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املهرجان القومى ال�صابع ع�صر لل�صينما امل�صرية 2013 

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

مهند�س/ حممد اأبو �صعدة

رئي�س املهرجان

د. �صمري �صيف

ت�صميم جرافيكى وغالف

اأحمد بالل

بورترية الغالف الأمامى

للفنان ح�صني ُجبيل

�صورة الغالف اخللفى

للفنان و�صام الدويك

بدايات

فى اأحد اأيام اأكتوبر 1963 توجه �صاب نحيل مل يتجاوز ال�صابعة ع�صرة من عمره نحو مبنى وزارة اخلزانه _ وهى 

وزارة املالية  فيما بعد_ كي يت�صلم عمله كموظف » ُزُهرات » على حد تعبري عمنا يحيي حقي، يعمل مبكافاآة �صهرية 

لأنه ل يزال طالبًا فى ال�صنه الثانية بكلية الآداب جامعة عني �صم�س .. كان �صعيدًا وهو الوافد من قرية » ميت مو�صى 

» التابعه ملحافظة املنوفية، ذلك اأن العمل بعائده املايل �صيوفر الإ�صتغناء عن اإ�صت�صافة الأقارب له و�صيجعله معتمدًا 

�صيدات م�صر  الثانوية ومثل كل  درا�صته  ال�صاب وقتها فى فى منت�صف  والده رحل مبكرًا وكان  اأن  نف�صه خا�صة  على 

البناءات تولت الأم تدبري معي�صة ولديها »على« و«�صيد« من عائد قطعة اأر�س �صغرية وحمل بقالة متوا�صع وكان حلمها 

اأن يتخرجا من اجلامعة .

لحظ على اأبو �صادي بنوع من التقدير اأن من بني املوظفني القدامى ن�صبيًا املت�صابهون جوهريًا واحد يختلف   

باللغة الإجنليزية ي�صع نظارة على عينيه ل يتوقف عن  اأكرث غالبًا  اأو  متامًا يكاد يكون الوحيد الذي يحمل كتابًا 

القراءة ول عن اإنتقاد الآخرين وبالتحديد رئا�صاتة الدائم الإ�صطدام معهم، كان هذا الرجل الذي يكرب على باأكرث 

من ع�صر �صنوات هو الناقد فتحي فرج .

بدورة لفت على اأبو �صادي نظر فتحي فرج فال�صاب الوافد يع�صق ال�صعر والق�صه قراءة وممار�صة كما يتابع   

اأفالم ال�صينما فى دور العر�س املتوفره ب�صخاء فى منطقة �صكنه بال�صيدة زينب مثل ) �صينما �صتار ، الهالل ، الأهلى، 

تنه�س  اأن  املحتم  من  يكن  اإن مل  املنطقي  من  وكان  �صيفيه  والأخرى  �صتوية  اأحداهما  �صالتني  وبع�صها ميلك  ال�صرق( 

عالقة �صداقة �صتتوطد مع الأيام بني على اأبو �صادي وفتحي فرج .

دخل على اأبو �صادى عامل املثقفني ، ع�صاق ال�صينما من بوابة فتحي فرج املرموق ، الع�صو النا�صط فى التجمعات   

اأثناء رئا�صته مل�صلحة الفنون فى منت�صف  اأ�ص�صها يحيي حقي  ال�صينمائية وفى مقدمتها » ندوه الفيلم املختار » التى 
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اخلم�صينات قبل اإن�صاء وزارة الثقافة واإ�صتطاع اإر�صاء تقاليد تكاد تكون جديدة فى م�صاهد الأفالم فقبل عر�س الفيلم 

يقوم اأحد املخت�صني باحلديث عن مبدعي الفيلم مع معلومات عنه وبعد العر�س جتري مناق�صة اجلوانب الإيجابية 

وال�صلبية للعمل بالإ�صافة لتوزيع ن�صرة تلخ�س مناق�صات ندوة الأ�صبوع ال�صابق ومالحظات نقدية عن الفيلم املعرو�س 

واإعالن عن الفيلم القادم و�صتنتقل هذه التقاليد جوهريًا فى التجمعات ال�صينمائية مثل » جمعية الفيلم » نادي �صينما 

القاهرة » جمعية نقاد ال�صينما امل�صريني » نوادى ال�صينما بق�صور الثقافة .

الأهم » ب�صريًا » اأن ندوة ثقافة املختار اإ�صتقطبت جمموعة من �صباب تلك الفرتة ع�صاق الفن ال�صابع �صيغدو   

لهم دورًا كبريًا فى دعم ال�صينما ثقافيا واإبداعيًا منهم على �صبيل املثال ل احل�صر اأحمد را�صد ، ها�صم النحا�س ، اأحمد 

احل�صري ، يعقوب وهبي ، وكان يح�صرها العديد من كبار املخرجني �صالح اأبو �صيف وكمال ال�صيخ .

على  تعتمد  اأن  ال�صينما  جمال  فى  النقدية  الكتابات  كادت  ال�صتينات  اأواخر  اإىل  اخلم�صينات  منت�صف  من   

اأ�صحاب اقالم من غري املتخ�ص�صني اأدباء ، حمللني �صيا�صيني ، �صعراء ، نقاد اأدب : اأحمد بهاء الدين ، �صالح عبد ال�صبور 

، اأحمد حمرو�س ، لطفي اخلويل ، ر�صدي �صالح ، رجاء النقا�س ، يحيي حقي ، هوؤلء وغريهم من املمكن اإعتبارهم من 

الروافد التى اأمدت نهر النقد ال�صينمائي ال�صحيح بقدر غري قليل من العطاء، �صحيح اإ�صتمر ح�صن اإمام عمر فى مقالته 

التى يغلب عليها الإهتمام بالنجوم من ناحيه وتاريخ وذكريات ال�صينما من ناحية ثانية واإىل جانب الناقد الكبري �صعد 

الدين توفيق املتابع الدءوب لالأفالم امل�صرية و�صاحب كتابي » ق�صة ال�صينما فى م�صر » 1968 » »وفنان ال�صعب �صالح 

اأبو �صيف« 1969 ثمة �صبحي �صفيق املثقف ثقافة �صاملة وعميقة العارف بالتيارات اجلديدة فى ال�صينمات الأجنبية 

تاأ�ص�صت  اإذاعية  حمطة  وهى  الثقايف  الربنامج  اأ�صبح  الذي  الثاين  الربنامج  اإىل  الأخبار  جريدة  فى  كتاباته  اإمتدت 

الت�صجيلي  باإمتياز �صعد ندمي املخرج  ن�صر مقالت نقدية كتبها  امل�صاء على  1957 وداأبت جريده  برئا�صة �صعد لبيب 

ويو�صف كامل املخرج امل�صرحي ولحقًا حني اأ�صرف الكاتب عبد الفتاح اجلمل على ال�صفحات الثقافية فى امل�صاء فتح 

اأبواب الن�صر اأمام حممد عبد اهلل ال�صفقي وفوزي �صليمان و�صامي ال�صالمونى، فى 1964 عني �صمري فريد فى جريدة 

�صافية  درا�صات  اأي�صًا  ن�صرت  التى  التقدمى  الطابع  ذات  الكاتب  جملة  فى  يكتب  دروي�س  م�صطفى  وبداأ  اجلمهورية 

ن�صطة وقوية وفعاله  �صهدت مقدمات واعده حلركة نقدية  الفرتة  اأن هذه  القول  املمكن  اإجماًل من  النقا�س  لوحيد 

وهى ال�صنوات التى دخل على اأبو �صادي فى بوتقتها مع فتحي فرج، اإت�صعت الآفاق اأمام على اأبو �صادي ، ثقافيا واإن�صانيًا 

فم�صاهدة الأفالم مل تعد قا�صرة على دور عر�س ال�صيدة زينب ولكن اإمتدت اإىل �صينمات و�صط البلد ) مرتو ، ق�صر 

النيل ، كايرو ، ريفويل ، اأوديون ( ف�صاًل عن املتابعه فى املراكز الثقافية الأجنبية ) الت�صيكي ، ال�صوفييتي وغريهما ( 

والأهم اللقاءات مع ع�صاق ال�صينما من خمرجني لكتاب �صيناريو لنقاد معظمهم من ال�صباب الباحثني عن فر�س العمل 

والإبداع وقد وقر فى �صمريهم اأن جتمعهم وتكتلهم من املمكن اأن يغدو قوة �صغط تنتزع �صيئًا من حقوقهم فى موؤ�ص�صات 

الدولة ال�صينمائية ممثلة فى القطاع العام وعلى مقهى » فينك�س » ثم مركز ال�صور املرئية تعرف على �صناع ال�صينما 

والثقافة امل�صتقبليني ) �صمري فريد ، راأفت امليهي ، فوؤاد التهامي ، حممد را�صي ، مدكور ثابت ، اأحمد راأفت بهجت ، على 

عبد اخلالق ، عادل منري ، �صامي املعداوي ، �صامي ال�صالموين ، غالب �صعث ، اأحمد متويل ، فايز غايل ( عقب حرب 67 

عمت حالة من الغ�صب وفورة الدارة والرغبة احلادة فى التغيري عند �صباب ال�صينمائيني، تكثفت اللقاءات وتبلورت 

الأفكار وجاء نتائجها متج�صده فى جماعة » ال�صينما اجلديدة » التى اأ�صهرت عام 1969 هادفة اإىل خلق �صينما جديدة 

» قادرة على التعبري عن واقعنا املعا�صر عن طريق اإنتاج اأفالم ون�صر الثقافة ال�صينمائية وفى عام 1972 جاء اإ�صهار 

النقد  فى  منهجية  اإجتاهات  بلورة  اأجل  من  النقاد  جهود  توحيد  اإىل  ترمي  التى   « امل�صريني  ال�صينما  نقاد  جمعية   «

ال�صينمائي و�صوًل اإىل خلق وعي �صينمائي متطور لدى املتفرج » وفى ذات العام اأعلن عن تكوين » جماعة ال�صينمائيني 

الت�صجيليني« التى تهدف اإىل قيام حركة واعية لل�صينما الت�صجيلية ت�صاهم فى خلق ثقافة وطنية منفتحة على كل ما 

هو اأ�صيل واإن�صاين وتقدمي واإن ترتبط بال�صينما الثورية فى العامل وبخا�صة بلدان العامل الثالث .

مل تكن الأوا�صر الفكرية بني هذه اجلمعيات الثالث متوافقة ومتناغمة فح�صب، بل اإنخرط عدد من مثقفيها فى اأكرث 

من جمعية �صمري فريد فى جمعيتي ) ال�صينما اجلديدة والنقاد ( كذلك احلال بالن�صبة لفتحي فرج وعلى اأبو �صادى 

اأع�صاء هذه اجلمعيات من ال�صباب طبعًا فيما عدا رئي�س جمعية النقاد املثقف الكبري الذي مار�س  واآخرين.. معظم 

النقد اإىل جانب الإخراج اأحمد كامل مر�صي ورئي�س الت�صجيليني العا�صق لل�صينما الت�صجيلية، �صالح التهامي ، ها�صم 

النحا�س ، نبيهة لطفي ( .

قامت هذه اجلمعيات اإما كل منهم منفرده اأو مب�صاركة اأخرى بدور كبري وفاعل فى تنمية الثقافة ال�صينمائية   

والتعريف بالتيارات اجلديدة فى �صينمات العامل واإثارة مناق�صات وق�صايا على قدر كبري من الأهمية ولأن هذه الفرتة 

ال�صابقة والالحقة حلرب 67 اإت�صمت بطابعها ال�صيا�صي القلق خا�صة فى �صنوات الإ�صتعداد لت�صفية احل�صاب مع العدو 

فاإن ال�صيا�صة اأ�صبحت من حياة النا�س اليومية والإهتمام الرئي�س للمثقفني ال�صينمائيني .

على اأبو �صادي اإنتهى من درا�صتة اجلامعية عام 1966 وجاء تثبيته فى وزارة املالية فورًا طبقًا للقوانني املنحازه للعمال 
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والفالحني واملوظفني فى الدولة ولأن اأبو �صادى بطبيعته من النوع امللتزم الذي يحرتم العمل ويحبه يوؤدى املطلوب منه 

بدقة واإح�صا�س مرتفع بامل�صئولية فاإنه غدا حمبوبًا وحمرتمًا �صواء فى وزارة املالية اأو وزارة الثقافة فيما بعد ولحقًا 

بعد ما يقرب من الثالثه عقود �صي�صند له منا�صب رفيعه من بينها رئي�س املركز القومي لل�صينما، الأمني العام للمجل�س 

الأعلى للثقافة، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العام لق�صور الثقافة ورئي�س الرقابة على امل�صنفات القيمة وهى الوظيفة 

التى عر�صته لعوا�صف عنيفه .

من ناحية ثانية وهى الأهم فى تقديري اأنه بحكم خربته املالية والثقافية اأ�صبح اأمينًا ل�صندوق جماعة   

عدة  وهى  الغا�صبني  جملة  فى  ق�صرية  بتعليقات  الكتابه  وبداأ  امل�صريني  ال�صينما  نقاد  جمعية  ثم  اجلديدة  ال�صينما 

�صفحات خ�ص�صها رجاء النقا�س لل�صباب حني كان رئي�صًا لتحرير جملة الكواكب فى اأواخر ال�صتينات ثم اأخذ اأبو �صادي 

يكتب مقالت مطولة فى ن�صرة نادي �صينما القاهرة ثم اإىل دوريات اأخرى .

جيل على اأبو �صادي �صبقة من بعدة اأعوام اأو من اأتى بعده ب�صنوات وجد نف�صه فى اأتون معركة الوطن �صد   

امل�صري  لل�صعب  اليومي  الزاد  وهى   1967 حرب  منذ  القتال  اأخبار  واأ�صبحت  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اإ�صرائيل 

التناغم والتفاهم بني اجلماهري من ناحية  اإىل ذلك  الإ�صارة  النا�صر هنا جتدر  امل�صري بقيادة جمال عبد  والنظام 

1952 تنحاز بو�صوح اإىل الطبقات العاملة وفى �صابقة مل حتدث من  والقيادة من ناحية ثانيه فالأخرية منذ ثورة 

قبل اأو من بعد اأ�صدرت الدولة قانونًا باأحقية جميع خريجي اجلامعات بالتعيني فى احلكومه والقطاع العام ف�صاًل عن 

اإتاحة فر�صه العمل اأمام اجلميع فى الآف امل�صانع اجلديدة ناهيك عن م�صروع ال�صد العايل الذي اإ�صتلزم اإقامته ت�صغيل 

مئات الألآف من الأيدى العاملة مل يكن فى م�صر م�صكلة بطالة ... فهل ت�صدق؟

لقيمها  وفيًا  بف�صلها وفى حمايتها وظل  تعلم وعمل وتثقف وكتب  باإمتياز  املرحلة  اإبن هذه  �صادى  اأبو  على   

خا�صة بعد اأن بداأت بو�صله النظام تتغري مع الن�صف الثاين من حكم اأنور ال�صادات بل من املمكن القول اأن اأيديولوجية 

على اأبو �صادي تبلورت واأ�صبحت اأكرث حتديدًا مع التوجهات اجلديدة لنظام يندفع فكريًا وعمليًا �صد احلقبة النا�صرية 

وكلما اأوغل البع�س فى هجاء اخلم�صينات وال�صتينات  اإزداد اأبو �صادي اإميانًا ومت�صكًا بالقيم النا�صرية .

لي�صت م�صادفة اأن يحمل كتب اأبو �صادى عنوان » ال�صينما وال�صيا�صة » فالعنوان هنا يعرب بدقة عن الإهتمام   

فى  املن�صورة  املقالت  من  الرغم  وعلى  تانية  ناحية  من  بتحولته  ال�صيا�صة  وعامل  ناحية  من  ال�صينما  بفن  املزدوج 

الكتاب مت كتابتها على فرتات اإ�صتغرقت عدة �صنوات فاإنها تكون فيما بينهما روؤية مكتمله ملوقف التيارات ال�صينمائية 

من ق�صايا الوطن وموقف الأنظمة املتالحقة امللكية وعبد النا�صر وال�صادات من الفن ال�صابع .

الكتاب ي�صتمل على خم�صة ف�صول ذات عناوين لها طابع تاريخي ولكنها تثري ق�صايا اأو�صع واأعمق من البعد التاريخي 

وهذا ما قد يتبدى بو�صوح فى تفا�صيل كل ف�صل.

حتت عنوان » ال�صينما وثورة يوليو » تتواىل ثالثة مقالت تتعر�س لأفالم نقد الثورة من التلميح اإىل الت�صريح   

ومن النقد اإىل التجريح وبعد رحيل عبد النا�صر �صينما التزوير والت�صهري و�صينما احلنني اإىل ما قبل 1952 البا�صوات 

فى ق�صوة التكيل اإىل قوة التبجيل وتت�صم هذه املقالت ين�صج �صيا�صي واأيدولوجية وا�صحة تنتمي ملبادىء واأفكار ثورة 

يوليو التى يج�صدها جمال عبد النا�صر لكن رمبا يجد املرء قدرًا غري قليل من الق�صوه �صد ال�صينما امل�صرية عمومًا التى 

ي�صفها على اأبو �صادي اإجماًل باأنها متار�س دورها فى تغييب الواقع وتزييف الوعي وهى تقييمات �صادت بيننا خالل 

اأفالمنا  ال�صيا�صية على نحو مل يجعلنا نرى جماًل فى  اإنغما�صئا فى الإهتمامات  اآثار  ال�صتينات وال�صبعينات كاأثر من 

الإ�صتعرا�صية والغنائية والكوميدية وهو الأمر الذي تداركه على اأبو �صادى لحقًا حني اأعاد تقييم اإجتاهات ال�صينما 

امل�صرية فى كتابة التعليمي اجلميل برحابه اأفقه الذي يحمل ذات العنوان .

يتعر�س ناقدنا بقدر ما من التف�صيل اإىل ثالثة اأفالم اإجرتاأت على الإقرتاب من النظام ال�صيا�صي اإّبان حكم   

» وبرغم  ال�صيخ  لكمال   « » ومريامار  » حل�صني كمال  �صىء من اخلوف   « �صيف  اأبو  ل�صالح   «  68 الق�صية   « النا�صر  عبد 

اإنتقاداته الفنيه ال�صحيحه جلوانب من هذه الأفالم فاإن موقفة من �صىء من اخلوف يحتاج ملراجعة خا�صة اأنه ل يخلو 

من تناق�س فبينما يقول اأن الفيلم ل ي�صري عمدًا وخوفًا اإىل مكان القرية اأو زمان الأحداث اإّل اأننا اأمام جتربة اإن�صانية 

ميكن اإن تتحقق فى اأى زمان واأى مكان اإل اأن ذلك الهلع الذي مل يكن له ما يربره فى عام 1969 افقد الفيلم اأ�صالته 

و�صدقه بعدم اإنتمائه اإىل جتربة حمدده فى الزمان واملكان .

مغبة  بجالء  يبني  املتميز  املهم  العمل  ذلك  على  املاآخذ  فاإن  الفيلم  �صناع  على  ناقدنا  غ�صب  جام  عن  بعيدًا   

النظره ال�صيقة بعوينات » الأيدولوجية » اأو التماهي فى �صخ�س الزعيم، اأن �صئت الدقة، فال �صك اأن من مزايا  » �صىء 

اأجواء متحرره من الزمان واملكان واإل ملا كانت عبارة » جواز عرتي�س من فوؤادة باطل » من  من اخلوف » حتليقه فى 

م�صادر الهامات الثورتني امل�صريتني فى جمال �صياغة ال�صعارات بعد اأكرث من ن�صف قرن من عر�صه .

حتت عنوان » ثورة يوليو وال�صينما » 1952 – 1970 » تتواىل اأربعه مقالت » ع�صرة اأعوام قبل القطاع العام   

» جتربة القطاع العام » القطاع اخلا�س والقطاع العام » ماذا يبقى من القطاع العام ولعل هذا الف�صل املكتوب بنزاهة 
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واإن�صاف ل يكون من اأهم ف�صول الكتاب وح�صب بل وجهة النظر الثاقبة ، املو�صوعية فى ق�صية القطاع العام ال�صينمائي 

قد ل تتاأتي اإّل لناقد وباحث من طراز على اأبو �صادي يعتمد على ذائقة فنيه �صليمة من ناحية واإح�صائيات واأرقام 

دقيقة من ناحية ثانية وبال�صرورة تاأتى النتائج والتقييمات �صحيحة تعيد الإعتبار للقطاع العام املفرتى عليه والذي 

ال�صينما  كال�صيكيات  من  اأ�صبحت  الأفالم  من  جمموعه  وحقق  جديدًا  خمرجًا  وع�صرين  ل�صتة  عمل  فر�صه  اأول  اأتاح 

امل�صرية مثل »املومياء« ل�صادى عبد ال�صالم » والأر�س » ليو�صف �صاهني » احلرام » لهرني بركات » البو�صطجي » حل�صني 

كمال هذا علي �صبيل املثال ل احل�صر وبرغم اأن الدرا�صة مل ت�صر اإىل اأن تفكيك وبيع القطاع العام لل�صينما كان مقدمة 

ملا �صمى اخل�صخ�صة املميته فى بقية املجالت الإنتاجية فاإن على اأبو �صادى ومعه احلق ي�صل فى النهاية اإىل تقييم 

دقيق ووا�صح موؤداه اأن القطاع العام قدم فى ع�صر �صنوات ما عجز القطاع اخلا�س عن تقدمية فى ثالثني عامًا واأنه 

بعد ع�صرين عامًا من توقفه قبل تاريخ كتابة الدرا�صة عام 1992 غطت اإيرادته كل ما اأنفق عليه من م�صروفات، بل 

وجتاوزت اأرباحه جممل ما �صمى بخ�صائر القطاع العام وبقيت بعد كل هذا بنيته الإقت�صاية كامله من الأ�صتوديوهات 

و�صرائط فيلميه ل تزال ملكيتها للدولة �صواء فى وزارة الثقافة اأو قطاع الأعمال اأيا كان من ميلكها الآن فاإنها ل تزال 

تعر�س فى قنوات التلفزيونية وتدر اأموال .

فى الف�صل الثالث يتعر�س الكتاب لل�صينما وحرب اأكتوبر ويت�صمن ثالث مقالت تدل عناوينها على اإجتاهاتها   

» حرب جميدة واأفالم بليدة » فى ال�صينما الت�صجيلية لآىلء قليلة واأ�صداف كثرية » الب�صطاء يدفعون الثمن مرتني«.

بالتف�صيل وفى العمق تاأتى قراءة على اأبو �صادى لأفالم » الوفاء العظيم » حللمى رفلة »بدور » لنادر جالل » الر�صا�صة 

ل تزال فى جيبي » حل�صام الدين م�صطفى وهى اأفالم املوجة الأوىل التى جاءت على عجل،  ي�صفها الناقد » باللجاجة 

» »والفجاجة » »والإفتعال » وهى م�صطلحات تتكرر كثريًا فى كتاباته كانت تقييمات على اأبو �صادى لهذه املوجه والتى 

تليها تتمتع بقدر كبري من املو�صوعيه ودقة الأحكام فاإنه اأحيانًا وهى قليلة على اأى حال يقع فى قب�صة التعميم املخل 

فعندما يتحدث عن الآمال فى اأن غبار املعارك ودم ال�صهداء �صوف ينعك�س فى اأعمال تعرب عن حلظات املجد وال�صرف 

ما هو عظيم فى  اإبتذال وت�صويه كل  تاريخها عن  ملرة واحده فى  ولو  �صوف تتخلى  امل�صرية  ال�صينما  واأن  والكربياء 

حياتنا« الن�صف الأول فى العبارة �صحيح متامًا اأما الن�صف التاين املتعلق بتعمد فننا ال�صابع اأن ي�صوه كل ماهو عظيم 

فى حياتنا فاإنه يدخل فى باب املبالغه والإجحاف .

من  خلت  القتال  ميادين  اأن  ذلك  احلرب  عقب  كلها  حتققت  التى  الت�صجيلية  الأفالم  على  طائر  نظره  بعد   

الكامريات اأثناء اإندلع املعارك وبالتايل �صاعت فر�صة توثيق ما جري واأ�صبح على املخرجيني الت�صجيليني البحث عن 

مو�صوعات تتعلق باحلرب من دون الإعتماد على اأ�صرطة وثائقية، وبينما اإنزلقت بع�س الأفالم فيما ي�صمية الناقد » 

النوعية الدعائية » ي�صيد باأفالم جديرة بالتحية نظرًا ل�صدقها واإميانها بقدرة الإن�صان امل�صري على ال�صرب، وال�صمود، 

والبقاء، والن�صر مثل » جيو�س ال�صم�س« ل�صادي عبد ال�صالم » م�صافر اإىل ال�صمال م�صافر اإىل اجلنوب » ل�صمري عوف » 

�صائد الدبابات« خلريي ب�صارة و»اأبطال من م�صر« لأحمد را�صد.

عن اأفالم �صواق الأتوبي�س لعاطف الطيب » بيت القا�صي لأحمد ال�صبعاوي – املواطن م�صري ل�صالح اأبو �صيف   

– زمن حامت زهران ملحمد النجار » يحلل اأبو �صادي ظاهرة الب�صطاء الذين يدفعون الثمن مرتني مرة باحلرب والثانيه 
بال�صلم، فى كل فيلم من هذه الأفالم ثمة �صخ�صية راهنت بحياتها من اأجل الن�صر لكنها وجدت نف�صها من�صية تعي�صة 

بعد اأن اآلت املكا�صب اإىل من مل يدافع عن الوطن ول يفوت الناقد اأن يحددهم بو�صوح غيالن الإنفتاح اأباطرة ع�صر 

ال�صم�صرة الطبقة الطفيلية التى ت�صخمت ثرواتها وتوح�صت قدراتها .

اأبو �صادى تتجلي فى الف�صل الرابع بدللت  ال�صيا�صة هى القلب الناب�س باحل�صور الدائم فى كتابات على   

عناوين مقالته » �صورة الإرهاب: ق�صور فى الوعي وخلط الأوراق » الإرهابي: روؤية اإن�صانية حلالة  اإرهابية » ظاهرة 

التطرف واآثارها على ال�صينما امل�صرية » ال�صينما » واإنتفا�صه 1977 » معاجلات خجولة ملو�صوع جرىء » اأفالم املخابرات 

واجلا�صو�صية من حب الوطن اإىل كراهية الثورة » .

جدير بالذكر اأن املنظور ال�صيا�صي ميد الناقد بقدرة هائلة على تف�صري املواقف �صواء فى الأفالم اأو املوقف   

منها على نحو ينفذ لبواطن الأمور ويلقي �صوءًا �صاطعًا على اجلوانب اخلفيه املعتمه واآية ذلك تف�صري موقف ال�صادات 

من فيلم » مريامار » فى املقالة الواردة بالف�صل اخلام�س املعنون بكلمة » اأفالم وزوابع »... ناقدنا �صاحب الذاكرة القوية 

يعود للعام 1969، اأيام كان ال�صادات رئي�صًا ملجل�س الأمة وفو�صته رئا�صة اجلمهورية مل�صاهدة » مريامار » لكمال ال�صيخ 

اإ�صت�صعر  » حيث  العربي  » الإحتاد الإ�صرتاكي  ال�صيا�صي  التنظيم  املت�صددة فى  الرقابة والعنا�صر  ال�صراع بني  حل�صم 

اأحداث الفيلم وحوارة ال�صاخن نوعًا من الهجوم احلاد على النظام القائم حينذاك خا�صة من  اأع�صاء التنظيم فى 

خالل تعليقات » طلبه مرزوق »باأداء يو�صف وهبى احلاقد على الثورة ال�صاخر من القرارات الإ�صرتاكية واأ�صلوب فر�س 

احلرا�صة والكاره لالإحتاد الإ�صرتاكى وتنظيماته املختلفة .

والإحتاد  الثورة  تهاجم  التى  العبارات  لتلك  اجلميل  الوقع  يدرك  اأحد  يكن  مل  �صادي  اأبو  يقول  باأريحية   
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مرزوق  » طلبة  ل�صخ�صية  الطاغي  يو�صف وهبي بح�صوره  باأداء  �صعادته  ومقدار  ال�صادات  اأنور  نف�س  الإ�صرتاكي على 

» وجناح يو�صف �صعبان فى دور » �صرحان » وجت�صيدة للنموذج امل�صوه لوجه الثورة ومدى فرحة ال�صادات » الغامرة – 

امل�صترته » والتى ت�صل اإىل حد ال�صماتة ب�صبب حالة الغ�صب والهياج التى اإنتابت اأع�صاء اللجنة امل�صكلة من العنا�صر 

القيادية فى التنظيم ال�صيا�صي ومنهم �صياء الدين داوود الذي مل ي�صتطيع ومن معه البت فى اأمر عر�س الفيلم .

وافق ال�صادات على عر�س الفيلم وهذا ح�صب تقييم ناقدنا يكون الرئي�س القادم قد بارك الردة مبكرًا ان قبل جلو�صه 

على د�صت احلكم اإنه تف�صري منطقي اأكدته الأيام .

فى قائمة كتبه رمبا يعد » كال�صيكيات ال�صينما العربية » الأهم وذلك اأن اإختياراته لالأفالم التى راأى فيها ما   

ي�صتحق لل�صمود فى وجه الزمن تعرب بدقه عن مزاجه وميوله وهى اأعمال وجد فيها اإجنازًا فنيًا وقيمًا فكرية تتجاوب 

مع وجدانه وعقله، يت�صمن الكتاب 27 مقالة عن 27 فيلمًا معظمها من ال�صينما امل�صرية فيما عدا �صتة اأو �صبعة اأفالم 

من بالد عربية هى بالتحديد وقائع �صنوات اجلمر للجزائري حممد الأخ�صر حامينا » كفر قا�صم » للبناين برهان 

علوية » الأ�صوار » حممد �صكري جميل » عمر املختار » لل�صوري م�صطفى العقاد » حالق درب الفقراء » للمغربي حممد 

الركاب اأحالم  مدينة لل�صوري حممد مل�س ريح ال�صد للتون�صي نوري بو زيد ف�صاًل عن » املخدوعون » الفل�صطيني الق�صية 

ال�صوري الإنتاج للم�صري توفيق �صالح املخرج الوحيد الذي اأفرد له اأبو �صادي اإىل جانب هذا العمل فيلمني اآخرين هما 

درب املهابيل » �صراع الأبطال ».

حتت عنوان درب املهابيل منوذج رفيع لل�صينما الواقعية العربية كتب اأبو �صادى حتلياًل وتقييما للفيلم يك�صف   

باأبعادها  الإجتماعية  للعالقات  املبدع  روؤية  نفاذ  مدى  يبحث  للواقعية  مفهوم  على  املعتمد  الناقد  اأ�صلوب  بو�صوح 

الإعتبار  فى  الو�صع  مع  اأفعالها  وردود  الب�صرية  النماذج  ت�صرف  م�صداقية  مدي  عن  ف�صاًل  وال�صيا�صية  الإقت�صادية 

اأى حد  واإىل  واقعه  املبدع  يرى  �صوؤال كيف  اأن يجيب على  الناقد  اأخرى يحاول  بعبارة  والثقايف،  النف�صاين  تكوينها 

اإ�صتطاع اأن ي�صرب غوره ومدى توفيقه فنيًا فيما ي�صعى له واأبو �صادى فى هذا ي�صع الفيلم فى عدة �صياقات منها املكونات 

التى �صاغت العمل فنيًا وفكريًا هنا فى » درب املهابيل » ثمة ثالثة مكونات جنيب حمفوظ كاتب الق�صه، عبد احلميد 

جوده ال�صحار كاتب احلوار واملنتج فى ذات الوقت وتوفيق �صالح خمرج العمل وكاتب ال�صيناريو اأي�صًا .

اإكت�صبها فى العمل  التى  ال�صينمائية  الناقد بتقدير رفيع اإىل جنيب حمفوظ �صاحب اخلربة  اأن ي�صري  بعد   

مع �صالح اأبو �صيف يتوقف عند العالقة امللتب�صة بني ال�صحاروتوفيق وهى العالقة املتوترة التى لتخلو من اإحرتام 

فالروائي ال�صحار فى مذكراته ي�صكو مر ال�صكوى من ق�صوة توفيق الذي داأب على �صطب مقاطع طويلة من احلوارات 

بالقلم الحمر من دون تردد بينما يتحدث توفيق عن اإنزعاجه من ذلك احلوار املن�صوج على منوال الأفالم امل�صرية 

و�صيناريو  جادة  ملعاجلة  مو�صوعه  بحكم   « املهابيل  درب   « يحتاج  بينما  والغراميات  والنكت  الإفيهات  نحو  بجنوجه 

�صارم.

يف�صر اأبو �صادي هذا اخلالف مو�صوعيًا، يرجعة اإىل ثقافة كل منهما وطموحه، ال�صحار ، اإبن ال�صينما امل�صرية   

للتيارات  امل�صتوعب  توفيق  بينما  املرحه  اخلفيفة  بامل�صاهد  واملهتمه  الكوميديا  اإىل  الأميل  اجلاهزه  القوالب  ذات 

اأفالمًا على  اأن يحقق  الإيطالية يريد  الواقعيه  اإبان درا�صته فى فرن�صا وبالذات  التى عاي�صها  ال�صينمائية احلديثة 

عك�س اإجتاه ال�صينما امل�صرية ال�صائده واأن ينفذ بروؤيتة اإىل عمق الواقع امل�صري وبالتايل كان اخلالف بينه وال�صّحار 

حتميًا فاز فيه املخرج الوافد لقوة اإرادته من ناحية ولرحابة �صدر املنتج كاتب احلوار عبد احلميد جوده ال�صحار من 

ناحية اأخرى .

ل يتحدث على اأبو �صادى عن درب املهابيل كمفرده لي�صت لها �صوابق ولكن وهو العارف بتاريخ ال�صينما امل�صرية   

ي�صعه فى �صياق اأفالم مهدت له على نحوما حققها من قبل كمال �صليم و�صالح اأبو �صيف بل يعترب درب املهابيل اإ�صتكماًل 

ي�صتخدم  قّلما  ناقدنا  اأن  بالذكر  جدير  ال�صوداء  ال�صوق  رائعته  فى  التلم�صانى  كامل  قدمها  التى  النا�صجة  للتجربة 

كلمات التقدير الرفيع وبالتايل ندرك مدى اإفتتانه » بال�صوق ال�صوداء » الذي �صيفرد له قراءه ثمينه بذات الكتاب.

فى م�صاهدته للفيلم يقراأ اأبو �صادى برهافة ظالل امل�صور عبد العزيز فهمي وطريقة اأداء ح�صن البارودي   

الأحداث  ويتابع  الفيلم  ل�صخ�صيات  النف�صية  الأبعاد  عن  التعبري  وكيفية  وامل�صهد  اللقطة  داخل  املمثلني  وحركة 

اإطار درب يبدو �صكانه على قدر كبري من الطيبة و�صريعًا مع ورقة اليان�صيب  والوقائع را�صدًا مظهرها اخلارجي فى 

الرابحه يتحول الأهايل اإىل وحو�س �صر�صة كل منهم يريد الإ�صتحواذ على الورقه الرابحة وتندلع بينهم �صراعات 

دامية توؤدي ملقتل واحد واإ�صابة اآخر ومداهمة ال�صرطة للمكان بل و�صياع الورقة التى تلتهمها عنزة الرجل الأبله 

هنا ي�صع الناقد خطًا فا�صاًل بني الفيلم وما �صبقة من اأفالم فاإذا كانت الرثوه املفاجئة التى تلقي بها ال�صماء هى احلل 

املهابيل بجراأة يتخذ موقفًا معاك�صًا وثوريًا فالرثوة  ال�صائدة فاإن درب  التجارية  ال�صينما  الأمثل مل�صكالت �صخ�صيات 

التى جاءت ب�صكل مفاجىء من دون تعب اأوكد اأو عمل تذهب اأي�صًا ب�صكل مفاجىء .

املتابع لكتابات على اأبو �صادي فى هذه ال�صطور وغريها يتبني بو�صوح اأن اأيدولوجيته تنتمى اإىل الإ�صرتاكية   
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على  باحلياة  يتقدم  اأن  الإن�صان  ي�صتطيع  طريقه  عن  رفيعه  اإن�صانية  قيمة  العمل  يرى  فهو  الوا�صع  الرحب  مبعناها 

العداله كقيمة ل  وتاأتى  بالعمل  اإل  يعي�صا على نحو كرمي  اأن  الفرد  اأو  للمجتمع  العام واخلا�س فال ميكن  امل�صتويني 

لل�صينما  احلقيقة  البداية   « ال�صوداء  ال�صوق   « عن  مقالته  فى  تتجلي  واإجتماعية  اأخالقية  م�صاألة  وهى  بها  ي�صتهان 

الواقعية .

التلم�صاين فى �صياقات تبني بو�صوح تكوينه  للفيلم بو�صع خمرجة كامل  اأبو �صادى مراجعته  كعادته يبداأ   

واملناخ الثقايف الذي حقق اأثناءه ف�صاًل عن الو�صع ال�صيا�صي والإقت�صادي كامل التلم�صاين الفنان الت�صكيلي اأ�صاًل اأحد 

فر�صان جماعة الفن واحلرية الي�صاري النزعه عاي�س متاعب ال�صعب امل�صري اإبان دوامه احلرب العاملية الثانية حيث 

بدت البالد كما لو اأنها فى جماعه حتى اأن موؤرخنا الكبري / عبد الرحمن الرافعي ي�صف احلال بقوله �صار النا�س فى 

بع�س اأحياء القاهرة يهجمون على املخابز ويتخطفون الرغيف من حامليه فى ال�صوارع والطرقات .

فى ال�صياق ال�صينمائي يلفت اأبو �صادي النظر اإىل اإختالف حارة التلم�صاين عن احلارة الوحيده التى ظهرت من   

قبل فى » العزمية » لكمال �صليم وهو اإختالف ن�صبي فى اأولوية الإهتمام فبينما كانت حارة العزمية كمكان هى البطل 

فاإنها ترتاجع اإىل اخللف قلياًل لتف�صح املجال للب�صر فى ال�صوق ال�صوداء وبلغه على اأبو �صادي اأن » املخرج راح يبحث عن 

جوهر الواقع وعن العالقات الإجتماعية والأخالقية التى تربط بني �صخ�صيات احلارة وتاأثري الواقع اخلارجي على 

تلك ال�صخ�صيات وتابع عن كثب تلك التغريات التى تطراأ على مناذجة را�صدًا حملاًل ومف�صرًا فى املعطيات واملتغريات 

اليومية .

نفو�س  فى  ف�صيئًا  �صيئًا  تعتمل  التى  التحولت  حملاًل  ال�صوداء  ال�صوق  الناقد  يقراأ  اليقظة  طريقتة  على   

الفتاح الق�صري وحتول الرجل الطيب �صاحب املخزن  باأداء عبد  البقال  اإزداد نهم  التجار حيث  ال�صخ�صيات خا�صه 

اأبو حممود من رجل طيب اإىل غول ل يرحم ويلجاآن اإىل اإخفاء ال�صلع ليبيعها فى ال�صوق ال�صوداء اإنه يرى الواقع ول 

يكتفي بت�صويره فقط .

الأهم فى التحليل الأيدولوجي للناقد اأنه يركز على نهاية الفيلم مبا ت�صمله من معاين ويقارنه بنهاية الفيلم   

املرجع »العزمية« فبينما جاء حل امل�صكلة الإجتماعية لبطل العزمية على يد البا�صا امل�صتفيد الذي يحقق العدالة بعد 

عودته من املخارج ياأتى احلل فى ال�صوق ال�صوداء بف�صل اجلماهري �صاحبة احلق فى العدالة واحلياة ال�صوية الذين 

يواجهون التجار اجل�صعني بكل قواهم وعلى نحو جماعي ويوؤكد الناقد على واحدة من القيم الإيجابية التى يتبناها 

الفيلم وهى املتمثلة فى العلم فثمة العامل املت�صرر اجلاهل الذي يريد اإبالغ مباحث التموين مبكان الب�صائع املخباأه 

لكن ل يعرف قراءة اأرقام دليل التليفونات وفى املره التالية ينجح فى م�صعاه بف�صل طفلة نالت ق�صطًا من التعليم هكذا 

العمل والعلم والإ�صرار على العدالة وت�صافر اجلماعة واإيجابيتها من املالمح الإيدولوجية عند على اأبو �صادي .

الإتفاق الفكري مع العمل ل يعني عند الناقد قبوًل مطلقًا فالذائقة الفنية فى اأحوال كثرية تقلل من قيمة العمل اأو 

على الأقل تغدو من املعايري التى تاأتى ك�صرورة لإ�صتكمال تقييم العمل وبيان مناطق �صعفه فعلي �صبيل املثال يتحفظ 

الناقد على الأغنية الوارده فى درب املهابيل والتى ل تت�صق مع �صرامه اأ�صلوب توفيق �صالح ول ت�صيف �صيئًا كذلك 

الق�صري  الفتاح  باأداء عبد  البقال  �صيد  ال�صوداء مثل �صخ�صية  ال�صوق  الناقد على تنميط بع�س �صخ�صيات  يتحفظ 

الذي كبله املخرج كاتب ال�صيناريو فى دور ال�صرير املعتاد .

اإميل  مبونتاج  اإعجابه  عن  يعرب  كاأن  للفيلم  ال�صينمائية  اللغه  فى  القوة  مواطن  اإىل  الناقد  ينبهنا  اأحيانًا   

بحري فى ال�صوق ال�صوداء حيث اإ�صتخدم و�صيلتي الإظالم واملزج لالإنتقال من م�صهد لأخذ مما حقق نوعًا من الإيقاع 

الهادىء املتمهل الذي ي�صمح للتاأمل ومتابعة التفا�صيل متتد مثل هذه املالحظات اإىل املو�صيقي امل�صاحبة والت�صوير 

ولكن نتوقف عند الأداء التمثيلي الذي يجرى احلديث عنه على نحو منطي و�صفى يعوزه التحليل مثل الأداء الرائع 

لعبد الفتاح الق�صرى فى ال�صوق ال�صوداء اأو » حققت برلنتي عبد احلميد م�صتوى طيبًا فى اأداء دور خديجة فى درب 

املهابيل « .

كال�صيكيات ال�صينما العربية يعيد اإكت�صاف العديد من اأفالمنا الثمينة املن�صية مثل » ل�صني » لفريتز كرامب   

» الدكتور » لنيازى م�صطفى » النائب العام » لأحمد كامل مر�صي » وبني ال�صماء والأر�س »  ل�صالح اأبو �صيف الذي ظلمه 

اجلمهور والنقاد معًا خا�صة فى الأ�صابيع القليلة التى عر�س فيها وبعد اأكرث من ثالثة عقود ينف�س اأبو �صادي عنه 

غبار الن�صيان وبريزما ما يتمتع به الفيلم من جراأة تقدمي ثالثة ع�صر �صخ�صًا حما�صرين داخل م�صعد توقف بهم طول 

�صاعه ون�صف هى زمن الفيلم اأى اأن موؤلف الق�صة جنيب حمفوظ وكاتب احلوار �صريك املخرج فى �صياغة ال�صيناريو 

ال�صينما امل�صرية ومن الأمور  الزمان واملكان على نحو غري م�صبوق فى  التزموا بوحدتى  اأبو �صيف  �صيد بدير و�صالح 

التى حت�صب للناقد حماولة الربط بني ق�صايا الفالم وروؤيتها والظروف املحيطة بتاريخ �صنعها ) ال�صوق ال�صوداء ( 

الذي اأنتج عام 1943 وعر�س 1946 جاء كتعليق على ماي�صبة جماعه �صنوات احلرب العاليمة الثانية ودرب املهابيل 

التخلف  العمل ورف�س مظاهر  الفيلم ب�صرورة  التى يحددها  النهو�س  1955 ي�صتجيب ملجتمع جديد يبحث عن قيم 
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واجلهل والتواكل اأما بني ال�صماء والأر�س 1959 فاإن ناقدنا مل ينتبه ملغزى الفيلم العميق املتمثل فى و�صع جمتمع كامل 

بطبقاته ومناذجة الب�صرية داخل م�صعد معلق بني ال�صماء والأر�س لو اأن ناقدنا طبق اأ�صلوبه اليقظ على هذا الفيلم 

املهم رمبا كان �صي�صل لنتيجة موؤداها اأن » بني ال�صماء والأر�س» يعرب عن قلق وحرية وطن فى مفرتق طرق .

�صدر » كال�صيكيات ال�صينما العربية » من الهيئة العامة لق�صور الثقافة عام 1994 وبعد ع�صر �صنوات �صدر   

خم�صون فيلمًا من كال�صيكيات ال�صينما امل�صرية وبينما كان عدد �صفحات الكتاب الأول 442 من القطع املتو�صط ا�صبح 

الثاين 502 �صفحة من القطع الكبري وت�صمن الأفالم امل�صرية الواردة فى الكتاب الأول بالإ�صافة لنقد وحتليل لـ 29 

فيلمًا م�صريًا بعد اإ�صتبعاد الأفالم العربية التى تعر�س لها فى الكتاب الأول والتى منحته اإت�صاعًا فى الروؤية وعربت 

اأبو  اأن على  العربي خا�صه  الوطن  ال�صينما فى  اأر�صت ع�صاق  ناحية تانية  ناحية ومن  القومية من  الناقد  عن نزعة 

�صادي كتب عن تلك الأفالم مبداد املحبه ف�صاًل عن اأن العديد من الأفالم العربية اأهم ورمبا اأف�صل واأ�صد ر�صوخًا من 

الأفالم امل�صرية اجلديدة التى من التع�صف اأن تو�صف بالكال�صيكية نظرًا لكونها مل تو�صع فى اإختبار الزمن بعد كنت 

اأمتنى اأن اأقراأ بلغته الر�صيقة عن الفيلم العراقي الواقعي الرقيق » �صعيد اأفندي » لكامريان ح�صني 1985 والتون�صي 

» ر�صائل من �صجنان لعبد اللطيف بن عمار 1974 » رياح الأورا�س » ملحمد الأخ�صر حامينا 1966 » احلياة اليومية فى 

قرية �صورية » لعمر اأمريلى 1974 ... وهذا على �صبيل املثال ولي�س احل�صر .

اأبو �صيف،  اإمتدت من جيل الآباء �صالح  بعيدًا عما هو متوفر فى الكتاب جتد احل�صاد وفريًا فروؤية الناقد   

كمال ال�صيخ ، توفيق �صالح ، عز الدين ذو الفقار لت�صل اإىل اأحدث الأجيال ممثله فى عاطف حتاته وفيلمه الوحيد 

حتى الأن » الأبواب املغلقة2001 » مرورًا بجيل ال�صتينات الذي حقق اأفالمة فى ال�صبعينات ول يزال يقدم اإبداعاته 

مثل داود عبد ال�صيد ، ي�صرى ن�صر اهلل ، خريى ب�صارة على بدرخان ف�صاًل عن من غاب منهم وكانت خ�صارتهم فادحه 

وموؤملة بالن�صبة لل�صينما امل�صرية: اأ�صرف فهمي ، حممد �صبل ، عاطف الطيب ول�صبب ما مل يت�صمن الكتاب اأية مقالة 

عن الراحل الغايل ر�صوان الكا�صف .

فى كال�صيكيات ال�صينما امل�صرية يالحظ املتابع ذلك التطور فى لغة الناقد حيث غدت اأكرث دقه وحتديدًا   

العناوين  فى  بجالء  هذا  كل  ويتبدى  وجزالة  وب�صاطة  بو�صوح  املعنى  وتربز  الأ�صياء  ظالل  عن  ومتكن  مبهارة  تعرب 

التى ي�صوغها على نحو مكثف فحني يتعر�س لفيلم املهاجر ليو�صف �صاهني يكاد ينبه اإىل �صرورة التفكري فى الواقع 

خلف الأجواء التاريخية، لذا ياأتى العنوان » املهاجر: فيلم عنا وعن زماننا » ولأن اأحداث الربىء ، الدامية ، تكررت 

قبل عر�س الفيلم فى الواقع اأثناء اإجتماع ثالثة وزراء لفر�س حمذوفات على املخرج عاطف الطيب يختار الناقد 

املتحفظ  اأو  املعادي  النا�صرية  بالأفكار  امل�صبع  ال�صتينات  اإبن  �صادي  اأبو  «على  النبوءة  الفيلم  الربىء   « كلمتني فقط 

على �صيا�صات الإنفتاح واخل�صخ�صة وجد �صالته فى الأعمال املناه�صة للتوجهات الإقت�صادية والإجتماعية التى اأدت 

بال�صرورة اإىل مزيد من الإفقار وبالتايل يكتب حتت اأ�صم فيلم » اأهل القمة » لعلي بدرخان » �صفعه ر�صينة فى وجة 

الإنفتاح » وعن العوامة 70 » خلريى ب�صارة الذي ينتقد الف�صاد بقوه يقول بتقدير » روؤية نافذة لعقد ال�صبعينات » .

اإذا كانت الواقعية تعنى اأن يرى الفنان الواقع ل اأن ي�صورة فاإن روؤية الناقد تت�صع لإ�صتيعاب الأ�صكال الفنية املختلفة 

حتى لو جتاوزت املاألوف وال�صائد، لذا يرحب ناقدنا باأفالم يو�صف �صاهني ذات الطابع الغنائي مثل » عودة الإبن ال�صال 

» بل ي�صل فى  العنف  »وقليل من احلب كثري من   « اأن�صاتي  �صيداتي   « امليهي  راأفت  اأفالم  �صخريتها مثل  واملغرقة فى   «

ت�صجيعه لالأعمال التجريبية مثل اأنياب ملحمد �صبل اإىل حد تثمني الفيلم تثمينًا رفيعًا فى ال�صطور الأوىل من املقال » 

جمع فى جراأة وج�صارة ودون تردد بني الأ�صكال والأجنا�س واملذاهب ال�صينمائية والفنية ومزج الواقع بالتجريبية 

واخليال بالتغريب والرتاث باملعا�صرة والروائي بالت�صجيلي والتحريك، وامليلودراما بالكوميديا والإ�صتعرا�س بالأغاين 

والوجوه الب�صرية بالأقنعه و.... و ..... لين�صهر ذلك فى مركب فريد مل يتكرر حتى الأن وليطرح من خالله روؤية 

نقدية �صديدة التجهم وال�صرامة للواقع امل�صري فى مطلع الثمانينات .

اأبو �صادي ثالثة كتب تدخل فى عباءة الثقافة ال�صينمائية مبعناها  بعيدًا عن النقد التطبيقي �صدر لعلي   

اأبو �صادي املف�صلة فهو من بني زمالء جيله الأكرث قدرة على حتديد  ، يعتمد على الذاكرة لعلي  الوا�صع ... اأحدهم 

الأرقام  تعلقت  و�صواء  الأفالم  عرو�س  اأو  والرحيل  امليالد  ب�صنوات  تتعلق  التواريخ  كانت  �صواء  والأرقام  التواريخ 

وال�صقل  بالتدريب  منت  طبيعية  هبة  وو�صوحها  الذاكرة  قوة  القرارات  اأرقام  اأو  والعائدات  والتكاليف  بامليزانيات 

خا�صة اأن �صاحبها فى ترقيه وتنقلة من مركز حكومي لآخر اإعترب على نحو ع�صوي اأن و�صوح التواريخ والأرقام فى 

ذهنه مبثابة الدرع الواقي من املتاعب احلكومية قد ت�صيب اأ�صحاب الأو�صاع احل�صا�صة فى مقتل .

» وقائع ال�صينما امل�صرية فى مائة عام يتواءم متامًا مع اإهتمامات على اأبو �صادي يعترب بانورما عري�صه مل�صرية   

2002 ب�صجل فيها عدد الأفالم املنتجه فى كل عام واأ�صماء �صناعها ف�صاًل عن عدد  اإىل   1895 ال�صينما امل�صرية من 

دور العر�س فى اإزديادها املطرد حتى و�صلت اإىل 454 دارا عام 1954 الذي �صهد اأي�صًا اإرتفاعًا غري م�صبوق فى عدد 

الأفالم التى عر�صت وو�صلت اإىل الرقم 66 عماًل روائيًا فى الكتاب يتابع الباحث هذه املره �صدور وتطور الت�صريعات 
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والقوانني والقرارات املتعلقة بال�صناعه ومنها بل فى مقدمتها النواهي الرقابية حيث يقول فى عام 1911 اأنه �صهد 

فى  املغايل  الأفالم  ملنع  بالتدخل  القاهرة  حمافظ  بتنفيذقرار  وذلك  توجراف  ال�صينما  �صالت  على  الرقابه  بداية 

واقعيتها وعهد اإىل ماأموري اأق�صام ال�صرطة بالإ�صراف بكل دقة على ما تعر�صه �صالت ال�صينما توغراف .

يحاول على اأبو �صادى اأن يلم بجوانب ال�صينما امل�صرية كافة واأن يكون حمايدًا مينع نف�صه كناقد من التعليق على هذا 

الفيلم اأو ذاك القرار لكن ثراء واإت�صاع عامل ال�صينما امل�صرية ياأبي ال�صتكانة بني �صفتي جملد فتفوته بع�س التواريخ 

نيازى م�صطفى ، حممود   ، الوهاب  1910 وهم حممد عبد  امل�صرية عام  ال�صينما  اأ�صاطري  املهمه مثل ميالد ثالثة من 

املليجي ، من ناحية ثانية .

ذاك  اأو  الفيلم  هذا  لتقييم  مدفوعًا  فتجده  كباحث  املحايد  توجهه  �صادي  اأبو  عقل  داخل  الناقد  يزاحم   

واملثل ال�صارخ فى هذة امل�صاألة يتجله فى تقييمه النقدى لفيلمني عر�صًا فى العام 1975 فبينما ي�صف » على من نطلق 

الر�صا�س » الذي كتبه راأفت امليهي واأخرجه كمال ال�صيخ اأنه » اأن�صج فيلم �صيا�صي » يذكر بطريقة جتمع بني الكيا�صة 

والإ�صتهجان عن الكرنك لعلي بدرخان اأنه بداية التيار ال�صينمائي الذي �صمى ب�صينما مراكز القوي وبه هجوم حاد 

على النظام النا�صري« .

وفيما يبدو اأن لكل ناقد اأفالم يحبها واأخرى يكرهها واأيًا كان الأمر بالن�صبة لعلى اأبو �صادي فاإن املوؤكد هو   

مقته ال�صديد للكرنك فما اأن ياأتى ذكره فى اأى كتاب من كتبه مثل ال�صينما وال�صيا�صة اأو اإجتاهات ال�صينما امل�صرية 

حتى يندفع �صاخطًا لي�س على الفيلم وح�صب بل على �صناعة اأي�صًا فعنده اأن كاتب ال�صيناريو ممدوح الليثى له �صابقة 

مريامار وثرثرة فوق النيل واحلب حتت املطر يعاود نفث �صمومه وولعه باإدانه النظام الثوري وجتربة عبد النا�صر 

واحلل الإ�صرتاكي يقوم الليثى بت�صفية ح�صابه كاماًل مع الثورة هو الذي مل ي�صب ب�صوء على الإطالق ل هو ول عائلته 

 !!  1969 ال�صلطة  قمة  فى  النا�صر  عبد  وجود  وفى  مريامار  فى  بعنف  الدميقراطي  غري  النظام  هاجم  اأن  بعد  حتى 

عالمات التعجب من على اأبو �صادي .

اأما على بدرخان فاإن ناقدنا الرحيم يخنقه بحبل من حرير يكتفي بالقول اأن املخرج وقع فى اأ�صر ال�صعارات   

الكبرية عن احلرية و�صيادة القانون والدميوقراطية واإدانه الإرهاب واأ�صكرة بريقها واأندفع فى غري ترو لريتكب خطاأ 

عمره الذي مل يكرره بل ويكاد ياأ�صف لإقرتافه وهذا جمرد تف�صري ملا حدث من بدرخان ولي�س تربيرًا له .

وفى » اإجتاهات ال�صينما امل�صرية » ما اأن تاأتي منا�صبه للحديث عن الكرنك اإل ويهجم عليه ناتفًا ري�صه مدافعا بتحفظ 

عن بع�س اإيجابياته الفنية ثم مهاجمًا ب�صروره جوهر العمل والنظام الذي يحميه » تلقف الليثي ن�س جنيب حمفوظ 

واإحالة اإىل �صيناريو يقطر �صما نفذه املخرج ال�صاب حينئذ على بدرخان فاأ�صفى عليه قوة تاأثري طاغية �صاهم فيها 

الأداء الرائع ل�صعاد ح�صني ونور ال�صريف و�صويكار وحممد �صبحي وفريد �صوقي وحتيه كاريوكا وياأتي الفيلم مبثابة 

�صفعة قوية لعهد عبد النا�صر رغم اإفتقادة للمو�صوعيه وجلوئه اإىل تكثيف اجلوانب القامتة واملعتمة فى هذا العهد 

ويلقى الفيلم ترحيبًا من �صدنه العهد اجلديد الذين كانو حري�صني على ت�صويه العهد ال�صابق متهيدًا لإنتاج �صيا�صة 

اإ�صرائيل عام  مع  ال�صالم  العربي وتوقيع معاهدة  الإجماع  لذروتها باخلروج على  مناق�صة و�صلت  اأو  مغايرة  جديدة 

. »1979

اإجتاهات ال�صينما امل�صرية كتاب فريد فى بابه فهو يحاول ت�صنيف غابه الأفالم امل�صرية املت�صابكة اجلذور   

الأفالم فى خانات حتدد مالحمها  الأمريكية حيث تو�صع  النقد  ملدر�صة  اأنواعها طبقًا  والفروع معتمدًا على حتديد 

ال�صكلية طبقًا ملوا�صفات ترت�صخ مع توايل الإنتاج مثل الأفالم التاريخيه ، الغنائية ، البولي�صية ، ال�صيا�صية ، احلربية 

، الإ�صتعرا�صية ، الواقعية ، واإذا كان من املمكن ت�صنيف الأفالم امل�صرية على هدى من هذه التق�صيمات فاإن ثمة بع�س 

الأعمال فى بالدنا اإتخذت م�صميات خا�صة واإن كانت جوهريًا لها ما مياثلها ويوازيها فى ال�صينما الأمريكية مثل الأفالم 

البدوية التي متت بن�صب لأفالم الوي�صرتن والبع�س الآخر قد ل يتوفر مثله فى هوليوود مثل اأفالم املقاومه الوطنيه 

التى تعنى الن�صال �صد الإ�صتعمار ولأن الوليات املتحده مل تتعر�س لالإحتالل فبالتايل مل يكن ثمة �صرورة لتحقيق 

هذه النوعية من الأفالم فى« املكتبه العربية عدد من الدرا�صات اإهتمت بالنواع والكثري منها جاء على درجه كبرية 

من الن�صج وال�صمول رمبا اأف�صلها اأفالم احلركة ال�صينما امل�صرية املوازية لالأفالم البولي�صية، الذي كتبه بخربة وتاأنى 

�صمري �صيف.. والواقعيه اجلديدة فى ال�صينما امل�صرية للناقد الكبري املتابع الدوؤوب �صمري فريد ف�صاًل عن اإجتهادات 

حممود قا�صم فى ح�صر ودرا�صة الفيلم ال�صيا�صي فى م�صر » �صورة الأديان فى ال�صينما امل�صرية » واأبطال ال�صحك » هذه 

الكتب وغريها يهتم كل منها بنوع واحد بينما يتعر�س اإجتاهات ال�صينما امل�صرية لأربعة ع�صر نوعا فى مائة وخم�صون 

�صحفة وبالتايل بدا الكتاب اأقرب اإىل امل�صروع اأو اخلطوط العري�صة لدرا�صة م�صتفي�صة مل تكتب بعد ولعل على اأبو 

�صادي يقوم بها .

اأما �صحر ال�صينما فاأنه جماع قراءات ناقدنا وم�صاهداته وهى قراءات �صامله عري�صه ت�صتوعب عنا�صر اللغه   

ال�صينمائية بتفا�صيلها وخطوات �صنع الفيلم اإبتداًء من ال�صيناريو واأ�صوله ومراحل كتابته وكيفية بناء ال�صخ�صيات 
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الإ�صاءه  وتوزيع  التكوين  عنا�صر  ودللتها،  والزوايا  اللقطات  بنوعية  بالت�صوير  مرورًا  الإخراج  من  الإنتهاء  حتى 

والألوان ثم ال�صوت �صواء الب�صري اأو الطبيعي اأو املو�صيقى ول يفوته الإ�صارة اإىل الدور الدرامي لل�صمت وفى ع�صر 

�صفحات على قدر كبري من الأهمية يتعر�س مل�صاألة الدوبالج التى تعنى اإعادة ت�صجيل احلوار اأو التعليق بعد ترجمته 

من لغة الفيلم الأ�صلية اإىل لغة اأخرى حملية ويتحدث عن التجربة امل�صرية فى دبلجة الأفالم الأجنبية ثم ينتقل 

اإىل املونتاج بقواعده واإيقاعه وعالفته بال�صوت وال�صورة وبعد تعر�صه لالإنتاج يتعر�س لالإخراج باأ�صاليبة املتباينة.

فى هذا الكتاب اإىل جانب القراءات امل�صهبة تتجلي خربه ناقدنًا ودرايته بالأفالم �صواء الأجنبيه اأو امل�صرية ولعل 

تطبيقاته على الأفالم امل�صرية ب�صمولها ودقتها ت�صاعف من قيمة الكتاب وجتعلة اأكرث متعه فى القراءه فمثاًل حني 

يتحدث عن حركة الكامريا يكتب اأنها تعد ملمحًا اأ�صا�صيًا من مالمح اأى خمرج بحيث يف�صح كل كادر عن خمرجه وبحيث 

ت�صبح حركة الكامريا توقيعًا غري مرئي من املخرج على كل كادر لحظ مثاًل الكامريا الالهثة عند حممد خان و�صاهني 

اأ�صرف  واأيو �صيف واملتابعه عند حممد را�صي والرا�صده عند �صمري �صيف والواثقة عند  ال�صيخ  والهادئة عند كمال 

فهمي واملتاأملة عند راأفت امليهي .

، لذلك الفن ال�صاحر  ، والفهم العميق  ، والألفه الطويلة  ، مبنية على التذوق الرفيع  اأن�صوده حمبة   ، �صحر ال�صينما 

فعاًل.

�صروريًا  يراه  ما  وراء  وجريًا  بال�صياكة  وولعا   اأناقة  عرفتهم  من  اأكرث  هو  �صادي  اأبو  على  العزيز  ال�صديق   

لإ�صتكمال رونق مالب�صه وي�صاء حظى العاثر اأحيانًا اأن اأذهب معه كى ي�صرتي جوربًا اأو رابطة عنق ندخل حمل البيع 

فياأخذ فى تقليب علب اجلوارب وفرد رابطات العنق م�صتغرقًا اأكرث من �صاعة باحثًا عن درجة لونية من الأ�صفر تكاد 

تقرتب من الأخ�صر مع نق�صة خفيفة �صغرية فى فى حجم ن�صف ل�صان الكتكوت قد ل تراها بالعني املجرده متيل اإىل 

الأزرق الباهت وغالبًا ل يجد مبتغاه فنغادر املحل وقد تركنا اأكوام الب�صاعة على الطاولة وبال تردد يذهب بى اإىل 

دكان اأخر ليعيد البحث من جديد واإذا مل يجد �صالته فاإن كدرًا بريئًا ككدر الأطفال يرت�صم على وجهه مما يجعلي 

اأما�صية م�صت�صلمًا على م�ص�س خلان ثالث كى يوا�صل التنقيب .

وبقدر ما يزعجني اإهتمام �صديقى بقطع املالب�س التكميلية بقدر ما تبهجنى قراءة مقالته فهو فى كتاباته   

اأنيقة  عبارة  فى  ي�صعها  املعنى  جوهر  عن  تعرب  التى  املالئمة  الدقيقه  الكلمه  عن  بداأب  يبحث  الطريقه  ذات  يتبع 

م�صرقة تتالحق مع عبارات اأخرى لتكون فقرة متجان�صة تتلوها فقرة اأخرى ينتقل فيها ب�صال�صة اإىل جانب جديد 

من مو�صوعه فياأتى مقاله اإبتداًء من العنوان اإىل جملة النهاية مت�صقًا من�صجمًا » مثله متامًا » على درجه كبرية من 

الأناقه لكن الأهم فى كتابات على اأبو �صادي يتمثل فى ما تت�صمنه من حتليالت لالأفالم الروائية والت�صجيلية ، تربطها 

باحلقائق الإجتماعية وال�صيا�صية والإقت�صادية التى ظهرت فى ظلها تلك الأعمال ول يفوته الإلتفات اإىل التكوين 

النف�صي اخلا�س لهذا املبدع اأو ذاك وتاأتى تقييماته فى الغالب الأعم معتمدة على معايري وا�صحة حمدده على الرغم 

من رحابتها معايري فكرية وفنية اإكت�صبها خالل ن�صاطه ال�صينمائي طوال ما يزيد ما يقرب من ن�صف قرن من الزمان .

عندما يتعر�س ناقدنا للعمل الفني ي�صعه فى عدة �صياقات ينظر له فى البداية من خارجه ي�صلط الأ�صواء على �صانعه 

ثم ي�صنفه ويربط بالأعمال املت�صابهه فيه حمددًا مالمح هذا الت�صابه ثم ي�صرب غور العمل حملال مف�صرًا مبينًا روؤيتة 

مربرا اأ�صلوبه الفني ثم مقيمًا باإن�صاف قيمته ومدى اإجنازه .

فى مقاله عن حالق درب الفقراء على �صبيل املثال بعد اأن ي�صوغ العنوان املكون من �صطرين ي�صتكمالن دللة   

الفيلم روؤية مت�صائمة للواقع حتمل دعوه قوية للتغيري يتحدث على اأبو �صادي فى ما ي�صبة املرثيه التى ل تخلو من 

غ�صب عن املخرج حممد الركاب الذي اإختطفة يد املنون وهو فى بدايه عطائة الكبري فنظرا ل�صعف توزيع الفيلم 

املغربي داخل املغرب ناهيك عن بقية البلدان العربية تعر�س �صاحب »حالق« خل�صائر فادحه وبالتايل كانت الف�صيحة 

التى هزت اأو�صاط املثقفني فى املغرب العربي حني حكم عليه بال�صجن لعجزه عن �صداد تلك الديون .

اأن ينقذه بعد ذلك بزرع رئتني جديدتني بدًل من تلك التى  واعتلت �صحته متامًا داخل الأ�صوار وعبثًا حاول الطب 

اأنهكتها الق�صبان والدخان .

الركاب  �صينما  مالمح  خمتزلة  �صريعة  بجمل  وير�صد  الركاب  ملحمد  الثقايف  امل�صوار  �صادى  اأبو  على  يتابع   

الواعده التى مل تتحقق من خالل » حالق » الذي كان ينبىء ب�صينما معا�صرة تعرب عن الواقع املغربي واإن�صانه الب�صيط 

بهمومه واأ�صواقه، �صينما �صجاعة ل حتتمى بالتاريخ ول تتاأثر بالرمز بل تواجه وبجراأة ووعى اللحظة احلا�صرة 

حتاول حتليلها وتف�صريها باإنحياز وا�صح وقاطع للفقراء والكادحني واملقهورين الذين ينتمي اإليهم حممد الركاب .

فى هذه الفقرة نتلم�س تلك ال�صينما التى ينحاز لها على اأبو �صادي والتى ينادي بها �صواء على نحو مبا�صر اأو م�صترت ول 

يفوت ناقدنا اأن يو�صل »حالق« بو�صعه فى �صياق تلك ال�صينما التى ت�صرب بجذورها فى اأعمال �صالح اأبو�صيف وتوفيق 

�صالح واأحمد بوعناين .

اإىل  الفقراء«  درب  »حالق  ومونتاج  واإ�صاءة  واأحداث  و�صور  و�صخ�صيات  روح  �صادي  اأبو  على  يحول  ومبهارة   
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كلمات مكتوبة على الورق مربرًا الأ�صباب التى جعلته ي�صع الفيلم �صمن ال�صينما العربية .

واإذا كان فر�صان ال�صينما اجلديدة جنحوا فى حتقيق طموحاتهم بدرجات متباينه فاإن اإجناز اأع�صاء جمعية   

النقاد يتمثل فى اإرتفاعهم مب�صتوى النقد ال�صينمائي الذي اأ�صبح بف�صلهم جزءًا ناب�صًا باحلياة واحليوية فى الثقافة 

العربية وبات للدرا�صات ال�صينمائية ح�صورها امللفت فى املجالت الفكرية رفيعة امل�صتوى بل ومتكن نقاد هذا اجليل 

بداأبهم وعزميتهم من اإ�صدار العديد من املجالت ال�صينمائية املتخ�ص�صة التى ل بد اأن تقراأ فيها اإ�صم على اأبو �صادى 

�صواء �صمن كتابها اأو فى مطبخ حتريرها .

ول�صنوات طويلة �صغل على اأبو �صادي من�صب مدير اإدارة ال�صينما فى الثقافة اجلماهريية مما اأتاح له مع زمالء   

جيله فر�صه النزول اإىل جمهور نوادي ال�صينما املمتده فى كتابات على اأبو �صادى اإىل جانب اخلربه باحلياه والنا�س 

توجهًا عامًا للجمهور الوا�صع الذي ينتمى له ناقدنا ويتمثل هذا التوجه والإنتماء فى اأمرين لغه بعيده عن الإدعاء 

والتكلف تتما�صي اإ�صتخدام امل�صطلحات الغام�صه وتنحو نحو الب�صاطه والو�صوح والأهم اأن مقالته �صواء التى جمعها 

اأو التى مل يجمعها فى كتب بعد تقف اإىل جانب اجلديد الواعد ول يفوتها وهى تزيح غبار الن�صيان عن الأفالم التى 

عربت بعمق عن الأمال امل�صروعه للغالبية اأن تدافع عن العداله �صد الظلم والعامل الثالث �صد العامل الول وامل�صتقبل 

�صد املا�صي والفقراء �صد الأثرياء واحلرية �صد الإ�صتعمار وامل�صئولية �صد الالمباله ويدرك كل من يعرف على اأبو 

�صادي اأن هذا الإنحياز البناء ل تتميز به كتاباته وح�صب، بل ويت�صم بها كاإن�صان ل تنف�صل اأقواله عن اأفعاله فهو منذ 

البدايه اأخذ حياته ماأخذ اجلد تعلم الكثري فى مدر�صة احلياة، تعاون مع زمالئا جيله اإىل اآخر احلدود، اإختار مبادئه 

وحولها اإىل �صلوك وبال�صروره اأ�صبح على ماهو عليه الآن .

عرفت على اأبو �صادى منذ اأربعه عقود وفورًا حتول اإىل �صديق عمر اإحرتمت واحببت فيه وقوفه اإىل جانب   

ل  يفرق،  ول  ع  يجِمّ ومهاره ُ باإن�صانية  يديرها  وهو  تابعته  له،  رفيعه  وظيفية  مواقع  اإ�صناد  اأثناء  خا�صة  الآخرين 

ري، يحاول  ي�صتخدم �صلطته فى العقاب، فعادة، مع املخطئني يلتم�س لهم الأعذار ينبه، يعاتب، يوؤنب لكن ل ي�صر ول ي�صُ

امل�صاهمة فى بناء من حوله ي�صجعهم على اإ�صتكمال تعليمهم، ي�صاعدهم على حتقيق م�صروعاتهم، اإنه من النوع البناء، 

فالح م�صري يعرف كيف يزرع ويحنى فهو درع ولي�س �صيفًا تعمقت عالقتنا مع الأيام والتجارب مل، واأمتنى اأّل اأن�صى 

م�صاركتى فى املحن التى تعر�صت لها كما كل النا�س ول تغيب �صورته وهو يقراأ الفاحته داخل الكني�صة - على روح اأمى 

ثم اأبي ونحن ن�صيعهما اإىل مثواهما الأخري، لذا حتول عندي من �صديق حياة اإىل جزء من احلياة نف�صها .
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ر�صوان .. ليلة احل�صور .. �صباح الغياب 

علي اأبو �صادي                                         

 منذ اأحد ع�صر عامًا ، ويف م�صاء ليلة الرابع من يونيو عام 2002 ، كنت واملخرجة الكبرية نبيهة لطفي يف �صيافة الأخت 

العزيزة املخرجة الفل�صطينية ليال بدر نتاأهب مل�صاهدة ن�صخة ڤيديو من فيلم » زواج رنا« للفل�صطيني الواعد - حينئٍذ 

-  هاين اأبو اأ�صعد ، والذي ح�صل على جائزة جلنة التحكيم من »ق�صم نظرة ما« عن فيلمه » ُعَمر«  يف مهرجان كان منذ 

اأيام .. كنا بانتظار عدد من الأ�صدقاء مل�صاركتنا امل�صاهدة ومن بينهم ال�صديق املخرج ر�صوان الكا�صف الذي كان  ي�صتعد 

الذي قّدم فيه   « ال�صاحر   « اإفتتاح عر�س فيلمه اجلديد  التايل حل�صور حفل  اليوم  اإىل دولة الإمارات �صباح  لل�صفر 

الفنانة » مّنة �صلبي« لأول مرة والتي كانت �صت�صاحبه اإىل احلفل مع الفنان القدير حممود عبد العزيز .. تاأخر ر�صوان 

ته » ِمّنة« باعتذارها عن ال�صفر - وهي بطلة  يف احل�صور ، اإت�صلت به تليفونيًا فجاءين �صوته خمتنقًا غا�صبًا .. لقد فاَجاأَ

الفيلم - بعد اأن مت اإتخاذ الرتتيبات الالزمة مما اأوقعه ، وم�صئويل التوزيع ، يف حرج �صديد .. �صاألُته اأين اأنت الآن ؟ رد 

باقت�صاب : يف املكتب .. َرجْوته احل�صور فاملكتب ب�صارع �صامبليون  و�صط البلد ونحن على م�صافة قريبة بحي املهند�صني 

ي وليال ونبيهة ، جاء ي�صبقه �صوته الغا�صب » دا �صغل عيال » حاولنا تهدئته وتخفيف الأمر لكنه  .. بعد اإحلاح مِنّ

كان حزينًا ملوقف مل يتوقعه .. حاولت ليال الت�ْصرية عنه فقامت م�صكورة باإعداد ع�صاٍء فل�صطيني �صريع من الأجبان 

والزعرت وزيت الزيتون .. جل�س ر�صوان - كعادته - على الأر�س وبداأ يتناول بع�س لقيمات يغم�صها يف طبق الزعرت ثم 

يف طبق الزيت .. فننفجر بال�صحك ، ينظر اإلينا يف ده�صة من �صحكاتنا ..« يا ر�صوان .. اللي بتعمله دا عّك .. اإنت كده 

بتعمل العك�س .. �صع اخلبز يف الزيت ثم يف الزعرت ..  كده الزيت بقى كله زعرت » .. اإبت�صم قائاًل يف �صخرية » وفيهااإيه 

.. هو الزعرت يف الزيت حرام يعني ؟! » وم�صى يفعل مايريد .. بداأ ي�صكو - بغ�صب ممتزج بالده�صة والأ�صى-  من موقف 

»منة » ورف�صها املفاجئ لل�صفر الذي اأربك اجلميع .. تناق�صنا كثريا ً ويف مو�صوعات �صتى حتى نخفف من �صدمته يف 

جنمته اجلديدة التي منحها فر�صتها الأوىل وموقفها غري املتوقع !   فجاأة .. نه�س واقفًا �صارخًا » ياه .. كده ن�صيتوين 

م�صوار مهم .. الليلة يحتفل الفنان حممود عبد العزيز بعيد ميالده ولزم اأكون هناك ».. تركنا ر�صوان بعد اأن بدا 

التي  لبلبة  القديرة  حتكي   .. والفنانني  الفنانات  من  والأحباء  الأ�صدقاء  ع�صرات  مع  �صهرته  اأكمل   .. هدوءًا  اأكرث 

�صاركها مائدتها اأنه كان مهمومًا قلقًا ، ينظر اإليها من حني اإىل اآخر ثم ي�صاألها ب�صكل متكرر » اإحنا ما�صتغلنا�س مع بع�س 

ليه ؟ ! » جتيبه بطيبتها املعهودة » اإن �صاء اهلل ن�صتغل مع بع�س الأيام اجلاية كتري » !!  غادر ر�صوان احلفل عائدًا اإىل 

منزله مبدينة ن�صر .. نام قلياًل ، ويف ال�صابعة �صباحًا يف اليوم اخلام�س من يونيو )!!( ، كما تروي زوجته و�صديقته 

وحبيبة عمره دكتورة عزة كامل اأم اأبنائه عايدة وم�صطفى ، اأنه اإ�صتيقظ ي�صكو بع�س الأمل يف معدته .. ذهبت لتعد 

له كوبًا من الين�صون وعادت لتجده قد �صقط على الأر�س ، مفارقًا احلياة التي اأحبها .. جاءين اخلرب ، ككثريين غريي 

، كال�صاعقة .. مات ر�صوان وهو الذي كان يت�صرع اإىل اهلل قبل اأربعة اأ�صهر  األ اأموت حني اأ�صبت باأزمة قلبية مفاجئة 

.. ماهذا امل�صهد العبثي .. كنا معًا بامل�صاء ويف ال�صباح .. يرحل ! .. كان �صديقًا واأخًا ، ودودًا عا�صقا للحياة ، مثقفًا 

مًا بحب الوطن ، ومقاتاًل �صر�صًا من اأجل احلق والفن واحلرية والعدالة الإجتماعية .. ثائرًا حقيقيًا يحلم  رفيعًا ُمتَيّ

بالتغيري ودفع ثمن ذلك غاليًا �صجنًا ومطاردًة  وت�صريدًاوهروبًا وَمْنعه من ال�صفر لإ�صتكمال درا�صته يف فرن�صا وَرْف�س 

تعيينه معيدًا باملعهد العايل لل�صينما وهو الأول بامتياز ب�صبب ما�صيه وحا�صره ال�صيا�صي !  كان ر�صوان قبل« ال�صاحر« 

قد حفر مكانه ومكانته على خريطة ال�صينما امل�صرية والعربية وح�صل على اأكرث من ع�صرين جائزة حملية ودولية 

عن فيلميه » ليه يا بنف�صج » و » عرق البلح« .. يف الأول الذي متيز بالطزاجة واحليوية ، تناول عامل املهم�صني الذين 

وخلقوا  بطريقتهم  حياتهم  فعا�صوا  كرمية  حلياة  ال�صبل  كل  الفا�صد  النظام  عليهم  �صَدّ  حني  الوطن  داخل  اإغرتبوا 

اأعراف وتقاليد خا�صة تقد�س ال�صداقة وتعلي من قيمتها وتبحث عن حلظات بهجة �صاردة .. ويف حتفته  لأنف�صهم 

ال�صينمائية » عرق البلح« الذي اأ�صبح واحدا من كال�صيكيات ال�صينما امل�صرية والعربية املعا�صرة ، يقدم مرثية لهوؤلء 

الذين اإغرتبوا - ق�صرًا - بعد اأن �صاق عليهم الوطن .. ثم عادوا حمبطني مهزومني خا�صرين مهي�صي اجلناح ، بعد اأن 

تبددت اأحالمهم وارتبكت عائالتهم عرب لغة �صينمائية متفردة تتميز بالرثاء ال�صمعي والب�صري وُتربز اإنحياز ر�صوان 

اإىل هوؤلء الكادحني املن�صيني يف الداخل واخلارج.   حني اإنطلقت التظاهرات حا�صدة �صاخبة ثائرًة يف ميادين م�صر يف 

ز �صوته  اخلام�س والع�صرين من يناير .. تهتف » ال�صعب يريد تغيري النظام .. ال�صعب يريد اإ�صقاط الرئي�س » كْدت اأُمِيّ

اإنها » عايدة » ابنته الكربى  بني اجلموع .. َجاَلت عيناي تبحث عنه .. ملحُتها هناك و�صط الآلف تهتف ب�صوته .. 

املخرجة ال�صينمائية املوهوبة الثائرة ابنة الثائر .. بها وباأقرانها من �صباب م�صر ،  حتقق لل�صعب مااأراد ،  وا�صتجاب 

القدر الذي غَيّب ر�صوان عن امل�صهد الذي َحُلم به ونا�صل من اأجله .. لكنه ا�صتبدل نظامًا قمعيًا فا�صدًا م�صتبدًا بنظام 

اأكرث فا�صية وا�صتبدادا .. واأُو�صك ا�صت�صعر يد ر�صوان تربت على كتفي واأ�صمع �صوت �صحكته املتفائلة » ما تْقلق�س .. 

لني.. الثورة ما اإنتهت�س« .. ملْحُته عن بعد يلتحق باجلموع الهادرة ..  يف �صوارع القاهرة ...  مكٍمّ
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يحي حقي .. ناقداً �صينمائياً 

علي اأبو �صادي                                         

العربي  ،  اأدبنا  الإبداع يف  1905-1992( قمة من قمم   (      اأ�صتاذنا يحيى حقي طيب اهلل ثراه وتغمده برحمته 

وواحد من جيل اأخذ على عاتقه حتديث ثقافتنا املعا�صرة ، وكانت كتاباته ، و�صتظل ، منهاًل عذبًا ينهل منه كل متعط�س 

لالآداب والفنون  .. كانت جتربته يف وزارة الثقافه ) 1955-1958 ( - معا�صرًا لوزيرها املنا�صل الكبري فتحي ر�صوان 

- هي زاوية الأ�صا�س يف معظم التوجهات اجلادة يف ن�صاطات هذه الوزارة من خالل رئا�صته مل�صلحة الفنون عام 1955 

التي حّولها ملنارٍة واأر�ٍس خ�صبة منت فيها كل الأزهار والرباعم الفنية يف �صتى الفروع التي رعتها امل�صلحة ففيها مت 

، وما كان ذلك كله  ال�صينمائية  ، ومن خاللها بداأ تاأ�صيل الثقافة  الإهتمام بالفنون ال�صعبية واملو�صيقى الكال�صيكية 

ليتحقق من دون وجود يحيى حقي كاتبًا ،وناقدًا ، واأديبًا،  ومتذوقًا ،  ومفكرًا .. ومنفذًا .. 

،  فاأ�صبحت   1970 اإيل   1962 الرفيعة« يف الفرتة من  الثقافة  » املجّلة .. �صجل       تراأ�س يحيى حقي حترير جملة 

اأعدادها �صفرًا اأدبيًا وفنيًا رفيعا ً ي�صم يف جنباته كل تيارات الإبداع والنقد ، زاوج  فيها يحيى حقي بني كل الأجيال ، 

ومار�س اأبّوته احلانية ، وكان لروحه ال�صمحة ، الف�صل يف ظهور جيل جديد كامل يف الق�صة والرواية والنقد والفنون 

ال�صمعية والب�صرية .. كان اأ�صتاذًا و�صديقًا .. موّجهًا رقيقًا.. وم�صتمعًا  وا�صع ال�صدر رحب الأفق .. ول اأح�صب واحدًا 

من اأجيال املثقفني على اإمتداد العقود املا�صية ، اإل ويف وجدانه ، ويف زاوية من قلبه ، �صئ من يحيى حقي . 

اإذا جاز التعبري - يرى وي�صمع ويتاأمل ويكتب وينتقد..  يف املو�صيقى والعمارة والتاريخ وامل�صرح      كان مثقفًا عامًا - 

وال�صعر والت�صكيل وال�صينما وغريها من املجالت الثقافية

     يف الكتاب الذي �صم واحدا ً واأربعني مقاًل عن ال�صينما و�صدر عن الهيئة الهامة للكتاب بعنوان » يف ال�صينما« يف�صح 

الأ�صتاذ عن ع�صقه لهذا الفن اجلميل ، �صبيًا و�صابًا،  ثم رجاًل ي�صيف الرعاية للثقافة ال�صينمائية  اإىل جوار ع�صقة 

اخلا�س ، ويعطي بع�صًا من وقته ولغته الآ�صرة ، للفن ال�صابع .. ين�صئ ندوة خا�صة يف م�صلحة الفنون باإ�صم » ندوة الفيلم 

املختار »عام 1956، حتولت اإىل مدر�صة  تخرج فيها معظم اجليل الذي يحمل لواء الثقافة ال�صينمائية اجلادة،  

     مل يكتف الأ�صتاذ باملتابعة وامل�صاهدة ، بل ميار�س بقلمه الطواف الر�صيق يف عامل الأفالم ، ناقدا ذا  روؤية ثاقبة 

وعني  فاح�صة ، ومتذوقا ح�صيفًا يت�صع �صدره لكل ماهو جديد  

     يف هذه املقالت نلمح اأ�صلوب يحيى حقي ، الذي اإمتاز به ، مزاوجًا بني الف�صحى وما يبدو عاميًا ، �صاخرًا يف مودة ، 

مداعبًا يف رقة  ، منقبًا يف اأناة ، �صمحًا مت�صاحمًا يف اأحكامه ، م�صورًا ، الب�صر والأماكن ، بري�صة فنان وكلمات �صاعر .. يف 

و�صفه للممثل الأمريكي كريك دوجال�س يكتب »... وبطل الفيلم هو كريك دوجال�س  �صاحب احلفرة العميقة يف ذقنه 

، لو و�صعت فيها برتقالة ملا وقعت«!! اأو و�صفه لق�صر الب�صتان الذي كان ي�صكنه الأمري اأحمد فوؤاد ، امللك فوؤاد بعد ذلك 

، .. كان الق�صريف باب اللوق واأ�صبح بعد ذلك مقرًا للجامعة العربية ثم هجرته اإىل مقرها اجلديد واآل يف النهاية اإىل 

متحف العلوم الذي �صمح م�صوؤولوه باأن يكون مقرًا لعرو�س »جمعية الفيلم ».. يكتب يحيى حقي  » ل اأعرف بيتًا مثله 

ان .. وجيب ق�صالن ،  ينطق ب�صراٍع - ك�صد احلبل - بني املظهر واملخرب .. ف�صاحبه قد جمع بني النقي�صني : »لقب طَنّ

باطه والنجم .. فخرج البيت َم�ْصخًا مرتددًا بني ق�صر فطي�س .. وڤيلال ُمتوِرّمة » 

     بالقطع ، ل�صنا ب�صدد تثمني هذه املقالت ، فهي اأثمن من اأن نتعر�س لها بالنقد ، فهي يف النهاية اإنطباعات مثقف 

كبري ، غري متخ�ص�س يف ال�صينما ، ول ناأخذ عليه من باب الع�صم ، بع�س الهنات ال�صغرية مثل راأيه يف اأن ال�صينما لي�صت 

من الفنون الرفيعة ، وقد ي�صاركه يف راأيه بع�س كبار املفكرين بحكم عدم متابعتهم ، اأو عزوفهم املبدئي عن التعامل مع 

ال�صينما باإعتبارها فنًا ، ول نحا�صبه اأي�صًا على بع�س املعلومات غري الدقيقة ، اأو املغالة اأحيانًا  يف تقييم بع�س الأفالم 

مثل » امل�صتحيل« حل�صني كمال الذي يعتربه  بداية ال�صينما يف م�صر » .. ن�صتطيع الآن اأن نتنف�س ال�صعداء ونقول اأ�صبح 

لنا �صينما ».. ُم�صقطًا اإجنازات ع�صرات الأ�صماء الكبرية يف تاريخ ال�صينما امل�صرية ك�صاهني واأبو �صيف وبركات وكمال 

ال�صيخ وتوفيق �صالح وغريهم ، لكنه ل ين�صى اأن ي�صد اأذن ح�صني كمال ، حماوًل اإعادته حلظرية التوا�صع بعد احلفاوة 

النقدية التي اإ�صُتقِبل بها فيلمه » البو�صطجي « رغم اأن الفيلم ُمعد عن رواية ليحيى حقي نف�صه . 

     يفي�س الكتاب بالعديد من املالحظات الذكية واللمحات البارعة كفكرة معاجلة ال�صذوذ على ال�صا�صة ، وي�صخر من 

�صركات التوزيع التي ُتغري عناوين الأفالم الأجنبية بغية اإجتذاب اجلماهري بالتلويح والإيحاء اجلن�صي ، وينبه اإىل 

اأن » من حق الرقابة وواجبها اأن متنع مثل هذا التالعب » .. واإذا كان اأ�صتاذنا مينح هذا احلق للرقابة ، منعًا لت�صليل 

امل�صاهد ، فاإنه مينع عنها تدخلها يف الأعمال الفنية بدعوى حماية املجتمع من الأ�صرار .

     مقالت الكتاب منوذج رفيع للمنهج الإنطباعي يف النقد الذي ي�صتند ، ب�صكل اأ�صا�صي ، على ذائقة الناقد اخلا�صة 

وثقافته العامة ، ورمبا ب�صبب ذلك يذخر الكتاب بطوفان من احلب والع�صق لل�صينما ، و�صانعيها ، وجمهورها ويفوح من 

مداد �صطوره ، عطر رهيف لالأحباب .. 
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        » ُحب « .. 

                                    علي اأبو �صادي

النم�صاوي  للمخرج   »Amour  .. »ُحب  الفرن�صي  للفيلم   ، قامتة  تراجيدية  ونهايٌة   .. �صادمة  مفاجئة       بدايٌة 

اأرق واأعذب ق�صة حب بني رجل واإمراأة .. عجوزان يف  املخ�صرم مايكل هانيكه ، وبني البداية والنهاية.. نتابع معه 

اأن  بعد  وحيدان   ، تقريبًا  احلياة  رحلة  نهاية  يف   .. ترنتينيان«  لوي  چان   « وجورج  ريڤا«  اإميانويل   « الثمانينات  اآن 

اإيزابيل هوبري« عنهما مب�صكالتها مع ابنها وزوجها اخلائن .. يع�صقان املو�صيقى التي  اإيڤا«  اإبنتهما الوحيدة  اإن�صغلت 

وباتا- يف   ، واملوّدة  الألفة  بينهما  ، جمعت  ل�صنوات طويلة  مار�صا تدري�صها  اأن  بعد  اأ�صا�صيًا يف حياتهما  ركنًا  اأ�صبحت 

�صنواتهما الأخرية - يتوكاأ كل منهما علي الآخر .

منزل  املطافئ  رجال  يقتحم  حينما  احلكاية  نهاية  اأمام  وخمرج  كموؤلف  هانيكه  ،  ي�صعنا  العناوين  نزول         اأثناء 

الزوجني بعدما اأبلغ جارهما ال�صديق عن اإختفائهما ليفاجئوا بجثة ) اآن ( متحللة ممددة على الفرا�س وقد اإنترثت 

اإىل بداية احلكاية حيث يح�صر  ، ويف بناء دائري  ،  ، يف فال�صباك طويل  حولها الزهور .. بعدها يعود بنا هانيكه 

الزوجان حفاًل مو�صيقيًا لأحد تالميذ اآن ،.. تتابعهما كامريا » داريو�س خوجني« يف املرتو ثم تدلف معهما اىل داخل 

البيت ول تخرج منه - مثل الزوجة - حتى نهاية الفيلم ، تر�صد،عادة،  يف لقطاٍت متو�صطة ثابتة، ت�صمح للم�صاهد 

بالتاأمل دون اإنغما�س فيما يحدث وكاأنه يف حالة ح�صور م�صرحي ، وقليٍل من اللقطات القريبة والطويلة باإ�صاءة ناعمة 

، وحني تخرج الكامريا اأحيانا عن �صكونها ،  تالحق جورج بنف�س اإيقاع  خطواته البطيئة الواهنة ، وترتك ملونتاج » 

مونيكا ويللي و نادين مو�صى« مهمة الإنتقال من زمن اإىل زمن  ومن اإعتام الليل اإىل اإ�صراق النهار . 

     �صباحًا  ، ويف م�صهد موؤ�ص�س ملا �صيتلوه من تطورات ،  واأثناء تناول الإفطار، مل يلحظ جورج اأن زوجته قد جتمدت 

للحظات ، ثم عادت اإىل الوعي بعد قليل غري مدركة ملا حدث ، واأن ذلك كان بداية اإ�صابتها بال�صكته الدماغية التي 

�صت�صع النهاية لتاريخهما امل�صرتك .. بعد قليل تعاودها ال�صربة ب�صكل ، اأكرث �صرا�صة ، يوؤدي اإىل اإ�صابتها ب�صلل ن�صفي 

تتقبله ب�صجاعة وواقعية ، وتقاوم بروح قوية ونف�س ُمرتعة بالإباء والكربياء .. يقوم جورج برعايتها بر�صًى وحمبٍة 

وُتو�صيه باأل ُيودعها ، حتت اأي ظرف، مب�صت�صفى اأو دار للم�صنني ،  لكن �صربةجديدة اأكرث قوة جتهز على ماتبقى لديها 

من مقاومة ول يبقى �صوى عينان ت�صعان ببقايا كرامة �صاحبة واإح�صا�س بالإمتنان لزوج حمب �صبور �صاهر على راحتها 

والعناية بها ، حُمرتمًا و�صيتها .. حتاول الإبنة اإيڤا اأن تثنيه عن قراره كي تنتقل الأم اإىل م�صت�صفى ترعاها وتخفف 

من اأعبائه ، يرف�س بح�صم ، ويوفر ممر�صة ُتعينه وت�صاعدها .. يهاجم املر�س ج�صدها الهزيل ب�صراوة ، وي�صل بها 

اإىل مرحلة الهذيان  ، فرتف�س يف عناد طفويل ، تناول الطعام اأو �صرب املاء ، مما ي�صطره - يف حلظة غ�صب ونفاد �صرب 

و�صغط ع�صبي -  اإىل �صفعها ثم يدرك فداحة خطئه حني تعاتبه بعني كليلة مهينة لريبت على يدها ندمًا .. ينظر 

حزينًا اإىل ما اآلت اليه حبيبته رفيقة ال�صنوات ..تنهار مقاومته فلم يعد قادرًا على حتمل اآلمها ، اأو نظرات احلزن 

ال�صباب  ، ذهب  ال�صخ�صية  القوية الآ�صرة  ، ذات  اآن �صريكة حياته  التي تع�صف مب�صاعره .. لي�صت هذه هي  العميق 

واحليوية وانتهت الأيام اجلميلة ، َوَهن اجل�صد وعجزْت عن ال�صيطرة عليه .. وحني بَلّلت مالب�صها و�صريرها رغما عنها 

، اإحت�صنها بني ذراعيه بحنان بالغ واأحاطها مبالءة ، اأجل�صها على الكر�صي املتحرك لتنطلق به غا�صبة حزينة ،  بينما 

تت�صاقط دموعها خجاًل تنعي ما تبقى من كرامة اأهدرها املر�س .

اإمالل  دون  من  رزين  هادئ  باإيقاع   - ت�صويرها  يف  هانيكه  اأ�صهب   ، اليومية  واملعاناة  الإن�صانية  التفا�صيل       ع�صرات 

على الإطالق - مما جعل امل�صاهد�صريكا يف الأزمة / املاأ�صاة التي بلغت ذروتها باأن ع�صف الأمل بالزوج ومل يعد يطيق 

عذاباتها بعد اأن يئ�س من �صفائها،  فقرر - حبًا- َرْحَمتها بقتلها .. يف حلظة خاطفة األقى بو�صادة على وجهها  وظل 

دها يف فرا�صها ونرث حولها الزهور وراح يتذكر اأيامهما  ي�صغط كامتًا اأنفا�صها حتى فارقت احلياة ج�صدها املنتف�س  .. مَدّ

معا، يتاأملها بخياله ، جال�صة على البيانو تعزف اأحلانها الأثرية .. نهاية ماأ�صاوية قامتة تغلق قو�س البداية ال�صادم .

      بخربة ال�صنوات ، اأدار هانيكه ممثليه بحنكة بارزة فظهر كل منهم  مب�صتوى رفيع يتميز بالب�صاطة والعمق وفهم 

لطبيعة ال�صخ�صية خا�صة اأن ترنتينيان- ال�صاب الو�صيم يف فيلم كلود ليلو�س » رجل واإمراأة عام 1966  واإميانويل ريڤا 

ال�صيدة اجلميلة بطلة  » هريو�صيما حبي » للقدير األن رينيه 1959- يف نف�س عمر ال�صخ�صيتني .. رمبا �َصُحب اجلمال 

القدمي لكنه ظل ُي�صع من داخليهما �صفاءًا و�صياءًا لي�صفي م�صداقية وواقعية على الأداء فهما يكادا ي�صعران بذات 

امل�صاعر . . كما خال �صريط ال�صوت ، تقريبًا ، من املو�صيقى » الت�صويرية« مكتفيًا بتلك ال�صادرة من داخل الكادر ، ومل 

ي�صمح للكامريا باحلركة اإل قليال و�َصَجنها مع �صخ�صياته داخل جدران املنزل .  »ُحب« ق�صيد �صينمائي عن احلب مبعناه 

الوا�صع واآفاقه الرحبة ، حني يتحول اإىل �صلوك يومي .. ق�صيد مرتع باملعاناة وال�صجن ، بالعذاب والعذوبة ، بالرحمة 

والقتل ، ق�صيد ينتمي اإىل الرتاجيديات الكربى يف تاريخ الفن  جعله ي�صتحق ، عن جدارة، جائزة ال�صعفة الذهبية يف 

مهرجان كان 2012، وجائزة اأو�صكار اأح�صن فيلم اأجنبي - اأي ناطق بغري الإجنليزية - عام 2013
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اإ�صمحــولــي 

منذ  الثقافية  احلياة  اأثرت  ورائعة  خا�صة  حالة  القدير،  والناقد  املحرتم  واملوظف  الكبري  املثقف  �صادي  اأبو  على 

ال�صتينيات من القرن املا�صي .. فهو املثقف ال�صاب الذي اآمن بر�صالة الثقافة اجلماهريية وبر�صالة ال�صينما منذ اأن كان 

اخ�صائيًا يف اإدارة ال�صينما بالثقافة اجلماهريية، هو الذي جاب كل مدن وقرى م�صر لين�صئ فيها نوادي ال�صينما .. وهو 

رئي�س املركز القومي لل�صينما الذي دفعة دفعات لالأمام ورئي�س هيئة ق�صور الثقافة املوؤمن بر�صالتها ووظيفتها والذي 

مل يتخذها اأبدًا ك�صبوبة لل�صهرة او للرتقي بل هو ال�صجاع املوؤمن بحرية الإبداع والذي دفع ثمن �صجاعته واأُبعد عن 

الهيئة حينما تكالبت عليه وت�صافرت قوى التخلف والظالم مع الإيدي املرتع�صة واخلائفة.

وهو الذي َظّل على قناعته يف حرية التعبري وحماية املبدعني حينما تقلد جهاز الرقابة ال�صعب يف ظروف مت�صابكة 

و�صائكة يف ظل تدخل جهات اأخرى كثرية يف الدولة فاأ�صتطاع بحنكته الإدارية وثقافته وخربته الفنية اأن يحمي 

ال�صهرة عن طريق  الفن والباحثني عن  النجوم وجتار  الفرتة رغم مزايدات بع�س  الهامة يف هذه  كثريًا من الأعمال 

واأ�صحاب  الإنغالق  لدعاة  ال�صت�صالم  من  الأحيان  من  كثري  يف  النظام  ينقذ  اأن  اأي�صًا  ا�صتطاع  وقد  الرقابة،  مهاجمة 

الهالو�س الأمنية الزائفة وقد ا�صتطاع يف املجل�س الأعلى للثقافة اأن يحمي ويحافظ على الزخم الثقايف املتميز الذي 

تركه املثقف الكبري د. جابر ع�صفور واأن تنتقل ال�صلطة يف �صال�صة وي�صر وهدوء عرب اإدارة على اأبو �صادي.

اإنه حالة وتاريخ كبري من العمل العام .. والعالقات الإن�صانية ال�صليمة وال�صحية وتاريخ من الإجناز جزاه اهلل عليه 

كل خري.

فاطمة املعدول                    

اإغ�صب!! 

على اأبو �صادي الذي يتجنب اإغ�صاب اأي اأحد، اأغ�صبني من غري ق�صد، مره واحدة ، ون�صيت الأمر فر�صيده عندي وعند 

غريي كبري، ي�صمح مبثل هذه الأمور ول اأدري مل اأتذكر ذلك الآن واأنا اأوجه اإليه التحية بعد م�صوار طويل من العمل 

اإليه مزيدًا من الأ�صدقاء وبع�س الأحقاد التي يواجهها باإبت�صامة ثقة م�صتندًا  والنجاحات يف مواقع كثرية اأ�صافت 

اإىل �صجله احلافل الذي يوؤكد اأنه تخطى »عقد« املوظف النظامي وجتاوزها ل�صعوره بالإمتالء كناقد �صينمائي مل يفقد 

يومًا م�صداقيته ومل »يوظف« عمله اإل ل�صالح ما يوؤمن به من اأفكار م�صتنريه هذه الأفكار هي العا�صم الذي ارتفع به 

فوق �صغائر الوظيفة التي ل ينجو منها كثريون حتى من كنا نظنهم كبارًا فاإذا بهم حني الإختبار »يغرزون« حتى الركب 

وعرايا من �صعاراتهم القدمية .

كنا يف منت�صف الت�صعينيات ويف الدور الأعلى يف عمارات العرائ�س التي مل ي�صكنها العرائ�س قط واأ�صبحت مقرًا لهيئة 

ق�صور الثقافة يف ذلك الدور حيث مكتب ال�صاعر حممد ك�صيك الأقرب اإىل »دوار« �صعراء وروائيون وموظفون ومدعون 

اأ�صبحوا من رموز الإبداع وهو وا�صع ال�صدر طويل البال لديه قدرة على اإقناع من كتب بيتا يف �صعر العامية اأنه وريث 

العال،  اأبو  الرازق  اأحمد عبد  اإل من عدد قليل،  فوؤاد حداد و�صالح جاهني وعبد الرحمن الأبنودي، ينف�س الزحام 

وحممد عيد اإبراهيم فيقرتح ك�صيك اأن منر ب�صالح الراوي امل�صرف اآنذاك على اأطل�س الفلولكلور امل�صري و�صالح كما 

عرفته م�صلح دائمًا باحلجة العلمية وال�صوت العايل والأ�صانيد القانونية واأدوات العزومة التي ل تزيد على كوب �صاي 

يف مكتبه وكان مكتب علي اأبو �صادي يخلو من هذه العزومة الليلية.

�سينما 94 

وحمدثي  وال�صحفيني  النقاد  من   20 من  اأكرث  فيه  �صارك   )94 امل�صرية  »ال�صينما  عنوانه  نقديًا  دلياًل  اأعد  قد  )كان 

النقد ال�صينمائي وهو الكتاب الكتاب الذي �صيوثق عالقتي فيما بعد بناقد ملتزم ومهموم مثل اأحمد يو�صف ويدفعني 

لالإن�صراف عما يكتب البع�س من نقد اإنطباعي فال�صيدة ُح�صن �صاه مثاًل و�صفت عادل اإمام يف فيلم »الإرهابي« بانه كان 

عامليًا ولكن �صالح مر�صي و�صف الفيلم باخلطابية وعدم و�صوح املوقف الفكري لالإرهابي ومل اأناق�س على اأبو �صادي يف 

و�صفه لبطل الفيلم باأنه » لوؤلوؤة فن التمثيل العربي املعا�صر« ولكن الو�صف اأحزنني كثريًا وكان مبالغًا فيه واأراد ناقد 



3435

»املذهلة على جت�صيد هذا  اإمام  انطباعيًا م�صطحًا وهو ي�صف قدرة عادل  »نقده«  الفرح فجاء  » ينقط« يف  اأن  الأدب 

النموذج .. مبا يتمتع به من قدرات اأدائية نادرة وثقافية م�صتنريه عالية ووعي يقظ بق�صايا اأمته« واأهو كله كالم ل 

يقوله حتى الذي يقربون النقد ال�صينمائي وهم �صكارى .. اأما اأحمد يو�صف فاأكتفى بعنوان درا�صته »عادل اإمام .. من 

هتاف ال�صامتني اإىل �صعارات احلكومة »

بقى لعلي اأبو �صادي هذا الق�صط الوافر من الدميقراطية التي �صتكون �صندًا وذخرية لأيامة القادمة يف مواقع امل�صئولية 

ولكنه مل يكرر جتربة »�صينما 94« يف ال�صنوات التالية وكاأنه اأ�صتكرث علينا هذا التجاور النقدي الدميقراطي .

الت�سالح مع النف�س 

له  اأحمد ي�صحك وقلت  النقيب مكرم حممد  اأرى  اأن  الأيام  قابل  يلي من  وفيما  املا�صي  الأ�صبوع  كنت قد دعوت اهلل 

»ابت�صم يا نقيب« وهذه الدعوة معكو�صة ميكن اأن اأوجهها اإىل اأبو �صادي لعلي اأراه غا�صبًا يومًا وكدت اأقول له اإن حر�صه 

على اإر�صاء اجلميع، رمبا يف�صر على اأن ل �صديق له، ف�صديق اجلميع لي�س له �صديق حميم، ولكنه مت�صالح مع نف�صه، 

اإذ يكتفي بالقرف من البع�س، دون و�صول »احلالة« اإىل الغ�صب واملواجهة، واثقًا باأنه اإذا كان 70 يف املائة يوؤيدونك 

ويوؤمنون بدورك فاإن الن�صبة الباقية ميكن احتمالها لكني اإريده غا�صبًا مرة اأخرى، كما اأغ�صبني يومًا من غري ق�صد.

ففي نهاية 1996 اختار كثري من املثقفني ح�صني مهران رئي�س هيئة ق�صور الثقافة �صخ�صية العام بعد جناحه يف و�صع 

الهيئة يف ال�صداره، ندوات وموؤمترات يف اأكرث من حمافظة اإ�صافة اإىل �صال�صل الن�صر ولكني كتبت يوم 5 يونيو 1997 يف 

الأهرام امل�صائي حتت عنوان » ماليني ح�صني مهران« عما اأعتربته �صياعًا لأموالنا يف �صورة »اإكروبات ثقافية ومظاهر 

ل عالقة لها باخلدمة الثقافية احلقيقية« حيث ت�صابهت املوؤمترات لدرجة ال�صتن�صاخ، وتدخلت �صال�صل الن�صر التي 

اقرتحت اخت�صارها اإىل الن�صف و�صاء ربك اأن يذهب ح�صني مهران وياأتي م�صئول بال مالمح لت�صيري اأعمال الهيئة موؤقتًا 

وفاجاأنا بقرارات �صادمة، فكتبت عن ح�صني مهران مرتحمًا على اأيامه ووجهت له حتية تليق مبوظف ل يدعى الثقافة، 

اأمانة املجل�س الأعلى للثقافة واأت�صل بي  اأبو �صادي حني توىل  لكنه يجيد الإدارة بعيدًا وهي ف�صيله مهمة اكت�صبها 

مهران الذي ل يعرفني ومل اأدخل مكتبه من قبل لكن اأبو �صادي كان من راأيه اأنه مل يكن هناك �صرورة لإنتقاده ول 

مدحه بعد املعا�س، وكان هذا �صببًا كافيًا لأغ�صب، يل احلق طبعًا، وهو لن يعرت�س الآن.

حّر يف الرقابة

وقبول  الفنية،  امل�صنفات  على  الرقابة  اإىل  �صادي  اأبو  علي  ذهب  الثقافة  لق�صور  العامة  بالهيئة  ال�صينما  اإدارة  من 

هذا املن�صب ل يريح الباحث عن احلرية، واأظنه قبل هذه املهمة من موقع الناقد املدافع عن احلرية، ليكون �صوتًا 

للمبدعني، بعد اأن �صهدت الرقابة يف بع�س فرتاتها م�صئولني ترتع�س اأيديهم، ويخافون على الكر�صي، ويدافعون عنه 

باإتخاذ قرارات تزايد اأحيانًا على موقف ال�صلطة.

وظل الرجل حري�صًا على هذا املوقف، حتى اأنه اعاد ن�صر مقاله عن فيلم » الربئ« يف كتالوج املهرجان القومي احلادي 

ع�صر لل�صينما امل�صرية )2005( مبنا�صبة اختيار الفيلم للعر�س يف الفتتاح، وهو رد اعتبار للفيلم الذي مور�صت عليه 

والثقافة  ر�صدي،  اأحمد  اللواء  والداخلية  اأبو غزاله،  امل�صري حممد عبد احلليم  الدفاع  وزراء  رقابة ثالثية،  �صمت 

حذف  البع�س  وطلب  حتفظ،  من  وحتفظ  اعرت�س،  من  واعرت�س  النهائية،  ن�صخته  لي�صاهدوا  هيكل،  اأحمد  الدكتور 

م�صهد اأو جملة حوارية وذهب البع�س اإىل رحاب اهلل والبع�س ينتظر فكل من عليها فان ويبقى »الربئ« �صامدًا لأختبار 

الزمن يف انتظار زمن اأخر اكرث حرية ي�صمح بعر�س الن�صخة كاملة، مبا فيها م�صهد النهاية الذي يقتل فيه اجلندي 

قائده وزمالءه بعد اأن اأكت�صف اخلديعة، واأيقن اأن الذين كان يقتلهم باإعتبارهم »اأعداء الوطن« هم معار�صون �صيا�صيون 

يحبون الوطن اأكرث منه.

الأمن  اأحداث  وقعت  الفيلم،  يراقبون  الوزراء  كان  حني  ففي  بالإنفجار،  نبوءة   1986 عام  عر�س  الذي  الفيلم  كان 

املركزي يف يناير 1986، وليتهم انتبهوا للتحذير، قبل اأن تاأخذهم الرجفة وتزلزل الثوابت حتى �صاهدنا الدبابات يف 

�صوارع القاهرة، يف م�صهد مل يتكرر منذ ثورة 1952.

ذهبت الكرا�صي ومن عليها، وعا�صر »الربئ« فيلمًا لعاطف الطيب واأحمد زكي واأغنية لالأبنودي:

حمبو�س ياطري احلق 

قف�صك حديد واأنني 

ق�صبانه ل بتنطق ولتفهم امل�صاجني

ق�صبانه لبتعرف ولتفهم الإن�صان  

ول احلديد ينزف 

لوتنزف الأوطان 

واأه ياعيون بريئة 

مني بدل احلقيقة 
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ومني قلب املعاين

قدام عيني يف دقيقة 

الدم اللي يف اأيديه

بينده عليه 

ويقول قتلت مني؟

�صعي للم�صاحلة

 ، مده�س  بح�صم  الهادئة  الإدارة  احل�صنني  بني  فجمع  الثقافة  ق�صور  هيئة  رئا�صة  اإىل  �صادي  اأبو  ذهب  الرقابة  من 

والوعي بالدور. كان منوذجًا للمثقف املت�صق مع نف�صه حني يتوىل من�صبًا عامًا، فال ي�صاب باجلنون، حتى بعد اأن عمل 

اأمينًا للمجل�س الأعلى للثقافة �صعى اإىل امل�صاحلة فهو ل يتحيز لتيار اأدبي اأو نقدي على ح�صاب اأخر، وقد راأيته حني 

كنت ع�صوًا يف اللجنة العلمية مللتقى الرواية )2008( وكان قد اأتى بعد تذمر كثريين من املجل�س يف عهد �صابق، لعدم 

جناح ملتقى ال�صعر يف دورته الأوىل التي فاز بها حممود دروي�س، ومل يعرت�س اأبو �صادي على مو�صوع امللتقى حني اقرتح 

اإبراهيم عبد املجيد عنوان »الرواية الآن«، ومل يتحفظ على من اقرتحتهم اللجنة من املدعوين،  وهذا ثمرة نقاء 

القلب واخللو من العقد التاريخية، واجلوع التاريخي ملن�صب وبع�س الذين ابتلوا بهذا املر�س ل ي�صبعون بل ي�صابون 

بال�صعار والهبل لأنهم عا�صوا طفولة مل يروا فيها اللحم.

اأزمــات 

يف هيئة ق�صور الثقافة خا�س اأبو �صادي معركتني اأولهما كانت الدولة م�صادفة معه اأق�صد اأزمة رواية حيدر حيدر 

» وليمة لأع�صاب البحر« والثانية اأزمة الروايات الثالثة التي بدا فيها الوزير فاروق ح�صني مرتبكًا ومنقلبًا على قيم 

كان عليه اأن يدافع عنها، لكنه باع ثالثة روائيني، وزايد على ما �صماه »الأخالق« باأ�صلوب �صعبوي يف برنامج تليفزيوين 

حممد  الروائي  ال�صل�صلة  حترير  ورئي�س  العال،  اأبو  واأحمد  ك�صيك  الن�صر  وم�صئويل  الهيئة  برئي�س  �صحى  وباملرة 

الب�صاطي.

ولكن الدولة جلاأت من جديد لأبو �صادي فمن العيب الت�صحية بالكفاءات فال ين�صاأ الكبري هكذا يف حلظة وكم �صحت 

البالد بكفاءات علمية وبحثيه، وجد اأ�صابها املالذ يف اخلارج عاد اأبو �صادي ويف فرتة ق�صرية و�صعت يف حجرة عدة 

منا�صب مل ي�صع اإليها، حتى اأنني �صاألته يومًا كيف تدير هذه املهام فقال: ببع�س التنظيم، وكانت هذه اأول مرة اأزوره يف 

املجل�س الأعلى للثقافة مهنئًا، ولي�س من عادتي اأن اأزور اأ�صدقائي حني يتولون منا�صب، لكني ا�صطررت مرتني لدخول 

مكتبه، الأوىل لأن زميله مل حت�صل على كتب اأحد املوؤمترات فاأعطاها ن�صخته اخلا�صة والثانية لأ تدخل يف منحة 

تفرغ لل�صاعر ال�صديق اأحمد فوؤاد جويلي، وهو ي�صتحق املنحة بالفعل، ومل انتظر، بل قابلته على الفور، وعلى الفور 

وعد باإنهاء امل�صكلة واقرتحت الت�صال بجويلي لأطمئنه، فبادر اأبو �صادي اإىل الت�صال به، لكن الوغد كان قد اأغلق 

هاتفه.

 « للكتابة، وُيعد كتابه  الكتاب، فكان ي�صرق وقتًا  املنا�صب تزول، ويظل  اأن  �صادي  اأبو  امل�صئوليات مل ين�س  و�صط هذه 

وقائع ال�صينما امل�صرية 1896 – 2002« وثيقة مهمة وموجزه عن تاريخ ال�صينما امل�صرية منذ اأول عر�س يف بور�صة 

طو�صون بالإ�صكندرية 1896/11/5 حيث كانت »اأجرة الدخول زهيده ل تتجاوز 4 قرو�س للرجال وقر�صني لالأولد 

وذلك مي�صور« وما تلي ذلك من عر�س يف القاهرة يوم 1896/11/28 وقد رخ�س لها من قبل �صعادة حمافظ العا�صمة 

بتخ�صي�س ليلة يح�صرها ال�صيدات فقط و�صيعلن عنها فيما بعد«.

اإنقاذ تراث ال�صينما 

قطاع  عن  م�صئوًل  ملعبه  اإىل  جديد  من  وعاد  غازي،  اأبو  عماد  للدكتور  املهمة  تاركًا  الأعلى  املجل�س  �صادي  اأبو  غادر 

اإدارة �صركة م�صر لل�صوت وال�صوء وال�صينما، وهي اجلهة امل�صئولة عن كل ما ميتلكه القطاع  ال�صينما وع�صوًا مبجل�س 

العام من دور عر�س واأ�صتوديوهات ونيجاتيف اأفالم، وهي مهمة كربى تاأخرت كثريًا اإذ ت�صربت كثري من ن�صخ الأفالم 

ت�صعى  فهمها يف �صوء مرحلة  الكارثة ميكن  ولكن  البلد،  األ يخرج من  النيجاتيف( وهي تراث كان يجب   ( ال�صالبة 

لت�صفية منجزات القطاع العام، وتفكيك البلد وبيعه يف املزاد اأو يف �صمت قطعة قطعه، فهل تكون مهمته �صهله.

اأبو �صادي متفائل، واأمامه عمل كثري، وقد قبل املهمة اإميانًا منه باأهمية الدفاع عن القطاع العام و�صرورة ترميم ما 

يجب ترميمه من الأفالم، ورمبا ت�صهد الفرته القادمة اإنتاج اأفالم ق�صريه.

رمبا يواجه على اأبو �صادي م�صكالت اأو حروبًا، لكنه �صيخرج منها منت�صرًا اإذا ا�صتعان على ق�صيته ببع�س الغ�صب . فما 

راأيك يا �صديقي .

الأهرام امل�صائى

        �صعد القر�ش                22 دي�سمرب 2009  
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�صنوات الرقابة .. �صنوات ال�رصاع 

من يجروؤ على دفن اجلثة 

بقلم : علي اأبو �صادي                   

الزمان م�صاء ليلة باردة من ليايل �صهر نوفمرب2007 املكان : �صتوديو م�صر مبحافظة اجليزة.

حمدود  عدد  ومعي  خوري  جابي  واملنتج  يو�صف  خالد  واملخرج  الدولة  اأمن  جهاز  �صباط  من  جمموعة   : ال�صخ�صيات 

من العاملني بجهاز الرقابة على امل�صنفات الفنية واملهمة م�صاهدة ن�صخة العر�س من فيلم يو�صف �صاهني »هي فو�صى« 

الذي ت�صبب يف اإثارة الذعر لدى الأجهزة املعنية �صاأن معظم اأعمال �صاهني الأخرية ، واإثارة الهلع عند بع�س الرقباء، 

وخالد  �صاهني  يو�صف  ي�صن  حيث  ال�صيا�صية«بالطبع  »املحرمات  من  كثري  على  يحتوي  للرقابة  قدم  الذي  فال�صيناريو 

يو�صف من خالل �صيناريو نا�صر عبد الرحمن هجومًا كا�صحًا على اأجهزة وزارة الداخلية الذين كانوا يحاولون الدفاع 

عن �صورتهم باأية و�صيلة – بعد اأن باتت م�صوهه اإىل حد كبري خالل ال�صنوات الأخرية، التي كانت مبثابة فرتة خما�س 

حتمل اإرها�صات ثورة 25 يناير التي ك�صفت خواء اأجهزة الداخلية وتهافتها وعرت اأ�صاليب القمع والقهر التي كانت 

متار�س بوح�صية اأحيانًا �صد اأفراد ال�صعب العزل.

ويف هذا الوقت بالتحديد جاء فيلم » هي فو�صى« ليف�صح كل ذلك قبل عامني كاملني من الثورة، وليوؤكد فعاًل اأن الفو�صى 

قد عمت البالد بغياب القانون، اأو تغييبه بل واإنتهاكه عن طريق اجلهة املنوطه بحمايته وتنفيذه.

كان ال�صيناريو جريئًا و�صجاعًا اإىل حد كبري يف تعرية الف�صاد واملف�صدين يف اأروقة واأجهزة وزارة الداخلية من خالل 

غري  كان  واأن  غريبًا  يبدو  ورمبا  القانون  هو  اأنه  ب�صاطة  بكل  للجميع  اأعلن  اأن  والت�صلط  التجرب  من  بلغ  �صرطة  امني 

م�صتغرب من فنان ذي ب�صريه ك�صاهني اأن الفيلم جاء مبثابة نبوءة ملا حدث يف ثورة يناير من اإقتحام اجلماهري لأق�صام 

ال�صرطة وقذفها باحلجارة.

وقد كان ال�صيناريو يحمل اإدانات وا�صحة ملا يحدث يف اأق�صام ال�صرطة وهو ما اأ�صاب الرقباء بالتوتر، وجاء تقريهم 

حمماًل بعدد كبري من املالحظات، ثم مناق�صتها مع املخرج خالد يو�صف خا�صة املالحظة »13« التي تن�س على عدم 

امل�صام من قريب اأو بعيد بجهاز ال�صرطة ككل حيث اأن معظم اأحداث ال�صيناريو �صوف تتم باأحد اأق�صام ال�صرطة حددها 

املوؤلف بق�صم �صرطة �صربا ونرى اأنه من الأف�صل عدم حتديد ق�صم بعينه بالتجهيل منعًا لأي بلبلة اأمنية مع املالحظة 
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»14« التي تعني »البعد عن كل ما ي�صئ اإىل �صيا�صة امن الدولة.

الذي  الفيلم، جابي خوري،  منتج  اأثار حفيظة  ما  الفيلم من م�صمونه متامًاوهو  ُيفرغ  بب�صاطة،  كان  الرقباء،  تقرير 

اأن الأ�صتاذ )يق�صد �صاهني(  اإت�صل بي مت�صائاًل عما يفعل جتاه ما ورد بالتقرير. واأ�صاف اأن ل وقت لأي تعديل كما 

مري�س ولن يتحمل القيام باأية تعديالت ف�صاًل اأن ذلك ي�صعف روؤيته اإىل حد كبري.

طماأنته وطلبت منه عدم عمل اأية تعديالت اأو تنفيذ هذه املالحظات فاأبدى ده�صته قائاًل : يعني اأ�صورها ؟ فاأجبته: 

نعم �صور ما جاء يف ال�صيناريو كما هو وحني ينتهي الفيلم، �صتكون اأمامنا جثة لن يجرء اأحد على دفنها.

وقد كانت هذه عادتي مع معظم الأعمال التي تت�صمن �صيناريوهاتها مالحظات تهدد برف�س ال�صيناريو اإذا مل يوافق 

حتى  املالحظات  هذه  على  املوافقة  واملنتجني  املخرجني  والزمالء  الأ�صدقاء  من  اأطلب  وكنت  تنفيذها،  على  املخرج 

الإ�صرائيلي  العلم  حرق  منها  اأذكر  الأفالم  من  العديد  يف  حدث  ما  هذا  بالت�صوير)  والت�صريح  ال�صيناريو  مترير  يتم 

يف »�صعيدي يف اجلامعة الأمريكية« وموقف وزارة الداخلية املتعنت من �صيناريو » اأر�س اخلوف« لداود عبد ال�صيد . 

وغريها . وهذه حكايات اأخرى(

الداخلية  وزير  لتعليمات  طبقًا  الدولة،  اأمن  اأجهزة  وطلبت  للعر�س  جاهزة  الن�صخة  واأ�صبحت  الفيلم  ت�صوير  اإنتهى 

اآنذاك حبيب العاديل م�صاهدته قبل العر�س مت عر�س ن�صخة الفيلم يف تلك الليلة الباردة و�صاد القاعة املظلمة �صمت 

رهيب ينذر بكارثه وما اأن اأ�صيئت الأنوار و�صط ترقب وتوتر �صديدين حتى بداأ �صباط اأمن الدولة، والعالقات العامة 

اأي�صًا ب�صرد ع�صرات املالحظات تركز معظمها على ال�صورة امل�صوهة لأفراد و�صباط ال�صرطة وعمليات التحري�س �صدها 

واأنه من امل�صتحيل عر�س اأفالم »اإثارية« على حد تعبريهم ويق�صدون بها حتري�صية اأن تعمل على اإثارة اجلماهري .

ال�صركة يهاتفون  اإىل طريق م�صدود وبداأ رجال  رف�س خالد يو�صف وجابي خوري مالحظاتهم وتاأزم املوقف وو�صل 

قياداتهم بقية الو�صول اإىل حل، فهم يعرفون مدى �صعوبة تنفيذ قرار مبنع فيلم فهو فيلم �صاهني، و�صاهني لي�س اإ�صمًا 

و�صمعته  وتاريخه  وباإ�صمه  بنف�صه  �صاهني  تدخل  حال  يف  للوم  يتعر�صوا  األى  على  اأي�صًا  حري�صون  وهم  فقط  حمليًا 

الدولية يف املعركة التي �صتزيد من ت�صويه �صورتهم وقمعهم حلرية التعبري.

يتحدثون  من  مع  اأعرف  كنت  املوقف،  اأراقب  ظللت  خمرج  عن  البحث  ويحاول  بهاتفه،  مي�صك  كل  ال�صباط،  اإنتحى 

اإنه اللواء )ع.اأ( من قيادات مباحث اأمن الدولة، وطلبت اأن اأحادثه كان الرجل ودودًا وحا�صمًا بل و�صارمًا يف بع�س 

الفيلم يتعر�س  باأن  اإقناعه  ال�صرطة دارت حمادثة طويلة، حاولت  باإهانة  ال�صماح  اأنه لن يتم  اللحظات واأ�صر على 

اأكرب بكثري من نتائج الت�صريح وان الفيلم »حيفوت زي  حلادثة فردية، ولي�س لكل رجال ال�صرطة، واأن عواقب املنع 

بقية الأفالم« واأن الأفالم ل ت�صنع الثورات بل اأن الثورات هي التي ت�صنع الأفالم، وغري ذلك من احلجج التي اأعرف 

جيدًا اأنه يعلم جيدًا اأنني اأدافع عن الفيلم، وعن �صرورة عر�صه.

كنت �صعيدًا اأي�صًا بالرف�س املتكرر خلالد يو�صف وجابي خوري بكل احللول التي طرحها �صباط ال�صرطة الذين كنت 

اأ�صعر يف حلظات خاطفة ان بع�صهم يحاورنا من باب اأداء الواجب واأنهم اأي�صًا كمواطنني ي�صعرون ب�صدق ما يطرحه 

�صاهني فهم اأي�صًا يدافعون عن اإنتماءاتهم ال�صرطية يف النهاية وراأوا اأن بالفيلم اإجنازًا لوزارة العدل ) وكيل النيابة( 

على ح�صاب وزارة الداخلية) �صباط املباحث املتواطئ مع اأمني ال�صركة( واأنه من غري الالئق اأن يقوم وكيل النيابة 

فو�صى«  »هي  الفيلم  ا�صم  اأن  كما  خا�صة  بالغه  اإهانة  ذلك  ففي  ال�صلم  اأعلى  من  وجذبه  ال�صابط  بتالبيب  بالإم�صاك 

يوحي بل يقرر اأننا يف دولة فو�صى .

حتايلت على م�صاألة ال�صم مدعيًا اأنه ت�صاوؤل ا�صتنكاري ولي�صت عبارة تقريرية واأننا �صن�صع عالمة اإ�صتفهام اأمام ال�صم 

)وبالطبع مل يحدث ذلك( وجميع ن�صخ الفيلم والنيجاتيف توؤكد على ذلك، ا�صت�صعرت قرب الإنفراجة وكان على اأن 

اأنه من املمكن حذف اجلزء املزعج  األقي بالورقة الأخرية، طلبت حمادثة القيادة الأمينة مره اأخرى، واأو�صحت له 

اخلا�س بت�صرف وكيل النيابة )اأقل من 30 ثانية( غري اأن الأهم كما اأو�صحت وركزت اأن يف حال اأي نية لي�س ملنع الفيلم 

بل اإىل تاأجيل عر�صه �صوف يقوم املخرج الكبري بتقييد نف�صه يف �صور جمل�س ال�صعب حتى املوت وهو بالفعل مري�س جدًا 

وميكن اأن يحدث له مكروه، فمن �صيتحمل النتائج وخا�صة اأن �صاهني » جمنون ويعملها«.

هنا لنت عريكة ال�صيد اللواء وطلب األ يبدو الفيلم منت�صرًا لوزارة العدل على ح�صاب وزارة الداخلية، وافق خالد 

يو�صف وجابي خوري على اإقرتاحي بحذف اجلزء املطلوب من م�صهد �صابط املباحث ووكيل النيابة وهي ثوان ل توؤثر 

اإطالقًا يف احلدث ول تقلل من اأهمية موقف النيابة املت�صدد يف حماية القانون و�صدر الرتخي�س بعر�س الفيلم )122( 

دقيقة يف 2007/11/27 .

مالحظة : مل يتم امل�صا�س بنيجاتيف الفيلم وبقى كما �صنعه مبدعه يو�صف �صاهني .. كما اأن �صهود هذه الليلة كلهم على 

قيد احلياة، والفيلم يتم تداوله حاليًا بدون اأي حذف.
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راقبت بت�صامح وروقبت بتع�صف

علي اأبو �صادي 

الأيديولوجيا هي روؤية متكاملة للعامل  

ل يريد علي اأبو �صادي اأن يكون بطاًل اأو �صحية فهو من�صجم مع نف�صه ومع التيار احليوي لل�صينما يف م�صر وهي ل تنح�صر 

يف القاهرة اأو ال�صكندرية ول تنتهي عند حدود م�صر واإذا كان علي اأبو �صادي يعي�س كناقد �صينمائي يف مقالته وكتبه 

يعتمد على التحليل ويبتعد عن املجاملة املاألوفة يف ال�صحافة اليومية فاإن اإهتماماته وهمومه ل تتوقف عند ال�صينما 

اإمنا تتجاوزها اإىل عالقة ال�صينما باحلياة عمومًا واإجتاهات الثقافة نحو التجديد .

»بيان الثقافة« حاول القرتاب من هذه ال�صخ�صية ال�صكالية بني كونها �صخ�صية اإبداعية �صينمائية وهي كونها جهة 

رقابية مانعه وكان معه هذا احلوار :

* ظهرت موؤخرًا موجة ال�صينما العربية اجتهت نحو النوعية رغم عدم حتقيقها اإيرادات جيدة ما 

ال�صبب يف راأيك ؟

اأظن اأنها ت�صكل هام�صًا يف ال�صينما العربية فلو عملنا بالكم �صنكت�صف اأن هذه ال�صينما )النوعية( �صينما الكيف والفكر 

املتميز قليلة جدًا رمبا نتيجة انكما�س الإنتاج اأما الإجتاه العام وال�صائد هو ال�صينما التجارية .

ويف ظل هذه الأزمة الطاحنة التي تاأخذ ال�صينما يف اجتاهات عدة انا �صخ�صيًا ل اأحلم ب�صينما كبرية واإمنا موجودة 

اأوًل علينا التفكري ب�صكل علمي يجب اأن يعمل م�صنع ال�صينما فيكون يف �صوريا مثاًل ع�صرة اأفالم يف ال�صنة بدًل من ثالثة 

فقط ما املانع.

* اإىل ماذا تعزو قلة الإنتاج ال�صوري لالأفالم ال�صينمائية ؟

يبداأ هذ من دائرة الإنتاج يف �صوريا اإ�صافة اإىل اأزمات اأخرى قد حتيط باأي منتج فني مل يعد هناك كم اإنتاجي وال�صينما 

التي ت�صنع تقريبًا تخ�صروهم يريدون الربح الأزمة مت�صابكة جدًا ومتداخله فال نعرف بدايتها )هل تبداأ بالإنتاج اأم 

التوزيع بالكتابة اأم الإخراج باملتلقي اأم احلريات( هي اأزمة بالن�صبة للجميع والدولة فعاًل ومعظم الدول العربية مل 

تعد قادرة على لعب دور املنتج، يوجد عامل جديد ومعطيات جديدة واإجتاه نحو اخل�صخ�صة علينا اأن ندرك �صرورة 

عودة ال�صينما اإىل القطاع اخلا�س لكنه حمكوم بالفكر التجاري، لذا جند الأفالم ذات امل�صتوى والنوعية املتميزة قليلة 

جدًا لأنها غري مربحة ما يدفع الكثري من املخرجني الذي قدموا فيلمًا جيدًا يف البداية ان يدخلوا يف دوامة خمتلفة 

و�صديدة الوعورة فمن منهم يريد اإجنازًا بفيلم ل يجلب املال.

* �صدرت منذ �صنوات قليلة قوانني ناظمة لإنعا�ض ال�صينما امل�صرية حلت اإ�صكالية دور العر�ض فهل 

وجد اإنتاج موافق لهذا التطور يف راأيك؟

مواكبًا  الإنتاج  جاء  بالتايل  منه  ا�صتفادت  جدًا  حديثة  عر�س  دور  هناك  اأ�صبح  ال�صريبي  الإعفاء  لقانون  نتيجة 

لهذا التطور فقد و�صل اإىل ثالثني فيلمًا بينما كان �صابقًا �صتة ع�صر فيلما فقط رمبا نحتاج لأكرث من ذلك مع دخول 

التليفزيون اأي�صًا ملجال الإنتاج لكن يف النهاية ما هي ال�صينما التي �صتقدم .

اجلديدة  الكوميديا  موجة  تقيم  وكيف  الكم  حيث  من  وا�صعة  م�صاحات  التجارية  ال�صينما  تاأخذ   *

التجارية والنا�صطة يف م�صر حاليًا؟

اأحدثت هذه الكوميديا انتعا�صًا يف ال�صينما امل�صرية لكنه اإبهار كاذب فهي �صديدة الغلظة تقدم قيما متخلفة، خمتلفة، 

ومزيفة للوعي حتاول ان تتماحك �صيا�صيًا وكل ذلك ب�صكل فج و�صغري لذا مل تاأخذ حتى الآن اإل �صكل ظاهرة ولي�صت 

موجة و�صتخ�صر بال�صرورة لأنهم بداأوا يدورون يف الفلك نف�صه واأ�صبحت اأفالمهم ن�صخًا متكرره اإ�صافة اإىل فكرة الإبهار 

الأوىل التي �صاحبت هذه الأفالم والنجوم بداأت تقل فتناق�صت الإيرادات وبالتايل �صيحجم املنتجون عن الدفع .

* اإذن فاأنت ترى تراجعًا يف جمهور هذه الأفالم ولي�ض اإقباًل؟

اجلمهور يف النهاية يقول راأيه وياخذ قراره ينح�صر لعدم تقبله التنويعات على اللجن ذاته التكرار مل يعد ينفع اإ�صافة 

اإىل نقطة مهمة اأن نوعية الأفالم ملتلق يح�صر اأكرث من مره وبالتايل �صبكة امل�صاهدة كبرية جدًا لكن العدد حمدود هذا 

العدد يتناق�س بعد مراقبة اإيرادات هذه الأفالم التي تربي اجلمهور على اأي قيم فكرية اأو جمالية بل على حوار �صمج 

ومواقف �صخيفة ومفتعلة اأما حالة الت�صاعد التي مروا بها لبد اأن تقف اأمام جدار م�صدود يف النهاية.

* هل اأنت مع اأن ننطلق من اجلمهور يف �صناعة ال�صينما اأم ن�صنع اجلمهور بال�صينما احلقيقية؟

هدفنا الأ�صا�صي هو �صناعة جمهورنا ور�صالة الفن تتلخ�س يف خلق وعي واإعادة تنظيم الإدراك وفتح اآفاق جديدة لدى 

املتلقي يعرف من خاللها نف�صه واملجتمع والكون هذا هو الهدف الأ�صمى العك�س هو الذي يتم نحن ن�صنع جمهورًا لكن 

باأي فنان اأو مبدع له روؤيته للعامل والواقع ويف ال�صينما ال�صائدة الروؤية م�صو�صة طوال الوقت فيت�صكل ذوق اجلمهور 

ويرتبى وفق هذا النوع من ال�صينما على عدم التاأمل وعدم القدرة على التوا�صل الفكري مع ال�صا�صة فيفر�س تلقي اأي 
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نوع اآخر من ال�صينما .

اإنها م�صاألة �صديدة اجلدل لكن متى نعيد ت�صكيل اجلمهور هذا يعتمد على وجود �صرائح خمتلفة ومثقفة تبحث عما هو 

خمتلف وحتمي ال�صينما اجلديدة من خالل ال�صدى الذي جتده عندها من ثم يت�صع هذا اجلمهور وت�صود هذه ال�صينما 

وبالرتاكم نعيد تربيته ونغري ذوقه امل�صكلة بني اجلمهور وبني ال�صا�صة معقده جدًا فهي لي�صت �صينما واحدة ول جمهورًا 

واحدًا لدينا جماهري متعدده حتتاج �صينما خمتلفة تقتحم عوامل جديدة ويف ظل ظروف �صاءت انتاجًا معظم هذه 

الأفالم لها متويل خارجي ي�صمح باجلراأة يف التناول وعدم اخلوف على الإيرادات .

* اأنت�صرت م�صاألة التمويل اخلارجي موؤخرًا يف العديد من الدول العربية .. هل هذا بحكم العالقات 

فقط مما يوؤدي اإىل اإغناء ال�صينما اأم يتم ذلك وفق �صروط املنتج؟

التمويل اخلارجي حتى الآن مل يفر�س �صروطه رمبا فر�س موا�صفات وهناك من يدعي اأنه ي�صئ ل�صمعة البلد اإنها كذبة 

كبرية ن�صحك بها على اأنف�صنا ل اأرى م�صكلة على الإطالق يف التعامل مع واقعنا كما هو ل نخجل منه هذا هو �صعبنا 

وهذا جمتمعنا وظروفنا وما علينا هو التغيري، الفن عن�صر كا�صف والفنان يحاول و�صعنا يف مواجهة دائمة مع الواقع 

من اأجل تغيريه .. فكيف ميكننا التعامل مع الواقع وحماولة تغيريه، وهناك رف�س لروؤيته يف الوقت نف�صه.

* من الذي يرف�ض روؤية هذا الواقع على حقيقته ويعرت�ض على ك�صف خباياه؟

املجتمع باأكمله اجلمهور العادي اأحيانًا ال يخلو الأمر من اأراء بع�س النقاد التي تتحول اإىل اإتهامات اأحيانًا )كما حدث 

يف فيلم »الأبواب املغلقة« الذي اتهم بوجود زنا حمارم بني الأم والإبن( املجتمع ملئ بحالت نراها يوميًا ول �صري من 

عر�صها ومالم�صتها دون الت�صبب بوجود جرح، من هنا فكرة التمويل اخلارجي الذي ي�صمح مبالم�صة مثل هذه الق�صايا 

دون و�صع �صروط اإمنا موا�صفات اجلودة فقط بدليل اأن 90% من الأفالم التي مت متويلها جيدة .

* حتدثت عن احلرية واجلراأة التي يتيحها التمويل اخلارجي ماذا عن م�صر والدول العربية باأي 

جدار ت�صطدم حرية التعبري يف راأيك؟

اإنها التابوهات الثالثة : الدين واجلن�س وال�صيا�صة وكوين عملت رقيبًا ملدة ثالث �صنوات واأكرث اأقول ب�صراحة �صديدة 

اأن الرقابة و�صعت للمحافظة على النظام فقط وبعد ذلك ياأتي �صئ اأخر فكرة اجلن�س والدين ميكن اأن ت�صمح باأي نقد 

للنظام ميكن اأن ي�صتباح اهلل اأحيانًا لكن النظام ل ي�صتباح .

* النظام ل ي�صتباح هذا هو التابو املقد�ض اإذن ملاذا ياأخذ الهجوم غالبًا يف م�صر طابعًا دينيًا )ي�صترت 

وراء الدين(؟

ال�صيا�صة تتعلق برقابة حكومية اأما اجلن�س والدين فرقابة اجتماعية املجتمع املحافظ واحلاوي على تيارات اأ�صولية 

الآن هو الذي يقوم بهذه الرقابة ولي�س احلكومة اأثناء جتربتي كرقيب كنت اأمرر اأفالمًا تعر�س بع�س احلالت الدينية 

التي قد تثري التفكري اإ�صافة اإىل بع�س امل�صاهد اجلن�صية فكانت الق�صايا ترفع �صدي من قبل التيارات الدينية رغم اأن 

الرقابة هي التي ترفع الق�صايا، عادة، اأ�صبحت الرقابة املجتمعية اأق�صى واأقوى الآن وكلها حتت �صتار امل�صاعر الدينية 

والأخالق التي تتحدد باأمراأة عارية اأو غري عارية )�صافرة اأو حمجبة( .

* اأين تقع الدولة من هذا الق�صاء وهذه الأحكام التي قد تخطئ وجتور ؟

اأي دولة، اإنها واقعة بني م�صكلتني : اأما اأن ت�صطدم بهذه التيارات وال�صماح لهذه الق�صايا اأن متر اأحيانًا تو�صع الدولة 

يف ماأزق مع املجتمع الذي ل يرغب بالتعامل الفج مع امل�صاعر الدينية امل�صا�س بالدين بالن�صبة للعقائد عند رجل ال�صارع 

العادي م�صتحيل فال�صارع ي�صتثار وياأخذ مواقف وهنا تتم الكارثة التي �صتتكرر نتيجة املهادنة �صيبدو اأي موقف عنيف 

حينها هزياًل لأنه جاء متاأخرًا.

* دخلت عامل الرقابة عن كثب وك�صفت خباياه فما هي العقبات التي ا�صطكت بها حني كنت م�صئوًل 

يف الرقابة ؟

عندما كنت رقيبًا �صمحت باأ�صياء كثرية رمبا مل تكن �صادقة لكن مع الرتاكم توؤدي اإىل تغري كيفي ونوعي لدى النا�س.

الغريب يف الأمر اأنه بعد تركي للرقابة اأ�صبحت ُمرَاقبًا وبعد خروجي حدثت معي امل�صاكل املتعلقة برواية »وليمة 

لأع�صاب البحر« التي اأُتهمت بالإحلاد والروايات الثالث الأخرى الالتي اعتربت روايات جن�صية .

لقد متت ت�صفية احل�صابات معي بالكامل فاإ�صطادوين، رغم ذلك ما زلت مقتنعًا اأن ما حدث كان �صحيحًا وهذه الروايات 

لي�صت بهذا القدر من ال�صوء الذي مت ت�صويره واقتطاع اأجزاء من الروايات يوؤدي اإىل هذا الفهم اخلاطئ الذي يوظف 

من خالل هذه اجلماعات والتيارات لال�صتثاره .

كانوا مبنتهى التع�صف �صدي عندما روقبت وكنت مبنتهى الت�صامح عندما كنت كنت رقيبًا.

اأ�ص�ض وقوانني ثابته  اأي عمل فني هل ي�صتند على  الرف�ض على  اأو  الذي يحكم بالقبول  الق�صاء   *

)وفق اأي اأ�ص�ض تنظم قوانينه( ؟

الق�صاء عمومًا لي�س له عالقة باملو�صوع ففي م�صر مثاًل ل توجد رقابة على الكتب امل�صكلة احلقيقية هي عدم وجود 
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اأو متدينًا ول ميلك عالقة حميمة مع الفن وبالتايل فهو غري قادر على  قا�س متخ�ص�س ورمبا من اجلماعات منتميًا 

للق�صاء، من يحدد ما هو ال�صح وما هو  اأي م�صاألة  الفنية ب�صكل حقيقي من هنا تكمن خطورة ذهاب  تقييم الأعمال 

اخلطاأ ل توجد قوانني يف الفن اأ�صاًل، واإذا حوكم فبقوانني فنية ولي�صت جنائية واإل فاإنها م�صيبة.

* قدم جمموعة من املثقفني ا�صتقالتهم كموقف جدي ملا حدث معك كيف ترى عالقة ال�صلطة باملثقف 

من خالل ذلك ؟

بع�س املثقفني القادرين على اأخذ املواقف ال�صليمة يف الوقت ال�صحيح مل يقدموا ا�صتقالتهم تاأكيدًا على موقفي فح�صب 

بل عربوا عن مواقفهم جتاه القمع الذي مت �صواء على امل�صتوى ال�صخ�صي اأو العام يف م�صادرة الإبداع ال�صوؤال هو : ماذا 

يريد املثقف من ال�صلطة يف حياته اليومية؟

وهناك  متت  التي  الفرتاءات  من  الكبري  الكم  �صد  ب�صجاعة  مواقفهم  عن  يعلنون  الوطنيني  املثقفني  بع�س  جند  لذا 

مثقفني انطووا حتت لواء ال�صلطة ووظفوا كل قدراتهم يف �صرب هذه الجتاهات امل�صتنرية املدافعة عن حق الفنان 

واملبدع.

اإذن فامل�صكلة بني املثقف وال�صلطة �صديدة التعقيد املثقف الذاهب لل�صلطة يتحول اإىل طاغية كبري والآخر خارجها ل 

حول له ول قوة بل �صوت ل�صمري ال�صلطة وجانب احلرية يف العمل الإبداعي اأنه دور �صعب جدًا لكنه مطلوب يف ظل 

هذه الظروف فنحن بحاجة لتمرير كل قناعاتنا ب�صكل ب�صيط وهادئ وتدريجي عرب ممار�صات م�صتمرة للو�صول اإىل 

الرتاكم النوعي املوؤدي للتغيري .

* مرت م�صر منذ اأوائل اخلم�صينيات بثالث عهود اأو مراحل قد تبدو خمتلفة من جمال عبد النا�صر 

اإىل ال�صادات اإىل ح�صني مبارك يف اأي عهد حترر الإبداع فكانت قب�صة الرقابة اأكرث انفتاحًا؟

الرقابة دائمًا رقابة، ل ميكننا ت�صديق اأي انفتاح خ�صو�صًا يف م�صاألة ال�صيا�صة بالتحديد النظام نف�صه حري�س على 

اأن يدافع عن وجوده وكيانه دائمًا هناك خطوط ميكن جتاوزها ماعدا اخلط الأحمر الويل ملن يقرتب منه �صائاًل اأو 

م�صئوًل.

والنظام احيانًا لديه اأوهام من اأ�صياء ل ت�صكل اأي ذعر على الإطالق فلم ل نكون اأكرث ذكاء ونخدع الرقابة بتمرير ما 

نريد ب�صكل غري مبا�صر .

لقد كان ع�صر عبد النا�صر الأكرث اإزدهارًا اأو الأكرث ا�صتعماًل للرقابة فالتع�صف اأحيانًا يخلق حتديًا من اأجل التجاوز 

واملناورة لتمرير العمل .

* على اأبو �صادي ناقدًا ولي�ض رقيبًا وفق اأي منهج يتم تقييمك لالأفالم ؟

الأيديولوجيا لي�صت فقط جمرد موقف �صيا�صي، هي روؤية كاملة للعامل ) �صيا�صية واقت�صادية وثقافية .. ( ومن يعمل 

يف النقد لبد اأن ميلك ايديولوجياته اخلا�صة، جميعنا نتفق على ما ي�صمى باجلماليات اأي هل هذا عمل فني اأم ل ؟ 

ما يثري النقا�س هو مدى قدرة الفنان على التعبري عن اأفكاره ب�صكل يتوافق مع هذه الأفكار من ثم موقفي مما يقول 

وكيفية القول احرتمه كعمل فني لكن رمبا اختلف معه فكريًا اإن ما مييز ناقدًا عن اآخر هو كيفية روؤيته للفيلم من 

خالل قناعاته الفكرية وايديولوجياته وكمثقف لبد اأن اأدعو للتغيري جتاه ما اأوؤمن به لذا مطلوب مني دائمًا البحث 

عن نقاط اتفاق واختالف بيني وبني الخرين ومن ثم اأخذ موقف ويف النهاية الرتاكم يف الكتابات �صي�صكل منهجًا 

بالتاأكيد لكني اأبحث اأوُل عن البعد الإن�صاين اجلميل واأتعامل معه من خاليل واحرتمه .

* حتدثنا عن قلة الأفالم ال�صورية فكيف تقيم �صناعة ال�صينما يف �صوريا؟

اإنها اجتهادات اأفراد �صنعوا اأفالمًا رمبا يجمعها خيط واحد وهو القدرة على التعبري عن الواقع ال�صوري والعامل العربي 

املعا�صر لكنها تظل اأفالمًا ل ت�صكل يف جمملها ما ي�صمى ب�صينما �صورية رغم جودتها ومتيزها .

ما �صاهدناه على ال�صا�صة لعدة �صنوات يوؤكد وجود كم هائل من املبدعني مل تتح الفر�صة لهم اأن ينتجوا مما ي�صكل عائقًا 

فيما بعد اإذا اأحبطوا لكن يظل الإطار املحيط بال�صينما ال�صورية اأكرث حتررًا من �صينمات كثرية والتحرر هنا مبعنى 

النعتاق من العائد املادي فالفيلم املنتج حكومي ومن ثم هناك نوع من الت�صامح ورمبا نوع من القيود ح�صب الظروف 

التاريخي نف�صه ال�صينما تعني �صناعة )كامريا واإنتاج م�صتمر( واأعتقد بعدم توفرهما يف ال�صينما ال�صورية الآن.

                  حوار: ليال�ض حتاحت

دنيا الثقافة

10 مار�ض 2002
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حوار مع 

علي اأبو �صادي 

الرئي�ش ال�صابق للرقابة على امل�صنفات الفنية   

ن�صر هذا احلوار �صمن حديث اأدىل به الناقد الأ�صتاذ على اأبو �صادي اإىل جملة الفن ال�صابع )العدد 34 �صبتمرب 2000( 

بعد اإنتهاء رئا�صته للرقابة على امل�صنفات الفنية وقد حاوره الناقدان الأ�صتاذان حممود الكردو�صي وجمدي الطيب 

اإىل  بالرجوع  علينا  اأ�صار  ال�صينما  على  للرقابة  جديد  مفهوم  اإىل  دعواتنا  يف  مداخله  اأو  م�صاهمة  منه  طلبنا  وحني 

احلديث املذكور واإختيار ما نراه منا�صبًا يف التعبري عن اأرائه بخ�صو�س املو�صوع .

اإىل  النقاد واملثقفني  اأنك كنت تنادي مع غريك من  البداية هو  �صوؤال يلح يف  : هناك  ال�صابع  الفن 

جانب املبدعني اأي�صًا بالتحري�ض على رف�ض الرقابة ثم اأنك كنت راف�صًا ملن�صب رئي�ض جهاز الرقابة 

يف البداية، فلماذا حتول راأيك اإىل قبوله بعد فرتة واإىل اأي مدى ميكن اأن تعترب حالة التطبيع بني 

املبدعني والرقابة يف �صالح الإبداع ؟

املنا�صب  ال�صخ�صية فيما يتعلق بتويل  �صاأو�صح قناعتي  املن�صب  لهذا  البع�س بقبويل  ن�صاأ عند  الذي  اللب�س  اأزيل  لكي 

الرئا�صية ب�صكل عام رمبا قدر ل�صخ�س ما اأن يكون مفيدًا يف موقع م�صئولية، اأيًا كان، ثم اأتخذ موقفًا �صلبيًا ورف�س فهو 

اإدارة املكان الذي  اأي�صًا، واإذا رف�س اجلميع من�صبًا ما .. فمن �صيقبله ؟ وكيف تتم  يف نظري خائن لنف�صه ولالآخرين 

يخلو من الرئي�س املنا�صب؟ ومن ثم قبلت هذه املهمه اإنطالقًا من قناعتني اأ�صا�صيتني : الأوىل اإمياين مبدى الإ�صتفادة 

التي ميكن اأن تتحقق من عملي، فعندما قبلت اأن األعب دورًا يف جمال ال�صينما عن طريق الثقافة اجلماهريية ، مل اأهتم 

باإتفاق هذا الدور مع توجهات احلكومة اأو عدم اإتفاقه، لكنني اأهتممت باملح�صلة النهائية وهي مدى ا�صتفادة النا�س 

ا�صتمر  اأعمل واأن  اأن  املتاحة فيجب  املواقع ومادمت قادرًا على العمل وما دامت الدولة تعطيني الإمكانيات  من هذه 

وحما�صبتي ل يجب اأن تكون على اأ�صا�س قبويل املن�صب اأو رف�صه، واإمنا على ما اأجنزته، وهل قمت بدوري احلقيقي اأم 

ل؟ وهل خنت مبادئي التي اأعلنتها من قبل اأم حافظت عليها ودافعت عنها؟

�صحيح اأننا جميعًا كنا يف حالة عداء مع الرقابة، لكننا ل�صنا �صدها ب�صكل كامل، واإمنا �صد اأ�صلوب ممار�صتها للعمل وما 

ترتكبه من اإنتهاكات يف حق الإبداع، وباإمكان الرقابة اأن حتقق مفهومها احلقيقي حلماية املبدع واملجتمع معًا، بل قد 

تتحول يف حلظة ما من رقابة حكومية اإىل رقابة �صعبية اإذا حتققت اأحالمنا . اأما القناعة الثانية فتتمثل يف الفر�صة 

التي وجدتها يف هذا املن�صب لأطبق اإمياين باحلرية والدميقراطية واحرتام الأخر واحرتام الإبداع وكذلك تر�صيد 

اإدارية وهو مل يكن رف�صًا باملعنى املتعارف عليه، بل  اأرف�س املن�صب لأ�صباب تتعلق به، واإمنا لأ�صباب  الرقابة فاأنا مل 

حتفظًا على نقاط خا�صة باأ�صلوب الإدارة. وعندما اختارين وزير الثقافة لتويل املن�صب �صعرت بثقه كبريه و�صعها يف 

�صخ�صي، خا�صة اأن رئا�صة الرقابة مهمة خطريه يف حركة الإبداع الفني يف م�صر، بل اإنها جتاوزت ذلك لتتدخل ب�صكل 

دائم يف جمالت ال�صينما وامل�صرح و�صوق الكا�صيت والفيديو وبرامج الكمبيوتر، فهي مل تعد خمت�صه بامل�صائل الفكرية 

وحدها، ومن هذا املنطلق ي�صبح رئي�صها م�صئوًل عن وجدان 300 مليون عربي، باإعتبار اأن منتجاتنا الثقافية عربية 

بال�صرورة، فلم يكن لدى بديل عن قبول هذا املن�صب املهم واخلطري .

اأمامك وزير الثقافة ك�صرط  * الفن ال�صابع : هل كانت هناك توجهات حمدده ل�صري الرقابي و�صعها 

لقبول املن�صب؟ 

ر�صم  اأية توجهات ول حتى  الوزير مطلقًا و�صع  فلم يحاول  الأ�صكال،  �صكل من  باأي  �صديده مل يحدث هذا  ب�صراحة 

العقائد« ومل تكن هذه اجلملة موجهه  »اإحرتام  تلخ�صت يف جملة واحده هي  كلها  وامل�صاألة  للعمل  خطوط عري�صه 

خ�صي�صًا يل واإمنا متعلقة اأ�صاًل بقانون الرقابة وفيما عدا ذلك كانت العملية كلها مرتوكه يل بالكامل، والدليل على 

كالمي اأن الوزير مل يتدخل يف اأي قرار اتخدته طوال ثالث �صنوات هي فرتة عملي .

* الفن ال�صابع : اأحيانًا يكون » اإحرتام العقائد« فخًا يهدف – يف املح�صلة النهائية – اإىل احلد من 

حرية املبدع ؟

القانون يحمي كل العقائد رغمًا عني وعن اأي �صخ�س وهذه احلماية اأول بنود قانون الرقابة، اأما البند الثاين الذي 

ميكن اجلدل حوله فهو » خد�س احلياء العام« لأنه بند »مطاط« فمن يخد�س حياء من؟ واإىل اأي مدى؟ وهل خد�س 

التعامل  املثال؟ هكذا ميكن  اأ�صيوط على �صبيل  » العجمي« هو نف�س خد�س حياء �صكان  اأوقاتهم يف  حياء من يق�صون 

مبرونه اأكرث مع بند من بنود القانون ما دام يحتمل اختالفًا يف وجهات النظر، لكن احرتام العقائد �صئ حمدد ومعروف 

م�صبقًا ولي�س هناك جمال لالإلتفاف حوله اأو جتاوزه لذا يجب اأن نقدره ح�صب مواءمته مع املوقع الذي نعي�صه واأعتقد 

اأنه ل يوجد بيننا من يقبل »�صب الدين« اأو التعر�س له ب�صكل غري لئق.

* الفن ال�صابع : ولكن ما هو املنطق الذ تتعامل من خالله مع الأديان؟ 
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املنطق املتعارف عليه هو الذي يحرتم كل الأديان ويوائم اأي�صًا بني هذا الحرتام وبني تقاليد املجتمع ول تن�صوا اأنني 

اأنا الذي �صرح بعر�س فيلم » حليف ال�صيطان« وب�صببه رفعت �صدي ق�صية » ح�صبة » ومل تكن الق�صية الوحيدة، بل 

هناك عدة ق�صايا مل اأهتم بها كثريًا ومل تعق م�صريتي اأو اإمياين بحرية الإبداع فقد كان همي طوال ثالث �صنوات اأن 

اأر�صى مبادئ وقواعد يهتدي بها من ياأتي بعد اإذ لي�س من الطبيعي اأن اأ�صتمر يف هذا املوقع اإىل الأبد .

* الفن ال�صابع : لكننا مل�صنا تراجعًا يف موقفك جتاه حرية الإبداع بعد فرتة عندما رف�صت اأربعة اأفالم 

مهمه، فما تعليقك؟

 meet jee و matrix و  city of angels رف�صي لهذه الأفالم لي�س تراجعًا عن موقفي واإذا كنتم تق�صدون اأفالم

مالئكه  وجود  على  حتفظت  الأول  الفيلم  ففي  لرف�صها  مربرات  لدي  وكانت  بالكامل  م�صئوليتها  متحمل  فاأنا   black
متار�س اجلن�س هذه موائمتي ال�صخ�صية مع واقعي الذي اأعي�صه ولي�س لها عالقة باأي �صئ اأخر .

* الفن ال�صابع : لكن ق�صة الفيلم قائمة على بطل يرف�ض احلياه يف عامل املالئكة ويف�صل البقاء بني 

الب�صر وبعد حتوله اإىل اإن�صان ميار�ض احلياه الب�صرية الطبيعية وهذا لي�ض جتاوزًا؟

الدين ثم هل  الإن�س« وهذا من وجهة نظري جتاوز مي�س �صريح  اإىل »مملكة  رف�س »مملكه اهلل« وذهب  اأنه  راأيي  يف 

�صتنهدم الدنيا اأو تتاأثر م�صرية الإبداع ال�صينمائي اإذا مل يعر�س هذا الفيلم؟ لو �صرحت بـ 50 اأو 60 فيلما مهمًا وجريئًا 

ومتطورًا فنيًاٍ وتكنيكيًا ثم منعت فيلمًا لعدم اقتناعي بفكرته الأ�صا�صية فهذا لن يعوق تيار احلرية الذي حر�صت عليه 

ودافعت عنه بكل طاقتي .

اأما Matrix فقد وجدت فيه بعدًا �صهيونيًا وا�صحًا جدًا، وكذلك بعدًا اإحلاديًا، وقد ر�صدته م�صهدًا م�صهدًا ملدة اأربعة 

اأ�صهر، فلم اأجد فيه ما ي�صجعني على التغا�صي عن راأيي فيه وفيلم meet jee black اأجريت عليه ثالث حماولت 

مونتاج مع ال�صيدة »عبلة عبد املنعم« ويئ�صنا من اأن جنعله منا�صبًا للعر�س ولو �صرحنا به لت�صبب يف م�صاكل كثرية ومع 

هذا مل اأرف�س الأفالم الأربعة رف�صًا قاطعًا بل اأجلت البت النهائي فيها خم�صة اأ�صهر على اأمل اأن ياأتي وقت حتدث فيه 

اأنفراجة ب�صيطة ت�صمح بعر�صها .

وقد تعجبت عندما نفى الدكتور مدكور ثابت م�صئوليته عن هذه الأفالم وقال اإنها م�صئوليتي فقبل مغادرتي للرقابة 

مبا�صرة حولتها اإىل جلنة التظلمات يف املجل�س الأعلى للثقافة برئا�صة الدكتور جابر ع�صفور حتى ل يبداأ الدكتور 

مدكور عهده واأمامه اأربعة األغام قابلة لالإنفجار يف اأية حلظة واحلقيقة اأن امل�صئولية عن الت�صريح بعر�س الأفالم ل 

تقع على عاتقه ول عاتقي واإمنا على عاتق جلنة التظلمات التي وافقت عليها بعد حذف بع�س امل�صاهد من كل فيلم .. 

ولالأمانة .. اأنا ل اأعرف بالتحديد ما مت حذفه وطبعًا هم اأحرار يف راأيهم لكن �صدقوين .. لو اأنني حذفت نف�س امل�صاهد 

لرف�س اجلميع ت�صريف، مع اأنه كان �صرييحني اإىل حد كبري فمن ال�صهل جدًا اأن اأمزق فيلمًا ثم اأعر�صه لكن لن يقبل 

املدافعون عن احلرية مثل هذا الت�صرف يف حني اأنهم يقبلونه من اأية جهة اأخرى، بل حتى لو �صرحت بالأفالم بعد 

احلذف لقامت الدنيا من الإجتاهات املحافظة فالرقابة دائمًا مو�صع اأتهام �صواء اإذا اأجازت اأو حذفت .

* الفن ال�صابع : هل تعتقد اأن الأ�صلوب الأمثل هو ال�صتجابة ل�صغوط املتحفظني واملتطرفني اأن الرد 

على عنفهم بعر�ض مثل هذه الأفالم ؟

احلديث عن ال�صيا�صة �صئ وعن الفن �صئ اأخر من الناحية الفنية نحن مع حرية الإبداع قلبًا وقالبًا ول يجب الر�صوخ 

لل�صغوط مهما كانت قوتها اأو تطرفها، لكن �صيا�صيًا يختلف الأمر فهناك من ينت�صر لالإبداع داخل ال�صلطة هناك اأخرون 

اإن الر�صوخ الكامل  اأقول  ال�صارع امل�صري باأكمله، لذا  يقفون �صده والإبتزاز بالدين م�صاألة �صهلة فمن خالله ت�صتفز 

�صيا�صيًا غري مطلوب لكن كيف نبتعد عن مواطن اخلطر ويف نف�س الوقت نحافظ على حريتنا قدر امل�صتطاع؟

عندما توليت م�صئولية الرقابة و�صعت قاعدة ب�صيطة جدًا هي اأن اأعمل بهدوء واأك�صب خطوة جديدة يف كل مرة، 

وبذلك اأك�صب عدة خطوات مبرور ال�صنوات لأنني لو قفزت اإىل اخلطوة الأخرية مبا�صرة �صاأحتول اإىل كيان »�صادم« 

جدًا و�صوف تلتهمني التيارات املعادية، مثاًل حذفت �صتة م�صاهد من فيلم »دانتيال« وبالإمكان ال�صماح بعر�صها بعد فرتة 

لكن املهم اختيار الوقت املنا�صب لعر�س هذه اجلرعة الكبرية من اجلن�س واليوم لو عر�صت كاملة �صتثري �صدمة كبرية 

اأن ميتلك  العام  امل�صئول عن من�صب الرقيب  اأن على  اأدرك اجلميع  اأدركت كما  هذا ل يعني ال�صت�صالم لل�صغوط فقد 

وظيفية  مهمة  جمرد  امل�صاألة  فلي�صت  الوطن  لهذا  والنف�صية  الثقافية  باحلركة  وعيه  جانب  اإىل  قويًا  �صيا�صيًا  وعيًا 

لأن املوظف �صيح�صم الق�صية يف دقائق ولن يناق�صه اأحد يف قراراته .. لأنه يطبق القانون ب�صكلة اجلامد اأما اإذا كان 

امل�صئول ي�صعى اإىل الأمام بخطوات تنويرية بهدف حتقيق مك�صب اإبداعي .. فال بد من مراعاة خطورة هذه اخلطوات 

ولبد اأن يعلم اأن عليه عبء تو�صيلها للمجتمع بي�صر ودون �صغوط قد تاأتي بنتيجة عك�صية .

* الفن ال�صابع : هل تغلبت املوءمة ال�صيا�صية التي حتدثت عنها منذ قبل على مبادئك ال�صخ�صية؟

هذا هو الذي يجب اأن حتا�صبوين عليه واأزعم اأنني اأديت واجبي كاماًل يف حدود ما ا�صتطعت وحدود الظرف التاريخي 

وحرية  الختالف  حلق  دائمًا  الغلبة  تركت  وقد  ال�صخ�صية  وقناعاتي  اإمكانياتي  حدود  يف  واأي�صًا  فيه  اأعي�س  الذي 
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الآخر يف اأن يبدع حتى لو كان هذا احلق وتلك احلرية �صد اقتناعي ال�صخ�صي �صيا�صيًا اأو ثقافيًا كما احرتمت – من 

الناحية القانونية – كل عمل قدم للرقابة ومل اأتدخل مطلقًا كناقد يف م�صتوى الأعمال الفنية بل كنت اأحيانًا اأوافق 

على بع�س هذه الأعمال ويف داخلي �صعور باأنني اأخون نف�صي لي�س معنى ذلك اأنني دافعت عن الأعمال التافهة – فهي 

موجودة يف العامل كله لكن امل�صكلة كانت تكمن يف الق�صايا التي ميكن تاأويلها ب�صكل �صطحي وتافه ل�صرب اأ�صياء اأخرى 

وكان  تقديرية  الفني  امل�صتوى  فكرة  اأن  خا�صة  امل�صكلة  هذه  من  ورعب  م�صتمر  هاج�س  لدي  اأ�صبح  لذا  ومهمة  جاده 

من الطبيعي األ اأتدخل كناقد بل اأذكر اأن اإحدى الرقيبات املثقفات �صعت اإىل ممار�صة دور نقدي من خالل الأوراق 

فحذرتها كتابة اأننا ل�صنا نقادًا واأنني – �صخ�صيًا – اأوىل منها بذلك �صحيح اأن الف�صل احلاد بني اجلانبني كان �صعبًا 

اأكتبه ب�صكل خا�س وامل�صاألة تختلف عندما اكون يف موقع امل�صئولية كما  اأنني م�صئول عما  اأدركت  على كناقد لكنني 

اأنني موؤمن بالدميقراطية والتعددية الكاملة يف كل �صئ حتى يف التفاهه التي مل تكن يومًا �صببًا يف منع اأي عمل فني 

لأن الرقابة لها معايري حمدده لي�س من بينها رفع امل�صتوى الفني لأي مبدع وعلى املثقفني والإعالميني وال�صارع امل�صري 

باأكمله اأن يقوموا بدورهم ملواجهة الأعمال التافهة .

من هذا املنطلق جعلت �صورة الرقابة كما يجب اأن تكون اأي تتعامل بالقانون فقط ولي�س باأي �صئ اأخر وحتمي املبدع 

اأو  كما حتمي املجتمع وهذا اجتهادي ال�صخ�صي فقط دخلت الرقابة وخرجت منها جمتهدًا ولي�س باحثًا عن زعامة 

بريق بل اتهمت يف البداية فيما �صاأفعله ب�صداقاتي مع املبدعني فاأثبت للجميع اأن ال�صداقة اأ�صبحت اأف�صل بكثري واإذا 

كان يل ف�صل يف عملي بهذا املن�صب فهو من خاللهم جميعًا وبدون ا�صتثناء لأنهم ا�صتطاعوا حمايتي وعندما كنا ن�صطدم 

بالقانون كنا نحاول معًا البحث عن حلول منا�صبة وي�صاأل يف ذلك »داوود عبد ال�صيد« وغريه من الفنانني فهل طوعت 

واأنا حاولت تطبيق  م�صاألة مبداأ  واأخريًا  اأوًل  امل�صاألة  العك�س؟ بعد هذا حا�صبوين وعمومًا  اأم  املبدع  الرقابة مل�صلحة 

مبادئي قدر اجتهادي وقدر ما هو متاح يل من �صالحيات.

* الفن ال�صابع : هل ميكن اأن تعطينا اأمثلة على النظام الذي عملت على تاأ�صي�صه يف جهاز الرقابة؟

على �صبيل املثال هناك ح�صا�صية �صديدة يف التعامل الرقابي مع اأي عمل فني له �صلة باإ�صرائيل لأن القانون ل يعتربها 

من  »فتاة  فيلم  �صيناريو  قدم  وعندما  التطبيع  اأ�صكال  كل  ونرف�س  وكفنانني  كمبدعني  نرف�صها  لكننا  معادية  دولة 

العلم  اإحراق  ال�صئ يف م�صهد  اإ�صرائيل ونف�س  الب�صق على  اإ�صرائيل« وم�صعد  للرقابة تركت جملة »ت�صقط  اإ�صرائيل« 

الإ�صرائيلي يف فيلم »�صعيدي يف اجلامعة الأمريكية« ولكن كيف �ُصمح بهذه امل�صاهد؟ لو وافقت على الورق �صاأخالف 

بنود قانون الرقابة فوجدت احلل يف رف�صها يف ال�صيناريو وتركها يف الت�صوير وعندما عر�س الفيلمان اأ�صبحت هذه 

امل�صاهد اأمرًا واقعيًا ومل ي�صاأل اأحد عمن �صرح بها اأو كيف �صرح بها وبذلك اأكون قد مار�صت لعبة ال�صيا�صة واكت�صبت 

مواقع جديدة وقد فعلت ذلك يف جوانب اأخرى رمبا مل اأجنح بالقدر الكايف يف كل احلالت لكنني حاولت واأعتقد فعاًل 

اأنني قفزت خطوات مهمة باإ�صتخدامي هذا الأ�صلوب .

الجتماعي  الظرف  يكون  عندما  الأجدى  هو  ال�صدمات  اأ�صلوب  اأن  على  توافق  األ   : ال�صابع  الفن 

�صاغطًا؟

ميكن ان ن�صتخدم الأ�صلوب ال�صادم يف ال�صيا�صة لكنه �صعب جدًا يف الفن فحتى عندما ن�صتخدمه يف لغة ال�صرد الق�ص�صي 

ل يحقق جناحًا حقيقيًا مهما كانت اأهمية وقوة الفكرة املطروحة ويف ت�صوري اأننا نحتاج اإىل تربة مهياأة لهذه اللعبة 

اأوًل وب�صر يوؤمنون بها حتى يدافعون عنها لكن لالأ�صف 90% من احلركة ال�صيا�صية والثقافية يف م�صر جزر منعزلة ول 

يوجد من يدخل معركة مبا�صرة اإل اإذا م�صته ب�صكل �صخ�صي فاأحيانًا يكون القلق على امل�صالح اخلا�صة حمركًا اأ�صا�صيًا 

وبالطبع ل ينطبق هذا على اجلميع فهناك عدد كبري ممن اقتحموا معركة رواية » وليمة لأع�صاب البحر« اقتحموها 

ب�صرف وعدد اأقل اقتحموها دفاعًا عن وجودهم مما يدل على تفاوت يف امل�صتوى ونحن هنا ل�صنا ب�صدد تقييم الواقع 

لكن علينا اأن ندرك اأن اأ�صلوب ال�صدمات يف اأي جمال قد يحرك ال�صارع لكنه يف الفن ل يحقق نف�س النتيجة خا�صة اأن 

معظم النا�س لهم اأراء يف الفن تختلف عن اأرائنا نحن .

يجب اأن نهئ النا�س اأوًل لأ�صتقبال اأنواع خمتلفة من الفنون حتى تتكون لديهم الرغبة يف الدفاع عنها وعلى من ت�صدى 

ملوقع م�صئولية اأن يدرك طبيعة القوى املت�صارعة يف املجتمع واأل يتعامل معه من خارجه فاإتخاذ قرارات متوازنة يف 

املرحلة التي منر بها يحتاج اإىل جهد خارق وتفكري متاأن وخطوات حم�صوبة ويكفي اأنني عندما كنت م�صئوًل عن كل ما 

هو مرئي وم�صموع يف م�صر مل اأحرر حم�صرًا واحدًا على الرغم من انت�صار ل�صو�س الفيديو والكا�صيت وبرامج الكمبيوتر 

والقر�صنة ب�صتى اأنواعها وحتى يف جمال امل�صرح كنت اأدافع عن الرجتال الذي له قيمة واأقف اأمام الأنواع املبتذله – 

لي�س بتطبيق القانون كما هو بل كنت اأذهب بنف�صي حلل امل�صاكل م�صتمتعًا بهذا فقد كنت اأرى �صرورة اأن ندفع النا�س 

للعمل ب�صكل اأف�صل وبدون خوف او اإرهاب واأن تكون الرقابة عن�صر اأمان ل ترهيب .

* الفن ال�صابع : معنى كالمك اأن الرقابة مل ت�صهد اأزمات يف عهدك ؟

اأنا مل اأواجه اأزمة واحده مع الإبداع حتى مع الراق�صات ومعظم الأزمات كانت تاأتي من الجتاهات املحافظة فهناك 
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وقد  الآن  حتى  ميار�س  دور  وهذا  املبدعني  وعلى  الر�صمي  الرقابة  جهاز  على  دورها  تلعب  املجتمع  يف  اأخرى  رقابة 

معاركي  من   %99 لأن  �صعيد  اأنا  الأحوال  كل  ويف  والفنانني  املثقفني  من  بدعم  اأخرى  واأحيانًا  اأحيانًا  وحدي  واجهته 

دخلتها حلماية املبدعني.

* الفن ال�صابع : ما الجناز الأ�صا�صي الذي ترى اأنك حققته يف الرقابة ؟

�صاأذكر اأنني دخلت الرقابة باإمياين املطلق بالدميقراطية وحرية املبدع – قدر ا�صتطاعتي وا�صتطاعته – وحقه يف 

الختالف معي ومع الدولة والقانون اأحيانًا ويف اإطار ذلك يحكمني قانون �صارم جدًا يف بع�س احلالت ومرن جدًا يف 

39 �صهرًا هي مدة عملي بالرقابة تغري �صكلها جوهريًا واأحتدى من يقول اأن �صخ�صًا  بع�صها الأخر واأزعم اأنني خالل 

واحدًا �صكًا من تعاملي معه على امل�صتويني ال�صخ�صي واملو�صوعي .

* الفن ال�صابع : اأنت تتحدث عن �صخ�صك .. لكنم مل تذكر التغريات التي متت داخل اجلهاز نف�صه؟

يف الأجهزة احلكومية – يف دول العامل الثالث – يكون النا�س على دين ملوكهم ولأننا نعمل بالقانون الذي له اأوجه 

وتف�صريات عديده فاإنني اأحتمل امل�صئولية يف النهاية. لذا كان يجب اأن اأوؤكد ما قلته عن القناعات ليتحول اإىل ممار�صات 

يف اأوراق الرقباء . وقد بدت امل�صاألة م�صتع�صية يف البداية فكل العاملني يف اجلهاز مفرو�صون عليه وموظف احلكومة 

خائف دائمًا من كل �صئ، لذا يجب اأن يطمئن اإىل اأن اأي تطور لن ي�صل به اإىل املحكمة التاأديبية واأن رئي�صه م�صتعد 

دائمًا الدفاع عنه كما حدث فعاًل يف واقعة » حليف ال�صيطان« فقد كان ممكنًا اأن اأذبح اأي رقيب لأتخل�س من امل�صكلة 

برمتها – ومن قبلي حدث هذا كثريًا – ولن يتعر�س هذا الرقيب اإىل اأذى بالغ فالأمر لن يتعدة معركة ب�صيطة يوقف 

بعدها عن العمل خم�صة اأيام لكنني اأدركت عدم جدوى هذا الأ�صلوب و�صرورة اإ�صعار الرقباء باأن رئي�صهم م�صئول عن 

اأي خطاأ �صواء كان من طرفهم اأو من طرفه بعدها اجتهت اإىل ا�صتفزاز قدراتهم وحتقق ذلك فاأ�صبح امللف الذي يحتاج 

اإىل يوم عمل كامل ي�صتغرق ن�صف يوم، ومن ثم تغريت اآليات العمل نف�صها.

�صواء من  الداخلي  التحول  نوعًا من  لهم  اأحدث  والقراءة مما  امل�صتمر  التدريب  الثالثة من خالل  املرحلة  ثم جاءت 

ناحية الإبداع اأو تطبيق القانون، �صحيح كانت بينهم جالت ميئو�س منها لكنني مل اأكن �صد اأحد ول اأحب قطع الأرزاق 

لذا و�صعت هوؤلء يف حدودهم ويف النهاية اأ�صبحنا جميعًانعمل بنظام التعاون مع الآخر ونحاول حل امل�صاكل بعيدًا 

عن منطق رجل القانون الذي يعتقد اأن كل مهمته و�صع الآخر يف ال�صجن واختلف املنهج نف�صه حتى مع املفت�صني الذين 

تخلوا عن �صرامتهم يف تنفيذ القانون وت�صكلت لديهم القدرة على ت�صحيح الأو�صاع دون اللجوء اإىل اأحكام تع�صفية 

لت�صحيح  الفر�صة  اإعطاء  ثم  والتحذير  والتنبيه  للمخالف  القانون  بنود  �صرح  هي  اأخرى  مهمه  للتفتي�س  فاأ�صبحت 

اخلطاأ واإذا حدث اإ�صرار عليه يوقع العقاب بحذافريه .

وقد جنحنا بعد ال�صنة الأوىل يف و�صع اأ�صا�س ب�صيط اإننا ل�صنا �صد النا�س وقد طبقت ذلك حتديدًا يف جمال برامج 

الكمبيوتر من خالل ع�صرة اآلف مكاملة تليفونية – وهذا رقم حقيقي ولي�س تقديريًا – اإ�صافة اإىل اآلف اخلطابات 

التي  البنوك  اأر�صل مندوبني حل�صور الجتماعات يف  اأخر وقد كنت  اقت�صاديًا  ُبعدًا  اقت�صادي يخدم  فت�صحيح و�صع 

وحققت  القانون  طبقت  وبهذا  ال�صركات  بني  م�صاحلات  عدة  بنف�صي  واأجريت  مرخ�صة  غري  كمبيوتر  اأنظمة  متتلك 

حماية لالإقت�صاد الوطني اإىل حد كبري. 

وقد اأنعك�س تغري املناخ على العاملني ب�صكل كبري ومبرور ال�صنوات الثالث توثقت العالقة بني ال�صارع والرقابة لأنهم 

�صعروا برغبة حقيقية يف مقاومة الف�صاد الإداري – ولي�س املايل ويف املقابل مل اأطلب من موظف الإلتزام بالعمل ... 

بل جعلت من نف�صي منوذجًا .

* الفن ال�صابع : هل حاولت تنمية الثقه بالنف�ض داخل الرقباء والإميان بالفن وحب املعرفة؟

حاولت قدر امل�صتطاع خا�صة مع ال�صباب الذين ا�صتعنت بهم يف بداية تعييني ويف اأول ممار�صة عملية لهم األقيت بهم يف 

مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل متعمدًا، وكان عددهم ع�صرة ول ميكن تخيل ردود اأفعالهم فقد �صاهدوًا جمموعة 

منتقاه من الأفالم مره واحدة وباأ�صلوب �صادم جدًا ثم جنحت اإىل حد ما يف اإقناعهم بعدم اخلوف من هذا الأ�صلوب 

وكنت اأعمل اأمامهم على م�صهد م�صهد ولقطة لقطة حتى اأعلمهم متى تكون امل�صاألة خميفة ومتى ميكنهم اأن يكونوا �صد 

القانون والنا�س تقتنع دائمًا باملواجهة العملية ويف هذه اجلزئية اعتمدت على ح�صي النقدي يف اأن هناك اأ�صياء ل 

�صرورة فنية لها لذا ل يجب املزايدة عليها وحذفها يحمي الفنان نف�صه ومن خالل املناق�صات اكت�صفوا اإمكانية جتاوز 

جزئيات يف الأفالم واأن جزئيات اأخرى ل ينطبق عليها نف�س املنطق لأن حذفها لن يخل بال�صياق الفني هكذا باحلوار 

امل�صتنري تغريت توجهاتهم واأعتقد اأن هناك جمموعة كبرية من الرقباء حاليًا ت�صتخدم هذا الأ�صلوب يف العمل .

مل  هذا  ومع  حقيقية  فنية  ل�صدمات  يتعر�صوا  كي  للرقباء  فر�صة  املهرجان  ميثل   : ال�صابع  الفن   *

يخل عهدك من حتفظات على بع�ض الأفالم رغم اأنها كانت فر�صة لتمريرها قد ل ت�صمح بها الظروف 

العادية ؟

اإىل  الرتاجع  يف  الرقباء  فيبدًا  املهرجان  بعد  للرقابة  عادة  حتدث  ما  اإنفراجه  ثمة  اأن  هي  معروفة  حقيقة  هناك 
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حد ما عن بنود القانون ال�صارمة ومتر فرتة حتى يعودوا اإىل طبيعتهم املتحفظة ثم يعدل املهرجان اجلديد الو�صع 

مره اخرى وهناك اأفالم �صادمة فعاًل اأجزناها من خالل املهرجان لأنها ت�صتحق و�صاأكون را�صيًا ب�صهادة ال�صحافة عن 

تعاملي مع املهرجان فقد احرتمت كل الأعمال الفنية الكبرية و�صمحت بعر�س اأفالم ل ميكن ال�صماح بها على الإطالق 

وهناك اأفالم اأخرى �صرحت بعر�صها مرة واحدة طبقًا للقانون لكنها عر�صت اأكرث من مرة لأهميتها الفنية وقد كان 

هناك تفاهم كبري وثقه وحوار متبادل مع جلنة الختيار يف املهرجانات بل كانت اللجنة ت�صفق اأحيانًا على وحتاول 

منع احلرج عني لعلمهم باأن بع�س الأفالم ت�صر بالرقابة وباملهرجان اأي�صًا لذا ميكن اأن ن�صحي بفيلم يف �صبيل املواءمة 

بني الرقابة واملهرجان.

* الفن ال�صابع : يف م�صر مهرجانات دوليان )القاهرة والإ�صكندرية( واملفرت�ض األ يخ�صعا للرقابة؟

– على امل�صتوى  هذا غري �صحيح فطبقًا لقانون املهرجانات الدولية تخ�صع كل هذه املهرجانات لإ�صراف الرقابة واأنا 

ال�صخ�صي – موافق على خروج املهرجانات عن �صيطرة الرقابة لكن لبد من �صدور ت�صريع بذلك اأو قرار ت�صدره اجلهة 

التي و�صعت قانون الرقابة .

* الفن ال�صابع : هذا يدفعنا اإىل ال�صوؤال عن دورك وحدود اجتهادك يف املطالبة بتغيري الت�صريعات اأو 

تعديل قانون الرقابة خالل رئا�صتك ؟

اأدركت  ال�صيا�صية فقد  امل�صا�س بالقانون املوجود حاليًا ب�صبب املواءمة  اأنني رف�صت رف�صًا قاطعًا  قد ل يعرف البع�س 

اأنني اإذا دخلت جمل�س ال�صعب لت�صحيح القانون فلن اأخرج منه ل اأنا ول غريي بل قد نخرج بكارثة لأن املجل�س تت�صارع 

فيه تيارات �صديدة املحافظة �صتزايد علينا ب�صوتها العايل وقدرتها على التاأثري م�صتخدمة لعبة الأخالق ولو حاولنا 

قانون  �صدر  عندما  �صابقة  جتربة  لدينا  اأن  خا�صة  القيود  من  مزيدًا  لأنف�صنا  �صجلب  اللعبة  تلك  يف  القانون  تعديل 

الرقابة الذي و�صعه الدكتور ال�صنهوري وعر�س بعده فيلم » املذنبون« حيث قامت الدنيا ومل تقعد ... اإىل اأن اأ�صاف 

الدكتور جمال العطيفي املحظورات الـ22 التي جعلته مت�صددًا ومن ثم كانت املكا�صب التي يتيحها هذا القانون هدفًا يف 

حد ذاتها، وقد طلب مني البع�س اأن اأطالب بالتعديل ولكن كيف اأعدله يف مواجهة الظروف احلالية ومن �صيقف اإىل 

جواري؟

* الفن ال�صابع : األ توجد جهة قادرة على تبني م�صروع التعديل ؟

من هي هذه اجلهة ؟ احلكومة لن حتاول الت�صدي ملثل هذا امل�صروع ووزارة الثقافة ميكن اأن تتبناه من منطلق ممار�صتها 

للحرية ولكن عندما تريد حتويله اإىل ت�صريع �صيكون يف يد اللجنة الت�صريعية اأوًل ثم جلنة الثقافة والإعالم ثم 

يناق�س ولبد اأن نتذكر املنطق الذي تتعامل به كل هذه اجلهات مع الثقافة اإذ هي مع الأ�صف » امللط�صه« لتي ي�صربها 

اجلميع من خمتلف الجتاهات.

يف املجالت الأخرى تكون القوانني ثابته وحمدده لكن قوانني الإبداع تخ�صع لإختالف وجهات النظر مثاًل مل جتروؤ 

ي�صعب  تقديرية  الأخرى  البنود  معظم  وكذلك  العام«  احلياء  خد�س  حتديد«  على  القانون  يف  تنفيذية  لئحة  اأية 

و�صعها يف اإطار من الثبات وال�صتمرار لذا ت�صبح معركة تعديل القانون خا�صره ول اأمتنى اأن يجازف بها اأي �صخ�س.

* الفن ال�صابع : حتى لو كانت معركة خا�صره األي�ض من الأف�صل املجازفة بها يف كل الأحوال؟

لو اأن امل�صكلة يف قبول اقانون اأو رف�صه تكون املجازفة ممكنة، لكن امل�صاأله لن تتوقف عند هذا احلد فخطورتها انه 

�صيتم املوافقة على القانون بطريقتهم ولي�س بطريقتي و�صوف يتعمدون و�صع املزيد من التحفظات وبهذا لن نخ�صر 

فقط املعركة بل �صنهبط اإىل ما دون ال�صفر وهذه جمازفة مب�صري كامل مل�صتقبل الإبداع، ولو اأنها ق�صية هينة جلازفت 

بها حتى اأك�صب جولة مهمة حت�صب يل .

من ناحية اخرى اأعتقد اأن القانون احلايل اأف�صل بكثري من حماولة تغيريه فعندما و�صعه الدكتور ال�صنهوري عام 1955 

كان لديه وعي كامل بالظروف املحيطة واأي�صًا ا�صتقراء للم�صتقبل لذا و�صعه ب�صكل يحقق ال�صتمرار وعندما حاولوا 

تعديله باإ�صافة نقاط جديدة اإليه من خالل القانون 38 لعام 1992 اأف�صدوه متامًا لأن امل�صالح ال�صخ�صية يف القانون 

اجلديد كانت احلا�صمة .. وبالن�صبة فقد جرى و�صع هذا القانون يف وزارة العدل ولي�س وزارة الثقافة بعد اأن ق�صى 

املبدعون واملثقفون ع�صر �صنوات كاملة يناق�صون لكنه �صدر فجاأة بل مت »تف�صيله« بعيدًا متامًا عن جمهوداتهم بحيث 

جاءت تعديالته اأ�صواأ بكيرث من القانون القدمي .

* الفن ال�صابع : هل تعتقد اأن رقابة اأخرى اأكرب من الرقابة على امل�صنفات متثل العائق احلقيقي اأمام 

حرية الإبداع مثل رقابة املجتمع اأو املوؤ�ص�صات؟

بالن�صبة ملجل�س ال�صعب فهو �صلة ت�صريعية ل دخل لنا فيها جتربتي معها تقوم اأن معظمها قوى حمافظة اأما عن عالقة 

الرقابة مبا ي�صمى القوى اأو املوؤ�ص�صات الأمنية فتجربتي ال�صخ�صية معهم ناجحه جدًا واحلوار املتبادل م ينقطع بيننا 

فمثاًل عندما تعر�صت مل�صكلة فيلم »العا�صفة« تناق�صت حوله مع املخابرات احلربية وكان لديهم بع�س التحفظات التي 

ل ا�صتطيع الت�صدي لها خا�صة اأن وزارة احلربية وزارة �صيادية وقوانينها ل تقبل املناق�صة يف اأي مكان يف العامل ورغم 
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هذا كانوا على قدر هائل من �صعة ال�صدر وو�صلوا معي اإىل اأق�صى حد متاح حتى يخرج هذا الفيلم للنور ولكي ن�صل اإىل 

هذا احلد كان الأمر يتطلب اأ�صلوبًا خا�صًا يف التعامل من جانبي ومن جانبهم اأي�صًا فقررت اأن اأبداأ بعقد اأوا�صر ال�صداقة 

بيني وبينهم اإىل اأن و�صلنا اإىل مرحلة تبادلنا خاللها الثقة التامة يف كل معطياتنا وقراراتنا واأدركوا اأنني م�صئول 

مثلهم واأن�صد م�صلحة الوطن اإىل جانب رغبتي يف املحافظة على حرية املبدع وكانت املناق�صة بيننا تتم بهدوء ومنطق 

فمثاًل اإذا مل تعجبهم عبارة معينة يف احلوار اأعدلها يف نف�س �صياق املعنى لأنني مل اأكن ب�صدد دخول معركة من اجل 

تعديل ب�صيط ل يخل بامل�صمون �صحيح قد يكون املعنى اجلديد اأقل من الأ�صل .. لكنه يحقق نف�س هدفه.

هذا احلوار امل�صتمر مع الأجهزة الأمنية .. مثل املخابرات اأو الأمن القومي اأو اأمن الدولة كان يف م�صلحة الإبداع اإىل 

اأق�صى درجة ممكنه وي�صهد املبدعون اأنف�صهم على ذلك .. فال يوجد بيد العاملني يف هذه الأجهزة من هو معاد للفن 

من دور مربر وهم يقومون بعملهم كما نقوم نحن بعملنا وامل�صاألة اأنني حولت العالقة من جمرد خطابات متبادلة بني 

الرقابة وتلك الأجهزة اإىل لقاءات مبا�صرة بحيث كما ن�صاهد الأعمال الفنية معا ونتحاور حولها يف كل التفا�صيل 

حتى ن�صل اإىل اأف�صل �صيغة ممكنة حتقق التوازن بني احلرية وامل�صلحة العامة.

* الفن ال�صابع : تبقى م�صكلة رقابة املجتمع .. كيف تعاملت معها ؟

هذه هي الرقابة التي يجب اأن نحذرها ونتعامل معها باأ�صلوب خمتلف متامًا فمن خاللها اأ�صبح الرقيب مثل املبدع يف �صلة 

اتهام واحده .. وهذا ما مل يحدث من قبل فدائمًا كان الرقيب مع احلكومة اإىل اأن جد هذا الو�صع وظهر رقيب يدافع 

عن متهم اأمام املحكمة �صد الرقابة ذاتها . يف ق�صية فيلم »اأبو الدهب« – وعلى الرغم من انني كنت �صد هذا الفيلم 

على طول اخلط – اأ�صررت على الدفاع عن الفنانني واأدليت ب�صهادتي يف املحكمة �صد جهاز الرقابة الذي اأراأ�صه اأو �صد 

هذا الفهم اخلاطئ لدور الرقابة واأعتقد اأن هذا منوذج غري م�صبوق يف العمل الرقابي.

اأما بالن�صبة لعالقتي باملوؤ�ص�صات ال�صعبية فاأنا مع كل النقابات والتجمعات التي تخدم م�صالح ال�صعب وقد ذهبت اإليهم 

وعقدت اتفاقات غري مكتوبة حول كل ما يخ�س عالقاتنا معًا.

حتقيق  ا�صتطعت  فكيف   ... واحدة  اإتهام  �صلة  يف  اأ�صبحا  واملبدع  الرقيب  اإن  قلت   : ال�صابع  الفن   *

احلماية للمبدعني ؟

ب�صببهم ومل يكن  مل�صاءله م�صتمره  يوميًا رغم تعر�صي  للن�صو�س  امل�صرح  اأدافع عن جتاوز فناين  اأنني كنت  مثال  اأبلغ 

دفاعي هذا من منطلق اإمياين باحلرية فقط .. بل تكري�صًا ملبادئي التي ذكرتها يف بداية حديثي اإذ لي�س هدف هوؤلء 

الفنانني جتريح املجتمع اأو ت�صويه �صورة ال�صلطة هم ينقدون يف اإطار النظام اإىل حد ما وعندما نرتك هذا النقد ونفتح 

باب احلرية اأمامهم تدريجيًا �صيحدث تراكم كمي ... �صيتحول بال�صرورة فيما بعد اإىل تراكم كيفي ي�صتطيع تغيري 

ال�صلبيات املوجوده. اإذا كنا ندعي اأن الثورة تفرز فنًا فال ميكننا اإدعاء اأن الفن ي�صبب ثورة ول يوجد م�صاهد يخرج 

من ال�صينما ليقود مظاهرة بعد م�صاهدة فيلم لكن اإذا حملت ع�صرة اأفالم بذور الرغبة يف التغيري فبالتاأكيد �صيخرج 

امل�صاهدون بعدها لعمل مظاهرة يطالبون فيما بتحقيق هذا التغيري وهذه نف�س �صيا�صة الإنفتاح خطوة خطوة التي 

حتدثت عنها اأنفًا وهذه �صيا�صة ي�صبح فيها التغيري نتيجة طبيعية ولي�صت �صادمة .

* الفن ال�صابع : معنى هذا اأنك ت�صاعد على تهدئة الأو�صاع لكن ال�صوؤال ل�صالح من احلكومة اأم النظام 

اأم هدف اأخر ؟

اأعتقد اأن اأ�صلوبي كان ل�صالح النا�س اأوًل واأخريًا واأعتقد اأن امل�صهد الإبداعي تغري بالفعل بعد عام واحد من اأ�صتغايل 

رئي�صًا للرقابة فقد اأ�صبح النا�س يكتبون وهم اأكرث حرية اأو على الأقل وهم يعلمون اأن هناك من �صيناق�صهم مبنطق 

وميكناأن يقال نف�س ال�صئ عن الكتابة النقدية وجميعنا كتب يف البداية بالأ�صلوب الذي كنا نعرفه وعندما اأتيحت لنا 

خطوة من احلرية كتبنا بطريقة خمتلفة ثم اأ�صبحت اخلطوة خطوتني وثالثة �صحيح اأننا اأحيانًا ن�صطدم بالرف�س 

اأو املنع لكن ن�صبته الآن اأقل كثريًا من ال�صابق ويف الفن ب�صكل عام هناك فارق �صا�صع بني النغمة والنربه احلادة وبني 

تلم�س الأ�صياء من ناحية وتفجريها من ناحية اأخرى وعندما يتحول اأ�صلوب العمل اإىل منهج حتكمه روؤية حمددة نرى 

من خاللها ما نريد حتقيقه بال�صبط ثم نراهن على ال�صتمرارية ف�صتغري ال�صكل وامل�صمون معًا يف النهاية .

* الفن ال�صابع : كيف تراهن على اأ�صلوبك �صي�صبح ناجحًا على املدى الطويل ويف املقابل هناك خط 

رجعي عنيف يواحهة دائمًا ؟

لأنني موؤمن باأنه يف النهاية ل ي�صح اإل ال�صحيح ونحن بالتاأكيد ن�صري يف الجتاه ال�صحيح .

* الفن ال�صابع : لكن التيار الآخر يظل الأقوى لأنه تيار ال�صارع كله ولعلك على علم بواقعه مطالبة 

الرقابة به وموافقة �صاحب دار  الأمريكي« بعد ت�صريح  اجلمهور بحذف م�صهد من فيلم »اجلمال 

العر�ض على هذا احلذف نزوًل على رغبة النا�ض؟

ومن الذي ي�صمح لأي �صخ�س باأن يلعب دور الرقيب بدون وجه حق ؟

* الفن ال�صابع : ال�صارع نف�صه �صمح بذلك ؟
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»يوم  فيلم  �صاحبة  ال�صركة  اأن  اأذكر  له؟  ن�صتجب  مل  فلماذا  املرات  اآلف  ال�صيطرة  حاول  ال�صارع  �صحيح  غري  هذا 

ال�صتقالل« اأرادت حذف جزء منه لأ�صباب متعلقه بها وتاأدبًا من الرقابة نفذنا الطلب مع اأنه خمالف للقانون الذي 

يو�صح بعبارة �صريحة اأنه ل يجب التعامل مع اأي م�صنف فني باحلذف اأو الإ�صافة، لأنه يف احلالتني �صُيخل باملعنى 

اإذا مت حذف م�صهد لنقطاع بكرة الفيلم يكون من حق الرقابة حترير حم�صر  الذي وافقت عليه الرقابة بل حتى 

اأخرى طالب فيها  ال�صارع ويف حالت  التي ذكرتها كانت تخ�س �صركة ولي�س  املت�صبب يف هذا احلذف. والواقعة  �صد 

اأ�صخا�س عاديون بحذف م�صهد مل نلتفت اإليهم ومل نهتم عندما رفعوا ق�صايا �صدنا، لأن القانون كما قلت وا�صح و�صريح 

وم�صري هذه الق�صايا الف�صل كذلك يجب اأن يكون جهاز الرقابة ورئي�صه على وعي دائم مبا ميكن اأن يحدث واأل يرتكا 

�صيئًا لل�صدفة وطوال عملي كرئي�س للرقابة ل اأذكر م�صنفًا فنيًا مل اأ�صاعده بنف�صي ومل اأ�صادف واقعة واحده اأت�صل 

بي خاللها اأي جهاز يف م�صر لي�صكو من خمالفة ما بناء على بع�س املقالت املغر�صة التي تختلق ق�صايا �صد الرقابة 

اإل وكنت م�صتعدًا للرد بكل اأ�صلحتي . رمبا تكون م�صكلة اجلهاز الذي اأراأ�صه حاليًا اأنه مرتامي الأطراف لكن يف جهاز 

الرقابة فاإن كل �صئ حتت �صمعي وب�صري وعندما كانت حتدث م�صكلة يف اأ�صغر »كباريه« كنت اأعلم بها بعد ن�صف �صاعة 

على الأكرث لذا مل يكن من ال�صهل اأن اأقع يف مطب اأو ماأزق الر�صوخ لراأي ال�صارع لعدم درايتي الكاملة بكل التفا�صيل 

ال�صغرية التي ي�صمنها عملي واأنا ل اأعلم بالتحديد ظروف واقعة »اجلمال الأمريكي«لكنني متاأكد من اأن جهاز الرقابة 

حتت رئا�صة الدكتور مدكور ثابت يتعامل من نف�س املنطق الذي كنت اأتعامل به من قبل .

* الفن ال�صابع : األ توافق على اأن اجلمهور دائمًا جاهز لأي �صحن �صد ما يت�صور اأنه جتاوز من الرقابة 

اأو املبدعني؟

حتى يف هذه احلالة يجب األ نر�صخ ل�صحنته واأعتقد اأن » وليمة لأع�صاب البحر« حدث فيها �صحن اإىل اأف�صى درجة 

وكان باإمكاين التن�صل من الق�صية واإلقاء تبعتها على عاتق �صخ�س اأخر ... لكن هذا الي�س باحلل الأمثل لذا اأ�صدرت 

بيانًا يف الثانية ع�صرة ظهرًا ووزعته على كل ال�صحف وبعدها مل اأهتم بردود الأفعال .. حتى لو اأحرتقت الدنيا من 

نتعارك يف  األ  الوقت يجب  نف�س  الرتاجع عنها ويف  فيها مواقف فورية ل ميكن  ناأخذ  اأن  اأ�صياء يجب  حويل فهناك 

مناطق ي�صر التفكري فيها قناعاتنا املبدئية خا�صة اإذا كانت الأ�صياء التي �صنتعارك حولها غري مهمة اأو ل نخ�صى كثريًا 

من �صياعها .

ال�صابع : يطالب بع�ض املبدعني باإلغاء الرقابة على ال�صيناريو والإكتفاء مبراقبة الفيلم بعد  الفن 

اإكتمال تنفيذه ... متهيدًا لالإ�صتغناء عنها متام فيما بعد .. فما راأيك ؟

اإذا وافقنا على اإلغاء رقابة ال�صيناريو بالأف�صل اأن نقفز اإىل اإلغاء الرقابة كلها اإذ من هو املنتج الذي �صيغامر بنقوده 

وهو يعلم اإمكانية رف�س اأو قبول فيلمه؟ اأعتقد اأن الوحيد الذي ميكن اأن يقبل بهذا هو داود عبد ال�صيد فقد تناق�صنا 

كثريًا حول رقابة ال�صيناريو واتهمها داود اأكرث من مرة لأنها رقابة على الفكر فوافقته وقلت له : اإذا اأردت اأن حت�صر 

فيلمك كاماًل بعد  الإنتهاء منه فعليك اأن تتحمل امل�صئولية وحدك ول تغ�صب بعد ذلك لو رف�س لأي �صبب ويف راأيي اأنه 

لو حتقق هذا املطلب لأ�صبح املنتج اأ�صد ق�صوة من الرقابة نف�صها .

الفن ال�صابع : ما راأيك يف اإخ�صاء نوادي ال�صينما واملراكز الثقافية الأجنبية لقانون الرقابة؟

القانون 38 ل�صنة 92 اأخ�صعها بالفعل جلهاز الرقابة واأذكر اأثناء عملي يف هذا اجلهاز اأنني كتبت مذكرة طويلة لوزير 

الثقافة ذكرت من خاللها اأننا تعلمنا وتربينا يف مراكز الثقافة الأجنبية ومل نعرف ال�صينما اإل عن طريقها . لذا اأن 

ترتك هذه املراكز لنا ولالأجيال القادمة حتى يتعلموا منها مثلما تعلمنا .

الفن ال�صابع : تعر�ض وزارة الثقافة اأحيانًا اأفالمًا يف املجل�ض الأعلى للثقافة دون مرورها بالرقابة 

فهل هذا خمالف للقانون؟

ال�صينمائي  العر�س  الدفاع عن موافقة وحماية  القادر على  الوحيد  الرقابة لأنه  رئي�س  امل�صاألة هنا تتعلق ب�صخ�س 

يف اأي مكان فهناك رئي�س يدرك اأهمية الثقافة ال�صينمائية واآخر يلتزم بالقانون حرفيًا والإختالف ينبع من قدرة 

هذا الرئي�س اأو ذاك على حتمل امل�صئولية بال�صورة التي يراها متفقة مع توجهاته ومبادئه ونوادي ال�صينما واملراكز 

الثقافية منذ اإن�صاءها وحتى �صدور القانون 38- كانت تقدم اأفالمًا غري مراقبة اإىل اأن ت�صلل بند داخل ذلك القانون 

يخ�صع كل الأماكن العامة للرقابة دون تفريق بني املقاهي واملراكز الثقافية .

الفن ال�صابع : ماذا كان الدافع احلقيقي وراء �صدور هذا القانون؟

�صدر القانون بدعوى حماية الفيديو وقد و�صعه وزير الثقافة وجاء اأكرث تعقيدًا من القانون الأ�صلي.

جملة الفن ال�صابع               حوار : حممود الكردو�صي

العدد 34 �صبتمرب 2000          جمدي الطيب 

»نقاًل عن كتاب الرقابة على ال�صينما .. القيود واحلدود
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اإىل كر�صي الرقيب يعود على اأبو �صادى بعد غياب خم�ش �صنوات تغريت فيها اأمور

 كثرية .. فى الرقابة وفى اأبو �صادي نف�صه .

يعود هذه املره » غري متفرغ » فلديه م�صئولية اأخرى هى املركز القومي لل�صينما 

فهل �صينجح هذه املرة ؟! هل ميكنه اأن يعيد ترتيب اأوراق ملف الرقابة 

ال�صائك؟! 

اأبو �صادى يوؤكد اأنه قادر على النجاح كما فعل فى جتربته ال�صابقة واأنه ينفذ 

القانون فقط اأما ذوقه كناقد فيخ�صه وحده .

ميلك اأبو �صادي روؤية وا�صحة للمرحلة القادمة ومعه نر�صم رتو�صها وتفا�صيلها . 

بعد غياب خم�ض �صنوات عن الرقابة هل تغري مفهومها بالن�صبة لك وكيف تر�صد اأداءها خالل تلك 

الفرتة ؟

ل اأعتقد اأن املفهوم تغري لأن القانون مل يتغري ول اأ�صتطيع تقييم الرقابة فى الفرتة التى اأبتعدت عنها لأن التقييم 

وال�صارع  املبدعني  عالقة  اأتابع  كنت  لأننى  الرقابة  داخل  بال�صبط  حدث  ما  اأحدد  اأن  اأ�صتطيع  ول  للنا�س  مرتوك 

بالرقابة من بعيد �صاأين �صاأن اأى �صخ�س، بالن�صبة ىل كان اأ�صلوبي مع املتعاملني مع الرقابة �صواء كانوا اأفرادا مبدعني 

اأو �صركات اأو فنانني اأو فنيني كل هوؤلء املتعاملني عالقتي بهم كانت مبا�صرة وبابى كان مفتوحًا لهم فن�صاأت بيننا ثقة 

واإحرتام متبادل خا�صة واأن هناك قانونًا يحكمني ويحكمهم فكنت اأبحث دائمًا معهم حماوًل اإيجاد خمرج ملزيد من 

احلرية من داخل القانون نف�صه .

هل �صتختلف اآليات العمل بالرقابة عما كانت عليه ؟

�صواء  وتطبيقة  بالقانون  وعي  لديها  نا�س  بالرقابة  والعاملني  للم�صاأله  وفهمه  الرقابة  رئي�س  هى  بب�صاطة  الرقابة 

ب�صكل متع�صف اأو ب�صكل مرن وهذا يرجع لفهم رئي�س الرقابة لأنه لي�س من�صبًا فنيًا يقدر ما هو من�صب �صيا�صي فالبد 

اأن يكون لدية املواءمه بني ما هو واقع فى ال�صارع وبني القانون الذي ي�صيق فى اأمور كثرية بينما يحتاج ال�صارع مل�صاحة 

حرية كبرية املفرو�س اأن تعطي من خالل القانون لذا جاءت املواءمه ك�صرورة وهنا اأهم اآليات الرقابة وهى اإحرتام 

املتعامل فمهام الرقابة كثرية �صواء م�صاهدة الأفالم الأجنبية والعربية و�صيناريوهات الأعمال وق�ص�س اأفالم بجانب 

امل�صرحيات بكل اأنواعها والرق�س ال�صرقي ومتابعته والكمبيوتر وتطبيق حق امللكية الفكرية.. كل هذا كان موجودًا 

امل�صاألة  �صنوات ومن هنا  اأ�صتحدثت منذ خم�س  التى  الكمبيوتر  باإ�صتثناء فكرة  الرقابة  التى توليت فيها  الفرتة  فى 

اأن  امل�صاألة ح�صا�صة جدًا فمجرد  املهم لأن  واملجتمع وهذا  الدولة  مع  و�صيكون توجهي  امل�صرية  ا�صتكمال  بالن�صبة ىل 

تاأخذ قرارًا خاطئًا تقف الدنيا ول تقعد الرقيب ي�صري على �صعره بني املثقفني والنقاد وبني اجلمهور واأ�صحاب العمل 

الفني لذا لبد من املواءمه بني اجلميع .

تعد الوحيد فى تاريخ الرقابة الذي توىل رئا�صتها فرتتني متعاقبني ؟

مقاطعًا ... لقد �صبقني الأ�صتاذ م�صطفى دروي�س مرتني اأي�صًا .

هناك من قال اإن العالقة القوية بينك وبني وزير الثقافة هى التى جعلتك تعود لهذا املن�صب ؟

اإذا كانت العالقة القوية هى التى جاءت بى لهذا املن�صب فاأنا �صعيد بهذا العالقة

 القوية .. واإذا كانت ثقة الوزير بي هى التى ر�صحتنى فاأرجو اأن تكون فى حملها واإذا مل اأكن كفوؤًا لهذه امل�صاألة اأرجو 

من النا�س اأن تقول ذلك . فامل�صاألة بب�صاطة اأن د. مدكور ثابت كان لديه مهمه اأخرى كان لبد اأن ي�صغلها فى لأكادميية 

التى كانت بحاجة اإىل رئي�س وهو اأقدم اأع�صاء الأكادميية وكان لبد من وجود من يحل حمله فى الرقابة واأعتقد اأنه 

فى هذه الفرتة كان الأقرب للوزير اأن يكلفني بها بجوار عملي فلهذا التكليف قدر من الثقه اإعتمادًا على الفرتة التى 

ق�صيتها به وقد ذكر الوزير هذا عندما قال عنى اأننى من اأجنح من قادوا الرقابة على امل�صنفات الفنية هو ح�صا�س 

جدًا وله طبيعة خا�صة جدًا .

اأر�صيت نظامًا فى املركز القومي لل�صينما فهل �صتقوم بنف�ض النظام ال�صابق ؟

بالفعل اأر�صيت نظامًا فى الرقابة من قبل وتركتها وكذلك فى املركز القومي لل�صينما و�صاأعيد ترتيب وتن�صيق الرقابة 

كما كانت فى عهدي .

تعود اإىل الرقابة فى الفرتة التى يتحدث فيها اجلميع عن التدين فى الأفالم اأو �صوق الكا�صيت فما 

موقف الرقابة من هذه الأمور ؟

 الرقابة لي�س لها دور فى هذه الأمور لأن الرقابة يحكمها قانون وعالقتنا بامل�صنف تكمن فى وجود موانع رقابية اأم ل 

اأّما امل�صتوى الفني فلي�س م�صئولية الرقابة على الإطالق فهي م�صئولية ال�صحافة والنقاد واجلماهري .

ولكنك ناقد ؟
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هل تريدين اأن اأفر�س ذوقي على النا�س هذا ل يجوز فاإذا حتكم الذوق فى القانون تكون كارثه فالبد اأن يدرك النا�س 

احلرية  من  قدر  اأكرب  وحتقيق  امل�صتطاع  بقدر  للقانون  تطبيقًا  هناك  لكن  الإبداع  على  للرقابة  و�صايا  يوجد  ل  اأنه 

والفرق بني الناقد والرقيب وا�صح جدًا فالناقد منهج فني وثقافة خمتلفة ووجهات نظر وروؤى متعددة اأما الرقيب 

فاإنه يطبق قانونًا ل ن�صتطيع اأن جنعل القا�صي يحكم بذوقه .

وما هو اخلطوط احلمراء للرقابة فى املرحلة احلالية ؟

اخلطوط احلمراء يحددها القانون الذي ين�س على مراعاة الأداب العامة والأمن العام والنظام العام وم�صالح الدولة 

العليا .

ولكنها م�صطلحات مطاطه ؟

هذه هى فكره املواءمه لإخراج نتيجة بني �صالبة القانون وبني مرونه الرقيب.. فال�صارع له متطلباته وال�صارع يريد 

اإنفتاحًا كاماًل فى التعامل وبينهما يقف الرقيب لذا جاءت فكرة املواءمه بني  هذه الإجتاهات مبا يحقق م�صالح املجتمع 

اأريد هذا لذا من يت�صور ويطالب باإلغاء  .. وا�صهل �صىء على الرقيب تطبيق القانون بكل ما به من تع�صف ولكنى ل 

الرقابة وكاأنها احلل ل يعرف اأنه بذلك �صيتحول �صبعون مليون مواطن اإىل 70 مليون رقيب .

فى معظم دول العامل مت اإلغاء الرقابة ؟

- من قال هذا ... ل توجد دولة بالعامل اإ�صتغنت عن الرقابة ولكن هناك اأنواعًا للرقابة تختلف باإختالف كل دوله 

فهناك رقابة حكومية بها و�صاية مثل رقابتنا وهناك رقابة احتاد املنتجني والتى حتدد اأعمار اجلمهور من 16 و 18، 

وفوق الع�صرين ويف بريطانيا هناك رقابة وفرن�صا متنع اأفالم واملجتمع هو الذي يحدد نوع الرقابة .

* عندما منع الرئي�ض الراحل ال�صادات الرقابة على ال�صحافة فكر الأ�صتاذ يو�صف ال�صباعي وزير الثقافة 

اآنذاك يف اإلغاء الرقابة واأعد م�صروعًا لذلك ولكنه مل ير النور وظل حبي�ض الأدراج .. فلماذا اآل يطبق 

هذا امل�صروع خا�صة واأن ما مينع يعر�ض بطريقة اأخرى؟ 

- ال�صوؤال هنا ملاذا مل يطبق يو�صف ال�صباعي هذا امل�صروع مع اأنه كان �صخ�صية قوية جدًا؟ 

ال�صبب بب�صاطة اأنه اأ�صطدم باأ�صياء كثرية حالت دون اإمتام امل�صروع لأن املجتمع هو الذي يفر�س نوع الرقابة واملجتمع 

املتح�صر مل ي�صل ل�صيغة الرقابة لديه يف يوم وليلة اأما نحن فطول ما لدينا تخلف ل ميكن اإلغاء الرقابة الآن لي�س 

م�صتحياًل ولكنه �صعب جدًا يف ظل ظروف املجتمع الذي مييل اإىل املحافظة ب�صكل غري طبيعي فطول الوقت جند من 

70 مليون ق�صية على الفنانني والرقابة الآن تتحمل هذه  ينادي »احلقونا« واإذا الغى القانون �صيكون هناك كل يوم 

امل�صئولية والرقيب يدفع الثمن ويقال عنه متع�صف ومتحجر وهذا �صعب .

* وما راأيك يف جلنة �صورى النقاد ؟

النقاد  ليحول  ثابت  د. مدكور  ا�صتحدثها  القانون وهي بدعة جميلة  النقاد يف  �صورى  ي�صمى جمل�س  �صئ  ل يوجد   -

التي  النظلمات  جلنة  هما  جلنتان  الرقابة  يف  عليها  املتعارف  واللجان  ومتغريه  قانونية  غري  جلنة  وهي  رقباء  اإىل 

تراجع قرارات رئي�س الرقابة بالرف�س لأي م�صنف وفقًا للقانون ويراأ�صها نائب من جمل�س الدولة وقراراتها ملزمة 

للرقيب واللجنة العليا للرقابة برئا�صة وزير الثقافة ومهمتها تطوير اآليات الرقابة وعمل الإقرتاحات املنا�صبة وهي 

ا�صت�صارية واأن كانت قراراتها ملزمة اأدبيًا ولكن ل يوجد �صئ با�صم �صورى النقاد.

* معنى هذا اأن قرارات املنع �صرتكز يف يدك اأمل تخ�ض من امل�صئولية يف ظل املرتب�صني؟

ل اأخ�صى هذا وقد عملت بالرقابة ثالث �صنوات وعندي جتربتي الكاملة فيها بالعك�س اأمتنى اأن اأناق�س يف قراراتي 

لتحديد الأخطاء ويعلمون مدى م�صاحة احلرية التي اأعطيها للم�صنف رمبا اإذا كانوا رقباء لن ي�صمحوا بها.

* قلت من قبل اأنك تعد م�صروعًا ل�صفر الرقباء للمهرجانات الدولية ليكت�صبوا اخلربة الالزمة؟

- احلقيقة كان نوعًا من الطموح وخم�س �صنوات م�صت ل اأعلم ماذا مت يف الرقابة وعمومًا ل يجوز تنفيذ هذا القرتاح 

اأين مل ا�صتطع توفري مكان منا�صب للرقباء ليجل�صوا فيه فكيف �صاأ�صفرهم واإذا �صفرتهم  الآن ل�صبب ب�صيط جدًا هو 

�صي�صابون  فاأكيد  �صئ  لأي  الإطالق  على  موؤهل  وغري  الفني  العمل  مع  للتعامل  �صالح  غري  املكان  ليجدوا  �صيعودون 

بف�صام.

* هناك اإتهام موجه للرقابة باأن من ي�صاهد الأعمال موظفون؟

اأن يطبق قانون  اأن يكون لديه ح�س فني واإذا كان لديه ح�س فني �صاأمنعه لأن املفرو�س  - لي�س املطلوب من الرقيب 

الرقابة فقط ولي�س قانون الإبداع لأن الأذواق تختلف والفن وجهات نظر.

فهل  وغريها  احلميد  عبد  برلنتي  مع  وامل�صري(  )الرئي�ض  فيلم  م�صاكل  مثل  معلقة  ق�صايا  هناك   *

�صتح�صم هذه الق�صايا؟

يل جتربة مع ال�صيدة برلنتي عبد احلميد من واقع فيلم »جمال عبد النا�صر« لأنور القوادري والقانون لي�س به �صئ 

والرقابة لي�س لها عالقة بهذا لأن الق�صاء هو امل�صئول الأول عنها اإمنا الرقابة تتعامل مع امل�صنف الفني وفق قانون 
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امل�صنفات وعندما يكون هناك عمل للم�صري يذهب للمخابرات الع�صكرية.

خملة  اأنها  البع�ض  راأي  كتب  ثالثة  اإ�صدار  ب�صبب  الثقافة  ق�صور  هيئة  رئي�ض  من�صب  من  اأقلت   *

بالآداب األ تخ�صى تكرار التجربة يف الرقابة ؟

- حدث هذا معي بعد ان تركت الرقابة فعندما كنت رقيبًا ت�صاحمت وعندما روقبت عوقبت ولي�س لدي مانع اأن اأعاقب 

على قراراتي �صواء يف الرقابة اأو يف املركز القومي لل�صينما.

* يعد �صوق الكا�صيت حقل الغام للرقيب من حيث تدين امل�صتوى الفني وتزوير الألبومات وغريها 

من الق�صايا كيف �ص�صتعامل مع هذه الأمور؟

- اأوًل امل�صتوى الفني لي�س لنا دخل به وما املوانع الرقابية يف �صخ�س يغني غناء �صعبيًا �صوقيًا فالقانون يقول اآداب 

عامة وامن ونظام عام وم�صالح عليا فما امل�صكلة القانوينة يف ذلك؟

* تدمري الذوق العام؟

والفيديو  الكا�صيت  للتزوير  وبالن�صبة  املنع  يف  �صببًا  لي�صت  والتفاهه  مهمتي  ولي�صت  الرقابة  م�صكلة  لي�صت  هذه   

24 �صاعة تتابع من اأول الرق�صات حتى »الهارد د�صك« واإمكانياتها حمدودة  والكمبيوتر هناك اإدارة للتفتي�س تعمل 

جدًا ومع هذا تعمل بجانب �صرطة امل�صنفات.

* كان هناك قرار مبنع الراق�صات الأجنبيات من الرق�ض؟

- د. مدكور ل ي�صتطيع ا�صت�صدار قرار مثل هذا لأنه قرار القوى العاملة ومهمتنا اأن تخرج الرتاخي�س بناء على الأمن 

العام وبعد اإعطاء الرتاخي�س مهمة الرقابة تنفيذ القرار وهل الراق�صة اأقل من 21 �صنة وهل تعمل يف اأكرث من مكان 

ول ميلك اأي اأحد ا�صت�صدار قرار .

* ولكن د. مدكور كان ينزل لي�صبط بع�ض احلالت املخالفة؟

الرقابة  رئي�س  مهمة  لي�صت  هذه  لكن  ملاذا  اأدري  ول  واحدة  مره  نزل  عندما  احلالت  بع�س  مدكور  د.  �صبط  بالفعل 

ليذهب ويزن بدلة الرق�س فلديه 18 مفت�صًا يقومون بهذه املهمة.

الكواكب

31 اأغ�صط�س 2004
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مع الأ�صتاذ �صمري فريد وم�صطفى دروي�س ونبيهة لطفي 1984 

ها�صم النحا�س وعاطف الطيب ويو�صف �صريف و�صمري فريد والأ�صتاذ املخرج الكبري �صالح اأبو �صيفالعم توفيق �صالح والفنان يو�صف فرن�صي�س 
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ختام مهرجان جمعية الفيلم. اأحمد زكىووحيد حامد..منة �صلبى..م�صطفى �صعبان..اأحمد عز..عمر احلريرى..اأيام زمان جمدي اأحمد علي ود. منى احلديدي وب�صري الديك وخريي ب�صارة )1984(

حم�صن ن�صر..نادية اجلندى..وممدوح الليثى..وحممود عبد ال�صميع

)1984( مع ي�صرا و�صمري وراأفت امليهي مع ال�صديق الكبري راأفت امليهي يف حفل تكرميه 
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مع ال�صديق د. جابر ع�صفور وال�صيدة حرمه ثريا اجلندى مع �صديقي ق�صى �صالح الدروي�س

ال�صديقان: الناقد الأدبى الكبري ر�صا الطويل والناقد ال�صينمائى الكبري كمال رمزي ر�صوان الكا�صف وجائزة عرق البلح فى املهرجان القومى لل�صينما 
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اأنا  واملخرج الفل�صطينيي مي�صيل خليفيمع الأحباء كمال ابو العال وعلى الغزويل

على املكتباإبراهيم ن�صر اهلل ال�صاعر والناقد
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مع �صديق العمر �صمري فريد يف تكرمي املهرجان القومي �صعيد �صيمي و�صمري فريد ونبيله عبيد 

يف لوكارنو – �صوي�صرا مع املخرج البحريني ال�صديق ب�صام الزوادي
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تكرمي املهرجان القومي توفيق �صالح .. �صمريه اأحمد .. على الغزويل .. ح�صن اإمام عمر .. ر�صيدة عبد ال�صالم يف اليابان مع داود عبد ال�صيد وماجدة وا�صف 

والفنان فاروق ح�صني وزير الثقافة الأ�صبق .

تكرمي املهرجان القومي الفنان فاروق ح�صني .ورفاق الطريق حممد را�صي .. نبيله عبيد .. �صمري فريد و�صعيد �صيمىمناق�صة ور�صالة الدكتوراه باملعهد العايل لل�صينما مع د. جنوى حمرو�س ود. يحيى عزمي
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اأنا والعزيزة نبيهه لطفي يف ُعمان : د. القليوبي والفنانة ب�صمه 

رق�صة عمانية : مدكور ثابت ويو�صف �صريف رزق اهلل وب�صمه 

وال�صديق املخرج العمانى خالد الزدجاىل
�صالح مرعي وجابر ع�صفور .. الأ�صدقاء الأعزاء
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و�صط اجلماهري يف 30 يونيو 2013 مع �صديقي جالل اجلميعي ورفيق الأيام حممد عبده

يف تورينو مع د. جابر ع�صفورالعزيزة عزة كامل واملخرجةكامله اأبو ذكري 
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مع الفنانة اإلهام �صاهني مع الفنانة ليلى علوي  �صديق العمر واحلياه كمال رمزي مع الفنان ح�صني فهمي مع اأحد كهوف ُعمان 
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يف اأح�صان اإ�صالم ولدي العزيز ليلة زفافه مع زوجتي ال�صيدة جنية حامد

واأمل اإبنتي العزيزة مع الغاىل اأحمد اإبني الأكرب 
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اأنا وزوجتي فى حفل زفاف اإبننا املهند�س اإ�صالم علي اأبو �صادي 2012مع الزوجة العزيزة والأ�صرة: اأمل واإ�صالم واإميان 2012

مع ال�صديق الدكتور عماد ابو غازي وزير الثقافة الأ�صبق والأ�صدقاء ال�صاعر �صعد عبد الرحمن واملخرج امل�صرحي ع�صام ال�صيد 2012مع اإبنتي العزيزة اأمل 2012
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احلفيدة اجلميلة : يل يل 

فرحتى الدائمة

على �أبو �شادى

م�صري �صينمائي  وباحث  —ناقد 
1966 �صم�س  عني  جامعة   - اآداب  — لي�صان�س 

الفنون  1975 اأكادميية   - الفني  للنقد  العايل  املعهد   - العليا  الدرا�صات  —دبلوم 
وظائف ر�صمية

 — الأمني العام للمجل�س الأعلى للثقافة ) 2007- 2009 ( 

)2007-2006( الثقايف  الإنتاج  قطاع  — رئي�س 
)2008-2001( لل�صينما  القومي  املركز  — رئي�س 

)2001-1999( الثقافة  لق�صور  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  — رئي�س 
)2009-2004(  /  )1999-1996( الفنية  امل�صنفات  على  الرقابة  — رئي�س 

)2009-2007  ( للثقافة  الأعلى  املجل�س  — ع�صو 
)2011-2009( وال�صينما  وال�صوء  لل�صوت  م�صر  �صركة   - الفنية  لل�صئون  املنتدب  الإدارة  جمل�س  — ع�صو 

 )2012-2011( الإعالمي  والإنتاج  لل�صينما  م�صر  �صركة  اإدارة  جمل�س  — رئي�س 
    الن�صاط الثقايف وال�صينمائي العام

)    -2012 اليومية  )  الوطن«   « ب�صحيفة  �صينمائي  — ناقد 
 )1983-1975  ( اجلماهريية  الثقافة   - �صينما«   « جملة  حترير  — رئي�س 

)2001-1999( اجلديدة  الثقافة  جملة  حترير  — رئي�س 
 )1976-1971( الإدارة  جمل�س  1971/  ع�صو  للجديدة  ال�صينما  جماعة  —ع�صو 

 )1992-1983( الإدارة  جمل�س  /  ع�صو   1972 امل�صريني  ال�صينما  نقاد  جمعية  — ع�صو 
)1985-1983( اجلماهريية  الثقافة  اإنتاج   - ت�صجيلية  اأفالم  �صتة  اإنتاج  على  — الإ�صراف 

— الإ�صراف العام على اإنتاج ما يقرب من مائة فيلم ت�صجيلي وروائي ق�صري و حتريك باملركز القومي لل�صينما             
ح�صل العديد منها على جوائز حملية وعربية ودولية.

— الإ�صراف العام على اإنتاج الفيلم الروائي الطويل » امل�صافر »اإخراج اأحمد ماهر » اإنتاج �صندوق التنميةالثقافية 
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- وزارة الثقافة )2009( الذي مّثل م�صر يف مهرجان ڤيني�صيا ال�صينمائي الدويل - اإيطاليا 2009

.)2010-1998( امل�صرية  لل�صينما  القومي  املهرجان  — رئي�س 
 )  2010  -  2002  ( والق�صرية  الت�صجيلية  لالأفالم  الدويل  الإ�صماعيلية  مهرجان  — رئي�س 
)2009-2004( العربي  الإعالم  مهرجان   - حمفوظ  جنيب  جائزة  حتكيم  جلنة  — ع�صو 

 )2010( العربي  الإعالم  مهرجان   - والتليفزيون  الإذاعة  م�صابقات  حتكيم  جلان  — رئي�س 
  - لل�صينما  العايل  املعهد  يف  والدكتوراه(  املاچ�صتري  درجة   ( العلمية  الر�صائل  من  العديد  مناق�صة  جلنة  — ع�صو 

       كلية الإعالم - معهد الدرا�صات العربية » 

اليومية  ال�صحف  و  ال�صينمائية  الن�صرات  يف  النقدية  واملقالت  والأبحاث  الدرا�صات  من  العديد  بكتابة  — �صاهم 
واملجالت الأ�صبوعية وال�صهرية يف م�صر والبالد العربية . 

- ترجم العديد من الدرا�صات واملقالت عن ال�صينما 

والإيطالية  يف  والفرن�صية  الإجنليزية  اللغات  اإىل  ودرا�صاته  اأبحاثه  بع�س  ترجمة  — مت 
Al-Ahram Weekly- Prism - Egypte 100 ans de cinema - 

Ondo del desiderio il cinema egiziaano orgini Agli anmi settanta
واملرئي  وامل�صموع  املقروء  الإعالم  اجهزة  خمتلف  يف  ال�صينمائي  النقد  — ميار�س 

الدولية  التحكيم  وجلان  والعربية  امل�صرية  ال�صينمائية  املهرجانات  يف  التحكيم  جلان  من  العديد  يف  �صارك   —
لالإحتاد الدويل للنقاد ) فيربي�صي( 

اأ�صدر الكتب التالية :

 )1980( ال�صبعينات.  يف  الت�صجيلية  — ال�صينما 
 )1982( اإعداد(.   ( ودرا�صات  مقالت   - الت�صجيلية  — ال�صينما 

 )1982( اأوىل.  طبعة  ال�صينمائي  — الفيلم 
 )1990( الدولية.  وجوائزها  الت�صجيلية  — اأفالمنا 

)1993( احلياة.  تع�صق  عيون   .. را�صد  — اأحمد 
)1994( العربية.  ال�صينما  — كال�صيكيات 

)1994( واأ�صود  — اأبي�س 
)1995( التحرير(  يف  وم�صاركة  اإعداد   (  94 امل�صرية  — ال�صينما 
)1996( ال�صينمائي«(  الفيلم   « من  ثانية  طبعة   ( ال�صينما  — لغة 

 )1997( تغيب  ل  �صم�س   .. ال�صناوي  — كمال 
)1997(  .1994-1895( عام  مائة  يف  امل�صرية  ال�صينما  — وقائع 

)1997(  1 جزء   - امل�صرية  ال�صينما  — كال�صيكيات 
)1998(  2 جزء   - امل�صرية  ال�صينما  — كال�صيكيات 

)1999(  .3 جزء   - امل�صرية  ال�صينما  — كال�صيكيات 
)2000( اأوىل.  طبعة   - وال�صيا�صة  — ال�صينما 

)2000( الت�صعينات.  اأفالم  — من 
)2001( اأوىل  طبعة   - امل�صرية  ال�صينما  — اإجتاهات 

)2001( البحرين   - ثانية  طبعة   - امل�صرية  ال�صينما  — اإجتاهات 
)2001( ثانية.  طبعة   - وال�صيا�صة  — ال�صينما 

تادر�س)2001( ومادلني  رمزي  كمال  مع   ( والدولة  العمامة  بني  — الفن 
)2002( ثالثة.  طبعة   - امل�صرية  ال�صينما  — اإجتاهات 

�صوريا  )2003(  - املدى   - ثالثة  طبعة   - و�صيا�صة  — �صينما 
)2004( الع�صرين.�صوريا  القرن  يف  امل�صرية  ال�صينما  — وقائع 

)2004(  .2002-1895 امل�صرية  ال�صينما  — وقائع 
)2004( امل�صرية  ال�صينما  كال�صيكيات  من  فيلمًا  — خم�صون 

)  2006  ( �صوريا   - ال�صينما    —لغة 
 )  2006 ثانية  )  طبعة   - ال�صينما  —�صحر 
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