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 مقدمة

ينتمي علي بدرخان إىل جيل الستينات من القرن العشرين امليالدي يف مصر، أي اجليل 
، وخترج يف قسم ١٩٤٦وقد ولد علي عام . الذي بلغ العشرينات من العمر يف ذلك العقد

 .  سنة٢١ وعمره ١٩٦٧اإلخراج يف املعهد العايل للسينما باجليزة عام 

، فلم يعرف ١٩٥٢يتميز جيل الستينات يف مصر بأنه كان أول جيل من أجيال ثورة يوليو 
 وإن تغريت رشخصية سياسية غري عبد الناصر، ومل يعرف حزبا سياسيا غري حزب عبد الناص

وقد صدم جيل الثورة زميتها . حرير إىل االحتاد القومي مث االحتاد االشتراكيمسمياته من هيئة الت
 يف مظاهرات فرباير، ١٩٦٨ مع إسرائيل ، وثار ضد النظام السياسي عام ١٩٦٧يف حرب يونيو 

 يف باريس وغريها من مدن ٦٨واليت كانت بداية ملا عرف يف العامل بعد ذلك بثورة شباب 
 . ختلفت األسبابأوروبا وأمريكا وإن ا

مل يكن جيل الستينات قد اشترك يف أي مظاهرة غري مظاهرات الطلبة يف األربعينيات يف 
 سال ٦٨ ألن املظاهرات كانت ممنوعة حبكم القانون، ويف فرباير ١٩٦١عام " يف بيتنا رجل"فيلم 

نيفة مع دمه ألول مرة يف شوارع القاهرة واإلسكندرية ومدن مصرية أخرى يف املواجهات الع
الشرطة، وعرف معتقالت الثورة مثل األجيال اليت سبقته من كل االجتاهات السياسية، ومن 
خالل هذه التجربة بلغ جيل الستينات سن الرشد والنضج معا، وإن ظل ال يدرك بسبب تكوينه 

ة  مل تكن هزمية عسكرية فقط، وإمنا هزمية شاملة جسدا اهلزمي١٩٦٧السياسي البائس أن هزمية 
 .١٨٦٦العسكرية، وأن سبب هزمية الثورة أا قطعت طريق الدميوقراطية املصرية اليت بدأت عام 

، واستطاع أن ينتزع حرية التعبري يف األدب ٦٨ وولد جيل الثورة ٦٧هزمت الثورة 
والرسم والنحت واملوسيقى والغناء واملسرح والسينما بوسائل غري تقليدية يف ظل ضعف النظام 

جالريي "وكما متثلت ثورة جيل الستينات يف األدب يف جملة .  ورغم حكم احلزب الواحداملهزوم،
، ويف مجاعة كتاب الغد، وغريها من املطبوعات واجلمعيات غري احلكومية، متثلت يف السينما "٦٨

يف مجاعة السينما اجلديدة، وإن اختلفت هذه عن غريها من مجاعات الفنون واآلداب يف أا 
عم الدولة هلا ممثلة يف وزارة الثقافة، واستجابت الوزارة اليت كان وزيرها ثروت عكاشة طالبت بد

 . للعديد من مطالب السينمائيني الشباب

جتلى بؤس الوعي السياسي جليل الثورة ونبله يف آن واحد عندما اعترب أن هدفه األساسي 
، ١٩٧٣ا حتقق يف أكتوبر  بانتصار عسكري، وهو م١٩٦٧جتاوز اهلزمية العسكرية يف يونيو 

، أي يف ٧٣ و ٦٧وكان ذلك منطقياً ألنه نفس اجليل الذي حارب واستشهد منه آالف يف 
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اهلزمية والنصر معاً، ولكنه يف نفس الوقت كان دليالً على بؤس وعيه السياسي ألنه مل يدرك كل 
أغنية "سينما اجلديدة ولذلك مل يكن من الغريب أن يكون الفيلم األول جلماعة ال. أبعاد اهلزمية
, ١٩٦٧ الذي تدور أحداثه يف سيناء أثناء حرب ١٩٧٢إخراج علي عبد اخلالق " على املمر

ومل يكن من الغريب أن يكون فيلم . ويعرب عن اهلزمية العسكرية ويطالب باحلرب ورد االعتبار
سطيين غالب شعث، إخراج الفل" الظالل يف اجلانب اآلخر"اجلماعة الثاين واألخري يف نفس العام 

 . والذي يطالب باحلرب أيضاً من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيين

مل يكن علي بدرخان عضوا يف مجاعة السينما اجلديدة، ولكن ذلك ال يعين أنه كان بعيداً 
عنها، فقد كان كاتب سيناريو فيلمه األول رأفت امليهي أحد مؤسسي اجلماعة، واألهم من ذلك 

.  جيل الستينات بكل أفراحه وأتراحه، ولو أنه مل جيند يف اجليش ألنه وحيد والديهأنه ينتمي إىل
وقد كانت مجاعة السينما اجلديدة جتمع خرجيي معهد السينما وغريهم من السينمائيني الشباب 
الذين ال جيدون أي فرصة للتعبري عن أنفسهم، فلم يتمكن أحد منهم منذ خترج أول دفعة عام 

، وكان أول فيلم طويل ملخرج من ١٩٦٨اج وال حىت فيلم قصري حىت عام  من إخر١٩٦٤
 ). الوادي األصفر إخراج ممدوح شكري (١٩٦٩خرجيي املعهد عام 

كان علي بدرخان حبكم أن والده املخرج الكبري أمحد بدرخان أحد رواد السينما يف مصر، 
ه من سعاد حسين جنمة ، وزواج١٩٦٩وحبكم عمله مساعدا لإلخراج مع والده الذي توىف 

عصرها ذلك العام، ال حيتاج لالنتماء إىل مجاعة السينما اجلديدة أو غريها حىت حيصل على فرصته 
وكان من ناحية أخرى على يسار مجاعة السينما اجلديدة سياسياً . إلخراج فيلمه الطويل األول

مام اليت تضم الشاعر أمحد فؤاد بانتمائه إىل مجاعة أخرى أكثر راديكالية هي مجاعة املغين الشيخ إ
وقد . جنم والنحات حممد علي، وعالقته الوثيقة مبنظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات

 للتضامن مع ١٩٨٢تعرض لالعتقال أكثر من مرة لفترات حمدودة، وسافر إىل بريوت عام 
 .املنظمة أثناء حصارها وطردها إىل صحراء تونس البعيدة

، ١٩٧٠ وعند موته عام ١٩٦٧عند هزميته عام : لستينات عبد الناصر مرتنيبكى جيل ا
وعندما توىل . فهو الذي جعله يتطلع إىل أعايل السماء بأحالمه الكبرية، مث هوى به إىل سابع أرض

 رفضه جيل الستينات الناصري بالضرورة يف ١٩٧٠السادات احلكم بعد وفاة عبد الناصر عام  
، وتغري موقفه ١٩٧٣ حىت وقعت بالفعل عام ١٩٧٢ باحلرب يف مظاهرات وظل يطالب, البداية

، وكان ذلك أيضاً ١٩٧٣من السادات، ولكنه مل يفهم أبداً توجهه إىل السالم بعد حرب أكتوبر 
بسبب التكوين السياسي البائس الذي ال يدرك أن كل احلروب تنتهي يف وقت ما مهما طالت، 
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 . املفاوضاتوأن النهاية دائما على مائدة 

ومن التناقضات التارخيية أن عبد الناصر والسادات كانا من جيل الثالثينيات الذي نضج 
 الشعبية الكربى، وعرف مىت حيارب ١٩١٩يف ذروة التجربة الدميوقراطية املصرية بعد ثورة 

بتداًء ومىت يفاوض، ولكنهما بقطع طريق التجربة اليت ولدا داخلهما صنعا أجياالً ال تدرك ذلك ا
 ةوهلذا قبل عبد الناصر مبادرة وزير اخلارجية األمريكي. من جيل الثورة األول يف الستينيات

روجرز، ومات واملظاهرات يف عدة مدن عربية تتهمه باخليانة، متاما كما ام السادات باخليانة 
فه ا  إىل زيارته إلسرائيل واعترا١٩٧٣ بعد حرب أكتوبر ١٠١منذ قبوله مفاوضات الكيلو 

، ودفع الثمن حياته عندما اغتيل ١٩٧٩، وتوقيع املعاهدة املصرية اإلسرائيلية عام ١٩٧٧عام 
ويف زمن التحوالت هذا ولد املخرج علي بدرخان، وعرب عن انتقال جيل . ١٩٨١عام 

 . الستينيات إىل مرحلة جديدة أكثر نضجا على كل املستويات

ني عمله يف السينما يف السبعينيات والثمانينيات، بدأ جيل الستينيات من املخرجني املصري
وكانت السينما . ١٩٧٣عام " احلب الذي كان"ومنهم علي بدرخان الذي أخرج أول أفالمه 

املصرية قد واكبت السينما العاملية منذ الثالثينيات حىت الستينيات، مث ختلفت عنها مع بداية 
ومل يكن هذا التخلف لرداءة . ١٩٧١نتاج عام القطاع العام يف ذلك العقد، والذي توقف عن اإل

إنتاج القطاع العام، فقد قدم العديد من روائع السينما، وإمنا أساساً ألنه يف الوقت الذي خضعت 
فيه السينما املصرية لتوجيه الدولة مثل سينما الدول الشيوعية، شهد العامل يف نفس ذلك العقد 

 من باريس إىل لندن ومن الربازيل إىل اليابان، بل ووصل أهم اجتاهات التجديد يف تاريخ السينما
 . التجديد إىل موسكو ووارسو وبراج أيضاً

 وأمحد كامل مرسي وأمحد بدرخان وكمال الشيخ وهنري فكانت أفالم صالح أبو سي
بركات ويوسف شاهني تعرض يف مهرجان كان داخل املسابقة منذ أول دورات املهرجان عام 

ناك تناقض بني توجه خمرجي هذه األفالم إىل مجهور السينما يف مصر وعرضها ، ومل يكن ه١٩٤٦
يف مهرجان كان أو مهرجان فينسيا أو مهرجان برلني، وهي أكرب مهرجانات السينما الدولية يف 

وكان املخرجني الذين ال تعرض أفالمهم يف هذه املهرجانات مثل فطني عبد الوهاب وحسن . العامل
زي وعز الدين ذو الفقار ال جيدون أي غضاضة يف ذلك، بل ويفرحون الن اإلمام وحسني فو

هناك من زمالءهم من يعربون بأفالمهم احلدود، أو باألحرى الضفة األخرى من املتوسط، 
ويضعون السينما املصرية على خريطة العامل، ولكن الوضع اختلف عندما ختلفت السينما املصرية 

 أو عن اجتاهات التجديد من سينما األندرجراوند يف نيويورك إىل نوفو عن مواكبة السينما العاملية،
سينما الربازيلية واملوجة اجلديدة الفرنسية والسينما احلرة الربيطانية والسينما اجلديدة يف أملانيا 
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 . واليابان وتشيكوسلوفاكيا

ما بعد أن وبدا االختالف بوضوح وبالضرورة مع جيل الستينيات الذي بدأ عمله يف السين
وكان القطاع العام يف . أصبح عبور فيلم مصري للحدود منذ اية الستينيات من األمور النادرة

مصر من ناحية أخرى قد أدى إىل احنسار األفالم املصرية يف األسواق العربية بسبب التوجهات 
ذلك االحنسار احلكومية لألفالم وخالفات النظام السياسي مع العديد من الدول العربية، وواكب 

طموح العديد من الدول العربية خارج مصر، والسينمائيني العرب غري املصريني لصنع أفالمهم 
الناطقة بلهجام، وحبكم كوم يعلمون يف صناعات سينما وليدة بال تقاليد وبال جنوم وبال 

ن من حمرمات أسواق أتيح هلم من احلرية ما ال يتوفر ألي سينمائي مصري، وإن ظل اجلميع يعانو
 . ووجدت املهرجانات الدولية يف األفالم العربية غري املصرية بديالً لألفالم املصرية. الثقافة العربية

:  قسمني كبريينإىلإزاء هذا الوضع املركب انقسم جيل الستينيات من املخرجني املصريني 
م، ويعرب عن وجهة نظره األول يتوجه بعمله إىل مجهور السينما يف مصر، وخيرج كل أنواع األفال

من خالل اختياراته للموضوعات، واألسلوب املناسب إلخراج كل موضوع، وال يتأثر باجتاهات 
التجديد العاملية، وال يعنيه عرضه أفالمه يف املهرجانات الدولية، وحياول استعادة وجود الفيلم 

جه بعمله إىل مجهور مفترض والقسم الثاين يتو. املصري يف األسواق العربية، ومنهم علي بدرخان
داخل مصر وخارجها، ويتأثر باجتاهات التجديد العاملية، ويعرب عن وجهة نظره من خالل أسلوبه 
أيا كانت موضوعات أفالمه، وحياول استعادة وجود الفيلم املصري يف املهرجانات الدولية، وهم 

يد وحممد خان وخريي بشارة خمرجي حركة الواقعية اجلديدة يف الثمانينيات مثل داود عبد الس
وعاطف الطيب ورأفت امليهي،  واملوجة اجلديدة يف التسعينيات مثل يسري نصراهللا ورضوان 

 . الكاشف وأسامة فوزي وجمدي أمحد علي

، ١٩٧٣" احلب الذي كان" هي ٢٠٠٢ إىل ١٩٧٣أخرج علي بدرخان عشرة أفالم من 
، ١٩٩١" الراعي والنساء"، ١٩٨٦" اجلوع"، ١٩٨١" أهل القمة"، ١٩٧٨" شفيقة ومتويل"
فهو خمرج مقل صنع عشرة . ٢٠٠٢" الرغبة"، مث ١٩٩٦" نزوة"، ١٩٩٥" الرجل الثالث"

أفالم يف حنو ثالثني سنة، بينما بعض أبناء جيله الذين يعملون يف إطار السينما السائدة خيرجون 
ئدة ال تعين االستسهال أو وهذا يؤكد من ناحية أن السينما السا. ثالثني فيلما يف عشر سنوات

الرداءة بالضرورة، ومن ناحية أخرى خيتار علي بدرخان موضوعاته بعناية، ويعكف على صنع 
أفالمه بإتقان وتأن، ويبدو ذلك يف اشتراكه يف كتابة سيناريو أغلب أفالمه ، وعمله على أن يتوفر 

 . منتج حقيقي قبل أن يبدأ التصوير
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، "احلب الذي كان" علي بدرخان األفالم االجتماعية مثل ومثل كل خمرجي األنواع أخرج
الرجل "، والبوليسية مثل "شفيقة ومتويل"واملوسيقية مثل " شيلين وأشيلك"والكوميدية مثل 

ولكن أفالمه اليت دخل . ، وأخرج عن أعمال أدبية مصرية وأجنبية، بل وعن أفالم أجنبية"الثالث
" أهل القمة"و" الكرنك"عن أعمال جنيب حمفوظ، وهي ا تاريخ السينما املصرية ثالثيته 

ففي هذه األفالم الثالثة عرب الفنان عن . ١٩٨٥ إىل ١٩٧٥يف السنوات العشر من " اجلوع"و
ووصل . التارخيي" اجلوع"االجتماعي، و" أهل القمة"السياسي، و" الكرنك"عصره يف إطار نوع 
 . لكربى، ومن حتف السينما املصرية والعامليةالذي يعترب حتفته ا" اجلوع"إىل ذروة النضج يف 

اكتشف جيل الستينيات هول ما كان حيدث يف معتقالت عبد الناصر عندما مسح السادات 
. بفتح هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر إلدانة خصومة السياسيني وتثبيت أركان حكمه

عرب عن هذه الصفحة يف روايته ولكن جنيب حمفوظ الذي ينتمي إىل جيل الثالثينيات كان أول من 
كان جنيب . ١٩٧٥ وأخرجها علي بدرخان يف فيلمه عام ١٩٧٤اليت صدرت عام " الكرنك"

خترج يف قسم (حمفوظ وال يزال ابناً لتجربة مصر الدميقراطية اليت بلغت أوجها يف الثالثينيات 
 ١٩٥٢تابة بعد ثورة ، ولذلك مل يستطع الك)١٩٣٤الفلسفة بكلية اآلداب جبامعة القاهرة عام 

أكثر من مخس سنوات ألنه صدم بإاء التجربة الدميقراطية، وجلأ إىل الوسائل الثالث اليت ذكرها 
 . وهي الصمت والدهاء واملنفى, النتزاع حريته" صورة الفنان يف شبابه"جويس يف رواية 

هلزمية يف جنيب حمفوظ هو ضمري مصر يف األدب، ولذلك مل يكن من الغريب أن يتنبأ با
، فاهلزمية وقعت يوم إلغاء األحزاب، وأعلنت ١٩٦٦اليت صدرت عام " ثرثرة فوق النيل"روايته 

ومل يكن من الغريب بالتايل أن يعرب عن جتربة جيل . ١٩٦٧ يونيو ٥ سنة يوم ١٥بعد أقل من 
ب ثالثاً أن ومل يكن من الغري". الكرنك" الستينيات، جيل الثورة، يف معتقالت الثورة يف روايته 

يعرب عنها علي بدرخان ابن جيل الستينيات يف فيلمه، وهو الراديكايل من جامعة الشيخ إمام غري 
املشهرة يف وزارة الشئون االجتماعية، واليت عملت حتت األرض يف فترات وجودها خارج 

د عبد ضجة كربى خاصة عندما رفع مدير املخابرات يف عه" الكرنك"وقد آثار فيلم . املعتقالت
 . الناصر دعوى قضائية لوقف عرضه

نقطة حتول يف تاريخ السينما املصرية، فقد فتح الباب ملا عرف بأفالم " الكرنك"أصبح 
مراكز القوى يف السبعينيات، وهو تعبري السادات يف وصفه ملعارضيه من رجال عبد الناصر، وما 

 اليت عرفت ذا األفالموالواقع أن . جعل هذه األفالم تبدو دعائية، وقلل من قيمتها يف وقتها
هي حركة سينما سياسية تدين االعتقال السياسي والتعذيب " الكرنك"التعبري املبسط وأوهلا 

واالغتصاب وإهدار آدمية اإلنسان يف املعتقالت، وهي امتداد حلركات السينما السياسية يف العامل 
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ولو مل يتم إفساد فيلم .  العربيةآنذاك وخاصة يف إيطاليا، ولذلك منعت يف أغلب الدول 
بإضافة حرب أكتوبر اليت مل تذكر يف رواية جنيب حمفوظ لعرض يف أكرب مهرجانات " الكرنك"

 . السينما الدولية يف العامل

أيد جنيب حمفوظ السادات ألنه فتح الباب من جديد لعودة الدميقراطية، وألنه اجته إىل 
ية الفلسطينية بإقامة دولتني لليهود والعرب على أرض السالم مع إسرائيل على أساس حل القض

عام " االنفتاح"ونظراً الرتباط الدميقراطية باقتصاد السوق أعلن السادات عن سياسة . فلسطني
، بدأت الرأمسالية "يعود"، ولكن ألن ال شيء ١٩٧٣ كنتيجة من نتائج حرب أكتوبر ١٩٧٥

 تكون رأمسالية حقيقية، وإمنا رأمسالية وحشية، أو املصرية من جديد، ورمبا كان من احلتمي أن ال
، وما عرب عنه جنيب حمفوظ يف قصته "انفتاح السداح مداح"ما أطلق عليه أمحد اء الدين 

ومرة أخرى . ١٩٧٩عام " احلب فوق هضبة اهلرم "يف جمموعة قصص " أهل القمة"القصرية 
، ومرة أخرى كان الفيلم بداية ١٩٨١م اختار علي بدرخان هذه القصة، وعرب عنها يف فيلمه عا

حلركة جديدة يف السينما املصرية هي حركة أفالم االنفتاح، واليت كشفت عن الفساد، ومنعت 
 . بدورها يف أغلب الدول العربية

، وتوىل الرئيس "أهل القمة" الذي عرض فيه ١٩٨١ومع اغتيال السادات يف نفس عام 
وهنا، . القضية األساسية لكل القوى السياسية يف مصرمبارك، أصبحت قضية الدميقراطية هي 

 عن ١٩٨٦عام " اجلوع"وللمرة الثالثة بدأ علي بدرخان حركة سينما الدميقراطية بفيلمه التحفة 
، والذي يدين الديكتاتورية على حنو غري ١٩٧٧اليت صدرت عام " احلرافيش"رواية جنيب حمفوظ 

رة الثالثة أيضاً منعت أفالم هذه احلركة يف أغلب الدول  وللم. مسبوق يف تاريخ السينما املصرية
أيضاً . ، ومل يفز بأي تقدير١٩٨٦يف مهرجان قرطاج بتونس عام " اجلوع"بل وعرض . العربية

، والذي يعترب حتفة بدوره، وذروة حركة األفالم السياسية اليت تدين "الربيء"فيلم عاطف الطيب 
 . االعتقال السياسي والتعذيب

 أية حال ، ومن حسن حظ الفنون واآلداب، إن العرض يف املهرجانات والفوز وعلى
باجلوائز ليسا املقياسني الوحيدين لتقييم األعمال األدبية والفنية، وما يدخل التاريخ، وما يوضع 

األهم واألساس أن يعرب الفنان عن ذاته . على اهلامش أو يدرس كظواهر اجتماعية ونفسية
ايت وعصري عن أعماله، أو يف عدد منها على األقل، كما هو احلال بالنسبة وعصره، وبأسلوب ذ

 .ملخرجنا الكبري علي بدرخان

 مسري فريد
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هـتمني  ويضعه كثر مـن امل    .. علي بدرخان أحد املخرجني الذين ظهروا يف حقبة السبعينات          
بالسينما يف مقدم الذين أبدعوا يف هذا الفن، يف مصر خالل تلك احلقبة، على رغم أن ما قدمـه يف                    

إال أا أفالم اكتسبت شهرة عريضة واستقطبت كتابات نقديـة          . السينما مل يتجاوز األفالم العشرة    
 . وائز احمللية والعامليةالفتة وحضوراً مجاهريياً ضخماً يف مصر والعامل العريب، وحصدت الكثري من اجل

التقته وسألته عن بدايته يف عامل السينما وتأثري والده فيه واحملطات الفنيـة املهمـة يف                " احلياة"
 : وكان هذا احلور. مشواره ورأيه يف النقاد السينمائيني

 إىل أي مدى كان لعمل والدك املخرج أمحد بدرخان تأثري يف اجتاهك حنو السينما؟

ري كبري، إذ اكتشف ميويل الفنيـة بـاكراً فأحضـر يل كـامريا               كان له تأث   -
بعد ذلـك أحضـر يل      . فوتوغرافية، وكان لدى معمل صغري لتحميض الصور وطبعها       

وكثرياً ما كان يصطحبين إىل االستوديوهات، فعشقت جوهـا         "  ملم ٨"كامريا سينما   
 . وتعلقت ذه املهنة

 إفـــادة

منهم مدرسته اخلاصة، مثل أمحد ضياء الدين وفطـني         عملت مساعد خمرج مع خمرجني، لكل       
عبد الوهاب وأمحد بدرخان ويوسف شاهني وشادي عبد السالم، فما مدى إفادتك من العمل مـع                

 هؤالء املبدعني؟

 تعلمت منهم مجيعاً، وبأشكال متفاوتة، خصوصاً أن لكل منهم وجهـة نظـر              -
. اول النص، ومناقشته أبطال الفـيلم     وأسلوباً يف التعامل مع فريق العمل، ورؤيته يف تن        

وما زاد من إفاديت أنين من املخرجني الذين يعشقون السينما، فأحببت أن أترجم هـذا               
فمسـاعد  " سـكريبت "بدأت عامل كالكيت، مث     . العشق عملياً، فتعلمت كل املهنة    

وتابعت مديري التصوير مثل عبد العزيز فهمي وأمحد خورشـيد          . حركة فمساعد أول  
حلليم نصر وتعلمت منهم، إضافة إىل تعلمي فن املونتاج على سـعيد الشـيخ              وعبد ا 

وهذا كله أفـادين يف مـا بعـد         .. وكنت أراقب حىت عمال الديكور وهم يعملون        
 .كمخرج
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فما كانـت ظـروف     . ، جائزة النقاد  ١٩٧٢عام  " احلب الذي كان    "نلت عن أول أفالمك     
 إخراجك ذاك الفيلم؟

عـن قصـة    " القفص الـذهب  " أول أفالمي بعنوان      كان من املقرر أن يكون     -
فقـررت أال   " على حظي "أجنبية، وكنت سأنفذه مع القطاع العام الذي عاد وتوقف          

التقليدية عن الزوج والزوجة والعشيق     " احلدوتة"أغامر يف القطاع اخلاص، بل أن أقدم        
 ".احلب الذي كان"ولكن يف إطار سينما جديدة وهذا ما حدث يف فيلم 

 ولدت فكرة هذا الشريط؟ كيف 

املخرج ( هي قصة واقعية ألحد أصدقائي، مسعتها مث جلست يومها مع الكاتب             -
ونلت على هذا الفيلم جـائزة نقـاد        . رأفت امليهي وقصصتها عليه فكتبها    ) يف ما بعد  

 .السينما املصريني، وكانت األوىل يف حيايت

، ملاذا  "العصفور"اهني يف فيلم    بعد إخراجك أول أفالمك، عملت مساعد خمرج مع يوسف ش         
 ؟ 

  يوسف شاهني أستاذي، ويعد مدرسة وحىت اآلن ميكن أن أعمل معه مسـاعد           -
عرض علي  " العصفور"وأذكر أنين عندما عملت معه يف       . خمرج، ألن يف ذلك إفادة يل     

 .أجراً لكنين رفضت، قائالً إن أجري هو الوقوف يف جواره

كان نتيجة تـأثرك    " الكرنك"فيلم السياسي يف ثاين أفالمك      هل ميكن القول إن اجتاهك حنو ال      
 ؟"العصفور"بالعمل مع يوسف شاهني يف 

، وقلت البد من أن أقـدمها يف        "الكرنك" أنين أعجبت برواية     ث ال، ما حد   -
فيلم سينمائي، ألن االهتمام باتمع واحلال االقتصادية والسياسية كان يشغل بايل منذ            

لك املرحلة كان هناك مد اشتراكي وأيـديولوجيات مطروحـة          يف ت . كنت يف املعهد  
فكان من الطبيعي أن نتأثر     .. وشباب يقرأ، وكانت التقدمية واليسار يكتسحان العامل        

 .وننجز هذا الفيلم

 اعتقال
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 ؟"الكرنك"هل اعتقالك مع أمحد فؤاد جنم والشيخ إمام كان سبباً من أسباب إخراجك 

لكنين أفدت من مدة    . أحضر للفيلم قبل اعتقايل    هذا غري صحيح، ألنين كنت       -
اعتقايل، يف إخراجي الشريط، ألا قربت يل بعض التفاصيل الدقيقة وجعلـتين أنقـل              

فأنا مل أر كل الواقع، رأيت جزءاً منه، ألنين مثالً مل أتعـرض             . صورة أقرب إىل الواقع   
 .للتعذيب

 السلطة كأا بال مالمح إنسانية، بـل        يقول نقاد أن البناء الدرامي يف الفيلم صور شخصيات        
 جمرد وسيلة تعذيب، مثل شخصية خالد صفوان الىت جسدها كمال الشناوي؟ 

 بالعكس كانت شخصية خالد صفوان واضحة وكانت لديه حلظات ضـعف            -
شاهدناه وهو حيلق ذقنه ويتناول دواء ويسبح، وكان واضحاً انه معقد، لكـن             . وقوة

فسه مكان املخرج فيبدأ خيرج بنفسه ويرى العمل من وجهة          املشكلة أن الناقد يضع ن    
قد أنتقد فيلماً يدعو إىل الصهيونية جنح يف إيصـال الدعايـة،            . نظره وهذا ليس نقداً   

كل . فيكون عمالً ناجحاً فنياً على رغم اختاليف معه يف الفكرة، ألن هذا موضوع آخر             
رفض هذا الفكر، ولكـن     شخص جيب أن يعرب عن فكره حبرية ومن حقك كناقد أن ت           

ليس من حقك أن ترفض العمل الفين والتصـوير والتمثيـل واإلخـراج واملونتـاج               
ومعظمـة انطباعـات    " بالعافيـة "يف الواقع النقد عندنا     . واملوسيقى ألسباب سياسية  

شخصية، وهذا وارد، ولكن جيب أال يكون هو اجلانب األوحد يف النقد، إذ البد مـن         
ضوعية تقومها، وبعد ذلك تطرح وجهة نظرك، ولكن ال تضع          أن تكون هناك أمور مو    

وجهة نظرك يف املقام األول وبعدها تكمل النقد بناء عليها هذا خطأ، إضافة إىل أن من                
مثة أشخاص  . غري الصحيح، عندما تنتقد عمالً فنياً، أن تكون مثة أخطاء حرفية وتقنية           

 أن يتطاولوا على الفنانني واملخرجني،    إذاً وجدوا مكاناً يكتبون فيه، ويعرفون من خالله       
وحنن يف احلقيقة، ال منلك     . ولكن ما يفعله هؤالء املدعون جمرد جتريح      . يشعرون بالزهو 

يف املاضي كان لدينا نقاد، أما اآلن ففي إمكان أي شخص           . نقداً فعلياً وال مدرسة نقد    
أي شـخص أن    أن يكتب نقدا من دون دراسة، كما هي حال الفن إذ صار يف إمكان               

 . يعمل فيه، لذلك وصلنا إىل حال يرثى هلا

زينب دياب، وهي تكتب أول تقاريرها لالستخبارات، نظرت إىل صورة          " الكرنك"بطلة فيلم   
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 هل كنت تريد القول انه هو الذي أوصلها إىل هذه املأساة؟. الرئيس مجال عبد الناصر

نت تنظر إىل قـدوا      ال، زينب دياب عندما نظرت إىل صورة عبد الناصر كا          -
ومثلها األعلى وحلمها، فكيف حيدث هلا هذا وهو موجود يف البلد، وهو الذي أعطاها              

لكن التجاوزات الىت حدثت كانت     .. جمانية التعليم وشقة يف املساكن الشعبية وهكذا        
من خالد صفوان ومن مسئول منظمة الشباب والعسكري املرتشي وهـم يف النهايـة              

ن هذا الفيلم رسالة ضد قهر اإلنسان، أينما كان، ألنك عندما تقهر            كا. دخلوا السجن 
 .إنساناً وتدمره من الداخل يصبح ال فائدة، وال تتوقع له مستقبالً

ال نعرف كيف قتل حلمي محادة، ولكن يف الفيلم نرى كيف ويـذكرنا             " الكرنك"يف رواية   
 ذهنك أثناء إخراج الفيلم؟هل كان هذا يف . املشهد مبصرع املناضل شهدي عطية الشافعي

الـذي  " احلركة الوطنية املصرية  " نعم كنت أقصد هذا، وحملت إليه عرب كتابة          -
سقط على األرض، ويعد من أهم الكتب الىت تناولت التاريخ املصري من وجهة نظـر               

وكان ذاك املشهد حتية مين هلذا املناضل الذي ال يتذكره اليوم إال املهتمون             . ماركسية
 . السياسيبالنضال

 سياسة

قلت عنه إنه فيلم سياسي، ووصـفة النقـاد بأنـه           . هو ثالث أفالمك  " شيلين وشيلك "فيلم  
 اجتماعي كوميدي، ما تعليقك؟

بلية "ففيلم  .  أنا أعترب كل أفالمي سياسية، ألا أنتجت يف ظروف مر ا البلد            -
يعرب عن واقع جمتمـع     الذي أخرجه نادر جالل، مثالً فيلم سياسي ألنه         " ودماغه العالية 
 . أول فيلم تنبأ بظاهرة االنفتاح االقتصادي" شيلين وشيلك"بصدق شديد و

  الفيلم السياسي يف رأيك؟وما ه

 أي فيلم يتناول بالتحليل موقفاً ما يرتبط حبياة الناس وجمتمعهم ومثـة نقـاد               -
ـ              اً وصحافيون يعتربون الشريط الذي حيمل قضية أو موضوعاً سياسـياً وحـده فيلم

 .سياسياً، فيما السياسة تدخل يف خبزنا وشرابنا
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 حيمل فكرة االنفتاح، لكنها تاهت يف األداء الكوميدي للفنان حممد عوض؟" شيلين وشيلك"

 هذا خطأ شخصي مين، ألنين كنت مهتماً جداً بقضية االنفتـاح وسـيطرت              -
عـدداً مـن    علي، فحشرا يف املوضوع وأخذت حيزاً كبرياً منه، حىت أنين ألغيـت             

املشاهد الكوميدية الصارخة، ألنين كنت أريد إيصال الفكرة إىل اجلمهـور، وهـذا             
 . انعكس على أداء عوض

 مىت بدأت عالقتك بالشاعر صالح جاهني الذي عمل معك مستشاراً فنياً يف غري فيلم؟

 صالح جاهني أستاذي، ومعرفيت به تعود إىل طفوليت، حيث كانـت تربطـه              -
مل أشعر  " شغل"وعندما كربت وقصدته يف     . كاوي عالقة وطيدة بوالدي   وامللحن سيد م  

كنا جنلس معاً   . أنين أمام صديق والدي، بل أمام صديق يل على رغم فارق السنني بيننا            
 .ساعات طويلة وتعلمت منه الكثري

 الىت كتبتها يف غري فيلم؟" مستشار فين"البعض اعترض على عبارة 

 .إنسان غيب..  وال يستشريه  من يكون أمامه صالح جاهني-

 بـدأ يف املخـرج سـيد عيسـى عـن سـيناريو شـوقي عبـد                 " شفيقة ومتـويل  "فيلم  
 احلكيم، مث أعاد كتابته يوسف شاهني مع صالح جاهني وأخرجته أنت، فكيف وصل إليك؟

 هذا الشريط بدأ به سيد عيسى، مث أخذه يوسف شاهني وكنت أعمـل معـه     -
أنا تعبان وال أستطيع    : "لكنه بعد أسبوعني تعب وقال يل     مساعداً، وشرع يف إخراجه،     

عنـدها  . فطلبت منه تأجيل التصوير، لكنه رفض، وطلب مين أن أخرجـه          " أن أصور 
حتعـدل  : "طلبت منه أن أرى نفسي من خالل السيناريو فثار جداً، وسألين ضاحكاً            

ية أخرى فوافق أنت لك طريقة معينة وأنا يل رؤ     . هذا من حقي  : فقلت له " علي يا ولد؟  
أجنـزت الفـيلم    . وأعطاين مهلة عشرة أيام إلعادة كتابة السيناريو مع صالح جاهني         

وكان شاهني سعيداً جداً يب، حىت أنه زارين يف أحد األيام يف االستوديو، وعمل معـي                
 ".إحنا جاهزين يا أستاذ علي: "مساعد خمرج يف مشهد وقال يل

يف هذا الفيلم، ألنه أضعف املشاهد الىت يظهر فيهـا، إذ           البعض انتقد جلوءك إىل صيغة الراوي       
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 . بدا كمن يلقم اجلمهور، وهذه طريقة مت ختطيها

ومثة وجهة نظر أخرى، هي أنين أحكي ملحمة، يفتـرض أن           .  هذه وجهة نظر   -
 .يقوهلا الراوي وأردت أن أحافظ على هذا الشكل الشعيب

 رواية مستقبلية

ما . ورأي كثر أن هذا خطأ    . احلرامي" زعتر النوري "مهور مع   تعاطف اجل " أهل القمة "يف فيلم   
 تعليقك؟ 

 هذا الفيلم كان حيمل رؤية مستقبلية ملا حدث أخرياً، وكان رصداً لواقع حل              -
 .يف ما بعد عندما تعاونت احلكومة مع أشخاص مثل الريان والسعد وغريمها

 ؟"اجلوع"ما الذي جذبك إىل إخراج فيلم 

مسلسالً مـن إنتـاج يوسـف       " ملحمة احلرافيش " أن أعمل     كان من املقرر   -
شاهني، لكنه باع قصصها ملخرجني كثريين فتجزأت الفكرة الرئيسية للملحمة، وهي           

القـوة إذا اسـتماهلا     . الصراع حتميه سلطة أو قوة    . الصراع بني الرأمساليني والعاملني   
ث العكـس ضـد     وإذا حـد  . أصحاب رأس املال ستكون وباالً على الطبقة العاملة       
وهذا ما جذبين إىل إخراج فيلم      . أصحاب رأس املال، فستعطي حقوق للناس الضعفاء      

 ".اجلوع"

 .يف الفيلم رمزاً للسلطة" الفتوات"هل كان 

 . نعم-

 يالحظ أنك أخرجت غري عمل لنجيب حمفوظ، ما هي طبيعة العالقة بينك وبينه؟

وير الشخصيات وانتقـاء     إنه أكثر أديب أحب أدبه، ألن لديه قدرة على تص          -
مجل احلوار يف شكل مذهب، حىت أنك إذا حاولت إدخال تعديل عليها لن تسـتطيع               
وقبل إخراجي أياً من أعماله، أذهب إليه وأناقشه وأقول له رؤييت الىت فهمتـها مـن                

 .الراوية ومدى صحتها
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 ملاذا؟.. يالحظ أن املسافة الزمنية بني فيلم وآخر لك تتزايد 

ب، أنا فنان أستجيب من يطلبين لعمل، وحني يطلبين سأعمل، إذا            لست السب  -
 .أعجبين املوضوع

 جهد ضائع

كان أشبه جبهد ضائع يف فكر      " الرجل الثالث "و" نزوة"قال أحد النقاد إن فيلمي علي بدرخان        
 سينمائي مستهلك؟

 هذا ليس عيباً وقد بدأت حيايت السينمائية بفيلم سبق للسـينما املصـرية أن               -
قصة حقيقية حدثت مع اللواء حممد      " الرجل الثالث "فما املشكلة؟ و  . اولت موضوعه تن

مش الزم يكـون    "عباس يف قضية خمدرات يف إطار درامي وعالقات ذات بعد إنساين            
؟ لكـن   "إيـه املشـكلة   "يكفي أن يتضمن مشهداً جيداً أو مشهدين        " كل فيلم جامد  

 . فات معينة إذا مل تتوافر فيه، يكون سيئاًالسادة النقاد يتوقعون أن أخرج فيلماً مبواص

 مىت بدأت عالقتك به؟.. يالحظ أن أمحد زكي هو اجلامع املشترك يف معظم أفالمك 

 أمحد كان طالباً يف معهد الفنون املسرحية وكنت أول خمرج فكر أن ينقله من               -
 جـاهني   املعهد إىل بطولة األفالم، إذ كنت مقتنعاً جداً مبوهبته وكذلك كان صـالح            

. لكن موزع الفيلم رفض إسناد البطولة إليـه       " الكرنك"رشحته إىل بطولة    . مقتنعاً به 
 .وعندما علم أمحد بذلك أحس بصدمة كبرية

  لندن–" احلياة"
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فإنـه  " حـوش آدم  " بدرخان لفيلمه اجلديد     يف الوقت الذي يستعد خالله املخرج الكبري علي       
يقف كشخص يف منطقة رمال متحركة، فهو قلق، وثائر، وحائر بني حلظتني حتمل كل منهما مالمح                

 . زمن يعادي اآلخر

 فهو املخرج الذي تعلم من أمحد بدرخان وصالح أبو سـيف ويوسـف شـاهني، فصـنع                
الفنان الذي أصبح ينظـر اآلن حولـه يف         وغريمها، وهو   " اجلوع"و" الكرنك"و" احلب الذي كان   "

 .ذهول بعد أن سادت مالمح سينمائية مشوهة ومبتورة

تتعلق مبستقبل السينما، واهلوية املصرية، ومستقبلة، حيث       . وأقصى خماوف علي بدرخان اآلن    
يقف يف مفترق طرق متسائال عن اختياراته الىت متسك ا يف شبابه وسط مناخ جيربه على التحول إىل                  

 "!خمرجاً"بدالً من كونه " ميكانيكي"

ـ            مثـل كـل   – الفنيـة  هيف البداية يعترف علي بدرخان انـه لـيس بطـالً، وأن اختيارات
 : حتكمها قدراته وظروف احلياة ويقول–إنسان 

 السينمائي مثل غريه لديه مسئوليات وأطفال ويريد أن يعيش حياته، وبالتـايل            -
تلفا معه، والقدرة على املقاومـة تبقـى رهنـاً          فأنا مضطر للعمل يف مناخ قد أكون خم       

 .مبا يعين ذلك من حرمان من متطلبات احلياة" ال"بقدريت على قول 

وغريه مل يكن يتساءل عن متطلبات      " واجلوع" الكرنك"لكن علي بدرخان الذي عرفناه يف       * 
 !؟"ال"احلياة قبل أن يقول 

ىت أستطيع من خالهلا أن      ألن الظروف كانت خمتلفة، وكانت لدى املساحة ال        -
 .أقاوم، فلست بطالً

 أين أحالم املخرج؟* 

األحالم، مل يعد هناك حق ألحد يف احللم، الفيلم اآلن تتم صناعته            " خلصت "-
" ميكانيكي"بالورقة والقلم واملكسب واخلسارة لذلك حتول املخرج إىل         " احلساب"بعد  

ول عن العمل من البداية للنهاية      وما أعرفه أن املخرج مسئ    " موتور سيارة "مسئول عن   
موتـور  "مسئول عـن    " مهين"بكل تفاصيله لكن يف طريقة اإلنتاج اجلديدة حتول إىل          

 ".ميكانيكية"من خمرجي هذه األيام % ٩٠ولألسف " العربية
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 احلب الذي كان

 باحلب الذي كان وقد جنحت علي مدى سنوات طويلة لكـن صـناعة              –بدأت كمخرج   * 
أال تعتقد أن ثورتك علي واقع السينما تأيت بسـبب          ..  الىت حتتويها دائماً يف تطور       األفالم واملضامني 

 تطور لست طرفاً فيه؟

وال يوجد فن يعرف ما يريده الناس       " موضة قدمية " ال يوجد يف الفن ما يسمى        -
 اآلن هـو أن     ث عليه الشارع، وهذا الكالم علي ذمة من يقولونه، ما حد          لأو ما يقب  

وية أال يتعامل الناس مع شيء له قيمة، وأال يبذلوا أي جهد، وال يوجد ما               هناك إرادة ق  
ما حدث هو أننا تراجعنا بشكل مدهش، وظهرت يف هوجة          " .. بالفن األمثل "يسمى  

واالستهالك فكرة أن يقوم أي شخص بعمل أي شيء فهناك أصـوات ال             " االستثمار"
 إم جيدون أنفسـهم يبيعـون      تصلح للغناء أصبح أصحاا اليوم مطربون مشهورون،      

ورغم أنين لست ضد التجـارة، فـإن        ) التجارية(ألبومام ويكسبون، فتستمر اللعبة     
" الغائـب "الفنانني والدارسني هم القادرون على اإلبداع احلقيقي، وهنا يأيت الـدور            

 .للدولة

 ر اهلبوط مثالً؟ إذا كان اجلمهور يقبل على فيلم أو ألبوم فهل املطلوب من الدولة منعه مبرب* 

 وملاذا نتحدث عن سوق الكاسيت؟ أليس التليفزيون مملوكا للدولـة؟ حنـن             -
وغريها بدون احتياج حقيقي وـرد      " ويك إند "نقتبس تسميات أوروبية لرباجمنا مثل      

التقليد دون أن نعي أن مثل هذا السلوك يدمر اللغة واهلوية، حنن نأخذ القشور مـن                
وأحيانـاً كلمـة عربيـة      " عريب مكسر "مريكي فاملذيعة تتحدث    التقدم األورويب واأل  

وكلمتني باإلجنليزية وكأن هذا هو التحضر، وبعض الفنانني خيترع تركيبـات لغويـة             
هناك اسم آخر هلـذا كلـه وهـو         .. ال  " الروشنة"غربية بال معىن بزعم أن هذه هي        

لتليفزيون املصـري   الذي أصبح سائداً وكاسحاً، والكل يقلد بعضه، وا       " االستظراف"
يقلد قنوات فضائية وخترج ثالث مذيعات على الشاشة حملاورة ضيف واحد ما            " الرائد"

؟ ألا  "ليه"معىن هذا؟ والكارثة أن أي واحدة منهن ال تستطيع أن تتكلم باللغة العربية              
تعلمت يف مدارس لغات، وعلموهم لغات كما تريدون، لكن ليس علي حساب لغتنا             
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 .ذا كنا نريد أن نتجرد من مصريتنا وعروبتنا، فلنعترف بذلك وينتهي األمراألم، أما إ

جيب أن حنـافظ    " هوية وثقافة "فقط ولكن يف قضية     " الفن"وأنا هنا ال أحتدث يف      
 .عليها وننقلها بشكل جيد لألجيال القادمة

 الرسالة

 أليست التسلية واإلمتاع جزءاً من العملية الفنية؟* 

لك جيب أن يتضمن رسالة، ال أقول فكرية أو سياسية، ولكن            طبعا، لكنه مع ذ    -
على األقل رسالة إنسانية لترسيخ قيم احلب والتسامح والشجاعة والكرم، ولتقـويض            

" الروشـنة "القيم السلبية مثل اخليانة واجلشع، لكن يبدو أن اجلميع يطمحون لــ             
قص غري مؤهـل لـه      وحىت من يقدم هذا الطبل والر     " طبل ورقص "فيتحول الغناء إىل    

 .بسبب غياب أجهزة إشرافية من الدولة

فكيـف  .. أنت واحد من جيل حارب الوصاية على الفن ومتسك حبرية اإلبداع بكل قوة              * 
 تعود اآلن لتنادى برقابة عليه؟

 جيلنا كان يتحدث عن رقابة متنع الرأي املختلف، وكنا ومازلنا نتمسك حبرية             -
نه ليس من حق أحد أن مينعه، لكن الكارثة أننا مننع           أي رأي سواء كنا معه أو ضده أل       

الرأي املختلف، ونسمح بالتفاهة وتدمري اتمع، ذا الشكل حنن ال نعمـل لصـاحل              
البلد، بل نعمل ضده من خالل تدمري احلس اجلمايل عند الناس، وقد وصل األمـر إىل                

أمانة أن تصبح شاشة    أن التليفزيون املصري ترك الفرصة للقنوات اخلاصة كي تتحمل          
األسرة العربية، بينما من املنتظر أن يعلم املسئولون أن تصدير القيم االجيابيـة علـى               

الشباب "الشاشة الصغرية هو أهم مسئوليام، وإال فعلينا أال نتساءل بعد ذلك ونقول             
 ".ضائع

واألمر نفسه ينطبق على السينما، فقد أكتشف اجلميع فجأة أن اجلمهور حيـب             
وميديا رغم انه حسب معلومايت فاجلمهور يعشق الكوميديا منذ أيام إمساعيل ياسني            الك

كنت ) زمان(إذن فهي ليست جديدة وليس اكتشافاً، لكن كوميديا         .. وجنيب الرحياين   
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 .جتد جبانبها أفالماً سياسية ودرامية واجتماعية

 أال ترى أن التوجه للكوميديا له ما يربره يف الواقع املصري؟* 

 األمر يتعلق بالتمويل الذي يتحكم يف نوعية اإلنتاج السينمائي ويذهب بكامله            -
ويريد أن يضمن املكسب، لكن ليس من املفروض أن         " تاجر"إىل الكوميديا ألن املنتج     

نترك األمر يف يد املنتج الذي أعترف له حبقه يف البحث عن الربح فليسـت قضـيته                 
نا وزارة للثقافة وأخرى لإلعـالم ووزارة الصـناعة         الثقافية، فالثقافة قضية دولة ولدي    

أيضاً، وكلها ذات عالقة قوية بالسينما والتلفزيون وال ميكن أن تترك السينما لألفراد،             
ويتم تـدمريه   " السينما"فاجلميع معين ذا الصرح الصناعي العظيم الذي يطلق عليه          
والعمر وهناك من درس    وهي جزء من تاريخ الشعب املصري الذي بذل اجلهد والعرق           

وعمل بكل جهده وأنشأ معاهد فنية مببادرات فردية من أجل تطوير هـذه الصـناعة،     
مـرة  "لذلك علينا أن حنافظ عليها ونطورها بدال من أن تتراجع ويصبح موضـوعها              

 "! واحدة صعيدي

 يف رأيك ما أسباب هذا التراجع وكيف ميكن عالجه؟* 

هـب  " حقيقي، وفتح األبواب لكل مـن         السبب األول هو عدم وجود فنان      -
فاملفروض أن النقابات هي الىت جتدد مواصفات الفنان، وفجأة يظهر من يقول            " ودب

موافق، لكن ليس من حق أي مبـدع أن يكـون           .. أن من حق أي شخص أن يبدع        
عضوا بالنقابة، لكن املصيبة أن أي شخص من حقه يف ظل الظروف احلالية يبقى نقايب               

نتيجة، لدينا نسبة بطالة مرعبة يف نقابة السينمائيني، وأذكر فيما مضى أن            وهذه هي ال  
من كان يريد أن يعمل باإلخراج السينمائي أو التصوير أو غريه، كان يقف حتت يـد                

أوال وقد درست وخترجت وحني أردت العمل يف اإلخـراج السـينمائي            " االسطى"
 صالح أبو سـيف أو أمحـد        مسحوا يل بالعمل، ولكن حتت إشراف يوسف شاهني أو        

بدرخان وكانوا يفعلون ذلك ليجد املخرج اجلديد من يقف جبانبه وحيميه ويوجهـه يف              
 .أول مراحل عمله، وكان يكتب عين تقريراً أثناء عملي عن الكفاءة والقدرات وغريه

أما دور الدولة فأنا ال أطالبها باملسامهة يف متويل اإلنتاج، ولكن أن تصنع نظـم               
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كنا نطالب بوزارة للسينما إلحساسنا بأمهيتها وخطورا،       " زمان"لسينمائي، و للعمل ا 
وإذا كان الزمن قد تغري، وأصبح التلفزيون أكثر أمهية، فيجـب أن يـتم االهتمـام                
باألعمال التلفزيونية لتخرج مبستوى جيد، فلدينا تراث أديب عظيم، بينما نصنع أعماالً            

وهي تسلية مجيلة لكن التركيـز      , حتب الكوميديا سطحية وغثة جداً، بزعم أن الناس       
 .عليها يعين انه ليست لدينا قضايا حقيقية تم ا، وهذا غري صحيح

 نادية اجلندي

هل هو حبث   " نادية اجلندي "تعاونت فيه للمرة األوىل مع الفنانة       " .. الرغبة"فيلمك األخري   * 
 عن مجاهرييتها؟

 كنت بصدد مشروع، وهو الـذي فـرض      مل أستعن بنادية اجلندي أو غريها،      -
العناصر الىت تصلح للعمل فيه، وقد ظهرت نادية بشكل خمتلف عن أعماهلا السـابقة،              

" تركب املوجة "هو أا حاولت أن     " الرغبة"وخطأ نادية اجلندي يف أعماهلا الىت سبقت        
م بـدور   رغم أا ال تناسبها، مبعىن أنه حني يأيت مثال نور الشريف أو أمحد زكي ويقو              

طبعا غري مقنع ألن هذه ليست صورته       .. مثال  " بلياتشو"كوميدي يرتدي فيه مالبس     
فهـي  " بونو بونو "كما أعتاد عليها اجلمهور، وهو نفسه ما حدث مع نادية اجلندي يف             

ممثلة رائعة، والفارق بني ظهورها يف العملية هو اإلتقان هي متلك إمكانيات مل تسـتغل               
 ال تقع عليها بقدر ما تقع على من عملوا معهـا، لكـن ناديـة                جيداً، ومسئولية هذا  

 .اجلندي منضبطة وقلقة على عملها دائما فلها طموحها الفين وهلا مجهورها

 سعاد حسين

أنت عملت مع سعاد حسين وهي من الفنانات الاليت اشتهرن بـالقلق            .. مبناسبة قلق الفنان    * 
 ديل هلا قريباً؟هل تعتقد انه ميكن أن يظهر ب.. على عملهن 

 ال ميكن أن تنشأ ممثلة ختلف سعاد حسين من املناخ الذي نعـيش فيـه اآلن،                 -
العملية السينمائية اآلن فيها خلط غريـب،       , فالبد من التعليم، واالستعانة خبربة الكبار     

فالذي يستطيع أن يستعمل الكامريا يصبح مصوراً فوراً، بينما استبعد أصحاب اخلربة            
قيقية، وسعاد حسين تعلمت التمثيل واإللقاء والنطق على أيدي أسـاتذة           واملوهبة احل 
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كبار، تعلمت من شاهني، وصالح أبو سيف وبركات وعبد الرمحن اخلميسي وكمال             
الشيخ وعاطف سامل وأمحد بدرخان، وحني كانت تعمل مع واحد من هؤالء كانـت              

اجلديدات يفهمن األمر   فتتعلم، لكن اآلن املمثالت     .. توجه إليها ملحوظات ونصائح     
على أنه فساتني وشهرة وحفالت هذه هي حدود التفكري واحللم، وبالتايل لن يكـون              

 . هناك من ميلك بصمة حقيقة

وإذا أردنا أن تظهر سعاد حسين أخرى فلننتظر أوالً أن يتغري املناخ العام وتعود              
يه األسـتاذ اجلـامعي     القيم السينمائية، لكن ال تنتظر شيئاً حقيقياً يف جمتمع يركب ف          

ويركب السباك أفخم أنواع السيارات وتنتشر مالعب اجلولف فيه بينما          " ميكروباس"
 ".الفول"الغذاء الرئيسي للناس هو 

 ملاذا يشغلك اتمع بشكل قد يطغى على اهتمامك بالسينما؟* 

 حنن نعيش يف جمتمع كامل ومناخ ال ميكن أن تنهض حلقة منـه دون سـائر                 -
فحني يتم اإلعالن عن سلعة استهالكية ال تستطيع الطبقة املتوسطة أن توفرها            احللقات  

ألوالدها فما يشغلين هو رجل ال يستطيع أن حيقق البنه مثن وجبه سريعة يعلن عنها يف                
التليفزيون يشغلين رجالً يعيش وأسرته مبائه ومخسني جنيها شهريا، يشـغلين مدرسـاً             

صية ويهامجه اإلعالم بينما هو مدفوع رغم أنفـه         يطارده الناس بسبب الدروس اخلصو    
إلعطاء الدروس ألنين يف النهاية أجد نفسي أدرس يف معهد السينما لطالب خترجوا يف              

بعـد خترجـه يف اجلامعـة       " ابين"اجلامعة وال يستطيعون أن يكتبوا باللغة العربية حىت         
نما عـن هـذا     هل نستطيع أن نفصل السي    .. اضطررت إلحضار مدرس لغة عربية له       

 املناخ؟

 هل تقبل إخراجه؟.. لو عرض عليك فيلم كوميدي * 

وخالل الفيلم " شيلين وأشيلك " يل جتربة سابقة يف األفالم الكوميدية وهو فيلم          -
كانت هناك قضية أريد أن أطرحها يف إطار كوميدي، وهو ما دفعين لتحديد املمـثلني               

 . مل أعط املمثلني مساحة لالرجتالفقط، اكتشفت أنين" اليت كوميدي"فخرج الفيلم 
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 هل تقبله؟.. لو عرض عليك فيلم كوميدي غري هادف * 

 أنا لست مع الكوميديا بال هدف وأحب حني أقول نكته أن تكون هلا عالقـة               -
 .حىت تنتهي قدريت على املقاومة، فأبدا بالعمل" ال"لكن كما قلت سأقول .. بالواقع 

 ريها كفنانة وإنسانة؟  ما الذي مييز سعاد حسين عن غ* 

 مل يكن لدى سعاد حسين فرق بني اإلنسان والفنان كانت واحدة، مل تفكـر               -
رغم أا كانت تستطيع أن متتلك أكثر       .. يوماً يف فيال حبمام سباحة أو سيارة أو غريه          

ــن   مــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، سعاد مل تفكر سوى يف فنها كانت بسيطة، ولو دخلت شقتها الىت عاشت فيهـا                

رفت على بساطتها وإنسانيتها املفرطة سعاد كانت إنسانة يف احلياة وأمـام            عمرها لتع 
حىت رحلت مل أحلظ ولو مرة واحـدة        " نادية"الكامريا، ومنذ عرفتها أثناء تصوير فيلم       

 .أا تعرف حبجم جنوميتها

 كيف تفسر كل هذا احلب لسعاد حسين بعد رحيلها؟* 

 حياا بشكل يفوق كل من حييط        ليس يف رحيلها فقط، فقد كانت حمبوبة يف        -
 .ا، وهي مسألة إهلية هو قبول ومالمح تنظر إليها فتستريح

 هل أصبحت هلذا السبب مثل أعلى وصورة للفتاة املصرية الشقية؟* 

 الشقاوة والتحرر كانت مرحلة يف سينما سعاد حسين لكنها انتـهت بفـيلم              -
شاملة لسعاد حسين، لكن حب اجلمهور الزوجة الثانية الذي كان بداية ألدوار خمتلفة و    

 . هلا يتعلق ا شخصياً

 فماذا عن حبها لآلخرين وثقتها فيهم؟.. تتحدث عن حب الناس هلا * 

سعاد مل تكن تفكر يف أي شيء وال        ..  من الصعب أن يصدق أحد ما سأقوله         -
 يف أي شخص سعاد تفكر يف عملها، تعيش له، وال يلزمها أي شي آخر، كانت تعشق                

 .عملها، مل يشغلها غريه
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 احلب الكبري

ورحلت وأنـت حبـها     " نادية"تزوجتها أحد عشر عاما بعد قصة حب قصرية خالل فيلم           * 
 الكبري؟

 :وتتسع عيناه ويصطبغ وجهة باللون األمحر ويقول.. يعود علي بدرخان مبقعده إىل الوراء 

 .  أرجو أال تتحدث يف هذا املوضوع، فقد أصبح األمر ماضياً-

 أال تستعيد أحيانا ذكرياتك معها؟* 

 .أطلب هلا الرمحة وأن يدخلها اهللا فسيح جناته..  اآلن -

 الذي تعده للتنفيذ؟" حوش آدم"ماذا عن فيلم * 

وتـدو األحـداث يف     " حوش آدم " هو موضوع عن منطقة يف القاهرة امسها         -
اجلميع شـباباً   مرحلة معينة من تاريخ مصر حيث صدم الناس وتغريت القيم، وتساءل            

وشيوخاً عما ميكن أن يفعلوه، وخرج من بينهم فنانون عربوا عما يـدور بداخلـهم،               
فأختذ الناس منهم رموزاً، واملهم يف هذه احلكاية هو أن الفنان ميكن أن يقوم بدور كبري                

 .يف حياة جمتمعه

 يف  وأنا حاليا يف مرحلة كتابة السيناريو ومعي الفنان حممود اجلندي زميل دفعيت           
    .معهد السينما

 

 أخبار النجوم 

٢٩/٦/٢٠٠٢ 
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 احلب الذي كان

 علي بدرخان   إخراج 

    قصة

    سيناريو و

 رأفت امليهي   حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(عبد احلليم نصر   تصوير 

 رضا مراد   ديكور

 مسري عوض   أزياء

 سعيد الشيخ   مونتاج 

 إمام علي   ماكياج

 عمر خورشيد  موسيقى 

 حسن التوين ميكساج

 رضا جربان   حتريك 

 

   متثيل 

 مها  يف دور  سعاد حسين 

 سامي  يف دور  حممود ياسني 

 كمال  يف دور  إيهاب نافع 

 باالشتراك مع 

 – إبراهيم الشامي – آمال زايد – حممود املليجي – عزيز حلمي – حممد توفيق –زهرة العلى 

 حممد مرشد – أمحد عبد اهلادي – رجاء املراج – تغريد البشبيشي – حلمي هالل –علي جوهر 

  أمحد بدير –

 

 املتحدة للسينما   إنتاج 

 ستوديو مصر   املعمل 

 ) داخل مصر(املتحدة للسينما   توزيع 
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 ) خارج مصر( بريوت –الصباح   

 ١٩٧٢ بدء التصوير 

 ١٧/٤/١٩٧٣ النسخة األوىل

 ٣١/١٢/١٩٧٣ بدء العرض 

  القاهرة –سينما رمسيس   

 مجال فهمي  فوتوغرافيا 

  ٢٦٦٦ طول الفيلم باملتر

  دقيقة ٩٤ مدة العرض 

 

تقرر مها الطالق من زوجها كمال، والزواج من سامي الذي كانت حتبه قبل أن تتزوج، وحالت 

 املرأة املطلقة تنفصل مها عن كمال، ولكن النظرة السائدة إىل. الفوارق االجتماعية دون زواجهما

 . ترفض مها االستسالم، وتواصل احلياة وحدها. متنع زواجها من كمال
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ويف الوقت الذي إخراج على بدرخان يعلن مولد خمرج موهوب " احلب الذي كان"
 كواحد من سينارست الصف األول اليوم، يؤكد فيه هذا الفيلم موقع مؤلفه رأفت امليهي

 .يقدم سعاد حسين جنمة عصرها وأحد أعظم املمثالت يف دور من أفضل أدوارها

بالنقد العنيف والالذع تقاليد ومفاهيم التقليدية " احلب الذي كان"يتناول فيلم  
 .وذلك من خالل قصة حب تعوقها هذه التقاليد وتلك املفاهيم. للحب واجلنس والزواج

ورغماً عن حبيبها سامي الذي عرفته . رغماً عنها" كمال"من " مها"لقد تزوجت 
وتذهب معه " بسامي"بعد سنوات من الزواج تلتقي " مها"أثناء الدراسة يف اجلامعة ولكن 

إىل الفراش وقد قررت أن تطلب الطالق وهذا ما حيدث بالفعل، ويف انتظار مرور الفترة 
واج، نرى كيف تعوق التقاليد واملفاهيم القدمية استمرار العالقة الشرعية من الطالق إىل الز

ووصوهلا إىل مداها الطبيعي، فمن قائل من تستسلم لغري زوجها " مها وسامي"بني 
تستسلم لغريه من الرجال بغض النظر عن قرارها املسبق بالطالق ومن قائل أن امرأة 

 .هي إىل العاهر أقربتتصرف ذه القوة والشجاعة يف الدفاع عن كياا 

وال شك أن شخصية املرأة املصرية كما تقدمها سعاد حسين يف هذا الفيلم ويف 
ختتلف متاماً عن شخصية املرأة املصرية كما تقدمها السينما " غرباء"أفالم أخرى هلا مثل 

 .التجارية عادة مسلوبة اإلرادة، وال دور هلا يف حتديد مصريها

. لتعبري عن وجهة نظره ومل يكن علي بدرخان أقل براعةوقد برع رأفت امليهي يف ا
ويدخل يف موضوعه مباشرة ويستخدم حبذق ومهارة , قرارها" مها"يبدأ الفيلم وقد قررت 

 .العودة إىل املاضي، واألحالم والتداعي ومشاهد املونتاج املوضوعية

زوجها أن أثناء ممارسة اجلنس مع " مها"ففي البداية هناك حلم يقظة تتصور فيه 
وقد بدا هذا احللم املصور . أشخاصاً يدفعوا دفعاً إىل وضع أمحر الشفاه على فمها

بالعدسة العريضة تعبرياً قوياً عن الزواج املخفق حيث تصبح ممارسة اجلنس رغم 
ويأيت املاضي يف موضعه عندما تتذكر مها أول لقاء مع . الشرعية نوعاً من الدعارة

مث عندما تقول والدة سامي له أنه . أول لقاء معه بعد زواجهاسامي يف اجلامعة، مث 
أما . وهكذا إىل اية الفيلم. سيؤدي حبياا كما فعل مع والده فنرى مشهد دفن األب
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التداعي فيتم يف لقطات سريعة وكالمها يستعد للقاء اآلخر بعد الطالق، مث وهو يفكر 
تاج وعددها اثنني فأوهلما ملها وهي تسبح وأما مشاهد املون. فيما يقوله اآلخرين عنهما

يف النادي متحدية اجلميع حيث نرى لقطات من حياا كلها، وثانيهما لسامي أثناء 
 .ضرب بعض شباب النادي له، وهي معركة ال ختلو من املبالغة إىل حد ما

جاءت شخصية كمال " مها وسامي"وعلى النقيض من الرسم الدقيق لشخصييت 
وعلى النقيض من الوضوح .  الذي يسعى للصعود أقرب إىل الكاريكاترياملوظف الكبري

الكامل وخاصة يف اجلزء األول من الفيلم، جاءت النهاية أقرب إىل الدمياجوجية، أي أا 
 .تعد وتفي بالنقائض كلها

يعاجل يف املستشفى " سامي"وعيناها دامعتان، وقد تركت " مها"فعندما نرى 
وكانت . هل ستعود إليه أم ال: ه الطبيب يف أن تتركه ال ندريواستسلمت لرغبة أستاذ

 .النهاية تتسق مع رؤية الفيلم لو مل يشبها ذلك الغموض

وبقدر جناح علي بدرخان يف عديد من املشاهد الرئيسية يف الفيلم مثل مشهد 
بالفندق الذي عاشت فيه، بقدر " مها"الزفاف اخلاص الذي يصنعه كل منهما يف حجرة 

. مل يوفق يف بعضها اآلخر مثل مشهد التنـزه يف الشارع حيث يأكالن الطعميةما 
 .إذ بدا مشهداً فلكلورياً من وجهة نظر سائح، وليس خمرجاً مصرياً. ويشربان العرقسوس

 اجلمهورية
٣/١/١٩٧٤ 

السطور املنشورة بالبنط األسود حذفتها الرقابة من املقال عند نشره ألول مرة يف : مالحظة
 ".مهوريةاجل"
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 الكرنك

 علي بدرخان   إخراج 

 جنيب حمفوظ   قصة

    سيناريو 

 ممدوح الليثي  حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(حمسن نصر   تصوير 

 ماهر عبد النور   ديكور

 مسري عوض  أزياء

 حسني الشريف   تنسيق

 سعيد الشيخ   مونتاج 

  محدي رأفت  -هاب قطب عبد الو  ماكياج

 مجال سالمة   موسيقى 

 اندريه زانديليس ميكساج

   حتريك 

 رضا ونصحي  مؤثرات مرئية 

 

   متثيل 
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 زينب  يف دور  سعاد حسين 

 إمساعيل  يف دور  نور الشريف 

 خالد صفوان   يف دور  كمال الشناوي 

 باالشتراك مع 

 – يونس شـليب     – عماد محدي    –ار   شويك – حممد صبحي    – حتية كاريوكا    –فريد شوقي   
 مىن – فايز حالوة – علي الشريف – وحيد سيف - عديل كاسب– حممد توفيق    –صالح ذوالفقار   

 قطان  

 

 أفالم ممدوح الليثي    إنتاج 

 مدينة السينما    املعمل 

 ) داخل مصر(أفالم مصر اجلديدة   توزيع 

 ) خارج مصر( بريوت –الصباح   

 ١٩٧٥ بدء التصوير 

 ٢٩/١٢/١٩٧٥ النسخة األوىل

 ٩/١٢/١٩٧٥ بدء العرض 

  اإلمساعيلية -سينما النصر   

 حممد بكر فوتوغرافيا 

 ٤٢٢٦ طول الفيلم باملتر
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  دقيقة  ١٤٩ مدة العرض 

 

يتم القبض على العديد من طلبـة وطالبـات         : القاهرة يف ستينيات القرن العشرين امليالدي     
يأمر خالد صفوان املسئول    . دولة، ومنهم زينب وإمساعيل وحلمي    اجلامعات بتهمة النشاط املعادي لل    

األمين الكبري أحد رجاله باغتصاب زينب اليت تتبادل احلب مع إمساعيل، وختفي عنه ما حدث، كمـا       
يقوم الرئيس السادات بإـاء حكـم       . يأمر خالد صفوان بتعذيب حلمي الذي ميوت أثناء التعذيب        

 أكتـوبر   ٦، ويصدر األمر العسكري باهلجوم على إسـرائيل يف          ١٩٧١ مايو   ١٥أجهزة األمن يف    
 . ١٩٦٧ يونيو ٥ وحترير األرض املصرية اليت احتلتها يف ١٩٧٣
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فيلم مصري ينتمي إىل السينما السياسية، وهو ثـاين أفـالم خمرجـه      " الكرنك"

احلـب  " للسينما، والذي فاز فيلمـه األول        الشاب علي بدرخان خريج املعهد العاملي     

 جبائزة مجعية نقاد السينما املصريني ألحسن فيلم روائي مصري          ١٩٧٣عام  " الذي كان 

ألنه يبشر مبولد خمرج قادر على املسامهة يف تطـور الفـيلم            "طويل عرض ذلك العام     

 ". املصري

 ١٩٧٥ عـام    ولقد اثبت علي بدرخان نبوءة النقاد يف فيلمه الثاين الذي عرض          

بعد عامني من البحث الدؤوب عن املوضوع املالئم، واإلنتاج املالئم ملا يريد أن يعـرب               

وإذا كانت السينما السياسية يف مصر قد تبلورت يف سنوات النكسـة، وذلـك              . عنه

بفضل عدة عوامل أمهها بروز حركة السينمائيني الشباب من خرجيي املعهد وغـريه،             

سينما اجلديدة، وبروز حركة نوادي السينما، وخاصة مـن         وخاصة من خالل مجاعة ال    

خالل نادي السينما بالقاهرة، وبروز حركة النقد السينمائي امللتزم، وخاصة من خالل            

مجعية نقاد السينما املصريني، فإن علي بدرخان قد تبلور سياسياً من خالل العمل مـع               

اشـترك يف   "تب عليـه    الذي شاء أن يك   " العصفور"يوسف شاهني وخاصة يف فيلمه      

 ". علي بدرخان: اإلخراج

يف حلظة تشق فيها السينما السياسية يف مصر طريقهـا بقـوة            " الكرنك"ويأيت  

على مـن نطلـق     "وتصل إىل درجة عالية من النضج، وخاصة يف فيلم كمال الشيخ            

 قد لعبت الدور األهم يف انتزاع املزيد        ١٩٧٣وال شك أن حرب أكتوبر      ". الرصاص

 التعبري بالثمن الغايل الذي دفعه الشعب يف احلرب، مما أدى إىل املزيـد مـن                من حرية 

للراحل ممدوح شكري   " زائر الفجر "إذ ال ننسى أن     . القوة يف حركة السينما السياسية    

 . ١٩٧١ مايو ١٥قد منعا يف ظل " العصفور"شهيد السينما املصرية اجلديدة، و

ا يف دراسات أخـرى عـن السـينما        وال يفوتنا هنا أن نكرر ما سبق وأن ذكرن        

السياسية وهو أن السينما السياسية ليست السينما الثورية، وأن السينما السياسـية ال             
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وكل ما هناك أننا نصف بعض األفـالم بالسـينما          . تنفي أن لكل فيلم بعده السياسي     

 . السياسية عندما تتناول موضوعا سياسياً أثناء إثارته يف الواقع

هو موضوع الثورة واإلرهاب    " الكرنك"سي الذي يتناوله فيلم     واملوضوع السيا 

 يف مصر عن اإلرهاب     ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ومدى مسئولية مجال عبد الناصر قائد ثورة        

الذي وقع يف سنوات الثورة، ومدى مسئولية األفراد الذين قـاموا ـذا اإلرهـاب               

 البعض من خالله    يريد. واملوضوع مثار يف الواقع املصري، وخاصة بعد حرب أكتوبر        

أن يدين الثورة، ويريد البعض اآلخر احليلولة دون امتداد سطوة األجهزة مرة أخـرى              

هناك من حيركه الثـأر مـن       . وال يطمح نفر ثالث إىل أكثر من متلق اجلمهورية الثانية         

. وهناك من ترتبط مصاحله بـأجهزة سـقطت       . املاضي، وهناك من يتطلع إىل املستقبل     

 . ناك من ينشد الصاحل العام، وتقدم وتطور البالدوأخرى قائمة، وه

واملوقف الصحيح هو املوقف الذي يستهدف احليلولـة دون امتـداد سـطوة             

موقف تناول موضوع   . األجهزة مرة أخرى، ويتطلع إىل املستقبل وينشد الصاحل العام        

الواقع الثورة واإلرهاب للمسامهة يف حتويل شعار سيادة القانون إىل حقيقة تنعكس يف             

... اليومي، وتطوير القانون ذاته ليعرب عن مصاحل األغلبية مـن الطبقـات الكادحـة             

فالقانون ليس جمرداً عن الواقع الذي يطبق فيه، واملشرع ليس فيلسوفاً يعيش يف قصر              

 . منيف على ربوة عالية

لنلتفت إىل املستقبل، وليس هـذا      " الكرنك"إن قول زينب دياب يف اية فيلم        

فالفيلم يفتح حسابات املاضي، ولـيس مـن        . ساب املاضي، ادعاًء ال معىن له     وقت ح 

ذلـك هـو    . اخلطأ فتح حسابات املاضي، ولكن املهم على أي أساس، وبأي غـرض           

 ؟ "الكرنك"السؤال، فما هي إجابة 

ولقد عرب الكاتب العظـيم يف      . جنيب حمفوظ هو ضمري مصر املعاصرة يف األدب       
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مـن املرحلـة    . الرواية املصرية واألدب املصـري عامـة      أدبه عن أهم مراحل تطور      

الرومانتيكية يف الروايات الفرعونية األوىل الثالث، إىل املرحلة الواقعية مـن القـاهرة             

على حـد تعـبري   " الواقعية بال ضفاف"اجلديدة إىل الثالثية يف مثان روايات، مث مرحلة   

 . روايات أيضايف مثان " مريامار" إىل " أوالد حارتنا"جارودي من 

ويف كل مرحلة من هذه املراحل كان جنيب حمفوظ يعرب عـن أهـم القضـايا                

قضايا ما بعد احلرب العاملية الثانية، وقضايا ما        . االجتماعية والفكرية يف اتمع املصري    

. ٦٧بعد ثورة يوليو وقضايا ما بعد االشتراكية املصرية، مث قضايا ما بعـد اهلزميـة يف                 

 عن نبوءة اهلزميـة قبـل أن        ١٩٦٦عام  " ثرثرة فوق النيل  " حمفوظ يف    ولقد عرب جنيب  

تقع، وأثبت أن الكاتب احلقيقي إمنا هو أدق شاهد على عصره، وأصدق من ينفذ منه               

 . إىل املستقبل أيضاً، حمذراً، أو مبشراً

قد عـاد مـرة     " مريامار"وللوهلة األوىل قد يتصور البعض أن جنيب حمفوظ بعد          

ولكن الواقع أنه صمت عن الروايـة، ومل        . مت كما حدث بعد الثالثية    أخرى إىل الص  

ففي سنوات النكسة أصدر الكاتب أربع جمموعات من القصـص          . يصمت عن الكتابة  

 عاد إىل الرواية فأصدر     ١٩٧١القصرية على التوايل، ومع بداية اجلمهورية الثانية عام         

 ١٩٧٤عـام   " الكرنك"، مث   ١٩٧٣عام  " احلب حتت املطر  "، مث   ١٩٧٢عام  " املرايا"

 . وأصدر بينها جمموعة قصص قصرية

" الكرنـك "وهاهي  " املرايا"للسينما، ومن قبلها    " احلب حتت املطر  "وقد أعدت   

وبذلك تكون كل روايات جنيب حمفوظ قد أعدت للسينما ما عدا الروايات الفرعونية             

ملصرية مهما تباينـت    والشك أن هذه الروايات قد أثرت السينما ا       ". أوالد حارتنا "و  

مستويات األفالم املعدة عنها فضال عن الدور الذي قام بـه جنيـب حمفـوظ كاتبـاً                 

للسيناريو وخاصة يف أفالم صالح أبو سيف ورئيساً للجنة القراءة، مث رئيسا لـس              
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 . اإلدارة يف املؤسسة املصرية العامة للسينما قبل تصفيتها

جنيب حمفوظ مرحلة جديدة رابعة هـي       ، دخل أدب    ١٩٦٧عام  " مريامار"وبعد  

حيـث  " الكرنـك "مزيج من املراحل الثالث السابقة، وإىل هذه املرحلة تنتمي رواية           

اليت مل تكن يف يوم ما      ) املعاجلة السينمائية (حتولت الرواية إىل نوع من األدب أقرب إىل         

بشكل تقريـري  فاألحداث تتواىل . أدباً، ال يف عرف األدباء، وال يف عرف السينمائيني  

. بارد، واألسلوب فيه من البساطة بقدر ما فيه من اخلشونة وبقدر ما فيه من احلكمـة               

هنا مل نعد نشعر أننا أمام عمل أديب عظيم كما كان احلال يف املراحل السابقة، ولكـن                 

أمام كاتب يريد أن يديل بشهادته أكثر مما يريد أن يعرب عنها، تشغله احلياة أكثـر ممـا      

 . إلبداع الفينيشغله ا

ولقد دهش البعض من الدروس اليت كتبها جنيب حمفوظ يف األهرام بعد حـرب              

، واستنكرها البعض وعاب عليها البساطة إىل حد التبسيط واملباشـرة           ١٩٧٣أكتوبر  

إىل حد السذاجة الفجة، ولكن الواقع أن هذه الدروس هي الوجه اآلخـر لروايـات               

 كتب جنيب حمفوظ مقاالً قصرياً يف األهـرام         ١٩٧٥ويف عام   . وقصص املرحلة الرابعة  

قال فيه بوضوح وألول مرة أنه رجل ال يؤمن إال بالنظام الربملاين            " املنابر"عن ما يسمى    

ويسلط املقال الضوء على املوقف السياسي ملؤرخ الطبقة        . القائم على تعدد األحزاب   

 . ا، وحقاراا وإجنازااالوسطى املصرية، ومفكرها الكبري، وأفضل من عرب عن عذابا

 تدين ثورة يوليو، وقائدها مجال عبد الناصر؟ " الكرنك"هل صحيح أن رواية 

ثرثرة فـوق   "الواقع أا إذا كانت كذلك، فهي ال تدين الثورة وقائدها أقل من             

وجنيب حمفوظ هو آخر من يقف يف صـف         . إا تنقد، وعمل الكاتب أن ينقد     " النيل

س ثورة يوليو فقط، ولكن كل ثورة، وكل حركة ـدف إىل تقـدم              أعداء الثورة، لي  

 . مصر، وتطور اتمع يف مصر
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هي الوجه اآلخر من املنشور الذي كتبه توفيـق احلكـيم           " الكرنك"هل رواية   

 ؟ "عودة الوعي"وأطلق عليه 

كيف؟ وهل تقارن رواية مبنشور؟ هل يقارن عمل فين بثرثـرة مسـتقاة مـن               

نادق الكربى؟ لو كان توفيق احلكيم قد كتب قصة أو مسرحية           جلسات القصور والف  

ولكنه كتب مقاالً، ويف املقال ال جمال للثرثرة، وال جمال لنشر           . لكان الوضع خمتلفاً متاماً   

املعلومات املخترعة، واألحكام امللفقة، وإن جهد ألف كاتب ال يلغي الثورة، وال يدين             

جتاهل مائة مليون طالبوه بالبقاء يـوم اهلزميـة،   ومهما كانت األخطاء ال ميكن    . قائدها

إن الوقائع املادية ال تز أمام األفكار اردة، واألفـراد          . وشيعوه بالدموع يوم وفاته   

 . مهما كان نبوغهم البد أن ينصتوا إىل صوت املاليني

يف حماولة يائسة   " عودة الوعي "مع  " الكرنك"وإذا كان أقصى اليمني قد استخدم       

ة عقارب الساعة إىل الوراء، فإن أقصى اليسار قد استخدمها أيضاً للتعبري عـن              إلعاد

ومن البديهي أن أقصى اليمني يلتقي دائماً مـع أقصـى           " النظام البورجوازي "عفونة  

إن مسئولية  . اليسار، وها هي الصني املاوية تلتقي مع أمريكا الفوردية يف شيلي وأجنوال           

 . الرواية ذااجنيب حمفوظ عن روايته تظل يف 

يقولون أننا نعيش ثورة يستوجب مسارها تلـك        "يقول جنيب حمفوظ يف روايته      

ولكن مضى علـى    . االستثناءات وأنه البد من التضحية باحلرية والقانون ولو إىل حني         

 ". الثورة ثالثة عشر عاما أو يزيد فآن هلا أن تستقر على نظام ثابت

ال عبد الناصر، وخاصة بعد النكسة، وما وهذا ما سعى إليه مج . ذلك لب القضية  

ولقد تناول جنيب حمفوظ يف رواياته      . حيققه أنور السادات، وخاصة بعد حرب أكتوبر      

. أزمة جيله قبل الثورة وبعدها    " السمان واخلريف "ويف  " السكرية"السابقة، وخاصة يف    

ـ          " الكرنك"ولكنه يف    . رف غريهـا  يتناول أزمة جيل الثورة الذي نشأ يف ظلها، ومل يع
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إن كاتبنا يف النهايـة     . ولعل هذا ما يضعف الرواية بقدر ما يصفع كتاب جيل الثورة          

يكتب عن جيل يراقبه، وال يعايشه كما عايش اجليل السابق الذي ينتمي إليه ويعرفـه               

 . جيداً

عنـد  "وألن جنيب حمفوظ ليس من جيل الثورة يردد الفكرة الشائعة بان التاريخ             

ورمبا كان هـذا صـحيحاً      " الثورة خملفاً وراءه جاهلية مرذولة غامضة     أكثريتهم يبدأ ب  

ويف " امليثاق"ولكن بعد صدور    . لسنوات قليلة يف اية اخلمسينيات وبداية الستينيات      

زمن الرواية بالذات كانت كل وسائل اإلعالم ال تناقش غري تاريخ مصر منـذ ثـورة                

ملصرية ومفكرها الكبري ال يـرى      وألن جنيب حمفوظ مؤرخ الطبقة الوسطى ا      . ١٩١٩

مـن  "الطبقة الثالثة إال يف اجلرسون وماسح األحذية وخييل إليه أن الفقر يهون عليهـا   

وبغض النظر عن حتوهلما إىل قوادين فالقضية ليسـت         ". أجل النصر والكرامة واألمل   

الفقر يف مقابل النصر والكرامة واألمل، وإمنا التخلص من الفقـر وحتقيـق النصـر               

 . الكرامة واألمل معاًو

وتبدو النتائج أكرب من املقدمات، فعدم االستقرار على نظام ثابت ليس بدعة يف             

تاريخ مصر، وال تاريخ غريها من الدول، وهو ال يعين أبداً أن يتضاءل اإلنسان حـىت                

، وال أن   "ميضي بال حقـوق وال كرامـة وال محايـة         "وال أن   " تفاهة بعوضة "يصري يف   

 ".، والنفاق، واخلواءينهكه اجلنب"

إىل سـرد   " الكرنك"يلجأ جنيب حمفوظ يف     " مريامار"للمرة الثانية يف رواياته بعد      

القصة من خالل أربع شخصيات رئيسية يف أربعة فصول حيمل كل منها اسـم هـذه                

 . الشخصية أو تلك من شخصيات الرواية

ة يف نفس   متثل وجهات نظر متعارض   " مريامار"ولكن على حني كانت شخصيات      

ال تتعارض، وإمنا تتكامل، وهي قرنفلة، وإمساعيـل        " الكرنك"القصة، فإن شخصيات    
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الشيخ، وزينب دياب، مث خالد صفوان، وهي تتكامل رغم أن قرنفلة هي الشـاهدة،              

 . وإمساعيل الشيخ وزينب دياب من الضحايا، وخالد صفوان هو اجلالد

اختفاء الشاب إمساعيل وزينب    إن قرنفلة صاحبة مقهى الكرنك هي اليت تشهد         

املرة األوىل بتهمة االنتماء إىل اإلخوان املسلمني، واملرة الثانية         . وصديقهما حلمي محادة  

بتهمة االنتماء إىل الشيوعيني، واملرة الثالثة بتهمة عدم التعاون مع املخابرات بالنسـبة             

 يقتـل حلمـي يف   وعلى حني. إلمساعيل وزينب، ومة الشيوعية بالنسبة حللمي محادة  

وحياكم خالد صفوان   . وهنا تقع اهلزمية يف يونيو    . املعتقل، ينهار إمساعيل، وتسقط زينب    

 .مدير املخابرات ويسجن، مث يغادر السجن بعد ثالث سنوات

هزمية لقوم مـن العـرب،      " يونيو يف التاريخ كما يرى جنيب حمفوظ         ٥ويستوي  

وأحرق احلزن قلـوب    "بعده بقوله   ويصف حال الشعب    ". ونصراً لقوم آخرين منهم   

، ومل يعد له من أمل يف احلياة إال أن يرد الضربة، ويسترد األرض ولكن               ءالشعب الربي 

" الكرنـك "وهكذا ال تكـون     ". أنصت هنا وهناك إىل قلوب ختفق بالشماتة والفرح       

ثية رواية عن ثورة يوليو وقائدها، وإمنا هي رواية عن هزمية يونيو أو باألحرى خامتة ثال              

 ". احلب حتت املطر"و" مريامار"النكسة بعد 

ويف الفصل املعنون إمساعيل الشيخ يعود جنيب حمفوظ لريوي قصـة الشـاب،             

كانت التجربة قاسية جداً،    "يقول الكاتب   . وجتربته مع عصر متدد األجهزة قبل النكسة      

نفسها، بالثورة،  وبسببها كفر جبهاز من أجهزة الدولة هو املخابرات، أما إميانه بالدولة            

 متارس أساليبها يف خفاء     – املخابرات   –قلم يتطرق إليه الشك أو الفساد، وتصور أا         

 يف االنضـمام إىل     ١٩٦٩ويفكر إمساعيل يف النهاية، أي حوايل عـام         " عن املسئولني 

 . الفدائيني

واخلالصة السابقة لتجربة إمساعيل صحيحة إىل أبعد احلدود، وكذلك الـتفكري           
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نتهي إليه رغم خضوعه للمخابرات فترة، وقبوله العمل كمرشـد، صـحيحة            الذي ي 

ولكن القول بان إمساعيل تصور أن      . درامياً وتارخيياً باعتباره منطاً من أمناط جيل الثورة       

ما يدور يف املخابرات ميارس يف خفاء عن املسئولني يعرب عن األبويـة الـيت ميارسـها                 

 فاألمر بالنسبة إليه ال يعدو تصوراً، واحلقيقـة أن          .الكاتب على جيل الثورة يف روايته     

متامـاً كمـا أن     . متدد األجهزة يؤدي بالفعل إىل ممارسات تتم يف خفاء عن املسئولني          

 .  يونيو بالرباءة يعرب عن وجهة نظر الكاتب من موقعه الطبقي٥وصف الشعب بعد 

 زينب ديـاب    وبقدر ما يترفق جنيب حمفوظ بإمساعيل الشيخ بقدر ما يقسو على          

ويف الفصل الرابع واألخري يركـز علـى        . وجيعلها تنهار متاماً، وتسقط سقوطاً مريعاً     

 يف القرية، وطنية يف املدينة، ثورة يف الظالم، كرسي          ةبراء: اجلالد ويتبىن تقييمه لنفسه   

يشع قوة غري حمدودة، عني سحرية تعري احلقائق، عضو حي ميوت، جرثومة كامنـة              

يبشـر بعصـر احلريـة      " الكرنك"ة، وتنتهي الرواية خبالد صفوان يف       تدب فيها احليا  

 . وجيل جديد يأيت من الضباب ميثل احلماس والنقاء. والقانون

وهذه النهاية تعين بشكل مباشر أن احلرية والقانون يأتيان من داخـل الضـغط              

يف اجليل  والقهر، وكنتيجة هلما، وفيها يسلم جنيب حمفوظ بأنه ال يستطيع إال أن يأمل              

 .القادم

وقـد  , يعترب ممدوح الليثي من أهم كتاب السيناريو يف السينما املصرية املعاصرة          

احلب "و" مريامار"و, "ثرثرة فوق النيل  "و" السكرية"سبق أن أعد من روايات حمفوظ       

 ".حتت املطر

البناء الروائي الـذي    " الكرنك"مل يلتزم ممدوح الليثي يف      " مريامار"وكما فعل يف    

تمد على سرد القصة أربع مرات، سواء لعرض وجهات النظر املختلفة أم لتتكامـل              يع

: هذه القصة يف النهاية، وإمنا جعل البناء الدرامي للفيلم يأخذ الشـكل الكالسـيكي             
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الظـالل يف اجلانـب     "البداية والوسط والنهاية على العكس من غالب شعت مثال يف           

 سرد القصة من خالل وجهـات النظـر         حيث أعاد " حممود دياب "عن رواية   " اآلخر

 . املتعددة

وينتهي حبرب أكتوبر بشكل مفتعل متاما سواء من الناحيـة          " الكرنك"يبدأ فيلم   

انه يريد أن يقول إن غياب القانون يساوي اهلزميـة،          . الدرامية، أم من الناحية الفكرية    

عوب حتركهـا   وسيادة القانون تساوى االنتصار، وكأن األحداث الكربى يف حياة الش         

أزرار سحرية، أو خيوط علوية مثل اخليوط اليت حترك الدمى يف مسرح العرائس وليس              

 . هكذا يكون احلديث عن اهلزائم، وال عن االنتصارات

وهذا ليس أول فيلم تقحم فيه حرب أكتوبر على األحداث إقحاماً، مما يهون من              

 ينتهي بالفتة عن قيام حـرب       "احلب حتت املطر  "شأن هذه احلرب ايدة، فقد شاهدنا       

ينتهي بقيام حرب أكتوبر، كما شاهدنا حـرب أكتـوبر          " شبان هذه األيام  "أكتوبر، و 

وهكذا حتولت حرب   ". حىت آخر العمر  "تتحول إىل سبب العجز اجلنسي يف ميلودراما        

أكتوبر إىل ديكور جديد لألفالم التجارية حتصل من خالهلا على أولوية العرض يف دور              

.  أو إىل اية سعيدة جديدة بدالً من حفل الزواج يف األفالم القدمية املسـكينة              .العرض

وقد اعتادت السينما املصرية أن تتملق الثورة بأن جتعل منها النهاية السعيدة، وها هي              

والواقـع أن   . تتملق اجلمهورية الثانية بأن جتعل من حرب أكتوبر اية سعيدة جديدة          

بل مثل حفل الزواج، ليست ايات بقدر ما هي بـدايات           حرب أكتوبر مثل الثورة،     

 . جديدة

اية : والفيلم ال ينتهي حبرب أكتوبر فقط، وإمنا هو يف الواقع ينتهي ثالث ايات            

، مث اية حـرب     ١٩٧١ مايو   ١٥رواية جنيب حمفوظ، مث اية قيام ثورة التصحيح يف          

رات بعد النكسة، ويسجن، وهـذا      أكتوبر، ويف رواية جنيب حمفوظ حياكم مدير املخاب       

 يف سيناريو ممدوح الليثـي فمـدير        أما. وإمنا هي احلقيقة كما هي    . ليس إنصافاً ألحد  
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وحيدث هذا بشكل ملفق متاماً أيضاً، ويؤدي إىل خطأ         .  مايو ١٥املخابرات حياكم بعد    

ا درامي ال مثيل له، إذ يقع االنفصال بني زينب وإمساعيل بعد ذلك، فكأمـا انتظـر               

 . أربعة أعوام حىت يدركا أن حبهما قد ذوى

ويف رواية جنيب حمفوظ ال أثر السم عبد الناصر، أو صورته، وال للعلم السوفيييت 

أما سيناريو ممدوح الليثي فيبدأ حبرب أكتوبر مث نعود إىل املاضي           . أو صورة كوسيجني  

فتـات حتيـا    لنرى صور عبد الناصر وكوسيجني يف الشوارع، والعلم السوفيييت وال         

الصداقة العربية السوفيتية لنرى ما الذي كان حيدث يف عصر كانت تعلق فيـه هـذه                

وعندما تدخل زينب إىل حجرا لكتابة      . الصور واألعالم والالفتات يف شوارع القاهرة     

أول تقرير هلا بعد أن أرغمتها املخابرات على التعاون معها نرى صورة عبد الناصـر               

وعنـدما  . احلائط، مث نراها وهي تكتب التقرير وتتطلع إىل الصورة        للمرة الثانية على    

تنتقل أسرا إىل شقة جديدة نرى صورة عبد الناصر للمرة الثالثة وسط أثاث البيـت               

 . منعكسة يف إحدى املرايا

 ١٥ويف حديث أجريته مع ممدوح الليثي وعلي بدرخان ونشر يف اجلمهورية يوم             

املقصود من صور عبد الناصر وكوسيجني حتديد الفتـرة   يقول الليثي إن     ١٩٧٦يناير  

مل أكن أريد   : "وبالنسبة لظهور صورة عبد الناصر يف املرة الثانية يقول بدرخان         . الزمنية

ففي هذا املشهد مثالً جند الصـورة       . ظهور صورة عبد الناصر يف الفيلم على اإلطالق       

طلع إليها يتم خلع احلـائط      على احلائط أعلى املكتب الذي ستجلس عليه، وعندما تت        

. إنه خطـأ تكنيكـي    ... وتوضع الكامريا مكانه، ولذلك بدا األمر وكأا تتطلع إليه          

واملقصود من صورة عبد الناصر أن زينب على الرغم من كل مـا حـدث ال تـزال                  

املقصود أن زينب مل ترفع الصورة من على        " نعم"ويقول الليثي   " بعبد الناصر "متمسكة  

 ".  كل ما حدث هلا، كذلك يف النهاية عندما تأخذها إىل البيت اجلديداحلائط رغم

ولكن الفيلم ذاته ال يقول هذا أو على        . وأنا أصدق ممدوح الليثي وعلي بدرخان     
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 . األقل يبدو ذا حدين

وحيذف ممدوح الليثي من الرواية، ويضيف ما جيعل البناء الدرامي للفيلم قويـاً             

 .  والنهاية، أو باألحرى النهايات الثالث كما سبق وأن ذكرنامتماسكاً فيما عدا البداية

إنه حيذف قصة اجلرسون مع قرنفلة أيام كانت راقصة قبل أن تشـتري قهـوة               

وحيذف استسالمها لبـائع    . وحيذف شقيق زينب السباك، وأختيها املتزوجتني     . الكرنك

ويف مقابل  . ىل قوادين الفراخ الذي تقدم للزواج منها، وحتول اجلرسون وبائع األحذية إ         

هذه احملذوفات يضيف املزيد من التفاصيل بالنسبة لوالد زينب ووالـدا، وبالنسـبة             

كما يغري  . حللمي ووالده، ويصور قتل حلمي الذي ال يرد يف غري مجلة واحدة بالرواية            

ه يف اية إمساعيل بنهاية أكثر منطقية من تفكريه يف االنضمام إىل الفدائيني، وهي ضياع             

ويغري من اية خالد صفوان، وجيعل ضـحاياه        . الكامل إثر التجربة األليمة اليت مير ا      

بدالً من أن نراه يبشر باملسـتقبل علـى قهـوة           . هم أنفسهم حماكميه داخل املعتقل    

 . الكرنك

ولكن السيناريو من ناحية أخرى يهمل املناقشات السياسية للكاتب طه الغريب           

اقع مناقشات جنيب حمفوظ على مقهى ريش، ويهمل حياة الطلبة          يف املقهى، وهي يف الو    

فنحن ال  . يف كلية الطب اليت يدرس ا أبطاله الثالثة، وال يتعمق معانام داخل املعتقل            

نكاد نعايشهم يف الزنزانات ألن أغلب املشاهد تدور يف مكتب مدير املخابرات، وهو             

 .يف النهاية مكتب مثل كل املكاتب

 يونيـو تطالـب     ٩حيث نرى مظـاهرات     " العصفور"س من فيلم    وعلى العك 

. تطالب ببقاء عبد الناصر، وبـاحلرب     " الكرنك" يونيو يف    ٩باحلرب، نرى مظاهرات    

وال يقل تعليق الفيلم على     . ومرة أخرى ليس هذا إنصافاً ألحد، وإمنا احلقيقة كما هي         

 الشعب بـالرباءة، ويف     ففي الرواية يوصف  . هذه املظاهرات سطحية عن تعليق الرواية     
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 . وهذه األوصاف ال حتترم اإلرادة الشعبية، وال تقدرها. الفيلم يوصف بالشعب الطيب

 . وكل املالحظات السابقة على السيناريو هي أيضا مسئولية املخرج علي بدرخان

ويثبت علي بدرخان يف هذا الفيلم أنه خمرج موهوب وقدير على الرغم من صغر              

 ال يزال يف الثالثني، وليس وراءه غري فيلم واحد من إخراجه، وعدة             فهو. سنه وجتاربه 

أفالم عمل فيها مساعداً مع والده املرحوم أمحد بدرخان، ومع أستاذه يوسف شاهني،             

 . كما ذكرنا

مشهدين إىل يوسف شـاهني األول مشـهد        " الكرنك"ويهدي علي بدرخان يف     

، وخاصـة   "االختيار"ا مبشهد مماثل يف     احتفال الطلبة خبروجهم من املعتقل الذي يذكرن      

والثاين مشهد خروج املظاهرات    . يف اللقطة اليت تعد فيها قرنفلة الطعام وجبوارها زينب        

مع االختالف السابق ذكـره     " العصفور" يونيو الذي يذكرنا باملشهد املماثل يف        ٩ليلة  

 . يف شريط الصوت

يـار املمـثلني وإدارـم،      غري أن علي بدرخان يكاد يتفوق على أستاذه يف اخت         

وخاصة سعاد حسين يف دور زينب، ونور الشريف يف دور إمساعيل، وحممد صبحي يف              

دور حلمي، وكمال الشناوي يف دور خالد صفوان، وفريد شوقي يف دور والد زينب،              

أن يسري عن ابنته بعد خروجهـا كسـرية مـن        : وخاصة يف املشهد الذي حياول فيه     

 .املعتقل

رخان اكتشاف كمال الشناوي يف دور خالد صفوان، فهو هنا ال           ويعيد علي بد  

يقوم بالدور األول املعتاد يف السينما التجارية، ولكنه يقوم بتمثيل شخصية معقدة، وقد           

اليت استيقظت فيها على حـد      " اجلرثومة"جنح يف إبراز التناقضات اليت تعاين منها، و         

 وذلك دون أدىن قدر من املبالغة، وإمنـا         تعبري جنيب حمفوظ من عصور البدائية األوىل،      



٥٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 . بربود عقلي يف موضعه

وألول مرة تبدو موهبة حممد صبحي يف السينما على حنو يذكرنا ببدايات كبـار              

 . املمثلني يف السينما العاملية، وليس يف السينما املصرية فقط

ة يف  وخاص" السكرية"أما نور الشريف فيقدم أفضل أدواره منذ دوره اخلالد يف           

 الذي ال يدري عن ماذا      ءاملشاهد األوىل يف املعتقل حيث أدى برباعة دور املتهم الربي         

 .ويف عديد من مشاهده مع سعاد حسىن. يتحدثون

ودور زينب بالنسبة لسعاد حسين يضاف إىل رصيدها الفين الكبري الذي ال مثيل             

من , ة أحوال متباينة متاماً   فهي تتلون يف الفيلم بني عد     . له يف كل تاريخ السينما املصرية     

, ويف مشهد حماولة االنتحـار , الرباءة إىل السقوط مروراً باملعاناة اهلائلة بعد االغتصاب      

 .مث ذهاا مع زين العابدين يف سيارته حتت سفح األهرامات

فقد كان كـل    . وال يقتصر النجاح يف اختيار املمثلني وإدارم على هؤالء فقط         

, وعماد محدي يف دور الكاتب طه الغريـب       , ار يف دور قرنفلة   شويك: منهم يف مكانه  

 .وعلي الشريف يف دور والد حلمي, وفايز حالوة يف دور زين العابدين

يبدع علي بدرخان فيلماً من أهم األفالم يف السينما املصرية فـإىل            " الكرنك"يف  

عيش فيها زينب   جانب اآلداء الواقعي للممثلني ينجح يف خلق اجلو العام للحارة اليت ت           

وكذلك يف خلق اجلو العام للمعتقل رغم       . دون االعتماد على املشاهد النمطية املكررة     

ورغم أن التصوير الذي قام     , أن السيناريو ركز على ما يدور يف مكتب خالد صفوان         

, واملوسيقى اليت ألفها مجال سالمة    , واملونتاج الذي قام به سعيد الشيخ     , به حمسن نصر  

كعناصر أساسية يف التعبري مل تتجاوز الـدور        , لذي صممه ماهر عبد النور    والديكور ا 

. إال يف مشاهد قليلة تعد على األصابع      , الوظيفي إىل الدور التعبريي الذي يثري الفيلم      

ففي مشهد اعتقال الطلبة ألول مرة ينجح حمسن نصر يف خلق اجلو املالئـم داخـل                
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تصاب مثالً ال يرتفع إىل مستوى اإلخـراج        ولكنه يف مشهد االغ   . ويف احلارة , البيوت

ويف مشهد حماولة زينب االنتحار ينجح سعيد الشـيخ يف          . من الناحية احلرفية البحتة   

وبني ورقة ملقاة حتـت السـيارات املسـرعة يف          , ضبط تصاعد اللقطات بني وجهها    

 ولكنه يف مشهد قتل حلمي ال حيقق نفس املستوى من التصاعد بني اللقطات            . الشارع

وهكذا يتـراوح مسـتوى     . وبني املضروب الذي ينـزف على األرض     , بني الضرب 

 .وبني التهافت رغم قوة املادة, املشاهد بني اإلشباع الدرامي

بني الكتب اليت يلقيها زوار الفجر على األرض إىل         " امليثاق"ويضع علي بدرخان    

ام الفـيلم   وهو يؤكد بذلك موقفه يف رفض حماولة استخد       . جانب كتب شهدي عطية   

ومأسـاة جيـل الثـورة يف       , وتركيزه على إدانة متدد األجهزة    , من قبل قوى الرجعية   

 .صراعه معها

وهو مشهد غري موجود يف الرواية مستوحى يف إخراجه من          , ومشهد قتل حلمي  

وقد نشرت القصة   . قصة مصرع شهدي عطية داخل املعتقالت أثناء اعتقال الشيوعيني        

 . ألف جنيه من احلكومة٣٠ حصلت أرملته على تعويض  عندما١٩٧٥بأكملها عام 

وأفضل مشاهد الفيلم اليت دلت على اقتدار علي بدرخان مشهد إمساعيل وزينب            

يف الشوارع بعد أن شاهدا حلمي يف اجتماع شيوعي، وأصبح عليهما اإلبـالغ عـن               

قواله إىل  مث املشهد الذي تاله يف منـزل صديقهما الطالب ومها ال جيدا ما ي            . صديقهما

أن تستسلم زينب حلبيبها يف الفراش ويكتشف مرعوباً أن تضحيته كانت يف اهلـواء،              

إن هذين املشهدين يشـحنا املتفـرج باألسـى         . وأا قد اغتصبت بالفعل يف املعتقل     

والغضب، ويدينا البطش والقهر أفضل وأروع من مائة خطبة، ومائة مشـهد دعـائي              

 . ساذج

فيف حدة الكآبة اليت تسود الفـيلم يف منتصـفه إىل           ويلجأ علي بدرخان إىل خت    
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 تراجيدي عندما يأيت أحد املوظفني مبحافظة القاهرة ليخـرب والـد            –مشهد كوميدي   

زينب أن الطلب الذي تقدم به للحصول على شقة جديدة قد ووفق عليه، ومت العثور               

 ابنته، ويقسم أال    على الشقة، فوالد الفتاة بعقله احملدود يتصور أنه مسئول عن اختفاء          

ولكن علي بدرخان من ناحية أخرى يستسـلم إىل         . يدعه خيرج قبل أن تعود ابنته إليه      

املشهيات التجارية يف مشهد مشاجرة فريد شوقي مع على الشريف بائع الفراخ ويبالغ             

صحيح أن الشاعر نفسه    . يف تصوير مشاعر الشباب يف مقهى الكرنك على حنو مفتعل         

 . ير امللل ال يعين امللل، وتصوير االفتعال ال يعين االفتعالولكن تصو. مفتعل

ويستخدم علي بدرخان شريط الصوت بنجاح يف عديد من املشاهد، فاملناقشات           

. السياسية تدور يف مقهى، واملناقشات حول األهلـي والزمالـك يف نفـس الوقـت            

قطة تصـور   والسؤال عن زينب يف مديرية أمن القاهرة يبدأ على شريط الصوت والل           

وعندما يهجم زوار الفجر على منـزل حلمي للمرة الثالثة يكون يف           . املبىن من اخلارج  

التليفزيون إعالن شركة مصر للتأمني حصن أمان للماليـني، وأن كانـت الصـور              

التليفزيونية ليست صور اإلعالن، وإمنا لرجل يتحدث، وأخرياً يقطع مـن اغتصـاب             

 عدو الدار من ثورة األحرار وغريها من األغاين         ل يا وي  زينب إىل املقهى والراديو يذيع    

 .الدمياجوجية

 نشرة نادي سينما القاهرة

٢٤/١/١٩٧٦



٥٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 



٥٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 



٥٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 

 



٥٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 

 

 

   

      



٦٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 . هذا ما وصف به جنيب حمفوظ روايته الكرنك: جهاز الرعب يقتلع روح أبناء الثورة

ري العديد من القضايا السياسية والفنية آخرها قضية صالح نصر مدير وفيلم الكرنك يث
أمل تكن : فلست أدري عالم يستاء صالح نصر. املخابرات السابق اليت رفعها مطالباً مبنع عرض الفيلم

 املخابرات تعذب الناس وتقبض عليهم دون أدلة كما جاء يف الفيلم، ومن قبل يف الرواية؟

هذا هو رأي جنيب حمفوظ، فماذا يقول علي بدرخان ..  أبناء الثورةجهاز الرعب يقتلع روح
 .خمرج الفيلم وممدوح الليثي منتج الفيلم وكاتب السيناريو واحلوار

أناشد " نداء إىل جيل الثورة" على هذه الصفحة حتت  عنوان ١٩٧٥لقد كتبت يف فرباير 
واية من موقع هذا اجليل، وليس من موقع الليثي وبدرخان باعتبارمها من جيل الثورة أن يتناوال الر

كما أجريت مناقشة طويلة حىت الصباح مع جمموعة الفيلم أمالً أال يتحول الفيلم .جيل جنيب حمفوظ
مثل الرواية إىل سالح يف أيدي أعداء الثورة من أقصى اليمني أو أقصى اليسار، وكالمها يف موقع 

 .واحد تارخيياً وفكرياً وعملياً

لثورة يريدون القول بأن الثورة هي الوجه اآلخر لإلرهاب، واإلرهاب هو الوجه إن أعداء ا
يف "وكما قال الرئيس السادات يف حديثه إىل السياسة الكويتية يوم اخلميس املاضي . احلقيقي للثورة

كل ثورة أمر طبيعي جداً أن تتخذ بعض اإلجراءات حلماية نفسها، وأنا أقول أن ثورتنا  استغرقت 
 ." أطول من الالزم ملثل هذه اإلجراءاتفترة

فالثورة ليست الوجه اآلخر لإلرهاب، واإلرهاب ليس الوجه احلقيقي . هذا كل ما هناك: نعم
 يوليو فقط، ففي تاريخ مصر كما يف تاريخ كل ٢٣وسنوات اإلرهاب ليست خاصة بثورة .. للثورة

القهر ليسا قاصرين على زمان ما أو الدول هناك سنوات من الظالم، وسنوات من النور، والبطش و
 .مكان ما، فكم من عصور البطش يف التاريخ، وكم من املتهورين يف العامل اليوم يف كل مكان

 

 ملاذا الكرنك؟

 ملاذا وقع اختياركم على هذه الرواية؟
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رواية الكرنك يف رأيي ضد مجيع أنواع القهر البدين والنفسي اليت : ممدوح الليثي

 هلا اإلنسان، وهي تعرب عن ذلك من خالل فترة حمدودة، وحمددة من ميكن أن يتعرض

هناك عبارة .  يوليو٢٣والفيلم مثل الرواية يف رأيي أيضاً ال يتناول ثورة .. تاريخ مصر

تقول أن الثورة يدبرها الدهاء وينفذها الشجعان ويكسبها اجلبناء، أو باألحرى 

 . يوليو٢٣لى ثورة واألمر ليس قاصراً ع. يستغلها بعض اجلبناء

 وملاذا جاء هذا املعىن على لسان مدير املخابرات؟

ألنه حبجة محاية الثورة، وأن هذا حيدث يف كل ثورة يربر كل : ممدوح الليثي

 .أفعاله لنفسه ولآلخرين

أوالً الفيلم خيتلف عن الرواية، والفيلم الذي صنعته ليس ضد : علي بدرخان

ذي خيلق حكم الشلل حيث يصبح لكل شلة جهاز، الثورة، وإمنا هو ضد النظام ال

ولكل جهاز مصاحله، وحيث يصبح على كل فرد يف كل جهاز أن يثبت مركزه، ولو 

ومن هنا .. بالقيام بأفعال مل تطلب منه، وإمنا يقوم ا متطوعاً من أجل تأكيد وجوده 

مشهد مدير اعتقد أن هناك مسئولية تقع على عاتق الفرد أيضاً، وهذا ما قصدته من 

يف الرواية خيرج مدير . املخابرات يف السجن، وهو مشهد غري موجود يف الرواية

 .املخابرات إىل احلياة وجيلس على قهوة الكرنك، وهذا ما مل يفهمه أبداً يف الرواية

. يبدأ الفيلم بصور عبد الناصر وكوسيجني على احلوائط والفتات حتيا الصداقة العربية السوفيتية
 املقصود من هذه الصور والالفتات؟ما هو 

.. املقصود حتديد الفترة الزمنية، والفيلم ينتقد التجربة االشتراكية: ممدوح الليثي

لقد حصل األب الفقري على شقة رخيصة، وماكينة اخلياطة لزوجته، ولكنه مقابل ذلك 

االشتراكية هي توفري كل الضروريات .. فقد ابنته، وليست هذه هي االشتراكية

 .باان، ومبا يف ذلك حرية الفرد يف التعبري، وهذا مل حيدث يف مصر
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مباذا ميكن أن توحي الصور والالفتات بغري الزمن الذي تدور فيه : علي بدرخان

حلمي وإمساعيل وزينب هم : األحداث؟ قضية الفيلم يف تصوري هي قضية جيل الثورة

 بينهم، كانت عنده أفكار، ولكن حلمي هو الوحيد األيديولوجي من. جيل الثورة

.. وذلك على العكس من الرواية.. ولكن هذه األفكار مل تتبلور إال داخل املعتقل

 .إمساعيل وزينب بال أيديولوجية

 كيف؟ أم يف منظمة الشباب، ميكن أن نقول أم ناصريون؟ 

ميكن القول بأم بال أيديولوجية واضحة، ومشكلتهم أم أمنوا : علي بدرخان

، وبلغ "مالكوش دعوة"الثورة، وآمنوا بأن مصاحلهم يف تأييد الثورة، ولكن قيل هلم ب

 .التناقض ذروته مع اعتقاهلم

 ولكن حلمي هو الوحيد الذي ميوت؟

وألنه واضح فهو يستطيع أن يعطي حياته .. ألنه الوحيد الواضح : علي بدرخان

ة للسياسي، وذلك بغض الوضوح األيديولوجي جوهري بالنسب. يف سبيل ما يؤمن به

وجمموعة حلمي هي اليت حتاكم مدير املخابرات يف .. النظر عن نوع األيديولوجية

 ..النهاية

يف الرواية ال نعرف كيف قتل حلمي، ولكن يف الفيلم نرى كيف قتل، واملشهد يذكرنا 
 .مبصرع شهدي عطية، وهناك إشارات إىل كتابه تاريخ احلركة الوطنية

واستوحيت املشهد من قصة موته ..  أنا أقصد شهدي عطيةنعم: علي بدرخان

 .اليت نشرت كاملة يف العام املاضي

 مسئولية  عبد الناصر

 كنت ضابطاً يف البوليس، فهل هناك شئ من جتاربك يف الفيلم؟: السؤال إىل ممدوح الليثي
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.. أنا مل أكن ضابط بوليس فقط، وإمنا عملت فترة يف نقل املعتقلني: ممدوح الليثي

أذكر مرة أنين كنت أقوم بتوصيل جمموعة من اإلخوان املسلمني من الفيوم إىل 

ولقد .. ويومها رأيت ماال أستطيع أن أنسى إىل األبد من صور التعذيب.. أبوزعبل

كنت بوصفي عامالً يف نقل املعتقلني أتعرض للمراقبة، ولذلك جربت وأنا ضابط معىن 

 ..أن تكون مراقباً

 سئولية الفرد على ضوء جتربتك؟وما هي حدود م

هناك مسئولية بالطبع عندما يكون األمر متعلقاً بالدفاع عن : ممدوح الليثي

وعندما متارس هذه السلطة من خالل .. واالحتفاظ بالقوة يف موقع السلطة " الكرسي"

 .اإليهام بوجود مؤامرات خطرية

هل . نراها تتطلع إىل صورة عبد الناصرعندما تبدأ زينب يف كتابة أول تقاريرها إىل املخابرات 
 املقصود أن عبد الناصر هو املسئول عن مأساا؟

مل أكن أريد ظهور صورة عبد الناصر يف الفيلم على اإلطالق، يف : علي بدرخان

هذا املشهد مثالً جند الصورة على احلائط أعلى املكتب الذي ستجلس عليه، وعندما 

وضح الكامريا مكانه، ولذلك بدا األمر وكأا تتطلع تتطلع إليها يتم خلع احلائط وت

واملقصود من صورة عبد الناصر أن زينب على الرغم من كل .. إنه خطأ تكنيكي. إليه

 .ما حدث ال تزال متمسكة بعبد الناصر

نعم، املقصود أن زينب مل ترفع الصورة من على احلائط رغم كل : ممدوح الليثي

 .ية عندما تأخذها إىل البيت اجلديدوكذلك يف النها. ما حدث هلا

 ".الكراكيب"ولكننا نرى الصورة يف النهاية على عربة نقل األثاث وسط 

هلذا مل !!..لو فهم وجود الصورة على هذا النحو" مصيبة"تكون : علي بدرخان
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أكد أريد ظهور صورة عبد الناصر، كان هذا رأي صالح جاهني املستشار الفين 

أنا لست مسئوالً عن الشخص الذي يذهب إىل .. ا مشكلة معقدةوالواقع أ.. للفيلم

هذا غري صحيح، ولذلك .. الفيلم لريى حكاية الفيلم الذي يهاجم عبد الناصر والثورة

ملاذا؟ .. قيل مثالً أن مدير املخابرات وهو يتحدث يف التليفون يتحدث إىل عبد الناصر

فإذا كان يتحدث إىل .. دخل الوزارةأنه يطلب من حمدثه أن يكون واسطة له حىت ال ي

 عبد الناصر معىن هذا أن يطلب واسطة إىل ربنا؟

على أية حال هناك مسئولية تقع على عاتق عبد الناصر، ولكن السؤال هو ما حدود تلك 
 املسئولية؟ 

الفيلم واضح يف هذه النقطة، لقد كانوا يدعون وجود مؤامرات : ممدوح الليثي

 ويف النهاية يقال بوضوح أن النتيجة كانت النكسة، ومل تكن ..على الثورة" خطرية"

 .واجلهور يدري ذلك جيداً.. محاية الثورة

 ولكن هل ترجع النكسة إىل اإلرهاب فقط؟

هناك ربط مباشر فعالً، صحيح أن للنكسة أبعاد أخرى، ولكن : علي بدرخان

..  خمتلفةهذه األبعاد ظلت قائمة حىت حرب أكتوبر، ومع ذلك كانت النتيجة

الفيلم ال يناقش كل شئ، ولكنه يف النهاية يؤرخ ملرحلة، بل لثالث : ملاذا؟ممدوح الليثي

وهو يقول أن الشعب رفض الظلم، .. مراحل من النكسة إىل التصحيح إىل العبور

 !وسوف يرفض كل ظلم

      
 اجلمهورية

١٢/١/١٩٧٦
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وأن . أن أطرح عليه تساؤاليت. تعودت يف كل حديث أجريته مع أديبنا الكبري جنيب حمفوظ
يف السياسة واألدب والثقافة والفنون مستطلعاً . أحتاور معه يف قضايا ذات جوانب متعددة ومتباينة

لكن هذه املرة . يةوجهات نظره اليت تضيف إىل رؤيته الفنية اليت حيققها من خالل أعماله اإلبداع
املأخوذ عن قصة له " الكرنك"عندما أزمعت إجراء هذا احلديث معه مل يكن يف خاطري إال فيلم 

وبعشرات األلوف الذين .. فالفيلم مبا يدور حوله ومبا أثاره من تعليقات وآراء.. حتمل نفس العنوان 
ة شاسعة من خريطة وغدا يشكل مساح. تدافعوا ملشاهدته يوشك أن يصبح ظاهرة سينمائية

وإمنا أيضاً بالنسبة .. االهتمامات اليومية ال بالنسبة للمشتغلني مبسائل السينما والفن فحسب 
 .لقطاعات عريضة من مجاهري شعبنا

 .كان هذا احلديث مع كاتبنا املبدع الكبري جنيب حمفوظ..وحول الفيلم وما يثريه

 :قلت ألديبنا الكبري جنيب حمفوظ

هل حقق رؤيتك اليت تضمنتها .. املأخوذ عن قصتك اليت حتمل نفس االسم" الكرنك"فيلم 
أقول هذا ألننا تعودناك دائماً تقول بأن عالقتك بأي فيلم مأخوذ من قصة لك تنتهي عند .. القصة

 القصة ذاا؟

 :وأجابين جنيب حمفوظ يف محاس واضح

الفترة الزمنية وزاد على ذلك تغطية ..  حقق الفيلم رؤية القصة لدرجة كبرية-

ولقد عاب البعض على ممدوح الليثي أنه أدمج حرب .. اليت تلت مرحلة كتابة القصة

واحلق أن حرب أكتوبر لو كانت قد حدثت .. أكتوبر يف الفيلم وال غبار عليه يف هذا

. قبل أن أفرغ من كتابة القصة لكنت أعدت النظر يف الصورة اليت ظهرت ا القصة

وإذا كنت قد توقفت عند حلظات املرارة .. ل شيئاً إجيابياً مشرقاًأن حرب أكتوبر متث

. الشديدة فقد فعلت هذا مضطراً توافقاً مع مضمون العمل وما استهدف التعبري عنه

وأعود للقول .. وتوافقاً مع رؤييت ككاتب عليه أن يصور احلقيقة بغري مما تعطيه ملدلوهلا

 !!فليس املفروض أن أخم الناس.. النظربأن حرب أكتوبر لو كانت سبقتين ألعدت 
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من يف رأيك كان له التفوق من حيث الفيلم .. بعيداً عن قيمة القصة كنص أديب.. الكرنك
 التمثيل؟.. التصوير.. السيناريو.. اإلخراج.. السينمائي

ألن اإلخراج مسئول عن كل ..  أساساً جيب أن تبعد اإلخراج عن القضية هنا-

أو نتائج اياره إن أي تقريظ .. على عاتقه تقع مهمة تفوقه .. فيلمأي .. شئ يف الفيلم

إن بقية العناصر تتحمل .. للفيلم ينسحب على اإلخراج وأي قدح فيه هو إدانة له

 !مسئوليات جزئية أما اإلخراج فمسئوليته مشولية

تبقى بقية العناصر اليت ذكرت لقد تضافرت مجيع هذه العناصر يف إجناح الفيلم 

توفرت له " الكرنك"فما بالك بفيلم مثل .. كن عنصر التمثيل كان واضح التفوقول

فريد طوال عمره ممثل .. عناصر متثيلية ممتازة إن دور فريد شوقي ال ميكن أن ينسى

ولكن أعماله األخرية تؤكد أنه فنان خصب ينطوي على إمكانيات فنية .. حمبوب

إنه فنان قادر على .. يشهد بذلك" لعمرمضى قطار ا"يقول هذا و " الكرنك.. "هائلة

 !.والعطاء املتفوق.. التطور

ال أعتقد أن فيلماً عربياً أو أجنبياً يف مصر قد حقق من اإليرادات املذهلة ما حيققه فيلم 
 وأنا لست هنا بصدد –قد يكون الفيلم ممتازاً .. على األقل يف حدود ما أعرف.. اآلن" الكرنك"

ن هذه اإليرادات املذهلة هي ترجع إىل دعاية أعطاها صالح نصر جماناً للفيلم  ولك–رأيي اخلاص فيه 
فهو ذا قد نبه اجلمهور إىل أن الفيلم يدور حول اإلرهاب الذي .. بواسطة الدعوى اليت رفعها ضده

 تعرض له بعض الناس بواسطة أجهزة القمع؟

لي هو مضمون عامل أص.. جناح أي فيلم يرجع أساساً إىل عاملني أساسيني -

وعوامل غري أصلية ولكن من غريها ال يتحقق النجاح .. الفيلم املؤدي بقيمة فنية معينة

فيلم .. مث الدعاية.. للفيلم عوامل تتعلق جبذب اجلمهور إىل الفيلم على رأسها النجوم

مضمون يعرض يف حلظة  .. توفرت له كل العوامل األصلية والفرعية" الكرنك"

دعاية جاءت له .. جنوم على أعلى املستويات.. الناس بالسياسةتستقطب اهتمام كل
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الدعاية .. كل هذا جعله حيقق النجاح الذي مل حيققه فيلم مصري آخر. من السماء

ألا قد ختدع اجلمهور .. مهما كانت ضخامتها ال ميكن أن تنقذ فيلماً هابطاً من مصريه

الدعاية .. ويواجه الفيلم مصريهولكن بعد ذلك تتضح .. رد حفلة واحدة أو أكثر

 الفاشل فال قوة يف األرض ميكنها أن ءأما الشي..  الناجح فتؤكدهءجتلب الناس للشي

الفيلم كل متكامل من .. سذاجة أن يقال أن أي فيلم قد جنح لدعايته أو جنومه.. تنقذه

ثرات اليت حيث املوضوع واإلخراج والسيناريو والتمثيل والتصوير واملونتاج وبقية املؤ

 .تعطينا الفيلم يف صورته النهائية

 ما هي احليثيات اليت اعتمد عليها صالح نصر يف رفع الدعوى ضد املنتج وضدك؟

 اعتمد على أنه يتعرض حملاكمة يف دعاوى مرفوعة ضده وال يصح أن يكون -

وقد بلغه أن شخصيته يف .. عرضة هلجوم من أي نوع من شأنه أن يؤثر على مركزه

واتضحت هذه .. م باالسم فلما عرض الفيلم تأكد له أن ما وصل إليه غري حقيقيالفيل

احلقيقة للمحكمة فلم تأخذ بوجهة نظره يف منع عرض الفيلم خالد صفوان من خالل 

 .الفيلم رمزاً لإلرهاب ولكنه مل يتحدد بشخص معني

" ن نطلق الرصاصعلى م"و " زائر الفجر.. "على ضوء األفالم السياسية اليت عرضت يف مصر
 هل بلورت السينما املصرية رؤية سياسية هلا مالحمها اخلاصة؟" الكرنك"و 

 إن الفيلم عموماً هو نوع من نقد اتمع يستهدف التركيز على قيمة معينة -

وهو ذا يصبح .. أو اهلجوم على شئ معني لإلحياء بالبديل له. من خالل إدانة نقيضها

أما الفيلم السياسي فهو نقد للحياة .. بطريق غري مباشرسياسياً يف حقيقته ولكن 

ومن .. السياسية أو بعض جوانبها من خالل وضوح الزاوية السياسية اليت ينطلق منها 

 .هذه الناحية أعتقد أنه قد حقق أغراضه

مغالطة أن يقال إن الفيلم السياسي بدأ .. وهناك نقطة أحب أن أتوقف عندها 
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إن األفالم السياسية مل تبدأ حديثاً حىت .. رخ له من هذا العام أو أن يؤ١٩٧٥من عام 

بعد الثورة أغلب " الشني"قبل ثورة يوليو كانت هناك أفالم سياسية أذكر منها فيلم 

أما أن يقال إن الفيلم السياسي بدأ اليوم فهذا .. األفالم املأخوذة من قصص سياسية 

" رد قليب"مث ماذا يقال عن أفالم مثل .. ة زعم ال يقوم على أساس من الناحية التارخيي

يوميات نائب يف "و" األرض"و" شئ من اخلوف"و" هارب من األيام"و" يف بيتنا رجل"و

" على من نطلق الرصاص"و" زائر الفجر"واألصح أن يقال عن .. وغريها " األرياف

 .أا آخر أفالم سياسية وليست أول األفالم السياسية" الكرنك"و

يستهدفون الربح عن .. هل الذين يقدمون على إنتاج األفالم السياسية يف مصر.. يف رأيك 
أو هم أصحاب رسالة يتوخون تأكيدها ذه .. طريق النجاح الذي حتققه إثارة األفالم السياسية

 األفالم؟

ولكين أستطيع القول ..  أنا ال أستطيع أن أجوس داخل السرائر ألحكم عليها-

والربح من .. اجلودة من جهة..  بأن هناك هدفني ال يغيبان عين–نتجاً  لو كنت م–

لقد نويت يا عبد العال أن أشتغل منتجاً وال : ألنين عندما أقول لك.. جهة أخرى

ولكن العيب أن .. فأنت حينئذ سوف تشك يف عقلي.. تعنيين مسألة الربح يف شئ

هناك تاجر أمني . ب لك مثالًوألضر.. أقول لك أنه ال شئ يعنيين غري الربح وحده

إن كل املنتجني .. ولكنه يستهدف الربح وهناك تاجر غشاش ال يهمه غري الربح

أما الدخالء على مهنة السينما .. األصالء يقدمون الفن اجليد ويف خاطرهم الربح

 !!أساساً فهم الذين يفكرون يف الربح وحده

" قضية ماتيه"و" زد.. "جنبية السياسية املمتازةشاهدنا يف السنوات األخرية هنا بعض األفالم األ
 نداً هلذه األفالم؟" الكرنك"هل ميكن أن يقف " انتهى التحقيق"و

 لألسف مسعت عن هذه األفالم وقرأت عنها ولكن مل تتح يل فرصة مشاهدا -

يف العشر سنوات األخرية مل أشاهد إال , ليمكنين اإلدالء برأي يستند على املوضوعية
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وبالنسبة هلذه األفالم فأنا أعتقد من خالل .. اً تعد على أصابع اليد الواحدةأفالم

ال " الكرنك"من خالل ما قرأته عن هذه األفالم فإن فيلم " الكرنك"مشاهديت لفيلم 

 !!يقل عنها امتيازاً مع اختالف املستويات واإلمكانيات بني هنا وهناك

ى ثورية الطبقة املتوسطة وصالبتها بينما تدين هناك وجهة نظر تزعم أن رؤية الفيلم تؤكد عل
هل .. إذ مل تتحمل تعنت اإلرهاب واارت يف النهاية بل أصبحت يف خدمته.. الطبقة الكادحة

وهل لو كان لك دور يف إعداد الفيلم كنت توافق على أن ينحو الفيلم .. كانت روايتك تعين هذا 
 حنو هذا؟

ىن املقصود يف مصر ويف غريها نشأت أساساً من  الواقع أن الطبقة الثورية باملع-
واالحنراف مل ينشأ . والطبقة الكادحة يف الفيلم هي ثورية أيضاً.. الربجوازية الصغرية

وأنا مل يكن يف خاطري أن أركز على طبقة .. وإمنا فرض عليها قهراً. من داخلها
حديد الطبقي فيأيت إن أي أديب يكتب ال يكون يف ذهنه سوى اإلنسان أما الت.. معينة

ومرة أخرى أكررها إن األديب ال يعرف .. أساساً من املنتمني للنظريات السياسية 
إن العاطفة .. وأنا عمري مل أفكر يف طبقة بعينها إطالقاً. الطبقة وإمنا يعرف اإلنسان

إن .. األساسية يف روايايت هي السعي للعدالة االجتماعية للمجتمع ككل وليس لطبقة
ة قيمة إنسانية يف صاحل مجيع البشر حىت األغنياء الذين تتم على حسام العدال
 يف مصر لقد ألن يتحولوا إىل ناس أفضل لو كانوا يعلمون أبناء اإلقطاعيني.. العدالة

أصبحوا رجاالً يسامهون يف .. أصبحوا اآلن أطباء ومهندسني يف خدمة اتمع والتنمية
 كانوا قد نشأوا يف ظل األوضاع القدمية ألصبحوا يف لو.. اتمع وحيققون إنسانيتهم

.. الغالب جمرد أغنياء يبعثرون أمواهلم يف كل ما من شأنه أن يسقط قيمة اإلنسان
أما وجهة النظر اليت ذكرا يف سؤالك فهذا .. ولكن ثورة يوليو أنقذم من هذا املصري

 !تفسري نظري مل خيطر يل على بال وال أهتم به إطالقاً

وما هو املناخ .. ما هو املناخ الذي يعززه" الكرنك"منوذج خالد صفوان الذي قدمته لنا 
 الكفيل بأن يوقينا شر وجوده؟

ولكنه يف ظل . خالد صفوان مع الديكتاتورية تنمو عضالته.  يف كلمة واحدة-
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حىت إذا وجدت .. احلرية والدميقراطية وسيادة القانون ال ميكن أن يتنفس وجوده

اءات هلذا مثل ما حيدث من املخابرات األمريكية فإن نور الدميقراطية سرعان ما استثن

وهذا الذي حيدث من إدانة للمخابرات األمريكية ما كان ميكن أن حيدث يف . يكشفه

 .النظام اهلتلري مثالً

كيف .. كلنا جمرمون وضحايا: هناك عبارة جاءت على لسان خالد صفوان يف الفيلم تقول
رم والضحية؟يتساوى ا 

 العبارة اليت تفوه ا خالد صفوان قاهلا بعد أن جترد من نفوذه وتساوى -

" الكرنك"وهي يف الرواية جاءت خالل وجوده يف مقهى .. بضحاياه بعد سجنه

وبصدورها منه يف املقهى حتمل تعبرياً معيناً ألا موجهة إىل الشعب املصري متضمنة 

ألن الذي يعذب .. املصري كانوا ضحايا التعذيبفهو يعين أنه والشعب .. شخصه

والذي يقع عليه التعذيب كلهم سواء منهم ضحايا التعذيب وهم جمرمون ألم 

بسكوم يتحملون املسئولية عن كل ما كان ميارس من اعتداء على إنسانيتهم، وال 

 الظلم ميكن تربئة الشعب من مسئولية ما حدث فالظامل ال يوجد إال يف وجود من يقبل

فقد قاهلا وهو يف السجن وهذا ما أعطى .. ولكن يف الفيلم اختلف مكان العبارة.. 

 .العبارة مدلوالً غري مدلوهلا يف الرواية

أحقاً حدث هذا؟ أنت مل .. كان الناس يتساءلون خالل مشاهدة الفيلم يف ذهول ودهشة
ولكن أحقاً كان حيدث .. الكتستمد القصة من فراغ بالتأكيد كانت هناك أرضية انطلق منها خي

 هذا؟

أحقاً حدث هذا؟ اتضح أنه ال شئ :  احلقيقة أن ما ختيلته وجعل الناس يقولون-
يذكر مبا وقع إن الكتب اليت صدرت عن ضحايا التعذيب تذكر وقائع يتضاءل جبانبها 

بعد نشر هذه الكتب ملا وجدت يف " الكرنك"ولو تأخر نشر رواية .. ما جاء يف الفيلم
 !!فسي الشجاعة لنشرهان
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 هو ضد ثورة يوليو ما رأيك؟" الكرنك"زعم البعض أن فيلم 

وهو سلبية لوثت ثورة يوليو وال عالقة هلا بروح ..  الكرنك يدين اإلرهاب-
وغري مقبول أن يتصور . ويف الفيلم اعتراف واضح مبزايا ثورة يوليو.. الثورة ومبادئها

وأنا أحتدث هنا عن الفيلم وال أحتدث عن .. رةالبعض أن إدانة اإلرهاب إدانة للثو
مث أن الفيلم ميجد ثورة التصحيح وهي جزء من مسار ثورة يوليو ومن .. الرواية
 .إجنازاا

 

 الكـواكـب

 ١٩٧٦ أبريل ٦
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 شيلين وأشيلك
 علي بدرخان   إخراج 
    قصة

 ندا فيصل  وسيناريو 
 صالح جاهني    حوار 

 )  ألوان– مللي ٣٥(مصطفى إمام   تصوير 
 أنسي أبو سيف   ديكور

 سعيد الشيخ   مونتاج 
 شعبان أبو السعد  موسيقى 

 
   متثيل 

 عالء  يف دور  حممد عوض 
 سحر  يف دور    نسرين

 حسنني يف دور  حممد رضا  
 جمدي يف دور أبو بكر عزت 

 يات  عط يف دور خريية أمحد 
 باالشتراك مع 

 – وداد محدي – عديل كاسب – إبراهيم سفعان – ملك اجلمل – نبيلة السيد –حسن مصطفى 
  زكريا موايف – نبيل بدر – نبيل اهلجرسي – عبد اهللا فرغلي –فاروق جنيب 

 
 أفالم عبد العظيم الزغيب  إنتاج 
 مدينة السينما  املعمل
 أفالم مصر اجلديدة   توزيع 
 ١٩٧٧ صوير بدء الت

 ٩/٤/١٩٧٧ النسخة األوىل
 ٥/١٢/١٩٧٧ بدء العرض 
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  القاهرة-سينما ميامي   
  ٣٦٣٠ طول الفيلم باملتر

  دقيقة ١٢٨ مدة العرض 
 

يعود عالء الذي نشأ يف غابات إحدى الدول األفريقية إىل مصر بعد وفاة والدته، ويعيش مع عمته 
 يتهرب من الضرائب ويستويل على حقوق عالء عطيات وزوجها حسنني تاجر اجللود الفاسد الذي

تتعاون سحر اليت تعلم عالء اللغة العربية مع جمدي رغم أن عالء حيبها، . بالتعاون مع احملامي جمدي
يقرر عالء العودة إىل الغابة، ولكن سحر تقنعه بالبقاء . ولكنها تدرك مدى نقاءه فتبادله احلب

 .ومقاومة الفساد
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 شفيقة ومتويل
 علي بدرخان   إخراج 
    قصة

     وسيناريو 
 صالح جاهني    وحوار 
 )  ألوان– مللي ٣٥(عبد احلليم نصر   تصوير 

 ناجي شاكر  إشراف فين 
 رشدي حامد  ديكور
  خريات جاد املوىل –أمحد الكسار   أزياء
  جابر حسن  –حسني الشريف   تنسيق

 سعيد الشيخ   مونتاج 
 حسن طه   ماكياج

 فؤاد الظاهري  موسيقى 
 اندريه زانديليس ميكساج

 فريد عبد احلي  مؤثرات مرئية 
 حسن الشاعر مؤثرات صوتية 

 رضا ونصحي  حتريك 
   األغاين
 حلن كمال الطويل   بانو

  ياما يا ما 
 ويا دلع 
 إبراهيم رحب  حلن   وموال 

 صالح جاهني  تأليف    
 سعاد حسين    أداء   

   متثيل 
 شفيقة   يف دور   سعاد حسين 
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 الطرابيشي بك  يف دور   أمحد مظهر  
 دياب يف دور   زحممود عبد العزي

 متويل   يف دور   أمحد زكي 
 باالشتراك مع 
 – حممود اجلندي – امحد بدير – ملك اجلمل – يونس شليب – عبد الوارث عسر –مجيل راتب 

  شفيق جالل – ليزا ماي – صربي عبد املنعم – محزة الشيمي –اظة  امحد أب–حسن حسني 
 

 أفالم مصر العاملية   إنتاج 
 مدينة السينما   املعمل 
 أفالم مصر العاملية   توزيع 

 ١٩٧٨ بدء التصوير 
 ٢/٨/١٩٧٨ النسخة األوىل

 ٢٧/١١/١٩٧٨ بدء العرض 
  القاهرة –سينما ميامي   

 فاروق مصطفى  فوتوغرافيا 
 ٣٢٥٠ ل الفيلم باملترطو

   دقيقة ١١٥ مدة العرض 
أثناء عمل متويل الشاب الريفي يف حفر قناة السويس يقوم دياب ابن عمدة القرية بإغواء 

ترتبط شفيقة بعالقة . شفيقة أخت متويل اليت تتحول إىل عاهرة، وتنضم لفرقة متجولة للرقص والغناء
ة، وعندما تدرك مدى احتقاره للعمال تتركه وتعود إىل مع الطرابيشي بك وهو من مقاويل عمال القنا

يقرر متويل قتل شفيقة، وعندما يشرع يف قتلها . القرية، وتستسلم ملصريها املتوقع على يدي متويل
 .يكون الطرابيشي بك قد قرر قتلها بدوره ألا عرفت الكثري من أسراره، فيقتلها ويقتل متويل أيضاً
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من بني عشرات احلكايات الشعبية اليت يزخر ا األدب الشعيب املصري، اختار 

صالح جاهني حكاية شفيقة ومتويل ليعيد صوغها فنياً، من خالل السيناريو الذي كتبه 

". واشيلكشيلين "و" الكرنك"و" احلب الذي كان"لفيلم علي بدرخان، الرابع، بعد 

حياول بدرخان، وجاهني أن يطرحا يف شفيقة رؤية عصرية تتميز بالوعي، ورحابة األفق 

والشمول اإلنساين، ميتزج فيها الواقع باألسطورة واملاضي، باحلاضر، والسياسي 

رؤية استلهمت عناصر احلكاية الشعبية الشهرية .. باالجتماعي واالقتصادي بالنفسي 

.. لفقر والبؤس إىل استغالل مجاهلا وفتنتها، وممارسة الدعارة عن شفيقة اليت دفعها ا

 .. بالقتل على يد شقيقها متويل .  األخـالقي–لتلقى جزاءهـا 

رمبا كانت حكاية شفيقة من احلكايات القليلة اليت ال حتكي قصة حب بني 

ل  قيس وليلى ومجي–طرفيها، شأا شأن ياسني وية وحسن ونعيمة والقصص العربية 

مجع بينهما احلب مبعناه األخوي السامي . وبثينة وغريها وإمنا طرفاها هنا مها شقيقان

 ). املوت مستنيين لو خدوك يا متويل(وحيث ميثل األخ العائل الغطاء واحلماية واألمان 

خيتار جاهني فترة حفر قناة السويس مسرحاً ألحداث حكايته حينما كانت مصر 

 من الباشوات واإلقطاعيني وعمالء القوى االستعمارية ترزح حتت وطأة طبقة حاكمة

كانت مصر موضع صراع بني ) منتصف القرن التاسع عشر(الكربى، يف هذه الفترة 

حيث استطاعت األخرية عن طريق صداقة فرديناند .. القوتني بريطانيا وفرنسا 

سويس ديليسبس لسعيد باشا بن حممد علي وايل مصر أن حتصل على امتياز قناة ال

الذي تعهدت فيه مصر بتقدمي مساحات شاسعة من األرض لشركة القناة مع شق ترعة 

للماء العذب وتقدمي أربعة أمخاس القوة العاملة للعمل سخرة يف عمليات حفر القناة 

وقد بلغ عدد الضحايا ما يقرب من مائة وعشرين ألف قتيل بسبب الظروف غري 

ليت جنح الفيلم يف تقدميها ال كخلفية تدور عليها وا. األنانية اليت كانوا يعملون ا

أحداث احلكاية وإمنا كعنصر أساسي يف بناء دراما حكاية شفيقة اليت سلبها الغز 
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أخاها متويل مبوجب قرار وايل عسكر أفندينا وايل مصر الذي يقضي ) شرطة الوايل(

شغيل خلدمة  وحيضروا للفرز والت٣٠٦بان جيمع من األنفار الكبار األشداء عدد 

 !فالفلقة والكرباج موجودان.. ومن يهمل أو يتأخر .. موالنا ويل نعمة البالد 

ويف ظل ظروف غاية يف . يف إحدى القرى ااورة ملدينة جرجا بصعيد مصر

القسوة والبشاعة كان متويل بشبابه وفتوته يسعى كادحاً ليعول جده الشيخ اهلرم 

مال اآلسر لكن رجال الوايل يقبضون على ضعيف البصر وشقيقته شفيقة ذات اجل

فهو يدرك أن احلكومة تطول أبعد مكان . متويل بعد ما فشلت شفيقة يف إقناعه باهلرب

كان متويل ذا نفس ) .. من يوم ما أخدوا أبوك ما شفتهوش تاين. (ورغم حتذير جده

ا أىب الفرار رغم وعيه ول م) طول عمرك نفسك كبرية(أبيه وكربياء وشجاعة 

حبيث كانت كلماته األخرية حتمل عذاباً .. وما ستلقاه شفيقة يف غيابه .. سيصادفه 

 )!! . خدي بالك من نفسك يا شفيقة(داخلياً وخوفاً دفيناً على مصري أخته 

اختار جاهني أسلوب الراوي يف السرية الشعبية الذي يشرح ويفسر ويوضح 

ورأى صالح جاهني أن ..  األحداث وينقد ويعلق وينتقد ويديل برأيه ووجهة نظره يف

يعلن منذ البدء أننا إزاء حكاية سوف يرويها ونراها معه، وكانت البداية قال الراوي 

 الذي –مما يعين أننا نرى األحداث من خالل عيون ورؤية الراوي !! يا سادة يا كرام 

بني العمل  خيلق مسافة – كما املسرح الربخييت – والراوي –أداه صالح جاهني بصوته 

 العمل الفين ويفسح مكاناً – ومع –واملتلقي وال يسمح حبالة االندماج الكامل يف 

للرؤية الواعية املتأملة ولذا فإن انتهاج هذا األسلوب جعل البناء الفيلمي قريبا من 

الشكل امللحمي يف العديد من أجزائه وإن جنح يف البعض اآلخر إىل األسلوب 

س الفولكلوري يف مناطق أخرى من البناء مما أخل بوحدة التقليدي مع سيادة احل

 . األسلوب

حاول السيناريو أن خيلق عالقة جدلية بني حياة متويل وواقع شفيقة عن طريق 
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السرد املتوازي وإن حظيت شفيقة مبساحة أكرب من السيناريو جعلت من متويل ودوره 

خارج إطار القرية الذي جمرد هامش يطرح السيناريو من خالله، الظرف التارخيي 

أحد األثرياء ) أمحد مظهر(ستكتمل دائرته بعد ذلك عن طريق شخصية الطرابيشي بك 

املتعاونني يف توريد األنفار والعبيد للعمل يف حفر القناة والذي خيدم بدوره سيد أكرب 

ويلعب كالمها دور وسيط املوت حيث يرسلون ) مجيل راتب(وأهم يسري باشا 

/ بيشقوا حبر الكنال والشمس قيالة .. (تفهم من القرية إىل القناة  حإىلالشباب 

أو النفر من العطش حيصل على / ما يرتاحوش إال ملا املوت يرحيهم ) والشمس تلفحهم

 عطشان يا ظامل ميوت يف بالد بال –موضحا رأيه . ويكمل الراوي تعليقه)!! عقله جنان

 !!دية

فسي والبدين واحلاجة إىل احلماية تسقط حتت ضغط الفقر والفاقة واخلواء الن

الشاب الفاسد املستهتر ابن شيخ البلد ويف " حممود عبد العزيز"شفيقة يف حبائل دياب 

ليلة قمرية وبينما كانت القرية متوج بأفراح املولد وبعد أن يتم التمهيد يف مشهد طويل 

 –أيضاً . ح جاهنيلصال" الليلة الكبرية"للمولد مل يستطع أن ينج من قبضة أوبريت 

 عن مشاركة أهل القرية جتهم واستمتاعهم – لفقرها –نرى معاناة شفيقة وعجزها 

باملأكل واملشرب وشراء احللي وأدوات الزينة تقف أمام الباعة املتجولني فو نفسها 

 أو خلخال يربز – اجلميل –أو عقد يزين صدرها " هريسة"أو شرحية .. لقطعة حلم 

وحيرك بكلماته " اخللخال"ويدفع مثن . إىل أن حيقق هلا دياب رغبتهامجال ساقيها 

املعسولة مناطق الضعف داخلها وعلى العشب األخضر وسط احلقوق وبينما حياول 

تقدم شفيقة نفسها طائعة واعية لدياب . القمر من دون جدوى أن يبدد ظالم الليل

تصورت شفيقة ) للي يريده قلبناوعد كله بنعمله يعقلنا وا(مؤكدة وعيها بأنه ليس هذا 

أا وجدت املالذ عند دياب خصوصا انه وشم امسها على ذراعه دليالً على العالقة 

داللة القرية اليت تفتح بيتها " ملك اجلمل"األبدية لكن القرية تثور ضدمها وضد هنادي 
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ه للعشاق يقضون فيه حلظات مسروقة وتنطلق املشاعل امللتهبة حترق البيت مبن في

 . منددين باملرأة وروادها راغبني بشكل مفاجئ يف تطهري القرية من النجاسة والزنا

 اهلرب إليها، تستقبلهم فلة –يف أسيوط حيث استطاع دياب وشفيقة وهنادي 

 األقرب إىل الغجر –يف بيتها يعيشون وسط جمموعة من فناين املوالد " نعيمة الصغري"

.  فيها ابتذال الفن الشعيب مبهانة السلوك الداعرميتزج.  يشكلون فرقة جوالة–الرحل 

وباحتكاك الفرقة وأعضائها بأمحد بك الطرابيشي يسقط دياب يف حبائل سيدة أجنبية 

وحني تدرك شفيقة خيانته , يبيع هلا جسده وشبابه على وعد أن تأخذه معها إىل القاهرة

ائم تقرر احتراف بعدما شاهدته مع صديقته ميارسان احلب يف احلظرية وسط البه

الدعارة حيث يقدمها الفيلم يف املشهد التايل تئن حتت وطأة جسد ثور آدمي متوحش 

ويصل أداء سعاد حسين إىل قمته يف مشهد ختيلها للعقاب القادم ال حمالة، وعياً منها 

جبرميتها وايتها حيث تنفصل بروحها عن ذلك اجلسد الرازح عليها لترى متويل بلباس 

يستل بندقيته ويغرس السونكي يف جسدها لتسقط صريعة مضرجة بدمائها اجلندية 

حتاول عبثاً اإلمساك به فتلطخ سترته باللون األمحر لتفيق على الرجل الثور يلقي هلا 

بالفتات ويتكرر املشهد نفسه بعد أن يقدمها الطرابيشي فريسة ليسري باشا سيده 

 املرتني حبجم اإلهانة واملهانة ويف املرة وويل نعمته يف حماولة إلرضائه تشعر شفيقة يف

 . الثانية تصحو من غفوا لتتقيأ

تكتشف شفيقة زيف عامل أمحد الطرابيشي وأنه أحد عناصر الفساد الذين كانوا 

كانت شفيقة قد سعت إليه تلتمس يف ماله وجاهه . ثروم من جثث الفالحني والعمال

هلا ويسبغ عليها العطاء وجيعل منها خليلة ووجاهته نوعاً من األمان الزائف يوفره 

وتكاد تصدقه ومن مث تسر هلنادي أنه حيبها ويرغب يف اإلجناب منها دون زواج لتكون 

تسافر معه إىل إجنلترا وفرنسا حني ذهب لريشو ! أم الولد كمحظيات اخلديوي

 ٥٠,٠٠٠الصحافة الربيطانية لتصمت عن جرائمه خاصة الكارثة اليت تسببت يف وفاة 
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من العبيد القادمني من السودان للسخرة يف القناة لكن اللجنة الدولية ) مخسون ألفا(

تصل إىل القاهرة للتحقيق يف تلك اجلرائم ويف عدد من املشاهد املكتوبة بعناية وفهم 

 منها حني يصل يسري نيعري السيناريو سلوك الطبقات احلاكمة وأذياهلا واملستفادي

يشي مقرراً قتله والتضحية به حىت ال تنكشف عالقتهما أمام جلنة باشا إىل قصر الطراب

التحقيق فعلى األصغر يف املكانة أن يدفع الثمن حلساب الكبار لكن الطرابيشي يقدم 

فهو أي الطرابيشي كما وصفه يسري ) يونس شليب(ضحية أخرى خادمة الطيب 

الستعداد لشنقه إال أن ورغم هزلية األداء عند يونس شليب يف مشهد ا) أوسخ إنسان(

 قد –داللة املشهد تتكثف حني خيربه اجلندي األسود املكلف بشنقه أنه رأى اخلادم 

تسبب يف وفاة مخسني ألفا من العبيد السودانيني وتصل املأساة إىل ذروا عند شفيقة 

احلب مع يسري وتسأله يف سخرية ممرورة و "حني يطلب منها الطرابيشي ممارسة 

؟ وبينما جييب عليها نراها وقد تقاطعت على وجهها قوائم "كاية دي تتم فنيعاوز احل"

السرير اليت تشابه القضبان ونلمح على وجه سعاد حسين مشاعر القهر والعجز والندم 

 . والقرف واملهانة خمتلطة يف تعبري فين أخاذ

 ورمبا كان بناء شخصية يسري املازوكية اليت تستعذب اإلهانة واإلذالل حيث

يطلب من شفيقة أن جتلده بالكرباج حىت يتمكن منها رمبا كان ذلك االختيار نوعا من 

التشفي والثأر من تلك الطبقة إن مل يضف ذلك إىل الشخصية عينها واليت يصل ا 

وقد أدى مجيل راتب !! السيناريو إىل حتويلها إىل قرد يقلد عجني الفالحة ونوم العازب

حد رجال الطبقة احلاكمة بصلفه وعنته وضعفه دوره مبهارة وجسد شخصية أ

 !! وشذوذه

 الصحراء كانت الشمس حتصد الشباب وجيهز الوباء على عشرات يف هناك

 ومجاعات يسحبون ى أو عناية ورعاية يتساقطون فراددواءاآلالف الذين تركوا دون 

ويعجز الطبيب !  على الكنال الغز قالوا أمان الوباء نزل ,جثثهم يف جنح الليل حيرقوا
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يرفض منطق ..  ووطنيته يف إنقاذ مواطنيه وعيهرغم ) صربي عبد املنعم(الشاب 

 آدم له البين" ألصدقائه ومنهم متويل أن ويعلن" قيمة آدم مالوش ينبال"السلطة يف أن 

 "!!  ويتباع ويتعمل منه أي حاجة ىغري كده يشتر..  عنها يدافعقيمة بس هو اللي 

علي (ء أعلى من مستوى الشخصيات املتحاورة يرى املمرض  رمبا جا,حوار ويف

 دي كان لزومها إيه اللي بقت مقربة لرجالتنا ويكمل أن اجنلترا الكنالأن ) قاعود

 عايزة حتط هلا مسمار يف املنطقة مها دول القوتني الكبار يف العامل واحدةوفرنسا كل 

 الشخصية ذلك أن  خالص وهنا يبدو صوت الكاتب أعلى من صوتتركياسلطان 

 يف تلك الفترة أقل بكثري وأن عباراته تدل على ثقافة املمرضمستوى الوعي لدى 

 مقربة وهو اخلطأ نفسه الذي مل يتداركه احلوار حني نطق كلمةسياسية ولغوية والحظ 

 !!)ملا أموت حيسلموكي جسدي( حني يقول لشفيقة قدراتهدياب بتعبري أفسح عن 

أي !! ض اليت ترى انه الزم نكون إما مع دول أو مع دول فلسفة املمرمقابل يف

قاش مع نفسنا يف مصر شوية يا نبليه ما ( يرى الطبيب بوعيه وفهمه فرنساإجنلترا أو 

 البد من أن يأيت الرد على لسان الراوي معلقا موضحا على لقطات آلثار وكان..) عامل

وجماعة ووباء طول عمرها  شباب السخرة مصر زي املنصابني دول سخرة علىالوباء 

/ والدنيا على مصر عايشة إزاي حلد الوقت /  غريب حيدفها للتاين حاكموكل / تعاين 

 !! أسواينملا الغلب 

نه ال يغري إ – الومهي – عمق مأساا وأا رغم صعودها االجتماعي شفيقة تدرك

ملنجذبة للضوء  وأا ال تزال سلعة تباع وتشترى وتندفع كالفراشة اواقعهامن جوهر 

 فتغين واألسى واحلزن واحلقد والكراهية تكسو وجهها أغنية كتبها جاهني حلتفهاتسعى 

 هؤالء األفاقني املستغلني املترخصني الشاذين وتؤكد أن أحدهم يباع ويبيع علىتعليقا 

الحظ أيضاً !! وأهوده اللي أتعلمنا على أديه القهر وقوة غليانه .. والديهحىت 

 وعلى الرغم من األداء اجلميل والفذ لسعاد –اليت تفوق وعي الشخصية  التعبريات
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 حني يتحول املشهد إىل حالة جنون عبثي يبدأ مع تقليد عجني الفالحة خصوصاحسين 

 إىل تقليد حلظات املوت يف الصحراء بالعطش أو الوباء إال أن املشهد ذروتهوينتهي يف 

أا كانت موجهة للشباك أكثر من قيمتها  كانت أطول من الالزم ووالرقصةواألغنية 

 . الفنية

باك صويت  ى إىل مسمعها يف فالشه إىل قريتها تنتظر عودة متويل يتناشفيقة تعود

 اليت قالتها هلا يف بداية الفيلم حينما كانت جتلس سامهة شاخصة إىل العجوزكلمات 

لي يروح يف حباهلم ما  قدوم الشقيق الغائب بتبقي على إيه يا شفيقة التنتظراهول 

 مع دياب ورأى – مصادفة – بعدما التقى  هارباًلكن متويل يعود فاراً!! يابنيتيرجعش 

  يف مشهد بالغ الركاكة درامياً يطارده وسط املاء ويقتله خنقاًذراعه علىالوشم 

 حيث نراه يف طريقه إىل قريته تشاهده شفيقة ورع الستقباله باشة وينطلق وتنفيذاً

زع سالحه ليقتلها وقبل أن يهم تنطلق ـ باقتراب النهائية وينيقينهاة رغم فرح

 جسدها لتدفن معه أسرار وفضائح الطرابيشي ويتلوث حتصدعشرات الرصاصات 

 إصرار ودمعة متجمدة متأل ة متويل على ذراعيه ونظروحيملهاثوا األبيض خبيوط الدم 

 شفنا غري إحنانه قتلها لكن إ قالوا مها" صوت الراوي يعلوعينيه وبينما يثبت الكادر 

 يف أحضانه يبكي عليها وعليه وعلى بنات الناس اللي شاهلاكده سواء كده أو كده 

 القصد ملا بلد تتباع جبملتها تتباع رعيتها قطاعي وزمانهتبيع عرضها يف القحط 

 "!املالليمبو

 الذي عانته  ضحية من ضمن آالف الضحايا للقهر والفقر واالستغاللشفيقة نإ

 األحوال االقتصادية واالجتماعية وتصدع العالقات داخل ولتدهورمصر وأبناؤها 

 إىل غياب املقومات األساسية للحياة ويدفع باإلنسان بدورهاتمع والذي أدى 

 .  أو املعنوياملادياملصري إىل االنتحار 

  جديداًبعداً راوية الراوي صالح جاهني يف"  ومتويلشفيقة" حكاية اكتسبت لقد
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 ووصل ا إىل رؤية للمجتمع ككل من خالل اخللفية اخللقيةنزع عنها أحادية النظرة 

زع ـ مهما يف تاريخ مصر املعاصر وين متثل منعطفاًواليت استحدثها اليتالتارخيية 

 حيدث هو جمرد قدر ومكتوب علينا وعد ومالناش فيه مااإلحساس الغييب املتخلف بأن 

 "!  اللي بنعمله بايدينا ولينا فيهكل" أن على حاجة؟ والتأكيد هو إحنا بادينا

 السيناريو قد قلص دور متويل رغم ثنائية احلكاية الشعبية وأمهيته ا إال كان وإذا

 لفتت إليه األنظار يف تلك الفترة اليت من أهم األدوار  زكي قد قدم واحداًأمحدأن 

على حممود عبد العزيز الذي مل يكن قد استطاع   املقتصد التلقائي متفوقاًاملعرببأدائه 

 مشهد  خاص ألدائه وجنح أمحد مظهر يف دور الطرابيشي خصوصاًأسلوببلورة 

 على رباطة جأش ظاهرية من خالل ظ باشا حيث حافيسريتعرضه للموت على يد 

، تتسرب إليه حلظات هلع مكبوت، وتصل جامداستخدام طبقة صوتية متعادلة ووجه 

معربة حبساسية ..  القهر بعمق ووعي معاينسعاد حسين إىل قمة األداء جمسدة الفنانة 

ونعيمة ) لول( ويقدم حممود اجلندي ,لوالذ واخلوف واملهانة األسىعالية عن حلظات 

 أحسن علي بدرخان خبربته توجيههم مميزاً أداًء) هنادي(وملك اجلمل ) فلة(الصغري 

 ومتسكه بأداء منطي مماثل شليبنفالت يونس وإدارم مع معظم املمثلني لوال ا

 ".  املشاغبنيمدرسة"لشخصيته يف 

 أبدعها عبده اليت بدرخان احلرفية يف توظيفه لعناصر الصورة ي علبراعة وتتضح

 تشكيالت مجالية تتسم بالبالغة البصرية ومجال التكوين بتقدمينصر وحمسن نصر 

ح مع املونتري سعيد الشيخ يف خلق  داخل الصورة، وجنالعالقاتواهتمامه بترتيب 

اخل د ومت توظيف شريط الصوت مرتني للتعبري عن باحليويةإيقاع متدفق ينبض 

 مثلما جاء يف مشهد غواية هنادي لشفيقة بأن ملقاومتهاالشخصية أو عن اقتحام الواقع 

 وتأيت إىل املولد وعلى حني نرى شفيقة مترددة احلزنتفكر يف نفسها وختلع ثوب 

 وكأا جتهز على مقاومة شفيقة لنراها الصوتحم أصوات صخب املولد شريط تقت
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 يعترف ا وإن كان اليت دياب خبيانته تواجهبعد ذلك جتول يف املولد ومرة أخرى حني 

  خطرياً اختذت قراراًكأمنا قد تقلص شفيقةيربرها بأن الفقر يقتل احلب نرى وجه 

 أن نراها يف وسطهم تشرب قبلفله لتقتحم شريط الصوت أصوات جمون زبائن 

 .وتسكر مث تبيع جسدها ملن يدفع الثمن 

 الفنان ناجي شاكر الذي قام باإلشراف الفين على الفيلم ومعه ملسات وتبدو

 سواء يف البناء التشكيلي أو الديكورات الديكوررشدي حامد مهندس 

ة يتوىل فيها فنان  مرة يف السينما املصريأولواإلكسسوارات واملالبس وتعترب هذه 

 عن عناصر الصورة  املخرج مسئوالًمعوظيفة مهمة هي املدير الفين الذي يقف 

 زوايا التصوير وهي مهمة ال أفضلوأماكن التصوير وطرز املالبس ويساعد يف اختيار 

 .  لإلبداعالظروفتتعارض مع وظيفة املخرج وإن كانت توفر هلا أفضل 

 على مة يف تناول املوروث الشعيب اعتماداً ومتويل ميثل جتربة مهشفيقة نإ

دان ق وتوظيفها لطرح رؤية معاصرة تكشف عن التأثري اهلائل لفالتراثيةالعناصر 

 وختلخل يف العالقات – على حياة األفراد مبا يسببه من خلل االقتصادياالستقالل 

تتباع رعيتها ..  جبملتها تتباع" فقدان االستقالل السياسي فأي بلد مثاالجتماعية ومن 

 ."وصدق صالح جاهني.. !! املالليم بو.. قطاعي .. 

 "كالسيكيات السينما املصرية"كتاب 
  القاهرة-اهليئة العامة للكتاب 
١٩٩٨             
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 أهل القمة

 علي بدرخان   إخراج 

 جنيب حمفوظ   قصة

   سيناريو 

   علي بدرخان –مصطفى حمرم   حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(حمسن نصر   تصوير 

 ماهر عبد النور  ديكور

 عباس أمحد   تنسيق

 سعيد الشيخ   مونتاج 

 محدي رأفت   ماكياج

 مجال سالمة   موسيقى 

 جمدي كامل ميكساج

 مؤثرات صوتية حسن الشاعر

 رضا جربان    حتريك 

 

   متثيل 

 سهام  يف دور   سعاد حسين 

 حممد  ر يف دو  عزت العاليلي 

 زعتر يف دور   نور الشريف 

 زغلول  يف دور   عمر احلريري

 جلجلة  يف دور   عايدة رياض 

 حسني   يف دور   حممود القلعاوي

 باالشتراك مع 

 حسن – صالح رشوان – صربي عبد املنعم – نبيل نور الدين – نادية رفيق –نادية عزت 

  مىن عبد العزيز – عبد العزيز  مها– حلمي عبد الوهاب – إبراهيم قدري –حسني 

 أفالم عبد العظيم الزغيب    إنتاج 
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  مدينة السينما  املعمل 

 أفالم شافعي   توزيع 

 ١٩٨٠ بدء التصوير 

 ٤/٣/١٩٨١ النسخة األوىل

 ١١/٥/١٩٨١ بدء العرض 

  القاهرة –سينما ريفويل   

 حممد بكر فوتوغرافيا 

  ٣٦١٨ طول الفيلم باملتر

    دقيقة١٢٧ مدة العرض 

يقتنع ضابط الشرطة حممد بتوبة اللص زعتر، ويتوسط لتشغيله مع رجل األعمال 

يقوم زغلول بدفع زعتر إىل االشتراك يف ريب البضائع من مجارك بورسعيد بعد أن . زغلول

يلتقي زعتر مع سهام شقيقة حممد اليت تعيش معه ومل تتزوج وتعاين من . أصبحت مدينة حرة

ينجح زعتر يف إثبات أن زغلول . هام على الزواج من زعتر رغم معارضة حممدتوافق س. زوجته

مهرب، فيقبض عليه حممد، ولكن تأيت مكاملة تليفونية حبفظ التحقيق، وينقل حممد من القاهرة إىل 

 . أسيوط
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" واملذنبون"، ١٩٧٥ل الشيخ عام إخراج كما" على من نطلق الرصاص"منذ 
 مل يظهر فيلم مصري يواجه الواقع، وتدور أحداثه يف ١٩٧٦إخراج سعيد مرزوق عام 

. إخراج علي بدرخان" أهل القمة"نفس عام إنتاجه دون أية إحالة إىل املاضي، مثل فيلم 
 يف لقد أصبح علي بدرخان ذا الفيلم، وعلى الرغم من صغر سنه، من كبار املخرجني

 .السينما املصرية، وأثبت أن جيله قادر على العطاء أيضاً

معد عن قصة قصرية بنفس العنوان للكاتب الكبري جنيب حمفوظ " أهل القمة"وفيلم 
وقد كتب مصطفى حمرم السيناريو، فأكد وصوله ". احلب فوق هضبة اهلرم"من جمموعة 

 عن مصر االنفتاح يف –الفيلم  وكذلك –وتعرب القصة . إىل درجة عالية من النضج الفين
أو باألحرى عن اجلوانب السلبية هلذا العصر، وذلك من . النصف الثاين من السبعينات

 .خالل العالقة بني ضابط بوليس ولص نشال

أنك تطارد اللصوص حلساب احلكومة، "يقول اللص للضابط يف قصة جنيب حمفوظ 
 له الضابط أنه ترك النشل ليعمل وعندما يقول". بينما احلكومة أكرب لص يف الدولة

، حىت لو "جتارة"رجعنا نردد ألفاظاً ال معىن هلا، أمسها الوحيد "بالتهريب يرد اللص 
". أصررت على األلفاظ املريي فرمبا كانت ريب قبل أشهر لكننا اليوم يف عصر االنفتاح

 أصبح بفضل امسع يا حضرة الضابط ما كان ريباً"ويقول له يف موضع آخر من القصة 
كل كشك يكمن وراءه رجل هام "ويقول له يف موضع ثالث " االنفتاح جتارة مشروعة

هو هو مل يتغري إال "ويقول الضابط عن اللص بعد أن أصبح تاجراً ". حيميه من بعيد
 ".مظهره، كان لصاً غري قانوين، فأصبح لصاً قانونياً

علي بدرخان رغم العديد من ونفس هذه الرؤية النقدية الواضحة جندها يف فيلم 
فهذه االختالفات اليت برع مصطفى حمرم يف صياغتها . االختالفات بني القصة والفيلم

فضالً عن كوا ضرورية حبكم االختالفات بني هذا الشكل الفين وذاك، أكدت على 
معاين القصة، مثل عرض الفيلم لعمليات التهريب، وجتسيد حقيقة أن وراء كل كشك 
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 .حيميه من بعيد، وغري ذلكرجل هام 

، ١٩٨٠ تسجيلي قبل العناوين للقاهرة –مبشهد درامي " أهل القمة"يبدأ فيلم 
إعالنات البضائع االستهالكية األجنبية يف كل مكان، ووسطها الفتة شهرية بتوقيع أحد 

 وأعالها وردة محراء، مث زحام الناس يف" سنوات من الرخاء يف انتظارنا: "املقاولني تقول
الشوارع، وعلى حمطات األوتوبيس، وداخل أحد األتوبيسات نشال ينشل حمفظة وجيري 

وهذه املقدمة تضعنا يف قلب املدينة اليت . فيطارده أحد ضباط البوليس إىل أن يقبض عليه
. الضابط واللص النشال: تدور فيها األحداث، كما تضعنا أمام طريف الصراع يف الفيلم

لى اللص ويقبض عليه، ولكن علينا أن ننتظر النهاية لنعرف من فها هو الضابط ينتصر ع
 .الذي ينتصر حقاً يف هذه املدينة يف ذلك الزمان

حممد فوزي ضابط بوليس شاب يعيش مع زوجته وابنتيه يف شقة متواضعة، وتعيش 
إن زوجته ال . معهم أخته األرملة وابنتها سهام اليت تعمل موظفة بسيطة يف التليفونات

أما زعتر النوري .  عن احلياة مع أخته، وتشعر أخته بذلك، وهو ال يدري ماذا يفعلترضى
فهو نشال حمترف قبض عليه حممد فوزي ذات مرة وحكم عليه بالسجن ملدة عامني، وها 

 .هو خيرج ويعاود نشاطه

رجل األعمال الشهرية، وعندما يلجأ إىل " بك"ويف يوم ما تسرق حمفظة زغلول 
لب هذا من زعتر البحث عن النشال وإعادة احملفظة، فيجدها زعتر حممد فوزي، يط

. بالفعل، ويعيدها وتكون هذه الواقعة سبباً يف إعجاب زغلول بزعتر، فيلحقه بالعمل معه
ويكتشف زعتر أن زغلول يعمل بالتهريب، فينتهز إحدى الفرص، وخيدعه، ويستقل 

 ".التجارة" على العمل معه يف هذه بنفسه، ويصبح بدوره تاجراً، بل ويشجع كل النشالني

وبينما يرفض حممد فوزي شاباً تقدم خلطبة سهام ألنه ال ميلك املال الالزم للزواج 
مثل غالبية شباب مصر يف عصر االنفتاح، ويهاجر الشاب مثل غالبية شباب مصر أيضاً يف 

يف الوقت هذا العصر، ويقع زعتر يف حب سهام بعد أن غري امسه وأصبح حممد زغلول، 
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الذي ينتقم فيه زغلول منه، ويبلغ حممد فوزي عن هذه العالقة، ويتقدم هو نفسه للزواج 
من سهام، وإزاء موافقة اجلميع على زواجها من زغلول، تضطر سهام للهرب، والزواج 

ويدرك حممد فوزي أن زغلول ال خيتلف عن زعتر، وجيد نفسه أمام الواقع . من زعتر
 .الذي ال مفر منه

أسلوب واقعي بسيط يعتمد على " أهل القمة"أسلوب علي بدرخان يف إخراج و
وقد ساعده على حتقيق أسلوبه تصوير حمسن نصر . إبراز التفاصيل اليت جتسد القصة

 وهم من أمهر الفنيني يف السينما املصرية رومونتاج سعيد الشيخ وديكور ماهر عبد النو
ور الشريف يف دور زعتر، وعزت العاليلي يف وكذلك  التمثيل البارع لن. كل يف جماله

وبقية . دور حممد فوزي، وسعاد حسين يف دور سهام، وعمر احلريري يف دور زغلول
 .املمثلني واملمثالت الذين قاموا باألدوار الثانوية

يف ظل االنفتاح عندما يطلب زغلول من زعتر أن يسرق " السوق"أننا ندرك طبيعة 
 وعندما يضع زغلول خطط التهرب من اجلمارك يف بورسعيد شيكاً أعطاه لتاجر آخر،

يف محاية املهربني عندما نرى كيف تتم " الرجال املهمني"وندرك دور ). املنطقة احلرة(
بسهولة عمليات تغيري البطاقة الشخصية وجواز السفر ليتحول زعتر النوري إىل حممد 

 وعندما نعلم أن القانون تغري، .وقد حذفت الرقابة هذا املشهد من نسخ الفيلم. زغلول
مث . ومل يعد من سلطة البوليس السؤال عن ختليصات البضائع األجنبية املوجودة يف احملالت

عندما تأيت مكاملة تليفونية حملمد فوزي أثناء التحقيق مع زغلول تأمره باإلفراج عنه، 
 –املأساة  "وتصل. وحفظ التحقيق، وهو مشهد حذفته الرقابة من نسخ الفيلم أيضاً

إىل ذروا عندما يصدر قرار بنقل حممد فوزي من القاهرة إىل أسيوط يف الصعيد " املهزلة
 ".بك"كنوع من العقاب بعد أن جترأ وقبض على زغلول 

ومن أهم املشاهد اليت تدل على متكن علي بدرخان من فنه املشهد الذي تودع فيه 
دا أقرب إىل مشاهد وداع املوتى، رغم سهام الشاب الذي تقدم هلا يف املطار، فقد ب



١٠٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

واملشهد . االنفعاالت الكثرية غري املربرة للممثل صالح رشوان الذي قام بدور الشاب
الذي يتحدث فيه كل من زعتر وسهام عن حياما، حيث صور بدرخان يف لقطات 

أسفل، سريعة موحية مدينته القاهرة اليت تغلي بالتناقضات من زوايا عديدة من أعلى ومن 
كله ماشي بالفكاكة .. الدنيا مش حمتاجة لعالم"وزعتر يقول لسهام على شريط الصوت 

مث .  تأيت دائماً على ألسنة اللصوص– كما يف القصة –واحلكمة يف الفيلم " وتفتيح املخ
التسجيلي الذي يكشف هذا املكان الغريب ألول مرة على " سوق ليبيا"هناك مشهد 

 .الشاشة

وقد مسي ذا االسم ألنه ارتبط ببيع البضائع املهربة من " وق ليبياس"والغريب يف 
أنه يقع يف قلب األحياء الشعبية بالقاهرة القدمية " مدينة حرة"ليبيا قبل أن تصبح بورسعيد 
يف " شارع الشواريب"ففي النصف األول من السبعينات كان . بالقرب من قلعة حممد علي

 البضائع األجنبية للطبقات املترفة، أما بعد االنفتاح وسط القاهرة هو شارع خمتص ببيع
. لبيع نفس البضائع، ولكن للطبقات املتوسطة والفقرية" سوق ليبيا"فقد أصبح هناك أيضاً 

عندما حيتفل التجار بزواج زعتر وسهام، " أهل القمة"تنتهي أحداث فيلم " سوق ليبيا"ويف 
 .ع إىل أعلىويضيع حممد فوزي يف الزحام والكامريا ترتف

ويثبت نور الشريف يف دور زعتر أنه أصبح أستاذاً ميلك من الصنعة قدر ما ميلك من 
بدا يف ذلك املشهد الذي يذهب فيه للمرة الثانية لرؤية سهام يف السنترال الذي . املوهبة

تعمل فيه حيث يتحول النشال احملترف الذي خاض جتارب كثرية قاسية إىل طفل برئ 
وكذلك يف . ديث، ويف احلركة، ويرجتف من داخله وهو يتطلع إىل حبيبتهيتردد يف احل

يرددها الناس أثناء مطاردة " حرامي"اللقطة اليت ينتفض فيها وهو يستمع فجأة إىل كلمة 
يسري مع حبيبته على شاطئ النيل، " حمترما"فقد أصبح تاجراً . لص يف شارع الكورنيش

 . واحدةولكنه يف حلظة يتذكر كل املاضي دفعة

وهي مرض مزمن يف السينما يف " النجومية"لقد ختلص نور الشريف من كل آثار 
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فرغم أنه . العامل كله، وكان لذلك دوره يف كشف بقايا هذا املرض عند عزت العاليلي
ممثل ناضج ميلك وجهاً ال مثيل له بني املمثلني العرب، إال أنه ال يزال النجم الذي يهتم 

جه وفخامة مالبسه حىت لو كان ذلك يتعارض مع طبيعة الشخصية بأناقة شعره وماكيا
 .اليت ميثلها

وقد أعطت سعاد حسين لشخصية سهام مسحة من احلزن جسدت أحزان مصر 
 .وكانت كعادا ممثلة قديرة، ناصعة احلضور. كلها

وهناك عدة مالحظات ميكن أن توجه إىل علي بدرخان كمخرج شاب يتطلع 
 يف تطور السينما العربية يف مصر، أمهها وأبرزها هذه العجلة يف تنفيذ اجلميع إليه ليساهم
وهذا االستخدام التقليدي الساذج للموسيقى يف التعليق على بعض . العديد من املشاهد

األحداث والتأكيد على البعض اآلخر دون مربر، كما يف التعليق على رفض حممد فوزي 
 ضعف املوسيقى اليت ألفها مجال سالمة للفيلم للشاب الذي تقدم خلطبة سهام فضالً عن

 .أصالً من ناحية التعبري عن معىن الفيلم

وخيضع علي بدرخان أحياناً لتقاليد األفالم التجارية االستهالكية دون مربر 
كما يف شخصية مسعان الذي ال يسمع، واليت يلتقي ا حممد فوزي على الطريق أثناء .أيضاً

وهذه . رج بنا عن املوضوع، واجلو العام، بقصد اإلضحاك العابرإذ خت. مطاردة املهربني
والنجاح . حىت وأن أضحكت اجلمهور، فهي ليست ما جيذبه إىل الفيلم" األكلشيهات"

يؤكد أن مجهور السينما يف مصر، كما هو يف مكان، حيتاج إىل " أهل القمة"الكبري لفيلم 
 .السينما الواقعية أيضاً، ولكن عندما جيدها

 نشرة نادي سينما القاهرة
٢٠/٧/١٩٨١ 
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  زبيدة يف دور  سعاد حسين
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 ) خارج مصر(لجون  البأفالم   

 ١٩٨٥ بدء التصوير 

 ١٢/٧/١٩٨٦ النسخة األوىل

 ١/٩/١٩٨٦ بدء العرض 
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 ٣٢٨٧ طول الفيلم باملتر

    دقيقة١١٦ رضمدة الع

 

 يتصدى فرج للفتوات الذين يضطهدون ١٨٨٧يف حي من أحياء القاهرة القدمية عام 

الفقراء، وخيتاره أهل احلي حاميا هلم، ولكنه سرعان ما يستغلهم بدوره وخاصة بعد زواجه من 

يتزوج جابر شفيق فرج من زبيدة رغم أا أخطأت ومحلت، ويتصديان . املرأة الثرية ملك

يلقى فرج مصرعه يف أحد معارك الفتوات، وخيتار أهل احلي جابر بدال منه، . رسات فرجملما

 . ولكن جابر يرفض، ويطلب منهم االعتماد على أنفسهم يف مواجهة الفتوات
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هذا فيلم . مل كلهوأخرياً فيلم عظيم، وما أقل األفالم العظيمة يف مصر بل ويف العا
إنه عمل يستطيع . جدير بأن يراه كل مصري بل وكل إنسان يعيش على هذه األرض

بسهولة أن يتنافس يف مسابقات أكرب املهرجانات السينمائية الدولية، ولو كنا نعرف كيف 
املتوسط إىل أوروبا، بل واألطلنطي إىل أمريكا، لكان هلذا الفيلم . نعرب بالسينما املصرية

 . آخر يف االستعداد لعرضه األول يف مصر، وعرضه األول يف العاملشأن

أحدث أفالم املخرج علي بدرخان هو عالمة نضج خمرجه، ونضج " اجلوع"إن فيلم 
حركة السينما املصرية اجلديدة اليت يعد من أبرز أعالمها، وعالمة من عالمات السينما 

وال مبالغة إذا قلنا . كيات اإلبداع الفيناملصرية اليت يؤرخ ا، وتعيش طويالً ضمن كالسي
، أن مل يكن أعظم فيلم ١٩٧٠أنه أعظم فيلم واقعي منذ أرض يوسف شاهني اخلالدة عام 

 منذ ذلك الفيلم الذي عرب عن متسك اإلنسان املصري بأرضه يف قمصري على اإلطال
 .مواجهة عدو يؤسس وجوده على سرقة األرض

هي تأكيد على التمسك باألرض واملوت يف " ضاألر"ولكن اللقطة األخرية يف 
فهي دعوة للحياة يف سبيل األرض، والدفاع عنها " اجلوع"سبيلها، أما اللقطة األخرية يف 

سنقاتل ما دامت يف "بالقوة، وهي تعبري سينمائي فذ عن شعار املقاومة يف األرض احملتلة 
داثه يف القاهرة منذ مائة عام الذي تدور أح" اجلوع"فالشعب يف اية ". شوارعنا حجارة

يعد أسلحته من األشجار ألن هذه األسلحة ليست غري عصى من األخشاب، وهذه 
العصى هي معادل األحجار امللقاة يف شوارع الضفة الغربية وغزة واجلليل وصفد 

 .واجلوالن

أن يصل إىل " احلرافيش"لقد استطاع علي بدرخان بوحي من رواية جنيب حمفوظ 
عبري عن عامل الفتوات، كما عرب عنه الكاتب الكبري كوسيلة للتعبري عن عالقات ذروة الت

القوى يف اتمع اإلنساين، وبني اتمعات املختلفة املتفاوتة يف القوة وال ميكن مقارنة 
 .الذي كتبه جنيب حمفوظ أيضاً" الفتوة "فإال بفيلم صالح أبو سي" اجلوع"
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ة السوق يف اتمع الرأمسايل، ويكشف عنها، ويؤكد يعرب عن آلي" الفتوة"وإذا كان 
على استمرارها دون الكشف عن نقاط الضعف فيها، واليت ميكن من خالهلا التغيري، حيث 

يكشف عن " اجلوع"تتطابق اية الفيلم مع بدايته وكأن تلك اآللية قدر ال فكاك منه، فإن 
أيضاً عن نقاط ضعفها، وكيفية هذه اآللية أيضاً، ويوعي مجهوره ا، ولكنه يكشف 

 .تغيريها ويؤكد أن ال تقولوا هذا شئ طبيعي حىت ال يستعصي على التغيري

فيلم مصري نادر يف احترامه وثقته يف قدرة الشعب على التغيري، ويف " اجلوع"إن 
تفاؤله بانتصار الشعب على أعداءه حىت لو مل يكن ميلك غري العصى اخلشبية يقاوم ا من 

 وأرض شاهني وجوع فوالفرق بني فتوة أبو سي. نتزاع املستقبل األفضل انتزاعاًأجل ا
بدرخان هو الفرق بني جيل األربعينيات الذي يشعر أنه قام بواجبه وحيكم مستريح 
الضمري، وجيل الستينات الذي ال حيكم ويشعر أنه حرم من القيام بواجبه كامالً، وكان 

 .١٩٧٣ وضحية النصر يف ١٩٦٧ ضحية اهلزمية يف عليه أن ينفذ األوامر فقط، ويكون

ليس فيلم عن القاهرة منذ مائة عام فقط، ولكنه عن القاهرة اليوم أيضا، " اجلوع"
وعن مصر كلها، بل والعامل الذي يعاصره مبدعه الفنان بدرخان إنه ال يكشف فقط عن 

ة تكاد متوت من التخمة، وفئة آلية اتمع الرأمسايل اليت تقوم على قسمة اتمع إىل فئة قليل
كبرية تكاد متوت من اجلوع، ولكنه يكشف أيضا عن اجلوع باعتباره احملرك األول لتاريخ 

فكل األفكار والنظريات والنظم االقتصادية هي أساس ملواجهة اجلوع، وكما . البشرية
. إلنسانكان اجلوع هو دافع اإلنسان لصنع احلضارة كان أيضاً هو دافع اإلنسان لقتل ا

وقد انتقل التناقض يف العامل املعاصر يف العقود األخرية من تناقض بني الشرق والغرب إىل 
تناقض بني الشمال واجلنوب، الشمال الصناعي املترف، واجلنوب الزراعي املتعب، أي بني 

 .الفقراء واألغنياء

نبيل رجل فقري . أننا أمام دراما شكسبريية، وبطل تراجيدي بكل معىن الكلمة
يتحول حتوالً كامالً من اخلري إىل الشر حتت ضغط آلية اتمع الطبقي الرأمسايل اليت مل 
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سائق الكارو وحفيد ) حممود عبدالعزيز(أنه فرج . يدركها، وراح ضحية عدم وعيه ا
فتوة احلارة القدمي فضل اجلبايل  الذي يرفض الفتونة ألا حتولت إىل قهر وبلطجة بدالً من 

ولكن، وبدافع . ون محاية وأمن كما كانت يف عهد جده الذي يذكره اجلميع باخلريأن تك
من ثورته إلهانة أمه األرملة الفقرية، يدخل معركة عنيفة مع فتوات احلارة األنذال وينتصر 

 .عليهم، فيصبح الفتوة

وبقدر فرحة عامة الشعب الذين يتضورون جوعاً باحنيازه الكامل إليهم، ووقوفه مع 
 على التجار - الضرائب–ستأجر املتأخر يف السداد ضد املالك، وقراره فرض اإلتاوة امل

واألغنياء فقط، وتوزيعها على الفقراء، بقدر غضب التجار عليه، وخشيتهم أن يصبح 
 ".توزيع الفقر على اجلميع"عهده مثل عهد جده الذي ال يعدو يف نظرهم عهد 

ن مع مصطفى حمرم وطارق املريغين بوحي وحيلل السيناريو الذي كتبه علي بدرخا
كيفية مواجهة البطل الشعيب الذي ينشد العدل " احلرافيش"من رواية جنيب حمفوظ الكربى 

للقوى املعادية داخل اتمع، وكيف تتآمر عليه بالتعاون مع القوى اخلارجية اليت تشترك 
القاهرة منذ مائة عام تعبرياً معها يف نفس املصاحل، حبيث تبدو أحداث الفيلم اليت تدور يف 

 . عن آلية الثورة والثورة املضادة يف أغلب دول العامل املعروفة اليوم باسم دول العامل الثالث

وهو أخ غري شقيق لفرج مبساندته وتشجيعه ) عبدالعزيز خميون(وبينما يقوم جابر 
ا أحد الفتوات بائعة البطاطا اليت اعتدى عليه) سعاد حسين(على سياسته، ومعه زبيدة 

سناء (الذي قتلهم فرج وتزوجها جابر وهي حامل لينقذها من الفضيحة، تلح زينب 
زوجة فرج عليه لكي خيرجها من حياة الفقر يف الطابق األرضي الذي يعيشان فيه، ) يونس

 .ولكن فرج يصمد يف مواجهة مجيع الضغوط. وتقف معها والدته

على حنو درامي متكامل، كما يتداخل " اجلوع"وميتزج اخلاص والعام يف فيلم 
اإلرث العام واخلاص داخل البطل، فهو ال حيمل فقط إرث جده السياسي الفاضل ولكنه 
حيمل أيضاً إرث والدته الغازية الداعرة، والذي يشكل بالنسبة إليه نقطة ضعفه العظمى، 
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من أحد التجار الذي واليت تبدو يف ثورته اهلائلة عندما ختربه أا تنوي الزواج مرة أخرى 
 .يريد بذلك التقرب إليه، واندفاعه حنو هذا التاجر وضربه بعنف وطرده من احلارة كلها

ويدرك التجار أن قوة فرج يف حمافظته على وضعه الطبقي كسائق كارو فيقررون 
اليت كان يكتفي بتبادل نظرات ) يسرا(تغيري هذا الوضع بدفعه إىل الزواج من ابنة أحدهم 

اب معها منذ زمن، وبالفعل يتزوجها وينتقل إىل احلياة معها يف قصر والدها، اإلعج
 .وتكلفه ملك بإدارة أعماهلا، فيتحول بالتدريج  إىل تاجر بدوره

وكما تدفع زينب من حياا مثن ضغطها على زوجها لتغيري وضعه الطبقي، تدفع 
فرج فتاة البوظة العاهرة فله ملك أيضاً مثن ضغطها عليه ليتحول إىل تاجر ثري، إذ يصادق 

. ولكن زينب حتتمل هجران زوجها بينما تصادق ملك أقرب رجاله إليه). حنان سليمان(
من الناحية الدرامية منوذج لردود األفعال " اجلوع"وردود أفعال الشخصيات يف فيلم 

 .املدروسة بدقة، واملرتبطة بالواقع املادي لكل شخصية

 على شىت املستويات ويؤكد على الطالق البائن بني عامل ويتحرك الفيلم بني عاملني
الفقراء وعامل األغنياء، وهذا الطالق ال يبدو يف الفرق بني املساكن أو بني ردود األفعال 
فقط، وإمنا يبدو أيضاً يف الفرق بني االحتفال بزفاف األخ األصغر لفرج واألخت الصغرى 

 .مللك

فتوات الذين وقف ضدهم طوال حياته، ويعلن وعندما يتحول فرج إىل فتوة مثل ال
، حياول جابر إحياء "لن يرحم"يف احلارة أن ال جتمهر وال مغادرة لبيوت بعد املغرب وأنه 

األمل يف نفوس الفقراء بأن يقوم بتمثيل دور شبح جده اجلبايل الذي يأخذ من األغنياء 
ه، ويعذبه، ويقرر طرده ويعطي الفقراء، ولكن فرج يكتشف ما يفعله أخيه، فيقبض علي

 .من احلارة هو وزوجته زبيدة وابنها

وتستغل زبيدة حب الناس لزوجها جابر، فتدفعهم للثورة على فرج، فيقتلوه رمجاً 
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عن غريه من األفالم اليت تناولت نفس املوضوع، " اجلوع"باحلجارة، وهنا تبدو أمهية فيلم 
 روبني هود املثالية، كما حيطم أسطورة فالفيلم حيطم أسطورة السياسي الفاضل على طريقة
 .البطل الشعيب الفرد الذي حيقق العدالة لكل الناس

برجم الطاغية، " اجلوع"كان من املمكن أن يكتفي علي بدرخان وصناع فيلم 
ولكن الفيلم يستمر مبحاولة الشعب تنصيب جابر ليصبح الفتوة اجلديد، ورفض جابر، 

افع اجلميع عن مصلحة اجلميع ضد أعداءهم يف الداخل ودعوة الشعب ليعمل، ويتسلح ليد
 .واخلارج، ولذلك ينتهي الفيلم بكل الناس وهم يعدون أسلحتهم املتواضعة

ثريا "غري عدم توضيح شخصية حليمة " اجلوع"ورمبا ال يؤخذ على سيناريو فيلم 
تنتاج أا وعالقاا مع شخصيات الفيلم املختلفة، ويكاد املتفرج أن يعرف باالس" حلمي

" درامي"وإحدى زوجات والد فرج، وليس هناك دور ) عبدالعزيز خميون(والدة جابر 
 .واضح هلذه الشخصية

أسلوب واقعي، باألحداث تدور منذ " اجلوع"وأسلوب علي بدرخان يف إخراج 
مائة عام، ولكن ألنه يستهدف التعبري عن واقع اليوم جيعل شخصياته تنطق حبوار اليوم وال 

وألنه يتوجه إىل عقل املتفرج أكثر مما يتوجه .  على تارخيية املالبس أو الديكوراتيركز
إىل عواطفه، ال تستغرق مشاهد املعارك بني الفتوات إال حلظات قليلة، وال تنهمر سيول 

وكذلك متر سريعاً مشاهد البوظة، ومشاهد اجلنس، . الدم كما يف أفالم الفتوات األخرى
 .ن الواقع دون إثارة االنفعاالت احلادةفاهلدف هو التعبري ع

حىت مشهد رجم الطاغية رغم طوله النسيب ال يهدف إىل إفراغ شحنة املتفرج 
ضده، ألن موته ال يعين أن كل شئ سيكون على ما يرام، وألننا نتابع حتوله من اخلري إىل 

، ولذلك ال الشر بعقولنا، ونرى كيف أن آلية اتمع الرأمسايل جتعل منه ضحية بدوره
 .ينتهي الفيلم مبوته، وإمنا يستمر لنرى الشعب يستعد ملالقاة أعداءه
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الذي صممه فنان الديكور صالح مرعي يقوم بدور أساسي " اجلوع"وديكور فيلم 
فديكور احلارة اليت تدور فيها أغلب األحداث ال يلفت . يف صياغة أسلوب إخراج الفيلم
له إىل املاضي، باملبالغة يف الزخرفة، أو التفاصيل اليت تبعدنا نظر املتفرج إىل التاريخ، وال حيي

ويساهم الديكور بقوة يف التعبري عن الطالق البائن بني عامل الفقراء الذين . عن واقع اليوم
 .يعيشون حتت األرض، وعامل األغنياء فوق األرض

ة حيث تبدو والعالقة بني الديكور وبني األماكن احلقيقية يف الفيلم عالقة منوذجي
امتداداً للديكور دون افتعال، وكذلك العالقة بني املشاهد الداخلية واملشاهد اخلارجية، 
ويربز هنا الدور اهلام للمونتري الفنان عادل منري الذي قام مبونتاج الفيلم، الدور الرئيسي 

هي ، وإن كانت مشاهد النهار أفضل من مشاهد الليل وعملدير التصوير حممود عبد السمي
 .كثرية

فأحداث الفيلم تدور منذ مائة عام، أي قبل اختراع الكهرباء، ومع ذلك فقد كانت 
اإلضاءة الكهربائية واضحة، وخاصة يف مشاهد البوظة ومشهد هجرة الفقراء من احلارة 

علينا أن نأخذ على املخرج ومدير " اجلوع"أثناء ااعة، وأمام عمل فين كبري مثل فيلم 
عدم التفكري يف حلول درامية إلضاءة الغاز، واإلكثار من مشاهد الليل رغم التصوير معاً 

 .عدم التوصل إىل مثل هذه احللول

ورغم الفارق الكبري بني ديكور منازل الفقراء حتت األرض، واألماكن اليت صورت 
فيها منازل األثرياء وهي قصور حقيقية حتولت إىل متاحف ومراسم يف القاهرة القدمية، إال 
أنه مل يكن هناك فرق يف اإلضاءة، أو باألحرى تعبري ضوئي يساهم يف إبراز املعاين اليت 

 .يربزها الديكور، وأماكن التصوير املذكورة

هو مؤلف املوسيقى جورج كازاريان، " اجلوع"ولعل االكتشاف الكبري لفيلم 
خرج والذي أبدع موسيقى مستوحاه من آالت ونغمات القرن التاسع عشر، وقام امل

باستخدامها درامياً بنجاح، واستطاع أن مييز ا فيلمه وسط طوفان املوسيقى املنهمر يف 
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لقد عرف علي بدرخان أين يكون الصمت مؤثراً، وبالتايل عرف . أغلب األفالم املصرية
 . أين تكون املوسيقى درامية

كرب األدوار ويبدو نضج علي بدرخان يف توزيع األدوار على املمثلني واملمثالت من أ
إىل أصغرها وإدارا هلم حبيث يصبح األداء واإللقاء عنصرين جوهريني يف إبداع األسلوب 

لقد . الواقعي الذي يتوجه إىل العقل، ويدعو املتفرجني إىل التفكري فيما يرونه على الشاشة
 ضبط أداء وإلقاء كل ممثل حبيث ال تفلت منه االنفعاالت وتفسد األسلوب الذي اتبعه،

 .ورمبا أفلتت فقط سناء يونس يف دور زينب الثانوي

 يف قإخراج علي عبد اخلال" العار" بعد دوره يف فيلم زلقد كان حممود عبد العزي
طريق التحويل إىل التمثيل النمطي حتت تأثري النجاح الكبري لدوره يف ذلك الفيلم، ولكن 

ىل النقيض ببساطة وعمق ال ممثل فنان يتحول يف دوره من النقيض إ" اجلوع"ها هو يف 
ويف دور زبيدة تضيف سعاد حسين دوراً . يقدر عليها إال ممثل موهوب ومن طراز رفيع
إذ أضفت عليه قوا التعبريية، وجسدت . جديداً مدهشاً إىل جانب أدوارها اليت ال تنسى

ا بأقل الوسائل العذاب الداخلي املروع لفتاة فقرية ولكن ذات كربياء عظيمة يغرر 
فتطلب الزواج يأساً من وجود احلب، مث جتد نفسها يف أعمق احلب الذي يأيت من خالل 

 .املعاناة واألمل الشديد

تعرب عن املرأة املقهورة اليت يصنع منها القهر بطلة شجاعة " اجلوع"سعاد حسين يف 
لحة يف تدعو الناس إىل الثورة وتنقذ زوجها من الطاغية، وتشترك مع اجلميع يف صنع األس

 .النهاية

 خميون ز جديد هو عبد العزي–اكتشاف ممثل قدمي " اجلوع"ويعيد علي بدرخان يف 
وخميون يف أداء . الذي قام بدور جابر األخ املسامل الضعيف البنية لفرج العمالق القوي

دوره من أكثر املمثلني إدراكاً ملا يستهدفه املخرج من أسلوب إخراج الفيلم، لذلك كان 
 وهادئاً يف أشد حلظات الغضب والقلق، ومقنعاً إىل أبعد احلدود، رقيقاً إىل درجة بسيطاً
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التحليق الصويف، وخاصة يف مشهد وداع زبيدة يف الطريق إىل قارب على النيل، وكيف 
 .جيد نفسه مشدوداً إليها، فيعلن هلا حبه األول مرة ويعود ا إىل البيت

 هي السينما اليت تتفاعل مع الواقع، واليت هذه هي السينما اجلديدة يف مصر، هذه
 .تستطيع مصر أن تفاخر ا وسط سينما العامل

 اجلمهورية
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   متثيل 
 وفاء يف دور  سعاد حسين 

 عزة  يف دور   يسرا 
 حسن  يف دور  أمحد زكي

 سلمى يف دور   مرينا 
 النسور لإلنتاج الفين  إنتاج 

 السينما مدينة  املعمل 
 احتاد الفنانني  توزيع 

 ١٩٩١ بدء التصوير 
 ١/٨/١٩٩١ النسخة األوىل

 ١٤/١٠/١٩٩١ بدء العرض 
  القاهرة –سينما ليدو   

 خالد التلمساين فوتوغرافيا 
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 ٣٠١٢ طول الفيلم باملتر
    دقيقة١٠٦ مدة العرض 
 

وفاء أرملة توىف زوجها يف السجن وتعيش مع ابنتها سلمى وشقيقة زوجها عزة بالقرب من 
 عقوبة يأيت إليهم حسن الذي كان يقضي. قطعة أرض ورثتها عن زوجها يف مكان منعزل بالصحراء

يعرض حسن . يعرب حسن عن استعداده للتعاون معهم يف زراعة األرض. يف السجن مع زوج سلمى
تطلق . بينما حتبه سلمى يف صمت, الزواج على وفاء، ويف نفس الوقت تعرض عليه عزة أن يتزوجها

 . سلمى الرصاص على حسن وتقتله
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كقطرات ماء بط على أرض قاحلة كان هبوطه، روى وارتوى حراماً من أرض 

عطشى كانت يف انتظار أول غريب يروي ظمأها، لكن مثار الشر ما كان هلا أن تنضج 

 .فكان املوت هو احلصاد الطبيعي.. وتؤيت مثارها

بعد  غيبة مرثيته اليت عاد ا علي بدرخان ليعزف عليها " التيمة"هذه هي 

وهو حلن غريب على إيقاعه الفين الذي عرفناه به والذي ".. الراعي والنساء"الشعرية 

شاهدناها منذ فترة " املوتيفة"خاصة أن نفس التيمة أو .. وضعه يف مقدمة خمرجينا 

.. وإن اختلفت الرؤى والرؤيا".. رغبات متوحشة".. "خريي بشارة"بسيطة يف فيلم 

ي عندمها واحد يستمد روحه وشخوصه من مسرحية الكاتب اإليطايل اللحن األساس

اليت تدور أحداثها يف بقعة مهجورة إال من " جرمية يف جزيرة املاعز"وهي " أوجوبيت"

ما أن يهبط إليهم " بيا"وأخت الزوج " سلفيا"وابنتها " أجاثا"الزوجة .. ثالث نساء

د مقاومة هشة من الزوجة يفرض ضله العريض على مناخ البيت بع"ضيف غريب 

وعندما تنتشر رائحة عرق الرجل يف أرجاء البيت حىت تبدأ األحداث احلقيقية 

وتفوح رائحة اخلطيئة .. كما تقول مقدمة سعد أردش يف تقدميه للمسرحية" للمأساة

على الزوجة وأخت الزوج وما أن تقترب من ابنتها حىت تقرر الزوجة إنقاذها 

نعلمه عن الزوج يأيت على لسان زوجته أو رفيقه يف السجن، والتخلص منه، وكل ما 

فهو قد هرب إىل هذا املكان هرباً من ضغوط سياسية وحيث تكتشف الزوجة معه يف 

هذه العزلة القناع الزائف الذي كان يتخفى وراءه ويقرر الزوج العودة إىل املدينة 

هذه . كانه حلمايتهنليدخل السجن وقبل موته يوصي زميله أن يذهب إليهن وحيل م

" الراعي والنساء"هي فكرة املسرحية األساسية اليت ينسج حوهلا سيناريو فيلمي 

ليقدم كل منهما رؤياه اخلاصة، ويف فيلم خريي بشارة جييد وحيد " رغبات متوحشة"و

حامد حبرفية شديدة يف إضافة مزيد من الظالل واخلطوط حول شخصياته األربع، 

 امرأة قوية متسلطة تعيش يف ماضيها أكثر مما تعيش –دي  نادية اجلن–الزوجة 
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لكن هذا القناع : حاضرها تبسط سطوا على أخت زوجها العانس وكأا خادمة

يسقط رويداً رويداً أمام الغريب لتلحق بنداء اجلسد بعد أن سبقتها إليه أخت الزوج 

 عندما ختربها ابنتها  وال تستيقظ من سقطتها إال على نداء األمومة- سهري املرشدي–

كذباً أنه حاول إغرائها هي األخرى فترديه قتيالً يف البئر مع عشيقته ولتهرب االبنة 

" جحيم" "خريي بشارة"ويف حني خيتار . وتبقى األم وحدها تواجه املوت املعنوي

الصحراء خيتار علي بدرخان فردوساً أرضياً وحيث أبطاله أقل صالبة إزاء رائحة 

 هي أول من يليب نداء اجلنس تعقبها أخت – سعاد حسين –ر فالزوجة اجلنس اآلخ

 –ليبدأ بينهما صراع خفي من أجل االستحواذ على الغريب " يسرا"زوجها املطلقة 

 له بل ومعرفتها ملا يدور يف ء ليفاجأ بطرف ثالث هو حب االبنة الربي-أمحد زكي

يف تغلب عاطفة " بات متوحشةرغ"اخلفاء بينهم، وإذا كانت األم أكثر إجيابية يف 

األخت املطلقة هو الذي حيسم تردد " عزة"على حد تعبري " القدر"األمومة لديها فإن 

عندما ينطلق عيار البندقية يف قلب الغريب على يد االبنة، " الراعي والنساء"األم يف 

 ابنتها يف ويف حني متوت األم موتاً معنوياً يف فيلم خريي بشارة يكون إنقاذها باهلرب مع

فيلم علي بدرخان على يد أخت الزوج ليس حباً فيهما بل يف الغريب وأمالً يف أن 

تواصل معه الطريق بعد أن شعرت بأمل يف أن يعيش وهو أمل سرعان ما يتحول إىل 

 .سراب مبوته بني يديها

يأيت من خالل حل الكلمات املتقاطعة اليت تنطق " الراعي والنساء"إن مفتاح فيلم 

 ا االبنة وحيلها الضيف وهي فكرة االستحواذ والتملك وهي الفكرة اليت سيطرت

على املرأتني واليت أبعد ما تكون عن احلب ألن احلب أخذ وعطاء بني طرفني، ونداء 

الغريزة اجلنسية هو الدافع يف كال الفيلمني وليس احلب واليت تنهزم أمام غريزة 

 .األمومة

 ونداء األمومة والذي ال يبدأ يف الثلث األخري ونداء هذا الصراع بني نداء اجلسد
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قبلها ال يوجد صراع، خاصة يف . الفيلمني هو قلب الدراما وروحها يف هذا العمل

ألن أرض اخلطيئة ممهدة ألطراف الصراع الثالثة ألم سجناء " الراعي والنساء"

 .غرائزهم وأبسط متاس بينهما سيولد اخلطيئة

أكثر حرفية يف بناء شخصياته فإن أسلوب " رغبات متوحشة"وإذا كان سيناريو 

 وهو بارع يف هذا –يف جتسيد عامله فنياً يضيف إليه مزيداً من احلرفية " خريي بشارة"

 إال أن حماولة إضفاء أبعاد رمزية على بنائه الفيلمي سواء باختيار موسيقى –حقاً 

نان ترك وساعة احلائط على لكورساكوف ورقصات البالية للوجه اجلديد ح" شهرزاد"

إذن " رغبات متوحشة"فيلم . واجهة املرتل وغريها أفقد الفيلم كثرياً من حرارته ودفئه

حرفية أكثر مما يتطلب موضوعه لذا فقد حتبه لكنه حباً ال ينفذ إىل القلب " فذلكة"فيه 

الذي يتخلل بعض الوهن الدرامي لشخصياته خاصة عند " الراعي والنساء"بعكس 

مثالً " خريي بشارة"خلفية شخصية البطل عند . إال أنه ميس القلب لبساطته.. ألم ا

يقدمها لنا يف براعة منذ حلظات الفيلم األوىل من خالل تصوره للمكان بأفالم الغرب 

األمريكية ويف حلمه الذي رمسه للزوجة على ضوء حديث الزوج عنها يف السجن 

يف حني أن نفس الشخصية يف .. األمريكيةحيث يصبح قواداً يف أفالم العصابات 

ومع ذلك فهو أقرب إىل القلب . ال يتجسد لنا بالصورة بل باحلوار" الراعي والنساء"

خاصة يف نيل عالقته باالبنة وحماولة إنقاذها، األول فيه مكر .. لبساطته وعفويته 

شأ فقط بدافع والثاين تغلب عليه الطيبة، والعالقة بينه وبني األسرة الصغرية ال تن

البحث عن الكرت واجلنس بل من خالل مواقف إنسانية بسيطة تبلغ ذروا يف حماولة 

إنقاذ الزوجة من لدغة العقرب ليكسب حمبة اجلميع وتبلغ علي بدرخان قمة فنه بوضع 

ملسات بسيطة معرباً فيها عن حتول اخلادم إىل سيد وتنافس املرأتان عليه يف يئة مالبس 

ال ينسج حباله " الراعي والنساء"إشعال سيجارته على األرجوحة، وهو يف األب له و

بل يكتشف " رغبة متوحشة"على أخت الزوج بدهاء إلثارة غرية الزوجة كما يف 



١٣١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

موقفها منه يف موقف يفيض سخرية أثناء لعب الورق، واالبنة تكشف عن أسرارها 

 .سية باألخرىأمامه واليت ال تعرفها األم قبل أن تدرك عالقته اجلن

لكن .. كل هذه املواقف البسيطة ختلق روح التعاطف معه، فهو نصاب صحيح

. خاصة أنه يعترف تربيراً لسلوكه بأننا مجيعاً سامهنا فيما حدث.. دمه خفيف

فشخصيات فيلم علي بدرخان يف النهاية تنتمي إىل األرض وليست فانتازيا حتمل 

 .شر شرقاً وغرباًجرثومة ايارها بداخلها ألا من الب

" رغبات متوحشة"وإذا كان الفيلمان يدينان سلوك الزوجة وشقيقة الزوج، يف 

حياصر اجلنس داخل " بدرخان"يصبح اجلنس عمالً يمياً ميارس يف حظرية املاشية وعند 

إطار الصورة وكأنه سجن آخر ويف غيبة القمر عند الثانية، االنطالق والرباءة ال 

لكن يف حني تنهار األم . ني إال مع احلب ألول مرة يف وسط دنستتجسدا يف الفيلم

 فإا عند علي – نوع من املوت املعنوي –عند خريي بشارة وجرها االبنة لعزلتها 

بدرخان رب جبلدها دون إدانة والسبب اجلوهري هو أن مثل هذا املوت لبطلة الفيلم 

ودعكم من حكاية .. طق شباك التذاكرال يقبلها من.. يف السينما املصرية مسألة صعبة

 !اجلمهور

عامالً يف التعذيب للمشاهد كانت " كورساكوف"ويف حني كانت موسيقى 

التصويرية باستخدام آالت غريبة كالفلوت وهو أقرب إىل " راجح داود"موسيقى 

املوسيقى الشعبية عامالً مساعداً يف خلق دراما روح املكان وشخصياته وحتولت كامريا 

ق التلمساين إىل لوحات درامية تنبض شاعرية وحيث تتحول ألوان الطبيعة من طار

مساء وقمر إىل ألوان حمايدة تضيف أبعادها التأثريية ملا جيري حوهلا يف إيقاع ينساب برقة 

وقد انعكس مفهوم كل من خريي بشارة وعلي , "عادل منري"من خالل مونتاج 

يلعب حممود محيدة " رغبات متوحشة"ثليه، يف بدرخان ملوضوعهما املشترك على أداء مم

دور مبثابة االمتحان الصعب له وينجح يف أدائه برباعة وتؤدي نادية اجلندي دوراً 
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وسهري املرشدي يشيع .. جديداً حيسب هلا حيث نراها ألول مرة يف دور املرأة الضحية

ميكن أن حيقق فهو وجه مجيل " حنان ترك"أما الوجه اجلديد . حضورها حضوراً قوياً

 .شيئاً كبرياً لو تعهد بالرعاية من اآلن

تعود سعاد حسين مترددة يف بداية الفيلم مث سرعان ما " الرعي والنساء"وبفيلم 

متلك دورها وتسيطر عليه خاصة يف مشهدي حماولة إغراء البطل هلا حيث تلوذ 

تسقط من على بالصمت وإن كان وجهها ينطق برغباا ويف مشهد صراعها مع ابنتها و

تثبت سعاد عن , وجهها كل األقنعة لتصبح أماً جرحية تبحث عن مربرات دون جدوى

جدارة يف هذين املشهدين أن مكاا مازال يف القلب وأن الفنان يعيش دائماً ما دام 

من .. قلبه ينبض باحلياة، وأمحد زكي يشيع بدوره موجات من املرح واألسى معاً

يف " يسرا"داء بسيط هو السهل املمتنع وحيث تتألق املتوحشة النقيض إىل النقيض يف أ

دور إنساين فهي الوحيدة يف ثالثي الشر اليت هلا مربراا للسقوط، مفاجأة الفيلم هو 

إا جوهرة فنية تشع موهبتها وتنري بالرباءة اإلنسانية والفنية " مرينا"الوجه اجلديد 

 .وسط ظلمة هذه الرغبات املتوحشة

 ـة والتليفزيوناإلذاعـ
٢/١١/١٩٩١ 
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 الرجل الثالث

 علي بدرخان   إخراج 
    حممد عباس  قصة

     سيناريو 
   يوسف جوهر  وحوار 
 )  ألوان– مللي ٣٥( نصر حمسن  تصوير 
   خالد عباس – مجال عجمي  تنسيق
   أمحد علي-حسان فضل  – دحية عقلم  أزياء

  عادل منري-سعيد الشيخ   مونتاج 
   مارينا- يوسف طه -منصور عبد الوهاب   ماكياج

  راجح داود موسيقى 
 مجيل عزيز ميكساج
 فريد عبد احلي   خاصةمؤثرات 
 نوال  حتريك 

 
   متثيل 

     كمال يف دور   أمحد زكي
    سهام يف دور    ليلى علوي

   رستم يف دور   محيدة حممود
 باالشتراك مع 
 حممد -عصام عبده  – مها عز الدين – ميمي سامل – حممد السبكي – حممد الصاوي – فتوح أمحد

 سيف النصر - حممد عبد السالم - أمحد سامي عبد اهللا - مدحية قاسم - مىن السكري -وطين 
  رجب حممد جاد-جالل 
  السبكي لإلنتاج السينمائي  إنتاج 

 السينما مدينة  املعمل 
 )داخل مصر(النصر أفالم   توزيع 
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  )خارج مصر(السبكي لإلنتاج السينمائي   

   ١٩٩٤ بدء التصوير
  ٣/٥/١٩٩٥ النسخة األوىل

  ١٠/٥/١٩٩٥ بدء العرض 
   القاهرة- ميامي سينما  

 حممد بكر فوتوغرافيا 
  ٣٥٩٧ طول الفيلم باملتر

   دقيقة ١٢٨ مدة العرض 
 كمال طياراً على طائرة مروحية تابعة لشركة بترول بعد أن فصل من اجليش خلطأ غري مقصود يعمل

رستم تاجر . ويعيش وحيداً بعد أن طلق زوجته اليت تريب ابنهما الوحيد, ١٩٧٣أثناء حرب أكتوبر 
. خمدرات يتستر خلف أعمال أخرى يدفع عشيقته سهام إلقناع كمال بنقل شحنة خمدرات بالطائرة

 .ويتزوج سهام, ويساهم يف القبض عليه, ويبلغ الشرطة عن رستم, تبادل كمال احلب مع سهامي
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صور واضحة، جيدة اإلضاءة، زاهية .. بأناقة شديدة يقدم علي بدرخان فيلمه 
بيعية خالبة للبحر والرمال مناظر ط.. ديكورات موحية، منسقة التكوين.. األلوان
تنوع هائل يف اللقطات، ما بني قريبة . حركة كامريا يقظة، رشيقة، نشطة.. واجلبال

ممثلون على درجة كبرية من .. تالحق سريع، ناعم، للمشاهد.. ومتوسطة وبعيدة
موسيقى تصويرية منوذجية، تتسلل .. املهارة، يعربون بدقة عن مشاعرهم وانفعاالم

لكن، بعد االعتراف حبسن مظهر . تغلف املواقف املختلفة وتزيد من تأثريهادوء، ل
 .موضوعه وأفكاره ورؤيته".. خمربه"احملترم، املهيب، بقى اختيار " الرجل الثالث"

كاتب السيناريو املخضرم، يوسف جوهر، الذي قدم ما يزيد عن السبعني 
ذي اضطلع بكتابة سيناريو سيناريو، خالل مشواره الطويل يف حقل السينما، هو ال

معتمداً على قصة للواء حممد عباس، يقال أنه أعدها عن " الرجل الثالث"وحوار 
 .ملفات حقيقية حدثت فعالً يف الواقع

فثمة .. خبربة ال شك فيها، يضفي كاتب السيناريو طابع حاضر على الفيلم
وبعض " وبترهليك"، واستخدام لطائرة ١٩٧٣اكتوبر / إشارات حلرب تشرين األول

مجل حوار تدور حول تغريات تعتمل يف قلب الواقع، واألبطال مجيعاً، يرتدون مالبس 
عصرية، إال أن هذا كله مل يستطع أن مينع إحساس املشاهد بأنه يتابع فيلماً قدمياً يف 

أو الشرطة وجتار املخدرات، واليت تنتهي " العسكر واحلرامية"جوهره، ينتمي إىل سينما 
مقتل رئيس العصابة أو القبض عليه، مع رجاله، والقضاء :  بنهاية موحدة– حتماً –

 .على جتارة املخدرات على الشاشة

، وحممود "سهام"ليلي علوى " كمال حسني"أمحد زكي أو : أبطال الفيلم ثالثة
 .باإلضافة إىل عدد من الشخصيات الثانوية واهلامشية".. رستم بك"محيدة 

مالحمه، تعرب عن .. ألوىل، يظهر بوجه يكتسي حبزن دفنيأمحد زكي، يف املشاهد ا
نعم، هو يتحرك ويأكل ويشرب .. إحساس مراوغ زمية ما، مل يكن له ذنب فيها 

ويتكلم ويعمل ويضحك، ولكن أمحد زكي بقدراته على األداء املرهف، الصامت، 



١٤٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 حىت وهو املختزل، ينقل إىل املشاهد ذلك الشعور باالنكسار الذي يتلى يف نظرته
 .أمحد السبكي" حممد"يقضي وقتاً مبهجاً مع ابنه الوحيد، 

كان قائداً لسرب طائرات .. أو أمحد زكي" كمال حسني"الحقاً، ينكشف سر 
، ويف أثناء عودته إىل قاعدته، يلمح ١٩٧٣حربية وبعد طلعة ناجحة، إبان معارك 

وتصاب إحدى .. مريصدر أمراً بضرب التجمع، وينفذ رجاله األ.. جتمع لألعداء
 طيارها، ويقدم قائد السرب للمحاكمة، متهماً بإصدار أوامر دالطائرات، ويستشه

وحيكم عليه بالطرد من اخلدمة العسكرية، .. عشوائية، من دون الرجوع إىل قيادته
وتتدهور العالقة بينه وبني زوجته املتطلعة، مها عز الدين، اليت تنفصل عنه، وتأخذ 

بآخر، وتزعم لوحيدها، بال مربر، أن والده انتابته نوبات من اخلوف، ابنهما، وتتزوج 
يعمل، اآلن، كطيار " كمال حسني.. "يف أثناء احلرب، مما جعل قيادته تستغين عنه

.. لطائرة مروحية، تابعة إلحدى شركات البترول، العاملة يف حقول البحر األمحر
اهرة، وميضي لياليه يف ملهى ليلي، يقضي أجازته يف شقته األنيقة برغم صغرها يف الق

 .قصده غالباً مساعده يف العمل، املمثل الكوميدي حممد الصاوي

جذور شخصياته وجعلها ذات " تعميق"استمراراً حملاولة يوسف جوهر يف جمال 
اليت التقطها منذ سبع " رستم بك"خليلة .. أو ليلى علوي" سهام"تاريخ طويل، تأيت 

على شكل فيال مجيلة، صغرية وجلب هلا " قفصاً"اته وأقام هلا سنوات وضمها إىل ممتلك
ولكنها، يف قرارة نفسها، حتس بأا جمرد دمية بال .. الغايل من الفساتني وقمصان النوم

يتجنب الظهور .. لعبة يلهو ا صاحبها وقتما يشاء وكيفما شاء.. إرادة وبال كرامة
يف األماكن اليت من احملتمل أن تتواجد فيها أو على األقل " احملترمة"معها يف األماكن 

، حزينة تارة، قلقة ويائسة "كمال حسني"يف بعد من أبعادها، مثل " سهام"إن .. زوجته
 .ويف لقطات قريبة، كبرية، تترقرق الدموع يف عيين ليلى علوي.. تارة أخرى

رجل األمحال الظريف، الذكي، " رستم بك"حممود محيدة، يؤدي مبهارة دور 
.. بأي وسيلة" مليونرياً"خلبيث، املتآمر، احملترم، مهرب املخدرات، الذي قرر أن يكون ا

 .وجنح يف مسعاه، املرة تلو املرة، إىل أن نشهد مصريه الدامي أمامنا
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إىل " كمال حسني"فعندما يذهب .. املصادفة، مجعت األبطال الثالثة بعضهم بعضاً
اليت م بالدخول " سهام"د الصاوي، يلتقي امللهى الليلي، حيث ينتظره مساعده، حمم

كان يتحسس " كيوبيد"وفوراً، بال مقدمات، تتعانق نظراما، فيما يبدو أن .. أيضاً
 .طريقه إىل امللهى، يف أثناء وصوهلما

اليت جتلس " سهام"على طريقة أفالم املاضي، يتحرش أكثر من شاب باملرأة 
وكالعادة، يدافع البطل عن البطلة، ومعه " .. رستم بك"وحيدة يف انتظار ويل نعمتها، 

تتطاير الكراسي، : يندجمان يف معركة ضد جمموعة الشباب.. صديقه الكوميديان
تتحطم اللمبات، تتهشم املوائد، تتكسر الزجاجات، تنطلق الصرخات، تتقافز 

م اليت شاهدناها يف مئات األفال" الكباريهات"األجسام، متاماً كما حيدث يف معارك 
.. القدمية، مع زيادة جرعة الكوميديا حيث يغمى على حممد الصاوي مع أول لكمة

وأخرياً، يف اللحظة احلامسة، .. وعندما تشتد املعركة، يتظاهر بأن حالة اإلغماء مستمرة
 .ويتم التعارف.. ليشارك مة، يف الضرب العنيف" رستم بك"يصل 

يقوم :  تنبثق يف ذهنه فكرةحىت" كمال حسني"مهنة " رستم بك"ما أن يعرف 
الطيار بنقل املخدرات من عرض البحر، إىل داخل البالد، بطائرته، مما سيجنبه رقابة 

ويبدأ يف نسج شباكه حول الضحية، خصوصاً عندما .. خفر السواحل وحرس احلدود
ذلك أن االبن الوحيد لألخري، حيتاج إىل .. للمال" كمال حسني"يدرك مدى احتياج 

 .نيه تكاليف عملية جراحية ألف ج١٥

حلسن الصيفي، " مسارة"تسري األحداث وفق املخطط املعروف، املألوف، كما يف 
رئيس "أو " املعلم"فامرأة .. لعز الدين ذو الفقار، على سبيل املثال" الرجل الثاين"أو 

، تقع يف غرام الوافد اجلديد ضابط الشرطة املتنكر، يف الفيلمني املذكورين "العصابة
أو ضابط الطريان الذي يستيقظ ضمريه عاجالً، فيبلغ الشرطة اليت تطلب منه .. كأمثلة
 .حىت تعرف كل أسراره، وتتمكن من القبض عليه" الزعيم"جماراة 

إىل بريوت، لتنظيم نقل املخدرات من تركيا إىل مصر، فيخلو " رستم بك"يسافر 
م اللقاءات احلميمة بينهما ويتابع الفيل"..سهام"و " كمال حسني: "اجلو للعاشقني
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.. وتقترب كامريا حمسن نصر، رقيقة حانية، من وجهيهما املنتشيني، داخل حجرة النوم
وإذا كانت عني .. كما ترصد، بسعادة، مرحهما وانطالقهما، على حافة محام السباحة 

الشرطة اليت ال تنام، تتعقب عميلها اخلطر، فإن رجال العصابة، بدورهم، يراقبون 
الذي ينجح يف حجب عالقته بالشرطة، ويفشل يف إخفاء عالقته خبليلة رجل " لطيارا"

 .األعمال

من بريوت ويف مكتبه، عندما يعلم بقصة احلب املستعرة بني " رستم بك"يعود 
فبأداء حممود محيدة، املعتمد على صدق .. عشيقته والطيار، ينفجر غضبه انفجاراً صامتاً

عينيه ملعان اإلحساس املضين باخلديعة ممتزجاً بالرغبة شعوره الداخلي، يتجلى يف 
وكرجل عصابات قوي، متماسك األعصاب، يؤجل .. اجلاحمة، املكبوتة، يف االنتقام

 .إىل ما بعد" اخلائنني"تنفيذ ثأره من 

.. من ناحيتها، تؤدي ليلى علوي، بتفهم عميق، موقفاً ملفتاً أمام ويل نعمتها
وعندما تستسلم له، تعرب بعينيها، ..  حتاول أن تتملص منهفعندما يلمسها ويداعبها،

 .ببالغة، عن مزيج من النفور واخلوف، والرغبة يف اهلرب

أنقذ الفيلم أكثر من مرة، فانضباط العواطف " الرجل الثالث"األداء التمثيلي يف 
جذب وتنوعها، والتوافق بني املمثلني يف تبادل عملييت األخذ والعطاء، كلها أدت إىل 

الداخلية الطويلة اليت حيكي فيها أمحد زكي " املنولوجات"واألهم أن .. انتباه املشاهد
كيف استشهد زميله الطيار املقاتل، واليت تروي فيها ليلى علوي طرفاً من حياا، 

 كان من املمكن أن توقف التدفق الدرامي، –واليت يتذكر فيها حممود محيدة أيام عوزه 
 .اهد، لوال األداء املتمكن للمثلني الثالثةوجتلب امللل للمش

" .. رستم بك"الطائرة، يوم تنفيذ العملية، وإىل جانبه " كمال حسني"يقود 
ضخم، حتمل الطائرة " هلب"يقترب ا من سفينة املخدرات، وعن طريق حبل يف ايته 

" بكرستم "يغادر .. جزًء من الشحنة، لتتجه ا إىل منطقة صحراوية متفق عليها
رستم "ويطلب .. الطائرة اليت يعود ا قائدها إىل السفينة لنقل املتبقي من املخدرات

يتم .. وتفجري طائرته، عندما يعود إىل املنطقة" كمال حسني"من رجاله قتل " بك
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كمال "ويعود .. اقتراب سفينة الشرطة من سفينة املهربني الذين يتم القبض عليهم
وبينما .. ورجاله" رستم بك" رجال الشرطة، ليهبط عند بطائرته، حامالً معه" حسني

" رستم بك"بطائرته، " كمال حسني"يطارد " العسكر واحلرامية"تدور معركة بني 
تصاب الطائرة بطلقات .. مشاهد منفذة بإتقان ال شك فيه".. جيب"اهلارب بعربة 

 االثنان يندجمان يف ..عربته اليت انقلبت" رستم بك"يغادرها قائدها، كما يغادر .. نارية
.. معركة حياة أو موت، يتبادالن فيها لكمات بالغة العنف، مصحوبة بقرع الطبول 

، تنتهي كالعادة مبصرع الشرير وانتصار ةوتستمر املعركة، حامية الوطيس، لفترة طويل
الطيب الذي حيصل على احلبيبة، وتنشر صورته يف جريدة كبطل، مما يرضي ابنه 

 !.سواء يف احلرب أو السلم.. قتنع بأن والده كان، وال يزال، بطالًالوحيد، الذي ي

 يكتسي مبنمنمات وزخارف، ويزين -مل أفطن إىل معىن عنوانه -" الرجل الثالث"
لكن، بقليل من التأمل، نكتشف أن .. نفسه بطالءات عدة، ويبدو رصيناً، وجيهاً، أنيقاً

لذلك فإنه يعد .. عشرات املرات من قبلبضاعته قدمية عفاً عليها الزمن ومت تداوهلا 
منوذجاً جلهود مهدرة ومهارات ضائعة، واستعراضات لقدرات مل تستثمر يف ما جيدي 

 أو يفيد؟

  بريوت-" فن"جملة 
١٩٩٥ 
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 نزوة

 علي بدرخان   إخراج 

   سيناريو 

 بشري الديك    حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(حمسن نصر   تصوير 

 سعيد الشيخ   مونتاج 

  منصور عبد الوهاب  -مجال إمام    ماكياج

 ياسر عبد الرمحن   موسيقى 

 مجيل عزيز  ميكساج

 

   متثيل 

 صالح  يف دور  أمحد زكي 

 ندى  يف دور  يسرا

 صفاء  يف دور شريين رضا 

 باالشتراك مع 

 - فوزية حسنني - سيد مصطفى -سن  وليد ح- أمحد طاهر - هيام حممود -حممود طوبار 

 علياء عساف

 

 كوريكت للسينما   إنتاج 

 السينما مدينة  املعمل 

 )  داخل مصر( أفالم النصر   توزيع 

 ) خارج مصر(احتاد الفنانني   

 ١٩٩٦ بدء التصوير 

 ١٠/٨/١٩٩٦ النسخة األوىل

 ٢٣/٩/١٩٩٦ بدء العرض 

  القاهرة –سينما ريفويل   
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 مد بكرحم فوتوغرافيا 

  ٣٢٠٨ طول الفيلم باملتر

   دقيقة ١١٤ مدة العرض 

 

صالح مهندس معماري ناجح يعيش مع زوجته صفاء وطفلتهما حبيبة حياة مستقرة بعد 

تسافر صفاء . وتغازله تلتقي ندى املصورة الفوتوغرافية مع صالح، .سبع سنوات من الزواج

 ويف هذا األسبوع تتعمق العالقة بني صالح لقضاء أجازه مع والدها يف اإلسكندرية ملدة أسبوع،

إثر مشاجرة بني ندى وصالح .  فتهجر املنـزل,حتمل ندى من صالح، ويعترف لزوجته. وندى

تقوم ندى باختطاف حبيبة، مث تعيدها لوالديها، وحتاول قتل . حتاول االنتحارو ,تفقد ندى اجلنني

 .صفاء، وتنقل إىل مستشفى للعالج النفسي
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إا ليست قصة تروى، ولكن مفردات سينمائية تروي قصة من . هذه هي السينما
)  حركة الكامريا داخل اللقطة– الديكور – التمثيل –اإلضاءة (خالل تكوين كل لقطة 

ه على ، ومن خالل ما نسمع) املونتاج–السيناريو (ومن خالل العالقات بني اللقطات 
 ). املؤثرات– املوسيقى –احلوار (شريط الصوت 

 جيتمع عدد من أساتذة الفنون السينمائية، ويصل كل ١٩٩٦عام " نزوة"يف فيلم 
منهم إىل ذروة النضج يف فنه حبيث يثبت عمل كل منهم للمقارنة مع أعلى مستويات 

د الشيخ ومدير التصوير املخرج علي بدرخان واملونتري سعي: السينما السائدة يف العامل كله
 مث يسرا يف نحمسن نصر وكاتب السيناريو بشري الديك ومؤلف املوسيقى ياسر عبد الرمح

 .دور من أروع األدوار التمثيلية اليت شاهدناها يف السنوات األخرية

رمبا أحسن أعماله وأكثرها اكتماالً من " نزوة"إن كالً من هؤالء األساتذة يقدم يف 
، أما بالنسبة إىل أمحد زكي فهو يقدم دوراً جديداً يضاف إىل أدواره الكثرية الناحية الفنية

ويف هذا الفيلم عدد من ". ٥٦ناصر "املكتملة منذ بدء مسريته الفنية إىل دوره املتميز يف 
املشاهد اليت دخلت تاريخ التمثيل من أوسع األبواب، واليت يتبارى فيها أمحد زكي مع 

رغم اإلمكانيات احملدودة للممثلة شريين رضا، فقد استطاع علي و. يسرا على حنو ممتع
بدرخان أن خيتارها للدور املناسب متاماً، وأن يدير حركتها على حنو جيعلها مقبولة يف دور 

 .اليت تدخل حياا امرأة أخرى تعشق زوجها، وحتمل منه" الزوجة"

 كل بالد العامل سواء يف فيلم عن موضوع تناولته مئات األعمال الدرامية يف" نزوة"
. املسرح أو السينما وهو موضوع احلب الذي يعصف برجل متزوج، أو امرأة متزوجة
. ومثل كل موضوع تتوقف قيمة العمل الدرامي على املعاجلة، واليت تعكس رؤية الفنان

فقد يأيت العمل رديئاً، ويف تاريخ املسرح الفرنسي مرحلة تعرف مبرحلة االحنطاط 
الزوج والزوجة "، أو "الزوج والزوجة والعشيقة"ات احملكمة الصنع عن واملسرحي
رغم أنه " نزوة"، ويأيت العمل كبرياً، ومتكامالً من الناحية الفنية كما يف فيلم "والعشيق
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 .يتناول نفس املوضوع

جاذبية "أنه مأخوذ عن الفيلم األمريكي " نزوة"يأخذ العديد من النقاد على فيلم 
، ويأخذون على صناع الفيلم أم مل يشريوا إىل ١٩٨٧ أدريان لني عام إخراج" مميتة

ولكن هذا املوضوع ليس من ابتكار أدريان لني، بل . الفيلم األمريكي يف عناوين فيلمهم
" األخالقية"أنه تأثر ذا الفيلم ذو النـزعة " نزوة"إن نقطة الضعف الدرامية يف فيلم 

كات هوليود الكبرية يف مسألة اعتبار املرأة األخرى خمتلة التقليدية السائدة يف أفالم شر
ومن نقاط الضعف الدرامية يف فيلمنا أيضاً تربير حب املرأة األخرى لرجل متزوج . عقلياً

غري "فهي تفعل ذلك الفعل . بأا درست وعاشت يف الواليات املتحدة األمريكية
اذجة إىل اتمع األمريكي واتمع لتأثرها باتمع األمريكي، وهي نظرة س" األخالقي

املصري معاً، فاألخالق هي األخالق سواء يف مصر أم يف أي مكان يف الدنيا، واحلب هو 
وقد استطاعت يسرا أن حتول الفيلم إىل فيلم عن احلب ارد . احلب أيضاً يف كل مكان

 .اً وغري مقنعيف النهاية مفاجئ" جنوا"حىت عن استجابة الطرف اآلخر، ولذلك بدا 

هذه امرأة عاشقة، والعشق ال يكون عشقاً لو كان من نتائج أعمال العقل واخلضوع 
العشق ال خيضع للعقل منذ قيس بن . للتقاليد السائدة، وخاصة يف أوساط الطبقة الوسطى

هنا ليس " اجلنون"، ولكن )يسرا(صحيح أم قالوا عنه جمنون كما قالوا عن ندى . امللوح
املرضى كما يف الفيلمني األمريكي واملصري وغريمها من األعمال " ل العقلياالختال"

. الدرامية املراقبة من قبل صناعها خشية اجلمهور احملافظ قبل أن تكون مراقبة من احلكومة
ولو كان كل من خيرج عن السائد جمنوناً ملا تقدمت الدنيا، وملا تقدم اإلنسان، بل ملا 

 .حانه وتعاىل بعد عصور الوثنية اليت تقدر بآالف السننيعرف الطريق إىل اهللا سب

ما أمجل سيناريو الفيلم وهو يوجز حالة العشق ويعرب عنها عندما يرفض صالح 
االستمرار مع ندى، مث نرامها معاً يف اللقطة التالية، مث بالعكس عندما ترفض ) أمحد زكي(

وما أمتع التمثيل واحلوار والتقطيع واملونتاج . االستمرار، ونرامها معاً أيضاً يف اللقطة التالية
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وهم يلتقون ألول مرة ) شريين رضا(يف املاستر سني بني صالح وندى والزوجة صفاء 
وأي قدرة على التحكم يف أحجام اللقطات من علي بدرخان وهو يقدم وجه . على الغذاء

وأي مونتاج ساحر هلذا . يسرا بعد فقدان اجلنني يف اللقطات الوحيدة الكبرية طوال الفيلم
" األخالقية"األستاذ املعلم سعيد الشيخ، وخاصة يف الثلثني األولني قبل أن تبدأ األحكام 

على ندى، واألخالق بني قوسني عن عمد، فال توجد أخالق من غري حب، وال يوجد 
 .حب من غري أخالق

 "اجلمهورية"
 ١٩٩٦أكتوبر 
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 الرغبة
 علي بدرخان   إخراج 
 "عربة امسها الرغبة"تينسي وليامز مسرحية   قصة

     سيناريو 
   رفيق الصبان  وحوار 
 ) ألوان– مللي ٣٥( نصر حمسن  تصوير 
  عادل املغريب  ديكور
   حممد املغريب  تنسيق
   عمرو لطفي-سعاد عمر  – سلوى عبد القوي  أزياء

  عادل منري  مونتاج 
  شريف هالل  كياجما

  عمر خريت موسيقى 
 أمحد جابر ميكساج
 الشحري  حتريك 

   متثيل 
 نعمت يف دور   نادية اجلندي
 ليلى يف دور  إهلام شاهني
 حسام يف دور  ياسر جالل

     عبد الفتاح يف دور  صالح عبد اهللا
 باالشتراك مع

 بدرخان - معتصم باهللا بدرخان - طاهر حيى - حازم فودة - علي الزيدي - عادل الفار -صفوة 
   أمحد عوض- إيهاب راشد - مجال زعيتر - جالل رجب - حممد مرزبان -علي بدرخان 

 
  السبكي لإلنتاج السينمائي  إنتاج 

   اليونان-سينماجيك   املعمل 
 )داخل مصر(النصر أفالم   توزيع 



١٦٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 )خارج مصر(السبكي لإلنتاج السينمائي 
  ٢٠٠١ بدء التصوير 

  ٣/٢/٢٠٠٢ سخة األوىلالن
   ٢٠/٢/٢٠٠٢ بدء العرض

  القاهرة-كايرو سينما   
  حممد قناوي فوتوغرافيا 

   دقيقة١١٠ مدة العرض 
. تأيت نعمت للحياة مع أختها الصغرى ليلى اليت تعيش مع زوجها حسام يف قرية ساحلية باإلسكندرية

وتتعاىل على مجيع سكان املكان حبكم ولكنها ال تبادله احلب , عبد الفتاح صديق حسام حيب نعمت
وحيذر , تتوتر العالقة بني نعمت وحسام بني الرغبة والرفض. انتمائها إىل عائلة ثرية تدهورت أحواهلا
وينتهي ا األمر إىل , متيف ليلة يقوم حسام باغتصاب نع. حسام صديقه عبد الفتاح من نعمت

 .ناجلنو
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 طويالً، وظلم نفسه كثرياً، حينما ظل لفترة غري قصرية خدعنا صالح عبد اهللا

خالل العديد من األفالم، مكبالً بأغالل الكوميديا الفظة، اليت اعتاد فيها القيام بنمط 

الصعيدي الساذج، املنبهر بتحضر املدينة حيث تصبب من جبينه عرق غزير، وهو 

وما أن أقلع عن عادته، وحترر . اهداً، إضحاك اجلمهور بأي مثن وأي طريقةحياول ج

من تلك املساخر الرذيلة، حىت تكشفت موهبته الكبرية، اليت جتلت يف دوره كمخرب 

مواطن وخمرب "، يف قطعته الثمينة دواسع احليلة، بالغ العنف، عند داود عبد السي

حني جيسد على حنو آسر شخصية عاشق وها هي موهبته تتأكد، مرة أخرى، " وحرامي

 .رومانسي يتمرغ حبه يف األوحال، عند علي بدرخان يف الرغبة

 سائق عربة نصف نقل، ينطوي جسمه البدين ، بأداء صالح عبد اهللاحعبد الفتا

على قلب رقيق خيفق حبب وافدة ال يزال أثر ألقها الغابر بادياً على مظهرها، تبدو له 

قيق، هي عنده األمل والرجاء تلتمع عيناه بالفرح حني تكتحالن كحلم مجيل قابل للتح

.. مبرآها، وينقل لنا بلفتاته وخطواته وهو يقترب منها، إحساساً بأنه يسبح يف السحاب

لكن سرعان ما تسقط أمانيه على أرض احلقيقة مهشمة ليتناثر قلبه عندما يعلم كل 

ات األمل الروحي الذي ال يكاد شئ عن ماضي احلبيبة املشني، فيكتسي وجهه بعالم

 .حيده حدود

نعمت، اليت متثل شخصيتها نادية اجلندي، امرأة مزهوة بنفسها من اخلارج، 

ورسم أبعادها أصالً، الكاتب األمريكي تينسي وليامز، يف .. حمطمة من الداخل

اليت اقتبسها رفيق الصبان وحاول متصريها سواء على " عربة امسها الرغبة"مسرحية 

توى املكان أو بالنسبة للشخصيات، وعلى رأسها بطلة املسرحية بالنش سليلة مس

أرستقراطية اجلنوب اليت وىل زماا، وغدت ذكريات اد الغابر جمرد أوهام تصر على 

ومع ازدياد وطأة الواقع عليها، تقترب إىل حافة اجلنون، لتسقط يف هاويته .. التعلق ا

 .أخرياً
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 أبدعها وليامز برباعة، راصداً ايارها التدرجيي، خبصوصية إا شخصية درامية،

فريدة من ناحية وعمومية شاملة من ناحية ثانية، تعرب عن املصري البائس لكل من يعيش 

 .يف املاضي، وال يعترف باحلاضر، وال يلتفت للمستقبل

 مسكن إىل نعمت اليت يبدأ ا الرغبة فثمة عربة أجرة تأيت ا إىل" بالنش"حتولت 

 يف منطقة شعبية مبدينة اإلسكندرية بيوت صغرية متهالكة -اهلام شاهني" ليلى"شقيقتها 

ومنذ الوهلة األوىل ميتزج . متساندة تشري بوضوح إىل املستوى املتواضع للقاطنني ا

 .عندها اإلحساس بالضيق مع الشعور باستعالء يبلغ حد التقزز من املكان والسكان

ذات األثاث القليل يربز فيها السرير بداللته اإلحيائية املفهومة املكان شقة ليلى 

ياسر جالل مع أصدقائه للعب " حسام"واملنضدة اليت جيتمع حوهلا الزوج العنيف 

الورق، فضالً عن تناول الطعام، وعلى الرغم من أن مساحة احلمام ال تتجاوز عدة 

 .أمتار فإنه األكثر استخداماً

ستحمام، رمبا رغبة يف التطهر من أشياء هي تعرفها جيداً، نعمت ال تتوقف عن اال

ورمبا بدافع تأمل بقايا مجال جسمها الذابل، وبالطبع حتتل املرآة يف احلمام مكاناً مرموقاً 

لزوم استخدام املخرج علي بدرخان الستخدامها الدرامي يف العديد من املواقف، 

 تكون الشقة كلها يف متناول النظر وتعمد مصمم الديكور املتمكن عادل املغريب أن

 .والسمع وذا أصبح املكان أداة كشف تتعرى فيه كل الشخصيات شيئاً فشيئاً

وإذا كان عادل املغريب جنح يف تصميم املسكن من الداخل، فإنه اجته اجتاهاً مجالياً 

صرفاً يف تصميم البيوت من اخلارج بإعادة طالئها، ورسم خطوط هندسية على 

ا ديكور يفتقر إىل احلس الواقعيواجهاا مما أدى إىل اإلحساس بأ. 

وعلى الرغم من أن املكان يطل على شاطئ البحر، بكل ما يتيحه من فرص 

العمل يف عشرات املهن، وبكل ما حيمله من خصوصية تصبغ املقيمني حوله بصبغتها 

 تتجاوز أصابع الكف املصرية السكندرية، فإن الفيلم الذي اكتفى بتقدمي عدة مناذج ال
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الواحدة، تعمل يف أشغال ال عالقة هلا بالبحر، مل يستطع إبراز الطابع الشعيب لألهايل، 

 –واكتفى مبتابعة املشاجرات املتوالية بتبادل الشتائم وقذف احللل، بني اجلارة حسنية 

 . وزوجها الذي يؤدي دوره املنولوجست عادل الفار–صفوة 

بعمق إىل اخلارج وانصب جل اهتمامه مبا حيدث " الرغبة"بعبارة أخرى مل يلتفت 

 .ومبا حتدثه امللكة اآلفلة الوافدة إىل تلك الشقة األقرب إىل مصيدة الفئران

ليلى متوافقة متاماً مع حياا ال تتذمر على وضعها بل تبدو سعيدة، منتعشة، وهي 

قدر كبري من قد يكون حيبها فعالً، لكن يعاملها ب" وحش جنسي"تعيش يف كنف 

اخلشونة وهي خشونة متتد، بل تزيد جتاه شقيقتها املتذمرة، اليت تشي نظراا ولفتاا مبا 

ومن .. تكنه من زراية باملكان، والناس خاصة حسام الذي ال ترى فيه سوى كائن فظ 

ناحيته يتعامل حسام مع نعمت بقدر غري قليل من االستخفاف يف البداية مث يندلع 

 .ع صامت مصحوب برغبة مكبوتة عند كل منهما يف اآلخربينهما صرا

مبهارة، نسج السيناريو معتمداً على املسرحية عالقات مركبة بني أبطاله، تبتعد 

عن اجلوانب األحادية املباشرة لتضرب جبذورها وفروعها يف اجتاهات متباينة، متضاربة 

هذا أن للشقيقتني تارخياً، أضف إىل . وختتلط فيها العوامل املزاجية، بتناقض املصاحل

تارة " الفالش باكا"علنياً وسرياً، تدركه خالل مجل حوار متناثرة تارة، وعن طريق 

ليلى فيما مضى متردت على أسرا الثرية اليت رفضت زواجها من حسام .. أخرى

فهربت معه تاركة قصرهم وأرضهم الزراعية باملنصورة لتعيش معه راضية بالكفاف 

بينما نعمت اليت كانت من أشد املعارضني القتران .. لثغر السكندريواجلنس يف ا

شقيقتها بـ حسام تتعرض لكوارث متوالية عقب إفالس أسرا ووفاة والديها مما 

دفعها إىل اإلحنراف خاصة بعد مصرع حبيبها أمام عينيها يف حادث طريق فأخذت 

 .لوكاندة الوردة احلمراءتنتقل بتعاسة من رجل آلخر يف ملهى الوردة احلمراء أو 

تكوين الشخصيات القوي منح املمثلني فرصة جيدة لألداء خصوصاً أن األدوار 
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إهلام شاهني، تستوعب ليلى متاماً املرأة اليت حتب : مت توزيعها على فنانني مناسبني متاماً

وتشفق على شقيقتها ويف ذات الوقت تريد أن ترضي زوجها وتنعكس يف نظراا حالة 

ياسر جالل، متوائم مع منوذج الرجل الذي ينطوي .. رية والتوجس اليت تنتاا مراراًاحل

داخله على طفل، طيب أحياناً غاضب دائماً، على استعداد لالنفجار بالغضب يف أي 

نادية اجلندي، هذه املرة يف أفضل حاالا بعد أن ختلصت إىل حد كبري من .. حلظة

 ختففها من األزياء الثمينة والقبعات اليت كان البد أن املغاالة يف تعبري الوجه، وعقب

 .تضعها على رأسها يف أفالم سابقة

علي بدرخان، مع مصوره املتميز، حمسن نصر، يتابع بدأب، ونشاط حركة 

املمثلني داخل الشقة راصداً، عمليات األخذ والعطاء فيما بينهم ولعل تنوع حجم 

 عادل منري، من األسباب اليت أدت إىل التحرر من اللقطات وتدفق املونتاج الذي قام به

 .شبح املسرحية

 صديق حسام أو على األقل حتب إعجابه ا حخيفق قلب نعمت حبب عبد الفتا

ويف واحد من أمجل مشاهد الفيلم يهم مبراقصتها، ولكن خلجله وتردده، يتراجع، 

 .ويرقص وحده رقصة خفيفة كاريكاتورية بالغة الرقة

اث، بصرامة، حنو اية تراجيدية فاجلانب اخلفي يف حياة نعمت تسري األحد

 بتاريخ نعمت السري حينكشف وبال تردد بدافع األمانة خيطر حسام صديقه عبد الفتا

وتدرك امللكة اآلفلة أن الضوء األخري يف النفق املظلم على وشك االنطفاء فيزداد حاهلا 

قلها، أدته نادية اجلندي مبهارة تكاد تدهوراً حىت أا يف موقف يعرب عن اضطراب ع

والحقاً ينطفئ الضوء متاماً عندما تندفع .. تستدرج كشاف النور اليافع إىل الفراش

 .فيما يشبه االنتحار مبمارسة اجلنس مع حسام لتهوي يف هاوية اجلنون

لكن الفيلم ينقصه أمر بالغ األمهية ويعاين من ضعف فين يف أحد عناصره 

 ينقصه هو تتبع حالة التشوش العقلي املتزايدة عند نعمت فما هي مظاهر ما.. اجلوهرية
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بغياب رصد هذه املسألة , اهلالوس ومقدمات اجلنون الذي سيطبق عليها يف النهاية

 .يصبح الرغبة عمالً ناقصاً

أما عن الضعف الذي يوهن من عصب الفيلم فيتمثل يف تلك الركاكة اليت تتسم 

ابتداء من اختيار ذلك الرجل الباهت املالمح، الذي أحبته ا مشاهد الفالش باك 

نعمت والتنفيذ السيئ ملصرعه حتت عجالت سيارة إىل التسرع واإلمهال يف تصوير 

لقاءات نعمت مع الزبائن يف الوردة احلمراء إىل ظهور احلبيب يف خيال نعمت متجسداً 

 .يف صورته باملرآة

 كما اهتم حباضرها جلاء الفيلم على لو أن علي بدرخان اهتم مباضي بطلبته

.. مستوى جيد واحد، بدالً من أن يغدو كما هو احلال اآلن يرتفع تارة لينخفض تارة 

 .لكن هكذا شاء

 األهـالـي
 ٦/٣/٢٠٠٢  

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 



١٦٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
 



١٧٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
 

 



١٧١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



١٧٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
  



١٧٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 علي بدرخان

  يف القاهرة٢٥/٤/١٩٤٦ ولد يف -

 واملمثلة سلوى عالم) وهو من أصل كردي(محد بدرخان  االبن الوحيد للمخرج أ-

 ١٩٦٧ خترج يف املعهد العايل للسينما قسم اإلخراج -

 ١٩٦٨ حصل على منحة تدريبية يف ستوديوهات سيين شيتا يف روما عام -

 إخراج أمحد ١٩٦٩" نادية" و١٩٦٦" سيد درويش" فيلماً منها ١٧ عمل مساعداً لإلخراج يف -
,  إخراج يوسف شاهني١٩٧٢" العصفور" و١٩٧١" الناس والنيل" و١٩٧٠" تياراالخ"و, بدرخان

 .١٩٧٠" الفالح الفصيح"كما عمل مساعداً مع شادي عبد السالم يف الفيلم الروائي القصري 

والثانية من السيدة هالة صالح , ومل ينجبا, ١٩٦٩ تزوج ثالث مرات األوىل من سعاد حسين عام -
 .وزوجته احلالية السيدة سايل عبد الرشيد سامل, ة أمحد ومعتصم باهللا وبدرخانلطفي أم أوالده الثالث

 . عمل كمنتج فين يف السينما والتلفزيون لألفالم والربامج واملسلسالت يف مصر والكويت-

 .٢٠٠٤ فاز جبائزة الدولة للتفوق يف الفنون عام -

 .اريخ األكراد متهيداً إلخراج فيلم عن ت٢٠٠٥ زار كردستان العراق عام -

 أفالمه التسجيلية •

 ١٩٧٦   املباراة الدولية- ١
  دقائق١٠ مباريات تنس دولية يف القاهرة

 ١٩٨١   جنود الرخاء- ٣
  دقيقة٢١ التنمية االقتصادية يف مصر

 ١٩٨٢   شاطئ النخيل- ٢
  دقيقة١٧ مدينة العريش وصمود أهلها أثناء االحتالل اإلسرائيلي

 ١٩٨٣   اخلروج من بريوت- ٤
 خروج منظمة التحرير من لبنان

 ١٩٨٤   عم عباس املخترع- ٥
  دقيقة ٢٠ ميكانيكي مصري بسيط ابتكر اختراعاً سرق منه فأصيب بالشلل
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 ١٩٨٥   هل هناك أحد- ٦
  دقيقة٢٢  مذحبة صابرا وشاتيال

 ١٩٨٩    حلم طفلة- ٧
  دقيقة١٤  معاناة أطفال فلسطني من خالل رسومهم

  الطويلةأفالمه الروائية •

 ١٩٧٣   احلب الذي كان-  ١
 ١٩٧٥    الكرنك-  ٢
 ١٩٧٧   شيلين وأشيلك-  ٣
 ١٩٧٨   شفيقة ومتويل-  ٤
 ١٩٨١    أهل القمة-  ٥
 ١٩٨٦    اجلوع-  ٦
 ١٩٩١   الراعي والنساء-  ٧
 ١٩٩٥   الرجل الثالث-  ٨
 ١٩٩٦    نزوة-  ٩
 ٢٠٠٢    الرغبة-١٠

 



١٧٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور من احلياة

 

 

 



١٧٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 



١٧٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 



١٧٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 



١٧٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
 



١٨٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 

 

 

 

 



١٨١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 



١٨٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 

 



١٨٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 

 



١٨٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 



١٨٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 

 

 

 



١٨٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
 


