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كلمة املهرجان
دأب مهرجــان أفــام الســعودية عــى تكريــم أبــرز رواد صناعــة الســينام يف مجيــع

دوراتــه ،والســينامئي مأمــون حســن ،شــخصية املهرجــان يف دورتــه احلاليــة ( )7أحــد أبــرز
ٍ
وأداءات متجــاوزة.
ســحرة الكلمــة وهــي تتجســد صوتًــا وصــور ًة وإضــاء ًة
لبداياتــه صــدى عتيــق ،حياكــي بوابــات مدينــة جــدة الشــاهقة .ولرحالتــه

هديــر بعيــد يشــبه املســافات بــن اهلنــد واخلرطــوم .وملخ ّيلتــه ضجيــج ال هيــدأ
وال يتوقــف أبــدً ا ،كاحليــاة وهــي تتعــاىل يف طرقــات لنــدن .يف كل تلــك األمكنــة

متــددت أحــام مأمــون حســن ،وفتشــت طفولتــه فيهــا عــن وطــن متن ّقــل.
وحتولــت كل تلــك األصــوات واأللــوان والروائــح التــي
مل هتــدأ الرحلــة ،ومل هيــدأ الصبــيّ ،
المســت حواســه يف صبــاه إىل معــدن ثمــن مــن طاقــة ال تنضــب؛ ابتــدأت بالكتابــة ،وانتقلــت
إىل شاشــة التلفزيــون ،ثــم إىل الســينام ،لتكشــف عــن جــو ٍع شـ ٍ
ـديد ونــزو ٍع هائــل إىل القبــض
عــى التجربــة اإلنســانية يف مربـ ٍع نابـ ٍ
ـض باألوجــه واألصــوات.

عمــرا
اكتشــف مأمــون حســن أرسار صناعــة األفــام ،واســتغرقته تلــك الرحلــة
ً

ـرا بتلــك األرسار إىل جيــل كامــل مــن صنّــاع األفــام .ويف الرحلــة بــن
كامـ ًـا ،ليبــوح أخـ ً
وتتلــون بالبهجــة والدهشــة ،وتنــر
التلمــذة إىل التعليــم ،تتأرجــح روح مأمــون حســن
ّ

قصصــا ،عنّــا نحــن ،عــن خماوفنــا ،عــن أحالمنــا ،وعــن معنــى أن نســتمر أحيــاء.
حوهلــا
ً

إدارة مهرجان افالم السعودية
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افتتاحيات احلياة  ..الهنائية النص ّ
د .عيل زعلة
مل تــزل التجــارب اإلنســانية بمختلــف أجناســيتها عابــر ًة حلــدود اجلغرافيــا وحقــب األزمنــة

وتبايــن اللغــات وتنــوع األعــراق البرشيــة؛ ذلــك أن الفنــون هــي التشــكيل األرقــى والصــورة األكثــر

نبــا ودقــة وقربــا إىل متثيــات الــروح وتشــكيالت األدمغــة البرشيــة التــي يزعم بعــض علامء اإلناســيات
أهنــا مســكونة عــى الــدوام بــذات الصــور والرمــوز واألنــاط األصليــة العابــرة للتاريــخ ،تلــك التــي

تؤســس املخيــال اإلنســاين اجلمعــي ،الــذي ظــل حتــى يومنــا هــذا متعلقــا بأســاطري وميثولوجيــا وأفــكار
خت ّلقــت قبــل آالف مــن األعــوام.

وحــن حيتفــي مهرجــان أفــام الســعودية -منــذ دورتــه األوىل -بتجــارب ســينامئية متميــزة

فهــو إنــا ينطلــق مــن قيمــة عليــا ضمــن قيمــه التــي تأســس عليهــا؛ وهــي قيمــة االعــراف واالعتــزاز

بــكل مــن خطــا خطــوة أو افــرع دربــا يف جمــال الســينام ،يف رؤيــة منفتحــة عــى األفــق الســينامئي وجتاربــه
املحليــة والعربيــة والعامليــة ،لشــكرها وتكريمهــا ،مــن جهــة ،والســتحضار نامذجهــا املش ـ ّعة بــن يــدي
األجيــال الســينامئية املتطلعــة والشــغوفة.

مــن بــن تلــك التجــارب الســينامئية امللهمــة جتربــة مأمــون حســن ،متعــدد القــدرات واملواهــب
واملنجــزات الســينامئية؛ كتابــة وحتريــرا وإخراجــا وتدريســا ونقــدا.
(( يا وابور قول يل رايح عىل فني
يا وابور قول يل وسافرت منني

يا وابور قول يل

عامل جتري قبيل وبحري

تنزل وادي تطلع كوبري
ِ
حود مره وبعدين ُدغري

ما تقول يا وابور رايح عىل فني

))

وكأن وابــور عبــد الوهــاب املنطلــق مــن حيــث ال يــدري إىل حيــث ال يــدرك ،مزدمحــا بعــرات
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البــر واألنفــاس والســحنات واخللفيــات والغايــات ،يصــف عــى وجــه الدقــة حيــاة مأمــون حســن

قــار؛ إذ مل يكــد يتــم أعوامــه األوىل حتــى اندلعــت
التــي كُتبــت أوىل ســطورها يف مشــهد عاملــي غــر ّ
تفجــع منــه حكيــم العــرب زهــر (ومــا احلــرب إال ما
حــرب عامليــة ثانيــة جتــاوزت آثارهــا وأرضارهــا مــا ّ
علمتــم وذقتــم) فبــن جــدة مســقط رأس مأمــون ،إىل اهلنــد إىل الســودان ثــم لنــدن  ...تشـكّلت شــخصية

مأمــون املنطلقــة أبــدا ،وروحــه املكتظــة باألمكنــة والعــوامل واللغــات واألعــراف الثقافيــة واالجتامعيــة

هائلــة التنــوع والغنــى ،ممــا شــكل شــخصي ًة بــدا نضجهــا باكــرا قبــل أوانــه املعتــاد ،بتأثــر مــن املكــون
املــكاين الــذي تواشــج عــره ســحر الــرق يف آســيا العربيــة والسنســكريتية ،وثقافــات أفريقيــا العتيقــة،
وحضــارات أوروبــا املرتاكمــة ومدنيتهــا اخلالبــة.

الالفــت يف نشــأة مأمــون حســن  -وربــا يف جممــل حياتــه كلهــا  -أهنــا تــكاد تكون مجلــة مــن االفتتاحيات
املتواليــة ،والبدايــات التــي ال تعبــأ بالوصــول قــدر اكرتاثهــا بالطريــق وعنايتهــا بالرحلــة والتجربــة!

فكانــت كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه أشــبه بافتتاحيــة نــص جديــد ،تنكتــب فيــه الــذات واعيــة وغــر
واعيــة بنقطــة البدايــة وال بخــط النهايــة ،منفتحــة عــى الصدفــة واالكتشــاف ،متامهيــة مــع الطريــق

متصاحلــة مــع الطريقــة ،يف يقــن تــام أن النهايــة لــن تــأيت؛ إذ النهايــة فكــرة جمــردة -وربــا ظالميــة -
ال يمكــن مت ُّثلهــا إال بالصــور واملشــاعر والتفاعــات احليويــة التــي تســكن قعــر الــروح ،وتتســع كأثــر

الفراشــة يف رحلــة البحــث عــن املعنــى املخاتــل.
(( صوتك يدوي وانت بتهوي

والبعد أليم ناره تكوي

واالرض بساط وانت بتطوي

ما تقول يا وابور رايح عىل فني
يا وابور قول يل رايح عىل فني

يا وابور قول يل وسافرت منني

يا وابور قول يل

قربت غريب وبعدت قريب

ومجعت حبيب عىل شمل حبيب
والقرب نصيب والبعد نصيب

))
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عــى عكــس أولئــك املتذمريــن الناقمــن عــى الوســط بــا فيــه مــن مؤسســات وأفــراد؛ نجــد

مأمــون حســن متســاحما متســاميا بموضوعيــة ونبــل إنســاين ال يتوافــر لــدى الكثــر؛ إذ ربــا انتقــد عــدم
إمكانيــة اشــراكه يف عمــل ســينامئي يف املحيــط العــريب أو املحــي خــال جتربتــه الواســعة ،إال أنــه ال

يلقــي اللــوم عــى أحــد ،وال يتذمــر ،بــل متنــى صادقــا أن جيمعــه عمــل مــا يف الوســط العــريب (والقــرب
نصيــب والبعــد نصيــب) فلــم يكــن هــذا مــا يشــغل مأمــون ،بــل كان تفكــره حمتشــدا باجتــاه شــغفه الفنــي

مفضــا التســكع مــع
نصــا واشــتغاال ،األمــر الــذي دفعــه إىل مغــادرة مقاعــد اجلامعــةّ ،
وعشــقه للســينام ّ

عشــاق املــرح واألفــام مــن ك ّتــاب وفنيــن ،مؤمنــا أنــه لــن يقبــض عــى حرفيــة النــص والصــوت
والضــوء والصــورة مــن خــال دراســة اهلندســة الكهربائيــة ،أو عــر الــدرس األكاديمــي بصفــة عامــة،

بــل بمعافــرة جمانــن الشاشــة الســاحرة ،وشــحذ أدوات الصناعــة ،وخــوض التجربــة تلــو التجربــة،
وصــوال إىل الرتاكــم اإلبداعــي الــذي يتيــح توليــد الدهشــة ورفــد اإلبــداع بتجــارب تســتحق اإلشــارة

والتوقــف عندهــا .وهــو مــا حتقــق ملأمــون حســن عــر أعاملــه الســينامئية العديــدة التــي عمــل فيهــا يف
مواقــع الكتابــة والتحريــر واإلخــراج واإلدارة التنفيذيــة واالستشــارة الفنيــة وغريهــا .وصــوال إىل جمــال
التأثــر املبــارش يف الصناعــة الســينامئية عــر براجمــه التلفزيونيــة التــي تتنــاول أعــاال ســينامئية بالعــرض
والتحليــل والنقــد ،ممــا جعــل عــددا مــن املؤسســات الفنيــة املتخصصــة تســتقطبه لتقديــم فصــول

دراســية ســينامئية ألهــداف التدريــب والتطويــر.
((إن طال الوقت عىل الركاب

جيري كالمهم يف سؤال وجواب
بعد شوية يبقوا احباب

وده يعرف ده رايح عىل فني

))

عمــل مأمــون حســن مــع خمرجــن ومنتجــن ومؤسســات مــن أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا

الشــالية واجلنوبيــة وآســيا ،يف جتربــة كوزموبوليتيــة مذهلــة ،حافلــة بعــرات األفــام واإلنتاجــات

الســينامئية املتنوعــة ،تأثــر فيهــا مأمــون وأ ّثــر وأثــرى ،زارعــا مســرته املهنيــة باألســئلة ،منبعثــا مــن ريبــة
الشــك ال مــن طمأنينــة اليقــن ،حمدّ قــا يف بيــاض الشاشــة وفراغاهتــا املتداخلــة.

لقــد اسـ ّ
ـتقل مأمــون الوابــور املســافر ،وتــرك لــه حريــة اختيــار انعطافــات الطريــق وحمطاتــه،

التــي تغــذي شــغفه بالفــن الســينامئي ،ذلــك الفــن الــذي يــراه حمفوفــا بأنــاط جيــب حتدهيــا والتمــرد

عليهــا ،موقنــا أن (األفــام حتكــي قصصــا عــن صانعيهــا وعــن مشــاهدهيا يف الوقــت ذاتــه)
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((انا رحت معاك ورجعت معاك
وأنا إيه كان مقسوم يل وياك

دي كانت نظره من هنا هلناك
العني عرفت راحيني عيل فني
يا وابور

))

حــن اســتقر مأمــون مــع عائلتــه يف جممــع ســكني خــارج جــدة ،كانــت أمــه تغنــي لــه وإلخوتــه

أغنيــة حممــد عبــد الوهــاب (يــا وابــور قــول يل رايــح عــى فــن) الشــهرية ،التــي كتــب كلامهتــا الشــاعر
أمحــد رامــي وغناهــا عبــد الوهــاب أواخــر الثالثينــات مــن القــرن امليــادي املــايض .امتــزج صــوت

أم مأمــون برمــال جــدة ،بأمــواج شــطآهنا ،وغــاالت الليــل املنســدلة عــى أهــداب جــدة وتارخيهــا
وحضارهتــا ومجاليــات عمراهنــا وتنــوع جمتمعهــا وغنــى ثقافتهــا.
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جــدة التــي شــكلت الوعــي األول واهلويــة املركزيــة للســينامئي مأمــون حســن ،جــدة التي يشــعر

مأمــون أنــه حمظــوظ جــدا أن ولــد فيهــا ،فهــي يف نظــره أمجــل مــدن العــامل ،برغــم مــا شــاهده مــن مــدن
وبقــاع ال حــر هلــا.

حيمــل مأمــون جــدة يف ذاكرتــه ،وحبيبــات روحــه ،تلــك املدينــة التــي يؤكــد أنــه مل يعــش فيهــا

غــر الســعادة والفــرح ،واحلــب الغامــر الــذي تل ّقــاه مــن أرستــه وأقاربــه وجمتمعــه الســعودي ،حيمــل
وخزافيهــا وحرف ّييهــا
مأمــون يف أعامقــه رواشــن جــدة ،ومشــغوالهتا اليدويــة ،وتراثهــا املعــاريّ ،

وطابعهــا اجلــايل اإلســامي الثــري الزاخــر.

ومســدهتا ،يف حنــن جــارف يعصــف
مســت روحــه ّ
يعشــق مأمــون حســن العيــش يف جــدة؛ أول أرض ّ
بوجدانــه ألول منــزل!

((دي كانت نظرة من هنا هلناك
العني عرفت راحيني عىل فني
يا وابور

))
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مأمون حسن

Mamoun Hassan
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بياض الشاشة  ..ألوان العامل
أعتقــد أننــي كنــت مــن أكثــر النــاس ً
حظــا ألننــي ُولــدت فــي جــدة .وأنظــر اآلن
أليامــي الماضيــة فيهــا بأعظــم درجــات الســعادة.

جدة اهلند اخلرطوم لندن
ُولــد مأمــون حســن يف جــدة قبــل احلــرب العاملیــة الثانیــة( ،قبــل عــام  1939م) يف وقــت مل یكــن عــدد

ســكان جــدة جیــاوز أربعــن ألــف نســمة .يف الثالثــة مــن عمــره ســافر مأمــون حســن مــع عائلتــه إىل

شــال غــرب اهلنــد ألن والــده خــي مــن الظــروف غــر املســتقرة يف تلــك الفــرة .ثــم عــاد مأمــون
حســن إىل جــدة وهــو ابــن ســبع ســننی ،وظــل مــع عائلتــه فیهــا ملــدة ســنة قبــل أن ُیرســله والــده مــع

أخیــه إىل مدرســة داخلیــة كاثولیكیــة يف مدینــة اخلرطــوم يف الســودان .لیقضیــا فیهــا مخــس ســنوات

كاملــة ،زارا خالهلــا جــدة لفــرات قصــرة ال تتجــاوز عــدة أســابیع يف عطــات الصیــف .ثــم انتقــا

بعــد تلــك احلقبــة مــع عائلتهــا إىل إنجلــرا لیســتقرا يف لنــدن .وكان والــده قــد انتقــل إىل لنــدن وتــرك
مهنــة الطــب لیــارس األعــال احلــرة .وبقیــت العائلــة يف إنجلــرا حتــى وفــاة والــد مأمــون ووالدتــه
اللذیــن ُدفنــا يف لنــدن .مل تكــن نیــة العائلــة البقــاء يف إنجلــرا طــوال تلــك الســنوات ،بــل العــودة إىل

جــدة بعــد عــدة ســنوات .یقــول مأمــون حســن يف وصــف مــا حــدث(( :لطاملــا كانــت افتتاحیــة النــص

نصــا ،نریــد أن نصــدق أن
هوافتتاحیــة احلیــاة -أهــم مــا ســیحدث لــك عــى اإلطــاق .عندمــا نكتــب ً
ٍ
ـتباقي
القصــة تبــدأ فیــه ،وأن ملحــات ممــا ســیحدث يف املســتقبل ســتظهر يف افتتاحیتــهّ .
كالصــدى االسـ ّ
 .وقــد ظهــر يل ذاك الصــدى بطــرق فریــدة؛ ألنــه وبعــد عودتنــا مــن اهلنــد إىل جــدة ،عمــل والــدي يف
وظیفــة لــدى رشكــة تنقیــب أمریكیــة ،بح ًثــا عــن الذهــب .وانتقلنــا للعیــش يف جممــع ســكني أمریكــي
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خــارج جــدة .خلــف املنــزل كنــا نــرى صحــرا ًء وتـ ً
ـال زرقــاء .مــا زلــت أراهــا اآلن يف خمیلتــي

بعــد كل هــذه الســنوات .وعــى اجلانــب اآلخــر كنــا نــرى رشفــة تطــل عــى البحــر األمحــر،
ونــرى أضــواء الســفن يف املینــاء يف ظــام اللیــل .كانــت أغنیــة حممــد عبدالوهــاب «یــا وابــور

قــول يل رایــح عــى فــن» ذائعــة الصیــت يف تلــك الفــرة ،وكانــت أمــي تغنیهــا لنــا بصوهتــا
نصــا،
اجلمیــل والرقیــق .لقــد أمضیــت بقیــة حیــايت وأنــا أتتبــع تلــك األغنیــة .لقــد كان هــذا ً
ذهــايب إىل الصحــراء إىل البحــر ألســافر يف قـ ٍ
ـارب یأخــذين إىل حیــث یریــد».
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عملت يف كل مكان عدا العامل العريب!
يكمــل مأمــون حديثــه قائـاً« :ويف مســريت املهنيــة ،عملــت يف كل قــارات العــامل .مــن أمريــكا

الشــالية إىل أمريــكا اجلنوبيــة ،أوروبــا ،أســراليا ،رشق وجنــوب آســيا .لقــد عملــت يف كل مــكان تقري ًبــا

عــدا العــامل العــريب .قــد تســألني :ملــاذا مل تعمــل يف العــامل العــريب؟ ال أعــرف .ال أعــرف ملــاذا كنــت أجــد
نفــي أحتــدث لصانعــي األفــام الشــباب يف أثينــا وليــس يف جــدة .يف ســانتياغو دي تشــي وليــس يف
الريــاض .يف كولومبــو ،ســرالنكا ،وليــس يف دمشــق .ال أعــرف مــاذا حــدث .وال أعتقــد أننــي مديــن

ألحــد بــيء .أنــا ال أتذمــر .أعتقــد أننــي كنــت مــن أكثــر النــاس ح ًظــا ألننــي ُولــدت يف جــدة .وأنظــر
اآلن أليامــي املاضيــة فيهــا بأعظــم درجــات الســعادة .لقــد قضيــت فيهــا أســعد أيــام حيــايت .لذلــك
ٍ
راض متا ًمــا .ومتعجــب يف الوقــت ذاتــه».
فإننــي

ذاكرة املكان
جدة أمجل مدن العامل ..وكل ذكريايت فيها سعيدة
«لــدي الكثــر مــن الذكريــات .نحــن عائلــة تتمتــع بذاكــرة قويــة .والــدي ووالــديت وأخــي

أيضــا ،مجيعهــم يتمتعــون بذاكــرة قويــة .وبخاصــة أخــي؛ فذاكرتــه أقــوى مــن ذاكــريت بكثــر .خيــرين
ً

عــادة أصدقائــي بــأن ذاكــريت قويــة ،ولكنهــم مل يعرفــوا ذاكــرة أخــي .كانــت لديــه موســوعة يف عقلــه
متكنــه مــن تذكــر كل تفصيــل .كل ذكريــايت يف جــدة كانــت ســعيدة .ال أظــن أننــي عشــت أي حلظــة
ـت قــد ختلصــت مــن كل الذكريــات الســيئة .كل مــا أتذكــره هــو احلــب
تعيســة يف طفولتــي ،إال إن كنـ ُ
اهلائــل الــذي تلقينــاه مــن أعاممــي وأجــدادي .كان أخــي أول حفيــد يف العائلــة ،وكنــت الثــاين .ولذلــك

كنّــا طفلــن مميزيــن يف العائلــة .وكل ذكريــايت يف جــدة كانــت مجيلــة .وأظــن أن هــذا خميــب لألمــل بعــض
الــيء ألننــي أعمــل يف الدرامــا .األمــر الوحيــد الــذي أمتنــاه هــو قضــاء مزيــد مــن الوقــت يف جــدة

ألراهــا وهــي تنمــو .جــدة القديمــة التــي أحتــدث عنهــا ،جوهــرة البحــر األمحــر ،تراثهــا املعــاري جيعلهــا

أحــد أمجــل األماكــن يف العــامل .صنــاع الســجاجيد واخلــزف ،احلرفيــون واملصممــون ،مــن كل أنحــاء
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العــامل اإلســامي ســامهوا يف صنــع تلــك الصــورة الباهــرة ملــا كانــت عليــه جــدة .لقــد كانــت جــدة أكثــر
املــدن مجـ ً
ـال .أمــا اآلن فهــي تشــبه بقيــة املــدن .وهــذا ليــس انتقــا ًدا ،بــل وص ًفا ملــا هي عليــه .طــراز األبنية
احلديــث املنتــر يف جــدة ويف غريهــا مــن مــدن العــامل جيعلهــا نسـ ً
ـخا مكــرورة ،لــذا فــإن علينــا النظــر إىل

املبــاين القديمــة لنكتشــف ُهو ّيــات املــدن .لدينــا وســائل الراحــة ذاهتــا ،الشــوارع ذاهتــا ،اإلضــاءة ذاهتــا،

والتصميــم ذاتــه .ولذلــك قــد تكــون يف غرفــة فنــدق يف إحــدى مــدن العــامل العظيمــة لتكتشــف أهنــا

تشــبه غريهــا مــن الغــرف يف مــدن أخــرى .وهلــذا ،فــإن جــدة التــي أعرفهــا تظــل يف ذاكــريت ،ويف ذاكــرة

كل مــن ُولــد وعــاش يف تلــك احلقبــة .وال وجــود هلــا يف الواقــع اآلن .التغيــر ســيحدث دائـ ًـا .وعلينــا
تقبــل هــذا».

الدراسة اجلامعية ..خطوات أوىل يف عامل األفالم
درس مأمــون حســن اهلندســة الكهربائيــة يف اجلامعــة .وكان يريــد أن يصبــح كات ًبــا للســيناريو،

فســأله معلــم اللغــة اإلنجليزيــة قبــل التحاقــه باجلامعــة« :ملــاذا تريــد قــراءة األدب اإلنجليــزي يف

اجلامعــة؟» فأخــره مأمــون بأنــه يريــد تعلــم الكتابــة «كتابــة الســيناريو» ،وأن مع ّلمــه يف املدرســة كان
الســبب يف تشــجيعه حلــب فــن الكتابــة .فقــال لــه املعلــم« :لســت بحاجــة للذهــاب إىل اجلامعــة كــي
تصبــح كات ًبــا .عليــك القيــام بثالثــة أشــياء لتصبــح كات ًبــا :اقــرأ .اكتــب .وانــر أعاملــك لتتلقــى النقــد.

هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لتصبــح كات ًبــا .وإال فإنــك ســتتحول إىل ناقــد» .فقــال مأمــون« :ولكــن
هنالــك العديــد مــن الكتــاب الرائعــن الذيــن التحقــوا باجلامعــات» .رد عليــه املعلــم« :لقــد أصبحــوا

كتّا ًبــا برغــم التحاقهــم باجلامعــات».

رسعــان مــا أدرك مأمــون أن دراســة اهلندســة الكهربائيــة مل تكــن املجــال الصحيــح الــذي يريده؛

فأخــذ يقــي معظــم وقتــه يف معهــد ســليد للفنــون اجلميلــة ،الــذي يعــد أحــد أهــم معاهــد الفــن يف

بريطانيــا .وكان يف املعهــد قســم خمتــص باألفــام .قــى مأمــون معظــم أوقــات فراغــه فيــه ،يشــاهد
األفــام ،ويقــي الوقــت مــع أصدقائــه مصممــي املــرح ،وكان أن طلــب منــه أحدهــم كتابــة ســيناريو

لقصــة كتبهــا قبــل ســنوات .أجــاب مأمــون بأنــه ال يعــرف شــي ًئا عــن األفــام .فأخــره صديقــه أن
ـدرا يمكــن التعلــم منــه .فقــرر مأمــون الذهــاب إىل املــرح الوطنــي لألفــام
األفــام ذاهتــا تعــد مصـ ً
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مكوناهتــا.
ملشــاهدة األفــام عــدة مــرات يف األســبوع ليحــاول القبــض عــى الطريقــة التــي تتفاعــل هبــا ّ
مل ينــه مأمــون دراســته اجلامعيــة ،بــل حصــل عــى وظيفــة مســاعد للمحــرر الربيطــاين كيڤــن براونلــو،

أحــد أبــرع حمــرري األفــام يف بريطانيــا ،احلاصــل عــى اجلائــزة التقديريــة يف األوســكار.

 BBCوباكورة األفالم واجلوائز
انتقــل مأمــون للعمــل مســاعدَ حمــرر يف قنــاة البــي يب يس ،لكنــه وجــد بيئــة العمــل فيهــا أقــل

محاســا ممــا كانــت عليــه بيئــة العمــل مــع كيڤــن براونلــو .يقــول مأمــون(( :بعــد العمــل ملــدة ثــاث
ً

أي مــكان أبــدأ بالشــعور باملــاء وهــو يرتفــع إىل أنفــي ألجــد صعوبــة يف التنفــس .ربــا يعــود
ســنوات يف ّ
الســبب لإلحــدى عــرة ســنة التــي قضيتهــا بــن دول العــامل يف طفولتــي ،لتجعلنــي قل ًقــا ومتقل ًبــا)).

بــدأ مأمــون العمــل احلــر ،ليعمــل خمرجــا وحمــررا وكاتبــا ،وحيــاول البــدء يف إطــاق أفالمــه لــرى النــور.

ـرا قبــل
كان يعــدّ الســنوات الســابقة لتلــك املرحلــة جمــاال للتعليــم الــذايت .وكان قــد أنتــج فيلـ ًـا قصـ ً
تركــه للعمــل يف البــي يب يسُ ،يدعــى  The Meetingكانــت مــدة الفيلــم إحــدى عــرة دقيقــة.
ُعــرض يف أكــر مهرجــان لألفــام القصــرة يف ذلــك احلــن؛ مهرجــان أوبرهــاوزن لألفــام القصــرة،
وحصــد إحــدى جوائــزه .وبعــد ذلــك ،قامــت البــي يب يس بتكليــف مأمــون بإخــراج برنامــج درامــي.

ثــم قــام بإخــراج عــدد مــن األفــام الوثائقيــة.

العمل مع املخرج الكبري ستانيل داونن
طلــب منــه ســتانيل داونــن ،املخــرج األســطوري يف هوليــوود ،الــذي أخــرج فيلــم Singing

 in the Rainوأفالمــا أخــرى ،أن حيــول أحــد الكتــب إىل فيلــم ويقــوم بإخراجــه .كان مأمــون يف

متزوجــا ولديــه طفــل يف عامــه األول.
تلــك املرحلــة قــد بلــغ الواحــدة والثالثــن مــن عمــره ،وكان
ً
وبــدأ مأمــون بالعمــل مــع أحــد أصدقائــه عــى كتابــة نــص الفيلــم خــال عــام كامــل .وقبــل البــدء

بالتجهيــزات األوليــة للفيلــم ،قــررت الرشكــة املمولــة للفيلــم إلغــاءه .شــعر مأمــون بصدمــة كبــرة بعــد
ســاعه للخــر ،خاصــة بعــد كتابتــه للنــص كامـ ًـا وبدئــه بالبحــث عــن املمثلــن وطاقــم التصويــر.
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املعهد الربيطاين لألفالم
بعــد تلــك اخليبــة ،تلقــى مأمــون رســالة مــن املعهــد الربيطــاين لألفــام ختــره أنــه اختــر لشــغل

منصــب رئيــس قســم اإلنتــاج يف املعهــد ملــدة ســتة أشــهر فقــط بســبب رحيــل الرئيــس الســابق ،عــى أن

يتــم اختيــار شــخص للعمــل بشــكل دائــم يف هــذا املنصــب بعــد ســتة أشــهر .وحلاجتــه املاســة يف تلــك

املرحلــة إىل مصــدر دخــل ،وافــق مأمــون مرغـ ًـا عــى العــرض .ألنــه مل يكــن حيــب اإلنتــاج ،وال يــرى
نفســه منتجــا ،بــل صانعــا لألشــياء ،كاتبــا للنصــوص ،حمــررا ،خمرجــا ،ولك ـ ّن احليــاة مليئــة باملفاجــآت
حســب وصفــه! إذ وصــل مأمــون إىل املعهــد الربيطــاين لألفــام ،ليكتشــف أن قســم اإلنتــاج فيهــا قســم

نصــا لفيلــم كان قــد ُرفــض يف الســابق ،إال أنــه أعجــب بــه إذ رآه جذا ًبــا وملي ًئــا
صغــر نســب ًيا .ثــم وجــد ً
باحليــاة .فقــرر أخــذه ملجلــس اإلدارة مــن جديــد ،ليحصــل عــى املوافقــة و ُينتــج الفيلــم بميزانيــة وصلت
إىل ثالثــة آالف جنيــه إســرليني ،رأى الفيلــم النــور ســنة ١٩٧١م وترشــح للعــرض يف مهرجــان البندقية

الســينامئي .وفــاز بجائــزة األســد الفــي .وبتلــك امليزانيــة املحــدودة التــي ال تكفــي لتغطيــة نفقــات

الســيجار الــذي يدخنــه ممثلــو هوليــوود يف أفالمهــم ،متكــن مأمــون حســن مــن الوصــول إىل الصفــوف
األوىل للســينام يف العــامل .وحــن اقــرب موعــد انتهــاء عقــده مــع املعهــد الربيطــاين لألفــامُ ،ســئل إن كان

ســيتقدم للحصــول عــى الوظيفــة الدائمــة .واســتمر يعمــل يف املعهــد الربيطــاين لألفــام ثــاث ســنوات
اســتطاع فيهــا أن يضاعــف ميزانيــة املعهــد أكثــر مــن عرشيــن ضعفــا.

وخمرجــا
يقــول مأمــون حســن« :لقــد عملــت يف كل الوظائــف املمكنــة يف صناعــة األفــام؛ عملــت كات ًبــا
ً

ـررا ...ربــا كان عــي الرتكيــز فقــط عــى اإلخــراج ،أو ربــا كان عــي الرتكيــز فقــط عــى
ً
ومنتجــا وحمـ ًّ
كتابــة الســيناريو وهــو مــا أصبحــت منشـ ً
ـغل بــه أكثــر يف آخــر ســنوايت .ربــا كان عــي االســتثامر أكثــر يف

عمــي كمنتــج ،ربــا كان عــي البقــاء يف رشكات اإلنتــاج الكــرى ،أو يف مؤسســة األفــام الربيطانيــة.
كــا قــال عبدالوهــاب «يــا وابــور قــول يل رايــح عــى فــن» لقــد ركبــت القــارب وتركــت لــه حريــة حتديــد
االجتــاه واهلــدف».
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كوبا! تعليم صناعة األفالم وعداء األكاديميا!
قــى مأمــون حســن ســبع ســنوات يف كوبــا ليعمــل يف تعليــم صناعــة األفــام لعــدد كبــر مــن

صنــاع األفــام .كانــت طريقتــه تبــدأ بخلــق بيئــة للحــوار املشــرك مــع طالبــه ،لــرى مــا لدهيــم مــن
مــواد ويأخذهــم يف رحلــة استكشــافية ملــا يريــدون حتقي َقــه وقو َلــه باســتخدام تلــك املــواد .يقــول مأمــون

ـوارا ينــر هلــم
حســن« :أنــا ال أعطــي نصائحــي للطــاب ،وال أســتويل عــى أعامهلــم ،بــل أبــدأ معهــم حـ ً

الطريــق ويكشــف هلــم الصــوت األصيــل يف داخلهــم».
ويصــف مأمــون حســن نفســه بأنــه «معـ ٍ
ـاد لألكاديميــا» ويقــول« :إن أردت تعلــم صناعــة األفــام عليــك
التحــدث إىل صنـ ّاع األفــام وليــس إىل األكاديميــن .أعــرف أهنــم ال حيبــون ســاع هــذا ،ولكنــي آســف.
أيضــا.
الفائــدة الوحيــدة التــي ســتجنيها عنــد اســتامعك إىل األكاديميــن هــو أنــك ســتصبح أكاديم ًيــا ً

ولكــن إن أردت أن تصنــع األفــام ،فإنــك بحاجــة إىل ذهنيــة وفهــم خمتلفــن متا ًمــا .عليــك أال تــأيت
باليقــن بــل بالشــك .عليــك أن تــأيت لتحــدّ ق يف الشاشــة البيضــاء الفارغــة قبــل كتابــة الســيناريو .هــذه

جتربــة خمتلفــة متا ًمــا عــن جتربــة األكاديمــي الــذي يملــك املعرفــة ويريــد نقلهــا إىل اآلخريــن»

أول سيناريو ملأمون (فيلم ماتشوكا)...:
ِ
حيدث قانونًا إنسان ًّيا لفقراء تشييل
كان مأمــون حســن قــد شــارك يف كتابــة أول ســيناريو

لــه يف تشــييل حــن عمــل مــع املخــرج أندريــس وود يف فيلــم
ـرا
ماتشــوكا « »Machucaالفيلــم الــذي حقــق
ً
نجاحــا كبـ ً
يف تشــييل ،و ُعــرض يف مهرجــان كان الســينامئي ،ويف ســتة

أرباحــا
عــر مهرجانــا ســينامئيا آخــر حــول العــامل ،وحقــق
ً
جمزيــة .وتســبب الفيلــم يف سـ ّن قانــون جديــد يف تشــييل ُيدعى

ـص عــى
«قانــون ماتشــوكا» الــذي أقــره الربملــان التشــييل ،وينـ ّ
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إلــزام املــدارس العامــة واخلاصــة يف البــاد بتخصيــص نســب معينــة مــن مقاعدهــا للطــاب املنتمــن

للمــدن واألحيــاء الفقــرة.

اســتمر مأمــون حســن بالعمــل مــع املخــرج أندريــس وود يف فيلــم آخــر ،بعــد أن طلــب منــه أندريــس
وود أن حيـ ّـول مســودة تتكــون مــن مخســن صفحــة إىل نــص لفيلــم كامــل .وحصــل الفيلــم عــى جائــزة

غويــا اإلســبانية لألفــام وعــى جائــزة أخــرى يف إســبانيا.

االنتشار

كان مأمــون حســن قــد عمــل مــع القنــاة الربيطانيــة الرابعــة عــى برنامــج مــن موســمني حتــت عنــوان

«ماســر كالس» ،يســتعرض األفــام ويناقــش حمتواهــا لقطــة بعــد لقطــة ويــرح اخلصائــص الســينامئية
واملشــهدية فيهــا بلغــة مبســطة يســتطيع املشــاهد العــادي اســتيعاهبا .وبعــد انتشــار حلقــات الربنامــج،

أصبــح مأمــون حســن يتلقــى دعــوات مــن معاهــد األفــام حــول العــامل لتقديــم املحــارضات للطــاب

فيهــا.

يقــول مأمــون حســن« :علينــا النظــر إىل الســينام ال بصفتهــا معرف ـ ًة جامــد ًة ينبغــي تع ّلمهــا وحفظهــا،

قصصــا عــن صانعيهــا وعــن مشــاهدهيا يف
ولكــن عــى أهنــا قواعــد ينبغــي حتدهيــا .األفــام حتكــي
ً
الوقــت ذاتــه».
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أنا ومأمون والسينام
د .حممد العوبثاين
بينــا كنــت أحتــي قهــويت عــى هنــر التايمــز ،حتديــدً ا يف مقهــى معهــد الفيلــم الربيطــاين ،هــذا

املــكان الــذي يأخــذين بعيــدً ا ألرسح بخيــايل يف بيئــة يمتــزج هبــا الفــن والثقافــة واإلبــداع .خلفــي مكتبــة

حتتــوي عــى مئــات الكتــب املتخصصــة يف الفــن والتمثيــل واإلنتــاج ،بجانــب املكتبــة يوجــد مــرح

يعـ�ج باجلمهـ�ور املتلهـ�ف ملشـ�اهدة مرسحيـ�ة    ،Mosquitoesالــذي يأخذنــا فيهــا �Rufus Nor

 risليحكــي لنــا قصــة أختــن ،إحداهــن عاملــة جســيامت ،وأخــرى مدمنــة كحــول تغلــب عليهــا حزهنــا؛

جـ ّـراء فقــد ابنتهــا التــي كانــت تــرى فيهــا وطنــا .وبينــا كنــت أراقــب هلفــة صنــاع األفــام املبتدئــن يف

قاعــات املعهــد أثنــاء إعدادهــم مشــاريعهم الفلميــة .بيئــة تأخــذين إىل الذاكــرة ،إىل حماوالتنــا األوىل،
زمالئــي وأنــا ،يف عــام  ٢٠٠٥إلنتــاج فيلــم قصــر بمعــدات حمــدودة عــن ظاهــرة التفحيــط آنــذاك ،بيئــة

ســينامئية كنــت أحلــم هبــا طــوال مراهقتــي وأثنــاء دراســتي اجلامعيــة .أحسســت بالغبطــة جتــاه أولئــك
الشــبان الذيــن يعيشــون بــن خدمــات تعليميــة ال مثيــل هلــا! وإذ برجــل كبــر الســن ،مجيــل املظهــر،

ســمح املحيــا ،تكشــف مالحمــه عــن وجــه عــريب أصيــل ،مل أتأكــد متا ًمــا حتــى اقــرب منــي ورفــع يــده
وقــال« :الســام عليكــم» ،هــل أنــت خليجــي؟ نعــم أنــا مــن الســعودية! أجبتــه .تنهــد بعمــق وكأنــه
وجــد ضالتــه ،ابتســم وقــال :أنــا مــن جــدة.

جلســنا إىل طاولــة تطــل عــى النهــر ،وبــدأ مأمــون حســن يســتذكر جــدة ومجــال بحرهــا وحاراهتــا ،أهلهــا

وأيامــه اجلميلــة التــي قضاهــا يف أزقتهــا .بــدأ يبحــر يف بحرهــا األمحــر ويغــوص يب يف أعامقــه؛ ليســرجع
ذكرياتــه اجلميلــة التــي قضاهــا يف طفولتــه .وجــدت نفــي وقــد تســمرت يف مقعــدي مشــدو ًدا لقصصــه
وذكرياتــه واشــتياقه جلــدة .وأثنــاء هــذا احلديــث ،مــر بنــا أحــد صنــاع األفــام املتدربــن وقطــع
احلديــث بالســام عليــه وســؤاله عــن أحــد مشــاهد الســاموراي الســبعة وكيــف أتقــن إخراجهــا أكــرا

كوروســاوا .ثــم التفــت إ ّيل يــرح إبداعــات كوروســاوا ومنهــا إىل الواقعيــة اجلديــدة اإليطاليــة وفيلــم
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ســارق الدراجــة لفيتوريــو دي ســيكا .حتــدث مأمــون برسديــة عميقــة موجــزة عــن الســينام األوربيــة،
أيضــا عــن املوجــة الفرنســية اجلديــدة ،وكيــف متــرد النقــاد الشــبان الذيــن حاولــوا االنســاخ
وحتــدث ً

مــن القالــب الكالســيكي املعتمــد يف الصناعــة الســينامئية الفرنســية ،إىل أســاليب جديــدة واســتخدام لغــة

ســينامئية خمتلفــة شـ ً
ـكل ونوعــا ،ومنهــا إبداعــات املخــرج الفرنــي فرانســوا تروفــو  400رضبــة The.
400 Blows

أخذنــا احلديــث عــن الســينام األوروبيــة واحلــركات الفنيــة ،إىل أن ســألني مأمــون عــن واقــع احلــراك

الســينامئي الســعودي والتغــرات الثقافيــة يف الســعودية ،وكان ً
نقاشــا مثر ًيــا عــن املهرجانــات الســينامئية
ودورهــا يف تنشــيط احلــراك الســينامئي .وفجــأة نظــرت إىل ســاعتي وإذ هبــا التاســعة مســا ًء!
فاتني قطار العودة...
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سرية مأمون حسن
أهم املحطات املهنية
بــدأ مأمــون مســرته العمليــة حمــررا مســاعدا لكيڤــن براونلــو ،احلائــز عــى أوســكار رشفيــة باإلضافــة
جلائــزة الفيلــق الفرنســية  .d’honneur des arts et des lettresيعــدّ التحريــر حجــر

أســاس يف كل أعــال مأمــون حســن.

كتب مأمون حسن وأخرج بعدها فيلمه القصري ،اللقاء  ،The Meetingالذي قامت بتوزيعه UA

يف أنحاء أوروبا وفاز بجائزة مهرجان أوبرهاوزن .Oberhausen

تبع هذا العمل الكثري من اإلنجازات ،من أمهها:

خمرج:

العيش فوق الصندوق ( ،)Living on The Boxدراما مدهتا  40دقيقة لصالح البي يب يس.
(إخراجــا
بعــض الفلســطينيني ( ،)Some of the Palestiniansوثائقــي ُأعــدّ ملنظمــة ألونــروا.
ً
وحترير ا)
ً

البحــث عــن فرصــة ( ،)In Search of Opportunityعمــل وثائقــي ملــون مدتــه  35دقيقــة

جلائــزة دوق أدنــرة .صـ ّـوره كريــس مينجــس احلائــز عــى جائــزيت أوســكار.

أبعد من الرتبوبوز ( ،)Beyond the Tropopauseوثائقي برعاية رشكة Plessey

منتج:

ال استســام ( ،)No Surrenderفيلــم روائــي مــن إخــراج بيــر ســميث وكتابــة آالن بليســدايل.

حــاز عــى جائــزة ماركــي يف مهرجــان تورونتــو لألفــام.

ماتشــوكا ( ،)Machucaفيلــم روائــي أخرجــه أندريــس وود ،وعمــل فيــه مأمــون كاتبــا أيضــاُ .دعــي
الفيلــم إىل ســتة عــر مهرجانــا مــن بينهــا مهرجــان كان ،وفــاز بالعديــد مــن اجلوائــز.

ال بيونــا فيــدا ( ،)La Buena Vidaإخــراج أندريــس وود ،إنتــاج وســيناريو مأمــون حســن .فــاز
بجوائــز العديــد مــن املهرجانــات.
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تنفيذي يف معهد الفيلم الربيطاين:

طفولتــي ( :)My Childhoodكتابــة وإخــراج بيــل دوغــاس .فــاز بجائــزة األســد الفــي يف

مهرجــان البندقيــة لألفــام عــام 1972م .ميزانيــة الفيلــم  3300جنيــه إســرليني.

وينســتانيل ( :)Winstanleyإخــراج كيڤــن براونلــو وأنــدرو مولــو .فــاز بجائــزة جورجــس ســادول

الفرنسية.

املدير التنفيذي لرشكة متويل األفالم الوطنية :NFFC

بابيلــون ( :)Babylonإخــراج فرانكــو روســو وكتابــة مارتــن ســتيلامن وإنتــاج جارفيــك لــوزي.

عــرض يف مهرجــان كان لألفــامُ .حجــب يف البدايــة يف الواليــات املتحــدة ،ثــم عــرض الحقــا يف 56
دار ســينام أمريكيــة يف 2019م.

طفلــة جرجيــوري ( :)Gregory’s Girlكتابــة وإخــراج بيــل فورســيث ،حمــرر مستشــار مأمــون
حممــود .ميزانيــة الفليــم  168ألــف جنيــه إســرليني .حقــق أحــد أعــى العوائــد يف اململكــة املتحــدة؛ إذ

جتــاوزت إيراداتــه  20مليــون دوالر.

حمرر:

متحــول ( )Turnerوثــورة ماقبــل الرافائليــن ( :)The Pre-Raphaelite Revoltإخــراج

الناقــد الفنــي دايفيــد ثومبســون.

جامــح وحــر مرتــن يف اليــوم ( :)Wild and Free Twice Dailyأول فيلــم مــن إخــراج كريــس
مينجس .

ميالي يف ستيبلتوب ( :)Millay at Steepletopإخراج وتصوير كيڤن براونلو.

ال بيونا فيدا ( :)La Buena Vidaانظر أعاله .عمل فيه حمررا مرشفا.

آرانيا ( :)Arañaإخراج آندريس وود ،حمرر مستشار مأمون حممود (مستشار فني)

أخــي الشــيطان ( :)My Brother The Devilكتابــة وإخــراج ســايل احلســيني ،مــرف التحريــر
مأمــون حســن

هنا سيدات ( :)Here are Ladiesدراما وثائقية ،مهرجان البندقية لألفالم .1972
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مدير تنفيذي لألفالم:

رئيس اإلنتاج يف معهد األفالم الربيطاين ،اململكة املتحدة1971-1974 ،م.

رئيس قسم األفالم يف األونروا ،لبنان.1974-1976 ،

املدير التنفيذي لرشكة متويل األفالم الوطنية ،اململكة املتحدة1979-1984 ،م.

منتج مسلسالت:

ابتكــر وأنتــج وعــرض مسلســلني (مــويف ماســركالس) للقنــاة الرابعــة الربيطانيــة يف عامــي 1990

و 1998م .عــرض أفالمــا مهمــة مثــل الســاموراي الســبعة  The Seven Samuraiألكــرا

كوروســاوا ،و  Apu Sansarلســاتياجيت راي .أجــاز كوروســاوا العــرض ،الــذي حظــي بقبــول
عـ ٍ
ـال بعــد عرضــه يف برنامــج عــى قنــاة  NHKاليابانيــة .وصفــه ســاتياجيت راي بقولــه( :إنــه كان درســا
يل كذلــك).

الحقا ،قدم مأمون برامج (ماسرتكالس) مبارشة يف أربع قارات.

التدريس:

مدير اإلخراج ،مدرسة األفالم والتلفزيون الوطنية  ،NFTSاململكة املتحدة1978 1976- ،م.

مدير اإلنتاج ،مدرسة األفالم والتلفزيون الوطنية  ،NFTSاململكة املتحدة1985 1984- ،م.

عميــد التحريــر ،Escuela Internacional de Cine y Televisión ،كوبــا1997- ،

2004م.

مدير التحرير ،مدرسة األفالم والتلفزيون الوطنية  ،NFTSاململكة املتحدة1996 1993- ،م.

ماسرتكالس وتدريب للمنتجني ،مدرسة األفالم الدنامركية ،كوبنهاجن.

حمارض زائر ،كلية األفالم األوروبية ،أبيلوفت ،الدنامرك ،حتى عام 2016م.

مستشار:

مستشار ملفوضية األفالم األسرتالية يف اإلنتاج املستقبيل1984 ،م.

مستشــار كبــر لليونســكو يف تأســيس مــروع يونســكو زيمبابــوي لتدريــب األفــام يف جنــوب القــارة
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األفريقيــة ضــد الفصــل العنــري1991-1993 ،م.

رئيس مشارك يف ندوة الفيلم النروجيي لألفالم الروائية منخفضة التكلفة1991 ،م.

كاتب وناقد:

مقـ�االت رئيسـ�ة يف السـ�ينام العامليـ�ة ملجلـةة �The Times Higher Education Supple
ment

مقــاالت ملجلــة  Sight & Soundاملتخصصــة يف األفــام ولصحيفتــي اجلارديــان واإلندبندنــت
الربيطانيتــن.
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مأمون حسن وتريينس ديفيز أثناء تصوير فيلم ماسرت كالس 1990م
| 30

| 31

32 |

| 33

34 |

| 35

بياض الشاشة  ..ألوان العامل

مأمون حسن
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