
حــزيــــران  482015

دراسات

يف أواخر الستينات، نجح املخرج 

يف  السالم،  عبد  شادي  املرصي 

والوحيد  الطويل  الروائي  فيلمه  تصوير 

تحىص  أن  )ليلة  أو  )املومياء(  املسمى 

األجنبيّة،  نسخته  تسميّة  يف  كما  السنني( 

الذي لفت أنظار النقاد وعّشاق الفن السابع 

يف أرجاء املعمورة لقدرة مخرجه اآلتي من عوالم الفّن التشكييل 

نحو  عىل  يف مشهدّية برصّية  القديم  موروث مرص  تجسيد  يف 

بليغ مدهش حاكى فيها تحواّلت الواقع الراهن.

العربيّة عىل أسلوبيّة  األفالم   وعىل نحو آخر سارت جملة من 

املوريتاني  الفيلم  كحال  الرتاث،  وحكايات  قصص  يف  الرّسد 

هندو،  ملحمد  جريانكم(  العبيد  العرب  العمال  )ه��ؤالء 

والجزائري )مغامرات بطل( ملرزاق علواش، والتونيس )رساب( 

الصديقي  للطيب  )الزفت(  واملغربي  عصيدة  بو  لعبدالحفيظ 

ثّم االهم واألكثر نضًجا املخرج التونيس نارص خمري يف أفالمه 

الثالثة: )الهائمون(، و)طوق الحمامة املفقود(، و)بابا عزيز(، 

جميعها من بني أهّم التجارب السينمائيّة يف املغرب العربي، ويف 

السينما العربيّة بعاّمة، حيث محاولة كّل منهم التعبري، وبراعة 

عميق  وفهم  فائقة  بحساسيّة  واملونتاج  واالخراج  السيناريو 

العودة إىل املايض »الفالش  للموضوع، واملضمون يف استخدام 

باك« أو تجسيد بالصورة ملا يروى بالصوت، أو حضور رقصة  

التنورة واكتشاف صوفيّة الحركة يف حلقات الذكر أثناء املوالد 

يف القرية، والطواف والتجوال يف فضاءات الصحراء، كما  تبدو 

تلك الرباعة يف لقطات السحب العابرة يف السماء، وتدّفق نزول 

حبات املطر كتعابري عن رؤى إنسانيّة وتعاقب أجيال  يف أكثر 

دعوات  وإطالق  الحياة  دائرة  تستمر  حيث  زمنية،  حقبة  من 

التسامح التي يتكامل فيها الديكور واالكسسوارات مع أماكن 

التصوير املختارة بعناية، وصواًل إىل الذروة يف كشف التناقض 

لبيوتات  بسيطة  وديكورات  األنيق  العرصي  الديكور  بني 

ناجح ح�سن * 

*  ناقد سينمائي أردني.

املوروث ال�شعبيّ وال�شينما
جتارب جنحت يف اإثراء ال�شينما العاملّية

قّدم صناع أفالم عرب ألوانًا من تجاربهم وابتكاراتهم 
ال��م��وروث  أدب��ّي��ات  على  ات��ك��اء  األول���ى  السينمائّية 

الحكائّي والشفهّي العربّي القديم، 
الخاّصة  بصماتهم  خالل  من  ونجحوا 
ج��دي��دة  ورؤى  م��ع��ان  ت��ج��س��ي��د  ف���ي 
النبيلة،  اإلنسانّية  والقيم  للهوّية 
الح��ًق��ا مبدعين  ك��ّرس��ه��م  م��ا  وه���و 
وقامات راسخة في فضاءات السينما 
للنموذج  المغايرة  والعالمّية  العربّية 

السائد.
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دراسات

سّكان فقراء يف أطراف الصحراء واألحياء الشعبيّة بتكامل مع 

املوسيقى واأللحان البليغة واملضامني اإلنسانيّة غري التقليدّية، 

ففي تلك االشتغاالت ال توجد أحداث دراميّة باملفاهيم السائدة، 

وإّنما رحالت روحيّة داخل شخصيّات معّذبة وهذا ما عربت عنه 

بقدر  واألضواء  والظالل  باأللوان  الجماليّة  التعابري  مستويات 

عىل  وانعكاساتها  للروح  الخفيّة  األماكن  تلك  مكونات  يناسب 

األرض والخصوصيّة يف التعبري الفنّي والبحث عن هوّية خاّصة 

عن  العزلة  تعني  ال  عفوّي  تلقائّي  نحو  عىل  إىل جذور  تستند 

الثقافات األخرى يف العالم، وإّنما التمايز يف إطار تالقح طبيعي 

بني الثقافات يف عناقها الفتّان مع تنوع األشكال واالتجاهات.

يف  أهميّتها  فإّن  السالم  عبد  شادي  املخرج  تجربة  اىل  وعودة 

تاريخ صناعة السينما العربيّة أّنها جاءت يف واحدة من اللقيات 

االبداعيّة حني قّرر مهندس تصميم مناظر األفالم عبد السالم 

اختيار  عىل  وعمل  أقرانه،  تجارب  عن  مختلًفا  فيلًما  يقّدم  أن 

موضوع تجارة متوارثة ألهايل منطقة يف الجنوب املرصي تتعلّق 

نفيسة  ومعادن  آثار  من  القدماء  املرصيون  خلفه  ما  بدفائن 

اللغة  بمفردات  مفعم  فيلم  يف  البيضاء  الشاشة  عىل  وقّدمها 

السينمائيّة بأسلوبيّة رسدّية تستمّد جمالياتها من ثنايا جذور 

مكوّنات الثقافة املرصّية القديمة.

اآلرس  الحضور  ذلك  )املومياء(،  فيلم  تجربة  يف  يلفت  ما  أكثر 

املتناغم بني املخرج عبدالسالم وزميله مصمم املناظر املهندس 

يف  العاملني  أبرز  بني  من  يعّد  الذي  مرعي،  صالح  املعماري 

املشهديات الجماليّة داخل موجات تيارات التجديد يف السينما 

املرصّية، فهو عىل نحو نادر غري مألوف يف تجارب أقرانه وضع 

السينمائي عرب اشتغاالته  اإلبداع  الخاّصة يف فضاءات  بصمته 

اإلكسسوارات  مفردات  وتوظيف  ديكورات  تشييد  يف  املميّزة 

وتكوينات الظل والنور املستمّدة من البيئة البسيطة التي ترسي 

فيها وقائع األفالم التسجيليّة والروائيّة يف أجواء متباينة يتحرّك 

فيها أفراد ومجاميع داخل فرتات زمنيّة تاريخيّة أو معارصة .

تلقى مرعي حرفيته السينمائيّة من أستاذه املخرج السينمائي 

الراحل شادي عبدالسالم الذي عمل إىل جواره بفيلم )املومياء( 

الذي اعتربه النقاد العرب أحد أبرز عالمات كالسيكيات السينما 

التسجييلّ  الفيلم  يف  أيًضا  عبدالسالم  مع  تعاون  كما  العربيّة، 

)جيوش الشمس( مستلهًما فيهما انعكاسات الحضارة املرصّية 
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تحوالت  تشهد  التي  املعارصة  املرصّية  األحداث  عىل  القديمة 

سياسيّة واجتماعيّة واقتصادية.

 شّكل صالح مرعي وشادي عبدالسالم ثنائيًّا ناجًحا يف السينما 

املرشوع  ورسومات  تصاميم  عىل  معا  عمال  حني  املرصّية 

السينمائي الضخم املعنون )اخناتون(، الذي توارى عقب وفاة 

شادي عبدالسالم إّبان حقبة الثمانينات من القرن الفائت، وظّل 

حلم مرعي أن ينهي الفيلم كمخرج، بيد أّنه تراجع عن ذلك بعد 

أن واجهته الكثري من عقبات التمويل والدعم املادي.

العاملني  العام 1942 أحد أشهر  الراحل صالح مرعي املولود 

متسلًحا  املرصّية،  السينما  يف  السينمائيّه  املناظر  تصميم  يف 

بخيارات تتالءم مع ذائقته السمعيّة والبرصّية ووجهات نظره 

املتعلقة يف وظيفة العمل السينمائي دون أّي تنازل، حيث عمل 

عبد  املناظر شادي  املخرج ومصمم  إىل جوار  األوىل  بداياته  يف 

الدهاء(،  و)أمري  العدوية(،  )رابعة  أفالم:  يف  كمصمم  السالم 

من  الكثري  السالم  وعبد  مرعي  ونال   .. والخريف(  و)السمان 

إطراء النقاد وإعجاب عّشاق السينما طيلة مسريتهما اإلبداعيّة 

من  الستينات  بداية حقبة  منذ  بدأت  التي  املرصّية  السينما  يف 

داخل وخارج  تقديرّية  ما منحهما جوائز  الفائت، وهو  القرن 

بجهودهما  والتكريم  االحتفاء  مناسبات  إىل  إضافة  املنطقة 

بأرجاء  املوّزعة  السينما  ومهرجانات  ملتقيات  من  الكثري  يف 

املعمورة.

شغف  يتملّكه  كان  كالهما  مرعي  وصالح  عبدالسالم   شادي 

العربيّة  السينمائيّة  الحياة  القديم،  الشعبي  باملوروث  حقيقي 

الجديدة، عندما عمل كل منهما  الرؤى والطاقات  بالعديد من 

املناظر والجمال  الديكور وتصميم  بفنون  تتعلق  ملواد  مدّرًسا 

املعماري يف اكاديميّة الفنون / املعهد العايل للفنون السينمائيّة 

بالقاهرة، موضحني الفروقات بني سحر الواقع وفضاء الخيال 

الفن  أجواء  من  املستمدة  البسيطة  املفردات  تلك  من  لّجة  يف 

التلقائي العفوي املنترش يف تفاصيل البيئة املحلية ومكوّناتها.

فرادة  تقديم  عىل  يحرصان  ومرعي  السالم  عبد  الثنائّي  ظّل 

املتلقي  لعني  تتيح  التي  السينمائيّة  ملساتهم  يف  الشعبي  الفن 

اإلبداعيّة  الحقول  الصورة وباقي عنارص  التواصل بني  فرصة 

العمارة  الصحراوية، وجماليات  البيئة  ملناخات  من مشهديات 

القديمة ومعزوفات وانغام اآلالت املوسيقيّة الرتاثيّة املصنّعة من 

مواد خام يف البيئة املحليّة القديمة وما يرافقها من غناء ورقص 

وأشكال  بزخارف  ممتعة مسكونة  احتفاليّة  أجواء  يف  موروث 

من الصور واملطّرزات املرسومة عىل مالبس وازياء الشخوص 

وهم يؤّدون أدوارهم يف تلك األفالم القليلة التي حملت اسميهما 

تحت يافطة اإلخراج أو مصممني للمناظر واألزياء.

التشكييل  الفن  بني  متالزمة  صالت  إيجاد  يف  الثنائي  نجح 

والسينما يف ظرف كانت فيه السينما العربيّة أحوج ما تكون إىل 

ركيزة لهوّية إبداعيّة طاملا تعلقت فيها آمال وطموحات منظري 

تيار السينما العربيّة الجديدة .

 هنا ثبت لحوار أجريته مع مهندس املناظر واملخرج التسجييل 

صالح مرعي قبيل رحيله املفاجئ إثر مرض عضال، كاشًفا فيه 

عبدالسالم،  املخرج شادي  مع  الفريدة  عن محّطات يف عالقته 

العربيّة  السينما  رفد  متواصل  إبداعي  تعاون  من  أثمرت  وما 

وما  الصورة  وجماليات  تقنيات  يف  متمّكنة  وحرفيّة  بخربة 

تفيض به من تاثريات بليغة، وداللة ذلك إسهاماته األخرية مع 

مجموعة من املخرجني الشباب واملكرّسني وتبدّى بأفالم : )بحب 

دراسات
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السيما(، و)عفاريت االسفلت(، و)جنة الشياطني(، و)الجوع( 

وسواها كثري.

املخرج  وبني  بينك  العالقة  بداية  عن  تحدثنا  ان  لك  هل 

الحقل  بهدا  اهتمامك  تولد  وكيف    ، السالم  عبد  شادي 

من االبداع السينمائي وأعني به تقنيات وحرفّية تصميم 

املناظر السينمائّية؟ 

يف  العام 1963،  بالقاهرة  السينما  قد تخرّجت يف معهد  كنت 

تخّصص هندسه الديكور السينمائي،  لكن يف الوقت الذي كنت 

أرغب فيه الحصول عىل الهندسة املعمارّية،  ولم يحصل ذلك 

بسبب ظروف خاّصة، فقد كنت أهوى الرسم وأمارسه يف أوقات 

الفراغ، ولم يكن هديف الولوج يف عالم السينما،  لكّن مشاهداتي  

عىل  تعرض  كانت  التي  الشهرية  والعامليّة  الكالسيكيّة  لألفالم 

طالب معهد  السينما جعلت مني مفتوًنا بهدا الفن حينها بدات 

أهيئ نفيس للعمل يف األفالم السينمائيّة . 

الحقل  يف  والعاملني  األساتدة  بعض  لدّي  الرغبة  هذه  وعّزز 

السينمائي، إبان تلك الفرته مثل صالح عبد الكريم،  وعبد الفتاح 

األبياري،  وكان من قبيل الصدفه أن شاهدت فيلم )وا إسالماه( 

الذي صمم مناظره املخرج الراحل شادي عبدالسالم يف بداية 

ملا تضّمنه  الفيلم  ّها  الفنّي يف  بعمله  الستينات، وكنت مبهوًرا 

الديكور  وقطع  واالكسسوارات  املالبس  اختيارات  يف  دّقه  من 

الشخصيات  وحركة  ومالمحها  األمكنه  أجواء   مع  وتكييفها 

التاريخيّة  األفالم  يف  ما هو سائد  املوّظفة عىل خالف  واأللوان 

املشابهة. 

لم يكن شادي عبد السالم يف تلك املّدة قد تجاوز الثالثني عاًما،  

فيما كنت ما أزال طالبًا ال يجرؤ عىل اقتحام أو دخول  استديوهات 

األفالم التي تجري فيها صناعه السينما املرصية، إىل أن اقرتبت 

منه وأخد بيدي وقد وّجه يل مجموعه من النصائح التى ساعدتني 

السينمائي،   بالعمل  أتعجب  ال  أن  مثاًل،  منها،  العمل، وكان  عىل 

وعيلّ أن أراقب األفالم بعني ثاقبة تتعّقب كّل التفاصيل الصغرية 

عىل  القدرة  العني  وإعطاء  الفيلم،   أحداث  مع  ذلك  ومطابقة 

التناغم مع مفردات العمل السينمائي وعنارصه األخرى.

لقد كان شادي عبد السالم ينحدر لعائله من الطبقة  الربجوازيه  

يف  يقطن  العائلة  من  آخر  االسكندرّية،  وقسم  يف  تعيش  التي 

دراسات
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املانيا، ثم تابع دراسته األوىل يف كليّة فكتوريا،  ووالدته كانت 

له باع  التدريس ووالده يعمل يف سلك املحاماة  تعمل يف حقل 

من النجاح والشهرة.

بدأ شادي عبدالسالم يمارس الفّن التشكييل مند الصغر، وكان 

الصعيد  أعماله خصوًصا منطقة  املكان عليه واضًحا يف  تأثري 

املليئة باآلثار واملخلّفات النفيسة لعصور مغرقة يف القدم، وكان 

يرى يف الصعيد وجه مرص الحقيقي، وبعد متابعه دقيقة ألعمال 

شادي عبد السالم واشتغاالته يف تصميمم املناظر ألكثر من فيلم 

طلب مني أن أصبح مساعًدا له،  إىل أن أتيحت يل الفرصة للعمل 

أفالم مخرجني مثل: حلمي حليم وتوفيق صالح يف  منفرًدا يف 

أفالم:  )الحياه حلوة(،  و)املتمردون(،   و)الظالل عىل الجانب 

اآلخر( لغالب شعث،  و)الجوع( لعيل بدر خان وسواها كثري.

السينما  مسار  يف  حقيقيّة  أيقونة  )املومياء(  فيلم  يبقى  لكن 

غري  ظاهرة  وعامليني  عرب  نقاد  بشهادة  شّكل  حيث  املرصّية، 

عادّية يف اإلبداع السينمائّي العربّي.

السينما  يف  )املومياء(  فيلم  تجربة  تتكّرر  لم  ملاذا  برأيك: 

املرصّية ، مثلما ترّدد اّن مرشوع فيلم )أخناتون( تراجع 

وسكن ضجيجه؟ 

ولدت فكرت )املومياء( بالصدفة، وذلك حني سافر شادي عبد 

السالم إىل بولندا مع مخرج بولندي كان يصور يف مرص وعاد 

دراسات
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معه مستشار يف التاريخ للمخرج االيطايل روسليني الذي كان 

لظروف سياسيّه  لكن  التاريخيّة،  األفالم  أحد  يف مرص  يصّور 

غادر املخرج اإليطايل دون أن يكمل عمله وطلب من شادي عبد 

السالم أن يصّور املشاهد املتبقيّة من العمل بعد أن  أعجب بعمله 

إىل جواره،  وهو ما جعله يرّشحه إىل وزير الثقافه آنداك ثروت 

أسلوبيّة  تعتمد  سيناريوهات  مجموعة  بإخراج  للقيام  عكاشه 

سينما املؤلف التى كانت دارجه  يف عامي 1967و1968 وكان 

من بينها سيناريو عكف عليه شادي عبد السالم طوياًل حمل 

اسم )املومياء( أو )ليلة أن تحىص السنني( وهي التسمية التي 

كان يرغب فيها كثري من النقاد األجانب للفيلم. 

إىل  الفيلم  إسناد  جرى  صاخبة،  ومناقشات  محاورات  وبعد 

اىل  ترجمته  تّمت  أن  بعد  العمل  إلخراج  عبدالسالم   شادي 

الديب ووقع  الحوار عالء  له  الفصحى،  ووضع  العربيّة  اللغه 

قيامه  جانب  إىل  له  مساعًدا  مرعي  أحمد  املمثل  عىل  االختيار 

عىل االشتغال بالفيلم كورشة عمل متكامله عىل صعيد التمثيل 

واإلخراج وإنتاج العمل برمته، فقد كان شادي قد رسم جميع 

له،  الخاصة  الكاريكاتورات  ووضع  الورق  عىل  الفيلم  مشاهد 

بالسيناريو  وتقّدم  ذلك  له  أراد  كما  وصّممها  املالبس  واختار 

للحصول عىل منحة تمويل لكن جرى رفض املرشوع بالبدايه 

نظرًا لغرابة موضوعه! .

املخرج  رؤية  أو  أسلوبّية  عىل  تغيري  أو  تعديل  ثمة  هل 

بحيث  )أخناتون(،  فيلم  مرشوع  يف  عبدالسالم  شادي 

الدرامّية  لغتك  خصوصّية  أو  الراهن  الوضع  مع  تتفق 

والجمالية؟ 

طبًعا، سأفعل ذلك لكن دون إخالل بتلك املبادئ الجوهرّية التي 

كانت ضمن تفاهمنا نحن االثنني حيث سأرّص عىل ما أراه يتفق 

مع قناعاتي حتى لو كان اإلقدام عليه مجازفة ومخاطرة ،  نعم 

أنا اآلن مختلف عن تلك السنوات ألّن األشياء باتت واضحة يف 

ذهني، وأعني األشياء املهّمة واألساسيّة،  وال شّك، سوف ترفرف 

روح شادي عبد السالم عىل الفيلم إّنها األمانه اليس كذلك؟

اآلن عىل رأس جمعّية تحمل اسم )جمعيه أصدقاء  أنت 

شادي عبد  السالم( ماذا عن هذه الجمعّية أو الغاية من 

وجودها يف مرص اليوم؟

قامت جمعيه أصدقاء شادي عبد السالم التي تأسست عقب وفاته 

لوحات  من  املكّون  السينمائي  تراثه  بمحاوله جمع  عام 1986  

واسكتشات رسمها ملناظر وأزياء يف أفالم اشتغل عليها سواء من 

إخراجه أو إخراج غريه إىل جوار االحتفاظ بمكتبته وأوراقه  وصوره 

املختلفة التي تجمعه مع أقرانه املبدعني العرب والعامليني يف أكثر 

أفالمه وملّخصات  من مناسبة، كما تضّم نصوص سيناريوهات 

ألفكار حضارّية وثقافيّة، وهناك مكتبة ضخمة يف شتى املعارف 

وهناك  القديمه،  املرصيه  الحضارة  ضمنها  ومن  اإلنسانيّه،  

واكسسوارات  خاّصة  ومالبس  واكسسوارات  حيل  من  مقتنيات 

وقطع ديكورات ظهرت بأفالمه، وهذا املوروث السينمائي سوف 

يبقى يرفد السينما املرصيه وعشاقها بالكثري من الدعم واملسانده 

ويعّزز من قيم الثقافه السينمائيّة املتخصصة.

 

دراسات




