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- ل ت�صتطيع اإل تقف مفتـونًا .. منده�صًا، واأنت تطالــع قائمـة اأفـالم مديرالت�صويـر ال�صينمائى 

الكبري

 - هــنا  املق�صـود  وليـ�س   ! ال�صخامـة  هو  القائمـة،  تلك  عن  الأول  فالإنطباع   !  » بهـزان  �صميـر   «

اإطـالقــًا - �صخامـة العــدد،بـل �صخامـة القيمـة وتفردها؛ لدرجة ت�صعرك، حيـن تتجـول بني 

را�صخـة،  بقوة  الأر�س  اأر�صت جذورها فى  �صاهقـة،  مباٍن  اإىل  باأنك تنظـر  القائمة،  اأعمال تلك 

قبل اأن حتفظ مكانها ب�صكـل اأبدى كاإجنـاز �صينمائى وفنى، ذو دللة وقيمة غري قابلة للعبث اأو 

الإندثار !

اأما الإنطباع الثانى الذى �صياأتيك ... فهو تلك الألفة واحلميمية التى �صتجد - يقينًا - اأنها قد 

جمعـت بينك وبني اأفـالم تلك القائمة، للدرجـة التى �صتجعـل مـن ذهـنك، دار عـر�س م�صغرة، 

فـور قـراءة ا�صم اأحـدها  !

�صال�صـة  فى  تن�صاب  اأن  قبـل  مدهـ�س،  ب�صكـل  ذهنـك  عـلى  تلح  �صتجـدها  واللقـطات،  فال�صـورة 

وتتابـع، يثبـت مبا ل يقبـل ال�صـك، اأنها مل تكـن جمـرد اأداء فـنى معــتاد اأو عابر، بل اأداء قادرعلى 

اأخرتاقك والثبات باألبوم �صورك الذهنية، دون اأدنى اكرتاث للن�صيان ! 

�صخب  ودون  وتاأن  بوعى  فنـه  خيـوط   » بهزان   « ن�صج  وم�صرفـة،  حافلة  مهنيـة  م�صيـرة  عبـر   -

دعائى اأجوف ... فكاأنك ت�صعر اأنه نا�صـك �صـوفى، باحـث عــن اجلوهــر، ل ي�صعـده احلـديث عـن 

اأعمالـه، بل ي�صعـده اأن تتحـدث هـى عـن نف�صها، قابـاًل - بكـل �صـرور- مبداأ الإختفاء والتوارى 

اأمام حتققًا حقيقيًا، غري مغ�صو�س، منتهاه الإجنــاز الإبداعى ل ال�صهرة املبتذلة !

اأن ما اأجُنـز بالفعل - حتى الآن - من رحلـة » �صمري بهـزان « ، كواحـد مـن اأهـم فـنانى ال�صورة 

اأيدينا على العديد  اإذا و�صعــنا  ، لهو �صـئ  �صديد الزخم والإلهام، خا�صة  ال�صينمائية امل�صرية 

من مفاتيح هذه الرحلة وق�ص�صها ودللتها، وهى ر�صالة تن�صـدها �صفحات هـذا الكتاب، لتخ�س 

بها على ال�صـواء جماهـري ال�صينما احلقيقية، والأجيال اجلديـدة مـن ال�صينمائييـن - املبدعـني - 

فــرمبا حتمـل تلك ال�صفحات بني طـياتها واأ�صطرها، دلياًل اأو و�صيطًا، قد يفتح بابًا اأو يحرك دفة 

قــرار اأو حتى ي�صحذ همـة فنية واعــدة ...

املهم فى الأمر، هــو قوة نقطة الإرتكاز والتى تتمثل بالفعـل فى عبقريـة �صينمائيـة مده�صة،

 اأ�صمها ...... �صميـر بهـزان !

                                                                     حممد ال�صوربجى

5

6

7

9

10

21

32

41

49

57

66

77

78

81

92



6
7

�سمري بهزان

- متهيد -

مدير الت�سوير ال�سينمائى، فيل�سوف

قادم من مهنة ال�سرورة !

ت�صنع  اأن   - عمليًا   - املمكن  فمن  ال�صرورة،  مهنة  هى  لل�صينما،  بالن�صبة  ال�صينمائى،  الت�صوير   -

التوثيق  عند  بالفعل  مايحدث  وهو   - وديكور  �صوت  حتى  اأو  مونتاج  اأو  اإخراج  بال  مرئيًا  عماًل 

اخلربى امل�صور، لكن - اأبدًا - لن يكون لدينا عماًل مرئيًا، حيًا، بدون ت�صوير!

التى  ال�صورة،  تلك  ال�صورة،  بت�صجيل  املنوط  كونه  من  اأهميته،  يكت�صب  ال�صينمائى،  فالت�صوير 

اأنتجت - فيما بعد - �صدنتها من باقى فروع ال�صينما الأخرى، كى يعملوا عليها متعاونني ويعيدوا 

اإنتاجها، كُل وفق منهج مهنى خمتار، كى يحولوها فى النهاية اإىل و�صيط، ي�صتطيع الق�س وحمل 

الأفكار، ومن ثم تو�صيل الر�صائل اإىل قاعدة وا�صعة من امل�صتلمني، ت�صمى باجلماهري !

- لهذا فال�صينما، بداأت اأوًل بامل�صور ! ... هكذا التاريخ !

- ولكن امل�صور كان جمرد ُم�صغل لالآلة، ول يزيد الأمر على ذلك، لأن ال�صينما - فى هذا الوقت مل 

تكن �صوى اإخرتاع علمى، جمرد؛ فلما ارتقى ذلك الإخرتاع اإىل وظيفته الإبداعية، اإرتقى اأي�صًا 

دور امل�صور وزادت اأعباءه، فقد تطور الأمر من ا�صتخدام ال�صوء كو�صيلة تقنية - يتم من خاللها 

ت�صجيل ال�صورة، بعد اأن ي�صقط هذا ال�صوء على الكتل والأج�صام ويرتد نحو عد�صة الت�صوير، 

فينفذ من خاللها اإىل الفيلم اخلام ويحيل ما به من » هاليدات الف�صة « اإىل �صورة كامنة، يتم 

اإظهارها فيما بعد بتقنية كميائية.

الإح�صا�س  بدورها  ت�صتطيع  اإبداعية،  مادة  الآخر،  هو  ال�صوء  لي�صبح  ذلك  من  الأمر  تطور   -  

والتجاوب والو�صف ونقل �صفات الزمان واملكان، اإ�صافة اإىل اإتخاذ املواقف التعبريية والدللة 

عنها !

- هنا - فقط - اأنتجت احلاجة، كيانًا مهنيًا، جديدًا، اأ�صمه مدير الت�صوير ال�صينمائى !

 ! اأي�صًا  فل�صفية  اأ�صبح مادة  - بل  ال�صوء مل يعد مادة، ذات بعد فزيائى وكيميائى - فقط  لأن 

اأن يكون مثقفًا فقط كى يطلق مفردات  ! والفيل�صوف، ل يكفى  اإىل فيل�صوف  والفل�صفة، حتتاج 

التعبري ال�صوئى، بل لبد له اأي�صًا من اأن يكون مهنيًا، حرفيًا كى يرتجم تفا�صيل فل�صفته ال�صوئية 

اإىل لغة تفهمها اآلة الت�صوير وت�صتطيع اإنتاجها كمكون حيوى على �صفحة ال�صورة .

�صاحر  و  والظل  ال�صوء  فار�س  وخازنها،  ال�صورة  فيل�صوف  ال�صينمائى؛  الت�صوير  مدير  هكذا   -

قابل  ملمو�س،  واقع  اإىل  فيحيلها  ال�صينما،  �صناع  اإبداعات  كل  وعائه،  فى  ت�صب  من  الألوان؛ 

اأ�صطورى، ي�صق الظالم ويرتطم ب�صا�صة، ف�صية - �صماء -  �صعاع  ال�صوئى من خالل  لالإ�صرتجاع 

فيحيلها اإىل نافذة �صخمة، تطل على عوامل تنب�س باحلياة .

مدير الت�سوير ال�سينمائى 

الدور واحليز الإبداعى

- فى كتابه » اآفاق ال�صينما « يقول » جان كوكتو « وا�صفًا اآلية ت�صنيع الفيلم ال�صينمائى :

) ل ي�صتطيع رجل مبفرده اأن يدير امل�صنع، الذى ي�صع احلياة فى ُعلبة ! لكن اأفكار الرجل الذى 

يجعلها  ومبا  القوية  الت�صنيع  اآلة  ينا�صب  مبا  كاِف،  ب�صكل  قوية  تكون  اأن  يجب  الفيلم،  يدير 

طائعة له؛ وكل عامل يحاول اأن اأن ي�صاهم باأكرب قدر ممكن من اجلهد والعمل، فى جمال عمله، 

بينما ل يقحم نف�صه فى تفا�صيل العمل ككل ول يهتم مبجمل العمل؛ وهذا �صحيح اإىل حد اأن 

اإىل  املمثلني - ل ينظرون  ال�صينما - مبا فيهم  اإ�صتديوهات  اإىل  �صويًا  ياأتون  الذين  املتخ�ص�صني 

الفيلم اأو ي�صتمعون اإليه اأو يبدون اإهتمامًا به، اإل بقدر ما هو نتاج جهدهم اخلا�س ! (

- فيما �صبق، ي�صع » كوكتو « اإيدينا على حقيقة هامة، ل ميكن علميًا اأو مهنيًا اإنكارها، وهى اأن 

املخرج ال�صينمائى، هو موؤلف الفيلم ! 

لكن التاأليف الذى ميار�صه املخرج، هو نوع خا�س من التاأليف، يعمل على تفا�صيله موؤلفني اآخرين، 

كل فى جمال تخ�ص�صه؛ وعرب مفردات لغته املهنية اخلا�صة؛ ومن اجلائز جدًا اأن ل يكون املخرج، 

هو �صاحب الفكرة الأ�صا�صية، التى �صيقوم عليها الفيلم، اأو اأنه �صيعمل على �صيناريو مكتوب، فيه 

ما فيه من اأفكار وبه ما به من اإنحيازات، مل يتدخل فيها من الأ�صا�س ! لكن يظل » املخرج « رغم 

ذلك - اأي�صًا - هو موؤلف الفيلم لأنه مف�صر الفكرة والن�س ! وحمول مفرداتهما اإىل �صكل قابل 

للتناول من خالل و�صيط فنى - ت�صكيلى - مرئى وم�صموع !

- من هنا - وبالتبعية - ميكننا التعرف ب�صكل جيد على طبيعة دور مدير الت�صوير ال�صينمائى 

وحيزه الإبداعى، فهو فى حقيقة الأمر، ميلك حرية الإبداع ولكن ل ميلك حرية الإنحياز! 

تتوحد  خالله  فمن  املخرج،  عمل  من  رئي�صى  دور  هو  ال�صينمائى،  الفيلم  فى  الإنحياز  لأن 

وتت�صافرالعنا�صر الفيلميه، وبدون ذلك ت�صبح الفكرة اأفكارًا والتوجه توجهات ! فتنهار حبكة 

الفيلم، حتت ق�صوة التفتت والإ�صتقطاب، الناجت من ممار�صة �صناع الفيلم حلرياتهم الإبداعية، 

ب�صكل اأنوى، مت�صرذم !

- لذا فيمكننا القول باأن مدير الت�صوير ال�صينمائى، يعمل بحرية، كاملة، لينتج اأفكاره ال�صوئية 

باأدواته اخلا�صة ولكن فى م�صاحة حمدودة، ل ميكن جتاوزها وهى ت�صور املخرج؛ وب�صكل اآخر، 

اأو  اأن يتبنى و يعتنق الإنحيازات الإخراجيه ول يك�صر  اأن مدير الت�صوير، عليه  ميكننا القول 

يتجاوز هذه الإنحيازات اإىل اإنحيازاته اخلا�صة وامل�صتقلة عن فكر املخرج .

- وقد ياأول البع�س، ما�صبق، ويرى من خالله، دور مدير الت�صوير ال�صينمائى، على اأنه دور ثاِن، 

مبت�صر، حمدود الواجبات، يحتاج اإىل و�صاية املخرج وعقله ! وهنا يجب اأن اأت�صدى ب�صدة خلطاأ 

هذه الفكرة، وافتقارها ال�صديد اإىل احلقيقة، لأن م�صنع الفيلم - كما ذكر » كوكتو « - ل يدار 
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برجل مبفرده ولو غاب دور الآخرين لفقد الإخراج دوره وف�صل !

املونتاج  وكذلك   ! اإخراج  ال�صيناريو  و   ! اإخراج   - ذاته  حد  فى   - ال�صينمائى  الت�صوير  لأن   

ال�صينمائى وال�صوت والديكور وامليكياج وكل عنا�صر الفيلم التقنية !

فكل ما�صبق اأدوات اإخراجية وفى جمملها، ت�صكل الكتلة الأكرب من التاأليف الإخراجى للفيلم، 

لتتداخل مع باقى املفردات الإخراجية، املتخ�ص�صة، من تقطيع فنى للم�صاهد » ديكوباج « واإدراة 

للممثل وحركة الكامريا واأحجام الإطار وزواياه ... اإلخ .

ما ي�صبو  للغاية، وبه  الت�صوير، هو جمال خ�صب وثرى  الإبداعى ملدير  املجال  اأن  - واحلقيقة 

ون�صب  والظل  ال�صوء  اإ�صتخدام  فاآلية  املفردات،  وثراء  احلرية  براح  من  حقيقى،  فنان  اأى  له 

التباين والألوان ومزج ذلك بالديكور و حركة الكامريا واملمثل والت�صكيل البنائى لإطار ال�صورة 

ال�صينمائية، يعطى الكثري والكثري من ثراء التباديل والتوافيق الإبداعية؛ وعن طريق معاجلة 

اأ�صلوبه  هذه التباديل والتوافيق واإعادة منهجتها، ي�صتطيع مدير الت�صوير ال�صينمائى اأن ينتج 

اإنعكا�س  اأوجد مدير الت�صوير ذلك، فاإنه �صيح�صل معه - بالقطع - على  اخلا�س، املميز؛ وطاملًا 

ذاتيته وخ�صو�صيته .

- ولعمل مدير الت�صوير ال�صينمائى، الكثري من التفا�صيل، التى تدير �صمنيًا عنا�صر اأخرى من 

تفا�صيل �صناعة الفيلم، فهو املتحكم الرئي�صى والنهائى للون فى الفيلم، فعن طريق الت�صحيح 

والرت�صيح اللونى، يقوم مدير الت�صوير ال�صينمائى باإدراة اللون فى الفيلم وهو مايعنى بالتبعية 

�صرورة تدخله فى األوان الديكور و واملالب�س واملكياج وكل مايطراأ من موؤثرات خا�صة اأو حيل، 

حتى يت�صافر ذلك مع معاجلته الإبداعية العامة للفيلم .

بعد�صات  يخت�س  فيما  للمخرج  ن�صائحه  دائمًا  يقدم  اأن  ال�صينمائى،  الت�صوير  مدير  وعلى   -

اإىل  توؤدى  ما  الن�صائح، كثريًا  فتلك  واملمثل،  الكامريا  الإطار وطبيعة حركة  واأحجام  الت�صوير 

و�صول الإخراج ال�صينمائى اإىل حالة متفوقة من الرثاء الإبداعى، املبنى على التناغم واإن�صاء 

نقاط ارتباط قوية بني العنا�صر املرئية؛ فم�صاهد الفيلم لي�س على اإ�صتعداد - فى كافة الأحوال 

- اأن يتناول وليمته ال�صينمائية كاأجزاء مفككة، مل ت�صبها جودة الطهى، بالتداخل والذوبان - 

املطلوب - وكذلك وحدة ومتيز الطعم !
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» اأحالم �سغرية «

روعة التد�سني واإثبات املهارة
فى املا�صى، وبالتحديـد فى الفرتة التى �صبقـت دخول التكنولوجـيا الرقميـة اإىل عامل ال�صينما - 

تلك التكنولوجيا، التى اأجهـزت عـلى مفهـوم الفيلم ال�صلـبى اخلـام » النجاتيـف « وخل�صت 

- مفـردات الت�صوير ال�صينمائى واآلته اإىل ماهـو اأ�صرع و اأ�صغـر حجمًا واأقـل تكلفة

- فى هذا املا�صى، كانت عملية تد�صني اأ�صم مدير ت�صوير �صينمائى جديد، تعترب مبثابة حدث 

جلل !

ذلك لأن عمل مدير الت�صوير، فى التعامل مع الفيلم اخلام و الت�صدى لآليات حتمي�صه وت�صحيح 

واملعرفة  املرتاكمة  اخلبـرات  على  تعتمد  �صخمة،  م�صوؤولية  ذو  عماًل،  كان  طبعة،  ثم  األوانه، 

اأنواع امل�صكالت املهنية!  التقنية املوؤكدة، املعتمدة على طول التجريب واملرور والتعاطى مع كل 

اأو حتى مونتري - �صغري  اأو �صيناري�صت،  اإنتاجيًا - الإعتماد على خمرج  فقد يكون من املقبول - 

ال�صن - اأما مدير الت�صوير فكان نادرًا ما تتوفر له تلك امليزة، نظرًا لأن مهنته، هى املهنة امل�صوؤولة 

ب�صكل مبا�صر،عن ت�صجيل ال�صورة التى تتجمع على �صفحتها اأعمال كل املهن ال�صينمائية الأخرى.

- فى هذا الزمن - ال�صعب - خطى » �صمري بهزان « خطوته الأوىل كمدير ت�صوير�صينمائى، بعد 

اجتياز �صوابط الولوج اإىل تلك املهنة، باأن عمل لفرتة طويلة كم�صور فى عدد يفوق الأربعني 

من  لعل  واملدار�س،  امل�صتويات  متعددى  متعددة مع خمرجني  فنية،  فيلمًا، خا�س خاللها جتارب 

الأكادميية،  ح�صيلته  اأ�صقل  التجارب،  هذه  وخالل   » �صاهني  يو�صف   « الكبري  الراحل  اأ�صهرهم 

بخربات العديد من مديـرى الت�صوير ال�صينمائى، على راأ�صهم، مدير الت�صوير الكبيـر » رم�صي�س 

مرزوق «. 

احللم فى زمن النك�سة

 » اأحالم �صغرية   « اإبان نك�صة 67، تدوراأحداث فيلم  - فى مدينة ال�صوي�س البا�صلة وبالتحديد 

الذى اأخرجه » خالد احلجر« فى جتربته الإخراجية الأوىل لالأفالم الروائية الطويلة، والتى 

اأنتجها له » يو�صف �صاهني « من خالل �صركته » اأفالم م�صر العاملية « بعد اأن عمل معه » خالد « 

- �صابقًا - كم�صاعد خمرج، فى عدة اأفالم؛ ورمبا كان ذلك �صببًا مبا�صرًا فى تعرف » خالد « على 

»�صمري بهزان « .

- يحدثك الفيلم عن الأمناط  الإجتماعية امل�صرية، التى عا�صرت فرتة النك�صة البائ�صة، وما 

الطفل  الفيلم،  لنا  ويقدم  اإ�صرائيل؛  على  بالإنت�صار  القومية  الكرامة  حتقيق  اأحالم  من  فيها 

»غريب « الذى يعي�س - يتيمًا - مع اأمه املرتملة، بعد ا�صت�صهاد والده فى اأعمال الفدائيني؛ ونرى 

» غريب « وقد د�صه القدر فى �صراع بني �صخ�صني، �صديدى التباين، ميثل كل منهما قيمة رمزية 

« �صاحب املطبعة الذى يعمل » غريب « عنده، وهو  لواقع هذا الزمان، فرنى �صخ�صية » �صالح 

�صخ�صية مادية، برجماتية، ل ترى فى الظرف الوطنى اإل ما يوؤثر - ب�صكل مبا�صر - على ظروف 

حياتها ويطارد باإحلاح » هدى « والدة » غريب « حماوًل، ب�صكل مزمن اإجبارها على الزواج منه !

« وهو وطنى، من�صغل  ال�صديق القدمي لوالد » غريب   » النقي�س، نرى �صخ�صية » حممود  وعلى 

حربهم  خالل  عدوهم،  ملواجهة  امل�صلح   الإ�صتعداد  فى  اجلماهري  وتعبئة  املن�صورات  بطباعة 

املرتقبة .

- ينخرط » غريب « فى العمل الوطنى، بعد اأن اأعجبه عامل » حممود « الذى ا�صتطاع اأن يفتنه 

باحللم النا�صرى وي�صتقطبه اإىل جمموعته الفاعلة، وفى �صبيل ذلك يتعر�س » غريب « ملجموعة 

من امل�صاكل، يتداخل فيها كل من » �صالح « ببط�صه وق�صوته ووالدته التى حتمل بعدًا رمزيًا اآخر، 

ميثل م�صر التائهة، املتاأرجحة الولء و الغارقة فى غربة غمو�س امل�صتقبل !

- وينتهى الفيلم بحدوث النك�صة، التى حطمت كل معان الوجود لدى » غريب « و�صاهمت ب�صكل 

ما اأو باآخر فى موته، ليج�صد - بدوره - رمزًا للحلم امل�صرى فى الإنت�صار، الذى ولد،غريبًا ومات 

اأي�صًا كذلك ! 

اأن فيلم » اأحالم �صغرية « ل ميكن اإعتباره - باأى �صكل - فيلمًا �صهاًل، ل من ناحية  - واحلقيقة 

التفا�صيل وخ�صو�صيتها، كونه مرتبط  التنفيذ، فهو فيلم يكتظ بزخم  ناحية  اخلطاب ول من 

مل  اأنه  اعتقادى  ففى  لذا   ،» ال�صوي�س   « مدينة  وهو  خا�صة  طبيعة  ذو  ومبكان  تاريخى  بظرف 

يكن بوابة، فنية، �صهلة، ميكن لـ » �صمري بهزان « املرور من خاللها بي�صر و�صهولة، ليتحقق كمدير 

اأدار  البوابة بقوة واقتدار، حيث  « قد عرب تلك  » بهزان  اأن  الأمر  �صينمائى، وحقيقة  ت�صوير 

ت�صوير الفيلم بقدر هائل من احلرفية واملهارة، ليكون ذلك بحق، تد�صينًا قويًا وملفتًا له ومبا 

ميكن اأن يعـد به - بعد ذلك - من متكن واإبداع ....

اأما كيف فعل ذلك ؟! ... فدعونا نرى .... 

منهجية، �سوئية، خمتارة

- ميكننا اأن نحلل منهجية العمل الإ�صائى فى فيلم » اأحالم �صغرية « عرب ثالثة حماور رئي�صية، 

خدمت - فى ت�صافر-  �صرد الفيلم واأكدته وجعلته اأكرث �صاللة، من حيث التوا�صل الب�صرى مع 

امل�صاهد .

اأوًل- كال�صيكية الر�صم بال�صوء .

اإحرتام  الإ�صاءة،املعتمد على  ا�صتخدام توزيع  بال�صوء، هو  الر�صم  واملق�صود هنا بكال�صيكية   -

واقعية م�صدر ال�صوء وامليل لن�صب الإ�صاءة، ذات التباين العاِل فيما بني قيم ال�صوء والظل و 

جتنب اإ�صتخدام ال�صوء املنت�صر اأو حتى تنعيم امل�صادر ال�صوئية - اإل فى اأ�صيق احلدود - بغر�س 
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احل�صول على تركيزات �صوئية فى اأماكن خمتارة وحمددة .

الفنية،  املعطيات  من  جمموعة  تفر�صه  اأمر  هذا  الكال�صيكى،  الإ�صلوب  ا�صتخدام  اأن  واحلقيقة 

اأولها وجوب ذلك، ب�صبب زمن الفيلم، الذى تدور اأحداثه فى �صتينات القرن املا�صى، حيث كانت 

اأ�صكال امل�صادر ال�صوئية، الأكرث تداوًل فى هذا الوقت، هى م�صابيح التنج�صتني، ذات الإ�صاءة 

ال�صفراء، احلادة والعالية التباين، وال�صكل الإ�صائى الذى حققه » بهزان « فى الفيلم، يحاكى 

النوع من امل�صابيح، من باب املعاجلة الواقعية لأحداث  ال�صكل والنمط الإ�صائى، اخلا�س بهذا 

الفيلم وتقريب املناخ الب�صـرى، احلقيـقى، املتاح فى هـذه الفتـرة، اإىل عيـن امل�صاهــد، مما ي�صفى 

عـلى 

ال�صورة، ب�صفة عامة، قوة امل�صداقية .

 

التى  الدراما  نوع  مع  الإ�صاءة،  فى  الكال�صيكى  الأ�صلوب  تنا�صب  فهو  املعطيات،  هذه  ثاِن  اأما   -

يقدمها الفيلم، فهى دراما تعتمد على الأزمة وجت�صيد التفا�صيل النف�صية لل�صخو�س والأبطال 

اآخر على تفعيل  اأو مبعنى  والإ�صافة،  يعتمد على احلذف  بال�صوء،  ر�صمًا موحيًا  مايتطلب  وهو 

ال�صراع بني ال�صوء والظل . 

ثانيًا - اإبراز امللم�س .

الديكور  وعنا�صر  اجلدران  لأ�صطح  الثالث،  البعد  منح  هو  امللم�س،  باإبراز  هنا  واملق�صود   -

والإك�ص�صوار، بغر�س اإك�صاب ال�صورة نوعًا من التج�صيم الواقعى و�صنع اإجواء ب�صرية، �صادقة، 

يتحرك خاللها اأبطال الق�صة؛ كذلك بث نوع من اخل�صونة واحلدة لل�صورة، مبا ي�صرب ق�صوة تلك 

الأيام وما بها من �صراع اإنتظار امل�صتقبل وما قد يحمله من اإنت�صار اأو هزمية .

ا�صتخدام  حمور  عن  كثريًا  يبتعد  ل  اأمر  هو  التقنية،  الناحية  من  امللم�س  اإبراز  اأن  واحلقيقة 

الإ�صاءة الكال�صيكية، لأن اإبراز امللم�س، يعتمد فى خلقه على الإ�صاءة احلادة والتباين املرتفع 

وهواأمر ل يتحقق اإل من خالل هذا النوع من الإ�صاءة .

اإبراز امللم�س فى التعبري الرمزى عن  اآخر، فقد جنح » �صمري بهزان « م�صتخدمًا  - وعلى م�صتوى 

مكنون �صخ�صيات الفيلم ، الذى ي�صبه - اإىل حد كبري - ماتقدمه �صورة الفيلم من جدران قدمية، 

توحى بال�صمود والقوة رغم تاآكلها، فهى تختزن فى تفا�صيلها ثنايا التاريخ والكثري من الألوان 

املبهجة، املعربة عن زخم وثراء ال�صخ�صية امل�صرية، املر�صحة لقتال العدو وال�صمود فى حمنة 

املواجهة .

ثالثًا -الإعتماد على منظومة �صوء النهار.

- واملق�صود هنا مبنظومة �صوء النهار، هى منظومة فرتات الإ�صاءة النهارية، املتالزمة مع حركة 

 » بهزان   « اأن  اإل  ال�صيناريو؛  لأحداث  املختارة  الأزمنة،  طبيعة  تفر�صها  �صرورة  وهى  ال�صم�س؛ 

قد ا�صتطاع مبهارة �صديدة، �صنع توافق فنى وت�صكيلى، جاد، بني ال�صفات املميزة ملختلف فرتات 

الإ�صاءة النهارية والأحداث الدرامية فى الفيلم، وهو مانراه بو�صوح فى امل�صاهد التالية، على 

�صبيل املثال .

1- م�صهد جلو�س » غريب « مع » حممود « على �صاطىء القناة .
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ال�صوي�س  قناة  �صاطىء  به على  ليجل�س   » » غريب  بال�صغري   » » حممود  يهرع  امل�صهد،  - فى هذا 

 )Golden hour الـــ )  اأبيه ال�صهيد؛ وهنا يوظف » بهزان « فرتة   ويحكى له - بحب - عن 

عن  احلديث  ليحيط  ال�صروق،  فرتة  من  الثانى  اجلزء  اأو  الغروب  فرتة  من  الأول  اجلزء  وهى 

البطل ال�صهيد بالدفىء وال�صاعرية، م�صتخدمًا تدرجات الألوان ال�صفراء والربتقالية، الدافئة 

لتحقيق ذلك؛ كما تعرب هذه الفرتة اأي�صًا عن ما�صى ال�صهيد، الذى غرب ووىل، فداًء لوطنيته .

2- م�صهد اإخراج اجلرحى من و�صط الأنقا�س .

- فى هذا امل�صهد نرى الطفل » غريب « وهو ي�صارك فى اإخراج اجلرحى من بني اأنقا�س املبانى، 

املتهدمة بفعل الق�صف الإ�صرائيلى لل�صوي�س .

- ونرى اإختيارمدير الت�صوير » �صمري بهزان «لفرتة اإ�صائية، اإ�صتثنائية، بها ال�صم�س قد توارت 

امل�صابني  من  كال  بظالل  هربت  كثيفة،  �صبابية  للمكان،  الغامر  ال�صوء  فاأك�صبت  ال�صحب،  خلف 

الروؤية  اللحظة من �صبابية  يعانوه فى تلك  وما  لتعرب عن �صياعهم  �صواء،  واملنقذين على حد 

بوجه عام؛ ومن املعروف اأن وجود الظالل، يعرب - �صيكلوجيًا  - عن وجود ور�صوخ احلقيقة، فالظل 

! وهو مايف�صر لنا طبيعة هذا الإ�صتخدام  الكتلة التى حتدثه  يعترب دلياًل ملمو�صًا على وجود 

الإبداعى .

3- م�صهد حماولة » غريب « ت�صحيح و�صع الأنقا�س .

 - �صريعة، حممومة  - بحركة  ال�صوي�س حماوًل  �صوارع  اإىل   » » غريب  يهرع  امل�صهد،  - وفى هذا 

اإ�صتعادة و�صعية الأنقا�س املتناثرة من جراء الق�صف الإ�صرائيلى، فى احتجاج واإنكار للهزمية .

- ويوظف » بهزان « هنا اأحد فرتتى الإ�صاءة القيا�صية ل�صوء النهار، فى التعبري

 عن امل�صهد؛ حيث تتميز تلك الفرتة بالتباين املعتدل وميل ال�صم�س املحبب، الغري  م�صـوه ملعامل 

الوجـوه، وكلها �صـفات هامـة لتحقيـق دراما امل�صهد، حـيث ا�صتخـدم » بهزان « التباين وظل » غريب 

« املتحقق على الأر�س بفعل �صوء ال�صم�س ليك�صب كتلته حتققًا وديناميكيـة حركية قوية، تعرب 

 « ال�صم�س ليق�صم به وجه  اأخرى �صوء  اأ�صتخدم فى لقطة  وجت�صد ثورتـه ورف�صه للهزمية كما 

غريب » وهو يتاأمل �صورة الزعيم » جمال عبد النا�صر«، املائلة وكاأنه يحاول ا�صتنطاقه ليح�صم 

بداخله �صراع عقله املتاأرجح بني ت�صديق الهزمية اأو اإنكارها .
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4- م�صهد التهجري .

اأثناء  التحديد  وجه  وعلى  نهايته،  بعد  بل  الفيلم،  اأحداث  �صمن  التهجري،  م�صهد  ترى  لن   -

 67 اإل واأن يوا�صل �صحنك كم�صاهد بفداحة نك�صة  تلقيك لتيرت النهاية، فمخرج الفيلم ياأبى 

وتداعياتها الإن�صانية على املجتمع امل�صرى، وبخا�صة اأهاىل ال�صوي�س؛ فيختار لنهاية فيلمه اأن 

تكون بداية ! بداية يحاول اأن ير�صد فيها ويوثق - بح�س ت�صجيلى، رمبا - حلظة تورط اأهاىل 

ال�صوي�س فى حمنة الغربة واملعاناة، كنهاية للحلم - امل�صرى النا�صرى - فى ال�صيادة والإنت�صار .

مدير  يختار  حيث  النهارية،  الإ�صاءة  لفرتات  جديدًا،  اإ�صائيًا،  وتوظيفًا،  اإختيارًا  نرى  وهنا،   

للم�صهد، وهى فرتة تعترب  لل�صم�س، كمكون درامى   « القبابية   « الفرتة  » �صمري بهزان«  الت�صوير 

ال�صم�س فيها فى قبة  لتعامد  الفنية، نظرًا  الناحية  ال�صينمائى - مرفو�صة من  الت�صوير  - فى 

ال�صماء، مما يجعل التباين ال�صوئى �صديد احلدة، كما ت�صقط زاوية ال�صوء فيها، ظالل وجنات 

الوجوه، مما يحجب عيون ال�صخ�صيات وي�صوه اإىل حد كبري- بالظالل - باقى مالمح الوجه؛ وهو 

املطلوب - متامًا - فى التعبريعن ق�صوة امل�صهد والت�صوه النف�صى احلادث لأهاىل ال�صوي�س، اأثناء 

التهجري.

التعبري الإ�سائى فى امل�ساهد الليلية

�صمري   « منها  انطلق  التى  الإبداعية،  للمنهجية  الأ�صا�صية  املحاور  بالتحليل،  تناولنا  اأن  بعد   -

بهزان« فى معاجلته الإ�صائية لفيلمه الأول » اأحالم �صغرية « وجب علينا اأن نطل اأي�صًاعلى بع�س 

مراهق  مديرت�صوير،  بح�س  يقدمها  مل  والتى  الليلة،  امل�صاهد  وتقدمي  �صياغة  فى  اإبداعه،  من 

فنيًا، يتلم�س - للتو - طريقه فى الإبداع، بل قدمها بح�س مدير ت�صوير، اأريب، منجلى الب�صرية 

وم�صيطر- متامًا - على الأدوات.

1- م�صهد وقوف » هدى « اأمام املراآة :

اأمام مراآة غرفتها، وت�صيق جلبابها على ج�صدها، فى  - فى هذا امل�صهد، تقف » هدى » الأرملة، 

حماولة لتج�صيم اأنثويتها املفقودة من بعد اإ�صت�صهاد زوجها؛ هى تعانى من اإحلاح » �صالح « �صاحب 

املطبعة، الذى ي�صغط عليها ب�صتى الطرق كى تتزوجه، لكنها تعت�صر بني حتقيق هذا الزواج - 

الذى ت�صفق عليه من  الوحيد،  - وبني ولئها لذكرى زوجها ووالد ولدها  ب�صدة  الذى حتتاجه 

اأعلى وذاكرة،  مثاًل  له  بالن�صبة  الذى ميثل  والده،  اآخر، عدا  اأمــه برجل  اأمـراإرتباط  مواجهـة 

حا�صرة، ل تقبل التوارى اأو الإندثار.

حد  لنا،  تر�صم  خلفية،  جانبية  اإ�صاءة   » هدى   « باإ�صاءة  احلالة،  هذه   » بهزان   « يعالج  وهنا   -

وجهها واجلانب الأمامى من ج�صدها، موؤكدًا حالتها فى تلك اللحظة من املعناة الإن�صانية، بينما 

يرتك لنا �صورة الزوج ال�صهيد فى منطقة، ظلية، لي�صنع تباينًا، وا�صحًا بينها وبني كتلة » هدى 

« الت�صكيلية، فيخربنا، اإ�صائيًا بالفرق بني اإندثار املوت، وقوة احلياة، التى تقاوم لتعاود الطفو 

يكرر   اأمه،  على  ال�صامت  وتل�ص�صه   » غريب   « الطفل  ت�صلل  ومع  اأخرى؛  مرة  الذات،  وا�صتعادة 

 ،» » غريب  راأ�س  املرة على  بالأم، وي�صقطها هذه  الإ�صاءة اجلانبية اخللفية اخلا�صة   » »بهزان 

وكاأنه يبث له ر�صالة حالتها، التى ي�صتلمها بالفعل ويتوارى وراء اجلدار - بعد ذلك - مهمومًا مبا 

قد يخبئه له امل�صتقبل .
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2- م�صهد وقوف » �صالح « فى ال�صرفة .

- وفى هذ امل�صهد، نرى » �صالح « الربجماتى ال�صخ�صية، واملنف�صل عن احلركــة الوطنية، وقد 

وقف فى �صرفة املنزل ليطل على جمع اجلماهري، التى خرجت حتمـل الالفتات املنادية بدحر 

العدو والإنت�صار عليه .

م�صاحله  على  اخلوف  ورمبا  والإمتعا�س  العبو�س  بني  يجمع  مزيجًا،   » �صالح   « وجه  على  ونرى 

من اإجتياح احلرب، التى يدرك بفطرته - الإنتهازية - ق�صوة اإنتزاعها للماديات، وهى طريقة 

الت�صحية  منظور  من  �صوى  الأمر  يروا  ل  الذين  والوطنيني،  الفدائيني  ي�صتخدمها  ل  تفكري، 

والفداء وتغليب احللم الوطنى والقومى .

ماحتمله  بني  جتمع  التى  الإخراجية،  الإطار  زاوية  م�صتغاًل  ذلك،  عن   » بهزان   « يعرب  وهنا   -

اجلماهري من لفتات وزعف النخيل،  فى اأ�صفل الإطار و» �صالح « فى اأعاله، ونراه ي�صىء » �صالح« 

ببقعة �صوئية، قوية، ترينا، بو�صوح، ق�صماته املك�صية بالعبـو�س، كما جتمع بينه وبيــن حديد 

وبني  بينه  عازل   » »كقو�س  ت�صكيليًا  ليربزه،   - ال�صوئى  الو�صوح  ذات  فى  البارز-  الغ�صيل  من�صر 

حركة اجلماهري، املنطلقة فى ال�صارع . 

  

3- م�صهد املقابر .

- وفى هذا امل�صهد، يذهب الطفل » غريب » اإىل املقابر- لياًل - ليلوذ مبقربة اأبيه، البطل، ال�صهيد، 

ال�صوي�س، هربًا من  للفرار معها من مدينة  الذى ي�صتعد   » » �صالح  بـ  اأمه  اأن فوجىء بزواج  بعد 

احلرب املتوقعة، ويحاول اإجبار« غريب » على ذلك اأي�صًا .

- فى هذا امل�صهد، يخرج من بني اأركان املقابر املوح�صة، الدروي�س القدمي، الذى ن�صح - ذات يوم - 

والدا » غريب« بت�صميته بهذا الإ�صم، حتى ُتكتب له احلياة .

اإياه  اآمرًا  يده  له  وميد  املقابر  فى  وحيدًا-   - وجوده  من  متعجبًا   » غريب   « الدروي�س  يواجه   -

بالذهاب معه، لكن »غريب« يرف�س ويتناول حفنة من تراب الأر�س، ثم يقذفها فى وجه الدروي�س 

ويهرع هاربًا .

 وفى هروب » غريب « من الدروي�س - هنا - هروب من املوت، لكن على م�صتويني من الدللة؛ الأوىل

 منها، حماولة، اإثناء الدروي�س عن اإ�صرتداد روحه، بعد اأن فقد - اإن�صانيًا - حمور ارتكاز حياته،

 املتمثل فى اأمه، والدللة الأخرى تتمثل فى اإثناء الدروي�س عن الفتك بحلمه ال�صغري، املت�صربل

 باحللم الوطنى الأكرب بالتحقق والوجود، وهو ما جعل » غريب « ينرث حفنة من الرتاب فى وجه

 الدروي�س، حتى يعميه موؤقتًا، مبا ي�صمح له بالهروب، وكاأنه يواجه الدروي�س ويذكره ب�صرورة

 بقاءه حلماية حلمه، املتمثل، فى بقاء هذا الرتاب

 ويحاول » بهزان « فى هذا امل�صهد اأن يج�صد لنا - اإ�صائيًا - هذا ال�صراع بني احلياة واملوت، في�صفى -

 على امل�صهد م�صحة من الرعب، م�صتخدمًا الدخان كموؤثر خا�س يحيل امل�صهد اإىل اأجواء كابو�صية،

.ويعطيه م�صحة من الفانتازيا، التى تتجاوز الواقع اإىل دنيا الدللت الرمزية، الرحبة

4- م�صهد املقهى، اأثناء خطاب التنحى.

يلقى  حيث   67 هزمية  بعد  احللم،  وتبدد  الإنك�صار  حلظة  الفيلم،  لنا  ير�صد  امل�صهد،  هذا  فى   -

»جمال عبد النا�صر« خطابه ال�صهري، معرتفًا فيه بالهزمية و معلنًا حتمله - وحده - م�صوؤولية 

النك�صة، ثم رغبته فى التنحى عن احلكم ! 

- فى هذه اللحظة يجل�س جانبًا من اأهل ال�صوي�س فى اأحد املقاهى وقد التفوا حول جهاز التلفاز، 

فى اأمل اأخري، ملعرفة ما قد يطمئنهم ويعك�س - اأمام ناظرهم - ما خا�صوه، فعاًل، من واقع الهزمية 

واخل�صائر الفادحة فى الأرواح !
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- ويج�صد » بهزان « - عرب اإختياره لنقطة التعري�س ال�صوئى، احلاكمة لتدرجات توزيع ال�صوء 

فى ال�صورة - �صيادة جهاز التلفاز، على كل تفا�صيل ال�صورة، مبا ينقله من اأخبار، ينتظرها النا�س، 

فى  واأج�صادهم  اجلماهري  وجوه  اإبقاء  على  امل�صهد،  طوال   » بهزان   « يحر�س  كما  ال�صرب؛  بفارغ 

�صكل ظلى، يعربعما  ( تظهرهم فى   Under exposure( التعري�س قليلة  منطقة �صوئية، 

يعانوه من اإنك�صار وغياب للروح، بعد اإنهيار حلمهم الوطنى .

اأن اأعرتف  ، ت�صقط �صورة » جمال عبد النا�صر « على الأر�س، بعد  - وفى حلظة ياأ�س وفو�صى 

بالهزمية وقرر ترك من�صبه والتنحى .

ي�صرخ فى  الوطنية، مما  املعركة  اإن�صحابًا من  التنحى، ويعتربوه  - حيث ترف�س اجلماهري هذا 

رمزًا  اأ�صبحت  وقد  املعنى  ملتب�صة  الدللة،  مزدوجة  ويجعلها   » النا�صر  عبد   « �صورة  ناظرهم 

ملفهومني متناق�صني ومت�صارعني، املواجهة والهروب، الهزمية والن�صر، احللم والكابو�س .

- وهنا يعرب » بهزان « عن هذا ال�صرخ - بب�صاطة - م�صتخدمًا الظل فى �صطر م�صاحة ال�صورة 

واإحالتها اإىل ن�صفني من ال�صوء والظل فى دللة عن ال�صراع التى اأ�صبحت ت�صدره لناظرها، بعد 

الهزمية.

فيلم »اأر�ض اخلوف«

- فر�صة بالغة الإ�صتثنائية، قلما جتود بها الظروف، اأن يجد مدير ت�صوير �صينمائى، م�صروعًا 

فنيًا مثل فيلم » اأر�س اخلوف «!

والإ�صتثنائيـة هنا، لي�صت - فقط - فى وجود ا�صم » داود عبـد ال�صيد « كمخـرج لهذا امل�صـروع! 

الواقع  مـن  مفـرداتها  تنتـقى  طازجـة،  فنيـة،  بـروؤًى  اإياها  حممـاًل  اأفالمــه،  يبـدع  الـذى  وهـو 

وتعيـد اإنتاجها بحالـة مـن الواقعيـة، ال�صحـرية، الفريـدة ؛لكن الإ�صتثنائية - اأي�صًا - فى طبيعة 

ال�صيناريو اخلا�س بامل�صروع والذى ُيعد جديدًا كلـيًا على ذوق امل�صاهد امل�صـرى والعـربى ؛ ف�صيناريو 

ال�صيـد«  عبـد  داود   «  - بالغــة  بحرفيــة   - اأي�صـًا  �صاغـه،  مركـب،  �صيناريو  هـو   » اخلوف  اأر�س   «

ق�صة  ي�صمل  ب�صيـط،  م�صتـوى  اأحدهـما  رئي�صييـن،  م�صتوييـن  عبـر  ال�صينمائى،  بامل�صاهـد  ليت�صل 

�صيقة، حُتفــزعـلى امل�صاهـدة والإ�صتـمتاع مبتابعــة الأحـداث؛ والآخـرم�صتـوى،اأكثـرتعقـيدًا  يبث 

فكرة �صائكة، تتناول وجوديـة الإن�صان وتطــرح الكثري من الأ�صئلة ،عن طبيعـة املهمة، املكلف بها 

اأثناء رحلة حياته، فى مناق�صة جـادة حول �صراع الوجـود مــع اجلوهـر !

الأفالم،  من  املركب  النوع  هذا  ففى  الت�صوير،  مدير  اأمام  هامة،  اإبداعية  اإ�صكالية  تربز  وهنا، 

عليه اأن ينحاز - فقـط - لأحد م�صتوييى اخلطاب ! اإما الب�صيط ، الذى ميكـن اأن يوؤِد فيه عمله 

والألون  احلادة  للتباينات  الإ�صائية  ال�صياغـة  اإنحياز  من  فيها  مبا  احلركة،  اأفالم  منظـور  من 

ال�صاخبة وك�صرللتجان�س ووحدة ال�صكل من م�صهد اإىل اآخر لتحقيق اأكرب�صرعة ممكنة لالإيقاع 

املـرئى؛ اأو ينحاز للم�صتـوى الأكثـر تعقيـدًا وهـو امل�صتوى الأعمق والأكرث �صعوبة من حيث اإعداد 

اخلطة الإ�صائية وتنفيذها !

واحلقيقـة اأن اخـتيار« �صميـر بهـزان » للم�صتـوى الأخيـر فـى اخلطاب، لميكـن اأن يكون مفاجئًا لنا 

! بل اأعتقد اأن »» بهزان « مل يكن فى مو�صع اختيار - اأ�صا�صًا - من البدايـة، لأن عن�صـر الإ�صاءة، 

اإىل جانب عن�صر املو�صـيقى ، هما ما اعتمد عليهما املخرج » داود عبد ال�صيـد «، اإعـتمادًا كبيـرًا 

فى خلـق اجلـوالعـام للفيلم واجلنـوح مب�صاهديـه، مـن درجـة امل�صاهـدة الب�صيطـة، اإىل التفكيـر 

العميق فيما يــراه وعــدم الإطمئنان اإىل �صال�صة اخلطاب وتوجهه نحو الق�س ال�صينمائى املعتاد.

وب�صورة عامة، فالإطـار فـى �صـينما » داود عبـد ال�صيـد « اإطـار حـكاء، ول اأعتقـد اأن هــذا ب�صـبب 

مزاجى  اأواإرادى - لديه - فقـط ، بل ب�صبب يفر�صـه زخم التفا�صيـل الفل�صفيـة والنف�صيـة، الذى 

ُيحملـه ل�صخ�صياتـه، كى يخرجها من اإطار الإعــتياد اإلـى حيــز اخل�صو�صيــة والإ�صتثناء الفــنى؛ 

مدة  تطيـل  قد  ال�صـرد،  فـى  م�صاعفـة  اأزمنـة  اإىل  واإبــرازه  ل�صتيفائه  يحـتاج  قد  اأمـــر،  وهــو 

الفيلم وتنـزع عنها املنطقيـة، هـذا بالإ�صافة اإىل اإمكانية الوقوع فى �صرك الإيقاع املرئى، الغري 

من�صبط  !

 لذا... فالإطار احلكاء، هـو يـد » داود عبـد ال�صيـد « القوية ، التى يبـتز وي�صتنطق بـها �صخ�صياته 
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- اإبداعـيًا - لتف�صح عن مكنوناتها وتبوح !

 » بهـزان  �صميــر   « اأبعـاده، جيدًا مدير ت�صويـر بحجـم  ما يدركـه ويعـى  وبطبيعة احلـال، فهذا 

الذى كان - فى هـذا الوقـت - قد و�صل اإىل قمـة التحقـق والتمكن الفـنى، عرب خرباته الطويلة و 

اأي�صًا كان قد اأ�صبح على معرفة وثيقة بعقلية » داود « بعد اأن تعاونا - �صابقًا - فى فيلمهما الرائع 

البالغة  �صديد  ب�صكل  ال�صوئية لإطاراته احلكاءة،  �صياغتــه  فْعــل  ما  وهو  «؛  الأحـالم  اأر�س   «

والإتقان .       

بب�صاطــة ... 

كان على » بهزان « اأن يوظـف اأفـكاره ومهارتــه فى حكــى الق�صـة املن�صودة من الفيلم، ل حـكى 

ماي�صتوعبـه امل�صاهدون من امل�صاهـدة املو�صوعيـة، املجـردة !

اأما كيف فعل هـذا ؟! 

املرورعـلى منـاذج  - عـدة - مقتطفة، من  ، عبـر  بال�صـرح  �صنتناوله - فيما يلى الآن -  فهـذا ما 

م�صاهد الفـيلم .

1- م�صهد تلقني املهمة .

- فى هــذا امل�صهـد، يذهـب البطـل » يحيي املنقبادى » لإجراء مقابلة - �صرية - مع وكيـل وزارة 

الداخليـة، الـذى يكلفـه، اأثنــاءها، مبهمـة،غـر�صـه داخـل عالـم جتــار املخـدرات ؛ ولأن امل�صهــد، 

هـو اأحـد م�صاهــد ) النهار / داخـلى ( لـذا فاإننـا نــرى » بهزان « وقد اأ�صاء امل�صهد باإ�صاءة، ذات 

ن�صب نهارية، اإعتيادية، حتى ل تف�صح تلك الإ�صاءة، حمتوى امل�صهد - قبل اأوانه - ُمزيدًا بذلك 

من انتباه امل�صاهد و�صارفًا اإياه، اإىل مزيد من الرتكيز فى احلوار الهام، الدائر بني ال�صخ�صيتني.

اإل اأن ذلك يتغري، ليدعم امل�صتـوى الأعلى مـن ال�صـرد، عنـدما يو�صح وكيـل وزارة الداخلية للبطل، 

�صرورة ما تفر�صه املهمة، فى اأن يكـون فا�صدًا- بحـق - ل مدعـيًا ذلك اأو موؤديًا له ! فرنى » بهزان 

خلــف   ، املتقاطعـــة،  النافــذة،  ظـالل  ُي�صقـط  خا�س،  اإ�صائى  كمـوؤثر  الربق،  يج�صـد  راح  وقد   »

وكيـــل وزارة الداخليـة، ب�صكـل يوحـى باخلطر والت�صاوؤم، منبهًا بذلك - امل�صاهـد - لقذارة اللعبة 

التى �صيقبـل عليها البطـل والتـى �صتخرجـه - طواعيـة - مـن جنـة حا�صـره الطاهـر، اإىل جحيـم 

م�صتقبـل مـن اخلطاأ واجلرمية ... وهـو ما يوؤكده املخرج - رمزيًا - بعد ذلك، جليًا، بلقطـة يق�صم 

فيها البطل تفاحة وكاأنه اآدم، الذى مت اإغوائه من ال�صيطان !

والغريب فى ا�صتخدام موؤثر الربق، هو حدوث ذلك اأثناء م�صهد نهارى، �صاطع ! حيـث من املفتـر�س 

- واقعـيًا - عدم اإح�صا�س العيـن ب�صـوء البـرق اخلاطـف، اأثناء �صـوء النهار؛ وهــو مايعـنى اأن » 

بهزان « قـد اخـتار اأ�صلـوبًا، اإ�صائيًا، يتوائم مـع الواقعـيـة ال�صحـريـة للم�صهـد، متجـاوبًا بـذلك مـع 

�صــريط ال�صـوت، املنتمـى لهــذا الإ�صلوب اأي�صًا، مبا ي�صدره من موؤثرات رياح عاتية ورعد متواتر.

2- م�صهد دخول ملهى » حياة الليل « .

كونه،  من  اأهميته،  يكت�صب  اأنه  اإل   - الزمنية  املدة  حيث  مـن   - امل�صهد  �صغـرهذا  مـن  بالرغم   -

امل�صهد الأول لولوج البطل اإىل عامل الليل، الذى �صيكون بعد ذلك مفتاحه فى الدخول اإىل عامل 

جتار املخدرات، وفقًا للمهمة املكلف بها  .

ليلـى، ذو طبقـة  امل�صهـد، كم�صهـد  « ل يكتفى فقط ب�صياغـة  » بهزان  الت�صوير  وهنا جند مدير 

الفنى  الإ�صائى  ال�صكـل  خـالل  مــن   - اأي�صـًا   - ي�صيغـه  بل   )  Low Key  ( منخف�صـة  اإ�صـاءة 

»الكايرو�صكــورو « !

ولكى يفهم، عزيزى القارىء - الغري متخ�ص�س - ما اأريد �صرحه، لحقًا، يجب علّى اأن اأ�صرح - اأوًل 

- معنى كل من طبقة الإ�صاءة املنخف�صة ) Low Key ( و ال�صكـل الإ�صائى  » الكايرو�صكــورو « .

اإ�صائى،  �صكـل  اأو  ( هى طبقـة   Low Key  ( املنخف�صـة  الإ�صاءة  فاملق�صود بطبقة  وبب�صاطة 

يعتـمد على زيـادة درجــات اللــون فى �صلم التدرجــات اللونية جتاه اللون الأ�صود .  

وهذا ال�صكل الفنى يعتمد على :

1- ن�صبة الإ�صاءة فيه تكون مرتفعة ، حيث تبداأ من 1 : 6 ، مبعنى اأن ن�صبـة اأقــل �صوء م�صتخدم 

اإىل اأعلى �صوء م�صتخدم داخل اإطار ال�صورة هو 1: 6 .   

2- لـون املـالب�س والديكـور والإك�ص�صـوار وكـل ما يحتـويه اإطار ال�صـورة، يكــون باألوان قامتة .                                                                                                   

واجلانبية  اجلانبيـة  الـزوايا  اإلـى  متيل  ال�صورة،  اإطـار  داخـل  م�صادرال�صـوء،  �صقـوط  زوايا   -3

اخللفية واخللفية . 

وت�صتخدم طبقة الإ�صاءة املنخف�صة - عادة - لزيادة التحفيز الدرامى والتعبري عــن الأجواء 

و�صناعة  وال�صراع  الغمـو�س  للتعـبريعـن  احلاجـة  عند  امل�صاهـد،  على  النفـ�صى  والتاأثري  الليلة، 

الت�صويق .

اأما » الكايرو�صكــورو » فهو، �صكـل فـنى لالإ�صـاءة، له عنا�صـره و�صماتـه اخلا�صـة    

وبالن�صبة  وامل�صيىء،  املظلم  اأو  والغمو�س  الو�صوح  تعنى  اإيطالية،  كلمة  هى  فكيارو�صكورو، 

للت�صوير ال�صوئى - ب�صورة عامة - فهـى تعـنى ال�صوء والظل، وهما اأهم عن�صرين فى ر�صم التاأثري 
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ال�صوئى لل�صورة .

واأ�صلوب الكايرو�صكورو، ي�صتخدم لتعزيز التباين بني القيم املوجبـة والقـيم ال�صالبة فى تكويـن 

وت�صكيل ال�صورة، �صواًء للمو�صـوع الرئي�صـى اأو اخللفـية، فنجـد منطقـة ال�صـوء وقد بدت خلفيتها 

مظلمة والعك�س كذلك، ويعتمد هــذا الأ�صلوب على :                         

كـل  ليظهـــر  ال�صـوء،  الظـل  ويلى  الظــل  ال�صــوء  يلى  حيــث  والظــل،  ال�صــوء  بيــن  التبـادل   -1

منهما الآخــر ، ويف�صــل عمــل تــوزان عــند توزيعــهما .

2- التباين بيـن املو�صـوع واخللفيــة فيكـون ال�صكـل امل�صيىء على اأر�صية مظلمة والعكــ�س �صحـيح، 

اأكــرث  اإ�صــالمًا وال�صــوء  اأكثــر  الظـــل  ال�صـــوء والظـل يجعــل  بيــن  ال�صـديد  التـباين  اأن  حــيـث 

ن�صوعًا، مما يعطى لل�صكل الفنى لل�صــورة اإح�صا�صًا قــويًا باحليــوية والقــوة . 

 وهذا الإ�صلوب ي�صتخـدم زوايا �صقـوط لل�صـوء تكون الإ�صـاءة فيه خلفـية اأو جانبية خلفــية ، 

حتى يتم التمكن من الر�صـم بال�صـوء وظهــور الظـالل ب�صكل اأقوى ، وهو يحتاج اإىل ن�صبة تباين 

عالية ويعمل على التج�صيم وخلق البعد الثالث لل�صورة .

مالب�صـه،  لـون  اختيار  اأن  فنـرى   » الليـل  حـياة  ملهى   « اإىل  البطـل  دخـول  م�صهد  اإىل  ونعود   -

ونرى  لالإ�صـاءة،  املنخف�صـة  الطبقـة  حالـة  حتـقـيق  عـلى  ي�صاعـد  حـتى  قاتـمًا،  بالفعـل  كـان 

ال�صكـل  اإنتـاج  تـم  كـما  خلفيـة؛  جانبيـة  �صـوء،  �صقـوط  زاويـة  على   » بهزان   « اإعـتماد  بو�صـوح 

الفنـى لإ�صـاءة » الكايرو�صكــورو » بعمـل تبادليـات وا�صحة بني ال�صوء القادم من داخل امللهى 

والظل وال�صوء، املتج�صد على اأجــزاء بوابـة الدخـول و وجه، احلار�س الواقـف عـليها؛ كـل ذلك، 

البطـل،  م�صري  غمـو�س  حالـة  له  ينقـل  مبا  امل�صاهد،  على  والنف�صى،  الفنـى  والتاأثيـر  لالإيحـاء 

وذلك ال�صـراع الذى ميـر به، اأثناء عبـوره من حـياة ال�صـوء الآمنة، اإىل حـياة الظل والليـل، التى 

جت�صـد املعـنى الأعمـق، املتاأ�صل فى ا�صم الفيلم وهو » اخلـوف » . 

3- �صورة البطل داخل امللهى الليلى .

- اأما داخـل امللهى الليلى، فيوا�صـل » بهزان « تناولـه الإ�صـائى ل�صخ�صية البطـل، فرناه، تارة وقد 

غمره ال�صوء ) وذلك حتديدًا فى لقطات احلركة، التى ميار�س فيها عمله كــ » بودى جارد » حيث 

التالحم  اأثناء  التفا�صيل احلركية،  الكافى لإبراز  ال�صـوء  ت�صتوجب احلركـة واملعارك، وجـود 

اجل�صـدى للمتعاركني ( وتارة اأخرى، ينتهز » بهزان « الفر�صة للتعبري ال�صوئى عن حالة البطل 

ومالحمه  وجهه  تفا�صيل  حجب  اإىل  فيعمد  للفيلم،  العام  ال�صرد  من  اجلزء  هذا  فى  الدرامية، 

عـنا، مغرقـًا اإياهـا فى الظـالل والإكـتفاء بنيل القـدر الكاف - فقـط - من ال�صـوء، عـرب الإ�صـاءة 

اجلانبيـة اخللفية، مبا ي�صمح - بالكاد - بتمييـز ج�صـد البطـل، كمكـون من مكونات التفا�صيل، 

اجلديـدة  وظيفـتـه  داخـل  الأ�صليـة،  مالحمـه  �صـياع  عــن  بذلك  معبـرًا  ال�صـورة؛  اإطـار  داخـل 

ومره�صًا باقرتاب طم�صها - ظاهريـًا - ل�صالح �صخ�صيتـه اجلديـدة، كمجـرم وتاجر خمدرات .  

4- مكتب فريدة .

- » فريدة » هى اإحدى ال�صخ�صيات الهامة، املحورية فى فيلم » اأر�س اخلوف » ولميكنك - كم�صاهد 

- اأن تراها مبنطق ح�صى بحت، نظرًا ملا تكتنزه بداخلها من زخم رمزى، يفي�س، ناطقًا باملعانى - 

من لقطة اإىل اأخرى - وكاأنها تاأبى اإل واأن تكون، قوية - وا�صحة - حرة - ذكية - وقادرة على 

الفعل والإنت�صار لكينونتها النثوية، البالغة اخل�صو�صية.

» فريدة » هى حب » يحيى املنقبادى « احلقيقى وهى الكيان الالئق بكينونته الأ�صلية؛ هى نقاءه 

زيف  جتاه  ثورتها،  كبت  فى  تعانى  التى  الثائرة،  روحه  وهى  املهمة  قناع  فى  املتنكر  املتوارى، 

ظاهره الذى تورط فيه، مبح�س اإرادته .

تب�صيط  فى  للم�صاهد  عونًا  تكون  وب�صرية،  ت�صكيلية  معادلت  اإىل  حتتاج  املعانى،  تلك  كل   -
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الإ�صتدلل على املعان و اقتنا�س ما يكتنفها من معان، م�صتقرة فى م�صتواها الأعمق من امل�صاهدة؛ 

وهو بالطبع مايحتاج اإىل مدير ت�صوير بحجم » بهزان « !

عن  باإ�صاءته  فيه  يحدثنا  ناجحًا،  تعبرييًا،  موقفًا  يتخذ  اأن  بالفعل   » بهزان   « ا�صتطاع  فقد 

»فريدة« وعاملها وهو ما ن�صهده - جاليًا - فى عدد من الت�صرفات واملعاجلات، اخلا�صة مب�صاهد 

مكتبها؛ ففى م�صهد التعارف - حيث يذهب » يحيى املنقبادى « ليتعـرف اإليها للمرة الأوىل - نرى 

لقطات »فريدة « وقد اأ�صاءها » بهزان « اإ�صاءة بالغة النعومة، تنقل لعني امل�صاهد قدرًا، رائعًا من 

التناغم والهدوء الب�صرى ورمبا الرومان�صية.

 American« بعد ذلك نرى اإطارًا يجمع » فريدة « و» يحيى املنقباندى « فى لقطة بحجم -

shot« وقد مت تق�صيمها اإىل ن�صفني مت�صاوين، بوا�صطة قاطع بنائى من الديكور ونرى اإىل اليمني 
» يحيى املنقبانى « وقد راح ي�ّصبح فى ظل يتوه باأغلب مالحمه، بينما نرى فى الن�صف الأي�صر« 

فريدة » باإ�صاءة مركبة، جتعل من وجهها كيانًا وا�صحًا، مكتمل املالمح والتفا�صيل.

يخربنا  رمبا  متقاطعة،  ق�صبان  ذو  م�صاًء،  �صباكًا،   » يحيى   « بـ  اخلا�س  الن�صف  فى  نرى  كذلك 

باأجزاء  ال�صباك  عن  النابعة  الإ�صاءة،  ت�صطدم  كما  املهمة،  ق�صبان  وراء  املحبو�صة  روحه  عن 

 « يعانيها  التى  الروحى  الت�صوه  حالة  عن   - اأي�صًا   - تعرب  ظلية،  ت�صوهات  فت�صنع  الديكور،  من 

بـ  اخلا�س  الن�صف  فى  اأما  املزيفة،  والأخرى  احلقيقية  �صخ�صيته  بني  ت�صتته  نتيجة   « يحيى 

»فريدة « فرنى ظالًل ناعمة، م�صتتة ونرى بجوارها -على اجلدار - معادًل ت�صكيليًا، من املربعات 

ال�صطرجنية، يكافىء مربعات ال�صباك امل�صاء فى ن�صف » يحيى « ولكن يخالفه فى التعبري، حيث 

ينقل مبيله واإيقاع ترديداته، عامل » فريدة« احلر والأكرث جماًل وتناغمًا . 

- ول ينتهى اإبداع » بهزان « عند هذا احلد، بل يعود مرة اأخرى ملكتب » فريدة « ليج�صد - فى 

مرحلة اأخرى من الفيلم - م�صهد اإغت�صاب » يحيى » لها !

وهنا، وفى لقطة عامة، يختار املخرج زاوية، ذكية، ت�صى باحلـدث وتوظف طبيعـة الديكور - 

على  ليجربها  بعنف   » فريدة   « ي�صارع  وهو   « يحى   « فرنى  خلدمته،   - الت�صكيلية  الناحية  من 

بداخلـه  يعت�صـر  اأ�صيـق،  اإطار  لإحـداث  الديكور،  من  جوانب  ا�صتغالل  يتم  بينما  معا�صرته، 

احلـدث ويحيطه بالظـالل الداكنـة، املقب�صة، ثم يتـوج هـذا الإطار فى النهاية، بقاطع خـ�صبى، 

مائل، يحـتل اجلـزء العلوى، الأمين من ال�صورة وكاأنه، �صريط حـداد، مائل، ياأ�صف و يعلـن وفاة 

اإن�صانيـة ورحمة » يحيى « ل�صالـح حيوانية الق�صوة والتوح�س لدى وجهه الآخر » اأبو دبورة « !   

اأثرها كخط  باإ�صاءة جانبية خلفية، ترتك  اللقطة  في�صيىء  « احلدث،  بهزان   «  وهنا يج�صد 

�صوئى، لمع،على وجه » يحيى « يوؤكد �صرا�صة موقفـه وت�صيده الغالـب عـلى » فريدة « امل�صكينة، 

التى تبدو، ظاًل، جمردًا، ينتف�س ويقاوم، فى حماولـة، يائ�صـة للنجاة .
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5- غرفة نوم العرو�س » هـناء « .

- يقول » هرنى ماتي�س « اأ�صهر رواد املدر�صة التعبريية فى الفن الت�صكيلى :

) التعبري هـو ما اأ�صتهدفه قبـل كل �صىء؛ فاأنا لميكننى الف�صـل بني الإحـ�صا�س الذى اأكنـه للحياة 

وبني طريقتى فى التعبري عنه (.

بهــذا القــول، خل�س » ماتيـ�س « ال�صمـة الأهـم فـى املدر�صـة التعبريية وهى عزل » حمكاة الواقـع « 

والإنحياز - بدًل من ذلك - لإنعكا�س هذا الواقع، فى نفـ�س وذات الفنـان ومـن ثـم، جتنيـد اآلياتـه 

النف�صيـة والتقنيـة، لإعـادة اإنتـاج هـــذا الإنعكا�س - اإبداعـيًا - بـما ي�صنـع واقـعًا، جديـدًا، ذاتيًا، 

حمماًل بني طياته بالفل�صفة والتف�صري .

�صياغــة  اإعـادة  هـى  بل  مرتبة،  اأ�صياء  من  العامل  يحتويه  ملا  نقاًل  لي�صت  الفـن،  يف  فالتعبيـرية 

لهـذه ال�صـياء، وفـق منظـور، معبــرعــن معانـي و دللت خا�صـة؛ وهـو مايجعـلها، تتجـاوزعن�صـرى 

)املو�صـوع( و) الزمانيـة واملكانيــة ( اإلـى مـا يكمــل ثالـوثها وهـو) التعبيــر ( متجـاوزة بذلك ما 

�صبقها من مدار�س فنيـة، كانت ت�صجـل الواقع املرئي، دون اأن تهتم مبا وراءه .   

- بهـذه املقدمـة، اأردت - عزيـزى القـارىء - اأن اأمهـد لك الطريق لإدرك مبتاغى، عندما اأقـول: 

تعبريية؛  اإ�صائيـة،  روؤيـة،  خالل  من   » بهزان  �صمري   « الفـنان  لنا  �صاغه  قـد  م�صهـد،  ب�صـدد  اأننا 

ففـى الفيلم، يـزور » يحى « �صديقه، املعلـم » هـدهـد « تاجـر املخـدرات، القدمي ، الأريب؛ والـذى 

يالحـظ ً ما، يعـرتى » يحى « مـن �صقاء داخلى خمتزن؛ وهو هنا - بالطبع - مل يكـن يدرك بعـد، 

طبيعـة ما يـوؤرق » يحى » مـن �صـراع ذاتـى، ناتـج عـن ممار�صـة اإزدواجيـة ال�صخ�صيـة، التى جتـتاح 

توازنـه الإن�صانى وتكاد تفتك بواقعه الأ�صلى، ال�صوى، ك�صابط ورجل قانون .

- هنا يعر�س املعلم » هـدهـد « على » يحى « اأن ي�صارع بالزواج، فرمبا ي�صاعـده ذلك عـلى اقـتنا�س 

�صـيئًا مـا مـن �صعادتـه املفقـودة؛ ومبزيـد مـن اجلديـــة، يقــرر  » هدهد « تزويـج » يحى « اآنيًا، فى 

التـو واللحظـة ويختار له فتاة، بكرًا، ليق�صى فورًا معها، ليلته الأوىل ! 

خمتارًا  اأخرى،  مرة  ال�صحرية،  واقعيته  من  للفيلم،  كموؤلف   » ال�صيد  عبد  داود   « ينطلق  هنا، 

حاًل �صرديًا، يتجاوز الواقع ول يتعار�س مع اإمكانية الت�صديـق، ثم ياأت مـرة اأخرى » داود عبد 

ال�صيـد « كمخرج - هـذه املـرة -  ليختاراملعادل الت�صكيلى لغرفة العـرو�س، مـن منظـور الواقعيـة 

ال�صحريـة، اأي�صًا، فرناها غرفة مت�صعة، تكاد تكون فارغة ! ونرى و�صعية، غري معتادة لل�صرير، 

الديكور،  اأكرث من كونه قطعة من  يوؤكده كمعنى،  ب�صكل  الغرفة متامًا،  الذى يبدو فى منت�صف 

مف�صرًا بذلك املق�صد العميق للم�صهد .

التعبري،  فى  دوره  ملمار�صـة   » بهـزان  �صمري   « الت�صوير  ينطلق مدير  الفل�صفى،  الإطار  داخل هذا 

اخلا�صـة،  معانيـه  امل�صاحـات  بتلك  لي�صيف  ال�صوئية،  م�صاحاته  متناهية  ورقة  بدقة  نا�صجًا 

املركبـة، فيـقدم �صـرير العـرو�س، كما لوكان علبة هدايا، يكتنفها غمــو�س الهديــة، ليــ�س ذلك 

اأن  اختار  فقد  للظل؛  الرائعة  واملعاجلة  الت�صكــيلى  اجلمــال  مـن   - اأي�صــًا  اإطار-  فـى  بل  فقـط، 

حالـة  اإلـى  ت�صـل  ل  حمببـة،  ظلية،  منطقة  فى  العرو�س  تبقى  خلفية،  اإ�صاءة  ال�صرير  ي�صىء 

الظـل الكامـل )املعــدوم التفا�صيــل ( ب�صبب اإنعكا�صـات الإ�صـاءة، املالئـة - بقـدر ي�صـيــر-  للظـالل، 

وذلك لدعـم الإثـارة الذهنيـة، لدى امل�صاهـد، التى تت�صـوق فى التعـرف اإىل تلك العـرو�س، التى 

تزوجت فجاأة من رجل ل تعرفـه!

ي�صتخدم  حيـث  ال�صـورة،  فى  ال�صـوء  م�صاحـة  مـن  ليزيد  ال�صرير،  �صتائر   » بهزان   « وي�صتغل 

خوا�صها، ككيانات ن�صف �صفافة، تعك�س ما ي�صقط عليها من اإ�صاءة وتنفذه فى ذات الوقت، مما 

يك�صبها �صكاًل متاألقًا، يتنا�صب مع فكرة غالف الهدية املرتقبـة؛

مـن  تاأت  باإ�صـاءة،  ال�صورة  مقدمة  فيعالج  للمكان،  جت�صيميًا  بعدًا  اإ�صفاء   » بهزان   « ولين�صى 

�صمعــدان كهـربى، �صاحـر، يثــرى عيـن امل�صاهــد مبنمنماتــه ال�صوئيــة، وي�صاعدها على الده�صـة 

من غــرابة حمتـويات املكـان، و تت�صـلل لنــا اإ�صاءة هــذا ال�صمعدان، كبقع �صفراء، دافئة لونيًا، 

تاأت من خالل فلتـر تنعيم و�صع لهذا الغـر�س عـلى عد�صـة الت�صوير .

املجـرد،  الإلتزام  يتجاوز  تعبريى،  كعمل   » بهزان   « لـ  ال�صوئية  املعاجلة  تلك  جاءت  هنا،  من 

بالزمـان واملكان واملو�صـوع، اإلـى الأفـق التعبيـرى الأرحـب، بعيـدًا عـن الواقعيـة املرتبـة والـتى 

كانت تفــر�س عليـه - رمبا -  اإ�صـاءة املكان ب�صكـل كـلى وباأدنى درجة ممكنة مـن الظالل، لإ�صفاء 

جـوًا اأكرث بهجة اأو رومان�صية، فى درجة تقـرتب من حماكاة واقع مثل هذه الأحـداث !
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6- ممر الدخول فى �صقة » مو�صى «:

- فى هذا امل�صهد، يذهب » يحى املنقبادى « اإىل بيت » مو�صى « موظف الربيـد،

من  مالديه  بحمــل   » يحى   « اأمــره  اأن  بعد  امل�صنيــة،  ال�صرطــة،  حتقيقات  من  للتو  انتهى  الذى 

خطابات ومعلومات وت�صليمها » لعمر الأ�صيوطى « رئي�س مكتب مكافحة املخدرات .

- هنا يدلف » يحى « اإىل �صقة » مو�صى « املفتوحة الباب، وي�صري فى ممر ينتهـى بغرفة نومه، التى 

جند بها » مو�صى « راقدًا على �صريره فى �صكـون و�صـالم، حيث  �صندرك - بعـد ذلك - اأنه قـد فارق 

احلياة ! 

لكن اإ�صاءة » �صمري بهزان « ل ترتك الأمر مير �ُصدى، دون حتمــيل اإطار ال�صـورة بالكثيـــــر مـن 

راأ�س  تعلـو  التـى  امل�صيئـة،  للنافـذة  �صوئيـة،  ت�صكيليـة،  �صياغـة  اأوًل  فـرنى  واملعــان،  الــدللت 

اأعـلى، وكاأنه ي�صـى لك بخال�س » مو�صى «  » مو�صى « وقـد اتخـذت �صكـل مثلـث، ي�صري راأ�صـه اإىل 

و�صعود روحه اإىل ال�صماء !

تاأت بعــد ذلك املعاجلــة ال�صوئيــة للممــر- ذاته - والتى يقت�صر فيها ال�صـوء على �صــوء، �صـارد، 

يرينا  ب�صكـل  والأر�صيـة،  اجلــدران  مــن  جــزئًا  فقط  ينيـر،  بحيـث  جانبيــة،  غرفــة  من  يــاأت 

»يحى« كاكائن ظلـى » �صلـويت « يحاول اختـراق املمر لي�صـل اإىل اخلـال�س املنتظر، من اأزمته على 

يد » مو�صى » الذى يعول عليه كثريًا فى اإثبات �صحة وحقيقـــة مهمته وهو مايج�صـده » بهزان « 

فى �صياغـة غرفـــة  » مو�صى « ككيان م�صىء، اآخـر املمـر.

جتعل  والتى  الأبواب  لفتحات  الراأ�صيـة،  اخلطـوط  جمموعـة  ترديدات  الإ�صاءة،  توؤكـد  اأي�صًا 

منها كيانًا ي�صتدعى بداخلنا، ق�صبان قف�س ال�صجن وتبث فى اأنف�صنا، ذات حالة اإغتيال الرباح 

ل�صالح ال�صيق وهو ما يج�صده - اأي�صًا - وب�صكل فعال تاأطري الظالل للم�صاحة امل�صاءة من ال�صورة، 

مبا يقل�صها ويختزلها، لتعرب فى النهاية   - حقًا - عن ماأ�صاة » يحى « الوجوديــة !

م�صهد النهاية واأ�صواء الألعاب النارية :

- فى هذا امل�صهد، الق�صري، يدلف » يحى املنقبادى « اإىل داخل ال�صرفة، املطلة على ليل حالك، 

تقطعه من اآن لآخر، اأ�صواء ملونة لألعاب نارية - �صاخبة - ون�صمع » يحى « وهو يروى كـــ 

) Voice Over ( فى خلفية امل�صهد:

- وبقيت ذكرياتى وظل حنينى لأر�س اخلوف .

- هنا يلعب ال�صوء دور البطولة فى التعبري املبا�صر عن اجلملة » املنولوجية » حيث يج�صد 

ويلخ�س - بنجاح اأمام اأعيننا - و فى جتريد مده�س، ماهية اأر�س اخلوف، كما يراها كاتب 

وخمرج العمل، فهى ظلمة حالكة، تثري بداخـل البطل، رهبة اخلوف من امل�صرياملجهول، وعلى 

الرغم من ذلك، فهى ل تخلو من ال�صراعات ال�صاخبة، املثرية، رمبا املمتعة اأي�صًا،  كاأ�صواء 

الألعاب النارية باألوانها املبهرة !



32
33

�سمري بهزان

فيلم » اإحكى يا �سهرزاد «

- منذ اأن بداأ املخرج » ي�صرى ن�صر اهلل « حياته ال�صينمائية، بفيلم » �صرقات �صيفية « عام  1986 

التى  الأفكار  لنوعية  امل�صتمر  جتديده  ب�صبب  ذلك  كان  رمبا  لآخر!  فيلم  من  اجلدل  يثري  وهو 

يقدمها واإن كانت، فى جمملها، حتمل تاأماًل واقعيًا واجتماعيًا - ما - ياأ�صله بالكثري من الدوافع 

ال�صيا�صية والإن�صانية .

- فـــ » ي�صرى ن�صر اهلل « عا�صق ل�صرباأغوار املجتمعات املختلفة، يقتحمها قا�صًا منها وعنها وحملاًل 

ملا بها من ظواهر واآليات خا�صة، تربطها باملجتمعات الأكرب والعامل؛ ورمبا كان هذا �صببًا فى متيز 

ما يقدمه من �صينما وثرائه بالكثري من زخم التفا�صيل، املده�صة؛ جال » ي�صرى « بني جمتمعات 

ال�صغرى،  والربجوازية  الربجوازية  بالطبقة  مرورًا  والربوليتاريا،  الأر�صطوقراطية  الطبقة 

التى حتدث عنها بو�صوح فى فيلمه الأخري - حتى الآن - » املاء واخل�صرة والوجه احل�صن ».

ر�صد  نقطة  من  اأفالمه  موا�صيع  اإىل  الإنطالق  فى   - هذا   » اهلل  ن�صر   « ع�صق  اأن  راأيى  وفى   -

يا�صهرزاد«  »اإحكى  فيلم  مثل  فيلم  لإخراج  َحم�صه  ما  بالتحديد  هو  كان   - املختلفة  املجتمعات 

وافرًا  جت�صيدًا  خالله،  من  مقدمًا  الفيلم،  �صيناريو   » حامد  وحيد   « الكبري  الكاتب  اأبدع  فقد 

وواقعيًا لالإ�صهاد الذى تعانيه املراأة امل�صرية، مهما كانت قيمتها ودرجة ثقافتها وم�صتوى طبقتها 

وطبقة  بيئة  اإىل  منها  كل  تنتمى  �صيدات،  لثالث   - منف�صلة  قق�س  ثالث  وعرب  الإجتماعية؛ 

اإجتماعية خمتلفة - راح » وحيد حامد « يتجول بنا، رابطًا ذلك مبحور واحد، ميثل ق�صة رابعة، 

وهى ق�صة املذيعة ال�صهرية، التى تقدم برناجمًا، جماهرييًا، عرب �صا�صة التليفزيون، تتناول من 

خالله باقى الق�ص�س .

- كل ما�صبق، اأتاح فر�صة، جديدة ورائعة ملدير الت�صوير » �صمري بهزان « فى اأن يتحدث - �صوئيًا 

- عن دراما خ�صبة، غنية بال�صراع والتقلبات الب�صرية، وبالرغم من اأن ق�ص�س الفيلم املختلفة، 

كانت تتيح، مرتعًا، فنيًا لأى مدير ت�صوير- ي�صرخ من خاللها باأدواته الإ�صائية ،جاعاًل من الفيلم 

لوحة فنية، مهنية واآكادميية -  اإل اأن » بهزان « مل ين�صاق اإىل مثل هذه املراهقة الفنية، والتزم 

ال�صينمائية  اللغة  لت�صافر  والأ�صا�صى  الأول  ولئها  متميزة،  فرقة  �صمن  ماهر،  كعازف  بدوره 

ووحدتها فى التعبري عن  مو�صوع الفيلم، ل فى ا�صتعرا�س املهرات الفردية !

لذا، فقد جاء اأداء » بهزان « فى هذا الفيلم، من�صبطًا، راقيًا، يجمع بني �صرورة، الإدلء واحلكى 

بال�صوء، وذكاء الإحتجاب - اأحيانًا - لعدم » ال�صو�صرة « على باقى عنا�صر الفيلم .

- ومن املحال - بالطبع - اأن ن�صتطيع التوقف، داخل حمدودية هذا الكتاب، على كل التفا�صيل 

املبدعة لإ�صاءة » بهزان « داخل الفيلم ! اإل اأننا، ميكننا اأن نتوقف عند جمموعة - لباأ�س بها - 

من حلظات اخلطاب الإ�صائى، املده�س، التى ج�صدت العديد من معانى الفيلم الدرامية، واأك�صبتها 

عمقًا وف�صاحة، تعبريية، كان لها بالغ الأثر فى التاأثري الب�صرى- ال�صيكلوجى - على امل�صاهد .

- لذا فدعونا نرى :

1- م�صهد احلمام :

- العالقة بني بطلة الفيلم، املذيعة » هبة يون�س » وزوجها، ال�صحفى، الأنانى، املتطلع والطامع 

فى الرتقى اإىل من�صب رئي�س حترير جريدته، عالقة، جد �صائكة ! 

وا�صتقرار،  ورومان�صية  اأمراأة طبيعة، من حب  اأى  زواجها عن احتياجات  « تبحث فى  » هبة  فــ 

ي�صمله اإجناب الأطفال. بينما تختلف، روؤية زوجها » كرمي « - متامًا - لالأمر !، فالزواج بالن�صبة 

اأن ي�صتغل، زوجته على كافة امل�صتويات فعلى ال�صعيد  له، ق�صية » برجماتية « يحاول خاللها 

املهنى، يحاول اأن ي�صتغل عملها الإعالمى، املوؤثر، كى يدعم م�صريته املهنية والإجتماعية، وعلى 

اآداة للمتعة، ي�صبع بها رغباته  اأمًا حمتملة لأطفاله بل جمرد  امل�صتوى الإن�صانى، فهو ل يراها 

حتقيق  فى  ماأمولة  رغبة،  و  الزوج  حلقيقة  اإنكار  وبني   -  ! ذلك  الأمر  تطلب  كلما  اجلن�صية، 

ويفتك  حياتها  عليها  ينغ�س  الذى  امل�صتمر،  للتفكري  فري�صة   » هبة   « تقع  امل�صروعــة،  اأحالمها 

للحظات داخل   » » هبة  امل�صهد، تتوقف  - وفى هذا   ! بها  الإ�صتمتاع  اأى حلظة، حتاول  ب�صعادة 

اأنتهت للتو من حماولة الإ�صتمتاع بحمام بخار- ترافقت  اأن  اأحد النوادى ال�صحية، بعد  حمام 

فيه مع اإحدى �صديقاتها - وتبداأ فى تاأمل نف�صها داخل املراآة وهى تنزع دبلة الزواج وتعيدها 

فى تردد اإىل اإ�صبعها مرة اأخرى، وفجاأة تنق�س على حقيبة يدها فتفرغ حمتويتها وتختار من 

بينها كارت �صرف النقود ! هنا، نرى - كحل اإخراجى - لقطة متو�صطة، تظهر » هبة « وانعكا�صها 

فى املراآة فى تعبريعن ترددها الداخلى، بني الإذعان لرغبات زوجها اأو الإنت�صار ل�صعادتها، قبل 

اأن تقرر، بعد ذلك، امل�صى لل�صراء بكارت ال�صرف، فى حماول جديدة، زائفة، لتحقيق اأى قدر من 

ال�صعادة، ونرى اإ�صاءة » �صمري بهزان « وقد دعمت م�صدر » اأبليك « معلق على اأعلى ميني » هبة« كى 

يحقق ذلك اأمرين، الأول منها اإ�صاءة وجه » هبة « باإ�صاءة جانبية، تق�صم الوجه اإىل م�صتويني 

اإ�صائيني، خمتلفني، لتدعم، نف�س الغر�س من الإطارال�صيمرتى، املق�صوم، و تف�صح لنا ت�صكيليًا عن 

حالة تردد » هبة « وتاأرجح تفكريها، اأما الأمر الثانى فهو جت�صيم فوراق بالطات اخللفية، كى 

تبدو فى �صور اأ�صالك قف�س ما، فى اإ�صقاط على نوع احلياة القلقة ، التى حتياها »هبة « . 
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2- م�صهد الت�صوق :

اأدوات التجميل، فى حماولة  - فى هذا امل�صهد، تتجول بطلة الفيلم » هبة «، داخل حمل لبيع 

منها، لإقتنا�س �صىء من ال�صعادة الإ�صتهالكية الزائفة ! 

فرناها وهى ت�صعى - فى عجلة - لقناء اأكرب قدر من اأحدث اأنواع العطور وم�صتح�صرات التجميل!

تلك  زيف  عن  عن  تعرب  ناعمة،  منت�صرة،  اإ�صاءة،  خالل  من  ككل،  امل�صهد   » بهزان   « يرينا  وهنا 

اللقطات  فى   » هبة   « وجه  لنا  يقدم  ونراه   ! الربادات  جو  ي�صبة  عامًا،  جوًا  �صانعًا  اللحظات، 

القريبة - ب�صكل، متجان�س وبالغ النعومة - حتى نخاله، معدنيًا، خاليًا من الإح�صا�س والتعبري!

ونالحظ اإقت�صاد » بهزان « - املتناهى التحجيم - فى اإ�صاءة الــ ) Back Light ( والتى تعمــل 

- عــادة - على جت�صيم الكتـل واإكــ�صابها البعد الثالث، حيث يق�صـــر » بهزان « ذلك على بع�س 

الإ�صاءة اخللفية، الكافية بالكاد، ل�صنع ملعة على �صعر البطلة، مما يزيد من اإبراز التاأثري املعدنى 

املطلوب لها.

3- م�صهد عربة املرتو :

- اإ�صتطاعت » �صلمى « بائعة حمل اأدوات التجميل اأن تثري ف�صول املذيعة » هبة يون�س « عندما 

حدثتها عن » �صيزو فرينا « الواقع الذى تعي�صه، حيث حتيا نهارًا كبائعة، راقية، تدغدغ اأنفها 

الفقري،  الع�صوائى،  حيها  و�صط  لتحيا  امل�صاء  فى  ذلك،  بعد  ترحل  ثم  العطور،  اأفخم  بروائح  

منغم�صة فى رائحة واأكوام القمامة ودخان حرقها، امللوث للهواء.

- وفى هذا امل�صهد، تذهب بطلة الفيلم » هبة يون�س » مع » �صلمى » بوا�صطة املرتو، كى ت�صاهد 

وتتعرف على عاملها، هذا عن قرب .

كاأمراأة  البداية  منذ  يرف�صها  واقع   ! قبل  من  تراه  مل  بواقع   » هبة   « ت�صطدم  املرتو  وداخل   -

�صافرة، بال غطاء راأ�س وتلمح فى العيون نظرات الإمتعا�س والعداء.

- هنا ي�صيىء » �صمري بهزان « وجه » هبة « برتكيز يخت�س العينني، مب�صتوى اأعلى - كمًا - عن 

باقى الوجه، معربًا عن حالة التلقى املده�صة، التى متار�صها بتبادل النظرات مع من حولها من 

رواد املرتو.
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4- م�صاهد ق�صة البنات الثالث مع اأجريهم » �صعيد اخلفيف « :

خمدومه  ببنات  �صعلوك،  اأجري،  فيها  يغرر  عنيفة،   » تراجيديا   « على  الق�صة  هذه  تنطوى   -

الراحل، بعد اأن ورثوه، كعامل، مع حمِل جتارِي لبيع الدهانات ولوازمها !

�صعيد   « العامل  ذلك  مايدفع  وهو  والإ�صتقرار،  والأمان  للحنان  جائع  الق�صة،  هذه  فى  الكل   -

اأن  بعد  اأح�صانه،  �صرك  فى  الثالث  الأخوات  باإيقاع  م�صتقبله،  تاأمني  فى  ال�صعى  اإىل   « اخلفيف 

اأقنع كل منهن - على حده - باأنه يحبها، حتى اوقعهن جميعًا فى اخلطيئة، وهو ما ا�صتوجب - 

بعد ذلك - الإنتقام منه، عندما انك�صف الأمر.

- هنا جند اأن » �صمري بهزان « قد قرر اأن يتناول تلك الق�صة من خالل اأ�صلوب ظلى، موِح ومعرب، فى 

ف�صاحة اإ�صائية، بالغة اجلودة؛ وملن ل يعلم، فالظل فى فن الإ�صاءة ال�صينمائية، قيمة فنية، 

تعادل - متامًا - ال�صوء، فلو اإعتربنا اأن ال�صوء قيمة اإيجابية، فيمكننا اأن تعترب، فى املقابل اأن 

الظل قيمة �صلبية !

فال�صوء ير�صم بطريقة، ك�صف العنا�صر امل�صورة، وكذلك يفعل الظل اأي�صًا ولكن بطريقة عك�صية، 

حيث ير�صم بالطم�س واإخفاء املعامل، �صواًء كليًا اأو جزئيًا .

- من هنا، فاإن اإ�صتخدام املكون الظلى، ماهو فى النهاية، اإل منط اإ�صائى وت�صكيلى، غنى بالتعبري 

الكربى  الأخت  بني  الأول  اجلن�صى  اللقاء  م�صهد  فى   - املثال  �صبيل  على   - نراه  ما  وهو  واملعاِن؛ 

و»�صعيد اخلفيف « حيث قام » بهزان «- ب�صىء من احلر�س - فى عمل ت�صكيالت، ظلية، متك�صرة 

وم�صوهة خللفية الإطار، فى اإ�صقاط على مدى ت�صوه تلك العالقة وبعدها عن الإنتظام !

بل ويكرر« بهزان » الأمر فى اللقطات القريبة، التى جتمع وجهى الأخت الكربى و » �صعيد « اأثناء 

ممار�صة العالقة، حيث نرى الوجهني فى ت�صوه ظلى، وا�صح، يبتعد كل البعد عن رومان�صية فعل 

احلب وينبه امل�صاهد، ب�صريًا اإىل ما يختبىء ورائها من معان م�صينة ومتدنية .

- وي�صتمر » بهزان « على ذات النمط، حتى ت�صل اأحداث الق�صة اإىل ذروتها، حيث تقرر الأخت 

اأمام  تبدد  اأن  وبعد  حياتهم،  اأختيها  وعلى  عليها  دمر  اأن  بعد   « اخلفيف  �صعيد   « قتل  الكربى، 

اأعينها، اأى اأمل فى احل�صول على احلب والآمان املن�صود معه، وكيف هذا ؟! وقد ا�صتدرك اجلميع 

اإىل فرا�صه وو�صعهم جميعًا - حني انك�صف هذا الأمر- فى مواجهة اإجتماعية واإن�صانية �صعبة .

- هنا يج�صد » بهزان « ت�صحية الأخت الكربى بنف�صها، التى تنطلق من واجب امل�صوؤولية واإنكار 

الذات، حيث تاأمراأختيها بالرحيل لتتوىل - هى منفردة - اأمر الإجهاز عــلى » �صعيد «، فى حماية 

لأختيها ول�صمعتهما من اأقاويل النا�س !

وي�صتغل » بهزان « لقطة، اإذاعة الأخت الكربى، لقرارها والتى نرى فيها الفتيات الثالث جمتمعني، 

فيرتك وجهى الأختني م�صاء، ب�صكل طبيعى ويلجاأ اإىل الظالل ليحجب بها جزًء كبريًا من وجه 

الأخت الكربى - مبا فى ذلك عينيها - فى تعبري وا�صح، عن �صيطرة ظالل الإنتقام على روؤيتها 

ومتلكها لروحها ومالحمها الإن�صانية .
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5- م�صهد » هبة « مع » اأمانى » بعد انتهاء اإذاعة احللقة :

- » اأمانى « اإمراأة م�صطربة، نف�صيًا، ب�صبب ما لقته من من جتاربة، برتت فر�صة احلب احلقيقى 

فى حياتها، واغتالت، ما كانت ت�صبو له من �صعادة عادية.

فى  والرغبة  الرجل  اإنتهازية  من  جديدة  �صورة  لتحكى   » اأمانى   «  » يون�س  هبة   « ت�صت�صيف   -

ا�صتغالل املراأة، ماديًا واإن�صانيًا، مكباًل اإياها بقيد الزواج !

وتفتح » اأمانى « �صدرها وتبوح، لرت�صم حالة جديدة فى » متواليات « ا�صتغالل املراأة، التى يقدمها 

اإنتهاء اإذاعة احللقة، يطفاأ �صوء الأ�صتديو، مبا فيه، من معنى للحظات الربيق  الفيلم؛ وعقب 

الإعالمى، اململوءة بون�س اجلماهري وامل�صاهدين وجتل�س كل من » هبة « و» اأمانى« ليدخنا، �صويًا، 

وقد اآنت حلظة التفكري فى امل�صتقبل، املوح�صة ! هى حلظة ما بعد البوح والتطهر والثاأر للذات، 

لكنها حلظة مليئة - اإي�صًا - بالأ�صئلة، فهل �صيت�صالح املجتمع مع » اأمانى » ؟ هل �صيبدد خوفها، 

ويعطيها ما حتتاجه من ا�صتقرار و�صالم ؟ اأم هى دائرة ل تنتهى من الغربة والغنب ؟! وينتهى 

امل�صهد، دون اإجابة، ولكن تركز الكامريا على اإلتواء مفتعل لقدمى » اأمانى » مبا يوحى لنا بانتهاء 

�صالبة هذه الأقدام وقدرتها على حملها، مع ما يتكتل فوق عاتقها من هموم!

- وفى هذا، يج�صد لنا » بهزان « ذلك التوج�س اخلائف من امل�صتقبل، فى رقة بالغة، حيث نرى 

كل من » هبة « و» اأمانى « وهما ت�صبحان فى اإطار من العتمة، بينما تقاوم كتلتيهما الإندماج فى 

عدمية هذه العتمة، ونرى وجه » هبة « الذى يواجـه » اأمانى » بال�صوؤال - املع�صل - عـن امل�صتقبل، 

وقـد مت اإ�صاءته باإ�صاءة جانبية،)Sidelight( تق�صمه و ُتن�صفه، فى تعبريعن الإ�صتف�صرار، 

املتاأرحج بني ا�صتطالع ال�صلب والإيجاب، كما ينري« بهزان » اإن�صان العني - لدى » هبة «- فرنى فيه 

ملعة وا�صحة، ت�صى ب�صوؤالها، الذى يحاول ا�صت�صراف امل�صتقبل .

6- م�صهد اجلراج :

- فى هذا امل�صهد يلتقى » اأدهم « ليبتز زوجتـه » ناهـد «، ذات الأ�صل الإجـتماعى الطيب، فبعـد اأن 

حملـت منه، ينكـر ن�صب الطفـل اإليه - زورًا وعـن ق�صـد - ليبتزها ويبتز عائلتها، طالبًا منهم مبلغًا، 

ماليًا، �صخمًا، فى مقابل تطليق » ناهد « والت�صرت على ف�صيحتها، املزعومة !

- هنا، ي�صمح مدير الت�صوير » �صمري بهزان « مل�صابيح اجلراج، الفعلية، بلعب دور البطولة فى ر�صم 

مالمح امل�صهد، مكتفيًا بتدعيمها - من اآن لآخر- ببع�س الإ�صاءة امل�صاعدة، حيث يتناول امل�صهد، 

املعنى، يك�صو  اإبراز هذا  واإمعانًا فى  امل�صاعر وق�صوتها؛  اإ�صاءة منت�صرة، جت�صد برودة  من خالل 

لقطات امل�صهد، مب�صحة لونية، زرقاء - واللون الأزرق، كما نعرفه، لونًا باردًا، يعرب �صمن معانيه 

املتعددة عن زرقة املوت وتوقف احلياة - فى دللة وا�صحة عن موت ال�صمري وغياب احلقيقة 

اإطار اإحدى اللقطات الهامة فى امل�صهد، الذى  وال�صرف، وهو ماي�صاهم، ت�صكيليًا فى دعم تكوين 

مت تنفيذها اإخراجيًا، بعك�س �صورة كل من » اأدهم « و» ناهد « داخل املراآة املقعرة للجراج، والتى 

يرينا العالقة بني الزوجني م�صوة، منبعجة املالمح والتفا�صيل ! 

7- م�صهد اإنتظار عودة الزوج :

- يدور هذا امل�صهد فى �صقة » هبة « و« كرمي » حيث يتم اإبالغ » هبة « بعدم فوز زوجها مبن�صب 

رئي�س حترير جريدته، الذى كان يتوق اإليه ويتوقعه .

هنا ت�صت�صرف » هبة « ما �صيحدث، عند عودة الزوج - املهزوم - من العمل !  وتتوقع ما�صي�صبه على 

راأ�صها من غمام الغ�صب والإتهام، بكونها ال�صبب فى اإق�صائه عن املن�صب - احللم - مبا كانت توؤديه 

من �صراحة ومواجهة اإعالمية للدولة.
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- هنا يج�صد » بهزان « خماوف » هبة « اإ�صائيًا، ب�صوء �صلم املبنى، الذى ي�صاء فجاأة ويطل من 

خالل زجاج باب ال�صقة، املوجود فى عمق الديكور، وهو ما تتجاوب معه » هبة « فتنطلق نحوه، 

فى �صجاعة، لتواجه زوجها وتواجه معه خماوفها، فرمبا ي�صفى ا�صتقبالها املفعم باحلنان، هموم 

الزوج وينتهى الأمرعند هذا احلد !

 - هنا، يعرب �صخ�س - ما - خارج ال�صقة، فرنى ظله، اأ�صودًا« �صلويت «، فى اإرها�س - رائع - عن 

طبيعة احلالة التى تنتظرها » هبة « مع قدوم الزوج، حيث �صيكون �صليًا، اأ�صود الروؤية، ليرى 

�صوى ذاته وغ�صبه !

- فجاأة ينطفىء ال�صوء، وتعود حلكة ال�صواد لزجاج الباب، فتتوقف » هبة « على اإثر ذلك، فى 

انعدام  عن  املمثلة،  حركة  مع  لنا،  يحكى  ال�صوء  وكاأن  الإحباط  اأ�صابها  وقد  الطريق  منت�صف 

الأمل فى التفاهم، وهو مايوؤيده لنا �صريط ال�صوت مبوؤثر �صفق باب �صقة جماورة، دخلها �صاحب 

الظل، فى رمزية ل�صفق باب التفاهم مع الزوج فى وجه » هبة «!

الإ�سلوب فى �سينما
»�صمري بهزان«

- يكت�صب الإ�صلوب الفنى، املميز لعمل  الفنان ال�صينمائى، اأهميته من كونه اأ�صبه بخارطة طريق، 

تو�صح لنا كيف يتفاعل هذا الفنان مع مادته الإبداعية اخلام، حموًل اإياها اإىل منتج اإبداعى، 

قادر و قابل للتوا�صل الفعال، مع جمهور امل�صاهدين .

،عنـد هذا  الإبداعية  الأدوات  ا�صتخدام  الإ�صلوب، قامو�صًا، مر�صدًا، لدللت  لنا،  اأي�صًا ميثل   -

الفنان، ول اأعنى هنا - بالطبـع - املعنى احلرفى للقامو�س، الذى يحول الأمـر اإىل مرجـع، دقيق، 

ميكن للم�صاهد اإ�صطحابه معـه، فى دارالعـر�س، ليرتجم بفورية الدللت الفنيـة لدى الفنان !

ولكن ما اأق�صده، هـو وجود مرجعية عامة، مبنيـة عـلى حتليـل عـلمى لفقـه الـدللت الفنيـة، 

عند هــذا الفـنان، والـتى ل ميكـن اإقـتنا�صها، �صـوى بالتحليـل الـدوؤوب، املرتاكـم لأعـمال الفـنان، 

لأن الأ�صلوب، فـى فـن ال�صـينما، لبـد واأن يكـون م�صترتًا كاأيدى لعـبى العرائـ�س، نرى تاأثري فعلها 

ول نراها !

اإ�صلوبًا، بنزع   ولـو ظهـر الإ�صلوب - جليـًا - وطفـى على ال�صطح، لأ�صبح فجًا ! وخرج عن كونه 

اإ�صتعرا�س مهارته،  اإىل  اإل  نف�صه، لريتدى زى مهرج، مبتذل، ل ي�صعى  » طاقيـة الإخـفاء« عـن 

ب�صكل، نرج�صى بحت !

اأما » طاقية الأخفاء « ال�صاحرة، فهى بب�صاطة، الرابط الإبداعى، بني ال�صلوب واملو�صوع الفنى، 

حمور التناول .

العمل  وخبـرة  املنظم  الأكادميى  الأ�صا�س  بيـن  يجمع  حقيقى،  فنان   » بهزان  �صمري   « ولأن   -

الإحرتافى الطويل، ف�صتجده، معنيًا جـدًا، بهـدوء الإ�صلوب وال�صعى الدائم اإىل مزجه بعنايـة 

ووعى بباقى عنا�صر ال�صورة الفنيـة، لدرجة، جتعـل من ف�صله عنها، عمـاًل �صاقًا، يتطلـب �صربًا 

وتدقيقًا !

اإنكار الـذات، موظـفًا هذا الإ�صلوب كخادم  اأ�صلوبه الفنى، من خالل مبداأ  ف�سمري بهزان، ميار�س 

اأميـن على �صحة ال�صرد ال�صينمائى، حتى ولو تطلب منه الأمر فى بع�س الأحيان، اأخذ خطوة 

اإىل الوراء، مـن اأجـل اإف�صاح الطـريق اأمـام عنا�صـر تعبيـر اأخـرى، قـد تكـون - فى اآنها - اأهـم من 

التعبيـر الإ�صائى واأكـرث ف�صاحــة، لـذا فبهـزان، لي�س ثرثار اللغـة ول حلـوح اخلطاب، بل رقيـق 

التعبري، مت�صلل املعان، مبا يجعلها اإنطباعًا ل اإقرارًا اأوفر�صًا .

- ودعونا نتاأمل �صويًا ما ا�صتخل�صناه من مفردات الإ�صلوب عند » بهزان « :

اأوًل : الإرتكاز الكال�صيكى .

- ينطلق » بهزان « اإىل عمله الإ�صائى، معتمدًا على ذاكرة ب�صرية، تختزن زخمًا من املعاجلات 
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واملفردات الكال�صيكية، الرا�صخة، التى ح�صل عليها من خربته الطويلة بالإ�صافة اإىل ا�صتيعابه 

الكامل ملدار�س من �صبقوه من رواد فن الت�صوير ال�صينمائى امل�صريني؛ لذا فهو ينطلق من قاعدة 

را�صخة، تقتن�س له، من عامل اخليال، ت�صور ذهنى وا�صح لل�صورة التى �صيعمل على حتقيقها !

اآن لآخر، تطفو مفردات الإ�صاءة الكال�صيكية فى عمل » بهزان « حتى واإن قدمها لنا فى  ومن 

غالف من احلداثة الب�صرية؛ فرنى اإحرتام م�صدر ال�صوء، املتمثل فى تطويع ال�صكل الذى تنتجه 

امل�صهد،  املوجودة فى �صورة  ال�صوء  ال�صينمائية، مبا يتنا�صب ويحاكى م�صادر  الإ�صاءة  م�صابيح 

�صواًء مبراعاة زاوية اإ�صقاط ال�صـوء، اأو لونـه اأو حتى نوعـه اإن كان ذو تباين عاِل، اأو ناعمًا ذو 

تباين منخف�س .

ثانيًا : املرونة.

- واملق�صود باملرونة هنا، هو قدرة » بهزان « على القفز عما لديه من خمزون كال�صيكى، لإنتاج 

�صورته اخلا�صة؛ وهو هنا ميار�س نوعًا من احلرية اخلال�صة، يتن�صل فيها من الإلتزام التنظريى 

ل�صالح الإلتزام الإبداعى !

والغريب اأن هذا التن�صل، قد ل تراه كاماًل ! بل تراه ممتزًجًا - جزئيًا - باملفردة الكال�صيكية 

فرتى » بهزان « يحرتم املفردة الكال�صيكية، املفيدة ل�صورته الذهنية ويتجاهل، مع ذلك باقى 

ااملفردات، كاأن يحرتم لونية امل�صدر- مثاًل - ويحاكيها بتلوين �صوء م�صابيحه، بينما يهمل - على 

اجلانب الآخر - اإجتاهية امل�صدر و طبيعة حدة �صوئه وتباينه .

ثالثًا : التج�صيم والت�صطيح .

من  ال�صورة  فى  الثالث  البعد  بخلق   » بهزان   « قيام  هو  والت�صطيح،  بالتج�صيم  هنا  واملق�صود   -

اإىل كتل مت�صارعة، مفعمة باحليوية  ال�صينمائى  الثالث، يحول مفردات الإطار  عدمه، فالبعد 

وديناميكية احلركة، اأما الت�صطيح فيحيل مفردات الإطار ال�صينمائى اإىل م�صاحات تتحرك فى 

داخله فى برود، حمجم ملا فيها من حيوية و�صراع .

- وخللق البعد الثالث فى ال�صورة، ي�صتخدم مدير الت�صوير ال�صينمائى ثالثة اأدوات رئي�صية، اأولها 

زوايا �صقوط ال�صوء، التى تتجنب التماثل اأو الت�صابه مع زواية روؤية الكامريا، حتى حُتقق بذلك 

ظالًل، تف�صر لنا ت�صاري�س الأ�صكال والكتل داخل الإطار؛ وكذلك وجود زوايا ال�صقوط - هذه - 

فى اأ�صكال متقابلة ومتباينة، مبا ي�صنع العزل بني امل�صتويات والأبعاد فى الإطار ال�صينمائى؛ اما 

الآداة الثانية فهى ن�صبة التباين، وهى الفارق بني اأعلى نطقة �صوئية فى الإطار واأقل نقطة، 

وكلما زاد هذا الفارق، كلما حتقق التج�صيم وخدم ذلك ظهورالأج�صام ككتل ذات اأبعاد؛ اأما الآداة 

الثالثة فهى اللون، حيث يوؤدى الإختالف اللون بني امل�صاحات اإىل الإح�صا�س الب�صرى بالفوارق 

بني الأ�صكل والأبعاد وامل�صتويات .

الكامريا  روؤية  زاوية  مع  تقرتب  اأو  تتوحد  �صوئى،  �صقوط  زوايا  عمل  يتم  الت�صطيح  وخللق   -

وكذلك تباينًا �صوئيًا ذو ن�صب �صديدة الإقرتاب، مع مراعاة وجود اإت�صاق لونى تنعدم فيه الألوان 

. ) Mono Chrome ( املتناق�صة ل�صالح تدرجات اللون الواحد

- ولكن مع تتبع اأفالم » بهزان « نالحظ اأن للتج�صيم والت�صطيح، فل�صفة خا�صة لديه ! فهو عادة 
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مايقرن التج�صيم بالفقر واملجتمعات الأدنى من الناحية الإجتماعية، م�صتخدمًا اإياه فى اإبـراز 

امللم�س اخل�صن حلياتهم، وما فيها من فوران اإجتماعى يوتره الإحتياج املادى واملعنوى !

اإياه كو�صيلة  اأما الت�صطيح فيقرنه » بهزان « مبجتمعات الطبقة الإجتماعية العليا، م�صتخدمًا 

للتعبري عن نعومة حياتهم امل�صقولة، ورمبا برودتها وخلوها من اخل�صونة وال�صقاء .

 

رابعًا : توظيف فرتات النهار .

- واملق�صود هنا بفرتات النهار، هى فرتات الت�صوير النهارية، التى تختلف وتتباين فى �صفاتها 

الكمية واللونية، وفقًا حلركة ال�صم�س .

- والعمل ب�صفة عامة، فى فرتات النهار، له �صعوبته اخلا�صة، التى تفر�صها ديكتاتورية ال�صم�س! 

فال�صم�س ل ولن ت�صتجيب للمعطيات الفنية، فى عملية الت�صوير ال�صينمائى ! فهى - كم�صدر - 

غري قابلة للتعديل وغري قابلة للتحريك، اإل وفقًا لنظامها اخلا�س، البالغ الدقة ! لذا فالتعامل 

مع ال�صم�س، يتخذ منهج الر�صد والتوظيف، ل منهج البناء احلر .

- واملتاأمل فى اأعمال » بهزان « يكت�صف توظيفًا دراميًا رائعًا لفرتات النهار، ينم عن ربط دقيق 

بني التعبري الفنى و خمتلف �صفات تلك الفرتات، وهو ما �صبق اأن لفت نظرنا اأي�صًا، حني تناولنا 

بالتحليل فيلم » اأحالم �صغرية «؛ فبهزان ي�صتخدم زوايا �صقوط ال�صم�س، كحلول حرفية للتج�صيم 

اأو الت�صطيح، اأو اإنتاج نوعيات من الظالل، ترثى املعاِن الدرامية وتوؤكدها، كما ي�صتخدم ال�صم�س 

وراء  املحجوبة  ال�صم�س  حالة  فى  وحتى  الأمر،  تطلب  اإذا  املنظور،  وخلق  الو�صوح  �صناعة  فى 

ال�صحب، فاإن ذهنية » بهزان « املبدعة، تقتطع لها ما ينا�صبها من اللقطات وامل�صاهد وتعمل على 

تكملتها بو�صائل الإ�صاءة ال�صناعية املتناغمة مع خوا�س �صوء النهار .
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خام�صًا : الزرك�صة ال�صوئية . 

داخل  ال�صوئية،  امل�صادر  حتويل  اإىل   » بهزان   « ميل  هو  ال�صوئية،  بالزرك�صة  هنا  واملق�صود   -

ال�صورة اإىل مادة جمالية، ت�صنع الدراما فى اأن ما وتخلق البهجة فى اآن اآخر.

اإطار  فى  ذلك  لإمتام  متاحة  م�صادر  وجود  من   - اأوًل   - لبد  ال�صوئية،  الزرك�صات  ولتحقيق   -

دعت  ما  اإذا  والإك�ص�صوار  الديكور  اأق�صام  مع  بالتعاون  وافتعاله  تدبريه  ميكن  ما  وهو  ال�صورة، 

ال�صرورة، ثم ياأت دور الت�صوير للتعامل مع هذه امل�صادر من خالل ثالث اأدوات، الأوىل منها هى 

�صبط ن�صبة التباين ال�صوئى بني تلك امل�صادر وبني مراكز الإهتمام فى الإطار؛ والثانية �صبط 

ن�صبـة احلـدة الواجـب حتقيقها فى روؤية تلك امل�صادر، مبا يحـيلها اإىل دوائـر اإختالط متداخـلة 

فى جمال ت�صكيلى بديع؛ اأما الآداة الثالثة فى الإختيارات اللونية، التى ت�صنع الت�صاد اأو التوافق 

مع األوان عنا�صر الإطار.

�صاد�صًا : تنعيم ال�صورة .

على  املعتمد  الناعم،  الإ�صائى  ال�صكل  اإىل   » بهزان   « ميل  هو  ال�صورة،  بتنعيم  هنا  واملق�صود   -

الإ�صاءة الناعمة ذات ال�صوء امل�صتت واأي�صًا من خالل اإ�صافة فالتر التنعيم ال�صوئى اإىل عد�صة 

الت�صوير، وهو �صكل - ب�صرى - يقدمه » بهزان « على الوجه الأعم فى م�صاهد اأفالمه، مامل تدعو 

احلاجة الدرامية اإىل عك�س ذلك .
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ويتحدث » داود «
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ويتحدث » داود «

) حديث اأجرى - خ�سي�سًا لهذا الكتاب - 

مع املخرج الكبري » داود عبد ال�سيد « (

يطل علينا اأ�صم املخرج الكبري » داود عبد ال�صيد « كاأ�صم بارز فى الرحلة الفنية ملدير الت�صوير 

اأفالم رائعة،  » �صمري بهزان «، فتلك �صرورة، يفر�صها واقع امل�صاركة الفنية، التى جمعتهما فى 

�صكلت كلها عالمات قوية، فى تاريخ ال�صينما امل�صرية والعربية. 

»اأر�س  فيلم  التحديد،  وجه  على  وهى  امل�صاركة،  هذه  م�صاحة  هى   - لغري   - اأفالم  ثالثة   -

الأحالم«  عام 1993ثم الفيلم الإ�صتثـنائى » اأر�س اخلــوف « عــام 2000 واأخريًا فيلم » مواطـن 

وخمرب وحرامى « عام 2001.

- فى تلك الأفالم، �صافر » �صمري بهزان « مرحتاًل بني وجدان ال�صوء، را�صمًا اأجواء وعوامل »داود 

عبد ال�صيد « املتجاوزة لنمطيات الواقع، فتحقق واأبدع وا�صتمتع بتجربة فنية واإن�صانية �صاحرة.   

هذه  مالمح  من  بع�صًا  على  للتعرف  حماولة  فى  ال�صيد،  عبد  بداود  نلتقى  علينا  كان  هنا  من   -

التجربة .

)» اأر�س الأحالم « والعبور اإىل �صيدة ال�صا�صة( 

- حني تتاأمل قائمة اأعمال مدير الت�صوير« �صمري بهزان » �صتفاجىء باأمر غريب ! وهو اأن فيلم » 

اأر�س الأحالم « هو فيلمه الثانى كمدير ت�صوير �صينمائى ! 

اأما م�صدر الغرابة، فيكمن - بب�صاطة - فى وجود بطلة الفيلم، �صيدة ال�صا�صة العربية » فاتن 

حمامة «، والتى ميثل لها اأ�صم مدير ت�صوير فيلمها، اأهمية بالغة، لأنها كانت - كنجمات كثريات 

- تعنتى جدًا بجودة �صورتها، املر�صلة اإىل جمهورها، عرب ال�صا�صة، بعد اأن تعودت على ال�صعور 

بالآمان فى ظل مدير ت�صوير اأفالمها - الأثري- الأ�صتاذ » وحيد فريد » رحمه اهلل ! الذى طاملًا 

ج�صد �صورتها على ال�صا�صة، من اإطار فنى وتقنى، عاِل امل�صتوى.

كما اأن فيلم » اأر�س الأحالم « 

ميثل لها اأهمية خا�صة، كونه 

الفيلم، الذى قررت العودة به

 اإىل ال�صا�صة الف�صية، بعد غياب

 طال، عدة �صنوات .

- لذا فقد توجهت لالأ�صتاذ » داود « بف�صوىل هذا و�صاألته فى - بداية حديثنا - عن الكيفيــة 

التى اأ�صتقبلـت بها » فاتن حمامة «وجود » بهزان « كمدير ت�صوير للفيلم ؟ وبخا�صة اأن الفيلم 

كان - اأي�صًا - لقاء التعارف معه كمخرج، �صاب - فى هذا الوقت، فكيف اأقنع » فاتن « بقبول كل 

هذه املتغريات اجلديدة، جملة واحدة؟

- وهنا اأجابنى :

- انت ت�صتخدم تعبري » اقنعت فاتن حمامة » واحلقيقة اأنى مل اأقنعها ب�صيء ! فحقًا كان �صرفًا 

كبريًا ىل العمل مع » فاتن حمامة « فهي بالتاكيد ايقونة من اأيقونات ال�صينما امل�صريه الهامة، 

و كنت - على امل�صتوى ال�صخ�صى - مهتمًا جدًا بهذه التجربه، ولكن ذلك، كان ل يعني اأن اأتنازل 

عن نف�صى !

مفهوم  ل  املخرج،  �صينما  ملفهوم  نتمى  كنا  جيلي،  خمرجى  من  وكثريين  اأنى  بذلك،  اأق�صده  وما   

حمامة«  فاتن   « ال�صيدة  على  و  اأختار  اأن  كمخرج  علَي  كان  فقد  ذلك،  ومبوجب  النجم  �صينما 

القبول، وهذا بالطبع، اأمر مفروغ منه، ولي�س مطروحًا للنقا�س ! واحلقيقه اأن » فاتن حمامة« 

مل تتدخل - اطالقًا - �صد اأي اختيار يل، كما اأنى، مل اأفر�س عليها �صيئًا، ل �صمح اهلل؛ و«فاتن 

حمامة« بطبيعتها مل تكن لتاأخذ راأي اأحد يف اأي �صيء يزعجها ولو كان لها اإعرتا�س، على مدير 

الت�صوير لكانت اأف�صحت عن ذلك، ب�صكل فورى للمنتج.

- ويتابع الأ�صتاذ » داود » :

يظنه  الذى  الت�صوير،  مدير  اأ�صم  النجم  يفر�س  حيث  النجم،  �صينما  يف  فقط  يتم  ماتقوله،   -

الأف�صل فى اإنتاج �صورة وجهه على ال�صا�صة، وهذا اأعتربه من الأ�صاطري واخلزعبالت !

انا مل اأخن ال�صينما التي اأ�صنعها اأبدًا - على طول م�صوارى- وهى �صينما املخرج التي يكون املخرج، 

م�صيطرًا فيها على كل الأدوات، ول تعني ال�صيطرة هنا هي تلك ال�صيطرة ال�صلطوية البغي�صة، 

ولكن ال�صيطرة - هنا - هي �صيطرة فنية وفقًا للمعايري الأكادميية وتقاليد املهنة، واحلق يقال 

اأن » �صمري بهزان « قد قام بعمل مهنى، رائع يف هذا الفيلم .

- هنا اأردت اأن اأ�صتطلع - ب�صفة عامة - اآليات التعاون وامل�صاركة، الإبداعية بني  » داود « كمخرج 

وبني مدير الت�صوير، الذى يعمل معه، ف�صاألته :

- اأ�صتاذ » داود « دائمًا ماتدور اأفالمك يف منطقة، ميكننا اأن ن�صفها بتجاوز الواقع دون اأن تتعار�س 

معه ! مبا يعني اأنها تقع يف حيز » الواقعية ال�صحرية « ودائمًا ما حتمل - اأي�صًا - عدة م�صتويات 

من الإت�صال اجلماهريى فرنى دورالق�س وا�صحًا واي�صًا - على ذات امل�صتوى- يتحقق دورالت�صلية 

واأفالمك من الأفالم القليله التي جنحت يف حتقيق املعادلة ال�صعبة، بني التجارية والإمتاع - من 

جهة - واأي�صًا خماطبة اجلمهور املثقف، مبا فيها من فل�صفة واأفكار اإ�صتثنائية؛ وهنا ياتي ال�صوؤال 

ففـى راأيك، كيف يجب على مدير الت�صوير، الإنطالق فى التعبريعن م�صمون اأفالمك ؟ هل من 

خالل امل�صمون الذي ت�صرحه له ب�صكل �صخ�صي ؟ اأم من خالل ال�صيناريو املكتوب، باأن ي�صتخل�س 

فكره، ب�صكل مو�صوعى وم�صتقل، مما قد يوؤِد فى نهاية الأمر،اإىل الو�صول لفكرة توازى اأفكارك 
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ول تندمج  معها ؟!

- وهنا يجيب :

- عندما يكون لدينًا �صيناريو، يكون عندنا اأر�س، ن�صتطيع الوقوف عليها وبناء التفا�صيل املهنية 

كاتب  لكونه  اإ�صارة  فى   ( ال�صيناريو  كاتب  اأ�صم  النظرعن  ب�صرف  املختلفة،وهذا  الفيلم  لفروع 

ال�صيناريو ملعظم اأفالمه ( ومن الطبيعي ان يتم النطالق من هذا ال�صيناريو، مبا يف ذلك املخرج 

فال�صيناريو، هو اخلريطه والبو�صلة، بعد ذلك ياأتي الأ�صلوب اخلا�س مبدير الت�صوير، فاإن كان 

اأن يطرحه تف�صيليًا على  اإ�صلوب مدير الت�صوير،غريبًا بع�س ال�صيء فعليه - يف هذه احلالة - 

املخرج وهنا ياأتي دور املخرج اإما باملوافقة اأو بالرف�س اأو حتى اإجراء بع�س التعديالت على هذا 

ال�صلوب، وذلك بالطبع بعد اإجراء املناق�صات ال�صرورية لها و ب�صورة عامة فعلى كل من مدير 

الت�صوير واملخرج ان يطرح كل منهما اأفكاره نحو العمل، اأمام الآخر، ثم يتم بعد ذلك الإتفاق 

لي�صت بالواقعية  اأعمل يف افالم  اأنني  للتنفيذ وكما قلت يف تعبريك  روؤية وا�صحة، قابلة  على 

املجردة ولكنها تعمل يف منطقه اأعلى منها قلياًل؛ و ب�صفة عامة فالت�صوير يف اأفالمي، هو ت�صوير 

واقعي ولكن به بع�س العنا�صر التي تعطي اجلو اخلا�س، الذي يجعله يف منطقه تفوق الواقعية 

الت�صوير فى حد ذاتها،  بالن�صبه يل فقط ول مبهمة  اأمر ل يتعلق  املبا�صرة والتعبري عن ذلك، 

الفيلم غالفًا خا�صًا يكون  الت�صوير واملو�صيقى يغلف  اأي�صًا باملو�صيقى فكل من  اأمر يتعلق  ولكنه 

يقود  و  املخرج  يقود  الذي  القائد،  فهى  ال�صيناريو  مرجعية  اىل  نعود  وهنا  حمتواه،  معربًاعن 

الآخرين اإىل اأهدافهم وكان اأ�صلوب » �صمري بهزان « ب�صفه عامة اأ�صلوبًا، ر�صينًا وحتديدًا يف فيلم        

» اأر�س الأحالم «  ففي الفيلم مل يكن هناك ما يفوق الواقع كثريًا واحلقيقة ان كالمك بالن�صبة 

اإىل  مهنة  من  تنظيمه  وكيفية  الفيلم  يف  عليه  نعمل  الذي  يربزامل�صمون،  لأنه  مهمًا،  كالمًا،  يل 

اأخرى، كما اأن احلقيقة - اأي�صًا - اأن » �صمري بهزان « مدير ت�صوير حمرتف و على درجه عالية من 

اجلودة والكفاأة .

- وهنا، �صاألته :

- اأ�صتاذ » داود « ب�صراحة .. ما هي م�صاحة احلرية اخلال�صة، التي ترتكها لعمل مدير الت�صوير 

فى اأفالمك ؟ اأو مبعنى اآخر امل�صاحة البداعية التي ترتكها لعمل مدير الت�صوير؟

ويجيب:

- حرية مدير الت�صوير مفتوحة، متامًا، لكن مبا ل يوؤثر على الإطار العام للفيلم واأنا ب�صكل ما 

اأو باآخر، ل اأتدخل اأبدًا يف عمل مدير الت�صوير، فلي�س يل اأن اقول له افعل هذا اأو ل تفعل هذا، 

ولو كان عندي متطلبات خا�صه يف ا�صاءة امل�صهد فاأنني اأقول له هذا م�صبقًا ولكن يف البداية و 

اأي�صًا بعمله  اأقوم بعمل ودوراملخرج، فهو يقوم  النهاية الت�صوير، هو عمل مدير الت�صوير وكما 

واأن  اأن تعرب عن هذا  الإ�صاءه  فعلي  فيلم كوميدي  بعمل  مثاًل،  يقوم  كان  فلو  الت�صوير،  كمدير 

تكون ب�صيطة وخفيفة وليكون فيها ت�صاد وتباين وا�صح ما بني مثاًل الـ » هاى كى « و الـ » اللو كى« 

واحلقيقة اأين عندما اأقوم بكتابة اأى �صيناريو، فاأنا اأُ�صمنه الكثري و الكثري، من التفا�صيل، فتجد 

فيه تفا�صيل، يهتم بها املمثل - مثاًل - وهي يف احلقيقة، تفا�صيل عن ال�صخ�صية، وعندما يقراأها 

يقع، على  فهنا،  وبالتايل  الدقيقة،  امل�صهد وعنا�صره  روح  يفهم من خاللها  الت�صوير، فقد  مدير 

مدير الت�صوير فهم مكون ال�صيناريو وتف�صريه وحتويله اىل املعادل الب�صري املطلوب حتقيقه؛ كما 

يجب - اأي�صًا - اأن يكون ال�صيناريو مكتوبًا ب�صكل دقيق وحمرتف .

- واأ�صاأل :

- ا�صـتاذ » داود « ب�صـكل مبا�صر، هل تعترب اأن الإ�صاءة ال�صينمائية، هى اإحدى اأدواتك الفنية ؟ 

مبعنى اأدق، هل تعترب الإ�صاءة - ب�صكل ما اأو باآخر- و�صيلة من و�صائلك الإخراجية ؟

- ويجيب :

املو�صيقى  اأكرث من عن�صر مثل  اأنها مهمة، عندى،  بالن�صبة ىل، بل  الإ�صاءة، مهمة جدًا  - طبعًا 

بالفعل؛  مكتماًل  العمل  يكون  اأن  بعد  تنفيذها  يتم  فاملو�صيقى   - املثال  �صبيل  على   - الت�صويرية 

يخلق  فالفيلم،  التعبري-  لنا  جاز  اإن   - الفيلم  حلم  عنا�صر  من  ومكون  عن�صر  فهى  الإ�صاءة  اأما 

م�صاهمة  فالت�صوير  لذا  الت�صوير،  اأثناء  الفيلم  يتم جت�صيد  اآخر  اأو مبعنى  الت�صوير  مع عملية 

اأ�صا�صية يف عمل الفيلم اأما املو�صيقى، فمن املمكن اأن يكون هناك اأكرث من مو�صيقى جيدة ومنا�صبة 

للفيلم للفيلم الواحد !

ولكن ما يربط املو�صيقى الت�صويرية بالت�صوير ال�صينمائى، اأن كل منهما، يعمل على روح الفيلم و 

انا دائمًا ما اأعتمد - يف ا�صلوب عملي - على اأن ال�صيناريو هو م�صدر املعلومات، وحتقيق ال�صيناريو 
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ال�صينمائية  للغة  متناغم  ت�صافر  وخالل  من  ذلك  يتم  اأن  من  ولبد   ! الفيلم   - بب�صاطة   - هو 

بعنا�صرها املتعددة، فرنى ت�صويرًا جيدًا مع اآرت ديرك�صن متميز، كذلك متثيل ومونتاج و�صوت، 

فى وحدة اإبداعية، تتكامل فيما بينها. 

- واأ�صاأل :

- اأ�صتاذ » داود » لحظنا وجود م�صاهد مبدعة، من الناحية الإ�صائية يف فيلم » اأر�س اخلوف 

» على �صبيل املثال، مثل م�صهد �صرير العرو�س » هناء » تلك العرو�س، التي تزوجت بطل الفيلم 

خالل ليلة، دون اأن تعرفه ! وعلى الرغم من �صغر امل�صهد الذى ا�صتغرق لقطتني فقط على ال�صا�صه 

اإل اأنه كان فائق الدللت ! حدثنا كيف تعاون فكرك مع فكر مدير الت�صوير » �صمري بهزان « 

لإنتاج هذا امل�صهد، بهذه ال�صورة ؟

 - ويجيب :

- احلقيقة الف�صل الأكرب فى هذا امل�صهد - حتديدًا - ملهند�س الديكور » اأن�صى ابو �صيف » فمكان 

امل�صهد فى ال�صيناريو،  يقع  يف منطقة اجلمالية يف بيت، ذات   طراز خا�س وهو بيت قدمي وكان 

علينا اأن جنري م�صهد الدخله يف هذا البيت وهو لي�س بيت البطل » يحى املنقبادي« ولكن جزء 

من تاجراملخدرات »هدهد« 

وهنا �صنع مهند�س الديكور« اأن�صى اأبو �صيف » ال�صرير املوجود بامل�صهد ليكون مثل علبة » الأملاظ« 

اأن  يعني  ما  وهو  املعماري  طرازه  يف  القدمي  املنزل،  نوع  مع  يتفق  مبا  ال�صرير  نوع  اختيار  وكان 

الت�صوير لو كان يف فيال حديثة لكانت اإختيارات » اأن�صى اأبو �صيف « اإختلفت واحلقيقة اأنى مل 

اأقل ذلك ملهند�س الديكور وهو من اختار هذا ال�صكل الب�صري املوجود يف الفيلم، ثم اأتى«�صمري 

بهزان« واأكمل روعة ال�صورة باإبداعه ال�صكل الإ�صائى، الرائع، الذي راأيناه. 

- و�صاألت:

- اأ�صتاذ » داود « ما هو الفيلم، الذي ن�صتطيع اأن نقول اأنه كان الأ�صعب، فى م�صرية التعاون بينك 

وبني الأ�صتاذ » �صمري بهزان « هل هو » اأر�س الأحالم « هل هو » اأر�س اخلوف « اأم » مواطن وخمرب 

وحرامي « .

- ويجيب :

- احلقيقة اأن فيلم » مواطن وخمرب وحرامي« كان فيه �صعوبات خا�صة ومن قبله فيلم »اأر�س 

اخلوف « كان به نوع اآخر من ال�صعوبات فمثاًل من  �صعوبات » اأر�س اخلوف » عدم اإ�صتيعاب الإنتاج، 

ب�صكل جيد لنوع الفيلم، مما ولد الكثري من الظروف ال�صعبة واملعوقة، اأثناء القيام بالت�صوير.

اأي�صًا كانت هناك ظروف �صعبة - اأخرى - على كافة العاملني بالفيلم، مبا فيهم املنتج، حيث كان 

الفنان » اأحمد زكي « يف حالة غري طبيعية و مزاج �صيء، فقد كان بداخله غ�صب �صديد من فيلم 

�صابق، قد قام بت�صويره، قبل الدخول لت�صوير فيلم » اأر�س اخلوف « فكان ع�صبيًا، جدًا اأثناء 

الت�صوير، على الرغم من اأنى، ب�صكل �صخ�صى، مل اأتداخل معه اإطالقًا، يف خناق اأو خالف، لكنه 

كان  �صلكية  ل  مايكات  تركيب  فيها  يتم  كان  مرة  كل  يف  املثال  �صبيل  وعلى  اخلناقات  دائم  كان 

بي�صتبك مع فنى ال�صوت، وكانت معظم اخلناقات خناقات بال معنى، من النوع العبثى فقد كان 

بداخله موجة غ�صب كبرية، وكان بي�صتخرجها اأثناء الت�صوير! وهذا الغ�صب مل يكن له عالقة 

له بالفيلم !

بالفيلم  املمثلني، كانوا فرحني جدًا  باأن  القول   - لكن بالرغم من ذلك، ميكننى - ب�صورة عامة 

وفر  قد  الإنتاج،  باأن  القول  ميكننى  كما  الت�صوير؛  اأثناء  فيه،  املوجودة  الفنية،  باحلالة،  و 

الأ�صا�صيات، ب�صكل جيد جدًا.

اأن الفيلم كان  اأما يف فيلم » مواطن وخمرب وحرامي « فقد كان هناك حتدي من نوع اآخر وهو   

 - اأ�صابيع  اخلم�س  الت�صوير،  اأيام  جتاوزت  حيث  له،  املخ�ص�س  الوقت  وجتاوز   - ن�صبيًا  طوياًل- 

تقريبًا - ورغم ذلك، كنا نعمل ب�صرعة �صديدة وكان العمل حتت �صغط و يعترب هذا العمل، اأحد 

عملني، عملت فيهم، حتت �صغط �صديد، » مواطن و خمرب و حرامي « و فيلم » البحث عن �صيد 

الت�صوير، فقط كانت ال�صعوبة،  اأو تخ�س  العاملني  « ولكن مل يكن هناك م�صاكل تخ�س  مرزوق 

خا�صة بالظروف املحيطه بالتنفيذ فقط .

- و�صاألت :

الت�صوير،  مدير  هل  ت�صوير-  كمدير   - لك  بالن�صبه  الأف�صل  اأيهم  راأيك  يف   » داود   « اأ�صتاذ   -

القادرعلى حتقيق اجلمال املرئى؟ اأم مدير الت�صويرالأ�صرع من حيث التنفيذ، اأم مدير الت�صوير، 

الأكرث اإرتباطًا بافكارك وميولك الفكرية والفل�صفيه ؟

- ويجيب :

مدير  فى  اأ�صا�صية  �صفات  ىل،  بالن�صبة  هي  �صفات  من  ذكرته  ما  وكل   » طماع   « اأين  احلقيقه   -
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الناحية  الت�صويرالأف�صل من  دائما مدير  اأريد  فاأنا  بع�صها،  الإ�صتغناء عن  الت�صوير، ول ميكن 

اأي�صًا عن  اأتنازل  اإنتاجية، ول  له من ظروف  نتعر�س  ما  مع  املالئمة  الأ�صرع فى  واأي�صًا  الفنية 

م�صاألة التوائم الفكري - معي - والتفاهم الذي من خالله ي�صتطيع مدير الت�صوير تفهم وجهه 

نظري .

- وهنا، �صاألت:

- يف راأيك ما هي اأهم ال�صمات التي متيز مدير الت�صوير »�صمري بهزان « ؟

- واأجاب :

- على امل�صتوى املهني فـ » �صمري بهزان « مدير ت�صوير حمرتف للغاية، وعلى امل�صتوى الإبداعى، 

فهو يعترب فنانًا خالقًا، وامليزة الأكرب فيه، اأنه فنان، ل يقدم اأي تنازلت فنية، اأما على امل�صتوى 

ال�صخ�صى، فـ »�صمري بهزان » يتميز باأنه �صخ�صية هادئة ل تثري اأى �صخب اثناء التنفيذ، كما اأنه 

للغاية، فكم من  الت�صوير، هو تعاي�س جميل  املع�صر، والتعاي�س معه يف فرتات  �صخ�صية ح�صنت 

املرات، جمعتنا اأوقات طويلة من الت�صوير،ع�صنا فيها �صويًا، اأكرث مما نعي�س يف منازلنا وميكننا ان 

نلخ�س كل هذه ال�صفات فى اأن » �صمري بهزان « - حقيقة - اإن�صان جميل .

ويتحدث » نصر اهلل «
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ويتحدث » ن�سر اهلل «

) حديث خا�ض، اأجرى خ�سي�سًا لهذا الكتاب (

- لأفالم املخرج الكبري » ي�صرى ن�صر اهلل « موقعها املتميز، فى التجربة الفنية والإبداعية ملدير 

الت�صوير » �صمري بهزان « وال�صر فى ذلك هو منهج » ن�صر اهلل « الإبداعى، الذى اإختاره لنف�صه 

ولأفالمه !

فن�صر اهلل، باحث دائم عن التجديد؛ التجديد على كل م�صتوياته، �صواًء كان ذلك فى اإختيار 

املو�صوع اأو �صكل ال�صيناريو اأو حماولة اإكت�صاف و�صائط واأ�صاليب جديدة فى الطرح ال�صينمائى؛ 

حتى فى مردود اإدارته للممثل، جتد فارقًا وا�صحًا، يحدثه اإكت�صافه، ملناطق مده�صة من الإداء 

تخت�س  املمثل،  من  خا�صة  ن�صخة  اأمام  اأنك  النهاية  فى  ي�صعرك  مبا  الأدوات،  توظيف  واإعادة 

بن�صر اهلل، وحده دون �صواه !

اأجواء التجارب التى  اإ�صتجالء  - من هنا جاءت حتمية هذا احلوار، الذى �صاأحاول من خالله 

جمعت » ن�صر اهلل « بـ » بهزان « وكذلك الأطر الفنية والتقنية، التى اأحاطت بهذه التجارب، 

حتى خرجت اإىل النور .

وفى البداية �صاألت :

- اأ�صتاذ ي�صرى، كيف حدث التعارف بينك و بني مدير الت�صوير » �صمري بهزان « للمرة الأويل ؟

واأجاب :

الفيلم،  « حيث كان مدير ت�صوير  �صرقات �صيفية   « الأول  فيلمى  اأثناء ت�صوير  - كان ذلك فى 

هو مدير الت�صوير » رم�صي�س مرزوق « وكان » بهزان « هو م�صور الفيلم؛ كنت - فى ذلك الوقت 

اأي�صًا، رمبا كان  اأ�صتعني مبمثلني، حديثى العهد بال�صينما  - لاأزال حديث العهد واخلربة وكنت 

لبع�صهم - فقط - خربة م�صرحية �صابقة مثل » عبلة كامل «؛ املهم كان من بني املمثلني، ممثلة، 

كثريًا ماتن�صى احلوار، مما يرتتب عليه كرثة اإعادة ت�صوير اللقطات، واأثناء تلك الإعادات، اأدت 

تلك املمثلة احلوار ب�صكل �صحيح، ف�صحت على الفور )  Cut ( اإطبع !

وهنا تدخل » بهزان « وادعى اإرتكاب خطاأ ما فى الت�صوير، طالبًا الإعادة مرة اأخرى، وكان ذلك 

حتى ميكن تلك املمثلة من اإعادة ت�صوير اللقطة ب�صكل اأكرث جودة، مع رفع احلرج عنها !

وبالفعل فقد كانت الإعادة، اأف�صل كثريًا من اللقطة، التى كنت �صاأقبلها قبل ذلك !

فى هذا اليوم اأكت�صفت اأن » بهزان « مل يكن فقط م�صورًا رائعًا، بل اأي�صًا اإن�صانًا رائعًا، لديه اإلتزام 

م�صوؤول وولء مهنى للمخرج واملمثلني، ل يرتاجع عنه قط، كى يحقق اأف�صل نتيجة فنية ممكنة.

بعد ذلك عملنا �صويًا - مرة اأخرى - فى فيلم » مر�صيد�س « وكان - اأي�صًا - م�صور الفيلم؛ ولحظت 

اأنه ي�صبط اإطار ال�صورة، بنف�س اإح�صا�صى، واأي�صًا كان �صديد الأمانة يف تنفيذ مانتفق عليه من 

تكوين ال�صورة، مبعنى اأنه مل يكن مثل اآخرين يغريوا من �صبط الكادر دون الرجوع للمخرج، فى 

حماولة لتب�صيط العمل عليهم وجعله مريحًا !

لكن » �صمري « مل يكن من هذا النوع، بل كان دقيقًا للغاية، يظل يبحث عن احللول، حتى يحقق 

احلركة والإنتقال ال�صل�س من لقطة اإىل اأخرى، مهما كان ذلك �صعبًا !

احلقيقة اأن » بهزان « اإن�صان نادر بالفعل .

و�صاألت :

-  هل تعترب اأ�صلوب » �صمري بهزان« يف الإ�صاءة امتدادًا فنيًا ملدر�صة الأ�صتاذ » رم�صي�س مرزوق « ؟ 

واأجاب :

اأكرث - باإ�صلوب مدير الت�صوير الراحل » اأحمد خور�صيد « الذى قدم من  - ل .. هو يذكرنى - 

اأفالم الأبي�س والأ�صود لالألوان، وكان يتميز اأ�صلوبه بالتباين العاىل، املمزوج بالألوان امل�صبعة 

 ) Low key ( واأعتقد اأن » بهزان « مييل اإىل ذلك، فهو مييل للطبقة املنخف�صة فى الإ�صاءة

اأكرث مبا يتعار�س - من وجهة نظرى - مع مدر�صة »رم�صي�س مرزوق« مع ذلك فــ » بهزان « ل يفر�س 

اأ�صلوبه اخلا�س على الفيلم، بل ي�صع لكل فيلم اإ�صلوبًا جديدًا، خا�س به، وهو ماميكنك مالحظتة، 

بو�صوح من فيلم لفيلم معى، ف�صتجده خمتلفًا، يبحث - فى كل مرة - عن ماهية املو�صوع وما يجب 

اأن يرى منه؛ وفى اأفالم » بهزان« مع » داود عبد ال�صيد « جتد هذا - اأي�صًا - وتلمح متيزًا خا�صًا .

واأتذكر عندما ت�صدينا لفيلم » جنينة الأ�صماك » قراأ » بهزان « ال�صيناريو و�صاألنى عن كيفية 

اخلول ملعاجلة الفيلم، ورددت عليه قائاًل : اأنا عاوزك يا »�صمري « ت�صور ال�صلمة ! 
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اإ�صتثنائى  �صكل  وذو  ليلى  طابع  ذو  كان  الفيلم  لأن  كالمى،  مغزى   » �صمري   « الفوراأدرك  وعلى 

واحلقيقة اأن » �صمري « اأي�صًا كان عمله فى الفيلم بالغ الإ�صتثنائية .

وهنا، قلت :

- اأود اأن اأ�صاألك �صوؤاًل اإ�صرت�صاديًا .

- تف�صل .

-  ما هو حجم امل�صاحة التى ترتكها كمخرج للت�صوير و الإ�صاءة يف اأعمالك ؟

مبعنى ماهو حجم امل�صاحة الفنية و يف نف�س الوقت احلرية ! و اأي�صًا هل اأنت تعترب الت�صوير و 

الإ�صاءة اآداة م�صتقلة عنك، اأم هي اآداه من اأدواتك يف التعبري يعني من اأدوات الإرتكاز فى لغتك 

ال�صينمائية؟

وهنا اأجاب :

- الت�صوير والإ�صاءة اأدوات رئي�صية من اأدواتى ! وقبل البدء فى ت�صوير اأى فيلم اأعقد الكثري من 

اجلل�صات مع مدير الت�صوير للبحث عما نريده من ن�صيج لل�صورة فكما تعلم اأن هناك فارقًا كبريًا 

بني اأن ترى �صورة كلها با�صتيل واأن ترى اأخرى م�صبعة الألوان اأو عالية التباين ول مانع - بالطبع 

- من عقد بع�س التجارب من اأجل الو�صول ب�صكل نهائى لطبيعة ال�صورة املطلوبة للفيلم و�صبق 

واأن حتدثنا عن فيلم » جنينة الأ�صماك » وهو من الأفالم التى �صبقتها جتارب عدة لل�صورة!

اأتفق  ما  تقنيًا، وذلك من خـالل  امل�صهد  اإ�صاءة  فى  الت�صوير احلرية  ملدير  اأترك  فاأنا  وبالطبع 

عليه - �صابقًا - كنقطة تفاهم واإلتقاء؛ اأما تكوين الإطار فاأحتكم فيه ب�صكــل كامل، وبعد �صبط 

التقنى  النحو  على  لالإ�صاءة  الكاملة  الفر�صة  الت�صوير،  ملدير  اأترك  الكامريا،  وحركة  الإطار 

الذى يراه، وكم من مرات، �صرخ منى » بهزان « ونعتنى باجلنون، نظرًا لطلبى حركة كامريا معقدة 

! عندها كان » بهزان « ي�صرتط  احل�صول على املزيد من الوقت ! وكنت اأقول له خذ ما�صئت من 

الوقت ولكنى لن اأتنازل عن التنفيذ ! 

ودعنى اأحدثك عن جتربة مهمة جدًا - جمعتنى ببهزان - وهى جتربة فيلم املدينة.

- وهنا تدخلت وقلت :

والتكلفة  الإنتاجية  العقبات  فوق  بها  قفزت  مده�صة،  جتربة   « املدينة   « فيلم  كان  بالفعل   -

العالية للفيلم ال�صينمائى اخلام وقررت اأن ت�صتخدم التكنولوجيا الرقمية، التى كانت ل تزال 

فى طور �صق الطريق، وهى جتربة من نف�س نوع جتربتك الأوىل مع فيلم » �صرقات �صيفية « الذى 

هرعت فيها من اخلام ال�صينمائى الــ 35 ملم بتكاليفه الباهظة اإىل اأح�صان اخلام ال�صينمائى الــ 

16 ملم، فى �صبيل اإجناز الفيلم ! 

وهنا اأجاب :

- كانت كامريا �صغرية، كامريا ) ميني دي يف ( ومل نكن اأول من �صور بها، عامليًا، بل كنا - فقط 

- اأول من �صور بها فى م�صر؛ لأن » الدوجما » فى الدمنارك �صبقوا اإىل ذلك، واحلقيقة اأنى مل 

اأحب جودة ال�صورة لهذه الكامريا، كما اأن فكرة »الدوجما« هذه كانت مزعجة ىل، لأن الدمنارك 

! وهو  القيود  اأما نحن فلدينا مايكفى من  اأنف�صهم،  اإحتياجهم لفر�س قيود على  اأحرار لدرجة 

ماكان يطرح على �صوؤاًل ملحًا، طيب هعمل اإيه بالكامريا دى ؟!

حقًا من املمكن اأن اأ�صنع بها فيلمًا، قابل للعر�س فى ال�صينمات ولكن ال�صوؤال : ماهى جودة هذا 

الفيلم ؟!

ودعنا نتكلم ب�صكل تقنى اأكرث، فاأول �صىء كان علينا معرفته هو اأن هذه الكامريا تنتج �صورة يتوفر 

فيها قدر كبري من » عمق امليدان « هذه احلالة كى تنتجها فى كامريا ال�صينما 35 ملم، حتتاج اإىل 

كميات اإ�صاءة خرافية، لغلق فتحة العد�صة ومن ثم حتقيق هذا العمق ! وقد كانت هذه اخلا�صية 

اأحد الأ�صباب التى جعلتنى اأجلاأ لهذه الكامريا فى الت�صوير، حيث اأن فيلم » املدينة » به اجلريان 

يتج�ص�صون على بع�صهم البع�س وهو مايحتاج اإىل لقطات بها » عمق امليدان « دون و�صع كم اإ�صائى 

كبري ومرعب وخا�صة فى امل�صاهد الليلية ! واأي�صًا كان لدي الكثري من اللقطات، التى تتحرك فيها 

الكامريا من الداخلى اإىل اخلارجى وهى نوع من اللقطات، يحتاج اإىل توفر ح�صا�صية اأعلى ، وكان 

هذا اأي�صًا من العوامل التى رجحت اأي�صًا اإ�صتخدامنا لكامريا الـ » مينى دي فى « .

ولكن ظهرت م�صكلة تقنية اأخرى وهى اأن العمق الذى تقدمه لنا الكامريا هو عمق م�صطح، يغيب 

اهلل   « مرعى  �صالح   « الديكور  مهند�س  مع  جل�صت  وهنا   ! بامل�صتويات  الب�صرى  الإح�صا�س  عنه 

يرحمه و مدير الت�صوير » �صمري بهزان « و م�صممة الأزياء » ناهد ن�صر اهلل « واتفقنا اأن احلل 

 )  Dynamic saturation ( فى زيادة الت�صبع اللونى فى اليكور واملالب�س لإعطاء ال�صورة

وكان املق�صود هنا بذلك 

اأن منكن الألوان من �صناعة منظور ال�صورة مبا يخرجنا من حالة الت�صطيح، وهنا عمل » �صمري 

تلوين  كيفية  و  التباينات  بها  ليخترب  الت�صوير  قبل  التجارب  من  العديد  اإنتاج  على   » بهزان 

الإ�صاءة وكذلك ال�صكل الأمثل الذى �صي�صبط به ُمدخالت الكامريا، لتنتج �صكل ال�صخونة اللونية 

هناك  كانت  واأي�صًا  ملم؛   35 الـ  العر�س  ن�صخة  فى  ذلك  بعد  رائع،  ب�صكل  ظهر  وهوما  املطلوبة، 

م�صكلة مع املعمل - فى فرن�صا - فلم تكن تكنولوجيا النقل من الديجتال اإىل الفيلم ال�صينمائى 

بالتقدم املوجود حاليًا، و كانت التكنولوجيا املتوفرة - وقتها - هو عمل الت�صحيح اللونى على 

الفيديو، ثم عمل )Scan( للفيديو ) Frame by Frame ( وطبع ذلك على النيجاتيف، وهو 

ما اأ�صعرنى باإحباط �صديد، عندما راأيت النتيجة !
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فعدت وقلت لهم اأن النتيجة ل تتفق اإطالقًا مع اأجريناه من ت�صحيح ! فردوا اأن هناك اإختالف، 

طبيعى، بني �صورة الفيديو و�صورة الفيلم ! فرددت عليهم - مرة اأخرى - وطلبت ت�صحيح الفيلم 

فى  معروفة  طريقة  وهى   » الأنكو�س   « بطريقة  متامًا،  ملم   35 الـ  الفيلم  مثل  بلقطة،  لقطة 

الت�صحيح اللونى ال�صينمائى، يتم خاللها اإحداث قطع جانبى فى كل لقطة لتنبيه اآلة طباعة 

الأفالم مبكان تغيري فالتر الت�صحيح اللونى للقطة لقطة؛ هنا عقد رجال املعمل اإجتماعًا، اأ�صفر 

بعد ذلك عن رحلة م�صنية فى عمل الت�صحيح لكل لقطات الفيلم ب�صكل منف�صل وهو مااأدى بعد 

ذلك اإىل نتيجة مذهلة، وملا عر�س الفيلم فى » لوكارنو » على �صا�صة �صخمة، ت�صبه �صا�صة » الآى 

ماك�س » املعروفة عندنا، كانت النتيجة بديعة ! وكان الفيلم م�صدر �صعادة بالغة للمعمل، لدرجة 

اأنهم اأ�صتخدموه فى الدعاية لهم بعد ذلك !

- و�صاألت :

الت�صوير ب�صفة عامة وماهى  « مع مدير  » ي�صرى ن�صراهلل  اآليات تعامل  اأتعرف على  اأن  اأريد   -

نقطة الإنطالق لهذه الآليات ؟

- واأجاب :

- اأهم �صىء بالن�صبة ىل ال�صيناريو ! ومهم جدًا اأن ياأخذ مدير الت�صوير فر�صته الكافية للقراءة؛ 

معه،  فيها  واأتناق�س  اأعر�صها عليه  اأن  لل�صورة، فالبد  ت�صكيلية  بيكون عندى مرجعيات  اأحيانًا 

فمثاًل فى فيلم » �صرقات �صيفية «كانت ىل مرجعية خا�صة من اأعمال ر�صام فرن�صى، �صاذج، اأ�صمه 

» هرني رو�صو« وفى فيلم » باب ال�صم�س « بجزئيه، كان » �صمري بهزان « هو مدير الت�صوير واتفقنا 

اأن هناك اأ�صلوب خمتلف، �صنتناول من خالله كل جزء على حدة؛ ففى اجلزء الأول اأتفقنا على 

طابع  وذو  قويًا  ملحميًا،  بطبعه  كان  اجلزء،  هذا  لأن  جدًا  خفيف   )  Fog filter  ( اإ�صتخدام 

رومان�صى، اأما اجلزء الثانى فاتفقنا اأن يتم التناول من من خالل التباين العاىل، جلعل ال�صورة، 

اأكرث ق�صوة، متا�صيًا مع اأحداث الفيلم .

اأما فى فيلم » اإحكى يا �صهرزاد « فقد كانت مرجعيتنا اأنا و» بهزان « اأفالم اخلم�صينات الهوليودية، 

واأق�صد هنا امليلودرامات الكبرية، التى ترى من خالل ال�صورة امل�صبعة، وهذا بالطبع لأن » اإحكى 

يا �صهرزاد « كان ميلودارمى جدًا !

وفى فيلم » بعد املوقعة « قلت لـ » بهزان « اأن اأهم �صىء بالن�صبة ىل، هو اإظهار التباين بني �صحراء 

» نزلة ال�صمان » واخل�صرة اخلا�صة بحى » الزمالك «.

 وهنا �صاألت :

- فى فيلم » بعد املوقعة « اأتبعت تكنيكًا جديدًا فى كتابة ال�صيناريو، فقد كان ال�صيناريو، يكتب 

ب�صكل - طازج - اأثناء الت�صوير وهو ما يعنى اأن الفيلم بداأ دون وجود �صيناريو كامل، يتم اإتخاذه 

كم�صدر رئي�صى للمعلومات، مبا يوؤطر للعمل الفنى والتقتنى ويحكمه، حدثنى كيف عملت مع » 

بهزان « من خالل هذه املعطيات ؟ 

واأجاب :

- املو�صوع بب�صاطة، اأننا كنا منلك اإطارًا عامًا �صنعمل عليه، هذا الإطار هو اأماكن الأحداث، يعنى 

» نزلة ال�صمان » واملنزل املوجود بها، وهنا اإنطلقنا من عمل املعاينات والتى مل تكن ىل ولـ » بهزان« 

فقط، بــل لكـل الإ�صطاف الأ�صا�صى، مبا 

فيهم مهند�س الديكور واملا�صين�صت، وكذلك بالطبع فنى الإ�صاءة امل�صاعد لـ» بهزان « وخالل هذه 

وهنا  لتالفيها؛  العدة  واأعددنا  �صتقابلنا  التى  امل�صكالت  على   - جدى  ب�صكل   - تعرفنا  املعاينات 

ب�صكل  ولكن  ال�صيناريو  وكذلك  احلدوتة  عندنا  كان  كذلك  للت�صوير،  موقعًا  الفيلم  لدى  اأ�صبح 

جمزاأ، مبعنى كنا نتفق على ت�صوير م�صهد معني فيكون مكتوبًا واملمثلني حافظينه و كذلك يكون 

الـ » ديكوباج » اخلا�س به موجودًا، وعند الإنتهاء من الت�صوير ننتظر ما يحدث فى ال�صارع من 

تطورات خا�صة بثورة يناير.

قلت :

- هذا تكنيك ي�صبه اإىل حد كبري التكنيك الت�صجيلى !

فرد :

اآه .. دا حقيقى، تكنيك ت�صجيلى ولكن فى فيلم روائى، بالإ�صافة اإىل وجود نا�س من » نزلة   -

فريف�صوه   - ما   - حوارًا  نعطيهم   - اأحيانًا   - وكنا  الفيلم،  فى  بالتمثيل  يقومون  كانوا   » ال�صمان 
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ويقولوااأنه غري حقيقى ! فنطلب منهم ذكر احلقيقة التى يعرفوها ونكتبها كم�صاهد فى ال�صيناريو 

ثم نحولها اإىل » ديكوباج « كان ذلك بالطبع �صعبًا جدًا، لكنه - مع ذلك - كان لذيذًا وكان » �صمري 

بهزان « طرفًا فى كل ذلك، فقد كان موجودًا فى الربوفات ونظرًا لأن » الديكوباج « عندى يكون 

دقيقًا، فاأنا اأحر�س على توزيعه على كل العاملني دون اأ�صتثناء، وعلى راأ�صهم بالطبع » بهزان « .

قلت :

�سينما  تنحاز  �صىء  فالأى  ما،  ل�صىء  منحازًا  يكون  واأن  لبد  يبدع،  كى  الفنان  اأن  ت�صورى  فى   -

»ي�صرى ن�صر اهلل « ؟

واأجاب :

- اأنا ل اأنحاز لأفكار، لكن اأنحاز للنا�س ! ولن اأدخل على امل�صاهدين يومًا ما واألقنهم اأفكارًا على 

لها،  امل�صادة  الأفـكار من خالل جدليتها مع الأفكار  اأن تطرح  لذا فالطبيعى   ! هيئة حما�صرات 

مبعنى دورى ك�صينمائى هو الطرح ولي�س اإتخاذ املواقف وعلى اإحرتام اإح�صا�س امل�صاهد، وامل�صافات 

التى ياأخذها بحرية من ال�صخ�صيات التى اأقدمها له .

�صاألت :

- �صاركك مدير الت�صوير » �صمري بهزان « فى فيلمك » املاء واخل�صرة والوجه احل�صن « وكان للفيلم 

طباعًا لونيًا خا�صًا، حدثنا عن دواعى ذلك .

واأجاب :

- فى فيلم » املاء واخل�صرة والوجه احل�صن « كنت اأبحث عن البهجة، لذا فاتفقت مع » بهزان « اأن 

تكون مرجعيتنا اللونية فى ذلك، هى الأفالم الهندية !  

وبنينا ذلك، بعد عمل املعاينة فى مدينة » بلقا�س « و امل�صى يف ال�صوارع ، حيث راأينا مالب�س البنات 

وما بها من األوان حادة وم�صبعة، فكان الإتفاق مع » �صمري » على ذلك .

و�صاألت :

-  ت�صاركت مع »�صمري بهزان « يف جمموعة متباينة من الأفالم؛ كيف تري منطقة التاألق اخلا�صة 

به ؟ مبعنى اأخر ماهو القالب الفنى الذى يتاألق فيه » بهزان « ؟ هل يف امليلودراما ؟ هل يف الكوميديا 

؟ اأم فى ماذا بالتحديد ؟ 

واأجاب :

- » بهزان «  �صخ�صية مرنة جدًا، ت�صتطيع التنقل بحرفية و اقتدار من قالب اإىل اآخر ب�صهولة، 

يعني يقدر يعمل فيلم ملحمى مثل » باب ال�صم�س « فيه م�صاهد �صخمة جدًا، ملحمية جدا وفيه 

الأدوات  من  الكثري  ولديه  حقيقى  اإح�صا�س  ذات  �صخ�صية  �صمري«   « لأن  جدًا،  حميمية  م�صاهد 

الفنية التى متكنه من تنفيذ اأي عمل واأتوق اأن اأدخل معه فى جتربة جديدة مل نختربها بعد 

وهى جتربة تعتمد على التاأثريات الرقمية، لي�صت بالقطع خياًل علميًا ولكن �صىء من قبيل عمل 

الفي�صانات والزلزل وما اإىل ذلك .

وهنا قلت له :

- �صوؤايل الأخري لك، مبو�صوعية كيف ت�صف لنا قيمة �صمري بهزان كمدير ت�صوير. 

و�صاأل : 

- مبو�صوعية اإزاى ؟

فقلت :

- يعنى براأى - جمرد - خاِل من تاأثري العالقة الإن�صانية بينكما !

وهنا اأجاب :

- » �صمري بهزان « اأ�صتاذ يخرج عن مو�صات ال�صوق، رائع، اأ�صتاذ بتاع �صينما خارج املو�صة بتاعة 

نف�صه  لكنه ليحب�س  املو�صة،  ال�صوق وي�صاير  ما يوفره  اأن يفعل  ي�صتطيع  ال�صائدة، هو  ال�صينما 

بداخل تلك املو�صة، » �صمري « هو القوة للفيلم التى متد مبا�صرة روح الفيلم، ل ترى همه عمل 

ال�صورة ولكن همه اأن حتكى ال�صورة احلكاية .
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ويتحدث امُلضيف

ال�سوء هو لغة ال�سرد، ل�سينمائى حكاء،

اأ�سمه » مدير الت�سوير « .

» �سمري بهزان «
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ويتحدث املُ�سيف

) لقاء خا�ض مع ال�ستاذ » �سمري بهزان « (

- عزيزى القارىء :

اأما وقد اأو�صكت رحلتنا - املمتعة - فى �صينما » �صمري بهزان « على الإنتهاء، فقد حر�صت اأن يكون 

هذا اللقاء، هو حمطة الو�صول ومرفاأ الر�صو، فيه يكتمل الق�صيد ويت�صق البيان .

ولعلك عزيزى القارىء، اأ�صبحت الآن تتوق - مثلى - فى الإقرتاب من هذا الرجل، �صاحب، تلك 

الرحلة الفنية الرثية، لت�صتجلى ما يدور فى وعيه وتتعرف، ب�صكل مبا�صرعلى روؤيته احلقيقيه 

لعامله ومفرداته .

ح�صنًا ... هيا بنا ...

فى البداية �صاألت :

- اأ�صتاذ » �صمري « حدثنا عن بداية عالقتك بفن الت�صوير.

واأجاب :

اأنني خالل درا�صتي  اأتذكر  اأتذكر حتديدا كيف بداأت هذه العالقة و لكن  -  يف واقع الأمر ل 

الثانوية العامة، ح�صرت اأحد معار�س الت�صوير الفوتوغرايف، فاأعجبت مبا فيه من �صور و ت�صلل 

اأن  اإيل نف�صي الإعجاب بهذا الفن و قلت لنف�صي ان هذا جمال حماط باجلمال و رمبا ا�صتطيع 

اأوؤدي فيه و لكني ل اأ�صتطيع الإدعاء باأن الت�صوير، كان بالن�صبة يل هواية منذ ال�صغر، فلم يكن 

ل الت�صوير ول ال�صينما جماًل لأحالمى، بل كنت اأتوق اأن اأكون مهند�صًا، عندما اأكرب .

و�صاألت ) متعجبًا ( :

- هل هذا فقط كل ما يف الأمر ؟! ... معر�س ؟  

وهنا اأجاب :

- نعم ... فقد كان ذلك كافيًا جدًا لأن اأتخذ القرار- فيما بعد - لدرا�صة الت�صوير ب�صكل اأكادميي 

يف كلية الفنون التطبيقية و اأتخ�ص�س يف هذا املجال . 

�صاألت :

اأن تدير  التي ق�صيتها قبل  الرحلة  اأعمالك فوجئت بطول  « مبراجعة قائمة  » �صمري  اأ�صتاذ   -

ت�صوير فيلمك الأول !

طالت  فلماذا  فيلم  الأربعني  من  يقرب  فيما  كم�صور  و  م�صور  كم�صاعد  طويلة  ملدة  عملت  فقد   

الرحلة ؟ 

و اأجاب:

- احلقيقة اأنني اأم�صيت بالفعل وقتًا طوياًل يف العمل كم�صاعد م�صور، كنت خاللها اأحتني الفر�صة 

يف التحول اإيل م�صور و ب�صراحة مل تكن مهنة م�صاعد امل�صور باملهنة املحببة اإيل نف�صي، لكنها 

كنت  فقد   - لذا   - املهنة  هذه  يف  الطبيعي  الت�صل�صل  اإيل  امل�صي  يف  ال�صحيح  الطريق  كانت  رمبا 

اأمار�صها علي فرتات مبتعدة حماوًل التغلب علي عدم حبي لها ..  �صاهم اأي�صًا » خجلي « يف عدم 

امل�صي �صريعًا، حيث كنت اأتعفف عن الإحلاح يف ذلك، كذلك كان مديري الت�صوير يف تلك الفرتة 

يحجم  مما  الت�صوير  مدير  عمل  يف  مهنيًا  مدمج  كعمل   )  Camera man ( يقومون بعمل الــ

اأي�صًا فى تاأخريالرحلة؛ هذا - بالطبع - مل يعد  الفر�صة لأي وجه جديد قادم، وهو ما�صاهم 

موجودًا يف وقتنا احلاىل، لكنها كانت هذه هى الظروف احلاكمة للوقت الذي بداأت فيه .

�صاألت :

- فى راأيك .. ماهى النقطة التى يجب على مدير الت�صوير الإنطالق منها، عند البدء فى عمله ؟

ما  بلورة  ثم  للفيلم  املكتوب  ال�صيناريو  من  الإنطالق  يتم  اأن  الأويل  مدار�س،  ثالثة   .. فهناك   

و  ال�صيناريو  جتاهل  هي  الثانية  املدر�صة  العمل؛  خمرج  مع  باملناق�صات  اأفكار  من  ال�صيناريو  يف 

الإنطالق ب�صكل مبا�صر من الروؤية اخلا�صة للمخرج جتاه العمل؛ اأما املدر�صة الثالثة فهي جتاهل 

روؤية املخرج و الإعتماد علي الإنطالق من ال�صيناريو يف تكوين روؤية ذاتية ملو�صوع الفيلم ب�صكل 

م�صتقل !  

و اأجاب :

- نقطة الإنطالق بالن�صبة يل، تبداأ من القراءة اجليدة لل�صيناريو؛ هذه القراءة تطلق فى ذهنى 

العديد من ال�صور والرتكيبات الب�صرية وتربطها بحالة ال�صرد الدرامى، ثم  اأقوم بعد ذلك يف 

مرحلة التح�صري، باإجراء مناق�صات متعددة مع املخرج، حتي اأمتم بع�س التفا�صيل ملا ا�صتقر فى 

ذهنى و اأجيب علي بع�س ت�صاوؤلتي اخلا�صة اخلا�صة بالتنفيذ النهائي،  لكن يظل ال�صيناريو و ما 

يقدمه يل من �صورة، هو ال�صرارة الأويل التي من خاللها اتخذ قراراتي الفنية؛ و اأقر باأين كنت 
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حمظوظًا  - فنيًا - بالبدء مع جمموعة من املخرجني اجليدين، ممن لهم تفكري وا�صح و قدرة 

علي �صياغة اخلطوط الدرامية لأفالمهم، ب�صكل قوي وهو ما �صاهم ب�صكل مبا�صر يف مزج روؤيتي 

الب�صرية لأفالمى مع روؤاهم و اخلروج باملجمل النهائى لذلك ب�صكل فعال على ال�صا�صة .

�صاألت :

كنف  يف  املهنية  جتربتك  من  كبريًا  جزًء  ق�صيت  خم�صرم،  ت�صوير  مدير  اأنت  �صمري«   « اأ�صتاذ   -

ال�صريط ال�صينمائي اخلام، ثم اأتت التكنولوجيا الرقمية و اأعادت ترتيب املعطيات الفنية للعمل 

ال�صينمائي ككل؛ رغم ذلك مل تتوقف و وا�صلت العمل بنجاح يف ظلها ،بل ووظفتها ب�صكل مده�س 

التقنية  لك  وفرتها  التي  الإبداعية اجلديدة  املفردات  ما هي  راأيك  ... يف  الفنية  اأعمالك  يف 

الرقمية و هل ل زالت حتي الآن علي ولئك للفيلم ال�صينمائي اخلام اأم وجدت يف التكنولوجيا 

الرقمية عاملًا جديدًا رحبًا، يحقق لك كل ما كنت تتمناه من املفردات الإبداعية ؟

واأجاب :

يف  التكنولوجي  التطور  ب�صرورة  مقتنع  فاأنا   - الآن   - اخلام  للفيلم  الولء  اأدعي  اأن  ميكن  ل   -

امل�صاعدة،  الو�صائل  من  بالكثري  لنا  اأتت  قد  الرقمية  التكنولوجيا  اأن  للحق  و  ال�صينما  �صناعة 

التي تعاونك يف الإبداع فالتكنولوجيا الرقمية حتقق لك �صهولة التنفيذ - ب�صكل مده�س - و 

لكنها تظل فى النهاية، جمرد عامل م�صاعد ل اأكرث و ب�صفة عامة فاأنا اأتعامل مع التكنولوجيا 

الرقمية بنف�س اأ�صلوب تعاملي مـع الفيلم اخلام . 

و هنا �صاألت :

- هل كان اأول لقاء بينك و بني التكنولوجيا الرقمية �صهاًل اأم �صعبًا ؟ 

و اأجاب علي الفور:

- ل كان �صعبًا ! ففي بداية اإ�صتخدام التكنولوجيا الرقمية كو�صيط جديد، كانت هناك فكرة 

اإنتاجية �صائدة باأن هذه التكنولوجيا ُخلقت للتوفري وهذا �صد قناعاتي و لكن كانت قناعاتي، 

باأن هذه التكنولوجيا قادمة حلل الكثري من امل�صاكل التقنية التي كانت متثل ق�صورًا يف الفيلم 

اأي�صًا و قد كان الفكر  اخلام، مثل احل�صا�صية املحدودة علي �صبيل املثال و حمدودية التجريب 

الإنتاجي ي�صتوعب التكنولوجيا الرقمية علي اأنها و�صيلة �صريعة لإنتاج ال�صورة و لكني ل اأري 

باأن مهنتى هى اإنتاج �صورة جمردة، بل اإنتاج �صورة ذات �صكل و بعد درامي، لذا فاإلتزامي باإنتاج 

�صورتي مل يتغري مع دخول التكنولوجيا الرقمية ولكن ما تغري هو اإدخال الكثري من التح�صينات 

للعمل . 

و هنا �صاألت :

- ب�صراحة هل اأ�صافت التكنولوجيا الرقمية بع�س التوتر اإيل عملك ؟ 

و هنا اأجاب ) متعجبًا ( :

- توتر ؟! 

فقلت مو�صحًا :

اأ�صرح لك الأمر .. ففي وجود ال�صريط ال�صينيمائي، كان مدير الت�صوير، هو ال�صخ�س  - دعني 

امل�صهد   ت�صوير  ب�صحة  قراره  كان  و  ت�صويره  مت  ملا  النهائي  الفني  ال�صكل  يدرك  الذي  الوحيد، 

من عدمه، اأمر فا�صل، يعتمد عليه املخرج فى اإتخاذ قراراته؛ وكان ذلك بالطبع ب�صبب �صعوبة 

اإل بعد عملية التحمي�س و الطبع و هو ما  ال�صينمائية،  احل�صول علي ال�صورة النهائية للقطة 

تبدل مع وجود التكنولوجيا الرقمية حيث اأ�صبحت ال�صورة - اآنية - ميكن جلميع العاملني اأن 

ي�صاهدوها ب�صكل فورى.

و هنا اأجاب :

- بالفعل كان قرار مدير الت�صوير، وب�صكل خا�س، الذي يعمل اأي�صا كم�صور يف فيلمه، هو القرار 

النهائي يف جودة اللقطة من عدمها و كان هذا يلقي بعبء كبري علي عاتق مدير الت�صوير لأن 

قراره مل يكن ُحكمًا - فقط - فيما يخ�صه من مفردات مهنية، بل كان يتجاوزذلك للحكم علي 

�صحة اآداء املمثل و التزاماته باحلركة و غري ذلك من املفردات الأخري؛ اأما يف الديجيتال فقد 

اأ�صبح الأمر �صهاًل لأن مدير الت�صوير ل يحكم �صوي علي مفردات عمله فقط و علي باقي الأق�صام 

الأخري مراجعة ما مت ت�صويره و احلكم علي جودة ما يخ�صها من عدمه ! وهو فى راأيى اخلا�س، 

يعد تطورًا اإيجابيًا، ل �صلبيًا !

و�صاألت :

- كانت جتربتك الفنية، فى فـيلم » اأحالم �صغـرية « جتربة قوية، تنبىء عن خربة وا�صعة ومتكن 

فنى رائع، مبا يجاوز كونها جتربتك الأوىل كمدير ت�صوير، فكيف كان هذا .

واأجاب :

- احلقيقة اأن بدايتى كمدير ت�صوير فى فيلم » اأحالم �صغرية « مل اأكن اأحلم منها، �صوى بتقدمي 

نف�صى ك�صخ�س قادر على اإنارة امل�صهد ال�صينمائى ب�صكل جيد؛ واأ�صدقك القول باأن اهتمامى الأول 

كان بالكامريا وبجودة ما ميكن اأن اأقدمه من خاللها، كما كان على اأن اأقدم عملى من خالل معيار 

التقييم الإنتاجى لأى مدير ت�صوير وهو اأن تقدم اأف�صل جودة ممكنة لل�صورة ولكن باأ�صرع وقت 

! كما اأن ال�صركة املنتجة للفيلم وهى �صركة يو�صف �صاهني، كانت قد و�صعت اإطارًا زمنيًا لتنفيذ 

الفيلم، ل يجب اأن نتجاوزه، فقمت ببذل اأق�صى طاقتى فى اإبراز عملى ولكن فى احلدود احلاكمة 

لذلك، وكان هناك اأمر ي�صغلنى - اأي�صًا - وهو كيفية تقدمي نف�صى ب�صكل م�صتقل عن مدر�صة مدير 

الـ  اأ�صمى به لفرتة طويلة، نظرًا لقيامى بدور  اأرتبط  « الذى  الت�صوير الكبري » رم�صي�س مرزوق 

)Camera man ( فى الكثري من اأفالمه .

وهنا قادتنى اإجابته اإىل �صوؤاله :

- ولكن هل ا�صتفدت - فنيًا - من عملك الطويل مع مدير الت�صوير» رم�صي�س مرزوق « ؟

واأجاب :

- مبداأيًا، فاأنا اأعترب » رم�صي�س مرزوق « هو اأ�صتاذ الت�صوير ال�صينمائى فى م�صر، وا�صتفدت منه 

جدًا، فيما يخ�س بتقدير الن�صب الإ�صائية، التى ُتعد العن�صر الأهم فى عمل اأى مدير ت�صوير 
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وهى اأي�صًا اأكرث ما يجيده » د . رم�صي�س « .

و�صاألت :

- فى راأيك، كيف تطورت ال�صورة فى الفيلم امل�صرى ؟

واأجاب :

- ال�صورة فى الفيلم امل�صرى، تغريت ب�صكل كبري عن ال�صورة الكال�صيكية القدمية وذلك ب�صبب 

دخول معطيات جديدة، غريت - بدورها - من فكر مدير الت�صوير واأهمها » الكليب « لأنه اأدخل 

لل�صورة ال�صينمائية،  �صكاًل يقرتب - اأكرث - من اإ�صاءة الإعالنات و حتول ذلك - مع الوقت - اإىل 

اإ�صلوب جديد، يتبعه اجليل اجلديد من مديرى الت�صوير ! ول يعنى كالمى هنا اإفتقار هذا اجليل 

للدراية اأو املوهبة ولكن بال�صك، فهم الأكرث تاأثرا مبعطيات » الكليب « كما قلت .

قلت :

الكال�صيكية  للقواعد  والإنكار  التن�صل  من  حالة  اجلدد،  الت�صوير  مديرى  فى  اأرى  ولكنى   -

لالإ�صاءة، وميلهم ل�صناعة �صورة اأنيقة وبراقة على ح�صاب ال�صورة الدرامية احلكاءة، املفل�صفة 

لل�صرد ال�صينمائى !

فرد :

الفكر  تغري  ب�صبب  كله  ذلك  لكن  كالمى،  �صحة  لك  مايثبت  هذا  ولكن   ! ذلك  فى  معك  اأتفق   -

الإ�صائى ملدير الت�صوير من جمال التعبري الدرامى اإىل جمال ال�صورة املجرد وميكنك اأن تعترب 

ذلك مبثابة مو�صة، مثل اأى مو�صة فنية اأخرى ! ورمبا يحدث تراجع مفاجىء عن هذه املو�صة، 

فرنى عودة ال�صورة مرة اأخرى اإىل قواعدها الكال�صيكية القدمية ولكن ب�صكل يكون اأكرث تطورًا 

عن ذى قبل .

�صاألت :

- عندما تقراأ �صيناريو لفيلم جديد، ما اأول مايلفت نظرك فيه ؟

واأجاب :

- ل يوجد �صيئًا حمددًا اأ�صتطيع اأن اأحدده لك، ولكن الأمر يتم باآلية ب�صيطة، اأن اأقراأ في�صتنبط 

ذهنى �صكل ال�صورة ! وهى م�صاألة فارقة عندى فى قبول الفيلم من عدمه، لأنى لن اأقبل فيلمًا 

ل اأجد فيه �صورة من الأ�صا�س ! ولكن اأحيانًا يحدث اإ�صتثناء، عندما تكون رغبتى فى العمل مع 

خمرج معني، طرفًا فى املو�صوع !

فهنا، اأكون على ثقة فى تركيبته الفنية و بقدرة ما �صيجمعنا من نقا�صات وحوارات فى الو�صول 

اإىل ما اأ�صبو اإليه من �صور ذهنية مل�صاهد الفيلم؛ رغم ذلك فاأنا ل�صت را�صيًا من الناحية الفنية، 

عما نفذته من اأفالم، معتمدًاعلى هذه الطريقة !

قلت :

- ب�صراحة، هل �صبق واأن تورطت فى اإدارة ت�صوير اأفالم تافهة اأو متدينة القيمة الفنية ؟

واأجاب :

- بالفعل حدث ذلك، ولكن كان ذلك - دائمًا - ب�صبب حالة اخلجل التى متنعنى فى اأوقات كثرية 

من الرف�س ! 

وكنت اأتبع اأحيانًا - حيلة ما - للفكاك مما ليعجبنى من الأفالم املعرو�صة على، وهى حيلة رفع 

الأجر ! لكن امل�صكلة اأن جهة الإنتاج كانت توافق على طلباتى فاأتورط ب�صكل نهائى فى الفيلم 

واأ�صطر للعمل .

وهنا �صاألت :

قوى  اإ�صائى  خط  �صناعة  فى  جتتهد  هل  الفنية،  القيمة  متدنى  فيلم  فى  التورط  حالة  فى   -

دراميًا ليكون م�صارًا موازيًا حلالة الفيلم، اأم تتما�صى مع الذوق العام املفرو�س عليك ؟

واأجاب :

اأفتقر  البداية  ! لأنى من  للمخرج  العام  الذوق  واأي�صًا  للفيلم  العام  الذوق  اأمتا�صى مع  - بالطبع 

للمعطيات التى جتعلنى اأبنى �صورة قوية واأهمها دعم املخرج لك كمدير ت�صوير، فاملخرج يجب 

للفيلم، وحني يفتقر  الفنية  الروؤية  واإن�صانيًا، كى ي�صر على حتقيق  اأن يكون �صخ�صًا قويًا فنيًا 

املخرج لذلك، ف�صتكون عملية خلق �صورة مبدعة، غاية فى ال�صعوبة، لأن الإبداع فى ال�صورة 

يحتاج اإىل زيادة الوقت والتكلفة وهى مواجهة اإنتاجية لبد واأن يكون املخرج طرفًا فيها . 

�صاألت :

- كيف ترى اجليل اجلديد من مديرى الت�صوير ال�صينمائى ؟

واأجاب :

الإعالنية  ال�صورة  �صيطرة  لأن  جدًا،  قليلة  به  التميز  ن�صبة  ولكن  وخالقًا  دار�صًا  جياًل  اأراه   -

الرباقة على ال�صورة ال�صينمائية - ال�صائدة الآن - ت�صنع ت�صابهًا وتطابق بني اأعمال هذا اجليل، 

ب�صكل ي�صعب من خالله متييز اأ�صلوب خا�س لأحد منهم، اإل فيما ندر!

وزمان، كان ميكننا اأن نفرق بني عمل مدير ت�صوير واآخر، لأن لكل منهم �صورته اخلا�صة، التى 

العزيز  » عبد  الأ�صتاذ  �صورة  فارق بني  املثال هناك  �صبيل  فعلى  الفنية،  ثقافته وقدراته  متيز 

فهمى « و�صورة الأ�صتاذ » اأحمد خور�صيد « كذلك » عبده ن�صر« و » وحيد فريد « فكل مدير ت�صوير 

منهم كان له مذاقه ومنطقته التى يجيد فيها وهو ما اأق�صده بالتمييز املفقود الآن؛ امل�صكلة اأي�صًا 

هى تعود عني امل�صاهد على هذا الذوق، حتى اأننى اأ�صتطيع القول باأنه اأ�صبح هو املف�صل لديه !

وبعيدًا عن ال�صينما والت�صوير، فاإن حالة غياب التميز، قد اأ�صبحت حالة فنية عامة، حتى فى 

اأ�صتخدمت لطم�س  ولكن  الإبداعى  لزيادة احليز  فالتكنولوجيا مل ت�صتخدم  والغناء،  املو�صيقى 

التميز بني الأ�صوات، حتى اأنك ل ت�صتطيع التفرقة بني �صوت غنائى واآخر !

قلت :

- لكنك ت�صتطيع اأن ت�صنع ذات ال�صكل الإعالنى الرباق لو اأردت ؟ األي�س كذلك ؟

واأجاب :

- بالطبع اأ�صتطيع ! لكن امل�صكلة لي�صت فى الإ�صتطاعة من عدمها، فاجليل اجلديد ي�صتطيع اأي�صًا 
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 وهنا �صاألت :

- فى فيلمك » اأر�س اخلوف « راأينا لقطة قريبة جدًا حلبة عرق، عالقة على خد » اأحمد زكى« فى 

تعبري عن اخلوف، اأثناء مواجهته ل�صخ�صية » ب�صيونى « الذى اأداها » خمل�س البحريى « ولحظت 

اأنك قد قمت بعمل معاجلة �صوئية ذات ن�صب خا�صة لإبراز وجت�صيم هذه احلبة من العرق !

 فكيف ياترى تقود ت�صل�صلك الإ�صائى من الكل اإىل اجلزء والعك�س، مبا يعنى من اللقطات الأكرث 

اإت�صاعًا حتى الأ�صيق والعك�س ؟

واأجاب :

اأبداأ باإ�صاءة الديكور  اأقيد نف�صى بقيد »الراكور« فى الإ�صاءة ! فكما قلت لك،  اأنا ل  - مبدئيًا 

القريبة،  اللقطات  اإىل  الت�صوير  فى  الو�صول  وعند  الذهنية،  �صورتى  ي�صاهى  تعبريى،  ب�صكل 

فاأننى اأتناولها اإ�صائيًا من منظور يحقق الدراما والقيمة اجلمالية فى ذات الوقت حتى ولو كان 

حقيقة  اإىل  تو�صلت  الطويلة  الفنية  جتربتى  خالل  ومن  بالراكور؛  الإلتزام  عن  خارجًا  ذلك 

امل�صاهد عن مالحقته  فاإن ذلك يوقف عني  ال�صينمائى عندما يكون م�صدريًا جميل،  الإطار  اأن 

بالقواعد ! وفى اإ�صاءة الديكور، ل األتزم ب�صرورة امل�صدرية ! بل ما األزم نف�صى به هو �صرورة 

التعبريية فى ال�صورة مبا ينقل احلالة والإيحاء؛ مبعنى اأكرث دقة، اأنا خادم خلياىل ل للقواعد 

املقيدة لالإبداع !

اأن ي�صنع �صورة متميزة باأفكار قوى ومتنوعة؛ امل�صكلة فى راأيى هى فى قناعاتك كفنان، فهذه 

القناعات هى ما حتكم �صكل الإ�صلوب لديك، واإذا اأ�صطررت ل�صنع ال�صورة الإعالنية الرباقة، 

ف�صيكون ذلك �صد قناعاتى وذوقى بالتاأكيد !

�صاألت :

- دعنا نتحدث - من ف�صلك - عن العن�صر الأهم فى مدر�صة » �صمري بهزان « الإ�صائية، هل هو 

وجه املمثل ؟ اأم الديكور اخلا�س بامل�صهد ؟

واأجاب على الفور :

- اأول ماي�صغل ذهنى هو الديكور بالطبع، وكيف اأجعله يخربنا باحلالة الدرامية للم�صهد، لذا 

فاأهتم باإ�صائته اأوًل، ثم بعد ذلك اأدر�س حركة املمثل و ما قد حتتاجه من متطلبات اإ�صائية، 

م�صافة على اإ�صاءة الديكور، مبعنى اآخر اأقوم بعمل » رتو�س « مبا يتنا�صب مع متغريات حركة 

الكامريا واملمثل، وهو ماي�صنع للم�صهد فى النهاية تكامله الإ�صائى .

اأو �صعبًا  اإذا ما واجهت ديكورًا �صخمًا  كما اأنى - عادة - ما اأقوم بعمل اإ�صاءة م�صبقة للديكور، 

بع�س ال�صىء، حيث اأقوم بت�صميم الإ�صاءة ب�صكل مبدئى، فى وقت غري وقت الت�صوير، من باب 

وبدون  ذهنى  فى  امل�صتقرة  الدرامية  احلالة  من  اأنطلق  بذلك،  اأقوم  وعندما  الوقت،  اإخت�صار 

باإ�صاءة  اأ�صنع  - هو كيف  الوقت  هـذا  - فى  ي�صغلنى  ما  فكل  املمثل،  اأو  الكامريا  معرفة حلركة 

لها  اأ�صعى  التى  له خ�صو�صيته وحالته،  اأن تكون  اأى مكان، مبعنى  للمكان، جتعله غري  �صخ�صية 

اأ�صعى اإىل املكان كثري الزوايا وامل�صتويات، لأنه يحقق ىل  منذ مرحلة املعاينات؛ ففى املعاينات 

ثراًء ت�صكيليًا خا�صًا، ميكن معاجلته، فيما بعد بالإ�صاءة فاأح�صل على ما اأريد من حالت درامية 

خمتلفة . 
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قلت :

- اأ�صتاذ » �صمري « واأنا اأختم حديثى معك، اأريد اأن اأعرف باإيجاز، ماذا تعنى الإ�صاءة بالن�صبة 

لك ؟

واأجاب :

- الإ�صاءة، هى اأنا ! هى وجودى فى �صورتى وهى اأداتى فى احلكى ! ... �صاأ�صاألك �صوؤاًل : ماهو 

دور كاتب ال�صيناريو فى الفيلم ؟

اأجبت :

- هو حكاء الفيلم !

فاأكمل  :

- اأنا اأي�صًا حكاء الفيلم ! الفارق بينى وبني كاتب ال�صيناريو - فقط - هو اأداة التعبري! 

**********************

خامتة :

وبعد ..

فعلى - عزيزى القارىء - اأن اأعرتف بروعة مامررت به من جتربة ، اأثناء تاأليفى لهذا الكتاب .

اأو الإنتهاء من كتاب تراجم جديد،  اإر�صاء �صهوة الباحث  اأبدًا - فى  وال�صر فى ذلك، مل يكن - 

يتحدث عن اأحد ال�صينمائيني الكبار !

بل - حقيقة الأمر- اأن ال�صر، كان فى متعة الإبحار وممار�صة رفقة ال�صفر مع مبدع لعامل �صينمائى، 

خمملى، مليىء بالع�صق والوجد، املُ�َصّيل نورًا وتعبريًا وخطابًا للوعى و الوجدان .

اأن عامل �صمري بهزان، كفنان �صورة - من اأ�صحاب املقام الرفيع - لهو عامل، بحق ي�صتحق اأن نتوقف 

الفن  دار�صى  لكل  واإبداعية،  حرفية  اأ�صرار  من  يكتنفه  مبا  البوح  و  والدرا�صة  بالفح�س  عنده 

ال�صابع ... ففيه �صنجد تناغمًا فريدًا بني منحة الإلهام و وعبقرية التنفيذ ... و�صنجد اي�صًا، 

ُيَبدى فنه عن متجيد ذاته ! و يحمل دائمًا فى جيبه - ذاك  اإخال�صًا وتوارى َخِجل، من فنان، 

املجاور للقلب - جواز �صفر جاهز التاأ�صريات الإبداعية واحلرفية ... حتى اإذا ما اأذن �صيناريو 

فيلم - ملهم - برحلة �صاحرة، جديدة، غنية بالعوامل وال�صخو�س، اأنطلق على الفور وا�صتاأنف، 

ال�صفر حمققًا وجوده كمواطن اأ�صلى فى تلك العوامل، باإنارتها، كى يراها النا�س .

- اأنه حقاً » �صمري بهزان « ... امل�صافرُ فى وجدانِ ال�صوء ...

حممد ال�صوربجى
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 قائمة باأعمال مدير الت�سوير » �سمري بهزان «

اأوًل : اأعمال كم�صاعد م�صور

1- جيو�س ال�صم�س - 1973 - فيلم - م�صور.

2- الر�صا�صة ل تزال يف جيبي - 1974 - فيلم - م�صور فى ت�صوير املعارك احلربية.

3- الأخوة الأعداء -  1974 - فيلم - م�صاعد امل�صور .

4- اأزواج طائ�صون - 1976 - فيلم - م�صاعد م�صور .

5- توحيدة - 1976 - فيلم - م�صاعد م�صور .

6- اأنا ل عاقلة ول جمنونة - 1976 - فيلم - م�صاعد م�صور .

7- �صونيا واملجنون - 1977 - فيلم - م�صاعد امل�صور .

8- ل تظلموا الن�صاء - 1980 - فيلم - م�صاعد م�صور .

9-  اأذكياء لكن اأغبياء - 1980 - فيلم - م�صاعد م�صور .

10- فتوة اجلبل - 1980 - فيلم - م�صاعد م�صور .

11- دند�س - 1981 - فيلم - م�صاعد م�صور .

12- من يطفئ النار - 1982 - فيلم - م�صاعد م�صور .

13- الدباح -1982 - فيلم - م�صاعد م�صور .

14- خم�صة باب - 1983 - فيلم - م�صاعد م�صور .

15- الذئاب - 1983 - فيلم - م�صاعد م�صور .

16- وداد الغازية - 1983 - فيلم - م�صاعد م�صور .

17- العربجي - 1983 - فيلم - م�صاعد م�صور .

18 - بناتنا يف اخلارج - 1984 - فيلم - م�صاعد م�صور .

19- فتوة النا�س الغالبة - 1984 - فيلم - م�صاعد م�صور .

20- مالئكة ال�صوارع - 1985 - فيلم - م�صاعد م�صور .

21- ع�صل احلب املر )دنيا اهلل( - 1985 - فيلم - م�صاعد م�صور .

22- التوت والنبوت - 1986 - فيلم - م�صاعد امل�صور .

23- الختالط ممنوع - 1986 - فيلم - م�صور .

24- بيت الكوامل - 1986 - فيلم - م�صاعد م�صور .

25- اأنغام - 1986 - فيلم - م�صاعد م�صور .

ثانيًا : اأعمال كم�صور .

26- اخلرتيت - 1987 - فيلم - م�صور .

27- اأنا - 1987 - فيلم - م�صور .

28 - نوارة والوح�س - 1987 - فيلم - م�صور .

29- �صرقات �صيفية 1988 - فيلم - م�صور .

30- املجنون - 1988 - فيلم - م�صور .

31 - طالع النخل - 1988 - فيلم - م�صور .

32- �صاحب العمارة - 1988 - فيلم - م�صور .

33- عري�س فى اليان�صيب - 1989 - فيلم - م�صور .

34- دقات على بابي - 1989 - فيلم - م�صور .

35- اإعدام قا�صي - 1990 - فيلم - م�صور .

36- ا�صكندرية كمان و كمان - 1990 - فيلم - م�صور .

37- القاهرة منورة باأهلها - 1991 - فيلم - مدير ت�صوير .

38- �صاوي�س ن�س الليل - 1991 - فيلم - م�صور .

39- القلب وما يع�صق - 1991 - فيلم - م�صور .

40- �صحاذون ونبالء - 1991 - فيلم - امل�صور .

41- كله بيلعب على كله - 1992 - فيلم - م�صور .

42- �صمارة الأمري - 1992 - فيلم - م�صور .

43- ليه يا بنف�صج - 1993 - فيلم - م�صور .

44- تووت تووت - 1993 - فيلم - م�صور .

 45- مر�صيد�س - 1993 - فيلم - م�صور .

48- حتقيق مع مواطنة -1993 - فيلم - ت�صوير .

49- فر�صان اآخر زمن - 1993 - فيلم - م�صور .

51- مر�صيد�س - 1993 - فيلم - م�صور .

ثالثًا : اأفالم كمدير ت�صوير .

52- اأحالم �صغرية - 1993 - فيلم - مدير الت�صوير .

53- اأر�س الأحالم - 1993 - فيلم - مدير الت�صوير

54- البحر بي�صحك ليه - 1995 - فيلم - مدير الت�صوير.

55- �صبيان وبنات - 1995 - فيلم - مدير ت�صوير 
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56- ميت فل -1996 - فيلم - مدير الت�صوير .

57- رومانتيكا - 1996 - فيلم - مدير الت�صوير .

58- القبطان - 1997 - فيلم - مدير الت�صوير .

59- جمرم مع مرتبة ال�صرف- 1998 - فيلم - مدير الت�صوير .

60- نور ونار- 1999 - فيلم - مدير الت�صوير .

61- �صروع فى قتل 2000 - فيلم - مدير الت�صوير .

62- الأبواب املغلقة - 2000 - فيلم – مدير الت�صوير .

63- رجل له ما�صى2000 - فيلم - مدير الت�صوير .

64- اأر�س اخلوف2000 - فيلم - مدير الت�صوير .

65- املدينة - 2000 - فيلم - م�صور .

66- كر�صى فى الكلوب -2001 - فيلم - مدير الت�صوير .

67- مواطن و خمرب و حرامي - 2001 - فيلم – مدير الت�صوير .

68- اأ�صرار البنات - 2001 - فيلم - مدير الت�صوير .

69- باب ال�صم�س: الرحيل - 2004 - فيلم - مدير الت�صوير .

70- حب البنات - 2004 - فيلم - مدير الت�صوير .

71- باب ال�صم�س: العودة - 2004 - فيلم - مدير الت�صوير .

72- ويجا - 2005 - فيلم - مدير الت�صوير .

73- اإنت عمري - 2005 - فيلم - مدير الت�صوير.

74- خيانة م�صروعة - 2006 - فيلم - مدير الت�صوير .

75- اأوقات فراغ - 2006 -  - فيلم - مدير ت�صوير .

76- احكي يا �صهرزاد - 2009 - فيلم - مدير الت�صوير .

77- كلمني �صكرًا - 2010 - فيلم - مدير الت�صوير .

78- بعد املوقعة - 2012 - فيلم - مدير الت�صوير .

79- على كف عفريت - 2012 - م�صل�صل - مدير الت�صوير.

80 - مكان يف الق�صر - 2014 - م�صل�صل - مدير الت�صوير .

81- ده�صة - 2014 - م�صل�صل - مدير ت�صوير .

82- ونو�س - 2016 - م�صل�صل - مدير الت�صوير .

81- املاء واخل�صرة والوجه احل�صن - 2016 - فيلم - مدير الت�صوير .

ألبوم الصور
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جمموعة �صور من كوالي�س فيلم

) املاء واخل�صرة والوجه احل�صن (
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التعريق مبوؤلف الكتاب

حممد حممد ال�صوربجى .

خمرج ومدير ت�صوير �صينمائى .

كاتب و�صيناري�صت وفنان ت�صكيلى .

تخرج فى املعهد العاىل لل�صينما - دفعة 1992 .

كتب واأخرج لل�صا�صة م�صل�صلني هما :

) عمر على ُعمرى ( و ) مع مراعاة فارق التوقيت (

له عدة اأعمال درامية بالإذاعة امل�صرية .

ع�صو نقابة ال�صينمائيني،  �صعبتى الت�صوير والإخراج .

ع�صو اجلمعية امل�صرية للكريكاتيري .

�صور واأخرج  العديد من الأفالم الت�صجيلية والوثائقية .

يعمل بالتليفزيون امل�صرى على درجة مدير عام .

املعاهد  من  عدد  فى   ، الإعالم  علوم  وكذلك  املرئى  والتوا�صل  ال�صينمائية  العلوم  فى  يحا�صر 

واجلامعات امل�صرية .


