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رحيل

بين كبرياء الناقد ودهاء الموظف

علي أبو شادي ...القابض على الجمر!

منذ الستينيات ،أسهم
مع كوكبة من األسماء
في تأسيس هوية للنقد
السينمائي المصري .خاض
معارك كثيرة في الدفاع
عن سينما «الواقعية
الجديدة» التي ظهرت
في بداية الثمانينيات،
وقدمت أفالمًا مناهضة
للتطبيع واالنفتاح
االقتصادي واالعتقال
السياسي .كان مناصرًا شرسًا
للسينما السياسية لجيل
الكبار من أمثال يوسف
شاهين ،وتوفيق صالح،
ولم يخف انتماءه لليسار
المصري والناصرية
القاهرة ـــ عصام زكريا
قـبــل أي ــام مــن رحـيـلــه مـســاء الجمعة
املــاضــي ،ك ــان مــن املـفـتــرض بالناقد
املـ ـص ــري ع ـلــي أبـ ــو ش ـ ــادي ( 1946ـ
 )2018أن يــديــر ن ــدوة ح ــول الـكــاتــب
عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاوي ض ـمــن
فعاليات «معرض القاهرة للكتاب».
لكن «األس ـتــاذ عـلــي» اتـصــل معتذرًا
ع ــن ع ــدم ال ـح ـضــور ألن ــه ي ـعــانــي من
احتقان في الصوت.
ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا ب ـ ـ ـيـ ـ ــومـ ـ ــن ،اتـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا ب ــه
ل ــاطـ ـمـ ـئـ ـن ــان والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ع ـ ــن وض ــع
الكتاب الذي ّ
يعده عنه الناقد محمود
عبد الشكور فــي إط ــار تكريمه (أبــو
ش ـ ـ ــادي) ،ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـع ـشــريــن من
«مـ ـه ــرج ــان االس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ــدول ــي
لألفالم الوثائقية والقصيرة» التي
ت ـع ـقــد ف ــي ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل) امل ـق ـبــل،
ف ــأج ــاب ب ــأن ــه ان ـت ـه ــى م ــن امل ــراج ـع ــة
واختيار الصور مع مصمم الكتاب،
عـلــى أن ي ـكــون ج ــاه ـزًا لـلـطـبــاعــة في
بداية األسبوع املقبل.
على مدار عقود ،لعب علي أبو شادي
ال ـ ـ ّـذي يـنـتـمــي إلـ ــى ج ـيــل ال ـك ـب ــار من
النقاد السينمائيني في مصر ،دورًا
في اكتشاف وتشجيع ودعم األجيال
الجديدة ،من خالل العديد من املواقع
الـثـقــافـيــة الـتــي تــوالهــا كـمــوظــف في
وزارة الـثـقــافــة أو كـنــاقــد .ه ــذه الثقة
ف ـ ــي الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـصـ ــاعـ ــد ،وم ـن ـح ـهــم
الفرص التي ال تتاح غالبًا إال لكبار
السن قديمي الخبرة ،في بلد يعادي
الشباب بالفطرة ،كانت إحدى صفات
علي أبو شــادي التي لم تتغير .وكم
من فرص أتاحها للشباب سواء من
خ ــال عـمـلــه كــرئ ـيــس ت ـحــريــر ملجلة
«الـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة» (-1975
 )1983أو عمله فــي مجلة «الـثـقــافــة
ال ـج ــدي ــدة» ( )2001-1991أو خــال
«مهرجان االسماعيلية» الذي تولى
رئاسته لسنوات ،أوّ لجان التحكيم
ّ
الـ ـت ــي ش ــك ـل ـه ــا أو رشـ ـحـ ـه ــم لـلـسـفــر
إل ــى املـهــرجــانــات الـعــربـيــة الـتــي كــان
يتعاون معها...
تــرك عـلــي أبــو ش ــادي «هـيـئــة قصور
الثقافة» عقب األزمــة املعروفة باسم
«الروايات الثالثة» عام  ،2000عندما
ثـ ـ ـ ــارت ضـ ـج ــة ه ــائـ ـل ــة وص ـ ـلـ ــت إل ــى
البرملان حول ثالث روايــات نشرتها
الـهـيـئــة وات ـه ـم ـهــا ب ـعــض املـتـطــرفــن
باإلباحية .التقط الكرة بعض رجال
الحزب الحاكم لضرب وزيــر الثقافة
آنــذاك فــاروق حسني .تفادى األخير

الـ ـض ــرب ــة ب ــإق ــال ــة ع ـل ــي أبـ ـ ــو شـ ــادي
مؤقتًا ،ليعيده بعد أقل من عام إلى
الوزارة لتولي مناصب أكبر ،كرئيس
لـ «املركز القومي للسينما» ورئيس
ل ـ «مـهــرجــان االسماعيلية» ورئيس
ل ـ ـ «املـ ـه ــرج ــان ال ـق ــوم ــي لـلـسـيـنـمــا»،
وفوق ذلك كله كرئيس للرقابة على
املصنفات الفنية .كما لــو أن فــاروق
حسني كان يسخر ممن اتهموا أبي
ش ــادي إب ــان أزم ــة ال ــرواي ــات الثالثة
ب ـ ـ «ال ـت ــروي ــج ل ـل ـخ ــروج ع ـلــى اآلداب
واإللحاد»!
شكل علي أبو شادي حالة استثنائية
وســط موظفي وزارة الثقافة ونقاد
ال ـس ـي ـن ـم ــا .ي ــأت ــي الـ ـنـ ـق ــاد ع ـ ـ ــادة مــن
عــالــم ال ـفــن نـفـســه أو األكــادي ـم ـيــة أو
الصحافة ،وعــادة ما يظل املوظفون
أسـ ـ ـ ــرى وظ ـي ـف ـت ـه ــم ،ي ـت ـن ـق ـل ــون بــن
اإلدارات واملناصب حسب األقدمية
ومـ ـ ـ ـ ــدى رضـ ـ ـ ــى رؤس ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم ع ـن ـه ــم.
«ال ـث ـق ــاف ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة» وح ــده ــا،
ب ـح ـكــم حــاج ـت ـهــا إل ـ ــى «م ـن ـش ـطــون»
خبراء في الفن ،أتاحت ظهور عدد من
النقاد السينمائيني من بينهم كمال
رمــزي وعلي أبو شــادي .لكن األخير
فـقــط هــو ال ــذي اسـتـطــاع أن يستمر،
ويـتــولــى مـنــاصــب مــؤثــرة ،حـتــى أنــه
اقـتــرب أكثر مــن مــرة مــن مقعد وزيــر
الثقافة ،لكنه كان يذهب إلى شخص
آخر في اللحظة األخيرة.
كيف اسـتـطــاع أبــو ش ــادي أن يــوازن
بني عمله كناقد صاحب رأي مستقل

وقلم حــر ،وعمله كموظف فــي دولــة
بـيــروقــراطـيــة سـلـطــويــة ال يستطيع
املــوظــف فيها أن يملك رأي ــا يختلف
عــن رأي رؤســائــه؟ كيف استطاع أن
ي ـن ـجــح ب ــاع ـت ــراف ال ـج ـم ـيــع ف ــي أداء
عملني متناقضني ،بل متخاصمني،
إلى هذا الحد وأن يظل قابضًا على
جمر الدفاع عن حرية االبداع وجمر
ال ـ ـ ــوالء ملـ ـه ــام ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
«الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» مـ ــن دون أن يـخـتــل
توازنه؟
ّ
ل ـعــل ال ـســر كـلــه يـكـمــن ف ــي شخصية
ع ـل ــي أبـ ــو ش ـ ـ ــادي ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد فــي
ص ـف ـتــن م ــن شــأن ـه ـمــا تـحـقـيــق هــذا

هو أفضل من قدم ملخصًا وافيًا
لمسيرة السينما المصرية
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوازن :األولـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ــي ك ـ ـبـ ــريـ ــاؤه
واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه بـ ـك ــرامـ ـت ــه ،مـ ـم ــا حـفـظــه
دائـمــا مــن الــوقــوع فــي بــراثــن التزلف
ل ـل ـم ـس ــؤول ــن أو الـ ـتـ ـن ــازل مـ ــن أج ــل
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى م ــوق ــع أو ال ـح ـصــول
على ترقية .أما الصفة الثانية ،فهي
دماثة الخلق والهدوء حتى في أحلك
املــواقــف وأكـثــرهــا إث ــارة للغضب أو
االستياء .وهــذه الصفة كانت دائمًا
م ـ ــا تـ ـ ـف ـ ـ ّـوت عـ ـل ــى خـ ـص ــوم ــه ف ــرص ــة
ّ
تصيد األخطاء له.
أض ــف إل ــى ذل ــك ال ــذك ــاء الـ ــذي يصل

إلى حد الدهاء أحيانًا ،عندما تتأزم
األمور ،كما حدث وقت أزمة الروايات
ال ـثــاث ،أو خــال املــواقــف العصيبة
التي واجهته كرقيب على السينما
واألغاني خالل السنوات التي سبقت
«ث ـ ــورة ي ـنــايــر»  ،2011وك ــان ــت فـتــرة
ح ــراك وصـ ــراع حــرجــة بــن املـبــدعــن
ومؤسسات السلطة ،تحتاج من املرء
أن يسير فــوق الصراط املستقيم ،أو
بالتعبير الـشـعـبــي ال ـ ــدارج «يمشي
على العجني ما يلخبطوش»!
استطاع علي أبــو شــادي أن يحافظ
على ايمانه الصادق بحرية اإلبــداع
ودور الفن في السياسة ،وهــو الذي
ألـ ــف ك ـت ــاب ــا مــرج ـع ـيــا ع ــن الـسـيـنـمــا
وال ـس ـيــاســة ،وخ ــاض م ـعــارك كثيرة
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن سـيـنـمــا «الــواق ـع ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة» ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي ب ــداي ــة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،ع ـل ــى يـ ــد م ـخــرجــن
أم ـ ـ ـثـ ـ ــال ع ـ ــاط ـ ــف ال ـ ـط ـ ـيـ ــب ،وم ـح ـم ــد
خـ ــان ،وداود ع ـبــد ال ـس ـيــد ،وخ ـيــري
ّ
ب ـ ـش ـ ــارة وش ـ ــري ـ ــف عـ ـ ــرفـ ـ ــة ،وكـ ــتـ ــاب
سيناريو مثل وحيد حامد ،وبشير
الــديــك ،وفــايــز غــالــي ،وقــدمــت أفــامــا
م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــع مـ ــع إس ــرائ ـي ــل
واالن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي وانـتـهــاكــات
الشرطة واالعتقال السياسي ،منها:
«ســواق األتوبيس»« ،ناجي العلي»،
«ال ـ ـبـ ــريء»« ،كـتـيـبــة اإلع ـ ـ ــدام»« ،ي ــوم
مر ويــوم حلو»« ،زوجــة رجــل مهم»،
«اإلرهاب والكباب» وغيرها.
كان أبو شادي مدافعًا صلبًا عن هذه

األفالم وأصحابها ،كما كان مناصرًا
دائـ ـم ــا لـلـسـيـنـمــا ال ـس ـيــاس ـيــة لجيل
ال ـك ـب ــار م ــن أمـ ـث ــال ي ــوس ــف شــاهــن،
وتوفيق صالح ،وصــاح أبــو سيف،
وكمال الشيخ ،وللجيل الــذي تالهم
وض ـ ــم أسـ ـم ــاء م ـث ــل ع ـل ــي ب ــدرخ ــان،
وعلي عبد الخالق ،ومحمد راضــي،
وممدوح شكري .لم يكن يخفي أبدًا
انتماءه لليسار املصري والناصرية،
ح ـتــى ف ــي أك ـث ــر ال ـف ـت ــرات ال ـت ــي كــان
يـتـعــرض فـيـهــا ال ـي ـســار والـنــاصــريــة
للبطش والتشويه والسخرية.
وبالقدر نفسه من الحماس لألفالم
ذات املـضــامــن الـثــوريــة والـيـســاريــة،
كـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـص ـ ـمـ ــا شـ ـ ــرسـ ـ ــا ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا
الرجعية ،وألي فيلم يسيء لليسار
أو عبد الناصر.
ع ـلــي أب ــو شـ ــادي ه ــو أبـ ــرز م ــن عـ ّـبــر
عن اتجاه «النقد االجتماعي» الذي
يتعامل مــع العمل الفني باعتباره
إنتاجًا اجتماعيًا سياسيًا في املقام
األول .إل ــى جــانــب أب ــي شـ ــادي ،ضـ ّـم
ه ــذا االتـ ـج ــاه ال ــراح ــل سـمـيــر فــريــد،
وكـ ـم ــال رم ـ ـ ــزي ،وه ــاش ــم ال ـن ـح ــاس.
شـكــل األرب ـع ــة مـعــا مــا يـمـكــن وصفه
بالنزعة اليسارية في النقد املصري،
رغـ ـ ــم االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن أن
نجدها بينهم .مــن خــال كتاباتهم
منذ نهاية الستينيات ،أسهموا في
تــأس ـيــس ه ــوي ــة ال ـن ـقــد الـسـيـنـمــائــي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري وخـ ـص ــوصـ ـيـ ـت ــه وصـ ـب ــغ
االحترام على املهنة بشكل عام ،حتى
أطلق عليهم من قبل خصومهم من
النقاد والسينمائيني لقب «عصابة
األرب ـعــة» ،ال ــذي يـبـ ّـن مــدى تأثيرهم
ون ـفــوذهــم ف ــي ال ـح ـيــاة السينمائية
والثقافية.
إلى جانب املنهج االجتماعي ،تتسم
كتابات علي أبو شادي بميل عروبي
قومي واضح ،وبالتدقيق املعلوماتي
والعلمي .هو أفضل من قدم ملخصًا
وافيًا ملسيرة السينما املصرية ،نشر
ً
أوال بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ف ــي الـكـتــاب
ال ـ ـتـ ــذكـ ــاري الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره «م ـع ـهــد
العالم العربي» في باريس بمناسبة
م ـئــويــة الـسـيـنـمــا امل ـص ــري ــة ،ق ـبــل أن
ينشر بالعربية ولغات أخــرى .كذلك
ك ــان أول مــن ح ــاول وض ــع تعريفات
ألبــرز األنــواع الفنية  film genresفي
السينما املصرية فــي كتابه «أنــواع
السينما املصرية» .ومن أهم أعماله
مـ ـ ـش ـ ــروع «ك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــات ال ـس ـي ـن ـمــا
العربية» الذي صدر في أجزاء عدة.
أسهم علي أبو شادي بقسط وافر في
«تنشيط» حركة الثقافة السينمائية،
وبـ ـ ـ ـ ـ ــرع فـ ـ ـ ــي إدارة املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ب ـش ـكــل خ ـ ــاص .تــولــى
رئاسة «املهرجان القومي للسينما»،
فبعث فيه الروح حتى بدا كما لو كان
كيانًا جديدًا مختلفًا ،وتولى رئاسة
«مـ ـه ــرج ــان االس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة ال ــدول ــي
لألفالم التسجيلية والقصيرة» بعد
ثالث دورات متواضعة ودورة توقف
ب ـع ــده ــا ل ـخ ـمــس س ـ ـنـ ــوات ،فــأع ـطــاه
ك ـي ـنــونــة وك ـي ــان ــا وجـ ـع ــل ل ــه مـكــانــة
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـع ــرب ـي ــة وال ـع ــامل ـي ــة.
وهــو املهرجان الــذي أسهم أكثر من
غيره في التعريف بأنواع من األفالم
ال تـحـظــى بــال ـت ـقــديــر وال الـشـعـبـيــة.
ك ـم ــا س ــاه ــم فـ ــي ال ـت ـع ــري ــف ب ـحــركــة
السينما املستقلة في العالم العربي،
وظهور عــدد كبير من السينمائيني
الشباب ،ممن قدموا بطاقة تعريفهم
كسينمائيني للمرة األولى من خالل
هذا املهرجان...
ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان ال ـ ـ ــذي ي ـت ـش ــرف فــي
دورتــه العشرين بتوجيه تحية إلى
عـلــي أب ــو ش ــادي ،مــن امل ـحــزن أن ــه لن
ي ـكــون مـعـنــا لـيـحـضــر تـكــريـمــه .لكن
رجاءنا أن أعماله ستظل معنا.

