رحمة منتصر األستاذة
صفاء الليثي

رحمة منت�صر الأ�ستاذة

املهرجان القومى الرابع والع�شرون لل�سينما امل�صرية 2022
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
�أ.د /فتحى عبد الوهاب

رئي�س املهرجان
كمال رمزي
�إ�شراف تنفيذي

مى عبد القادر

الغالف والتن�سيق الداخلي

�أحمد بالل

2

إهداء

إلى صالح مرعي
الفنان واإلنسان

رحمة منت�صر الأ�ستاذة

3

في البدأ كانت الصورة

يف البد أ� كان الت�صوير الفوتوغرايف ،كامريا ولوحة تظهر عليها ال�صور ،كان ا�سمها ال�شعبي
عفريته ،وهو النجاتيف ثم تطبع منه ال�صورة التي ت�سجل ال�شيء امل�صور ،ثم تطورت
�صناعة الكامريات ومعها �أي�ضا فيلم نيجاتيف� ،رشيط مثقوب يدور على ترو�س الكامريا،
لقطة لقطة ،يحم�ض ويطبع منه �صورا موجبة  ،فن الفوتوغرافيا كان نواة فن ال�سينما الذي
بد أ� مع معلومة علمية �أن العني حتتفظ مبا تراه لوهلة قبل �أن تظهر �صورة �أخرى ،فمع تتابع
لقطات ثابتة يحركها زمربك ي�شاهد النا�س ال�صورة وك�أنها تتحرك� ،سميت اخليالة ،فهي
خياالت على لوح يرتاءى للناظر �أنها تتحرك .تطورت ال�صور املتحركة و�صارت �أفالما
وظهر مع التطور مهنيون يقومون ب�أعمال تتعلق بهذه العملية الفنية ال�ساحرة� ،رشيط
من الفيلم اخلام ي�صور وي�صبح �سالبا ،نيجاتيف تتلقاه بعناية فائقة يد خبرية تراجعه على
من�ضدة التقطيع ،تل�صق الأجزاء امل�صورة معا لتكون لفات تعود اىل املعمل ليطبع منه
ن�سخة موجبة ،بوزيتيف ،تعر�ض على جهاز املونتاج ،املوفيوال وتبد�أ عملية فنية �أخرى
بو�ضع عالمات على ال�رشيط لبداية لقطة ونهايتها ،يقوم مونتري البوزيتيف مع املخرج
باختيار الأجزاء املطلوبة ،تنفذ العالمات على احل�صان ،هور�س وريويند ،معدات اخرتعت
نتيجة احلاجة يف بالد لديها نه�ضة �صناعية وانت�رشت يف م�رص والعامل بعد بدايتها يف
فرن�سا بعام واحد.
مونتري البوزيتيف القديرة و�أ�ستاذة املونتاج رحمة منت�رص التي نحتفي بها ولدت يف حي
�شربا ون�ش�أت فيه ودر�ست مبدر�سة �شربا الثانوية ،كانت ترق�ص باليه ومتار�س �أن�شطة
متعددة ،كانت بني خم�سة كونوا فريقا للباليه باملدر�سة كما مار�ست �ألعاب اجلمباز والقوى
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وعزف املو�سيقى ،يف مرحلة الثانوي �أي�ضا بد�أت القراءة بنهم وخا�صة الروايات العاملية،
�صالح �أبو �سيف ابن خالة والدتها ،خالو كما كانت تناديه ن�صحها بالتقدم �إىل معهد
ال�سينما بعدما �أخفقت يف احل�صول على جمموع ي�ؤهلها لاللتحاق بكلية الهند�سة التي
كانت تريدها� .أعطاها كتابا عن تاريخ ال�سينما جلورج �سادول ،اجنذبت �إىل حدوتة ال�سينما
و�أجادت التعبري عن فيلم “ نهر احلب” يف اختبار القبول الذي اجتازته مع القريبة وال�صديقة
منى ال�صبان ،بد�أت الدرا�سة باملعهد كثالث دفعة عام  ،1961وتخرجت عام  ،1965تتلمذت
على يد حلمي حليم ويو�سف �شاهني و�صالح �أبو �سيف ،حلمي حليم كان يطلب منهم
قراءة كتب كان والدها يح�رضها لها ف�أح�س بجدية الدرا�سة وتغري اقتناعه بعد �أن كان غري
متحم�س لدرا�ستها لل�سينما .در�ست املونتاج على يد �سعيد ال�شيخ ،واملونتري والء �صالح
الدين كان مدر�سا ممتازا كما تتذكر� .أي�ضا در�س لهم توفيق �صالح ،ود  .جمدي وهبة مادة
اجنليزي ،وعبد القادر القط مادة الأدب ،وعواطف عبد الكرمي املو�سيقى .كانت وحدها يف
الأ�رسة التي اجتهت للفن بني �أخ كبري ياوران برئا�سة اجلمهورية ،و�أخت طبيبة �أ�سنان ،و�أخ
خبري ريا�ضي  .الوالد كان موظفا بالربيد والأم متعلمة ولكنها ال تعمل .تقول رحمة  :كنا
نذهب ك�أ�رسة مل�شاهدة الأفالم ب�سينما الأمري يف خلو�صي ب�شربا ،ثالثة �أفالم  ،يرغب �أبي
يف املغادرة بعد فيلمني و�أمي تف�ضل م�شاهدة الفيلم الثالث فنبقى .

رحمة منت�رص ومنى ال�صبان يف قاعة الدر�س

حني كربنا �أ�صبحنا نرتدد على �سينمات و�سط البلد ون�شاهد الأفالم املعرو�ضة بها .عينت
بعد عام من التخرج معيدة يف ق�سم املونتاج وكنت در�ست لغة فرن�سية فتمكنت من
الرتجمة اىل اخلبري بوهريه الذي قدم كمحا�رض يف فن املونتاج وكنت معيدة معه .تعرفت
رحمة منت�رص على �صالح مرعي مبعهد ال�سينما عند تخرجها عام  ،1965كان ي�سبقها
بدفعتني فهو خريج الدفعة الأوىل ق�سم ديكور ،متت اخلطبة عام  ،1967ثم �سافرت للدرا�سة
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العليا يف لندن فيلم �سكول ،تزوجا بعد عودتها عام  ،1972لديهما االبن �أحمد ومرمي وهما
مهند�سان معماريان ،مرمي لديها ابنة ا�سمها ليلى عمرها اثني ع�رش عاما و�أحمد لديه ابن
ا�سمه نورعمره عامان.
حتكي رحمة :نبد أ� من البداية� ،أنا من �سكان حي �شربا الذي �أحبه جدا ومازلت �أعي�ش فيه،
�سكانه وبياعيينه نا�س طيبني ،كنت يف مدر�سة حكومية  ،وياريت نرجع لهذا امل�ستوى،
مار�ست بها كل الأن�شطة باليه ومو�سيقى وجمباز و�ألعاب قوى ،وا�شرتكت يف بطوالت.
يف الثانوي كنت تخ�ص�ص ريا�ضة وعاوزة �أدخل كلية هند�سة ولكنني مل �أح�صل على
جمموع ي�ؤهلني لذلك ويبدو �أنه كان �أف�ضل يل.

رحمة يف ال�صف الثاين وخلفها م�صطفى حممد علي

والدي ككل �أب م�رصي كان يتمني يل �أن �ألتحق بكلية طب �أو هند�سة ،ولكنه اقتنع يف
النهاية �أن درا�سة ال�سينما درا�سة جادة وكان ي�شرتي يل بنف�سه الكتب التي يوجهنا �إليها
حلمي حليم .وكان زميلنا عطاء النقا�ش يقول ،هناك �أطباء ومهند�سني كرث ولكن ال يوجد
�إال عدد قليل من دار�سي ال�سينما.
تخرجت من املعهد العايل لل�سينما وتدربت مع �أ� .سعيد ال�شيخ وتعلمنا التكنيك من
م�ساعده القدير حمي عبد اجلواد ،كانت فرتة غنية ،عملت كم�ساعد ثان �أفتح العلب و�أبحث
يف الدي�شيهات ( �أجزاء من اللقطات مت اال�ستغناء عنها وميكن الرجوع �إليها عند احلاجة)
و�ساعدت يف �أفالم ل�صالح �أبو �سيف“ ،الزوجة الثانية” و”القاهرة  ،”30وكمال ال�شيخ
فيلم “لقاءنا” مع �سعيد ال�شيخ� .أم�ضيت فرتة عامني ثم عينت كمعيدة بق�سم مونتاج باملعهد
ك�أول املعينني �أنا ومنى ال�صبان .الدفعة الأوىل مل يكن بها من تخرج من ق�سم مونتاج،
الدفعة الثانية تخرج منها �أحمد متويل وعادل منري ،الدفعة الثالثة تخرجت �أنا ومنى ال�صبان.
بعد ذلك تركت العمل مع �سعيد ال�شيخ وكان �أ� .شادي عبد ال�سالم بد�أ التح�ضري لفيلم
املومياء ،وكان زمالء دفعتي �سمري عوف ويحى عزمي وعاطف البكري ي�ساعدونه يف
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حت�ضري “املومياء” و�شعرت بالغرية منهم ،فان�ضميت �إليهم وعملت كا�سكريبت ( م�ساعد
خمرج ثان) وح�رضت ت�صوير الفيلم بالكامل ،ومل يكن لدوري �أهمية ولكني ا�ستفدت
من متابعة تنفيذ الفيلم كله .ثم عملت م�ساعدة مونتري مع �أ .كمال �أبو العال  ،وتعلمت يف
هذه الفرتة كثريا ،كنت �أقوم برتكيب امل�شاهد مع �أ�ستاذ �شادي ثم يح�رض �أ .كمال ويقوم
بتقفيل العمل ( �إجراء مونتاج �أويل له) �أبو العال فهم طبيعة العمل مع �شادي بعد فرتة،
فعندما قمنا بعمل مونتاج امل�شهد الأول ،وكان م�شهد املتحف بالطريقة التقليدية ،مل ير�ض
�شادي عن النتيجة ،وقال يل ،يا رحمة رجعي املاترييال كما كان ،وفهم كمال �أبو العال �أن
�شادي يعمل على اللقطة الطويلة املركبة ،وهذا �أ�صعب من تكوين امل�شهد من عدة لقطات
ق�صرية .ا�ستمتعت بالعمل يف “ املومياء” ولكني افتقدت العمل على �رشيط ال�صوت،
لأنها مرحلة متت يف �إيطاليا ،حزنت جدا ،ابني اللي ربيته �أعطيه لهم هكذا ليكربوه!!! .كذا
املو�سيقى مل نقم برتكيب ما �ألفه املو�سيقي الكبري جمال عبد الرحيم على الفيلم� ،أخذ �شادي
ب�رشف منها ولعب يف �رسعته وكون �رشيط ال�صوت اجلميل للمومياء ( .الب�رشف هو �شكل
من �أ�شكال الت�آليف املو�سيقية يكون مبنيا على� إيقاع  4/4يتكون عادة من �أربع حركات
(خانات) وت�سليم وجميعها مبنية على نف�س الإيقاع).
�سنة � 1971سافرت للدرا�سة يف اجنلرتا يف لندن فيلم �سكول كنت عملت يف �أفالم ،املومياء
والفالح الف�صحيح و�آفاق ( م�ساعدة مع كمال �أبو العال ) رحت و�أنا قوية فلم �أ�ستفد كثريا من
الناحية العملية ،عدت ومت تعييني مدر�س يف معهد ال�سينما ،در�ست للدفعة التي تخرجت
 ،1976دفعة هاين ال�شني وعمرعبد العزيز وحم�سن �أحمد ،على طريقة نظام الور�شة كل
�أ�ستاذ يكون م�سئوال عن دفعة منذ دخولها املعهد وحتى التخرج .طوال الوقت كنت يف
حرية بني التدري�س باملعهد ،ومونتاج الأفالم ،وتربية �أوالدي .كنت �أ�شعر بالتق�صري و�أعاتب
نف�سي ،و�إىل حد ما قدرت �أوازن بني املهام الثالثة.

ترت املومياء

رحمة منت�رص فنانة املونتاج الباحثة والأ�ستاذة ،تعلمت و�ساعدت مونتريين كبار ممن
مار�سوا املهنة دون درا�سة �أكادميية مثل �سعيد ال�شيخ وكمال �أبو العال ،ثم تخرجت وعينت
معيدة وعلمت �أجياال تالية حرفة املونتاج وفنه ،كتبت الأبحاث عن زمالء بحب يك�رس قاعدة
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(والد الكار) عن عادل منري و�أحمد متويل و�آخرين ،كتبت وحللت �أعمالهم ،ووجهت طالبها
ليكتبوا عنهم ويحللوا �أعمالهم ،تثق يف �رضورة توا�صل الأجيال ويف �أهمية حفظ اخلربات
وتوثيقها جيال بعد جيل .مل �أ�سعد بالتعلم املبا�رش من رحمة منت�رص فقد در�ست املونتاج مع
�سعيد ال�شيخ وكانت املعيدة امل�رشفة على م�رشوعات تخرجي املونترية عزة حليم ،وكانت
رحمة تتابع اخلريجني وتعرفهم ،تطلب مني التقدم للدرا�سات العليا( �أنت خامة طيبة) �أبت�سم
لها ،فرحة بثقتها غري قادرة لظروف عائلية على العودة ال�ستكمال درا�سة ا�ستكملتها هي
فكان املاج�ستري والدكتوراه ومل تنقطع عن كتابة الأبحاث حتى بعد �أن �أ�صبحت د .رحمة.

مع �شادي يف مكتبه

رحمة منت�رص النموذج املثايل ملا يجب �أن يكون عليه املونتري ،م�ستمع جيد ،هاديء ،دار�س
للدراما ،ح�س عال بالإيقاع .الإيقاع مبعناه الفني الذي ينا�سب وظيفة اللقطة وامل�شهد
ولي�س مبعناه الدارج من �رسعة القطع واللعب باحليل املونتاجية� .إذا كان وودي �آالن قد
قال �إنه اليحرك الكامريا بال داع ليقال عنه �أنه ( مويف بيكت�رشز ديركتور) فكذا املونتري
الواعي ال يقطع �إال عند ال�رضورة وال ينتقل للقطة تالية  -عمال على بطال -ليقال عنه �أنه
مونتري �شاطر .التقطيع ال�رسيع والتابع لإيقاع جملة مو�سيقية يح�سبه البع�ض قمة الرباعة
املونتاجية ،والعك�س �صحيح متاما ،فاملونتري اخلالق هم من مينح اللقطة زمنها املح�سوب
فيتمهل عندما يكون التمهل مطلوبا ،ويقطع فج�أة �أو بحدة حني يتطلب املعنى الدرامي
ذلك.
كتبت رحمة عن املونتري عادل منري وفيلمه العوامة � 70ضمن حلقة بحثية ن�سقتها كاتبة
هذه ال�سطور مع املجل�س الأعلى للثقافة بعنوان” فيلم ومونتري” الفكرة عن عمل �أول ملخرج
يقوم على مونتاجه مونتري �صاحب خربة ،بد�أت منت�رص بحثها مبقدمة عامة عن املونتاج
ذكرت فيها �أن املونتاج يتم على ثالثة مراحل يف ال�سيناريو والإخراج ثم املونتاج ،وعليه ال
ن�ستطيع �أن نقول �إن مونتاج الفيلم جيد بل نقول الفيلم جيد فيكون مونتاجه �أي�ضا جيدا لأن
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املونتري ا�ستطاع �أن ي�صل بالفيلم مع باقي العاملني به �إىل امل�ستوى الفني والتقني اجليد.
هذا املنهج املتفق مع ما كتبته يوما عن املونتاج الذي يبد�أ من ال�سيناريو ،الدار�سني لفنون
ال�سينما يدركون العملية املركبة للمونتاج وال يعتربونها تتم فقط على طاولة املونتاج
ورحمة ك�أ�ستاذة تدرك هذا جيدا .تقوم رحمة يف بحثها بتعريفنا باملونتري عادل منري وعن
�صعوبة العمل يف تلك الفرتة �إذ كان من ال�صعب على خريجي املعهد �أن ي�شقوا طريقهم
و�سط املونتريين املوجودين ومل ي�ستطع العمل باملونتاج ال�سينمائي �إال من �أثبتوا جدارتهم
من �أمثال عادل منري و�أحمد متويل  .وقد قام عاد منري بتكوين نف�سه كمونتري من حيث
القراءات وامل�شاهدات ال�سينمائية والتدريب العملي بجدية �شديدة حتى ا�ستطاع �أن يتحمل
م�سئولية القيام مبونتاج الفيلم ال�سينمائي و�أن ي�شق طريقه بني اجليل الأول من املونتريين
ال�سينمائيني .ثم قدمت تعريف بالفيلم حمل الدرا�سة “ ونالحظ �أن الفيلم ال يعتمد على
التكنيك وتقطيع امل�شاهد �إىل لقطات وجتميعها يف املونتاج حيث ال يوجد احتياج لذلك.
اعتمد الفيلم على احلوار الذي يو�صل ر�سالة الفيلم ،وعلى اللقطات الطويلة التي تتيح
لنا املتابعة .واملونتاج يف الفيلم يعتمد على تكوين امل�شاهد من التفا�صيل وهو الأ�سلوب
الذي يعتمد عليه خريي ب�شارة يف الإخراج .ويف الندوة وبعد عر�ض الفيلم قامت بتو�ضيح
�أ�سلوب املونتاج تف�صيليا ،مع �أخذ �أمثلة من م�شاهد حمددة و�إظهار دور الفنان عادل منري يف
جت�سيد دراما الفيلم  .وخل�صنا �أنه �أيا كان امل�ستوى العام للفيلم ،فمونتاج عادل منري يخرج
من التقييم العام ليتميز وحده وعندما يتوافق عمله مع املخرج جند �أمامنا مونتاجا بديعا
جم�سدا للفيلم كوحدة فنية ي�ضع املونتاج اللم�سة الأخرية يف تكوينها .هكذا الفنانة رحمة
منت�رص يف احرتامها ملهنة املونتاج ولزمالء املهنة جميعهم.
ويف املجلد ال�ضخم ال�صادر عن مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل يف دورته الع�رشين
برئا�سة �سعد الدين وهبة ،املجلد خا�ص با�ستفتاء جرى مبنا�سبة مائة �سنة �سينما وفيه خالفا
لقائمة �أف�ضل مائة فيلم م�رصي درا�سات ومقاالت منها “�أحاديث حول املونتاج” لرحمة
منت�رص �أجرت فيه حوارات مع ر�شيدة عبد ال�سالم و�سعيد ال�شيخ ونادية �شكري و�إميل
بحري ،وكمال �أبو العال ،وعطية عبده ،وعادل منري ،و�ألبري جنيب ،وح�سني �أحمد وفتحي
قا�سم ،وح�سني عفيفي  .نالحظ �أنها مل تثبت �أ�سئلة كررتها مع كل حالة ،بل انطلقت ب�شكل
حر من معرفتها باملونتري و�أعماله واملخرجني الذي عمل معهم .كل حوار ينتهي بقائمة
�أعمال فنان املونتاج مبا يجعل احلوارات مرجعا هاما عن العاملني باملونتاج على خمتلف
�أ�ساليبهم� .أغلبهم من الع�صاميني الذين اكت�سبوا املهنة باخلربة فيما عدا عادل منري القريب
منها �إن�سانيا واملختلف عنها يف طريقة عمله.
قامت رحمة منت�رص مبونتاج العمل الأول للمخرجة �أ�سماء البكري ،كتبت عنها درا�سة
يف حلقة بحث �أخرى باملجل�س الأعلى للثقافة ون�رشت يف املجلة املحكمة “وجهات نظر”
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ذكرت فيها �أن رحمة منت�رص �أ�ستاذة املونتاج يف معهد ال�سينما� ،سيدة هادئة جدا �صوتها
يكاد ال ي�سمع ،التقيتها يف ور�شة عمل يف ا�ستديو نحا�س” النيل “ حيث �أ�ستاذ الكر�سي
املت�صوف �شادي عبد ال�سالم ونحن طلبة معهد ال�سينما نحج �إليه كاملريدين ن�ستمع
منبهرين مل�شاغباته لنا عن غريه من املخرجني� ،أ�ساتذتنا الذين ال تنقطع �أعمالهم .بينما هنا
يف مركز الفيلم التجريبي ي�سري العمل يف �إيقاع هادئ ي�شبه �صاحبه وتالمذته ومنهم رحمة
منت�رص املونتري امل�ساعد يف فيلمه “ املومياء “ .
كانت مع الأ�ستاذ – وكان هذا لقبا كافيا ل�شادي عبد ال�سالم – يعمالن يف “جيو�ش
ال�شم�س” ويجربان طرقا فنية با�ستخدام و�سائل معملية لعمل م�ؤثرات حربية بال�صورة،
جتارب �شادي مل تكن تتوقف يف املونتاج وكانت رحمة منت�رص بهدوئها منوذجا لل�صورة
التي حدثنا عنها �أ�ستاذنا �سعيد ال�شيخ عن املونتري الهادئ ال�صبور ،وخا�صة عند التعامل
مع خمرج من نوعية �شادي عبد ال�سالم  ،قد يفكر عدة �أيام يف لقطة ت�ستغرق ثوان على
ال�شا�شة ليقرر املكان املنا�سب للقطع .
بعد حياة “ �شادي عبد ال�سالم “ الق�صرية ن�سبيا مع فن ال�سينما انتقل عدد كبري من تالمذته
للعمل مع �أ�ستاذ �آخر وهو يو�سف �شاهني والتقت رحمة منت�رص مع املخرجة �أ�سماء البكري
يف عملها الأول واملختلف عن ال�سينما ال�سائدة “�شحاذون ونبالء” ب�أ�سلوبه املختلف وذوقه
اخلا�ص والذي نا�سبه مونتاج رحمة منت�رص ب�إيقاعه الذي يعطي اللقطة زمنها املطلوب
فيكون متمهال عند الرغبة يف الت�أمل ،حادا و�رسيع ًا لإحداث معنى املفاج�أة وحتقيق الت�أثري
املطلوب.

مع منى ال�صبان يف املعهد

“�شحاذون ونبالء” العمل الأول ملخرجته �أ�سماء البكري به طزاجة الأعمال الأوىل ،وبدائية
احلرفة �أحيانا ومع جمال املو�ضوع املعتمد على ق�صة لأديب م�رصي يكتب بالفرن�سية
 ،متكنت من �صياغة �سيناريو مب�شاهد ت�شبه ف�صول كتاب .امل�شاهد يف فيلم “�شحاذون
ونبالء” قليلة ومكثفة تعك�س على ب�ساطتها فكرة عميقة عن �أثر احلرب العاملية على مدينة
10

القاهرة ،مركزا على موقع واحد ملنطقة �شعبية بحي اجلمالية ،احلارة ب�شخو�صها املتنوعة
واملر�سومة ب�شكل مل نعهده يف ال�سينما ال�سائدة  ،الفيلم م�صاغ يف بناء مو�سيقي بوحدات
م�شهدية ميكن تق�سيمها �إىل ثالث وحدات رئي�سية  :االفتتاحية  ،الأزمة  ،ثم احلل � .س�أم�ضي
يف التحليل لعملها املبدع و�أنتهي �إىل �أن رحمة منت�رص وجدت لديها مادة للعب بها من
�أحجام اللقطات وزواياها ،و�أداء �صامت معرب ،وجمل حوارية دالة ،عنا�رص ال�صورة خمدومة
فنيا ،املو�سيقى موجودة طوال الوقت ولكن درجة علوها وانخفا�ضها ت�أليفا و�أثناء عملية
املك�ساج قدمتها يف �أروع �أ�شكالها ،الأ�سلوب الذي �أخرجت به املخرجة م�شهد القتل م�ؤثر
دون عنف فج بعد �أن �أعدت له م�رسح احلدث جيدا.
التحقيق يتم يف �صالة البيت “بيت الدعارة “ يفد عليه الزبائن وكلهم مو�ضع �شك ماعدا
الفاعل “ الأ�ستاذ جوهر � /صالح ال�سعدين “ م�ؤديا دوره بامتياز ومعه “ ال�ضابط  /عبد
العزيز خميون “ الذي �سيقا�سمه البطولة منذ ظهوره املت�أخر بع�ض ال�شيء حتى نهاية
الفيلم التي يحدث فيها حتول يف �شخ�صيته لين�ضم �إىل جمموعة �أبطال الفيلم “ ال�شحاذون
النبالء “ .
رحمة منت�رص يف انتقاالتها وحلظة القطع داخل امل�شهد ،وان�سيابية امل�شاهد وترابطها عرب
الفيلم كله حتافظ على �أ�سلوب حمدد على مدى الفيلم كله يعك�س فهما لق�ضية الفيلم
املركبة التي تتحدث عن �أثر احلرب العاملية على قاع املجتمع امل�رصي من خالل �شخو�ص ال
متلك �إال االنتحار ال�صامت يف انتظار انفراج الأزمة .
احلل ال يبدو ورديا ولكنه حل منطقي لكل ما ن�سجته املبدعتني من و�ضع يعك�س �أزمة
عاملية وحملية و�أزمات الب�رش ال�شخ�صية اختاروا اال�ستغناء عن الرثوات والبقاء ك�شحاذين
ميلكون نبال داخليا رغم الي�أ�س .
الذوق اخلا�ص للفيلم ،النربة الهادئة وعدم ال�رصاخ ،املو�سيقى يف مكانها فقط  ،املمثلون
من غري النجوم  ،الرتكيز على �أبطال غري مزيفون ،ال توجد ق�صور فخمة وبدل ومعارك
�سينمائية ،اجلمال ينبع من الذوق حتى يف بيت الدعارة ،ال �سوقية يف الألفاظ وال جن�س
مبا�رش ولكن تعبري مكتوم وقوي عن كافة الأ�شياء ال�سيا�سة والكبت اجلن�سي وكراهية
ال�رش يف العامل والنف�س الإن�سانية ،كل هذا غريب على امل�شاهد الذي تربى على �أ�سلوب
زاعق وثنائيات اخلري وال�رش ،كافة الأمناط ،غريب على من تعود على �أفالم كلها �رصاخ
وحدة و�ضجيج و�صخب ي�شرتك فيه عادة الكتابة مع الأداء التمثيلي والإخراج ،وهو غري
موجود يف “ �شحاذون ونبالء “ لل�سيدتني املبدعتني رحمة منت�رص و �أ�سماء البكري.
الفيلم �أحد �ستة �أفالم روائية طويلة قامت مبونتاجها فنانتنا املبدعة وكلها متثل عالمات
ملخرجيها و�أفالم مهمة يف قائمة �أفالم ال�سينما امل�رصية غري ال�سائدة والتي نكت�شف جمالها
كلما مرت ال�سنوات:
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يوم مر ويوم حلو – �رسقات �صيفية � ، 1988شحاذون ونبالء – البحث عن �سيد مرزوق
– املواطن م�رصي  1991و �إ�شارة مرور . 1996
خالفا ملونتاج الأفالم الوثائقية� ،آفاق ،كر�سي توت عنخ �آمون ،جيو�ش ال�شم�س ل�شادي عبد
ال�سالم وفيلم القاهرة  1830للمخرج �سمري عوف ،وفيلمي اجني وحديقة احليوان ملحمد
�شعبان .و�أفالم �أخرى البراهيم املوجي ،وها�شم النحا�س وحممد كامل القليوبي .و�آخرين
ينتمون �إىل مدار�س �سينمائية خمتلفة.
ال�سينما امل�رصية �صناعة كربى بها ور�ش متعددة وخمتلفة ،ففي ور�شة الفيلم التجريبي
ل�صاحبها �شادي عبد ال�سالم ازدهر عمل رحمة منت�رص مونتري البوزيتيف القديرة ،وبعده
ظهرت م�ساهمات متنوعة ملبدعتنا رحمة منت�رص دعما لفن ال�سينما وعالمة م�ضيئة يف
تاريخ املر�أة امل�رصية.

12

بداية العمل باألفالم التسجيلية

يف عهد ثروت عكا�شة ا�ست�شار روبريتو رو�سوليني لت�أ�سي�س م�رشوع لإنتاج �سينما
مميزة ،ف�أن�ش أ� املركز التجريبي وعني �شادي عبد ال�سالم مديرا له ،وكان باكورة �إنتاج املركز
فيلم “ القاهرة  ”1830ل�سمري عوف الذي متت �صياغته من لوحات حفر لدافيد روبرت�س،
تتحرك الكامريا على اللوحات املر�سومة يف حركة عر�ضية بان ،وحركات ر�أ�سية تلت �أب
وتلت داون ،وتثبت �أحيانا على �أجزاء من اللوحات .املو�سيقى امل�صاحبة �رشقية من الرتاث
تتغري مع لوحات لعازفني وراق�صات� .أحيانا يلج�أ املونتاج للمزج بني اللقطات �أو �إىل القطع
املبا�رش� .سي�صبح هذا الأ�سلوب منوذجا للتعامل مع اللوحات الت�شكيلية يلج�أ �إليه العديد
من خمرجي الفيلم الت�سجيلي �سواء كانوا من املركز التجريبي �أو مركز الأفالم الت�سجيلية،
و�سيتم �ضمهما معا يف املركز القومي لل�سينما الت�سجيلية وفيه �سيقدم �سمري عوف بعد
�سنوات فيلم “ م�سافر �إىل ال�شمال م�سافر �إىل اجلنوب “ مع رحمة منت�رص وقد تعاونا معا
يف �أفالم منتجة من املركز التجريبي .هناك مقولة تقول �أن الفنان مي�ضي عمره كله يف ر�سم
لوحة واحدة ،وكذا املخرج ال�سينمائي الذي يقدم تنويعات على فيلم واحد ي�شبهه ويعرب عن
روجه ،تنطبق هذه املقولة على �سمري عوف ومعه املونترية القديرة رحمة منت�رص ،املعلومات
بالفيلم مكتوبة على لقطتني عن مهند�س يعمل يف �إنقاذ �آثار معبد فيلة ،ومهند�س �آخر يبني
كباري العبور يف حرب �أكتوبر  .1973ال تعليق زاعق وال �رشح بالكلمة ،يف الفيلم املجد
لل�صورة ،واعتماد على املونتاج يف تنفيذ ر�ؤية املخرج و�إظهارها عرب ال�صورة و�رشيط
ال�صوت املكون من امل�ؤثرات ال�صوتية فقط� .أذكر و�أنا طالبة �أن عر�ض علينا الفيلم الناقد
�سمري فريد ،وبرعونة ال�شباب قمت وا�ستنكرت �أن يقوم امل�شاهد بعمل الربط بني املهند�س
يف ال�شمال واملهند�س يف اجلنوب ،وت�ساءلت �أين املعلومات؟ .وفهمت بعد ذلك �أن مدر�سة
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ال�سينما يف مركز �شادي عبد ال�سالم ال تزدحم باملعلومات املبا�رشة ،بل ترتك للمتلقي م�ساحة
لكي ي�ستقبل العمل وي�ست�شف معانيه بالت�أمل والرتكيز دون تلقينه مبعلومات حمددة ميكن
�أن يقر�أها يف مقال �صحفي.

يف فيلمي املخرج حممد �شعبان� ،إجني �أفالطون وحديقة احليوان يظهر عمل املونتاج ب�شكل
رائع مع تناول �شعبان ( تلميذ من تالمذة �شادي عبد ال�سالم) لل�شخ�صية وللمكان مبا ينقل
�إلينا روحهيما دون �ضجيج الكلمات.
تقول رحمة :فيلم “ اجني �أفالطون “ ملحمد �شعبان من �إنتاج املركز القومي لل�سينما ،وهو
من املخرجني املوهوبني يف الفيلم الت�سجيلي ،الفيلم من �أفالم ال�سرية الذاتية ،يتحدث عن
م�سرية الفنانة الت�شكيلية �إجني �أفالطون ون�ضالها� ،صور قي �أواخر �أيامها ،حني انتهينا منه
كانت بامل�ست�شفى ،فيه تناول لعملها وفرتة اعتقالها ،تناول الفن الت�شكيلي يف ال�سينما عمل
�صعب لأنه على �صناع الفيلم عدم التدخل تكنيكيا حتى ال ي�شوهون العمل .توقف املخرج
عند �أهم اللوحات يف م�سريتها ،يقوم بالتقطيع داخلها بجمال �شديد� .أظهر حبها للطبيعة
وكيف ا�ستوحت �أعمالها منها ،يف لوحاتها اجلميلة وهي بال�سجن ،ولوحة جني الربتقال،
ولوحة للبنات الفالحات وينتهي الفيلم بها جال�سة تر�سم وهن حولها .الفيلم كله هي من
حتكي فيه وهذا �أن�سب يف �أفالم ال�سرية الذاتية ،امل�ؤثرات كانت مهمة جدا بهذا الفيلم ،ركبها
م�ساعدي ماجد حب�شي� ،ألف املو�سيقى �أحمد ال�صعيدي� ،ألف لكل لوحة تيمة مو�سيقية
معينة ،الفيلم �أعطى �صورة عن الفنانة وعن م�سريتها من خالل لوحاتها .خالفا لبع�ض
�أفالم يقدمها �صناعها دون �إح�سا�س بهذا الفن الراقي ،بان ميني وبان �شمال ،الإح�سا�س بالفن
هو ما مييز جمموعة تالمذة �شادي ،ينعك�س يف �أعمالهم حبهم للفنون وتقديرهم لها .حممد
�شعبان خمرج متميز� ،إيقاعه جميل وال�صورة عنده مهمة كما �سمريعوف ،قمت مبونتاج
�أغلب �أفالمه.
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آفاق 1969

توثيق لأن�شطة وزارة الثقافة والبداية مع �أتيلية الفنان ح�سن �سليمان ،وفنان ت�شكيلي �آخر
ومنهما �إىل لقطة عامة للأهرامات وترعة املريوطية حيث قرية وبها جمموعة �أطفال يزورون
مكتبة عامة ي�صورهم حممد �صبحي ،تلتقط كامريا �شادي �آيات قر�آنية كلوحة فنية باخلط
العربي اجلميل .ومنها �إىل �ساحة جامع ،وبعده ن�سمع مو�شح مال الكا�سات على �صورة
حللي ف�ضية وو�شاح ملون ومنه �إىل فرقة املو�سيقى العربية تكمل �أداء املو�شح .قطع على
م�صور على الكامريا ي�صور عر�ض منفرد لفنان باليه وخلف خلفية فنية مر�سومة .ومنه
�إىل متثال بالإ�سكندرية ومنازل قدمية مهدمة ،وقطع على جزء يطول من م�رسحية هاملت
وم�شهد مواجهته لأمه .العر�ض ملحمد �صبحي الذي كان �شادي يعده لي�ؤدي دور �إخناتون
يف الفيلم الذي مل يتم �إنتاجه  .بعد هاملت يتم االنتقال �إىل خان اخلليلي والنحا�سني واخليامية
وفناين الأرابي�سك ومنه �إىل نوافذ الأرابي�سك ،اخل�شب املحفور يدويا ،وكالة الغوري حيث
مرا�سم الفنانني وال�صورة تتوقف عند الزجاج املع�شق� ،ساحة جامع كبري وجمموعة الأطفال
مع مر�شد ي�رشح لهم عمارة امل�سجد دون �أن ن�سمع �رشحه .ت�سبق مو�سيقى قانون ثم لقطات
قريبة للعزف على القانون والعود� ،أتيليه الفنانني وقد توقفت املو�سيقى ون�شاهد �شادي
يعر�ض لوحة على فنان ،اللوحة بها زجاج مربعات ومنه �إىل �شباك م�شابه ،االنتقاالت تعتمد
على الت�سليم من �صوت يعرب عن �آلة �أو ميهد مل�شهد وكلها تن�ساب دون احتياج لتعليق
�شارح .ومن لقطة �شادي وم�ساعده �إىل عازف �أورك�سرتايل ي�سبق ال�صوت ال�صورة ،وعودة
�إىل متاثيل �صغرية ت�صور على خلفية من رمال ،لقطة لفريق الفيلم يركب �سيارته ومعهم
الكامريا وتنزل الترتات� ،أملح ترت خمرج ثان عاطف البكري ،مونتاج رحمة منت�رص .هذا الفيلم
كان يتم العمل به يف ور�شة الفيلم التجريبي ل�صاحبها �شادي عبد ال�سالم ،ح�صنا منيعا ال
يدخله �إال من يختارهم من مريدين� ،سيقدم الحقا كل منهم فيلما �أو عدة �أفالم تعمل على
مونتاجها رحمة منت�رص ،مونترية �أوىل مف�ضلة لدى �شادي عبد ال�سالم وتالمذته.
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جيوش الشمس 1973

مع �سماع لقطات على خلفية زرقاء ثم �صوت حمارب يقول ،ياريت كل واحد كان يقدر
ي�شوف منظر العبور واحنا معديني ،مركبات تعرب يف �ضباب الدخان ،جمموعة لقطات
تلخ�ص العبور ،وقطع على كتابة ون�سمع معها ما قيل يف راديو �إ�رسائيل�( ،سنحول نهاركم
�إىل �سواد �..سن�سحق عظامكم )، ..مزج بني كتابات يف �صحف �أجنبية ولقطات معارك،
جندي يعرب على مركبة ينظر �إىل الكامريا يف �سعادة ،ومن كوبري فوق القناة �إىل ممر
حمفور ت�سري داخله املركبات .وتلخي�ص لتفا�صيل حتركات ،ثم قطع على مرا�سلني �أجانب،
�أحدهم ي�صور لقاء مع جندي م�رصي .لقطات من بقايا �آالت ع�سكرية حمطمة ،ن�سمع
�صوت جندي يحكي� ،شايفني املدافع دي� ،شيبونا بيها � 3سنني ،من  1969يبنوا بيوت
�أ�سمنت و�شغالني �رضب ،تعر�ض ال�صورة املدافع حمطمة ومتوقفة عن العمل .ثم نادية
لطفي مع جرحى احلرب ،ميلي عليها جندي خطابا لأمه وهي تكتب .حديث اجلندي الذي
ث�أر ملقتل �أخيه الذي ا�ست�شهد يف حرب  ،67نادية لطفي حتاور جنودا يف حديقة امل�ست�شفى،
ت�س�أل جريح عن حلظة العبور ،فيحكي ،املدفع اللي كان مفرو�ض ي�شيلوه ثالثة كان واحد
ب�س ي�شيلوه لوحده ويعرب بيه ،ويكمل �آخر كنا بنح�س �إننا بنعمل عمل كبري .لقطات
خلراطيم مياه ت�سقط ال�ساتر الرتابي .ولقطة مقربة جلندي يحكي� ،أ�صبت دبابة وقعدت �أدور
على الثانية راحت فني؟ وتعليق من جندي �آخر ،الإميان ده مزروع يف دماغ امل�رصي  .لقطة
جلنود راكعني يف �سيناء ون�سمع مكربات العيد على لقطات �شجر امل�ست�شفى ،ال يوجد
يف �أ�سلوب �شادي عبد ال�سالم وال من يعملون معه ،ربط �رشطي بني ال�صورة وال�صوت،
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فتكبريات العيد ال ت�صاحب بال�رضورة �صورة امل�صلني ،بل �شجر امل�ست�شفى بعد �أن حتدث
اجلندي عن العيد .وي�أتي م�شهد النهاية مع معر�ض مقتنيات احلرب الذي �أقيم ب�ساحة الأوبرا
احلالية ،يركز �شادي على جمموعة الأطفال وك�أنها رحلة مدر�سية لغنائم احلرب ،ولقطات
مل�رصيني �أ�صليني ،فالحي م�رص وال�صعايدة ،وكما �صور جنوده يف لقطات قريبة ،ي�صور
زوار املعر�ض يف لقطات قريبة ،وعلى �صورهم مو�سيقى مزمار �شعبي .فيلم “ جيو�ش
ال�شم�س” دكيو دراما به ح�س الفيلم الروائي ،يركز على اجلنود الأبطال معربا عن فرحتهم
بالعبور ،وعلى ح�ضور النجمة نادية لطفي وهي تقوم بدورها الوطني.
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تقول رحمة عن مرحلة األفالم التسجيلية

�أحب العمل فيها جدا ،بعد البعثة كنت ا�ستفدت منها جتربة متابعة املتاحف والعرو�ض
ال�سينمائية ،كنت �سافرت مع �شادي لعر�ض فيلم املومياء مبهرجان لندن ،وتعرفت يف هذه
الفرتة على حممد خان كان ما زال هاوي �سينما ،وعندما عدت �أكملت مع كمال �أبو العال
مونتاج لفيلم �آفاق ( يوثق لأن�شطة وزارة الثقافة من خالل فنانيها و�أن�شطتها على طريقة
�شادي اعتمادا على ال�صورة دون التعليق ال�شارح) كانت باندات ال�صوت قد �ضاعت،
و�أ�ضاف �شادي م�شاهد ت�صوير حلريق الأوبرا ،ف�أكملت العمل كمونترية وكتب ا�سمينا على
الترتات معا .وبعد �آفاق  1969قمت مبونتاج فيلم �سمري عوف “م�سافر �إىل ال�شمال م�سافر
�إىل اجلنوب” ومعه فيلم “ جيو�ش ال�شم�س “ ل�شادي ،الذي كنت مرعوبة من العمل معه
فهو �أكرب �سنا و�أكرث خربة وثقافة ،وكان يغار حني يجدين مركزة يف عملي مع �سمري
عوف ،كانت باندات ال�صوت كثرية جدا يف “جيو�ش ال�شم�س” حتمل م�ساعدي �أحمد داوود
تركيبها فهو �أمهر مني تكنيكيا .يف هذه الفرتة �أي�ضا قمت مبونتاج فيلم من �إخراج �إبراهيم
املوجي” القاهرة كما مل يرها �أحد” �إنتاج خليل �شوقي .وفيلمه عن الرق�ص ال�شعبي ،يعرب
عن ر�سالة الدكتوراة لفنانة الباليه ماجدة �صالح ،يوثق العمل كل الرق�صات ال�شعبية من
الإ�سكندرية حتى �أ�سوان .ثم طلب د .قدري رئي�س هيئة الآثار توثيق �أفالم عن الأثار،
فكون �شادي مع �صالح مرعي �رشكة لإنتاج هذه الأفالم ولكنهم �أفل�سوا لقلة خربتهم.
عملت املونتاج لفيلمني “ كر�سي توت عنح �آمون” و “ ما قبل الأهرامات” والفيلم الثالث
“رم�سي�س الثاين” قام عادل منري بعمل املونتاج له ،حني ك�رست رجلي وكانت يف اجلب�س
لفرتة� .صورت الأفالم بخام  16مللي ومل تكن معاملنا متطورة يف التعامل مع خام ال.16
كتب �شادي جزء درامي عن طفل �سافر �أبوه وقام عمه ،حممود مربوك ،الذي �صور عملية
ترميم الكر�سي با�صطحابه �إىل املتحف .كان هدف �شادي �أن يعرف الأطفال وال�شباب تاريخ
ما�ضيهم لينطلقوا �إىل امل�ستقبل .كتب الفيلم بالعامية على عك�س “املومياء” و”الفالح
الف�صيح” ،اختار الطفل هيثم الذي ي�شبه توت عنخ �آمون بوجهه امل�رصي ،وظل البطء
والتمهل �سمة ل�شادي معتمدا على اللقطات الطويلة املركبة� .ألف املو�سيقى امل�صاحبة جورج
كازازيان ،كنت �أخرج من املعهد و�أذهب �إىل جممع املونتاج �أعمل على موفيوال عادل منري،
و�أ�ستعري الرب�س ( جهاز القطع والل�صق) الذي يخ�صه ،و�أ�ستعني مب�ساعديه �أي�ضاـ وير�أ�سهم
�أحمد داود .كنا نتبادل الر�أي يف عملينا� ،أتذكر بعدما �أنهيت مونتاج “اجني �أفالطون” ملحمد
�شعبان ،وجده طويال واخت�رصت الفيلم بناء على ن�صيحته و�أعدت املك�ساج ،قيل يل ،لي�س
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يف �صاحلك العمل على فيلم بعد االنتهاء منه ،ولكني قلت ما دمت �أقدر( قبل �أن يق�ص
النيجاتيف ) فلم ال !!.
�أن�ش�أت احلكومة مركز الأفالم الت�سجيلية عام  1966عمل به الرواد �سعد ندمي و�صالح
التهامي .خلق هذا املركز جيال من ال�سينمائيني بع�ضهم �أكمل طريق الرواد والبع�ض الآخر
حتول �إىل الروائي .هذا املركز خرج �أجيال كثرية منهم ها�شم النحا�س وف�ؤاد التهامي و�أحمد
را�شد قدموا �أعمالهم وركزوا بنوع الفيلم الت�سجيلي ،و�أي�ضا داود عبد ال�سيد وخريي ب�شارة
وعاطف الطيب ،قدموا �أعماال مثلت جذور الإبداع لديهم قبل تقدميهم لأعمالهم الروائية
الطويلة .جمموعة مركز الأفالم الت�سجيلية مدر�سة تقليدية ،تتبع املدر�سة الإجنليزية،
جرير�سون  ،يحفل فيها الفيلم باملعلومات والتعليق .ثم �أن�ش�أ د .ثروت عكا�شة مركز الفيلم
التجريبي عام � ،أداره �شادي عبد ال�سالم وتتلمذ على يديه جمموعة من ال�سينمائيني �أهمهم
�سمري عوف وحممد �شعبان وابراهيم املوجي � ،1969 .أنتج املركز �أفالم ل�سمري عوف قمت
بعمل املونتاج لها وكنت مع جمموعة �شادي  ،القاهرة  ،1830ل�ؤل�ؤة النيل و�آفاق،1969
كما قمت مبونتاج �أفالم �شادي الت�سجيلية ومنها “جيو�ش ال�شم�س”� .أجد يف العمل بالأفالم
الت�سجيلية متعة �أكرب يف التكوين والرتكيب ،ميتلك فيها املونتري م�سئولية �أحلى وحرية يف
ت�شكيل الفيلم كما يريد .يف عملي باملركز التجريبي قمت مبونتاج فيلم “ ادفو” البراهيم
املوجي ،عن قرية ادفو حيث كان لدى �شادي عبد ال�سالم فكرة م�رشوع لتوثيق القرى
امل�رصية بتوثيقها فيلميا .من �أعمايل الت�سجيلية جتربة فيلم حممد بيومي للمخرج حممد
كامل القليوبي ،مدته �ساعتني ،يف اختالف عن �أغلب الأفالم الت�سجيلية عندنا ومنها بني
ع�رش دقائق و�أربعني دقيقة على الأكرث .على م�ستوى العامل تغريت الأطوال و�أ�صبحت
الأفالم الوثائقية تناق�ش ق�ضايا كربى ومب�ساحة زمنية عري�ضة.
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عن القليوبي وبحثه الفيلمي “ بيومي “

اليوم  15ابريل � 2022س�أحتدث عن الفيلم الت�سجيلي الطويل  ،حني �أجنزته ومل يكن نوع
الفيلم الت�سجيلي معروفا يف م�رص ،ولكن حاليا يوجد عدد كبري منها يف العامل وم�رص.
�أ�ستمتع بالعمل بها وامل�شاركة فيها� .أحتدث .عن فيلم حممد بيومي �إخراج د .حممد كامل
القليوبي ،املخرج والباحث وال�صديق وهو من �أهم الأ�ساتذة اللي در�سوا يف معهد ال�سينما
وهو الذي كون ق�سم ال�سيناريو وبذل فيه جهدا وتخرج منه عدد من كتاب ال�سيناريو
اجليدين ،منهم ثناء ها�شم ،وفدوى ياقوت ،و�أ�رشف حممد ،و�أ�رشف راجح وو�سام �سليمان.
بعدما عاد من بعثة �إىل معهد ال�سينما مبو�سكو ،فيجيك ،وخريج الق�سم املخ�صو�ص من
معهد ال�سينما لدينا ،الدرا�سة به كانت لعامني فقط ،وم�رشوع تخرجه كان من امل�رشوعات
املتميزة .تقدم القليوبي لعمل فيلم عن حممد بيومي وتقدم به �إىل التلفزيون ،ولكن علي
بدرخان وكان م�سئوال عن �إنتاج الأفالم باملركز القومي لل�سينما مت�سك ب�أن ينتج يف املركز.
عمل القليوبي يف الفيلم كباحث� ،أثناء عمله كل مرة يكت�شف �شيء ،فيحدثني ،يا رحمة
وجدت ا�ستديو يف طنطا ،رحمة وجدت ا�ستديو يف �شربا وهكذا�..أول ما يكت�شف �شيء
ي�صوره .ومن �ضمن �أبحاثه ذهب �إىل ابنة بيومي يف ا�سكندرية و�سجل معها ومن �ضمن
ما قالته له �أن لديها علب �أفالم يف خمزن وال تعرف ماذا بها� ،أعطته العلب يف يديه� ،شعر
بال�سعادة و�أح�رض العلب �إىل القاهرة ،وجد بها نيجاتيف لأفالم بيومي ،توا�صل مع د .فوزي
فهمي رئي�س الأكادميية وقتها فتحم�س لرتميم هذه الأ�صول .كلفت بفح�ص هذه ال�رشائط
وقمت بذلك يف ا�ستديو نحا�س عند خبري املعامل ح�سن يو�سف ،راجعت ما بداخل العلب
ورممت ما يحتاج منها �إىل ترميم .كانت نيجاتيف قدمي من نرتات الف�ضة قابل لال�شتعال ،
عملنا منه نيجاتيف جديد ،وبد�أ القليوبي يف ا�ستكمال بحثه ،وتكملة ت�صوير الفيلم� .صور
اال�ستديوهات التي �أن�شئت �أيام بيومي ،ا�ستديو طنطا ،وا�ستديو �شارع �شوكوالين يف
�شربا� ،صور مع زوجة بيومي ،ومع ابنته ،و�أ�صدقائه� .صور حتى مدفن بيومي و�أ�ضاف
�شهادة الوفاة .فرتة العمل بالفيلم كانت ممتعة ،وتعرفت على القليوبي ك�صديق ،كنا نتناق�ش
ونتجادل ،كل ما �أنفذ مرحلة �أخربه عنها وكان ي�سمع .الفيلم معتمد على املقابالت ،بد�أنا
باللقاء مع زوجته� ،سيدة تاخد القلب توفت �أثناء عمل الفيلم ،وظف القليوبي هذه اللقاءات
توظيفا جيدا جدا ،وكانت مادة ثرية كونها من الردود على �أ�سئلته الذكية� ،ضمنا الفيلم
�أغلب اللقاءات ،مل يكن هناك مواد حذفت .يعادة يبنى الفيلم الت�سجيلي مما نحتاجه فقط
من املادة امل�صورة .قمت مبونتاج عدد من الأفالم الت�سجيلية بدون تعليق ولكن فيلم “
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حممد بيومي” يتناول �أحداثا تاريخية و�سرية ذاتية لل�شخ�صية ،فتطلب ذلك وجود تعليق مع
اللقاءات .توظيف العنا�رص ال�سينمائية يتم ح�سب االحتياج �إليها .جل�أ القليوبي �إىل التعليق
ب�صوت مقدمة الربامج ال�شهرية درية �رشف الدين ،والنجم حممود ي�س .التعليق كتب مبهارة
القليوبي يف الكتابة .ا�ستغرق العمل يف الفيلم فرتة طويلة .بالن�سبة يل مريت بفرتة تخبط
بعد وفاة �شادي عبد ال�سالم وبعد توقف مركز الفيلم التجريبي ،منتجت بع�ض الأفالم غري
اجليدة من نوعية �أفالم ال تعطي قيمة للقطات� .إىل �أن وجدت نف�سي مرة ثانية يف العمل مع
ي�رسي ن�رص الله ،وداود وخريي والقليوبي يف بحثه الطويل هذا .عملنا يف الفيلم فرتة طويلة
يف تقليبه و�إعادة بنائه ،القليوبي كان حافظ الفيلم ،وي�سمعه كطالب جمتهد� ،ضمنا �أجزاء
�أفالم حممد بيومي ال�صامتة التي مت جتديدها .تتخلل اللقاءات ومواقع اال�ستديوهات .حممد
بيومي �شخ�صية غنية ومتعددة املواهب ،كان ي�صنع �أثاث ،وي�صور وله �أن�شطة متنوعة،
بالفيلم وبالكتاب الذي كتبه القليوبي و�أثبت فيه �أن بيومي هو رائد ال�سينما امل�رصية (
ولي�س حممد كرمي) ب�أفالمه الروائية الق�صرية مثل “ بر�سوم يبحث عن وظيفة” و�أفالمه
الت�سجيلية مثل “ ا�ستقبال �سعد زغلول بعد عودته من املنفى”  .تخوفنا من طول الفيلم
ونظمنا عر�ضا لن�سخة العمل ح�رضه عدد كبري من �أ�صدقائه ومنهم الناقد �سمري فريد،
و�صالح مرعي ،مل يجدوا م�شكلة يف طول الفيلم املختلف عن الأفالم املنتجة يف م�رص،
بلغ مدة عر�ضه �ساعتني .ت�شجعنا و�أجرينا ت�صليحات يف الفيلم �إىل �أن و�صلنا به �إىل �شكله
النهائي .عاونني يف الفيلم �أحمد داوود كم�ساعد وكونا الفيلم بال�شكل اجلميل الذي انتهى
�إليه الفيلم .قبل تركيب املو�سيقى وكان د .خمتار عبد اجلواد رئي�س املركز القومي لل�سينما
وجاء مهرجان الإ�سماعيلية وقرروا �أن ي�شارك الفيلم به .طلبوا ت�سجيل املو�سيقى وعمل
املك�ساج ب�رسعة ليلحق املهرجان ،ولكني رف�ضت وقلت �أن م�ؤلف املو�سيقى يجب �أن ي�أخذ
وقته كما �أخذنا نحن وقتنا يف البحث واملونتاج� .أ�رصيت �أن يح�صل راجح داود على وقته
لت�أليف مو�سيقى الفيلم و�ضحيت مب�شاركة الفيلم يف دورة مهرجان ا�سماعيلية يف العام.
�ألف راجح داود مو�سيقى جميلة جدا لأفالم حممد بيومي ال�صامتة� ،أحببتها كثريا ،وهي
من مو�سيقاه املف�ضلة ي�ضمنها يف عرو�ضه املو�سيقية ،ت�شبه املو�سيقى التي كانت تعزف
مع الأفالم ال�صامتة� .أخذ وقته وعاد باملو�سيقى وقمنا برتكيبها على ال�صورة ،يل عدة
ويح�رض ت�صورا كامال للفيلم ،نركب املو�سيقى معا
جتارب مع راجح داود يقر أ� ال�سيناريو ُ
و�أقوم بتعديل ال�صور معها� ،أحيانا نبدل قطعة مو�سيقة م�ؤلفة جلزء ما بقطعة �أخرى ،راجح
داوود من �أهم م�ؤلفي مو�سيقى الأفالم عملت معه يف �أفالم“ ،البحث عن �سيد مرزوق”
و”بيومي” ويف �أكرث من جتربة .العناية ب�رشيط ال�صوت متعتي الكبرية ،ال�صديق �أحمد
متويل كان يداعبني ،انت بتعملي �رشيط ال�صوت �أح�سن مني .قام جمدي كامل بعمل
املك�ساج و�شارك الفيلم مهرجان ا�سماعيلية ال�سنة التالية وح�صل على جائزة مهمة من
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املهرجان ،لف الفيلم العامل وح�صل على جوائز كثرية.
�أعترب �أن كل فيلم من �أفالمي مرحلة من حياتي ،وخا�صة �أفالمي الت�سجيلية ،كل فيلم ي�أخذ
فرتة من تفكريي بني �ستة �أ�شهر وعام كامل ،ب�سبب قلة �أعمايل ،فطبيعة اختياراتي بعيدة
عن الأفالم التجارية وعن الإعالنات التي ُيطلب االنتهاء منها ب�رسعة ،ومل �أك�سب فلو�س
من مهنتي .ف�أجور العمل يف الأفالم الت�سجيلية �ضعيفة� .أخجل �أحيانا من بع�ض الأفالم
ال�سيئة التي عملت لها املونتاج ومل �أر�ض عنها بعد االنتهاء منها.
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قالت عن فيلم آفاق 1996

�أخرجه �صالع مرعي ،كان الوزير فاروق ح�سني قد كلف النحات �آدم حنني ب�إن�شاء �سمبوزيوم
النحت الدويل ب�أ�سوان عام  ،1995بعد عودة حنني من فرن�سا التي كان مقيما بها ،عاد وعمل يف
ال�سمبوزيوم ،وكلف �صالح مرعي بتوثيق ال�سمبوزيوم يف فيلم ت�سجيلي .عاي�ش مرعي الفنانني
واقرتب من طريقة عملهم ،و�أقام �صداقات معهم وهذه نقطة مهمة جدا بالن�سبة لل�شغل ،وبد�أ يف
الت�صوير عرب مقابالت مع �أغلب الفنانني يف هذه الدورة ،مظهرا مراحل عملهم ،ومقابلة مع الفنان
�آدم حنني امل�رشف على ال�سمبوزيوم ،الت�صوير من الداخل �أ�شعرنا بقيمة الأعمال النحتية التي قاموا
بها ،ومت توثيق عملية �إن�شاء متحف مفتوح يف منطقة خا�صة ب�أ�سوان ،تعر�ض فيها نتاج ال�سمبوزيزم.
وكان هذا م�شهد النهاية يف الفيلم با�ستعرا�ض الأعمال التي باملتحف املفتوح مب�صاحبة مو�سيقى
م�ؤلفة لراجح داوود� ،صالح مرعي طلب مني عمل املونتاج ،وكان �أول عمل بعدما تركنا املوفيوال
على الأجهزة احلديثة ب�رشكة الإك�سري التي كانت من �أول ال�رشكات التي بد�أت املونتاج غري اخلطي
( النان لينيري) كنت متخوفة من �أمرين ،الأول العمل على الأجهزة الأ�رسع مني يف التفكري ،والأمر
الثاين العمل مع زوجي �صالح مرعي ،كنت خائفة �أن نتعارك بالإ�ضافة �إىل �أن ابني �أحمد كان
يف بكاليوريو�س هند�سة بكليته وكنت �س�أن�شغل معه .خ�شيت �أال يكفي الوقت للعمل فا�ستعنت
بالزميلة وال�صديقة واالبنة داليا النا�رص وكانت مع من بد�أوا العمل ب�رشكة الإك�سري .برت�شيح منى
كن منى ربيع ورباب عبد اللطيف وداليا النا�رصتعملن على الأجهزة احلديثة بدال من املوفيوال.
جتربة العمل على الأجهزة كانت �صعبة تكنيكيا و�أحيانا كانت بع�ض املواد تختفي ومرعي يكتئب.
�صعوبات جتاوزناها �أنا وداليا بتفاهمنا معا ،وخرجت النتيجة جيدة مع املو�سيقى امل�صاحبة لراجح
داوود .مل نتعارك كثريا �أنا و�صالح مرعي وكانت النتيجة مر�ضية للجميع .يف البداية كنا نقاوم
العمل على الأجهزة احلديثة لتعودنا على املوفيوال .التي كان التنفيذ عليها يتطلب وقتا على عك�س
الأجهزة ال�رسيعة ،وتدريجيا تعودنا عليها ،و�أ�صبح يف الإمكان عمل مونتاج للم�شهد ب�أكرث من
طريقة ويتم االختيار بينها .بت�سهيالت كثرية ،ف�أي م�ؤثر ب�رصي يتم تنفيذه وم�شاهدة النتيجة
مبا�رشة .حتى ن�سينا العمل على املوفيوال .تدربت على هذه الأجهزة مع الفتيات ولكنهن كن �أ�رسع
مني يف التعلم ،وكنت �أعمل مع �أوبريتور ولي�س بيدي ،وتطلب ذلك وقتا للتعود عليها .عملت فيلم
“ �آفاق  “ 1996مع داليا النا�رص ،وبعد ذلك فيلم للمخرجة �سهام الديب “ القاهرة الأم والوطن “
عملت فيه معي رباب عبد اللطيف .وكلهن من تالمذتي.
(“ �آفاق  ”1996عن �سمبوزيوم �أ�سوان للنحت ،عمل �صالح مرعي يف املعار�ض واملتاحف ،والإخراج
الفني للأفالم ال�سينمائية كما عمل يف مهرجان ا�سماعيلية مع علي �أبو �شادي ويف �سمبوزيوم
�أ�سوان الدويل ،وهذه كانت جتربته الوحيدة يف الإخراج).
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عن فيلم «عالم شادي عبد السالم»
إخراج نبيهة لطفي 2015

قمت مبونتاج فيلم نبيهة لطفي الأخري» �شادي عبد ال�سالم» مع �أمنية د�سوقي وكانت يف
منتهى االلتزام .هناك مقابلة يف بداية الفيلم مع �أخت �شادي ،وعن ذكرياتها معه وكانت
قريبة منه جدا ،تناولنا مراحل من عمله ،و�أهم فقرة كانت ت�صوير معر�ضه يف مكتبة
الإ�سكندرية ،التي �صورها حم�سن �أحمد بجمال �شديد ،ويف الفيلم لقائني مع �أن�سي �أبو
�سيف ومع حممود مربوك ،وم�شهد مهم لت�صوير لوحات فيلم اخناتون (الذي مل ينفذ)
والفيلم بالن�سبة يل يعترب وثيقة مهمة عن �شادي عبد ال�سالم .الذي ي�ستحق عدة �أفالم عنه،
و�أي جتربة تكون مهمة ووثيقة باقية.
وهنا مقال نقدي عن فيلم املخرجة نبيهة لطفي عن �شادي عبد ال�سالم كتبته بعد عر�ضه.

24

شادى عبد السالم حيا وميتا

�أن�سي �أبو �سيف ي�رشح لوحات فيلم اخناتون

حني كنت طالبة مازلت باملعهد العاىل لل�سينما  ،كنا نحج �إىل مركز الفيلم التجريبى حيث
ال�سيد املهيب �شادى عبد ال�سالم .يطلق قف�شاته �سخرية من ال�سينما امل�رصية ال�سائدة ومنا
نحن تالميذ ال�سينما املحبني له ولفالحه الف�صيح ولعمله الطويل الأوحد « يوم �أن حت�صى
ال�سنني» املومياء  .ذات مرة كانت نبيهة لطفى حا�رضة وظل يتبادل معها القف�شات وكانت
قد �ساعدت فى �إخراج فيلم فى ال�سينما امل�رصية و�شاركت رفيق ال�صبان فى كتابته .نبيهة
و�شادى مبحبة و�صداقة اندجما فى الدعابة غري �شاعرين بنا� .صورة نبيهة لطفى مع �شادى
ظلت فى ذاكرتى تر�سم ملمحا �أ�سا�سيا لها ،نبيهة لطفى التى ال تعمل �إال فى جو من
احلميمية واملحبة  ،حني ا�شتد التعب ب�شادى ودخل مراحل مر�ضه الأخري كانت تالزمه كفرد
من العائلة  ،ت�صحبها نادية لطفى التى قدمها �شادى فى دور ق�صري م�ؤثر فى املومياء.
حلمت نبيهة دوما بتقدمي فيلم عن �شادى وظل حلمها يراودها وننتظره نحن �أن يتحقق.
ول�سنوات ثالث خططت و�صورت وجمعت مواد وحتدثت عن الفيلم �أكرث مما عملت عليه.
يتعاقب على املركز القومى لل�سينما الر�ؤ�ساء وتتبدل الظروف ،ت�سافر نبيهة وتن�شغل ب�أمور
�أخرى ،والأهم �أن �صالح مرعى رفيق امل�شوار قد رحل �أي�ضا ،وكان وجوده فى فيلم نبيهة
وبجوارها عامال هاما لإمتام الفيلم ،تتعاون نبيهة  لطفى مع رحمة منت�رص واحدة من فريق
�شادى فى مونتاج الفيلم وت�صور مع �أن�سي �أبو �سيف تو�أم �صالح مرعى وزميله فى تنفيذ
العمل الكبري «�أخناتون» ذلك العمل املجه�ض والذى مل يكتمل ل�شادى عبد ال�سالم .كتب
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ال�سيناريو تف�صيال ور�سم اال�سكت�شات التح�ضريية بكل تفا�صيلها .
فى فيلم نبيهة لطفى يحكى لنا �أن�سي �أبو �سيف تف�صيال عن «اخناتون» وق�صة �إنتاجه بادئا
با�ستعرا�ض �أوراق ت�آكلت وهى تنتظر فر�صة التنفيذ ،يحفظ �أن�سي ال�سيناريو عن ظهر
قلب ،ي�رشح ون�شاهد خلفه حوائط ر�سمت وتيجان نحتت وتفا�صيل للفيلم الذى يكمل فيه
�شادى عبد ال�سالم ر�ؤيته عن م�رص القدمية وعظمتها .يحكى فنان املناظر �أن�سي �أبو �سيف
ب�أ�سى وينتهي �إىل هزمية �أخناتون وديانته اجلديدة وتوىل القائد احلربي حور حمب حكم
البالد بدعم من كهنة �آمون .وال ينهى �شادى فيلمه قبل �أن يركز على فالح يزرع �أر�ضه
ل قر�ص ال�شم�س� ،آتون رب اخناتون �شا�شة النهاية .يفتح باب وتظهر
وتتحرك الكامريا ليم أ
وراءه مناذج منفذة لتخطيطات �شادى عبد ال�سالم لفيلم اخناتون ،وي�رشح مهند�س الديكور
حممود مربوك عن الإجادة التامة ل�شادى وعن ر�ؤيته التى ال ميلك �أحد تغيريها ،ت�صوير
حم�سن �أحمد للم�شهد يظهر �سيطرة اللون الذهبى على ال�صورة والكامريا ت�ستعر�ض ما مت
تنفيذه� ،صورة مبهرة تنقل �إلينا الأ�سى لعدم تنفيذ عمل �شادى الكبري» اخناتون» .وينتهى
كالم مربوك ب�أنه يجب �أن تعر�ض هذه النماذج فى معر�ض دائم ،و�أنه ال �أحد ميكنه �أن ينفذ
ر�ؤية �شادى مهما كان ال�سيناريو الذى تركه ُمف�صال ومهما كانت درجة اقرتاب �أى فرد
منه� ،إنه عامل �شادى عبد ال�سالم غري املكتمل والذى ينبغى �أن يبقى هكذا بغري اكتمال
لنظل نبحث عن �أ�سباب عدم �إنتاج الفيلم فى ع�رص الرئي�س امل�ؤمن �أنور ال�سادات ومن
تاله الرئي�س املخلوع ح�سنى مبارك ،ونتذكر فقط �أنه فى عهد جمال عبد النا�رص وثروت
عكا�شة �أمكن ل�شادى �أن يحقق فيلمه « يوم �أن حت�صى ال�سنني» الذى ينتقد فيه عي�شنا على
نهب تراث الأجداد عرب ال�س�ؤال « هل هذا عي�شنا!» الذى ي�ستنكر فيه الوريث طريقة عي�ش
�أبيه و�أعمامه.

د .حممود
مربوك منفذ
اك�س�سوارات
اخناتون

تنت�رص نبيهة لر�أى حممود مربوك وت�صلنا ر�سالتها وا�ضحة بال لب�س ،كفاكم عبثا برتاث
26

�شادى واتركوه هكذا بغري اكتمال ،علنا ن�سعى لتغيري املناخ الذى يحيط باملبدعني احلقيقني
وي�صيبهم بح�رسة ت�سلمهم لالكتئاب واملر�ض ثم املوت قبل �أن يحققوا �أحالمهم .مبجرد
ظهور �أن�سي �أبو �سيف ومن بعده حممود مربوك �أ�شعر �أن هذا هو �شادى عبد ال�سالم حيا
خالدا مازال يعي�ش بيننا بعمله و�إبداعه .بينما م�ضى اجلزء الأول من الفيلم معربا عن �شادى
عبد ال�سالم الذى مات ،من خالل ما ترويه �أخته مهيبة التى مل ت�أخذ من الأخ �سوى �إيقاعه
الهاديء ،حتكى وهى جال�سة على كر�سي ذكرياتها مع الأخ وعالقة والده ووالدته به،
حتكى عن الراحل �شادى عبد ال�سالم الذى مات« .عامل �شادى عبد ال�سالم» العمل الأخري
لنبيهة لطفى يعك�س انق�ساما حادا بني �شادى عبد ال�سالم امليت وعلينا �أن ن�أ�سى له .و�شادى
عبد ال�سالم احلي اخلالد كما عك�سه لنا حديث �أن�سي �أبو �سيف  ،وحممود مربوك اللذان نفذا
ت�صميمات �شادى باحرتام تام وب�إدراك �أنها ر�ؤيته املتفردة التى ال ي�ضاهيه فيها �أحد.
عر�ض الفيلم الثالثاء  31مار�س  2015عر�ضا �أول بقاعة ثروت عكا�شة فى ح�ضور
خمرجته و�صاحبة الر�ؤية له نبيهة لطفى ،وفريق عمل الفيلم مدير الت�صوير حم�سن �أحمد،
املونترية رحمة منت�رص ،وم�ؤلف املو�سيقى خالد �شكرى ،ومهند�س ال�صوت جميل عزيز،
وبالطبع رئي�س املركز القومى لل�سينما د .وليد �سيف وعدد كبري من �أ�صدقاء زمالء املخرجة
الكبرية �صاحبة الر�ؤية واملقلة فى عملها ،ح�رض على الغزوىل وها�شم النحا�س ،فريال كامل،
وجمال قا�سم ،و�أحمد ف�ؤاد دروي�ش الذى قدم ر�ؤيته النقدية عن الفيلم وذكر ب�أنه وجده
فيلمان ولي�س فيلما واحدا واتفق معه عدد من احل�ضور من النقاد ،واتفق اجلميع على �أهمية
الفيلم واال�ستفادة منه كوثيقة وعلى �سعادتنا ب�إجناز نبيهة لطفى لفيلمها احللم عن �شادى
عبد ال�سالم.
ن�رش املقال بجريدة البوابة ثم على مدونتى اخلا�صة عام 2015

�صفاء الليثي

ال�سيدة مهيبة �أخت
�شادي عبد ال�سالم

وقبل التعرف على الأفالم الروائية الطويلة التي �أجنزتها رحمة منت�رص �أعود و�أذكركم
ونتذكر معها.
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رحمة منتصر محاربة في جبهات ثالث

تخرجت رحمة منت�رص من ق�سم مونتاج معهد ال�سينما الدفعة الثانية بعد من تخرج من
الدفعة الأوىل ،عادل منري و�أحمد متويل ،ح�صلت على دبلوم يف ال�سينما من لندن وعادت
لت�شارك يف ت�أ�سي�س ق�سم املونتاج مع املونتري الكبري �سعيد ال�شيخ والآن تعمل مدر�س
متفرغ يف ق�سم املونتاج باملعهد العايل لل�سينما .
تقول رحمة  « :تكنيكيا ا�ستفدت من �سعيد ال�شيخ وم�ساعده الأول حمي عبد اجلواد ،مل
�أ�ستمر طويال يف مهنة امل�ساعد الثاين ،هو (مرمطون) بالفعل ،كان �سمريعوف ويحي عزمي
�أ�صدقائي قد بدءوا التح�ضري للعمل كم�ساعدين مع �شادي عبد ال�سالم يف املومياء� ،شعرت
بالغرية منهم (وكنت حتجنن) �أريد �أن �أعمل معهم ،كان يحى عزمي قد ا�ضطر لدخول اجلي�ش
ومل يكمل العمل ،عملت مالحظ �سيناريو ( �سكريبت جريل) يف فيلم « املومياء « ثم عملت
يف املونتاج ،كنت موجودة يف فريق الفيلم قبل املونتري كمال �أبو العال  ،الذي ا�ستفدت
منه كثريا وعملت معه م�ساعد مونتاج �أول� ،صدره رحب وترك يل م�ساحة كبرية للعمل.
اكت�سبت مهارات تركيب �رشيط ال�صوت منه ،وللأ�سف حرمت من املراحل الأخرية حيث
�سافر �شادي ومعه كمال �أبو العال لعمل مراحل ت�شطيب الفيلم يف اخلارج  .كان فهم كمال
�أبو العال ملخرج جديد �إجنازا عظيما ،متت بيني وبينه �صداقة وعملت معه م�ساعدة يف ثالثة
�أفالم حيث �أكملت معه « الفالح الف�صيح « ثم « �آفاق « الذي كان دوري به �أكرب الن�شغال «
كمال �أبو العال « يف �أعمال �أخرى  .حدثت م�شكلة و�ضاعت �رشائط ال�صوت ف�أعيد ال�صوت
بالكامل و�أنهيت الفيلم  .انفردت بعمل « جيو�ش ال�شم�س « وكان جتربة �صعبة جدا  ،ثقافة
�شادي عبد ال�سالم وخربته لهما نوعية خا�صة  ،لي�س لديه ترتيب مراحل  ،قد يبد أ� يف العمل
يف ال�صوت يف البداية .
عملت معه بعد ذلك كل �أفالم الآثار با�ستثناء فيلم واحد قام به عادل منري الذي تربطني به
زمالة قوية ،نتبادل الآراء ب�شكل هائل ،يف �أحد الأفالم مل �أكن را�ضية عن النتيجة النهائية
 ،ا�ست�رشته قال يل « التعديل بعد الن�سخة اال�ستاندارد يهزك يف ال�سوق « ،ولكني كنت
متخل�صة من املخاوف التقليدية ،وجودي يف املعهد حماين من التكالب على ال�سوق،
تعلمت من �شادي عبد ال�سالم عدم التنازل عن امل�ستوى� ،أعدل حتى �آخر حلظة� ،أم�ضيت
حياتي م�ستمتعة يف القرب منه منذ  1969حتى وفاته يف  ،1986تعلمت منه الكثري ،ويف
املعهد �أ�شعر باحلرية� ،آخد قراراتي فلي�س يل رئي�س� ،أ�صحابي يف العمل كلهم رجال ،جمدي
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كامل ،عادل منري� ،سمري عوف ،يحى عزمي ،كامل القليوبي ،وداوود  .العمل مع ال�ستات
�أ�صعب ،كانت يل جتربة مع خمرجة ومل نت�آلف يف العمل� ،أرتاح �أكرث يف التعامل مع الرجال،
�أ�سماء البكري ال تتعامل على �أنها �ست ،لديها ثقافة رفيعة وذوق حلو ،ح�رضت �شغلها
كوي�س بن�سبة ت�صوير �أكرب قليال من املعتاد يف ال�سينما امل�رصية ،لديها تكنيك ب�سيط ،امر�أة
راقية كانت تخاطبني ر�سميا « يا مدام رحمة « م�شكلتي معها كانت يف و�صويل مت�أخرة
عن مواعيدي نظرا مل�سئولية املعهد و�أمور البيت � .أ�سماء �أحيانا ت�رص على ر�أيها� ،أنا ال �أنفذ
« القطعة « التي ال تعجبني �أجعل امل�ساعد ينفذها ،وتظل ت�ضايقني كلما �شاهدتها .
�أحمد داوود عمل معي م�ساعدا وله دور قوي ،هو �أمهر تقنيا مني� ،أمنتج و�أف�سد التزامن
(ال�سنكرون) وهو ي�صلح ما �أف�سده ،وهو �شاطر جدا يف تركيب امل�ؤثرات ال�صوتية ،حتى لو
لدي �شغل وال يعمل معي كنت �أ�ستعني به وخا�صة يف مرحلة �رشيط ال�صوت النيجاتيف
�إذا تطلب ت�صليحات .
عادل منري و�أحمد متويل �أول من عمل يف ال�سوق من خريجي املعهد ،حاربوا لكي يثبتوا
وجودهم ،يف الروائي والت�سجيلي ،كالهما كان متميزا يف عمله.عادل منري علم �أعدادا
كبرية من خريجي املعهد ،داليا النا�رص ،ومنى ربيع ،عملتا معه كم�ساعد ثان لأحمد داوود
الذي مل يتخرج من معهد ال�سينما ولكنه كان ماهرا يف حرفة املونتاج .عمل معي م�ساعدا
بداية من فيلم « جيو�ش ال�شم�س» تكنيكيا هو قوي جدا ،ميكن �أقوى مني ،عمله يف تركيب
امل�ؤثرات كان بارعا .بعد ذلك عمل كومنتري مع املخرج جمدي �أحمد علي ور�أفت امليهي (
وهو خاله) ،و�أ�سماء البكري� .أحمد متويل كان �شغله عنيف ويقهر املخرجني ويقلب الفيلم
لعلمه اجليد بالدراما ،تتلمذ على يديه نفي�سة ن�رص و�صفاء الليثي .ال ميكنني �أن �أحتدث عن
�أ�ساليب للمونتريين لأنه لي�س �إبداعا كامال ،بل عن طريقة �شغل �أو �أ�سلوب يف العمل.
عندما حتول املونتاج �إىل العمل على �أجهزة الكومبيوتر حتول من تعلم حرفة املونتاج على
املوفيوال و�أ�صبحوا مونتريين ،داليا النا�رص ومنى ربيع وخالد مرعي ،رباب عبد اللطيف،
دينا فاروق ،وائل فرج  ،دعاء فا�ضل ودعاء فتحي .مع كل دفعة تخرج يكمل يف املهنة اثنان
�أو ثالثة وهذا كاف لي�ستوعبهم �سوق العمل الذي ي�ضاف �إليه عددا من �أ�صحاب اخلربة مل
يتعلموا يف املعهد.
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األفالم الروائية الطويلة
سرقات صيفية 1988

�أتذكر جيدا مدى �إعجابي ال�شديد بالفيلم الأول لي�رسي ن�رص الله ،ي�رسي كان تقدم �إىل
معهد ال�سينما وتزاملنا لعدة �شهور �أو �أيام ،قبل �أن يقوم بحركة ا�ستعرا�ضية وي�ستقيل من
الدرا�سة قائال �أنه �شعر �أنه لن ي�ستفيد �شيئا ،يف الأيام القليلة التي كان فيها معنا ،كنا �صحبة
ومعنا حممد �شعبان الذي كان من حواري �شادي عبد ال�سالم كما التحق ي�رسي ن�رص الله
بكتاب �شيخ الفنانني �شادي الذي كان يتفاخر ب�أنه تناق�ش مع الأ�ستاذ وغري له ال�سيناريو
متاما ( كان يق�صد �سيناريو فيلم اخناتون) ،ي�رسي ن�رص الله من مواليد برج الأ�سد ،الناري
املتفاخر �ساكن الزمالك الذي يتحدث عدة لغات� .أعجبني فيلمه وخا�صة ت�سكني املمثلني
يف �أدوارهم ،وقلت له ال �أت�صور فيلمك متثله جنمات ال�سينما امل�رصية امل�شهورات ،وهو
ب�رصاحته قال �إنه مل يختار منحة البطراوي ومنى زكريا �إال لأن النجمات رف�ضوا فيلمه.
�أ�ضيف �إليهما من قامت بدور داليا حفيدة الإقطاعيات التي �أحبت عبد الله ابن الفالحني ،و�أنا
�أ�شاهد الفيلم ملحت تقاربا مع «رد قلبي» مع اختالف التفا�صيل والأ�سلوب ال�سينمائي ويف
نهاية الفيلم ،كان «رد قلبي» معرو�ضا يف منزل الأثرياء ويف مقهى الفالحني و�صيحاتهم
ترتدد ( انت من الأحرار يا علي) داخل «�رسقات �صيفية» ووجدت �أن �إعجابي بالفيلم مل
يتغري مع كل هذه ال�سنوات ،ديكوباج ي�رسي احلي وم�شاهده املتدفقة خلقت فيلما يتميز
ب�إيقاعه املت�صل وك�أنه م�شهد واحد طويل منذ كان يا�رس /ي�رسى �صبيا �صادف خطاب عبد
النا�رص للت�أميم عيد ميالده وحتى العام  1982وقد عاد من �سفرية �إىل لبنان حيث عمل
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م�صورا للحروب والنزاعات .مثلما كان املاي�سرتو حممد عبد الوهاب يوزع �أحلانه فيكتب
لكل عازف منفرد جملة حلنية ليربع يف عزفها وي�صفق له امل�ستمعون ،فعلها املخرج م�ؤلف
فيلمه عن �سريته الذاتية ،يف م�شاهد برع فيها الت�صوير وكان بطلها ،وم�شاهد للمونتاج
يظهر معها ن�سيجا مت�صال يف تناغم تام مع �رشيط ال�صوت .دائما ما ي�ستوقفني �إبداع
العمل الأول ملخرج من �صناع الفيلم لدينا ،ال �أن�سى م�شاهده ويتجدد �إعجابي به كلما
�شاهدته على مر ال�سنوات.
وحدة م�شهدية ت�سبق وفاة اجلدة:
اجلدة تزور زكية طباخة العائلة التي ت�أثرت ب�شدة التهامها ب�رسقة مل ترتكبها ،تنزل اجلدة
ومعها يا�رس ال�صبي حيث حجرات اخلدم ،تفتح باب حجرة زكية وتظهر معها يف لقطة
متو�سطة وجتل�س ،ثم لقطة قريبة لزكية ولقطة قريبة للجدة ،ثم بان ق�صري لي�صبح يا�رس
يف لقطة قريبة ،تت�سلل تيمة لعبد الوهاب بتنغيم �صوتي ،همهمة حلن «خايف �أقول اللي يف
قلبي» ،ثم لقطة عامة متو�سطة وزكية رفعت ر�أ�سها ويبدو عليها �أنها �ساحمت .ثم داليا ابنة
رميا /منى زكريا مع فاطمة ابنة الفالحني �صامتتان ،منى/منحة البطراوي و�سعيد� /شوقي
�شامخ ،ابنة الإقطاعي وم�سئول النظام الذي يحبها يف �إ�ضاءة ليلية وهمهمة اللحن تخفت
تدريجيا وي�سود م�ؤثر �رص�صار الليل  .قطع على م�شهد نهاري� ،صمت فالحات ثم عبلة
بطرحة �سوداء ت�ستعريها ال�سيدة ،وينزل نع�ش اجلدة وتنوح عائ�شة /عبلة كامل.
وحدة م�شهدية بد�أ تكوينها يف الت�أليف ،ونفذت يف الإخراج عرب الت�صوير وحققها املونتاج
و�رشيط ال�صوت .املو�سيقى امل�ؤلفة لعمر خريت بها طبول ت�شبه العديد ويخفف منه �أحلان
متنوعة معزوفة ب�آالت �رشقية .ومو�سيقى مرتبطة برميا �أم يا�رس ،ومعزوفات لبيانو حر
ليا�رس خمتار.

وحدة م�شهدية هامة عن االحتفال بعيد ميالد ال�صبي يا�رس:
تبد أ� بجملة منى /منحة البطراوي ،عاجبهم الري�س بتاعهم اللي بيوزع كالم ،جتميع الفالحني
للهتاف بربع جنيه ال يلحق ال�سيارة حممد هنيدي قبل �شهرته يف دور فالح لدى الأغنياء،
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يف اخللفية امل�سموعة �أحيانا خطاب الت�أميم لعبد النا�رص الذي يتزامن مع عيد ميالد يا�رس(
هو عيد ميالد ي�رسي ن�رص الله يف احلقيقة) الفالحني ال تبدو عليهم ال�سعادة وحني ي�أمرهم/
�سيف بالغناء فيغنون» البنات عاوزة تتجوز ،والوالد نف�سها م�سدودة» حكاية داليا وعبد
الله � ،شبيه اجني وعلي يف «رد قلبي» .املزج ال�صوتي يظهر �أحيانا ويختفي لي�سود احلوار،
ن�سمع اخلطاب ب�صوت عبد النا�رص 400 »،م�ؤ�س�سة دخلوا القطاع العام ،حتويل امللكية
الر�أ�سمالية امل�ستغلة �إىل ملكية عامة لل�شعب» ،امل�شهد مبني على اخلطاب ،م�شهد فائق
للمونتاج وال�صوت.
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«يوم مر ويوم حلو» 1988
مونتاج خالق لإخراج مبدع

على �صورة ثابتة لل�سيدة عائ�شة /فاتن حمامة يف �شارع بحي �شربا بالقاهرة ،العناوين
مكتوبة بخط يدوي جميل ،للفنان جربان ،و�أغنية من الرتاث ملحمد منري ،توت توت حاوي
توت .ثم امل�شهد الأول يف اخللفية �أغنية حليم (حاجة غريبة) ثم لقاء تلفزيوين وطفل ح�صل
على جائزة برنامج ،جهاز راديو كا�سيت ،ال�سيدة تعلن ،فرحتي بجد يوم ما �أ�سرت على بناتي
و�أ�سدد ديوين ،املذيعة� ،ضيفة ال�رشف جاال فهمي تنزعج وتوقف الت�سجيل ،يا �ست عائ�شة
ما اتفقنا�ش على كده .حيوية املونتاج وتدفق حركة الكامريا وال�شخ�صيات تختلف متاما عن
�إيقاع �أفالم قامت رحمة منت�رص بعمل املونتاج لها �أو مب�ساعدة املونتري الكبري كمال �أبو العال
لها ،مما ي�ؤكد ما حتدثت عنه يف ندوة عر�ض فيلم « كر�سي توت عنخ �آمون « مبنا�سبة مئوية
اكت�شافه مبهرجان ا�سماعيلية  ، 23قالت منت�رص ،املونتري يتفهم �أ�سلوب املخرج ويعمل على
حتقيقه .تدفق ال�رسد م�ستمر يف منزل ال�ست عائ�شة ،بناتها ترق�صن على نغمات الراديو ،الأم
متوترة ،وقد اتفقت على بيع اجلائزة ل�سداد ديونها ،ت�سلمه للم�شرتى يف الفجر قبل �صحيان
باقي �أ�رستها ،امل�شهدين املتتالني يلخ�صان العنوان» يوم مر ويوم حلو» و�ست�سري كل امل�شاهد
على هذا املنوال واملونتري رحمة حتقق مفهوم املخرج وكاتبه حلكاية فيلم بديكور للعبقري
�أن�سي �أبو �سيف ،يتمثل يف �شقة بالدور الأر�ضي وال�صالة �شباكها مفتوح على ال�شارع.
�رشيط ال�صوت الغني كله من م�صادر واقعية ،الراديو ،والباعة املتجولون ،حنان يو�سف
االبنة الكربى منوذج يف كل �أ�رسة م�رصية تعمل ودخلها للأ�رسة ت�سلمه �إىل �أمها ،الأم
وابنتها الثانية تعمالن معا يف حياكة املالب�س ،والثالثة ما فلحت�ش يف العالم ،الوجه اجلديد
�سيمون  -وقت الفيلم – منط كتب برباعة ير�سم �شخ�صية احتمال وقوعها يف اخلطيئة كبري،
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وال�صبي ،طفل معجزة كما عرفناه من �أفالم الواقعية الأوىل� ،أثناء الكتابة خطر على بايل
فيلم « �أنا وبناتي « بيت العز ،االختالف الأ�سا�سي �أن البطل هناك كان الأب املوظف حمدود
الدخل ،ويف فيلمنا الأم التي تعمل من املنزل على ماكينة اخلياطة ،عائلة لأ�رستها� ،أرملة
لزوج توفى تاركا لها ديونا تثقل كاهلها وثالث بنات و�صبي  .فاتن حمامة هي ال�شخ�صية
التي تقود كل الأحداث ونادرا ما ن�شاهد م�شهدا ال توجد فيه� ،أو تكون حمورا للحديث.
حممود اجلندي يقوم بدور حربي الأخر�س بتميز كبري ،تتعلق به االبنة الثانية عبلة كامل
التي يرغبها �صاحب الور�شة �أحمد كمال وهي ال تطيقه ،يف الواقع هما حبيبني ومتزوجني،
هكذا يخالف خريي ب�شارة قواعد �سائدة ويجعلنا ن�صدق عك�س واقع املمثلني ،ال يقوم
املطرب حممد منري بدور قريب من دوره كمطرب بل ي�ستخدم املخرج �أغانيه ودندناته
كمو�سيقى ت�صويرية ،يو يو يو يو ،التي �أ�ستثقلها و�ستكون م�ؤ�رشا على �سماجة �شخ�صيته
و�سوء تكوينه .كل �شخ�صية مرتبطة بتيمة مو�سيقية موزعة من �أغنية ما ،عبلة لها «الدنيا
ري�شة يف هوا» ،حنان معها �أغنية «�أنا لك على طول» ،وهكذا ،املخرج حر متاما يف التعامل
مع امل�شاهد� ،أحيانا يكون امل�شهد لقطة واحدة يتغري بتحرك �شخ�صياته ،وحركة داخل
الكادر ومونتاج داخلي تتغري معه اللقطة� .أو يكون مل�شهدين متوازيني ،عائ�شة تتحرك
ومتر على عزاء يف ال�شارع ،بينما يف التلفزيون الربنامج الذي �سجل يف �أول الفيلم عن
ا�ستالمهم راديو كا�سيت كجائزة ،تقدم املونتري رحمة منت�رص مونتاجا متوازيا للحدثني،
فرحة الظهور بالتلفزيون البنة حارتهم تقلب العزاء �إىل هرج ومرج ،روح خريي التي تقاوم
الرتاجيديا وتخفف من حلظات احلزن بخفة دمه يدعمها املونتاج املتوازي يف وحدة م�شهدية
فائقة ،واملو�سيقى تعرب بني امل�شاهد� -أوفر الب -يربطها معا يف وحدات ،على مدى الفيلم
يوجد فال�ش باك وحيد تتذكر فيه عائ�شة زوجها وهو �ضمن فرقة املو�سيقى الع�سكرية
النحا�سية ،قر�أتها كتحية لهذه الفرقة التي اندثرت .يتميز �أ�سلوب رحمة منت�رص بالتمهل
�أحيانا يف نهاية اللقطات ،عائ�شة تراقب ابنتها التي تبالغ يف زينتها قبل اخلروج �إىل اجلزار،
ت�ستقر اللقطة على وجهها يف لقطة قريبة متو�سطة لها بعد انتهاء احلوار ،ينتج عنه قرارها
با�صطحابها لتفهم �سبب ت�رصفات الفتاة.
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الو�سطى هي القريبة لأمها وامل�ساندة له ،لي�ست الأجمل ولكنها النموذج الذي ينجذب �إليه
رجال احلي ،عبلة على ماكينة اخلياطة تدندن �أغنيتها اخلا�صة ،الدنيا ري�شة يف هوا ،ي�أتي
اللبان على دراجته ،يقوم بدوره م�ساعد املخرج القدير واملخرج بعد ذلك حممد م�صطفى
ال�شهري بطرزان  ،هي ت�صده مع قدر من ممانعة ،يتمنعن وهن العايزات» جملة �شهرية للممثل
الظريف بعد الفتاح الق�رصي ،باقية يف ذاكرتنا .يت�صادف وجود ال�صبي الذكر الوحيد يف
الأ�رسة فيبوخ �أخته ويثري �ضجة ي�أتي على �إثرها �أحمد كمال الأ�سطى الراغب يف عبلة
ويريدها ،تدخل الأم ومتنعه من تعنيفها و�رضبها ،ب�صفتك �إيه!! ،وهو برتكيبته ال�سيئة يقول،
خال�ص م�ش عاوزها �شويف مني هيقرب لها ،م�شهد غني بانقالباته الدرامية ،وديكوباج
متنوع وتوازي بني داخل ال�شقة وال�شارع ،قما�شة قدمها املخرج للمونتاج ف�أبدعت املونترية
وفر�ضت قطعاتها على امل�شهد لتظهر حيوية من�ش�أها الأداء وحركة الكامريا وديكوباج
املخرج.

ا�ستمرارا للتوفيق يف ر�سم �شخ�صية ،ن�شاهد ال�ست عائ�شة التي ت�ساعد �أهل احلتة ،ي�أتي
من يطلب منها الإ�رساع لتزويق العرو�س ،يف منزل الفرح تت�صاعد مو�سيقى نحا�سية ،فيتم
القطع على ع�سكري الفرقة ،ومو�سيقاها ت�سيطر على امل�شهد بلقطات عامة للفرقة ،هو
الزوج الذي تتذكره ب�إيحاء املو�سيقى ،ومنه �إىل م�شهد متلي على نور ابنها خطابا للزوج،
قطع يحدثه �صوت مزمار بائع غزل البنات ،ال �شيء مقحم �أو خارج عن واقع حارات
�شربا الغنية بالتفا�صيل ،ا�ستخدام وحيد مل�ؤثر مو�سيقي ملحمد منري يردد «يويو يو يو»
ب�صوته فقط دون �آلة مو�سيقية م�صاحبة .م�شهد عائ�شة مع ابنتها التي تريد من �أمها
االن�صياع لطلبات العري�س ،الأم تقول العزوبية وال اجلوازة العكرة ،فرتد الفتاة �أنا كربت
يا �أمه ،تنده�ش الأم من بجاحة ابنتها ،وبتقوليها كده باملفت�رش بجاحة ايه دي .ا�ستخدام
احلكم ال�شعبية ميزة كربى ل�سيناريو فايز غايل  ،ور�سمه لل�شخ�صيات م�ستلهما من تراث
�شخ�صيات �أفالمنا امل�رصية مع ماحدث لها من تطور وقد و�صلنا اىل نهاية الثمانينيات.
ال�شارع امل�رصي مبالمح يلتفت �إليها الأجانب والغرباء ،نور بقف�ص العي�ش على الدراجة
بجوار ترام �شربا ،ال تبدو لقطة فولكلورية مقحمة بل مزروعة يف املكان ب�شكل واقعي
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دون افتعال .ي�سقط باخلبز ويربيه �صاحب العمل .قبل ارتفاع دعوي تهاجم عمالة الأطفال
يركز الفيلم على هذه الفكرة ،دون تباكي �أو ميلودراما ودون �إ�ضفاء بطولة على ال�صبي
كما يف فيلم «الأ�سطى ح�سن» ،فارق بني واقعية تر�سخ للمفاهيم ال�سائدة ،فتبدو حمافظة
وقدمية عند �صالح �أبو �سيف ،وواقعية جديدة تنتقد الظروف االجتماعية  ،واقعية تعر�ض
ملناخ يعج بعمالة �أطفال ،وحتر�ش رجال ،وا�ستغالل ي�صل حد اال�ستنطاع من ال�شاب العائد
من اخلليج في�ستغل الن�ساء ويحاول حتقيق ن�رص يعو�ض ف�شله العملي واملهني .هل ميكن
ملونتري �أن يكون لديه كل هذه التفا�صيل احلية والغنية دون �أن تظهر يف عمله ،قال لنا
�سعيد ال�شيخ دائما �أنا ال �أعمل من الف�سيخ �رشبات ،ولكن ال�رشبات احللو الذي كتبه غايل
و�صوره ب�شارة يف ديكور �أن�سي �أبو �سيف حتول �شهدا �صافيا على يد املونترية املبدعة
رحمة منت�رص.
�ستعمل عائ�شة على توفري طلبات العري�س بالثالجة لي�رشب ماء �ساقع وبطيخ ،زفة الفرح
وطفح املجاري يف توقيت غري منا�سب �أبدا ،ي�أتون بلوح خ�شبي ليدخل العرو�سان حجرتهما
يف منزل عائ�شة ،وقد �سبق ال�سيف العزل ،وو�ضعت النريان بجواز البنزين امل�شتعل ،نريان
�سيمون الفتاة الفائرة مع انعدام �أخالق عرابي رغم العرو�س املحبة وتدليل �أ�رستها له.
ي�ستحم بعد مروره بالبيجامة احلمراء ،وهو يغني للمطرب ال�شعبي الأ�شهرعدوية» يا بنت
ال�سلطان» ،ت�صب املياه عليه ويداعبها ،ثم يف حجرتهما مع �إ�ضاءة حمراء م�شهد مكون
من لقطة متو�سطة ثم قطع على الأك�س �إىل لقطتني قريبتني ،كيف تعاملت منت�رص مع
م�شهد يخالف قواعد القطع ال�سل�س فبدا �سل�سا برغم ذلك؟ يوا�صل عرابي حتكمه ويتفق
مع امليكانيكي الذي ال حتبه عبلة ليزوجها له وتزداد نذالته التي ت�صل �إىل �رضبه لل�صبي،
و�إح�ضار �أ�صدقاء للعب الكوت�شينة يف ال�صالة مكان ماكينة خياطة عائ�شة التي نقلت
بالقوة �إىل حجرتها ،نقد الذكورة الزائفة مكثف يف العمل يزيد م�ساحة املرارة على احللو
القليل جدا يف الفيلم� .ستهرب عبلة ويهرب نور ،وتبقى �سيمون وقد مار�ست خطيئة كربى
مع زوج �أختها ،ويختفي من امل�شاهد لبع�ض الوقت �أخبار عبلة ونور وي�سود املر.
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ميكنني امل�ضي يف حتليل امل�شاهد وانتقاالتها ،فكل عنا�رص الفيلم يف قمة ت�ألقها ت�صل
يف النهاية �إىل بناء يعتمد التوازي ،ال�صبي يت�سول يف الإ�شارة ،م�شهد الغواية ومونتاج
الأغنيات حممد منري يحا�رص �سيمون يف املطبخ ،ي�ستغل املخرج قدرتهما على الغناء يف
حوار بلزمات غنائية حمبوبة ،الزوجة ،االبنة الكربى ترتك عملها وتعود للبيت ،تتوقف
�أنفا�س امل�شاهدين وحتتب�س ،تدفع عليهما الباب ،ت�ضبطهما على ال�رسير� ،رسير الأم القدمي،
يهرب الزوج الدينء من ال�شباك ،هي ت�سند الباب بظهرها وقد �أقعدت �أر�ضا ،تعود الأم
وتدفع الباب ،فيه ايه قاعدة كده ليه؟ ،ب�أ�سقط يا �أمه� ،سيمون تدلق اجلاز وتولع يف نف�سها،
يلفها جمهولون ببطانية ،ال نعرف م�صريها ،املرار طافح ولن يرتكنا �صناع الفيلم معه ،بل
�ستكون هناك نهاية حلوة مع االبنة الو�سطى وحبيبها الأخر�س ووالدة طفلة ،ومن ال�شباك
�أي�ضا ي�أتي من فلتوا من ال�سقوط يرتكون الطفلة يف رعاية اجلدة تهدهدها وينتهي الفيلم
بهذه النهاية ال�سعيدة رغم كل �شيء.
تعلق رحمة :جتربة « يوم مر ويوم حلو» جتربة ممتعة جدا يل  ،مل ي�ستغرق املونتاج وقتا
طويال ،حوايل ثالث �أو �أربع �شهور ،خريي خمرج حي يعتمد يف عمله على التفا�صيل ،
التي يكون منها امل�شهد ومينحه احليوية .اكت�سب هذه اخلربة من العمل يف الفيلم الت�سجيلي
ومن طبيعة �شخ�صيته احلية .وكانت وا�ضحة يف �أفالمه بداية من الفيلم اجلميل « الطوق
والأ�سورة ،وهو من �أهم �أفالمه ،كذلك يف فيلم « �آي�س كرمي يف جليم» ويف « �إ�شارة مرور.
به م�شاهد جميلة جدا مبنية على التفا�صيل.
بالن�سبة للتمهل يف القطع التي متنح اللقطة حقها حتى يظهر تعبري املمثل فقد تعلمته من
�شادي عبد ال�سالم � ،أن القطع لي�س عملية ميكانيكية مثلما كان �سائدا يف ال�سينما امل�رصية
لفرتة طويلة .العمل يف « يوم مر ويوم حلو « مت بالتفاهم بيني وبني املخرج ومل يحدث
بيننا خالفات� ،أما اختيار املو�سيقى فكان يعود �إىل خريي ب�شارة .من العنا�رص املهمة يف
هذا الفيلم امل�ؤثرات ال�صوتية التي كان ي�سجلها خريي م�صطحبا �أحمد داوود م�ساعدي يف
الفيلم الذي قام برتكيبها بعد ت�سجيلها ،وكان بارعا جدا يف هذا الأمر .قام بعمل مك�ساج
الفيلم مهند�س جميل عزيز بهذا اجلمال على �أجهزة ال�صوت القدمية يف �ستديو نحا�س الذي
كان يعمل به.
املونتري يقوم بالعمل على امل�شاهد ب�إح�سا�سه وبعد ذلك نرتك للنقاد حرية التنظري ،ف�أنا
حني �أعمل ال �أ�ضع قواعد يف ذهني بل �أعمل ب�إح�سا�سي و�أركب املاترييال .كان يقال �إن
فاتن حمامة تتدخل يف العمل ولكن هذا مل يحدث معنا ،ومل حت�رض املونتاج خالل الفرتة
كلها .قبل مراجعة املعلومات ال �أت�صور �أن يخرج الفيلم دون جائزة �أف�ضل مونتاج و�أف�ضل
ديكور و�أف�ضل �سيناريو و�أف�ضل متثيل ،عمل كبري وفارق يف ال�سينما امل�رصية ي�ستحق
اجلوائز يف كل فروعه الفنية وخا�صة فرعي الإخراج واملونتاج حمققا قول �سعيد ال�شيخ
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«املونتري خمرج ثان للفيلم ،املخرج الأول يخرج يف املوقع �أثناء الت�صوير ،واملونتري املخرج
الثاين يخرج الفيلم على املوفيوال» على جهاز املونتاج  ،يتعامل املونتريمع لقطات ي�ضمها
ويفرقها ويبني م�شاهده ثم الفيلم الكامل بهدوء �أكرث من توتر الت�صوير املكلف �إنتاجيا ،هنا
على موائد املونتاج ميكن التجريب والتبديل والتمهل حتى تخرج النتيجة ك�أف�ضل ما فكر
فيها املخرج وما حققها له املونتاج اخلالق .فن املونتاج جزء من �أدوات املخرج ،ي�صعب على
غري املتخ�ص�صني حتديد دوره يف العمل� ،أعمال كثرية حت�صل على جوائز يف الإخراج �أو
ال�سيناريو وحتى يف الت�صوير ويكون للمونتاج دور كبري يف الو�صول بهذه العنا�رص �إىل
االكتمال ،وعموما �أي جناح للفيلم وللإخراج يعني �ضمنا جناح املونتاج ومن املهم �أن ت�ضم
جلان التحكيم مونتري متخ�ص�ص كما يف جلان حتكيم جمعية الفيلم لأن املونتري هو الأقدر
يف احلكم على املونتاج و�أي�ضا على متيز عن�رصي ال�صوت واملو�سيقى يف الفيلم ال�سينمائي.
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ال ميكن احلديث عن مونتاج خالق دون ف�صله عن �سيناريو مبتكر و�إخراج بديع ،وكلما
كانت املادة امل�صورة ثرية ومتنوعة كلما ازداد دور املونتاج وبرز عمل املونتري املوهوب،
ولكن مع فقر املادة امل�صورة ،و�ضعف مكوناتها ،مع حركة الكامريا ال�سيئة ،والأداء النمطي
�أو التمثيل ال�سيئ ،ال ميكن احلديث عن دور للمونتاج �إال يف الرباعة – ال�شطارة  -لتاليف
العيوب وتغطيتها قدر الإمكان ،ون�سمع يف �أو�ساط املونتاج تعبريات مثل �رسقة الراكور،
وهو م�صطلح يعني مراعاة ما انتهت �إليه اللقطة ال�سابقة يف اللقطة التي تليها بخ�صو�ص
كثري من الأ�شياء مثل اجتاه احلركة ومالب�س ال�شخ�صية واك�س�سواراتها واك�س�سوارات
املكان وكلها �رضورية و�إال �شعر امل�شاهد بزيف العمل و�أخرجه هذا من االندماج يف الأحداث
و�رصفه عن متابعة ال�رسد .
يقوم املونتري �أحيانا بقلب امل�شاهد و�إعادة ترتيبها وغريها من الأعمال التي ت�شبه ما يقوم
به �صانع ماهر لي�صلح لك ركنا يف بيتك يئ�ست من �إ�صالحه ب�أقل الإمكانيات ،بالطبع ال
تنتظر نتيجة متاثل قطعة �صممت منذ البداية ب�شكل بديع ومت �إتقان جميع مراحلها حتى
و�صلت �إليك تت�سم بوحدة الأ�سلوب واجلمال املتكامل .
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املونتاج ال يبد�أ حلظة و�صول املادة امل�صورة �إىل طاولة املونتاج ( املوفيوال� ،أو الكومبيوتر)
بل يبد أ� مع كتابة ال�سيناريو الذي ين�ص على و�سيلة االنتقال – القطع �أو املزج – الكاتب
ينتقل يف املكان والزمان ويف ذهنه �إيقاعا متخيال على الورق يتعامل معه املخرج وينفذه
بعد حتليله وتفريغه �إىل مواقع وم�شاهد ولقطات وفريق متثيل وفريق فنيني ي�ضم م�صور
ومهند�س ديكور و�آخرين ي�ساعدون على حتقيق ر�ؤية الكاتب واملخرج  .عدد كبري من
الب�رش ي�ستهلكون خامات و�ساعات ت�صوير ،جهد ذهني وبدين كبري ،وهذا يجعل من عملية
حتقيق فيلم مكلفة جدا ،على م�ستوى اجلهد واملال .و تختلف التكلفة من بلد لآخر ومن
�رشكة منتجة لأخرى ،ولكي نعرف الفارق ف�إن ن�سبة املادة امل�صورة للفيلم النهائي يف
�أمريكا تبد أ� من ع�رشين �إىل مائة مرة �إىل ن�سبة الفيلم النهائي بينما �أعلى ن�سبة يف م�رص
ال تزيد عن ع�رش مرات – يو�سف �شاهني وي�رسي ن�رص الله – وعادة تكون الن�سبة 1-4
يف �أغلب الأفالم وقد تكون يف �أفالم قليلة التكاليف � ، 1-2أو  ،1-3وعلى هذا تت�ضاءل
فر�ص حتقيق مونتاج خالق ويربز دور املونتري كحاوي عليه القيام بعدد من الألعاب
ليح�صل على �أف�ضل نتيجة من املادة امل�صورة ،وعادة ي�ستغرق الت�صوير عدة �أ�سابيع بينما
ت�ستغرق �أعمال املونتاج واملك�ساج وطبع الن�سخ �أي مرحلة الت�شطيب عدة �شهور قد متتد
�إىل عامني ،مما يو�ضح دور املونتاج كحرفة تهدف لتجويد املنتج و�أحيانا كفن خالق ي�شعر به
كل امل�شاهدين دون �أن يتمكن غالبيتهم من حتديد دور املونتاج �أو الإخراج �أو الت�أليف والتي
تت�ضافر جميعها لكي ي�صبح لدينا عمل جيد.

حتى الآن مل نتحدث عن املقومات التي ينبغي توفرها لدى من يقوم بعمل املونتاج – رجال
كان �أم امر�أة – وهي بعيدا عن ال�شائع من ال�صرب واحل�سا�سية  ...ميكن تلخي�صها يف الآتي :
�أوال  :الفهم القائم على منطق الدراما امل�صورة وفن ال�سينما .
ثانيا  :احل�س النقدي ليتمكن من اختيار �أف�ضل الإعادات من بني املادة امل�صورة .
ثالثا  :الإح�سا�س بالإيقاع الذي ينا�سب وظيفة اللقطة ودورها مع غريها من اللقطات
للمحافظة على الإيقاع العام للفيلم  .فلكل فيلم زمنه املتخيل يف ذهن �صاحبه املخرج،
ويحققه له املونتري بفنه وحرفته.
وهذه املقومات موهبة فطرية ميتلكها البع�ض ومتتنع عن البع�ض الآخر ويتم تنميتها باخلربة
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العملية والدرا�سة الأكادميية وامل�شاهدة املكثفة لأكرب قدر ممكن من الأفالم العاملية واملحلية
القدمية واملعا�رصة ،الإح�سا�س بالإيقاع موهبة ت�شبه « النف�س يف الطعام « الذي ميتلكه
بع�ض الطهاة ويفتقده البع�ض الآخر حتى لو ا�ستخدموا نف�س املقادير فالنتيجة عادة ما
تكون م�صبوغة بذوق ال�شخ�ص وح�سه اخلا�ص وموهبته التي ت�صقلها اخلربة والنقد الذاتي
واال�ستماع لآراء الغري دون �إغفال �صاحب امل�صلحة وهو امل�شاهد العادي الذي يهتم به
فن ال�سينما ب�شكل �أكرب من كافة الفنون ،فال�سينما فن جماهريي ال بد �أن يحقق ر�سالته
بالو�صول لأكرب عدد من النا�س ،ت�صميم �صالة العر�ض وعدد احلفالت اليومية وانت�شار
دور العر�ض يف القرى واملدن يف جميع �أنحاء العامل ي�ؤكد طبيعة الفيلم كو�سيط جماهريي
يجتمع مل�شاهدته عدد كبري من الب�رش.

وبعد هذه املقدمة العامة عن فن املونتاج ومقومات املونتري البارع �أبد�أ يف حتليل فيلم «
�شحاذون ونبالء « العمل الأول ملخرجته �أ�سماء البكري به طزاجة الأعمال الأوىل ،وبدائية
احلرفة �أحيانا ومع جمال املو�ضوع املعتمد على ق�صة لأديب م�رصي يكتب بالفرن�سية،
متكنت املخرجة من �صياغة �سيناريو مب�شاهد ت�شبه ف�صول كتاب .امل�شاهد يف فيلم «
�شحاذون ونبالء « قليلة ومكثفة تعك�س على ب�ساطتها فكرة عميقة عن �أثر احلرب العاملية
على مدينة القاهرة ،مركزا على موقع واحد ملنطقة �شعبية هي حي اجلمالية ،تظهر احلارة
ب�شخو�صها املتنوعة مر�سومة ب�شكل مل نعهده يف ال�سينما ال�سائدة ،الفيلم م�صاغ يف بناء
مو�سيقي بوحدات م�شهدية ميكن تق�سيمها �إىل ثالث وحدات رئي�سية  :االفتتاحية ،الأزمة،
ثم احلل.

االفتتاحية

يبد أ� الفيلم بعد دقة مو�سيقية تبد أ� بها مو�سيقى كال�سيك مع العناوين املكتوبة بخط عربي
جميل باللون الأحمر على خلفية �سوداء مرتجمة يف لوحة واحدة ،اللقطة الأوىل لورقة من
جريدة تقر�أ بو�ضوح  ،هواء خفيف يبعد الورقة بعد وقت كاف ي�سمح با�ستيعاب املكتوب
« احللفاء  « ..يت�سع الكادر ليك�شف عن املكان� ،شارع هادئ ومبنى �إ�سالمي ،جامع كبري،
وعربة كارو تتقدم من العمق ،اللقطة الثانية لبائع الفول يف حارة �ضيقة ينادي على
ب�ضاعته ي�سري يف عمق الكادر وت�أتي عربة الزبال من امل�شهد ال�سابق ،قطع �إىل بلكونة يف
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حجم متو�سط املر�أة تلقي ب�شيء ي�سقط على الزبال ن�شاهده من زاوية علوية متثل وجهة
نظر املر�أة ،عدة لقطات يداعب فيها الزبال املر�أة ،احلوار والأداء يك�شف عن طبيعة عملها،
رايحني لل�ست الطاهرة  ،وتبقى بنت يف البيت ت�سمى �أرنبة ،هل هي �سندرلال ؟ املوقف
ي�شي باحتمال حدوث �أمر ما.
امل�شهد الأول االفتتاحي يقدم مواقع الأحداث ،احلارة ،وبيت العاملة ،حيث �سيكون موقع
احلدث فيما بعد  ،الإيقاع هادئ ينا�سب بداية الفيلم  ،االنتقاالت تتمهل� ،أو تت�أخر بع�ض
ال�شيء ،بالعامية اللقطة مريحة ،عندما تنادي املر�أة على الفتاة  ،يا �أرنبة بت يا �أرنبة ،ال
تقطع رحمة منت�رص جزء من النداء على اللقطة التالية التي تبد�أ بالباب ثم تظهر الفتاة �أرنبة
التي تتحرك ببطء  ،حا�رض يا معلمة .الإيقاع ي�شبه ال�شخ�صية ،الكادرات التي توجد قبل
احلركة وبعدها ،يختلف طولها من مونتري �إىل �آخر ،رحمة متمهلة غالب ًا ،امل�شهد م�ستمر بعد
ان�رصاف الن�ساء  ،الزبال ،و ي�ؤديه حممد هنيدي جنم ال�سنوات الأخرية يف دور ثانوي ظريف
يجمع القمامة وهو يغني �أغنية من �أغنيات الفرتة.
امل�شهد الثاين يبد أ� بلقطة عامة متو�سطة ل�شخ�ص نائم على الأر�ض ،ينه�ض وقد �أح�س
مبياه تغرقه ،يتح�س�س املياه ويقول ،في�ضان ب�صابون !! ،اللقطة الثانية ينه�ض فيها ويعلو
�رصاخ ن�سوة ،لقطة قريبة لوجهه غري حليق ،نتعرف على املمثل �صالح ال�سعدين ،ويعلو
ال�رصاخ ،املياه كثيفة تدخل من عقب الباب ،قطع �إليه مي�سك بر�أ�سه ،لقطة عامة من اخللف
جنده جال�سا على الكر�سي الوحيد يف احلجرة ،يفتح الباب يف لقطة متو�سطة �ضوء ال�شم�س
يزعجه ،اللقطة التالية من وجهة نظره ن�شاهد ن�ساء يف ال�سواد ،تتحرك الكامريا من وجهة
نظره وقطع �إليه ي�سري يف ممر املكان ،البيت من الطراز القدمي عبارة عن عدة حجرات مطلة
على ممر مثل مباين املدار�س ،قدم املتوفى وغ�سيل امليت ،الأمر �أ�صبح وا�ضحا مات جار
للبطل ،يعود �إىل حجرته يت�أمل اجلرائد املبتلة على الأر�ض ،مع ارتفاع تدريجي للمو�سيقى
واختفاء لأ�صوات العديد ،تتمهل الكامريا مبا ي�سمح بقراءة املكتوب بالإجنليزية ،اجلندي
اجليد ،ثم بالعربية « قوات احللفاء  ، ..الوقت كاف للقراءة .يلب�س اجلاكيت والطربو�ش ويحمل
ع�صاه ثم ن�شاهده يف موقع �آخر به �أ�صوات املكان �أكرث حيوية وحركة ال�شخ�صية �أي�ضا،
يتوقف ومي�سك بر�أ�سه تختفي املو�سيقى وت�سيطر م�ؤثرات املكان ،نداء باعة و�ضجيج �سوق،
ال�شخ�صية يف حركتها تك�شف الأمكنة و�أجواءها .املخرجة ال ت�ضيع الوقت يف تف�صيالت
فرعية واملونتاج يحقق �إيقاعه برتكيبات ال�صوت املعربة عن العاملني العامل املحلي باحلوار
وامل�ؤثرات واخللفية العاملية باملو�سيقى الكال�سيكية حيث تعرب عن �أجواء احلرب.
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املونتاج يعطي ال�شخ�صية حقها يف االنتقاالت التي تك�شف عن مالحمها وظروفها
بال�صورة �أوال دون احلاجة جلمل حوارية فنحن ال ن�سمع ،هوة �أنت نامي على الأر�ض ،ما
عندك�ش �رسير؟! �إال يف النهاية من ال�ضابط كتعبري عن اندها�شه من نبذ ال�شخ�صية لكل
و�سائل الراحة التقليدية ،املونتاج ي�سمح بت�أمل ال�صورة وتف�سريها.
مع امل�شهد الثالث يتم تقدمي �شخ�صية �أخرى للثوري ،الكردي  /حممود اجلندي حيث يقابله
البطل  ،الأ�ستاذ جوهر � /صالح ال�سعدين  ،وامل�شهد الذي يليه يقدم ال�صديق الثالث يكن
يقوم به املمثل �أحمد �آدم يف كاركرت ظريف � .أربعة م�شاهد فقط مت فيها تقدمي ال�شخ�صيات
واجلو العام يف بناء ي�شبه ال�سل�سلة ،كل حلقة ت�ؤدي �إىل احللقة التالية ،االنتقاالت خمدومة
منذ مرحلة الكتابة واملونتاج يقوم بعملية الت�ضفري والت�شبيك بالقطع وا�ستخدامات
املو�سيقى وامل�ؤثرات .القاعدة التي تقول ب�أن املونتاج يبد�أ من ال�سيناريو متحققة ب�شكل
وا�ضح.

الحدث  /الذروة  /العقدة

الأ�ستاذ جوهر � /صالح ال�سعدين بعد �أن ت�شكلت بو�ضوح معامل �شخ�صيته ينتظر �صديقه
يكن � /أحمد �آدم يف بيت العاملة  ،يبدو الأمر كحجة ن�ست�شعرها وتقول بها �أرنبة التي
بقيت يف املنزل مبفردها ،متار�س داللها على الرجل تطلب منه كتابة خطاب ،وح�أدفعلك،
رغم احتقاره البادي لها ين�ساق �إليها وهي جتره �إىل الداخل ،تعاىل جوه �أح�سن ،حيث حجرة
النوم وال�رسير النحا�سي ،الأ�ستاذ جوهر يخ�شى �ضوء ال�شم�س ،يزعجه النور – كما حدث
يف امل�شهد الثاين – يطلب منها �أن تغلق النافذة ،اقفلي ال�شي�ش .امللمح اخلا�ص ب�شخ�صيته
يت�أكد عن عي�شه يف الظالم وانزعاجه من �ضوء النهار ال�ساطع  ،البنت حتدثه بينما مت�شط
�شعرها املبتل وت�س�أل �صديقه يكن ،بيكتب �شعر ب�صحيح ؟ هما ال�شعراء بياخدوا فلو�س من
الن�سوان؟ جوهر يبت�سم وك�أنه يعرف �أالعيب �صديقه� ،أحجام اللقطات يت�سع لكليهما واجلو
العام يهيئنا لأمر ما �سيحدث دون ما حاجة ال�ستخدام مو�سيقى توتر مثال كما يحدث يف
بع�ض الأفالم .يقاطعها،عايزة تقويل �إيه يف اجلواب ؟ تتحدث مبا تريد بالعامية  ،يكتب وهو
ي�سند على جملة « االثنني « – جملة �شهرية لفرتة احلرب العاملية الثانية  -عليها وجه امر�أة
جميلة بالأبي�ض و�أ�سود ،اعتناء اجلميع بالتفا�صيل وا�ضح و�أكرث من ممتاز يف عمل املدير
الفني ومهند�س الديكور الفنان �أن�سي �أبو �سيف .ثم يبد�أ م�شهد هام جدا يف املونتاج ي�ؤ�س�س
�إيقاعه اللقطات القريبة مع الأ�صوات احلية التي تدخل املو�سيقى يف طياتها ثم ت�سيطر
على امل�شهد كالتايل ،لقطة ليد الفتاة حترك غواي�شها يف رتابة ودالل ،لقطة مكربة لعني
جوهر ،عودة للذراع والغواي�ش ،وقوله كمان  ، ..قطع متبادل بني لقطة مكربة جدا لعينيه
وذراعها التي تلعب بغواي�شها بيدها الأخرى ،لقطة وا�سعة ت�ضمهما وهي تتحر�ش به ت�ضع
يدها يف �صدره ،يقول لها تعايل ام�ضي ،ما �أعرف�ش ،ما دخلتي�ش مدر�سة ؟ هي املدر�سة
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كانت حتوظفني هنا !  ،تعاىل  ،جتذبه لل�رسير ،ي�سقط الطربو�ش على الأر�ض ال نرى يف
اللقطة �سوى الطربو�ش بينما ن�سمع �صوتيهما دون �أن ن�شاهدهما مي�ضي وقت والأ�صوات
ملتب�سة ،قد تعك�س العنف �أو ممار�سة احلب ومازال الطربو�ش على الأر�ض متتد يد وت�أخذه
تتحرك الكامريا لتت�سع الر�ؤية فن�شاهد ر�أ�س الفتاة �أرنبة متدلية من حافة ال�رسير ،تكون
املو�سيقى قد و�صلت �إىل ذروتها ،قطع حاد مع �أقدام �ضابط بلبا�سه الأبي�ض يعرب الكادر
عر�ضيا.
رحمة منت�رص وجدت لديها مادة للعب بها من �أحجام اللقطات وزواياها ،و�أداء �صامت
معرب ،وجمل حوارية دالة ،عنا�رص ال�صورة خمدومة فنيا ،املو�سيقى موجودة طوال الوقت
ولكن درجة علوها وانخفا�ضها ت�أليفا و�أثناء عملية املك�ساج قدمتها يف �أروع �أ�شكالها،
الأ�سلوب الذي �أخرجت به املخرجة م�شهد القتل م�ؤثر دون عنف فج بعد �أن �أعدت له م�رسح
احلدث جيدا.
التحقيق يتم يف �صالة بيت الدعارة الذي يفد عليه الزبائن ،وكلهم مو�ضع �شك ماعدا
الفاعل الأ�ستاذ جوهر� /صالح ال�سعدين م�ؤديا دوره بامتياز ومعه ال�ضابط  /عبد العزيز
خميون الذي �سيقا�سمه البطولة منذ ظهوره املت�أخر بع�ض ال�شيء حتى نهاية الفيلم التي
يحدث فيها حتول يف �شخ�صيته لين�ضم �إىل جمموعة �أبطال الفيلم.

الحل  /النهاية
ال�ضابط /عبد العزيز خميون بعد �أن ف�شل يف الو�صول �إىل اجلاين -الذي يعرفه امل�شاهدون
– ميار�س عنفا من الي�أ�س مع يكن � /أحمد �آدم بوا�سطة ع�ساكره ،ي�سبه ويلقي بطربو�شه،
غور من و�شي يا ابن الكلب ،يف لقطة واحدة تتابع الكامريا الطربو�ش الطائر الذي ي�سقط
فوق لقطة ل�صورة امللك على حائط حجرة املكتب ،امل�شهد ال�سابق �رسيع الإيقاع يف
لقطات ق�صرية ومو�سيقى عالية تعك�س احلالة املنهارة لل�ضابط الذي ف�شل يف عمله –
الو�صول للأدلة على ارتكاب اجلناية  -ثم لقطات �أر�شيفية و�صوت �إذاعي يتحدث عن
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القنبلة النووية والرئي�س ترومان  ،الإذاعة م�ستمرة على �شارع مزدحم ومبنى عليه الفتة
ق�سم بولي�س اجلمالية ،والب�رش يف رواحهم وغدوهم وفج�أة يظهر خميون من عمق الكادر،
وقد �أ�صبح يف هيئة ت�شبه هيئة الأ�ستاذ جوهر بذقن غري حليقة وبدلة مهرتئة ،بال طربو�ش
وبدون زيه الر�سمي  .جوهر جال�سا على املقهى يف لقطة عامة ،قطع للقطة مكربة ملخيون
يبت�سم ،قطع مماثل لل�سعدين يبت�سم وي�شري بيده على املقعد �أمامه مبا يعني ،مكانك ينتظرك،
االبت�سامة معناها وا�ضح �أمل يقل يف بداية الفيلم للثوري املتحم�س  /حممود اجلندي ،العامل
كله بينتحر...مل ال تنتحر �أنت �أي�ضا!.
املو�سيقى م�ستمرة منذ التحقيق مع يكن و�إعالن �أنباء احلرب و�أ�صوات القنابل حتى النهاية
وتكتب عناوين الفيلم .
رحمة منت�رص يف انتقاالتها وحلظة القطع داخل امل�شهد ،وان�سيابية امل�شاهد وترابطها عرب
الفيلم كله حتافظ على �أ�سلوب حمدد على مدى الفيلم كله يعك�س فهما لق�ضية الفيلم
املركبة التي تتحدث عن �أثر احلرب العاملية على قاع املجتمع امل�رصي من خالل �شخو�ص ال
متلك �إال االنتحار ال�صامت يف انتظار انفراج الأزمة.
احلل ال يبدو ورديا ولكنه حل منطقي لكل ما ن�سجته املبدعتني من و�ضع يعك�س �أزمة
عاملية وحملية و�أزمات الب�رش ال�شخ�صية ممن اختاروا اال�ستغناء عن الرثوات والبقاء
ك�شحاذين ميلكون نبال داخليا رغم الي�أ�س.
الذوق اخلا�ص للفيلم ،يعك�س النربة الهادئة وعدم ال�رصاخ ،املو�سيقى يف مكانها فقط،
املمثلون من غري النجوم ،الرتكيز على �أبطال غري مزيفني ،ال توجد ق�صور فخمة وبدل
ومعارك �سينمائية ،اجلمال ينبع من الذوق حتى يف بيت الدعارة ،ال �سوقية يف الألفاظ
وال جن�س مبا�رش ،ولكن تعبري مكتوم وقوي عن كافة الأ�شياء ال�سيا�سة والكبت اجلن�سي
وكراهية ال�رش يف العامل وعن النف�س الإن�سانية ،كل هذا غريب على امل�شاهد الذي تربى
على �أ�سلوب زاعق وثنائيات اخلري وال�رش ،كافة الأمناط تبدوغريبة على من تعود على
�أفالم كلها �رصاخ وحدة و�ضجيج و�صخب ي�شرتك فيه عادة الكتابة مع الأداء التمثيلي
والإخراج ،وهو غري موجود يف» �شحاذون ونبالء « لل�سيدتني املبدعتني ،رحمة منت�رص ،و
�أ�سماء البكري.
ظلم فيلم « �شحاذون ونبالء « لي�س من اجلماهري فقط ولكن �أي�ضا من بع�ض من يدعون
فهمهم ل�سينما خا�صة حيث اتهمه البع�ض بالإ�ساءة ل�سمعة م�رص والبع�ض الآخر مل يتفاعل
وجدانيا مع هدوئه.
وما يهمنا يف هذا البحث الت�أكيد على كون املر�أة تبدع �أحيانا بعيدا عن م�شاكل ق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية وغريها من الق�ضايا الن�سوية .
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املر�أة املبدعة خمرجة ومونترية مهمومة مب�شاكل العامل والب�رش ،هنا بالتحديد يف فيلم «
�شحاذون ونبالء « تتناول املخرجة �شخ�صيات الفيلم الرئي�سية من الرجال ممن يرف�ضون
ال�سيا�سة التدمريية ،مل تتناول بطال مغوارا �أو �شخ�صية تاريخية  ،بل �أنا�س �ضائعون
رف�ضا ملا يحدث من بطولة مزيفة ت�سبب احلروب .وكم يبدو الفيلم هاما هذه الآونة والرجال
ي�شعلون حروبا يف العامل حتت كثري من الدعاوى .
عن العمل يف الفيلم تتذكر رحمة منت�رص:
حممد م�صطفي املخرج امل�ساعد يف « �شحاذون ونبالء « لديه خربات عملية كبرية  ،كان
معنا �أنا و�أ�سماء �أثناء املونتاج وكان وجوده م�ساعدا جدا  .فيلم « �شحاذون ونبالء « مل ينجح
جتاريا ،وحتى يف اجلو ال�سينمائي العام  ،كانت هناك عيوب بال�سيناريو ينبغي درا�ستها
�أوال .عدم وجود جنوم بالفيلم �أعطاه مذاقا خا�صا و�أنا �أحب ذلك ،وهو ما حدث �أي�ضا يف
فيلمي التايل مع ي�رسي ن�رص الله « �رسقات �صيفية « املمثلني غري املحرتفني يفيدون العمل
ويعطونه مذاقا خا�صا .
عندما ال �أحب املادة امل�صورة قد �أعتذر عنها ،خويف من �أن �أو�ضع حمل نقد من طلبتي
جعلني �أحر�ص على م�ستوى �شغل جيد  ،وقتي مق�سم بني املعهد والبيت ومهنة املونتاج
�أوزع طاقتي بني امل�سئوليات الثالث  ،املعهد ق�ضيتي الأوىل �أر�سي مناهج �أعلم طلبة ،جتري
الدموع يف عيني مع كل دفعة تتخرج ،ومنهم خالد مرعي ومنى ربيع وداليا النا�رص وغادة
جبارة ،لدي ما عو�ضني عندما ال يوجد فيلم �أعمل به ،وعملي يف الأفالم �أخر تقدمي يف
�أ�ستاذية املعهد ،توزعي بني اجلهات الثالث �أرهقني و ،مل �ألتفت �إىل النقود والآن �أعتقد �أنه
خط أ� � ،أحن لعمل الأفالم الطويلة فاملونتاج هو جبهتي املف�ضلة .
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العناوين بكتابة بي�ضاء على خلفية �سوداء مع مالحظة وجود حممد م�صطفى خمرج
م�ساعد يف لوحة منف�صلة ومونتاج رحمة منت�رص ،ت�صوير طارق التلم�ساين ،جمعهما،
منت�رص والتلم�ساين �أكرث من فيلم  ،هنا ت�أليف و�إخراج داود عبد ال�سيد.
ميكن تلخي�ص تتابع العمل كالتايل :ي�ستيقظ يو�سف/نور ال�رشيف مفزوعا ،فاملنبه مل يدق،
يهرول على ال�سالمل ويقابل جارته العجوز .ثم ي�صل �إىل حي راق به حدائق ،مقعد عليه
رجل يعاين ويو�سف فرحان يف اجلنينة ك�أنه يحلم� ،صوت هاديء جدا بزقزقة ع�صافري.
ديكوباج امل�شهد تقليدي ،لقطة عامة متو�سطة ولقطات جانبية قريبة� ،أمور�س ليو�سف
والرجل وحوارعبثي ،موقع الت�صوير ينا�سب مزاج امل�ؤلف ،ال زحام وال�ضجيج فقط هذا
احلوار الأ�شبه مبونولوج لي�ست به معلومات كافية فال يريح امل�شاهد ،فقط معلومة �أنه
ا�ستيقظ م�رسعا ليلحق بالعمل وتبني �أن اليوم �أجازة اجلمعة .اهتمام املخرج بالعمارة
الأوربية يف القاهرة وقطع على نوافذ ن�صف مفتوحة ال يظهر منها �أحد .ثم يظهر يف
ال�شارع فنان البيانوال ويدور حديث بينه وبني يو�سف ،ن�سمع احلوار فقط وخلفية زقزقة
الع�صافري .ثم هما جال�سان على مقهى دون غناء وال جو منطي باملقهى ،فنان البيانوال�/أحمد
كمال يف هيئة �شاريل �شابلن يتحدث بجدية عن و�صوله �إىل مرحلة الن�ضج الفني� .سخرية
من م�صطلحات الفرتة ُتلقى دون تركيز عليها .م�شهد حلاوي يف ال�شارع ،كازينو لأثرياء
واحلاوي يخرج حمامة من جيب يو�سف� .أجواء غريبة ،رق�ص هاديء يف النهار ،رق�صة �سلو
ومناخ غربي ،لقطة لكرمية كمال ،زوجة املخرج تظهرجال�سة يف �صامت كواحدة من ن�ساء
النادي .غطا�سني يف النيل ويخرجون جثة وتظهر امر�أة� /آثار احلكيم وتدير حوارا مع يو�سف
بعدها يظهر املهند�س �سيد مرزوق متحدثا عنها ك�أمرية وي�سميها ا�سما ،عبلة ،و�سيغريه بعد
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ذلك و�ستخرب هي يو�سف ب�أنها منى� ،أجواء احلكايات التي يرويها �سيد مرزوق حتيلني وقد
تربيت على �أفالمنا امل�رصية �أن يو�سف كمال يحلم و�أن كل ما ن�شاهده من �أجواء غرائبية
تتم يف حلم طويل للبطل� .أغلب امل�شاهد يف لقطة طويلة مت�صلة ويتغري حجمها بحركة
املمثلني داخلها .ثم يظهر ال�ضابط� ،شوقي �شامخ ليكمل ثالثي �أبطال العمل ،مواطن ورجل
�أعمال ورجل نظام� ،ضابط بولي�س .وال�شخ�صية الن�سائية الثانية بعد �آثار احلكيم هي لو�سي
التي تظهر على مركب مع علي ح�سنني وتغني على عزف فرقة من الفرق ال�شعبية التي
تغني يف الأفراح و�أغنية من الرتاث القدمي « يا حالوة الدنيا» يا حالوة ،الراق�صة لو�سى/
فيفي �سوهاج فنانة العائالت ،يتم تقدميها ب�شكل �ساحر تغني مع فرقتها يف �أكرث من م�شهد
بالفيلم ،غناء يبدو مبا�رشا ولي�س على طريقة الأفالم الغنائية اال�ستعرا�ضية ،يبدع يف
امل�شاهد مدير الت�صوير طارق التلم�ساين وتظهر القاهرة وك�أمنا يف عمل �سياحي يروج لها.
مل ت�صنف الأ�ستاذة رحمة عملها يف الفيلم على �أنه تعامل مع الأغاين فطريقة تنفيذ داود
عبد ال�سيد مل�شاهد الغناء خمتلف متاما عن �أ�سلوب البالي باك وتقطيع ال�صورة على الأغنية
امللحنة ،الغناء والعزف مبا�رشان وك�أنهما حوارا منغما� .أ�سلوب املخرج يعتمد االقت�صاد
يف االنتقاالت والقطع ال يحدث �إال لل�رضورة ،ودائما تظهر �شخ�صية تغري جمرى الدراما،
ويتحول الفيلم �إىل فيلم حركة بعد ظهور ال�ضابط .مو�سيقى الفيلم ال �ألتقط منها حلنا مميزا ،
مو�سيقى �أورك�سرتالية �س�أعرف من املونترية رحمة بعد ذلك �أنها مل ت�صلها يف �رشيط واحد
بل كانت على تراكني ومت �ضبطها بح�ضور م�ؤلف املو�سيقى راجح داوود على املوفيوال
على امل�شاهد .هي ناعمة �أغلب الفيلم ،و�رشيط ال�صوت كله �أقرب �إىل االختزال والهدوء
ما عدا م�شهد النهاية فيه مطاردة بالكالب وتبادل �إطالق النار وارتفاع وترية املو�سيقى
لت�صبح �أقرب �إىل مو�سيقى �أك�شن تقليدية ممتزجه بهوهوة كالب بولي�سية ،وتالعب بني
املو�سيقى و�أ�صوات الكالب التي ت�سود �أحيانا.
�أحاول الآن بعد م�شاهدات متباعدة للفيلم �إىل تف�سريه كحلم طويل ممتد به كل ما يدور يف
عقل املوظف الذي ال يعاين �أزمة مالية و�إن كان هناك فراغ عاطفي وفراغ وجودي يحيط
به .يتميز كل فيلم بالإ�ضافة �إىل الإخراج بعن�رص �آخر مميز ،يف « البحث عن �سيد مرزوق»
الليل الذي اختاره امل�ؤلف املخرج لتدور فيه معظم م�شاهد الفيلم �سمح للم�صور ب�إظهار
�إبداعه للدرجة الق�صوى ،الت�صوير للتلم�ساين الفت يف الفيلم ،واملونتاج منا�سب دون
�إبداع ا�ستثنائي �أو الفت .جتربة فيلم « البحث عن �سيد مرزوق « جتربة خمتلفة عن ال�رسد
التقليدي لل�سينما امل�رصية ،وجتربة خمتلفة �أي�ضا يف م�سرية املخرج ،وبالت�أكيد خمتلفة عن
�أفالم قامت رحمة منت�رص بعمل املونتاج لها ،لفنانني من مدر�سة يو�سف �شاهني ،و�آخرين
من مدر�سة �شادي عبد ال�سالم ،وفناين الواقعية اجلديدة الذي يقدم الواحد منهم �أ�سلوبا
ينتمي �إليه ويخالفه بنف�سه يف �أفالمه التالية.
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�أعترب �أن جتربة رحمة منت�رص يف مونتاج فيلم قريبها املخرج الكبري �صالح �أبو �سيف جتربة
فارقة يف م�سريتها ،فهي و�إن التحقت مبعهد ال�سينما بت�شجيع منه �إال �أنها تخرجت عمليا
من مدر�سة الفيلم التجريبي ل�صاحبها �شادي عبد ال�سالم ،وعملت مع خريجي هذه املدر�سة
ومع جماوريهم من فر�سان الواقعية اجلديدة فلم تبتعد كثريا عن �أ�سلبوب �شادي وتالمذته
حني عملت مع ي�رسي ن�رص الله ،و�أ�سماء البكري ،ثم مع داود عبد ال�سيد وخريي ب�شارة
 ،ولكن عملها مع �صالح �أبو �سيف بدا يل �أمرا خمتلفا متاما وخا�صة يف فيلم « املواطن
م�رصي « عن ق�صة احلرب يف بر م�رص للروائي يو�سف القعيد .كتب ال�سيناريو حم�سن
زايد ويبد أ� الفيلم مع الترتات على الن�صب التذكاري لل�سادات و�شهداء �أكتوبر م�صحوبة
مبو�سيقى حما�سية .خمرجنا الكبري وقد اختار فريقا للعمل من جيل تال له بجيلني على
الأقل ،يف الت�صوير طارق التلم�ساين ،واملونتاج رحمة منت�رص واملو�سيقى ليا�رس عبد
الرحمن .ومن حما�سة مو�سيقى العناوين �إىل الفتة عن قرية ال�رش�شابية وتاريح يونيو
 . 1973وتقدمي تقليدي لها ون�ساء تغ�سلن يف الرتعة ،وقطع على م�شهد للعمدة ي�س�أل
زوجته ال�شابة الفاتنة عن جالبية مكوية ،ودخول مبا�رش يف املو�ضوع ،املحامي بلغني �إننا
ك�سبنا الق�ضية �ضد الإ�صالح الزراعي واحتكم لنا بالأر�ض .ونعرف �أنه مت احلكم بطرد
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الفالحني بعد توزيع �أرا�ضي الإقطاعيني عليهم بواحد وع�رشين �سنة .انتقاد �سيا�سة
االنفتاح منا�سب جدا للمخرج النا�رصي �صالح �أبو �سيف الذي وجد يف الرواية تفا�صيل
تعزز موقفه اال�شرتاكي وتك�شف م�ساويء �سيا�سة ال�سادات رغم ن�رص �أكتوبر .القطع يتم
على احلوار و�أت�صور �أن املخرج ال ي�رسف يف الت�صوير وي�صور ما يقرره متاما يف الديكوباج
املحكم املعروف عنه .مدر�سة تقليدية ال ميلك معها املونتري �أمرا� ،أغلب اللقطات طويلة
بكامريا ثابتة وال يتم القطع على لقطة �أخرى �إال يف حلظة هامة .عمر ال�رشيف ي�ؤدي دور
العمدة الظامل ،وعزت العاليلي الفالح املخل�ص الغلبان الذي �سيقدم ابنه بديال عن ابن
العمدة للتجنيد .بالفيلم ثالثة �أحداث رئي�سية تت�سارع وتتالحق يف ال�رسد ،احلدث الأول
نزع امللكية من الفالحني و�إعادتها �إىل مالكها القدامى .احلدث الثاين طلب االبن املدلل
للعمدة للتجنيد ،واحلدث الثالث عملية التزوير ليتطوع االبن املعفي من التجنيد لأنه ذكر
وحيد على البنات للفالح الفقري .حجم اللقطة لدى �أبو �سيف لها وظيفة حمددة واحرتام
�رضورة القطع � ،إخراج �رشعي واملونتاج كذلك.
هناك م�شهد فوتومونتاج خلطاب م�رصي �إىل حبيبته هنادي ،من امل�شاهد القليلة الناعمة يف
الفيلم ،وجدت فيه املونترية فر�صة لإظهار رقة عملها ،وانتقاالت من وجهه احلامل وهو يف
�سكن اجلنود �إىل مواقف يف لقاءات معها بالقرية وحقولها يف �إ�ضاءة الع�صاري قبل مغيب
ال�شم�س .هنادي �ضحية دعاء الكروان �أ�صبح اال�سم رمزا يف خميلتنا ،وكذا التيمة املو�سيقية
التي ملحتها معزوفة على ناي يف مو�سيقى الفيلم.
ميكنني الآن تفهم ملاذا ال يح�رض �أبو �سيف عملية املونتاج ،لأنها �ستتم بال�رضورة طبقا
ملا مت ت�صويره  .العمل به الأمناط املعروفة يف �أي قرية ،عمدة ظامل ،زوج الثنني� ،شيخ
اجلامع� ،شيخ الغفر الذي ينفذ �أوامر العمدة ،فالح حمرتم من �أهل بلده رغم فقره العتزازه
بنف�سه ،عزت العاليلي ،وابن مدلل وفا�سد للغني/خالد النبوي يف مقابل ابن جدع وذكي
للفقريعبد الله حممود .واملعنى النهائي يوازي بني �رسقة الأر�ض من الفالحني و�رسقة
البطولة واال�ست�شهاد �أي�ضا لتن�سب البن الرثي الإقطاعي� .سينما تقليدية م�ؤثرة ،ق�ضيتها
وا�ضحة� ،سينما مبا�رشة ال ت�سمح بتلقي خمتلف من م�شاهد �إىل �آخر ،ر�سالة وا�ضحة
وت�صل بو�ضوح.
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حتى الدقيقة  18مل تكن فكرة �أننا �سنبقى يف حميط �إ�شارة مرور توقفت يف ميدان بو�سط
البلد قد ات�ضحت ،رجل الأعمال عزت �أبو عوف يقول يف تليفون �سيارته� ،أنا واقف يف
الإ�شارة والدنيا واقفة ،و�ستم�ضي االنتقاالت بني ثنائيات تعطلوا يف الإ�شارة وما حولها من
منازل �أو حمال ،وتكون وظيفة املونتاج املحافظة على وحدة املكان ونقل �إح�سا�س االختناق
يف الإ�شارة للم�شاهد .املو�سيقى امل�ؤلفة للفيلم يف امل�ستوى الثاين من �رشيط ال�صوت تربز
فيه مو�سيقى حية من رجل يف �رشفته �أو من فرقة معهم �أكورديون �ستغني البطلة على
عزفهم» مني �رضبك على �إيدك مني» حلم �سو�سو /ليلى علوي بالغناء يتحقق يف هذا الوقت
الذي طال فيه توقف �إ�شارة حيث جتمع �شتات من النا�س لكل منهم حكايته ،حني نتعرف
على ال�سيدة احلامل �إنعام �سالو�سة وزوجها �سمري الع�صفوري� ،أتذكر فيلم « بني ال�سماء
والأر�ض» احلالة كلها حتيلنا على فيلم �صالح �أبو �سيف� ،أ�شخا�ص مزنوقني يف ال�شارع الذي
ات�سع كمكان يف مقابل زحمة الأ�سان�سري ،ولكن الأزمات مت�شابهة .ت�شظي احلكايات يف
بناء متواز مل�شاهد احلكايات �ستتلخ�ص يف م�شهد النهاية بعد فتح الإ�شارة ويكون الفجر
ومعه �صمت الب�رش وكالك�سات ال�سيارات ،ون�سمع فقط زقزقةع�صافري ناعمة ،العازفني
نائمني على الر�صيف ،العازف على �آلته النحا�سية يعزف حلنه املعرب عن وحدته ،بغل �شارد
من عربة كارو ،املدر�س وزوجته التي و�ضعت طفلهما الأول وهما من العمر عتيا ،مهرجان
يف املدينة ،و�أغنية املطرب حممد ف�ؤاد« ،يا عيني علينا .. ،يا مدينة» .ت�سود روح واحدة يف
�أفالم خريي ب�شارة يتفهمها فريق فيلمه ومنهم رحمة منت�رص وم�ساعدها ال�شاطر �أحمد
داوود لن�ستمتع بفيلم من �أجمل �أفالم ال�سينما امل�رصية وواقعيتها اجلديدة.
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الفصل الثاني :األستاذة

رحمة منت�رص يف در�س ال�سينما مع من�سق الن�شاط الثقايف مبكتبة الإ�سكندرية املخرج
�أحمد نبيل .بالإ�ضافة �إىل �أعمالها كمونتري حتكي عن دورها مع الطالب لق�سمي املونتاج
والإخراج.
�س�أحتدث عن مفهوم املونتاج يف الفيلم ال�سينمائي وعن �أهم الأفالم التي قمت بعمل
املونتاج لها� ،سواء الفيلم الت�سجيلي �أو الروائي الطويل .وعن جتربة التدري�س يف ال�سينما.
والإ�رشاف على م�رشوعات التخرج ،و�سنقوم بعر�ض منوذجني من مناذج �أفالم الطلبة التي
�أ�رشفت عليها.

درس السينما

تعودنا يف ق�سم املونتاج على التدري�س لعدد من الطالب ال يزيد عن ثمانية طالب و�أجدكم
كذلك عدد قليل ،وهذا يعطي فر�صة للتفاعل �أكرث ،ما هو املونتاج؟ � ....أوال هو عمل ممتع
جدا ولي�س عمال لأكل العي�ش ،اخرتت جتاربي كلهاعن اقتناع .املونتاج مهنة ممتعة جدا
ومتعبة جدا بالرغم من �أنها لي�ست �إبداعا خال�صا،ال �أكون �أنا املبدعة� ،إذ يقوم املونتري بتقييم
عمل املبدع ( املخرج) وتو�صيل عمله للجمهور ب�أف�ضل الطرق املمكنة ،،حني بد�أت ال�سينما
كانوا ي�ضعون الكامريا وي�صورون �أ�شياء كما امل�رسح دون توقف ،وبعد ذلك من خالل
التجارب اكت�شفوا �أنه ميكنهم ت�صوير �أجزاء متفرقة ثم يتم تركيبها بطرق خمتلفة فتعرب
عن معاين خمتلفة ،كانوا فرحني جدا بتجارب املونتاج هذه ،ووجدنا يف ال�سينما الرو�سية
قمة ا�ستخدام املونتاج ،فمن املنظرين يف ال�سينما الرو�سية �سنجد بودوفكني ،وايزن�شتني،
ودزيجا فريتوف .و�سنجد يف هذه الفرتة �إفراطا �شديدا يف ا�ستخدام املونتاج ،وتغيري و�ضع
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اللقطة لإعطاء معاين خمتلفة .مل ت�ستمر هذه التجارب طويال مع دخول ال�صوت وحركة
الكامريا بعد ذلك الذي قيد حرية ا�ستخدام اللقطات كما يف املرحلة ال�صامتة .هناك البع�ض
ما زال يعي�ش يف هذه املرحلة التي يتم فيها ا�ستخدام التقطيع بكرثة مثل الإعالنات و�أفالم
احلركة .وظهر منظر فرن�سي ا�سمه بازان ،وجد �أن التحرك بالكامريا داخل املوقع مينح فر�صة
�أكرب للت�أمل بدال من الإ�رساف يف ا�ستخدام القطع عن طريق املونتاج .و�سنالحظ حاليا
تو�سعا يف ت�صوير اللقطات الطويلة املركبة املعتمدة على املونتاج الداخلي داخل اللقطة
الواحدة .لتقريب الأمر �سنجد مثال يف فيلم «املومياء» لقطات طويلة يف الأغلب الأعم،
لقطات مركبة بداخلها مونتاج ،فهل معنى ذلك �أن عمل املونتري يكون �أ�سهل؟ ال ،املونتري
البارع يتمكن من تنفيذ قطعته بالتناغم مع هذا الإيقاع الداخلي للقطة .ففي «املومياء» تفهم
الأ�ستاذ كمال �أبو العال �إيقاع الفيلم واعتمد مكانا منا�سبا للقطع ال يخل بالإيقاع ،القطع يف
م�شهد مكون من  30لقطة مثال �أ�سهل يف التعامل مع م�شهد لقطاته حمدودة وحم�سوبة
جدا .وبالرغم من �أن �أبو العال قادم من ال�سينما ال�سائدة املعتمدة على كرثة القطع مثل عمله
يف «باب احلديد» ليو�سف �شاهني ،ولكنه ا�ستطاع الت�أقلم و�أن يتطور مع هذا االجتاه اجلديد
يف ال�سينما ،االجتاه الذي بد أ� مع �أفالم الواقعية الإيطالية التي ت�ستخدم اللقطات الطويلة
والت�أمل داخلها ،وهكذا بد�أ تغري مفهوم املونتاج من العمل على لقطات و�أجزاء متفرقة
قد ت�صل �إىل مائة م�شهد يتم الربط بينها لعمل �إيقاع مت�صل� ،إىل التعامل مع اللقطة
امل�شهدية .ولي�س معنى هذا �أنني �أف�ضل �أ�سلوبا على �آخر .هناك خمرجون مييلون �إىل �أ�سلوب
جتزيء امل�شهد �إىل لقطات ق�صرية ،وخمرجون مييلون �إىل اللقطات الطويلة ،وح�سب نوع
الفيلم ،فمثال لو فيلم حركة به مطاردات ل�سمري �سيف مثال ال ميكن معه التحدث عن
اللقطات الطويلة لأنه يعتمد على املونتاج ال�رسيع .وهناك �أفالم ت�ضم الأ�سلوبني معا،
فيلم ي�ضم م�شاهد لقطاتها طويلة ،و�أخرى بها انتقاالت كثرية داخل امل�شهد .ي�ضم املونتري
الأ�سلوبني معا مبا يتنا�سب مع كونه م�شهدا عاطفيا �أو م�شهد مطاردة� ( .سنجد تطبيقا على
هذا يف عملها بفيلم يوم مر ويوم حلو ،و�أفالم �أخرى) ويختلف املخرجون يف الأ�سلوب الذي
يف�ضلونه ح�سب ميلهم ال�شخ�صي.

رواد المونتاج وفنانيه المعاصرين:

قبل �أن �أحدثكم عن املراحل التي مير بها املونتاج يف الفيلم ال�سينمائي �س�أحدثكم عن �أهم
املونتريين يف ال�سينما امل�رصية ،هناك جيل الرواد� :سعيد ال�شيخ وكمال �أبو العال ور�شيدة
عبد ال�سالم ،هذا اجليل ع�صامي علموا �أنف�سهم قبل �إن�شاء معهد ال�سينما من خالل قراءات
وجتارب ،تتلمذنا على يد الأ�ستاذ �سعيد ال�شيخ الذي تتلمذت على يديه �أجيال كثرية من
خمرجني ومونتريين ،قام بالتدري�س يف معهد ال�سينما مبا له من خربة يف بدايات املعهد.
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�أعطى نف�سه للمهنة ،اتقانه ال�شديد للعمل ( الربفيك�شن) م�شهور عنه .يتبع املدر�سة
التقليدية يف الفن ،كان �شديد الرتكيز يف مونتاج الأفالم الروائية ،وكان يرف�ض العمل يف
الفيلم الت�سجيلي نافيا �أن يكون هذا تخ�ص�صه .كثريون من خريجي معهد ال�سينما حني
كانوا يخرجون للمرة الأوىل كانوا يطمئنون �إىل الأ�ستاذ �سعيد ال�شيخ .فاملونتري هم الناقد
الأول للمخرج ،يتمكن بح�سه النقدي من حذف الأجزاء ال�ضعيفة ويتمكن من ت�شكيل
الفيلم من اللحظات القوية .املخرجون علي بدرخان و�سمري �سيف وغريهم اختاروا العمل
معه يف بداياتهم� .سعيد ال�شيخ �صاحب مقولة �أن املونتاج هم بالليل ومذلة بالنهار ،يكون
م�شغوال بالفيلم وال يفكر يف �شيء غريه طاملا بيده فيلم ،تركيز تام حتى ينتهي من عمله
وي�سلمه للطبع .املونتاج هو املرحلة الأخرية من الفيلم والبد من �إجنازها بكل الإجادة املمكنة.
مهنة املونتاج ال تعطي عائدا ماديا جمزيا ولكنه منحه حياته و�أجنز عالمات يف ال�سينما
امل�رصية ،علم كثريا من املونتريين �أ�صول املهنة ،ومن �أهم تالمذته املونترية �سلوى بكري
ومها ر�شدي ،عملوا معه م�ساعدات ثم قدموا �أعمالهم املنفردة.
الأ�ستاذ كمال �أبو العال خمتلف عن �سعيد ال�شيخ ،عمل بالنوعني الروائي والت�سجيلي وكذا
�أخرج عددا من الأفالم ،عمله يتميز بحيوية �أكرب ،قام بالتدري�س لفرتة يف معهد ال�سينما،
تتلمذ على يديه العديد من املونتريين ،هو �أ�ستاذي وتعلمت منه الكثري حني عملت معه
م�ساعدة مونتاج فيلم « املومياء» .مهنة املونتاج تتطلب دقة وتركيز كبري .الأ�ستاذة ر�شيدة
عبد ال�سالم قامت بعمل مونتاج كل �أفالم يو�سف �شاهني ،وبع�ض املخرجني الآخرين ،منهم
ح�سني كمال وحممد عبد العزيز .وهناك اجليل الثاين من املونتريين �أهمهم �أحمد متويل
وعادل منري ،تنتمي �إىل هذا اجليل املونترية نادية �شكري رغم �أنها لي�ست خريجة معهد
ال�سينما� .أحمد متويل مونتري موهوب جدا يفهم يف �صياغة الدراما ،قد ي�صله فيلم ما فيغري
من تتابعه ،وي�أتي بنهايته �إىل البداية ،قوي جدا يف مل�ساته ويحذف ما لي�س له لزوم بجر�أة
فنية� .أجنز �أعماال مهمة مثل «زائر الفجر» ملمدوح �شكري ،و�أغلب �أفالم حممد را�ضي،
و»ليل وق�ضبان» لأ�رشف فهمي .كما عمل مع داوود عبد ال�سيد يف «�سارق الفرح» .متويل
�صاحب اهتمامات فنية عامة و�سيا�سية ،رجل مو�سوعي مهم .عادل منري واحد ممن �أحبوا
املهنة وا�ستمروا بها� ،أجنز عددا كبريا من الأفالم تتعدى مائة فيلم بني الت�سجيلي والروائي.
عمل مع �رشيف عرفة �أفالما مهمة� .أم�ضى حياته على كر�سي يف حجرة املونتاج� ،أحيانا ينام
جال�سا عليه ل�ساعتني و�سط العمل ،ثم ي�صحو ليوا�صل العمل ،كل منجزه يف احلياة كان
عمله يف املونتاج .ويكمل اجليل الثاين �سلوى بكري ويو�سف املالخ ورحمة منت�رص وهم
من عملوا بداية من نهاية ال�سبعينيات وا�ستمروا يف الثمانينيات وما بعدها� .سيطر خريجو
معهد ال�سينما على �سوق العمل مع غريهم من �أ�صحاب اخلربة امتد عملهم مكمال م�سرية
الرواد الذين علموا �أنف�سهم بالقراءة ومن التجارب العملية.
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رغم �شكوانا من �ضعف الإمكانيات مبعهد ال�سينما ولكنه على الأقل يخرج كل عام عددا
من ثالثة �إىل �أربعة من كل تخ�ص�ص يف فن الفيلم .خريجو املهن العملية رائعون وال يقلون
�أبدا عن م�ستوى مهني اخلارج� ،أرى �أن م�شكلتنا يف يف ق�سم ال�سيناريو ،لكن يف الت�صوير
واملونتاج وال�صوت تخرجت عنا�رص مميزة ،فمن �أجيال تالية يوجد خالد مرعي متميز جدا
كمونتري قبل حتوله �إىل الإخراج .منى ربيع عملت مع خمرجني كبار من جيل الو�سط كما
عملت مع داود عبد ال�سيد ،وي�رسي ن�رص الله وكاملة �أبو ذكري ولها �أعمال مميزة جدا.
وتوالت �أجيال منها داليا النا�رص ،ودينا فاروق ورباب عبد اللطيف ،و�أ�سماء �أخرى الحقة.
ال �أعمل حاليا كثريا ولكنني �أ�ساعد من موقعي يف التدري�س بق�سم املونتاج ،ومن الإ�رشاف
على م�رشوعات التخرج �أعمل على تكوين �أجيال لها قدرة على العمل يف �صناعة الفيلم.
مل يعد املونتاج بعيدا عن ال�شباب حاليا� ،إذ ميكنهم العمل على �أجهزة الكومبيوتر و�أن يجروا
جتاربهم مب�ساعدة الربامج التي تتطور ب�شكل متالحق.

مراحل المونتاج :

يف البداية البد من وجود �سيناريو مكتوب ب�شكل جيد ،قبل الت�صوير يقوم املخرج مبرحلة
الديكوباج حيث يتم تقطيع امل�شاهد �إىل لقطات ،معتمدا على بالن وخطة الديكور ليتمكن
من حتديد و�ضع الكامريا ور�سم حركتها وحركة املمثلني داخل املكان .قبل الو�صول �إىل
موقع الت�صوير ،البد �أن يكون املخرج قد قام بالتح�ضري مع م�ساعديه ،حجم اللقطة ،حركة
الكامريا ،حركة املمثل وكيفية الأداء .الديكوباج وهو م�صطلح فرن�سي يعني جتزيء امل�شهد
�إىل لقطالت ،قدميا كنا نقول �أن هذا يتم بناء على قواعد القطع ال�سل�س ،لكي يتم تركيب
اللقطات معا بنعومة دون �شعور باالنتقال .ويكون هناك تغطية ( �أوفرالب) جزء متكرر
بني اللقطتني ليتم اختيار حلظة القطع املنا�سبة .وبدون الأوفر الب تكون العملية ق�ص
ول�صق .تنفيذ الت�صوير بخطة التقطيع يراعى فيها اجتاهات اخلروج والدخول ،و�أحجام
اللقطات .ت�سهل عملية الديكوباج عمل املونتري واملخرج يكون م�ستعدا بحجم العد�سة
التي ي�ستخدمها ،كل هذه التفا�صيل تكون م�سجلة يف تقارير يعدها امل�ساعدون ،تقارير
خمتلفة قبل الت�صوير وبعده تربط كل عمليات الإعداد والت�صوير واملونتاج .حاليا الأمر
�أ�صبح �أكرث �سهولة ،حيث يتم ت�سجيل العمل على �رشائط فيديو (،ت�صويرامليكنج) وتتم
عملية مونتاج مبد�أي يف املوقع بحيث ميكن تدارك �أي خط�أ �أثناء الت�صوير .ما زلت �أحتدث
عن مراحل الت�صوير التي تتم على خام النيجاتيف الذي بد�أ يف االختفاء ،حيث تنقل ال�صورة
على تلي�سني وكذا ال�صوت امل�سجل يتم نقله على الكومبيوتر وتتم عملية التزامن بينهما
لتح�ضري العمل للمونتري .ثم ن�أتي �إىل مرحلة املونتاج ،لن �أحدثكم عن مونتاج املوفيوال وعن
علب اخلام املطبوع وكل هذه التفا�صيل التي انتهت و�أ�صبح العمل يتم على الكومبيوتر عرب
برامج مونتاج متنوعة.
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مراحل املونتاج الفعلية� :أحيانا يتم املونتاج بالتزامن مع الت�صوير على امل�شاهد التي اكتمل
ت�صويرها ،وهناك مونتري يف�ضل �أن يبد أ� عمله بعد انتهاء ت�صوير الفيلم .تكون املادة
امل�صورة مرتبة طبقا لتتابع ال�سيناريو .يف مرحلة املونتاج الأويل يقوم املونتري ببناء امل�شهد
بتجزيء بع�ض اللقطات �أو �إلغاء بع�ضها ،فبعد قراءته لل�سيناريو وا�ستيعابه لوظيفة امل�شهد
وحمتواه ،يقوم املونتري بتو�صيل ر�سالة املخرج .هناك خمرجون قدامى كانوا يرتكون العمل
للمونتري ثم ي�شاهدون ما �أجنزه منفردا ومنهم املخرج �صالح �أبو �سيف ،ولكن �أغلب املخرجني
املعا�رصين ال يغادرون حجرة املونتاج ويعملون مع املونتري يوما بيوم .وتتم عملية بناء
امل�شاهد ح�سب وجهة نظر املخرج وقد يختلف املونتري معه ،ولكنهما بالتفاهم ي�صلون �إىل
بناء يوافق عليه كليهما دون الو�صول �إىل معركة .املونتاج عملية تفاهم بني خمرج ومونتري،
للو�صول �إىل �أف�ضل نتيجة ممكنة من املادة امل�صورة رجوعا لأ�صل العمل يف ال�سيناريو
املكتوب �أو بتجاوزه ح�سب طريقة عمل املخرج.
ولهذا يعمل خمرج مع مونتري يختار العمل معه يف �أغلب �أعماله ،وهناك بع�ض املونتريون
كانوا ي�رصون على وجهة نظرهم منهم �أحمد متويل الذي كان ي�رص كثريا على ر�أيه.
نعود �إىل عملية املونتاج الأويل مل�شهد م�شهد دون عجلة ،بعد ذلك لو هناك دوبالج (�أو
بو�ست �سينك لو اعتمدناه كم�صطلح �أدق ) يف حالة وجود �صوت رديء فتتم عملية تغيريه
وت�سجيله و�ضبطه يف املونتاج .يف الأ�صل عملية الدوبالج هي تغيري احلوار من لغة �إىل
�أخرى �أو تغيري �صوت ممثل قد يكون �أدا�ؤه ال�صوتي غري منا�سب ،فتبقى �صورته ويقوم
ممثل �آخر بالأداء ال�صوتي متزامنا مع ال�صورة .وهناك البالي باك حيث يتم ت�سجيل ال�صوت
قبل ال�صورة وتتم يف الأغاين واال�ستعرا�ضات مبا ينا�سب ا�ستمرار ال�صوت واتباع ال�صورة
بلقطاتها مع ال�صوت الذي يكون هو الأ�صل الذي يتبعى يف هذه احلالة .يف البالي باك،
يتم ت�سجيل الأغنية كاملة باملك�ساج لها ثم يتم عمل ديكوباج للأغنية ،و�أثناء الت�صوير
تذاع الأغنية بالي باك وي�ؤدي البطل الأغنية ،والراق�صني مع اللحن ي�ؤدون ا�ستعرا�ضاتهم.
مونتاج الأغاين واال�ستعرا�ضات لها مونتريون متخ�ص�صون ومتميزون فيها ( �سعيد
ال�شيخ ترك مونتاج الأغاين يف فيلم «�أمرية حبي �أنا « ل�صالح عبد الرازق املعروف عنه
الرباعة يف هذا الأمر ) ت�ستدرك رحمة منت�رص عن نف�سي لي�ست يل جتارب مع هذا النوع
الفيلمي .متيز يف هذا النوع املونتري عادل منري كما يف فيلم « �سمع ه�س «و�أكرث من فيلم
غنائي ا�ستعرا�ضي قام بعمل املونتاج له.
بعد املونتاج الأويل وعمليتي الدوبالج ( البو�ست �سنكرون) والبالي باك .ن�أتي �إىل مرحلة
املونتاج النهائي  ،الفاينل كات �أو الديفينيتيفـ .فيه تتم عملية تنعيم القطعات �إذا كانت
حتتاج �إىل تنعيم ،اختلف تعريف القطع ال�سل�س ،نحن ندر�س هذه القواعد ولكننا عند العمل
الفعلي يتم ن�سيانها �أو تغيريها بحرية تامة طبقا للر�ؤية الفنية ل�صانع الفيلم .يف املونتاج
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النهائي تتم مراجعة االنتقاالت وعالقة امل�شاهد ببع�ضها ،كما ميكن �أن يعاد ترتيب امل�شاهد
يف الفيلم لدعم الت�شويق �أو �ضبط ال�رسد ،وميكن حذف م�شهد بالكامل قد يكون معوقا
لل�رسد ،حذف م�شهد عمل يغ�ضب �أغلب املخرجني ولكنه قد يقتنع يف النهاية �إذا وجد �أن
احلذف يف �صالح العمل وتدفقه.
ميكن �أي�ضا حتويل ال�رسد �إىل عودة للخلف ( فال�ش باك) عند نقطة معينة يتفق عليها
املخرج واملونتري .مرحلة املونتاج النهائي ميكن �أن تتم على عدة مرات ت�صل �إىل �سبع �أو
ع�رش مرات ،حتى الو�صول �إىل حالة الر�ضا الكامل عن ال�شكل النهائي للفيلم (عن �رسده
و�إيقاعه وتدفق الدراما وم�صداقيتها)� .أحيانا �أبتعد عن الفيلم عدة �أيام و�أعود �إليه لأمتكن من
التدقيق املقنع يل .يف مرحلة املونتاج النهائي ميكن تنفيذ عمليات املزج بني لقطتني �أو بني
م�شهدين� .أو �إجراء اختفاء تدريجي �أو ظهور تدريجي يخت�رص زمنا ويراعي فيه التوافق
ال�شكلي بني اللقطتني .مع التقنيات احلديثة جمرد �ضغطة زر حتقق املزج ب�سهولة خالفا
للمونتاج على ال�رشيط �أو املوفيوال� .سهولة حتقيق هذا الأمر ب�سهولة ي�شجع على �إ�ساءة
ا�ستخدامها ،لأنه يجب �أن ي�ستخدم �إذا كانت له �رضورة وظيفية ولي�س هدفا يف حد ذاته.
امل�ؤثرات الب�رصية تفقد قيمتها حني يتم الإ�رساف يف ا�ستخدامها ،كما يف فيلم «الراعي
والن�ساء» لعلي بدرخان وعادل منري ،رغم جمالها �إال �أنها كانت متواجدة بكرثة �أجدها غري
منا�سبة .يف املونتاج النهائي يتم �ضبط �إيقاع الفيلم لن�صل �إىل طوله القيا�سي ،حوايل
�ساعتني ،وعموما قد ي�سمح ببع�ض البطء يف البداية ولكن النهاية يف�ضل ت�سارعها لن�صل
�إىل نتيجة بعد �أن نكون قد فهمنا املعلومات وحلت العقدة .يف مرحلة املونتاج النهائي
�ضبط الدراما �أهم من وجود بع�ض الأخطاء ال�شكلية ،ولو كان عليك املفا�ضلة بني خلل
الدراما وخط أ� تكنيكي �أختار�أن تكون الدراما من�ضبطة .اخلط�أ التكنيكي ميكن التغا�ضي
عنه وميكن �أن مير مادامت الدراما �صحيحة� .أحيانا ي�صل الفيلم بعد املونتاج الأويل �إىل �ست
�ساعات ،وتكون ال�صعوبة يف عملية االخت�صار دون �إحداث خلل� ،أحيانا توجد لقطة جميلة
جدا ولكنها دراميا ال تقول �شيئا (الكارت بو�ستال) فيكون قرار حذفها �صحيحا .حتذف
كل الأزمنة ال�ضعيفة حتى يكون الفيلم حمكما ومتما�سكا ويحقق وظيفته يف الو�صول
�إىل امل�شاهد ب�سهولة .بعد املونتاج النهائي ي�صبح لدينا ما ن�سميها ن�سخة عمل ،وكان هناك
تقليد حممود بعر�ضها على موزعني وعلى فريق الفيلم ،املنتج واملخرج وامل�صور واملونتري،
�أحيانا يغ�ضب امل�صور حلذف لقطة بذل فيها جمهودا �أو �أحدث فيها ت�أثريا ب�رصيا ،فال يجدها
بالفيلم ،ويكون علينا �إقناعه ب�أن حذفها يف �صالح دراما الفيلم .املنتج تكون له مالحظات،
كما يح�رض هذا العر�ض بع�ض النقاد �أو الأ�صدقاء ممن يهم اال�ستماع �إىل �آرائهم ،بعد هذا
العر�ض ميكن �أن تتم بع�ض الإ�صالحات ولكنني لو قمت بتنفيذ كل املالحظات التي تقال
لن يكون الفيلم يخ�صني .لكن قد يلفت نظري ملحوظة �إىل وجود خلل معني البد من
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�إ�صالحه .ما �أقتنع به فقط هو ما �ألتفت �إليه .كرثة م�شاهدة الفيلم �أثناء املونتاج قد ت�سبب
عدم القدرة على احلكم .من ي�شاهدون الفيلم لأول مرة بتتابعه الكامل قد يلفتون نظري �إىل
عيب مر علي ف�أقوم ب�إ�صالحه.

مرحلة بناء شريط الصوت:

حاليا مت نقل م�سئوليتها من املونتري �إىل مهند�س ال�صوت ،ولكنني م�رصة على �أنها مهمة
املونتري ،لأنني ع�شت الفيلم من بدايته ،و�أعرف كل لقطة به و�أحفظها جيدا ،املونتري هو
املتحكم يف ال�شكل النهائي للفيلم وقد ا�ستوعب كل ما يرغب املخرج يف التعبري عنه
(�أ�ؤيدها متاما و�أرف�ض �صيغة م�صمم ال�صوت امل�ستحدثة)  .بع�ض الأفالم يكون بها خلل
يتطلب ت�صوير م�شاهد �أخرى �أو لقطات �إ�ضافية لتكتمل دراما الفيلم.
هناك ت�سا�ؤل هل املونتري �صاحب �أ�سلوب �أم ال رغم �أن املونتاج لي�س �إبداعا كامال؟ �أرى �أن
كل مونتري له ب�صمة رغم االتفاق على دوره يف �إي�صال ر�سالة املخرج ،وميكنني التمييز بني
�شغل �سعيد ال�شيخ وكمال �أبو العال ،وعادل منري و�أحمد متويل ،كل مونتري له طريقة يف
التعامل مع املادة وله �إيقاع حمدد �إىل حد ما.
نعود �إىل �رشيط ال�صوت ومكوناته الأ�سا�سية ،احلوار ،املو�سيقى ،امل�ؤثرات ال�صوتية ،وقد
نرى �رضورة تغيري احلوار امل�سجل وعمل دوبالج ،املهم عدم التنازل عن �أي عيب ،بل يجب
الو�صول �إل �أق�صى ما ميكن من الكمال .املو�سيقى عن�رص هام يف الفيلم ،وبع�ض الأفالم
يختار خمرجوها عدم اال�ستعانة مبو�سيقى ،لدينا مو�سيقيون مهمون منهم راجح داود وعمر
خريت ،مو�سيقى الفيلم ال تتطلب بال�رضورة مو�سيقى �أورك�سرتالية �ضخمة ،يف فيلم
املومياء �شاهد املو�سيقار جمال عبد الرحيم الفيلم ،وعا�شه و�ألف مو�سيقى �أورك�سرتالية
فخمة جدا ومت ت�سجيلها� ،شادي عبد ال�سالم كان بي�شد يف �شعره ،لي�ست هذه هي املو�سيقى
التي يريدها ولي�ست يف خياله ،كانت لديه اجلر�أة على تركها على الرف ،وذهب �إىل �إيطاليا
ومت جلب مو�سيقى عبارة عن ب�رشف ( الب�رشف هو �شكل من �أ�شكال الت�آليف املو�سيقية
يكون مبنيا على� إيقاع  4/4يتكون عادة من �أربع حركات (خانات) وت�سليم وجميعها مبنية
على نف�س الإيقاع) لعبوا يف �رسعته و�أحدثوا نغمات مو�سيقية معها .كانت مو�سيقى غري
حم�سو�سة ،حتت اجللد ،ت�ساعد الدراما لكن ال تطغى عليها ،لي�س كل م�ؤلف مو�سيقي بارع
ميكنه �أن ي�ؤلف مو�سيقى فيلمية منا�سبة .هذا تخ�ص�ص خمتلف .ي�شاهد م�ؤلف املو�سيقى
الفيلم ليتعرف على روح العمل ،بعد ذلك يوجهه املونتري واملخرج ،املونتري ب�شكل �أ�سا�سي،
يتناق�شان يف نوعية املو�سيقى والآت امل�ستخدمة ،حاليا لتوفري النفقات ي�ستخدمون
مو�سيقى م�صنعة -لي�ست معزوفة من عازفني و�آالت -يتم حتديد �أماكن دخول املو�سيقى
وخروجها على امل�شاهد ،عملية قيا�س وترقيم ،ثم ت�سجل ويتم تركيبها على الفيلم� .أحيانا تتم
بع�ض التغيريات التي يتحكم فيها املونتري �صاحب الأذن املو�سيقية الذي يتمكن من عمل
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مونتاج لها برباعته احلرفية والفنية .بع�ض املونتريين امتلكوا مهارة يف مونتاج املو�سيقى
منهم �سعيد ال�شيخ الذي كان ماهرا يف ذلك .التطور التقني وطرق العزف على ال�صورة
مبا�رشة �سهل عملية تركيب املو�سيقى على ال�صورة .البد من تر�شيد ا�ستخدام املو�سيقى
وعدم دلقها على الفيلم ،بع�ض الطلبة ي�ضيفون مو�سيقى من بداية الفيلم �إىل �آخره ،ال يجب
�أن ت�ضاف املو�سيقى �إال وقت االحتياج �إليها فقط .حتى حتتفظ بقيمتها ،وال �أحبذ الإ�رساف
يف زحام �رشيط ال�صوت ،هناك من يتفاخر ب�أن لديه � 14رشيط �صوت ،ممكن ذلك يف �أفالم
احلركة واملعارك ولكن يف الفيلم الدرامي غري م�ستحب زحام الأ�صوات� ،ستجدون عند
�شادي عبد ال�سالم �صوت وحيد م�سموع دون مزج لكثري من الأ�صوات.
امل�ؤثرات ال�صوتية ال تقل �أهمية عن مو�سيقى الفيلم .ال�سينما �صوت و�صورة ولي�ست
�صورة فقط ،يف مراحل املونتاج مع �أ� .شادي كنا نقوم بعمل املونتاج منذ البداية ال�صورة
و�رشاط ال�صوت معا ،تتنوع امل�ؤثرات ال�صوتية بني اجلو العام ،بحر� ،شارع� ،إىل �صوت
م�ؤثر خا�ص وخا�صة يف امل�شاهد التي عمل الدوبالج لها ،يف�ضل عدم �أخذ امل�ؤثرات من
املكتبات �إال يف حالة طلب م�ؤثر خا�ص .يف�ضل �أن ت�سجل امل�ؤثرات خ�صي�صا للفيلم� ،أذكر
يف فيلم « يوم مر ويوم حلو» خلريي ب�شارة كان ي�صطحب �أحمد داوود م�ساعد املونتاج
املاهر وي�سجالن م�ؤثرات حية وطبيعية من حي �شربا .امل�ؤثرات امل�سجلة خ�صي�صا لكل فيلم
تكون حقيقية تعك�س روح املكان .دائما �أن�صح طالبي ،و�أنت ت�صور فيلمك �سجل اجلو
العام ليغلف امل�شاهد وي�ساعد خا�صة يف حالة وجود م�شاهد ( بو�ست �سينك) .هناك م�ؤثرات
متزامنة مثل فتح وغلق باب ،ويجب �أن تنا�سب ال�صورة فال يعقل �أن ت�ضيف �صوت �سيارة
نقل على �سيارة �صغرية ،فكل نوعية لها ما ينا�سبها من ال�صوت ،يقدم املونتري ك�شفا
بامل�ؤثرات �إىل مهند�س ال�صوت الذي يقوم بت�سجيلها خ�صي�صا للفيلم �أو �أخذها من املكتبة
ال�صوتية .لو هناك تعليق ي�سجل ويركب خالفا للحوار .هناك �أي�ضا الأ�صوات احلية مثل
حفيف املالب�س �أو �أدوات الطعام ،خطوات ال�سري ،يزداد االحتياج لها يف م�شاهد البو�ست
�سينك .كان لدينا متخ�ص�ص يف الأ�صوات احلية ا�سمه ح�سن ال�شاعر ،يقوم وحده بت�سجيل
هذه الأ�صوات على الف�صل بالكامل ع�رش دقائق ،امل�ؤثرات احلية تكون على �رشيط منف�صل
يدعم امل�ؤثرات املتزامنة واجلو العام ومتنحه احليوية ،ثم ت�أتي عملية مزج الأ�صوات معا،
عملية املك�ساج التي يقوم بها مهند�س �صوت على ماكينات خا�صة تتطور يوما بعد يوم.
يقوم املونتري �أي�ضا بتح�ضري قائمة بعناوين العاملني يف الفيلم يف كافة التخ�ص�صات .تكتب
باللغتني العربية والإجنليزية وتراجع ،يقوم بها متخ�ص�صون من فناين التحريك �أو ت�ضاف
بالكومبيوتر ،وظيفة العناوين تعريف املتفرج بالعاملني يف الفيلم وهي الوثيقة الأهم ملن
عملوا بالفيلم يف التخ�ص�صات املختلفة .حني متنح اجلوائز متنح لال�سم املكتوب على الفيلم.
يف عملية املك�ساج تراعى الن�سب بني الأ�صوات املختلفة بحيث ال تطغى املو�سيقى �أو
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امل�ؤثرات على احلوار وهو الأهم بني �رشاط ال�صوت .يف املك�ساج يتم حتديد طريقة دخول
وخروج ال�صوت ،هل �ستتم بالقطع املبا�رش �أو بدخول تدريجي ،احلوار يف املقدمة وباقي
الأ�صوات يف اخللفية .مرت مراحل ت�سجيل ال�صوت بعد املك�ساج على �رشيط �ضوئي،
�أي خط أ� فيه كان يتم بعده �إلقاء العلبة بالكامل و�إعادة املزج ،وجاءت مرحلة تالية على
�رشيط مغناطي�سي ميكن لبع�ض املاكينات �أن تعود للخلف وتتقدم �إىل الأمام ،فيتم �إ�صالح
ما مت ت�سجيله على نف�س ال�رشيط.وبع�ض املاكينات كانت تفتقر اىل هذه اخلا�صية ،فيكون
مهند�س ال�صوت على �أع�صابه فال ميكنه �أن يخطيء وعليه �أن يقوم بعمل عدة بروفات
حتى يطمئن �إىل كل التفا�صيل ،وبعدها يقوم بالت�سجيل ،مهند�س ال�صوت الكبري جميل
عزيز كان يعمل على ماكينة يف ا�ستديو نحا�س حيث ال ميكنه الرجوع عما مت ت�سجيله ،قبل
�أن ينتقل �إىل مركز ال�صوت مبدينة ال�سينما والعمل على ماكينة �أحدث ويوجه م�ساعديه
ب�شفرة يفهمونها .فيتم التقدم �إىل الأمام والعودة �إىل اخللف ( واحد �أربعة /اثنني �أربعة ) �أثناء
عمل املك�ساج ..عمل مبركز ال�صوت �أي�ضا مهند�س ن�رصي عبد النور وجمدي كامل وبعدهم
�أجيال الحقة تتمتع بالتقدم التقني وتتمكن من عمل املزج بفنية عالية وتقنيات مريحة مثل
املهند�س �أحمد جابر وحممد فوزي ،عملت مع املهند�س جميل عزيز �أفالم «البحث عن �سيد
مرزوق» و»املواطن م�رصي» و�أفالم �أخرى كثرية.حاليا هناك رفاهية يف الإمكانيات التقنية
ال �أعرف �إن كانت يف ال�صالح �أم ال .ال�صعوبات التقنية يف وقتنا كانت متثل حتديا للخروج
بنتائج ممتازة.
�أنهينا املك�ساج وعلينا �أن نطبع ن�سخ للعر�ض ت�سمى (ال�ستاندارد) �أو ماريد برينت .حتى
الآن يق�ص نيجاتيف ال�صورة بتطابق مع ن�سخة العمل ،وينقل �رشيط ال�صوت على
�رشيط �ضوئي ثم تطبع منه ن�سخ العر�ض .قبل الطبع تتم عملية الت�صحيح اللوين ،ليكون
الفيلم كله متناغم ،ويتم ذلك با�ستخدام فالتر معينة لت�أكيد التنا�سق يف درجات ال�صورة
والإ�ضاءة والألوان ،ي�رشف عليها مدير الت�صوير �أو متخ�ص�ص حتولت �إليه املهمة كما
حتولت مهمة امل�ؤثرات �إىل م�صمم لل�صوت .وهذه العملية تتم بالديجيتال بعد �أن كانت
تتم على ال�رشائط الفيلمية .لعدة �أ�سباب قد تكون هناك بع�ض الأخطاء يف التزامن بني
ال�صورة وال�صوت ،تدر�س �أ�سبابها بالعودة �إىل كل املراحل ال�سابقة حتى يعرف ال�سبب
ويتم ت�صليحه .لكي يعر�ض الفيلم يتم عمل مقدمة دعائية له ،حاليا مل يعد املونتري م�سئوال
عن هذه املهمة ،كان املونتري غلبان ،يقوم بكل العمل ،الآن تقوم �رشكات دعاية و�إعالن
متخ�ص�صة بعمل املقدمات ب�أطوالها املختلفة ،مقدمة للعر�ض يف ال�سينمات ،ومقدمة
لقنوات التلفزيون تكون �أق�رص ،يراعى يف املقدمة اتباع قواعد معروفة بعدم الك�شف عن
عقدة الفيلم الأ�سا�سية ،ومراعاة عوامل جذب جلمهور امل�شاهدين .وبعدعر�ض ن�سخة العمل
وتنفيذ بع�ض الإ�صالحات يكون الفيلم جاهزا للعر�ض العام.
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�س�أحدثكم الآن عن بع�ض جتاربي يف املونتاج ،تخرجت عام  ،1965ودر�س لنا الأ�ساتذة
توفيق �صالح ويو�سف �شاهني واخلبري الكندي بول وارن .كما در�سنا لغة اجنليزية على يد
جمدي وهبة ،كان املخرج حممد كرمي �أول عمداء املعهد ،دخلت املعهد �صدفة ،دفعتي من
املخرجني تخرج منها مدكور ثابت �صاحب الدرا�سات والنظريات النقدية ،وعدد من الأفالم
الت�سجيلية ،و�سمري عوف له �أفالم ت�سجيلية مهمة عملت مونتاج �أفالمه« ،القاهرة »1830
 ،و»ل�ؤل�ؤة النيل» ،و «م�سافر �إىل ال�شمال م�سافر �إىل اجلنوب» ،ومن الدفعة �أي�ضا املخرج
عاطف البكري .ويحى عزمي �صاحب �سيناريو «الطوق والأ�سورة» ،يف ق�سم املونتاج كنا
انتني فقط رحمة منت�رص ومنى ال�صبان التي تدير املدر�سة العربية لل�سينما ،بعد درا�ستي
لتخ�ص�ص املونتاج على يد �سعيد ال�شيخ عملت كا�سكريبت -م�ساعد خمرج ثان -ثم ركزت
يف املونتاج كم�ساعد ،ثم كمونتري .قمت بعمل مونتاج كل �أفالمي بالتفاهم مع املخرجني
دون م�شاكل تذكر� .أقوم بالتدري�س لق�سم مونتاج و�أحيانا لق�سم �إخراج ،جماالت املونتاج
ومدار�سه املختلفة يف العامل كله� ،أدر�س مادتي تكنيك وحرفية مونتاج ،بتطبيقات على
تدريبات يقوم بها الطالب ،نعر�ضها و�أحللها معهم .و�أهم دور يل يف التدري�س مع م�رشوعات
التخرج ،تغريت اللوائح و�أ�صبح الطالب يقدم م�رشوع ت�سجيلي يف ال�سنة الثالثة ،وم�رشوع
روائي يف الرابعة للتخرج .مع كل دفعة تظهر من �أربعة �إىل خم�سة م�رشوعات متميزة.
املعهد يقدم �إمكانيات حمدودة والطالب يكملون التكلفة على نفقتهم .مثال م�رشوع تخرج
هاين خليفة �أنب أ� بتميزه الحقا� .ألطف مادة �أدر�سها يف املعهد هي الإ�رشاف على م�رشوعات
التخرج لأنها ت�ساعد على تخريج مبدع ،وكثريا ما �أ�شعر بال�سعادة مل�ستوى العمل ملن يخرج
لأول مرة عمال متكامال.
مت اللقاء يف �إطار برنامح «در�س ال�سينما» الذي ينظمه مركز الفنون يف مكتبة الإ�سكندرية
يوم � 25سبتمرب  2014يف قاعة الأوديتوريوم� .أعد اللقاء و�أدار احلوار� ،أحمد نبيل ،م�سئول
برنامج ال�سينما يف مركز الفنون.
«در�س ال�سينما» هو برنامج يهدف �إىل تن�شيط اللقاءات ال�سينمائية املتخ�ص�صة يف م�رص
يف �إطار دعم ال�سينمائيني وطلبة مدار�س ومعاهد ال�سينما يف م�رص .يف نف�س الإطار مت
�إقامة �أكرث من در�س �سينمائي �آخر يف جماالت �أخرى .كالت�صوير مع الأ�ستاذ �سعيد �شيمي،
والتمثيل مع الأ�ستاذ �أحمد كمال والإخراج مع الأ�ستاذ �أحمد ماهر.
وهنا �شهادة من املخرج �سعد هنداوي �صاحب م�رشوع التخرج الالمع» زيارة يف اخلريف «
وم�رشوع درا�سات عليا « يوم الأحد العادي» يكتب عن الأ�ستاذة رحمة منت�رص.
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رحمة منتصر – العطاء بال حدود
سعد هنداوي

من الأيام الأويل يف ور�شة الإخراج -وهي املرحلة الأخرية من الإختبارات النظرية والعملية
للإلتحاق مبعهد ال�سينما� -أتذكر كيف بدت الأ�ستاذة رحمة منت�رص ،هادئة ،تتحدث قلي ً
ال
وتراقب وت�ستمتع �أكرث ،كان يدخل لنا يف هذه الور�شة كل �أ�ساتذة معهد ال�سينما لتقييمنا
من خالل عر�ض فيلم ومناق�شته معنا �أو م�شاهدة ما �أجنزناه من تدريب م�صور فوتوغرافي ًا،
�أو حتي من طريقة عر�ضنا لأفكارنا يف املو�ضوعات املختلفة.
وكنا ن�س�أل بع�ضنا البع�ض عن �أ�سماء الأ�ساتذة الذين �سمعنا عنهم كثرياً ونراهم الآن
يف قاعة العر�ض  35مم يف معهد ال�سينما ،احتفظت ب�صورة الأ�ستاذة الهادئة الودودة يف
ر�أ�سي �إيل �أن جاء الوقت بعد دخويل املعهد و�رصت �أراها كثرياً يف ردهات املعهد وقاعات
العرو�ض ،فقد كانت تدر�س لق�سم املونتاج و�أنا طالب يف ق�سم الإخراج ،تظهر الأ�ستاذة
رحمة يف �أوقات تقييم تدريبات الدفعة ،لتقييم طالباتها وطلبتها من ق�سم املونتاج والذين
عملوا علي �أفالمنا� ،أرى الفرحة يف عيني ال�سيدة ببناتها و�أبنائها من ق�سم املونتاج� ،أراقب
كيف تعطي امللحوظة على عملهم بكل ُلطف وهدوء ،الحظت �أنها ال تنخدع بالإ�ستعرا�ض
بل تبحث وتدقق عن املواهب احلقيقية وتدعمها.
يف عامنا الثالث يف معهد ال�سينما ُطلب منا عمل �أفالم ت�سجيلية ن�صورها علي خام  16مم،
لأول مرة نخو�ض جتربة كاملة ،مونتاج علي املوفيوال ،ف�أري الأ�ستاذة الهادئة يومي ًا متر علينا
كل يف مكانه وت�شاهد يف �صمت وتعطي بع�ض امللحوظات -وك�أنها اقرتاحات -ثم م�شوار
املعمل اليومي وهنا �أتوقف كثرياً ،فقد �أقام معنا ما بني املعهد واملعمل كل من الأ�ساتذة،
الراحل الأ�ستاذ �صالح مرعي ،والدكتور جمدي عبد الرحمن والأ�ستاذة رحمة منت�رص،
فهناك عد تنازيل كي ت�شارك �أفالمنا للمرة الأويل يف مهرجان الإ�سماعيلية ونحن مازلنا
طلبة مل نتخرج بعد ،بالرغم من �أن لكل جمموعة عمل م�رشف خمتلف من �أ�ساتذة املونتاج
والإخراج �إال �أنهم «ثالثي العطاء غري امل�رشوط» مل يرتكونا حلظة يف تلك الأيام حتي خرجت
الن�سخ الأخرية بنتيجة مر�ضية لهم ولنا ،قبل ال�سفر للمهرجان ب�ساعات.
يف كل حلظة �أ�ستمع لها �أتعلم ،حتي لو كانت امللحوظة للمونتري/ة ...حتي لو كانت ملحوظة
ملخرج زميل،
لي�س لديها �آراء جاهزة ت�رسع بتوجيهها للطالبات والطلبة...تفكر كثرياً وت�ستمع كثرياً بل
تفكر �أثناء احلديث فهي حترتم املوهبة –�أي موهبة -بل �أن �إ�شادة �أ�ستاذة رحمة بفيلم �أو
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بطالب ُتعد �شهادة تفوق وو�سام علي �صدره.
�أتذكر جيداً ن�صائحها لطالبات وطلبة املونتاج الذين يعملون معنا يف م�شاريع املعهد ،يجب
�أن يحفظ املونتري املاترييال –ماترييال الفيلم -بل يجب �أن يحب املاترييال ،هنا �أدركت كم
حتب وحترتم هذه ال�سيدة عملها هذا �إيل حد التقدي�س ،حب املاترييال امل�صور هو بداية �أن
حترتم ما تقوم به� ،أن حتب وحترتم ما ت�صوره ،ثم تبد�أ مرحلة البناء بدون ت�رسع يف قرارت
املونتاج.
هذا و�أكرث ما تعلمناه من فنانة املونتاج الأ�ستاذة رحمة منت�رص.

ذكريات عن التدريس

تتذكر رحمة عن التدري�س يف املعهد والإ�رشاف على م�رشوعات التخرج فتقول:
من فرتة البعثة نقلت بع�ض مواد منها بحث التخرج ومازالت املادة تدر�س حتى الآن .كما
نقلت نظام الور�ش ،لكل دفعة م�سئول من ال�سنة الأوىل حتى التخرج ،يف تلك الفرتة كنت
�أدر�س �أنا وعزة حليم ،در�ست مواد ،نظرية مونتاج ،حرفية مونتاج ،وحتليل �أفالم ،لق�سمي
املونتاج والإخراج .كانت الدفعة ت�سمى با�سم مدر�س الور�شة ،در�ست لدفعات ،1976
.2007 ،2003 ،1999 ،1995 ،1992 ،1989
ارتباطي بالطالب يكون قويا نظرا لقلة عددهم ،در�ست يف فرتة عمادة ،د .م�صطفى حممد
علي ،ود .املتيني ،و د .خمتار عبد اجلواد ،و�ساهمت يف و�ضع �أ�س�س ملناهج الق�سم وجزء منها
مازال �ساريا حتى الآن� .أت�سلم الطالب دون �أن تكون لديهم دراية عن كيفية �صنع الأفالم
وعند التخرج �أ�شعر ب�أنها حلظة مهمة جدا حني �أ�شاهد نتاج عملهم .ق�سم املونتاج باملعهد
ق�سم هام ،بد أ� بجيلي ومنه منى ال�صبان وعزة حليم وعفت عبد العزيز ،اجليل الثاين فيه غادة
جبارة ،اميان عاطف ،واميان يون�س ،واجليل الثالث به داليا النا�رص� ،سهى عرابي ،ورباب عبد
اللطيف .ق�سم املونتاج مبعهد ال�سينما قوي والتدري�س به ممتاز.
بد أ� تنفيذ م�رشوعات التخرج منذ عام  1968مع العميد مو�سى حقي ،قبلها كان امل�رشوع
نظريا على الورق ،م�رشوعي كان عن م�رسح العرائ�س ،تعرفت فيه على ناجي �شاكر ،كنت
�أذهب �إىل توفيق �صالح يف منزله ،يراجع يل الديكوباج على الورق ،ومل ت�سمح الإمكانيات
بتنفيذه عمليا ،بالرغم من وجود املوفيوالت والكامريات ،حممد كرمي كان مغطي املوفيوالت
بالبال�ستيك خوفا عليها.
دفعة ابراهيم املوجي ،وجمدي عبد الرحمن  1968كانت بداية �إ�رشايف على م�رشوعات
التخرج على مدى عمري ومل �أتوقف حتى الآن ،كنا نعمل يف ال�صيف� ،أتذكر �أنني مل �أمتكن
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من الذهاب �إىل امل�صيف مع �أوالدي  ،فتنفيذ امل�رشوعات كان فرتة �صعبة لأن عدد الأجهزة
قليل .امل�رشوعات كانت ت�صور على خام  16مللي وال�صوت ماجنتيك  17ون�ص(،حيث
يتم ق�ص �رشيط ال 35مللي �إىل ق�سمني) لالقت�صاد .خام ال 16متعب جدا يف البوزيتيف
والنيجاتيف� ،أتذكر بع�ض امل�رشوعات املميزة ل�سمري �سيف و�أحمد ي�س ،وم�رشوع ر�ضوان
الكا�شف « اجلنوبية» ت�صادف �أن �شادي عبد ال�سالم كان من املحكمني ومنحه درجات
عالية� .سعد هنداوي احتل غرفة و�أم�ضى وقتا طويال يف تنفيذ مونتاج م�رشوعه» زيارة
يف اخلريف» و�أي�ضا �أتذكر م�رشوع جمدي �أحمد علي وفيلمه عن البيوت التي تنهار ،وفيلم
�ساندرا ن�ش�أت « �آخر �شتا « وم�ؤخرا فيلم كوثر يون�س» هدية من املا�ضي» م�رشوع تخرجها
ت�سجيلي طويل �سمحنا مبخالفة الالئحة لتميز الفيلم .ما زلت �أرى �أن �أهم جزء يف التدري�س
هو الإ�رشاف على م�رشوعات التخرج ،فكرة فريق من الطلبة م�سئول عن فيلم كل يف
تخ�ص�صه ،ال تتم دائما ب�سهولة و�أحيانا تن�ش�أ خالفات ،املونترية ت�شكو من فر�ض املخرج
لر�أيه ،واملخرج ال يريد �أن يكمل العمل معها ،كم من امل�شاكل على م�رشف امل�رشوعات �أن
يتعامل معها .تنفيذ امل�رشوعات يتم حتت �ضغط كبري ،ومنها ق�ص النيجاتيف وتخ�ص�صت
فيه �إميان يون�س ،و�سلوى �سعد الدين .و�أحيانا كانت ليلى فهمى مونتري النيجاتيف القديرة
تتعاون معنا جمانا دون �أجر وتتحمل الطالب مب�شاكلهم وعدم خربتهم .ومن  16مللي �إىل
الت�صوير على خام  35مللي ،وحتولت امل�رشوعات �إىل فيلم ت�سجيلي يف ال�سنة الثالثة ،وفيلم
روائي يف ال�سنة الرابعة .كثري من املدر�سني كانوا يتهربون من الإ�رشاف على امل�رشوعات
ولكنني كنت �أحبها فهي مرحلة مولد مونتري ومولد خمرج .وكانت م�رشوعات املعهد مميزة
وعدد كبري منها يح�صل على جوائز.
تعاونت مع د� .شوقي علي حممد حني كان وكيال للمعهد ثم عميدا ،وخ�ضت معه معارك ،
نتعارك ثم نت�صالح ،وكان خمل�صا جدا ( �أعرف كم كان الطالب يحبونه ويحل كل م�شاكلهم
) م�رشوعات الت�سجيلي كانت حتت �إ�رشاف د .جنوى حمرو�س و�أنتجنا �أفالما جميلة منها
فيلم هبة ي�رسي عن فتيات الليل ،كنا نطور طرق تدري�سنا وقللنا من فر�ض ر�أينا عليهم.
نعرب عنه ونرتك لهم حرية االختيار ،هالة خليل وهالة جالل وهالة لطفي م�رشوعاتهم كانت
مميزة ،وكانوا يتم�سكون ب�آرائهم ويقاوحوا ،كنا نحدد موعدا النتهاء العمل يف امل�رشوعات،
بع�ضهم كان يت�أخر ،تامر ال�سعيد انتهى فيلمه بعد موعد التحكيم خلالفه مع امل�رشفني،
حممد يا�سني م�رشوع تخرجه كان ممتازا واملونتاج كان لداليا النا�رص .وم�رشوع حممد علي
�أي�ضا كان ممتازا ،عائدة الكا�شف كانت تقلق كثريا على عملها� ،أجرت تعديالت كثرية على
م�رشوعها .من امل�رشوعات الهامة م�رشوع ر�سوم متحركة ل�صابر عقيد عن غرق منازل
النوبة بعد بناء ال�سد .امل�رشوعات اجليدة يف ر�أي لي�ست امتدادا لل�سينما امل�رصية ولكن بها
رائحة تغيري .هناك خريجني متيزت م�رشوعاتهم ولكن بعد دخولهم �سوق العمل مل ي�ستمروا
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بنف�س القوة ،مدير الت�صوير عبد ال�سالم مو�سى كان متيزه وا�ضحا منذ م�رشوعات التخرج.
الآن لدينا املبنى اجلديد الذي مت حتت �إ�رشاف حم�سن التوين ب�أجهزة �أحدث و�إمكانيات �أكرب.
�أحب العمل يف معهد ال�سينما لأنه بيتي ومل �أجته للتدري�س خارجه ،جهدي كله �أعطيه لطلبة
معهد ال�سينما الذي تعلمت به .وبالرغم من نق�ص الإمكانيات مازال املعهد يخلق بيئة معينة
للطالب للتعلم من بع�ضهن ومن الأ�ساتذة .معهد ال�سينما كان الأول يف منطقة ال�رشق
الأو�سط واملنطقة العربية ويتميز بتنوع �أق�سامه ،بع�ض املعاهد تدر�س ال�سينما ككل ،حتى
معهد مو�سكو ال�شهري لي�س به ق�سم مونتاج� .أنا را�ضية عما حققته يف جمال التدري�س
�أو عن عملي يف مونتاج الأفالم ،عددها لي�س كبريا فقد كان وقتي موزعا بني التدري�س
ومونتاج الأفالم ورعاية البيت والأوالد ،مل �أقم بعمل الإ�رشاف على امل�رشوعات وحدي
كانت معي داليا النا�رص ومنى ربيع ودعاء فتحي ويف النيجاتيف �إميان يون�س .م�رشوعات
التخرج حتتاج منا ح�رصا و�أن تتم عمليات ترميم لها ،م�رشوع يعمل عليه جمدي عبد
الرحمن ويتم التح�ضري له منذ فرتة ،و�أمتنى �أن يتحقق.

من فيلم «البحث عن �سيد مرزوق»
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وهنا شهادة د .إيمان عاطف رئيس قسم المونتاج حاليا وهي خريجة
دفعة  1995التي كانت تضم المخرج سعد هنداوي وزمالء آخرون.

عاشقة مهنة التدريس
د .إيمان عاطف

حني كنت �أكتب �شهادتي عن دكتورة رحمة منت�رص ،مر �أمام عيني �رشيط �سينمائي ،من
�صور ومواقف خمتلفة ،مزيج بني املا�ضي واحلا�رض ،لقد عرفتها يف املرة الأوىل كطالبة
لدفعة هي امل�سئولة عنها ،ومنذ ذلك اليوم �أدركت معنى احتواءها يل ولزمالء دفعتي،
عرفتها عا�شقة ملهنة التدري�س وللمعهد العايل لل�سينما ،تهتم ب�أدق التفا�صيل ،تبحث دائما
عن الإتقان ،فقد كانت لها ر�ؤية ور�سالة يف التدري�س تعتمد فيها على مفهوم تكوين
الطالب فنيا و�إن�سانيا ،ولي�س فقط تدري�س حرفية فن املونتاج ،ر�أيتها يف حلظات كثرية
كعامل خا�ص مميز مغلف باحلب والرهبة يف �آن واحد ،ويتبادر �إىل ذهني �صورتها وهي جال�سة
على املوفيوال حمت�ضنة الفيلم ،و�أ�سلوبها املميز يف التوجيه و�إبداء املالحظات ،فقد بدت يل
يف �أحيان كثرية �ساحرة حينما تقوم بحل م�شكالت فنية كثرية �صعبة يل ولزمالئي ،فبح�س
مرهف وبثقة تقوم بحذف كادر �أو كادرين يف بع�ض الأحيان ،لي�ستقيم البناء املونتاجي،
وكنت �أنظر لها بانبهار وا�ستمرت نظرة االنبهار تلك حتى اليوم و�أنا �أراها تقبل على
التدري�س بنف�س ال�شغف واحلب وااللتزام .لقد تركت فينا ب�صمات وا�ضحة و�أيادي بي�ضاء
على �أجيال قبلي و�أجيال بعدي لت�ستمر م�سرية العطاء الذي ال ين�ضب لطالب املعهد العايل
لل�سينما.
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الغزل بين المونتير والمخرج
منى ربيع

ب�شكل �شخ�صي يل كمنى مدام رحمة لها مكانة كبرية جدا يف قلبي ،هي من �ألطف و�أطيب
ال�شخ�صيات التي مرت علي يف حياتي ،وب�شكل عملي �أول فيلم تدربت عليه وكنت
ما زلت طالبة باملعهد كان معها .ثم مع الأ�ستاذ عادل منري وهما لهما مكانة كبرية جدا
عندي .بعيدا عن ال�صفة الأكادميية ،حا�صل على دكتوراه �أو ماج�ستري ،كنت من الدفعات
املحظوظة �أنني تعلمت على يد مدام رحمة من �سنة �أوىل حتى ال�سنة الرابعة .وكان املعيد
معها الأ�ستاذ يو�سف املالخ ،مدام رحمة من املدر�سني املهمني التي تعمل على غر�س حب
الطالب ملادته ،وملاذا التحق بق�سم املونتاج �أ�صال لأنه مادة �صعبة والبد بداية �أن يحبها
الطالب .البد من توفر ال�شغف باملونتاج وبال�سينما عموما ،كانت حتببنا يف املونتاج ،التحقت
باملعهد بعد قراءات ولكني ال �أعرفه عمليا .كمدر�سة منحتني هذا ال�شغف بطريقتها
الهادئة جدا ،وب�أ�سلوبها الب�سيط الذي تو�صل به املعلومة بب�ساطة وب�شكل �أنيق .ومنذ
ال�سنة الثانية منحتني فر�صة التدرب معها ،كنت �أجل�س خلفها �صامتة ل�ساعات طوال �أثناء
مونتاج فيلم «�رسقات �صيفية « لي�رسي ن�رص الله .كنت �أنهي حما�رضاتي باملعهد و�أذهب
�إىل جممع املونتاج� ،أجل�س بال�ساعات دون عمل �شيء ،فقط �أم�سح العلب و�أتفرج عليها
وهي تعمل .و�أتفرج على عالقة املونتري باملخرج ،وهذا �أول در�س للمونتري ،تعلم كيف يغزل
خمرج ومونتري الفيلم معا .وهو �أ�صعب �شيء .مدام رحمة حتب هذا الغزل ،بهدوء �شديد
تغزل مفر�ش من الدانتيل ،ب�أناقة وهدوء �شديد� .أول در�س كيف يتعامل مع املخرج وكيف
يتعامل مع املاترييال .درا�سة املونتاج نظريا مهم ،ولكن الدرا�سة العملية وكيف تتطلع على
كيفية �صنع الفيلم �أمام عينيك كانت �أمرا �ساحرا ،وهذه ما يخلق مونتري فاهم .الفهم الأويل
للمونتاج �أمر هام جدا ،وهذا ما فهمته من جل�ستي خلف مدام رحمة طويال على الكر�سي.
ومل �أ�شعر �أبدا بامللل من ق�ضاء ال�ساعات الطويلة جال�سة يف �صمت� ،أكيد ال �أديل بر�أي
ولكني فقط �أتعلم .وبتتابع الأفالم عملت معها يف «البحث عن �سيد مرزوق» ،وحقيقي �أنا
حمظوظة لتدربي معها يف �أعمال خمرجني مثل الأ�ستاذ ي�رسي ن�رص الله والأ�ستاذ داود عبد
ال�سيد  ،و�أي�ضا يف فيلم «مواطن م�رصي» مع الأ�ستاذ �صالح �أبو �سيف .وفيلم « �شحاتني
ونبالء» مع الأ�ستاذة �أ�سماء البكري ،و» يوم مر ويوم حلو « مع الأ�ستاذ خريي ب�شارة.
حالفني احلظ لأكون مع كل ه�ؤالء الأ�ساتذة يف درو�س تعليم حقيقية ،فكل خمرج ال ي�شبه
الآخر يف عمله ،كل منهم له �أ�سلوبه وطريقته و�إح�سا�سه ،طرق تفكري خمتلفة يف الإخراج
وبالتايل يف املونتاج .مع « يوم مر ويوم حلو» و»�شحاذون ونبالء» مل �أكتفي بالفرجة بل
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عملت كم�ساعد ثان ،كنت الأ�صغر مع الأ�ستاذ �أحمد داود وداليا النا�رص ،كنت الواد بلية
ال�صغرية معهم .كانت �أياما عظيمة ،تعلمت كيف تتعامل مدام رحمة مع كل منهم ومع
طرقهم املختلفة .وهذا هو املونتاج كيف يتعامل املونتري مع �أنواع من الأفالم خمتلفة ،مل�ست
كيف تتعامل مع �شخ�صياتهم املختلفة متاما ،ومعهم جميعا كانت هادئة ،تتعامل ب�أ�سلوب
ال�سهل املمتنع ودون ا�ستعرا�ض ع�ضالت ،حني تابعت معها كيف يتم مونتاج الفيلم تعلمت
دوره وكيف يتم بهدوء ،كانت متنحني فر�صة �أن �أ�س�ألها ملاذا مت القطع مثال بهذا ال�شكل
فكانت ت�رشح يل ،دائما كنت �أو�صف عملها ب�أنها تغزل دانتيال .واحدة بواحدة ،وم�شهد وراء
�آخر ،خمتلفة عن طريقة عادل منري الذي عملت معه �أي�ضا من حظي الكبري� ،أنني تدربت
وعملت مع طريقتني خمتلفتني يف املونتاج.
بعد التخرج عملت معيدة مع مدام رحمة ،ومنحتني فر�صة التدري�س يف املعهد  ،فهي
متوا�ضعة دون �أي �إح�سا�س بت�ضخم الذات� ،سواء كمدر�س باملعهد �أو كمونتري يف ال�سوق.
كانت ترتكني ل�ساعة كاملة مبفردي يف حما�رضتها لتمنحني فر�صة التدري�س ،وثقت يف
كثريا وكانت تراقبني وت�سمع ماذا �أقول للطالب ،وهذا �أعطاين ثقة كبرية يف نف�سي
كمونتري وكمعيد� .ساهمت يف تكوين �شخ�صيتي منذ ال�صغر .يف كل مراحل عملي كطالبة
وكم�ساعد مونتري وكمعيدة حتى �أنها �أ�صبحت جزءا مهما من تكويني كمونتري .بقيت
معها خم�سة ع�رش عاما و�أ�شكرها على هذه ال�سنوات التي تعلمت منها ب�شكل �أكادميي،
وب�شكل عملي ،علمتنا كيف نفكر لنكون مونتريون ماهرون وناجحون يف عملنا .و�س�أبقى
ممتنة لها بقية عمري.
�أعتقد �أنني مل �أ�صادف �أحدا مثلها ،يف طريقة تعاملها مع الطالب ،كيف تهتم بهم وتعتربهم
جميعا ك�أوالدها ،ت�ساعدهم قدر ا�ستطاعتها ،بداخلي الكثري مما ميكن �أن يقال عنها ،ولن
�أوفيها حقها كمدر�س وكمونتري.
( مني حممد ربيع  ،تخرجت ١٩٨٩و من قائمة �أعمالها التي تف�ضلها»،ه�سترييا» ،و
«مالكي ا�سكندرية» ،و»مواطن وخمرب وحرامي» ،و»ر�سائل بحر» ،و»قدرات غري عادية»،
و»جنينة الأ�سماك» و «احكي يا �شهرذاد») .
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متعة العمل معها والتعلم منها
داليا الناصر

مدام رحمة كانت �أ�ستاذتي يف املعهد ،كنت �أحب مادتها جدا ،كانت بتفرجنا على �أفالم
ت�سجيلية ونقوم بتحليل عنا�رصها ودور املونتاج بها ،مثل فيلمي» �آفاق « ل�شادي عبد
ال�سالم ،وفيلم �سمري عوف « القاهرة � »1830أتذكرهما جيدا لتميزهما الفني ،حتللها
مونتاجيا و�إخراجيا ،ونف�ص�ص �رشيط ال�صوت ،كانت جتعلنا نديل بر�أينا �أوال فيما �شاهدناه،
عن انطباعنا وعن ر�أينا يف املونتاج والإخراج و�رشيط ال�صوت ،نتوقف عند م�شهد م�شهد
ونحلل ال�صورة و�رشيط ال�صوت ،وكل تفا�صيله .و�أفالم �أخرى كثرية نحللها طوال العام
الدرا�سي� .أول ما تخرجت عملت كم�ساعد خمرج وكنت �سعيدة بهذا الطريق ولكنها
�أعادتني �إىل املونتاج وكانت ترى م�ستقبلي �سيكون يف املونتاج �أكرث ولي�س يف الإخراج.
واحلمد لله �أن هذا ما حدث.
عندما تخرجت عينت كمعيدة وعملت معها معيدة وكنا متفاهمني ونتبادل املحبة ،انت�شلتني
و�أخذتني معها ،يف املحا�رضات كنت �أتعلم من املعلومات التي تقولها للطالبـ  ،بعالقة بها
احرتام وحب وحزم و�شدة يف الوقت نف�سه .وحتى الآن �أ�صبحت �أ�ستاذ دكتور وما زلت �أعمل
معها كزميلتني معا مبنتهى التفاهم .و�أ�سعد يف العمل معها دائما .وبعد تخرجي يف احلياة
العملية عملت معها م�ساعدة يف �أفالم « يوم مر ويوم حلو  ،و» املواطن م�رصي « و�أفالم
�أخرى ،كانت لها طريقة بت�شوف بها اللقطة ال متر �أمامها مرور الكرام ،تت�أملها وحتكم عليها
يف اختيار الإعادة الأف�ضل والأن�سب ،تعلمت منها كيف �أنظر �إىل اللقطة ب�شكل خمتلف،
وعالقة اللقطات ببع�ضها وبالفيلم كامال ،كما تعلمت منها االهتمام ب�رشيط ال�صوت بدقة
واهتمام بالتفا�صيل .ال تف�ضل ترك �رشيط ال�صوت �إىل مهند�س ال�صوت ،كثريا ما كانت
ت�أخذ ر�أينا يف م�شاهد معينة دون �أن تقلل منا �أو تعاملنا ك�صغار قليلي اخلربة ،كانت حتب
�أن ت�ستمع �إىل ر�أينا .ومتنحنا فر�صة التعبري عن ر�أينا ،وكان العمل معها ممتعا ومفيدا �إىل
�أق�صى درجة.
) داليا النا�رص خريجة ١٩٨٦من �أ�شهر �أعمالها� ،أفالم «االبواب املغلقة»« ،حليم»« ،اجلزيرة
 « ٢، ١وفيلم»اوالد العم» و»االن�س والنم�س»).
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حوار مجلة الفيلم التي يصدرها الجيزويت في عدد خاص عن
تعليم السينما  ،العدد  13ديسمبر 2017

األستاذة واالعتزاز بدور المعلم

 على مدى ثالثني عاما كيف ترين تعليم ال�سينما وتعليم واملونتاج حتديدا يف معهد ال�سينماو�إىل �أين و�صل؟
* �أنا ومنى ال�صبان �أول من تعينوا يف املعهد ،كما در�سنا املونتاج على يد الأ�ستاذ �سعيد
ال�شيخ ،و�أي�ضا �أ�ستاذ هايل ا�سمه والء �صالح الدين� ،أ�ستاذ �سعيد �أخد ال�شق العملي،
كانت الدرا�سة �أربع �سنوات ندر�س مع ق�سم اخراج نف�س املواد وزيادة عليها املواد العملية
املتخ�ص�صة ،وكان الأ�ستاذ املونتري القدير �سعيد ال�شيخ م�رشفا على الق�سم ،بعد ذلك جاء
خبري فرن�سي «بوهريه» للتدري�س الق�سم وكنت املعيدة معه ومنى ال�صبان كانت املعيدة مع
�أ�ستاذ �سعيد.
«بوهريه» مل يكن مونترياعظيم وفارق كفنان ،ولكن ك�أ�ستاذ كان مميزا ،وقد تعلمت منه
طرق التدري�س واكت�سبت منه خربة يف �أ�س�إىلب التدري�س .و كنا نتبع نظام الدفعات ولكنه
تغري الآن بعد نظام ال�ساعات املعتمدة ،قدميا كان كل �أ�ستاذ ي�رشف على دفعة يربيها من �سنة
�أوىل �أو �سنة ثانية -بعد التخ�ص�ص� -إىل التخرج� ،أ�ستاذ �سعيد ال�شيخ له دفعة وبوهريه له
دفعة �أخرى وهكذا ،ثم مت تعيني �أنا ومنى ال�صبان مدر�سات يف الق�سم عام  1972وبد�أنا
ندر�س فعليا و�أ�ستاذ �سعيد ال�شيخ يف موقعه م�رشفا على الق�سم� ،إىل �أن �أ�صبح الأ�ستاذ
حممود مر�سي م�رشفا على الق�سم وكان موكل يل كل �شئء يف الق�سم ،ومن هذا الوقت
عدنا �إىل نظام الدفعات كنت م�س�ؤولة عن دفعة ومنى ال�صبان عن دفعة �أخرى.
غالبا كان يوجد عالمات يف الدفعات مثال دفعة  86كانت هناك د�إىلا عبد النا�رص1989 ،
منى ربيع والدكتورة غادة جبارة ،دفعة  1999بها دعاء فتحي ،ودفعة  1995كان فيها
�سهى عرابي واميان عاطف ورباب عبد اللطيف ونهلة رفعت ،دفعة  1992كان بها خالد
مرعي ،لأن هذه الدفعات كانت متفوقة و�شاطرين وكنت ملتزمة معهم باملوعد كل يوم
�سبت وكنت �سعيدة بهم جدا� ،إىل �أن جاء نظام ال�ساعات املعتمدة ف�أ�صبح اليوجد نظام
الدفعات �أو الور�شة اللي انا م�ؤمنة بيها جدا ،يعني �أنا بربي الوالد وحا�سة اين واخداهم بكر
خال�ص ،و ملا بيعملوا �أفالم كوي�سة بكون �سعيدة جدا بيهم .وماكنت�ش ب�شتغل لوحدي كان
يوجد م�ساعدين وبكون بعزهم وم�ؤمنة بيهم فكان معايا داميا منى ربيع ود�إىلا النا�رص
�إىل �أن �أ�صبحوا مونتريات كبريات و�أنا من �أ�ستفيد منهم حاليا ،وبعد ذلك تركت مني ربيع
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املعهد ،وركزت يف مونتاج الأعمال ،وعملت معي املونترية دعاء فتحي كمدر�س م�ساعد
يف املعهد� ،إىل �أن ح�صلت د�إىلا النا�رص على درجة الدكتوراة وبد�أنا ندر�س نف�س املادة مع
بع�ض لأنه هناك تفاهم بيننا وا�ستعنت بعد ذلك بدعاء فتحي ورمي فريد.
 هل تغريت املواد و�أ�س�س املونتاج ونظرياته عن ال�شغل على املوفيوال و 35مللي و16مللي وال�صوت حني كنا نق�سمه �إىل  17ون�ص ،الآن مل يعد الطلبة يتعلمون على �رشائط
 35مللي يتعلمون مبا�رشة طرق املونتاج اجلديدة وعلى االجهزة احلديثة ،هل يتم تدري�س
النظريات القدمية كتاريخ �أم يدخلون مبا�رشة على النظام اجلديد وبعد حتوالتها التاريخية
التي و�صل لها ؟
* احنا دلوقت بن�شتغل على احلديث ومنر كده على ما م�ضى ،ويف ر�أي �أنه مل يعد له معنى
�إن الطلبه تقف عند املوفيوال ،حاليا هناك تطور كبري و�أ�ساتذة متخ�ص�صني يف التكنولوجي،
ومعيدين �شاطرين يف التقنيات احلديثة ،و�أ�صبح عندنا مادة هند�سة الفيديو وكان بيدر�سها
د.علي من خارج املعهد ،وهناك من يقوم بتدري�س ( التكنولوجي و�أنظمة املونتاج احلديثة)
من املعهد تقوم �أ�ستاذة من الق�سم مثل الدكتورة متا�رض جنيب بتدري�سها ،نحن نعطي �أ�سا�س
للتكنولوجي بحيث �أن الطلبة تقدر ت�شتغل على الأجهزة بالأنظمة احلديثة ،طبعا املناهج
العملية اختلفت متاما �أما نظريات املونتاج فلم تختلف والبد من درا�ستها مع مادة املوتناج
املعا�رص.
 ما هي املواد النظرية التي تدر�س للطلبة يف املعهد ؟* عند تدري�س ال�سينما البد �أن يكون هناك �أ�سا�س ثقايف مهم جدا ،يف مواد البد من
تدري�سها يف �سنة �أويل وثانية مثل الدراما والأدب والفن الت�شكيلي واملو�سيقى وعلم
النف�س وعلم اجلمال فل�سفة والتكوين تاريخ ال�سينما العاملية وامل�رصية ،و�أهم املخرجني
العامليني وامل�رصيني وهذا هو ال�شق الثقايف ويدر�س يف جميع الأق�سام ،ومع نظام ال�ساعات
املعتمدة فيه يختار الطالب املواد التي يرغب غب درا�ستها ،مع عدد �ساعات معينة �إجبارية
كمواد �أ�سا�سية� ،إجباري معهد �سينما ،و�إجباري �أكادميية الفنون ،والبد ان يحقق عددا معينا
من ال�ساعات التي يدر�سها ،مواد �إجباري الق�سم البد �أن يدر�سها كي ينجح ،وقد �أخذنا وقتا
لي�س بالقليل �إىل �أن ت�أقلمنا على نظام ال�ساعات املعتمدة.
هناك مواد االكادميية وهي مواد ثقافية عامة ،ومواد املعهد مواد �سينمائية مثل الإخراج
والت�صوير ومواد الق�سم املتخ�ص�ص ،و�أ�صبح هناك ال�شق التكنولوجي وهو مهم جدا ،
يدر�سون به هند�سة فيديو �سنتني و�أجهزة املونتاج ويتعاملون معها وي�شتغلوا عليها حتى
يكون اجلهاز �سهل اال�ستخدام عليهم ويتعاملون عليه ب�إجادة تامة جدا.
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 ال�صدفة جعلتنا ن�شاهد �أفالما كنا ن�سمع عنها فقط ،ووجدنا دكتور جمدي عبد الرحمنيعر�ضها يف املحا�رضة فهل يوجد توفر لالفالم الكال�سيكية القدمية عن ال�سينما مثل �أفالم
«نانوك ملك ال�شمال» و�أفالم بدايات �شاربلن هل هذه الأفالم متوفرة �أكرت من زمان؟
* نعم �أ�صبحت متوفرة ،موجودة على �شبكة االنرتنت ودخلت يف التدري�س ب�شكل عينى
ولي�س نظريا فقط ،لأن الطالب حني ي�شاهد ال�صورة تثبت املعلومة بدرجة �أكرب من القراءة
عنها فقط.
 هل املعهد زمان كان �أف�ضل ؟* ل�ست م�ؤمنة بهذا الر�أي ،نحن جنتهد يف املناهج ونطور فيها ،ما اختلف هم نوعية الطلبة
واهتمامهم ،الطلبة زمان كانت عايزة تدر�س �سينما بجد ،ولكن الآن ومن دفعة �إىل دفعة
االهتمام بيقل.
ولكن هذا المينع �أن يف كل دفعة  3او  4طالب بيكونوا فعال مهتمني بالدرا�سة ،نحن
ال نعطي مذكرة كيمياء نحن نفتح �آفاق وعايزين جهد من الطالب �إنه يبحث ويعمل
�شغل ،مهمتنا هي تكوين مونتري فنان ولي�س جمرد �شخ�ص تقني.
 عندما ت�شاهدين �أفالما من خارج م�رص ما الذي مييز عمل املونتري يف اخلارج عن عمله هنا؟ هل ُنظم التدري�س يف اخلارج �أعلى من وجودها باملعهد هنا ؟
* املعهد هنا ال يقل عن �أي معهد يف العامل ،ولكن املهم الإخال�ص والعمل اجلاد ،كنت �سافرت
يف منحة ملعهد ال�سينما يف لندن بعد ما قمت مبونتاج «القاهرة  »30ل�سمري عوف و»�آفاق»
و»املومياء» ل�شادي عبد ال�سالم ،در�ست هناك وكانت الدنيا ظريفة ولكن مل تكن �أعلى من
الدرا�سة هنا يف معهد ال�سينما يف م�رص ،وكان م�ستوايا �أعلى من الطلبة الدار�سني يف
لندن فيلم �سكول ،ولكن الإمكانيات �أح�سن مثل توفري املادة اخلام والكامريات للت�صوير.
نظام التدري�س يف معهدنا كان قادم من مدر�سة الفيجيك الرو�سية ومعه نظام تكنولوجي
متطور جدا .
 قبال كانت هناك منح درا�سية و�أ�ساتذة خرباء ي�أتون من اخلارج ،حاليا ال يوجد ،هل ال�سببنق�ص الإمكانيات ؟
* ال�سفر يفتح الآفاق واجلو الثقايف املختلف عموما مفيد جدا ،كانت هناك منحا للأ�ستاذة،
والآن �أ�صبحت الدنيا مفتوحة مع �سهولة احل�صول على املعلومات من النت و�رسعة و�صول
املعلومات عما م�ضى� ،أرغب يف احلديث عن ال�شق الإبداعي ،فبعدما يتم تدري�س ا�س�س
الثقافة والتاريخ واحلرفية يف �سنة �أوىل وتانية ،يف �سنة تالتة نعطي الطالب ال�شق االبداعي،
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�أقوم بتدري�س تطبيقات �صوت ومونتاج ،يعمل الطالب على م�رشوع ونقوم نحن الأ�ساتذة
واملعيدون بتطوير هذا العمل ،نختار من كل تريم من م�رشوعني �إىل ثالثة ،ونفح�ص نتائجه،
ومن هنا �أ�ضع يدي على اجلانب الإبداعي ونقوم بت�شجيعهم ،النهم فعال بيكونوا هايلني
ولو حد عمل �شغل �سئ جدا بقوله مينفع�ش تعمل كده تاين لأنهم يف البداية غالبا م�ش
عارفني ي�ستخدموا ال�سينما وال�صورة ولكن مع التدريب بامل�شاريع ،الطالب بي�شتغلوا
كوي�س ،عندنا يف ال�سنة الثالثة م�رشوع فيلم ت�سجيلي ،نرتكهم يعملون وال نتدخل ولكن
فقط نوجههم لبع�ض املالحظات �إىل �أن يكتمل امل�رشوع ،و�أول ما ي�سلموا امل�رشوع الطالب
ي�شعر بثقة و�سعادة �شديدة ،والبد من الإحلاح واملطاردة مني واالهتمام كي ينجز الطالب
م�رشوعه .بعد الت�سجيل يف �سنة رابعة بكالوري�س ينفذ فيلمه الروائي وتكون هنا امل�شكلة
الن التكلفة كبرية جدا فالطالب هما من ينفقون على م�رشوعهم ،قدميا كان املعهد يقوم
بدفع التكاليف �أما الآن الطالب هو الذي يدفع تكلفة �إيجار الكامريات املرتفعة عاما بعد
عام ،والبالتوه يكون م�شغوال ب�أعمال رم�ضان ،الطلبة مع املعهد يقومون بالإنفاق على
امل�رشوعات ويتم تق�سيم التكاليف معا كل يف تخ�ص�صه وحتدث خالفات.
 �أال يوجد باملعهد كامريات للت�صوير لعمل �أفالم التخرج �سنتي ثالثة رابعة ،وهل ميكنجلبها كمنح من بالد �أخرى؟
* اليوجد منح خارجية ،ولكن الإدارت املوجودة جتتهد كي حت�صل على منح ،الكامريات
عددها ال تكفي الطلبة فيلج�أون �إىل ت�أجري الكامريات ،هناك �أربع �أو خم�س وحدات وكل
فرتة نقوم بالتجديد ،م�ؤخرا مت توفري جهاز لت�صحيح الألوان ،وبقدر الإمكان نحاول توفري
�أجهزة مواكبة للتطور.
 .كيف ترين و�ضع ال�سينما امل�رصية مقارنة بو�ضعها عامليا ودور املعهد يف هذا� ،إذا كنتمقد �أ�رشمت �إىل �أن املعهد ال يختلف عن املعاهد الأخرى يف املادة التعليمية املوجودة وهناك �إنتاج
متقارب وت�سويق يف وقت ما مع �سينيمات عاملية ،ولكن نالحظ فرقا كبريا بني م�شاريع
تخرج املعاهد يف اخلارج يف م�رص ،من ُي�س�أل عن هذا الفارق الطلبة �أم اال�ساتذة ؟ عن الفرق
يف م�ستوى امل�شاريع واجلودة والر�ؤية؟ ال�س�ؤال ب�صيغة �أخرى كانت هناك م�رشوعات قوية
يف فرتة الت�سعينات مثل م�رشوعات �سعد هنداوي وهالة لطفي وغريهم ،هل هذا له عالقة
بالقيم املحافظة التي �أ�صبحت ت�سود املجتمع ،وبالت�إىل عاملة قيود على �إبداع الطلبة �أم �أن
التعليم قبل االلتحاق باملعهد غريم�ؤ�س�س للطلبة فيوجد تراجع ملحوظ يف امل�ستوى؟
* نعم كان هناك م�شارعات متميزة فينا جدا ونتذكرها دائما ،و�أي�ضا نوعية الطالب مل يبق
الطالب املهوو�س بال�سينما ،كما حممد على وتامر ال�سعيد ممن كانت �أفالم تخرجهم حلوة
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جدا ،نوعية الطالب واملناخ هما ال�سبب ،وال يوجد عالقة بالتدري�س زمان �أو حاليا ،الأمر
متعلق بالطالب ب�شكل فردي.
 ملاذا ال ت�ضعون درجة من املعايرية والتقييم على الأفالم كي يكون هناك م�ساحة مناجلودة يف الر�ؤية �أو يف كل عنا�رص الفيلم� ،أم �أن هذا من ال�صعب؟
* م�رشيف الإخراج يطورون الفكرة �إىل حد ما ،الطالب يقدمها وال ن�ستطيع التحكم يف
نوعية ما يقدمونه ،وال �أن نقوم بنوع من الرقابة ،نحن نرتك لهم احلرية كاملة.
 ولكن هناك �أ�ساتذة يفر�ضون قيودا بدرجة ما على الطالب ويقول له (هذه ورقة امتحانانت جي متتحن ابقى اتفزلج بعدين يف حني �أ�ستاذ مثل د .يحيى عزمي بالعك�س كان
بي�شجعهم جدا على االبداع ،و�أول كلمة يف تدريبات القبول كانت تطلب من املمتحن (
اترك خليالك العنان) .مبعنى �آخرهناك ا�ساتذة بيعملوا قيود على االبداع وبيطلبوا اجابات
وتطبيقات حمددة ؟
* قد يكون هناك بع�ض الأ�ساتذة تفر�ض مثل هذه القيود ،ولكن مثال يف جتربة فيلم كوثر
يون�س «هدية من املا�ضي» كان الفيلم طويال جدا وتركنا الفيلم كما هو لأنها كانت عاملة
�شغل حلو جدا ،عندما نرى احلالة ت�ستحق الوقوف بجانبها ودعمها نقوم بك�رس القيود.
�أي�ضا منذ عدة �سنوات كان هناك م�رشوع فيلم عن بنات الهوى لهبة ي�رسي وتركناها
دون قيود وعملت الفيلم ونتيجته مميزة ،املعهد بي�شجع �إن الطالب يكون منطلق ونقف جنب
الطالب� ،أنا �أريد من الطالب �رشارة جديدة ال �أريده �أن يقوم بتكرار �أعمال �سابقة ،حتى لو
كان الطالب �ضعيف تكنيكيا ولكن لديه حاجة جديدة ف�إننا ن�سانده لأنه �سوف يقدم جديدا،
نقوم بت�شجيع الإبداع والتفرد اخلا�ص بالطالب �أهم من �أن يكون ن�سخة متكررة.
 اخلربة واملمار�سة العملية والتدري�س الأكادميي كيف ترين العالقة بينهما ،و�إىل �أي مدىيفيد الأ�ستاذ �أن يكون متمر�سا بالعمل يف �صناعة ال�سينما؟
*ق�ضيت فرتة طويلة �أقوم مبونتاج �أفالم يف املركز القومي لل�سينما مبقابل مادي ب�سيط،
فقط لكي �أكون دائما متواجدة يف جماىل ولكي �أظل �أعمل و�أكت�سب معرفة باجلديد ف�أمتكن
من �أن �أعلم الطلبة طرقا جديدة� ،أعمل مع الدكتورة داليا النا�رص ،وهي تقول للطالب ده
حلو وده وح�ش من خربتها كمونترية يف �صناعة ال�سينما امل�رصية ،يف العامل كله ال�سينما
عبارة عن خربة من ممار�سة عملية ثم نقل هذه اخلربة للأجيال ،اخلربة التي نقوم بنقلها تكون
من الأعمال التي عملت عليها مع املخرجني املختلفني.
كما �أقوم بعر�ض مناذج منها ،ونقيمها �أي�ضا �سويا ون�شاهد عمل املونتريين الآخرين ونقيمهم
ونعمل �أبحاث عنهم ،ننظم تدربيات وكل طالب يختار خمرج ويعمل عليه تطبيقات
ويحلل �شغله ويعمل بحث ويقدمه ،والطالب هو من يختار املونتري الذي يبحث يف �أعماله
ويكون معجبا ب�شغله ،ومن خالل التحليل يتعلم الطالب لغة ال�سينما وكيف تنجز الأفالم
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ذات القيمة ،كما تتم دار�سة وحتليل �أعمال خمرجني لهم عالمات يف ال�سينما مثل خريي و
داوود و�شاهني �ألخ.
 �إتاحة املعرفة �أ�صبحت الآن �سهلة وب�شكل كبري ،ويوجد �إنتاج كبري لل�سينما امل�ستقلة،ما الذي مينحه املعهد للطالب طاملا �أنه �أ�صبح ي�ستطيع �أن يتعلم ب�شكل �شخ�صي وم�ستقل
وينتج �أفالمه بنف�سه؟
* نفتح جماالت للطالب الذي ي�شتغل على نف�سه ومهتم بال�سينما يف املقام الأول وعنده
خلفية و�أ�سا�س ثقايف جيد وينتج عمل جيد ،واملعهد فيه مناخ مميز ،الأوالد يتعلمون من
بع�ضهم ومن الأ�ساتذة ،ويقر�أون ويكونون معلوماتهم� ،أحيانا يكون بع�ض الطالب غري
واثقني من �أنف�سهم ،كان عندي طالب عامل فيلم عن جدته مدته دقيقتني ولكن املونتري قال
يل عنه �إنه �سيء ،ولكنني وجدته عمال به �إح�سا�س حلو جدا ،وهذا �أي�ضا له عالقة بخربتهم
يف احلكم على عملهم .الطالب مع بع�ضهم ينفذون �أعمال قريبة من �سنهم وكنت زمان
�أقول مثال القطعة ( )This Cutدي وح�شة �أو حلوة ،حاليا يكون الطالب منطلقا وواثقا
من عمله ،بينما عندما �أتدخل يكون فكري عجوز عنهم وممكن �أن �أدمرهم .ممكن �أن �أقول
للطالب �أن عليه �أن يهتم مبالحظات الدكاترة ولكن عليه يف النهاية �أن يفعل ما يريد وما
ي�شعر به لأنه �سوف ينتج فيلما يخ�صه ومنتم �إليه ،ولكني �أي�ضا �أنحاز لر�أي قد يكون يف
م�صلحة الطالب وم�رشوعه ،كما حدث مع ماجد حب�شي -الله يرحمه -خريج املعهد ق�سم
مونتاج كان ا�ستخدم مو�سيقى وجدتها ب�شعة مل�رشوعه� ،أخربته (م�ش حلوة وحاول تعمل
حاجة كوي�سة) و�شجعته على كده وغريها ،عدد �أفراد ق�سم املونتاج يف كل دفعة يكون ما
بني  8و 12يف الق�سم العادي ويف املخ�صو�ص ممن يدفعون م�رصوفات كثرية ن�ضمهم يف
املحا�رضات و�أحيانا يكونون م�ستقلني.
حا�شية :يف نهاية اللقاء الذي �أثلج �صدورنا وجدنا د .رحمة منت�رص تراجع �أوراقا كتبتها
لتت�أكد من �أنها �أخربتنا مبا ترغب يف الإدالء به ،خطفت منها الأوراق لأحتقظ بها ككنز ثمني
يدل على مدى احرتام ال�سيدة رحمة بكل ما تقوم به وك�أنها طالب ينتظره درجة االمتحان.
حاورتها �صفاء الليثي و�أمنية عادل يف ق�سم املونتاج باملبني القدمي للمعهد العايل لل�سينما.
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وهنا شهادة دعاء فتحي آخر من تخرج على يد رحمة منتصر

اإلخالص والشغف لمهنة المونتاج
دعاء فتحي

�أعوام كثرية غزلت عالقتي ب�أ�ستاذتي العزيزة رحمة منت�رص ١٩٩٥ ،كان عامي الأول يف
املعهد العايل لل�سينما و درا�ستي لتخ�ص�ص املونتاج الذي �شاء القدر ان تكون الأ�ستاذة
رحمة منت�رص م�سئولة عن دفعتي طوال �سنني الدرا�سة مبعاونة داليا النا�رص ومني ربيع .
�أربع �سنوات ت�أ�سي�سية يف حياة من ينوي �أن ميتهن مهنة املونتاچ ولي�س فقط على م�ستوى
احلرفية ولكن على م�ستوي �آداب و�أخالقيات التعامل مع الزمالء ،بداية من زمالء الدرا�سة
و الدفعة الواحدة �إىل الزمالء يف �سوق العمل.
منذ �أول حما�رضة وهي حتدثنا عن �أهمية درا�ستنا يف �صناعة الفيلم ،وعن كيف تغزل
اللقطات وكيف ن�شاهدها ونت�أملها ،كيف نبني امل�شهد وكيف نوجد العالقات بني اللقطات
ثم امل�شاهد ،كيف يتم تركيب �رشيط ال�صوت ومدى ح�سا�سية دوره يف اكتمال امل�شهد ،و
يتم مترير ما متلكه من خربة وعلم ب�شغف و�إخال�ص �شديد ملهنة املونتاچ ،والتدري�س الذي
�رشفت مبعاونتي لها فيه ،و�أنا �شاهدة على ا�ستمرار العطاء وعدم البخل ب�أي معلومة �أو
وقت �أو جهد ل�صالح الدار�سني ،وحثهم علي التفكري والتجريب دون �أي رقابة �أو حجر على
�أفكارهم و�أحالمهم .و على مر ال�سنني ومع تغري الأجيال و�أدوات الدرا�سة تغري اال�ستاذة
رحمة دائما من الأ�ساليب و تطور الأدوات ،بداية من طريقة عر�ض الأفالم و حتليلها حتي
و�صلنا �إىل مرحلة التعليم عن بعد ب�سبب ظروف الكورونا ايل مل متنعها عن االنظباط
و ا�ستكمال املحا�رضات ب�شكل يراعي ظروف الطالب و مينحهم كل اال�ستفادة املمكنة.
علي امل�ستوى ال�شخ�صي قامت الأ�ستاذة رحمة باال�رشاف امل�شرتك على ر�سالتي املاج�ستري
والدكتوراة يل ،وعلى خالف ما ن�سمع كثريا عن مدى تع�سف امل�رشفني ،كانت د .رحمة
علي النقي�ض متاما تقر أ� و تراجع و تدقق يف كل ما هو مكتوب بكل ود ولطف ورحابة
�صدر ،وتر�شد الباحث كيف يخرج بحثه على �أح�سن وجه ،وتعطي �شحنه من الإيجابية
والدعم غري امل�رشوط ملن يريد امل�ساعدة .عملت يف العديد من الأفالم الوثائقية والروائية
ومنها «جيو�ش ال�شم�س» �إخراج �شادي عبدال�سالم ،و»�رسقات �صيفية» �إخراج ي�رسي ن�رص
الله ،و»املواطن م�رصي» �إخراج �صالح �أبو�سيف ،و»يوم مر ويوم حلو» و» �إ�شارة مرور»
�إخراج خريي ب�شارة ،و»�شحاذون ونبالء» للمخرجة �أ�سماء البكري ،و»البحث عن �سيد
مرزوق» �إخراج داوود عبدال�سيد» كل هذه الأعمال عالمات يف تاريخ ال�سينما امل�رصية
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و�أي متخ�ص�ص يف مهنة املونتاچ يجد الب�صمة اخلا�صة للأ�ستاذة رحمة منت�رص يف جميع
�أفالمها مع اختالف املخرجني .الإيقاع املت�أمل و �رشيط ال�صوت املختلف مب�ؤثراته ال�صوتية،
واملو�سيقي الت�صويرية امل�ضافة لت�صاحب امل�شهد دون طغيان على ال�صورة املعرو�ضة،
وو�ضعها بح�سا�سية �شديدة متيزها عن باقي املونرتين الذين �سبقوها و الأجيال التي جاءت
بعدها .كل التحية واالحرتام ل�شخ�صية فنية فريدةـ ومعلمة و مر�شدة خمل�صة ومتفانية
و متطورة على مر الأعوام ( .دعاء فتحي التحقت باملعهد  ١٩٩٥وتخرجت ،١٩٩٩
ح�صلت على املاج�ستري  ٢٠١٥و ر�سالة الدكتوراة � . ٢٠٢٢آخر �أعمالها مونتاج م�سل�سل
نقل عام) .
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شهادة المخرجة هالة جالل عنها

رحمة منتصر ست الناس
هالة جالل

من هدايا احلياة يل �أنني عندما قررت �أن �أدر�س االخراج يف معهد ال�سينما مطلع الت�سعينيات
�أنني قابلت رحمة منت�رص ،كنت اعرفها مونترية رفيعة امل�ستوي ب�أفالم تقف كعمدان نور
يف تاريخ ال�سينما امل�رصية� .إال �أن مقابلتها �شخ�صيا جعلت التجربة االن�سانية وال�سينمائية
تكتمل.
لن �أحتاج براهني علي كرمها ك�أ�ستاذة وال عن توا�ضعها ال�شديد.
و�إمنا �أهتم �أن ا�رشح كيف لعب هذا الكرم وهذا التوا�ضع دورا هاما يف تعليمنا ،لي�س فقط
حرفية ال�سينما ،و�إمنا تعليمنا كيف نكون �سينمائييني ال نتخلى عن �إن�سانيتنا ،ت�ستقبلنا بود
وابت�سامة �صادقة غري مبالغ فيها ،تخف�ض �صوتها كي يدقق امل�ستمع وينتبه ملا تقول ،و�إذا
غ�ضبت تخف�ض �صوتها لدرجة �أكرث فيفهم املخطيء �أنه ال خيار �أمامه �إال ت�صحيح خطئه
واالعتذار عنه ،حتي مالب�سها الب�سيطة ت�شي بب�ساطة تعامل بها احلياة والنا�س ونف�سها،
ب�ساطة ال�شخ�ص الذي يكره الزيف ويبحث يف كل معني عن اجلوهر .دارت بيني وبينها
مناق�شات حول دور الفنان يف �سياق التغري التكنولوجي الذي �ساد �سنوات الت�سعينيات
وحتدثنا عن احلنني ل�رشيط الفيلم ال�سينمائي يف مقابل اجتياح الديجيتال� ،إال �أنها رغم كل
حنينها ملا�ضي بنت فيه �أجمادا فنية ،و�صاحبت عمالقة ،كانت �أي�ضا تعامل احلا�رض بحنان،
وامل�ستقبل ب�شغف لتعلمني مرة �أخرى من جمال روحها عن معاين جميلة .انت�صار الرحمة
جتلى يف �شخ�صيتها وذوقها الرفيع وخجلها من املديح ،وابتعادها عن كل مظاهر الزيف
لقد كانت احلياة كرمية عندما �أهدتني فر�صة لقاء رحمة منت�رص .وفر�صة التعلم منها وت�أمل
اختياراتها اجلريئة يف هدوء .و�أنا �أت�رشف اليوم بكتابة هذا الن�ص لها وعنها كي �أعلن عن
ف�ضلها وامتناين وحمبتي التي ولدت كي تدوم وتنمو كل يوم ..لك انت يا �ست النا�س.
هالة جالل خمرجة �سينمائية وكاتبة ومنتجة م�رصية ،تخرجت من كلية ا�ﻹ عالم بجامعة
القاهرة عام  ،1988ثم در�ست الإخراج باملعهد العايل لل�سينما وتخرجت عام �1994شاركت
يف ت�أ�سي�س» �سمات»� ،أول �رشكة لدعم الإنتاج ال�شاب امل�ستقل يف م�رص واملنطقة العربية
�أدارتها ملدة ع�رش �سنوات� .أنتجت خاللها اكرث من  ١٠٠فيلم وثائقي وق�صري مت تقديرهم
يف املهرجانات الدولية واملحلية .رئي�سة مهرجان قافلة ال�سينما العربية الأوربية ملدة ثالثة
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�سنوات  .تبنت م�رشوع التعليم ال�سينمائي امل�ستقل فكانت من �أوائل من �أقاموا ور�ش
تعليم ال�سينما احلرة ،عملت كمدير فني للمهرجان الدويل لأفالم املر�أة ب�أ�سوان لعام واحد،
كما �أ�س�ست م�رشوع ملتقي الفيلم الذي �شارك مهرجان �أ�سوان ومهرجان اجلونة لعامني.
ع�ضوة يف جلان حتكيم واختيار �أفالم دولية وحملية ،حما�رضة �سينمائية دولية وحملية،
لها كتابات �صحفية من�شورة وروائية قيد الن�رش � .أخرجت عدة افالم ت�سجيلية ا�شهرها
«درد�شة ن�سائية»  ،احلائز علي اجلائزة الف�ضية مبهرجان روتردام العربي� .آخر افالمها« ،من
القاهرة» الفائز بجائزة �أح�سن فيلم ت�سجيلي يف امل�سابقة العربية مبهرجان القاهرة ال�سينمائي
الدويل .43
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رحمة منتصر ..سيدة المنمنات
في مونتاج األفالم
سعد القرش

ل�سبب رمبا يخ�ص االلتزام بال�رصامة ا َ
ي�سمى «املونتاج» يف املغرب
حل ْرفية للتعريب،
ّ
«التوليف» .يف املغرب �أي�ضا يتخفّفون من همزة القطع ال�ساكنة ،وي�ستبدلون بها همزة
و�صل ،فيطريون باحلرف منزوع الر�أ�س عاليا �إىل نغمة اجلواب ،هكذا« :ال با�س»« ،ياتِيكم
تا�س ْوا على ما فاتكم» ،بدال من« :ال ب�أ�س»« ،ي�أتيكم
ب�ضياء»،
ُ
«ويامرون النا�س»« ،لكيال َ
ب�ضياء»« ،وي� ُأمرون النا�س»« ،لكيال ت� َأ�س ْوا على ما فاتكم» .وفقا لهذا القيا�س يكون «مولّف
الفيلم» ،وهو املونتري� ،أقرب عمليا �إىل «م�ؤلف الفيلم»؛ فهو �آخر من يتعامل مع املادة امل�صورة،
لي�صوغ يف ال�رشيط النهائي ر�ؤية املخرج.
ومب�شاهدة الأفالم ميكن التفرقة بني مولّف ِح َريف مهمته تركيب م�شاهد الفيلم وتنفيذ
ال�سيناريو ،ومونتري فنان يتفاعل بح�سا�سية مع الفيلم ،وي�صنع له �إيقاعا يخلّ�صه من �أي
مطبات ب�رصية بني
�شيء يعوق تدفقه ،فال تتلك أ� العني يف امل�شهد الواحد ،وال تتعرث يف
ّ
م�شهد و�آخر.
من مدر�سة املونتاج جاء اثنان من رواد الإخراج يف ال�سينما امل�رصية ،هما �صالح �أبو
�سيف ( 1915ـ  )1996وكمال ال�شيخ ( 1919ـ  ،)2004وكالهما عمل مونتريا قبل التفرغ
للإخراج .ومنحتهما �سنوات املونتاج قدرة ،ولعلها جر�أة ،على اال�ستغناء عما ميكن ـ �أو ما
يجب ـ �أن ُي�ستغنى عنه ،و�أن يكون الفيلم «م�شدودا» خاليا من الرتهل ،حمققا درجة تو ّتر
عالية ال تنتهي مع كلمة «النهاية»� .أبو �سيف الذي �أحلقه نيازي م�صطفى بالعمل يف �ستوديو
م�رص كان يعترب املونتاج «لغة ال�سينما� ..أف�ضل مدر�سة تعلمت فيها فن الإخراج ..ي�ستطيع
املونتري �أن يحلل ويفهم �أ�ساليب املخرجني ،وير�سم خطوط �صعود وهبوط �إبداعهم ..وعندما
تعلمت �أمامي» .و�أما كمال ال�شيخ ـ الذي التحق
وجدت ما
وقفت وراء الكامريا خمرجا..
ُ
ُ
باملونتاج عام  1938حتت �إ�رشاف نيازي م�صطفى �أي�ضا ـ فهو مدين لفن املونتاج الذي
مار�سه نحو � 14سنة جعلته يدرك «عيوب �أفالمنا ،وحتا�شيت الوقوع فيها ،عندما �أ�صبحت
خمرجا» .وقال ال�شيخ للناقد ال�سينمائي كمال رمزي �إن حر�ص املخرجني على اال�ستعانة به
مونتريا «يرجع �إىل اهتمامي بدقائق التفا�صيل :عالقة كل م�شهد بامل�شهد ال�سابق والالحق.
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اللقطة التي ينتهي عندها امل�شهد واللقطة التي يفتتح بها امل�شهد التايل .ترتيب امل�شاهد
بهدف العمل على متا�سك الفيلم دراميا ...حتى بعد تفرغي للإخراج ،مت�سك �أنور وجدي ب�أن
�أقوم مبونتاج جميع �أفالمه».
�أما كمال �أبو العال ( 1923ـ  )2008ف�آثر التفرغ للمونتاج ،اكتفى به ومل يتخذه ج�رسا �إىل
الإخراج.
و�إىل مدر�سة الإخال�ص للمونتاج تنتمي رحمة منت�رص التي عملت مونتريا م�ساعدا
لكمال �أبو العال يف عدة �أفالم �أبرزها «املومياء» ل�شادي عبد ال�سالم؛ وقامت مبونتاج معظم
الأفالم الت�سجيلية ل�شادي عبد ال�سالم و�أفالم ملخرجني �آخرين ،قبل �أن يرتبط ا�سمها لدى
م�شاهدي الأفالم الروائية الطويلة مبونتاج �ستة �أفالم ت�ستقر يف الذاكرة ،وحتتفظ مبكانة
مر ..يوم حلو» 1988
ترت�سخ مع الوقت �ضمن كال�سيكيات ال�سينما امل�رصية ،وهي« :يوم ّ
و«�إ�شارة مرور»  ،1996وكالهما خلريي ب�شارة ،و«�رسقات �صيفية»  1988لي�رسي ن�رص
الله ،و«�شحاتني ونبالء»  1991لأ�سماء البكري ،و«البحث عن �سيد مرزوق»  1991لداود
عبد ال�سيد ،و«املواطن م�رصي»  1991ل�صالح �أبو �سيف.
بعد مونتاج نحو  25عمال ت�سجيليا يليق بطموحها وذائقتها ،جاء اختيار رحمة منت�رص
للم�شاركة يف مونتاج �أفالم روائية طويلة ،خمتارة بعناية ،قليلة العدد عالية القيمة الفنية؛
فال ُير�ضي املعتز مبقعد «الأ�ستاذ» �إال جتربة فيلم ي�ستهويه�ُ ،ش ْغل غَ ناوة ،تلبية لروح الهواية،
الن�صي ملناهج االحرتاف.
احلر ،ولي�س التنفيذ ّ
وا�ستفزازا لقدرات اخليال ّ
مر ..يوم حلو» و«�إ�شارة مرور»،
مبنطق الهواية ،وغواية اللعب ،ميكن �أن نرى فيلمي «يوم ّ
من خالل مونتاج رحمة منت�رص .كال الفيلمني ق�صة ق�صرية طالت قليال �إىل زمن الفيلم
الطويل .يتمتع خريي ب�شارة بروح كاتب ق�صة ق�صرية ،يقتن�ص اللحظة ،وتتجاوب
رحمة منت�رص مع هذه الروح امل�شاغبة ،بتقطيع امل�شهد ولو ق�صريا �إىل لقطات بانورامية
ومتو�سطة ومقربة .وي�ستمتع املخرج باللعبة ،ثقة منه ب�أن فنانة املونتاج �أ�شبه بالعب �سريك
تبدو حركاته عفوية ،ولكنها حم�سوبة بدقة ،بو�صول الالعب معلقا يف الهواء بال�ضبط
حني تكون احللقة مارة �أمام يديه ،فيتلقفها و�إال يقع ويدق عنقه .وهذا التقطيع مينح امل�شهد
�إيقاعا الهثا ،فيه ر�شاقة و�إ�شباع معا.
حتد �آخر ،فالأحداث تقع يف ليلة واحدة ،حول ميدان طلعت حرب
يف فيلم «�إ�شارة مرور» ٍّ
بو�سط القاهرة ،والبطولة جماعية تنا�سب زحام منطقة «و�سط البلد» ،حني يتعطل املرور
وتتوقف حركة ال�سري ،انتظارا ملرور موكب ر�سمي ،فيلتقي مواطنون من طبقات وخلفيات
خمتلفة ما كان لهم �أن يلتقوا �إال يف مثل هذا الظرف القاهر ،ويق�ضون ليلة ال ي�شعر معها
م�شاهد الفيلم ب�أي ملل ،و�إمنا يدفعه الإيقاع �إىل القفز وراء ال�شخ�صيات وا�ستعجال امل�صائر،
يف م�رسح حمدود تتنازعه العتمة والأ�ضواء ،واملطر وانفجار ما�سورة مياه ،وم�شاجرات
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ن�سوية.
العبي �سريك ،موظف ي�صدم �سيارة �آخر قبل
يف هذا امليدان تتوازى وتتقاطع خطوات
ْ
توقف احلركة ،ممر�ضة حتلم بال�شهرة كمطربة ،عامل بناء تتعرث خطوبته لفتاة فقرية �أبوها
رجل املرور املغلوب على �أمره يف امليدان� ،ضابط �رشطة كبري قليل احليلة يطالب املتذمرين
من تعطيل املرور بال�صرب� ،شاب يكلف بحمل قنبلة ال�ستهداف املوكب فتنفجر يف منزل
عجوز وحفيدتها ،فتاة ليل تقدمت بها ال�سن وال ي�أبه لها �أحد ،رجل �أعمال يتربم من خ�سارته
لتوقف حركة املرور وتت�صارع عليه زوجته وع�شيقته ،عازف ترومبيت وحيد تنتهي عالقته
بامر�أة بائ�سة يف حياتها الزوجية فتودعه متوجهة �إىل املطار ،مدر�س كبري ال�سن ال يهن�أ
مبولوده لعجزه عن الو�صول بزوجته املو�شكة على الوالدة �إىل م�ست�شفى ثم تلد يف امليدان،
طالب جامعي يعجب ببائعة يف حمل فيتزوجان ولي�س معه مال �إال ما ي�شرتي به حزمة من
ال�صحف يفرت�شانها على �سطح بناية.
كل هذه التفا�صيل على خلفية مباراة لكرة القدم يذيعها التلفزيون ،ويتابعها مواطنون
يف قهوة �شعبية ،مع املمر�ضة والعامل ال�شهم الذي متكن من �إنقاذ املدر�س اليائ�س حني
�أ�شعل النار يف نف�سه .ويف القهوة يلحق بهم رجل الأعمال احلائر ،برفقة ال�ضابط الكبري.
ب�ضع �ساعات مزدحمة باحلياة ،تزخر ب�شجارات� ،إنهاء عالقات حميمة وبدء �أخرىّ ،
فك
خطوبة وفراق وزواج ووالدة ،فقراء ينجذبون �إىل �أ�شباههم ،والرثوة دائما مت�شي مبحاذاة
ال�سلطة ويف حمايتها وكالهما تفيد الأخرى .تفا�صيل كثرية تكفي لإغراق الفيلم وت�شتيت
امل�شاهد ،ولكن املونتاج املتوازي ،بحيوية و�إ�شباع ،يجيد تقدمي كل �شخ�صية ب�إيجاز ،مبالحمها
النف�سية واجل�سدية ،مبا كانته وما �صارت �إليه.
اجليل الأول من فناين املونتاج مل ينل حظه من التعليم اجلامعي� ،أك�سبتهم التجارب
عو�ضت عدم انتظامهم يف درا�سة �أكادميية ،على العك�س من اجليل الذي حظي
العملية خربة ّ
مبثل هذه الدرا�سة ،ومن رموزه �أحمد متويل وعادل منري ،و�إىل هذا اجليل تنتمي رحمة
منت�رص التي تخرجت يف املعهد العايل لل�سينما بالقاهرة (ق�سم املونتاج) عام  ،1965وال تزال
تعمل يف املعهد نف�سه �أ�ستاذة لفن املونتاج ،وت�رشف على ور�شة املونتاج ،وعلى م�شاريع
تخرج الطلبة منذ عام  1968حتى الآن .كما قامت بتدري�س املونتاج مبعهد التلفزيون وق�رص
ال�سينما واملركز الثقايف الفرن�سي بالقاهرة.
التقت رحمة منت�رص مع زوجها مهند�س الديكور �صالح مرعي ( 1942ـ  )2011يف
عدد من الأعمال الت�سجيلية الروائية ومنها فيلم «املومياء» ،وكانت مونترية م�ساعدة لكمال
�أبو العال ،وكان �صالح مرعي مهند�سا للديكور وم�صمما ملناظر الفيلم ،ويف الفيلمني
الت�سجيليني «�آفاق» عام  1972و«كر�سي توت عنخ �آمون الذهبي» عام  ،1982وكالهما من
�إخراج �شادي عبد ال�سالم �أي�ضا .وقامت مبونتاج الفيلم الروائي «�إ�شارة مرور» الذي كان فيه
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�صالح مرعي م�رشفا على املالب�س وت�صميم املناظر ،كما �أدى يف الفيلم دورا ق�صريا ،ج�سد
فيه �شخ�صية طبيب يف م�ست�شفى يرف�ض ا�ستقبال املر�أة املو�شكة على الوالدة .وقامت
رحمة منت�رص مبونتاج الفيلم الت�سجيلي الطويل «�آفاق  ،»96وهو العمل الوحيد الذي �أخرجه
�صالح مرعي ،و�أنتجه �صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة امل�رصية .ويوثق الفيلم
بدايات �سمبوزيوم �أ�سوان الدويل للنحت ،ومن ثماره �أعمال �رصحية ومتو�سطة احلجم من
حجر اجلرانيت ،نحتها فنانون من �أنحاء العامل ،وو�ضع معظمها يف املتحف املفتوح الذي
�أ�رشف �صالح مرعي على ت�أ�سي�سه ،ويطل على نهر النيل ب�أ�سوان.
عال من االن�سجام بني �أبناء اجليل
وال تكون الأفالم على وترية واحدة ،قد يتحقق قدر ٍ
الواحد .خريي ب�شارة وداود عبد ال�سيد من خريجي املعهد العايل لل�سينما (ق�سم الإخراج)
عام  ،1967ولكن �صالح �أبو �سيف ينتمي �إىل جيل �سابق ،فكيف يكون التفاعل بينه وبني
مونترية تلقت درا�سة �أكادميية وتقوم بتدري�سها لطلبة املعهد؟ جاء جتربة رحمة منت�رص مع
فيلم «املواطن م�رصي» خمتلفة ،على الرغم من وجود طارق التلم�ساين مديرا للت�صوير،
وهو �أي�ضا مدير ت�صوير �أفالم «يوم مر ..يوم حلو» و«�إ�شارة مرور» خلريي ب�شارة ،و«البحث
عن �سيد مرزوق» لداود عبد ال�سيد.
يف فيلم «املواطن م�رصي» ميكن التوقف �أمام ال�رصاع بني الرغبة واال�ستطاعة .نالحظ
ُنـبل الطموح �إىل �صنع فيلم ناطق ب�أيديولوجيا خمرجه �صالح �أبو �سيف ،بعد تقدم ال�سن
وتراجع القدرة على الإحكام ،فجاء الفيلم �أقرب �إىل من�شور �سيا�سي تعليمي� ،إبراء �سينمائي
للذمة من �سلوك القوى امل�ضادة ملبادئ ثورة  23يوليو  ،1952وهي قوى �رش�سة ال تكتفي
بال�سطو «القانوين» على �أرا�ضي اكت�سبها الفالحون ،و�إمنا ت�رسق �أرواحهم ،وت�ستبيح �أن
تن�سب ا�ست�شهاد «املواطن م�رصي» ،يف حرب �أكتوبر � ،1973إىل �شاب تافه هارب من
التجنيد هو ابن العمدة ،وينال العمدة التكرمي ك�أب ل�شهيد ،كما ي�ستعيد الأر�ض من
الفالحني.
هناك فرق بني احلكي ال�شفاهي لق�صة ما ،وال�رسد الفني املحكم للحكاية نف�سها .وكان
فيلم «املواطن م�رصي» �أقرب �إىل حكي ال يتمتع ببناء قوي ،وهي �أي�ضا �سمة الفيلم التايل
والأخري ل�صالح �أبو �سيف «ال�سيد كاف» ،من �إنتاج قطاع الإنتاج بالتلفزيون امل�رصي
ر�سخ تيار الواقعية يف ال�سينما
 .1994ولكن �صالح �أبو �سيف يظل خمرجا مرموقا ورائدا ّ
امل�رصية ،ب�أعمال مل تخذل حمبي ال�سينما.
�إنتاج التلفزيون من الدراما يالئم م�شاهدا ي�سرتخي يف بيته وهو يتابع �سهرة تلفزيونية،
فال ي�ستعجل �إنهاء ات�صال تليفوين ،ورمبا ين�شغل مبقطع فيديو و�صله يف ر�سالة على هاتفه،
ثم يوا�صل امل�شاهدة واثقا ب�أن �شيئا كبريا لن يفوته ،و�أن �أغلب الدراما الرتيبة يغني �سماع
حواراتها عن دور غائب حلركة الكامريا .وكان �سامي ال�سالموين م�ضطرا �إىل كتابة مقدمة
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طويلة عن ريادة �صالح �أبو �سيف ،و�أنه من حمبيه «وتالميذه والعارفني بقدره» ،قبل �أن
يبدي ر�أيه يف الفيلم املثقل بحوارات مطولة ال ترتجم �إىل حركة ،ويقول�« :أت�صور �أن مونتاج
رحمة منت�رص فعل امل�ستحيل يف الإ�رساع ب�إيقاع الفيلم الذي كان م�صمما من البداية بحيث
يكون بطيئا و�إىل حد الركود وجمود املوقف �أحيانا ولكنها �أنقذت منه ما �أمكن �إنقاذه».
يف «البحث عن �سيد مرزوق» ال �أتخيل رحمة منت�رص فعلت �شيئا ذا بال من امل�ستحيل
الذي �أ�شار �إليه ال�سالموين يف جتربتها مع فيلم «املواطن م�رصي».
ففي «البحث عن �سيد مرزوق» يتحقق ان�سجام هو حا�صل تفاعل �أ�ضالع املثلث :امل�ؤلف/
املخرج ،ومدير الت�صوير ،واملونترية .ويتنوع املونتاج بني القطع احلاد والناعم ب�إظالم تدريجي
ال يتباط�أ ،يف االنتقال من م�شهد �إىل �آخر ،وفقا لطبيعة النقلة النف�سية للبطل يو�سف كمال
وهو قا�سم م�شرتك يف كل امل�شاهد تقريبا .ونتيجة هذا التوافق ثالثي الأ�ضالع تتالحق
املَ�شاهد ،وتتدافع يف جمرى ومنحنيات ولكنها ال تعوق هذا الفي�ضان ،وتتالحق الأنفا�س
�أي�ضا ،ملتابعة م�صري يو�سف كمال ،النموذج املثايل ملوظف روتيني ت�شابهت �أيامه ،وق�ضى
ع�رشين عاما على وترية واحدة ،ورمبا مل ي�سهر ليلة خارج البيت .ولكن خط�أه يف امل�شهد
الأول ،بذهابه �إىل العمل يوم اجلمعة واكت�شاف �أنه عطلة ،ين�سف عمرا من الرباءة ،وينقله
�إىل اخلربة .كان عامله �أحاديا ب�سيطا ،يتفادى فيه االنخراط يف احلياة ،وال يكاد يعرف عنها �إال
م�سار رحلته من العمل �إىل البيت .وهو الآن ينخرط يف عامل معقد ،وي�شتبك مع تفا�صيله
ومتاهاته وغمو�ضه وكوابي�سه ،ويواجه يف يوم واحد ما مل يره يف حياته املا�ضية .ثم تكتمل
الدائرة� ،آخر الليل ،باتهامه بقتل مواطن �صدمه رجل الأعمال �سيد مرزوق ب�سيارة �أهداها
�إىل يو�سف كمال ،فال يكون من ال�شاب الذي مل يعد �ساذجا �إال �أن يتعامل مع العامل املتوح�ش
بقانون هذا العامل ،وهنا «يقرر» االنتقام من القاتل احلقيقي �سيد مرزوق ،ذلك ال�شيطان
الذي ي�أخذ من كل �شيء �أق�صاه ،ويقابله يو�سف كمال يف كل مكان ،يف مركب نيلي
ويف ال�صحراء ويف ق�سم ال�رشطة ،وجتتمع فيه ال�صفات املتناق�ضة من الكرم غري املحدود
والبذخ وال�رشه لكل امللذات �إىل اال�ستعداد لإيذاء البطل بالإبالغ ب�أنه القاتل.
منمنمات رحمة منت�رص تتجلى �أي�ضا يف الفيلم الت�سجيلي الق�صري «القاهرة »1830
ل�سمري عوف ،وفيه تغني املو�سيقى عن التعليق ال�صوتي ،يف ن�سغ فني مع لقطات متمهلة
ت�ستعر�ض لوحات م�ست�رشق �إجنليزي عن القاهرة يف ثالثينيات القرن التا�سع ع�رش .اللقطات
يف الفيلم �أ�شبه بفر�شاة فنان ت�شكيلي ،تبدو عفوية ولكن بينها تناغما ،من م�آذن ت�صافح
ال�سحاب ،وحارات مزدحمة ب�أرباب حرف وباعة ومارة ،وم�صلني يف امل�ساجد ينتهون من
ال�صالة فيلتفّون حول درو�س العلم ،واملراكب الفقرية يف النيل ،وكتبة ال�شكاوى للم�ساكني
الأميني ،واجلمال املحجوب وراء امل�رشبيات ،وجوقة العازفني لراق�صتني يف م�شهد يعتمد
لي�س على تقطيع اجلملة ،بل تق�سيم الكلمة �إىل حروف ،وكل حرف ينطق مبعنى وي�شري
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�إىل داللة ..من لقطة للج�سد الكامل للراق�صتني تتحاوران بالتمايل واختبار الليونة� ،إىل
بتما�س خفيف على الأ�صابع ،ك�أنها على
لقطة تالية للقدم الي�رسى مرفوعة الكعب وت�ستند
ّ
و�شك الطريان ،ثم �صعودا �إىل �أرداف ت�ضبط �إيقاع اجل�سد ،و�صوال �إىل الأذرع الرهيفة
الدالة على حترر الروح.
ال ُتعنى رحمة منت�رص ،يف ما يبدو ،ب�أن يكون لديها قائمة تزدحم بالأفالم الروائية
الطويلة ،فهي قادمة من نبع �آخر يزخر بالإ�شباع الفني ،ذلك الذي متثله الأفالم الت�سجيلية.
وتزامن عملها الأكادميي مع اال�شرتاك يف �أفالم ت�ؤرخ جلوانب من التاريخ امل�رصي .ففي عام
 1966عينت معيدة باملعهد العايل لل�سينما ،وكانت مع زميلتها منى ال�صبان �أول دفعة يتم
تعيينها يف املعهد بق�سم املونتاج ،وقامت بو�ضع املناهج الأ�سا�سية لهذا الق�سم ،ووا�صلت
درا�ستها فح�صلت عام  1971على دبلوم معهد ال�سينما يف لندن ،ومنذ عام � 1972إىل
الآن توا�صل التدري�س يف ق�سم املونتاج ،فتتعهد الطلبة منذ التحاقهم باملعهد وتنتقل معهم
�سنة بعد �أخرى حتى ال�سنة الرابعة ،ويتخرج على يديها كل �أربع �سنوات دفعة ،جيل واعد
خرجت �أول دفعة يف املعهد عام  1976ومنها املخرجون هاين ال�شني
من فناين املونتاج .وقد ّ
وعمر عبد العزيز وحممد �أبو �سيف ويو�سف �أبو �سيف ،ومدير الت�صوير حم�سن �أحمد.
التوا�صل املبا�رش وامل�ستمر على مدى �أربع �سنوات يتيح للطلبة �أن يتعلموا من رحمة
منت�رص �أ�س�س نظريات للمونتاج ،وحتليل الأفالم ،والفرق بني مونتاج الفيلم الت�سجيلي
والفيلم الروائي.
هكذا تكلمت رحمة منت�رص
�أول �س�ؤال ميكن �أن يوجه �إىل رحمة منت�رص ،يخ�ص ق�ضية الكرثة العددية والندرة ملن
يعمل يف الفنون عموما ،وبالن�سبة �إليها حتديدا ،ففي ر�صيدها �ستة �أفالم روائية طويلة،
ولكن ا�سمها له حماية «تاريخية» خا�صة جدا؛ لالرتباط املبكر با�سم �شادي عبد ال�سالم
خمرج الفيلم الروائي الطويل الوحيد «املومياء» ،وعلى الرغم من ذلك ي�أتي «املومياء» ،وفقا
لعدة ا�ستفتاءات عربية ،يف �صدارة �أهم الأفالم يف تاريخ ال�سينما العربية .يف الفنون ُي�س�أل
دائما عن النوع ،الكيف ،ال الكم الذي رمبا يكون ركاما ال ي�ضيف .فماذا تقول رحمة منت�رص؟
من يجمع بني العمل الإبداعي والعمل الأكادميي ،ويرى ثمرة عمله تتمثل يف فناين
مونتاج متميزين بعد التدري�س لهم طوال �أربع �سنوات ،ال بد �أن يجيد انتقاء الأفالم التي
�ستحمل ا�سمه .ومنذ وقت مبكر عملت م�ساعدة للمونتري الكبري �سعيد ال�شيخ يف �أربعة
�أفالم �أحببتها« :اخلائنة» عام  1965لكمال ال�شيخ ،و«خان اخلليلي» عام  1966لعاطف �سامل،
و«القاهرة  »30عام  1966و«الزوجة الثانية» عام  ،1967وكالهما ل�صالح �أبو �سيف .وال
�أنظر �إىل الأفالم �أو �أتعامل معها كعمل جتاري ،و�إمنا �أختار الأعمال املتميزة فنيا ،وهذا
يف�رس القلة العددية للأفالم الروائية الطويلة التي قمت بعمل املونتاج لها .وتتميز الأفالم
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الت�سجيلية �أي�ضا باجلودة ،وخ�صو�صا يف تكوين �رشيط ال�صوت وا�ستخدام املو�سيقى
وامل�ؤثرات ال�صوتية وكافة العنا�رص التي متنح الفيلم �شخ�صيته.
وعن الأعمال الت�سجيلية الأقرب �إىل رحمة منت�رص ،وتتحم�س لال�شرتاك فيها تقول:
�أحببت مونتاج الأفالم الت�سجيلية التي ت�صور الفنون الت�شكيلية ،فمن خالل املونتاج يتاح
يل متابعة جوانب من هذه الفنون ،حيث يتعانق فن العمارة ب�شموخه ،والنحت �صالبته،
مع رهافة فن الباليه .و�أول فيلم ت�سجيلي �أقوم بعمل املونتاج له بعنوان «القاهرة »1830
و�أخرجه �سمري عوف عام  ،1969من ثمار مركز الفيلم التجريبي الذي �أ�رشف عليه �شادي
عبد ال�سالم وت�أ�س�س بتكليف من وزير الثقافة ثروت عكا�شة .وهذا الفيلم ،الذي ي�ستغرق
ت�سع دقائق ،يحاور لوحات امل�ست�رشق الإجنليزي ديفيد روبرت�س ( 1796ـ  ،)1864وت�سجل
اللوحات ر�ؤاه عن ال�رشق من خالل رحلته �إىل م�رص عام  ،1831وقد ا�ستغرقت ب�ضع
�سنوات ذهب خاللها �إىل اجلنوب حيث بالد النوبة ،كما زار بالد ال�شام �أي�ضا.
ومع �سمري عوف قمت بعمل مونتاج فيلمه «ل�ؤل�ؤة النيل» عام  ،1970وهو وثيقة �شديدة
الأهمية ملعبد فيلة يف �أ�سوان وهو غارق ،قبل �إنقاذه ونقله �إىل مكانه احلايل ،يف جزيرة
نيلية �أكرث ارتفاعا .وكان فيلمي الثالث من �إنتاج مركز الفيلم التجريبي ومع �سمري عوف
�أي�ضا بعنوان «م�سافر �إىل ال�شمال م�سافر �إىل اجلنوب» عام  ،1975وهو يخلو من التعليق
ال�صوتي واملو�سيقى الت�صويرية ،وي�ستمد مو�سيقاه من م�ؤثرات �صوتية تتمثل يف هدير
تيارات املياه وحمركات ال�سيارات حامالت اجل�سور التي تنزلق فرتتطم باملياه ،و�أ�صوات
جتربتي املقاتل املهند�س فاروق واملهند�س �أحمد
املطارق على جبهتني للقتال ،من خالل
ْ
عفيفي ،وقد ولدا عام  1948وتخرجا يف كلية الهند�سة عام  .1972كالهما يف مهمة
للإنقاذ� ،إذ يعمل املهند�س فاروق يف ال�شمال ،يف جتهيز اجل�سور العائمة متهيدا لعبور قناة
ال�سوي�س �إىل ال�رشق حيث جزيرة �سيناء املحتلة �آنذاك ،لإنقاذها وا�ستعادتها من االحتالل
ال�صهيوين .و�أما املهند�س �أحمد عفيفي ففي اجلنوب ي�شارك ،بالكفاءة الفنية نف�سها ،يف
�إنقاذ الآثار امل�رصية القدمية من الغرق ،وهكذا ي�سهم يف حماية جانب �أ�سا�سي من الرتاث
الإن�ساين.
ومن الأفالم الت�سجيلية الق�صرية التي حتتفي بالفن الت�شكيلي ،وقمت بعمل املونتاج لها
«منمنمات تركية» عام � 1970إخراج ها�شم النحا�س ،و«بيكار» عام � 1972إخراج حممد
فا�ضل ،و«�إجني» عام  ،1988و�أخرجه حممد �شعبان عن الفنانة امل�رصية �إجني �أفالطون،
وي�ستعر�ض جوانب من حياتها ون�شاطها ال�سيا�سي و�أعمالها الفنية.
ولبداية عمل رحمة منت�رص مع �شادي عبد ال�سالم ق�صة ،وهذه بع�ض تفا�صيلها:
يف عام  1970كنت م�ساعدة لكمال �أبو العال يف مونتاج فيلم «�شكاوى الفالح الف�صيح»
وهو م�أخوذ عن ق�صة من الأدب امل�رصي القدمي ترجع �إىل حوايل �سنة  2200قبل امليالد .ويف
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عام  1972كان مونتاج فيلم «�آفاق» لكل من كمال �أبو العال ورحمة منت�رص .والفيلم الأخري
بانوراما للحركة الثقافية والفنية يف م�رص �آنذاك :فرقة املو�سيقى العربية بقيادة عبد احلليم
نويرة ،وفرقة باليه �أوبرا القاهرة ،و�أورك�سرتا القاهرة ال�سيمفوين بقيادة يو�سف ال�سي�سي
يقدم �أوبرا كارمينا بورانا� ،إ�ضافة �إىل ت�صوير عدد من الفنانني الت�شكيليني امل�رصيني يف
املرا�سم ،وفناين احلرف اليدوية ،ومواقع �أثرية منها وكالة الغوري ،وق�رص امل�سافر خانة،
ودار الكتب امل�رصية ،ومقتنيات بدوية و�أثرية من جمموعة الفنان �صالح مرعي ،ودار
الأوبرا التي التهمها حريق يف � 28أكتوبر .1971
ويف عام  1975قامت مبونتاج فيلم «جيو�ش ال�شم�س» ،حتية لأقدم م�ؤ�س�سة ع�سكرية
يف العامل منذ فجر التاريخ حتى حرب �أكتوبر  1973وفيها حقق جنود «جيو�ش ال�شم�س»
معجزة عبور قناة ال�سوي�س .وتواىل التعاون مع �شادي عبد ال�سالم و�صوال �إىل «كر�سي
توت عنخ �آمون الذهبي» من �إنتاج الهيئة العامة للآثار عام  ،1982و«بنك م�رص» عام
 ،1984و«رم�سي�س الثاين» عام .1985
يف «كر�سي توت عنخ �آمون الذهبي» اعتمد �شادي ـ بالتناغم مع كامريا ماهر را�ضي
مدير الت�صوير ،و�صالح مرعي مهند�س املناظر ومونتاج رحمة منت�رص ـ اللقطات امل�شهدية
الطويلة ،العامة واملتو�سطة والقريبة ،منذ ما قبل دخول املتحف �إىل االنتهاء من ترميم
الكر�سي الذهبي ليم�ضي �إىل مكانه ،يف موكب تزداد مهابته باملو�سيقى الت�صويرية جلورج
كازازيان.
و�إذا كانت بدايات عمل رحمة منت�رص يف املونتاج ب�أفالم ت�سجيلية ق�صرية ،ف�إن ال�سنوات
الأخرية �شهدت م�شاركتها يف جتربة فنية خمتلفة ،مع الفيلم الت�سجيلي الطويل «وقائع
الزمن ال�ضائع ..حممد بيومي» الذي قدمه املخرج حممد كامل القليوبي عام  ،1991يف
ا�ستعادة فنية و�إن�سانية ملحمد بيومي ( 1894ـ  )1963الرائد الأول لل�سينما امل�رصية،
وهو �أول م�رصي يقف خلف كامريا لي�سجل جانبا من احلياة االجتماعية وال�سيا�سية� .أجنز
القليوبي �رشيطا منوذجيا لبحث تاريخي �شاءت امل�صادفة �أن ي�صبح فيلما نادرا يرى النور،
و�أثناء تنفيذ الفيلم ـ الذي �صوره حممود عبد ال�سميع ـ كان القليوبي يعرث على اجلديد،
وعرث
فيناق�ش فيه املونترية ،وي�ضاف �إىل فيلم يعتمد على املزج بني تراث �صوره بيومي ُ
عليه يف منزله القدمي ،ولقاءات �شخ�صية وخ�صو�صا مع ابنته «دولت بيومي» .وميزج مونتاج
الفيلم عدة عنا�رص ت�شمل ال�صور الفوتوغرافية والوثائق الورقية واملقابالت واللقطات
ال�سينمائية امل�صورة يف بدايات ع�رشينيات القرن الع�رشين وم�شاهد من �أعمال لبيومي،
ومنها �أول عدد من اجلريدة ال�سينمائية «�آمون» لتوثيق عودة �سعد زغلول من املنفى ،ويف
اللقطة الأوىل كتب هذه اللوحة «ترحيب الأمة امل�رصية بالرئي�س �سعد با�شا زغلول� ..أول
�رشيط يقوم ب�إدارته وعمله م�رصي وطني» .ولعبت مو�سيقى راجح داود دورا مهما يف

رحمة منت�صر الأ�ستاذة

87

فيلم القليوبي ،ومتاهت مع اللقطات ال�صامتة التي �صورها بيومي.
�أخريا ينتهي اللقاء مع رحمة منت�رص ،التي ترى �أن املونتري هو �أول ناقد للفيلم .وبعني النقد
�أي�ضا تنظر الآن وراءها بكثري من الر�ضا ،عن خم�سني عاما مع اخليال ،ورمبا ال تتخيل حياتها
من دون هذا الفن الذي �أحبته ،و�أعطته ب�أق�صى ما ميليه عليها هذا احلب.
(هذه ال�سطور يف حمبة رحمة منت�رص مبنا�سبة تكرميها يف مهرجان �أ�سوان الدويل لأفالم
املر�أة يف دورته الرابعة ( 10ـ  15فرباير .)2020
ن�رش بجريدة («العرب» ـ  ،2020 / 1 / 16وموقع «�سينماتك» ـ البحرين )2020 / 3 / 12
وبتاريخ ال�سبت  22فرباير  2020مبجلة روز اليو�سف كتبت هاجر عثمان

رحمة منتصر عن تكريمها بمهرجان أسوان الدولي  :قليل من
يهتم بتكريم صانعات السينما

ت�سجيليا و�سبعة
فيلما
هى واحدة من جيل الرائدات للمونتريات .ارتبط ا�سمها ب�أكرث من ً 25
ً
�أفالم روائية مهمة تعتربعالمات فى تاريخ الفن ال�سابع مثل �أفالم املومياء ،والبحث عن
�سيد مرزوق ،و�إ�شارة مرور ،ويوم حلو ويوم مر ،واملواطن م�رصى ،و�رسقات �صيفية)..
املونترية د.رحمة منت�رص التى كرمها مهرجان �أ�سوان الدوىل لأفالم املر�أة فى ن�سخته
الرابعة ،تخرجت فى املعهد العاىل لل�سينما ق�سم املونتاج عام  ،1965ثم دبلوم معهد ال�سينما
حاليا �أ�ستاذة للمونتاج باملعهد العاىل لل�سينما ..وفى مقابلتها مع
بلندن عام  ،1971وتعمل ً
روزاليو�سف ،حتكى عن م�شوارها الفنى والتكرمي والدعم الذى قدمه لها زوجها الفنان
الراحل �صالح مرعى ..و�إىل ن�ص احلوار..
لك التكرمي من مهرجان �أ�سوان؟
فى البداية ..ماذا يمُ ثل ِ
 التكرمي مهم للفنان لأنه ي�شعر �أن هناك من ُيقيم ويهتم مب�شواره الفنى ،و�سعيدة بتكرميىوي�سلط ال�ضوء على �صانعات الأفالم فى
من مهرجان متخ�ص�ص ُيدعم �سينما املر�أة ُ
املجاالت املختلفة ولي�س مبهنة التمثيل فقط ،خا�صة �أن ال�سنوات الأخرية �شهدت جناح املر�أة
فى الت�صوير ،الكتابة ،الديكور ،الإخراج والر�سوم املتحركة.
لو حتدثنا عن م�شوارك الفنى ..كيف بد�أت عالقتك بال�سينما؟
أ�سبوعيا مع العائلة فى نزهة ل�سينما �أمري ب�شارع خلو�صى بحى �شربا،
 بد�أت من ذهابى �ً
بالإ�ضافة حلبى وحر�صى ملمار�سة الأن�شطة الفنية املختلفة مبدر�ستى احلكومية كالباليه،
اجلمباز ،املو�سيقى ،فكانت هناك بوادر مواهب فنية فى �شخ�صيتى ،ولكن كان طموحى
ونظرا ل�ضعف املجموع فى الثانوية العامة ،وهذا من ُح�سن حظى
االلتحاق بكلية الهند�سة
ً
جديدا �آنذاك ،ومل �أعرف عنه �شي ًئا �إال
(ت�ضحك) لكى �ألتحق مبعهد ال�سينما؛ الذى كان كيا ًنا
ً
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�أثناء زيارة املخرج �صالح �أبو �سيف للعائلة فهو �أحد �أقارب والدتى ،حيث ر�شح لنا املعهد
�سينمائيا ،جذبتنى لهذا العامل ال�ساحر ،ورغم
كتبا لتثقيفى
ً
و�أثنى على م�ستقبله و�أح�رض ىل ً
قبوىل بكلية الأل�سن� ،إال �أننى مل �أحبها وتركتها ،وذهبت ملعهد ال�سينما وكنت مع الزميلة
منى ال�صبان طالبتني فقط بق�سم املونتاج من الدفعة الثالثة التى تخرجت من املعهد.
وملاذا اخرتت ق�سم املونتاج؟
 كان التخ�ص�ص من �أول �سنة باملعهد ،واختيارى للق�سم جاء بعد تر�شيح الأ�ستاذ �صالح �أبو�سيف ،الذى قال �إنه تخ�ص�ص ينا�سب الفتيات �أكرث من الإخراج فكان جمالاً �شاقًا �أن متار�سه
الفتيات �آنذاك ،بينما املونتاج عمل م�ستقل يتم فى غرفة مغلقة ،وكان االختيار الأف�ضل
أي�ضا .وتدربت �أثناء الدرا�سة كم�ساعد مونتري ثان مع الأ�ستاذ �سعيد ال�شيخ ،وكان
للعائلة � ً
ق�سما بني املعهد والتدريب عك�س طالب هذا اجليل الذين للأ�سف اهتموا بالتدريب
وقتى ُم ً
و�أهملوا الدرا�سة !
ولكنك �أخل�صت للمونتاج ومل تتخذيه بوابة عبور للإخراج فيما بعد؟
جدا ،ف�أنا �أكره جو البالتوهات والت�صوير والزحام.
 لأنى �أحببته ًكيف كانت جتربة �أول فيلم بعد التخرج؟
 عملت كم�ساعد مونتري ثان ملدة ثالث �سنوات فى عدة �أفالم منها( :اخلائنة ،خان اخلليلىجدا لعمله،
والزوجة الثانية) مع �سعيد ال�شيخ ،وتعلمت منه الكثري ،فهو مونتريخمل�ص ً
جدا ،حتى مت
وكان
قا�سيا مع من يخطئ من طالبه ،ولكن عمل امل�ساعد الثانى كان مرهقًا ً
ً
تعيينى باملعهد عام  .1968وبالتوازى كان املخرج �شادى عبدال�سالم يجهز لفيلم «املومياء»
ومعه زمال�ؤنا من ق�سم الإخراج ،فكنت �أ�شعر بغرية ورغبة �شديدة للعمل معهم ،وبالفعل
ح�ضرَ ت �سكريبت الفيلم( ،ت�ضحك) لكن �أ�ستاذ �شادى كان الفيلم فى عقله ولي�س فى
اال�سكريبت .وقد عملت بنف�س الفيلم كم�ساعد للمونتري كمال �أبو العال ،وكان �صاحب
مدر�سة خمتلفة عن �سعيد ال�شيخ الذى ميثل ال�سينما امل�رصية التقليدية .وتوليت مع الأ�ستاذ
�شادى نهارات كاملة لرتكيب هذا الفيلم لأنه كان يعتمد على الدوبالج ،وكان �أبو العال
ي�ضع مل�ساته النهائية التى �أنتجت تلك التحفة الفنية ال�ساحرة.
ُنالحظ تف�ضيل املخرجني العمل مع مونتري واحد ب�أفالمهم ..كيف كانت عالقتك مع �شادى
عبدال�سالم؟
 توليت مونتاج كل �أفالم �شادى عبد ال�سالم الت�سجيلية ماعدا فيلم واحد ا�سمه «رم�سي�سالثاين» لأن �ساقى كانت مك�سورة .وكان �أول فيلم ت�سجيلى بعد املومياء هو «الفالح الف�صيح»
كان عملاً
رائعا وكنت م�ساعد مونتري لـلأ�ستاذ كمال �أبوالعال ثم انطلقت كمونتري لكل
ً
�أفالمه بعد ذلك .وعندما ت�أ�س�س مركز الفيلم التجريبى برئا�سته� ،أ�صبحنا جمموعة عمل،
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وعملت �أول فيلم كمونترية وكان مبثابة م�رشوع تخرجى لأن �ضعف الإمكانيات باملعهد
عمليا ،وهو فيلم «القاهرة  »1830لـ�سمري عوف .وهو من الأفالم التى
كان مينعنا من تنفيذه
ً
�أعتز بها فى م�شوارى� ..أما الأ�ستاذ �شادى فكان مبثابة �أكادميية م�ستقلة ،كان اجتماعنا معه ال
يتوقف �سواء فى مكتبه اخلا�ص ب�شارع ف�ؤاد �أو مبركز الفيلم التجريبى ،فهو من علّمنا �سماع
وثقافيا على يد �شادى عبدال�سالم.
فنيا
ً
املو�سيقى ،وح�ضور معر�ض الكتاب ،فقد تكونا ً
ما �رس انحيازك ملونتاج الأفالم الت�سجيلية عن الروائية؟
دائما فى �رصاع بني التدري�س باملعهد والعائلة واملونتاج ،فبد�أت بالفيلم الت�سجيلى
 كنت ًبعد تعيينى باملعهد ،وعملت مبركز الفيلم التجريبى ومركزالأفالم الت�سجيلية رغم عائده
ال�ضعيف �إال �أننى كنت �أرغب فى ممار�سة املهنة ،لكى �أنقل هذه اخلربة العملية للطالب،
وكان لدى �شغف بالعمل الروائى ولكن فى ذات الوقت م�شغولة برتبية �أبنائى ال�صغار،
فالفيلم الروائى كان ي�ستغرق وق ًتا طويلاً فى مونتاجه ف�ضلاً عن االرتباط مبيعاد عر�ض
حمدد ،لذا كنت �أتركه و�أعمل فى الت�سجيلى لأحتكم فى وقتى .وعندما كان ي�أتينى فيلم
طويل �أقتنع بو�ضع ا�سمى عليه ،مل �أكن �أت�أخر.
هل العمل �أ�سهل مع خمرجني قادمني من مدر�سة املونتاج مثل كمال ال�شيخ ،و�صالح
�أبو�سيف �أم العك�س؟
 �سهل ،ويخلق تفاعلاًكبريا بني املونتري واملخرج ،فمثلاً كمال ال�شيخ كان يقف معنا على
ً
قويا
الطاولة �أثناء تنفيذ املونتاج ويعطى مالحظاته ،وجنده كمخرج من حيث التكنيك ً
جدا ويعتمد على املونتاج فى �أفالمه ب�شكل كبري ،عك�س �صالح �أبو �سيف فهو ُي�صور
ً
امل�شهد بزاويتني؛ لوجن �شوت وتفا�صيل ،ويرتك املونتري ُيركب التفا�صيل وي�ضع فى النهاية
تعديالته .بينما مث ً
ال خريى ب�شارة وي�رسى ن�رص الله يجل�سان مع املونتري فى الفيلم كله.
ماهو �أقرب �أفالمك الروائية لك؟
 معظمها ،ولكن «�رسقات �صيفية» كان �أول �أفالم ي�رسى ن�رص الله ،وكان جتربة مميزة،تقنيا« ،البحث عن �سيد مرزوق» لـلمخرج داود
رغم ا�ستخدامنا كامريا  16ملى وهو مرهق ً
عبدال�سيد ،من �أكرث التجارب القريبة لقلبى ،كنت م�ستمتعة �أثناء العمل به وبعد املك�ساج
وانتهاء مهمتى �شعرت ب�أنهم �أخذوا ابنى ،و»يوم حلو ويوم مر» لـلمخرج خريى ب�شارة.
در�ست فى املعهد لأجيال كثرية من هى الأ�سماء التى تتابعني �شغلها الآن؟
 منى ربيع ،داليا النا�رص ،رباب عبداللطيف ،دينا فاروق ،املونتري واملخرج خالد مرعى وهبةعثمان .عندما �أ�شعر بحنني �أو حزن لتوقفى عن املونتاج� ،أتذكر هذه الأ�سماء ،تربية �أجيال
كثريا وميلأنى الإح�سا�س بالر�ضا والفخر بهم.
جديدة ناجحة فى املجال يعو�ضنى
ً
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ملاذا �أ�شهر العاملني باملونتاج ن�ساء؟
 الن�ساء لديهن �صرب ويهتممن بالتفا�صيل �أكرث من الرجال وهو ما ينعك�س على ال�شا�شة.متى يقع اخلالف بني املونتري  -وهو الناقد الأول للفيلم  -وبني املخرج؟
 تعودت �أن �أقر�أ ال�سيناريو وتكوين فكرة عامة عن الفيلم فى البداية ،واملونتري واملخرجلي�سا فى �رصاع ،بل جناح الفيلم متوقف على الهارمونى املتحقق بينهما ،واخلالف ينتج
�أحيا ًنا فى بناء امل�شاهد ،ومل يحدث خالف وا�ضح مع املخرجني الذين تعاونت معهم ،ولكن
لو اختلفنا نظل �ساعات نتناق�ش ويتنازل كالنا من �أجل م�صلحة الفيلم وخروجه ب�أف�ضل
�صورة.
تعاونت مع زوجك مهند�س الديكور «�صالح مرعى» ،كيف كان العمل معه؟
تعاوننا امل�شرتك فى �أفالم عديدة �سابقة للأ�ستاذ �شادى عبدال�سالم ،ولكنى تخوفت
 رغم ُ�أن نختلف فى العمل مبا�رشة لفيلم من �إخراجه وهو «�آفاق  »1996لذا ا�ستعنت باملونترية
املجتهدة داليا النا�رص لتتوىل املهمة لو وقع خالف مع �صالح وا�ضطررت لالن�سحاب من
الفيلم .ولكن مر الفيلم ب�سالم وخرج فيلم جميل ،لقد �صنعه �صالح بحب �شديد.
كيف يعي�ش فنانان حتت �سقف واحد؟
داعما لعملى وكان ي�شجعنى با�ستمرار للعمل والنجاح ،وحتى
�شخ�صا
�صالح مرعي كان
ً
ً
جدا عندما �أعمل
لو كان هناك تق�صري ب�سبب �ضغوط العمل كان ي�ساعدنى ،وكان يفرح ً
رائعا ومثالاً
جيدا ُيقتدى به.
جيدا ،كان
ً
فيلما ً
ً
�شخ�صا ً
ً
لو م�سريتك عبارة عن �رشيط فيلم� ..أى مرحلة تختارين احلذف واملونتاج لها ؟
 لن �أحذف �شي ًئا ،را�ضية عن جتربتى وكل املراحل التى اجتزتها؛ الأكادميية ،العائلية ،الفنية،دائما �أقول :نحن جيل ا�ستمتعنا بحياتناـ العمل
حتى الأوقات ال�صعبة تعلمت منها الكثريً ،
�صباحا بالتدري�س باملعهد
كان لنا متعة ولي�س جمرد وظيفة ،كان يومى يبد�أ فى الثامنة
ً
وينتهى فى العا�رشة م�ساء فى غرفة مونتاج �أحد الأفالم ،ورغم املجهود كنت �سعيدة مبا
�أفعله.
الباب الثالث :مالحق
• عن املونتاج الذي يبد�أ من ال�سيناريو
• املاريد برنت ( اال�ستنادراد )
• املقدمة ( الرتيلر)
• عن مونتاج الفيلم الت�سجيلي
من مقاالتي الأوىل مبجلة الفن ال�سابع ل�صاحبها حممود حميدة رئي�س التحرير حممود
الكردو�سي
• بحث رحمة منت�رص عن عادل منري
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طوق السينما المفقود بين التوليف والتأليف
المونتير ليس حاويا ،والمونتاج يبدأ من السيناريو
�إيقاع الفيلم بطئ (واقع) ،الدخول �رسيع فى املو�ضوع� ،أين البداية؟ امل�شاهد غري م�شبعة،
املونتري مل يعطها حقها .امل�شاهد غري مرتابطة والتتابع غري منطقى� ،أين كان املونتري؟ ،ملاذا
مل ي�صلح كل هذه العيوب ،النهاية غري مربرة ،م�شاهد ما بعد الذروة – -Anti-Climaxال
�رضورة لها ،كان يجب حذفها ،ملاذا مل يحذفها املونتري( ،الإيقاع واقع �شدوا الفيلم �شوية).
ويتم ال�شد لآخر نف�س ( وبر�ضه الإيقاع واقع) لأن اخلط�أ �أ�سا�سا فى بناء مرتهل لل�سيناريو،
وفى ر�سم ال�شخ�صيات .اخلط أ� فى حركة كامريا �شديدة البطء -ال النعومة .-اخلط�أ فى �أداء
منطى للممثلني ،فى �أداء ممل ،وفى ا�ستعرا�ض للديكور ال يفيد �شكال وال مو�ضوعا ،فى
مو�سيقى زاعقة ت�سمعها وت�شدك بعيدا عن الفيلم حتى لو كانت جميلة فى حد ذاتها.
مع كل الأخطاء ابحث عن املونتري ،ومع النجاحات ،فيا لروعة الإخراج ،ويالدقة ال�سيناريو،
وما �أجمل املو�سيقى ،ما �أغنى �رشيط ال�صوت ،والديكور ما �أحاله ،الت�صوير رائع ،...هل
ذكر �أحد املونتاج فى كل ما �سبق .لي�س فى الأمر �أية مبالغة على الإطالق ،فالفيلم الناق�ص
– وهو �صنف منت�رش كثريا منذ عدة �سنوات -يطلبون �إعادة مونتاجه -لعل وع�سى -والفيلم
الكامل يتم الإ�شادة بكل عنا�رصه ويتم �إغفال ذكر املونتاج �إال فى حاالت نادرة يكون فيها
من قام باملونتاج �أحد جنوم هذا الفن� ،أو �صديق للناقد� ،أو �شخ�ص �شديد ال�سطوة يخ�شون
ب�أ�سه.
عندما تفجرت م�شاكل فيلم «هي�سرتيا» نظرا لعدم النجاح –التجارى -الذى �صادفه الفيلم،
�أفتت الغالبية ب�أن الفيلم يحتاج �إعادة مونتاج -فيما عدا الناقد �أحمد يو�سف الذى ركز
فى نقده على م�شاكل ال�سيناريو والإخراج -وحتملت املونترية ال�شابة منى ربيع م�سئولية
ظهور الفيلم بال�شكل الذى ظهر عليه ،وكان �أول فيلم روائى طويل تقوم بعمل املونتاج له،
بعدما قامت بعمل املونتاج ملجموعة ناجحة من الأفالم الق�صرية .ولو �سلمنا جدال ب�أن الفيلم
قد �أعيد مونتاجه وبدا ب�شكل �أف�ضل ،فهل معنى ذلك �أن العيب كان باملونتاج؟ �إن �إعادة
مونتاج الفيلم �ستتطلب �إعادة بناء امل�شاهد  -بتقدمي بع�ضها وت�أخري البع�ض الآخر -وهو دور
كان مفرو�ضا �أن يتم فى مرحلة الت�أليف �أثناء كتابة ال�سيناريو بني الكاتب واملخرج .وفى
حالة حذف بع�ض امل�شاهد التى تعوق ال�سياق ،ف�أين كان املخرج الذى �أ�ضاع اجلهد واملال
لت�صوير هذه امل�شاهد.
وللأ�سف ف�إن �أغلب من يكتبون النقد ال يعرفون حدود دور املونتاج -الذى يقوم به املونتري
دون �أن يفارقه املخرج غالبا -وبني �أدوار ال�سيناريو والت�صوير والإخراج وباقى عنا�رص
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الفيلم.
لي�ست وظيفة املونتاج �إلقاء م�شاهد �صورت فى �سلة املهمالت ،وال ميتلك املونتري هذا احلق.
املونتري هو املتلقى الأول للفيلم وغالبا ما ميتلك ح�سا نقديا عاليا ،وواجبه �أن ينقل �إح�سا�سه
ب�صدق للمخرج ،ولو �أبدى رغبة فى حذف م�شهد ما -على �سبيل املثال -ف�سوف ت�ساق له
احلجج من نوع كيف نلغى م�شهدا تكلف ثالثني �ألفا من اجلنيات� ،أو كيف ن�ضحى بالتمثيل
الرائع الذى قام به النجم فالن� ،أو النجمة فالنة.
خمرجني قالئل جدا ميتلكون �شجاعة االعرتاف ب�سخف بع�ض ما �صوروه� ،أو عدم ات�ساقه
مع البناء العام للفيلم فيوافقون على احلذف ،وهو ذكاء يح�سب لهم ،ويعك�س وعيهم بدور
املونتاج الذى هو �أداة فنية فى �صاحلهم �أوال و�أخريا.
املونتاج ال يبد�أ على املوفيوال-جهاز املونتاج -بل يبد أ� من ال�سيناريو الذى هو و�صف
دقيق ملا �سيتم ت�صويره ،مرورا بحركة الكامريا ،و�أداء املمثل للحركة و�إيقاع �إلقائه جلمل
احلوار .املونتاج تتم مرحلته الأخرية فقط على املوفيوال -والآن الكومبيوتر -بعد �أن مير
مبراحل الكتابة والت�صوير والإخراج ،ويكتمل دوره بامليك�ساج والت�صحيح اجليد للإ�ضاءة
فى املعمل .املونتري لي�س ذلك احلاوى الذى ي�صلح ما �أف�سده الدهر ،دهر من كتابة مفتعلة
لل�شخ�صيات ،ومن بناء �ضعيف ،ونهاية غري منطقية و�إخراج متعجل من خمرج مل يعنت
باختيار ممثليه ،وال ب�أحجام لقطاته وال بزوايا ت�صويره� .إخراج مرتدد ي�صور امل�شاهد ب�أكرث
من طريقة ويخلط بني الأ�ساليب ،وب�ؤجل قراراته لكى يتم ح�سمها على طاولة املونتاج.
عندما جترى مفاو�ضات قد تتم مبحبة ومودة� ،أو تكون مناق�شات عا�صفة ،ال تكون فى
�صالح العمل ككل غالبا ،والأهم �أنها لي�ست فى �صالح ا�ستمرار فن ال�سينما ك�صناعة
م�ؤثرة.
وبعيدا عن الكوميديا ال�سوداء ال�سابقة ،ف�أدق ترجمة لكلمة مونتاج بالعربية هى «توليف»،
وهى كلمة تعنى �أن هناك عنا�رص متنوعة يتم التوليف بينها ،مبعنى الرتكيب واملزج واالختيار
وعمل الرتابط ،لكى يكون لدينا فى النهاية عمال فنيا مكمال من ناحية ال�شكل وامل�ضمون.
ويعتمد جناح املونتاج على جناح هذه العنا�رص ومدى �إمكانية توفيقها معا.
�ساند �أ�ستاذ املونتاج الكبري �سعيد ال�شيخ كثريا من املخرجني فى بداياتهم ،وكان يطلب
منهم� -أيام رخاء ال�سينما امل�رصية -ت�صوير بع�ض اللقطات بزوايا معينة لكى ي�ستطيع �أن
ي�صلح بناء م�شهد به بع�ض العيوب ،ومع ذلك كان يردد� ،أنا ال �أعمل من الف�سيخ �رشبات،
وللحق فقد قام بالكثري لتدارك �أخطاء كثرية على قدر ما �سمحت به املادة اخلام التى و�صلته،
و�آخرين غريه كانوا يكتفون بقلب الفيلم ،مثل ال�رشاب ،على حد قول مونتري كبري �آخر-
�أحمد متوىل – لكى ي�صلح ال منطقية التتابع وعيوب ال�سيناريو والإخراج.
كان �سعيد ال�شيخ يعرف فن املونتاج ب�أنه « هم بالليل ومذلة بالنهار» ،كنت وقتها طالبة
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تدر�س هذا الهم ،وتثق فى �أن ما يقوله �أ�ستاذها هو نوع من اخلجل فى التعبري عن العواطف
الذى ي�شتهر به امل�رصيون .وبعد ممار�ستى لفن املونتاج لأكرث من ع�رشين عاما ت�أكد ىل �أنه
فن مه�ضوم احلق ،و�أن املونتري �شمعة تذوى كى ت�ضئ للآخرين ،املخرج غالبا ،وتكون هى
قد ذابت وانتهى �أمرها.
ورغم ما �أمل�سه من غنب لفن املونتاج وممار�سيه من الرواد وال�شباب على ال�سواء ،ف�إننى �أعلن
و�أنا بكامل قواى العقلية �أننى لن �أكف عن ممار�سة فن املونتاج الذى هو « هم بالليل ومذلة
بالنهار».
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عن الماريد برنت ( االستنادراد )
هكذا تتزوج الصورة من شريط الصوت

�ألي�س املونتاج و�ضع ال�صوت على ال�صورة ؟
�س�ؤال وجواب من جمهور نا�صح يخلط بني �أعمال املونتاج والدوبالج والعذر معه .
لكي ن�صل �إىل فهم املونتاج  ،نبد�أ مبعرفة كيفية عمل الفيلم ،الذي يبد�أ بفكرة يف ر�أ�س
الكاتب واملخرج ثم كتابة ال�سيناريو  ،وهو و�صف كامل ملا �سيتم ت�صويره لعمل الفيلم.
ولنت�صور �أن لدينا حكاية بطلها متزوج ويعمل يف �رشكة ما � ،إنه يف بيته وزوجته تطلب
منه �إح�ضار عامل لإ�صالح الغ�سالة و�إال لن يجد مالب�س نظيفة ،الزوج يعدها ب�إح�ضاره
معه وهو عائد من ال�رشكة ،يقود �سيارته يف ال�شوارع ،حتدث له بع�ض املفارقات ،ي�صل �إىل
عمله مت�أخرا ،ال�سكرترية كالعادة تخربه �أن املمدير ينتظره غا�ضبا ،ي�شعر بالغ�ضب ويكتب
�أجازة عار�ضة ،يذهب حلي �شعبي حيث حمل �إ�صالح الأجهزة ي�صطحب عامال معه ويعود
للبيت ،ت�سعد الزوجة بر�ؤيته مع العامل ،بينما ال�سكرترية يف املكتب م�شغولة جدا  ،ي�صلها
تليفون  ،ترفع ال�سماعة ،تقف مذعورة ،تبعد ال�سماعة عنها فت�سمع �أ�صوات تهديد  ،ثم
تلتفت للباب الذي يدخل منه عدة �أ�شخا�ص يقيدون الفتاة ويعبثون بالأوراق بحثا عن �شيء
ما ،نعود للبيت العامل يغادر وقد �أنهى �إ�صالح الغ�سالة  ،الزوج يعاون زوجته يف تعبئتها
باملالب�س  ،يرتكان الغ�سالة تعمل ويدخالن حجرة النوم.
عند ت�صوير هذه امل�شاهد  ،ال يجري املخرج ومعه امل�صور بني املنزل واملكتب وال�شارع واحلي
ال�شعبي  ،ثم املكتب فاملنزل مرة �أخرى لت�صويرها طبقا لهذا الرتتيب ،بل جتمع م�شاهد املنزل
كلها يف جدول واحد ،ثم م�شاهد ال�رشكة يف جدول �آخر ،ثم امل�شاهد اخلارجية يف جدول ثالث
�..إلخ .وت�سمى هذه جداول التفريغ  ،ويقوم بها �ساعد املخرج الأول � .إذن الت�صوير يتم تبعا
لأماكن الت�صوير و�أزمنتها ليل �أو نهار – وممثليها وزوايا و�أحجام اللقطات  ..وهكذا.
جدولة الت�صوير �إحدى ال�رضورات العملية التي تفر�ض وظيفة املونتاج  ،بالإ�ضافة �إىل
�رضورات فنية �أخرى منها اختيار �أف�ضل الإعادات ،اختيار حلظة القطع املنا�سبة وحذف
بدايات اللقطات التي بها رقم الكالكيت وحلظة ا�ستعداد املمثل قبل �أدائه اللقطة .ثم نهاية
بها �إطالة حتتاج �إىل حذف حتى ميكن �إحداث ال�سال�سة مع اللقطة التالية �أو امل�شهد التايل
 .وامل�شاهد امل�صورة ي�سجل معها �صوت احلوار فقط ،ولكن جر�س التليفون ال يدق ،
وال ن�سمع �صوت الطرف اخر على ال�سماعة ،وهذه الأ�صوات ت�ضاف ال حقا بعد املونتاج
الأويل يف �رشائط امل�ؤثرات احلية واملو�سيقى الت�صويرية .يف املونتاج الأويل يتعامل املونتري
ومركب الفيلم مع �رشيط احلوار فقط ثم ت�ضاف بعد ذلك �أ�صوات جر�س التليفون ،خطوات
الأقدام� ،صوت ال�شارع� ،أغنية �آتية من راديو بعيد ،حوار �آت عرب الهاتف� ،صوت حفيف
الأوراق على املكتب  ،و�رسينة �سيارة البولي�س التي جاءت للقب�ض على البطل  ،بعد �أن
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زوغ وظل مع زوجته بينما ال�سكرترية تواجه الأ�رشار مبفردها.
ال�صورة تتم خطبتها يف البداية للحوار  ،ثم ت�ضاف جمموعة خطاب �آخرين �أهمهم
املو�سيقى ،ثم ال�ؤثرات ال�صوتية واحلية و�صوت التعليق �إن وجد .ميزج مهند�س ال�صوت
�رشائط ال�صوت يف مرحلة امليك�ساج ،وعمله يعتمد على مهارة املونتري ومركب الفيلمفي
تركيب هذا ال�رشائط يف هارموين بحيث ال ي�ضيع �أحدها الآخر ،ولكن يف توافق ي�ضع يف
االعتبار �أن تكون م�سموعة كلها بدرجات متفاوتة ،فيتم املزج مع مرعاة �أبعاد ال�صوت
ودرجة �شدتها و�أهميتها التي تختلف من حلظة لأخرى .يتم مزج �رشائط ال�صوت خطاب
ال�صورة الأربعة – وقد ي�صلون يف بع�ض الأفالم �إىل ثمانية �أو �ستة ع�رش  ،فيكون لدينا
�رشيط مغناطي�سي واحد – الآن ديجيتال ينقل �إىل �رشيط �ضوئي يخرج من املعمل بعد
التحمي�ض وي�سمى نيجاتيف ال�صوت ،فيتم تزويجه لنيجاتيف ال�صورة لتخرج الن�سخة
الأوىل �صاحلة للعر�ض يف دور ال�سينما ( انظر ال�شكل)
Picture Negative +Sound Track Negative=Married positive
قبل �أن تزف العرو�س  -ال�صورة� -إىل عري�سها �رشيط ال�صوت الكامل جتري عملية
ت�صحيح الألوان لتكون يف �أبها �صورها ،و�إذا ادت الرتو�ش تعاد العملية مرة �أخرى لن�صل
�إىل �أف�ضل �شكل لل�صورة  .ويقوم بهذه العملية مدير الت�صوير مع فني املعمل م�صحح
الألوان  ،وي�ستمتع امل�شاهد بالفيلم مع �صورة رائعة و�صوت �أروع.

المشاكل وكيفية التغلب عليها

�رشيط الفيلم املزدوج ي�سري فيه ال�صوت وال�صورة متالزمني متاما بحيث يكون ال�صوت
متزامنا مع ال�صورة يف تطابق تام ،وت�سمى هذا العملية التزامن .ويف كثري من الأحيان
ي�شعر املتفرج بعدم تطابق حركة ال�شفاه مع احلوار  ،وقد يكون عدم التزامن �أكرث فداحة
من ذلك فيت�أخر ال�صوت عن ال�صورة لرتى البطل يحرك فمه دون �أن ن�سمع ال�صوت الذي
ي�ستمر بالطبع بعد �أن يفل البطل فمه � ،أو يتقدم ال�صوت فن�سمعه قبل �أن يفتح املمثل فمه
وينتهي واملمثل ما زال يحرك فمه.
�إن حرفية التامن م�سئول�سة م�شرتكة تبد أ� من الت�صوير ومتر مبونتاج النيجاتيف ثم مونتاج
البوزيتيف  -الذي يتحمل الدور الأ�سا�سي يف هذه العملية املعقدة – ثم املعمل و�أخريا
العر�ض يف حالة وجود خلل يف امل�سافة املتفق عليها عامليا لكي يقر�أ ال�صوت وت�شاهد
ال�صورة .وهو فارق  19كادر بني ال�صوت وال�صورة  ،ك�أن يكون  22كادرا مثال فيت�أخر
�سماع ال�صوت عن ال�صورة كادر �أي  8/1من الثانية وهو زمن يالحظه حتى امل�شاهد
العادي .
ولكي ال يحدث �أي خلل يف عملية التزامن يتم الت�أكد من عدة عوامل:
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و�ضوح �أرقام احلافة املوجودة على ال�رشيط ال�سالب امل�صور ونقلها بدقة على ال�رشيط
املوجب  ،فهي املرجع الأكيد ملونتري ال�سالب عند تنفيذه لعالمات املونتاج بعد املونتاج.
رجوعا اىل ن�سخة العمل املوجبة التي انتهى منها مونتري املوجب فيما ي�سمى بن�سخة
العمل .ورقم احلافة موجود على عجينة الفيلم اخلام ،ويتم �إظهاره يف املعمل مع عملية
حتمي�ض الفيلم بعد الت�صوير ويكون الرقم كل قدم مبا يوازي  16كادرا يف �رشيط الفيلم 35
مللي وكل  4كادر يف �رشيط  16مللي .وعند طبع ن�سخة العمل ينقل الرقم مع ال�صورة
امل�صورة اىل �رشيط الفيلم املوجب� ،إال يف حالة ن�سيان مهند�س الطبع فتح ال�شباك فال تظهر
�أرقام احلافة  ،ويف هذا احلالة يعاين مونتري ال�سالب كثريا ويتبع احلركة كادر كادر ليت�أكد من
تطابق الق�ص مع �رشيط البويتيف.
ن�رش يف باب تكنو�سينما �ص  44العدد ال�ساد�س ع�رش من جملة الفن ال�سابع مار�س 1999
هام�ش  :2021حاولت �أن �أ�رشح خربة عملية تعلمتها نظريا ومل �أفهمها �إال ممار�سة املونتاج
عمليا و�أعتقد �أن املقال يحتاج �رشحا م�ستفي�ضا �أطول لكي يتابع القاريء امل�ستهدف وهو
دار�س ال�سينما حقائق املقال  ،مع مالحظة االختالف الكبري بني مونتاج املوفيوال والتعامل
مع ال�رشائط الفيلمية وبني مونتج الكومبيوتر الذي يتعامل مع ن�سخة افرتا�ضية من كل
ال�صوت وال�صورة وي�سهل الكومبيوتر كل هذه املراحل وي�صبح تركيز املونتري فقط على
�إيقاع فيلمه وفنيات املونتاج بعيدا عن الهمم التقنية التي ميكن معاجلة �أ�صعبها بالتكنولوجيا
احلديثة.
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المقدمة ( التريلر)
دبلوم إعداد المونتيرين المسمى بالمقدمة
الإعالن عن الفيلم ال�سينمائي الذي ي�سميه �أهل املهنة « املقدمة» � Trailerأحد الأعمال
الهامة التي تعتمد على فريق املونتاج لإنتاجها  ،فعند قرب انتهاء مونتاج الفيلم يهم�س
املنتج �أو �أحد م�ساعديه للمونتري م�شريا بيده  « :املقدمة بقى من ايديك احللوة» ويد املونتري
ال تعمل مبفردها  ،عادة فيوكل املهمة �إىل م�ساعده مركب الفيلم الذي يعمل بهمة جامعا
اللقطات الإ�ضافية «  »d.S Doule Sceneالتي مل ت�ؤخذ يف املونتاج يف لفات Bobbins
 ،وقد يديل بدلوه فيختار منها ما يرى �أنه مادة جيدة لعمل املقدمة .يعمل مركب الفيلم
بحما�س فهو هنا ال يقوم فقط بالرتكيب  ، Cuttingبل يقوم بالتوليف  ، Editingومينحه
�أ�ستاذه « الأ�سطى املونتري « هذه الفر�صة مكاف�أة له يف على جمهوده يف تركيب الفيلم.
وتنفيذ عالمات املونتاج ،و�إعداد �رشائط ال�صوت املكملة للحوار يف �صرب ومهارة ،ال ميلك
املونتري وحده هذا احلق بل تدعمه رغبة املخرج يف التعامل مع مركب الفيلم الأكرث �صربا
غالبا ،والأكرث ا�ستجابة لتنفيذ ر�ؤيته كما يرحب املنتج بعمل امل�ساعد يف املقدمة لي�ضمن
احل�صول على نتائج �أ�رسع و�أوفر .وي�ضاف اىل عناوين الفيلم  ،مونتاج املقدمة با�سم املركب.
وحتت هذا العنوان بد�أ كثري من �أ�شهر مركبي الفيلم خطواتهم الأوىل على طريق الرتقي
يف �سلك املونتاج  ،ومنهم على �سبيل املثال �سلوى بكري ،وعنايات ال�ساي�س ،ونفي�سة ن�رص،
ويو�سف املالخ ،وحممد ها�شم  ،و�أحمد داوود .وتكون املقدمة مدر�سة متو�سطة ت�شبه «
دبلوم �إعداد الفنيني « يرتقى منها املركب ويتعلم « �أ�صول ال�صنعة»  ،مبايءاملونتاج لي�صبح
مونتريا فيما بعد .لعلكم الحظتم ت�ساوي عدد اجلن�سني يف املثال ال�سابق ،و�أي�ضا ف�إن ن�صفهم
من �أ�صحاب اخلربة ( ال�ساي�س ،ها�شم ،داوود) والن�صف الآخر ( بكري ،ن�رص ،املالخ) من
خريجي معهد ال�سينما.
اخلبري الفرن�سي « جورج ملبان» حكى لطلبته يف معهد ال�سينما هذه الدعابة « :ت�ساوت
�أعمال رجل يف الآخرة فخريوه بني اجلنة �أو النار ،فطلب �أن يعطوه فكرة عن كل منهما،
فقدموا له م�شهدا حلديقة يجل�س فيها �أبرار بلحى بي�ضاء ،يتعبدون يف �صمت ويعي�شون يف
زهد .وقالوا هذه هي اجلنة ،وقدموا له م�شهدا �آخر حلفل كبري ملح فيه فاتنة ال�سينما مارلني
مونرو ،وكان هذا هو اجلحيم ،فاختار �أن يدخله ،وعلى الفور عاجله �سيخ حممي يف جنبه،
ففزع �سائال ،ما هذا؟ وما الذي كنت �أراه �إذن؟ �أجابوه كان ما ر�أيته هو املقدمة /الرتيلر التي
هي غواية املتفرج مل�شاهدة الفيلم.
واملقدمة تعر�ض يف دور العر�ض ال�سينمائي قبل عر�ض الفيلم ب�أ�سبوع �أو �أكرث ،م�صحوبة
بكلمات  ،العر�ض القادم � ،أو قريبا وت�ستغرق ما بني ثالث دقائق اىل خم�س دقائق ،وعند
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عر�ضها على ال�شا�شة ال�صغرية ال تزيد عادة عن ن�صف دقيقة �أو دقيقة على الأكرث .وقد
مرت املقدمة يف م�رص بعدة �أ�ساليب بدءا من مقدمة فيلم « الوردة البي�ضاء « وانتهاء بفيلم
« �صعيدي يف اجلامعة الأمريكية ( .وقت كتابة املقال).
جاءت مقدمة «الوردة البي�ضاء» التي تعك�س الذوق الرفيع ملحمد كرمي وحممد عبد الوهاب،
على �شكل لوحات متتزج فيها ال�صور مع الر�سم لفريق العمل يف الفيلم ،وعلى ر�أ�سهم عبد
الوهاب منتجا وبطال مطربا ،مرورا ب�صورة �أحمد رامي كاتبا للأغاين ،وانتهاء ب�صورة
املخرج حممد كرمي �أحد خمرجي بدايات ال�سينما امل�رصية ،ويف �إبداع رقيق ظهر ا�سم الفيلم
على �شكل �صورة لوردة بي�ضاء دون �أية كلمة .ومل تت�ضمن املقدمة �أي تعليق �أو حتى
�أغنية .بل كانت اللوحات تعر�ض على �إيقاع مو�سيقى ملحمد عبد الوهاب يت�ضح فيها
�أ�سلوبه الفريد يف اجلمع بني ال�رشقي والغربي .وجاءت مقدمة فيلم « �صعيدي يف اجلامعة
الأمريكية « تعك�س الذوق ال�سائد يف ال�سنوات الأخرية ،مت�ضمنة عر�ضا لنكت لفظية،
وا�ستعرا�ضا راق�صا ،و�أغنية �شبابية مت طرحها على �رشائط كا�سيت يف الأ�سواق بعد عر�ض
الفيلم .
بعد فيلم «الوردة البي�ضاء» �سادت العبارات الإن�شائية والأ�سلوب اخلطابي تعليقا على
مقدمات الأفالم .تعليقات زاعقة من نوع « نفخر ب�أن نقدم لكم الفيلم االجتماعي الكبري
� »..أو « لأول مرة على ال�شا�شة الرجل الذي روع املاليني »..عبارات رنانة ب�صوت جهوري
ملعلق �إذاعي �شهري غالبا  ..ويتم ترديد ا�سم الفيلم ب�شكل مكثف تعقبه جمل �إن�شائية« ،املتهمة
التي تخلت عن حنان الأم واجنرفت وراء غرائزها  »..الرجل الذي �أعماه غ�ضبه وملأه احلقد ..
الفتاة التي �أغواها ال�شيطان « وعن فيلم «ال�سوق» ن�سمع « هنا تباع وت�شرتى الذمم اخلا�رسة
وال�ضمائر امليتة»� .أما مقدمة فيلم « ماقدر�ش لفريد الأطر�ش وحتية كاريوكا ،فقد كتبت
عبارات فوق ال�صورة مثل « الرق�ص البلدي مفي�ش غريه يلذ  ..يا ولدي» وعجبي.
كان املتفرج ينجذب ملثل هذه العبارات ويقبل على فيلم يتوقع �أن يرى فيه عظة �أخالقية
تريح �ضمريه ،بعد م�شاهدة مناظر الرق�ص واحلب وكل مظاهر االنحراف التي حتتل اجلزء
الأكرب من الفيلم ،ويف النهاية تنال املنحرفة جزاءها ،وينال املثايل والفا�ضلة جائزة ال�سماء
واملخرج الذي يزوج البطل والبطلة وينتهي الفيلم نهاية �سعيدة تريح اجلميع.
نعود لنكتة اخلبري الفرن�سي «جورج ملبان» يف معهد ال�سينما يف عامي ( )72/71الذي و�ضح
فيها الفارق بني الفيلم ال�سينمائي واملقدمة التي تعلن عنه ب�أنها تقدم �شيئا مبالغا فيه عن
نواحي اجلذب للفيلم ،دون �أن تف�ضح الق�صة ،املقدمة ت�شري وال تف�ضح وال حتكي تفا�صيل
احلكاية «ما حترق�ش احلدوتة» قاعدة ذهبية ل�صنع مقدمة ناجحة  ،تثري الت�سا�ؤالت لدى
امل�شاهد وال تقدم له �إجابة �شافية ،فقط تقدم له كل املغريات ،دون �إ�شباع كاف ليكون
يف �شوق مل�شاهدة الفيلم ،ما تريحو�ش ،بل دعه يف �شك يف حقيقة العالقات والأبطال
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وم�ضمون الق�صة .املقدمة تكثف يف ب�ضع دقائق ما يحتويه الفيلم من عنا�رص ت�شويق،
ق�ضية مطروحة ،ترفيه ،غناء ،رق�ص و�إثارة .تقدم بداية خيط لن يتم اكت�شافه �إال مب�شاهدة
الفيلم كامال .و�إذا �أكرثت التوابل يف املقدمة فهذا مطلوب يف وجبة �رسيعة ميكن �أن تتحملها
م�شط�شطة ...على �أال تكون كثرية اخلداع ،فيحبط امل�شاهد ويعلن عن �سخطه مرددا «
�سينما �أونظة  ،هاتوا فلو�سنا «.
و�إذا كان اجلواب بيبان من عنوانه ،فاملقدمة هي العنوان والرائحة وال�صوت الذي تعلن به
ال�سينما عن ب�ضاعتها  ،وق�ضيتها �أن تبيع الوهم للمتفرج ليقطع تذكرة  ..تبيع �أو ال تبيع؟
هذا هو ال�س�ؤال.
ما دامت الق�ضية ق�ضية بيع فلماذا ال يقوم بعمل املقدمة فريق الإنتاج يف الفيلم ،وملاذا
ت�ضاف لأعباء املواطن الب�سيط يف ال�سلم الطبقي للفيلم ،املونتري وم�ساعده .اقتنع بهذا
الر�أي مدير �إنتاج فيلم « القبطان « فاروق عبد اخلالق و�صمم على عمل املقدمة بنف�سه،
منحيا خمرج الفيلم �سيد �سعيد ومونتريه �أحمد متويل � -أحد �أهم املونتريين الأكادميني
يف م�رص -فخرجت مقدمة فيلم القبطان باهتة ومل ت�ستطع �أن تقوم بدورها يف الدعاية
والإعالن عن فيلم مميز وال يتكرر يف تاريخ ال�سينما امل�رصية .و�صاحب ف�شل املقدمة
ف�شل �آخر للأفي�شات وو�سائل الدعاية الأخرى ،ومل ي�صمد الفيلم يف دور العر�ض ،وخ�رس
املنتج �أمواله ،ومع كل عر�ض للفيلم يف مراكز الثقافة ال�سينمائية يعجب به امل�شاهدون وال
يتوقفون عن التجاوب معه ،ويزداد الإعجاب بالفيلم يوما بعد يوم ،ويت�أكد لنا �أن الدعاية
الناجحة التي حتتل املقدمة �أحد �أركانها املهمة هي ن�صف جناح الفيلم.
ن�رش بالعدد الثالث ع�رش من جملة الفن ال�سابع دي�سمرب 1998ملحمود حميدة  ،رئي�س
التحرير حممود الكردو�سي  ،مدير التحرير �أ�سامة عبد الفتاح  ،امل�رشف الفني حممد عطية.
هام�ش �أ�ضيف حديثا  :كنت متكنت من م�شاهدة عدد من مقدمات الأفالم عمل على نقلها
من �رشائط ال�سينما  35مللي اىل �رشائط ديجيتال للرتويج لبيع �أ�صول ال�سينما امل�رصية
 .الفنان الكبري الر�سام حمي الدين اللباد حني �شاهد عدد املجلة ا�ستنكر و�ضع ال�صور
امل�صاحبة للمقال بهذا احلجم ال�صغري وكنت ا�ستخرجت ال�صور من ن�سخة عمل فيلم عن
تاريخ ال�سينما امل�رصية وهي �صور بالغة الندرة وتكبريها كان يحقق الغر�ض الفني من
الإ�شادة بالذوق الرفيع ل�صناع بدايات ال�سينما امل�رصية .
حني اجتهت �إىل الكتابة ال�سينمائية كانت املقاالت الأوىل عن املونتاج من خالل جتربتي
العملية بالعمل فيه ومن خالل الدرا�سة ،وحني �أعود �إىل هذه الكتابات �أجد اتفاقا �شديد
القرب مع ما قالته الأ�ستاذة رحمة منت�رص يل ولزمالء لآخرين �أجروا معها حوارات� ،أرفق
هنا مقاال ق�صريا يل ن�رش يف باب �أطياف مبجلة الفن ال�سابع العدد الثاين ع�رش نوفمرب .1998
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اإلسراف في استخدام المزج أكبر دليل على ضعف المونتير
مونتاج الكومبيوتر وإغراء الحيل
القطع هو و�سيلة الإنتقال التقليدية للربط بني لقطة و�أخرى ولالنتقال بني م�شهد و�آخر،
وهناك طرق �أخرى لالنتقال مثل املزج وامل�سح واالختفاء التدريجي والظهور التدريجي ،
ولكن نتائجها النهائية مل تكن تظهر �إال بعد الطبع يف املعمل � ،أما الآن ف�إن الكومبيوتر ميكننا
عن طريق �أدوات خا�صة من ت�سهيل عمليات املزج وامل�سح بح�سابات دقيقة تظهر نتائجها
فورا على ال�شا�شة .تغري هذه الو�سيلة كال من املخرج واملونتري في�رسفان يف ا�ستخدامها
وك�أنهما طفالن يلهوان  ،ون�شاهد الفيلم مليئا باملزج وامل�سح وكل احليل املمكنة بداع �أو بدون
داع .وعند ظهور م�شكلة يف تركيب لقطة مع �أخرى ي�ستعني املونتري على حلها بتقنيات
ي�سهلها الكومبيوتر � . ،أما املونتريين �أ�صحاب اخلربة فلديهم مهارات يف تفادي الأخطاء التي
حتدث يف الراكور �أو يف زاوية القطع وي�ستخدمون تعبريات مثل �رسقة الراكور وهو تعبري
عامي يو�ضح �إمكانية تفادي العيب دون �أن يالحظه امل�شاهد .وبع�ض هذه املهارات تتمثل
�أحيانا يف ا�ستخدام القطع احلاد ،ويتم اال�ستعانة ب�رشيط ال�صوت با�ستخدام م�ؤثر مو�سيقي
�أو �صوتي من احلياة اليومية لت�أكيد القطع احلاد الذي يبدو لفرط راعته �شديد الأهمية ويتميز
بقوة �إبداعية عالية .هذا القطع قد يحدث �صدمة ت�ؤدي �إىل معنى جديل يف �رصاع بني
�شخ�صيتني مثال �أو يف حدوث تغيري مفاجيء يف م�سار الأحداث بينما يعك�س ا�ستخدام املزج
يف هذه احلالة �ضعف املونتري وقلة خربته يف تفادي العيوب ويخربنا مثل �أجنبي � ،إذا ف�شلت
يف حلها فعليك مبزجها ““ If you fail to solve it, dissolve it
�أكتفي هنا بهذا القدر من املقال الذي �أذهب فيه �إىل �أن القطع ي�أتي يف املقام الأول من و�سائل
املونتاج.
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بحث رحمة منتصر في إطار أسبوع « فيلم ومونتير «
اجليل الأول من خريجي املعهد العايل لل�سينما
املونتري عادل منري وفيلم «العوامة 1982 »70
مقدمة عامة عن املونتاج
من ال�صعب تقييم مرحلة املونتاج ال�سينمائي لأنها مرحلة فنية تتم على ثالث مراحل ،
ال�سيناريو والإخراج ثم املونتاج وال ميكن الف�صل بينهم .فمهمة املونتري هي بناء وتركيب
لقطات امل�شهد الواحد بعالقاتها املختلفة حتى ي�صبح وحدة من وحدات دراما الفيلم  ،وهذه
مهمة م�شرتكة مع املخرج الذي يعد اللقطات �أثناء التح�ضري والت�صوير  ،فبالإعداد اجليد
لتلك اللقطات ميكن للمونتري �أن يركب امل�شهد ب�سهولة  .ثم ي�أتي بناء الفيلم من امل�شاهد
املختلفة وهذه مهمة ي�شرتك فيها ال�سيناري�ست واملخرج واملونتري حتى ميكن تو�صيل دراما
الفيلم �إىل امل�شاهد  ،وميكن التعديل فيها خالل هذه املراحل الثالث  .املونتري ي�ستطيع �أن
يعدل يف هذا البناء بناءا على خربته لذلك فهو يتدخل يف �رسد الفيلم .
و ال ن�ستطيع �أن نقول �إن مونتاج الفيلم جيد بل نقول الفيلم جيد فيكون مونتاجه �أي�ضا جيدا
لأن املونتري ا�ستطاع �أن ي�صل بالفيلم مع باقي العاملني به �إىل امل�ستوى الفني والتقني اجليد
.
ومع بداية جيل املخرجني من خريجي املعهد العايل لل�سينما بد�أ املخرج ي�شارك املونتري يف
املراحل املختلفة للمونتاج  .هذا خالفا ملا كان متبعا يف ال�سابق حيث كان املخرج يرتك املونتري
يعمل منفردا يف تكوين الفيلم ثم يتابعه بامل�شاهدة و�إبداء املالحظات لأن املخرج كان ي�صور
امل�شاهد واللقطات من عدة زوايا وبتفا�صيل خمتلفة ويرتك للمونتري مهمة الرتكيب  .وهذا
ماكان يتبعه خمرجو اجليل الأول يف ال�سينما امل�رصية وهو الأ�سلوب املتبع يف ال�سينما
الأمريكية التجارية  ،ولكن مع بداية جيل خريجي معهد ال�سينما بد�أ بع�ض املخرجني يتجه
�إىل �سينما امل�ؤلف وفيها يعرب الفيلم عن فكر املخرج وجند ب�صمته على جميع مراحل الفيلم
بداية من ال�سيناريو وحتى املونتاج ومنهم خريي ب�شارة وداوود عبد ال�سيد وحممد خان .

المونتير عادل منير

املونتري عادل منري خريج املعهد العايل لل�سينما ق�سم املونتاج دفعة  1964وهي الدفعة
الثانية للمعهد والدفعة الأوىل من ق�سم املونتاج  .التحق باملعهد كطالب يف ق�سم التمثيل
ثم قام بالتحويل لق�سم املونتاج وهو واملونتري �أحمد متويل �أول من قاموا بالعمل كمونتريين
�سينمائيني من خريجي املعهد �سواء يف الأفالم الت�سجيلية �أو الروائية .
وقد قاموا بالعمل مع اجليل اجلديد من املخرجني بفكر ومنهج خمتلف متاما عن اجليل ال�سابق
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لهم  ،فاملونتاج بالن�سبة لهم لي�س حرفة ولكن ق�ضية فكرية ي�ؤمنون بها هم وزمالئهم
املخرجني وهو ما �أعطى �شكال جديدا لل�سينما امل�رصية .
وتكوين مونتري �سينمائي لي�س �سهال لأن املعهد يقوم برتي�س الأ�سا�سيات فقط ويف تلك
الفرتة كانت درا�سة املونتاج باملعهد ت�شمل نظريات املونتاج املختلفة عند كبار منظري
ال�سينما منذ ن�ش�أتها الأوىل وحتى املدار�س احلديثة �آنذاك ولكنها مل تكن درا�سة عملية لعدم
توافر الأفالم واملعدات الالزمة لهذه الدرا�سة  ،لذلك فالتدريب العملي بد�أ بعد التحرج .
ومن ح�سن حظ عادل منري �أنه تتلمذ على يد املونتري �سعيد ال�شيخ وهو من �أهم املونتريين
�إن مل يكن �أهمهم يف تلك الفرتة وهو من جيل علم نف�سه من املمار�سة العملية وقام بعمل
املونتاج لعدد كبري من �أهم الأفالم يف ال�سينما امل�رصية وعمل مع �أهم املخرجني من اجليل
الأول و�أي�ضا من خريجي معهد ال�سينما  ،وقد قام الأ�ستاذ �سعيد ال�شيخ بالتدري�س باملعهد
منذ ن�ش�أته وتتلمذ على يديه عدد كبري من طلبة ق�سم املونتاج والإخراج باملعهد .
يف تلك الفرتة كان من ال�صعب على خريجي املعهد �أن ي�شقوا طريقهم و�سط املونتريين
املوجودين ومل ي�ستطع العمل باملونتاج ال�سينمائي �إال من �أثبتوا جدارتهم من �أمثال
عادل منري و�أحمد متويل  .وقد قام عاد منري بتكوين نف�سه كمونتري من حيث القراءات
وامل�شاهدات ال�سينمائية والتدريب العملي بجدية �شديدة حتى ا�ستطاع �أن يتحمل م�سئولية
القيام مبونتاج الفيلم ال�سينمائي و�أن ي�شق طريقه بني اجليل الأول من املونتريين ال�سينمائيني
 .قام عادل منري بالعمل يف الفيلم الت�سجيلي بداية من فيلم « ثورة املكن « �إخراج مدكور
ثابت من �إنتاج املركز القومي لل�سينما وكان �أول �أفالمه الروائية اجلزء الأول من فيلم « ثالث
وجوه للحب « مع املخرج مدحت بكري .
* * *

العوامة 70
إنتاج 1982 :
إخراج  :خيري بشارة
تصوير :محمود عبد السميع
مونتاج  :عادل منير
مكساج  :مجدي كامل

«العوامة  »70هو الفيلم الروائي الثاين للمخرج خريي ب�شارة بعد فيلم «الأقدار الدامية»
ولكنه الأول من حيث العر�ض  .واملخرج خريي ب�شارة خريج معهد ال�سينما دفعة 1967
وهي الدفعة التي تخرج منها املخرج داوود عبد ال�سيد واملخرج علي بدرخان وهي الدفعة
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اخلام�سة من دفعات معهد ال�سينما.
ومب�شاهدة الفيلم بعد فرتة طويلة نالحظ بو�ضوح حماولة هذا اجليل لعمل �سينما خمتلفة عن
جيل رواد ال�سينما امل�رصية الأوائل  .يناق�ش الفيلم ق�ضايا هذا اجليل وم�شاكله ،وحماوالتهم
حماكمة الف�ساد والق�ضاء عليه ،كما يو�ضح الفيلم معاناتهم االقت�صادية من حيث عدم
الإمكانيات املعي�شية من ح�صول على امل�سكن وغريها من و�سائل العي�ش ال�رضورية.
كما نالحظ �أن الفيلم ال يعتمد يف الكتابة التي كتبها فايز غايل– املرتبط فكريا بجيل معهد
ال�سينما – على احلبكة التقليدية للفيلم التجاري امل�رصي.
ق�صة الفيلم التي كتبها خريي ب�شارة ت�صور معاناة هذا اجليل ب�صدق ،وال�شخ�صيات تبدو
خمتلفة عن ال�شخ�صيات يف ال�سينما امل�رصية وحتمل هموم وق�ضايا جيلهم .ونالحظ �أن
الفيلم ال يعتمد على التكنيك وتقطيع امل�شاهد �إىل لقطات وجتميعها يف املونتاج حيث ال
يوجد احتياج لذلك .اعتمد الفيلم على احلوار الذي يو�صل ر�سالة الفيلم ،وعلى اللقطات
الطويلة التي تتيح لنا املتابعة .واملونتاج يف الفيلم يعتمد على تكوين امل�شاهد من التفا�صيل
وهو الأ�سلوب الذي يعتمد عليه خريي ب�شارة يف الإخراج ،فهو يجزيء امل�شاهد �إىل تفا�صيل
�صغرية للأماكن والأ�شخا�ص املحيطني ،وهذا ما يدعو البع�ض �إىل القول ب�أن �سينما خريي
ب�شارة بها جزء ت�سجيلي وهذا لي�س �صحيحا ،فهذه هي تفا�صيل احلياة التي يروي منها
املخرج مو�ضوعه وما يحيط به من �أماكن و�أ�شخا�ص ،ومب�ساعدة املونتري وعلى قدر التفاهم
بينهما ميكن بناء امل�شاهد التي جت�سد دراما الفيلم.
ويف الندوة بعد عر�ض الفيلم �سيتم تو�ضيح �أ�سلوب املونتاج تف�صيليا ،مع �أخذ �أمثلة من
م�شاهد حمددة و�إظهار دور الفنان عادل منري يف جت�سيد دراما الفيلم .
* * *
عمل عادل منري مع خمرجني عديدين يف عملهم الأول ومنهم :مدحت بكري ،وه�شام �أبو
الن�رص ،وخريي ب�شارة ،وهاين ال �شني ،و�رشيف عرفة ،وحممد النجار ،ور�ضوان الكا�شف،
وخالد احلجر ،و�ساندرا ن�ش�أت ،وحامد �سعيد ،ووائل �إح�سان.
جنح م�ساعدوه يف �إثبات تواجدهم على �ساحة العمل ومنهم املونتري �أحمد داوود واملونترية
منى ربيع.
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يف مهرجان ا�سماعيلية 1995

مع �صالح مرعي يف �إحدي املهرجانات
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مع مها ال�شناوي وا�رستها

�أ�رسة �صالح مرعي ورحمة منت�رص ..مرمي الأبنة وزوجها واحلفيد و�أحمد الأبن
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رحمة �سعيدة
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جمموعة عمل ور�شة التجريبي
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رحمة منتصر سيرة ذاتية

مدر�س متفرغ ب�أكادمية الفنون املعهد العاىل لل�سينما ق�سم املونتاج مونترية �سينمائية
 1965بكالريو�س املعهد العاىل لل�سينما ق�سم املونتاج
 1966معيدة بق�سم املونتاج باملعهد العاىل لل�سينما
 1971دبلوم معهد ال�سينما بلندن «School Film London» 5691
 1972مدر�س بق�سم املونتاج باملعهد العاىل لل�سينما وتقوم بتدري�س مواد نظريات املونتاج
وحرفية املونتاج ومونتاج الفيلم الت�سجيلى وحتليل �أفالم.
�أ�رشفت على ور�شة املونتاج بالق�سم لعدة دفعات ،1999 ،1995 ،1992 ،1989 ،1976
2007 ،2003
تقوم باال�رشاف على م�رشوعات تخرج منذ عام1968 .
قامت بتدري�س املونتاج مبعهد التليفزيون وق�رص ال�سينما واملركز الثقافى الفرن�سى.
م�ساعد مونتري :خان اخلليلى  -مونتاج� :سعيد ال�شيخ� ,إخراج :عاطف �سامل
املخربون  -مونتاج� :سعيد ال�شيخ� ,إخراج :كمال ال�شيخ.
اخلائنة  -مونتاج� :سعيد ال�شيخ� ,إخراج :كمال ال�شيخ
القاهرة  - 30مونتاج� :سعيد ال�شيخ� ,إخراج� :صالح �أبو �سيف.
املومياء  -مونتاج :كمال �أبو العال� ,إخراج� :شادى عبد ال�سالم.
الفالح الف�صيح  -مونتاج :كمال �أبو العال� ،إخراج� :شادى عبد ال�سالم
من �أعمالها يف مونتاج �أفالم ت�سجيلية:
 2005وقائع الزمن ال�ضائع� -إخراج :حممد كامل القليوبى
 1999م�رص الأم والوطن� -إخراج� :سهام الديب.
� – 1998آفاق �1996إخراج� :صالح مرعى.
1993املتحف اليونانى الرومانى� -إخراج� :أ�سماء البكرى.
1991حممد بيومى� -إخراج :حممد كامل القليوبى.
1989جدوو� -إخراج :حممد �شعبان
�1988أجنى �أفالطون� -إخراج :حممد �شعبان.
1985عن رم�سي�س الثانى� -إخراج� :شادى عبد ال�سالم
�1984أبو العريف� -إخراج� :أحمد املتني.
 1984بنك م�رص� -إخراج� :شادى عبد ال�سالم.
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1983حديقة احليوان � -إخراج :حممد �شعبان
 1983الفيلم الت�سجيلي « كنز تون�س « 18ق �ألوان �إنتاج املركز القومي لل�سينما �إخراج
طارق املرغني
1982الكر�سى� -إخراج� :شادى عبد ال�سالم
 1982الفيلم الت�سجيلي « املنيا �رشق « 18ق �ألوان �إنتاج املركز القومي لل�سينما �إخراج
طارق املرغني
1980البئر � -إخراج :ها�شم النحا�س.
�1978أدفو� -إخراج� :إبراهيم املوجى
1987الرق�ص ال�شعبى� -إخراج� :إبراهيم املوجى (تطبيق ر�سالة الدكتوراه د.ماجدة �صالح)
 1976القاهرة كما مل يرها �أحد� -إخراج� :إبراهيم املوجى
1975م�سافر �إىل ال�شمال م�سافر �إىل اجلنوب� -إخراج� :سمري عوف.
1975جيو�ش ال�شم�س� -إخراج� :شادى عبد ال�سالم
 1973ق�صيدة بنتا ئور� -إخراج� :سمري عوف5691 .
 1973فيلم « الف عام بني ايديهم»  ١٩٧٣فيلم لالطفال لتعريفهم بالفن اال�سالمي
والعمارة اال�سالمية ومزج مع تدريبهم على احلرف الإ�سالمية مثل احلفر والزجاج املع�شق
وغريها � ،إخراج فريال كامل .
� 1972أفاق� -إخراج� :شادى عبد ال�سالم.
 1972بيكار � -إخراج :حممد فا�ضل.
 1972ل�ؤل�ؤة النيل� -إخراج� :سمري عوف5691 .
1972مقدمة فيلم املومياء � -إخراج� :شادى عبد ال�سالم
 1970منمنمات تركية � -إخراج :ها�شم النحا�س
1969القاهرة �- 1830إخراج� :سمري عوف
 1968فيلم «م�شوار» اخراج �سمري �سيف انتاج التلفزيون متثيل ماجده اخلطيب
�أ�رشفت على �أفالم تكرمي �صندوق التنمية الثقافية  :للمخرجات تغريد الع�صفورى –
�ساندرا.
و�أفالم تكرمي �صندوق التنمية الثقافية عن حتية كاريوكا وكمال ال�شناوى
مونتاج �أفامل روائية:
�1988رسقات �صيفية � -إخراج :ي�رسى ن�رص
 1988يوم حلو يوم مر � -إخراج :خريى ب�شارة
1991البحث عن �سيد مرزوق � -إخراج :داوود عبد ال�سيد.
�1991شحاذون ونبالء � -إخراج :ا�سماء البكرى
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1991املواطن م�رصى � -إخراج� :صالح �أبو �سيف
� 1996إ�شارة مرور � -إخراج :خريى ب�شارة.
�أر�شيف :مراجعة ومونتاج الأعمال الفيلمية الكاملة لرائد ال�سينما امل�رصية حممد بيومى
التى قام ب�أكت�شافها د .حممد كامل القليوبى و�إ�صدار الدرا�سة اخلا�صة بها.
الإ�رشاف على جمموعة عمل ملراجعة نيجاتيف الأفالم امل�رصية.
درا�سات :درا�سة بحثية عن املونرتيني امل�رصيني �صدرت فى عدد خا�ص مبنا�سبة مئوية
ال�سينما امل�رصية حتت �أ�رشاف مهرجان القاهرة ال�سينمائى  .1996ودرا�سة عن املونتري عادل
منري.
حتكيم :ع�ضو جلنة حتكيم باملهرجان القومى لل�سينما فى عدة دورات.
ع�ضو جلنة حتكيم املهرجان القومى للأفالم الت�سجيلية.
ع�ضو جلنة حتكيم بجمعية الفيلم لعدة دورات.
ع�ضو جلنة حتكيم مبهرجان معهد ال�سينما ب�أ�سوان.
ع�ضو جلنة م�شاهدة املهرجان القومى للأفالم الت�سجيلية.
تكرمي� :شهادة تقدير من مهرجان الإ�سماعيلية عن جممل �أعمال املونتاج فى الأفالم
الت�سجيلية.
جلان حتكيم وتكرميات:
 2015م�رشف م�شارك عن ر�سالة املاج�ستري للباحثة دعاء فتحي عن املونتري عادل منري.
 2018ع�ضو جلنة حتكيم مهرجان جمعية الفيلم ،وع�ضو جلنة حتكيم م�سابقة الأفالم
الت�سجيلية الطويلة مبهرجان الأق�رص لل�سينما الإفريقية.
 2019احل�صول على تكرمي من �أكادميية الفنون
 2020ع�ضو جلنة حتكيم مهرجان جمعية الفيلم ،وتكرمي من مهرجان �أ�سوان الدويل لأفالم
املر�أة.
 2021ع�ضو جلنة حتكيم الأفالم الت�سجيلية والق�صرية مبهرجان ر�ؤى للأفالم .
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سيرة الكاتبة صفاء الليثى

مونتري وناقدة �سينمائية ،تخرجت من املعهد الع�إىل لل�سينما مب�رص ق�سم املونتاج عام ،1975
عملت فى العديد من الأفالم الت�سجيلية والق�صرية منذ � ،1974إىل جانب �أفالم روائية
الطويلة.
قامت مبونتاج فيلم «ثالثة على الطريق» للمخرج حممد كامل القليوبى ،وح�صلت عنه على
جائزة �أف�ضل مونتاج من مهرجان دم�شق الدوىل عام  ،1993وقبله فيلم « احلجر الداير «
للمخرج حممد را�ضي.
منذ عام  1997اجتهت للنقد لل�سينمائى وكتبت العديد من الدرا�سات النقدية والأبحاث،
ُن�رشت فى جملة «الفن ال�سابع» امل�رصية وجريدة «البيان» الإمارتية ،وجريدة العربي
الأ�سبوعية ومازالت تكتب بها للآن.
ّ
نظمت �أ�سابيع �أفالم باملجل�س الأعلى للثقافة ،منها �أ�سبوع للأفالم الت�سجيلية امل�رصية
احلا�صلة على جوائز ،و�أ�سبوع «فيلم ومونتري».
كتب و�إ�صدارات ل�صفاء الليثي:
 «الباحث عن احلقيقة»� ،إ�صدار مهرجان ال�شا�شة العربية امل�ستقلة  2001عن املخرج ح�سامعلى.
 « نادية �شكرى� -سيدة ال�صحبة»� ،إ�صدار املهرجان القومى لل�سينما امل�رصية عن املونتريةالقديرة نادية �شكرى مبنا�سبة تكرميها .2004
 كتيب من �إ�صدار مكتبة الإ�سكندرية عن جنيب حمفوظ فى ال�سينما الق�صرية والت�سجيلية.2004
 امللهم واملبدع يف ال�سينما الأخرى ،مهرجان ال�شا�شة العربية امل�ستقلة .2001 كتالوج عن معر�ض بركات «حيث ي�صدح الكروان» ،مهرجان القاهرة .2014 كتالوج عن معر�ض �صالح �أبو �سيف «فتوة و�شباب» ،املهرجان القومي لل�سينما امل�رصية.2015
 كتالوج عن معر�ض �سمري فريد» تفرد و�إجناز» ،مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل .2017 كتاب «وجوه احلقيقة» ،اجتاهات وجتارب يف ال�سينما الت�سجيلية  2021مهرجانالإ�سماعيلية 22
 «القيم االجتماعية كما تعك�سها �أفالمنا»� ،إ�صدار روافد للن�رش والتوزيع .2021112

 «مونولوج» ،جمموعة ق�ص�ص� ،إ�صدار روافد للن�رش والتوزيع. عواد �شكري ابن ال�صعيد عن تكرميه مبهرجان ا�سماعيلية  23عام 2022�شاركت فى حترير مطبوعة �سينمائية متخ�ص�صة «عامل ال�سينما» �أ�صدرتها جمعية نقاد
ال�سينما امل�رصيني ما بني عامى .2007-2006
�شغلت وظيفة مدير مركز الثقافة ال�سينمائية التابع للمركز القومى لل�سينما 2008-2007
�شغلت وظيفة مدير عام الإنتاج باملركز القومى لل�سينما � .2009-2008أنتجت خالل
العام عدداً من الأفالم الق�صرية والت�سجيلية و�أفالم التحريك ،نالت عديداً من اجلوائز يف
مهرجانات حملية مب�رص.
ع�ضو جمعية نقاد ال�سينما امل�رصيني ،ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمني ال�صندوق منذ عام 2004
ثم ال�سكرتري العام للجمعية منذ  2009حتى .2015
ع�ضو جلنة حتكيم النقاد الدوليني الفيربي�سى مبهرجان �سالونيك اليونان  ،2003ومهرجان
مومباى الهند  2005والقاهرة  .2006ومهرجان كان .2013
• �أ�ستاذ حما�رض يف ور�شة الفيلم بنيبال .2015
• ع�ضو جلنة حتكيم مهرجان جفنا ب�سرييالنكا .2018
�شاركت فى جلان اختيار الأفالم مبهرجان الإ�سماعيلية ال�سينمائي الدوىل ،وم�سابقة
الديجيتال مبهرجان الإ�سكندرية ،ومهرجان القاهرة ال�سينمائى الدويل.
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