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 مقالة بحثية 

الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن رؤية جديدة للهوية المصرية كما تظهر في العناصر الفنية  
تتبع الدراسة المنهج الوصفي في عرض عناصر فيلم   ". المومياء"لسينما شادي عبد السالم وخاصة فيلمه  

والطريقة التحليلية في الكشف عن مفهوم الهوية المصرية من خالل تحليل العناصر الفنية    "ياءالموم"
 . …الديكور، اإلضاءة، األلوان، الحوار  : في الفيلم

كشفت الدراسة أن شادي عبد السالم يرى أن نهضة حقيقية لمصر الحديثة في جميع جوانب الحياة ال  
 ن هويتهم وأعادوا تقييم تراثهم القديم واالستلهام منهيمكن أن تتحقق إال إذا اكتشف المصريو 

تظهر رؤية شادي للهوية المصرية بوضوح في المومياء، باعتبارها هوية قومية عربية تستمد نفسها من 
 . موروثها الفرعوني مع التأكيد على قيمة التعددية في الثقافة المصرية

االهتمام   بضرورة  الدراسة  توصي  هنا  الهوية ومن  عن  الكشف  شأنها  من  التي  السينمائية  باألعمال 
التي تعزز  المقاالت  العمل وكتابة  الندوات وورش  الحضاري وتقديم  التقدم  المصرية وإحيائها من أجل 

كما يوصى بعرض مثل هذه األعمال في المراكز   . مفهوم الهوية المصرية وتدعم قيم االنتماء للشباب
تقديم الثقافة المصرية لآلخر، مما يقدم صورة حضارية أوضح لمصر في الماضي  الثقافية المصرية بالخارج ل

 . والحاضر والمستقبل

 الهویة؛ المومياء؛ السينما؛ التعددية؛ شادي عبد السالم 
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 : المقدمة
فنحن نتحدث عن مجموعة من   ،عندما نتحدث عن الهوية المصرية

الطبقات الحضارية التي تراكمت فوق بعضها البعض وشكلت  
نتحدث   ، لنا في المحصلة النهائية تلك الهوية المصرية المتميزة

ثم اليونانية   حضارة المصرية القديمةعن طبقات حضارية تبدأ بال
تفاعلت هذه الطبقات    ،اإلسالميةوالرومانية ثم القبطية وأخيرًا  

من ال المصرية  الهوية  وتمكنت  البعض  بعضها  مع  حضارية 
عل  استيعابها وأضفت  من   ىجميعًا  سمة  حضارية  طبقة  كل 

ونس الذاتية  قامت الع  يطتسماتها  المصرية  الهوية  أن  قول 
بتمصير كل الطبقات الحضارية التي مرت عليها بحيث أخذت كل 

 . طبقة حضارية وافدة سمة مصرية خالصة
عمددال كثير من المخرجين  أوقددد تجلددت الهويددة المصددددددريددة في  

فقد    (1986  -1930)  "شددادي عبد السددالم"المصددرين ومن أهمهم 
يبحث عن التاريخ الغائب وعن الهوية    "شددادي عبد السددالم"ظل  

وتداريخ قددمداء   مصددددددري القدديموعن الجدذور وقدد أحدب التداريخ ال
وأراد أن يوظفه من أجل بث الهمة في روح الشدعب   ،المصدريين
وأراد أن يسددتخلص منه دورسددًا تفيد األجيال القادمة    ،المصددري

من خالل تعميق فكرة االنتمدداء لددديهم وربطهم بمدداضدددددديهم  
 . وحضارتهم وجذورهم

عموماً  السينمائية  السالم  شادي"وأعمال    ولألعمال    " عبد 
الهوية، ويعد فيلم    إظهار معالم هذه  فيأهمية كبرى    خصوصاً 

قدم    "المومياء" حيث  ذلك،  على  األمثلة  فيلم   " شادي"أبرز 
نموذجًا للهوية المصرية ويعد الفيلم الروائي الوحيد    "المومياء"
التراث    ىوقد تناول قضية الهوية المصرية والمحافظة عل  ،له

ؤكد من بداية الفيلم عن شخصية ي   أن   "شادي"وحرص    ،المصري
ل جملة المصري بأصوله الحقيقية وتاريخه الكبير من خالنسان  اإل

يا من   ،يا من تذهب سوف تعود"بها مقدمة الفيلم    استهل
 . "فالخلد لك  ،يا من تمضي سوف تبعث  ،تنام سوف تصحو 

 
 : مشكلة البحث 

والعشرين   الحادي  القرن  وبدايات  العشرين  القرن  في  ظهرت 
أعمال سينمائية متنوعة حاولت االستفادة من التراث من أجل  

المصرية،   بالسينما  خالل   وإعطائهااالرتقاء  من  محلية  هوية 
المصري التراث  من    . استخدام موضوعات وشخصيات مستوحاة 

في الوصول  وقد نبعت فكرة االستيحاء من التراث من الرغبة  
إلى عقول ووجدان المواطنين وتعديل الحاضر من خالل إحياء  

والوعي النقدي بالتراث هو أول خطوة   . التراث الشعبي القديم
 . على طريق تلمس هويتنا الثقافية الحقة

وتكمن مشكلة البحث في رصد وتحليل دور األعمال السينمائية  
ر العمل  في إظهار معالم هذه الهوية من خالل دراسة عناص

أعمال   في  التراث  من  المستوحاة  عبد  "السينمائي  شادي 
 المومياء)"ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية    "السالم

 (. نموذجاً   "
 

 : هدف البحث 
الكشف عن رؤية جديدة لتأكيد الهوية المصرية كما تتبدى في 

الفنية في سينما   وبخاصة فيلم    "شادي عبد السالم"العناصر 
 ". المومياء"

الهوية  إبراز  في  السينمائي  العمل  عناصر  دور  عن  الكشف 
   (. نموذجاً   "المومياء)"  "شادي عبد السالم "المصرية عند  

 
 : أهمية البحث 

دور األعمال السينمائية والعناصر    إيضاحتكمن أهمية البحث في  
المصرية والهوية  التراث  على  الحفاظ  في  بها  ، الفنية 

المصرية  و الحضارة  ومن  التراثية  األشكال  من  االستفادة 
في   أجل   إنتاجالقديمة  من  بالتراث  مرتبطة  سينمائية  أعمال 

 . هوية محلية  وإكسابهاتطوير السينما المصرية  
 

 : منهج البحث 
 . "المومياء"دراسة لعناصر فيلم    : فيوص -
الفنية    : تحليلي - العناصر   " المومياء"فيلم    فيتحليل 

وكيفية  المصرية  الهوية  مفهوم  عن  والكشف 
 . تحقيقها من خالل هذه العناصر

 
 : حدود البحث 

شادي "يتناول البحث جماليات الصورة السينمائية في فيلم  
د  1968عام    إنتاج)  "المومياء"الروائي    "عبد السالم م،  1969م 
اإلضاءة  الكادرات، والتكوين، والتشكيل، و  (: م1975ُعرض في  

 . ، والخط المستخدملونوال
 

   : الهوية 
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عن  وتعبيره  الشخص  مفهوم  لوصف  يستخدم  مصطلح  هو 
مع   وعالقته  كالهويةفرديته  الهوية   الجماعات  أو  الوطنية 

عن غيره   شيئاً فالهوية هي مجمل السمات التي تميز    . الثقافية
كل منها يحمل عدة   . مجموعة عن غيرهاعن غيره أو    أو شخصاً 

فالهوّية هي االنتماء للذات أو الجماعة؛ حيث    . عناصر في هويته
تظهر الصفات الخاّصة والفردّية للشخص أو الجماعة، وقد ترتبط 

الدين، أو اللغة، أو التراث، أو الثقافة، أو جميعها معًا، الهوّية ب
وهي من الحاجات النفسية لإلنسان التي ال يستطيع االستغناء  

بوجوده   للشعور  متغيرة  الهوية    وعناصر  .واستقاللّيتهعنها؛ 
يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة    ةديناميكيو

 (Paul James,2015)   أخرىوبعضها اآلخر في مرحلة  
اللغة العربية وردت لفظة الهوية بضم الهاء وكسر الواو    فيو

ضمير الغائب   (هو )ويقال _ وشد الياء للتعبير عن ماهية الشيء
للمثن ويقال  المذكر،  المذكر  (هما)  ىالمفرد  كما   (هم)وجمع 

المفرد للمؤنث   ( هن)  وللجمع  ( هما)ى  وللمثن  (هي)  يقال 
جعل   مركب  لفظ  اإلتحاد  م  اسماً والهوية  ومعناه  عرفاً بالالم 

أو واصطالحًا    . بالذات الشيء  حقيقة  بأنها  الهوية  عرفت 
أي ما يكون    . صفاته الجوهرية  ىالشخص المطلقة المشتملة عل 

دون   الشيءبه   من  إنسان  أي  هوية  معرفة  يمكن  وال  هو، 
 . الصفات التي تخصه دون سواه

 : الهوية الشخصية 
شخصاً    وجنسيته   تعرف  وصفاته  واسمه  بشكله 

تدل   (وطنية أو قومية)الهوية الجمعية    . وعمره وتاريخ ميالده
على ميزات مشتركة أساسية لمجموعة من البشر، تميزهم عن 

أفراد المجموعة يتشابهون بالميزات األساسية   . مجموعات أخرى
التي كونتهم كمجموعة، وربما يختلفون في عناصر أخرى لكنها  

 مثالً   المصريفما يجمع الشعب    .. على كونهم مجموعةال تؤثر  
هو وجودهم في وطن واحد ولهم تاريخ طويل مشترك، وفي 

دولة واحدة ومواطنة واحدة، كل هذا   العصر الحديث لهم أيضاً 
يختلفون فيما بينهم قد  رغم أنهم    متمايزاً   يجعل منهم شعباً 

هوية جمعية هي العناصر التي يمكنها بلورة  ،  أمور عديدة  في
األرض، اللغة،   : كثيرة، أهمها اشتراك الشعب أو المجموعة في

 ..التاريخ، الحضارة، الثقافة، الطموح وغيرها
 : الهوية الثقافية 

هي معرفدة وإدراك الدذات القوميدة ومكونداتهدا من قيم وأخالق  
وعادات وتقاليد ودين، وهي السددددمات والخصددددائص التي يتميز 

ن الشدددددعوب، وترتبط هذه السدددددمات  بها شدددددعب ما عن غيره م
بدالسددددددلوكيدات العدامدة لمجموا األفراد والعالقدات السدددددددائددة،  
هدددذه   تميز في مجموعهدددا  والتي  والثقدددافي  الفني  والمنتج 

 . الجماعة أو هذا المجتمع
 : الهوية المصرية 

، فنحن نتحدث عن مجموعة  الهوية المصرية  عندما نتحدث عن و
الحضارية   الطبقات  البعض    التيمن  بعضها  فوق  تراكمت 

لنا   المصرية   فيوشكلت  الهوية  تلك  النهائية  المحصلة 
ب تبدأ  حضارية  طبقات  عن  نتحدث  المصرية  المتميزة،  الحضارة 

  ،اإلسالمية  ثم اليونانية والرومانية ثم القبطية وأخيراً القديمة  
ما   بها  الحكمة    تلخصهوهو  خرج  راجع    "نيوبري"التي  أن  بعد 

مصر وثيقة من  "  : خصائص الطبقات الحضارية المصرية، حيث قال
، وفوق ذلك "هيرودوت "جلد رقيق، اإلنجيل مكتوب فيها فوق  

بوضوح  تقرأ  القديمة  الكتابة  تزال  ال  الجميع  وتحت  القرآن، 
 . "ءوجال
البعض، وتمكنت     بعضها  الحضارية مع  الطبقات  تفاعلت هذه 

وأضفت على كل طبقة    الهوية المصرية من استيعابها جميعاً 
حضارية سمة من سماتها الذاتية ونستطيع أن نقول إن الهوية 

مرت عليها   التي المصرية قامت بتمصير كل الطبقات الحضارية  
عماد  )  خالصةوافدة سمة مصرية    بحيث أخذت كل طبقة حضارية

   (. 2018جاد،  
 

ء  ا فيلم المومي   " عبد السالم   شادي "   أعمال   في الهوية المصرية  
 : موذجاً ن 

، وتخرج من 1930عام  اإلسكندريةفي  "شادي عبد السالم"ولد 
عام   بالقاهرة  الجميلة  الفنون  بكلية  العمارة  بدأ    . 1954قسم 

والمالبس   الديكور  لمصمم  مساعدًا  السينمائية  ولي "حياته 
هنري "و  "صالح أبو سيف"، ومساعدًا لإلخراج مع  "الدين سامح

، ثم عمل في تصميم الديكور والمالبس، بأسلوب خاص  "بركات
، (1961عنتر بن شداد،  )  : يميزه، في عدد من األفالم المصرية مثل

إسالماه،  ) الحامولي،  )،  (1962وا  وعبده  شفيقة )،  (1962ألمظ 
العدوية،  )،  (1963القبطية،   الدين، )،  (1963رابعة  صالح  الناصر 

الدهاء،  )،  (1963 ا)،  (1964أمير  السمان )،  (1964لقصرين،  بين 
والمالبس،   (. 1967والخريف،   الديكور  تصميم  في  أيضًا  عمل 

مثل أجنبية  أفالم  في  الفنية   (1966فرعون،  )  : واالستشارات 
، وسلسلة "جيرزي كافاليروفيتش"للمخرج والسياسي البولندي 
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التسجيلية   للبقاء،  )الحلقات  اإلنسان  كتبها   (1967صراا  التي 
يعد    . "روسيللينيروبرتو  "يون اإليطالي المخرج  وأنتجها للتليفز

هو الفيلم الروائي الطويل    (يوم أن تحصى السنين  : "المومياء")
، ويصنفه النقاد دائمًا كأفضل فيلم "لشادي عبد السالم"الوحيد  

والعربية المصرية  السينما  تاريخ  في   "شادي"توفي    . في 
عام   الروائي1986القاهرة  يتحقق مشروعه  أن  قبل  الطويل    ، 

الكبير  .. أخناتون)الثاني   البيت  داود،)  (مأساة  الغني  ، 1997عبد 
  : أفالم روائية وتسجيلية، هي  7قام بصنع    (244

يوم أن تحصى السنين،   .. "المومياء")الروائي الطويل   -
 ، (1975، ُعرض في  1969إنتاج  

القصير   - الفصيح،  )الروائي  بردية (1970الفالح  عن   ،
 ، "شكاوى الفالح الفصيح"

النشاط  (1972،  "آفاق")التسجيلي   - مظاهر  عن   ،
   . الثقافي والفني في مصر المعاصرة

، عن عبور الجيش (1974،  " جيوش الشمس")التسجيلي   -
 ، 1973المصري في حرب أكتوبر  

 ، (1982،  "كرسي توت عنخ آمون الذهبي")التسجيلي   -
 ، (1984،  "األهرام وما قبلها")التسجيلي   -
عبد  ()1986،  "الثاني  رمسيس ")التسجيلي   - حسين 

 )     (85،1994القادر،  
السالم"بدأ   عبد  وعمل   "شادي  للديكور  مصممًا  الفنية  حياته 

الفني للمهندس  ثم   . م  1957عام   "واصف  رمسيس " مساعدًا 
،  انبعمل مساعدًا لإلخراج في عدة أفالم كان أغلبها لمخرجين أج

الفيلم  "شادي"شارك  فقد   من   "الفرعون   " البولندي في 
فيتش "إخراج في  "كافليرو  الحقيقية  البداية  نقطة  وهي 

 .مشواره
 .وإكسسواراتهكورات الفيلم وأزيائه  وقد شارك في إعداد دي

أندرو   "إخراج  "إسالماه  ا  و"كمساعد مخرج في فيلم    عمل أيضاً 
  روبرتو"للمخرج    "الحضارة   " اإليطالي  والفيلم .."مارتون

جوزيف  " للمخرج " كليوباترا " األمريكي والفيلم".. روسيلليني
 " مانكوفيتش

  :فالم القصيرة الهامة ومنهادم للسينما المصرية عددًا من األق
الفصيح" عن  م،1970  "الفالح  المأخوذ  الرائع  الفيلم 

باسم   البرديات إحدى  والمعروفة  القديمة  شكوى    "الفرعونية 

السيدالك    بجائزة  "الفالح الفصيح “فيلم  وقد فاز    ". الفالح الفصيح
 .في نفس العام فينسيا في

   : والهوية المصرية  " عبد السالم   شادي "
مجرد فن؛ فقد    "لدددددددددشددادي عبد السددالم"م يكن األمر بالنسددبة  ل

  كدان يحمدل عبر أعمدالده الفنيدة موقفدًا اجتمداعيدًا وفكريدًا محددداً 
قال عنه أحد  الحضدارة المصدرية القديمة  وهو الدعوة إلى إحياء  

أن نحيا الحضدارة المصدرية    أول ما عّلمنا  "شدادي"عّلمنا  ) : تالميذه
عداش فعاًل بينندا    ... امتدداد لهدا نحملهدا في داخلنداالقدديمدة، وأنندا  

كددأحددد الفراعنددة العظددام ولم يتخددل لحظددة في حيدداتدده عن هددذا  
 . (االعتقاد

 
 Mصورة شخصية لشادي عبد السالم      (1)شكل رقم  

asrawy.com 
أن قيام نهضدددددة   حضدددددارة المصدددددرية القديمةعاشدددددق ال  داعتق

د  حقيقيدة لمصددددددر الحدديثدة في كل دروب    الحيداة تتعدذر ما لم ُيع 
مؤمنًا    المصدددريون اكتشددداف وتقييم واسدددتلهام تراثهم القديم

بأن هذا   "بريسددددددتيد"  تمامًا بمقولة عالم المصددددددريات األمريكي
إلى الماضدي    ال يعود  اً الفنان إذ  التراث يمّثل فجر ضدمير البشدرية

لمجرد العودة    -نقداد السددددددينمدا   بداعتراف  -في عمدل فني مجرد  
الحددداضددددددر   المددداضددددددي وإنمدددا ليعبر عن وجهدددة نظره في  إلى 

 .والمستقبل
بين   الربط    في صعوبة  قاد يرون  نبعض ال  أن ن  معلى الرغم  و

السالم  شادي"دراسة   إنجلترا    "عبد  وروبية  األثقافته  وفي 
إليه    العودة  فيورغبته  بماضيه    واعتزازه   أوروبيًا؛وتكوينه  

القديمةالالحضارة    في   ممثالً  مريدي  "ن  أ  إال  مصرية 
على  )"النحاس حصلت  اإلسكندرية،  مواليد  من  النحاس  مريدي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة األمريكية، 
وعم كاليفورنيا،  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  لت  وحصلت 

قبل   هاملتون  جامعة  في  الدولية  للعالقات  مساعد  كأستاذ 
والنشر للكتابة  بقوله(. التفرغ  التناقض  هذا   " شادي"إن  "  : حل 

يعتقد أن إعادة االتصال بمصر القديمة يمّكننا في الوقت نفسه 
أوروبية   بدأت  التي  المعاصرة  بالحضارة  يربطنا  جسر  مّد  من 

حت عالمية، وإن جذور الحضارة األوروبية الحديثة ال تعود صبوأ
إلى اليونان وروما القديمة إنما إلى حوض البحر المتوسط الذي 

صي في  كبيرًا  دورًا  مصر  والعلمية   اغةلعبت  الفكرية  مالمحه 
إن إحياء الوعي بالتراث القديم يزيد من حجم األرضية    ". والدينية

الغرب وبين  بيننا  حجر    ... المشتركة  إرساء  في  ساهم  من  إن 
األساس له أولوية المشاركة في الحوار العالمي كشريك كامل 

 أحمد إبراهيم خضر، )  الحقوق وليس مجرد المراقبة واالستحسان
(www alukah.net   

ظل   السالم"لقد  عبد  وعن    "شادي  الغائب  التاريخ  عن  يبحث 
وتاريخ    .. القديمالمصري  الهوية وعن الجذور وقد أحب التاريخ  

وأراد أن يوظفه من أجل بعث الهمة في روح   .. قدماء المصريين
وأراد أن يستخلص منه دروسًا تفيد األجيال    .. الشعب المصري

وربطهم   لديهم  االنتماء  فكرة  تعميق  خالل  من  القادمة 
وجذورهم   وحضارتهم  كانبماضيهم  ثم   الروائي  فيلمه من 

 (م1975، ُعرض في  م1969م د  1968عام    إنتاج)  "المومياء"الكبير  
وهو الفيلم الذي تفخر به السينما العربية وحصل على العديد  

إنني أعمل بشكل متواصل، " هوعن  من الجوائز عن هذا العمل،
وإن لم أنجح في إيصال عملي إلى الشاشة، فيمكن له أن يصبح 

إن عملي حول التاريخ المفقود يظل   . كتابًا، أو محاضرات للتدريس
 ". مهما كان الشكل الُمستخدمعماًل يمكن إيصاله للناس،  

عبارات   لنا  تقدم  المفاتيح    " شادي"وربما  أحد  تلك، 
باقي   عن  تميزه  أسباب  فهم  في   سينمائيينالالمهمة 

العرب    "المومياء"إن    . المصريين النقاد  من  إجماا  محل  اليوم 
وهناك مديح دائم لجماليات الصورة   . بوصفه أهم وأجمل أفالمنا

وتصميم الكادرات  : "المومياء"في   والتشكيل،  والتكوين،   ،
واإلكسسوار يجعل    . المالبس  ما  أن  رأينا  في   "المومياء"لكن 

يستحق تلك المكانة هو شيء أكبر من جماليات الصورة، أكبر  
ولعل اهم ما   .من الشكل؛ شيء مستقر أقوى كثيرًا من العابر

إنما هو الوعي الكثيف والعميق بتاريخنا الحضاري،   "شادي"يميز  
وبعناصر القوة في حضارتنا، وهو وعي تم استخالصه عبر قراءات 

ينقطع ال  ومثابر  جاد  من    "فشادي"  . وبحث  فنان   مدرسةهو 
، الذي كان يطالب  "أندريه تاكوفسكي"المخرج الروسي الكبير  

دينية؛ نفسه في ممارسته للسينما بنفس شروط الممارسة ال
من إيمان بالقيم والمعاني التي يصنع أفالمه من أجلها، وصبر  
ومواظبة على العمل، وإخالص وتضحية لنوا السينما التي يؤمن 

 بها 
 : الواقعية التاريخية وزمن الفيلم 

المصريات  عالم  دونها  تاريخية  واقعة  عن  مأخوذ  الفيلم 
عام    فيكتاب المومياوات الملكية بدأت أحداثها    في  "ماسبيرو"

إعادة تكفين فراعنة    " آمون"قبل الميالد، حين قرر كهنة    1010
القبور   ناهبيتوابيت جيدة حفاظا عليها من    فيالدولة الحديثة  

 ". أتحابى    "سرية إلى مقبرة مهجورة لألميرة    فيونقلوها  
 في ن يعيشون  الذي  "عائلة عبد الرسول"اكتشف أفراد    1871  في

السرقات   مسلسل  واستأنفوا  المقبرة  مصر  لم   التيصعيد 
ب خالفات دبت  بتاريخ مصر، وبس  في  عاماً   3000  ريوقفها مرو
أفراد   الرسول"بين  عبد  سر  "أسرة  بإفشاء  أبنائها  أحد  قام   ،

 في  "محمد عبد الرسول"المقبرة وما تحتويه من كنوز، فأرشد  
إ  عدداً   1881يونيو    6 ومفتشيها  اآلثار  علماء  المقبرة من  لى 

تابوتاً   تحتويوتم اكتشاف خبيئة    السرية أربعين   ي تنتم  على 
و  في الحديثة  الدولة  لملوك  تلك  امعظمها  اكتشاف  عتبر 

مجدي )  عشرنهاية القرن التاسع    في   ي الخبيئة هو أهم حدث أثر
  (232،1994عبد الرحمن،  

السالم  شادي"حول   فيلم    "عبد  إلى  التاريخية  الواقعة  هذه 
، فخلق وحدة زمنية مركبة من عدة طبقات  1969  فيحديث أنتج  
نجد    تنتميتاريخية   مختلف،  زمن  إلى  منها  الزمن    أوالً كل 
عصر األسرات من   وتحديداً المصري القديم  زمن التاريخ    ،المرجعي

 تنتمي  الذيالثامنة عشر إلى الواحدة والعشرين، وهو الزمن  
ثانيا نجد زمن   . إليه المومياوات محل تاريخ أهل قبيلة الحريات

مصر قبل عام    : 1881تدور فيه أحداث الفيلم    الذيذلك    القص،
 ثالثاً   . عام  72سيدوم    بريطانيواحد من وقوعها تحت احتالل  

الفيلم النا1969  زمن صناعة  الدولة القومية  ، مصر   التيصرية، 
التاريخ من خالل    "عبد السالم  شادي"، التقط  1967هزتها هزيمة  

من الزمن   ثالث فترات زمنية تفصل كل منها عن األخرى طبقات
أمام   المشاهد  بجذورها    (أنا ) فوضع  تضرب  ماض   فيتاريخية 

والفيلم يضع المشاهد أمام تساؤل هام عن العالقة    . سحيق
يقول    التي البعض،  ببعضها  األزمنة  نورا"تربط هذه  أن   "بيير 
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ومنقوص لما لم يعد    إشكاليهو إعادة بناء لها طابع  "التاريخ  
السالم  شادي"يستدعيه    الذيفالتاريخ    ". موجوداً  ليس   "عبد 

  في وحدة متماسكة إنما يبدو كنتف أو شظايا أو جزيئات تائهة  
الذات   عن  البحث  رحلة  خالل  من  الفيلم  يسعى    التيالزمن 

   . إلى لم شتاتها  " ونيس"يخوضها  
ن تأسيس  لقد توقف الكثير من الدارسين عند تلك العالقة بي

كانت   هنا  ومن  الهوية،  ومفهوم  الحديثة  القومية  الدولة 
الدولة    ممثليالفيلم انتصارا لألفندية    في رأت    التيالقراءات  

و القبيلة  أهل  معسكر  الخبيئة   التيعلى  استخراج  بين  ربطت 
مصري القومية تستلهم ذاتها من ميراثها    (أنا )وإعادة اكتشاف  

 (. 2017سلمى مبارك،  )القديم
 "شادي"سينما    فيالنزعة الفرعونية    " إليوت كوال"يرى الناقد  

النصف األول من    فيبمثابة تعبير عن أنا قومية حديثة بزغت  
شخصيات "  : آخر تردداتها  "المومياء"القرن العشرين وكان فيلم  
سلبية   كانت  القديمة  زمناً   األدبيالتقليد    فيمصر  ،  األقدم 

  االستبدادي ساوى الفرعون بالحكم    الذي  (القرن التاسع عشر)
وبينما انتهى القرن التاسع عشر   .. والغزو وتدنيس المقدسات

القديمة   اآلثار  مكانة  عن  حقيقية  الثقافة    فيبازدواجية 
المصرية، إال أنه بحلول العقد الثالث من القرن العشرين، وبخاصة 

مقبرة   اكتشاف  آمون"بعد  عنخ  المثقفون "توت  تقبل   ،
رموزاً  الثالثينيات   العلمانيون  فترة  وكانت  القديمة  مصر  من 

العشرين  و القرن  من  للحركات   هياألربعينيات  الذروة  نقطة 
العتيق،   الماضياستخلصت اإللهام من    التيالسياسية واألدبية  

الحكيم"مسرح    في وشعر  "توفيق  وآخرين، "شوقيأحمد  "،   ،
و  "نجيب محفوظ"و  "الحكيم"روايات    فيو تماثيل   فيوآخرين 
محمد "، و"السيد  فيلط"مقاالت ومذكرات    في ، وأخيرا  "مختار"

ثقافة  فيو  ... "حسين هيكل انبثقت  الفترة  تجد    .. خالل هذه 
اليوت )القديمةرموز مصر    فيفيها دولة مصر العصرية أصولها  

   (7،2001كوال،  

 
   : واألسماء داللة العنوان  

شخصية اإلنسان المصري الذي يستعيد أصوله  أريد أن اعبر عن    "
جديد من  وينهض  إنتاجات    في  ."التاريخية  أعظم  من  واحد 

تتعامل الدراما مع االسم على    اإلطالقالسينما المصرية على  
رمًزا  فيصبح  لفظه،  تفوق  قيمة  تعطيه  الهوية،  محمل  أنه 
للكرامة والكبرياء، وأما إذا فقد البشري اسمه، فبهذا يكون قد 

دائم، فاالسم من  ف عناء  قد كينونته، ضاا ماضيه، وهام في 
وإذا  الخلود،  نحو  الوحيد  طريقهم  البعث،  إلى  القدماء  يعيد 
فقدوه، فلن تنادي اآللهة عليهم، ليصبحوا نسًيا منسًيا، فما 
أمام   المثول  من  أعاقه  أو  الحاضر،  تجاهله  إن  الماضي  قيمة 

 .المستقبل
دراما   تحركت  السالم"هكذا  عبد  في    "شادي  القيمة  تبث 

فعندما   فائقة،  تعبيرية  قدرة  بها  التحدث  وتعطي  األسماء، 
إني "عبارة  لشخصية أخرى  تقول شخصية من شخصيات الفيلم  

هذا الوعي   قيمة هذه األلفاظ ولو كان   ينع  "سًما لكاال أعرف  
إهانة   في  ترغب  األولى  الشخصية  أن  فنعرف  مباشر،  غير 
الشخصية الثانية، بأن تقلل من قيمتها، أو تنزعها تماًما منها، 
ثم تطردها من نطاق الرحمة والمحبة والرضا، شخصية ال تعرف  
أسًما للشخصية األخرى، أي أنها ال تعترف بها وال ترضى عن 

بأي صلة من صالت القرابة، مجرد  سلوكها، وتأبى أن تتصل بها  
عبارة بسيطة بسطت الطريق أمام معاني غنية، والسبب يكمن  
لتسكب   األلفاظ  أمام  المجال  ترك  قوي  درامي  بنيان  وراء 
معانيها ومشاعرها بمنتهى اإليجاز والفصاحة، دون الحاجة إلى  

 .السفسطة والثرثرة
كان في    لالسم  وإن  الغالية  عبد  "  "مومياء"مكانته  شادي 
فأولى بنا أن ننظر إلى اسم العمل ككل، الكلمات التي    "السالم

نت الفيلم ، لم يترك االسم  يوم أن تحصى السنين  : "المومياء"  عنوَّ
فقط،  المومياء  العبارة  لكلمة  أدخل  لتشاطرها    لكنه  األخرى 

نة  السنين  ..العنوَّ تحصى  أن  حيوات    "يوم  في  الفارق  اليوم 
الكثير من األشخاص، يوم ُيحمل التاريخ على أكتاف الحاضر ليخرج 
إلى المستقبل، إلى الخلود، لقد ُبعث القدماء حًقا للخلود، في 
السينما  نهايات  أروا  من  لواحد  المهيبة،  الفينال  سيمفونية 
على اإلطالق، فتسلل تلك العبارة على الشاشة ككلمة النهاية  

، إًذا  "نهض فلن تفنى، لقد نوديت باسمك، لقد ُبعثتإ"  قوىاأل
الممتدة في  السنين  تاريخ فسيح من  ي فيها  الليلة ُحصِّ تلك 

بعد   جديد،  من  فبعثوا  العظماء،  القدماء  إنقاذ    أن ماضي  تم 
، غير أن تلك الليلة  (ة ياألفند)العتيق من الجبل على يد    جثمانهم

عيش مصدر  بأكملها  قبيلة  فيها  البعث  فقدت  هذا  بسبب  ها 
قائًماً  كان  والذي  من    العظيم  الُحلي  سرقة  على  باألساس 

من أخذ خطوته   -ابن كبير القبيلة-  "ونيس"جثثهم، كما تمكن  
أال يحق   ! ، يوًما واحًدا غيرَّ ماض قاسيهالمصيرية في حياة قبيلت

https://elcinema.com/person/1085974
https://elcinema.com/work/1010832
https://elcinema.com/person/1085974
https://elcinema.com/person/1085974


  كلية التربية الفنية، جامعة حلوان 
1، العدد (20)والفنون، المجلد بحوث في التربية الفنية     

© 53    مصطفى عبد الحميد رميح ، (12)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد   1 : العدد  

 

، الذي استقر عليه "شادي"لهذا اليوم أن يكون عنوان حكاية  
  . "ونيس"أو    "دفنوا ثانية"سميه  تأخيًرا بعدما كان قد قرر أن  

 : االستهالليةدالالت اللوحة  
الوعي والفهم العميق  ويمكنندا أن نتدأمدل في ملمح من مالمح 

عبدد   شدددددددادي"لددى للتداريخ االجتمداعي، والحضددددددداري، والجمدالي 
من خالل تبين بعض دالالت اللوحة االسددتهاللية التي    "السددالم

  .، حتى قبدل نزول عنداوين البددايدة "الموميداء"فيلمده  يفتتح بهدا  
فعلى صددددددورة قنداا لتدابوت فداقدد إلحددى عينيده، ومنزوا عنده  

  يزينده، تظهر اللوحدة االسددددددتهالليدة التداليدة منالدذهدب الدذي  
 (: متون التوابيت)نصوص  

 َيا َمْن َتْذَهْب َسَتُعودْ 
 َيا َمْن َتَناُم َسْوَف َتْنَهْض 
ي َسْوَف ُتْبَعْث   َيا َمْن َتْمض 

 َفاْلَمْجُد َلْك  
ها َماء  َوُشُموخ  لسَّ  ل 
َها أَلرض  َوَعْرض   ل 
َها َحار  َوُعْمق  ْلب   ل 

 
اللوحة االستهاللية لفيلم المومياء   (2)شكل رقم  

Youtube.com 
 : تلخيص للحبكة 

لجداسددددددتون "بعدد اللوحدة االسددددددتهالليدة، يبددأ الفيلم بداجتمداا  
، مدير اآلثار المصدددرية، مع بعض علماء  (م1916-1846)  "ماسدددبيرو

  "أحمد أفندي كمال"المصددريات في المتحف المصددري، ومعهم  
لبحث موضدوا ظهور بعض    . ، أول عالم آثار مصدري(م1851-1923)

قطع اآلثار المصددددددرية المسددددددروقة، والتي تعود إلى األسددددددرة  
ن أن  الحادية والعشدرين، في أسدواق اآلثار العالمية، ويسدتنتجو 

أحمد  "ويتطوا    . لصوص اآلثار قد عثروا على مقابر لهذه األسرة
في موسدددم أجازة المتحف   (األقصدددر)بالذهاب إلى طيبة    "كمال

بالصدددديف، في محاولة للعثور على خيط قد يؤدي إلى كشددددف 
   . اللصوص

زعيم قبيلة    "سددليم"ثم ينتقل الفيلم إلى طيبة، ونشددهد جنازة  
التداجر  "اآلثدار المسددددددروقدة إلى    الحربدات؛ الدذي كدان يقوم ببيع

 " ونيس"بدإخبدار أبنداء أخيده؛    "شددددددقيق سددددددليم"ويقوم    ". أيوب
أي اآلثار التي أخفاها الكهنة  )وشدقيقه األكبر، عن سدر الخبيئة 

المصدريون القدماء عن أعين اللصدوص، بإعادة دفنها في أماكن  
   (138، 2017محمد الفقي، )  (سرية

 
م قبيلة الحُربات النسخة  زعي   "سليم"جنازة    (3)شكل رقم  

 مكتبة االسكندرية   "لفيلم المومياء"المرممه  

 
 Madamasr.com   "أيوب"بالتاجر    " ونيس"لقاء    (4)شكل رقم  

ويظدل    . يرفض األخ األكبر بيع الموتى، فيتم قتلده بدأمر من العم
مترددًا، غير قادر على حسم أمره، معانيًا من ثقل السر   "ونيس"

إلى طيبدة،   "أحمدد كمدال"األثنداء يصدددددددل   الدذي عرفده، وفي هدذه
ليتعاون مع الحرس الُمكلف بحماية المنطقة، بقيادة الضددددددابط  

ون جميعاً )  "البدوي بك" ، في محاولة لكشدددف (األفندية  : وُيسدددم 
 . اللصوص

https://elcinema.com/person/1085974
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ندداحيددة أخرى، يرفض   التي يجلبهددا  "زينددة"  إغواء  "ونيس"من  ؛ 
إلغواء شددباب القبيلة    (التاجر "أليوب"المسدداعد السددابق  )  "مراد"

مقدابدل قطع من اآلثدار المسددددددروقدة، ويرفض بيع الخبيئدة إلى  
عن سددددددر مقتدل أخيده،   "لونيس"  "مراد"يكشددددددف    . التداجر "أيوب"

  "أحمددد كمددال"إلى أفنددديددة القدداهرة، ويخبر    "ونيس"فيددذهددب  
  "البددوي بدك "و  "أحمدد كمدال"، يسددددددتخرج  وأخيراً   . بمكدان الخبيئدة

  (الفالحين )  "أهل الوادي"الخبيئة بمسدددددداعدة الجنود وبعض من 
إلى السدفينة، التي ترحل إلى    ويتم نقل الخبيئة  . الموثوق بهم

من أشددهر وأهم فراعين مصددر   40القاهرة وعلى متنها توابيت  
   . 21إلى األسرة    17في خمس أسرات؛ من األسرة  

 
 "زينة"إلغواء    "ونيس"مشهد رفض    (5)شكل رقم  

Elwatannews.com 
حين يسددددتدعي قصددددة خبيئة المومياوات، وحكاية    "شددددادي"إن 

وقبيلة الحربات، فإنه في الحقيقة ال يقدم    "عبد الرسول"أسرة  
لنا القصدة الواقعية تسدجيليًا كما حدثت بالفعل، بل يخوض نزااًل  

يدة، فيضدددددديف ويحدذف، ويبتددا  فنيدًا طوياًل مع الحكدايدة الواقع
جديدة، تضديف أبعادًا وجودية للقصدة،    وتخيالتخطوطًا درامية، 

أراد   التي  الكبرى  المعددداني  نقدددل  في  الفيلم  هددددف  وتحقق 
، باإلضدافة إلى  "شدادي"إن ما وصدل إلينا من أوراق    . إيصدالها لنا

شدددددهادات زمالئه وأصددددددقائه، تؤكد أنه عمل على السددددديناريو  
  1965من بدايات  )وصددل إلى شددكله النهائي  لفترة طويلة حتى  

، لددرجدة قيدامده بتعدديدل  (وقدت تصددددددوير الفيلم  1968إلى مدارس  
السددددددينداريو ثالث مرات، وعلى نحو يختلف اختالفدًا بيندًا في كدل  

،  (ُدفنوا مرة ثانية) : كان السدديناريو األول تسددجيليًا ُيسددمى  . مرة
بين  قصددددة حب  ثم أعاد كتابته في دراما كالسدددديكية تدور حول  

لى الشددكل  ، ثم اسددتقر أخيرًا ع"ونيس"ونيس وزينة، تحت اسددم  

ر به   إنه نفس األسلوب الذي كان    . "المومياء"النهائي الذي صوَّ
 . في عمله "تاركوفسكي"ينتهجه 

 : "شادي"المعاني التي قصدها  
يصارا فكرة   "المومياء"ح، وحتى من المشاهدة األولى، أن  يتض

تلك   واستلهام  حضارتنا،  في  القوة  لعناصر  واإلحياء  البعث 
العناصر التي صنعت األمجاد القديمة، من أجل الصحوة الجديدة  

أعبر عن شخصية "  : نفسه  " شادي"وبتعبيرات    . للوعي أن  أردت 
من  وينهض  التاريخية  أصوله  يستعيد  الذي  المصري  اإلنسان 

يخية التي أصر على تقديمها، هي وأتصور أن األفالم التار  . جديد
  . نوا من البحث التاريخي بلغة الكاميرا عن هموم وأشواق الحاضر 
أنا أرى الحياة في استمراريتها، وإذا أردت أن أرى ما يجري اليوم 
جيدًا، فال يمكن أن أعزل اليوم عن األمس، فما نحن فيه اليوم 

نية للفيلم  ، وسوف نقوم بتحليل العناصر الف"هو نتاج لتاريخنا
  ( 140،  2017محمد الفقي،  )المعاني؟لتأكيد هذه  

سيحدث بعد ذلك في    عما  ونبوءةإن لوحة البداية هي داللة  
كمال"  "المومياء"في    "األفندية"ومهمة    . الفيلم  "أحمد 

، -أي الجانب المتنور في الشخصية المصرية-  الضابط  "البدوي"و
يضعها على عاتقه هو   "شادي" هي نفس المهمة التي كان  

إن إنقاذ مومياوات األجداد، الفراعنة العظماء، ليس من   . شخصياً 
األحياء   بعث  إلعادة  وسيلة  ولكنه  األجداد،  إحياء  إعادة  أجل 

الضائعين القوة  . الهائمين  بعناصر  والوعي  المعرفة،  التي    إن 
والنهضة   البعث  لتحقيق  شرط  القدماء، هي  للمصريين  كانت 

 . ألحفادهم
وعلى نقيض الكتب الدينية والعلمية التي تبدأ بالتكوين وبداية  

والذي يمكن أن )موت اإلنسان    . بالموت  "المومياء"يبدأ  الخلق،  
الهيولي لفوضى  المكافئ  بوصفه  الروحي   (. نقرأه  الموت 

سالفه، والذي ينتزا لقمة عيشه ببيع  لإلنسان الجاهل بتاريخ أ
إن الفيلم يبدأ بالنهاية وليس   . جثث موتاه، وماضيه، وتاريخه

عملية البعث هي   إن  . وينتهي إلى البداية؛ أي البعث  . البداية
عملية خلق، تمامًا مثل االنفجار الكبير الذي يؤسس النظام من  

انين علم  فقبل االنفجار الكبير لم تكن هناك ال قو   . رحم الفوضى
وببداية حالة االنتظام واالستواء بعد االنفجار الكبير،    معرفة،وال  

والحياة   نعرفه،  كما  والزمان  نعرفه،  كما  المنتظم  الكون  يبدأ 
 . الذكية؛ أي الحضارة

 : االستهالليةأهمية اللوحة  
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االستهاللية   اللوحة  نبرة  على  يهيمن  الذي  المضارا  الفعل 
باعتبار أحداث الفيلم في الحاضر، وليس في ُيطالب الُمشاهد  

الماضي، بالرغم من أن أصل القصة تاريخي، أي وقعت في زمن 
  " شادي"د  وبسبب اإلرادة الواعية ل  . سابق بالمعنى الكرونولوجي

أي  الفيلم من  التكلم سيخلو  زمن  الفيلم في  زمن  جعل  في 
باك  للفالش  األمر  .. لقطات  فعل  فإن  النهاية،  لوحة  في   أما 

إن الوعي باالسم؛ أي   . يسمح لنا بافتراض التمني أيضاً   (انهض)
 . بالتاريخ والماضي واألسالف، هو شرط النهوض

 : اللوحة الختامية
ْنَهْض "  إ 

 َفَلْن َتْفَنى
يَت    باسمك َلَقْد ُنود 
ْثْت   َلَقْد ُبع 

ويبدو من الحرص على تشددددددكيل النص بدقة أن صددددددانع الفيلم  
حرف   فتشددكيل كل  . الشددديد والتركيز  ُيطالب الُمشدداهد باالنتباه

المقددمدة والخداتمدة يترك لدديندا االنطبداا برغبدة الفندان،    في لوحدة
وإرادته، في أن يحكم األمور إحكامًا واعيًا، وحرصه على تحقيق 

إن األمر مدددروس جيدددًا، وحسددددددددابددات    . أثرًا معينددًا في النفس
بدقة، والفكرة واضدحة جلية في   في الفيلم محسدوبة  "شدادي"

ولذلك فإن الفيلم يمسددك بالُمشدداهد مسددكة قوية منذ    . ذهنه
البداية، ثم يتقدم إلى األمام وقد سدددددديطرت عليه روح الوحدة  

 . والتماسك
ونحن نعرف بدالخبرة أن من طبيعدة فندان السددددددينمدا أنده دائمدًا مدا  

االفتتاحيات،  يسدددددعى ألن يكون في أفضدددددل حاالت الوعي في  
 . ألنه يكون تواقًا إلى التأثير، راغبًا في لفت نظر الُمشاهد

وشدددددددادي هنددا يفتتح الفيلم بنص مكتوب، بدالرغم من أنده قدد  
لكنه،    . يكون موضدددددع انتقاد من حزب التعبير الدرامي بالصدددددورة

وهو العليم باألهمية الروحية للنصدوص في الحضدارة الفرعونية  
غددايددة في اسددددددتخدددام وسدددددديلددة غير  ، يوفق لل(وكددذا العربيددة)

سدددينمائية للتعبير بأصدددالة عن فكرته، في فيلم هو األكثر رقيًا  
في تاريخ السدينما العربية من حيث جماليات الصدورة والتصدميم 

 . الفني، والتعبير التشكيلي عن المعاني الوجودية للدراما
 

 
 اللوحة الختامية لفيلم المومياء   (6)شكل رقم  

The night of counli facebook.com   
 

مجرد   تكن  لم  الفرعونية  الحضارة  في  المكتوبة  النصوص  إن 
النصوص األدبية، أو حتى  وسيلة للقراءة والكتابة، أو لتدوين  

لنقل   للمتوفي، لدرجة أن محو فقط  العون والمساعدة  قديم 
الميت،  لذكرى  محوًا  فقط  يمثل  ال  للشخص،  المكتوب  االسم 

والنص االستهاللي للفيلم يوحي   . األبديولكنه محو لوجوده  
وسرعان ما    . لنا بأنه يعمل كما لو كانت له هذه القوة نفسها

سيحتشد له باقي الفيلم بالصدى والتكرار، وعلى نحو يعزز قوة 
حذف   يستحيل  أنه  حتى  االفتتاحية،  في  االستهاللي  النص 
ر اللوحة االستهاللية والختامية من دون أن يفقد الفيلم الكثي

 . من معناه
يختار اللغة العربية الفصحى، عن قصد    "شادي"ومع ذلك فإن  

وتصميم، لكتابة النصين االستهاللي والختامي، ولم يختر مثاًل 
بالرغم    . اللغة الهيروغليفية، مع إرفاق ترجمة عربية مصاحبة لها

لكننا    . تأثيرًا أقوى من الناحية التسجيلية  من أنه لو فعل ألعطى
اهت أن  التسجيل،   "المومياء"في    "شادي"مام  نعلم  يكن  لم 

وتشهد على ذلك الفروق السردية الضخمة بين المادة الخام 
حادثة خبيئة األقصر  )، والمادة الخام للواقع  (السيناريو )للفيلم  

للغة العربية الفصحى    "شادي"إن اختيار    (. "أسرة عبد الرسول"و
ن االستهاللي ليعبر بها عن معاني الفيلم المتضمنة في النصي

والختامي، عالوة على اختياره لها، وليس اللهجة المصرية، لغة 
بأنه لم يكن من الذين  للحوار بين الشخصيات، يسمح لنا بالقول  

الحضارتين بين  بالطالق  القديمة    يؤمنون    والعربية المصرية 
ن تتحقق إال بتبني األولى، ونبذ ، وأن نهضة مصر لاإلسالمية
مشغواًل   . الثانية عاش  فنان  من  مستغربًا  ليس  موقف  وهو 

فنحن نعرف بالخبرة أن   . ومسكونًا بالفنون البصرية والتشكيلية
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بتكامل  فطريًا  يؤمنون  المصريين  التشكيليين  الفنانين  معظم 
  فمجال  . الحضارتين الفرعونية والعربية، ويحملون إجالاًل لالثنتين

عناصر   وأجمل  أقوى  على  الفنان  ف  ُيعرِّ التشكيلية  الفنون 
فما    . الحضارتين، فيعز عليه االنحياز، ويتوق فطريًا إلى التكامل

بالك وإن كانت الفطرة السليمة للفنان مدعومة بثقافة عميقة 
،  "لشادي"وفي السيرة الذاتية    . للتاريخ الحضاري والفني ألمته

لنا باالعتقاد بأنه كان فخورًا   وفي تصاميمه الفنية، ما يسمح
الحضاري   البعث  بأن  مؤمنًا  تكاملهما،  إلى  تواقًا  بالحضارتين، 
مصدرًا  يكون  أن  شأنه  من  الفرعونية،  الحضارة  قوة  ألسس 

 . للنهضة العربية الشاملة
 الكوفي؟   استخدام الخطحرص على    لماذا

اللوحتان االفتتاحية والختامية مكتوبتان بخط كالسيكي يغلفه  
واألجواء الموضوا  ويحترم  م   . الوقار،  ُمصمَّ المستخدم  والخط 

  : ألقدم الخطوط العربية وأجملهااعتمادًا على السمات الجمالية  
ولكي نحاول تفسير   . الخط الكوفي المصحفي على طراز المشق

في  الكوفي  الخط  بالفيلم،   اختيار  الهامين  الموضعين  هذين 
وداللة اإلرادة الواعية للفنان في هذا االختيار، نحتاج أواًل إلى 

 . إشارات سريعة إلى تاريخ الخط الكوفي وتطوره
بنوعين ُتكتب  البدء  في  العربية  الجزيرة  في  الخطوط    : كانت 

الكوفي)مبسوط هندسي   األرقى هو  ويتميز هذا (وتطوره   ،
والنوا اآلخر هو   . ة، والتربيع، والزوايا المستقيمةالنوا بالهندسي
اللين   والثلث، ثم   وتطوره )المقور  النسخ،  األرقى في خطوط 
   . ، وحروفه تميل إلى اللين، والميل، واالستدارة(إلخ  .. النستعليق

والكالم في أصول الخط الكوفي كثير ومتشعب، ولكن يمكن 
تابات المؤرخين تلخيص تطوره، وفقًا لألقوال الموثوقة في ك

ابن  "، و"علم الكتابة"في    "أبو حيان التوحيدي"  : ومنهم)العرب  
 خطط "، و"بلوغ األرب"في    "واأللوسي"،  "المقدمة"في    "خلدون

و"المقريزي األلباب"،  أولي  الصائغ"  "تحفة  ما  ("البن  وكذا   ،
القديمة  للنقوش  الحديثة  األجنبية  الكشوف  من  عليه  اطلعنا 

العربية المنطقة  الخط  في  كان  الكوفي  الخط  أصل  أن  إلى   ،
، المأخوذ عن الخط الحيري، عن النبطي،  ( "اليثربيالمكي  ")الحجازي  

عن الحميري، عن المسند، عن الفينيقي، المأخوذ عن خط طور سيناء؛ 
والعبرانية،  العربية،  األبجدية  أصل  أنه  اآلن  معلومًا  بات  والذي 

   . جديات األخرىوالبهلوية، والالتينية، والكثير من األب 
فهو أقدم من مدينة   . ولذا فإن الخط الكوفي أقدم من اسمه

 (. م639  / هد18)عام    "عمر بن الخطاب"الكوفة التي ُبنيت في عهد  

الكوفة مركزًا   أيام كانت  بالكوفي  درايًا وسياسيًا  إوقد ُسمي 
،  "علي بن أبي طالب" ، ومقرًا لخالفة اإلمام  للخالفة اإلسالمية

على  ويشجع  الكوفي،  بالخط  يكتب  نفسه  هو  كان  والذي 
ففي الكوفة بدأ    . "والحسين"  "الحسن"كتابته، وكذلك اإلمامين  

تدريجيًا، وأدخلت عليه التحسينات؛ ومنها    الترقيهذا الخط في  
بطلب    "أبو األسود الدؤلي"التنقيط والتشكيل الذي بدأ بإدخاله  

نصر  "بعه تلميذيه النابهين؛  ، ثم ت"علي بن أبي طالب"من اإلمام  
الليثي عاصم  و"بن  العدواني"،  يعمر  بن  الخط    . "يحي  وأصبح 

الكوفي هو المعتمد في تدوين القرآن، والحديث، ونسخ الكتب،  
الحكام   ورسائل  الدواوين،  وكتابات  والقصور،  المساجد،  وتزيين 

أنه حين حلت    . وتوقيعاتهم لدرجة  انتشر واشتهر،  أيضًا  الكوفة  ومن 
باللغة  ال  أهلها  بعض  واحتفظ  مثاًل،  مصر  في  القبطية  محل  عربية 

   . القبطية، كتبوها بالخط الكوفي
وأكثر مدا يعنيندا في تداريخ تطور الخط الكوفي هو أنده بلغ أوجه  

، والعصدر العباسدي  (م750-661  / هدددددددد 132-41)في العصدر األموي  
، وأصبح ينتشر مع انتشار الدولة  (م847-750/ هددددددد 232-132)األول  

إلى باقي األمصدددار، فيحل في الكتابة محل خطوطها القومية، 
 . معبرًا عن قوة الدولة العربية، وعن الشخصية العربية الجديدة

واستمر الخط الكوفي هو الخط األساس في الكتابة العربية،  
الفاطمي   العصر   تسع، ولم  (م1171-913/ هد567-300)حتى في 

اا أخرى من الخطوط إلى فرض أنو   (الشيعية)الدولة الفاطمية  
لتعبر عن شخصيتها الجديدة، وال حتى في المكاتبات الرسمية 

- 567)لكن األمر اختلف مع خلفائهم األيوبيين    . في دواوينها

محل -  (م1260-1171/ هد657 السني  المذهب  أعادوا  والذين 
، حيث شهد عصر الدولة األيوبية االعتناء بخط النسخ -الشيعي

الكوفي،   الخط  العربية  على حساب  البالد  ومحاولة نشره في 
الكوفية ظلت مع   . التي وقعت تحت سيطرتهم الخطوط  لكن 

ذلك تصارا رأسًا برأس الخطوط الرسمية في الدواوين، وظلت  
المساجد  وتزيين  الكتابة،  في  للخطاطين  المفضلة  هي 

ولم يحد من نموها وانتشارها إال االحتالل العثماني    . والقصور
-1299/ هد1341-698)حيث عملت الدولة العثمانية  للبلدان العربية،  

على    (حتى في الخطوط)على فرض شخصيتها الجديدة    (م1922
المجتمعات العربية، ففرضت الخطوط التي هي من أصل عثماني 

والقرمة) والياقوتي،  والرقعة،  والطغرا،  كما  (إلخ  .. الديواني،   ،
ومعظمها من أصل )شجعت أيضًا أنواا الخطوط اللينة األخرى  

والمراسالت    (فارسي الدواوين  في  السريعة  للكتابة  الصالحة 
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الحاجة إلى سرعة الكتابة، والربط أكثر )الرسمية التي تضخمت  
التمهل  إلى  يحتاج  الذي  الكوفي  عكس  على  الحروف،  بين 

الضربة القاضية للخط الكوفي    وكانت   (. واالعتناء والدقة والركوز
فيمن -في عملية نقل كبار أساتذته وأمهرهم إلى اآلستانة،  

اآلستانة لبناء  العرب  والصناا  والفنانين  الحرفيين  من  ،  -نقلوا 
هم  استخدامهم  وتم  جهودهم،  من  العربية  الكتابة  فُحرمت 
الجديدة،   العثمانية  الخطوط  تطوير  في  ليسهموا  أنفسهم 

 محمد طاهر)للينةوباقي الخطوط ا
 ( 1939الكردي،

حين يختار الخط الكوفي، يختار أول وأقدم خطوط    "شدددادي"إن 
  الكتابة العربية، وواجهة القوة في الحضدارة العربية، وسدفيرها
إلى العدالم، وال يختدار خطدًا من الخطوط التي طورهدا أو ابتكرها  
الدتدعدلديدق   كدخدطدوط  الدعدربدي؛  الدمدركدز  هدوامدش  عدلدى  الدفدنددداندون 
والنسددددتعليق والمكسددددر اإليرانية، أو خطوط الرقعة والديواني  

إن الخط الكوفي يحمل الرسدددددالة التي أرادها    . والطغرا التركية
الحضددارة العربية    ، كما حمل من قبل صددورة القوة في"شددادي"

 . في أوجها
حين يختددار الكتددابددة بددالخط    "شددددددددادي"ويجدددر بنددا أن نالحظ أن  

منددده   األرقى  النمط  يختدددار  من  )الكوفي،  أكثر  نوعدددًا    70وهو 
وليس الكوفي المزهر، أو  )، والصددددالح للكتابة العادية  (وشددددكالً 

المورق، أو المشدددددجر، أو المغربي، أو المعماري، أو المضدددددفور، 
غيرها من األشدددكال الصدددالحة للزخرفة وتزيين واجهات  مثاًل، أو 

بل يختار الكوفي المصددددحفي بأسددددلوب    (. المسدددداجد والقصددددور
  . الخط  والمشددق هو أحد أنواا األقالم التي ُيكتب بها)المشددق 

َق الخط   . جذب الشدددديء ليمتد ويطول  : ويعني في اللغة وَمشددددَ
ذكرندا بدالمخطوطدا   (. أي مددَّ حروفده ت  وهو نفس النمط الدذي يدُ

في العصددددددرين األموي والعباسددددددي األول؛ بعد اختراا التنقيط  
والمدهش، والذي يؤكد اإلرادة الواعية، والقصددية   . والتشدكيل

في اختياراته، هو إحجامه عن الفصدل ما بين الجمل في الفقرة  
بدالفصددددددلدة، أو الفصددددددلدة المنقوطدة، أو النقطدة، أو    : المكتوبدة

  . من عالمددات الترقيمالنقطتين، أو عالمددة التعجددب، أو غيرهددا  
ونحن نعلم أن عالمدات الترقيم قدد دخلدت الكتدابدة العربيدة بعدد  

م، في  1928عام    "محمد أفندي محفوظ"فوز الخطاط المصددددري  
مسدددددددابقدة بين الخطداطين، أقيمدت بنداًء على رغبدة ملدك مصددددددر  

، بغية إرشددداد القار   (م1936-1868)  "أحمد فؤاد األول"السدددابق  
لى غرار مدا هو معمول بده في الكتدابدات  العربي أثنداء القراءة، ع

الالتينيدة، وهو مدا عممتده وزارة المعدارف العموميدة المصددددددريدة  
هنا يهمل هذا التطور    "شددادي"إن   . م1930على مدارسددها عام  

في الكتددابددة، ويحددافظ على الخط الكوفي كمددا كددان    "الجددديددد"
 . ُيكتب في عصر القوة العربية، تأكيدًا للمعنى الذي أراده

 مصرية القديمةاالنسجام مع القيم الجمالية ال
إال أن تقتدي بالفنان   "لشدددادي"وتأبى الغريزة الفنية  

المصدددددري القديم في أسدددددلوبه الفني، حين كان يختار تصدددددوير  
موضددددددوعاته على نحو تكون معها في ريعان الصددددددحة والقوة  

فنحن نعلم أن أسددددس الفن المصددددري الفرعوني ظلت    . والجمال
 . من ثالثة آالف عام، محتفظة بأسدلوب أصديل ومميزثابتة ألكثر 

وقد كان النحات، مثاًل، يعتقد أن تمثال الشدددددخص هو مسدددددكن  
 . دائم لروحده، وعلى صددددددورة ذلدك التمثدال إنمدا ُيبعدث بعدد الموت
ولذلك حرص على نحت اإلنسددددان على الصددددورة التي يرغب في  

،  أي وهو في ريعان الصحة والقوة والجمال   . تخليد نفسه فيها
وبالنسدددب القياسدددية لجمال الشدددكل إلنسددداني؛ فيظهر الرجال  
بصددور عريضدة وقوية، وتظهر السديدات نحيفات وذوات سديقان 

هو نموذج للمثدداليددة في نسددددددددب    "تمثددال نفرتيتي"و)طويلددة  
مصري القديم  ومن النادر أن نعثر في الفن ال  (. الجسد اإلنساني

ر التقدم في العمر، أو البدانة، أو   على رسدددددم أو منحوت ُيصدددددوِّ
الضدددعف الجسددددي، أو االنحراف عن المثالية في الجمال، لدرجة  
أننددا نعرف الفرق، مثاًل، بين زوجددة صدددددددداحددب المقبرة وأمدده من  
التعليقدات الهيروغليفيدة المصددددددداحبدة للرسددددددم، ال من الرسددددددم  

     (144، 2017محمد الفقي، )نفسه
يكتب لوحة البداية    "شادي"واقتداًء بهذا األسلوب الفني، فإن  

بدأكثر الخطوط العربيددة تعبيرًا عن الصددددددحددة والقوة    (والنهددايدة)
  . مع التشددكيل الخط الكوفي المصددحفي بقلم المشددق  : والجمال

إنه نفس ما كان العربي يكتب به مخطوطاته ونصدددددوصددددده في  
أوج قوة الدولة العربية؛ أي في العصدددرين األموي والعباسدددي  

للحضدددارة العربية هي    "الذهبي  العصدددر"أن فكرة  صدددحيح   . األول
بمعنى أنهددا تجميع   فكرة ذهنيددة أكثر منهددا حقيقددة تدداريخيددة،

لعناصددددددر القوة في الدولة العربية في عهود شددددددتى؛ فيجمع 
،  " عمر بن الخطاب"العدالة في عصر    : ، مثاًل، بين"العصر الذهبي"

، واتسددددداا  "عمر بن عبد العزيز"واالزدهار االقتصدددددادي في عهد  
العصدر األموي، وازدهار الفنون واآلداب في العصدور  الدولة في 

جدابر بن  "العبداسدددددديدة، والتالقح الحضددددددداري في األنددلس، ونبوغ 
  "ابن سددددينا "في الفيزياء، و  "ابن الهيثم"في الكيمياء، و  "حيان
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في علم    "ابن خلدددون"في الطددب، و  "ابن النفيس"و  "الرازي"و
موسددوعية  في الموسدديقى، و  "زرياب"و  "الموصددلي"االجتماا، و

ورغم ذلدك، يتجده الدذهن العربي،    . إلخ  .. "البيروني"و  "الفدارابي"
، إلى كال العصددددرين األموي  "العصددددر الذهبي"عند ذكر مفهوم 

والعبداسددددددي األول، حيدث كداندت الددولدة العربيدة في أوج قوتهدا،  
مة، وتحت سدديطرة مركز   وكانت الخالفات والتناحرات البينية ُمحجَّ

األمور، وفرض توجهات وسدياسدات    واحد قوي، قادر على حسدم
 . عامة واحدة

أما القناا الذي نراه في خلفية النص االستهاللي، الفاقد        
إشددارة لما  )إلحدى عينيه، والمنزوا عنه ذهبه على نحو مؤسددف  

بددداألجدددداد اآلبددداء  أيددددي    ،فعلددده  اإلنقددداذ والبعدددث على  وينتظر 
، فهو قناا ألحد التوابيت من العصددددر الوسدددديط؛ أزهى (األحفاد

ونحن نعلم أن الحضددددارة المصددددرية    . عصددددور الحضددددارة الفرعونية
م لددى البداحثين إلى   العصددددددر القدديم المبكر،  : القدديمدة ُتقسددددددَّ

وعلى ذلدك    . والوسدددددديط، والمتدأخر، فدالدديموطيقي، ثم القبطي
وعي   لددددى  يكون  الفنين    "شدددددددددادي"الفندددان  ذروة  جمع  قدددد 

القناا من فن العصدددددر    : الفرعوني والعربي في افتتاحية الفيلم
الددددولدددة   قوة  أوج  الكوفي في  والخط  الفرعوني،  الوسدددددديط 

   . العربية

 
 القناا أحد توابيت العصر الوسيط  (7)شكل رقم  

Arabp2p.com 
اإلرجاا إلى  هذا   إنعن مصددر عبر األزمنة حيث    "المومياء   "يعبر  

بصددور انشددطار الواقعية    (مصددرية القديمةال  الحضددارة)زمن فائت  
مصددددر القبائل    أيضدددداً  –بين مصددددر الحضددددرية وبين مصددددر الريفية  

، ووسددددددط -بتقداليددهدا ونمطيدة حيداة فالحيهدا   Realileالمنعزلدة 
  ميالد عصدددر جديد مختلف على يدهذا العالم السددداكن نشدددهد  

المعركدددة،  "ونيس"يددددى   غير    : وأدوات هدددذه  بعينين  التدددأمدددل، 
  بزوغتكشدددف    ةمبصدددرتين، ينتصدددر على العنف، واللقطات األخير

   (1994كلود ميشيل كلوني، )الفجر على النيل

   : الموسيقى
مؤلف موسديقى   "يماريو ناشديمبن"  اإليطاليمن وضدع المؤلف 

  "  في، وقدد حداول أال يتقيدد  "دكتور فداوسددددددتوس"و  "بدارابداس"
مرتبطددة ببلددد أو زمن محدددد،    (محليددة)بموسدددددديقى    "الموميدداء  

تحت جلد الصدورة    تسدري ةولكنه يقدم موسديقى غير محسدوسد 
مكتومة بريح   هويماتأشددبه بت وهيوال تفرض نفسددها عليها،  

 (. 2001،63لسالموني،سامي ا)  النهر، وصوت ماء  حالجبل، كالري
  "البشددارف"أن يسددتخدم أحد   "شددادي"مشددهد الختام رأى  فيو

وتم إبطداء    الجندائزيالعربيدة القدديمدة ليتنداسدددددددب مع الموكدب  
، سددرعة إيقاعه وفلترته لتنقيته واسددتخدم صدددى البشددرف فقط

بددالخط الكو   يددأتي للوحددة الختدداميددة  ليؤكددد    فيهددذا مواكبددا 
بمختلف أدواتده كمخرج لهدذا العمدل البدديع المزيج    "شدددددددادي"

العربية  اإلسدددالمية  بين الهوية الفرعونية والهوية   االسدددتثنائي
   . لمصر

 : الزمن والهوية
وحدة زمنية مركبة من عدة طبقات    "شادي"لقد خلق  

نجددد أوالً   يتدداريخيددة تنتم الزمن    كددل منهددا إلى زمن مختلف، 
عصدددر األسدددرات    وتحديداً   القديممصدددري  ، زمن التاريخ الالمرجعي

  الدذيمن الثدامندة عشددددددر إلى الواحددة والعشددددددرين، وهو الزمن  
  : ثدانيداً  . إليده الموميداوات محدل تجدارة أهدل قبيلدة الحربدات  تنتمي

مصددددر   : 1881تدور فيه أحداث الفيلم    الذينجد زمن القص، ذلك  
  72سدددددديددوم   بريطدانيقبدل عدام واحدد من وقوعهدا تحدت احتالل 

، مصدددددر الناصدددددرية، الدولة  1969زمن صدددددناعة الفيلم    : اً ثالث  . عاماً 
 . 1967هزتها هزيمة   التيالقومية 
التاريخ من خالل ثالث فترات زمنية    "عبد السددالم  شددادي"التقط 

تفصددل كل منها عن األخرى طبقات من الزمن فوضددع المشدداهد  
 . ماض سحيق  فيأمام أنا تاريخية تضرب بجذورها 

  : الحوار
يحمل    تتحمل العبء، الحوار أيضددداً  التيليسدددت الصدددورة وحدها  

األمر    فيالكثير، و المحيرحقيقدددة  لفيلم واقع  من  أن    يكيف 
حواره كله بالعربية    يأتيلتلك المدرسددة السددينمائية أن  ينتمي

لم يتحددثهدا المصددددددريون وقدت وقوا الحددث    التيالفصددددددحى  
 . الفيلم فيتتم مناقشته    التي  األصلي
ال يتحدثها المصدريون وقت عرض الفيلم فلماذا الفصدحى؟    : أوال

كاتب الحوار اختارا    "عالء أديب"و  "عبد السددددددالم  شددددددادي"ولعل  
بحرية  من خاللها  التحرك   انالفصدددحى كلغة وسددديطة يسدددتطيع
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يتحدثان الفصدددددحى    والمصدددددري  فاألجنبيداخل الفيلم نفسددددده، 
يتحدثان الفصدحى فتصدبح الفصدحى    ايضداً   والقاهري  والصدعيدي

  التي، ولعلها اللغة  الوسدديط المناسددب تماما إلجراء الحوار هي
كددل زمددان ومكددان أن يتعددامددل معهددا    في  المتلقييسددددددتطيع  

  ويفهمها باإلضددددددافة إلى التأكيد على الهوية العربية لمصددددددر
وألنهدا لغدة القرآن والحدديدث مكمن الهويدة اإلسددددددالميدة وقمدة  

 ... اللغة العربية    فيالبالغة واإلعجاز  
 

   : اإلضاءة 
من التقدير المناسدب   بشديء  "المومياء"ن دراسدة مرئيات فيلم إ

اسددددتخدام اإلضدددداءة   في  الفنيلقيمتها الفعلية تعكس الثراء  
 (. واأللوان)
اسدتخدم صدناا الفيلم أسدلوب اإلضداءة المنتشدرة غير المباشدرة    

الم  الفنيللخلق   بين  الزمنيدددة    لد  الفيلميحتوى  للمسدددددددددافدددة 
وهذا الخلق لم يقتصدر   –المشداهد    – المتلقيوبين   "المومياء"

الفيلم    فنانيعلى فكرة اإلضداءة غير المباشدرة فحسدب ذلك أن  
حصددلوا على هذا التأثير الزمنى عن طريق    –وخاصددة مصددورة   –

تقنين القيمة    فيعناصددددددر ضددددددوئية أخرى كان لها أثرها الكبير  
 . الفنية لمرئيات الفيلم

ير  فبجانب االسدددتخدام المتعمد ألسدددلوب اإلضددداءة المنتشدددرة غ
اسددددتخدام اإلضدددداءة   فيالمباشددددرة، هناك أسدددداليب فنية أخرى  

السدينمائية، ومنها طريقة اسدتخدام أشدعة الشدمس المباشدرة  
  فيذاتهدا، وكسددددددر القواعدد األكداديميدة للتكوين المدأخوذ بهدا  

لتأكيد    يئو الفنون التشدددددكيلية لغرض فنى محدد، والحل الضددددد 
واا مصدادر الضدوء،  خلود آثار المصدريين القدماء، والمقابلة بين أن

لبطددل الفيلم، وإعطدداء    النفسدددددديوالتعبير عن انتهدداء العندداء  
  الحضددددددداريمفهوم جدديدد لفكرة البعدث، وكدذلدك إبراز المددلول  

ما تعنيه ألوان مالبس الشددددخصدددديات  ولباخرة البعثة الحكومية، 
 (21م،1998ناجي فوزي،)  من ارتباط بأفعالها وأفكارها معاً 

 

   
 Koll7aga.blogspot.com  (8)شكل رقم  

   
  alriyda.com (9)شكل رقم  

توظيف االضاءة العالية على المعابد    (9،  8)شكل رقم  
خلود المعابد  )  "ونيس"الفرعونية في مقابل إنخفاضها على  
 ( وزوال البشر

 
فيلم   خلفها    "المومياء"ويؤكد  التي  اآلثار  تلك  خلود  على 

وراءهم المصريون القدماء، ذلك أن المقابلة بين الخلود المادي  
عمارتها  في  تتمثل  التي  القديمة  المصرية  للحضارة  واألدبي 

الزمن، وبين زوال البشر  بصفة أساسية   وصمودها التاريخي أمام 
جاءت بصورة فنية عن طريق وعدم إمكانية تصديهم لعنصر الزمن،  

حل ضوئي قدمه فنان الفيلم، فعرض هذه العمارة األثرية من 
خالل جدران المعابد وأعمدتها وقوائمها باإلضافة إلى تماثيل  
الفراعنة، من خالل طبقة إضاءة عالية، وذلك في مقابل انخفاض  

اإلضاءة على وجه   التي يخاطبها في محاولة    "ونيس"طبقة 
ها، فقد كانت الحجارة الفرعونية تختص بضوء  منه لكشف غموض

في  "ونيس  " الشمس المباشر في أغلب األحوال، بينما يجيئ 
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ضد مصدر الضوء، فيقف إما في   –وبحكم موقعه    –مقابلها  
منطقة ظالل ناشئة عن العناصر المعمارية ذاتها، أو نجده في 
منطقة منخفضة اإلضاءة بسبب موقعه في عكس مصدر الضوء  

يقول  الطب عندما  به  نشعر  ما  وهو  عبارته   " ونيس"يعي، 
، ويزيد على ذلك نوا من "جعلت الحجارة تبدو حية"المشهورة  

التباين الحاد بين لون الحجارة الضارب إلى الصفرة الذهبية في  
وأقرانه من رجال    " ونيس    "ضوء الشمس المباشر، وبين مالبس  

تكون مش  –القبيلة   وأحيانًا  دائمًا،  تأكيدا القاتمة  بالغبار،  وبة 
المصرية  المعمارية  اآلثار  بخلود  الخاص  المعنى  نفس  على 
التاريخ  ذمة  في  البشر  واختفي  الحجارة  بقيت  فقد   القديمة، 

    (22م،1998ناجي فوزي،)
الضوئية    وتأكيداً  الكشافات  دور  عن   المرئي   يرالتعب  في على 

فإن  وصفائها،  الرؤية  بوضوح  المصحوبة  الحضارية  االنتقالة 
بعد   "ونيس "لشخصية  النفسيعن انتهاء العناء  الفنيالتعبير 

أن اتخذ قراره ضد انتهاك حرية الموتى، يبدأ من وصوله إلى 
تسليط  يتم  حيث  البعثة،  ألعضاء  المقلة  الحكومية  الباخرة 

علي  ضوئي كشاف   شخصيت  هكبير  هذه  هالستجالء  لعبت   ،
وتكون   "ونيس    "المقابلة دور الكشف عن أزمة الهوية لدى  

إضاءة عالية   طبقة  في   " ونيس    " يقع فيها وجه  هذه أول مرة  
 التي عرف ذاته    يراوكأنه اكتشف هويته أخ  ذات تناغم متسق
   (66م،1998ناجي فوزي،)كان يبحث عنها

 
أكتشف تحت إضاءة عالية بعد أن    "ونيس"  (10)شكل رقم  

 Ida2at.com . هويته التي كان يبحث عنها
 : الرمز

حد   في فهيوبمناسددددبة الحديث عن الباخرة النيلية الحكومية،  
  التيالمركبة اآللية الوحيدة   فهي،  ذاتها تحمل مدلوال حضدارياً 

بل خيول الشدددرطة الخاصدددة بحراس الجبل،  االفيلم مق فيتظهر  
يقل تاجر اآلثار المسدددروقة    الذي  الشدددراعيمقابل القارب   فيو
وإن كددان حفظ جثددث الموتى عن طريق التحنيط لدددى    ". أيوب"

المصددددددريين القددمداء، قدد قدام على فكرة البعدث كعقيددة دينيدة  
عودة الروح إلى الجسدد مرة أخرى، فإن فيلم   –لديهم    –تعنى  

لبعدث الموميداوات المصددددددريدة    جدديدداً   يقددم مفهومداً   "الموميداء"
التعرف على هدذا الوجده    ييعن  الدذيالقدديمدة، وهو المفهوم  

 . لمصر وهويتها  الحضاري
كشددددددف البعثدة عن مقدابر هؤالء الفراعنة   فيويتمثدل ذلك كلده  

عن محتويدداتهددا وذلددك من خالل مرئيددات    الحضدددددددداريواإلفراج  
مقدمتها ذلك الضدددددوء القوى المنتظم   فيسدددددينمائية معبرة،  

يكشددددددف عن توابيدت الموتى وعن النقوش المرسددددددومدة   يالدذ
 . تمثل الكتابة المقدسة لدى المصرين القدماء التيعليها و

 
 The night counti facebook.com (11)شكل رقم  
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 masrawy.com (12)شكل رقم  

 الباخرة النيلية كرمز للوجه الحضاري لمصر  (12،  11)شكل رقم  

 
اإلضاءة العالية على المومياوات كرمز للكشف   (13)شكل رقم  

 Ida2at.com عن الوجه الحضاري لمصر
 : رمزية مشهد الهبوط والصعود

صعود هذه التوابيت من جوف الجبل عن طريق   في  ويتمثل أيضاً 
بداية الفيلم   فيانتشالها بواسطة رجال البعثة، وإن كنا نالحظ  

أن رجال القبيلة يهبطون إلى جول الجبل وكأنهم يهبطون إلى 
نالحظ   فنحن  البعثة    في حتفهم  رجال  أن  الفيلم  نهاية  قرب 

ناجي  )  لها   اذاً قيصعدون من هذه الهاوية ومعهم التوابيت إن
   (23م،1998فوزي،
 : اللون

الموكدب المهيدب لنقدل التوابيدت تحدت األغطيدة    فيكمدا يتمثدل  
يضددددددداء بمدا يعنيده األبيض، ويوحى بده من وضددددددوح ونقداء بدل  الب

مقددابددل    فيوكوندده عالمددة من عالمددات الفرح عنددد المصددددددريين  
   (. 2001،61سامي السالموني،)  الجنائزياألسود  

 
 الموكب المهيب لنقل التوابيت   (14)شكل رقم  

Es- la.facebook.com 
 : النتائج
إن قيام نهضة حقيقية لمصر الحديثة في كل دروب  -

تتحق  الحياة أن  يمكن  المصريون   ق ال  يعيد  لم  ما 
 . تراثهم القديم  واستلهاموتقييم    اكتشاف

الوقت  - في  يمكننا  القديمة  بمصر  االتصال  إعادة  إن 
نفسه من مد جسر يربطنا بالحضارة المعاصرة والتي 

أوروبية تعود    ،بدأت  القديمة  إلىال  وروما   اليونان 
لعبت مصر    الذيحوض البحر المتوسط    ىوإنما إل  فقط

 . مالمحه الفكرية والدينية  صياغةدورًا كبيرًا في  
بوضوح   - المصرية  الهوية  مفهوم  فيلم   في يظهر 

المصرية   للهوية  نموذجا  يعد  حيث   فهي المومياء 
قومية   من إسالمية  هوية  ذاتها  تستلهم  عربية 

 . مصري القديمميراثها ال
 . التأكيد على التعددية الثقافية لمصر -

 : التوصيات
السينمائية   - باألعمال  شأنها    التياالهتمام  من 

عن االنتماء    الكشف  المصرية   فيمنابع  الهوية 
 . الحضاريوإحياءها من أجل التقدم  

مفهوم  - ترسخ  مقاالت  وكتابة  وورش  ندوات  تقديم 
 . االنتماء لدى الشبابالهوية المصرية وتدعم قيم  

الجدامعدات والمددارس    فيتقدديم عروض سددددددينمدائيدة   -
تتنداول هدذه األعمدال بدالتحليدل والتنقيدب من أجدل بدث  

روحهم واسدددددتخالص دروس تفيد األجيال   فيالهمة  
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لدددديهم   االنتمددداء  فكرة  تعميق  خالل  القدددادمدددة من 
 . وربطهم بماضيهم وحضارتهم وجذورهم

لثقدافيدة المصددددددريدة  عرض مثدل هدذه األعمدال بدالمراكز ا -
من    الدذيبدالخدارج لتقدديم الثقدافدة المصددددددريدة لآلخر و
  الماضدديشددأنه تقديم صددورة حضددارية أوضددح عن مصددر  

 . والحاضر والمستقبل
 المراجع

 : المراجع العربية 
السالموني -1 ،   : سامي  المصرية  السينما  في   مقاالت 

  . 1992مطبوعات نادي السينما بالقاهرة ، يوليو  
السالموني -2 األعمال    : سامي  وهبي،  يعقوب  إعداد 

الجزء   – الكاملة للناقد السينمائي سامي السالموني  
السينما    –األول   آفاق  الثقافة    –سلسلة   – وزارة 

   . 2001 –الهيئة العامة لقصور الثقافة  
الجزء األول،  الراحلون في مائة سنة،    : عبد الغني داود -3

للسينما،   : االخراج القومي  المركز  الثقافة،  وزارة 
 . م1997

محمد طاهر بن عبد القادر الكردي، تاريخ الخط العربي   -4
بالسكاكيني،   الحديثة  التجارية  المطبعة  وآدابه، 

 م 1939الطبعة األولى،  
  – قراءات خاصة في السينما المصرية    –ناجي فوزي   -5

   . م2002  –المجلس األعلى للثقافة  
 : المجالت 

كوال -1 ترجمة  : اليوت  أخبار    : المومياء،  شكري،  حسين 
  2001ديسمبر ،    23،    (428)األدب، العدد  

بد شادي عبد السالم    –العدد الخاص    –مجلة القاهرة   -2
  –الهيئة المصرية العامة للكتاب    –شعاا بن مصر    –

 1994ديسمبر    –  145العدد  
الفقى -3 لد    : محمد  االستهاللية  اللوحة  فى   "تأمالت 

لعام    705، مجلة العربى الكويتية، العدد    "المومياء  
 . م2017

جماليات اإلضاءة    –  "المومياء    " دراسة    : ناجى فوزى -4
واللون فى مرئيات البعد الرابع، مجلة الفن السابع ، 

 . م1998،  13العدد  
  30م، االحد  الهوية المصرية ، المصري اليو   : عماد جاد -5

 م  2018/ 9/ 

 : المراجع األجنبية 
6- Paul James, Despite the terrors of typologies the 

importance of understanding Categories of difference 
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