء
ال�ص ��دف ذات يوم �أن التقي محمد �شكري جميل في مدخل
دائرة ال�س ��ينما والم�سرح  ،فقلت لنف�س ��ي لأت�شجع و�أطلب
من ��ه �إجراء حوار  ،وكان هذا اللقاء بداية ل�ص ��داقة امتدت
على مدى �أربعين عام ًا بنف�س المحبة والتوهج ا�س ��تطعت
م ��ن خالله ��ا �أن اكت�ش ��ف عالم جميل ا�س ��مه محمد �ش ��كري
جميل  ،كان ال�س� ��ؤال الأول الذي وجهته له �آنذاك  :من هو
محمد �شكري جميل ؟!
وكان ��ت �إجابته هادئة وهو يقول � :أنا �إن�س ��ان �أحيا داخلعل ��ب كبي ��رة م ��ن ال�ش ��رائط التي �ص ��ورتها و�أحف ��ظ لقطة
�ص ��غيرة فيه ��ا  ،حي ��ث �أودعت نف�س ��ي في كل الأف�ل�ام التي
�أخرجتها
كان هذا الجواب مدخ ًال التعرف على عالم فنان كبير ي�صر
�أن يقيم ب�ش ��كل دائم في ال�سينما حيث يختلط عنده الذاتي
بالمو�ض ��وعي ..الواق ��ع بالوه ��م ..المرئ ��ي بالالمرئ ��ي..
الوا�ض ��ح بالغام�ض..الك ��ذب بالحقيقة ، ..ه ��ذا االختالط
العجي ��ب ال ��ذي ينقيه الفن ��ان ب ��ر�ؤاه ليزيح عن �أب�ص ��ارنا
غ�ش ��اء ثقاف ��ة الظالم ويطلقن ��ا برفرفة �أحالمنا في ع�ص ��ب
ثقافة العين..هذا الكائن المعذب ،القلق ،الم�س ��هد ،العنيد،
المكاف ��ح ،المتم ��رد ،الأريح ��ي ،يكفيه �أنه لم ي�س ��ع الى رفد
�أيامن ��ا بافالمه العذبة فح�س ��ب بل �إنه �س ��عى الى �أن يجمل
لنا هذه الأيام.
ما يقرب من ال�س ��بعين عام ًا في ال�س ��ينما هو الزمن الممتد
م ��ن �س ��نة  1953حين و�ض ��ع محمد �ش ��كري جمي ��ل �أولى
خطوات ��ه ف ��ي ه ��ذا العالم العجيب ليعمل م�س ��اعد م�ص ��ور
ف ��ي الوح ��دة ال�س ��ينمائية التابعة ل�ش ��ركة نف ��ط العراق..
ن�ص ��ف قرن ه ��و عمر تجربت ��ه الفنية وعمر �أ�س ��لوبه وهي
زمن ��ه الخا�ص حين يمت ��زج الفن بالحياة وهذا ماتك�ش ��ف
عنه �أعمال محمد �ش ��كري الذي يقيم في التاريخ كونه �أحد
أفالم ا�ستطاعت �أن
�أهم رموز ال�سينما في العراق من خالل � ٍ
تقدم لنا الما�ض ��ي باندفاعها الحر باتجاه الم�س ��تقبل ،و�إذا
كان الأ�س ��لوب وح ��ده يمنح الفنان فر�ص ��ة البقاء والخلود
ف�أن محمد �شكري جميل من �أحر�ص فنانينا على �أ�سلوبيته
التي جعلت منه واحد ًا من �صناع ال�سينما العربية
لي�س �س ��ر ًا �أن محمد �ش ��كري جميل �سينمائي قبل �أن يكون
�أي �ش ��يء �آخر ..ويروي �إنه �ش ��غف بالفن ال�سابع منذ كان
في �سنواته الأولى فهو ينتمي عائلة ت�ضم مترجم ًا ور�سام ًا
وقد ع ّلمته هذه العائلة �أن ال�س ��ينما هي �أكثر الفنون تقدم ًا
النه ��ا لغة تعتم ��د على �إع ��ادة تركي ��ب ال�ص ��ور الموجودة
أحب ال�ص ��ور والر�س ��م واالل ��وان ودفعه حبه
في الحياةّ �..
للتوجه �صوب معهد الفنون الجميلة الذي لم يكن �آنذاك قد
فتح فرع ًا لل�س ��ينما والن همه كان في التواجد بالمعهد فلم
يجد منا�صا من ان يدخل ق�سم الغناء والمو�سيقى وفي هذا
الق�سم در�س تقنيات ال�صوت لمدة عام ليغادر بعدها المعهد

ليعمل في الوحدة ال�س ��ينمائية ل�شركة نفط العراق م�ساعد
م�ص ��ور وقد تحدث ع ��ن تلك البداية قائ�ل ً�ا " :كانت تجربة
قا�سية حين خرجت في اول يوم ت�صوير انتابني اح�سا�س
بج�سامة العمل وذلك لثقل ماكنت احمل من االت الت�صوير
خ�صو�ص� � ًا ان الت�ص ��وير كان لأ�ش ��ياء ب�س ��يطة اعتيادي ��ة
ولكنني �س ��رعان ما�ش ��عرت ب ��ان العمل الحقيق ��ي يبد�أ من
هنا" ف ��ي عمله هذا يكت�ش ��ف �أن المونتاج ه ��و الأقرب الى
نف�س ��ه ومزاجه وهو �أي�ض ًا ع�صب الفيلم ال�سينمائي فيقرر
�أن يدر� ��س تقني ��ات هذا الفن وكل مايتعلق به في�س ��افر الى
انكلترا ليلتحق في معهد التكنيك ال�سينمائي..العام 1958
تبد�أ مرحلة جديدة من حياته حين تتاح له الفر�صة لإنجاز
�أول فيلم له..وكان فيلم ًا ق�صير ًا �صور فيه انطباعات طالب
عراقي ف ��ي لندن مدته ع�ش ��رون دقيقة كتب له ال�س ��يناريو
و�ص ��وره..الفيلم دف ��ع ب�إ�س ��اتذة في المعهد لأن ير�ش ��حوه
للعمل مونتير ًا في �ستوديوهات (امفيل وبايندو)..
ف ��ي العام  1961ينهي درا�س ��ته في لندن ليع ��ود الى بغداد
ويلتح ��ق بالعمل ف ��ي م�ص ��لحة ال�س ��ينما والم�س ��رح التي
ت�ش ��كلت حديث ًا وكان ير�أ�س ��ها الفنان يو�س ��ف العاني الذي
يرتب ��ط معه والمخرج حمد جرجي�س في تنفيذ �أول �أفالمه
الروائية وهوفيلم " �أبو هيلة " المعد عن م�سرحية" ت�ؤمر
بيك" ليو�س ��ف العاني  ،لكن الفيلم الذي عر�ض عام 1962
لم ير�ض طموحات محمد �شكري جميل ولم تغره �إطراءات
ال�ص ��حافة و�إقب ��ال الجمهور على الفيلم فق ��د كان يعتقد �أن
ال�س ��يناريو الذي كتبه يو�س ��ف العاني يخلو م ��ن �أية قيمة
درامي ��ة ..الإح�س ��ا�س بالف�ش ��ل يدفعه الى االن�ص ��راف الى
�إخراج مجموعة من الأفالم الوثائقية حتى ي�أتي عام1969
ليخو� ��ض تجربته الثانية وهي " فيلم �ش ��ايف خير " الذي
و�ض ��ع له ال�سيناريو عن ق�ص ��ة لجميل الجبوري وك�سابقة
لم يرق الفيلم لمحمد �شكري وعدّه مرحلة فا�شلة جديدة في
حياته لم ينته منها �إال بعد �أن قدم " الظامئون" عام 1972
والذي القى نجاح ًا كبير ًا و�إقبا ًال جماهيري ًا ذ ّكر المتابعين
لل�س ��ينما با�صداء فيلم �س ��عيد افندي ..فالظامئون ب�صدقه
وب�س ��اطته ترك �أثر ًا اليمحى في النف�س وقد ح�ص ��د الفيلم
جائ ��زة النقاد في مهرجان مو�س ��كو الثاني..في الظامئون
ي�س ��توفي محمد �ش ��كري جميل اقتداره كمخرج �سينمائي
في�س ��عى ف ��ي ال�س ��نوات التي بعده ��ا لأن ي�ص ��نع فيلم ًا عن
الأح ��داث التي م ّرت ف ��ي العراق في مرحلة الخم�س ��ينيات
ويج ��د �ض ��التة ف ��ي �س ��يناريو �ص ��بري مو�س ��ى المعد عن
رواي ��ة لعبد الرحمن مجيد الربيعي ليقدم عام 1979فيلمه

الأ�س ��وار الذي من ��ح الجائزة الذهبية في مهرجان دم�ش ��ق
ال�س ��ينمائي ع ��ام 1979وكان ��ت لجن ��ة التحكي ��م برئا�س ��ة
الكاتب ال�ش ��هير جنكيز ايتماتوف الذي و�صف الفيلم بانه
يب�ش ��ر بوالدة �سينما عربية جديدة من خالل لغة �سينمائية
واعية..بعد اال�س ��وار يبد�أ محمد �شكري مرحلة جديدة في
�أفالم كبيرة..الم�س�ألة الكبرى..الفار�س والجبل..اللعبة..
المل ��ك غ ��ازي وانته ��اء بالم�س ��رات والأوجاع رائع ��ة ف�ؤاد
التكرلي .
ا�صطبغت �أفالم محمد �شكري جميل بوعيه لأ�سئلة الواقع
االجتماعي وال�سيا�س ��ي فتميز كواحد من �ص ��انعي الفيلم
ال�سيا�س ��ي ف ��ي ال�س ��ينما العربي ��ة " ..ال�سيا�س ��ة والواقع
االجتماع ��ي تدخالن في تكويني ال�س ��ينمائي" هكذا يقول
محم ��د �ش ��كري وهك ��ذا نجد افالم ��ه تحتوي عل ��ى خطاب
�سيا�س ��ي وا�ض ��ح دون ت�ض ��حية بالجانب الفني لم�صلحة
الخط ��اب ال�سيا�س ��ي ..وتهت ��م افالم ��ه بالواق ��ع باعتباره
مادة للدراما ال�سينمائية ومو�ض ��وعا �سيا�سيا واجتماعيا
وت�س ��تند هذه االفالم في بنائها الى البن ��اء الفني المحكم
 ،فال الت�ض ��حية بالمو�ض ��وع وقيمت ��ه والمحاولة تجريبة
�ش ��كلية فارغة ..ونجد ابطال افالم ��ه يحققون ذواتهم من
خ�ل�ال ارتباطه ��م بالمجتمع  ،فهم مدفوعون ومحر�ض ��ون
ب�س ��ببه لذا فانهم يثي ��رون الق�ض ��ايا االجتماعية من خالل
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خطاب مفتوح على التزام ان�س ��اني ف ��ي التعامل والت�أكيد
على التوا�ص ��ل والحميمية في ط ��رح العالقات بين النا�س
من جهة وبين النا�س والحدث والق�ضية من جهة اخرى..
وهو ي�ؤمن بان ال�س ��ينما هي تعبير عن الم�شاعر الجميلة
وان المخرج ال�سينمائي انما ي�صور روحه في افالمه ففي
ال�س ��ينما ن�شم رائحة اال�شياء وطعم الحياة وهو يدرك ان
روعة ال�سحر في ال�سينما تكمن في اللعب بالزمن كعن�صر
ا�سا�س ��ي ورئي�س ��ي في التركي ��ب الدرامي وله ��ذا فهو بعد
تجرب ��ة اكثر من �س ��تين عاما يدرك ان ��ة كان محظوظا في
انتق ��اء مو�ض ��وعاته والتي �ش ��كل التاريخ ج ��زء ًا اليتجز�أ
منها فمن خالل التاريخ يبحر ال�صطياد الحقائق..
من بي ��ن �أفالم محمد �ش ��كري العديدة �س� ��أتوقف عند فيلم
(الظامئ ��ون) كون ��ه �أول فيل ��م عراق ��ي يق ��دم �شخ�ص ��يات
واقعي ��ة تواج ��ه �ص ��راع ًا م�ض ��اعف ًا .فه ��ي تق ��اوم الوق ��ع
االجتماع ��ي المتخل ��ف من جانب ومن جان ��ب �آخر تواجه
الطبيعة القا�سية التي تعطلت ب�سبب الجفاف الذي �أوقف
كل �ش ��يء ول ��م يبق �س ��وى الموت يقول محمد �ش ��كري �إن
الرواي ��ة �أثرت فيه عند قراءته ��ا " فالمرة الأولى التي اقر�أ
فيه ��ا رواية ت�ص ��ور �ص ��راع الإن�س ��ان مع الطبيع ��ة وكان
المطل ��وب مني �أن �أبحث عن كاتب لل�س ��يناريو ي�س ��تطيع
�أن يعم ��م ج ��و الرواية و�شخ�ص ��ياتها بحي ��ث تلم�س واقع
المتفرج �أينما كان وفي الوقت نف�سه يحافظ على محليتها
وخ�صو�ص ��يتها" ويجد �ض ��الته في ثامر مهدي فهذا الناقد
والكات ��ب كان يخط ��و خطواته الأولى في ال�س ��ينما وكان
االمتح ��ان الأول ال ��ذي واج ��ه ثام ��ر مهدي كم ��ا �أخبرني،
ه ��و �أن رواي ��ة الظامئون عال ��م يموج بالحرك ��ة والحركة
فيها لي�س ��ت ع�ش ��وائية ب ��ل هي �ص ��راع محدد ي ��دور وفق ًا
لقواني ��ن فكر محدد وهو لهذا �ص ��راع واقع ��ي في الدرجة
الأولى التحرك ��ه بطوالت فردية زائف ��ة �أوحوادث مفتعلة
ولهذا �سعى كاتب ال�سيناريو والمخرج الى �أن يقدما فيلم ًا
يجمع بين ذاتية الإن�س ��ان وبين الح ��دث المليء بالحركة
وال�شخ�ص ��يات ..فنحن في الفيلم �أمام �شخ�ص ��يات تجمع
بين الب�س ��اطة والتعقيد ،فهي �شخ�صيات عادية الى درجة
غير عادية ..ولم يقت�ص ��ر عمل محمد �شكري في الظامئون
على ترجمة الرواية الى حركة م�س ��تمرة على ال�شا�ش ��ة بل
تعدى ذلك الى خلق حياة ت�ش ��د المتف ��رج ،وتعي�ش وتنمو
في م�شاعره وفكره مع ًا.

