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 شكر وتقدیر واجب
 هذا الكتاب لم یكن لیخرج إلى النور لوال الجهود التي قدمتها

 الزمیلة والصدیقة الناقدة الشابة  فاطمة نبیل
 في تفریغ المادة المسجلة والصیاغة األولیة والدعم الفني والمعنوي..

 
 خالص الشكر والمودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلمة..

أولى ألتلقى النحاس هاشم األستاذ أمام األولى للمرة جلست 2002 فبرایر             في
المواد مجموعة ضمن كانت والتي التسجیلیة السینما مادة في المقررة            المحاضرات
بجاردن السینما بقصر الحرة السینمائیة الدراسات دورة في كطلبة ندرسها            التي

 سیتي.

صیاغة أجل من علي وقع قد أختیاره أن هاشم األستاذ لي قال 2017 فبرایر                وفي
لألفالم الدولي األسماعیلیة مهرجان فعالیات ضمن بتكریمه الخاص          الكتاب
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 التسجیلیة والذي أسسه قبل أكثر من عشرین عاما.

ال لكنني علیه، اصبحت الذي الناقد عن كنته الذي الطالب تفصل سنة عشرة               خمسة
وروح المعرفة شغف لیكسوني أعود هاشم األستاذ أمام فیها أجلس مرة كل في               أزال

 التشوف التي كانت تحركني قبل مرور كل هذه السنوات.

أعود الذي الطالب مقعد على األستاذ لشكر مني متواضعة محاولة هو الكتاب              هذا
على إشارة هو الكتاب هذا كتبه، من واحدا قرأت أو حدیثه إلى استمعت كلما                إلیه
هام ابداعي منعطف تمثل التي أفالمه عوالم إلى الدخول في یرغب من لكل               الطریق

 وغیر مسبوق في تاریخ السینما التسجیلیة المصریة والعربیة على حد سواء.

ولكنني بیننا فیما متبادل حوار صورة في الكتاب متن یأتي أن األستاذ رغبة               كانت
الظل كاتب مثل الخلف في واقبع الصورة عن اتنحى أن قررت جلسات عدة               بعد
من تحمله فیما ولكن صیاغتها في لیست یدیه بین التي المادة قیمة أن یدرك                الذي
عن غنى ال تجربة عبر تشكلت التي الرؤى وخالصة والحكمة الفلسفة             رائحة

 دراستها لكل من یرغب في أن یطلق على نفسه ذات یوم مخرج تسجیلي.

على القسمة تقبل ال التي بالروح والنابض المتجدد األبداع عبق یحمل الكتاب              هذا
التي بیضون عباس اللبناني الشاعر كلمات سوى اجد ال ولهذا النسیان، أو              الفناء
الحوار تدوین في رغبته مخالفتي على العزیز ألستاذي مني كأعتذار هنا             اسوقها
الفنیة واألعترافات بل والرؤى والشهادات الوجوه مجموعة خالصته شكلت           الذي

 التي سوف تطالعونها في الصفحات القادمة ..

 "من أنا حتى أقف بین المنشدین ،
 صانعي النعال الذین جاءوا على خیول هزیلة من الوعر ،

 الحطابین الذین خنقوا بالكلس النیران الصغیرة ،
 صبیان الفرَّانین الذین أشعلوا في األحیاء المستدیرة أكیاس القش والخیش.. .

  الفالحین الذین حملوا نساءهم و أطفالهم على أكتاف الحمیر المسنة
 وعبروا تحت بدر الحقول  ودیانًا كالخدوش الجافة .

 من أنا ألدلكم على األحجار التي ولدنا علیها...
 حین كانت المدینة ترفع رأسها من البحر،

  تغذینا بالشمس والملح...
  وكانت المیاه تتناولنا من على صخورنا
 ونحن نتعلم الكلمات واألفكار كل یوم"
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الهواة الشبان من جماعة وبین بیني األول اللقاء كان 1959 عام سبتمبر 10 في "               
عندما وذلك النحاس، هاشم بینهم من وكان السینمائیة، والثقافة للسینما            المتحمسین

 قدمت ندوة الفیلم المختار "النائب العام" في حدیقة قصر عابدین...

حتى تعمل التي الفیلم جمعیة بأنشاء قامت التي الصفوة من واحد النحاس هاشم               كان
البحوث وإلقاء علیها والتعلیق األفالم وعرض الفنیة، الندوات إقامة في            الیوم

 والمحاضرات ونشر الثقافة السینمائیة، وتنمیة الذووق والوعي السینمائي...

هاشم أن عرفت المؤسسین عضائها على وتعرفت الفیلم بجمعیة التحقت            وعندما
بترجمة قام وأنه شمس عین جامعة اآلداب بكلیة الفلسفة قسم من تخرج قد               النحاس
قراءة لجنة في بالعمل هذا بعد التحق وأنه السینمائیة" المؤثرات تعمل "كیف              كتاب
األثناء هذه وفي 1963 عام السینمائي لإلنتاج العامة بالشكر السینمائیة            النصوص

 قام بنشر بعض البحوث والمقاالت الفنیة التي تتعرض للدراسات السینمائیة...

وقام العربي التلیفزیون ومعهد السیناریو معهد دراسات حضر 1964 عام            وفي
"العیب"، "موعد"، "الختام"، : منها أذكر للتلیفزیون التمثیلیات بعض           بكتابة

 "كلمة في أخر العمر"، "حلم نصف اللیل".

على بالتدریب وقام السینما مؤسسة في السیناریو بقسم عمل 1965 عام             ومن
شاب النحاس 30"...وهاشم "القاهرة فیلم في سیف ابو صالح الزمیل مع             االخراج
األدب عالم في والتحصیل الدراسة یتابع وهو الحین ذلك ومنذ كمدرس حیاته              بدا
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 والفلسفة عامة وفي الفن السینمائي بصفة خاصة...

في والصدق األمانة هي الفنون من فن عن للكتابة یتعرض الذي الكاتب مهمة               إن
الوجه عل هذا تحقق وال الجمهور، من كبیر عدد إلى والمنظور المحسوس              نقل
وبساطة المالحظة، قوة مثل: صفات عدة الكاتب ضخیة في توفرت إذا إال              األكمل
والقدرة االنسانیة، بالعالقات واالحساس الفنیة، التجربة بمراحل واأللمام          التعبیر،

 على تسجیل النبض المتبادل بین البواعث واألحداث..."

او له تحكموا أن النحاس..ولكم هاشم في ملحوظ بقدر توافرت الصفات             وهذه
  علیه..."

 أحمد كامل مرسي
 من مقدمة كتاب" یومیات فیلم القاهرة 30 "
 (الهیئة العامة للكتاب، 1967)
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(1) 
  وجوه من الرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   أحمد راشد.. الوجه االول
تعامل من جمیع على قوي تأثیر له وشخص حمیم صدیق راشد أحمد              ألن
منهم تعلمت لقد عائلتي، تأثیر من أكبر حیاتي في األصدقاء تأثیر عموما وأنا               معهم،
وهذا منهم، تعلمت من أكثر راشد أحمد وكان عملهم، وطریقة أخالقیاتهم             الكثیر،
كانت الخدیویة. مدرسة في سویا تزاملنا لقد المراهقة، سن منذ به الرتباطي              نتیجة
تقریبا، یومیا األصدقاء وبعض أنا معه فیها نجتمع كنا منزله في منفردة غرفة               ألحمد
اولویات من كانت التي والقصص الروایات عن ونتحدث نقرأه، فیما            نتناقش
الخولي وامین حسین وطه العقاد مثل االدباء كبار كتابات إلى باألضافة             اهتماماتنا،
إبراهیم وزكریا محمود نجیب وزكي أمین وعثمان حقّي ویحیى الحكیم            وتوفیق
مجلة قراءة على سویا نحرص وكنا لیالیه". بـ"أرخص ابهرنا الذي ادریس             ویوسف
المجلة كانت أدریس، سهیل األدیب یرأسها كان التي بیروت من الصادرة             اآلداب
النقد أساسیات تعلیمي في قوي أثر لها نقدیة، وكتابات أدبیة ونصوص أبحاث              تنشر
آخرها في مقال بوجود تتمیز إنها وخاصة العامة، الثقافیة بالقضایا واإلحاطة             األدبي
كتابات، من فیه ما بكل السابق للعدد نقًدا یقدم السابق" العدد "قرأُت عنوان               تحت
نتابع كنا وكذلك والمقال. والشعر القصة نقد في خاصة دروس بمثابة بذلك              فكانت
في مسابقة عن أعلنت ان وحدث الخولي أمین یصدرها كان التي األدب"              "مجلة
لنا تشجیعیا كان الذي األمر فیها، وفاز لها، المتقدمین أوائل من راشد أحمد كان                النقد

 جمیًعا.
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كانت التي المختار" الفیلم "ندوة على تعریفي في الفضل راشد ألحمد             كان
حیاتي في مفصلیة نقطة الدعوة هذه اعتبار ویمكن عابدین، قصر ساحة في              تعقد
بالقلم ممسكا أقرأ كنت أدیبا، أو أدبیا ناقدا أكون حتى نفسي أعد كنت فقد                كلها،
الكتب بین ومن عناوین، له أضع أو نظري، یلفت أو یعجبني ما كل على                للتخطیط
ینضم أن قبل قطب لسید األدبي" "النقد كتاب المرحلة تلك في علّي أثرت               التي
اول أنه المعروف ومن االدبي، النقد عن بكتاباته مشهورا وكان المسلمین،             لإلخوان

 من اكتشف - هو وانور المعدواي- قیمة أدب نجیب محفوظ.
بدأ التي الفیلم" "جمعیة الحضري أحمد مع أسسنا المختار الفیلم ندوة             بعد
انتاج من افالمه أول إخراج في سباًقا راشد أحمد وكان م، 1960 عام               نشاطها
وكنا افعل، لم ولكنني مثله فیلم لعمل حفذني مما شیمي. سعید وتصویر              الجمعیة
نجتمع وكنا الجمعیة نشرة تحریر في والمشاركة الجمعیة نشرة كتابة في مًعا              نشترك
بانضمامه َشُرَفنا الذي مرسي احمد المخرج بیت في تقریًبا اسبوعًیا ذلك اجل              من

  واعتبرناه األب الروحي للجمعیة.
لیكّون الجامعة خریجي من مجموعة لیختار سیف أبو صالح جاء            عندما
شامل مسح عملیة واجراء السینمائیة، األفكار وتقییم النصوص قراءة لجنة نواة             منهم
ثم بینهم، من راشد وأحمد أنا كنت السینمائي، لإلعداد تصلح التي الروایات              لكل
الفنان وقتها یرأسه وكان التسجیلیة، لألفالم القومي المركز في للعمل معا             انتقلنا
الثقافة مجلة في العمل ادارة مسئولیة راشد ألحمد أسند الذي فؤاد حسن              الصحافي
النیل "مجلة عن المسئولیة نفس بعد فیما لي اسند كما "السینمائیة"             والحیاة
للمجلتین. الفقرات بعض اخراج في واشتركت للفالحین ، الموجهة          السینمائیة"

  وكان هذا العمل بمثابة التدریب العملي إلخراج أفالمي فیما بعد.
1973 حرب بعد الهجرة حركة مصر اجتاحت حینما السبعینیات،           وفي
بعد العراق، إلى انتقل ثم االردن إلى راشد احمد رحل عندما مًعا، الغربة في                تزاملنا
كانت بغداد. جامعة الفنون/ اكادیمیة في السینما تدریس في للعمل إلیها انا رحلت               ان
إلى انا وعدت بغداد، في هو وظل سنوات، اربع لمدة معه قضیتها طیبة               صحبة
ذلك بعد راشد أحمد عاد وعندما للسینما، القومي المركز في عملي ألواصل              القاهرة
لي الُمعینین خیر من كان للسینما، القومي للمركز برئاستي رحب بالمركز عمله              إلى
الخیر محب الصدر، واسع القلب، طیب راشد احمد وكان المركز. ادارة             في

 ألصدقاءه وأحبه كل األصدقاء، كان یمثل لي نموذًجا اخالقیا احاول ان احتذي به.
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 صالح التهامي.. "إحنا تسجیلیین".
التي "المجلة" مجلة في السینمائي النقد وقتها أكتب كنت 1967 عام             خالل
التحقیقات وكتابة بالنقد السینمائیة األفالم وأتابع حقي، یحیّى الكبیر األدیب            یرأسها
كنت و النقاش، رجاء الكبیر الناقد رئاسة فترة أثناء الكواكب مجلة في              الصحفیة
العامة المؤسسة في محفوظ نجیب مع والسیناریو القراءة لجنة في اساسا اعمل              وقتها
ساعة او ساعة نصف مدتها تلیفزیونیة لتمثیلیات سیناریوهات بكتابة وقمت            للسینما.
فیما محفوظ نجیب االدیب أعمال عن معظمها سیناریوهات ست عددها بلغ             ونصف
من النشاطات هذه بمختلف اقوم كنت أدریس. لیوسف العیب روایة عن واحدة              عدا
إلى أتجه سوف انني وقتها ذهني في یكن ولم سینمائًیا ناقًدا الكون نفسي اعد أن                 اجل

  إخراج األفالم التسجیلیة. تعرفت على صالح التهامي من خالل عملي الصحفي.
لالفالم القومي المركز في الثاني الرجل هو وكان التهامي صالح بي             اتصل
العرض هذا وجدت مخرًجا، المركز في للعمل االنضمام علي وعرض            التسجیلیة،
فهم على یساعدني حیث السینمائیة اللغة فهم في التعمق في اتجاهاتي مع              متوافقا
الفیلم لتقییم یؤهلني مما االخراج. في العمل خالل من الداخل من الفیلم فن               اسرار

  بشكل یختلف عن كتابة نقاد األفالم في تلك األیام.
ومحمد راشد أحمد مع اإلخراج مساعدي كأحد بالمركز لي عمل أول             وكان
واالسماعیلي األهلي فریقّي بین قدم كرة مباراة عن فیلم في التهامي لصالح              قناوي
وتوقفت الملعب في كبیرة مشاجرة نشبت ان حدث ما لكن األسماعیلیة، مدینة              في
صالح قال المباراة. ولیس للفیلم موضوع إلى المشاجرة تلك فتحولت            المباراة،
حمل ثم ومن المشاجرة فصورنا كان"، أیا یحدث ما نصور تسجیلیین، "احنا              التهامي

 الفیلم عنوان "الجمهور یلعب".
فعندما الحقا، التسجیلیة خبراتي في أثرا الجملة وتلك الواقعة لهذه وكان             
نبأ وجائنا 1970 عام كلثوم أم حفل لتصویر موسكو إلى التهامي وفؤاد أنا               سافرت
النوم من یوقظني التهامي فؤاد جائني الحفلة. وألغیت الناصر عبد الرئیس             وفاة
على بناء التالي، الیوم في تصویره سنبدأ كنا الذي الفیلم الغاء عن حزیًنا               لیخبرني
صالح بعبارة الفور على رددت لكني للحفل، كلثوم ام والغاء الناصر عبد              وفاة
وصورنا أفعال، ردود من نراه ما نسجل ان وعلینا تسجیلیین.. "احنا السابقة              التهامي
ومجموعة الفرقة لها، المصاحبة البعثة وأعضاء كلثوم ام على األفعال            ردود
الطلبة ومسیرة انفسهم، الروس المواطنین صورنا كما وغیرهم. للتلیفزیون           التصویر
موسكو" في الناصر عبد "جنازة عنوان الفیلم وحمل إلخ". الغائب... وصالة             العرب

  من اخراج فؤاد التهامي.
 

لي اتاح أن المركز، في باالخراج بعملي التهامي صالح إلى الفضل             ویرجع
كثیر افادني الذي "كوبیك" التشیكي الخبیر ید على االخراج على التدریب             فرصة
علمني والحیاة". "الثقافة و "النیل" لمجلتي السینمائیة الفقرات اخرج وانا            بتوجیهاته
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معارض احد لتصویر اذهب ان قبل سینمائًیا تحلیال الثابتة الصورة أحلل كیف              مثال
  اللوحات التشكیلیة الموجودة ضمن فقرة "مولد السید البدوي".

 
التسجیلیة األفالم ومركز التهامي بصالح عالقتي من ایضا المرحلة تلك            في
ألفالم واألخر التسجیلیة لألفالم احدهما التشیك، من خبیرین استقدم المركز أن             اذكر
سوى تستمر لم الحظ لسوء أنها إال المركز داخل المدرسة یشبه ما وكونا               التحریك،

 إال عام واحد فقط مثلها مثل معظم المشاریع الفنیة الناجحة عندنا.
 

بالتفاصیل، األهتمام إلى التسجیلیة األفالم في التشیكي الخبیر وجهني           كما
استدعیه وما ننفذها، كنا التي المشاریع في معنا التصویر یحضر یكن لم انه               رغم
ویمكن بلدنا" نخل "من بعنوان القصیرة الفقرة لتلك صورته ما واضح بشكل              االن
المالحظات تلك خاصة الخبیر، ذلك من الدقیقة التوجیهات تلك اثر فیها نلمس              ان

 الخاصة بتركیزي على تصویر األیدي والوجوه القریبة.
ارزاق" "النیل فیلم في الساري على الطفل صعود لقطة المثال سبیل             على
الحالة هذه في ستعتبر كانت ولكنها عامة كلقطة بتصویرها اقوم ان الممكن من               كان
كان للمشاعر مثیر درامي مشهد إلى خبر من اللقطة تحویل أجل ومن خبر.               مجرد
لقدمي قریبة لقطة نرى فنحن ولهذا التفاصیل، خالل من المشهد تصویر من              البد
المتعدد المشهد هذا وهكذا...، یده ظهر لقطة ثم وجهه لجانب اخرى لقطة ثم               الطفل

 اللقطات في "النیل ارزاق" یكاد یكون هو نفسه مشهد صعود الطفل للنخلة.
الصعود. عملیة لمتابعة بالكرین المشهد هذا تصویر وقتها الممكن من یكن             لم
قریبة لقطة كل صورت حیث تمثیلي بشكل األرض من قریبا بتنفیذه قمت              لكنني
أن المونتاج في جمعها عند یمكن بحیث الكامیرا، امام الصبي صعود تمثل حدا               على
حركة منها قریبة لقطة كل تكمل حیث أعلى، إلى یصعد الصبي كان لو كما                تظهر
أو الصاري، قمة على المشهد نهایة في الصبي یظهر وعندما علیها، السابقة              اللقطة
إلى جنًبا معه صاعدة تتابعه كانت الكامیرا ان المتفرج یتصور النخلة أعلى              في

  جنب.
 

 شادي عبد السالم.. منمنمات تركیة
عبد شادي المخرج من بطلب دقائق) 10) تركیة منمنمات فیلم            انجزت
ألفیة بمناسبة تركیا أقامته معرض عن فیلًما اصنع أن علیا عرض الذي              السالم،
األفالم مركز یرأس 1969 عام الوقت هذا في شادي وكان القاهرة،             مدینة
في أنتقل ان قبل هناك معه التقي وكنت نحاس أستدیو في مكتبه وكان               التجریبیة،
من الزمالء وبعض معه لنواصل یولیو 26 شارع في الخاص مكتبه إلى              المساء
لغیري بالنسبة كذلك كان كما عامة، والفنون السینمائي الفن قضایا لمناقشة             حوارییه
لطفي ونبیهة سیف أبو وأنسي مرعي وصالح عوف سمیر أمثال تالمذته             من
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  وغیرهم وكلنا كنا مبهورین بأرائه.
للصورة الدرامي "التكوین عن تحلیلي كتبت "المومیاء" فیلم          وعن
تحلیل في نوعه من االول كان "المجلة". بمجلة نشرته بمقال الفیلم في              السینمائیة"

 األفالم في النقد السینمائي المصري.
وكان رئاسته. تحت انجزته الذي الوحید الفیلم هو تركیة" "منمنمات            ویعتبر
خرج ما لواله الذي الغزولي ، علّي الفنان الصدیق الفیلم هذا في معي التصویر               مدیر
وكان متواضعة، مازالت وقتها الفنیة خبرتي كانت حیث للنور، وظهر            الفیلم
وتذوق فهم على قدرة وله المجال في مني أسبق محترف تصویر مدیر              الغزولي

 الفنون التشكیلیة وتحلیل اللوحات. وتجربتي مع الغزولي تجربة مثمرة جًدا لي.
  

  أحمد الحضري..الرجل الثاني
غیر تأثیرات وكلها راشد، أحمد بعد حیاتي في تأثیر اكبر ثاني صاحب              هو
لقد بفضله، كان تعملته ما كل لكن اقتراح، أو توجیه أي ابدا لي یقل فلم                 مباشرة

  استطاع ان یخلق البیئة التي سمحت لي ولجیلي بالنمو.
للشعب ابوابها فتحت التي الملكي عابدین قصر حدیقة داخل األول اللقاء             كان
عریضة، سینمائیة شاشة اقیمت اركانها من ركن وفي ،(1952) الثورة            بعد
آلتّي وضعت خشبیة قاعدة على الخلف وفي الكراسي. صفوف من عدٌد امتد              وأمامها
بزوارها، الكراسي هذه تمتليء اسبوع كل من محدد یوم وفي سینمائي،             عرض
ورواد الفیلم مقدم بین المناقشة تدور العرض وبعد المتمیزة، االفالم احد             لمشاهدة

  المشاهدة.
مصلحة مدیر حقي یحیى الكبیر األدیب أسسها التي المختار" "الفیلم ندوة             انها
بالمصلحة السینما قسم مدیر اوي المزَّ فرید إلى الندوة إدارة واسند وقتها             الفنون

  ومدیر المركز الكاثولیكي المصري للسینما.
الحاضرین بین من الشبان أحد قام الفیلم، عرض وبعد األمسیة، تلك             في
من وكان الفیلم، مناقشة في برأیه لیدلي المكیروفون خلف ووقف المنصة إلى              وتقدم
:"أحمد قائال نفسه الشاب فقدم البدایة، في نفسه المتحدث یقدم ان الندوة،              تقالید

  الحضري، ضابط مدرس طبوغرافیا بالجیش"، ورّن اإلسم في أذني.
یحیّى تحریرها یرأس التي "المجلة" مجلة قراءة متابعة على احرص            كنت
وفالهیرتي، "جریفث، أمثال العالمیة السینما رواد عن مقاالت قرأت وفیها            حقي،
دراسات بمثابة كانت التي بالمقاالت اعجاب أیَما واعجبُت وشابلین"،           وایزنشتین،
األمثلة وضرب العرض طریقة حیث من العربي، السینمائي النقد في            منهجیة
وكانت نفتقدها. كنا التي النقدیة للكتابة فتًحا لي تمثل كانت المراجع. وذكر              والتوثیق

  المقاالت ممهورة بإسم "أحمد الحضري".
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على من یهبط أن قبل نحوه أسرعُت الفیلم، في رأیه الحضري ابدى ان               بعد
  المنصة، ألقدم له نفسي وُأبدي له رأیي في مقاالته وسعادتي باللقاء معه.

نهایة بعد الوقوف أصدقائي من لفیف مع اعتدُت قد كنت القصر باب              عند
ألعرفه لمصاحبتي الحضري دعوُت الفیلم. احداث حول المناقشة لمواصلة           الندوة
أحمد وهبي، یعقوب فرج، فتحي راشد، "أحمد ومنهم الندوة رواد من زمالئي              ببقیة

  مختار الجّمال، والشاعر كامل أیوب".
للهواة سینمائیة جمعیة تأسیس فكرة األول اللقاء منذ الحضري علینا            عرض
تلك ومنذ بإنجلترا. الدراسیة بعثته أثناء الصندوق أمانة بها تولى التي مثل              األفالم
الحلم هذا لتحقیق كاملة المسئولیة الحضري وتحّمل یراودنا، الحلم أصبح            اللحظة
ال عددنا أن اكتشف عندما االجتماعیة. الشؤون بوزارة وإشهارها الجمعیة            بتسجیل
أقاربه بعض بإقناع العدد الستكمال لجأ الجمعیة، لتسجیل المطلوب العدد            یكفي
"مطابع مدیر مع الشخصیة عالقته الحضري واستغل أسمائهم، بإضافة           ومعارفه
من محدد یوم مساء السینمائي، الجمعیة نشاط فیه نمارس مكاًنا لنا یوفر أن               الشعب"
قاعات إحدى في السینمائیة بالعروض (1960) عام من بدأناه والذي أسبوع،             كل

  المبنى، مقابل السماح للعاملین بالمطابع في حضور الندوات معنا.
یقوم وكان بنفسه، الفیلم إحضار مهمة یتولى الحضري كان ما            وغالًبا
كان المهمة بهذه یقوم ال كان وعندما العرض، آلة في تركیبه بعد الفیلم               بعرض
بالتناوب المجموعة تشارك بینما والصوت. الصورة ووضوح دقة لضمان           یتدخل
أن طبیعًیا وكان المكان. وضیوف الجمعیة أعضاء مع ومناقشتها األفالم تقدیم             في
التي النشرة تحریر رئیس كان كما الجمعیة إدارة مجلس رئیس الحضري             یكون
بعض عن الكتابة مواصلة النشرة هذه لي أتاحت وقد الجمعیة. هذه             تصدرها

  الموضوعات السینمائیة التي كنُت قد بدأتها في "ندوة الفیلم المختار".
األخرى السینمائیة الثقافیة الجمعیات لكل األم الجمعیة الفیلم جمعیة           غدت
نقاد و"جمعیة الجدیدة" السینما "جماعة مثل بعدها، من القاهرة في نشأت             التي
ونقاد كتَّاب و"جمعیة المصریین" التسجیلیین و"جمعیة المصریین"         السینما
تكوینهم تم الذین األعضاء من الجمعیات هذه من جمعیة أي تخلو ال حیث               السینما"..

 وتأسیسهم داخل جمعیة الفیلم.
السینمائیة للثقافة الحاضنة البیئة بمثابة كانت انها الجمعیة حققته ما أهم             ولعل
األفالم بعروض الماضي، القرن من األخیر النصف طوال علیها الحصول            وراغبي
إلى ذلك في الفضل ویرجع الفیلم، فن متذوقي من أجیاال فخلقت المنهجیة،              ومناقشتها
وحظیت قیادتها وتولى الجمعیة لتأسیس األولى الشرارة اطلق الذي الحضري            أحمد

 برعایته.
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السینمائیة ثقافتنا في الحضري به اسهم الذي الكبیر الثقافي العمل            وكان
بدایة عاًما 26 لمدة بالقاهرة السینما لـ  نادي إدارته هو الفیلم جمعیة بعد              المعاصرة،
وعدم تماًما التدخین منع منها؛ للمشاهدة تقالید الحضري وضع .1968 عام             من
أوقف تجاوز اي حدث ما وإذا مرتفع، بصوت العرض أثناء مشهد أي على               التعلیق
على حریًصا الحضري وان فوًرا، القاعة ترك الصوت صاحب من وطلب             العرض
  جودة مستوى عرض الفیلم على الشاشة وإذا حدث أي خلل أسرع بإصالحه بنفسه.

باالنضمام والمثقفین الشباب أغرى ما وجدیتها، وانتظامها العروض ألهمیة           وكان
  للنادي، حتى وصل عدد األعضاء ذات مرة إلى 5000 عضو.

الخارج من السینمایین الفنانین احد دعوة النادي، بها اتسم التي التقالید             ومن
منها اثنین ومناقشة یمثلها، التي البلد من أو اعماله، من االقل على افالم اربعة                مع
الفنلندي والمخرج زانوسي، البولندي المخرج الشخصیات هذه ومن حضوره،           في
أتاح لقد كولوني. الفرنسي والناقد بیكولي، میشیل الفرنسي والممثل باغ،            بیترفون
كله العالم سینما على لإلطالع فرصة أوسع غیري- مع – بالقاهرة السینما نادي               لي

 باإلضافة إلى ما تمیز من عروض األفالم المصریة والعربیة والتسجیلیة.
ألني بالزهو أشعر الفیلم، فن أو السینما تاریخ في كتابا قرأت كلما              واآلن
على وتعرفت الكتاب، هذا یذكرها التي األفالم كل یكن لم إن معظم              شاهدت

  مخرجیها وجها لوجه غالًبا.
بین ما صفحاتها اعداد تتراوح اسبوعیة نشرة توزع كانت عرض كل             ومع
بالنسبة فریًدا نموذًجا تمثل وكانت عدًدا، 1350 حوالي منها صدر صفحة، 32 : 8              
لي اتیح وقد كله. العالم في السینما نوادي عروض مع توزع التي              للنشرات
النشرة. في عنها والكتابة حولها المناقشة وإدارة النادي أفالم بعض بتقدیم             المشاركة
األساسیة الدراسة النشرة في یكتب من على فریًدا تقلیًدا وضع قد الحضري              وكان
وال الفیلم. هذا لمشاهد تفصیلي بتتابع الدراسة یسبق أن المعروض، بالفیلم             الخاصة
السینمائیة ثقافتنا في مسبوق الغیر المنهجي التقلید بهذا جاء أین من             أدري
سقوط عدم وضمان أفكاري ترتیب على شخصًیا یساعدني كان والذي            العربیة!!؟،
لقراءات ومتابعتي للنشرة، النحو هذا على كتابتي تكرار وكان أهمیة. لها فكرة              أي
عن مقال كتابة حاولت كلما مكتسبة عادة التقلید هذا أصبح أن األخرى              الدراسات
الطیب "عاطف المخرج عن كتابي تألیف في أیًضا اتبعته ما وهو األفالم. من               فیلم
رصدت حیث (2016 للثقافة/ األعلى المباشرة" (المجلس المصریة الواقعیة          رائد

  فیه تتابع المشاهد لكل فیلم على حدا من أفالم الطیب.
المجال هذا في الحضري، وبین بیني العالقة وتنمو تتفاعل أن طبیعًیا             وكان
"الكتاب سلسلة على اإلشراف مسئولیة تولیتي أثناء الشرف لي وكان            أیًضا،
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بعضها ترجمة إلیه أسند أن للكتاب، العامة المصریة الهیئة عن الصادرة             السینمائي"
للسینما "التمثیل وكتاب للسینما"،1988 السیناریو "كتابة كتاب مثل          منها

  والتلیفزیون" 1993 و"توجیه الممثل في السینما والتلیفزیون"2004.
استكمال للحضري اسندٌت للسینما، القومي المركز رئاسة تولیُت          وعندما
ترجمته، في غیره مع اشترك وان سبق الذي السینما" "نظریة كتاب ترجمة              مهمة

 والكتاب یقدم نظریة "بیال باالش" التي تعتبر احدى النظریات السینمائیة الكبرى.
ترجمة السینمائي الكتاب مجال في النموذجي الحضري دور أن شك            ال
في البارز ودوره الفیلم، جمعیة تأسیس في دوره إلى باإلضافة وإشراًفا،             وتألیًفا
المصریة السینمائیة الثقافة رواد مقدمة في جعله ذلك كل السینما.. نادي             إدارة
سبًبا وكانت الكثیر، منه تعلمُت وغیرها الثقافي لنشاطه األوجه هذه ومن             والعربیة.

  لقضاء الكثیر من األوقات الممتعة في حیاتي.
 

  فرید المزاوي ویحیى حقي..
إدارة مدیر بأعتباره المختار، الفیلم ندوة عن المسئول هو المزاوي فرید             كان
في نشیطا عضوا وكنت حقي، یحیّى األدیب یرأسها التي الفنون مصلحة في              السینما
روحیا أبا المزاوي یعتبر لي، نظره ولفت إعجابه أثار الذي األمر الندوات،              تلك
وانه للنقد، الصدر وسعة اآلخر، الرأي قبول أهمیة فینا غرس لقد بأكلمه،              لجیلي
واعَتبره فیلم. أي على تعلیًقا نهائي ورأي لحّل نصل ان الضروري من              لیس

 صاحب فضل كبیر له طابع خاص في تقریبي لفن السینما وفن الفیلم.
ومكتبته المصري الكاثولیكي للمركز االصدقاء بعض مع المزاوي اصطحبني           وقد
والفرنسیة. واالنجلیزي العربیة باللغة صدرت التي بالكتب، العامرة          السینمائیة
ودراسات وتنظیرات كتب وله واصول قواعد له وعلم فن الفیلم ان اكتشفت              وهناك

 كثیرة جًدا، ولیس مجرد رفاهیة وتسلیة واستهالك للوقت.
ضمني انه الیوم، إلى اثرها احمل الزلت التي المزاوي أفضال            ومن
لیقوم الفیلم" "جمعیة شباب من مجموعة فاختار للهواة" الكتب "ترجمة            لمشروع
بدر أحمد المخرج أقترح عندما 1961 عام هذا كان الكتب، أحد بترجمة منهم               كل
السینمائیة، الثقافة لتنشیط كبدایة الهواة سینما عن كتب عشرة ترجمة یتم أن              خان
"كیف كتاب ترجمة إلّي واسند المشروع، على المشرف هو المزاوي فرید             وكان
نظًرا منضبطة، وغیر ركیكة الترجمة في لغتي وكانت السینمائیة"، المؤثرات            تعمل
یمسك للترجمة، الُمراجع المزاوي كان المجال، هذا في األولى تجربتي            النها
غیر تعبیًرا أو جملة وجد وكلما العربیة، الترجمة علیه واقرأ االنجلیزیة             بالنسخة
األصل، في المقصود یشرح أن بعد صیاغته إعادة مني طلب ركیًكا أو              صحیح

 وكانت هذه التجربة معه بمثابة تعلیمي للترجمة والسینما مًعا.
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وحتى وفاته. حتى مستمرة المّزاوي بفرید السینمائیة الثقافیة عالقتي           وظلت
عند األساسي مرجعي هي أسسها التي الكاثولیكي المركز مكتبة كانت وفاته             بعد
ظهر ما ولوالها المباشرة" المصریة الواقعیة رائد الطیب "عاطف كتاب            تألیف

 الكتاب بشكله الذي القى ترحیب من القراء والنقاد.
 

  یحیّى حقي..
یحیى األدیب الكاتب اثر ذكر من فالبد المزاوي فرید سیرة تأتي             وعندما
معجًبا وكان المختار، الفیلم ندوة عروض في معنا الحضور دائم كان والذي              حقي
معنا ویدخل المبكر، السن هذا في الجمهور مواجهة في األدبیة وشجاعتنا             بنقاشاتنا
في الفضل له وكان والثقافة، الفن عن یستدعیه وما الفیلم عن طویلة حوارات               في
كان التي "المجلة" لمجلة رئاسته اثناء النقدیة دراساتي لكتابة لي الفرصة             إتاحة
وحسین الصبور عبد وصالح مندور ومحمد العقاد أمثال الكتاب كبار فیها             یكتب
تاریخ في ریادیة مقاالت بمثابة نفسه الوقت في كتاباتي وكانت وغیرهم...             فوزي
التي سیف" أبو صالح "إخراج بعنوان مقالة ومنها مصر، في السینمائي             النقد
المنهجیة الدراسات أولى االن وتعتبر (،1963 ومارس (ینایر عددّین على            نشرت
في المقارن النقد في الدراسات أولى ومنها العربي. السینمائي النقد في             الموضوعیة
ینایر المجلة، والقصة"( مجلة الفیلم بین "دنیا، بعنوان العربي الیسنمائي النقد            مجال

  1964). عن فیلم دنیا المأخوذ من قصة بنفس العنوان للكاتب فتحي غانم.
لألدیب األدبیة األعمال عن المأخوذه االفالم نقد عن مقاالتي توالت ذلك             بعد
كتاباتي، على المالحظات لي یوجه ما دائما حقي یحي الكاتب وكان محفوظ،              نجیب
الفیلم شاهد لمن موجها المقال ویكون بجدید، دائما المقال یأتي أن أهمها من               وكان
والصیاغة اللغة مفردات عن األخرى مالحظاته جانب إلى یشاهده، لم            ومن

  واالسلوب، وقد أستمرت صداقتنا حتى بعد تحولي لإلخراج السینمائي.
لكن حقي یحي عن تسجیلي فیلم تصویر في رغبة راشد احمد لدى              كانت
وجددت مصر خارج السفر في راشد سبقني ثم ذلك، یرفض ما دائما كان               األدیب
العراق من راشد أحمد عودة وبعد الرفض، على اصر لكنه حقي یحیى من               الطلب
وتولیت للسینما، القومي المركز وتأسیس التسجیلیة لألفالم القومي المركز حل            وتم
بأهداء قام حقي یحیى ان فرصة استغالل وقتها حاولت األنتاج، إدارة مسؤلیة              فیه
عن مؤتمرا الجامعة له فأقامت - رأسه مسقط – المنیا جامعة إلى العظیمة               مكتبته

 أعماله األدبیة.
األدیب لدى راشد احمد وساطة طلبت حین الثمانینیات، اوائل في ذلك             كان
اثارت غریبة بحساسیة الرفض عاود لكنه القدیم، الفیلم مشروع الحیاء حقي             یحي
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كنت المنیا في األدبي المؤتمر وقائع بتصویر اقوم كنت عندما أنني حتى              دهشتي،
حنطور بركوب یقوم أن منه طلبت المرات أحدى وفي علمه، دون بالتصویر              أقوم
وقال بشدة امتنع لكنه الجولة تلك أثناء بتصویره اقوم ان على المنیا في یتجول                لكي
بالمناسبة للتصویر". خصیصا أفعله شئ أي مني تطلب ال لكن تشاء كما "صور               لي
عن فیلم تصویر في شرعت عندما معي یتكرر سوف الذي الطلب نفس هو هذا                كان

 نجیب محفوظ بعد ذلك التاریخ بسنوات عدیدة.
 وعدت من المنیا دون أن اصور الفیلم.

المركز في االنتاج عن مسئوال وكنت العراق من راشد احمد عاد             وعندما
حیاته، عن فیلم لتصویر حقي یحیى طلبه یعاود أن منه طلبت للسینما،              القومي
تصویر قبل المّرة هذه وفي الطلب راشد واعاد بینهما. العمیق الود فرصة              منتهًزا
إلى لیضمه المنیا في حقي لیحیّى صورته الذي الجزء راشد أحمد واهدیت              الفیلم.

 فیلمه.
  

  صالح أبو سیف.. األستاذ
االفالم عرضنا الفیلم " "جمیعة نشاط یجري حیث الشعب مطابع قاعة            في
المخرج عن برنامج كان راشد احمد نظمتها التي البرامج أول وكان             وناقشناها،
) ألفالمه بشرائط بیته في یحتفظ الكبیر المخرج ان عرفنا حیث سیف" ابو              "صالح
ووعدنا سرور بكل فوافق عندنا، لعرضها استعارتها منه فطلبنا مـم)، 16           
حضر العروض آخر وفي الناس، مع وناقشناها اسبوعًیا أفالمه عرضنا            بالحضور،
ابداء في نبالغ مراهقین حینها وكنا معنا، أفالمه لمناقشة شخصًیا سیف أبو              صالح
واحتد ألفالمه نقد من ذكرته ما بعض على سیف أبو غضب بحدة، النقدیة               ارائنا
وبین بیني العالقة وانقطعت أطفال". مجرد واننا أفالمه.. نفهم لم "إننا وقال              بشدة
حین 1963 عام في ذلك بعد حلها تم المشكلة هذه إن إال بعدها، سیف أبو                 صالح
شركته في معه للعمل ودعاني العام، القطاع في السینما قطاع رئاسة سیف أبو               تولى

 للسینما.
وهي "فیلمنتاج" وشركة سیف أبو مع للسینما احترافي بدایة كانت هنا من              

  مرحلة جدیدة في حیاتي.

بعض سیف ابو وجمع السینمائي، العام القطاع تأسیس تم ،1963 عام             في
منها یصلح ما لیروا االدبیة، االعمال لقراءة لجنة منهم ن وكوَّ معه، لیعملوا              الشباب
اعمال معظم لقراءة منهجي تخطیط رأیي- في – هذا وكان سینمائي، لعمل              لتحویلها
هذا یستمر لم لألسف لكن ألفالم. بعضها وتحویل فنًیا وتقییمها العربي             االدب
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  المشروع طویًال.

شخص كل لیناقش معه یجمعنا اسبوع كل نهایة في سیف ابو صالح              كان
هذه من الفیلم وبناء والسیناریو السینما عن الكثیر وتعلمت االسبوع، طوال قرأه              فیما
خان، ومحمد المیهي، رأفت على تعرفت الفترة هذه في إنني باالضافة             اللقاءات،
صالح اخترهن الفتیات من لمجموعة باإلضافة سعید، وفاروق الوهاب، عبد            وأحمد
إنسانیة مشاعر یرى حینما جًدا یفرح سیف ابو صالح وكان معنا، للعمل سیف               ابو
فریال بإحداهن بالفتاة وتزوجت ارتبطت إن حظي من وكان بیننا، عاطفیة             وعالقات

  كامل، ورأفت المیهي سبقني بالزواج من أخرى هي حوریة حبیشة.

العمل توقف لألسف ولكن كامل؛ عام عملنا استمر سیف أبو صالح             ومع
من العاملین من ینتقدها وكان اللجنة، بتفكیك انتهت التي المشاكل، كثرة بسبب              بعدها
القراءة كتاب إلى ذلك في مشیرین شرشر " "لجنة عنوان بإطالق السابق             األجیال
المیهي رأفت مثل الشركة في بالعمل بعضنا واستمر وقتها!!، لألطفال            الرشیدة

  ومصطفى محرم، والبعض اآلخر عمل مع نجیب محفوظ وكنت منهم.
"القاهرة فیلمه على یعمل سیف ابو صالح المخرج كان ،1966 عام             في
لي فصحح مخرج" "مساعد معه اعمل أن فكرة علیه وعرضت فذهبت "30            
یا ولكن االخراج.. عمل عن كثیًرا یبعد المخرج مساعد عمل "ان وقال              التسمیة
فیما مخرج لتصیر .. ككل السینمائیة للعملیة فهمك من یزید بعمل سأكلفك              هاشم
خالل من االسئلة بإجابة اقوم أن مني وطلب باألسئلة، ملیئ كشف أعطاني              بعد".
العدسة، مقاس واحدد التصویر، عملیة واراقب الفیلم. لقطات من لقطة كل             متابعة
اكتب المالبس، شكل اصف الممثل، حركة اسف الكامیرا، حركة اصف            وبعدها
المعمل، في الفیلم وحرق مشكلة حدثت لو حتى إلخ. لمحتواه... اشیر او              الحوار
من تصویره ویتم العمل دقة لتحدید لهم مرجع فیكون كتبته الذي الورق              یقرأون
مجال في حیاتي في أخذته درس اعظم هذا وكان السابق. في كان كما لیخرج                جدید
ومهندس اإلضاءة، ومدیر التصویر، ومدیر المخرج، ومساعد المخرج، عمل           متابعة

 الدیكور... إلخ
التي االستمارة جانب إلى اكتبها التي المالحظات قراءة إلى عدُت            ولما
منها تعلمته ما آخرون یتعلم أن تصلح الفیلم، في للعمل متابعتي خالل من               امالءها

  فكرُت أن أنشر ما تعلمته في كتاب من خالل هذه التقاریر،
التقاریر هذه بتحویل الفكرة علیه وعرضت سیف ابو صالح للمخرج            ذهبت
لي لیقول جاء أیام عدة وبعد مرحبا وجدته الفیلمي. العمل تفاصیل یوضح كتاب               إلى
من لمزید حماسي أشعل ما وهو الكتاب، هذا نشر على الهالل دار مع اتفق                إنه

 التدقیق والمتابعة والمالحظة والتسجیل والسؤال عن كل ما فاتني.
  

تبییض بمحاولة سارعت یعرض أن وقبل الفیلم في العمل انتهي ان             وبعد
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الكتاب نصف من یقرب ما تبییض من انتهیت أن وما اعدادها سبق التي               المسودات
صالح بغضب التالي الیوم في وفوجئت برأیه، لإلفادة سیف أبو على عرضته              حتى
دا داا.. الفارغ الكالم "إیه قائال الفیلم عن كتبته ما لي یعید وهو الشدید سیف                 أبو
شدید أحباط وأصابني العنیف فعله رد من جًدا حزنت عاوزه"، انا اللي كل عن                بعید
كتبته ما اعرض أن ذهني على طرأ أن إلى كامل، أسبوع لمدة الكتابة عن                وتوقفت
هل ؟ تقرأه أن بعد تجیبني أن أسألك له: وقلت الحضري، أحمد الصدیق               على
كتبته ما قرأ أن بعد الحضري وجائني ال؟. ام أنجازه اواصل أن العمل هذا                یستحق
الكتاب. وانهیُت حماستي استعدت الكتاب. هذا ألنهاء األستمرار ضرورة لي            لیؤكد
ألن نشره یمكن ال "أنهم لي قالوا الهالل دار في النشر على عرضته عندما                ولكن
صالحي في كان الحظ ولكن دعایة"، كتاب باعتباره سابًقا علیهم عرض الكتاب              هذا
1967 عام نشره وتم علیه الموافقة وتمت للكتاب العامة الهیئة على عرضته             عندما
الذین النقاد بعض ومنهم الكثیرون منه تعلم الذي نوعه من األول الكتاب وكان .              

  یكررون فضل الكتاب علیهم.
 

الكتاب فوجدت العربیة البالد بعض ازور أن لي اتیح سنوات عدة             بعد
وفوجئت بالسینما، والمهتمین السینمائیین األصدقاء من الكثیرین أیدي بین           منتشرا
ذكرت وعندما نفسه!!، سیف أبو صالح طریق عن علیه حصلوا معظمهم             ان
بعد الكتاب من موقفه تغیر سبب عن وسألته بعد فیما الوقائع هذه سیف أبو                لصالح
بعد، فیما شخصًیأ توزیعه على الحرص إلى البدایة في نشره على الشدید              األعتراض
الدعائیة، النشرات او الكتب نوع من كتابا سأكتب أنني یظن كان انه األستاذ لي                قال
فیلمه عن وضع الذي المصور الكتیب وهو منها، بنموذج أمدني أن سبق              وقد
بعض كتبها الفیلم عن ومقاالت صورا یشمل والكتیب وعبلة" عنتر            "مغامرات
نفتقده الدعایة من متقدًما نموذًجا نظري في ویمثل والمتخصصین بالفیلم            العاملین
(یومیات كتابة عند الوقت ذلك ذهني في یدور كان الذي النموذج یكن لم لكنه                الیوم،
دعایة ویكون للفیلم الكتاب یسيء ان وخشي كتبته بما األستاذ صدم ولذلك              فیلم).

 مضادة وقتها.
وفاق على كنا ولكننا كثیًرا، واختلفنا سیف، ابو صالح من كثیًرا تعلمت               لقد
تالمذتي بلقاء بدعوته شرفُت العراق في السینما ادّرس كنت وعندما النهایة.             في
اعادة معه نظمُت العراق من عدُت ان وبعد لي، تحیة فجاء الفنون اكادیمیة               وطلبة
"صالح بعنوان كتاب في ونشرتها آخر، بعد فیلًما منها كل ومناقشة افالمه،              مشاهدة
هذا وكان .(1996 للكتاب/ العامة النّحاس"(الهیئة هاشم محاورات سیف..           ابو
بعنوان واعماله حیاته عن للتلیفزیون فیلم إلخراجي األولیة الدراسة بمثابة            الكتاب

 "صالح أبو سیف یتذكر".
  

 نجیب محفوظ.. ضمیر عصره
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اللقاء كان الموضوعیة. الصدفة قبیل من محفوظ بنجیب لقائي بدایة            كانت
عاجال بالضرورة حدوثها المتوقع من ألنه وموضوعیة مقصوًدا. یكن لم ألنه             صدفة

  أو آجال. فطالما كنت أهوى قراءة القصص والروایات التي یكتبها منذ الصبا.
لتالمیذ والتعلیم التربیة وزارة نظمّتها للقراءة مسابقة في اشتركت أن            حدث
روایة منها روایات ثالث تضم المسابقة وكانت الخمسینیات. أوائل الثانویة            المدارس
إلى طیبة كفاح بروایة اإلعجاب وأغراني محفوظ. نجیب لألدیب طیبة"            "كفاح
ثم األزبكیة، سور مكتبات من الخلیلي" "خان بعدها ومن المدق" "زقاق             التقاط
استیعابها أدعي ال كنت وإن ذلك. بعد بأول أوال محفوظ نجیب أعمال قراءة               واصلت
من فقرات بعض قراءة إلى نفسي تاقت كلما اآلن حتى ألني تماما. لحظتها في                كاملة
أدرْكها لم جدیدة ومعاٍن جدیدة متعة أدرك غیرهما، أو حارتنا" "أوالد أو              "الثالثیة"

 من قبل.
أنها أدركت ونهایة" "بدایة روایة قرأت عندما أنني ذكریاتي طریف            ومن
التي للمجلة الرأي بهذا رسالة أكتب أن فكرت حتى بإمتیاز. سینمائي لعمل              تصلح
األدبیة والروایات القصص رصید في فقرنا ینعي السینمائیین أحد عن فیها             قرأت
فأهملت اهتمامي، موضوع وقتها السینما تكن ولم سینما. عمل إلى لإلعداد             الصالحة
بما ذلك بعد فیلم إلى بتحویلها سعدت وقد الروایة. في السینمائي رأیي عن               التعبیر

  یقرب من عشر سنوات.
الستینیات، وأوائل الخمسینیات أواخر في للسینما (الذاتیة) دراستي بدایة           ومع
محفوظ نجیب عالم إلى الدخول ودراستها، أبوسیف صالح بأفالم اهتمامي لي             أتاح
نجیب له كتبها التي األولى سیف أبو صالح أفالم على التعرف خالل آخر باٍب                من
1947 "المنتقم" فیلم من بدایة والسیناریو). (القصة كتابتها في شارك أو             محفوظ
و"رّیا ،51 ظالم" یا یوم "لك الخمسینیات: في بعدهما وما وعبلة" عنتر              "ومغامرات
وهي .1957 و"الفتوة" ،56 امرأة" و"شباب ،54 و"الوحش" ،53           وسكینة"
مع بارزة مكانة له وحققت أبوسیف صالح مخرجها إلى األنظار لفتت التي              األفالم

 بدایة عمله باإلخراج.
قراءة بعد ،1963 عام أوائل تام بوضوح مالبساتها أتذكر زلت ما لیلة وفي               
قصة وهي األهرام بجریدة المنشورة القصیرة محفوظ نجیب قصص           إحدى
وقمت تلفزیونیة. تمثیلیة إلى القصة تحویل فكرة فجأة ذهني على طرأت             "الختام".
استغرقت تقریًبا) ساعة (نصف قصیرة تمثیلیة وكتبت الفور على الفكرة            بتنفیذ
كررت حیث التالیة، محاوالتي كل في أبًدا یتحقق لم الذي األمر واحدة، لیلة               كتابتها
جمیعا أخرجها محفوظ، نجیب لألستاذ أخرى قصیرة قصص ست مع            المحاولة

 للتلفزیون المخرج إبراهیم الصحن.
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النصوص قراءة بلجنة 1963 أبوسیف صالح مع العمل من تقریًبا عام             بعد
– العمل بنفس للقیام – باإلنتقال رحبت یرأسها، التي للسینما العامة للشركة              التابعة
والتلفزیون. السینما لمؤسسة فنیا مستشاًرا یعمل وكان محفوظ، نجیب رئاسة            تحت
التي الیومیة المناقشات خالل من عالمه، من اإلقتراب من لمزید جیدة فرصة              كانت
لإلنتاج مقترحة أعمال من نقرأه ما حول وبینه، اللجنة أعضاء بین تدور              كانت

  السینمائي.
(القصة الموضوع تفاصیل تذكر على جمیعا أقدرنا كان أنه یذهلني كان             وما
یستدعي عندما الموضوع، مناقشة وتفاصیل علیه عرضه سبق الذي السیناریو)            أو
بعض تفاصیل ینسون الذین من واحًدا وكنت األعمال. أحد في النظر إعادة              األمر
على طویل وقت مرور رغم یتذكرها وأجده علیه، عرضتها أن سبق التي              األعمال

  مناقشتها معه.
إلعداد الذهبي المنجم تكتشف المصریة السینما بدأت الستینیات بدایة           ومع
صالح للمخرج أخرى مرة الفضل ویرجع محفوظ. نجیب روایات عن            األفالم
والسیناریو، السینمائیة للقصة كاتبا محفوظ نجیب اكتشف وأن سبق الذي            أبوسیف

  حیث بدأ أبو سیف بتحویل روایة "بدایة ونهایة" التي ظهرت فیلًما عام 1960.
قصصه ثم محفوظ، نجیب روایات عن المأخوذة األفالم ذلك بعد            وتوالت
عام "30 "القاهرة فیلم إلخراج اإلعداد في سیف أبو صالح شرع وعندما              القصیرة.
في القاهرة في (فضیحة أو الجدیدة" "القاهرة محفوظ نجیب روایة عن 1966            
على التدریب سبیل على معه بالعمل اإللتحاق بطلبي سیف أبو رحب الثانیة)              طبعتها

  اإلخراج على ما ذكرت سابًقا.
على حرصت الستینیات، بدایة مع لألفالم النقدیة الكتابة بدأت قد كنت             ولما
من المتاح قدر عنها والكتابة األدبي األصل وبین بینها والمقارنة األفالم هذه              متابعة

 فرص النشر.
أبحاث لكتابة مسابقة عن والفنون لآلداب األعلى المجلس أعلن أن            وحدث
نجیب أعمال عن كتبته ما أن إلى تنبهت 1971 عام سینمائیة موضوعات              عن
وكان المسابقة. هذه في به أشارك لبحث نواه یكون ان یصلح السینما في               محفوظ
للمجلس الثانیة بالجائزة فاز الذي الشاشة" على محفوظ "نجیب بعنوان            بحثي
1990 ثانیة طبعة في وأعید 1975 عام ذلك بعد للكتاب العامة الهیئة              ونشرته
حتى محفوظ نجیب روایات عن مأخوذه افالم من ظهر ما دراسة الیها              اضفت
محفوظ نجیب عن كتب ما لكل واألساسي األول المرجع الكتاب ویعتبر             تاریخه.

 والسینما بعد ذلك.
إلى ذهبت أن البحث/الكتاب، هذا كتابة بصدد وأنا أتذكره ما طریف             ومن
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بتواضعه مندهشا یسألني به ففوجئت األمور. بعض أستوضحه محفوظ           نجیب
من بقدر أصابني الذي األمر البحث؟!" یستحق الموضوع هذا مثل "هل             المعهود،

 اإلحباط، لوال معرفتي بتواضعه الشدید وهو ما أثار دهشتي المضادة لدهشته.
والحدیث للحضور دعوتي إلى أدى مما الخارج في قوي صدى للكتاب             وكان
في لآلداب، نوبل بجائزة لفوزه تكریمه بمناسبة السینما، في محفوظ نجیب دور              عن
ومهرجان أسبانیا في سبستیان سان ومهرجان فرنسا في العربي العالم            معهد
التذكاري الكتاب في محفوظ نجیب سینما عن فصل وكتابة هولندا، في             أمستردام

  الذي صدر عنه باإلیطالیة.
الثاني میالده عید بمناسبة محفوظ نجیب أهنئ وأنا عاما، وثالثین نیف             وبعد
مدین "أنا بقدومي: مرحًبا به للمحیطین محفوظ نجیب قال ،2003 عام             والتسعین
ذلك على ویشهد السینما". في دوري أهمیة عن كشف اللي هو إن النحاس               لهاشم
الفیلم في الشهادة هذه سجلت كما مّرة. من أكثر كتاباته في القعید یوسف               األدیب
"نجیب عنوان تحت "دریم" بقناة میالده عید بمناسبة تحیة عنه اخرجته             الذي

  محفوظ.. رموز مصریة".
على أحیانا أتردد كنت الماضي قرن النصف طوال أنني إلى اإلشارة تبقى              
في مرة أول وكانت والشیوخ. الشباب من له المریدین مع محفوظ نجیب              جلسات
في ریش مقهى في اللقاء تكرر ثم األوبرا. میدان على المطل حلمي صفیة               كازینو
في جلسته على التردد في الزمن من فترة انتظمُت الثمانینیات وفي             الستینیات،

  كازینو قصر النیل.
یتحدث، من لكل باإلستماع اهتمامه على محفوظ نجیب بقدرة أعجب            وكنت
بانتظام المترددین بعض مع حاولت أنني وأذكر أفكاره. مستوى عن النظر             بغض
الحوار محور یكون ما موضوًعا مرة كل في نختار بأن محفوظ لنجیب اقتراح               تقدیم
األفكار لمستوى ضمانا الزمالء بعض مع مسبقا له ویعد الجلسة، في             األساسي
تقدیسه بشدة لعلمي أدهشني الذي األمر تماًما. اعترض لكنه للمناقشة            المطروحة
أن أدركت حتى موقفه تأملت إن ما لكني إبداعه. ساعات تحدید في حتى               للنظام،
في تنظیمه دقة إلى أیضا یرجع الجلسات هذه في المناقشة تنظیم في للتدخل               رفضه
في قید، أي دون الذهني للتحرر وقتا الجلسات هذه من جعل وقد لوقته.               توظیفه

 تفاعل حر مع األحداث والحاضرین دون توجیه منه أو من غیره.
شبه روحیة متعة منه قریب وأنا تغمرني كانت معا تجمعنا كانت التي اللحظات               وفي

 صوفیة تجعلني أكثر صفاًءا.

وملهًما معلًما لي بالنسبة سیف، أبو صالح یمثل كما محفوظ نجیب یمثل              وهكذا
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 إلبرز أعمالي، وكان لهما األثر الكبیر في صیاغة حیاتي.

 

 

  على الغزولي.. ثمرة الرحلة
انقطاع بفترة مرت أنها من الرغم على جدا، حمیمة االن الغزولي مع              عالقي

 طویلة، لكن تقلبات الحیاة ومحطاتها دوًما تظل قادرة على ادهاشنا.
لي أسند عندما ذكرت، وان سبق كما األولى للمرة الغزولي على             تعرفت
الغزولي لي ورشح تركیة"، "منمنمات فیلم إخراج مهمة السالم عبد شادي             المخرج
خمس قبل والتصویر اإلخراج مع مشواره بدأ قد علّي كان الفیلم، لتصویر              مدیًرا

 سنوات، األمر الذي أفادني بشدة، فالمصور هو روح المخرج التسجیلي.
الفن في خبرتي كانت كما باإلخراج، عملي بدایة في كنت الوقت ذلك              في
أقرب جعله الذي األمر األساس، في تشكیلیا فنانا علّي كان بینما محدودة،              التشكیلي
في مخلصا وكان الصور، تحلیل في جدا أفادني ما وهو الفیلم، لموضوع              مني
النهایة في الفیلم اظهر الذي االمر التصویر، أثناء كثیًرا منها استفدت التي              اقتراحاته

 بصورة الئقة.
انتقاله بسبب ربما الغزولي، بعلي عالقتي انقطعت تركیة" "منمنمات           وبعد
مع للسینما القومي المركز في للعمل عودتي ثم للخارج وسفري بالتلیفزیون،             للعمل
من السینما في الحیاة رحلة وأنتقال السنوات مرور مع ولكن السبعینیات،             نهایة
كیان إلى تحولت أن إلى أخرى، مرة بالغزولي عالقتي توطدت أخرى، إلى              محطة
على أحرص الذین اصدقائي أقرب من وأصبح األخیرة، السنوات في جدا             حمیمي
ونتبادل الفنیة المناسبات ونحضر معا االفالم نشاهد وصرنا وصحبتهم بهم            اللقاء

 األراء.
"منمنات على عاما اربعین بعد آخرى مرة مًعا العمل تجربة وعاودنا             
ینایر احداث عن أخرجه الذي والمیدان" "الشهید فیلمه خالل من وذلك             تركیة"
نصف وأخذت رفضت لكنني مادًیا مقابال لي وقرر الخاص، انتاجه من ،2011            
لكنني فنًیا" "مستشارا الفیلم على أسمي یكتب ان یرید وكان له، تحیة فقط               المقابل
كبیر. مخرج وهو الفیلم في صدیقي دور قیمة من أقلل ال حتى ایًضا               رفضت

 واكتفیت بأن یكتب لي شكًرا على تترات الفیلم.
نهایة في وأنا صداقته إلى أرتاح الذي النقي الصدیق هو الغزولي             علّي

 الُعمر، یذكرني برقة مشاعره وصفاء قلبه بصدیقي أحمد راشد.
 
 
 

21 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(2) 
 النیل ارزاق..
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 (أ)

 إرهاصات ..
 

  معهد السینما..
بعض على أحیانا یعترض المصورین أحد كان بالمركز عملي           أثناء
السینما بمعهد لأللتحاق بعد فیما دفعني ما وهو تنفیذها، استحالة مدعًیا             توجیهاتي
االخراج مع أتعامل كنت قبلها ألنني خاص، بوجه والمونتاج التصویر أتعلم             حتى
أشعر وكنت السینمائیة، اللغة بمفردات الشامل العملي اإللمام او الكافیة الخبرة             دون
معنا یتعاملون السابق الجیل من المصورین وبعض ما، شیئا ینقصني أنه             دوما
بعض یتبع وجدته األفالم أحد لي یصور كان حینما مثال التلمساني حسن              بتعالي.
 تعلیماتي ویرفض البعض اآلخر. شعرت أنه كان یعتبرني اصغر من أقوم بتوجیهه.
في الجامعة لخریجي العلیا الدراسات قسم 1970 عام السینما بمعهد            التحقت
وعلى التلیفزیوني، المخرج حافظ حسن الدفعة نفس في معي وكان الثانیة،             دفعته
اساتذتي اكثر ومن اإلذاعي... المخرج جالل وعادل السیاسي الكاتب           الشوباشي
بوهاري" "مسیو الفرنسي المونتاج استاذ السینما، فن منهم تعلمت الذین            بالمعهد
ومنهم وارین"، بول "مستر الكندي السینمائي والتذوق االخراج واستاذ           الفرنسي
  أیًضا المخرج محمود مرسي الممثل المشهور الذي كان له فلسفة خاصة في السینما.
دارس انني رغم الفكري– المستوى على لي بالنسبة مفیًدا كان وارین بول كان               
أن إلى األشارة تجدر بها- بأس ال فلسفیة خلفیة املك أنني وأزعم باألساس               للفلسفة
كان الذي األسلوب من كبیر حد إلى یقترب كان كمهنة بالسینما التفكیر في               منهجه
هي السینما تكون ان باالحتراف یقصدان وكانا مرسي، محمود األستاذ معنا             یتبعه
 حیاتك ولیس عملك الذي تقوم به من اجل أن تتقاضى اجرا او تحقق منفعة شخصیة.
لعرض اجانب مخرجین القاهرة إلى یستقدم كان المعهد أن إلى            باألضافة
العالمي التسجیلي االنجلیزي المخرج منهم أذكر فیها، الطالب ومناقشة           افالمهم
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مجلة في نشرته حدیًثا معه واجریت وجوده فرصة انتهزت وقد رایت".             "بازیل
 "المجلة" وقتها.

العرض من (دیشیهات) المستهلكة األفالم ببقایا لنا یأتي بوهاري مسیو            كان
وكان العروض، كثرة من مهترئة صارت أنها بحكم الفرنسي، الثقافي المركز             في
السلیمة األجزاء نستخلص أن المونتاج على العملي التدریب من كجزء منا             یطلب

  منها لنعید ترتیبها في فكرة جدیدة.
المافیوال آلة على جالسا المعهد، في متاخر وقت إلى وحدي ساهرا اظل              كنت
بعد فیما جعلني الذي االمر وهو جدید، فیلمي سیاق في المواد هذه بناء اعید                كي
"النیل فیلمي مونتاج على العمل بدأت حین الطویلة التمرینات هذه ثمرة             احصد
بناءه كان وأنما المعالم واضح سیناریو على یحتوي یكن لم الفیلم ان خاصة               ارزاق"

 یتم عبر التولیف في المونتاج من خالل عالقة اللقطات والمشاهد ببعضها البعض.
مستشارا اصبح الذي بوهاري" "مسیو استطاع المادة هذه في لتمیزي            ونظًرا
دراستي ألستكمال منحة على الحصول فرصة لي یوفر أن فرنسا، سفارة في              ثقافیا
بعدم للمنحة خروجي عرقلت بها موظفا كنت التي المصریة الحكومة أن إال              هناك،
كانت لو وربما وقتها!! مطلوًبا كان األمن من تصریح على حصولي على              الموافقة

  سنحت لي الفرصة لتغیر مسار رحلتي السینمائیة.
اهتم یجعلني أن العملیة وتمریناته محاضراته خالل من بوهاري مسیو أستطاع             
االول الهدف كان الذي بالتصویر أهتمامي من اكثر السینمائیة دراستي في             بالمونتاج
مع التعامل في إلیها اشرت التي السابقة خبراتي نتیجة المعهد دخول من لي               بالنسبة
امتألت التي الشدیدة الثقة حجم االن ارصد ان لي ویمكن القدامى. المصورین              بعض
قد اجدني ولهذا مونتاجًیا، الفیلم بناء عملیة مع التعامل یخص فیما التخرج عقب               بها
أو تردد دون ألخر مونتیر من باألنتقال وقمت المونتیرین من الكثیر مع              تعاملت

  خوف.
 
 
 

 آفة الغرور..
حینما انه حتى الغرور، بعض اصابني للمونتاج عملي في الشدیدة لثقتي نتیجة              
لینفذه المشاهد أحد في لقطات تتابع تولیف له أترك ان المونتیرین احد مني               طلب
فیما رأیت یعجبِن. لم إذا االصلي بناءه إلى بأعادته یقوم ان على الخاصة،               برؤیته
ملفت، وإیقاع صنعة به لكن البناء مستوى على معقدا أمرا بالمشهد المونتیر              فعله
حضوًرا أكثر الواقع یبدو وأن الصنعة إخفاء في دوما ارغب الفترة تلك في               وكنت
المونتیر به قام الذي المشهد بناء فرفضت الفت، تدخل دون أفالمي في الصنعة               من
حین ولكنني مني شدید بغیظ یصاب جعله مما سابقا، كان كما یعیده أن منه                وطلبت
كان المونتیر وضعه كان الذي بالشكل المشهد أن وجدت بعد فیما الفیلم              رأیت
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هذا لوال أنه ساعتها وشعرت المونتاجیة، برؤیتي أنا قدمته مما بكثیر أفضل              سیكون
 الغرور لكنت قد فزت بمشهد رائع في الفیلم ولكنني خسرته.

  
 

  أستاذ الظل..
معهد في ایدیهم على تتلمذت الذین األساتذة ضمن ایضا اذكرها التي الوجوه من               
قد كنت أنني فرغم بسیوني، محمد األستاذ المخرج فضله انكر ان یصح وال               السینما
ارنهایم عرض كان افهمه. لم لكني بالمعهد التحاقي قبل ارنهایم نظریة كتاب              قرأت
في ارنهایم افكار ترتیب بإعادة المفتاح بسیوني االستاذ اعطاني معقًدا،            ألفكاره
الصورة یخص فیما فكري أساس شكلت التي النظریة افهم جعلني الذي             الكتاب،
عندما بعد فیما بها واستعنت االخراج في عینّي نصب مبادئها وأضع             السینمائیة.

 كنُت أّدرس مادة النظریات لطلبة أكادیمیة الفنون/ جامعة بغداد.
وكان الظل، في دوًما عاش لكنه أفالم، ثالثة حوالي بسیوني محمد اخرج وقد               
الفنون شعبة في وهو أنا تزاملنا بعد وفیما كمخرج، ولیس كمحاضر االمثل              تألقه
كالنا قدم وقد مصر، في الثقافة استراتیجیة تضع التي للثقافة القومیة             بالمجالس
ألقصى موضوعیا كان االنفتاح". عصر في بالسینما الدولة "عالقة عن            مشروعا
أنه رغم األستاذ نعم حقا كان لقد قدمه. مما أفضل مشروعي أن على وأصر                درجة

 لم ینل حظه من الشهرة بالنسبة لالجیال الالحقة.
  جیرنیكا وساللم األودیسة..

بالمعهد دراستي خالل وارین" "بول االستاذ علینا عرضها التي األفالم بین من              
قمت مشاهدته بعد بشدة، أعجبني الذي "جیرنیكا" رینیه آالن الفرنسي المخرج             فیلم
الفیلم. على تعلیقه في وارین بول قاله ما ترجمة على معتمدا كاملة دراسة               بكتابة
على قدرته خاصة بالفیلم، أعجابي عن للتعبیر كافیة لیست الدراسة ان وجدت              لكنني
جیرنیكا لوحة صاحب – بیكاسو ولوحات تماثیل مثل ثابتة أشیاء من الحركة              خلق
واستطاع – فیلمه رینیه منها أستلهم والتي اسبانیا في األهلیة الحرب عن              الشهیرة
هذا واحد، موضوع في بیكاسو أعمال كل یجمع ان الحركة هذه خالل              من
كان لوحة أو تمثال فكل بیكاسو، لدى االعمال هذه ابداع أساس یكن لم               الموضوع
موضوع في معا یجمعها ان استطاع رینیه آالن لكن بیكاسو، نفس في عرض               لها

 واحد هو فیلم جیرنیكا.
أن نقول أن یمكن معا بیكاسو اعمال توظف التي الفكرة هذه تحقیق اجل ومن                
في شاهدته قد اكن لم بشكل للقطة، لقطة من االنتقال في جدیدة عناصر اخترع                رینیه
عنوان اعطیتها التي الفیلم عن الطویلة الدراسة كتبت ولهذا قبل، من فیلم              اي
الغرض یكن ولم السینما. نادي نشرة في ونشرتها جیرنیكا" فیلم حركة في              "االبداع
التعلم هو الغرض كان ما بقدر النشر حتى او النقد هو الدراسة من               األساسي
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 بالكشف عن جمالیات اسلوب الحركة الذي ابتدعه رینیه.
اندهاشي اثار مما بها، المعجبین من الكثیر هناك ان الدراسة نشر بعد وفوجئت               
تبقى لكنها جاف، بشكل مكتوبة اكادیمیة دراسة كانت ألنها الوقت، نفس في              وفرحي

 حتى االن دراسة فریدة من نوعها.
توقفت األبداعیة تكویناتها مختلف على الصورة وراء الباحث المنطق وبنفس            
الروسي للمخرج بوتمكین" "المدرعة فیلم من االودیسة ساللم مشهد أمام            كثیرا
العظیم الكالسیكي الفیلم هذا بتدریس قام من األن حتى أذكر ال ایزنشتین.              سیرجي
من اتمكن وحتى فیه، المونتاج بأسلوب المحدود غیر انبهاري مدى اذكر ولكنني              لنا،
وتذوقه فیه التأمل بغرض بلقطة لقطة الورق على بتسجیله قمت ودراسته             استیعابه
مثل الكافیة، التأمل فرصة للمشاهد یتیح ال السینمائي العرض أن خاصة مهل،              على

 الكتاب الذي یمكن للقاريء العودة في أي وقت لقراءة فقرة أثارت اهتمامه.
الفیدیو عصر على وسابقة اساسیة تعلم كوسیلة المافیوال دور یأتي            هنا
لقطة المافیوال على الفیلم بمشاهدة قمت الحالیة، الرقمي العرض وتكنولوجیا            كاسیت
مشهد في المبهر المونتاجي األبداع هذا عن جمالیة دراسة بكتابة قمت ثم              بلقطة،
،(1970 مایو "السینما"(أبریل/ مجلة في الدراسة هذه بنشر وقمت األودیسة.            ساللم

  وأضفت لها ترجمة لما قاله ایزنشتاین عن هذا المشهد العظیم.
الفنان ان القلیوبي كامل محمد الدكتور الراحل الصدیق ابلغني بعد            وفیما
التشكیلیة الناحیة من ایًضا المشهد لنفس تحلیال كتب قد الرزاز مصطفى             التشكیلي
الرزاز، دراسة مع دراستي یضم كتابا یصدر أن یود اهللا- رحمه - القلیوبي               وكان
في المونتاج لفن المؤسس المشهد هذا عن بكتابتها هو یقوم شاملة دراسة              ومعهما
العربیة المشاركة هو الكتاب هذا لیصبح الروسیة إلى ویترجمها العالم، في             السینما
في البالغة الهمیته نظًرا الثقافات من الكثیر بالتحلیل تناولته الذي المشهد هذا              لدراسة

 تاریخ السینما في العالم.
 
 
 
 
 
 
 

 (ب)
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 لماذا ال یكون فیلمك عن هؤالء؟
 االنسان البّناء..

التسجیلیة لألفالم القومي المركز لدى میزانیة توفرت ،1972 عام في            
االستاذ استقالة (بعد ندیم سعد االستاذ رئاسة فترة في االفالم من مجموعة              لصناعة
فكرة منهم كل یقدم أن المركز في االخراج في العاملین من طلب الذي فؤاد).                حسن
نفسه بها یحقق التي الخاصة فكرته یقدم منا كل وراح تسجیلي، فیلم لصناعة               تصلح
للمخرج اتیح ما وهو التسجیلیة، لألفالم الدولة انتاج في مرة ألول قیود أي               دون
ان السید عبد داوود والمخرج األریاف"، في "طبیب فیلم یصنع ان بشارة              خیري

  یصنع فیلم "وصیة رجل حكیم في شئون القریة والتعلیم".
المصري اإلنسان قیمة عن التعبیر فهي وقتها، علّي سیطرت التي الفكرة أما              
عمارة عن للبحث مباشرة ذهني فاتجه عمله، في وصبر جهد من یبذله بما               البسیط
كرمز البناء مراحل في الشاق االنساني العمل بتصویر القوم بناؤها یجري             سكنیة

 للدور الذي یقوم به هذا االنسان في بناء الوطن.
القاهرة في لنا یبحث ان السینما معهد خریجي من وكان مساعدي من طلبت               
ان قبل الفكرة. هذه لتصویر ویصلح البنایات، ألحد بناء عمیة فیه ُیجري مكان               عن
المخرجة وزوجتي انا الیوم نفس في اسیر كنت المطلوب. المكان على لي              یعثر
لي اشارت عندها بالعجوزة، لمنزلنا طریقنا في الزمالك كوبري على كامل             فریال
لماذا قالت: ثم طفلها، ومعها النیل میاه سطح على قارب في تجدف امرأة إلى                فریال

 ال یكون فیلمك عن هؤالء؟؟.
 
 

 أرزاق..
هؤالء یبذله الذي الجهد عن خالله من نعبر أن یمكن شیئا لي أكتِب لفریال: قلت                 
نوعیة من واألغنیاء الفقراء بین مقارنة صفحتین لي فكتبت البسیطة. حیاتهم             في
األغنیاء بینما والمشقة، التعب یالقون النیل سطح على العاملون الفقراء ان             "كیف
والكازینوهات والمطاعم والعوامات الفنادق في یدخنون استرخاء في          یجلسون

 المنتشرة على شاطيء النیل".
فكرة تشغلِن ولم تماما الفكرة هذه بأزاحة قمت الفیلم على العمل بدأت عندما               
مؤدلجا ابدو ان أتجنب دوما كنت فقد زوجتي، لها أشارت التي الطبقي              الصراع
العاملین هؤالء على اركز أن اهتمامي كان الوقت. ذلك في لألشتراكیة میلي              رغم
قبل. من تشغلني كانت التي البناء لفكرة كرمز النیل، سطح على مختلفة ِحرف               في
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اختیار وصاحبة االولى ملهمته ألنها الفیلم، فكرة على فریال بأسم احتفظت             وان
 عنوانه "النیل أرزاق".

القدیمة مصر منطقة إلى مرزوق" "رمسیس التصویر مدیر ومعي ذهبُت            
منطقة في وشاطئیه النیل سطح على یجري الذي الشاق العمل أنواع             لمعاینة
معي، للعمل جدا متحمًسا فرنسا من مؤخرا عاد قد وقتها رمسیس وكان              القاهرة،
بالمعاینة اكتفیت بل سیناریو أي اكتب لم المعاینة، مرحلة في أسبوع لمدة              وظللنا

  وكتابة مالحظاتي والموضوعات التي یمكن تصویرها.
التصویر اثناء ویستكمل بالمعاینة السیناریو كتابة تبدأ األفالم من النوع هذا في              
یجمد الثابت السیناریو المونتاج. انتهاء بعد اال النهائي شكله من التحقق یتم              وال
ولیس المتغیر مع تتعامل أنت التسجیلیة السینما في حركته، یشل وقد المخرج              حریة
تضع عندما خاصة العدیدة بامكانیاته یدهشك الواقع یظل التصویر بعد حتى             الثابت،
الرائعة التفعالیة العملیة تلك عبر وتكوینها اكتشافها وتعید أمامك كاملة            المادة

 "المونتاج".
معین  احساس عن التعبیر في رغبتي ولكن واضحة- شبه - فكرة لدي              كان

للواقع والخضوع واالرتجال المرونة مراعاة ومع وضوًحا. االكثر هي           كانت
ال فانني دقیقة- بمعاینة قمت لو -حتى التصویر وقت بالي على یطرأ وما               المتغیر
من البد بل التصویر، اثناء ذهني على یطرأ ما أو عاینته ما اصور ان                یكفي
مع او معها یتماس او بها یرتبط شیئا وجدت ما إذ حتى الفكرة مع                التعایش
عن محددة فكرة لدي یكون ان دون فوًرا، بتصویره أقوم اریده، الذي              االحساس

  مكانه داخل الفیلم.
باألنتاج تحدیدا مرتبطة كانت التي العمل صعوبات إلى هنا األشارة            تجدر
فیها، بالتصویر نقوم كنا التي االماكن او األشخاص بطبیعة مرتبطة كانت مما              اكثر
اشرطة من فقط بوبینات ثالث على سوى احصل اكن لم أنني الصعوبات تلك               أول
أي دقائق 10 مدته بفیلم منها اخلص أن على دقیقة 30 أي للتصویر، الخام                الفیلم
كنا الخارج من مخرجین یزورنا كان فعندما جًدا، صعبة نسبة وهي 3:1              بنسبة
وهي 40:1 هي نسبتهم ان یجیبوننا كانوا أفالمهم في المستخدم الخام كم عن               نسألهم
سیئة افالمنا تكون أن في مبرر لدینا ان نرى كنا ولهذا لنا، بالنسبة جدا مبهرة                 نسبة
توفر التي االنتاجیة األمكانیات من األدنى الحد لنا یتاح یكن لم ألنه الوقت، ذلك                في

 قدرا من االمان إلخراج رؤیتنا األبداعیة.
أیام ثالثة عن تزید تكن لم التصویر أیام میزانیة ان فكان الصعوبات تلك ثان اما                 
القیود هذه كل رغم لكنني تسجیلي، لفیلم بالنسبة جدا ضئیلة میزانیة وهو              فقط،
األتوبیس تصویر في كاملة خام علبة خسرت انني رغم لي، متاح هو بما               التزمت
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 النهري من الداخل الن رؤیتي لم تكن قد اتضحت بعد عما اریده.
باالسراع المركز رئیس ندیم سعد المخرج یالحقني كان المونتاج عمل            واثناء

 من االنتهاء من الفیلم!!. مما اقلقني جًدا.
 
 

  فیلم أبیض واسود..
باأللوان التصویر على یتسارع الكل كان ارزاق" "النیل انجزت أن            وقت
طبعا فني، خیار هو واألسود األبیض كان مرزوق ورمسیس أنا لي بالنسبة              ولكن
األقرب أنه على اتفقنا لكننا تكلفته، لرخص نظرا الشكل بهذا انتاجیا الجمیع              رحب
االختیار، هذا وصدق اهمیة مدى لي تأكد المونتاج وخالل الفیلم، لموضوع             تعبیریا
"األبیض ان ارزاق" "النیل عن مقاله في فوزي ناجي الصدیق الناقد ذكر              لقد
(النیل الفیلم عناصر بین ووحدا األلوان، بهرجة دون الموضوع قدما            واألسود
تكن ولم الدرجات"، اختلفت وأن واحد، بلون جمیعا وجعلوهم والسماء)            واألنسان
تحلیله قرأت عندما بعد فیما اعجابي اثارت لكنها التنفیذ وقت ذهني في الفكرة               هذه

 عن الفیلم.
 

 الفیلم لیس رقًما..
مدة  من اطول مدة بالطبع اخذ الذي المونتاج، في ارزاق" "النیل             تشكل

كان ندیم سعد ان لدرجة طویال، وقًتا المونتاج استغرق حیث والمعاینة،             التصویر
لي، مطاردته جراء شدید بضیق اشعر وكنت العمل، من انتهي حتى األلحاح              دائم
الفیلم یعطي ان أي رقًما، یكتب أن مجرد كان له بالنسبة االمر ألن ایضا                وبالدهشة

  رقما في قائمة إنتاج المركز تحت رئاسته.
مع تتفق ال للغایة غریبة اهداف لهم السینما مجال في العاملین بعض              ان
الراحل المونتیر ومعي وظللت اهتم لم ندیم ضغوط ورغم نفسها، األبداعیة             العملیة
وكان جدیدـ من وبناءه بهدمه نقوم ثم بناءه نعید الفیلم، مونتاج على نعمل منیر                عادل
صدقا االكثر الشكل إلى بالبناء الوصول في رغبتنا هو اللقطات ترتیب في              دلیلنا
التصاعد، متوالي مسلسل سیناریو وال قصة لدینا یوجد ال النه الفكرة، عن              وتعبیًرا
الشهر طوال واصلنا نذهب. اتجاه أي في لنا لتحدد وحدها الصورة على اعتمدنا               بل
وقریب واضح شكل على استقرینا حتى المرات عشرات والبناء الهدم عملیات             نكرر
لهذا مصاحبة تكون ان یمكن التي الموسیقى اختار ان علي كان ثم تصوري،               من

 الشكل.
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 مشاكل الصوت..
كنت الفیلم، في صعوبة االكثر أنه اكتشفت الذي العنصر هي الموسیقى             كانت
بشكل ذهني في كان لكن التقالید، على الخروج نیتي في ولیس الخبرة قلیل               وقتها
اخراج "الزجاج" فیلم كان وبالمناسبة الصوتي، التعلیق استخدام عدم           مبدئي
انه ویبدو صوتي، تعلیق بال بالمعهد دراستي اثناء شاهدته الذي هانسترا،             الهولندي
للدكتاتوریة رمًزا باعتباره الصوتي التعلیق ورفضت ذهني، في عمیًقا بصمته            ترك

  وفرض الرأي الواحد على الُمشاهد.
لیس ولكن البیئة من علیها الحصول ارید التي االصوات بتسجیل أقوم             كنت
وحركتها بالصورة فقط منشغال اكون التصویر اثناء انني حیث التصویر وقت             في
إلیها أحتاج التي األصوات بتفریغ اقوم كنت المونتاج إلى انتقل وعندما             وایقاعها،
الذي كامل " "مجدي الممتاز الصوت مهندس البیئة من بتسجیلها یقوم قائمة             في
الشاعر" "حسن المبدع الفنان بتخلیقه یقوم البیئة من یتوفر لم وما عمله،              یهوى
حیل ذلك في له وكان المصریة السینما في العمل هذا بمثل تقریبا وحده اختص                الذي

 غریبة لخلق المؤثرات الصوتیة المطلوبة.
صلة لدیها لكن البیئة في موجودة غیر أصواًتا استخدمت ارزاق" "النیل             وفي
صوتي كمؤثر بتوظیفها قمت التي االلكترونیة كالموسیقى بصرًیا، عنه عبرت            بما
مشغولة النها مصاحبة، كموسیقى احد لها ینتبه ال التبن" "تحمیل مشاهد بعض              في

  بحرفیة فائقة داخل شریط الصوت مع المؤثرات الصوتیة للبیئة.
أفعل!؟ أن علي ماذا ادري اكن فلم للفیلم، المصاحبة للموسیقى بالنسبة             اما
قال الفیلم موضوع له شرحت وعندما استشیره، الموسیقیین أصدقائي احد إلى             ذهبت
على اقتراحه فرفضت الناي"، على یعزف عظیما لحنا لك أجد أن "یمكنني :               لي

  الفور ألنه تفكیر نمطي ینقصه االبتكار.
مكتبة إلى ذهبت حتى جدوى، دون مناسبة موسیقیة قطعة عن أبحث             أخذت
لطیفا شاٌب وهو مقار" "منیر مدیرها قابلت وهناك بالمنیرة، الفرنسي الثقافي             المركز
موسیقى غاوي (أنا قائال بالفیلم الخاصة الموسیقى بوضع هو یقوم أن علي              عرض
له وأصنع الفیلم شاهد تعالى لدي.. مانع ال أنه له قلت كمان)، جیتار               وبلعب
وبالفعل واحدة، دقیقة یتعدى ال موسیقیا لحًنا منه طلبت شاهده عندما             الموسیقى.
یكون ان وحاول اعجبني، بسیًطا موسیقًیا لحًنا الجیتار على وعزف لطلبي             استجاب
زمنیة مدد إلى قسمتها كاملة دقیقة كانت یعجبني، لم لكن اخر، لحنا لي ویقدم                كریًما
ما بعمل وقمت ككل، الفیلم مدة هي التي دقائق العشر في تتكرر ال حتى                قصیرة
یمكن ال بحیث االخرى الصوتیة المؤثرات مع بتفاعلها الموسیقى التوزیع            یشبه
في صغیرة قطع تتناثر المشاهد بقیة في لكن فقط، واحدة مرة اال كاملة               سماعها
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في تمكنت ولكنني جًدا، ومعقدة ومرهقة صعبة عملیة كانت لقد الصوت،             شریط
 النهایة بمساعدة عادل منیر من إنجازها على المافیوال أثناء المونتاج.

 
 مهارة المیكساج..

الحرفیة المهارة بمنتهى تم ارزاق النیل فیلم في األصوات) (مزج            المیكساج
السینما معهد عمید التوني محسن (والد التوني حسن االستاذ الصوت مهندس به              قام
في مناقشتنا على یحرص دیموقراطیا بأعوام، یكبرنا الدقة شدید رجال كان             اآلن).
  المؤثرات المطلوبة ویقوم بالعدید من البروفات ونقد شریط الصوت بحساسیة بالغة.
ان والبد ابًدا، سهلة تكن لم بالمؤثرات الموسیقى مزج فكرة المثال سبیل              على
االحساس على فقط تعتمد بل مقاییس او قاعدة لها یوجد وال معینة، بحساسیة               تتم
الصنعة هذه تخفي كیف لكن مصنوع، شئ كل الن مفتعلة، تبدو ال حتى               الخاص،

 لتصبح فًنا؟
ان استطاع التوني لكن فیلم، أي یفسد أن على قادًرا یزال وال المیكساج               كان
معقد شریط روائي، او تسجیلي فیلم أي في قبل من یحدث لم صوت شریط                ینفذ
وأصواًتا البیئة من أصواتا یضم كان فقد بسیط، مظهٍر من علیه یبدو ما               رغم
یجب مما اكثر مصطنًعا الصوت یظهر عندما وكان الشاعر، حسن نفذها             مصنوعة
یتم ان المیكساج صعوبة من أساسي جزء كان طبیعیا، یبدو حتى تعدیله منه               اطلب
وحساسیة حساسیتي على أعتمادا التصویر، یتم ان بعد بمفرده الصوت            تسجیل

 المونتیر ومهندس الصوت (عازف المیكساج).
یجعلني مما تماما التعلیق عن اتخلي النني األهمیة شدید أفالمي في              الصوت
غیر الصوت یبدو قد التي المشاهد في خاصة الصوت شریط ناحیة جدا              حساس
لكن مختفًال شئ یقول منهما كل وأنما مباشرة، الصورة یخص منطقیا او              طبیعیا
هذه باستخدام عادة یتأتى ال تعبیري هدف او واحد وفكري شعوري سیاق              یجمعهما
"التبن" تحمیل مشهد في االلكترونیة الموسیقا استخدام مثل المتضادة،           العناصر
في وضعها بحساسیة البیئة عن غربتها فقدت أن بعد لكن صوتیة             كمؤثرات

 المیكساج  على ید "حسن التوني".
 
 
  

 إهداء..إلى عادل منیر
هذا له اهدي أن یجب وكان البراعة، شدید فنان الفیلم مونتیر منیر" "عادل كان                
بوقت ذلك بعد إال الرجل هذا فعله ما لعظمة مدركا اكن لم وقتها لكنني                الفیلم،
كان كم ألمس ان استطعت جدید، من اكتشافه وأعادة الفیلم مشاهدة تكرار مع               طویل،

  عبقریا ذو حساسیة خاصة.
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تحدید هو إلیه اصل عندما جدا سعیدا وأكون المونتاج في افعله ما اول               أن
االحساس أو العامة الفكرة یخدم بما المشاهد ترتیب یجیئ ثم للفیلم، والنهایة              البدایة
بناء في واللقطات المشاهد أوضاع تتوالى والنهایة البدایة بین وما اریده، الذي              العام
على ُمحافًظا یلیه، ما إلى مشهد وكل یلیها، ما إلى لقطة كل تدفع بحیث حي                 تفاعلي

 وحدة الشعور المطلوب والفكرة األساسیة في طریق وصولنا إلى النهایة.
كل تفرض أن وهو تحقیقه أرید أساسي جمالي مبدأ لدي كان أرزاق النیل               في
مباشر تدخل وجود ادراك دون وتحددها لها التالیة اللقطة قبول المتفرج على              لقطة
معین، أحساس بل الفیلم من فرضها أرید محددة حكایة هناك یكن لم ألنه               مني،
أما اللقطات، على االحداث دراما تفرضها الحكایة الحكایات، غیر           واالحاسیس
خاصة ذاتها. اللقطات تفرضه ترتیب وفق اللقطات تاثیر بتراكم فتأتي            االحاسیس
وعمال الطوب صناعة وعمال التبن تحمیل عمال بین فیها اجمع التي             المشاهد
السیاق داخل یربطهم اساسي عنصر على تنّصب لهم نظرتي الحجارة.            تحمیل

 الفیلمي هو الجهد المبذول والمهارة والصبر على العمل الشاق.
إلى عملهم بدایة من (حرفة) عمل مجموعة كل بترتیب قمت البدایة، في              
متعدد بولیفوني كلحن لتبدو مًعا دمجتها ثم الخاص، بتتابعه عمل لكل محتفًظا              نهایته،

 االصوات.
تحقیق إلى للوصول كانا الشكل بهذا اللقطات وترتیب هذه العمل            خطة
الدأب عبر ظهر بل مسبًقا. ذهني في الترتیب هذا یكن ولم اریده الذي               األحساس
اللقطة تكمل ما عمل فیها التي اللقطة اجعل كنت منیر، عادل ومن مني               بالتجریب
الحجارة، الى التبن ومن التبن، إلى الطین من مثال فننتقل أخر، عمل فیها               التي
العمل، نفس من تكملها اخرى لقطة یتبعها ال مثال الطین فیها یجرف التي               اللقطة
اللقطات تستدعي ان اجرب كنت واحًیانا التبن، فیها ُیجرف لقطة یتبعها             وانما
في لها معاكسة لقطة تستدعي اللقطة ان أي التناغم، ولیس التضاد بأستخدام              بعضها
والسابقة التالیة مع لقطة كل تجریب أجل من طویال وقتا استغرق هذا كل               الحركة.

 عبر في استدعاء لقطات مناسبة حتى نصل للنتیجة النهائیة المطلوبة.
  

 الكف الخشنة..
طبیعتهم على یبدون عامة افالمي وفي ارزاق"، "النیل فیلم في            الناس
به اقنعهم ما وهو به. یظهروا ان یحبون الذي بالمظهر اصورهم ان أحب               تلقائیون،
المرحلة هذه وفي للتصویر، العداد مرحلة اثناء ودهم اكتساب مرحلة في             وانا
وانا مثال اذكر المتمیزة، اللقطات خاصة اللقطات من ألتقطه ان یجب ما              اكتشف
التي یده خشونة مدى اكتشفت الصید مراكب على العاملین الصبیان احد             اصافح
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هذه لي اوحت وقد عمره، مع یتناسب ال الذي الشاق العمل من طویلة فترة عن                 تعبر
البرز المركب صاري یتسلق وهو الصبي، هذا لكف قریبة باللقطة            المصافحة

 المعنى الذي اكتشفته، واالحساس بالحالة التي یمثلها هذا الصبي.
 

 فالش فورورد..
الناس علیه اصور أن احب الذي الشكل یخص فیما مثاال نضرب أن              یمكن
القبلیة األخالقیات وجدت هناك للتصویر ذهبت عندما "سیوة"، فیلم من افالمي             في
التقیت وعندما التاسعة، سن بعد الرجال على بالظهور عامة للمرأة تسمح             ال
ألصور هنا "أنني له قلت الفیلم تصویر اثناء دلیلي سیكون الذي المسئول              بالشخص
ألصور آت ولم حاالتهم، افضل وفي أنفسهم عن یرضونها التي الصورة في              الناس
اصورهم من مع بالتصویر فیها أقوم مرة كل في اكرره كنت ما وهو               عیوبهم".
في البسطاء هؤالء مثل یشك ما غالًبا حیث ناحیتي، من الشك او الحرج ارفع                حتى

 نوایا الغرباء عنهم عند اقتحام حیاتهم الخاصة.
السیدات من مجموعة یصاحبني الذي المصور وجد التصویر اثناء یوم            ذات
ذلك، من منعته لكنني لتصویرهن، یسرع ان فحاول وحدهن، الطریق في             یسرن
وأنا عادة. المألوف عن یخرج استثنائي مظهر یعتبر الشارع في ظهورهن ان              طالما
وفي المعتادة، الطبیعیة وحركتهم بیئتهم في الناس أصور بل األستثنائي عن ابحث              ال

  رأیي أن هذا مبديء من اهم مبادئ العمل التسجیلي.
عندما العكس على بل أصورهم، من على اتلصص أو اللقطات أسرق أكن              لم
الثقة من مزیدا لي یجلب هذا وكان رغبته، احترم كنت تصویره أحدهم یرفض               كان
توتر، او خوف او افتعال بال الكامیرا امام الحركة في الطبیعیة من ومزیدا               بینهم،
بحكم ولكنه الكامیرا إلى او لي ینظر ال إن أصوره الذي الشخص من اطلب                وكنت
تأتي قصد، بال نظرة منه فلت لو حتى والكامیرا) (أنا لكلینا ومستریح واثق               كونه
قلیال معهم، التعامل في المتبادلة الثقة هذه بسبب وكنت لالیهام، كاسرة وغیر              طبیعیة
شخص به قام فعل إصالح او بحذف اقوم كي المونتاج إلى للجوء اضطر كنت                ما

 ما أو نظرة عین غیر مرغوب فیها.
 

  أخالقیات المتاح..
صناعة في لي متاح هو بما ارضى أن ارزاق" "النیل فیلم تجربة              علمتني
أستغالل أجید ان على لرؤیتي، المحدودة المتوفرة االمكانیات اطوع وأن بل             األفالم
اقع وال رؤیتي عن التعبیر من قدر اكبر به أحقق حتى استغالل، اقصى المتاح                هذا

 في مطب االفتعال.
لصناعة لنا متاحة كانت التي التقنیة االمكانیات ذلك؛ على مثال            اضرب
سواء "السینكرون"، والصورة الصوت بین التام التطابق بتوفیر تسمح تكن لم             الفیلم.
حذفت لذلك "دیالوج"، االشخاص بین الحوار مشاهد أو "اإلنترفیو" المقابالت            في
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 من ذهني تماًما استخدام  مثل هذه المشاهد.
الذي األمر اللیلیة المشاهد تتطلبها التي اإلضاءة معدات لضخامة           ونظًرا
النهار ضوء على واعتمدت تقریًبا عنها تخلیت فقد التسجیلي، الفیلم عمل             یعرقل

  بمستویاته المختلفة في أفالمي.
بالطبع اهمهم التصویر مدیري من محددة اسماء مع اتعامل احب            كنت
اعمل إلى اضطر كنت وعندما السمیع عبد ومحمود شیمي وسعید مرزوق             رمسیس
أحد في أنني وأذكر المتاح، المصور مع نفسي تكییف على اعمل كنت اخرین               مع
كتفه، على الكامیرا حمل یستطیع ال معي یعمل الذي المصور بأن فوجئت              أفالمي
ذلك ومع تنفیذه، صعوبة رغم لي، بالنسبة البصري التعبیر في أساسي أسلوب              وهو
مع الثابتة الكامیرا طریق عن المشاهد اصور ان سوى الفیلم هذا في أمامي اجد                لم
یمینا (االفقیة الحامل على للكامیرا رأس بحركة الحرة الحركة عن            األستعاضة
بث اجل من المتاحة الزووم عدسة بأستخدام أو وأسفل) العلي والرأسیة             ویسارا

 األیقاع الحركي الذي فقدته بحركة الكامیرا المحمولة  على الكتف.
من حولها القصور من االوجه هذه مع افالمي في االیجابي تعاملي             ولعل
التعلیق من التام أفالمي تخلص إلیها اضفنا ما وإذا قوى. عوامل إلى ضعف               عوامل
وكاذًبا ودعائًیا مفتعال مقحًما اعتبره الذي التسجیلیة االفالم في السائد            الصوتي
تحول نقطة وجعلتها أفالمي، میزت التي السمات اهم من ذلك نعتبر ان یمكن               احیانا،

 في تاریخ السینما التسجیلیة المصریة.
 

  الجمهور الُمفترض..
من كان الستینیات في التسجیلیة لألفالم القومي المركز انشاء تم            عندما
التسجیلیة األفالم كانت والعروض، لإلنتاج متكامل نظام على یحتوي أنه            المفترض
عروض قبل العادیة العرض دور وفي الجماهیریة، الثقافة مراكز في            تعرض
یستمر لم ولكن الجمهور، على تاثیرها عن دراسات نجري وكنا التجاریة،             األفالم
من تعرض الذي األساسي السیاق هو هذا یصبح ان الخطة وكانت لألسف،              هذا
الفیلم قبل عرضها یتسنى حتى نسبًیا قصیرة مدتها كانت ولهذا األفالم، هذه              خالله
دور وضعت أن بعد، فیما حدث ما ولكن العرض، دور في الطویل              التجاري
من ضخمة شریحة التسجیلي الفیلم ففقد تجاریة اعالنات منها بدال            العرض

 الجمهور.
 

  ردود الفعل..
وال صوتي تعلیق به یكن لم الفیلم وألن السینمات، في ارزاق" "النیل              عرض
الفیلم شارك عندما الغریبة، األفعال ردود ومن للبعض، صدمة سبب تقلیدیة             لقاءات
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(مركز سنوًیا المرئیة الصور مركز یقیمها كان التي التسجیلیة االفالم مسابقة             في
أحمد السینمائي الرائد الناقد برئاسة اآلن) شریف بشارع السینمائیة           الثقافة
الالئق غیر من انه واعتبروا االولى، بالجائزة التحكیم لجنة علیه ضنت             الحضري،
تمنح أن اللجنة واثرت االول، فیلمه عن هامة جائزة على صغیر شاب یحصل               أن
انني اقول أن استطیع وال الكبار(سًنا)، لجیل ینتمي مخرج إخراج من لفیلم              الجائزة
وغیاب األنصاف بعدم شعرت ولكني اللجنة، موقف تفهمت بل بالحزن            شعرت

  الشفافیة والموضوعیة التي هي اكبر مشجع على استمرار الفن.
االولى الجائزة على حصل الذي الفیلم الن اضحك الواقعة هذه تذكرت             وكلما
الجوائز من العدید على حصل ارزاق" "النیل بینما االفالم، بین االن لذكره وجود               ال
االحتفال عند العشرین القرن في قصیر فیلم مئة أهم من كواحد واختیر              الدولیة،
التسجیلیة لألفالم الدولي كلیرموفیران مهرجان دورة في العالم، في السینما            بمئویة

 والقصیرة في فرنسا عام 1995.
  

 هذا هو الفیلم..
اما الفیلم، عن الصبان ورفیق فرید سمیر من كل كتب النقدي المستوى               على
یكن لم وقتها أنه إال الكثیرة مشاهداته نتیجة سلیم ذوق لدیه كان وان فرید                سمیر
التحلیل إلى یفتقد "الفیلم ان فقال التقلیدیة، غیر األشیاء مع التفاعل             یستطیع
النقاد أن أعتبار یمكن عام بشكل ولكن قلیال، ضیقي اثار ما وهو              االجتماعي"

 والمتخصصین استقبلوا الفیلم بصورة مرضیة.
قال الفیلم شاهد حین جوهر یوسف الكبیر والكاتب السیناریست ان            وأذكر
 تعلیقا من جملة واحدة الزلت اعتز به حتى االن (هذا هو الفیلم) ولم یزد على ذلك.

شاهد عندما حینها. اصدقاء نكن لم اننا ولو الموجي ابراهیم المخرج الزمیل              اما
قال السمك تحفیز اجل من الطویلة بعصاه الماء صفحة یضرب الذي الصبي              مشهد

 :"كأن الصبي یرد اعتباره بجلد النیل".
 

 بال حائط .. بال شاریوه..
الشارع في شوقي خلیل المخرج قابلني 1973 عام وفي ارزاق" "النیل بعد              
كان والذي أكتوبر حرب غنائم معرض عن فیلم بعمل أقوم ان علي              وعرض
أمًرا وكان الوقت، ضیق رغم وافقت اللقاء، لهذا مباشرة التالي الیوم في              سینتهي
في المعاینة وكانت فقط، واحد یوم في بالكامل الفیلم بتصویر اقوم أن للغایة               مجهدا
وقتها الشاب المصور بأختیار قمت انني هو فعلته ما اول وكان فقط، السابق               الیوم
ولدینا السینمائي، الذوق في توافق بیننا كان الفیلم، تصویر مدیر لیكون شیمي              سعید

  معرفة جیدة بامكانیات كل منا اثناء التصویر.
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بالكامیرا فقط شاریوه، وال كرین بال المعرض إلى توجهنا التالي الیوم             في
ذلك في جدا ومبتكر احترافي بشكل محمولة استخدمها یجید شیمي سعید كان              التي
بتصویر أیضا تكلیفهم تم الذین المخرجین من الزمالء احد أن واذكر             الوقت،
المعرض من جزء طول على ومده امتار عشرة طوله شاریوه احضر قد              المعرض
وبینما الصغیرة والرشاشات العیارات مختلفة المدافع دانات مثل صغیرة اشیاء            به
الكامیرا مع شیمي وسعید أنا یخصني فیما وسهولة بسالسة یجري التصویر             كان
في األمرین یعاني صدیقنا كان ثقیلة، معدات وال شاریوه بدون كتفه على              المحمولة
استواء عدم بسبب تهتز الكامیرا كانت حیث الشاریوه فوق من القطع تلك              تصویر

 االرض، وهي تحاول االمساك بلقطات قریبة.
من اخر جزء الى وأنتقلت دقائق عشرة في القطع تلك تصویر             انهیت
فیها مد التي امتار العشرة مساحة في بأكمله الیوم زمیلنا قضى بینما              المعرض

 الشاریوه الخاص به.
في یهمني یكن لم بینما جدید، من اللقطة أعاد نجده الكامیرا اهتزت              وكلما
رغم اراها كنت العكس على بل سعید، كتف فوق الكامیرا اهتزاز مسألة              الحقیقة
فیها، بالتصویر نقوم التي البیئة وروح الصورة مصداقیة من جزء القلیلة،             خبرتي
االهتزازت من النوع هذا على اطلق دوما وكنت للعین. مؤذیة غیر انها              طالما

 "اهتزاز إنساني"، أي طبیعي ألنه جزء من حركة االنسان في المكان والبیئة.
للمؤسسة رئیسا وكان الدسوقي محمد األستاذ أن اذكر الفیلم عرض             وعند
"هذا له وقلت استفزني مما النوع هذا من هزة وجود على اعترض الوقت هذا                في
في التحكم یكون حیث البالتوه داخل تصویره یتم روائي فیلم ولیس تسجیلي              فیلم
مثل ولكن التصویر، في اساسي مبدأ الكامیرا حركة ونعومة متوفًرا، الحركة             نعوة
للحمایة اجراءت القواعد تخنقها، بل الروح تحدد ال التسجیلي الفیلم في المباديء              هذه

 ولیست قیود على الرؤیا الفنیة".
 

 رصاصة الهزیمة..
قاومتها أنني إال الدعائیة غوایة من الكثیر تحمل كانت الفیلم فكرة ان              رغم
یوم التصویر استغرق الضباط، وال المعرض رواد مع لقاءات وال تعلیق فال              بشدة،
الكثیر، الصورة تقول أن حاولت األكثر، على اسبوًعا المونتاج استغرق وربما             واحد
في واستقرت السیارة سائق امام الزجاج اخترقت التي الرصاصة أثر مشهد             مثل
أي مع لقاء أو تعلیق أي من اكثر بالهزیمة توحي المشاهد هذه مثل رأسه،                موضع

 شخص.
النیل ناس مثل یكونوا لم هؤالء المعرض، رواد في كانت األساسیة             المشكلة
الوقت لتمضیة األساس في قادمون هم بل المرهقة، بأعمالهم منشغلون عمال             ارزاق
حرفیة سوى ذلك في یساعدني لم الغنائم. بین والحركة والفرحة والفرجة             والتسلیة
للظهور الناس یتجه وعندما أتجاه في یصور بأنه یتظاهر كان شیمي، سعید              وذكاء

36 
 



تجمع اتجاه عكس تماما ثاني موقع بتصویر یقوم ثم بسرعة یستدیر الكامیرا              اما
  الناس حوله.

محتشدة والناس وطنیة اغنیة او نشید هناك كان الیوم نهایة في             كذلك
المحمولة بالكامیرا الخلف من الجموع اخترق ان إال سعید من كان فما              لسماعها
للفیلم نموذج حائط) بال (مبكى كان الكامیرا. وجود إلى ینتبهوا أن قبل              یصورهم

  المصور باكبر قدر من األرتجال والعفویة والتحایل األبداعي على الموضوع.
 
 

 تراتیل معكوسة
المعرض عاینت وعندما ذهني، في حاضرا یزال ال ارزاق النیل تكنیك             كان
على یحتوي الفیلم أن وأظم بصریة، كقصیدة یصاغ ان یجب الفیلم هذا أن               شعرت

 تجربة صوتیة مغایرة تستحق الذكر.
الفجر، عند التصویر بدأت األسرائیلیة، الدبابات مدافع بتنكیس قمت أن             بعد
رمًزا كرامتها فقدت دیناصوریة كائنات كأشباح الضباب ُیغلفها الدبابات تبدو            حتى
الخرى، دبابة من ینتقل كتفه فوق للكامیرا حامل وهو شیمي سعید وجعلت              للهزیمة،
الصوفي، الشجن من قدر به االفتتاحي المشهد لهذا صوت بوضع قمت المونتاج              في
التراتیل من مجموعة احضار كامل مجدي الصوت مهندس من طلبت            حیث
شكلها دون التراتیل روح هذا فمنحنا عكسي بشكل الصوت بتشغیل وقمنا             المسیحیة،
لكنها األذن، على الوقع غریبة موسیقي مثل فبدت بعینه، دین یخص الذي              الدیني

 ذات احساس عمیق مؤثر.
ما لكن المعكوسة" "التراتیل استخدام فكرة بالي في خطرت متى اذكر             ال
المعرض اقدم ان احساس أعطاني للدبابات، المنكسة المدافع مشهد ان جیًدا             اذكره
ظهر وان أخرى، موسیقى أیة استخدام احاول ولم كبیرة، جماعیة مقبرة             باعتباره
كان الموسیقیة األلة لهذه البائعین ألحد إنه نكتشف ناي صوت الفیلم منتصف              في
إلى باألضافة الصوتیة، البیئة من كجزء علیه ابقیت المعرض. داخل            یتجول

 اصوات الناس واألطفال.
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 (جـ)
 السفر إلى بغداد..

 
"یومیات كتابّین لي صدر قد وكنت حائط" بال و"مبكى ارزاق" "النیل             بعد
الشهرة. بعض بذلك وحققت ،1975 الشاشة" على محفوظ و"نجیب ،1967            فیلم"
تقدمت التسجیلیة، لألفالم القومي المركز في تقریًبا توقفه أو العمل لكساد             ونظًرا
فیما تضم كانت التي اللجنة رحبت بغداد، جامعة في العمل بطلب العراقیة              للسفارة
عندما والحقا وقتها. شخصًیا اعرفه اكن ولم صالح، عباس أحمد الكبیر الكاتب              بینها
النني لدیهم وذكیتك اختارتك التي اللجنة في كنت "لقد قائال صافحني به              التقیت

  اعرف جیًدا انك تصلح لهذا العمل بحكم ما سمعته عنك".
،1979 عام حتى 1975 عام منذ بغداد في قضیتها كاملة سنوات             أربع
في السینما قسم رئیس علّي جعفر المخرج مع والمشاركة السینما بتدریس             قمت

 تأسیس القسم بوضع مناهج السنوات األربع للقسم بأكادیمیة الفنون/ جامعة بغداد.
السینما حقل في العاملین من كامل جیل یدّي على منه تخرج الذي القسم               هذا
طه أ.د منهم: اآلن، حتى معي تواصل على الزالوا طویلة قائمة ولدي              وتدریسها،
ا.م.د الفلم، ادبیات جاسم ا.م.حمودي الفیلم، وجمالیات سیناریو الهاشمي           حسن
الّتذوق مادة مدرس العرادي عمار د م. ا. سینمائي، اخراج الجبوري             طارق
استاذ شاكر الخالق عبد د ا.م. التصویر، استاذ االمیر عبد حسن محمد د.               السینمائي،
الفلم نظریة استاذ الجبار عبد رعد ا.د المونتاج، استاذ شریف درید د.              التصویر،
صادق صباح م. البحرین، في اإلخراج استاذ عزیز مؤنس كاظم د ا.م.              وأسالیبه،
السینما استاذ عدوان مروان ا.د سابقا، االردنیة الیرموك جامعة في اإلخراج             استاذ
الفنون بكلیة السینمائي االخراج استاذ مهدي فارس د. لیبیا، طرابلس جامعة             في
التربیة وزارة في التعلیمیة الوسائل عام مدیر كریم قاسم بغداد، جامعة             الجمیلة
في تلفزیونیة قناة مدیر قاسم علي وصحفي، سینمائي ناشط قاسم علوان             العراقي،
ارمینیا، في الموسیقى مجال في یعمل جوزیف هارانت المتحدة، العربیة            االمارات
معهد في السینما قسم رئیسة حمادي ابراهیم عایدة بالموسیقي، یعمل خوشابا             ولسن
الجمیلة الفنون كلیة عمید معاون الجبار عبد رعد د. ببغداد، للبنات الجمیلة              الفنون
صالح عزام العراقیة، االعالم وزارة من االبداع جائزة على وحائز العلمیة،             للشؤن
استاذ جاسم حمودي د. مشهور، درامیة اعمال له العراق في معروف دراما              مخرج
التلفزیون في تلفزیونیا مخرجا ویعمل ببغداد الجمیلة الفنون كلیة في السینمائي             النقد

 العراقي.
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  أطفال وفالحین..

من اسقطهما اني نقول أن نستطیع فقط فیلمین سوى انجز لم بغداد              في
مجموعة عن والثاني االطفال، ریاض دور احدى عن كان األول تماًما،             حسابي
العراقي الرئیس كان حیث هناك، مصریة قریة انشأوا الذین المصریین            الفالحین
من العراق إلى المصریین الفالحین من عدد اكبر استقدام في یرغب حسین              صدام
لكن والعمال والفالحین بالبسطاء مولع انني صحیح الزراعة. مجال في العمل             أجل
الفیلم بمعنى لهما عالقة وال "ریبورتاج" األعالمیة للتقاریر اقرب كانا الفیلمین             كال

 وفلسفته كما تشكلت لدى في النیل ارزاق ومبكى بال حائط وما بعدهما من افالم.
 
 

 األستاذ المفضل..
كنت انني وأعتقد الطلبة مع األنسانیة العالقات من ممتعة تجربة عشت             
األستاذ كان ذكرها؛ یجدر طریفة بتجربة معهم مررت حیث المفضل،            استاذهم
المدرسین في أرائهم عن لیعلنوا الطلبة بجمع یقوم شهر كل نهایة في علّي               جعفر
نفسه جعفر حتى (التشریح) من یخلو واحد مدرس یوجد ال فكان الشهر، هذا               خالل

 لم ینجو من "تشریحهم"، والوحید الذي كان یحظى بتقدیرهم هو العبد هللا.
 

 
 سنوات المراجعة..

ولغتي خبراتي لمراجعة سنوات بغداد في قضیتها التي األربعة السنوات اعتبرت             
اتجاهات مختلف في اذاكر كنت الواسع، الفن هذا تخص التي ومعارفي             السینمائیة
عودتي حین أخرى افالم عمل أجل من قدراتي شحذ هذا أن ذهني وفي               السینما
باألخراج شغفي كان بل األبد، إلى مدرًسا أصبح بأن قرارا اخذت قد اكن لم                لمصر،
ما قدر على احبها التي المهنة وهي التدریس في بعملي تمتعُت وإن نابًضا. یزال                ال
في ، مصر في لممارستها وعدت وآخر، حین بین بها العمل وأهوى اإلخراج.               احب

 اكثر من جامعة من الجامعات الخاصة، بعد أن قّل عملي في اإلخراج.
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(3) 

 الشخصیة المصریة
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 (أ)

 سؤال األنسان..
 طریق العودة..

ووجدت الكثیر، خسرت أنني شعرت 1979 عام مصر إلى رجعت             عندما
الروائي، إلى التسجیلي الفیلم من تحولوا قد وزمالئي جیلي أبناء من الكثیر              ان
سنوات ثالث وقضیت التسجیلي، مرحلة عند ومتوقف غریب شبه نفسي            وجدت
المركز في ُیخرج وال مخرج موظف مجرد ، 1981 إلى 1979 عام من               أخرى

 القومي.
یمكن الذي الخیط طرف اتلمس بدأت وتدریجًیا الوضع لهذا استسلم ان اشأ              لم
سنوات فوقه تراكمت أن بعد داخلي، في الذي بالمخرج عالقتي خالله من استعید               ان

 العمل بالتدریس وغبار روتینیة الوظیفة.
االولي المعرفي بالتراكم ترتبط وتلقائیة بفطریة ارزاق النیل اخرجت قد            كنت
یمكن الذي المشروع عن البحث في وبدأت منظم، مشروع أو خطة على بناء               ولیس
المشروع هذا ووجدت انجازها، احب التي األفالم سیاق من قرًبا أكثر یجعلني              ان

 من خالل تفكیري في محاولة التعبیر عن "الشخصیة المصریة".
ورئیس أستاذ الجوهري محمد الصدیق إلى بعدها وتوجهت الفكرة،           راقتني
وطلبت بعد، فیما حلوان جامعة ورئیس وقتها، القاهرة جامعة في األجتماع علم              قسم
علم مجاالت في المصري، واالنسان بالمجتمع تتصل أن یمكن التي الكتب كل              منه
المصریین عادات عن تتحدث التي والكتب واألنثربولوجي، النفس وعلم           األجتماع
بها امدني التي الكتب من الكبیر الكم هذا لقراءة الزمن من لفترة تفرغت               وتقالیدهم.
إلى العودة طریق أول بدایة على قدمي اضع أخیًرا أنني شعرت             الجوهري،

 اإلخراج. وفي ذهني مهنج معین.
 
 

 أعرف نفسك بنفسك..
النجاز خاص مشروع لدي تشّكل والكتب المراجع قراءة في استغراقي            مع
حیاته خالل من هویته في والبحث المصري األنسان عن األفالم من             مجموعة

  الیومیة في بیئاته المتعددة.
وكتب المراجع قراءة على مقتصرا یكن لم االمر ان إلى األشارة             وتجدر
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قراءتي ان اقول أن یمكنني توشكى فیلم مثال إلى بالعودة انه بل االجتماع               علوم
في كثیًرا افادتني علي، ادریس الكبیر النوبي للكاتب "الشمندورة" مثل            لروایة
هذه قرأتها. التي األكادیمیة النظریة المراجع كل من اكثر ربما الفیلم             صناعة
حول تتبلور قناعة بداخلي رسخت "توشكى" وفیلم "شمندورة" روایة مع            التجربة
الجسد في تتجلى التي الروح عن یكشف الفن والعلم، الفن بین ما العالقة               جدلیة

 الحّي، واما العلم فیصل إلى حقائقه بتشریح جسد بال روح.
  

  العائش على الحافة..
من تتحقق أنها المصري األنسان لجوهر المكثفة الدراسة فترة في            اهتدیت
الصحراء- الواحات- - البعید الحواف(الریف على یعیش الذي األنسان دراسة            خالل
تحتوي حیاته تزال وال بالتقالید، یحتفظ یزال ال الذي هو األنسان هذا الن               النوبة)،
ما وهو التراث، واالحتفاظ الماضي مع واألتصال النمطیة من كبیر قدر             على
لمجموعة زمنیة مكانیة خلفیة كانت التي البعیدة البیئات تلك إلى التوجه على              شجعني

 أفالم عن األنسان المصري.
على بل منها، هربت أو افالمي، في المدینة خاصمت أنني هذا یعني              وال
البعید والریف والصحراء الواحات بیئات في تجربتي خالل من استطعت            العكس،

  أن ابلور الكثیر من المنهجیة في دراسة األنسان حتى في المدینة.
هذا استطاع كیف المصري: االنسان مشروع به بدأت الذي السؤال            كان
األبداع من كبیر قدر عبر للعیش، صالحة ویجعلها بیئته یطوع ان             األنسان
أفالم في حدث كما ابحثها ان حاولت التي األساسیة القضیة هي هذه              الفطري؟؟.

 (الناس والبحیرة- البئر- شوا أبو أحمد- توشكى- واحة سیوة... ).
 

 ُدفعة 67..
من جزء هو المصریة الشخصیة ودراسة فهم محاولة في استغراقي كان             هل
صدمة اكبر اآلن حتى تزال وال كانت التي 67 هزیمة على الرد بضرورة               احساسي
عن أفالمي إخراج بدات عندما ذهني في واضحا هذا یكن لم جیلي؟؟. ابناء               اصابت
البسیط، االنسان تمجید هو الفترة تلك في یشغلني ما ُجل كان بل المصري،               األنسان
التي الهزیمة روح على المتواضع ردي هو له تعظیمي سر ان اكتشفت الحقا               لكنني

 سكنت أفكاري ومشاعري ولم اتمكن من التخلص منها.
 

ان اولها اتجاهات، ثالثة إلى المصریة التسجیلیة السینما اتجهت الهزیمة            بعد
المقاومة من كنوع وتصویرها األستنزاف حرب في األشتراك قرر مخرج من             اكثر
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ان رأى الثاني واالتجاه التهامي، فؤاد أفالم مقدمتها وفي النار خط على              المباشرة
بأفالمه عاد من منهم الماضي، امجاد إلعادة رجوعنا یستدعي الهزیمة من             تطهرنا
عوف سمیر وتلمیذه السالم عبد شادي مدرسة فعلت كما الفرعونیة مصر تمجید              إلى
مثل والنهوض للصحوة كمرجعیة األسالمیة الحقبة إلى عاد من ومنهم            وغیرهما...
االتجاه أما المصریة. المساجد عن فلیًما 20 نحو انجز الذي الطیب حسین              المخرج
افالم ویمثله الشاشة، على مرة ألول البسیط المصري اإلنسان إلى فتوجه             الثالث
االنسان هذا مشاكل افالمها في االبنودي وتتناول النحاس، وهاشم االبنودي            عطیات
أفالمه في النحاس یحاول بینما وفسادها. السلطة ادارة سوء بسبب الیومیة حیاته              في

  البحث عن هویة هذا االنسان من خالل إبداعه للحیاة في صراعه مع البیئة.
وقدرته بصالبته القادر بإعتباره البسیط المصري اإلنسان عن أفالمي           یمثله
في تشاركني األبنودي عطیات كانت وان الهزیمة. وتجاوز للحیاة إبداع            على
من سبق فیما وجود له یكن لم الذي البسیط المصري باإلنسان أفالمها في               االهتمام
هذا مشاكل عن الكشف على انصّب عطیات اهتمام ان إال قبلنا. تسجیلیة              أفالم

 اإلنسان في المجتمع المصري.
جاءت لكنها االدراك، واضح قصد عن تنتج لم الثالثة االتجاهات هذه             بالطبع

 ال شعوریة .
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 (ب)
 جاذبیة الماء..

 الشاعر والبحیرة..
انني أتذكره ما لكن والبحیرة"، "الناس فیلم مشروع بدأ این من أتذكر              ال
عن لي یحكي اخذ الجلسة تلك وفي حجاب، سید الراحل الكبیر بالشاعر              إلتقیت
سبق الذي السؤال نفس وسألني هناك، یزال ال الذي أسرته بیت وعن المنزلة               بحیرة
) أرزاق النیل فیلم لعمل فاتحة وكان سنوات قبل كامل فریال زوجتي لي سألته                وأن

 لماذا ال تصنع فیلما عن اهل بحیرة المنزلة؟).
ورحب المطریة إلى وسافرت هناك، إلى أذهب ان على حجاب سید             شجعني
أهل من الناس بعض على تعرفت خاللهم ومن حجاب، سید الشاعر أهل              بإستضافتي
شاهدت حین الخیط طرف امسك بدأت المطریة. علیها تطل التي المنزلة             بحیرة
بها، بأس ال نظریة خبرة اكسبتني االجتماع علم في قراءاتي كانت             الصیادین،
لجامع یكون ان وهو الشعبیة، الحكایات جامعي من تعلمته بحثي منطق لي              واصبح

 الحكایات الشعبیة دلیل من أهل المنطقة التي تقع في نطاق البحث.
كان وان الصیادین، شیوخ أحد لي قیل قدیم صیاد المنزلة في دلیلي               وكان
خالله من وتعرفت مًعا وأبحرنا النش بأخذ سویا قمنا العمر. في كبیًرا شیًخأ               لیس
بأن قرار اتخذت الالنش هذا سطح وفوق المختلفة، الصید وطرق الصیادین             على
شكّلت وكیف بالناس، البحیرة خاللها من اربط وأن الصید" "طرق عن فیلًما              أصنع

 البحیرة حیاة الناس!؟ أو كیف أبدع هؤالء الناس حیاتهم بالتفاعل مع البحیرة!؟.
الحبال صانع مثل والبحیرة: بالصید المرتبطة المهن من العدید نجد            حیث
كلها السمك، وتجارة والحدادین المراكب وصّناع األخشاب وتاجر الشباك           وصانع

 انشطة مرتبطة بالصید والبحیرة.
ما كل على خاللها طفت أیام، ثالثة للبحیرة األولیة المعاینات            استغرقت
وإن سیناریو. أي اكتب لم ولكنني المالحظات، من الكثیر واخذت بالبحیرة             یتعلق

 حددت جوانب العمل والحیاة مما علّي یجب تصویره ویعبر عن وجهة نظري.
 

  عبد السمیع أول مرة..
الصدیق التصویر مدیر وبین بیني ما تعاون اول والبحیرة" "الناس فیلم             كان
وعبد أنا ذهنًیا توافقت شیمي، سعید وبین بیني حدث وكما السمیع، عبد              محمود
التي العاطفة رصد على القدرة تلك السمیع عبد لدى كان األول، الفیلم منذ               السمیع
الفیلم لتصویر نسع ولم للعمل، جدا متحمًسا وكان مشهد، وكل لقطة كل في               اریدها
ان وجدت ثانیا نفسي، اكرر ان اوال اشأ لم ارزاق، النیل مثل واالسود               باالبیض
ان أردت التي األساسیة والعاطفة والصید، البحیرة بیئة عن اكثر معبرة             األلوان
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 اعبر عنها.
تصویر ان بمعني توقیته، حسب یومي بشكل التصویر برنامج احدد            كنت
الحداد بتصویر الذهاب ثم صباًحا السمك بیع یلیه ثم فجًرا یكون سوف الصید               عملیة
المونتاج اثناء بعد وفیما التصویر برنامج وضع في دلیلي وكان وهكذا، الظهیرة              عند
یكن فلم كثیرا، األمر علي سّهل مما الغروب حتى الشروق من الشمس حركة               هو
كانت ولكن الفیلم انهي سوف كیف او به ابدأ أن ارید عما واضحة صورة                لدي
والبحیرة، الناس حیاة في واالنساني) الزمني بالمفهوم ) كامل یوم اصور أن              فكرتي
بدایة تمنحني الیوم فكرة أفالمي، من الكثیر في یتكرر هذا ان وجدت بعد               وفیما

 ونهایة طبیعیة وكأنها تلخص الحیاة من مبدأها إلى منتهاها.
إضاءة في التصویر على دأبي مع الواحد الیوم فلسفة لدي ترسخت             وقد
الیوم لدورة مباشر غیر خضوع وهو صناعیة إضاءة بأي األستعانة دون             الشمس
ارزاق النیل في الزمني السرد الن تحدیًدا، والبحیرة الناس مع هذا وبدأ              الطبیعیة،
والبحیرة الناس مع انبثقت ولكنها الواحد الیوم فلسفة فیه تتبلور ولم مختلفا،              كان

 وترسخت فیما تاله من تجاربي الفیلمیة.
 

  موسیقى الصفیح..
البحث في صعوبة واكثر الصوتیة صیاغته في عفویة اكثر ارزاق النیل             كان
صرت قد كنت والبحیرة الناس في بینما الصورة، مع تتكامل أن یمكن موسیقى               عن
أنني فبما محددة، فرضیة على االجابة خالل من تبلور قد منهجي كان منهجیة،               اكثر
التصویر هذا یكون ان یجب إذن الطبیعیة بیئتهم في الناس هؤالء اصور ان               أرید
في االنسان هذا على التعرف ارید كنت وإذا والصوت، الصورة على             مشتمال

 حیاته، فكیف یمكن إذن أن اتخلى عن موسیقاه التلقائیة!؟.
تستعمل التي الصفیح على الضرب ایقاعات استخدام على استقریت           هكذا
جعلت البحیرة، لبیئة الطبیعیة الموسیقى أنها اعتبار على الصید تقنیات من             كواحدة
في الفیلم عناوین موسیقى نفسها هي الصفیح على للدق المنتظمة األیقاعات             من
هي وأنما فیلمًیا مصطنعة ایقاعات لیست أنها لیكشتف المتفرج یراها ان قبل              البدایة،

 جزء أساسي من عملیة الصید ومن البیئة الصوتیة للمكان وناسه.
 

 
 أنا ومتولي..

وكان متولي، أحمد الصدیق الراحل المونتیر مع الفیلم مونتاج بعمل            قمت
تشاجرنا المرات أحد وفي مواعیده، یحترم یكن لم لكنه فائقة، حساسیة متولي              لدى
الناس غرام في وقع قد كان لكنه الفیلم، یكمل ال أن على صممت أنني لدرجة                 بشدة
النني بالرضا شعرت ساعتها عنك) غصب ولو الفیلم (هكمل لي فقال             والبحیرة
وان اخر، شئ هو صورة بأفضل الفیلم یكتمل ان ولكن شئ، شجارنا أن               احسست
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في أنني صحیح بیننا. الظاهري الخالف رغم علیه ومتواطئ ذلك على متفق              كالنا
لكنني متولي، مع واألخیر األو الفیلم هو هذا یكون بان عهدا أخذت نفسي               قرارة

 اعترف بأنه كان واحد من افضل المونتیرین الذین عملت معهم على اإلطالق.
 
 
 
 
 
 
 
 

  الریس والمركب..
انه إال الناس في و(شخطه) التصویر إثناء السمیع عبد محمود عصبیة              رغم
ودالالتها االلوان بین التمایز وبدرجات القریبة، باللقطات عالیة حساسیه           یملك
في منحني هذا كل رائع، بشكل والظل الضوء درجات توظیف وكذلك             الشعوریة
مشاهد في خاصة الملموسة، الشعوریة الدقة ذات اللقطات من الكثیر            المونتاج
هذه الصید، لمراكب طریقهم في وهم الصیادین یغنیها التي االولى والغنوة             الصباح

 األغنیة لم تكن من األرشیف بل من أغاني الصیادین الشعبیة الواقعیة.
نهایة عن تتحدث بأنها احساسي على بناء اخترتها فقد األخیرة الغنوة             أما
تأتي السیاسیة، األشارات بعض على استحیاء على تحتوي أغنیة وكانت            الیوم،
هذا ان والمفارقة أمان له لیس البحر الن یغتر أال (للریس) نصیحة شكل في                االغنیة
فلم بالطبع، مقصودا یكن لم هذا لكن ،1981 اكتوبر من فقط شهرین قبل كان                الفیلم
ثمة كان ربما لكن المنصة، موقعة في للرئیس یحدث سوف ما یدري أحد               یكن
في األغنیة هذه وضع افضل بأخر او بشكل جعلني ما هو لدي متراكم عام                شعور
الجوائز من العدید على الفیلم حصل وقد والتأویل. للتعبیر مفتوحة إیاها تاركا              النهایة

 الدولیة.
 
 

 الناس والبحیرة 2
وحیویة تعقیًدا اكثر طرًقا الصیادین لدى أن وجدت الفیلم من انتهیت ان              بعد
(الناس بعنوان اخر فیلم بعمل فقمت قبل، من قدمتها التي تلك من الصید               في
االطفال روضة افالم مثل ذكره اتجاهل ألنني احد به یسمع لم ولكن (2               والبحیرة

 والقریة المصریة في العراق.
الصید طرق ان صحیح كبیر، بشكل نفسي أكرر الفیلم هذا في نفسي              وجدت
وافتقدت میكانیكي بشكل الفیلم هذا في ظهرت لكنها اختلفت، استعرضها            التي
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ولیس حرفي كنت لو كما احسست والموضوع، الصورة بین ما المتكامل             األبداع
 صانع أفالم.

على افعله ما بحقیقة شعوري هي "2 والبحیرة "الناس تجربة خالصة             كانت
ولست رؤیة، صاحب مخرًجا اكون أن أحاول كنت لقد التسجیلیة، السینما             مستوى
اقتصر ما وهو المعلومات حشد او الرصد أو التوثیق مهمته انثروبولوجیا             باحث
جامع وكأني المختلفة الصید طرق على بالتركیز "2 والبحیرة "الناس فیلم             علیه
(كیف ولیس یعیش) و(كیف األنسان بسؤال مرتبط عندي األخراج كان            للتراث.
طرق مجرد من أوسع حیاته لكن حیاته، من جزء هي یصطاد) (كیف أن               یصطاد)،

 الصید بكثیر.
أنني رغم األول، الجزء فقط وأذكر به ارحب لم الفیلم انهیت ان بعد               لذلك
اغراء لكن المونتاج، في وحرفیة التصویر في أكبر مهارة به وجدت شاهدته              حین
حسبة كان المصري األنسان ذكاء عن اكشف بهذا انني وتصوري الصید             طرق
انني القول یمكنني یهمني. ما وحده یكن لم فحسب ذكاءه ان اكتشفت وقتها،               خاطئة

 مع فیلم "الناس والبحیرة 2" وقعت في غوایة الماء ورصد تقالید الصید.
 
  

 البئر..
بدو عن فیلم عمل امكانیة عن ابحث مطروح مرسى محافظة إلى             ذهبت
وابدى المحافظة، سكرتیر مكتب في البدو شیوخ من بواحد التقیت الشمالي،             الساحل
في یظهر الذي الشخص نفس وهو عشیرته، عن الفیلم لعمل باستضافتي             ترحابا
الفیلم من األولى اللقطة النحاسي. االناء من بالوضوء یقوم النهار أول مع الفیلم               بدایة
الزمنیة اللحظة خاللها من أجسد أن حاولت اخرى ناحیة ومن الدینیة داللتها              لها
من أكثر مع جلست البدوي الشیخ هذا دعوة ألبي أن قبل الیوم، بانطالق               الخاصة

  واحد یحكي لي عن تفاصیل حیاة البدو الیومیة.
القاهرة إلى عدت بل التصویر، على سابقة معاینة بأي اقم لم الفیلم هذا               في
الصدیق موقع إلى ثم مطروح إلى سریًعا ورجعت التصویر ومدیر الكامیرا             واخذت
سابق، اعداد أو معاینة دون إرتجاله تم الفیلم هذا في تقریًبا صورته ما كل                البدوي.
مباشرة، التصویر یتم أو التصویر، قبیل نفسها اللحظة في واالعداد المعاینة             تتم

 حیث تفاجئنا بعض االحداث التي ال تنتظر المعاینة أو االعداد.
"من احداث من یجري ما االحظ أجلس الجمیع، قبل نومي من استیقظ              كنت
لمدة واصور االحظ بقیت المیاه) ینقل من الغنم- ترعى من تحلب- من تخبز-               تقوم

 ثالثة أیام متتالیة حتى شعرت بتكرار االحداث فتوقفت...
 أسئلة الماء..

أسألهم كنت المباشرة، باألسئلة تتم لم التي المعاینة استبدلت الفیلم هذا             في
لمراقبتهم اعود كنت ذهني، في األسئلة تتوقف كانت عندما وأحیانا الوقت،             طوال
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تتشكل األجابات خالل ومن تردد، دون علیهم بطرحها فأبدا جدیدة، اسئلة             فتطرأ
بنسج یقومون أنهم اكتشفت عندما أنني حتى وهكذا، تصویرها سیتم التي             العناصر
عن سألتهم عندما كذلك الكامیرا، أمام ذلك تفعل ان إحداهن من طلبت              السجاد
أتمكن كي الداخل من الخیمة بترتیب تقوم ان احداهن من طلبت الخیام، في               األقامة
الخیمة لمكونات سیاحي استعراض مجرد ولیس عمل حالة في وهي تصویرها             من
بصري سؤال كل أن اتذكر أخرى مرة فیها، التي واألشیاء األدوات طبیعة              او
ولكن للتصویر، كمكان مغریة تبدو فالخیمة علیه، األجابة هو األنسان یكون             اطرحه
استعرضت لهذا روح. بال تصبح معها، یتفاعل داخلها أنسان وجود بدون لي              بالنسبة
یجلسون التي "للشلت" السیدات إحدى ترتیب اثناء الداخل من الخیمة مكونات             جمال

 علیها.
 

أفكار ثمة كان ولكن للفیلم، عنوان إلى توصلُت قد اكن لم اللحظة هذه               حتى
على اطرحها كنت اسئلة ثمة ادق بمعنى او بالماء، البیئة هذه عالقة عن               تراودني
العنوان سؤال على االجابة وجدت وتدریجًیا الماء، حول المكان أهل وعلى             نفسي
بسبب شدید بحرص یستخدمونه كیف علیه؟، یحافظون كیف الماء، في            تكمن
یرجع ما ومنها المیاه، ومخازن األبار من متعددة انواع وجود اكتشافي ثم              ندرته؟،
منه تتغذى كانت الذي للقمح مزرعة كله الشمالي الساحل كان حینما الرومان              ألیام

 االمبراطوریة.
في دلیلي الوقت مع اصبح الذي البدوي صدیقي أن حظي حسن من              كان
لتصویر معهم ذهبت جدید، بئر حفر على عمال مجموعة مع اتفق قد              التصویر،
(البئر) الفیلم اسمي أن قررت المونتاج وبدأت القاهرة عدت وعندما الحفر             عملیة
باالنسان وعالقتها البیئة قراءة مفتاح وهو المنطقة، هذه في الحیاة سر هو البئر               ألن

 الذي یعیش فیها منذ آالف السنین.
 
 

  النحت في الزمن..
میاه، مخزن من دلوین یمأل الرجال أحد نرى الفیلم من االولى اللقطات              في
نتركه ثم بحرص، أخرى بعد شجیرة االرض منهما لیروي كتفه على یحملهما              ثم
كتفه على بها یحمل التي العصا كتفه وعلى الظهر من نراه بعد، فیما له                لنعود
إلى الزووم عدسة وبحركة الشجیرات، رّي لمواصلة بالماء المملئوین           الدلوین
الطریقة هذه نحو على الفالح هذا رواها التي الشاسعة المساحة مدى نرى              الخلف

  الشاقة حرًصا على هذه المیاه.
المكان في الناس صوت باستخدام اكتفیت بل صوتي، تعلیق اي استخدم             لم
استعنت البئر"، حفر "في عملهم اثناء أو "السیجا" لعبهم اثناء بسیطة كلمات              الحي
وتوثیًقا المكان روح عن تعبیًرا المشاهد بعض یصاحب البدوي الغناء مقاطع             ببعض
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  لثقافة االنسان.
 

 مدرسة األخطاء..
وهي منتصر، رحمة المونتیرة الصدیقة مع "البئر" فیلم بمونتاج           قمت
میولي مع دقتها اتفقت وقد عملها، في درجة ألقصى ودقیقة جًدا حساسة              شخصیة
اعتبرتها التقنیة العناصر من كثیر عن راضًیا اكن لم ذلك رغم لكنني الفیلم، بناء                في
ارساله في اتحمس لم لذلك المهرجانیة، العروض في الفیلم مستقبل تعوق             مشكالت
االخیرة السنوات في العرض له اتیح عندما ولكن وقتها. المهرجانات في             لإلشتراك
یعتبرون االصدقاء بعض بان وفوجئت تماًما. نسیتها التي الهفوات تلك ألحظ             لم

  الفیلم مضاهًیا لفیلم "النیل ارزاق". فاسترد الفیلم مكانته في نفسي.
قبل تعرض التسجیلیة األفالم تعد ولم تغیر، قد الوضع كان الثمانینیات في              
الدولیة المهرجانات وصارت وُتحفظ، ُتنتج أصبحت بل العرض، دور في            الروائیة
الفیلم أن اعتبار على الذات وإثبات بالمتلقي، واألخیرة األولى االحتكاك وسیلة             هي

  إذا لم یعرض في المهرجانات فلن یراه أحد بعد ذلك.
 
 

 حمام النوبة..
والنوبیین النوبة عن طویلة قراءة "توشكى" لفیلم االعداد مني           استغرق
األكبر األستفادة ان وأشرت سبق كما ولكن واحتفاالتهم، تفكیرهم وطریقة            وعاداتهم
التي المناطق واحدة النوبة كانت علي، الدریس "الشمندورة" روایة قراءة من             جاءت

 كنت أرید ان اصورها بحثا من خالل انسانها االصیل المحتفظ بالروح المصریة.
عام – األصل نوبي علّي محمد مصطفى األستاذ القومي المركز رئیس             كان
النوبة، في تصویره یتم فیلم عن فكرة بأقتراح اقوم أن فرصة فاعتبرتها ، -1982              
لم الرجل هذا ولكن أسوان، ثقافة لقصر رئیسا وكان أقاربه من واحد إلى               ارسلني
وبالصدفة لي، دلیال یكون ان یصلح شخص عن ابحث هناك اخذت شئ، في               یفیدني
حمام واصطحبني نوبي، انه اكتشفت الذي حمام" "محمد الشهیر المغني على             التقیت
االشخاص من لمجموعة أسماء علّیا اقترح وهناك فیه، شرب دائم كان بار              إلى
یساریة میول صاحب حمام وكان علیهم، واعتمد الفیلم في یساعدونني ان             یمكن

 فأرسلني لمجموعة لدیها نفس المیول.
الموظفین من ومرونة لطفا اكثر كانوا الیساریة المیول اصحاب أن            الحظت
حسنا استقباال استقبلوني وهناك النوبیة توشكى قریة إلى حمام ارسلني            الحكومیین،
من الكثیر طرحوا صغیر بیت استئجار في ساعدوني لي، دلیل خیر             وكانوا
استوعبوا وقد مفصل، بشكل امامي وطبیعتها القریة انشطة تخص التي            المعلومات
على بي وطافوا القریة، بمدرسة الغناء فرقة إلى واصطحبوني سریًعا،            الموضوع

 مختلف مظاهر الحیاة النوبیة.

49 
 



الیساریین حمام اصدقاء وكان الفیلم، لصناعة وبیئة كمكان توشكى           اخترت
معهم تجاوبت وقد هناك، الوضاعهم شدید نقد ولدیهم سیاسي، وعي اصحاب             هناك

 في هذا النقد على مستوى الحوار.
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الحیاد..
بعض كعادة دعائًیا الفیلم استغالل الیساریة المجموعة تحاول لم الحقیقة            في
الحدیث تجنب مبدأ البدایة من قررت قد كنت قضیتهم، إلى النظر لفت في               النوبیین
تتكفل ان والظروف للزمن ویمكن وقتیة فهي طالت مهما التي المكانیة المشاكل              عن
من اكثر تشغلني التي هي واالنسانیة البیئیة الثوابت أن اي الفیلم، ولیس              بحلها
أطلب ولم التاریخي. حتى أو األقتصادي او السیاسي بالظرف المرتبطة            المتغیرات

 منهم اي شئ بعینه، بل اكتفیت بتصویر تدفق الحیاة الیومي في بیئة القریة.
كنت وإن الفكرة، الغیت ثم اصوره ان لوهلة لي خطر (میتم) هناك              وكان
الحزن في خاصة وتقالید عادات لدیهم الن جدیدة إضافة سیصبح كان انه              اعتقد
بعدم االنساني الذوق یفتقد المیتم نصور ونحن حركتنا أن شعرت لكني             والنواح.
والشكل الصورة في الناس تصویر یخص بمنطق اتعامل دائما شعورهم،            مراعاة
مقابل الفني طموحي بعض عن تنازلت لهذا أوًال، یرضیهم الذي والظرف             والوضع

 أن احتفظ بمحبتهم ورضاهم عن العمل معي.
وعن روحهم تعبر حزینة أغنیة الفیلم أضمن ان من یمنعِن لم هذا كل               ولكن
الماء، فغمرها العالي السد خلف تركوها التي قراهم عن هجرتهم بسبب             آالمهم
قاموا وقد الوقت، ذلك في للدولة الذٍع نقدا من بها عما النظر بغض األغنیة                تركت
سوف لهم قلت سمعتها وعندما بالنوبیة، كانت إذ لي بترجمتها األمانة باب              من

 احتفظ بها في الفیلم.
  

 جزیرة األخوة..
یسكنها المنزلة بحیرة وسط جزیرة اكتشفت والبحیرة الناس تصویر           أثناء
ومصنع مزرعة إلى الجزیرة حولوا وقد وأوالدهم زوجاتهم ومعهم أخوة            ثالثة
حیاة، به یوجد ال مكان في الحیاة خلق على اإلنسانیة القدرة هذه فأعجبتني               ألبان،
وفق العمل ان أریده، الذي اإلطار تحت تندرج إلنها الفكرة هذه خطتي في               فوضعت
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المضمون، لبلوغ سهلة وسیلة الفكرة نحت من یجعل واضح وإطار محددة             منهجیة
الفني، اإلطار عن تخرج أنها وجدت عناصر بحذف مثال قمت المثال سبیل              على
یكتب، وال یقرأ ال أمّي واألخر الحقوق، كلیة في طالب منهم واحد األخوین أن                منها
فكرة فأعجبتني كاألخر، یعمل فكالهما االثنین، بین تفرق أن تستطیع ال ذلك              ومع
للشعب الحیاة مظاهر من كمظهر الفیلم في أبرزها أن أود وكنت هذه،              االندماج
كأفكار لكن توحده، قد العمل قیمة أن إال التعلیم مستوى اختالف رغم فهو               المصري
حوار بال أفالمي ألن فقط، الصورة عبر أصیغه أن أستطیع ال ما أستبعد كنت                كثیرة

 أو لقاءات مباشرة وبالتالي ثمة مضامین تحتاج إلى ذلك.
 

 فن األقصاء..
تحتاج لن التي األفكار لتصویر البدایة منذ خطتي أضع كنت أفالمي كل              في
أحافظ جعلني نفسه الوقت في لكن المواقف، بعض أخسر جعلني ما وهو تعلیق               إلى
الجانبیة واألفكار إثباته، أود أساسي مضمون لدي ألن الفنیة ورؤیتي أسلوبي             على
عناصر من واحد وهو اإلقصاء" "فن علیه نطلق أن یمكن ما وهذا ُتفسده، أن                یمكن
باستبعاد یقومون من أكثر من نفسي أعتبر وأنا والسینما، األدب في الرفیعة              القیمة
تالئم ال المادة كانت إذا خوف، دون قوي بقلب المونتاج أثناء مصورة              مواد
المونتاج، عملیة في شيء أهم أعتبره ما هذا غیرها، من قیمة أقل أو               الموضوع
في وتحدیدا شيء، كل یقول ال فن أي أن رأیي وفي المشهد. یفید بما احتفظ                 حیث

 الفیلم التسجیلي ألن الرغبة في ان نقول كل شئ معناها أننا نسیر إلى حیث الفشل.
المثال سبیل علي أفالمي، من كثیر في األقصاء فن على األعتماد افادني              وقد
ولكنها اإلطالق على جرائم أي بال الواحة هذه أن اكتشفت سیوة فیلم تصویر               اثناء
على بالصورة إظهارها أستطیع ال إلنني استبعدتها التي المعلومات من            كانت

 الشاشة.
فقط واحد عنصر على ركزت قد أجدني التشكیلي الفن أفالم مع تجربتي              في
أو الصورة تحلیل في العدسة امكانیات ذلك في مستخدًما الفنان أسلوب تذوق              هو
أخرى، وسیلة بأي تحدیده یمكن ال نحو على الكامیرا تتیحه ما وهو التشكیلي               العمل
تاریًخا اعتباره یمكن ما أو ألسلوبه والشرح الكالم أو الذاتیة الفنان سیرة تشغلِن               لم
طالما قویة تعبیر أداة السینما السینما، غیر أخرى بوسائل تناوله یمكن ما وهو –              

 هي داخل حدودها، وعندما تخرجها عن حدودها تفقد قوتها.
  

 تكامل الصورة..
والبئر توشكى أفالم (مثل المتشابهة البیئیة السیاقات في األفالم بعض تبدو             قد
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أنه أجد الحقیقة في ولكنني مربك أو ظاهري تطابق إلى تجنح المثال) سبیل               على
لها یجعل االختالف وهذا المختلف، المونتاج من نوع تفرض والبیئة العام الجو              حتى
اتحدث إلنني مطلوب والتشابه التطابق، ولیس التشابه من مانع یوجد وال             قیمتها،
لیس ولكن المماثلة من نوع یحدث فالبد متقاربة، أعمال ُتشكله واحد شعب              عن

 التكرار المیكانیكي.
في فمثال جدیدة، رسالة تشابهه رغم شيء كل في ابث ان أستطعت أنني               وأتصور
ال المشهد هذا معین، مشهد خالل من بالزرع اإلنسان عالقة على ركزت              توشكى
بحیث أخر، بشكل باألرض یحتك هناك الفالح وجدت لقد أحمد، أبو شوا في               یتكرر
وهو األرض، مع المصري اإلنسان تعامل كیفیة سأعرف المشهدین جمعت لو             إنني
إضافة به أخر بشكل لكن الموضوع نفس مع التعامل من أبدا أخاف ال جعلني                ما
الفن، ضد فالتكرار تكرارها، ولیس الصورة تكامل باب من أي تكرار،             ولیس

 فأفالمي تكاد تكون فیلم واحد یكمل بعضه.
 
 

 في سیوة..
أو التجاریة األفالم عمل أجید ال إلنني أو إداریة، أو مالیة ألسباب              ربما
أربع توقفت كبیرة، إنتاج بشركات إتصاالت لي یكون أن أحاول وال             اإلعالمیة
القومي المركز إلدارة اقتراًحا قدمت ،1983 عام منذ األفالم صناعة عن             سنوات

  للسینما بعمل فیلم عن "سیوة"
بحًثا الوطنیة الهویة على للتعرف قراءاتي خطة ضمن قرأت كنت أن             حدث
یأخذ "السیاحة" اسم علیه یطلقون سیوة واحة في الشعبیة الطقوس احد عن              شیقا
كل من اكتوبر شهر یقام االغراض، متعدد ثقافي نشاط یمثل لكنه دیني شكل               الطقس

  عام.
في للحیاة سنوات" 9 حتى والفتیات واالطفال "الرجال سیوة أهل فیه             یذهب
ویعیشون الذكر حلقات فیها یعقدون متتالیة، ایام ثالثة لمدة الدكرور" "جبل             احضان
بعض على اللحوم وتوزع مًعا الطعام ویتناولون الجمال یذبحون مشتركة            حیاة

 البیوت في الواحة.
هنا ومن ترفیهي. دیني شعبي اجتماعي كنشاط سینمائیا الطقس هذا            جذبني
الیومیة الحیاة لتصویر مدخال الطقس هذا من التخذ "سیوة" فیلم عمل فكرة              جائتني
الذهاب بان فوجئت التصویر لبعثة الرحلة ترتیب في بدأت عندما لكن الواحة،              الهل
الداخلیة، وزارة من أمني" "تصریح على اوال الحصول یقتضي وقتها سیوة             إلى
فیه یجري الذي اكتوبر شهر مّر حتى قدمته الذي للطلب االستجابة تأخرت              ولالسف

52 
 



مأساة لكن التالي، العام من الشهر نفس إلى التصویر لتأجیل اضطررت             االحتفال.
لسنة بتأجیاللتصویر أقوم جعلتني التصریح على والحصول األمنیة االستجابة           عدم

 أخرى، وفي المّرة الثالثة تم الحصول علیه في الوقت المناسب.
احتفالي تراث تصویر مجرد لیس هدفي ان البدایة من وعي على             كنت
بیئة في المصري االنسان على الشامل للتعرف مدخًال االحتفال ساتخذ لكني             شعبي،
تصویر في للطقس الثالثة األیام قضیت لذلك الیومیة، حیاته خالل من             الواحة
خاصة الواحة في الحیاة اصور أخرى أیام ثالثة بعده وبقیت المختلفة،             مظاهره
في الرئیسیة النواة الطقس جعلت المونتاج في الرجال. بها یقوم التي الشاقة              األعمال
 الفیلم النتقل منه بین حین لتصویر الحیاة في الواحة، خاصة مظاهر العمل المختلفة.

 
 مالبس النساء..

األرض بحفر یقومان الرجال من اثنین بمشهد وأنهیته سیوة فیلم            بدأت
افاجيء تفاصیل هناك كانت بالطبع بالدائرة، أشبه والنهایة البدایة بهذه الفیلم             لیصبح
تصویر علیا ممنوع أنه أعلم كنت الزفاف، حفل مثل خطتي في تكن ولم               بوجودها
الرجال تعاطي مشهد حذفت للرجال، رقصة خالل من االحتفال فصورت            السیدات،

 للمخدرات، وابقیت فقط أثره علیهم في الرقص والضحك.
یكافئني ان اراد التصویر، في یرافقني كان الذي الدلیل الحترام            ونتیجة
قریباته. من كانت انها تصویرها سهل ومما ومالبسها، العروس تصویر            بتوفیر
  واعتبرت تصویر مالبسها مدخال لتصویر نماذج من مالبس أخرى للمرأة في سیوة.

 
 صمت سیوة..

مثل واستخدامها، بیئته عناصر على اإلنسان األعتماد ذلك سیوة في            أعجبني
لجمع مشاهد ثمة للبیت، كأعمدة النخل واستخدام التربة، مكونات من المنازل             بناء
لعرض یتم كان االحتفال هذا أن وأعتقد احتفاالت، وبداخلها الزیتون، أو             البلح
التاسعة، عمر بعد الرجال على النساء تظهر أن ممنوع إلنه للزواج، الفتیات              صغار
ال ما وهو االحتفال، هذا في لیراها یجيء أن جمیلة فتاة یرى أن یرید من على                  فكان
هذا في الفتیات أن الحظت شعورهم، ال في لكنه بالطبع، به یعترفوا أن               یمكن
من نوع هو وإنما مجاني غیر هذا أن وأعتقد األناقة غایة في یصبحن               االحتفال

 عرض هذه الفتیات.
صمت الصمت من واسعة مساحات لدي أن وجدت الفیلم أنهیت أن             بعد
ثم واألرض، األنسان أنه اعتبار على الجنابي العنوان وضعت قد وكنت             كثیرة،
وعلیها بها مررنا التي اآلثار كم هو األول عنصرین من بأیحاء التاریخ كلمة               جاءت
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عالقته أن أي التاریخ، یمثل هنا نفسه اإلنسان أن أعتباري فهو الثاني الواحة،أما               في
 باألرض واضحة وعالقته بالتاریخ –من خالل اآلثار- تدل أن هناك تاریخ.

یتكلمون، اكثر أو البلد أهل من واحدا جعلت واللقاءات التعلیق ضد إنني              وبما
مختلفا كالما یقول منهم واحد كل وجعلت بالطبع، یتحدثون وهم اصورهم أن              دون
تركتهم وقد یعنیني، ال بدقة التاریخ ألن األثر، فكرة على النهایة في أحصر               لكي
قرون منذ هنا یعیش اإلنسان أن إلى كإشارة األكبر اإلسكندر مجيء حكایة              یذكرون

 طویلة.
على اإلنسان هو بینهما یصل وما البعید والتاریخ القریب التاریخ یوجد سیوة              في

 عكس مدن آخرى انقطعت صلتها باإلنسان والتاریخ.
 
 
 

 كسر القاعدة..
به یكن ولم ثالثة أو أسبوعین ربما المونتاج في الفیلم استغرق كم تحدیدا أتذكر                 ال
من تبقى ما أمأل كیف هو السؤال وكان المكساج في كانت الصعوبة              صعوبة،
الذي الصمت من مساحات هناك لكن صامتة البیئة أن صحیح الصوتیة!             الفراغات
في یعمل وكان عمران محمد ویدعى أصدقائي بأحد فاستعنت المشاهد، یربك             قد
الفراغات ملئ أجل من البیئة لهذه یصلح لحنا یؤلف وجعلته الشعبیة، الفنون              مجال
طول بسبب وذلك البیئة، خارج من موسیقى أستخدم مرة أول هذه وكانت              الصوتیة،
القاعدة هذه وضعت من إنني ورغم مختلفة، صوتیة تنویعات وجود ووجوب             الفیلم
على للحفاظ ضرورة أجد عندما أكسرها وإنما لها، عبدا نفسي أعتبر ال إنني               إال

  العمل الفني أكثر من الحفاظ على القاعدة.
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(4) 
 في رحاب المدینة
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 مقام الفن..

أو للمكان؟!، وفقا الخاصة حیاته إبداع في اإلنسان نشاط یتّشكل حد أي              إلى
 كیف یؤثر المكان على إبداع اإلنسان للحیاة؟.

"البحیرة مثل تماما حوله ما كل یلون روحي إشعاع له مكان             الحسین
فرق بمعایشة كثیرا استمتعت الفیلم باعداد اقوم واانا جیدا، الفكرة درست             والبئر"...
وقد القبطیة، التراتیل نغمات من واضح تأثر بها أن خصوًصا وأغانیهم             الصوفیة
وروح األسالم روح بین التقارب اظهر كي تحدیدا الصوفیة االغاني بعض             اخترت

  المسیحیة في فن االنشاد عند الصوفیین المصریین.
شریط منها یتشكل سوف التي األصوات طبیعة راسي في أرتب            كنت
التي هي القبطیة التراتیلي الصدى ذات الصوفیة األغاني وكانت الفیلم، في             الصوت
وفي بالنحاس، وعملهم سكانه عادات لمعرفة الحي، هذا في تجولي أثناء علیا              تلح
بالمولد "االحتفاء الدینیة، المظاهر إلى باألضافة السیاح، مع التعامل وفي            التجارة،
وأضفى كمكان الحسین خلقها التفاصیل هذه كل المقام"، وزیارة الذكر            وحلقات
األشارة تجدر الحسین". رحاب "في الفیلم عنوان جاء هنا من الخاصة، روحه              علیها
احیاء اقدم من یعتبر القدیمة، الفاطمیة القاهرة مدینة قلب هو الحسین" "حي ان               إلى

 القاهرة منذ تأسیسها وله خصوصیته.
 

 هروب إختیاري..
النظرة من وعیي بكامل اهرب أن الفیلم هذا صناعة اثناء دوما احاول              كنت
وكانت الحسین"، "حي في تصویرها یتم التي االفالم تلون ان اعتادت التي              السیاحیة
مزید واكتشاف اصورها التي الحرفة داخل األنغماس في تتمثل للهرب            محاوالتي

 من التفاصیل والمشاعر المتعلقة بخصوصیتها األبداعیه.
اولها من مراحلها جمیع في معینة تحفة صناعة متابعة یهمني یكن             لم
في والمهارة االنساني والجهد الصناعة تفاصیل رصد شغلني ولكن           لنهایتها،

 انجازها، كان یهمني دقة الصانع، وعرض خالصة الصنعة.
فیلم في السیاحیة النظرة من التخلص من تماًما تمكنت هل هو/             السؤال
هذا یفرضها التي السیاحیة، النظرة اتجنب كنت انني الحقیقة في الحسین"؟.             "رحاب
الفنیة الحرف عملیات تفاصیل في باالستغراق ذلك لألجانب، جاذبیته بحكم            المكان،

 والنشاط الدیني.
 

 ثالثة خالصات..
الذي بالمنهج یتعلق فیما أساسیة خالصات ثالثة أمام نتوقف أن هنا             یمكن

 یشكل جانًبا من مالمح تجربتي مع السینما التسجیلیة:
او المصداقیة بعنصر مساس دون ترضیهم التي الصورة على الناس تصویر             أوال:
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  الجنوح ناحیة التصنع واألدعاء.
لها معها تعاملت التي البیئات كل الن السیاحي األیهام فخاخ فوق القفز محاولة               ثانیا:

 هذا البریق السیاحي الممتع والسهل في تتبعه وتصویره.
یخص فیما واألنثربولوجي الرؤیا، یخص فیما التسجیلي عنصري بین الفصل            ثالثا:

 التوثیق، وعدم التورط في التراث بمفهومه التاریخي.
بشكل ترسخت الحساسیة من درجات ثالث هي الثالث الخالصات           هذه
الرحلة هذه بعد لي بالنسبة وهي ومشاعري، ذهني في واعي غیر أو              واعي
ألجیال اسوقها مباديء ثالثة اعتبارها یمكن الهادئ التأمل وعقب           الطویلة،

 التسجیلیین الشباب. إلى جانب ما یستخلصوه من مباديء اخرى.
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 لمسة الفن..
ذلك الخیامیة، بحي بمروري بدأت قد "خیامیة" فیلم فكرة ان یبدو ما              على
اتخاذ على شجعني من أن أنكر ال لكن زویلة، باب منطقة من بالقرب العتیق                الحي
طلبت هناك، قریب لدیه وكان البخاري"، "محمد زمالئي أحد هو منها جدي              موقف
هدفي وكان محترفیها، وامهر الحرفة أرباب عرفت طریقه وعن علیه، یعّرفني             أن
اإلنسان إن أفالمي مجموعة في األساسیة االفكار من بالحیاة، الفن هذا ربط              هو
لمسة هناك النهایة في بئر، بحفر یقوم أو یزرع كان لو حتى فنان إنسان                المصري
لعرض لیس "خیامیة"، فیلم في خصوًصا اللمسة هذه على أركز أن أحببت              الفن،
هذا تشابك أظهر أن یهمني كان إنما الحرفیة، المهارة أستعراض أو فقط،              الحرفة
سرادقات أو العزاء سرادقات المصري؛ لإلنسان الیومیة الحیاة مظاهر مع            الفن
في ومرونتهم المصریین طرافة یعكس مما المحالت، افتتاح أو الموالد أو             األفراح

  التعامل مع نفس العناصر في وظائف متناقضة "الفرحة والحزن".
 

 الصدفة الموضوعیة..
في أتتبعها أن أود وكنت الصوفیة، فیها یشترك مناسبة هناك كانت أنه              أتذكر
بهذا یقوموا الذین الفنانین مع إتفاقا عقدت نفسه الوقت في ألخر، مكان من               القاهرة
مثل بتصویره، أقوم یقابلني عنصر أي فإن األتفاقات هذه بعد الخیامیة، في              العمل
بینما لتصویره، فذهبت مصادفة به علمت حیث الفیلم، في یظهر الذي الشعبي              الفرح
عن تحریات أجریت فقد البدایة، من ذهني في وكانت عنها أعلم كنت الفندق               مشاهد
متكررة كانت إلنها التحریر صوانات ضمنها ومن الفن، هذا استخدامات أجد             أین
بقیة لكن المشروع، بدایة منذ اعتباري في أضعه جعلني مما مكرم عمر مسجد               في
وبین بینه للفصل الخیامیة یستخدم مقهى على عثوري مثل بالتتابع، جاءت             العناصر
قبل العناصر هذه كل حددت المولد، حلوى بیع سرادق تصویر أو المجاور،              المحل
4 حوالي الفیلم تصویر واستغرق الجدیدة، العناصر إلیها أضفت ثم التصویر             بدایة
المركز أتبعه تقلید وهو لي، المعتاد التصویر معدل على الحفاظ استطعت وقد              أیام

 القومي لتصویر أفالمه.
ما اكثر أن القول ویمكن الفن، هذا خالل من المصریة الحیاة أستعرض أن               أحببت
ال ألنني صدفة وهي الموضوعیة) (الُصدفة علیه نطلق أن یمكن ما ذلك في               أفادني
ألن موضوعیة وهي أعداد، سابق دون ذهني تداعب أو رأسي إلى تأتي بل               اختارها
الفرح في بها، فألحقه عملي أثناء أطاهرا تحت یندرج ما أجد ما دائما الحیة                الفكرة
سوءاته، تداري حتى الحائط على الخیامیة وضعوا قد أصحابه وجدت            الشعبي
المسرح یشبه ما منه ویصنعوا اإلطار، هذا داخل الفرج ساعات خالل             ویعیشوا
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في أخر زفاف حفل بتصویر قمت الفرح هذا مقابل وفي والمغني، الشعبیة              للراقصة
الحقا اكتشفت ومهارة رقة أكثر راقصة فقراته ضمن وكان المطار، هیلتون             فندق

 إنها إنجلیزیة.
نفسه الوقت وفي المصري، اإلنسان طبیعة عن لي یكشف إلنه التقابل هذا احب               أنا
أذواق تتقارب والفقیر، الغني المصري بین الذوق في فارق یوجد ال إنه              یكشف
وطبعا المشهدین، بین الجمع في أغراضي من هذا وكان الخیامیة خالل من              االثنین
أما الفیلم منتصف في فأحدهما فنا، ولیس میكانیكا أصبحت وإال مباشرة أجمعهم              لم
من كامل یوم عن أفالمي أن ورغم اللیل، أثناء االثنین أن رغم نهایته ففي                اآلخر
رأیته ما وهذا الزمن، تغییر تستلزم الفنیة الصورة مستلزمات فإن ألخره النهار              أول

 أفضل على مستوى الدراما التسجیلیة.
 

  یبدأ بموت..
في خاصة الدینیة، بالمظاهر إغفاله یمكن ال ارتباط له الخیامیة فن أن              وجدت
ما هذا وربما القماش، على الخیامیة فنانوا یصنعها التي القرآنیة اآلیات             استخدام
عزاء سرادق إنه المشاهد یدرك ما سرعان سرادق، اقامة بعملیة الفیلم لبدء              دفعني
نجده ال ربما مصري تقلید هذا للمشهد، المصاحب القرآن تالوة صوت من              "میتم"
المشاهد هذه فمثل المصریین، أجل من افالمي صنعت وألني آخرى، بالد أي              في

 تأكد هویتهم القومیة.
هناك فلیس بفرح، وینتهي بموت یبدأ الحیاة، دورة في المعتاد عكس             الفیلم
وفي الفني، البناء یهمني وإنما الطبیعیة، الحیاة بمسیرة االرتباط عندي الحتمیة             من

 رأیي أن هذا الفیلم ال یدرك رموزه غیر المصریین.
 

التزاما أكثر كنت السابقة أفالمي في بینما مكان من أكثر بین ینتقل الفیلم               هذا
 بوحدة المكان  الذي ادور عبر زوایاه وتفاصیله.

المصري المشاهد سوى یفهمه لن الفیلم هذا أن تصوري رغم أنني             الغریب
ویبدو خالص، كفن بقیمته أشعر آخر،وكنت فیلم أي من أكثر به معجبًا كنت أننا                إال
كان مهرجان إلى فأرسلته الفیلم، هذا في لذاتي تقدیري في مغروًرا كنت              إنني
أصابني مما استبعاده، وتم تماًما ُرفض لكنه جائزة ینال أن أمل على              السینمائي،

 بالضیق، ولم أرسله إلى أي مهرجان آخر.
 

 طاقة المهرجانات..
تفرغ إلى مني یحتاج كان المهرجانات في االشتراك أن أعترف الحقیقة             في
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أرزاق" "النیل فیلم مع إال الجانب بهذا االهتمام ألفالمي أعط لم وأنا اكثر،               واهتمام
األفالم، لبقیة بالنسبة الهمة نفس لدي یكن لم لكن به، سعیًدا وكنت األول كان                فقد
طاقتي تنتهي الفیلم أنهي أن بمجرد إنني لدرجة بالتدریج تتضاءل طاقتي             وظلت
ان یجب المهرجانات في واشتراكه وعرضه الفیلم توزیع عملیة ان واعتبر             معه،

 یتحملها مسئولون آخرون.
 ناس یولیو..

البیئات بتصویر األصلي مشروعي إلى العودة من أتمكن لم التسعینیات            إبان
عام كان حتى األنتاج، عن للسینما القومي المركز توقف نتیجة المختلفة،             المصریة
عمل أود كنت یولیو" 26 "ناس عن فیلم بأنجاز اقوم أن فرصة لي أتیحت 2000               
البیئات في المصري لألنسان تصویري بعد القاهرة مدینة في االنسان عن             فیلم
عن یعبر مكان أفضل أن وجدت والنوبیین"، والبدو والصیادین "الفالحین            األخرى
كل مناطق، 3 إلى یتضمن الشارع هذا یولیو، 26 شارع هو القاهرة في               االنسان
منطقة في دینیة والثانیة البلد، وسط في تجاریة األولى الخاصة، روحها لها              منطقة

  السلطان أبو العال، والثالثة ثقافیة في الزمالك.
وقت في إال یظهر ال الذي الخاص ونشاطها طابعها منطقة لكل كان              ولما
أحسن في اإلنسان تصویر في دوما ارغب ایضا كنت ولما السنة!!، من              معین
ما وهو نشاطه، أو حاالته أحسن في والشارع الحي تصویر في ارغب كنت               حاالته،
العال أبو السلطان منطقة بینما یولیو. 26 لمنطقة بالنسبة األعیاد أیام في              یحدث
الزمالك حي في الشارع من الواقع الجزء اما المولد، وقت حاالتها أفضل              فتكون
الشارع من جزء لكل تصویر أحقق وحتى الشتاء، في الثقافي النشاط وقت              فیناسبه
كامل عام دورة من یقرب ما أنتظر أن لي البد كان لذلك ذكرت، ما نحو                 على
أكثر یستغرق لم الفعلي التصویر كان وان نشاطها. ذورة في منطقة كل              ألصور

 اربعة ایام منفصلة.
 
 
 

 األشارات والتحوالت..
المصریة)، (الكوزموبولیانیة معاقل أخر من الشارع هذا أن أوضح أن أود             كنت
في هنا القاهرة معا، حیاتهم األجانب وحتى والمسیحیون المسلمون یمارس            وكیف
نحن الحسین، رحاب في قاهرة حتى أو أرزاق النیل قاهرة عن تختلف 2001               عام
أحبها التي المشاهد بین من لهذا المدینة، لنفس مختلفة زمنیة بیئات ثالث أمام               هنا
لیجلس التاكسي من النزول على مواطن یجبر الذي الشرطة أمین مشهد الفیلم              في
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تحت یندرج أنه رأیت ألنني الخلف، في المواطن یركب بینما السائق جانب إلى               هو
به ویخترق رأسه على الخبز یحمل الذي الصبي مشهد كذلك الیومیة، األحداث              فكرة

 الطریق حتى عكس اإلشارة بشكل فیه مهارة.
 

اختیار وجاء الصوتي، التعلیق عن باالبتعاد تمسكت ایًضا الفیلم هذا            في
المركز رئیس كان أن وقت شادي، أبو علّي یعجب لم وإن النهایة، في               العنوان
هم هؤالء أن أعنى "إنني له فقلت العنوان، من مقصدي عن وسألني للسینما               القومي
وزماًنا، مكاًنا یولیو 26 ناس فهم (1952 ثورة في الجیش (حركة یولیو 26               نتاج

 وكان الفیلم سیفقد جزء كبیر من داللته لو تغیر عنوانه".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
  الفنون..روح وضمیر

 
 

 بین الكامیرا واللوحة..
األفالم إنتاج عن التسعینات بدایة مع للسینما القومي المركز توقف            عندما
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عن أفالم لعمل فرصة هناك أن وجدت بالتلیفزیون، العمل إلى لجأت             التسجیلیة،
الوزیر الفنان لوحات عن "ألوان" بعنوان فیلما انجزت قد وكنت التشكیلیة،             الفنون
اجد فأنني األفالم من المجموعة هذه أشاهد عندما المركز، إنتاج من حسني              فاروق
خلف المخرج نفس رصد بسهولة یمكن أنه إال الظاهري االختالف رغم             أنه
محمد قواریر حسني- فاروق "ألوان أفالم: قائمتها تضم والتي كلها،            المجموعة
نداء أزمیرالدا- البحر عروس سعید- محمود بشارة شیحة- احمد صیحة            مندور-

  احمد نوار".
عن التشكیلیة الفنون موضوعات اختالف رغم بشخصیتي احتفظ أن           حاولت
استغالل عدم في بشخصیتي احتفظت االنسان، عن السابقة افالمي           موضوعات
عن الكامیرا تقوله أن یمكن ماذا نفسي سألت افالمي، بقیة في كما إطالقا               التعلیق
أفالم في التشكیلیة الفنون عن وقتها السائدة التقالید كل رفضت التشكیلیة،             الفنون
ولكنها التشكیلیة، الفنون عن األفالم من ضخم كم لدینا كان حیث وغیره، ندیم               سعد
واضًحا غیر فهما فیها استشعر كنت المقحم، التعلیق من كبیر كم على              تحتوي
یدركوا لم األفالم هذه مخرجوا أن یبدو واللوحة، الكامیرا بین العالقة             لطبیعة
سینمائیا غیر شیئا نظري وجهة من دوما النتیجة كانت وذلك الكامیرا             إمكانیات

 بالمّرة.
یرد أن التشكیلیین الفنانین حیاة عن تصنع التي األفالم عن السائد التقلید              كان
أفضل أن أرى وكنت الذاتیة، وسیرته الفنان حیاة عن أوال المعلومات من قدر               بها
أن الیمكن مدته طالت مهما الفیلم ألن الفیلم، ولیس الكتاب هو الذاتیة للسیرة               مكان

  یستوعب حیاة فنان كاملة!.
تصل أن المجردة العین تستطیع ال أشیاء تقول رأیي- -في الكامیرا             عدسات
لألدب، التام النقیض هي هنا الكامیرا كتاب، في یوضع ان یمكن ال ما وهو                إلیها،

 ولمثل هذا توجد السینما.
في وجدت إلنني اللوحة، عن الفنیة والمعلومات الفنان حیاة باستبعاد            قمت
به، أحتفظ أن أستطیع ال لكنني أشاء، كما فنان أي أسلوب عن أتحدث أن                أستطاعتي
معین إطار لها اللوحة أن هي آخرى مشكلة ایضا ثمة كان الصورة، هو سیبقى                وما
أن شعرت وبالتالي اللوحة، تحویر تعید أن البد فالكامیرا آخر، إطار لها              والكامیرا
كما بالكامیرا الفنان لوحة تنقل أن أو الشاشة على الفنان حیاة تنقل أن استحالة                ثمة

  هي، ألن ابعاد اللوحة ال تنطبق مع أبعاد الكادر، إذن ما الحل؟!
هو تفعله أن آخرى لوسیلة یمكن وال تستطیعه السینما أن شعرت الذي              الحل
بمعلومات تبلغك أن حاجة في تكون أن دون اللوحة، هذه إحساس تعیش تجعلك               أن

  عنها.
62 

 



كما أصورها أن أستطیع ال إلنني اللوحة إطار بإلغاء قمت أنني هو فعلته               ما
ال اللوحة اطار الن بالتشویه یصیبها رأیي في باطارها للوحة تصویر واي              هي،
والغي بداخلها أغوص أن هو األفضل الحل یصبح الكامیرا، اطار مع             یتطابق
وكأنها الفنان لوحات فتبدو الفني، بالعمل واحساسي رؤیتي عن ألكشف            االطار،

 لوحة واحدة متصلة.
باللوحة، االحساس نقل هو اآلخرى الوسائط عنه وتعجز السینما تفعله ما             
عدسة توفره الذي االحساس، هذا لمثل الوصول یستطیعان التعلیق وال األدب             فال
هذا لها، تحلیلي على یتوقف هو وما اللوحة داخل حركتها إلى باالضافة              الكامیرا،
التشكیلیة. اللوحات عن المعتادة المعلومات كل من وأجمل السینما تفعله ما             أجمل
رؤیة أكتب كنت لذلك تذوقتها. كما اللوحات تذوق على قادًرا المشاهد یجعل ما               وهو

  هاشم النحاس ولیس إخراج هاشم النحاس.
 

 أن نشعر ال أن نعرف..
اسم بجانب مجردة نكرة لفظ إضافة عبر جاء المجموعة هذه أفالم عناوین              اختیار
من مأخوذة األفالم عناوین تكون أن بالضرورة تكن ولم بعمله، أنا كأحساسي              الفنان
وجدته فقد المثال سبیل على حسني لفاروق بالنسبة العادة، جرت كما اللوحات              أسماء
مرة أول هذه أن الفیلم شاهدوا ممن كثیرین تعلیق وكان معا، یخلطها ألوان               مجرد
الوصول أرید كنت ما تحدیدا وهذا به، شعروا ألنهم حسني، فاروق فهم من               یتمكنوا
أن البد لكن عنه معلومات نعرف أن ضروریا لیس الفني، بالعمل نشعر أن               إلیه،

 نحس به.
أكثر فیه وفقت أنني األن وأعتقد كثیرا، حسني فاروق الفیلم أعجب لقد              وبالمناسبة
ألدخال اآلخرى األفالم في اضطررت أنني حتى المشابهة، اآلخرى األعمال            من

 الموسیقى ألن الصمت الكامل في الدخول إلى اللوحات كان سیبدو ثقیال ومربكا.
جمعیة في أزمیرالد" شیحة- أحمد صیحة "ألوان- الثالثة األفالم عرضت            وحین
من سخروا أنهم حتى غیره، فیلم أي من أكثر بألوان المشاهدون أعجب              "الفیلم"
التصویر، اسلوب مع متوافقة غیر واعتبروها األفالم أحد في نوح محمد             موسیقى
معنى ولیس مؤثرات یوجد ال إذ موسیقى بدون العمل أتم أن الصعب من كان                لكن

 إني أضع قاعدة إني ال أحید عنها.
 

 شبه تعلیق..
یمكن ما إلى سعید محمود تجربة في لجأت فقد القواعد عن الحید              بمناسبة
الدكتور فیها تحدث سعید، محمود عن بأحتفالیة الفیلم بدأت فقد تعلیق، شبه              اعتباره
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رأیي وفي مني، كتابة دون التعلیق وضعت كالمهم ومن وأخرون، عصفور             جابر
أفضل لكنني وتحلیال، رأیا یقدم وإنما واحدة نظر وجهة یقدم ال إلنه تعلیقا لیس                هذا

 األفالم الثالثة السابقة أكثر.
وهو مندور محمد الفنان عن قواریر فیلم ثمة الفنون أفالم مجموعة بین من               كذلك
ولألسف فیلمه من نسخة طلب الذي الوحید وهو مصر، في الفخار صناع أهم               أحد
مشاهد بین المزج اسلوب فیه واستخدمت أیضا تعلیق دون وكان ذلك، أستطع              لم
اختیار وكان نوار، أحمد فیلم في ذلك تكرر وقد به، المحیطة البیئة وبین               لعمله
یكن ولم واحدا، یوما التصویر ویستغرق لمعارض، إقامتهم مع بالتزامن یتم             الفنانین
هو یحكمني كان ما فقط ذلك، غیر أو مختلفة فنیة إتجاهات من كانوا إن                یشتغلني

 وجود المعرض.
هذه تستمر لم لألسف لكن السیاق هذا في األفالم من كبیر عدد بعمل خطة لدي                 كان
هذه إنتاج عن المسئول المدیر كان فقد اإلنتاجیة، المعقوات بسبب            المجموعة
عن التوقف فقررت اإلزعاج شدید أزعجني وقد فنیا حسا یملك ال شخص              المجموعة

 المشروع.
 
 
 

 أنین الروح..
"ناس فیلم قبل التسعینات فترة خالل التشكیلیة الفنون أفالم مجموعة            أنجزت
المباني إستعرض وفیه ،92 زلزال بعد جاء فقد الروح" "أنین فیلم أما یولیو"، 26              
كان هنا من تصدعات، من حوائطها اصاب ما خالل من والروحیة الدینیة              الدینیة
تصویر یعنیني یكن فلم الجدران، على النقش وفنون العمارة فن لتصویر             مدخلي
صورت ومعبد، وكنیسة مسجد بین یفرق لم جاء عندما الزلزال وهذا             الترمیم،
األعلى (المجلس اإلنتاج جهة من األساسي المطلب كان بعیدا، أصابهم وما             الثالثة
الوقت في لكن بأخر، أو بشكل موجودا ظل وإن تجاوزته لكنني التوثیق، هو               لآلثار)
ال علیها، اإلبقاء تستحق التي األعمال هذه في الفن رصد عملیة إلیه أضفت               نفسه
وهویتنا روحنا عن تعبر وإلنها خالص، فن إلنها لكن فحسب التاریخیة             لقیمتها

  المصریة األصیلة، فكان العنوان (أنین الروح).
 

 أبو الهول حي..
الحي الحجر فیلم بتصویر فیها قمت التي الزمنیة الفترة نفس في الروح أنین               انجزت
فیلما شاهدت قد أنني هو الفیلم عمل في حافزي وكان الهول، أبو ترمیم عملیات                عن
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أبو أمام حواس زاهي وقوف عن عبارة الفیلم وكان الهول، أبو ترمیم عن               استفزني
مما الصورة، من ضئیل وقدر الكالم من هائل بقدر وخطیبا وشارحا متكلما              الهول
الفیلم هذا مقابل الترمیم عن فیلما أصور أن منه وطلبت به لألتصال              دفعني
مقدمیه، لسان على وُیذبح جدا جمیل موضوع یستهلك رأیته الذي            (المكلمة)

 ورفضت أن أصور زاهي حواس في فیلمي مما أثار غیظه تجاهي.
فكرة وكانت بتصویرها، أقوم المختلفة التأمیم مرحلة من مرحلة جاءت كلما             كنت
لي یمثل كان أنه هو الحي الحجر فیلم وبین بیني العاطفي القرب أسباب من                بسیطة.
األیدي وهما أفالمي في لي بالنسبة المفضلة العناصر من لعنصرین            استعادة
الهول ابو حجارة على والمطارق باألزمیل الدق (ایقاعات النابضة           واإلیقاعات
یوجد ال اإلنسان وبدون الحجر، هذا في الحیاة بث یتم األیدي طریق فعن               لترمیمه)

 حیاة.
األساسیة العناصر به وألن الصورة یمأل العمل ألن أوال الفكرة هذه من أتخوف               ولم
المشرف عن حوارا أجري أن الممكن من وكان والبیئة، والفن اإلنسان لي              بالنسبة
خالل من علیه التعرف للمشاهد یمكن لكن أیضا، رفضت لكنني الترمیم             على
بتسجیل قمت إلنني جدا، معقدا كان فقد الفیلم هذا في الصوت شریط أما               اللقطات.
بدایة منذ ذهني في هذا كان صوتیة، كمؤثرات أضعها أن قررت وقد الدق               أصوات
یصنع أن یمكن ما لدي أصبح األصوات من زخم ثمة كان وكلما              التصویر،
انبهر وقد داّود، راجح الموسیقار زوجة وضعتها فقد التیتر موسیقى أما             الموسیقى،
على یحتوي ولم یظهروا لم أنهم رغم بالفیلم حسني وفاروق حواس زاهي من               كل

 أیة معلومات إداریة أو مالیة حول تكلفة الترمیم أو مدحا في المسؤلین عنه.
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 ومن األنسان كل شئ حي..

 دراسة تطبیقیة
 

 تنویه/
 

مهرجان أعده الذي الكتاب مادة ضمن منها جزء نشر وأن سبق الدراسة              هذه
محدد سیاق في انجزتها قد وكنت ،30 ال دورته في الدولي السینمائي              األسكندریة
رغبة لدي ظلت ولكن الكتاب، ذلك تناسب التي والصفحات الكلمات عدد حیث              من
قراءة لتقدیم محاولة في وذلك أخرى، محاور وإضافة وتنقیحها صیاغتها إعادة             في

 أكثر شمولیة وأتساعا بما یلیق والتجارب الفیلمیة لهاشم النحاس.
مسودة هي األستاذ عن السابق التكریمي الكتاب في نشرت التي المادة اعتبار              یمكن
اجل من الجانبیة العناوین عبر المبسط والتقسیم واألضافة بالتنقیح إلیها عدت             أولیة

 كسر حدة التحلیل المرسل والسیاقات النظریة التي تتضمنها.
مرة ألول كتبتها حین اخترته قد كنت الذي األصلي العنوان الدراسة إلى أعدت               كما
لتحلیل محورا اتخذتها التي الفرضیة طبیعة إلى العناوین اقرب أنه لي تأكد              والذي
هذا متن ألعداد الكبیر بالمخرج جمعتني التي الجلسات بعد خاصة النحاس،             أفالم

  الكتاب عن رحلته في السینما التسجیلیة.
 

 (ر.ع)
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفتتح
 

النحاس هاشم المخرج أفالم مجموعة بتولیف قام محترفا او هاویا مونتیرا ان لو               
رحاب "في و والبحیرة" "الناس ثم ارزاق" "النیل من بدایة 1972 عام              منذ
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احمد" أبو "شوا و "خیامیة" ثم 1982 "توشكى" و "البئر" ثم 1981              الحسین"
فیلمیة متتالیة في وذلك 2001 یولیو" 26 "ناس ثم 1987 "سیوة" ثم 1983             
بحیرة إلى توشكى (من للشمال الجنوب من لمصر الجغرافي بالترتیب            واحدة

 المنزلة) فما هي المحصلة التي سنخرج بها من هذا التولیف الممتد على استقامته؟
أن هو أهمها ولكن عناصر عدة إلى المتتالیة هذه محصلة تقسیم یمكن الحقیقة               في
یتكون طویل واحد فیلم بل فیلم! من اكثر أنهم نستشعر یجعلنا لن األسلوبي               التناغم
عبر عاما ثالثین من یقرب ما خالل المصریة الشخصیة عن یتحدث فصول عدة               من
الثابتة سواء والقیم المعان عن باحثة بل ممجدة، او سیاحیة غیر واعیة، راصدة               عین

 او المتغیرة.
وطبیعة والبیئة والواقع باألنسان یتصل ما لكل والمثابر الدقیق التوثیق إلى             باألضافة
عالقة مستوى على األجتماعي الجانب طرح عن ناهینا الحضاري، والتطور            الحیاة
منهم لكل واألقتصادي األجتماعي والدور بالمرأة الرجل وعالقة ببعضها           االجیال

 داخل الوحدة األولیة ألي مجتمع وهي األسرة.
البناء من اخر نوع ندرك تجعلنا مجتمعة الفیلمیة المتتالیة تلك إلى النظر ان               بل
من بدایة المتداخلة، الدوائر على القائم البناء وهو التغطیة واسع أو المدى              طویل
وسیوة (توشكى المدینة إلى احمد) أبو (شوا األسرة إلى ارزاق) (النیل             الفرد
البیئات مختلف إلى باألضافة یولیو) 26 وناس الحسین رحاب في ممثلة             والقاهرة
ابو "شوا و "سیوة" في وزراعیة و"البئر"، "توشكى" في (صحراویة            المصریة
رحاب "في و "خیامیة" في وحضریة والبحیرة"، "الناس في ومائیة            أحمد"،

 الحسین" و "ناس 26 یولیو").
الزاویة عبر بالنظر النحاس هاشم لتجارب الوثائقیة المحصلة تتجلى هل            ولكن
بین وما ومدینة، واسرة فرد بین ما وتفرعت اتسعت مهما والتي فقط؟              المحلیة

 صحراء ونهر وبئر وبحیرة فأنها تظل محدودة في سیاق البیئة المصریة!
بدایاته منذ النحاس تجارب عنه تكشف مما اضیق المحلیة النظرة تعتبر الحقیقة              في
تتجاوز تجارب إنها الواقع. إلى الكامیرا عبر النفاذ من عاما ثالثین وطوال 72               عام
بل وحمیمیة وحكمة اتساعا اكثر وتجریدیة وجودیة نظرة إلى البراقة المحلیة             الرؤیة
السیاق في للتواصل وخلقا ووجدانیة تأثیرا األكثر الكیان یخص فیما وذلك             وعالمیة،

 السینمائي سواء كان الروائي او الوثائقي ونعني به (األنسان).
او واحد وشعوري وفلسفي فكري متن من تنطلق النحاس تجارب أن نعتبر أن               یمكن
واضح احتفاء فثمة حي) شئ كل األنسان (من علیه نطلق أن یمكن ما هو                اساسي
احتفاء وهو القیمة أو الكیان مستوى على سواء باألنسان، وتوثیقیا وبنائیا             اسلوبیا
المتطورة وحضاراتها الفعالة ومشاعرها الواعي عقلها األنسان یمثل التي           بالحیاة

 وإعمارها الممتد وفنها الراقي والناضج والممتع.
في المتمثلة النحاس تجارب من مجموعة عن حدیثنا اطار في نرصد أن یمكن               هكذا
كمحور األنسان قیمة ندرك تجعلنا التي العناصر من عدد وثائقیة نماذج             عشرة
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والزمن والحیاة الواقع من المخرج هذا اتخذه الذي الوثائقي الموقف في             اساسي
 والتاریخ على حد سواء.

 هذه العناصر یمكن صیاغتها في خمسة نقاط:
 العناوین-
 اللقطة االولى-
  كمیاء السرد-
  شریط الصوت-
  حضور المرأة-
 
 
 

 العناوین (األنسان واألرض والتاریخ)1-
 

الفكرة لتقریب لغویا ممرا او فقط الفیلم لتلقي مدخال فیلم- -أي الفیلم عنوان یعتبر                ال
خلف لما قراءة مفتاح هو بل لتوصیلها، سرده عبر یسعى أو عنها یتحدث               التي
النفاذ على قادرا تجعله للمتلقي حساسة وبوصلة للمخرج، والقصدي المباشر            الوعي
مجرد من اكثر إلى یحتاج الذي والمخبأ المخفي إلى والواضح الظاهري             خلف

 المشاهدة وهو السعي الذهني والشعوري داخل اروقة الفیلم.
 

 األرزاق..ظرف مكان
ثمة تصبح سوف التي للعناوین نموذجا النحاس یقدم ارزاق) (النیل افالمه اولى              في
(النیل) معرفة كلمة إلى (أرزاق) نكرة كلمة إضافة حیث التالیة، تجاربه في              أساسیة
فهو مكان) (ظرف فلسفیا اعتباره یمكن الوقت نفس في وهو علم، أسم هو               الذي
اقرب فهو المعنویة ومشتمالتها الخاصة تفاصیلها من بالكثیر الحیاة هنا            یختصر
او العابر المالح ذلك هو األنسان بینما األبد وإلى األزل قدیم من المتدفق الحیاة                لنهر
من واحد هو ارزاق ومصطلح الضفاف، على المقیم المزارع او الصبور             الصیاد
والمتوسطة الدنیا األجتماعیة الطبقات من للكثیر المعروفة المحلیة          المصطلحات
ما ومعنوي مادیا االنسان یتكسبه ما كل ان ومتجذرة داخلیة حكمة تختصر              والتي
في لیس االنسان بأن التسلیم یفید مصطلح وهو السماء من منحة أي (رزق) إال                هو
او مادي سواء العمل هذا نتاج ان أي اهللا) على و(األرزاق والعمل السعي سوى                یده
األلهي التوفیق إلیه مضاف العمل بسبب ولكن مباشرة العمل بسبب یأتي لن              معنوي
هائال مختصرا تمثل ارزاق فكلمة خاصة والمصریین عامة البشر سمات أحد             وهي
إلى السعي عبر سوى یأتي ال منحها لكن مانحة علویة قوى بوجود الداخلي               لألیمان
(االیمان واألنسانیة الحیاة معاني من هامین معنیین تختصر الكلمة ان أي المنح،              تلك

 والعمل).
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(ارزاق) وأن الفیلم عنوان في (للحیاة) مرادفا یمثل (النیل) أن اذن اعتبرنا              لو
في واضح بشكل متجلیة تبدو لكنها بسیطة معادلة امام فأننا والعمل) (األیمان              تساوي

 سیاق الفیلم.
 

  تجرید..
تجاربه من الكثیر في عامة كقاعدة النحاس وضعها التي اللبنات اولى هي إذن               هذه
والبحیرة) (الناس مثل عناوین سیاقات عبر بعد فیما نراها سوف والتي             الالحقة،
إال االعتیادیة اللغویة التعریف بأدوات معرفة تبدو أنها رغم الكلمات فهذا             و(البئر)
وبحیرة (الناس مثال یكتب فلم واضحة وانسانیة وحیاتیة فلسفیة تجرید حالة امام              أننا
على األسماء أطالق في الصحراء اهل كعادة الفالني) (البئر أو تحدیدا             المنزلة)

  األبار لتمییزها عن بعضها.
(ناس) عن یتحدث عاما تجریدیا یظل العام السیاق أن إال لغویا التعریف رغم               ولكن
غائب الصوتي التعلیق ان وبما (بحیرة) في (العمل) من (ارزاقهم)            یتكسبون
على یحتوي الفیلم تلقي فأن قصد عن مستبعد ومعلوماتیا بصریا الجغرافي             والتحدید
العام األنساني والنشاط القیم مع اتصاال اكثر تجعله التي التجریدیة من كبیر              قدر

  اكثر من اتصاله برسالة محلیة محددة الهدف.
جملة إلى یحتاج لن المثال سبیل على فإنه الفیلم یشاهد اجنبي متلق تصورنا               ولو
في التراثیة الصیادین اغنیات تشبه والتي الصیادین اغنیات فیها بما مترجمة             واحدة
جنسیة هي ما وال (البحیرة) هذه تقع أین األجنبي المتلقي یتساءل ولن العالم،               كل
المنمقة واللقطات جدا الشاعریة االنتقاالت تلك بشغف سیتابع بل (الناس)            هؤال
بل االنساني العمل بقیمة احتفاءا یكون أن یمكن عما واضحة ورؤیة             بعنایة
ویطوعها بیئته مع یتعایش كیف ویعرف بالجهد الغناء یخلط الذي نفسه،             وباألنسان
ما بأهمیة عظیم بأیمان محمال بعده ومن حوله من وحیاة حیاته تستمر أن               لصالح
النیل أفالم أن (نالحظ زراعة او صیدا كان سواء الجهد هذا یمثله ما وقیمة                یفعله
العناصر من اثنین تتبع على قائمة كلها وسیوة والبئر والبحیرة الناس             ارزاق

 الحضاریة المتجذرة في التاریخ البشري وهما الصید والزراعة).
 

 مدن، قرى، وشوارع..
واألرض األنسان (سیرة هو فرعي عنوان الفیلم عنوان یتصدر "سیوه" فیلمه             في
والنفسیة الفكریة التراتبیة بطبیعة ذلك یوحي أال نتساءل: یجعلنا مما            والتاریخ)

  والشعوریة التي یتعامل بها النحاس مع موضوعات افالمه؟
البیئات اختالف على (االنسان) وهو الفالمه األساسي الموضوع اخر بمعنى            او
(األنسان التراتبیة هذه نفس تطبیق یمكن إال فیها! یعیش التي واالماكن             والتفاصیل
26 وحتى والبئر والنیل وتوشكى احمد ابو شوا مثل افالم على والتاریخ)              واألرض

 یولیو و"مبكى بال حائط"؟
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افالم في تماما الصوتي التعلیق غیاب بین ما اسلوبیا نفصل ان بالطبع الصعب               من
التجرید فكرة إلى المتتالیة األشارات مع خاصة األفالم، هذه عناوین وبین             النحاس
بعض في المكاني التحدید مع حتى أفالمه، تلقي في أوسع افق نحو              والسعي

 التجارب مثل (سیوة وتوشكى وشوا أبو احمد وفي رحاب الحسین و26 یولیو).
بحكم معرفة اسماء أنها رغم العناوین في التجرید من القدر نفس نجد أن یمكن                 هنا
اسم أن لو الفیلم تلقي سیتغیر كان فهل شوارع) أحیاء، قرى، (مدن، أعالم               كونها

  سیوة او توشكى او ناس 26 یولیو اسم اخر ال یدل على قریة أو حي او شارع!
والمشاهد اللقطات سیاق عبر سیجد المتلقي ألن ال، هي االجابة فأن الحقیقة              في
فارقا یشكل ال األسم أن المونتاج اسلوب إلى باألضافة الصوتي التلعیق             وغیاب
هي ما ندري ال بشر متابعة عبر تتجلى التي األنسانیة الحالة تلك هي بل                كبیرا،
الحیاة أعطاء في الحقیقي األنسان ودور نفسها الحیاة جوهر یمثلون ولكنهم             اسمائهم

  قیمتها ومعنى لوجودها.
یشبه والحسین الریفیة، العالم ومدن قرى من الكثیر یشبهان ربما وتوشكى             فسیوة
بجوار الیدویة (الصناعات واألیمان العمل قیمتا فیها تجتمع التي األحیاء من             الكثیر
ال والذي األسالمیة الدیانة في األبرز المقام وجود في متمثلة روحانیة قیمة له               مكان
شارع" أما أخرى) دیانة اي في أو المسیحیة في القدیسین مزارات وبین بینه              فرق
تاریخ اسم یحمل (مكان مجتمعین وزمان مكان ظرف -سینمائیا- فهو یولیو" 26            
بالمعلومات محمل صوتي تعلیق دون رصده ویمثل مجتمعه) في مؤثر محدد             زمني
الظواهر من الكثیر تشریح خالله من یمكن بلد- -أي البلد وسط في لشارع               رصدا
الكلمة تلك المخرج علیهم اطلق الذي للمواطنین والسیاسیة واألقتصادیة           االجتماعیة

 النكرة (ناس) بكل تجریدیتها رحبة التأویل.
 

 مبكى وحائط..
جزء وشكل ارزاق" "النیل عقب انجزه والذي حائط" بال "مبكى مثل أفالم في               حتى
الفیلم عنوان نجد فأننا 1973 عام اكتوبر بنصر لألحتفال وقتها المنتجة األفالم              من
ساخر سیاق في یأتیان أنهما صحیح (حائط) و (مبكي) هما نكرة كلمتین من               مكون
العدو هم الیهود/الصهاینة أن اعتبار على المبكى) (حائط الیهودي المصطلح            من
یصور الذي الفیلم جوهر إلى النظر ولكن اكتوبر حرب في علیه األنتصار تم               الذي
العنوان تنكیر مع الصوتي التعلیق غیاب أن نجد فإننا "اكتوبر" لغنائم             معرض

 یجعلنا امام استعراض لغنائم "شعب" منتصر.
الهزیمة مبكى یمثل الحرب غنائم من وثقیلة خفیفة أسلحة یضم الذي             فالمعرض
تلك أن فیعني العنوان تعبیر حد على حائط) (بال أو الحائط غیاب أما للعدو،                بالنسبة

 الهزیمة لم یعد هناك ما یسترها أو یحجبها عن األعین.
-أرض الطلق الهواء في مفتوح هو بل حوائط بال مبكى/معرض نشاهد             أننا
العدوان هزیمة استطاع الذي المنتصر الشعب لهذا بالجزیرة- القدیمة           المعارض

70 
 



لالطفال عدیدة لقطات في نراها والتي الجدیدة، االجیال أجل من االرض             وتحریر
داللة في األسلحة فوق ویصعدون المعرض في یتجولون الذین والمراهقین            والفتیان
بعد والشخصي العام تاریخهم من جزء وأصبحت الحربي معانها فقدت أنها             على

  االنتصار.
ما الستعراض تقام كانت التي االسلحة ومعارض المعرض هذا بین فرق هناك              وهل
مرة العالمیة! الحرب في هزیمته بعد المثال سبیل على النازي جیوش من              تبقى
األنساني الوجود قیم من اخرى بقیمة األحتفاء تفید تجریدیة حالة امام نحن              أخرى
في ولكن االنتصار، تولد التي واإلرادة واألستقالل الحریة اجل من الكفاح             وهي
اي أو معلوماتي تدخل ودون ومعبرة، وعمیقة بسیطة وتوثیقیة سینمائیة            صورة

 امالءات ایدیولوجیة.
والشعب شاركوا الذین الجنود بل القادة او الدولة لرئیس صورة حتى نرى ال اننا                بل
 الذي یحتفل والغنائم التي حصدها الكفاح المسلح والحرب من أجل تحریر األرض.

 
 حجر حي..

یذكرنا معرفتین كلمتین من عنوان نجد حائط" بال "مبكى مثل عنوان مقابل              وفي
منحاهما ان إال معرفتین الكلمتین أن فرغم الحي" "الحجر وهو والبحیرة             بالناس
هنا التعریف یجعل المشاهدة فعل مع معناهم لتأویل یتسع الذي واألفق             التجریدي

  تعریف احتفائي ولیس تعریف من باب اإلعالم.
   فما هو الحجر الحي؟

الحیاة فیه تدب المیتة الجامدة الصلبة المادة تلك وهو الحجر یجعل الذي ما               أو
  لیكتسب صفتها الملحقة به في العنوان؟

  االجابة ببساطة واختصار هي: األنسان.
أي أو التاریخ أو الزمن ولیس الحجر في الحیاة یبث أن یستطیع الذي هو                االنسان
نحت خالل من الهول ابو قاعدة ترمیم عملیة امام أننا أخر. وجودي              عنصر
األصلیة االحجار مجموعة والتكوین الشكل في تشبه التي األحجار من            مجموعة
خشنة ادوات عبر تمارس جدا والدقیقة جدا الفنیة العملیة هذه للقاعدة،             واألساسیة
عبر ولكن والتخانات) االحجام مختلفة وازامیل ومطرقة وشاكوش (قدوم           وثقیلة
الحیاة صفة الحجر یكتسب األنسانیة الید تلك من والبرد والنحت والدق             الطرقات
تعبر ال بنائیة مصفوفة النهایة في مشكال معینا تكوینا اتخذ كلما الروح فیه               وتدب
واألنسان األنسان أن وكیف نفسها، الحیاة روح عن ولكن الحضارة جوهر عن              فقط
والنباتات كالحیوانات حوله من الحیة الموجودات في ال یبثها ان على القادر هو               فقط
ایضا الجمادات في ولكن إلیها) واشرنا سبق التي ارزاق النیل مجموعة في              (كما
والصدف (كالنحاس صلبة خامات او خیامیة) فیلم في (كما اقمشة كانت             سواء
الخمول نموذج (الحجر) في وكذلك الحسین) رحاب في كما والخشب            والفضة

 والموت وفقدان الروح الكامل.
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ورؤیة الفیلم جوهر على للوقوف وفلسفیة فكریة بوصلة االسم یصبح هنا             من
اشرنا ان سبق التي القیمة ابراز أجل من التفاصیل مع التعامل في نفسها               النحاس

 إلیها في البدایة (ومن االنسان كل شئ حي).
 

 جینوم اللقطة االولى2-
 

اللقطات اكثر هي الفیلم في االولى اللقطة تعتبر السینمائي النقد ادبیات من الكثیر               في
بالمعنى المتلقي على الهجوم نقطة فقط لیس الكثیرین نظر في تمثل النها              قدسیة
تمثل النها ولكن ومشاعره عقله على واألستحواذ للمشاهدة جذبه اجل من             الدرامي،
الفكر، منمقة الصیاغة، محكمة الجودة، عالیة الصنع، متقنة الفیلمیة التجارب            في
سواء تقریبا الفیلم جینات كل على تحتوي مكثفة بصریة كبسولة المشاعر             زخمة

 الفكریة أو البصریة، أي انها تمثل "الجینوم" األساسي للفیلم إذا صح التعبیر.
 

 سجادة الماء..
تنحو التي النحاس هاشم تجارب على األولى اللقطة جینوم فرضیة طبقنا اننا              ولو
والفني والفكري الحضاري بمفهومها للحیاة مصدرا وكونه باألنسان األحتفاء           بأتجاه

 فأننا بسهولة یمكن ان نرصد ذلك االحتفاء عبر اللقطات االولى في افالمه.
یكسبان اللذان والعمل األیمان عنصرا عالقة عن یتحدث الذي ارزاق" "النیل             في
من المتتالیتین االوائل اللقطتین او الفیلم من االولى اللقطة أن نجد ومعنى قیمة               الحیاة
الصغیرة النیلیة والموجات النیل لمیاه مرتفعة زاویة من عامة لقطة هما             الفیلم
تتبعها أن قبل ثوان تستغرق ال لقطة في الماء من بسجادة اشبه تجعله التي                المتكسرة
ثلث في یقف لرجل/صیاد متوسطة عامة لقطة تمثل والتي مباشرة التالیة             اللقطة
األرزاق او المنتظر الرزق رمز صید لشبكة اعداد بعملیة ویقوم األیسر             الكادر
عاري البسیط األنسان هذا منه یستخرجها سوف والتي النیل هذا من             المنتظرة
ویمینه الكادر خلفیة عنها تكشف األیمان رمز األفق/السماء وخلفه یقف الذي             الصدر

 الخالي.
وكأنهم قصیرتین متتالیتین وبلقطتین الفیلم بدایة من معدودة ثوان من اقل في              إذن
واحد آن في واسلوبه ومغزاه الفیلم رسالة لنا یضمن ان النحاس استطاع واحدة               لقطة
رمز الخلفیة في والسماء العمل رمز والشبكة األنسان هو والصیاد الحیاة رمز              (النیل
فقط النبرات! مهیب معلق صوت او قرآنیة آیه أو واحدة كلمة دون هكذا               األیمان)
موقفه عن اعالنه الفنان یرید ما كل (جیني) بشكل كثفت الشاشة على معدودة               ثوان

 الوثائقي من الحیاة.
"الناس في والثانیة االولى اللقطات عن ارزاق" "النیل في األولى اللقطة تختلف              وال
البحیرة سطح فوق تتحرك الفجر غبشة في صغیرة شراعیة مراكب حیث             والبحیرة"
باعداد یقومان الصیادین من ألثنان لقطة تلیها ثم ثوان، تستغرق ال لقطة في               الساكن
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المائلة البحیرة وزرقة الخلفیة في السماء تبدو بینما الباكر الفجر ضوء في              الشباك
جلسة واالوسط االیمن الثلثین تحتل حین في األیسر، وثلثه الكادر قاع في              للرمادیة
الثوان في رأیناها التي الصغیرة الشراعیة المراكب هذه احد فوق            الصیادین/البشر

 االولى.
 

  األیدي الخشنة..
بین او والحیاة األنسان بین ما للعالقة تكثیفا االولى اللقطة تبدو "البئر" فیلم               وفي
لیدین هي االولى فاللقطة الوجود، واعمار الحضارة انتاج أجل من والماء             البدو
معدني اناء من الماء بسكب تقوم طویلة لسنوات العمل أثر من خشنتین              سمراوتین
 لغسل االیدي، ثم تلیها لقطة لوجه الرجل العجوز صاحب الیدین وهو یغسل وجهه.

النحاس افالم في االولى اللقطات من العدید إلى تضاف ان یمكن تحدیدا اللقطة               هذه
والفعل العمل داللة لهما الیدین ان بیدیه، شئ یفعل بشخص أو بیدین عادة تبدأ                التي
القرآني والتعبیر الدیني، حتى او الفلسفي او المعنوي او المادي المستوى على              سواء
البشري الفعل دالالت یخص فیما الیدین قوة ویختصر یكثف یداه) قدمت (ما              الشهیر

 والعمل االنساني.
للیدین والداللي الرمزي الحضور لقوة كامل بشكل مستوعبا النحاس           ویبدو
بالنسبة األنسان بقیمة احتفائه وهي هنا نسوقها التي بالفرضیة وارتباطهم            البشریتین
العنصر دوما هي االیدي ان نجد سوف ولذلك بیدیه، یفعله مما یكتسبها والتي               للحیاة
في یتجسد ما وهو النحاس، افالم من األولى اللقطات في حضورا األبرز              األنساني
احمد" ابو و"شوا الحسین" رحاب و"في "خیامیة" مثل ألفالم األستهاللیة            اللقطات

 و"سیوة" وحتى "الحجر الحي".
وثلثین، ثلث إلى االولى اللقطة تقسیم یتم اسلفنا كما النحاس وكعادة "خیامیة"              ففي
العامل) (األنسان دوما یحتلهم والمقدمة الكادر- یسار او -یمین األساسین            الثلثین
الطویلة الخشب عوامید فوق معلق وهو نراه وهنا الوجود، هذا في الحیاة              مصدر

 التي یتم ربطها ببعضها البعض من اجل نصب قماش الخیام علیها لتشكل صوانا.
یبدأ ولكن تطریزه او صناعته أو الخیام لقماش بمشهد یبدأ ال خیامیة بعنوان فیلما                ان
على هاما دلیال هذا في إلیس الفن، او المهنة بهذه یرتبط ما بعمل یقوم الذي                 باألنسان
ال انه وكیف ذاته! األنسان إلى الخیامیة فن فكره یتجاوز ومحوره الفیلم سیاق               أن
للنظر وجاذبة وبراقة جمیلة اشكاال األقمشة تطریزات من یخلق أن فقط             یستطیع

  ولكنه یوظف كل هذا في شتى نواحي الحیاة!
معظم في النحاس علیها یصر التي الحقائق احد امام یجعلنا تحدیدا خیامیة فیلم أن                بل
فقط الحیاة نكسو نحن أخر، شئ أي ولیس البشر) مهنة هي (الحیاة ان وهي                تجاربه
هذا في وجودنا وسر االساسي عملنا هي الحیاة- -أي ولكنها الحضارة             بمظاهر
 الكون لقد خلقنا لنحیا، ومن وجودنا وعملنا تكتسب الحیاة وجودها وقیمتها ووعیها.
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 احتفاء..
بینما یعمل، وهو االنسان على تركز عندما هذا كل خیامیة في األولى اللقطة               تلخص
الخیامیة، فیها تستعمل التي الحیاة مناحي شتى في الخیام صناعة عبر الفیلم              یأخذنا
كل في ألیس واألفراح، المساجد إلى الموالد إلى الجزارة شوادر إلى المقاهي              من

  هذا احتفاء بالحیاة التي یبثها األنسان اینما حل!
القرآن صوت الخلفیة وفي ضخم صوان بنصب یقوم لعامل بلقطة یبدأ الفیلم              ان
لصناعة الفنیة العملیة إلى الفیلم ینتقل سریعا ولكن عزاء، صوان أنه نشعر              یجعلنا
تقوم براقة براقصة األخیرة اللقطات في لینتهي استخدماها نواحي ثم            الخیامیة
الخلق مراحل عبر للحیاة الموت من انتقلنا وكأننا وجمیل مبهج بشكل             بالرقص
ثم الجزارة) وشوادر المقاهي لقطات (في والزرق الحیاة ثم الخیامیة)            (صناعة
لقطات (في الزواج ثم والموالد) المساجد لقطات (في العلیا القوى وادراك             األیمان
صوان من بلقطات ولیس بالحیاة، االحتفالي الرقص بطقس الفیلم لینتهي            االفراح)

 عزاء على سبیل المثال وهو احد استخدامات الخیامیة المعروفة.
فیلمه بدأ عندما وذلك الحي من المیت یخرج ولم المیت من الحي النحاس اخرج                لقد

 بلقطة لصوان عزاء یتم نصبه وانتهى براقصة مبهجة.
ألحد واسعة عامة لقطة عن عبارة االولى اللقطة فأن احمد" ابو "شوا فیلم               وفي
المحصول وجني األرض بزراعة یقومون رجال/فالحین ثالثة ثمة بینما           الحقول
متسعا األفق فیها یمتد الكادر خلفیة في السماء كالعادة بینما الباكر الصباح في               وذلك
ألفالم االولى اللقطات من الكثیر في مستمر بشكل السماء حضور (نالحظ             براقا
واعمار الرزق اجل من بالسعي الداخلي االیمان على داللة واشرنا سبق كما              النحاس

 الحیاة والوجود)
روحا كله الكادر یعطي احمد" أبو "شوا لفیلم االولى اللقطة داخل الفالحین              وجود
اللوحة إلى جمالها كان مهما الصامتة الطبیعة اطار من ویخرجه متحركة             حیة
متابعة الحجم بنفس الیمین إلى بان الكامیرا تتحرك ثم والعمل. بالحركة             النابضة
ویتحرك بجمعها قام االخضر المحصول من ضخمة حزمة یحمل الفالحین            الحد
بین یعمل الفالح لنفس المتوسطة الثانیة اللقطة تلیها لنقلها، تمهیدا جانبا لیضعها              بها
هو وكأنه االرض باطن من العمل بهذا الحیاة یخرج وكأنه االخضر الزرع              سیقان

 نفسه السبب المباشر والواضح لخروج هذه الحیاة من األرض.
 مجرد إنسان..

اللقطات وزوایا احجام اختیار في النحاس اسلوبیة على ایضا اساسیة مالحظة             ثمة
الن اما بتصویرها، یقوم التي الشخصیات وجوه من الكثیر نذكر ال اننا              وهي
وهي الوجوه، عن بعیدة عامة أو األیدي من قریبة تكون ما غالبا األولى               اللقطات
الذي الشخص مع شخصیة شبه عالقة المتلقى تمنح فالمالمح ایضا، تجریدیة             روح
هذا یمنحنا ككل األنساني الكیان وتصویر المالمح عن األبتعاد ولكن تصویره             یتم
جمیعا مثلنا ولكنه نعرفه ال او نعرفه ربما بعینه شخصا لیس نراه من بأن                الشعور

74 
 



 (مجرد انسان).
حجم مع ولكن "توشكى" في مثیالتها مع أحمد أبو لشوا األفتتاحیة اللقطة              وتتماثل
ال اسمر لرجل القریبة المتوسطة اللقطة أو القریب الحجم وهو نسبیا             مختلف
یتسع الذي المتوسط الحجم نفس في یدیه إلى انتقال یعقبها ، ثوان غیر               تستغرق
ید تمسكه فأس بجانبه یتحرك بینما البصل من محصوال یحصد وهو لنراه              تدریجیا
االنتقال مع تدریجیا الكامیرا وتستعرض األرض، من الحیاة بأستخراج تقوم            أخرى
زمن تكثف مختصرة لقطة لنرى الكادر حجم وتوسیع رأسي) (استعراض اب             تلت
وید تزرع ید هي فها النحاس. یراهم كما والحیاة) (العمل أو والحصاد              الزرع
الفیلم خالل یمثلون سوف الذین البشر من ألثنین وكالهما اللقطة نفس في              تحصد

  محور التوجه األساسي.
 

 المیالد..
ال جدا سریعة اولى لقطات عبر رؤیته النحاس یبدأ یولیو" 26 "ناس فیلم               وفى
بینما للوالدة الجالء مستشفى جهة من یولیو 26 لشارع الشاشة على ثوان              تستغرق
الخارجیة اللقطات من سریعا ینتقل ثم والعابرین والسیارات بالبشر مكتظ            الشارع
مولود طفل لقطة وهي الدرامي- -بالمعنى سینمائیا األولى اللقطة إلى جدا             القصیرة
وتتوالى اللقطة تلك تطول ثم المستشفى داخل قلیلة ساعات ربما العمر من              یبلغ
االنسان یمثل الذي الجمیل الصغیر المخلوق هذا ألستقبال وثالثة ثانیة لقطات             بعدها
وفكریة نفسیة تهیئة امام لیضعنا المیالد- -لحظة الحیاة في وجوده مراحل اولى              في
بمدینة البلد وسط منطقة شوارع أحد یصور محلیا فیلما فقط نشاهد لن اننا               مفادها
المحیطة بالبیئة وعالقته االنسان عن یتحدث الفیلم داخل فیلم ایضا ثمة ولكنه              القاهرة
عقب االن حتى الممتدة اللحظة هي وربما الفیلم أنتاج –وقت الراهنة اللحظة في               به
على مكتوب هو –كما رؤیته النحاس بدأ ولهذا انتاجه- على عاما 15              مرور
معه نجتازها سوف التي المكثفة للرحلة یؤهلنا لكي المیالد لحظة من             التیترات-
وصراعاته ومعطیاته تفاصیله من بالكثیر نفسها الحیاة شارع عبر الفیلم دقائق             خالل

 الغامضة.
 

 إكساب الحیاة..
اللقطات أن من الرغم وعلى حائط" بال و"مبكى الحي" "الحجر الفیلمین كال              وفي
األخرى التجارب في كما مباشر بشكل األنساني الحضور على تحتوي ال             األولى
وهي ككل للفیلم التأسیسیة اللقطات عن یغیب ال األنسان أن إال إلیها اشرنا               التي

 مجموعة اللقطات االولى.
من مجموعة مختلفة وزوایا احجام في تستعرض الكامیرا نرى الحي الحجر ففي              
الحركة تلك في تنتقل ثم الهول ابو قاعدة عند الراقدة الصامتة             األحجار
هذه على بالدق یقوم حدیدي وازمیل صلب بقادوم یمسك رجل إلى             األستعراضیة
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أو الحیاة، وسكونها ورقودها موتها في یبث وكأنه معین بشكل وتكسیرها             الحجارة
تلك لوال الحیاة لتكتسب تكن لم االحجار تلك ان لنا یقول أن یرید النحاس                وكأن
دبیب عن تعلن والتي وجوفه، الحجر مسام في المتدفقة النبضات تشبه التي              الدقات
وتفتیت نحت عملیة اثناء الفیلم مشاهد مجمل خالل بعد فیما سنراه كما فیه               الحیاة

 ونقش الحجر لیصبح ضاجا بالحیاة.
اللقطات من كبیر بعدد الفیلم زمن نفس من اكثر نمضى فأننا حائط" بال "مبكى                وفي
هزیمته-بالطبع عقب ما جیش من تبقى ما لنرى مختلفة وزوایا بأحجام             األستعراضیة
اللقطات عن االنسان او البشر غیاب ولكن االسرائیلي- الجیش انه نعرف             نحن
(أین زاویة من لیس عنهم نتساءل یجعلنا الفیلم من الزمنیة المدة هذه طوال               والمشاهد
القتل في یفكر حین األنسان او البشر یفعل ماذا لنتامل زاویة: من ولكن البشر؟)                هم
االنسان اخرى (مرة وارضهم؟ االخرین حقوق على واألعتداء والقهر           والتدمیر

 واالرض والتاریخ).
  

 المونتاج وصوت السرد3-
 

التعلیق لك یمنحها التي السلطة عن تستغني ان وأردت وثائقیة أفالم صانع كنت               إذا
تفتحا االكثر الحاسة تخاطب كي لك، یكفلها التي السهلة والممرات            الصوتي،
صوت عن تبحث سوف شك بال فأنك السمع، حاسة وهي المتلقي، لدى              واستعدادا

 أخر للسرد وحاسة اخرى لمخاطبتها عبر هذا الصوت األخر!
والمشاهد، والكادرات اللقطات لترتیب تقنیة كوسیلة فقط لیس المونتاج، یحضر            هنا
عن استغناءه كان الذي النحاس هاشم تجارب في للسرد اساسي كصوت             ولكن
وترقب لدهشة مثار ارزاق" "النیل انجز عندما 1972 عام الصوتي            التعلیق
الزمني السیاق ذلك في سواء، حد على التسجیلیة األفالم وصناع المتلقین             واستنفار
وتقدیم والحكي للسرد األساسیة الوسیلة هو الصوتي التعلیق فیه كان            الذي

 المعلومات وابراز األهداف والقضایا التي یتناولها الفیلم.
تلك عن مغایرة قضایا معالجة إلى ما بشكل یخطط یبدو ما على النحاس كان                ولما
التجارب ابرزته مفترض تخطیط –وهو الوقت ذلك في منتشرة او سائدة كانت              التي
أیضا، مغایر سردي صوت عن یبحث ان علیه فكان اشرنا- كما ارزاق للنیل               التالیة
ودقة حساسیة اكثر الفیلمیة والمشاهد اللقطات مع مونتاجیا التعامل اصبح            وبالتالي
ما وهو معاصریه، تجارب من حتى او سبقته، التي التجارب من وكثافة              وتركیزا
وحتى بل حدیثنا، بدایة في إلیها اشرنا التي العشرة النماذج عبر االن رصده               یمكن
التشكیلي الفن بیئات مع اساسي بشكل فیها تعامل والتي لها التالیة التجارب              في

 والرسامین كجزء من دراسته للشخصیة المصریة في مختلف تجلیاتها.
 صوت بصري..

السرد في (البصري) الصوت هذا إلى نستمع ان بسهولة یمكن ارزاق" "النیل              في
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الصید من بدایة بالنیل، المرتبطة االرزاق طبیعة تصور التي اللقطات ترتیب             عبر
الصنادل على البضائع نقل سواء انواعه، بمختلف النهري النقل ثم الزراعة             ثم
تستعمل التي البدائیة المعدیات عبر البشر نقل أو الشراعیة المراكب او             الحدیثة

 السالسل الحدیدیة.
اللقطات هذه في نراه ما فأن الثاني المستوى في اما للسرد، االول المستوى في                هذا
لتحقیق العمل قیمة عبر مختلفة، اشكال في االنساني للحضور تكثیف عملیة             هو
التي او قریبة لقطات في تجدف التي األیدي على تركیز دوما ثمة للحیاة،               معنى

 ترفع الشادوف او تقوم بتحمیل البضائع او تلقي بشبكة الصید.
النحاس افالم في والبصریة السردیة األیقونات احد هي واشرنا سبق كما             األیدي
رحاب "في خاصة التالیة أفالمه في وتأثیرا عمقا وأكثر اوضح بشكل یتجلى ما               وهو

 الحسین" و"خیامیة" و"البئر" و"الناس والبحیرة" باألضافة إلى (األقدام).
مجمل في لألقدام رصدها یمكن التي والمتوسطة القریبة اللقطات عشرات            ثمة
لعنصرین وواضحة مباشرة دالالت لهما واالقدام األیدي من وكل النحاس،            تجارب
(األقدام والعمل السعي وهما األنسان، وجود عبر الحیاة تجلي عناصر من             اساسیین

 رمز السعي واألیدي رمز العمل).
 

 كثافة الزمن..
الزمن سواء الزمن تكثیف فكرة مع سردیا النحاس تعامل على الوقوف یمكن              كذلك
اللقطات تتابع رصد عبر المفتوح- الفلسفي شكله -في المعنوي الزمن او             المادي
مع الحیاة في االنساني العمل قیمة تجسید مثل سیاقات في یقدمها التي              واألحجام
محملة تسیر كارو لعربة عامة لقطة بتقدیم یقوم ارزاق" "النیل ففي الزمن،              مرور
عامة لقطة مباشرة تلیها النیل، وماء طمي من المصنوع النئ الطوب من              بحمولة
إلى المحاجر من النیل عبر المنقولة األحجار من بحمولة حدیثة نقل لعربة              واسعة
في ویكثف یختصر الذي الواسع الزمني التطور نرصد أن یمكن فهنا             الشاطئ،

  لقطتین متتالیتین دون اي تدخل صوتي/ فوقي أو شرح او معلوماتیة.
في نراه ان فیمكن المعنوي الزمن مستوى على اما المادي، الزمن مستوى على               هذا
ثم وهمة، نشاط في بالتجدیف یقوم مراكبي لفتى المتوسط الحجم في لقطتین              تتابع
بنفس بالتجدیف یقوم عجوز مراكبي على والزاویة الحجم بنفس المخرج            یقطع
وعمیقة التأثیر شدیدة معنویة زمني تكیف حالة أمام انفسنا لنجد والهمة،             النشاط
یعمل یظل أنه للحیاة كصانع االنسان قیمة من جزء أن فكرة لنا تلخص               المغزى،
العمل على قادرا كان طالما الشیخوخة حتى الفتوة سن منذ حیاته             طوال

 (والتجدیف).
لقطات في او طویلة واحدة لقطات في سواء الكامیرا تنتقل "خیامیة" فیلم              وفي
الخامات وبین الخیامیة فناني وایدي اصابع بین ما ومتوسطة قریبة بأحجام             متتالیة
ما الجدلیة العالقة تلك البصري التتابع هذا یرصد حیث فیها، او بها یعملون               التي
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 بین الصانع او الخالق (للفن) وبین مادة الخلق التي ینفخ فیها من روحه وأفكاره.
الفیلم لقطات خالل األنسان نرى والتاریخ" واالرض األنسان سیرة "سیوة فیلم             وفي
اعضائه بأحد أو الكاملة بكتلته سواء األساسي محوره او الكادر ثقل مركز              یحتل
التفاصیل لمختلف والمشاهد اللقطات تتابع ومع واشرنا- سبق كما واالرجل            –االیدي
عمیقة رؤیة یشكل عام سردي بناء أمام اننا نكتشف المجتمع لهذا والعملیة              الحیاتیة
وهو األرض هذه ألنسان كثیرة لقطات عن عبارة االولى فالمشاهد المجتمع،             لهذا
النحاس بنا ینتقل تدریجیا ثم بها، المرتبطة الصناعات او الزراعة في سواء              یعمل
غیر سردي استثناء (في انجب وقد االنسان ثم اسرة ویقیم یتزوج وهو األنسان               إلى
الفیلم داخل من الشخصیات احد صوت نسمع حیث النحاس العمال بالنسبة             اعتیادي
العالقات عن یتحدث اخر صوت نسمع ثم وعملهم)، ودراستهم ابنائه عن             یتحدث
بنائي تتابع خالل من هذا كل الجرائم، نسبة وغیاب المكان ابناء بین              األجتماعیة
فكرة ماهیة امامنا لتتجسد األسرة) ثم الزواج ثم (العمل الشدید بالتنظیم یتسم              دقیق
األولین بقایا وال القدیمة األثار مجرد لیس فالتاریخ النحاس لهاشم بالنسبة             التاریخ

 ولكن التاریخ كائن حي یتشكل عبر مسیرة األنسان فوق األرض وبثه للحیاة فیها.
 سرد الحضارة..

والعدالة العمل قیم فیه تتحقق الذي الطوباوي للمجتمع نموذج امام نحن سیوة فیلم               في
(في الزواج إلى العامل الفرد من السرد انتقال مع وذلك النیة وصفاء              واالخالص
مائدة مشاهد في كما ككل المجتمع ثم األسرة إلى الجمیل) السیوي الفرح              مشاهد
بین ما بالتعاون الفتة اعداد عملیة تصویر فیها یتم التي الطویلة، األرضیة              الطعام
الطعام تناول ثم بالشوربة، وسقایته الخبز وتفتیت االطباق، نقل في            الجمیع
والواسع والقریب المتوسط بین ما لقطات تتابع توظیف عبر وذلك            مجتمعین،
 وحركة كامیرا استعراضیة تتابع امتداد اطباق االكل لمسافة طویلة في عمق الكادر.
من تمثله وما ككل الحضارة على داللة هو السردي والبناء المونتاجي التتابع              هذا
وجود وعدم الحیاة، بساطة رغم انسانیا (المتقدمة) المجتمعات هذه في حیة             نماذج
وعمل بجهد والمدعومة الموروثة التراثیة) (التكنولوجیا باستثناء تكنولوجیة          طفرة
والجرید التمور وحصاد زرع بعملیة المرتبطة الصناعات كل مثل مثلها            مستمر،
وال البشري العنصر فیها یغیب ال لقطات في منها، واألواني الحصر             وصناعة
یرصد أو سیاحي بشكل الیدویة الصناعات عن یتحدث معلوماتي صوت            یتدخل
اهتمام محور هو فاألنسان بالتمر، مرتبطة اقتصادیة روافد على المكان            اعتماد

 النحاس ولیس األرقام واألحصائیات.
 

 الحكي بالصورة..
أفالم في سردیا البصري للصوت الواضحة األسلوبیة االستخدامات ابرز           من
یولیو"، 26 "ناس فیلم من مقطع في والقصیر المكثف اللقطات تتابع هو              النحاس
الخاصة الدوریة عربة بجانب یجلس أحذیة لماسح عامة زوم لقطة نرى             حیث
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منتصف في تقف والتي السیارة في الجالسین الضباط احذیة بمسح ویقوم             بالشرطة،
لقطة لنرى اللقطة بقطع النحاس ویقوم الشارع، من المنطقة هذه زحام رغم              الطریق
كان -والذي منه مواطن واخراج تاكسي بأیقاق یقوم شرطة ألمین عامة             اخرى
في مستسلما المواطن ویجلس السائق بجانب االمین لیجلس السائق- بجانب            جالسا
تقف تزال ال التي الشرطة سیارة إلى اخرى مرة السرد ینتقل ثم خانعا،               الخلف
متخذا اوت زووم في الكادر یتسع اللقطة تلك ومن األحذیة، ماسح یجلس              وبجانبها
ككل، الشارع مشهد هو واشمل أعم مشهد إلى انطالق نقطة األحذیة وماسح              السیارة
المتتالیة هذه لتصبح النقل ووسائل والسیارات الظهیرة وشمس بالحرارة           مذدحم
بالمواطن السلطة عالقة عن مكثفا واجتماعیا سیاسیا نقدا لقطات ثالث من             الصغیرة
فكرته تقوم والذي یولیو" 26" فیلم یتناولها التي المحاور من واحدة وهي              واألنسان،
المدینة، وسط شوارع من لواحد حیوي شارع رصد عبر ما مجتمع تشریح              على

 اعتمادا على رصد صورة األنسان في هذا المجتمع وقیمة وجوده وحقیقة وضعه.
عبر النحاس یلخص الحسین" رحاب "في فیلم من األخیرة األربعة الدقائق             وفي
من متابعة وحركة مختلفة وزوایا القریب إلى المتوسط إلى العام من اللقطات              تتابع
سواء، حد على والسماء بالحیاة األنسان عالقة تفاصیل المكان یكثف كیف             الكامیرا
الحسیني المشهد لمیدان جدا واسعة عامة لقطة من فینتقل الغذاء، فكرة عبر              وذلك
یجتمع شهیة مأكوالت تقدم التي المطاعم لموائد علویة زاویة من عامة لقطة              إلى
إلى النار، على اعداده یتم كفتة لسیخ قریبة لقطة إلى المكان مرتادي              حولها
ومتعة الجسد) (غذاء مسألة عن واضحة دالالت في فطیرة، باعداد یقوم             فطاطري
ثم سعرا) االقل الفطیر یاكلون ومن اللحم یأكلون (من الطبقات مختلف في              الحیاة
الجماعي بالذكر تحتشد اصوت مع قرآن وقراءة ذكر جلسة إلى المونتاج بنا              ینتقل
الحسیني المقام حول والطواف الذكر حضرة لقطات معنا وتستمر الروح)            (غذاء
في بمفرده المقام ویظل للبشر اثر أي من االخیرة اللقطات في الكادر یخلو أن                إلى
التي السامیة والقیم والطهارة االیمان على داللة في ولكن دیني كرمز ال              الكادر،
منطقة في وصناعات وفنون حرف من شاهدناه ما كل حولها ویتمحور منها              ینبع
كل واللقاء. والنزهة االكل مساحات إلى باألضافة والصاغة، الخلیلي وخان            الحسین
غني ال التي االنساني والسمو األیمان بقیم مباشر غیر او مباشر بشكل یرتبط               هذا
االن– غابت -كما غابت اذا والتي ومتحضر راق بشكل الحیاة ألستمرار             عنها

 یمكن ان ندرك حجم التردي والفساد والفشل الذي یمكن أن یصیب اي مجتمع.
 

 اللقطة-الزمن..
عن حدیثنا في إلیها اشرنا التي المعنوي الزمن تكثیف فكرة ان إلى األشارة               تبقى
أفالمه، في موضع من اكثر في تتجلى أفالمه في الزمن مع النحاس تعامل               اسلوب
تلك تتجلى العجوز المراكبي إلى المراكبي الفتى من االنتقاالت تلك راینا             فكما
مثل تجارب في الزمنیة دالالته في مغایر ولكنه تكنیكیا مشابه بشكل             االنتقاالت
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یقوم الذي العجوز األسطى من األنتقال یأتي حیث المثال سبیل على             "خیامیة"
ما العالقة على داللة العمل بنفس یقوم وهو سنا االحدث الشاب إلى القماش               بتطریز
وعبر واحدة لقطة في هكذا لجیل، جیل من وحرفته الخیامیة فن وانتقال االجیال               بین
إلى حاجة دون عمیقة، داللة وتكثف كامل زمن یمر بطیئة یمین بان كامیرا               حركة
الصناعة هذه اطار في االجیال بین التواصل عن معلوماتي تعلیق أو صوتي              شرح
فكرة على تأكید في اخرى ناحیة ومن ناحیة، من وذلك األصیلة             التراثیة
في وتدفقها الحیاة استمرار تكفل والتي جیل إلى جیل من األنسانیة             األستمراریة
ولكنه والشاب العجوز بین ما بالقطع المثال سبیل على النحاس یقم لم ولهذا               الوجود،
واألستمراریة التواصل قیمة على لیؤكد استعراضیة ممتدة واحدة لقطة في            صورهم

 دون انقطاع/قطع مونتاجي.
 

 أصوات4-
 

 ماذا فعل هاشم النحاس عندما استغنى عن التعلیق الصوتي منذ اول أفالمه عام 72؟
عبر مغایر سردي صوت بث على النحاس اعتماد إلى السابقة الفقرات في              اشرنا
ان هذا معنى لیس ولكن الكامیرا، وحركة الزمن وایقاع اللقطات وتتابع             الصورة
مالمح تشكل ان یمكن التي األصوات أو الصوت شریط عن كلیة استغنى              النحاس

 مساعدة أو اساسیة في عملیة السرد وطرح الرؤیة الفیلمیة واألنسانیة في تجاربه.
 موسیقى الصفیح..

على اخرى، لعناصر الصوت شریط الصوتي التعلیق عن النحاس استغناء افسح             لقد
لتصبح والحدو والحصاد الصید وأغنیات والموسیقى الطبیعیة األصوات          رأسها
ذهنیة صورة رسم في رئیسي بدور وتقوم المتلقي، سمع في تلمع ممیزة              ایقونات
موضوعه بالطبع رأسها وعلى یتناولها، التي والموضوعات للبیئات          وشعوریة

 األثیر االنسان والحیاة.
"الناس من المؤثرة وطبیعته النحاس لدى لصوت شریط لقوة رصدنا نبدأ ان              یمكن
إلى نستمع الشاشة على لقطة أي تظهر أن وقبل العناوین بدایة منذ الذي               والبحیرة"
ذات ایقاعیة هارمونیة في وذلك والصفیح، الخشب طرقات من ممیز ایقاعي             صوت
الصوت معنا ویستمر محترفة، فرقة عزف من هي وكأنما موسیقیة،            حالوة
موسیقى محله لتحل ویختفي احیانا یخفت الفیلم، لقطات من العدید خالل             األیقاعي
مصحابة صوتیا االنطالق في تبدأ القانون، على صولو تقاسیم عن عبارة             تصویریة
قریبة لقطات في نراها خبیرة بأصابع تتم والتي واصالحها، الشباك غزل             لعملیة
كأنها القانون انغام على بالغزل تقوم نراها التي واألصابع االنامل لتصبح             ومتوسطة
في صید عملیة كل اثر الشباك من والممزق التالف واصالح بالغزل ال بالعزف               تقوم

 البحیرة.
إلى الصوت شریط به بدأ الذي االیقاعي الصوت بماهیة محتفظا النحاس             ویظل
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إال هي ما والممتعة المحفزة األیقاعات تلك ان عن لنا لیكشف الفیلم،              منتصف
على االسماك لتحفیز البحیرة) (ناس بها یقوم جدا وفطریة تلقائیة بدائیة             معزوفة

 الحركة في القاع واالتجاه ناحیة الشباك المفرودة هنا وهناك لتكتمل عملیة الصید.
األنامل عزف لنا تنقل التي القانون وتقاسیم األیقاعیة المقطوعة تلك إلى             وباألضافة
الصیادین الحد فردي غناء مع صوتیا الفیلم من األخیر الثلث یاخذنا الشباك              على
متناسق، كورس الخلفیة في ویجیبه عمیق، بصوت تراثیة صید اغنیة یغني             الذي
اختیار وهو (بصوته)، الصوت شریط في حاضر األنسان إلى أخرى مرة             لنستمع
انساني غناء بصوت ولكن صوتیا بالموسیقى الفیلم النحاس یختم فلم فرضیتنا،             یدعم

 جمیل ومتفرد.
 

 عزف لیس منفرد..
الصوت، شریط في الموسیقي األسلوب لنفس النحاس استخدام نالحظ "خیامیة"            وفي
انامل بعزف الشعور نفس تمنحنا والتي القانون على الفردیة المعزوفات            وهو
فنیا عمقا األقمشة وزخرفة والقص التطریز عملیة وتمنح الخیامیة، صناع            واصابع
في الحیاة بث على وقدرته االنسان ابداع مدى على یدل وراقیا جمیال              وانسانیا
االقمشة انواع عن صوتي تعلیق اي إلى النحاس یجنح أن دون الصامت،              القماش
امام لسنا الننا مستوردة! ام محلیة هي وهل تأتي این من او طبیعتها او                المستخدمة
االقتصادیة حتى أو السیاحیة بالنظرة لها عالقة ال رؤیة ولكنها معلوماتي             فیلم
الحیاة یكسو ان اجل من یعمل الذي االنسان خیال عن رؤیة الخیامیة،              لصناعة

 بمظهر اكثر بریقا ومتعة.
توظیف إلى الصوت شریط مستوى على النحاس اسلوب یتحول "البئر"            وفي
مشاهد من الكثیر في طبیعي صوتي كمؤثر یالزمنا والذي والهواء، الریاح             اصوات
الخالء هذا رغم ولكن والوحدة، واألتساع بالخالء االحساس ألعطاء الفیلم            ولقطات
في نشاهده كما یعمل االنسان یظل وقاسیة) جافة صحراویة بیئة (في             واألتساع

  مجمل لقطات الفیلم لیمالء هذا الفراغ (الصوتي) بمختلف مظاهر الحیاة.
استخدام مجرد من الصوت شریط في تعقیدا اكثر بناء ثمة یبدو تحدیدا "البئر"               وفي
الطبیعیة االصوات إلیه یضیف ثم الریاح بصوت یبدأ فالنحاس الریاح،            اصوات
حمیمیة لكنها الخصوصیة شدیدة اصوات وهي البیئة، تلك في األنسان            لحركة
حلبها أثناء البقرة ضرح من اللبن تدفق صوت مثل الوقت، نفس في              ومؤثرة
البدائیة، الحظائر في تربیتها یتم التي الصغیرة القطعان في والماعز الغنم             وأصوات
ثم دالء، في البئر من الماء لنقل والحصى الرمال على االقدام سیر              واصوات
السینمائي- بالمصطلح صوت -تراك جدیدة صوتیة طبقة النحاس یضیف           تدریجیا
صحراویة بیئة كونها -بحكم األبل) (حدو اغاني تشبه تراثیة اغنیة عن             عبارة
كورس دون ولكن فردي بصوت یأتي والبحیرة" "الناس في كما الغناء هذا              بالطبع-
المنطقة تلك في الحیاة هذه فراغات یمالء الي األنسان صوت أنه المرة، هذه               یجیبه
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 البعیدة والذي یصنع الحیاة بعمله ووجوده.
وعمیقة متناسقة طبقات ثالث من مكون صوت شرط إلى نستمع انفسنا نجد              تدریجیا
وحركته عمله في األنسان وأصوات الریاح صوت وهي والمشاهد، للقطات            ومكملة
كل في العمل عن تنفصل ال الفنون أن على یدل الذي غنائه صوت ثم البیئة                 داخل

 التفاصیل الحیاتیة.
 

 صور صوتیة..
تجارب في خاص بصري) (صوت یشكل الصورة توالي ان واشرنا سبق             وكما
حد على أو صوتیة) (صورة األصوات طبقات أن نعتبر ان یمكن وبالتالي              النحاس
في "مالحظات كتابه في بریسون" "روبیر الكبیر الفرنسي المخرج           قول
باكلمها) قطارات محطات الذهن إلى یستدعي قاطرة صفیر (أن           السینماتوغرافیا"
للذهن كاملة صورا تستدعي أن یمكن جید بشكل الموظفة البسیطة االصوات أن              اي
نفسیة في وعمقها تاثیرا واستكمال الشاشة على المرئیة الصورة تدعیم في             تساهم

  المتلقي.
رحاب "في صوت شریط مع النحاس یتعامل المركب الصوتي البناء وبنفس             
توهج على (داللة القران عقد جلسات ألحدى الطبیعیة باألصوات یبدأ حیث             الحسین"
ینتقل ثم الشرعیة، القران احكام یتلو وهو المآذون وصوت الجمیلة) وبدایتها             الحیاة
تدریجیا تدخل ثم الحسیني، المشهد بمیدان المحیطة لالماكن الطبیعیة االصوات            إلى
طوال تقریبا معنا تستمر الذكر حلقات في والرجال المنشدین من مجموعة             اصوات

  لقطات الفیلم وال تغیب إال نادرا.
التراثیة والصناعات والفنون الحرف لتصویر والمشاهد اللقطات انتقال          ومع
تغیب ال والصاغة، الخلیلي خان ومنطقة الحسیني المشهد رحاب في            الموجودة
بشكل وتتجلى واألیمان العمل عناصر لتجتمع والذكر، والحضرة االنشاد           اصوات
األرابیسك وأشغال والتكفیت النحاس على الحفر (عملیات الصورة عبر           واضح
صوتي خلیط في واالنشاد الذكر بأصوات مصحوبة الممیزة بأصواتها           والصدف

 متناغم ومتداخل بشكل هارموني رائع ومحفز للذهن والمشاعر).
فیما النحاس هاشم تجارب مجمل عن نسوقها ان یمكن عامة مالحظة ثمة              أخیرا
معظم في األنشاد او التراثي الغناء حضور وهو الصوت شریط مع التعامل              یخص
ان ویمكن بحیرة) (قریة- الحضر عن البعیدة البیئات عن خاصة قدمها التي              األفالم
و"الناس الحسین" رحاب و"في و"توشكى" "سیوة" افالم في بسهولة هذا            نرصد
النظرة باب من التوظیف هذا یكون ال وغالبا و"خیامیة" و"البئر"            والبحیرة"
تلك في األنسان بوجود المرتبطة األنسانیة للفنون دقیق توظیف هو بل             السیاحیة،
والوجود بالحیاة عالقته عن الغناء في ممثلة الفنون هذه تعبر وكیف العالم من               البقعة

 واالیمان وقیمة العمل.
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 المرأة نصف الفیلم5-

 
التجرید من قدر یحمل عمومیا توصیفا النحاس أفالم في األنسان توصیف یبدو              قد
مع بها یتعامل التي النظرة شمولیة رغم النحاس أن هذا یعني ال لكن               المقصود،
في األنسانیة والعالقات األجتماعي الشكل برصد اهتماما یولي ال أفالمه في             األنسان
العاطفیة النمطیة عن بعیدا أو عاطفیة بصورة ال وامرأة) (رجل األول             طورها

 التقلیدیة، إلى أفق عاطفي أكثر رحابة وعمقا.
مستوى على السرد خیوط من أساسیا خیطا النحاس أفالم في المرأة حضور              یمثل
الموروث تحلیل وحتى الواقع، قراءة أو الدرامي المكان أو البصري            األسلوب
في بها طاف التي المختلفة، المصریة والمجتمعات البیئات أعمدة أحد على             والوقوف

 محاولته تفكیك وقراءة الشخصیة المصریة.
النحاس درب رفیقة والمخرجة) (الكاتبة كامل فریال اسم لوجود یكون ال             ربما
تخص واضحة جذور أو مباشرة صلة ارزاق" "النیل األول الفیلم فكرة             كصاحبة
قدرا شك بال تعكس اشارة لكنها أفالمه، في المرأة مع التعامل في النحاس               أسلوب
یحتوي الذي الفیلم بین ما ربطت كثیرة، مستویات على بالمرأة والتشبع اٍألیمان              من
كانت التي الدرب رفیقة وبین النحاس رحلة في األساسیة الجینات أغلب             على

 صاحبة الفكرة وملهمة التجربة.
 

 ید امرأة..
تقوم امرأة یدا نشاهد الفیلم من مباشرة الثالثة اللقطة في وتحدیدا أرزاق النیل               في
بالجلد تنطقان اللتان وعینیها لوجهها متوسطة لقطة تلیها قریبة- لقطة –في             بالتجدیف

 والصبر والهمة.
هي التقلیدیة الحكایة ولیس اللقطات، تتابع عبر یحكي النحاس فإن وأشرنا سبق              كما
للماء قریبة بقطة الفیلم یبدأ فعندما وبالتالي نفسه، الحكایة وراء ما ولكن تهمه               التي
األخرى هي تعمل لمرأة لقطة مباشرة تلیه النیل في یعمل رجل لصیاد/ لقطة               تلیها
للفیلم، واألنساني األجتماعي التمهید تخص قصدیة لكنه عشوائي بترتیب هذا            فلیس
أجتماعي تحلیل على تحتوي ال النحاس أفالم أن من البعض یتصور ما عكس               وعلى
خاصة التالیة، أفالمه في كثیرا یتكرر سوف والذي اللقطات تتابع من النوع هذا               فإن
في المرأة وضع بتحلیل كبیر أهتمام یعكس األفالم، في المرأة بظهور یتعلق              فیما
في علیها المجتمعات هذه اعتماد مدى وبیات بتصویرها یقوم التي            المجتمعات
أجل من علیها تقع التي المسؤلیات حجم رصد الوقت نفس وفي األنشطة              مختلف
بدویة أو صحراویة أو مائیة مجتمعات كان سواء المجتمعات هذه وتطور             استمراریة

 أو حتى مدنیة.
یحمل مرهق بدني نشاط في المركب على (العاملة) المرأة بوضع النحاس أهتمام              إن
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ووضع أهمیة عن یقال أن یمكن ما كثیرا یختصر التجدیف مثل حساسة              مسؤلیة
في وضعها عن كثیرا تختلف –والتي والشعبیة األصلیة المصریة الثقافة في             المرأة
والتي القدیمة المصریة الدولة حدود خارج من الصحراویة البدویة           المجتمعات
للنصوص الضیق الدیني التفسیر سیاقات عبر للمرأة دخیلة نظرات منها            جاءت

 والنواهي-.
 

 نصف البیئة..
تلیها للرجل لقطة تلیها للبیئة لقطة الجدل، یقبل ال بشكل المجتمع نصف المرأة               هنا
أو انتظار او استرخاء وضعیة في ولیس وجهد عمل وضعیة في المرأة              لقطة

 استمتاع بجهد.
في لنرى أسفل، إلى نظرة المرأة من تلوح ارزاق النیل من الثالثة اللقطة نهایة                في

 اللقطة الرابعة طفال یتشبث بها كي یحافظ على توازنه فوق سطح المركب.
النیل سطح على تعیش مصریة اسرة لنا یقدم للرابعة األولى من إذن اللقطات               تتابع
هو وطفل وامرأة رجل بین الحیاة اداور فیها وتتوزع بالماء مرتبطة مهنة              تمارس

 رمز المستقبل والقادم ووریث هذه البیئة.
من ایضا تكثف ولكن فقط، األسرة أو المستقبل دالالت على اللقطة تلك تقتصر               وال
التي والمرأة مال- طعام الرزق- اجل من النیل في یعمل فالرجل األرزاق،              مفهوم
الناحیة من والعون بالمساعدة الرزق لهذا رزق ذاتها حد في هي األخرى، هي               تعمل
یعتبر الذي الطفل ذلك یلي ثم العاطفیة، الناحیة من والجسد والجمال             األجتماعیة

 ایضا في الثقافة المصریة رزق وسند محفوظ لألیام القادمة.
اللقطة اشارات استكمال إلى بأمه المتشبث بالطفل الخاصة اللقطة دالالت تمتد             كذلك
المجتمع من النوع هذا في المرأة فمسؤلیات بالتجدیف، تقوم التي لألم             السابقة
التشعبات هذه واغرضها، تفاصیلها وتتعدد وتتشعب الرجل، مسؤلیات          تتجاوز
القادمة اللقطات خالل تظهر سوف واألنسانیة األجتماعیة والسیاقات          والتفاصیل
توزانه- على محافظا بأمه المتشبث الطفل لقطة عبر لها الرئیسي التمهید یأتي              ولكن
ألسفل- تنظر وهي السابقة اللقطة في األم ونظرة الوقت- نفس في والمعنوي              المادي
ودفعه البصري الحكي ازكاء أجل من السبب قبل النتیجة لنا یضع النحاس              وكعادة
في تتمثل واالجتماعیة العاطفیة وكثافتها العالقة هذه ملخص أما محفز- بشكل             لألمام
إلى ابنها لوجود مطمئنة راضیة وهي الفیلم من الخامسة اللقطة في األم              ابتسامة
من لها والمعنوي المادي احتیاجه مقابل في الوقت نفس في للطفل ومداعبة              جانبها،
والتي إلیها الموكلة واألنسانیة األجتماعیة المهام لطبیعة مبدئیة وكخالصة           ناحیة،

 تمارسها بسالسة شدیدة بینما تؤدي عمل بدني مرهق ومسؤول.
الذي العالم طبیعة الفیلم من األولى الخمس اللقطات خالل من النحاس یشكل              هكذا
األنسان لیس األنثربولوجي، واألنساني األجتماعي المستوى على فیه یتحرك           سوف
والطفل، والمرأة الرجل كله، الكیان هو بل الفرد/الرجل هو النحاس اعمال             في
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حیاة فال ككل، للعالم ولكن للمجتمع فقط لیس التأسیسیة النواة تمثل التي كلها               األسرة
األشكال أكثر هي واألسرة األسرة، هذه شكل أختلف مهما أسرة بدون             طبیعیة
خصال ومعرفة بیئة أو حضارة أي مالمح رصد خاللها من یمكن التي              األجتماعیة
ذكاءه ومصارف قوته ومصادر حیاته وأسلوب األنسان بنشاط وارتباطها البیئة            هذه

 وجهده وقوته.
 
 
 

 الباطن والظاهر..
العوالم من كجزء كثیرة لقطات في المرأة تظهر البصریة ارزاق النیل سیاقات              خالل
خالل تحدیدا األسرة هذه معنا تستمر ولكن األرزاق، ومفهوم بالنیل            المرتبطة

 مجموعة لقطات تعكس مجمل یومها داخل البیئة (النیلیة) التي تعیش فیها.
ومكونات السرد لبنات من اساسي جزء األسرة تصبح سوف ایضا بعد             وفیما
هذا یظهر وسوف بل المصري األنسان عن النحاس أفالم في والمضمون             الموضوع
األسرة وكذلك ریفیة) اسرة حیاة في یوم أحمد- ابو (شوا فیلم مثل العناوین               في

 البدویة التي سوف نراها بدون تحدید معنون كما في (البئر).
عكسي ترتیب تقدیم إلى ارازاق النیل داخل المبطن الحكي سیاق في النحاس              یعود
وشعوري زخم على تحتوي (النیلیة) األسرة حیاة أن اعتبار على البدایة             للقطات
وهي الصیاد المرأة قریبة لقطة من یبدأ تتابع لنرى وحیویة، متغیرة داخلیة              وحركة
متوسطة لقطة تلیها خیوطها، اصالح أجل من قدمها حول الصید شباك بربط              تقوم
الشباك یعدون وهم للرجال كبیرة متوسطة لقطة تلیها ثم الطعام، ینتظر             لطفل

 للصید.
األوسع، إلى األقرب من تبدأ فالصورة بالطبع، واضح التتابع في االحجام             اختیار
ینتظر الذي بالطفل مرورا حولها الشباك تربط التي ویدها العاملة المرأة قدم              ومن

 الرزق الذي سوف یأتي من إلقاء الرجال للشباك في الماء من أجل الصید.
لطفل أخرى لقطة نجد بل فقط، األمهات بلقطات األطفال ارتباط النحاس یقصر              وال
مباشرة التالیة اللقطة وفي تداعبه، أنه أمه تحاول بینما المركب سطح على              یبكي

 نفس الطفل یجلس مع اباه على طرف المركب یراقبه ویأتنس به.
وال علما وبطبیعتها بالبیئة تحیط نسویة، ال أجتماعیة نظرة تعكس التتابعات هذه              مثل
وتعكس امرأة، أو رجل كان سواء البیئي موقعه حسب كل معین، نوع إلى               تنحاز
النیلي، المركب كبیئة بدائیة بیئات في األجتماعیة االنماط هذه تستمر لماذا             ایضا
المشاركة أن إال بیوم) (الیوم ورزق جدا، المتواضع األقتصادي الوضع رغم             ألنه
البیئة هذه استمرار في رئیسي سبب والمرأة الرجل بین المسؤلیات وتوزع             والتفاعل
هي عامة النیلیة والبیئة خاصة الصید مهنة أن أعتبار على السنین آالف منذ               ربما

 بیئة قدیمة قدم النیل في أرض مصر.
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 األیقونة..

في المرأة عن الحكي یخص الذي ارزاق النیل في المونتاجیة التتابعات اشهر              من
السمك تأكل التي الفتاة بین ما باالنتقال الخاص التتابع هو (النیلیة) المصریة              البیئة
وتحمله ثدیها من فردة ابنها تلق وهي الصیاد) (زوجة المرأة لقطة إلى المطعم               في
تكثیف على تحتوي راقیة تعبیریة وهي المجداف تحرك األخرى یدها بینما             بید

 شعري هائل.
طبقة عن مغایرة اجتماعیة لطبقة تنتمي التي الجمیلة الفتاة وجه بین ما              األنتقال
التي الطبقات لطبیعة واضحة أجتماعیة نظرة على بالطبع یحتوي الصیاد            زوجة
الذي (السمك) عنصر عبر یرتبطان كالهما أن خاصة النیلیة البیئة مع             تتعامل
أحد وهو الجمیلة، الفتاة تأكله بینما النیل من صیده عملیة في الصیاد زوجة               تساعد

 اشكال األرزاق التي یرتبط بها النیل.
من محاولة ثمة أن نكتشف یجعلنا المشهد خلف السردیة العاطفیة تفتیت إعادة              ولكن
المقدس ووضعها المصریة المرأة إلى نظرته تخص ایقونیة منحوتة لتقدیم            النحاس

 مصدر من مصادر الحیاة في البیئة التي یتعامل معها بالرصد والتحلیل.
جین تعتبر التي الطفل والمسیح العذراء بأیقونة النحاس تأثر انكار یمكن ال              بالطبع
وبالمقارنة المصریة، الثقافة في متأصل ونفسي وأجتماعي وتراثي          بصري
بینها كبیر تشابه نجد سوف الطفل والمسیح العذراء ایقونة بین البصریة             والمقاربة
النابض ثدیها یحتضن وهو واحد بذراع األبن تحمل التي الصیاد زوجة لقطة              وبین
صناعة في دورها مؤدیة بالتجدیف تقوم األخرى بالید بینما بالرزق والعامر             بالحیاة

 العالم.
عالمة وكأنها النحاس، أفالم من الكثیر في بعد فیما تتكرر سوف تحدیدا اللقطة               هذه
أن على یحرص التي السردیة العاطفة أو المرأة وضع وتخص تخصه             بصریة

 تكثف نظرته إلى المرأة في البیئات المختلفة التي ینتقل ما بینها.
 األم المقدسة..

سیاق في األطفال وبین المرأة حضور بین ما یقرن النحاس أن ایضا نالحظ               سوف
واحد عنصر وكأنهما باألخر، إال یكتمل ال أحدهم حضور وكأن واحد،             بصري
واألجتماعیة، الجسدیة الرابطة إلى باألضافة ومعنویا عضویا ومترابط          مرتبط
لقطات تتابع بین النحاس یقطع عندما ارزاق النیل في بسهولة هذا نرصد ان               ویمكن
زراعیة أرض إلى النیل من الماء نقل بعملیة الخاص (التتابع والشادوف             الرجل
معه، وتضحك طفلها تداعب وهي الصیاد لزوجة قصیرة لقطات وبین ارتفاعا)             أكثر
مالمح وبین العمل في الصارمة المتجهمة الرجل مالمح بین التقاطع هذا یبدو              حیث
البیئة تلك في الحیاة لطبیعة ونفسیة حیاتیة تولیفة هو العابثة الضاحكة وطفلها              المرأة
امرأة مداعبة تختصرها التي بالحیاة العمل فیه یمتزج الذي المجتمع وذلك             النیلیة

 بسیطة لطفلها الصغیر مفتاح المستقبل.
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تصل نهایته أن إال رزقه منه یستخرج ورجل للماء لقطات مع الفیلم بدایة كانت                وإذا
بجانبها وجلس وارتوى شبع وقد ارضعته الذي وطفلها المرأة لقطة عند             لذروتها
الطفل من قریبة لقطة على الفیلم ینتهي أن إلى رمزي بشكل التجدیف في               یساعدها
غایة نهایة وهي مستمر المرأة تمارسه الذي التجدیف صوت بینما المستقبل)             (مفتاح
للمرأة النحاس نظرة أیضا تخص واضحة وأنسانیة أجتماعیة داللة وذات العذوبة             في

 (فلم ینتهي الفیلم على الرجل/الصیاد والطفل ولكن على المرأة/األم وطفلها).
تجدد أو الزمن مرور عن النحاس هاشم تعبیریة من جزء أن مالحظة كذلك               یمكن
(الناس في المثال سبیل فعلى األطفال بحضور اساسي ارتباط مرتبط            الحیاة
الصید، من األستراحة عند الظهیرة خالل الطعام تناول لقطات تتابع وفي             والبحیرة)
مع یأكل لطفل الحجم بنفس لقطة تلیها یأكل لرجل قریبة لقطة لنا یقدم النحاس                نجد
الطفولة من یكبر األنسان أن فكرة یخص ال الزمن في عكسي تدرج هنا               الكبار،
كبر فكلما األنسان، حیاة استمراریة یعني ما غالبا العكسي التدرج ولكن             للرجولة،
مرة طفال لیعود بعده تستمر بل عنده تتوقف ال الحیاة فإن العمر من مبلغا                وبلغ

 أخرى ویتعلم ویكبر وهكذا.
هذا یتخذ والبحیرة والناس ارزاق النیل بعد النحاس أفالم ثالث وهو البئر فیلم               في
في یقدمها حین ارزاق النیل في المرأة من اتخذه الذي الموقف نفس المفكر               التسجیلي
المرأة تحضر حیث الصحروایة) البیئة هنا (وهي للبیئة األولى التمهیدیة            اللقطات

 في ثاني لقطات الفیلم مباشرة بعد اللقطة األولى للرجل الذي یتوضأ.
قریبة لقطة ثم یتوضأ لرجل قریبة لقطة كالتالي: للفیلم التأسیسیة اللقطات تتابع              یبدو
من اللبن صنابیر تجذب المرأة لید قریبة لقطة ثم جاموسة ضرع بحلب تقوم               المرأة
بین واضحة فلسفیة هرمونیة (ثمة الحیاة ماء الحیاة تخرج المرأة ید كأن              الضرع
السائل اللبن وخروج االولى اللقطة في الوضوء اثناء الرجل ید على الماء              انسیاب

 من الشرع الخصب في اللقطة الثالثة).
النیل مع تشكلت التي ایقونته الفیلم من مباشرة الرابعة اللقطة في النحاس یضع               ثم
اللبن وعاء تحمل األخرى الید وفي یدها في بطفل تمسك المرأة نرى حیث               ارزاق
في لها اشرنا وأن سبق التي اللقطة بذات األیقونة تلك لتذكرنا حلبه عقب               الطازج
تقوم األخرى وبالید بیدها ایاه ممسكة ابنها ترضع التي الصیاد (زوجة ارزاق              النیل

 بالتجدیف).
 

 دیموقراطیة اللقطة..
یقترنان عنصران النحاس، أفالم من الكثیر في اساسیان عنصران والطفل اللبن             ان
انثوي هو ما كل في إال یجتمعان ال عنصران وهما واألنسان الحیاة إلى               بنظرته
صغیر لعجل بلقطة ذلك على النحاس ویؤكد حیوانا، أو بشرا كان سواء              بالمناسبة
لألختفاء استكماال وذلك حلبها من المرأة انتهت أن بعد أمه من یرضع لكي               یقترب
على والبدنیة العاطفیة المسؤلیة حجم تجسد بدائیة بیئة عن یتحدث فیلم في              بالمؤنث

87 
 



 أكتاف األناث وصدروهن وضروعهن.
تصنع والنیل البئر في كما واللبن الماء قوسي بین تتحرك التي المرأة ایقونیة               ان
سواء، حد على واألنسانیة واألجتماعیة الشعریة بالدالالت مفعمة نابضة حیة            لوحة
أنها اعتبار على أفالمه في النحاس یقدمها ادعاء أو افتعال وبدون شدیدة              وبسالسة
الحیاة إلى للنظر زاویة انها یعني األفالم في تكرارها ولكن البیئة من حیة               لقطة

 ولیست مجرد صورة على كارت بوستال.
واالنثویة، الذكوریة العناصر بین الموزعة اللقطات دیموقراطیة تبدو البئر           في
الطبیعة مخیلة تشكلها لوحة أمام للتوقف اقرب امامها التوقف یبدو كثیرة             لقطات
الكثبان الخلف في بینما األبقار وحولها تقف صغیرة طفلة الفنان، عدسة             وتلتقطها
عبر للكامیرا رحلة أمام وكأننا فوقهم الواسعة والسماء العشبیة النتف ذات             الرملیة
األسرة وشكل األرض األنسان وطأ حین السنین آالف منذ صورة أللتقاط             الزمن
صفحة على السنین آالف منذ تتكرر التي الصیاد زوجة لقطة مثل تماما              األولى،

 النیل.
تقوم وهي المخرج یصورها كما الصباح بصناعة المرأة تتكفل البدویة البیئة تلك              في
تقترن ما غالبا المرأة لقطات فإن واشرنا سبق وكما الفرن، أمام الخبر              بانضاج
طفلها أمام لتضعه الفرن من بالرحایة الخبز تخرج وهي نراها حیث طفل،              بوجود
أن بل أخرى، بید والمجداف بید الطفل تمسك التي المرأة ذات وكأنها یذاكر،               الذي
زوجة ید في بالجداف فعلیا یذكرنا الفرن امام البدویة المرأة ید في الرحایة               وجود

 الصیاد في النیل ارزاق.
الذي األعتباري الیوم خالل بها یقوم التي الرجل مهام بین بالمقارنة قمنا أننا               ولو
تفوق المرأة مهام أن نجد سوف البیئة تلك في المساء إلى الصباح من الفیلم                یصوره
المدنیة تطورات من الكثیر تصلها لم التي البدائیة البیئة تلك وأن الرجل،              مهما
من كان المجتمع هذا مثل أن نتصور نكاد ال حتى هائلة قیمة المرأة تمنح                الحدیثة
هذا الحیاة، عناصر من عناصر كل سیاق ضمن المرأة وجود لوال یستمر أن               الممكن
شاهدنا فإذا اللقطات، دیموقراطیة علیها اطلقنا التي بالصورة النحاس رصده            الوجود
تقوم أخته- غالبا –هي فتاة مباشرة التالیة اللقطة في نشاهد الحمیر یطعم لفتى               لقطة
لقطة كل أمام أي وهكذا، منها بالقرب تعبث ال كي الخیام عن لألبتعاد الحمیر                بهش

 لعنصر ذكوري ثمة لقطة لعنصر انثوي یقوم بفعل یوازي اهمیة الفعل الذكوري.
في نرى عندما اعتباري زمني تصاعد في والفتاة الفتى لقطات بین النحاس              ویجمع
الفتاة هذه وكأن الصغیر، طفلها تحمل وهي الكبیرة المرأة للقطاتهم التالیة             اللقطة
أجتمع ما أنه اعتبار على الوقت نفس في ومستقبلها األسرة هذه أصل هم الفتى                وذلك

 رجل وامرأة إال كانت الحیاة ثالثهما.
الرجال یزرع الداخل، من بترتیبها تقوم التي هي المرأة لكن الخیمة الرجال              ینصب
البئر الرجال یحفر الطعام، أوعیة تحت الحطب تضع التي هي المراة لكن              األرض
لحفر قویة بسواعد رجاال یصیروا أن أجل من األطفال تصنع التي هي المرأة               لكن
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 األبار.
متون عن یبتعد ما –أي الحواف بیئات في خاصة النحاس تجارب من الكثیر               في
واحدة أم أنهم واألطفال األمهات لقطات تكرار خالل من نستشعر سوف             المدن-

 طفل واحد.
النساء تقاسم على تأكیدا نجد فأننا بیئة بكل الخاصة الفنون مستوى على              حتى
البیئات، بعض في الرجل على المرأة تتفوق ربما بل االبداعیة، األنتاجات             والرجال
والبحیرة الناس فیلم في سمعنها كما بالصید الخاصة األیقاعات أصوات مقابل             ففي
البحر، غدر یخشى أن المركب ریس إلى نصیحة عن تتحدث التي األخیرة              واألغنیة
مع النحاس علینا یخرج البئر، فیلم بدایة في البدوي أغنیة ایقاعها في تشبه               والتي
مشهد في العجوز للجدة بأغنیة البدوي المجتمع في المرأة حضور على             تركیزه
إلى السرد بنا ینتقل الغنائیة الخلفیة هذه وعلى العتیق مغزلها على للصوف              غزلها
السابقة اللقطة في المغزول الصوف من تصنع وهي للمرأة/األم أخرى            لقطات
وهو الزمن معه یحملها لم التراث من حیة قطعة وكأنه یبدة یدوي نول على                سجادة

 یمضي في طریقه.
 

 األنثى..
یتجاوز والذي النحاس أفالم في الشمولي األنثوي الحضور إلى وأشرنا سبق             وكما
صوتي كمؤثر دجاجة صوت أختار النحاس أن نجد أنثوي، هو ما كل إلى               المرأة
تغزل وهي المرأة ألصابع قریبة لقطة على العجوز الجدة بغناء یختلط             طبیعي

 السجاد.
كمؤثر مستخدن صوت هو بل بیئي صوتي مؤثر مجرد الدجاجة صوت یبدو ال               هنا
أن الممكن من وكان بحتة، أنثویة بیئیة بحالة المتلقي مخیلة صبغ بخص              درامي
تجاوز الدجاجة بصوت مصحوبا لكنه الشفاف، التراثي الجدة غناء بصوت            یكتفي
األنثویة الخصوبة روح یخص وفلسفي اجتماعي أیهام إلى والسیاحي التراثي            األیهام

 التي تحلق في المكان.
ألن نراها، أن قبل الدجاجة صوت نسمع المنمق، سرده في النحاس وكعادة              وبالطبع
تظهر بل رؤیتها، ولیس الدحاحة صوت من الحادث التأثیر هو البدایة في یهمه               ما
مقدمة في السجادة تغزل التي المرأة وجه نرى بینما التالیة اللقطة في              الدجاجة
لدینا لیصبح الصوت صاحبة البیضاء الدجاجة تظهر غائم بشكل الخلف وفي             الكادر
فیها تحمل والتي البیئة، هذه في العدیدة تجلیاتها في األنثى عن شعوریة              صورة

 االنثى سر من أسرار الحیاة.
في المرأة بینما ُمجِهد-متعرق-بدني-صارم هو ما بكل النحاس لدى الرجل            یرتبط
یكسو ما دائما والفن، والعمل العاطفة بین دوما لقطاتها تمتزج البصري             حضورها
جدیة عكس على أفعالها، في متبطنة حسیة وبهجة تفعله، بما شغف             حضورها
وصرامة جدیة بین المونتاجي التقاطع إلى واشرنا سبق وقد وصرامتهمن            الرجال
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وجهة وحبور بهجة وبین ارزاق النیل في بالشادوف الماء یرفع وهو الرجل              وجه
 زوجة الصیاد وهي تداعب طفلها في ترف ُمَقنع على سطح المركب الصغیرة.

وتحرص المرأة حضور تنصف األولى اللقطات نجد فأننا احمد أبو شوا فیلم              وفي
إذا والزمن، المكان في المرأة حضور یتأخر ال والبئر، ارزاق النیل كما تماما               علیه،
مغرب) عصر، ظهیرة، (صباح، التصاعدي بمفهومة الیوم من یتخذ النحاس            كان
التي تلك خاصة أفالمه، في الصباح صانعة هي دوما فالمرأة خارجي زمني              إطار

 تتحدث عن بیئات الحافة البعیدة عن الحضر التقلیدي.
لقطة في شابة لفتاة ظهور خالل من البیئة النحاس لنا یقدم أحمد أبو شوا                في
دیموقراطیة مبدأ في النحاس ویستمر خلفها، من البیئة تظهر واسعة            متوسطة
البیت في للمرأة قریبة لقطة على یقطع الرجال فالحة لقطات یصور فبینما              اللقطات
كل اعطاء وهو اسلوبیة حالة على تأكید ثمة لیصبح بالسكین، الخضار تقطع              وهي
العاطفیة والمسؤلیة البیئة إطار في للعمل اداة امرأة او كان رجال إنساني              عنصر
اداة مقابل وفي المجداف، نجد الصید وشبكة الشادوف مقابل ففي تجاهها،             والمادیة

 الفأس نجد الرحایة وسكین الطبخ.
 

 حاملة الطفل..
وتعمل بید الطفل حاملة (المرأة الخاصة النسائیة الیقونته اسس قد النحاس أن              وبما
بقصدیة سواء تجاربه كل في األیقونة تلك تتجلى أن الطبیعي من فأنه األخرى)               بالید
أبو شوا من اللقطة تلك في األیقونة وتتجلى بالفنان، الخاص الالوعي من كجزء               أو

 أحمد لنرى الفالحة تحمل طفلها بید بینما تشعل النار في الفرن بالید األخرى.
لقطات النحاس أفالم في دوما یحضرنا وابداعا تعقیدا األكثر الجهد مرتبة             وفي
لقطات بینما وطاقته، جهده بذل أو عمله أداء في یدیه كلتا یستعمل وهو               الرجل
(ارضاع مختلفتین مسؤلتین او مهمتین أو عملین في یدیها تنشغل ما دائما              المرأة
المرأة مسؤلیات تكون ما وغالبا ورعایة) خبیز الفرن- واشعال حمل            وتجدیف-
التي الرجل مسؤلیات عكس على مجتمع، واحد سیاق في عاطفیة بدنیة-             عملیة-

 غالبا ما تتمحور حول فعل واحد یتم تأدیته بصالبة وجهد في معظم األحوال.
  في وثائقیات النحاس یعمل الرجل بینما تعمل المرأة،

  یأكل الرجل بینما تعمل المرأة،
 یلعب األطفال بینما تعمل المرأة.

متتالیة، أنثویة عناصر بین السرد ینتقل البئر، في كما احمد أبو شوا فیلم               وفي
للساقیة/األنثى واسعة لقطة إلى الطعام تطبخ التي المرأة لید قریبة بقطة من              كاألنتقال
التي الشعریة والكثافة الدالالت حجم لشرح الحاجة (دون االرض من الماء             التي
للفیلم والفلسفي األجتماعي التوجه أو البیئة مستوى على سواء التتابع هذا             یبثها

 والمشروع التحلیلي للبیئة والشخصیة المصریة ككل).
عمل یتقاطع ما دائما الفیلم بناء داخل والمتوزعة أحمد أبو شوا لقطات كل وفي                
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كل في تعمل التي هي البیئة، أهل یمارسها التي الحیاتیة األنشطة بقیة مع               المرأة
 وقت بینما الرجل یتوزع نشاطه بین عدة سیاقات من العمل والراحة والترفیة.

 
 ال نسویة..

البیئة طبیعة مع متماشیة غیر أو مفتعلة نسویة في النحاس تورط هذا یعني ال                ولكن
الریفیة األسرة لجلوس لقطات احمد أبو شوا نهایة في لنا یقدم حیث یصورها،               التي
التي الطویلة اللقطة هذه في سیارة، بطاریة على بدائي بشكل یعمل الذي التلفاز               أمام
المتطورة التلیفزیون إعالنات مع وتتقاطع األسرة أفراد وجوه على الكامیرا فیها             تمر
من لقطات تتقاطع المشهد هذا في عالمهم، غیر أخر عالما وتنقل لبیئتهم              بالمقارنة
وجوه یعرض التلفاز من لقطات مع وتشوفا خجال یبتسمن االئي األسرة نساء              وجوه

 فتیات األعالنات وعروض مستحضرات التجمیل النسائیة.
البیئة، هذه رجال وال نساء تعرفه ال للمرأة أخر ووجه النساء من أخر نوع                هنا
والمسؤلیة والعرق بالجهد ولیس والمتعة بالفوقیة المرتبط العمل من أخر            ونوع
وجوه بین البصري التقابل ذلك في المخرج یبرزهما متناقضین عالمین            العاطفیة،
المقارنة كأن الریفیة، األسرة نساء وتفاصیل وجوه وبین األعالنات فتیات            وتفاصیل
وجوه –ولیس النساء وجوه بین األنتقال خالل من البیئتین او العالمین بین              تتشكل

 الرجال أو نظراتهم للفتیات- هنا في القریة وهناك في عالم التلیفزیون.
على السجاد یصنعن االئي الفتیات اصابع لقطات تذكرنا الحسین رحاب في فیلم              في
وهم أصابعهن من المخرج أقترب عندما والبحیرة، الناس في الفتیات بأصابع             النول
تكتمل بینما الصید، عملیة أثناء منها تمزق ما رتق وإعادة الشباك، بأصالح              یقمن
البیئة طبیعة عن الحسین رحاب في رسمها النحاس یرید التي العامة             الصورة
مع النحاس، على الحفر بفناني الخاصة األیدي لقطات تتقاطع عندما            األبداعیة
ذي السجاد لصناعة النول أوتار على یعزفن وكأنهن یبدو االئي الفتیات             اصابع

 األشكال التراثیة الشهیرة في خان الخلیلي.
 

 الحجاب والمایوه..
صرخات وصوت للوالدة الجالء لمستشفى بلقطة الفیلم یبدأ یولیو 26 ناس فیلم              وفي
باألنثى األحتفاء قمة وهو األمومي األنثوي الوالدة فعل حیث الخیاة إلى یأتي              طفل

 في كل زمان ومكان، ومصدر قوتها وتفوقها الذي منح لها من قبل قوى الكون.
(الزمان یولیو من سنوات بعد للقاهرة صورة یرسم النحاس فإن قبل من اشرنا               وكم
الشارع، في یتحركون الذین البشر انماط مختلف على التركیز خالل من             والحدث)
لقطات فثمة اشكالهن، مختلف في النساء على باللقطات تركیز ثمة ان المالحظ              ولكن
بالشارع أخر مكان إلى ینتقل وعندما محجبات، وأخریات الشعر مكشوفات            لنساء
حمام حول بالمایوه یجلسن اجنبیات لنساء لقطات نرى الماریوت فندق مثل             الطویل
التي البیئات وطبیعة المكان شخصیة تنوع عن التعبیر من جزء وكأن             السباحة،
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في حریتها ومدى األجتماعي المستوى على اختالفها ومدى الشارع           یتضمنها
هذا عن یعبر ما النساء من یختار فأنه عاتقها على الملقاة المسؤلیات حجم او                الحركة
أن األجتماع علم مستوى على المعروف من حیث ومكثف وصریح واضح             بشكل
اجتماعیا لها الملزمة األطر وطبیعة لها المحددة المسؤلیات وطبیعة المرأة            وضع
وتحضر المجتمع هذا تطور مدى واضح بشكل تعكس مجتمع اي في             وانسانیا

 ودرجة رقیه.
نكرر أن دون النحاس هاشم سینما في المرأة حضور عن حدیثنا نختم أن یمكن                وال
األصلیة دمغته وصارت ارزاق النیل في ابتكرها التي األنثویة األیقونة إلى             األشارة
للمرأة لقطة والصحراء والواحات النیلیة البیئة في كما المدینة بیئة في لنا یقدم               حیث
العید، مالبس واختیار بتقلیب تقوم األخرى بالید بینما بید طفلها تحمل التي              العاملة
یتم التي المتعددة والمهام العاطفیة المسؤلیات صاحبات النحاس نساء كل مثل             تماما

  انجازها في وقت واحد بید تحمل الطفل وید تؤدي دورها في بناء العالم.
 خالصة:

العامة صورته في االنسان عن النحاس هاشم المخرج رؤیة عن فرضتینا ان              
تطرحها أن یمكن كثیر فرضیات من واحدة إال هي ما والوجود بالحیاة              وعالقته
حد على والعربیة المصریة التسجیلیة السینما مجال في الهام الرائد هذا             اعمال

 سواء.
المیزات من بعض على الوقوف خاللها من حاولنا التي –القلیلة- المحاور أن              كما
الجوانب من ضئیل جانب سوى تمثل ال التسجیلي الفیلم مع تعاطیه في              األسلوبیة
النحاس أفالم أن الخالصة النحاس، تجارب في مخفیة تزال ال التي الكثیرة              البراقة
في یرغب دراس ألي جیدة نواة تشكل أن یمكن وكیفا كما ضخمة فیلمیة مادة                تقدم
مغامرات لخوض الوثائقي) قلبه (یقوي أن ویرید التسجیلي الفیلم جمالیات            تعلم
احتفاء ظل والتي یوم، ذات (الشاب) المخرج هذا خاضها كما وموضوعیة             شكلیة
  اعماله باألنسان هو سر طزاجة رؤیته وبقاء تجاربه ینبوع متجدد للبحث والتحلیل.
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 هاشم النحاس
 

 السیرة الذاتیة
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 السیـــــرة الذاتیــــــــــة
 االسم: هاشم أحمد سلیمان النحاس.

 تاریخ المیالد: 27 مارس 1937

 العنوان: 25 شارع أبو المحاسن الشاذلي – العجوزة – القاهرة.

 موبایل: 0104691929تلیفون: 33475944

 الشهادات:

 دبلوم فى التربیة (معهد المعلمین بالزیتون 1956).(1)
 لیسانس آداب الدراسات الفلسفیة واالجتماعیة (جامعة عین شمس 1961).(2)
 دبلوم معهد السیناریو 1964.(3)
 دبلوم الدراسات العلیا فى السینما (سیناریو وإخراج) المعهد العالي للسینما 1972.(4)

 المسار الوظیفي والخبرة الفنیة:

 مدرس بالمدارس اإلعدادیة 56- 1963.●
 عضو قسم قراءة النصوص ثم قسم السیناریو (المؤسسة العامة للسینما) 1967-63.●
 مخرج ومنتج فني فى المركز القومي لألفالم التسجیلیة ثم المركز القومي للسینما 1987-1967.●
 مدرس للسینما بأكادیمیة الفنون (جامعة بغداد) 75 – 1979.●
 المشرف على الشئون الفنیة بالمركز القومي للسینما 1989-87.●
 رئیس المركز القومي للسینما 1993-90.●
 مستشار (وزیر الثقافة) لشئون السینما 1997-93.●
 أستاذ (غیر متفرغ) للسینما التسجیلیة بكلیة األعالم/ معهد األعالم – جامعة 6 أكتوبر (2005-1998).●
 أستاذ متمیز (غیر متفرغ) للسینما بالجامعة األمریكیة (القاهرة).●

 النشاط الثقافي العام:

 رئیس مجلس اإلدارة المنتخب لجمعیة نقاد السینما المصریین 1990-80.●
 عضو لجنة السینما بالمجلس األعلى للثقافة (بصفته الشخصیة) منذ عام 1980.●
 عضو شعبة الفنون بالمجالس القومیة المتخصصة منذ عام 1986.●
 المشرف على سلسلة الكتاب السینمائي بالهیئة العامة للكتاب منذ عام 1986.●
 عضو اللجنة العلیا وعضو لجنة اختیار األفالم لمهرجان القاهرة السینمائي الدولي 1986 حتى 1997.●
 عضو لجنة الفنون االستشاریة لمكتبة اإلسكندریة 2005-2003.●

 من إسهاماته الثقافیة:

 كتب وأخرج 40 فیلمًا تسجیلیًا حتى اآلن (انظر قائمة األفالم).●
 قدم للسینما (13) كتابا تألیفا، و (3) كتب ترجمة، و (6) كتب مراجعة للترجمة (انظر قائمة الكتب).●
للكتاب)● العامة (الهیئة السینمائي الكتاب سلسلة یمثل معظمها سینمائیا كتابا 30 من أكثر إصدار على                 أشرف

 (انظر قائمة الكتب).
نقاد● جمعیة ثم 1960 الفیلم جمعیة من بدایة القاهرة: فى الثقافیة السینمائیة الجمعیات لمعظم مؤسس                 عضو

مؤسس عضو أنه إلى باإلضافة الجدیدة السینما وجماعة المصریین التسجیلیین وجمعیة المصریین              السینما
 التحاد التسجیلیین العرب.

شارك● التي المهرجانات قائمة (انظر والمحلیة. الدولیة السینمائیة المهرجانات من العدید فى تحكیم لجنة                عضو
 في عضویة أو رئاسة لجان التحكیم بها).
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 مؤسس ومدیر مهرجان اإلسماعیلیة القومي لألفالم التسجیلیة والقصیرة 1987 ثم الدولي (90 – 93).●

البحث● وحلقات األفالم وأسابیع المؤتمرات من العدید بتنظیم وقام شارك تحصى ال التي الندوات عن                 فضال
.2011 /2008 التوالي على األعوام خالل المصریة السینما تاریخ عن بحث حلقات أربع وآخرها                السینمائیة،
في منها كل في أبحاث من جاء ما بتحریر وقام المصریة السینما تاریخ مراحل من بمرحلة منها كل                    یختص

  مجلد خاص.
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 الجوائز التي حصل علیها:

والفنون لآلداب األعلى المجلس جائزة جوائزه أول والدولیة) (المحلیة الجوائز من العدید على أعماله                حصلت
كتاب أساس كان الذي البحث وهو الفیلم. إلى الروایة من السینمائي لإلعداد الجمالیة المشكلة البحث: عن 1972                   سنة

 نجیب محفوظ على الشاشة فیما بعد (انظر قائمة شهادات وجوائز األفالم).

 تكریمات فى الخارج والداخل:

الهامة● الدولیة المهرجانات معظم وفى بالخارج المصریة األفالم أسابیع في رسمیا مصر لتمثل أفالمه                اختیرت
ولیبزج هاوزن، أوبر (بولندا)، كراكوف (سویسرا) نیون – (إنجلترا) لندن مثل: والقصیرة التسجیلیة               لألفالم
مونتریال (إیطالیا) بولونیا (المغرب) أغادیر خریبكا، (فرنسا) الحقیقة وسینما وكلیریموفیران لیل،             (ألمانیا)

 (كندا) "المرجع ملفات إدارة المهرجانات بالمركز القومي للسینما".
رواد● أحد باعتباره عنه كتابا المهرجان وأصدر "1995" المصریة للسینما القومي بالمهرجان تكریمه               تم

نفس فى تكریمه وكان البشالوي. خیریة الصحفیة الناقدة كتبته مصر. فى السینمائیة والثقافة التسجیلیة                السینما
توفیق ومحمد (نساء) التمثیل عن حمامة وفاتن الروائیة السینما عن سیف أبو صالح من كل تكریم مع                   المناسبة

 عن التمثیل (رجال).
الذي● القرن" من فیلم 100 " برنامج ضمن أرزاق" "النیل فیلم اختیر 1995 العالمیة السینما بمئویة                  احتفاال

 قدمه المهرجان الدولي لألفالم القصیرة فى كلیریموفیران (فرنسا).
الثقافة● فى لدوره أو أعماله لمجمل الشخصیة التكریمات قائمة إلى الرجوع الرجاء تقدم ما إلى                 باإلضافة

 السینمائیة.
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 هاشم النحاس
 مالحق السیرة الذاتیة
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 اإلنتاج الفني والثقافي

 (أوال) قائمة األفالم:

 من أفالمه التسجیلیة التي نالت تقدیر النقاد ومنها ما نال الجوائز العالمیة والمحلیة ما یلي:

 (وهي من انتاج المركز القومي لسینما فیما عدا ما یذكر جهة انتاجه)

 (أ) عن اإلنسان المصري (الحیاة الیومیة فى بیئات مصریة مختلفة)

 (10ق)(1) النیل أرزاق (إنتاج 1972): الناس البسطاء الذین یستمدون رزقهم من النیل فى القاهرة

 (10ق)(2) مبكي بال حائط: عن فرحة الناس بمحتویات معرض الغنائم – 1974

 (14ق)(3) الناس والبحیرة: مظاهر الحیاة المرتبطة ببحیرة المنزلة – 1981

 (20ق)(4) فى رحاب الحسین: عن مظاهر الحیاة التي خلقها جامع الحسین حوله – 1981

 (20ق)(5) البئر: عن بعض مظاهر حیاة البدو على الساحل الشمالي – 1982

 (20ق)(6) توشكى (یوم فى حیاة قریة نوبیة) – 1982

 (20ق)(7) خیامیة: عن فن الخیامیة واستخداماته فى حیاتنا الیومیة – 1983

 (10ق)(8) شوا أبو أحمد (یوم فى حیاة أسرة ریفیة) – 1983

 (45ق)(9) سیوة (اإلنسان واألرض والتاریخ) – 1987

 (30ق)(10) ناس 26 یولیو (إنتاج 2001)

 (ب) عن األعالم

 (40ق)(1) نجیب محفوظ ضمیر عصره – 1989

 (30ق)(2) صالح أبو سیف یتذكر (فیدیو): إنتاج التلیفزیون المصري

 (26ق)(3) رموز مصریة: نجیب محفوظ (فیدیو): إنتاج 2003 – إنتاج قناة دریم

 (ج) عن العمارة والفنون التشكیلیة

 (20ق)(1) الحجر الحى (ترمیم أبو الهول) تم تصویره خالل عام من العمل فى الترمیم

 (10ق)(2) منمنمات تركیة (إنتاج 1969)

 (3) أنین الروح (اآلثار المصریة: اإلسالمیة، القبطیة، الیهودیة التي جمع بینها ما أصابها

 (20ق)من الزلزال) 1992. إنتاج المجلس األعلى لآلثار.

 (8ق)(4) قواریر (محمد مندور)

 (5ق)(5) نداء (أحمد نوار)
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 (7ق)(6) ألوان (فاروق حسنى)

 (10ق)(7) عروس البحر (أزمیرالدا) فیدیو: انتاج التلیفزیون المصري

 (10ق)(8) صیحة (أحمد شیحة) فیدیو: انتاج التلیفزیون المصري

 (10ق)(9) بشارة (محمود سعید) فیدیو: انتاج التلیفزیون المصري

 (د) عن التعمیر والتنمیة

 (10ق)(1) افتتاحیة للبناء: إنتاج 1974

 (30ق)(2) أحالم شابة (فیدیو): انتاج الصندوق االجتماعي للتنمیة

 (30ق)(3) معا فى أسوان (فیدیو): انتاج الصندوق االجتماعي للتنمیة

 (10ق)(4) فى طریق التنمیة (فیدیو): انتاج الصندوق االجتماعي للتنمیة
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 (ثانیا)  قائمة الكتب:

 (أ) التألیف

  (المؤسسة المصریة للتألیف والنشر- طبعة أولى 1967 (1) یومیات فیلم

 الهیئة العامة للكتاب- طبعة ثانیة 2009)

 (الهیئة العامة للكتاب- طبعة أولى 1975 وثانیة 1990)(2) نجیب محفوظ على الشاشة

 (وزارة الثقافة العراقیة – بغداد 1977)(3) دراسات سینمائیة

 (وزارة الثقافة العراقیة – بغداد 1979)(4) الروائى والتسجیلى

 (الهیئة العامة للكتاب 1986)(5) الهویة القومیة فى السینما العربیة

 ( المركز القومي للسینما 1990)(6) مستقبل السینما التسجیلیة فى مصر

 (مطبوعات مهرجان القاهرة السینمائي الدولي 1994)(7) بركات كروان السینما المصریة

 (الهیئة العامة للكتاب 1996).(8) صالح أبو سیف...محاورات

 (رسائل جمعیة النداء الجدید 1997)(9) السینما والدولة

 (10) وقائع وأحالم فى مهرجانات األفالم التسجیلیة والقصیرة (آفاق السینما – قصور الثقافة 2006)

  (آفاق السینما – قصور الثقافة 2008)(11) السینما الشابة

 (12) عاطف الطیب رائد الواقعیة المصریة المباشرة (المجلس األعلى للثقافة - 2016)

 (13) كتابات تأسیسیة في الثقافة السینمائیة                  (الهیئة المصریة العامة للكتاب – 2017)

  (مطبوعات مهرجان االسماعیلیة الدولي لألفالم التسجیلیة والقصیرة- 2017)(14) نجیب محفوظ على الشاشة

 (ب) الترجمة

 (1) كیف تعمل المؤثرات السینمائیة (صدر عام 1962) عن المؤسسة المصریة للتألیف والنشر.

 (2) التكوین فى الصورة السینمائیة (الهیئة العامة للكتاب 1983).

 (3) موسوعة تاریخ السینما في العالم - 3 أجزاء (مع آخرین)  المركز القومي للترجمة – صدر   الجزء األول 2010

 (ج) مراجعة الترجمة (من اإلنجلیزیة)

 آالن كاسبیار ترجمة وداد عبد اهللا(1) التذوق السینمائي،

 دادلي اندرو ترجمة د. جرجس الرشیدى(2) نظریات الفیلم الكبرى،

 تیموثى كوریجان ترجمة د. جمال عبد الناصر(3) كتابة النقد السینمائى،

 ترجمة وإعداد خیریة البشالوى(4) معجم المصطلحات السینمائیة،

 روى أرمز ترجمة د. سهام عبد السالم(5) السینما العربیة واألفریقیة
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 (6) موسوعة تاریخ السینما في العالم - 3 أجزاء (مع آخرین)
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 (د) مقدمات

 كتب المقدمات للكتب التالیة:-

هیئة – السینما (آفاق الطیب عاطف مع أفالمي (1)         
 قصور الثقافة)

 

 تألیف سعید شیمي

 تألیف عبد الحمید حواس (2) أطیاف وظالل (آفاق السینما)

 (المجلس األعلى للثقافة) ترجمة أمیر العمري  (3) أزمة البطل الوحید، سینما اولیفرستون

لدراسات (4) السینما المصریة وحقوق اإلنسان. القاهرة (مركز وآخرین الصبان رفیق تألیف         
 حقوق اإلنسان).

 تألیف سمیر فرید وآخرین. (5) السینما التونسیة (المجلس األعلى للثقافة)

 (هـ) اإلشراف

ضمن للكتاب العامة المصریة الهیئة والناشر إصدارها. على یشرف التي السینمائي" الكتاب "سلسلة الكتب من المجموعة هذه                   وتمثل
 سلسلة مشروع األلف كتاب الثاني.

 قدري حفني وآخرون 1- اإلنسان المصري على الشاشة

  ج دادلي اندرو- ترجمة د. جرجس الرشیدى 2- نظریات الفیلم الكبرى،

 هاشم النحاس. 3- الهویة القومیة فى السینما العربیة

 دوایت سوین ترجمة أحمد الحضرى. 4- كتابة السیناریو للسینما

 آالن كاسبیار ترجمة وداد عبد اهللا. 5- التذوق السینمائي

 حسین حلمي المهندس. 6- دراما الشاشة (جزءان)

 هاشم النحاس. 7- نجیب محفوظ على الشاشة

 روى ارمز ترجمة سعید عبد المحسن. 8- لغة الصورة فى السینما المعاصرة

 تونى بار ترجمة أحمد الحضرى. 9- التمثیل السینمائي والتلفزیوني

 جان لورى وآخرون ترجمة د. رفیق الصبان. 10- فى النقد السینمائي والتلفزیونى

 بیتر نیوكلر ترجمة مدحت محفوظ. 11- السینما الخیالیة

 أدوارد میرى ترجمة د. جرجس الرشیدى. 12- عن النقد السینمائي االمریكى

 مجموعة ترجمة مى التلمسانى. 13- السینما العربیة من الخلیج إلى المحیط

 كریستیان سالیه ترجمة دلیلة سى العربى 14- السیناریو فى السینما الفرنسیة

 بول وارن ترجمة حلیم طوسون. 15- خفایا نظام النجم األمریكي
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 محمود سامى عطا اهللا. 16- الفیلم التسجیلى

 ستانلى جیه ترجمة مدحت محفوظ. 17- أنواع الفیلم األمریكى

 سعید شیمى. 18- التصویر السینمائي تحت الماء

 جوزیف بوجز ترجمة وداد عبد اهللا. 19- فن الفرجة على األفالم

 جوزیف وهارى فلیدجمان ترجمة محمد قناوى. 20- دینامیة الفیلم

 دانییل اریخون ترجمة أحمد الخضري. 21- قواعد اللغة السینمائیة

 دیفید كوك ترجمة د. أحمد یوسف. 22- تاریخ السینما الروائیة ج1

 مجموعة ترجمة غراء مهنا. 23- السینما األثنوجرافیة

 لویس هیرمان ترجمة مصطفى محرم. 24- األسس العلمیة لكتابة السیناریو

 ترجمة وإعداد خیریة البشالوى. 25- معجم المصطلحات السینمائیة

 ترجمة أحمد الحضري. 26- توجیه الممثل

 تألیف أحمد الحضري. 27- تاریخ السینما فى مصر "الجزء الثاني"

  بیال باالش ترجمة أحمد الحضري– 28- نظریة السینما

 المركز القومي للسینما

 الناشر المجلس األعلى للثقافة 2008 29- السینما المصریة – النشأة والتكوین (حلقة بحثیة)

– 1935) واالنتشار التأصیل – المصیرة السینما -30        
 1952) (حلقة بحثیة)

 الناشر المجلس األعلى للثقافة 2009

(1971 – 1952) والقطاع الثورة – المصریة السینما -31         
 (حلقة بحثیة)

 الناشر المجلس األعلى للثقافة 2010
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 قائمة

 المهرجانات والمسابقات المحلیة والدولیة التي شارك في

 عضویة أو رئاسة لجان التحكیم بها

 1- عضو لجنة تحكیم "اتحاد النقاد الدولیین" الفیبرسي. مهرجان لیل (فرنسا) 1982.

- Festival De Lille (Fipresci) 1982. 

 2- عضو لجنة تحكیم المهرجان الدولي للفیلم القصیر فى كراكوف (بولندا) 1983.

- International short Film Festival in Cracovo 1983. 

 3- عضو لجنة التحكیم الدولیة مهرجان اإلسكندریة السینمائي الدولي.

 4- رئیس لجنة تحكیم مهرجان صفاقص الدولي (تونس) 1990.

- Festival International De Sfax. Tunisie 1990. 

 5- عضو لجنة تحكیم المهرجان السینمائي للعالم العربى (معهد العالم العربى) باریس 1993

- Festival Images Du Monde Arabe 1993. 

 6- عضو لجنة تحكیم جوائز الدولة التشجیعیة فى فرع األخراج للفیلم التسجیلى والقصیر 1997.

 7- عضو لجنة تحكیم مهرجان األفالم التسجیلیة-دبي 1995 (ینظمه النادي األهلي).

 18-8 عضو لجان تحكیم األفالم التسجیلیة بمهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزیون فى دوراته ألعوام 1995 حتى 2005.

 19- رئیس لجنة تحكیم مسابقة األفالم التسجیلیة والقصیرة. المهرجان القومي الخامس للسینما المصریة 1999.

 20- عضو لجنة تحكیم جائزة الصحافة العربیة المرئیة التي ینظمها نادي دبي للصحافة-دبي 2002.

 21- عضو لجنة تحكیم جائزة الدولة التشجیعیة لألفالم التسجیلیة 2005.

 22- عضو لجنة تحكیم جائزة الدولة التشجیعیة للتكوین فى الصورة السینمائیة 2006.
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  قائمة

 شهادات وجوائز األفالم

 

 جائزة أحسن إخراج لفیلم "النیل أرزاق" فى مسابقة األفالم المصریة التسجیلیة والقصیرة 1.1973-
 جائزة أحسن سیناریو لفیلم "النیل أرزاق" فى مسابقة األفالم المصریة التسجیلیة والقصیرة 2.1973-
كراكوف-بولندا3- القصیرة لألفالم الدولي المهرجان أرزاق". "النیل لفیلم " الفبرسي للنقاد" الدولي "االتحاد               جائزة

.1973 
 الجائزة الفضیة لفیلم "النیل أرزاق" مهرجان لیبزج الدولى لألفالم التسجیلیة والقصیرة 4.1973-
 شهادة االمتیاز (As an Outstanding Film of the Year) لفیلم "النیل أرزاق" مهرجان لندن 5.1974-
 جائزة الجمهور لفیلم "الناس والبحیرة" مهرجان نیون (سویسرا) 6.1981-
 جائزة "التنین الذهبى" لفیلم "الناس والبحیرة" من المهرجان الدولى للفیلم القصیر فى كراكوف (بولندا) 7.1982-
 جائزة النقاد العرب لفیلم "توشكى". مهرجان أیام قرطاج السینمائیة (تونس) 8.1982-
 شهادة تقدیر لفیلم "فى رحاب الحسین" مهرجان طشقند 9.1982-

 شهادة تقدیر لفیلم "الناس والبحیرة" مهرجان طشقند 10.1982-
سینما11- واالجتماعى. االثنوجرافي للفیلم الدولى المهرجان أحمد" أبو "شوا لفیلم الدولیة المسابقة فى المشاركة                شهادة

 الحقیقة. بباریس 1984.
 شهادة تقدیر لفیلم "شوا أبو أحمد". مهرجان اإلسكندریة السینمائي الدولي الرابع 12.1984-
-131985 والقصیرة التسجیلیة لألفالم الدولي لیبزج مهرجان أحمد" أبو "شوا لفیلم الخاصة الذهبیة التحكیم لجنة                جائزة

. 
 شهادة شرفیة للمشاركة فى بانوراما السینما والشباب. قسنطینة الجزائر 14.1985-
 جائزة أحسن فیلم تسجیلى لفیلم "توشكى" من المهرجان العربى األول للسینما التسجیلیة (القاهرة) 15.1985-
المهرجان16- به أفتتح الذي عصره" ضمیر محفوظ "نجیب فیلم عن الدولي السینمائي القاهرة مهرجان تقدیر                 شهادة

 دورته 1989.
  جائزة لجنة التحكیم لفیلم "فنان من مصر – محمد مندور" من المهرجان القومي الثاني للسینما المصریة 17.1996-
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 قائمة

 تكریمات لشخصه

 عن مجمل أعماله ولدوره الثقافي السینمائي

 شهادة تقدیر أیام السینما التسجیلیة باإلسماعیلیة 1980 " تقدیرًا لجهوده فى میدان الفیلم التسجیلي ".1-
المنیرة2- فى بمقریه لصورها معرض وإقامة أفالمه من مجموعة بعرض بالقاهرة" الفرنسى الثقافي "المركز                تكریم

 1982 وهولیوبولیس 1983 تحت عنوان "البالد األخرى".
 تكریم "المركز المصري للتعاون الثقافى الدولي" بعرض مجموعة أفالمه تحت عنوان "مذاق الحیاة" 3.1983-
هاشم4- الفنان/ "لألستاذ (1986 مصر - للجمعیة الفضى بالیوبیل االحتفال بمناسبة الفیلم جمعیة من شرف                 وسام

 النحاس أحد مؤسسي جمعیة الفیلم تقدیرا إلضافاته لها فى سنواتها األولى ".
الثقافة5- نشر مجال فى لمساهمته "تقدیرًا 1986 السینمائیة المهن نقابة من حرب طلعت ومیدالیة تقدیر                 شهادة

 السینمائیة".
"إلى6- المهرجان تحكیم لجنة من 1988 مصر والقصیرة التسجیلیة لألفالم عشر الحادي المهرجان تقدیر                شهادة

 الفنان/ هاشم النحاس وذلك إلسهاماته فى تطور السینما التسجیلیة ".
مدینة7- فى عرض الذي األفریقیة للسینما الثالث الملتقى فى للمشاركة المغربیة بالمملكة خریبكة بلدیة من تقدیر                  شهادة

الثقافیة الظاهرة هذه إنجاح أجل من بذلتموها التي القیمة بالمجهودات المدینة هذه "وتنوه 1988                خریبكة
 والفنیة ".

التي8- األفالم مجمل عن النحاس هاشم / القدیر "للفنان (1990 (تونس الدولى صفاقص مهرجان تكریم                 شهادة
 أخرجها لما تتمیز به من رفعة فى مستوى اإلبداع الجمالى والتصاق بواقع اإلنسان المصري ".

-9،1992 لعام والجمهور النقاد استفتاء خالل من المجلة جائزة على الحصول بمناسبة الدنیا" "نصف مجلة                 تكریم
مهرجانًا "حقق ألنه ،1992 التسجیلیة لألفالم الدولي اإلسماعیلیة مهرجان رئیس النحاس هاشم التسجیلى/               للمخرج

 یعتبر من أهم مهرجانات العالم فى السینما التسجیلیة وساهم فى نشر هذا النوع من األفالم ".
التسجیلیة10- لألفالم القومي المركز إلنشاء الفضي بالیوبیل االحتفال بمناسبة المصریة الثقافة وزارة من الریادة                شهادة

 وذلك " لدوره الفعال فى تأسیس وتأصیل حركة السینما التسجیلیة المصریة " 1992.
فى11- النحاس هاشم الكبیر/ المخرج وإبداع لعطاء "تقدیرا 1995 المصریة للسینما القومي المهرجان تكریم                شهادة

 مسیرة السینما المصریة .
 تكریم مع عرض مجموعة أفالمه بالمهرجان الدولي للفیلم قلیبیه تونس 12.1997-
النقد13- مجال فى الخالقة واسهاماته المخلصة بجهوده "عرفانا المصریین السینما نقاد جمعیة تكریم               شهادة

 السینمائي " 1997.
عرض14- مع المصریة السینما تكریم ضمن أرزاق" "النیل فیلمه عرض بمناسبة بباریس العربى المعهد                تكریم

 مجموعة من أفالمها المتمیزة 1998.
 تكریم المركز الكاثولیكي المصري للسینما ، ضمن مهرجانه في دورته الـ 61 ، في عام 15.2013-
 تكریم جمعیة الفیلم، لدوره الرائد في الثقافة السینمائیة.16-
النقد17- في الرائد لدوره الدولي، النقاد اسبوع ضمن الدولي)، االتحاد المصریین(عضو السینما نقاد جمعیة                تكریم

  السینمائي العربي، في اطار مهرجان القاهرة السینمائي الدولي، نوفمبر 2015.
 تكریم المركز الكاثولیكي المصري للسینما لدوره الرائد في النقد السینمائي وافالمه التسجیلیة، 18.2016-
تم19- الرؤیة"، وسحر الرؤیا عمق النحاس.. "هاشم بعنوان تكریم كتاب عنه وصدر السینما. ونقاد كّتاب جمعیة                  تكریم

 توزیعه في مهرجان االسكندریة السینمائي الدولي، 2016.
التسجیلیة،20- األفالم إخراج في دوره عن ،2017 والقصیرة، التسجیلیة لألفالم الدولي االسماعیلیة مهرجان               تكریم

 وصدر كتاب التكریم بعنوان "هاشم النحاس وافالمه عن اإلنسان".
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