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 نقد سینمائي

 حمید عقبي
 

  

  عمر لوریكي/ أ: المراجعة اللغویة

  مصطفى الحطابي: تصمیم الغالف
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 اإلھداء

إلى أحبتي أساتذتي وزمالئي في قسم الفنون السمعية  

 الجميلةـ ــ جامعة بغدادوالمرئية بكلية الفنون  

في أروقة هذا الصرح الشامخ تعلمنا معنى الفن والجمال  

 .وخطونا الخطوة األولى

 إلى روح رفـاقنا الذين فقدناهم

 إلى الفقيد سامر شفيق أبو عناب

 إلى الفقيد حسام ناهي

 .إليكم جميعاً أهدي هذا الكتاب
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 شكر وتقدیر خاص

 أش���كر ص���دیقي الرائ���ع الناق���د البحرین���ي

حس��ن ح��داد عل��ى إھتمام��ھ ونش��ره كتب��ي 

 .السینمائیة على موقعة سینماتك

ھ��ذا الموق��ع الرائ��ع یخ��زن ذاك��رة الس��ینما 

ویت���ابع الجدی���د، ھ���ذا الجھ���د یس���تحق من���ا 

الش���كر والتق���دیر ونتمن���ى ل���ھ المزی���د م���ن 

النج���اح فق���د ظھ���رت مواق���ع تھ���تم ب���الفن 

السینمائي لكن الكثیر منھا أصابھا الجمود 

موقع سینماتك منیراً رغم والترھل ویظل 

 .كل الصعوبات
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 مقدمة

ال��ذي  13الكت��اب رق��م " مح��اوالت البح��ث ع��ن الھوی��ة واألس��لوب..الس��ینما العربی��ة"اخت��رت ھ��ذا العن��وان 

ال�ذي یجم�ع أكث�ر م�ن  وفي المغرب العرب�ي " دار شجن الحروف األدبیة"سیصدر إلیكترونیاً بالتعاون مع 

یناقش قضایا حول السینما العربی�ة، نتج�ول ف�ي  و ،من األفالم العربیة قراءة لعدد عشرین دراسة تحلیلیة و

ص�فر، ف�یلم  –ف�یلم التحویل�ة، ف�یلم عم�ارة یعقوبی�ان، ف�یلم واح�د (رحلة ممتعة مع أفالم مصریة عدیدة مث�ل 

    (...حین میسرة وفیلم كباریھ وأفالم أخرى

  الفلسطیني رشید مشھراوي للمخرج" عید میالد لیلى"كما سنتعرض لوقفات خاصة مع فیلم 

للمخرج الجزائ�ري االص�ل رش�ید بوش�ارب والف�یلم التونس�ي الدواح�ة إخ�راج رج�اء " نھر لندن"وفیلم فیلم 

 .عماري، ھذه نماذج رائعة وتستحق المشاھدة

ال یمك�ن أن نس�یان دور مص�ر  خصوص�اً ف�ي مص�ر و ،عوائق في مسیرة الس�ینما العربی�ة ھناك عثرات و

اإلشارة بالنقد لفیلم مصري  و ،أفالماً تعلمنا منھا الكثیر التي تركت ثروة فنیة مدھشة و ،المصریةوالسینما 

ال یعني  و ،السنوات األخیرة العشرحدیثنا ھنا عن أفالم ظھرت في  و ،الروعة ال یعني نسف ذلك البھاء و

  .أنھا سیئة

ینتج حالیاً تشویھاً لمعنى س�ینما وف�ن، ق�د نج�د فمن یشاھد أغلب ماینتج الیوم یصاب بالسكتة القلبیة كون ما 

األف�الم الجی�دة القلیل�ة ج�داً ق�د ال تج�د  أفالم قلیلة جداً تحترم المتفرج وتحاول تقدیم ش�ریطاً س�ینمائیاً جی�داً و

ال�دعم اإلنت��اجي أو ال��دعم بع�د اإلنت��اج، م��ا تعیش��ھ الی�وم الس��ینما العربی��ة م��ن أزم�ات جع��ل ال��بعض یتراج��ع 

باط ورغم وجود عشرات المھرجانات السینمائیة الفخمة إال أنھا ال تض�ع ف�ي برامجھ�ا تق�دیم ویصاب باإلح

دعماً إلنتاج أعمال جیدة وتجارب شبابیة، أقول تجارب شبابیة كوني م�ثالً أص�رخ ف�ي الكثی�ر م�ن مق�االتي 

ربعین�ات وحواراتي مطالباً كغیري بفرصة دعم من�ذ أكث�ر م�ن خمس�ة عش�ر عام�اً، أج�دني دخل�ت دائ�رة األ

 .وأخاف مغادرتھا قبل أن أجد ھذه الفرصة

مجموع��ة مق��االت نش��رتھا ف��ي مختل��ف " مح��اوالت البح��ث ع��ن الھوی��ة واألس��لوب..الس��ینما العربی��ة"كت�اب 

المنابر والصحف والمواقع ولكن أغلبھ�ا یص�عب تص�فحھا ك�ون م�ا یوض�ع ف�ي اإلرش�یف ین�دثر ل�ذا أع�دت 

فكل مادة لھا قیمة خاصة وبذلت فیھا جھداً وفضلت نشرھا الیوم جمعھا ومراجعة سریعة لھا دون تعدیالت 

في كتاب واحد یضمھا لتعود لھا الحیاة ویستفید منھا غیري، فھ�ي ل�م تك�ن عرض�اً وص�فیاً وال م�ادة خبری�ة 

 .تنتھي لمجرد تجاوزھا بعض الزمن
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ا شائكة عند تناولي أحاول دائماً تجنب العرض الوصفي المباشر والتعمق لمناقشة عناصر جوھریة وقضای

أي فیلم یكون لھ تأثیره الخاص فالكتابة لذة شخص�یة ك�وني لس�ت موظف�اً رس�میاً ل�دى أي ص�حیفة أو موق�ع 

   .وال أكسب نفعاً مادیاً من الكتابة فالكتابة عن فیلم معایشة لذیذة وممتعة معھ

أحل�م ..ل�ھ تج�ارب ویحل�م إلیكم محتوی�ات الكت�اب وس�تجدون ملحق�اً ص�غیراً تمك�نكم م�ن معرفت�ي كس�ینمائي

 .لعل وعسى تتحقق بعض أحالمنا..كغیري
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 محتویات الكتاب

 السینمائي المصري الراحل خالد صالح*

 .وقدرة على خلق الدھشة الدائمة… براعة في أداء األدوار المعقدة 

 لرشید مشھراوي؟" عید میالد لیلى"ماذا یحدث في*

 یستحق أن نتوقف عندهفیلم نھر لندن *

 .للمخرج الجزائري االصل رشید بوشارب

 النجم والممثل المغربي الراحل محمد بسطاوي كان یحلم بسینما تنتصر للروح*

 .وبسطاء المغرب

 السینما  واالعاقة*

 السینما البحرینیة*

 .تتمتع بحریة اجتماعیة اكثر من باقي الدول الخلیجیة وبحاجة لدعم  من الدولة

 خلل السیناریو لم تستطع النجوم إنقاذه".. دار الحي"الفیلم االماراتي *

 نتیجة األنظمة الدیكتاتوریة.. بؤس السینما العربیة*

 السینما المصریھ تقدس الدیكتاتوریھ*

 الرموز والدالالت الدینیة المسیحیة في السینما المصریة*

 نموذجا" التحویلة "فیلم  

 السینما العربیة تعفي الدیكتاتوریات من المسؤولیة صورة اإلرھابي في*

 في السینما العربیة» صورة المثلي الجنسي*

 .نموذجا» «عمارة یعقوبیان«فیلم 

 قضایا كبیرة وحلول صغیرة"... صفر –واحد "فیلم *

 .في أفالم العشوائیات بمصر.. عشوائیة األفكار واألسالیب*

 .واإلغراء  الجنسي  في  أفالم  خالد یوسفالمضمون  اإلجتماعي والسیاسي  *

 .و مباشرة  في العرض.. افكار مھمة" كباریھ"فیلم*

 .صراع فتاة من اجل الجنس والحریة.. الفیلم التونسي الدواحة*

 ھل سیتكرر ھذا األسلوب في المستقبل؟..تأكید نجومیة الزعیم ” فیلم زھایمر*

 ..الدكتور حسن السوداني*

 .القیصریة للفیلم العراقي تتمیز بالكثیر من الصدق في األداء والتعبیر الجماليالوالدات 
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 من دراما القص إلى دراما الشعر في السینما*

 .تیسیر مشارقة/بقلم الناقد السینمائي الفلسطیني الدكتور 

 شعراً .. حین تتنفس السینما

 ھیام المفلح: بقلم الصحفیة السعودیة 

 للناقد السینمائي الیمني حمید عقبي″ السینما والواقع”جولة في كتاب.. السینما فن الحیاة

 مصطفى لغتیري: بقلم الكاتب والروائي المغربي 

حی�ث سیص�در  ،فھ�ذا الكت�اب التع�اون الث�اني بینن�ا ،أشكر صدیقي الصحفي والناشر المغربي عمر لوریكي

 .حوارات مع عشرة وجوه أدبیة مبدعة" أصوات قصصیة وشعریة من سوریا"لي أیضاً كتاب 

كتاب�اً إلیكترونی�اً،  11كما ال یمكن نسیان دار كتابات للنشر اإللیكتروني وتعاوننا المستمر ص�در ل�ي معھ�م 

عن�ف والقباح�ة والتط�رف، ك�ل ھذه الجھود الرائعة تبشر بالكثیر م�ن األم�ل والتن�ویر لعلھ�ا ت�دحض ثقاف�ة ال

جھد ثقافي وفني یمكنھ المساھمة ف�ي بع�ث رأئح�ة الح�ب والجم�ال للحی�اة والك�ون، ب�دون ف�ن جمی�ل تص�بح 

 .الحیاة سوداء مظلمة

 لتحمیل كتبي یمكنكم زیارة مدونتي الرصیف سینما

rdpress.com/https://alrassifcinema.wo 

 حمید عقبي

 كاتب وسینمائي یمني مقیم في فرنسا

HAMID OQABI 

aloqabi14000@hotmail.com 

https://www.facebook.com/hamoud.hamoudy 

0033667898722 
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وق�درة عل�ى خل�ق الدھش�ة … براع�ة ف�ي أداء األدوار المعق�دة: السینمائي المص�ري الراح�ل خال�د ص�الح

 الدائمة

 

 

ح�د أن یأتي أ، یترك مكانھ شاغرا من الصعب 2014سبتمبر /ایلول 25خالد محمود صالح الذي رحل في  

 ث�ل س�ینمائي وتلفزی�وني ولسد ھذا الفراغ ف�ي المش�ھد الس�ینمائي، ص�احب مس�یرة فنی�ة حافل�ة بالعط�اء، مم

للتمثی�ل بش�كل ن�ھ تف�رغ أكبیرة ف�ي الس�نوات األخی�رة، رغ�م  نال شھرة ذاعي ومسرحي، تنوعت أعمالھ وإ

ن ارتباط اسمھ بعمالق�ة م�ن المخ�رجین، خصوص�ا ف�ي الس�ینما جع�ل نجم�ھ یقف�ز أال إ 2000كامل منذ عام 

ة وكذلك الطیبة، یمكنن�ا أن نتوق�ف مع�ھ ف�ي عالیا كنجم سینمائي عربي لھ مذاق خاص، في األدوار الشریر

الحرام��ي «ف��یلم  و» ال��ریس ح��رب«، ف��یلم »ھ��ي فوض��ى«ف��یلم » عم��ارة یعقوبی��ان«ع��دة اف��الم أھمھ��ا ف��یلم 

 .«والعبیط

خالل مسیرتھ الفنیة وبعد تفرغھ بشكل كامل للتمثیل، ركب خالد صالح الصعب من خ�الل أداء شخص�یات 

خالل شخصیة رجل السلطة أو ممث�ل » عمارة یعقوبیان«ا ذلك في فیلم صعبة مركبة ومعقدة للغایة، شاھدن

السلطة الرجل المحاط بھیبة، كلماتھ قصیرة، لكنھ�ا معب�رة وموحی�ة، ف�الحوار ك�ان یح�وي تلمیح�ات ول�یس 

نور الشریف ویسرا وغی�رھم، إال أن  تصریحات، رغم وجود نجوم قویة في ھذا الفیلم، أمثال عادل إمام و

فت انتباھنا إلى ھذه الشخصیة كونھ منحھا طابعا خاصا حیویا ودینامیكیا، ھنا فعال نجد براعة خالد صالح ل

كان�ت المش�اھد بس�یطة . في التمثی�ل فالممث�ل الق�وي یق�در أن یثب�ت نفس�ھ ل�یس بأخ�ذ مس�احة قوی�ة ف�ي الف�یلم

 .وسریعة وقلیلة رغم ذلك أثبت خالد صالح وجود ھذه الشخصیة
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أم�ین (قدم خالد صالح شخصیة مركبة شخصیة » ھي فوضى«ف شاھین في فیلم مع المخرج العمالق یوس

م�ین الش�رطة أتح�رك الكثی�ر م�ن الخی�وط، رغ�م أن  وجھ النظام البولیسي فھو األداة الفاعل�ة الت�ي) الشرطة

ل��یس بالرتب��ة الكبی��رة، إال أن��ھ ھن��ا ل��ھ س��لطات واس��عة وأس��الیب متع��ددة، وھ��و مطل��وب ف��ي كاف��ة األوق��ات 

لقمع المظاھرات وتعذیب المساجین، بل إخفائھم عن الوجود في سرادیب سریة، وكذلك تزوی�ر والظروف 

االنتخابات فالرجل یملك كل أسالیب ووسائل المكر والقسوة، یقع في حب فتاة جمیلة جارتھ یحاول اغرائھا 

یعم�ل عل�ى فترفض یمارس وسائل التھدید والوعید تكون معركة ص�عبة، یم�ارس ك�ل الوس�ائل الحقی�رة ث�م 

 .اختطافھا ھو الرجل الشھواني وكذلك الجاھل بروعة الفن والتاریخ

ھنا نكتشف الروعة في التمثیل خالد صالح ال یكتفي بتجسید الشخصیة واعطائھا حقھا بكافة األبعاد النفسیة 

ھھ�ا والجسدیة، یذھب أبعد من ذلك بمنحھ�ا روح�ا حی�ة ق�ادرة عل�ى أن تجعلن�ا نتع�ایش معھ�ا، نحبھ�ا أو نكر

ونكتشف من خاللھا البعد الفكري والفلسفي والدرامي للشخصیة، وھو ال یحتاج أن یأخذ مساحة كبیرة جدا 

ویستولي على كافة المشاھد كي ینجح في عكس كل ھذا، مھما تكن المساحة المتاحة لھ، كل مشھد نكتش�ف 

ش�اھین ال یری�د أن یس�رد  ونغوص أكثر في تفاصیل نفسیة وفكریة، كون المخرج السینمائي الكبی�ر یوس�ف

مجرد قصة في ھذا الفیلم، كان یرید عكس صورة واقع معاش بكل قسوتھ وجبروتھ وجھلھ وبشاعتھ، ك�ان 

یرید تعریة نظام حكم كامل، ولیس مجرد حدث یجري ھنا وھن�اك، وق�د اعتم�د بش�كل كبی�ر عل�ى شخص�یة 

ل الغوص في عمق ھذا النظ�ام بكش�ف أمین الشرطة كمحرك أساسي ووجھ یمتلك اقنعة عدیدة متلونة، حاو

أدواتھ الحقیقیة بكشف الوج�ھ القب�یح وال�روح الخبیث�ة، ن�رى أن خال�د ص�الح ب�ذل جھ�دا كبی�را لیحق�ق رؤی�ة 

المخرج یوسف شاھین، وھذا االختیار لخالد صالح یمكننا اعتباره وساما رفیعا لممث�ل ب�ارع ق�ادر عل�ى أن 

 . یجامل وھذا االختیار ھو عن قناعة منھ بقدرات ھذا الممثلینتزع إعجابنا باألداء كون یوسف شاھین ال
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كان خالد صالح خلق للشخصیة أبعادا أسطوریة وفلسفیة، ربما لم تكن في حسبان » الریس حرب«في فیلم 

 المخرج خالد یوسف وكانت سببا قویا في نجاح الفیلم

****** 

كان خالد صالح متمكنا أكثر، فخلق للشخصیة أبعادا أس�طوریة وفلس�فیة، ربم�ا ل�م » الریس حرب«في فیلم 

تكن في حسبان المخرج خال�د یوس�ف وكان�ت س�ببا قوی�ا ف�ي نج�اح الف�یلم، فھ�ذه الشخص�یة الجذاب�ة المخیف�ة 

ھ�ذا الع�الم الخ�اص المسیطرة التي تدیر كل شيء حولھا وتخلق من شاب عادي شخصا آخر، ھنا الك�ازینو 

ربما بالناس التافھة والت�ي تمتل�ك الم�ال وت�أتي لبعثرت�ھ، وھن�اك م�ن ی�أتي للكس�ب أو اغ�راض أخ�رى، ھ�ذا 

الرجل الذي یدیر ھذا الكازینو یجم�ع جمی�ع الخی�وط بی�ده لیك�ون ھ�و الواھ�ب والمعاق�ب والق�ادر عل�ى م�نح 

ربما كما قلت المخرج لم یكن ) إلھ(علھ نصف السعادة وجلب التعاسة لھذا أو ذاك، ھذه المواصفات التي تج

یتوقع أن یقفز خالد ص�الح ب�الفیلم إل�ى فض�اء فلس�في اس�طوري وخراف�ي تجعل�ھ م�ن االف�الم األكث�ر حرفی�ة 

لخالد یوسف، الذي منحھ الحظ ھذا الممثل الرائع، أعني خالد صالح، وأعتق�د أن�ھ ل�و ت�م اختی�ار ممث�ل آخ�ر 

لم یكن لیحقق النجاح الفني والشھرة الكبیرة للمخ�رج خال�د یوس�ف، ال�ذي  كان األمر سیختلف كثیرا، وربما

أصبح یحرص على استغالل خالد صالح في أغلب بقی�ة أفالم�ھ ك�ون ھ�ذا الممث�ل م�نح المخ�رج الكثی�ر م�ن 

النج��اح والت��ألق وم��نح أفالم��ھ انتش��ارا وجمھ��ورا ل��م یك��ن یحل��م بھ��ا خال��د یوس��ف وس��تثبت األی��ام القریب��ة 

م�ن الص�عب أن یج�د مم�ثال . سنرى إن كان خالد یوسف ل�ھ عم�ل جدی�د بع�د ذھ�اب خال�د ص�الحبالمستقبل، 

باإلمكانیات نفسھا، كان الحظ في صف خالد یوسف بعملھ مع مخرج ومدرسة سینمائیة لھا ش�ھرة عالمی�ة، 

 .أعني یوسف شاھین، وكذلك وجود خالد صالح كممثل

، علم�ا ب�أن ھ�ذه المقال�ة م�دخل لدراس�ة معمق�ة أعم�ل عل�ى »الحرامي والعبیط«أود ختم ھذه المقالة مع فیلم 

إنجازھا لنشرھا مستقبال، كون خالد صالح مدرسة فنیة رائعة من الواج�ب الوق�وف معھ�ا واالس�تفادة منھ�ا، 

في ھذا الفیلم یقوم خالد صالح بدور العبیط الذي یستغلھ الحرامي، معتبرا إیاه مخزنا مفتوحا ومباحا، فیأخذ 

یع كلیتھ ثم یدفعھ الطمع لبیعھ كامال، ھنا خالد صالح مع خالد الصاوي ھذا الثنائي منح الفیلم ق�وة عینھ ثم یب

 .كبیرة

بأن�ھ ت�ردد كثی�را وخ�اف م�ن الشخص�یة كونھ�ا (في حدیث تلفزیوني مع لمیس حدیدي اعترف خال�د ص�الح 

ق مالم��ح الشخص��یة ، وربم��ا أن الس��یناریو ل��م یرس��م بش��كل تفص��یلي دقی��)شخص��یة ھالمی��ة مفتوح��ة األف��ق

ومسارھا الدرامي، من منح ھذه الشخصیة السحر والروعة كان خالد صالح وحده بجھد ذاتي، كونھ یمتل�ك 
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وكما أفص�ح . العناصر اإلبداعیة كممثل یخلق الدھشة والحیاة الدائمة لتظل ھذه الشخصیة محفورة بذاكرتنا

ج وال��زي والمك��ان ال��ذي تتح��رك فی��ھ الممث��ل ع��ن أن ك��ل خط��وة كان��ت خطی��رة ال ح��وار یس��اعد، المكی��ا

 .الشخصیة لم یكن كافیا لوال عبقریة ھذا الممثل

ف��ي النھای��ة یج��ب التنوی��ھ بمی��زة أخ��رى مھم��ة لخال��د ص��الح كون��ھ ال یش��ترط أن تك��ون ل��ھ مس��احة كب��رى، 

 ویتعام�ل م�ع ش��ركائھ ف�ي الف�یلم بحیوی��ة، ب�ل ربم�ا یم��نحھم ال�وھج والت�ألق وال یغ��ار، ممث�ل مقت�در ال تھم��ھ

البطولة المطلقة، مثال نرى في أفالم عادل إمام األخیرة یشترط وھو من یختار بقیة كادر التمثیل ویتم رسم 

السیناریو بدقة لیخدم دوره فقط ثم یقف وقد یطلب تعدیالت خالل التصویر وعند المونت�اج، لیض�من لنفس�ھ 

لمشاركین إثب�ات حض�ورھم، كون�ھ المساحة األكبر والبطولة المطلقة في ضوء ذلك من الصعب على بقیة ا

ربما یحذف أي لقطة أو مشھد یظنھ�ا س�تمس بنجومیت�ھ أو س�ترفع مم�ثال غی�ره، لك�ن خال�د ص�الح ال یض�ع 

شروطا من ھذا النوع وال یتابع تفاص�یل كھ�ذه، إلثب�ات حض�وره مھم�ا ك�ان دوره ص�غیرا أو كبی�را یس�عى 

یمنح شركاءه فرصة الظھور وإثب�ات ال�ذات، ب�ل لبعث الحیاة روحا وجسدا في الشخصیة التي یؤدیھا، كما 

 .یدعم حضورھم بقوة كونھ رجال یتنفس ویشع إبداعا وإنسانیة
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 لرشید مشھراوي؟" عید میالد لیلى"ماذا یحدث في

 

سباب ھذا التعقید ھ�و الك�م الص�وري الی�ومي أھم أصعب، من  مر معقد وأخراج فیلم عن الواقع الفلسطني إ

 .نشاھده عن محنة ھذا الشعب على القنوات الفضائیةالذي 

********************* 

 .نسانإمام أصیة سلبیة، مستسلمة، ضعیفة؟ نحن مام شخأھل نحن 

یحمل شھادات علیا بالقانون، ال مكان للقانون في ھذا المكان، فاالحتالل یحت�ل الس�ماء و یحاص�ر االرض، 

ف�راد بس�طاء یعیش��ون ف�ي حال��ة أي ھ�و اش��بھ بمحاول�ة لق�راءة دواخ��ل ف�یلم عی�د م��یالد لیل�ى لرش�ید مش��ھراو

 .استثنائیة خاصة وفریدة، نماذج انسانیة تحلم باالمن، بالحب، بالحیاة

یحاربون و ینتصرون، ف�ي  بطال یفجرون وأتقدیم الشخصیات ك الشعارات و ابتعد المخرج عن المبالغة و

ن تكون بطالً لفیلم س�ینمائي، ك�ل أرید، كل شخصیة یمكنھا نساني فإج نفس الوقت كل شخصیة بالفیلم نموذ

تظھر بس�رعة ث�م شبھ بفكرة لفیلم جدید، لكل حدث تاثیر خاص على المتفرج، مجموعة بورتریھات أمشھد 

عماقھ��ا و نت��الم اللمھ��ا، نض��حك لخف��ة ال��دم وروح أحاس��یس انس��انیة تجعلن��ا نغ��وص ف��ي أتختف��ي، تثی��ر فین��ا 

لم، ھو كابوس مزعج یدمر أ، لكنھ ظاھر ھو سبب كل ماساة و ل غیر مرئي صوریاً النكتة، العدو واالحتال

 .الحلم والحیاة

دم مك�اني علی�ھ ع� ط�ار زم�اني وإبو لیلى القاض�ي وس�ائق التكس�ي ف�ي أحصر المخرج شخصیتھ الرئیسیة 

ن، ھ��ذا ت��ل وی��دمر االرض واالنس��اي اس��تعارة للمحت��ل ال�ذي یحاص��ر و یقأتج�اوزه، ھ��ذا االج��راء میت��افور 

 .جراء رسم للواقع والحالة التي یعیشھا شعب فرید من نوعھ في التاریخ البشرياإل
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جتمع مثل كل المجتمع�ات، لك�ل مام مأسیاسیاً، نحن  نحن لسنا امام شعب متوحد فكریاً وایدلوجیاً و نفسیاً و

یجوع�ھ، یقت�ل و یرتك�ب ن ھذا الش�عب تح�ت وط�اة اس�تعمار یحاص�ره، أسلوبھ في الحیاة، لكن الفرق أفرد 

كض، الحب و العاطفة و الحیاة، الشخص�یات مرتبك�ة، مت�وترة، ت�ر الجرائم البشعة، یحاول اغتیال االمل و

بعضھا عاجز عن فھم ما یحدث، لكل  تنفعل بسرعة و حیاناً، متسرعة وأتلھث، تبكي، تضحك، ھي عنیفة 

االطمئنان، ھي تبحث ع�ن العدال�ة،  المن واتجاه لكنھا جمیعاً تشترك في الوصول للبیت، ل شخص ھدف و

 .عن حق الحیاة، عن الفرح و الحلم

م�ن یق�ود الك�امیرا  ش�بھ بال�دلیل ھ�وأوحدة ف�ي مجتم�ع غی�ر موح�د، الس�ائق بو لیلى سائق التكسي، تكسي الأ

ودن�ا حداث، ھو ھادئ یحترم القانون، ال یثرثر كثیراً مع الزبائن كعادة س�ائقي التكس�ي، یقالكتشاف ھذه األ

و الموق�ف أحلل الشخص�یة ن یأعمق كل شخصیة بشكل موضوعي، یرفض بھدوء كطبیب نفساني لمعرفة 

 .یترك ھذا الدور لنا كمتفرجین و

ف�الم المقاوم�ة اختی�ار بط�ل نم�وذجي، بط�ل لدی�ھ رؤی�ة، أو أف�الم الفلس�طینیة جرت العادة في الكثیر م�ن األ

اعد االخرین للوصول لبر االمان بذكائھ الخارق، یرشد، یس شجاع، قوي، خارق، لدیھ حلول لكل المشاكل،

م�ن ق�ل أل�ى إمام شخص یوص�ل بع�ض الشخص�یات أى التغییر، لكننا في ھذا الفیلم یوجھ النصائح، قادر عل

بو لیلى لمنتصف الطریق ك�ون جھت�ھ ھ�ي أوصلھ أول كان رجل عجوز منتصف الطریق، مثال الراكب األ

رف بوجود وزارة للعدل، في نھایة الرحلة یلقي حكمة جمیلة ال عدالة بھ�ذا وزارة العدل، الزبون لم یكن یع

 .الكون، العدالة عند هللا وحده

ال شعارات سیاسیة تستطیع تحقیق العدالة، ھن�ا  من، ال قمم عربیة ومم متحدة وال مجلس األأیرید القول ال 

بالعدالة االلھیة كمنقذ، ھنا نم�وذج  تشكیك بوجود العدالة تجاه ھذا الشعب، ھنا رؤیھ لشخص عجوز، یؤمن

لالیمان با� وحده، كاننا امام شخصیة لبیرجمان، حیث االیمان المطلق بحقیقة هللا  قدرتھ الفائقة على تغییر 

 .مسار الكون والحیاة

س�باب ھ�ذا التعقی�د ھ�و الك�م الص�وري الی�ومي أھ�م أمر معقد وصعب من أخراج فیلم عن الواقع الفلسطني إ

اھده عن محنة ھذا الشعب على القنوات الفضائیة، واالنحیاز الكامل للغرب مع اسرائیل و محاربة الذي نش

ومنع اي عرض فني یثیر التعاطف مع الشعب الفلسطیني كاصحاب حق وارض ووطن، لذا على المخرج 

ھلكة، الرمز والغیر مباشرة ف�ي كش�ف الحق�ائق، علی�ھ البح�ث ع�ن ص�ور جدی�دة غی�ر مس�ت اللجوء للداللة و

علیھ امتالك لغة سینمائیة ذكیة، موثرة وانسانیة، اللغة الخطابیة المنفعلة المباشرة غیر مجدیة ف�ي االقن�اع، 

قل من الوثائقي كونھ�ا ألخطاب عن الوثائقیة، بل تاثیرھا ا سلوب وما نرى افالم روئیة ال تختلف باألكثیراً 

 .ال تسم باستخدام بالغة السینما كفن انساني و روحي
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ن نلمسھا في الكثیر من االف�الم الفلس�طینیة، ھن�ا الك�ل ینتظ�ر، أم فكرة االنتظار و ھي فكرة یمكن نجد بالفیل

بو لیل�ى ینتظ�ر االعتم�اد الم�الي لیم�ارس عمل�ھ كقاض�ي، بع�ض أظر االب للعودة بالثامنھ مساًء، االسرة تنت

ب�و لیل��ى لیعی�د ل��ھ تلفون��ھ، أالتلف��ون ینتظ��ر  اذا تنتظ��ر؟، ص�احبالن�اس تص��طف ف�ي ط��ابور دون ان تعل��م م�

 .عشیقة صاحب التلفون تنتظره للزواج بھا، كل شخصیة تنتظر شيء ما

لمدرس�ة، تعب�ر ثناء سیر السیارة الیصال لیلى لأ، مثالً و كبیرأمام كل حدث صغیر أیضا فكرة العائق أنجد 

بو لیلى شراء ھدی�ة أمني، یود أمام معبر و حاجز أننا قفاص الدجاج عائقاً للحظات كاأالسیارة شارع تكون 

ال یسیر اي حدث في مسار سلس وكعكة عید المیالد تقف امامھ عوائق، امام كل شخصیة كتل من العوائق 

 .ن یتعثر بعائق ماأدون 

الشخص��یات لھ��ا مالم��ح شخص��یات ج��ودارد، ھ��ي مض��طربة، تف��ر م��ن مص��یر لتق��ع بواق��ع ح��وار وس��مات 

مستقبل لكنھا تعیش اللحظة و تسخر من ھذا الواقع، لغة الح�وار بس�یطة وعمیق�ة رغ�م مرھق، لدیھا شك بال

مقبرة ام المستشفى ھل نحن بحاج�ة اضطراب تراكیب الجمل او الكلمات، السیدة ال تعرف باي شيء تبدا ال

ب ندما ینطفىء الم�اء، یص�حح األشراء شمع الستخدامھ ع یھبأاكثر؟، ابن السمكري یطلب من  یضاحإلى إ

الجملة عندما تنطفىء الكھرباء، ثم بعد لحظ�ات یق�ع ب�نفس الخط�اء ف�ي التعبی�ر، ص�احب العرب�ة و الحم�ار 

ح�د یس�تمع ل�ھ، الحم�ار أذي، ح�دیث اش�بھ بم�انلوج داخل�ي ال الذي نراه معلقاً بسبب قوة االنفجار، الرجل یھ

ة كما في ك�ل ح�دث، ال توج�د لقط�ة ایفھم الموقف ھو وحدة بحركة راسھ البسیطة، ھنا تختلط الماساة بالملھ

المباش�رة، االخب�ار نس�معھا م�ن  و حدث مجاني دون ھدف او داللة، استطاع المخرج البعد ع�ن الثرث�رة وأ

مذیاع، نحس بان الشخصیة تبتعد بنا عن ھذه االخبار كونھا مكررة، قمة عربیة تندد و تشجب و تستنكر و 

ت��ي تتح��دث ع��ن فلس��طین تعتم��د عل��ى لفلس��طینة او العربی��ة الف��الم اذن كالع��ادة، بع��ض األال جدی��د ا...و..

وصور مشابھة لما نراه في االخبار، ھنا المخرج یفل�ت م�ن ھ�ذا الم�ازق لیغ�وص ف�ي أخبار األ رشیف واأل

 .حیاناً أي بفرحھ و شكھ و اضطرابھ و عنفھ عمق الواقع االنسان

ول لمكان ما، لكنھا ھن�ا ة التكسي وسیلة للوصتتحكم بالكامیرا،سیار مام الواقع حركة السیارة توجھ وأنحن 

ل الطریق، خرى الستكماأصف الطریق علیھم البحث عن وسائل توصلھم لن ھداف الشخصیات وأال تحقق 

و مدخن و یطالب الراكب بربط الحزام، التكسي ھنا استعارة متعددة ال�دالالت، أالسائق یرفض حمل مسلح 

یة للوصول للغایة، ھي حاجة فرضتھا الظروف، س�ائق التكس�ي ھ�و یمكن ان نفھم انھا لیست وسیلة نموذج

قاضي رجل قانون صاحب رؤیة مع ذلك ال یكثر من النصائح وال یت�دخل ف�ي ش�ئون االخ�رین لكن�ھ یطب�ق 

 .ویحكم بقانونھ في ھذا الحیز المكاني الضیق
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ربطھ�ا  الحیاة الیومی�ة، حداث منأباعتماده على  ي عالم اخرأن یخلق عالماً مختلف عن أاستطاع المخرج 

وضاع ھ�ي اس�تثنائیة و مرعب�ة، سطوریة، الحیاة في ھذه األأشبھ بحكایة أسلوب مشوق لیخلق من الواقع أب

نھ�ا لیس�ت بعی�دة م�ن ص�واریخ أو تبني و تعمر البیوت رغ�م علمھ�ا مع ذلك الناس تحب و تعشق و تتزوج 

الفلس�طیني كم�ا فھمتھ�ا ص�دیقة فرنس�یة حض�رت االحتالل، الحیاة ھنا تتحدى الموت، ھذه ھي ق�وة الش�عب 

ن البعض ظ�ل جالس�اً، أبالزمن بعد انتھاء الفیلم الحظت معي لمشاھدة الفیلم، مضى الوقت سریعاً لم نشعر 

م�ام حكای�ة نح�ن ام�ام لوح�ات موزایی�ك تظ�ل راس�خة ب�ذھن أه االفالم یظل طویالً، نح�ن لس�نا تاثیر مثل ھذ

ل الشخصیة الرئیسیة تصرخ تنتق�د الواق�ع و االح�تالل، ھ�ي ص�رخة انس�انیة، المتفرج، في نھایة الفیلم تنفع

صرخة من الداخل كي تتخلص الشخصیة من ھذا الكبت والح�دود الزمانی�ة و المكانی�ة الت�ي وض�عت فیھ�ا، 

عودة ابو لیلى للبیت و التزامھ بالموع�د ھ�و رم�ز لتحقی�ق الوع�د ب�العودة، یت�رك اب�و لیل�ى العم�ل و یتح�دى 

من اجل العودة، العودة سالماً تعني للفلسطیني انتصار جدید، ربما ایضاً المخرج یوجھ بضرورة  الظروف

ل أة لیل�ى، كونھ�ا االم�ل و الحل�م، تس�العودة الكثر من اربعة ملیون فلسطیني بالش�تات، اخی�راً ن�رى ابتس�ام

 .نھ عادي مثل كل یومأالزوجة زوجھا عن یومھ، یرد ب

خی�رة بع�دد م�ن المھرجان�ات لعدی�د م�ن الن�دوات و الم�ؤتمرات األمشھروي في ا نأشارة خیر نود اإلألفي ا

مث��ل مھرج��ان وھ��ران و مھرج��ان االس��كندریة، إنتق��د  اإلنت��اج الم��زدوج اإلس��رائیلي الفلس��طیني،  ،العربی��ة

واعتبر األمر جریمة في حق القضیة الفلسطینیة التي حاول، بنفسھ، على غرار مخ�رجین آخ�رین إیص�الھا 

لشعوب العربیة من خالل أفالمھم السینمائیة، كما أوضح أنھ ال توجد سینما فلسطینیة، حالیا، ووصف إلى ا

وق�ال، أن . السینما، في حد ذاتھا، بمشروع تجریبي ل�م یكتم�ل، خاص�ة عن�دما تك�ون الدول�ة تح�ت اإلح�تالل

البلدان العربی�ة ع�اجزة السینما اإلسرائیلیة شوھت التاریخ الفلسطیني من خالل أفالمھا، وأضاف أن بعض 

على لع�ب ال�دور المن�وط بھ�ا تج�اه القض�یة، مش�یرا، ف�ي الوق�ت ذات�ھ، إل�ى أن العدی�د م�ن األعم�ال أنص�فت 

 .القضیة على الرغم من الحسابات السیاسیة الضیقة
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ال توج��د س��ینما فلس��طینیة، حالی��ا، ووص��ف الس��ینما، ف��ي ح��د ذاتھ��ا، بمش��روع تجریب��ي ل��م 

 تكون الدولة تحت اإلحتاللیكتمل، خاصة عندما 

***************** 

التقت بالمخرج  على ھامش مھرجان وھران الدولي الثالث للفیلم العربي  و  2بوسى شلبى على قناة ارتي 

نقت�بس بع�ض م�ا ج�اءفي ھ�ذا "كتابة على الثلج"دار بینھما حوارا تحدث مشھراوى خاللھ عن فیلمھ الجدید 

 :الحوار

 ؟"عید میالد لیلى"لسینما بعد فیلمك األخیر ما جدیدك فى ا: شلبى

لقد بدأت بالفعل فى التحضیر لفیلم روائ�ى س�ینمائى طوی�ل قب�ل حت�ى إنتھ�ائى م�ن تص�ویر ف�یلم : مشھراوى

، و سوف یكون ھذا الفیلم مشروعا عربیا أكثر مما ھو فلس�طینى، و س�وف ی�تم تص�ویره "عید میالد لیلى"

ثیر من الع�رب ال�ذین ل�یس ل�دیھم إمكانی�ة ال�دخول إل�ى فلس�طین، خارج فلسطین مما سوف یعطى فرصة لك

سواء تقنیین أو فنیین أو ممثلین، من المساھمة فى عمل فیلم فلسطینى، و أنا مشغول حالیا بتجنید المیزانی�ة 

الالزم��ة للف��یلم و إختی��ار الممثل��ین، و ال��ذین إخت��رت م��نھم بالفع��ل الفن��ان الس��ورى جم��ال س��لیمان، و الفنان��ة 

لسطینیة ع�رین عم�رى، ھ�ذا و مازل�ت أج�رى ح�وارات م�ع ع�دد م�ن الممثل�ین اآلخ�رین م�ن فلس�طین و الف

 ."كتابة على الثلج"مصر، و الفیلم بحمل عنوان 

 ماذا تقصد بھذا العنوان؟: شلبى
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أنا أعتبر أنھ من المفروض أننا جمیعا كعالم عربى یجب أن یجمعنا شئ واح�د، أال وھ�و م�ا ت�م : مشھراوى

، و لكن�ى ف�ى ھ�ذا المرحل�ة قم�ت ب�اختراع مص�طلح جدی�د 'الذاكرة الجماعیة العربیة'ح علیھ باسم االصطال

، وھ��و م��ا س��وف أق��وم بعم��ل الف��یلم عن��ھ، 'النس��یان الجم��اعى'مبن��ى عل��ى المص��طلح اآلن��ف ذك��ره، أال وھ��و 

ات ف�ى الع�الم فلألسف الشدید لقد كنا فیما مضى جزأ مھما فى تكوین اإلنسانیة، كم�ا أن الع�رب لھ�م مس�اھم

الخ�ارجى ف�ى مج��االت متع�ددة؛ كالریاض��یات، والط�ب، والكیمی��اء، والبح�وث، وال��رحالت، ولك�ن وجودن��ا 

الیوم أصبح ال یتعدى كونھ مجرد ردة فعل ولیس فعال، إذ بتنا ننتظر رأى الع�الم الخ�ارجى بن�ا لك�ى نحس�ن 

ا أنفس��نا إل��ى أح��زاب، و فئ��ات، و لق��د قس��من. م��ن س��یرنا و س��لوكنا، و لكنن��ا ال نعط��ى رأین��ا ف��ى اآلخ��رین

مجموعات، قبل أن یقسمنا العالم الخارجى أكثر إلى مح�اور خی�ر ومح�اور ش�ر، ودول معتدل�ة ودول غی�ر 

معتدل��ة، وأعتق��د أن المرحل��ة الت��ى وص��لنا إلیھ��ا ف��ى الوق��ت ال��راھن ال تخ��دم الش��عب العرب��ى عام��ة عل��ى 

ى ھ�ذه المرحل�ة كع�رب أن نق�وم بوقف�ة م�ع أنفس�نا و اإلطالق، ومن ھنا ج�اءت فك�رة الف�یلم م�ن، إذ علین�ا ف�

وس�وف ت�دخل . ، فلقد بت أشكك فى الذاكرة العربی�ة'و إلى أین نحن ذاھبون؟' من نحن؟ ماذا نحن؟': نسألھا

الكثیر من الدول فى سیناریو الفیلم، وسوف یمثل ممثلون تابعون لھذه ال�دول ف�ى الف�یلم، فإم�ا أن نح�اول أن 

 .وإما أن نركب لھم ذاكرة بدیلة، كما ھو مطلوب منا فى ھذه األیامنعید لھم الذاكرة، 

  

 ھوامش

دقیق�ة، لغت�ھ العربی�ة ول�ھ 71، م�دة عرض�ھ 2008إنت�اج فلس�طیني تونس�ي ھولن�دي " عید میالد لیل�ى"فیلم  

: طارق بن عب�دهللا ونس�تور س�انز، موس�یقى: ترجمة إنجلیزیة، إخراج وسیناریو رشید مشھراوي، تصویر

محم�د : محم�د بك�ري وأری�ن عم�ري ون�ور زوب�ي، وإنت�اج: باس�كال ش�افانش، تمثی�ل: سلمى، مونتاجقیص 

 حبیب عطیة وبیترفان فوجیلبول ورشید مشھراوي

ف�ي س�نة ' جواز السفز''منھا '' عید میالد لیلى''مشھراوي، أخرج العدید من األعمال السینمائیة على غرار  

، باالضافة إل�ى تقدیم�ھ لف�یلم روائ�ي طوی�ل ''أیام طویلة في غزة'' ، وكذلك1989في سنة '' الملجأ''و 1986

  .1996عام '' حیفا''
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 فیلم نھر لندن یستحق أن نتوقف عنده

 للمخرج الجزائري االصل رشید بوشارب

 

 ھذا الفیلم یلفت انتباھنا لضرورة الحوار والتفاھم والتقارب

 

بوشارب فیلم یستحق ان نتوقف عنده ونحن نراجع قائمة للمخرج الجزائري االصل رشید " نھر لندن"فیلم 

  .االفالم التي تم انتاجھا في السنوات العشر االخیرة

كان�ت . كان من حس�ن حظ�ي ان اش�اھد ھ�ذا الف�یلم ف�ي قاع�ة س�ینمائیة فرنس�یة بحض�ور متف�رجین فرنس�یین

ا الجمھ�ور، وفع�ال ومن�ذ القاعة ملیئ�ة مم�ا جعلن�ي أح�س ان�ي س�وف أش�اھد فیلًم�ا متمی�ًزا اس�تطاع ج�ذب ھ�ذ

اللقطة االولى نغوص في عالم یخیم علیھ الصمت وتظھر بعض الرموز الدینیة واماكن دینیة لنسمع تراتیل 

و بعد قلیل نرى عثمان، ھذا االفریقي الطویل یقوم بتادی�ة الص�الة وك�أن . وصلوات تدعو للتسامح والمحبة

 .اختلفت طرق عبادتنا �المخرج یود القول إننا امام الھ ورب واحد و ان 

السیدة البریطانیة سومرز ال تعرف س�وى الص�الة ف�ي الكنیس�ة وحقلھ�ا ودجاجاتھ�ا وھ�ي ال تع�رف الكثی�ر  

عن ھذا العالم، بل انھا تجھل لندن ما سماعھا بالحادث االرھ�ابي تق�وم باالتص�ال بابنتھ�ا ج�ین، لك�ن تلف�ون 
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لمحال��ة ع��دة م��رات وأخی��ًرا تق��رر ال��ذھاب ال��ى لن��دن االبن��ة ال ی��رد تص��اب بحال��ة م��ن الف��زع تظ��ل تك��رر ا

  .لالطمئنان على ابنتھا

. عثمان ھو اآلخر یأتي م�ن فرنس�ا لمدین�ة ال یعرفھ�ا للبح�ث ع�ن ابن�ھ عل�ي وتك�ون وجھت�ھ االول�ى المس�جد

وتصاب بالذھول عندما  ابنتھاونعلم ان عثمان ال یعرف ابنھ حیث تركھ صغیًرا في المقابل سومرز تعرف 

 .ف بعض االشیاء بشقة ابنتھا تدل على ارتباط االبنة بشاب افریقي او مسلم ال داعي لسرد قصة الفیلمتكتش

یمكننا ان نتوق�ف بس�رعة ام�ام اھ�م النق�اط الت�ي تمی�ز بھ�ا الف�یلم لع�ل م�ن اھمھ�ا االس�تغالل الجی�د للص�مت  

قام المخرج بالتركیز على فاغلب االحداث تسیر في جو صامت مما یتیح لنا فرصة ان نعیش ما الصورة ، 

الوجھ االنساني ومالمحھ وتعابیره بكل ما تحملھ من احاسیس الخوف والقلق واالضطراب والشك والف�زع 

  .ثم الحزن والفرح المشاعر االنسانیة تختلط في لحظة المحنة

القل�ق م�ع نحن ھنا لسنا امام محنة عثمان االفریق�ي وس�ومرز البریطانی�ة، نح�ن جمیًع�ا احساس�نا ب�الخوف و

س�ماعنا لھ��ذا الح�ادث وغیرھ��ا م�ن الح��وادث االرھابی�ة وك��ان م�ن اھ��م م�ا تمی��ز ب�ھ الف��یلم ع�دم االكث��ار م��ن 

  .الشخصیات واالكثار من االحداث وكأنھ حاول ان یجعلنا نعیش ھذه اللحظات بكل قسوتھا وفزعھا

الص�عب تناولھ�ا م�ن دون قضیة الح�وار الحض�اري او ح�وار االدی�ان م�ن القض�ایا المھم�ة والمعق�دة، وم�ن 

اثارة بعض االحتجاجات واالعتراضات و كثیرا ما تقام الندوات والمؤتمرات ح�ول ھ�ذا الموض�وع و لك�ن 

اوراق وتوص��یات ھ��ذه الفعالی��ات یظ��ل تاثیرھ��ا بس��یط وغی��ر ملم��وس، لك��ن الس��ینما ق��ادرة ان تعك��س ھ��ذه 

ھي االفالم التي تتن�اول ھ�ذا االم�ر رغ�م ان القضیة بما تمتلكة من لغة وتاثیر ساحر، لكن لالسف قلیلة جدا 

. انتاج فیلم قد ال یكلف میزانیة مؤتمر او ندوة، لكن اغلب المؤسس�ات ال تمی�ل او تفك�ر ف�ي دع�م عم�ل فن�ي

ونحس بعض االحیان ان ھذا الموضوع یتم تناولھ من اجل رفع الحرج، اي اننا ل�م نح�س بض�رورة تن�اول 

ر ت�اثیرا وفاعلی�ة وعن�دما تح�دث كارث�ة نس�ارع للح�دیث ع�ن ض�رورة ھذه القضایا بشكل جاد وبوسائل اكث

 .الحوار الحضاري و الفكري بین االدیان

لندن او باریس او ب�رلین وم�دن عدی�دة اص�بحت لوح�ة م�ن الص�عب قرائتھ�ا بس�بب وج�ود جالی�ات عربی�ة  

ومسلمة في كل حي حتى ان الزائر الذي ال یتكلم اللغ�ة العربی�ة ال یج�د اي ص�عوبة عن�د زی�ارة ھ�ذه الم�دن 

لالح�زاب حیث نجد المجازر ومحالت عربیة ونج�د تقریب�ا ك�ل ش�يء واص�بح ھ�ذا یس�بب حال�ة م�ن الف�زع 

المتعصبة والعنصریة،  لكن القضیة لیست الكثرة، اكبر مشكلة ربما ھي وجود ن�وع م�ن االنفص�ام وس�وى 

الفھم وعدم تطور موضوع الحوار و التفاھم ال اعتقد ان ال�دین یمث�ل عق�دة او مش�كلة كونن�ا ف�ي الكثی�ر م�ن 
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ف�ت انتباھن�ا لض�رورة الح�وار االحیان نجد ش�اب عرب�ي یحتض�ن فرنس�یة و العك�س لع�ل مث�ل ھ�ذا الف�یلم یل

  .والتفاھم والتقارب

ربما أیضا من اھ�م ممی�زات ھ�ذا الف�یلم ان�ھ یق�دم نم�وذج فن�ي ذو ت�أثیر وفعالی�ة وم�ن المف�روض ان تس�ارع 

المؤسسات العربیة واالسالمیة والغربیة بدعم افالم سینمائیة أخرى تتن�اول ھ�ذه القض�یة بش�كل موض�وعي 

 .لخطابةوعقالني بعیدا عن التعصب وا
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النجم والممثل المغربي الراحل محمد بسطاوي كان یحلم بسینما تنتصر 

 بسطاء المغرب و للروح

 

ھناك استثناءت لكن  لى السینما التي كنا نحلم بھا نحن، وإلم نصل ننا أ، یعني ن السینما المغربیة ردیئةإ

تف��ق م��ع ھ��ذا أن��ا ال أ ف��الم للجمھ��ور الواس��ع وأھن��اك  و "تحم��ق" عم��االأموا ق��دّ  ونف��الم ومخرج��أھن��اك 

 :المصطلح

****** 

 60التلفزی�وني الراح�ل محم�د البس�طاوي، رح�ل ع�ن عم�ر ین�اھز  المس�رحي و الفنان الممثل السینمائي و 

جھ�د نفس�ھ كثی�را بس�بب التزامات�ھ ألدیھ مش�اكل ص�حیة ف�ي الكل�ى لكن�ھ  نأالبسطاوي اكتشف  كان و ،عاما

 17حالت�ھ الص��حیة  ل�م یمھل�ھ الم�رض كثی�را حت��ى اس�لم ال�روح لبارئھ�ا ی�وم االربع��اء  الفنی�ة، ث�م ت�دھورت

 .2014دیسمبر

س�ي محم�د “خی�ي ب�القول  ع�ز رفاق�ة الفن�ان محم�دأا الفن�ان یمكنن�ا ان نط�الع تص�ریح كي نتع�رف عل�ى ھ�ذ

 ھذا ما تلمسھ من خالل و” كبیر قلب فنان كبیر و”البسطاوي، كان قبل كل شيء إنسانیا، و
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 العمل معھ، واألدوار التي شخصھا، والتي ال یمكن تشخصیھا إال إذا كان عند الفنان قلبا كبیرا“

ث�م ” وجع التراب“قد ظھرت نجومیتھ مع مسلسل  بمدینة خریبكة و 1954محمد البسطاوي من موالید عام

ف�واخرجي شارك البطولة مع الفن�ان جم�ال س�لیمان والفنان�ة س�الف ” صقر قریش” صعد نجمھ مع مسلسل

 .والفنانة أمل عرفة والفنان باسم یاخور

من بطولة الفنان رش�ید ال�والي والف�یلم یحك�ي قص�ة 2003عرض عام ”عالل القلدة“نھ شارك في فیلم أكما 

 .درامیة اجتماعیة عن بائع متجول یحاول انقاذ ابنتھ الوحیدة من الموت بعد ان اصابھا مرض خطیر

المالئكة ال تحلق ”،”في انتظار بازولیني“ھمھا أدد من االفالم المغربیة یزة في عن لھ مشاركات متمأكما  

أغ�ادیر “وف�یلم ” حم�رالوش�اح األ“ف�یلم  و” الصوت الخفي“ وفیلم” طریق العیاالت“، ”فوق الدار البیضاء

 .″إكسبریس

ة رش�ید أمین�( م�ع الفنان�ة 2012ال�ذي ع�رض ف�ي ع�ام ” أیاد خش�نة“ما آخر األعمال التي شارك فیھا فیلم أ

 .والفنانة ھدى الریحاني

ك��ان ق��د وص��ف الس��ینما  و ،الركاك��ة اختیارت��ھ الفنی��ة البعی��دة ع��ن الھب��وط و امت��از البس��طاوي بص��راحتھ و

لمش�كلة ن اأوض�ح أ، حی�ث )ش�وف ت�ي ف�ي(ق�د ش�ھدت اخ�ر ل�ھ لق�اء تلفزی�وني م�ع  و ،المغربیة بأنھا ردیئة

 الجمھور لو فالم ركیكة وتكون ھذه األ و ،ھور العریضفالم یتم انتاجھا للجمتكمن في وجود نوعیة من األ

ف�ي العم��ل الكثی�ر م��ن  تحش�و س�وف یقبلھ�ا ولك��ن ھن�اك فئ�ة تتس��اھل و ھن��إت�م تق�دیم وجب��ة جی�دة وص�حیة، ف

التفاھ��ات وھ��ذه االف��الم بطبیع��ة الح��ال تم��وت م��ا یص��مد ھ��والفیلم الجی��د الفن��ي وال��ذي یمك��ن ان ین��افس ف��ي 

ف��ي ف��الم مغربی��ة ی��تم تكریمھ��ا وتحص��ل عل��ى ج��وائز أن ھن��اك أال��دلیل  ومھرجان��ات بال��داخل والخ��ارج 

نن�ا ل�م نص�ل ال�ى الس�ینما الت�ي أن السینما المغربیة ردیئة یعني أ“وضح أعالمیة، كما  و مھرجانات عربیة 

لكن ھناك استثناءت ھناك افالم ومخرجین قدموا اعمال تحمق وھناك اف�الم للجمھ�ور  كنا نحلم بھا نحن، و

كلھ ل�ذا علین�ا حس�ن أذا ق�دمت ل�ھ طب�ق جی�د س�یإر الواس�ع ع وان�ا ال اتف�ق م�ع ھ�ذا المص�طلح، الجمھ�والواس

 ″اختیار االطباق التي یتم تقدیمھا للناس

 ف�الم س�ینمائیة بمواص�فات جی�دة ف�ي الش�كل وأشجیع الجمھ�ور الواس�ع عل�ى مش�اھدة نھ یمكننا تأثم وضح  

 .المضمون

یتمس�ك ب�ھ كثی�را مح�اوال  ھومغربي و لى كل ماإنھ یمیل أاالداء وكذلك  یمتاز بالتنوع في محمد البسطاوي

نش��اھد اداء الفن��ان  انتش��ار ع��المي، عن��دما ننظ��ر و عطائھ��ا م��ذاق لذی��ذ وإ تبس��یط الشخص��یة المغربی��ة و
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البسطاوي نجد فیھ روح الفنان الصادق كونھ قادم من عمق المسرح الذي كان عالمھ وبیتھ الث�اني م�ع ع�دة 

عائ��د م��ادي غی��ر كبی��ر، یمكنن��ا ان ن��ذكر ان  مس��رحیة اش��تغل لس��نوات طویل��ة ف��ي ظ��روف قاس��یة وف��رق 

 الفكاھ�ة، ھ�و والبسطاوي كان یمیل الى الشخصیات الشعبیة التي تخاط�ب البس�طاء وتك�ون غنی�ة بالحكم�ة 

رات غل�ب الح�واأ م�ا للغی�ر، نج�د ذل�ك ق�ام بطرح�ھ ف�ين یك�ون مغربی�ا بس�یطا مفھوأكان یود في كل عم�ال 

تفھ�م ھ�ذا ن على الس�ینما ان أ یجب ان نتجھ الى العمق المغربي و“كثیرا ما یردد  التلفزیونیة و الصحفیة و

اي الخ�روج ” سالیب جیدة من ناحیة الشكل الفني وق�ادرة عل�ى االنتش�ار الع�الميأالواقع وتقدمھ بصدق في 

ة ف�ي بع�ض االف�الم، ھوك�ان موج�ود حیانا تكونأسالیب االسكتشات التي ألخروج من من القفص المحلي، ا

ك��ان ی��رفض االس��الیب واالكلیش��ھات النمطی��ة الزائف��ة ف��ي ″ ن تك��ون الس��ینما ص��ورة واحس��اسأ“یطال��ب 

االضحاك ویعتبرھا تساھم في تشویھ الشخص�یة المغربی�ة وتعك�س ص�ورة س�یئة ع�ن الش�عب المغرب�ي ف�ي 

یجام�ل في المھرجانات اثناء اي لق�اء تج�ده ال مام الكامیرا أنھ عندما یقف أبني في ھذا الرجل الخارج، یعج

فالم التي یشارك فیھا كاملة كون السینما فن جماعي، وجود ممثل جی�د ن األأیقول رأیھ بصرحة وال یدعي 

اواكثر قد ال یقفز بالعمل ال�ى الج�ودة الكامل�ة، ال�نقص كم�ا یوض�ح ف�ي ام�اكن كثی�رة وعناص�ر عدی�دة مث�ل 

االمكانی��ات االنتاجی��ة وغیرھ��ا م��ن العناص��ر الفنی��ة والتقنی��ة، الرج��ل ایض��ا الس��یناریووالرؤیة االخراجی��ة و

س�الیبھ ف�ي أیضا م�ن أور الممثل ن یطألكمال وكثیرا ما یتحدث عن ضرورة متواضع ال یدعي النجومیة وا

 .یتعلم منھا لى تجارب عالمیة وإیتعرف  داء واأل

تاركا ثروة كبی�رة م�ن االف�الم واالعم�ال  رحل محمد البسطاوي كنجم سینمائي وتلفزیوني ومسرحي شعبي

الدرامیة والمسرحیة التي شارك بھ�ا كممث�ل، وتارك�ا ك�ذلك ھم�وم واح�الم كبی�رة اھمھ�ا ان ت�نھض الس�ینما 

المغربیة كي تكون سینما منافسة وقویة تنتصر للروح المغربیة والبس�طاء م�ن الن�اس وتق�دمھم ف�ي اس�الیب 

 .فنیة راقیة الى العالمیة
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 عاقةاإل السینما  و

 

م��ن اجم��ل م��ا انتجت��ھ الس��ینما العربی��ة ف��االعمى ف��ي الف��یلم یقودن��ا الكتش��اف الواق��ع، " الكی��ت ك��ات"ف��یلم 

، م�ن 1991شخصیة تضج باألمل والبسمة رغم قسوة الواقع وفض�اعتھ ـ�ـ أخرج�ھ داود عب�د الس�ید ع�ام 

 .وحي روایة مالك الحزین للروائي إبراھیم أصالن

***************** 
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عندما  نكتب  سیناریو  لفیلم  سینمائي  یكون  ھمنا  االول  التعبیر عن  الواقع  او  الحیاة وخلق عمل  فني  

یستفید  منھ  الناس  او  یرون  انفسھم  من  خالل  الفیلم او  واقعھم  اي  االقت�راب  م�نھم و التام�ل  وبع�ث  

ن  ب�ائس ومق�زز  احیان�ا و ق�د نتن�اول  شخص�یات متعب�ة و مرھق�ة ، و ق�د   االمل فیھم  لكن  الواق�ع  ق�د یك�و

تكون اح�دى  الشخص�یات  معاق�ة  او  مش�لولة او  ج�زء  م�ن  جس�دھا  مبت�ور بس�بب  حادث�ة او  ح�رب او  

مرض، الشخصیة  المعاقة یمكنھا  ان  تكشف  لنا الكثیر  و تزج  بنا  الى  العمق  االنس�اني ب�ل  ابع�د  م�ن  

 فكیف  علینا  التعامل  مع  شخصیة  معاقة و كیف  نستفید  منھا لكشف   الحقائق  ؟ ذلك

كان  لي  شرف  المشاركة  بمھرجان  المنال  ف�ي  الش�ارقة  الت�ي  نظمت�ھ  مدین�ة الش�ارقة   2005في عام  

الشیخة  ال�دكتورة   للخدمات  االنسانیة ، و الذي  تتولى ادارتھا  سیدة رائعة و مثقفة  و  انسانة حنونة  ھي

جمیلة  القاسمي ةو خالل  خمسة  ایام  شاھدنا  عدد من  االفالم  السینمائیة العربیة و االیرانیة و العالمیة / 

االعاق��ة  ش��ارك  فیھ��ا  ع��دد  م��ن  االس��اتذة، وت��م   و تح��دثنا  ف��ي  جلس��ان  نق��اش  عدی��دة ح��ول  الس��ینما و

ف��ي  تلفزی��ون الش��ارقة  للح��دیث  ع��ن  ھ��ذا  الموض��وع  م��ع   استض��افتنا  ف��ي  ن��دوة  تلفزیونی��ة  مباش��رة 

محم��د  المنص��ور و خرجن��ا  م��ن  خ��الل  ھ��ذه  الفعالی��ات  بع��دد  م��ن  /  الص��دیق  الفن��ان  الك��ویتي  الرائ��ع

ضرورة االھتمام  بالشخصیة  المعاق�ة  و ع�دم  اس�تخدامھا  لمج�رد  االض�حاك ،  ع�دم  : التوصیات اھمھا 

قة  وجرح  مشاعر  ھ�ذه  الفئ�ة،  ض�رورة  التعم�ق  ف�ي  ال�نفس  االنس�انیة  بص�دق  و  السخریة  من  االعا

اال یكون  الھدف مجرد  خلق  حالة  درامیة  او  تعاطف  وقتي، وان  نشعر  بحق�وق  ھ�ذه  الفئ�ة  وواجبن�ا  

 .نحوھا وان  یتاح  لھم  مساحة  للتعبیر  عن  ھمومھم وافكارھم

او  الحلقات  الدراس�یة و الم�ؤتمرات  و الدراس�ات  الج�ادة الت�ي  ی�تم  تخصیص�ھا  قلیلة  جدا ھي  الندوات  

في  ھذا  الجانب ،رغم  ان االرقام  مرعبة  عن حجم  ھذه  الفئة  في عالمنا  العرب�ي  بس�بب  الح�روب  و 

و االم�راض وغیرھ�ا ،و لك�ن  المراك�ز   الكوارث  الطبیعیة والحوادث العارضة وخصوص�ا  المروری�ة و

حجم الرعایة  االجتماعیة  ضعیف  جدا  ،و دولة  فقیرة  مثل  الیمن  تص�بح  االعاق�ة    قاس�یة  اكث�ر  م�ن  

الموت و یتحول  المعاق او  ذوي  االحتیاجات  الخاصة  الى  فئة  مھمشة ومغضوب  علیھ�ا ومنس�یة ،ب�ل  

م�ن  خ�الل تص�رفات االخ�رین   مصدر  قلق وحسرة كون  عائلة  المع�اق  تتمن�ى  موت�ھ ، ھ�و یش�عر بھ�ذا 

 .ویفقد  جزء  كبیر  من انسانیتھ  ویشعر بالنقص  والضیاع والحسرة وااللم

االعاق�ة  ف�ي  بل�دان  عربی�ة  كثی�رة  ھ�ي  بواب��ة  التش�رد  والض�یاع، و تك�ون  الحال�ة  اكث�ر  قس�وة  عن��دما  

تتعرض  الفتاة  او  المراة  لالعاقة  ھنا  تتحول حیاتھا لجحیم  ال یطاق وتتمنى  الموت  الف  مرة  بالیوم، 

ة  عل�ى  اس��رتھا وق�د  یم�ارس ال��بعض  وال تج�د دع�م  نفس�ي و اجتم��اعي وربم�ا تتح�ول  ال��ى  لعن�ة و كارث�
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افعال  قاسیة  ضد  ھذه  الحاالت  بسبب  الجھل  والتخلف والحالة  االقتصادیة  المزری�ة وانع�دام  الب�رامج  

 .الحكومیة  في  تاھیل  ودعم  ھذه  الفئة البائسة

ه  الفئ�ة  فئ�ة  الص�م  و  بطولة  نور  الشریف  ومعالي  زاید  لعلنا  ش�عرنا  بع�الم  ھ�ذ"  الصرخة"في فیلم  

البكم  وعالمھم وكیف  ینظر  لھم المجتمع  ویقوم  بعض  االشخاص  باستغاللھم ، لكن  في  النھای�ة  یق�وم  

ھوالء  بالقصاص  من بعض  افراد  المجتم�ع  بع�دما  فش�لت العدال�ة  والق�انون والض�میر االجتم�اعي  ف�ي  

لم ال  تعني  االنتصار  بل صرخة  الم وادانة  لھذا المجتمع  انصافھم ، وصرخة  الشخصیة  في  نھایة  الفی

 .الناقص والمادي، و اظھار  لمدى  ضعف  العدالة  والقانون  وتخلفھم وعدم  احساسھم بھذه  الفئة

 

صرخة  الشخصیة  في  نھایة  الفیلم ال  تعني  االنتصار  بل صرخة  ال�م وادان�ة  لھ�ذا المجتم�ع  الن�اقص 

 والمادي

******************** 

الكثیر  من االفالم  و خصوصا  العربیة  تصور  لنا  المعاق  بانھ  شریر  وناقص  وحاقد  عل�ى  المجتم�ع  

بس��بب االعاق��ة،  او تص��وره  بش��كل  ھامش��ي او  تس��خر  من��ھ وتس��تخدمھ  لمج��رد  االض��حاك ، وتس��تثمر  

كومی�دیا  س�خیفة  ومق�ززة،  ھ�ذا  تص�رف    صورة  الجسد  الناقص  او  احدى  الحواس  المفقودة لصناعة

ال  انساني كون  الفن  یاتي  لخدمة و اظھار  معن�ى  االنس�انیة و ل�یس  الس�خریة  منھ�ا ، ون�رى  ذل�ك  ف�ي  

اعم��ال  فنی��ة  تلفزیونی��ة وس��ینمائیة فھ��ي  ال  تعت��رف  بھ��م كبش��ر  وانم��ا  تنظ��ر  ال��یھم  كمج��رد  ادوات  

 . لالضحاك
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نناقش   ھذه االشكالیات  في  ندوات  تقام بفنادق  خمسة  نج�وم وال نن�زل  للواق�ع ،    نحن  لالسف  الشدید

تظل  االنتاجات  الفنیة مسرح وتلفزیون وسینما تعید  وتكرر  نفس  االخطاء مع  اغلب االنتاجات  الحدیثة 

یوم  بالغرب  االعاق�ة  ، ونظل  ننظر  للشخص  المعاق  بانھ  ناقص  وال  نتامل  في  الروح  و الداخل،  ال

الجزئی��ة  او  الكامل��ة  ل��م  تص��بح  عی��ب  او  مص��در نح��س للعائل��ة  بس��بب  قی��ام  المؤسس��ات  الحكومی��ة  

بوجباتھا  ووجود  مئات  المؤسسات  و المراكز والي  انسان  بغ�ض  النظ�ر  ع�ن  اي  اعاق�ة  یمكن�ھ  ان  

ناصب  اداریة  او  حكومی�ة، ویمكن�ھ  ان  یرف�ع  یمارس  حیاتھ  وكمل  دراستھ ویحب  ویتزوج ویتولى  م

قضیة  ضد  اي  جھة  تنتقص  من  وجوده  مثال   ذات  م�رة  رف�ع  اح�د  المع�اقین  قض�یة  ض�د  مؤسس�ة  

القطارات  بفرنسا  بسبب  عدم  توفیر  رصیف وبوابة  بالقطار تتناسب  م�ع  ذوي  االحتیاج�ات  الخاص�ة  

مك�ان  مخص�ص لس�یارات  ذوي  االحتیاج�ات  الخاص�ة  ، وف�ي  ح�ال    وستجد  في كل ارصفة الس�یارات

مخالفت��ك واس��تحواذك  عل��ى  ھ��ذا  المك��ان  ی��تم  تغریم��ك  غرام��ة  ض��خمة ،وف��ي  ك��ل  مؤسس��ة  او مطع��م  

ستجد  حمام  خ�اص  ل�ذوي  االحتیاج�ات  الخاص�ة،  اي  اص�بح  تخط�یط  المب�اني والم�دن  ال یھم�ل  ھ�ذه  

 .ھاالفئة وال ینتقص من

بالطبع  السینما العربیة  لیست ھي  الوحیدة الت�ي تص�ور  المع�اق  بص�ورة  س�لبیة  ھن�اك  اف�الم ھولیودی�ة 

كثی��رة فعل��ت  ذل��ك  ك��ون ھ��دفھا ك��ان  ال��ربح وال تھ��تم  بالمش��اعر  االنس��انیة ،  لك��ن ھن��اك  اف��الم  امریكی��ة  

اض�واء  "ذكر  عل�ى  س�بیل  المث�ال  ف�یلم  وغربیة  جیدة  حاولت  االقتراب  من  المعاق  بصفتھ  انسان   ن�

لش��ارلي  ش��ابلن  فالفت��اة  العمی��اء جمیل��ة  وبائع��ة  زھ��ور وانس��انة  رائع��ة ال  تع��رف  تعقی��دات  " المدین��ة 

للرائع  اندریة  تاركوفسكي   فبنت  س�تلكر  "  ستلكر" العصر وال جحیم  الواقع، من  االفالم  الرائعة  فیلم 

تحری��ك  ك��اس  زج��اجي  بنظ��رة  م��ن  عینیھ��ا  اي  ل��ھ  ق��درة  میتافیزیقی��ة  خارق��ة   المعاق��ة  ق��ادرة  عل��ى 

وروح  قوی��ة وانس��انیة ،  ف��ي  اف��الم انجم��ار بیرجم��ان  ص��ورة  المع��اق  م��ن  اج��ل  اب��راز  حال��ة االل��م  

ذة االنساني  عندما  یفقد  احد اعضائھ  او  یصاب  بالش�لل ولكن�ھ  یظ�ل  یبح�ث  ع�ن  االم�ان والح�ب  والل�

ویعكس ایضا عدة  افكار قویة  تجاه  الغیبیات وقس�وة  االل�ھ  عل�ى  االنس�ان وق�وة  االنس�ان وق�درة ال�روح  

االنسانیة  ف�ي تح�دي  ك�ل  الص�عاب،   ف�ي  س�ینما    ل�ویس  بونوی�ل  س�بق و  ان  نش�رنا موض�وع  ح�ول  

ی�رى ان  التعاس�ة  االنس�انیة  مص�درھا  یمكنكم العودة  الی�ھ  لفھ�م ھ�ذا  الس�ینمائي  ال�ذي  "  تریستانا"  فیلم

الدین  والبرجوازیة وھي ال  تعي  وال  تفھم  االنسان  كروح  وتنظر الیھ  كجسد،  یستغل  لویس  بونوی�ل  

ص�ورة  " فردیان�ا "صورة المعاق  لفضح  بشاعة ھذا  العص�ر  ونظرت�ھ  الدونی�ة لل�روح ویق�دم ف�ي فیلم�ھ  

مع��اقین،  م��ن ض��من  ھ��ذا  الف��یلم  مش��ھد  مھ��م  ج��دا  ھ��ي  ص��ورة  اعم��ى  ومجموع��ة م��ن  المش��ردین وال

االعمى  والذي  كان  استعارة للسید  المسیح وھنا  االعمى  شخص  شھواني  وعنی�ف اي  ص�ورة  لل�دین  

 . حسب  اعتقاد  المخرج
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تك�ون  ل�ھ ان  المعاق لیس  انسان  ناقص وعلینا  ان  ننظر  ال�ى  العم�ق  الروح�ي لشخص�یة المع�اق وق�د  

بع��ض  التص��رفات  المض��طربة او القل��ق، بھ��ذا  یمك��ن  للفن��ان  ان  یكتش��ف  اض��ظراب  المجتم��ع  وقلق��ھ 

ویستغل  الشخصیة  المعاقة  كاستعارة ولیس  مجرد  خلفیة مھزوزة  ومشوھة كما  یحدث االن في الكثی�ر  

ن  الص�ورة الس�ینمائیة ال تكتش�ف  كثی�را  من  االفالم  السینمائیة  العربیة  التي  نجد  في  اغلب  االحیان  ا

العمق  الداخلي وال تحاول  انتاج  معاني اخرى غیر  وظیفتھا  الدرامیة وتوظیفھا  لس�رد  حك�ائي س�اذج ، 

نحن  بحاجة  للروح  الصافیة   االحساس بھا  والخروج  من  الغفلة والسذاجة والسطحیة  واالنط�الق ال�ى  

لم  و  مناقشة افكار عدیدة  حول  الك�ون والحی�اة والح�ب وال�دین والج�نس  دون  االفاق لالحساس باللذة واال

 .الخوف  من  قیود  الرقیب او  التفكیر  في  مكسب  مادي زائل

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

30 

 

 السینما البحرینیة

تتمتع بحریة اجتماعیة اكثر من باقي الدول الخلیجیة وبحاجة لدعم  من 

 .الدولة

 

ك�ان اداؤھ�ا جی�دا ویبش�ر بوج��ھ ' حن�ین'فنان�ات ش�ابات م�ثال ھیف�اء حس�ین ف�ي ف�یلم مم�ا لف�ت نظ�ري وج�ود 

سینمائي خلیجي مختلف، كون وجھھا معبرا ویتسم بالبراءة والطفولة والجاذبی�ة والرق�ة، لك�ن الف�یلم انح�از 

 الى االدوار الذكوریة واعطاھا مساحة اكبر
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*********** 

 

بحرینیة ظل�ت ف�ي مكانھ�ا من�ذ ع�دة س�نوات تك�رر نف�س االفك�ار وب�نفس العدید من النقاد یرون ان السینما ال

االس��لوب، لع��ل رأي رج��ل س��ینمائي خلیج��ي مھ��م مث��ل مس��عود ام��ر هللا آل عل��ي مھ��م كون��ھ یت��ابع الس��ینما 

الخلیجیة منذ عدة سنوات، ومسابقة افالم من االمارات كانت نواة مھم�ة لم�یالد مھرجان�ات ومخ�رجین م�ن 

بشكل عام، وقد قال كلمة صریحة لقناة الجزیرة خالل تغطیتھا لفعالیات مھرجان الخلیج االمارات والخلیج 

 .'ال جدید في السینما البحرینیة رغم وجود اكثر من فیلم لكنھا تظل في مكانھا'السینمائي الثالث بقولھ 

م یج�ب تدریس�ھ ف�ي مثل ھذا الفیل'وقال صالح السرمیني ' حنین'عدد من النقاد عبروا عن استیائھم من فیلم 

، اي باعتباره فیلما فاشال على كافة الص�عد، ورغ�م 'االكادیمیات العربیة لیعرف الطلبة االخطاء االخراجیة

ما تتمتع بھ البحرین من حریة اجتماعیة اكثر من بقیة الدول الخلیجیة االخ�رى، مم�ا یت�یح للمب�دع الخ�وض 

ت محرمة، اال ان السینما البحرینیة ظلت في مكانھا بكل حریة في امور كثیرة تعتبر في دول اخرى تابوھا

 .بخوض مواضیع اجتماعیة محدودة او النزوع للذاكرة والتوثیق، ولكن خلال ما جعل االفالم رتیبة وباھتة

لغة واسلوب العدید من االفالم البحرینیة ال یبتعد كثیرا عن اللغ�ة التلفزیونی�ة، وال نش�عر ب�ان ھن�اك ك�امیرا 

ق��ة وفعال��ة وق��ادرة عل��ى االحس��اس بالزم��ان والمك��ان والشخص��یات واظھ��ار الح��دث كح��دث س��ینمائیة ناط

سینمائي، ولیس تلفزیونیا او اذاعیا، اما الص�ورة فھ�ي ال تحم�ل الكثی�ر كونھ�ا تش�بھ او تعك�س م�ا یق�ال ف�ي 

ی�ة ال تحم�ل الحوار مما یجعلنا نفقد الشھیة لمتابعة الفیلم، والتمثیل في بعض االحیان متكل�ف واالم�اكن عاد

نكھة خاصة وجدیدة، بل ربما بعض المسلسالت البحرینیة كانت اكثر اثارة وتشویقا مما یجعلن�ا نش�عر ب�ان 

من یریدون س�ینما ال یعرف�ون كی�ف یعب�رون بلغ�ة س�ینمائیة او یبتك�رون اس�لوبا یجع�ل المتف�رج یف�رق ب�ین 

 التلفزیوني والسینمائي؟

رعایة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ولیس كما ھو الحال  السینما البحرینیة مازالت یتیمة من دون

مثال في االمارات، ولكنھا احسن حظا م�ثال م�ن المح�اوالت الس�ینمائیة الس�عودیة، ك�ون الوض�ع والمجتم�ع 

ورجال الدین في السعودیة یرفضون اي خط�وة لتق�دم الس�ینما وق�د ال یج�د المخ�رج الس�عودي فت�اة تقب�ل ان 

میرا، وھناك تابوھات وخطوط حمراء كثی�رة مج�رد التفكی�ر ف�ي تجاوزھ�ا ق�د تك�ون عواقبھ�ا تقف امام الكا

وخیمة، في دولة اخرى مثل الكویت رغم اس�بقیتھا ف�ي خ�وض تج�ارب س�ینمائیة، اال ان اغلبی�ة المش�تغلین 

تظھر  في المجال الفني یجدون انفسھم على المسرح او التلفزیون، وتظل السینما مشروعا مؤجال ومع ذلك

 .افالم قصیرة كویتیة تثیر االنتباه
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البعض یرى ان الس�ینما ف�ي البح�رین والخل�یج بش�كل ع�ام بحاج�ة ل�دعم وثق�ة الجمھ�ور وتفھم�ھ اي الص�بر 

والتغاضي عن االخطاء واالش�ادة بالمحاس�ن، وال�بعض االخ�ر ی�رى ض�رورة ال�دعم الحك�ومي للمح�اوالت 

ى ض�رورة تق�دیم ال�دعم االك�ادیمي بتأس�یس اكادیمی�ات والتجارب، وخصوصا الدعم المادي وھناك من ی�ر

سینمائیة وتقدیم منح دراسیة كون السینما ال یمكن ان تأتي م�ن ف�راغ فن�ي واك�ادیمي وھ�ي ف�ن معق�د ول�یس 

 .سھال

وداف�ع كثی�را ع�ن ' حن�ین'وكان بجواري خالد الرویعي، مؤلف ف�یلم 'الثقافیة السعودیة 'كنت ضیفا على قناة 

ا البحرینی��ة بش��كل ع��ام باعتب��ار ان الس��ینما البحرینی��ة تق��دم رس��الة اجتماعی��ة وعلین��ا ان نع��ي الف��یلم والس��ینم

الرسائل ونفھمھا حتى وان كان االسلوب ضعیفا وی�رى ان التك�رار ف�ي بع�ض االحی�ان مھ�م وان المباش�رة 

 .في الطرح ضرورة وحاجة بسبب قیمة الرسالة والھدف

الص��حافیة بع��د انت��اج وع��رض الف��یلم ال تفی��د كثی��را وال یمك��ن حص��د التبری��رات والنقاش��ات والتص��ریحات 

النجاح عبر الدعایة ونشر التبریرات او شرح المقاصد، الفیلم السینمائي الناجح ایا كان نوعھ ھو ما یجذبنا 

الیھ حتى من دون معرفة السیرة الذاتیة للمخ�رج وط�اقم االنت�اج، وھن�اك اف�الم كثی�رة احببناھ�ا م�ن دون ان 

سارق بغداذ فیلم رائ�ع ومبھ�ر م�ن الص�عب ان نحف�ظ اس�ماء 'رف اسم المخرج، اضرب مثاال واحدا فیلم نع

 .مخرجیھ وھم اربعة او خمسة ولیس واحدا

ال اود ھنا ان اكون قاسیا كغیري، البحرین رغم انھ�ا دول�ة ص�غیرة اال ان لھ�ا وج�ودا س�ینمائیا وال مقارن�ة 

و لیبیا، فھناك مجموعة من الشباب البحرین�ي یح�اولون خ�وض تج�ارب مثال بینھا وبین الیمن او السودان ا

ویشاركون في مھرجانات عدیدة بافالم قصیرة وطویلة، وھم یطالبون السلطات والھیئات الثقافیة البحرینیة 

بضرورة دعم جھودھم، خاصة الدعم المادي ودعم الراغبین بدراسة الس�ینما ف�ي الخ�ارج ودع�م الملتقی�ات 

الس��ینمائیة، ول��دیھم اح��الم وتطلع��ات وق��د اس��تمعت باھتم��ام ل��بعض االص��دقاء م��ن البح��رین  والفعالی��ات

س�نعمل وس�نخوض تج�ارب 'المشاركین في مھرجان الخلیج السینمائي الثالث بدبي بق�ولھم ف�ي الع�ام الق�ادم 

 '.اخرى الثبات وجودنا في الساحة الخلیجیة وتعویض الخسارة في ھذه الدورة

ك�ان اداؤھ�ا جی�دا ویبش�ر بوج��ھ ' حن�ین'فنان�ات ش�ابات م�ثال ھیف�اء حس�ین ف�ي ف�یلم  مم�ا لف�ت نظ�ري وج�ود

سینمائي خلیجي مختلف، كون وجھھا معبرا ویتسم بالبراءة والطفولة والجاذبی�ة والرق�ة، لك�ن الف�یلم انح�از 

ة بش�كل الى االدوار الذكوریة واعطاھا مساحة اكب�ر، وھ�ذا نج�ده ف�ي الكثی�ر م�ن االف�الم الخلیجی�ة والعربی�

عام، وكان من الممكن مثال في ھذا الفیلم استثمار ھذا الوجھ والشخصیة وافساح المجال لھا لتعطي صورة 

ع��ن الفت��اة والم��رأة ب��المجتمع البحرین��ي او اعطاءھ��ا دالالت اكث��ر، ف��المرأة ھ��ي الجم��ال واالرض والخی��ر 

 . والحب والصفاء والحلم
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النسائي في السینما البحرینیة واغلبی�ة االف�الم الخلیجی�ة حی�ث نج�د التعامل حذر وخجول مع الجسد والوجھ 

الشخصیة النسائیة في الكثیر من االحیان بالعباءة وتنتقل الك�امیرا بس�رعة تج�اه الرج�ل وال تعطین�ا فرص�ة 

التمتع بمالمح الوجھ في لحظات الفرح، وفي الكثیر من االحیان الشخصیات النسائیة تندب وتبكي وتول�ول 

 .مبالغة وفي اللحظات الرومانسیة نجد في اغلب االحیان مساحة بین الرجل والمرأة بطرق

في السینما الخلیجیة بشكل عام الشخصیة النسائیة ناقصة وھامشیة وفي بع�ض االحی�ان فارغ�ة م�ن ال�روح 

 .والحیاة

غل�ب االحی�ان بعض االفالم البحرینیة والخلیجیة بشكل عام تمیل الى اظھار شخصیات االطفال، لك�ن ف�ي ا

ال یتم اعداد المشھد بالشكل الجید وتدریب االطفال وقیادتھم بشكل فني ابداعي، فالطفل عف�وي وھ�و یع�یش 

المشھد والحدث اكثر من انھ یقوم بالتمثیل لكن ھذا یحت�اج لمخ�رج جی�د وت�دریب وتھیئ�ة االج�واء المناس�بة 

ن�دما نش�اھد تایت�ل او لوح�ة االس�ماء فانن�ا لكي یقوم الطفل ب�الظھور بش�كل طبیع�ي، ولع�ل المش�كلة ایض�ا ع

نشاھد ان االطفال ھم من ابناء او اقرباء المخرج او المنتج اي ان ال�دور ف�ي اغل�ب االحی�ان ال یس�ند لطف�ل 

 . تكون لدیھ موھبة واستعداد للتمثیل

وال نشعر بان الكثیر من االفالم الخلیجیة تتعامل مع الطبیعة ببرود باعتبارھا مجرد دیكور خارجي وخلفیة 

تصویر المشھد في موقع طبیعي مثال في غابة او س�احل بح�ري او ص�حراء ی�أتي م�ن اج�ل عك�س دالالت 

میتافیزیقی��ة او روحی��ة وال��بعض یعتب��ر الجمالی��ات ام��را تكمیلی��ا وان االتج��اه نح��و الرم��ز والدالل��ة ق��د یعی��ق 

باش�ر وس�طحي، ولع�ل ھ�ذا اض�عف الفھم، لذا یتم التركیز في اغلب االحیان على السرد القصصي بش�كل م

الكثیر من االف�الم البحرینی�ة والخلیجی�ة بش�كل ع�ام ویتج�ھ ال�بعض ال�ى اث�ارة العواط�ف ومش�اعر المتف�رج 

بشكل ساذج، في القاعة تجد ان بعض المتفرجین یضحكون وھم یشاھدون حدثا حزینا والسبب اكتشاف ان 

 .ھا بلغة سینمائیة فنیةما یدور امامھم تمثیل وتقلید ولیس مشاھد حیة تم خلق

ھذه بعض المالحظات السریعة نتمنى عدم اساءة فھمھا ونتمنى ان نرى افالما سینمائیة بحرینیة جدیدة ف�ي 

ال��دورة القادم��ة لمھرج��ان الخل��یج او اي مھرج��ان خلیج��ي، وان تكس��ر الس��ینما البحرینی��ة االط��ار الض��یق 

لع��المي وھ��ذا ممك��ن ان ی��أتي باالس��تمراریة وع��دم الخلیج��ي لالنتق��ال ال��ى المح��یط العرب��ي، ب��ل والفض��اء ا

االستالم لالحباطات واالستفادة من التجارب الفاشلة بقراءتھا بشكل واع وجاد، وان تھتم الدولة وتقدم للف�ن 

 .السینمائي الدعم والرعایة والتشجیع المادي والمعنوي
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 لسیناریو لم تستطع النجوم إنقاذهخلل ا".. دار الحي"الفیلم االماراتي 

 

م�ن " دار الح�ي" خالل حضوري مھرجان الخلیج السینمائي الدولي الثالث بدبي ش�اھدت الف�یلم االم�اراتي 

اخراج علي مصطفى وكنا نسمع قبل العرض بان میزانیة الفیلم كبیرة جدا ووج�د رعای�ة كریم�ة م�ن ح�اكم 

جمی��ع العناص��ر االنتاجی��ة واس��تعان بنج��وم م��ن ھولی��ود مث��ل دب��ي ومؤسس��ات اماراتی��ة عدی��دة وت��وفرت ل��ھ 

وطاقم فني وتقنیات على مستوى عالمي، " سونوسود"ونجم بولیود " ألكساندار ماریا الرا"النجمة العالمیة 

 .ھذه االمكانیات تتوفر الول مرة لمخرج سینمائي اماراتي او خلیجي بل وربما الول مخرج عربي شاب

صة الفیلم حول ثالث شخصیات ھي راشد االماراتي وباسو الھندي ونتالي المضیفة باختصار شدید تدور ق

االجنبی��ة ف��ي نف��س المدین��ة مدین��ة دب��ي الت��ي تمت��از بالتنوع��ات الثقافی��ة واالجتماعی��ة یس��رد الف��یلم قص��ة 

 .الشخصیات الثالث محاوال الكشف عن احالم وھموم كل شخصیة

الفیلم ان یقدم لنا لوحات بصریة باسالیب مختلفة ناتجة ع�ن الت�اثر  من الناحیة التقنیة واالخراجیة فقد حاول

الشدید بالسینما االمریكیة والھندیة والعربیة وكأننا امام ثالثة مخرجین او ثالثة افالم تم محاولة لمزجھا في 

تلتق�ي او  فیلم وقالب واحد، ربما الخطاء الكبیر كان في الس�یناریو كونن�ا نح�ن ام�ام ثالث�ة ع�والم مختلف�ة ل�م

 .ترتبط ببعضھا البعض ولعل ھذا اضعف الفیلم
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ان التاثر باسلوب في االخراج لیس عیب وانتاج فیلم بتقنیة وامكانیات مریحة واالستعانة بفریق عالمي في 

التصویر والتنفیذ ایضا لیس امر سلبي، لكن یظھ�ر ان الخل�ل ك�ان ف�ي الس�یناریو ویمكنن�ا ان نح�اول كش�ف 

 .السریعة ھذا بھذه القراءة

ان الفیلم یعالج تعقی�دات الحی�اة (علي مصطفى مؤلف ومخرج الفیلم قال في تصریحات عدیدة قبل العرض 

ولكنن��ا عن�دما نش��اھد الف�یلم ال ن��رى ھ��ذه ) ف�ي مدین��ة تنم�و وتتط��ور وتتس�م بالتنوع��ات االجتماعی��ة والثقافی�ة

نالحظ ان قصتھ وقص�ة رفاق�ة ال " كعبيسعود ال"التنوعات فالشاب االمارتي فیصل الذي یقوم باداء دوره 

تختلف كثیر عن قصص شاھدناھا في افالم اماراتیة قصیرة متعددة اي شاب یمی�ل نح�و الحی�اة والمغری�ات 

واحداث بھا مغامرات وعراك مع شباب اخرین ورسائل عادیة ومباشرة اشبھ بالنصائح الخطابیة ولقط�ات 

 .لالغنیة التي تمدح حاكم دبي عامة لدبي لعلھا كانت مناسبة الفساح المجال

قصة المضیفة نتالي ھي ایضا عادیة ولیست مثیرة ولم نج�د اي ارتب�اط لھ�ذه الشخص�یة بالمك�ان وال نح�س 

فعال بانھا جزء والكامیرا لم تعكس وجھة نظرھا في اي مناسبة ل�نحس بانھ�ا ف�ي دب�ي وك�ان ھ�ذه االح�داث 

خففت علینا بع�ض الش�يء باح�داث كومیدی�ة مرح�ة، لع�ل تدور في مكان اخر واما قصة السائق الھندي فقد 

الحلقة المفقودة في الشخصیات الثالث ھي عدم احساسھا بالمكان وكان من المفروض ان تستنطق الكامیرا 

 .المكان وتشعر بھ ولوان ذلك حصل فكان من الممكن ان یعطي الفیلم قوة اكبر

حمراء قبل ع�رض الف�یلم ربم�ا ك�ان یتوق�ع ان یف�وز كان المخرج واثق من نفسھ وھو یسیر على السجادة ال

بجائزة مھمة ولم نرى المخرج اواحد م�ن الع�املین ف�ي الفل�م حض�روا اي ن�دوة او المش�اركة ف�ي اي نق�اش 

خالل المھرجان وربما ھذا التصرف جاء باعتبارھم قدموا عمال خارق خصوصا مع اختیار الفیلم في حفل 

ي جائزة ونحن ھنا ال نشمت في العمل وال نكسر المج�ادیف وننظ�ر للعم�ل االفتتاح، لم یحصل الفیلم على ا

كعم��ل فن��ي دون ان نت��اثر بھ��ذه التص��رفات وم��ن ح��ق المخ��رج وك��ادر العم��ل ان یفرح��وا النج��ازھم وم��ن 

الواجب علیھم ایضا الن�زول م�ن الب�رج الع�اجي الع�الي ال�ذي وض�عوا انفس�ھم فی�ھ والتص�ریحات الص�حفیة 

كادر العمل لن یزید ف�ي قیم�ة الف�یلم، ال یعن�ي اي نق�د للف�یلم الس�خریة او التقلی�ل من�ھ والشرح من المخرج و

 .باعتباره نافذة جدیدة وخطوة مھمة خصوصا انتباه الدولة لدعم االعمال السینمائیة

احیان��ا یخ��اف بع��ض ال��زمالء م��ن ط��رح راي ح��ول ف��یلم ام��اراتي مخاف��ة فھ��م ان ھ��ذا اس��اءة للمھرج��ان او 

اراتیة ومخافة ان یغضب مدیر او رئیس المھرج�ان م�ن ھ�ذا ال�راي ولك�ن بحك�م معرفت�ي بق�ادة السینما االم

مھرجان الخلیج السینمائي فاظن ان ھذا التصور غیر صحیح وخالل بعض الندوات طرح مس�عود ام�ر هللا 

ي ھ�ذا ضرورة التمعن في النقد خصوصا مع الفیلم االماراتي والخلیجي وعدم القس�وة علی�ھ ولك�ن ال یعن�" 

 " عدم تناول اي فیلم بشكل موضوعي ومناقشة اي خلل فیھ
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اتفق مع السید مسعود في ھذه النقطة واتمنى من االعزاء الزمالء فھمھا وع�دم التحس�س الزائ�د م�ن اي نق�د 

حتى وان كان قاسیا احیانا، وجدت في ھذه الدورة رغبة من الشباب االماراتي والخلیجي لمعرف�ة اخط�ائھم 

نقاد بضرورة ال�تمعن ف�ي اعم�الھم واال یكتف�ي اي موض�وع لمج�رد الع�رض الش�كلي، حض�رت ودعوتھم لل

العدی�د م�ن اعمالن�ا غی�ر جی�دة ونح�ن " احدى الجلسات لبعض الشباب الذین عرضوا اعمالھم وق�ال اح�دھم 

نجھل بعض النظریات ومعرفة االسالیب االخراجی�ة والتكنی�ك وبحاج�ة ان ن�تعلم وبحاج�ة لنق�د قاس�ي ك�ون 

 "لبعض یصاب بالغرور لمجرد عرض فیلمھ بالمھرجانات او حصولھ على جائزةا

مثل ھذه االطروحات تدل على وعي وادراك للحالة والواقع السینمائي االماراتي والخلیجي وان ھناك جیل 

سینمائي یبحث عن ادواتھ وھویتھ الفنیة وفي حل ت�وفر االمكانی�ات المادی�ة اض�افة ال�ى ال�وعي بالنظری�ات 

 .مالیات السینما كفن تعبیري روحي فلسفي انساني فھذا یبشر بمیالد سینما خلیجیةوج

ما اخ�اف من�ھ ان ی�روج ف�یلم دار الح�ي لل�ركض وراء النج�وم م�ن الخ�ارج باعتب�اره یعط�ي قیم�ة واحت�رام 

للف��یلم، ال اظ��ن ان اي نج��م ق��ادر عل��ى انق��اذ ف��یلم ف��ي ح��ال وج��ود خل��ل حقیق��ي ف��ي الس��یناریو واالخ��راج 

وصا في التجربة االولى والیوم اصبح العامل المادي ھو م�ن یج�ذب النج�وم وتوج�د مكات�ب مختص�ة وخص

في امریكا و اوروبا لجلب اي نجم واغلب النجوم تركز في المقام االول على االجر ولیس عل�ى الس�یناریو 

لم ج�ودة الس�یناریو كونھا تدع قضیة السیناریو واختیار المخرج للشركة المنتجة، ال یعني وجود نجم في ف�ی

او المخرج خصوصا في ظل ازمة اقتصادیة اخ�رت الكثی�ر م�ن االف�الم وك�ذا تقل�یص بع�ض ال�دول دعمھ�ا 

 .لالفالم السینمائیة

الم��ال وح��ده ال یس��تطیع ان یخل��ق اب��داع وھ��و عنص��ر مھ��م ج��دا وض��روري باعتب��ار الس��ینما ف��ن وص��ناعة 

وك��ان م��ن المف��روض الت��دقیق اكث��ر ف��ي " الح��ي  دار" وتج��ارة وق��د ت��وفرت ع��دة العناص��ر المھم��ة لف��یلم 

السیناریو كوننا نحس بعدم وجود ترابط فكري او روحي بین الشخصیات والقصص الثالث واستسلم الفیلم 

لسرد احداث بعضھا كان مشوق وسلس وبعضھا كان ثقی�ل ومم�ل وظ�ل المك�ان مجھ�وال ال یح�وي دالالت 

 .الصحفیةكتلك التي تحدث عنھا المخرج في التصریحات 
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 نتیجة األنظمة الدیكتاتوریة.. بؤس السینما العربیة

في الكثیر من االحادیث الصحفیة لبعض الممثلیین عندما یتم توجیھ اسئلة لھ�م ع�ن اس�باب فش�ل افالمھ�م او 

في  عدم انتشارھا عالمیا، یقولون ان السبب ھو السیناریو، والعدید من النقاد یشیرون لھذه النقطة باستمرار

 .الكثیر من مقاالتھم

وقد ال یفلح المخرج مھما یمتلك من مھارات من انقاذ س�یناریو ض�عیف وحت�ى مش�اركة نج�وم م�ن الط�راز 

 .االول قد ال تنقذ الفیلم كون االساس االول ضعیف، اي السیناریو

ذه ومن��ذ ع��دة س��نوات ال وج��ود لالف��الم العربی��ة ف��ي مھرجان��ات دولی��ة ومش��اركات بع��ض االف��الم ف��ي ھ��

المھرجان��ات ق��د ی��أتي للع��رض التج��اري كم��ا یح��دث ف��ي مھرج��ان ك��ان الس��ینمائي، ول��یس داخ��ل المس��ابقة 

 .الرسمیة ورغم االحساس بالمشكلة و وجودھا اال ان االمر یتكرر مع كل منتج جدید

 ھناك ظاھرة ایجابیة لبعض المھرجان السینمائیة الخلیجیة بتخصیص جوائز للس�یناریو ودع�م اف�الم جدی�دة

ولكن لالسف تظل الدائرة ضیقة بشروط عدیدة صعبة مثل تحدید العمر او الجنسیة، وھناك مؤسسات قلیلة 

جدا تخصص جانب ل�دعم اعم�ال جدی�دة وھ�و دع�م متواض�ع مث�ل مؤسس�ة الم�ورد الثق�افي وص�ندوق دع�م 

دریبی�ة االبداع العربي ولكن الجزء المخص�ص لس�ینما یظ�ل بس�یطا ومتواض�ع و ال یوج�د لالس�ف ب�رامج ت

كثیرة لدعم التدریب في مجال السیناریو، والمؤسسات االكادیمی�ة المھتم�ة ب�الفن الس�ینمائي بعالمن�ا العرب�ي 

 .قلیلة جدا وتفتقر للكثیر من المستلزمات مثل قاعت العرض و االستدیوھات والمكتبات

ت�ب س�ینمائیة و نع�اني وخالل السنوات العشر االخیرة لم نسمع عن اصدارات سینمائیة جی�دة وال ت�راجم لك

من نقص فادح في الناحیة االكادیمیة والبعض یزاول ھذه المھنة دون االعتماد على اي اساس علمي و فني 

 .واكادیمي لتصبح السینما والفن مھنة من ال مھنة لھ

نعیش في عالمنا العرب�ي حال�ة م�ن الت�دھور الس�ینمائي واب�رز دلی�ل ھ�و انھی�ار قاع�ات الع�رض الس�ینمائیة 

انحصارھا وتردي اوضاعھا وتخلفھا، ولو قمنا بعد قاعات العرض النموذجیة الحدیثة في عالمن�ا العرب�ي و

سنجدھا بعدد االصابع، وھناك دول عربی�ة مث�ل ال�یمن والس�ودان والص�ومال والع�راق وغیرھ�ا ت�م اغ�الق 

 .معظم القاعات
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ع�ل م�ن ال�ذھاب للس�ینما ام�ر في بعض ال�دول االخ�رى نج�د انحص�ار للجمھ�ور وظھ�ور ثقاف�ة غریب�ة تج و

معیب ومخجل ویتنافى مع العادات والتقالی�د، وات�ذكر ف�ي الثمانین�ات ك�ان ب�الیمن م�ثال اكث�ر م�ن مئ�ة قاع�ة 

ع��رض والی��وم ال توج��د س��وى س��ت او س��بع ف��ي حال��ة بائس��ة یص��عب لن��ا وص��فھا وربم��ا ی��تم اغالقھ��ا ھ��ي 

 .عرض سینمائي االخرى لتصبح الیمن مثال اول دولة في العالم بدون قاعات

مشكلة ضعف السیناریو في السینما العربیة ھي مش�كلة مرتبط�ة ج�دا بھ�ذه العناص�ر، ف�اذا ك�ان ل�دي كات�ب 

السیناریو احساس بان فیلمھ ضعیف ولن یشاھده الكثیر وان علیھ حش�وه ب�بعض المش�اھد المغری�ة وبع�ض 

اھد الس�اخنة وال الكومی�دیا وال ارى االحداث الكومیدیة الساخرة، وانا لست ضد االغراء الجنس�ي وال المش�

اي خط احمر یجب ان یعیق االب�داع، لكنن�ا علین�ا النظ�ر ال�ى الف�ن الس�ینمائي باعتب�ارة لغ�ة بص�ریة م�ؤثرة 

 .وجدانیا و روحیا ولیس خطبة ومواعظ و ال اسفاف و بذائة

ئیة الت�ي تعتم�د عل�ى لدى البعض شعور و احساس بان المتفرج العربي بلید وساذج ولن یفھ�م اللغ�ة الس�ینما

االستعارة و الرمز والتوریة والحذف وغیرھا من العناصر الفنیة التي ال یخلو منھا اي ف�یلم س�واء تج�اري 

او فني ویبرر البعض سطحیة السیناریو والمباشرة بالطرح انھ ن�زول ال�ى مس�توى المتف�رج العرب�ي ولع�ل 

ھ�و س�بب المش�كلة ول�و ان المتف�رج العرب�ي جاھ�ل  ھذا الفھم الخاطئ لدى صناع السینما في عالمنا العربي

 وساذج لھذه الدرجة لماذا اذن یقبل على مشاھدة افالم سینمائیة اجنبیة امریكیة اوفرنسیة اوھندیة وغیرھا ؟

یظھر ان المشكلة ان البعض ال یفرق بین اللغة السینمائیة واللغة التلفزیونیة ویرى م�ن الس�ینما اداة حكائی�ة 

صوصیتھ ولغتھ ووسائلة التعبیریة الخاصة والمھمة، ومتى تخلص�نا م�ن ھ�ذه الفك�رة یمكنن�ا ولیس فن لھ خ

 .ان ننتج اعماال سینمائیة ذات قیمة

نا ھنا ال ارید القول بان اي عمل یجب ان یكون شعریا او على النمط الغربي، السینما اداة تعبی�ر علین�ا ان أ

یج ع�ن ق�یم او افك�ار وھ�ي اداة حض�اریة وانس�انیة لعك�س نتفق مع ھذه النقطة وھ�ي وس�یلة اعالمی�ة للت�رو

واظھ�ار روح الثقاف��ة و روع�ة الت��راث وھم��وم االنس�ان والس��فر بدواخل�ھ الكتش��افھ م��ن جدی�د والبح��ث ع��ن 

 .الحقائق ومناقشتھا واثارة الجدل حول ھموم اجتماعیة ونفسیة وفلسفیة

ئھ یعني سقوط وانھیار الفیلم كعمل فني ابداعي متى ما تم مسح العنصر الفكري والفلسفي من اي فیلم والغا

 .ومھما استخدمنا العناصر التكمیلیة االخرى التقنیة فانھا لن تنقذ الفیلم

ھناك عنصر مھم جدا بالتاكید ساھم في تدھور السینما كفن تعبیري في عالمنا العربي وھو عنصر الحری�ة 

مرعب��ة حاص��رت وقتل��ت الكثی��ر م��ن الفن��ون  س��طوة الرقاب��ة، ف��نحن نع��یش تح��ت س��طوة انظم��ة دیكتاتوری��ة

 .واالبداعات التي تحمل رؤیة انسانیة متحررة وفكر منفتح حضاري، وانساني
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صبحت بعض السیناریوھات یتم طبخھا في مراكز المخابرات وتمریرھا وربما احداث ن�وع م�ن الزوبع�ة أ

مخبر وعمیل لالنظمة الدیكتاتوری�ة االعالمیة حول بعض االفالم العربیة، لالسف عندما یتحول الفنان الى 

فھذه كارثة الكوارث وھي لعلھا العنصر المھم الذي دمر رسالة السینما كفن انساني حر لیصبح ف�ن دع�ائي 

 .للسلطات الدیكتاتوریة وبوق دعائي رخیص وتافھ شكال ومضمونا

لق�د ت�م : حرف الواحدفي احدى المؤتمرات إلتقیت بمخرج سینمائي مصري كبیر ھو احمد فؤاد وقال لي بال

تدمیر السینما العربیة عن عمد وتم شراء الشركات الس�ینمائیة الناجح�ة والس�یطرة علیھ�ا ب�اموال رأس�مالیة 

تابعة لسلطات، كي تحد من الفكر الحر وتدمره، وھي اجن�دة مدروس�ة ومخط�ط لھ�ا ول�یس ص�دفة وم�انراه 

مك�ن ان یك�ون ھن�اك ف�ن س�ینمائي ف�ي ظ�ل الیوم م�ن تفاھ�ة وانحط�اط ھ�و انعك�اس لوض�عنا السیاس�ي وال ی

 .دیكتاتوریات ال تعترف بحقوق االنسان وادمیتھ

إن سینما عربیة ناضجة وسیناریو جید وابداع سینمائي او فن�ي ال یمك�ن ان یتحق�ق ف�ي ظ�ل ھ�ذه الظ�روف 

 .ولالسف سنظل على ھامش الفن والحضارة االنسانیة بسبب انظمتنا الرجعیة والدیكتاتوریة
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 ةدس الدیكتاتوریتق ةالسینما المصری

 

الفقراء ملح العالم منذ بدایھ میالد السینما، قام الكثیر من المخرجین مثل ش�ابلن، س�یكا، بنوی�ل، ب�ازولیني و 

غیرھم، قاموا بعكس صوره انس�انیھ للفق�راء و المھمش�ین، الس�ینما اداه فكری�ھ وفلس�فیھ لفض�ح البرجوازی�ھ 

 .الدیكتاتوره الفاسدهوالنظم السیاسیھ 

یوسف ش�اھین ص�احب اروع لقط�ھ س�تظل محف�وره ف�ي اذھانن�ا ف�ي فیلم�ھ االرض، حی�ث ی�تم ج�ر محم�ود 

الملیج�ي فیتش�بث ب�االرض بیدی�ھ واص�ابعھ، ق�دمت الس�ینما المص�ریھ ف�ي عص�رھا ال�ذھبي ص�وره واقعی�ھ 

 .للمشاكل االجتماعیھ رغم مضایقات الرقابھ وسطوتھا

المصریھ شبابھا وبریقھا و اصبحت اداه لتزیین صوره الح�اكم المس�تبد و تقدیم�ھ ف�ي ص�وره فقدت السینما 

مثالی�ھ و مقدس�ھ، ص�وره الفق�راء والمھمش�یین ف�ي الكثی�ر م�ن االف�الم المص�ریھ ف�ي الس�نوات االخی�ره ھ�ي 

یات و صوره مقرفھ و مقززه، فالحاره و الحي الشعبي مس�كن لالج�رام و الجھ�ل و الرذیل�ھ، س�كان العش�وئ

الحواري فئھ مستھلكھ و عالھ على الحكومھ و الرئیس ال�ذي یس�عى بك�ل جھ�د لرف�ع مس�توى ش�عب ص�عب 

 .كسول و اكول
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فیلم طباخ الرئیس نموذج الف�الم تق�دس الدیكتاتوری�ھ و تس�خر م�ن الش�عب المص�ري و بال�ذات فئ�ھ الفق�راء 

وم الذي یكتش�ف ص�وره الح�اكم وسكان العشوئیات والحواري، طلعت زكي یجسد شخصیھ الطباخ والمحك

 .ویناضل لنقلھا الى االخرین الذین یجھلون عبقریھ وروعھ ومثالیھ الرئیس

المعارضھ فئھ حاقده تشوه صوره الحاكم و تجھل ان امن و سالمھ البلد قد تنھار في حال تغییر ھذا النظ�ام 

 .ھذا ما یرید الفیلم قولھ و یؤكد علیھ

زي عل��ى الطب��اخ ال��ذي یع��یش م��ع زوجت��ھ ف��ي بی��ت اخوھ��ا وال ی��تمكن م��ن ف��ي بدای��ھ الف��یلم نتع��رف ب��التوا

الحص��ول عل��ى قبل��ھ واح��ده، اخ��و زوجت��ھ ی��رابط بغرف��ھ الن��وم كلم��ا یخ��رج منھ��ا ت��دعوه زوجت��ھ للحض��ور 

 .لممارسھ الجنس، صوره للمواطن الذي ھمھ و عملھ الجنس وال یھتم باوالده او اسرتھ

كل والطبیخ ومع ذلك یجھلون حتى الطبخ احدى السیدات تسال الطبخ في الحاره الستات لیس لھم ھم اال اال

 .عن المحشي واالخرى عن الطاجین و ھویرد ویرشدھم

في مكان آخر خال�د زك�ي ال�ذي یلع�ب دور ال�رئیس یع�اني م�ن الممارس�ات الخاطئ�ھ للحكوم�ھ ویكتش�ف ان 

شكل المطلوب، الرئیس یعمل لیل نھار توجیھاتھ بتوفیر الخدمات والرعایھ الصحیھ واالجتماعیھ ال تنفذ بال

یفكر في غذاء ورفاھیھ ثالثھ وسبعین ملیون نسمھ، یكتشف ان بع�ض المش�اریع الت�ي یفتتحھ�ا وھمی�ھ وم�ع 

 .ذلك لم یغییر المسؤلین

الطباخ یدفع رشوه لعمال البلدیھ والكھرباء للس�ماح ل�ھ بممارس�ھ عم�ل كش�ك الط�اجین ال�ذي یملك�ھ، الفس�اد 

ع ومع ذلك االمل الوحید ھو ان یع�رف ال�رئیس بھ�ذه الس�لبیات، یتمن�ى الطب�اخ ان یلتق�ي منتشر بشكل فضی

 .یوما بالرئیس لیعطیھ صوره حقیقیھ للواقع

یعرض الفیلم الرئیس ھو آآلخر یبحث عن وسیلھ لالطالع على حقیقھ الواقع وھموم الشعب فیقرر الن�زول 

خاف منھ والشعب یحب الرئیس لكن الفیلم یط�رح للشارع بدون موكب او حرس، الرئیس یحب شعبھ وال ی

مشكلھ المعارضھ كعنصر یعیق نزول الرئیس خوفا علیھ، بع�د نق�اش و ج�دل ب�ین االم�ن وال�رئیس ی�رفض 

االخیر كل التحذیرات ویقرر التجول بشوارع القاھره الشعبیھ ك�اي م�واطن ع�ادي؛ تق�رر الحكوم�ھ اع�الن 

 .لرئیسكسوف للشمس یصیب بالعمى في یوم جولھ ا

یخرج الرئیس فال یجد احد بالشوارع و مع ذلك یواصل رحلت�ھ یلتق�ي اخی�را بالطب�اخ وبع�ض الم�واطنیین، 

یص��بح مت��ولي طب��اخ ال��رئیس لنتع��رف عل��ى ص��وره مقرب��ھ للح��اكم ال��ذي یاك��ل اك��الت  ...تتواص�ل االح��داث
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االخیر االكل والشرب مصریھ اصیلھ و خفیفھ ویقضي كل وقتھ لخدمھ الشعب الذي ال یتغییر ھمھ االول و

 .والجنس، یقدمھ الفیلم الصوره العكسیھ للرئیس

من وجھھ نظر صناع الفیلم العیب الرئیسي وسبب التخلف ھو الش�عب، ال�رئیس انس�ان رقی�ق ص�ادق ھم�ھ 

 .االول واالخیر خدمھ ورفاھیھ شعبھ لكن الشعب والمسؤلیین ال یساعدونھ

والمخ��ابرات المص�ریھ كونھ�ا تق�دم ص�وره مقدس�ھ لنظ�ام دیكت��اتوري مث�ل ھ�ذه االف�الم تج�د دع�م الس�لطات 

متسلط ،  ھذه االف�الم ش�ھاده زور مدفوع�ھ القیم�ھ لتزیی�ف الواق�ع وذل�ك بص�ناعھ وھ�م التغیی�ر فح�ل جمی�ع 

ملیون بید الحاكم وھو بحاجھ للمزید من الوقت كونھ قادر على ح�ل جمی�ع المش�اكل، علین�ا اذن  73مشاكل 

 .اخر لنعطھ فرصة البقاء في الحكم وال مانع ان یتولى ابنھ الحكم بعدهاال نفكر برجل 

بطریقھ مباش�ره وغی�ر مباش�ره ق�دم الف�یلم دعای�ھ للتوری�ث، فمب�ارك ھ�و الرج�ل الوحی�د المخل�ص والمح�ب 

 .لمصر واكید ابنھ سیرث ھذه المیزه

لقض�ایا بش�كل مباش�ر ویق�دم ال یمكن ان نصنف ھذا الفیلم بانھ فیلم سیاسي ھو مجرد اسكتش ساذج یطرح ا

الواقع في شكل سطحي وبشكل یتحییز فیھ للحاكم الذي یقدمھ كانھ قدر ال یجب ان نفكر ف�ي معارض�تھ ھ�و 

 .اشبھ بظل هللا، معارضتھ خیانھ للوطن كونھ مقدس
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التحویلة "فیلم : الرموز والدالالت الدینیة المسیحیة في السینما المصریة

 نموذجا" 

 

 

 

لج�ورج م�یس ھ�و " جان�درم"منذ الیوم االول لمیالد السینما في العالم اتجھت بسرعة نحو الدین وكان ف�یلم 

أول فیلم یتناول شخصیة دینیة وبع�ده أص�بحت الس�ینما تتن�اول أم�ورا دینی�ة وتثی�ر ج�دال ح�ول بعض�ھا مم�ا 

ة علیھ�ا، والس�بب یع�ود سبب في حدوث الكثیر من المشاكل ومصادرة ومنع اف�الم بس�بب اعت�راض الكنیس�

الى ان البعض ال یھتم بس�رد قص�ة او تص�ویر ح�دث ق�رب مك�ان دین�ي ب�ل یثی�ر ج�دال وی�تھكم عل�ى بع�ض 

المسلمات والمقدسات الدینیة واالمثلة كثیرة جدا ویمكنكم مشاھة افالم لویس بونویل وبازولیني وبیرجم�ان 

یة ظلت حذرة ج�دا وبع�ض االف�الم ص�ورت السینما العرب. وروبیرت بریسون وجودارد وغیرھم كثیر جدا

قصصا دینیة من السیرة النبویة او احداثا بعد موافقة الھیئات الدینیة العلیا على السیناریو وھذا ال یدخل في 

وال�ذي یمك�ن "التحویل�ة "اطار ھذه الدراسة السریعة والمختص�رة، وس�نحاول البح�ث ع�ن نم�وذج ھ�و ف�یلم 

او السیاسیة ولكنھ اظھر أماكن وداللة دینی�ة وھ�دفنا محاول�ة ق�راءة كی�ف تصنیفھ ضمن االفالم االجتماعیة 

كان تناول ھذه الرموز والدالالت واالماكن؟ وھ�ل عكس�ت ت�اثیرا او ھ�ل ك�ان تق�دیمھا لعك�س دالالت اكث�ر 

م�ن اخ�راج آم�الى " التحویل�ة"انسانیة وروحی�ة ومیتافیزیقی�ة ام انھ�ا ظل�ت مج�رد دیك�ور؟ نتوق�ف م�ع ف�یلم 
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وھو فیلمھ الوحید حیث عمل آمالى مع مخرجین كبار كمساعد مخ�رج ول�م یخ�رج ف�ي حیات�ھ س�وى بھنسى 

ھذا الفیلم، ویحكي قصة مواطن مسیحي بسیط عامل في التحویلة بالسكك الحدید یقوده حظھ العاثر لیص�بح 

كن ضحیة ضابط اقتادة الى المعتقل بدل من شخص ھرب منھ بعدھا یحاول ضابط اخر تصحیح الوضع ول

یتم اعتقالھ واخیرا تكون النھایة مأساویة بموت االثنین معا وال یھمنا القصة ولن نسرف ف�ي س�ردھا ولك�ن 

تعالوا بنا نتأمل كیف تم تقدیم ھذه الشخصیة اي شخصیة حلمي؟ نالحظ ان الف�یلم ل�م یق�دم ھوی�ة الشخص�یة 

د الدیني ونره امر ایج�ابي ك�ون الف�یلم ق�دم الدینیة ولم نعرف انھا مسیحیة اال بعد ان تم اعتقالھ مع قدوم العی

الشخصیة بمضمونھا االنساني كمواطن بسیط یحب عائلتھ ویسعى السعادھم وھو یقول الشعر ولكن�ھ قول�ھ 

للشعر العامي ھوایة ونراه مرتبط ج�دا بعائلت�ھ ولدی�ھ ابن�ھ مریض�ة، لع�ل ھ�ذا االج�راء حت�ى ال تثی�ر قض�یة 

. وك�ل م�ا یھمن�ا ھن�ا تق�دیم الرم�وز الدینی�ة كدالل�ة عل�ى االل�م واالم�لحلمي حنق البعض من الوھلة االول�ى 

نالحظ مالبس السجناء بالمعتقل بیضاء ودائما نراھا نظیفة ویظھر ان ھذا االجراء لم یكن م�ن اج�ل عك�س 

داللة او رمز بل جاء صدفة ولم یكن مقنع فظروف السجناء سیئة والملبس لم یعكس ھ�ذه المعان�اة اي ل�وان 

انتبھ لھ�ذه المس�الة كونھ�ا تظھ�ر للعی�ان بانھ�ا ھف�وة وخط�أ اخراج�ي واض�ح، ثانی�ا نج�د ان ج�دران  المخرج

المعتقل الخارجیة غیر مقنعة كون ارتفاعھا بسیط وھو غیر مقنع بانن�ا نع�یش ف�ي معتق�ل اي مك�ان مص�در 

لتصویر بمكان عادي لاللم، وانا ھنا ال اركز على مسألة عكس واقع من خالل الدیكور ولكن احیانا یمكننا ا

او طبیع��ي وھ��ذا ال یمن��ع بعك��س دالالت وایح��اأت ویمك��ن ان ی��تم خل��ق قداس��ة للمك��ان او لالش��خاص داخ��ل 

المكان او للحالة، ونحن ھنا نعتبرھا حالة انسانیة ولكن اغلب االفالم العربیة التي تصور المعتقل السیاس�ي 

رر ویقل��د اآلخ��ر، ویك��ون ف��ي اغل��ب االحی��ان وس��جناء المعتق��ل تقریب��ا تق��ع ف��ي نف��س األخط��اء وبعض��ھا یك��

الغرض عكس واقع سیاسي او تصویر صفحة من الماضي السیاسي المصري اي فت�رة الس�تینات اوالفت�رة 

الناصریة ویكون في الھدف إدانة ھذه المرحلة ونھای�ات اغل�ب ھ�ذه االف�الم متش�ابھة االف�راج ع�ن الس�جناء 

في ھ�ذا الف�یلم نش�عر بالھ�دف السیاس�ي او عك�س واق�ع سیاس�ي  ولعلنا. ونیل حریتھم كاعالن عن عھد جدید

من الماضي ھذا جعل الفیلم فقیرا رغم انھ یمتلك مقومات القوة بوجود شخصیة مسیحیة یظھر لنا فیم�ا بع�د 

انھ��ا مؤمن��ة، ولع��ل اروع م��ا یوج��د ب��الفیلم مش��ھد زمن��ھ بح��دود دقیق��ة او اكث��ر قل��یال حینم��ا نس��مع الص��لوات 

حلمي صامتا بالتوازي مع الصلوات وكأنھ مشارك بھا وتظھر نافذة السجن واطارھا اشبھ بالكنیسة ویظھر 

بالصلیب ونحس بان الشخصیة اخترقت الجدران وعاش�ت بروحھ�ا للحظ�ات ف�ي مك�ان دین�ي اخ�ر او لنق�ل 

كان االشتغال على اللون األسود رائع في بعض اللقطات وخلق المخ�رج من�ھ إط�ارات فنی�ة . روحاني بھیج

دة وخصوصا تلك اللقطة التي تظھ�ر فیھ�ا زوج�ة مح�روس وحی�دة ف�ي منزلھ�ا بع�د غی�اب زوجھ�ا لكنھ�ا جی

كانت قصیرة جدا وكذلك في الزنزانة كانت الظالل مدھشة وموحیة ب�األلم والض�یاع، لكنن�ا لألس�ف الش�دید 

دث الدرامي ونخ�اف في السینما العربیة ال نولي االھتمام بھذه المسائل الجمالیة ونركض وراء القصة والح
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من االشتغال على النواحي الجمالی�ة وال نعط�ي كثی�ر اھمی�ة لألش�یاء وال�دیكور وطبع�ا ھ�ذه ل�یس حك�م ع�ام 

فھن��اك مخ��رجین كب��ار امث��ال یوس��ف ش��اھین ودواد عب��د الس��ید ویس��ري نص��ر هللا وع��اطف الطی��ب وخال��د 

مثل انجمار بیرجمان كان یمیل مخرج عالمي . یوسف وغیرھم قدموا اعماال فنیة ذات محتوى جمالي فائق

ال��ى الرم��وز وال��دالالت الدینی��ة باعتب��ار ال��دین ناف��ذة روحی��ة الرتباط��ھ باالس��اطیر والخراف��ات والحكای��ات 

الشعبیة اي الخیال اوالخیال الطفولي االنساني، وانا امیل الى ھذا الطرح فعندما نقف مع مؤمن م�ن الطبق�ة 

ف��ات واألس��اطیر الدینی��ة ھ��ي المنف��ذ الوحی��د للش��عور بالس��عادة ول��و الكادح��ة والفقی��رة والمقھ��ورة ف��ان الخرا

للحظات كونھا تنعش الحلم بالخلود او حیاة افضل بعد الموت، ول�وان المخ�رج انتب�ھ لھ�ذه النقط�ة واس�تثمر 

نالحظ ایض�ا ان اس�م . تلك اللحظات الروحیة والصلوات لمیالد حلم اخر فربما حدث انقالب كبیر في الفیلم

اسم شعبي ولیس لھ دالالت دینیة اي لم یختر المخرج اسم یوسف او یعقوب او اي اسم " حلمي" الشخصیة

اخر ذوداللة دینیة الن التركیز كان حول حالة او ح�دث م�ن الماض�ي السیاس�ي، ونج�د ایض�ا ان الشخص�یة 

ن تفجی�ر دالل�ة متزوجة ولدیھا ام وابن وابنة ولوان الشخصیة مثال متزوجة ولدیھا ابن فقط فكان من الممك�

اكبر باالشتغال على الثالوث اي االب واالبن والروح الق�دس، ولك�ن اغل�ب االف�الم العربی�ة بش�كل ع�ام ی�تم 

. االبتعاد عن ھذه القضایا خوفا من سطوة المؤسسات الدینیة والتي قد ترفض وتعت�رض عل�ى العم�ل الفن�ي

االلم الذي سببھ غیاب االب والمعیل الوحید  اھمل الفیلم شخصیة الزوجة واالسرة وكنا بحاجة للوقوف امام

لالسرة ورغم ان شقة حلمي اشبة ببدرون اي الدخول الیھا عبر درج الى االسفل، كما اننا لم نعثر على اي 

عالمة دینیة بداخل الشقة والكامیرا لم تتعب نفسھا البراز معالم المكان والتامل فیھ، كما ان االش�تغال عل�ى 

كن القول انھ ضعیف اال في تلك اللحظة الت�ي نس�مع فیھ�ا الص�لوات وتخت�رق الشخص�یة الزنزانة كمكان یم

خل�ق او االش�تغال عل�ى دالل�ة . المكان الضیق للتحلیق بمكان اوسع وكانت فعال تلك اللقطات مدھش�ة للغای�ة

ع�دة او رمز دیني قد ینتج ایضا من مكان غیر دیني او طبیعي وكان لدى المخرج فرص�ة كبی�رة الس�تثمار 

ام��اكن مغلق��ة مث��ل الزنزان��ة والمعتق��ل بش��كل ع��ام لجعلن��ا نح��س بالماس��اة اي ماس��اة االنس��ان ف��ي ظ��ل نظ��ام 

سیاسي مستبد وقاسي، واغلب الكتابات حول ھذا الفیلم اش�ارت الی�ھ باعتب�اره نم�وذج لف�یلم یبح�ث ویص�ور 

ك�ون حلم�ي ف�ي االخی�ر التالحم الوطني كون الضابط المسلم ضحى بمستقبلھ من اج�ل الس�جین المس�یحي و

ضحى بحیاتھ محاوال انقاذ الضابط، ونرى باللقطة ما قبل االخیرة ال�دماء تس�یل واظھرتھ�ا الك�امیرا بش�كل 

ظھ�ر الل�ون االحم�ر . مبالغ فیھ بحیث یتحول النھر لدماء كدالل�ة عل�ى ال�تالحم والتض�حیة م�ن اج�ل ال�وطن

الش�ریط، فالشخص�یة ب�ل ع�دد م�ن الشخص�یات  متاخرا جدا وكان باالمكان اعطائھ مس�احة قب�ل ذل�ك داخ�ل

تعرضت للتعذیب لكن لم نرى االشتغال على الجسد العاري المضرج بالدماء وكان من الممك�ن خل�ق دالل�ة 

اسطوریة ودینیة وقداسة للشخصیة التي تعرضت للتعذیب لكن اللھث وراء الحكایة والحدث جعل المخ�رج 

ال��ى ان نج��اح الم��وجي بادائ��ة الرائ��ع لشخص��یة حلم��ي اعط��اء یفق��د ھ��ذا الخ��یط الرائ��ع، وال ب��د ان نش��یر 
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یمكنن��ا ان نالح��ظ بش��كل ع��ام ف��ي الس��ینما المص��ریة ان االش��تغال عل��ى . الشخص��یة ق��وة وص��دق وواقعی��ة

الدالالت والرموز الدینیة المسیحیة ضعیف حتى بوجود شخصیة مسیحیة داخل الفیلم واالمثلة كثیرة فم�ثال 

ھناك شخصیة مس�یحیة ب�ل اس�رة كامل�ة زوج معت�دل وزوج�ة متدین�ة ج�دا وف�ي  كانت" االرھابي "في فیلم 

نرى مشھد وعظ بالكنسیة والدعاء والتضرع الى هللا برفع الغمة والمص�یبة وخط�اب " النوم بالعسل " فیلم 

ظھر الصلیب كدالل�ة للق�انون " واحدءصفر" القس ال یختلف كثیرا عن خطاب رجل الدین المسلم وفي فیلم

نھ داللة دینیة ولعل ھ�ذا یع�ود لمخ�اوف ان ی�تم اس�اءة فھ�م اس�تخدام الرم�ز ال�دیني المس�یحي ومس�الة اكثر م

التحسس الزائدة اصبحت احدى العوائق وخصوص�ا اذا ك�ان المخ�رج مس�لم یش�تغل عل�ى ف�یلم ب�ھ شخص�یة 

على اخر، كون  مسیحیة او العكس، وانا ارى ان الفنان ال یفرق بین دین واخر وال یمیل نحو دین لالعتداء

الفن اكثر حریة وعمق وفھم لالنسان من الدین فالفن�ان بامكان�ھ التحلی�ق ف�ي االج�واء الروحی�ة الت�ي تخلقھ�ا 

بع��ض االس��اطیر والخرف��ات الدینی��ة وھ��و ایض��ا بامكان��ھ اث��ارة الج��دل ح��ول قس��وة ال��دین وقھ��ره لالنس��ان 

بات ك�ون بعض�ھا ال یتف�ق م�ع حری�ة الف�رد خصوصا الجوانب التشریعیة العقابیة والحدود والقوانین والعقو

واالنس��ان وربم��ا ھ��ي نت��اج خ��ارجي وت��اثیر للھیمن��ة والس��لطة السیاس��یة الت��ي تح��اول دوم��ا اس��تثمار ال��دین 

نعتبر موضوعنا . لصالحھا للقھر والسیطرة على الفرد والمجتمع والحفاظ على مصالحھا السیاسیة والذاتیة

ى ع��دم إس��اءة فھمن��ا ونتمن��ى م��ن المؤسس��ات الفنی��ة االكادیمی��ة ھ��ذا م��دخل لدراس��ة مھم��ة وض��روریة ونتمن��

االھتم��ام بھ��ذه النقط��ة كونھ��ا بحاج��ة لمزی��د م��ن البح��ث والدراس��ة، فالس��ینما الف��ن االنس��اني االكث��ر روع��ة 

ومص��داقیة وبحاج��ة ال��ى مس��احة اكب��ر م��ن الحری��ة والتفكی��ر والتام��ل وعلین��ا اال نُقیی��د ھ��ذا الف��ن ونض��ع اي 

رمز او قضیة دینیة تحت رقابة السلطات الدینیة، وعلى المؤسسات الدینیة ان تقبل ب�الرأي سیناریو یتناول 

االخر والجدل والنقاش الحر تجاه اي قضیة وبوسعھا الرد والمشاركة ف�ي الح�وار دون االس�راف بص�رف 

 .فتاوي تكفیریة وعدم استخدام العنف تجاه الفن والفنان

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

العربیة تعفي الدیكتاتوریات من صورة اإلرھابي في السینما 

 المسؤولیة

 

وھ�ذا یعن�ي أنن�ا بحاج�ة لمائ�ة أل�ف ص�دفة أو . ھنا في ھ�ذا الف�یلم الص�دفة وح�دھا ھ�ي م�ن یلع�ب ھ�ذا ال�دور

 ملیون، كي یحدث تغییر لدى الشباب المغرر بھم والذین ھم ضحیة اإلرھاب

******************************* 

اإلرھابي في أغلب األفالم العربیة، وخصوصاً المصریة، نجدھا غی�ر مقنع�ة، عندما نشاھد ونتأمل صورة 

عبارة عن لحیة ولباس أبیض ووج�ھ ع�ابس وص�وت أج�ش، وح�دیث ع�ن الجن�ة والن�ار والخالف�ة : وشكلیة

 .اإلسالمیة ومحاربة أعداء هللا، وحصر خصومة اإلرھاب مع السلطة

ائل الحدیث��ة للت��رویج ع��ن أفك��ارھم واإلع��الن ع��ن ورغ��م تط��ور الجماع��ات اإلرھابی��ة واس��تخدامھم للوس��

انتصاراتھم في محارب�ة أع�داء هللا بوس�ائل تقنی�ة وتكنولوجی�ة، واس�تخدامھم الط�ائرات للعملی�ات اإلرھابی�ة 
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وأسلحة أخرى جرثومیة أو كیمائیة، وتف�وقھم الم�ذھل ض�د االختراق�ات المخابراتی�ة، وانتص�اراتھم العدی�دة 

، وخوضھم معارك في جمیع بقاع العالم، فلم تعد أي مدینة في الغرب أو الشرق على المخابرات األمریكیة

 .آمنة من مكرھم وإرھابھم، رغم كل ذلك مازالت السینما العربیة تقدم نماذج سطحیة وساذجة

 

ولعل ھذا یعود لألسف إلى الجھ�ل باإلرھ�اب وتوظی�ف مث�ل ھ�ذه األف�الم لمج�رد زخرف�ة أنظم�ة الحك�م ف�ي 

 .ي، باعتبار أن ھذه الدیكتاتوریات الحصن المنیع والحامي األكبر للمجتمع من خطر ھؤالءالعالم العرب

 

شبھ رسمي في األفالم التي تتناول موضوع اإلرھاب للسلطة من أي مسؤولیة، وجعلھا أحد » إعفاء«ھناك 

م��و اإلرھ��اب الض��حایا، وھ��ذا من��اٍف للواق��ع والحقیق��ة، ك��ون ھ��ذه األنظم��ة الدیكتاتوری��ة أح��د أھ��م أس��باب ن

وانتشاره بھذه الطریقة المفزعة والمخیفة، كون ھذه الس�لطات س�یطرت عل�ى الث�روات، وحرم�ت المالی�ین 

من حیاة كریم�ة، وأغ�رقتھم ف�ي مس�تنقعات الحاج�ة والفق�ر والم�رض والبطال�ة، فأص�بح اآلالف م�ن ش�بابنا 

بالجن�ة والحوری�ات الجم�یالت،  المساكین ضحیة وصیداً سھالً في ی�د العناص�ر اإلرھابی�ة، وذل�ك ب�إغرائھم

 .وأنھر من عسل ولبن وخمر وصبیان مخلدین

 

بطولة عادل إمام وإخراج نادر جالل، ظھر علي، الشاب الذي یرغب في الجنة، وھو » اإلرھابي«في فیلم 

تحت سیطرة فئة إرھابیة تدفعھ ألعمال إرھابیة، وبعد تنفیذه إلحدى العملیات، وأثناء ھروبھ یصاب بحادثة 

سیارة، ویصبح ضیفاً على عائلة منفتحة وعصریة، وھنا یقع في حب سوسن الفت�اة الجمیل�ة والرومانس�یة، 

ویرى عالماً آخر یسوده الح�ب والتف�اھم والنق�اش، واالخ�تالف ف�ي ال�رأي والعالق�ات اإلنس�انیة دون النظ�ر 

 .لھویة الشخص سواًء الدین أو المذھب

ي، وھي مكبوتة ومحرومة وخصوصاً من الجنس، وھي مصابة ونكتشف من خالل الفیلم شخصیة اإلرھاب

وإن كان الفیلم یطرح مسألة االنفتاح وتوسیع الحریات االجتماعیة، فنحن . بالشبق وضعیفة وسریعة التغیر

مع ھذا الطرح، ولكن كیف یأتي ھذا ومن المسؤول عنھ؟ ھنا في ھذا الف�یلم الص�دفة وح�دھا ھ�ي م�ن یلع�ب 

ي أننا بحاجة لمائة أل�ف ص�دفة أو ملی�ون، ك�ي یح�دث تغیی�ر ل�دى الش�باب المغ�رر بھ�م وھذا یعن. ھذا الدور

 .والذین ھم ضحیة اإلرھاب

من الرائع أن تتناول السینما العمق الفكري واإلنساني والجانب الجنسي والنفسي لإلرھ�ابي، وم�ن الواج�ب 

اب�ة، أو الخ�وف م�ن عواق�ب ط�رق علیھا أن تكتشف ھذا العمق بشكل علمي وفلسفي بعیداً عن إم�الأت الرق
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مثل ھذه المواضیع، كون عواقبھا قد تكون فادحة على المخرج والكاتب وجمیع العاملین ف�ي الف�یلم، ونح�ن 

ال نرى فرقاً كبیراً بین اإلرھاب والنازیة والفاش�یة، ك�ون أي فك�ر أو م�ذھب یح�اول أن یص�نف الن�اس إل�ى 

الحی��اة . ازي، أي یخت��ار م�ن یس��تحق الحی�اة أو الم��وتأھ�ل الجن��ة وأھ�ل الن��ار ھ�و فك��ر عنص�ري فاش��ي ون�

 .والموت ھبة من الخالق وھو المتحكم بھا وحده، وال یجوز منازعتھ

ھناك من یرى أن السینما العربیة تحاول تشویھ صورة المت�دینین وعك�س ص�ورة س�لبیة لھ�م، وذل�ك بس�بب 

ح�ن لس�نا ض�د اإلیم�ان وال الت�دین، ف�ي ح�ال التأثر بالثقافة الغربیة أو ألجندة خاصة لدى صناع األف�الم، ون

تقدیره للحیاة والحریة االجتماعیة، ودون أن یكون نظاماً كھنوتیاً متخلفاً ورجعیاً یمنعنا من ممارسة حقوقنا 

 .كبشر، وال یفرق بین الرجل أو المرأة، وال یحد من حریة التفكیر واالستمتاع بالحیاة

تناول��ت إش��كالیة ال��دین ورج��ال ال��دین، وس��خرت م��نھم وفض��حت عی��وبھم كثی��رة ھ��ي األف��الم الغربی��ة الت��ي 

وأظھرت عجز الكنیسة عن فھم العصر، وتخلفھا وجشعھا، وكیف أنھا تستخدم ال�دین مج�رد وس�یلة لكس�ب 

غایات مادیة بحتة، وانتصر الفن للحیاة والحب واإلنسانیة، وحاول أن یعطي صورة فلسفیة لمع�اني عدی�دة 

ة بعد الموت والجنة والنار، وكانت ھذه األفالم مصدر تن�ویر فك�ري وفلس�في واجتم�اعي مثل الموت والحیا

ولك��ن األف��الم العربی��ة ال تتط��رق إل��ى ھ��ذه المس��ائل، وتظ��ل تح��وم ف��ي نقط��ة واح��دة ھ��ي الش��كل . وسیاس��ي

الخارجي والتصرفات الظاھرة وھي تخاف من إثارة النق�اش والج�دل ح�ول اإلش�كالیات األخ�رى، ك�الموت 

جن�ة والن�ار وربطھ�ا بالحی�اة والواق�ع، واس�تخدام التأم�ل والتفكی�ر المنطق�ي بعی�داً ع�ن النص�وص الدینی��ة وال

 .واستخدام الخیال أیضا، والرجوع لألساطیر باعتبارھا إرثاً خیالیاً للطفولة اإلنسانیة

ص�ورة معین�ة  في كل ی�وم تقریب�ا ی�تم إنت�اج ف�یلم أو حلق�ة تلفزیونی�ة أو برن�امج ف�ي الغ�رب وأمریك�ا یعط�ي

لك�ن ل�و أن . لإلرھابي المسلم، م�ن وجھ�ة نظ�ر سیاس�یة بحت�ة، وإلث�ارة ن�وع م�ن الخ�وف ف�ي نف�وس الن�اس

السینما العربیة تتقدم خطوة نحو ھذا االتجاه، كون المخرج السینمائي العربي یعیش في ھذه البیئة ویفھمھ�ا 

ھ�ذا الواق�ع، ل�و أن ھ�ذا یح�دث فربم�ا یس�تفید  ویمكنھ التحقق م�ن الوق�ائع واس�تخدام اللغ�ة الس�ینمائیة لق�راءة

 .صناع األفالم في الغرب وأمریكا من ھذه الرؤیة

أن نتحدث عن واقعنا ونعّري سلبیاتھ ونعالج أمراضھ، فھذا أم�ر ض�روري، ولك�ن لألس�ف ھن�اك ن�وع م�ن 

ن الزخرف�ة الخوف وأیضاً جھل بحقیق�ة الواق�ع، وھن�اك أف�الم ی�تم إنتاجھ�ا لمص�الح معین�ة، إلض�فاء ن�وع م�

نحن فعال بحاجة ألن نناقش ھذا الموضوع ونتعمق فیھ، ونستخدم . والمكیاج للسلطات المستبدة التي تحكمنا

الف��ن الس��ینمائي الس��احر والتعبی��ري الم��دھش والع��المي، لعك��س حقیق��ة اإلرھ��اب دون الخ��وف من��ھ أو م��ن 

 .السطات، ولكن من أجل مجتمعنا والحیاة واإلنسانیة
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 في السینما العربیة» لجنسيصورة المثلي ا

 :نموذجا» «عمارة یعقوبیان«فیلم 

 

لط�رح ھ��ذه الشخص�یة او للس��ماح لھ�ذه الشخص��یة ' عم��ارة یعقوبی�ان'ل�م تك�ن المس��احة الت�ي خصص��ھا ف�یلم 

بشرح قضیتھا، فلم تكن الشخصیة تؤمن بقضیة المثلیة الجنسیة، بل كانت مجرد شخص�یة تبح�ث ع�ن الل�ذة 

 حاجة االخرین لمجرد االشباع الجنسيالجنسیة وتستثمر 

***************************************** 

تم طرح موض�وع المثلی�ة الجنس�یة ف�ي األدب والروای�ة العربی�ة بط�رق عدی�دة ف�ي روای�ات نجی�ب محف�وظ 

ویوسف ادریس وغ�ادة الس�مان م�ثال وف�ي الس�ینما ظھ�رت شخص�یة المثل�ي بع�دة اف�الم كشخص�یات ع�ابرة 

ثانویة وھي في اغلب األحیان تحمل اسم دلع، ال یتم التوق�ف معھ�ا بش�كل ایج�ابي واغل�ب االف�الم ھامشیة و

العربیة ت�ربط الش�خص المثل�ي رج�ال ك�ان او ام�رأة بمح�یط فاس�د وتك�ون تل�ك الشخص�یة منب�وذة او ان ی�تم 

البرجوازی�ة  ربطھا بانھا نتاج تاثیر خارجي وخصوصا بالثقافة الغربیة وحص�رھا ف�ي مح�یط ابن�اء الطبق�ة

وذلك للتدلیل على ان المثلیة الجنسیة في العالم العربي جاءت الیھ من الغرب ولیس لھا الوجود الحقیق�ي او 



 

51 

 

الجذور االجتماعیة فیھ، ولكن في السنوات االخیرة ومع وجود االنترنت والنشر االلكترون�ي نج�د م�دونات 

نس�یة واص�بحت ظ�اھرة البوی�ات والج�نس الثال�ث ومواقع واخبار كثیرة تنشر بعض االخبار عن المثلیة الج

في الكثیر من الدول العربیة ظاھرة اجتماعیة تجد اھتماما من المؤسسات االجتماعیة بالنظر الیھا كظ�اھرة 

 .اجتماعیة موجودة یجب عدم التھرب منھا واقصائھا

ص��یة تمتل��ك یظھ��ر ح��اتم ص��حافي ی��دیر ص��حیفة او مجل��ة فرنس��یة وھ��ي شخ' عم��ارة یعقوبی��ان'ف��ي ف��یلم 

یتھ الجنسیة كمثلي، وھنا یمكننا شقة فاخرة ووضع اجتماعي بل لنقل مھني جید ولكنھ یخفي ھو: االمكانیات

 ن نتوقف قلیال ھل ھذه الشخصیة ھي نموذج للمثلي؟أ

لو قلنا انھ لیس شخصیة مثلیة فلدینا الحق كونھ بارتباطھ الجنسي م�ع ش�اب ص�عیدي ھ�و عب�د رب�ھ ل�م تك�ن 

ئة بل كان عامل االغراء المادي ھو الوسیلة لك�ي یس�تطیع ح�اتم ممارس�ة الج�نس م�ع عب�د رب�ھ عالقة متكاف

واألخیر لم یكن لدیھ اقتناع بھذا الفع�ل وھ�و یع�یش ف�ي حال�ة ص�راع داخل�ي باعتب�ار م�ا یفعل�ھ من�اف لل�دین 

االخرى ح�اتم  ویغضب هللا ولكنھ یفعل ما یفعلھ تحت تاثیر المشروب الروحي واالغراء المادي، في الجھة

 . لم نلمس منھ مشاعر الحب أو احساس الصداقة بل كان یستثمر عبد ربھ لینال الجنس فقط

والعالمیة اصبح طرح موض�وع المثلی�ة مك�ررا ویُط�رح بط�رق عدی�دة وال یعن�ي وج�ود 'في السینما الغربیة

ات المثلی�ة او ھذا الموضوع مشاھد جنسیة ب�ل ق�د ی�تم ط�رح القض�یة واظھ�ار مش�اعر الح�ب ب�ین الشخص�ی

التوافق الفكري واالجتماعي والروحي، وكثی�را م�ا تظھ�ر الشخص�یة المثلی�ة ایجابی�ة ومحبوب�ة وعملی�ة ب�ل 

وانسانیة وھي جزء من المجتمع والمحیط الت�ي تع�یش فی�ھ ال تظھ�ر معزول�ة او منب�وذة باعتب�ار ان المثلی�ة 

الجمیع وتظل اختی�ار الھوی�ة الجنس�یة  ونموذج موجود یتم التعامل معھ من'الجنسیة خیار شخصي وطبیعي

 . امرا شخصیا بحتا

لط�رح ھ��ذه الشخص�یة او للس��ماح لھ�ذه الشخص��یة ' عم��ارة یعقوبی�ان'ل�م تك�ن المس��احة الت�ي خصص��ھا ف�یلم 

بشرح قضیتھا، فلم تكن الشخصیة تؤمن بقضیة المثلیة الجنسیة، بل كانت مجرد شخص�یة تبح�ث ع�ن الل�ذة 

في بدایة الفیلم یرفض حاتم موضوعا عن المثلیة . رین لمجرد االشباع الجنسيالجنسیة وتستثمر حاجة االخ

الجنسیة في المجلة التي یدیرھا ونجده یخفي ھویتھ الجنسیة وحتى في الح�وار ب�ین ح�اتم وعب�د رب�ھ یس�وق 

حاتم مبررات عادیة وغیر مقنعة بتجریم اي عالقات خ�ارج اط�ار ش�رعي او اجتم�اعي ب�ین رج�ل وام�راة 

یجی�ز العالق�ات المثلی�ة ب�ین الرج�ال فق�ط وكان�ھ ال یعت�رف بالعالق�ات المثلی�ة ب�ین النس�اء ل�ذلك یظھ�ر بینما 

ام تخ�ون ال�زوج واب ق�اس وھ�و طف�ل یق�ع ('الفالش باڭ حینما یتذكر عالقت�ھ األس�ریة'كمریض وشاذ، في 

لتبریر لم یكن وھي مبررات تدینھ وتصوره كشخصیة شاذة وغیر اخالقیة وا) فریسة الغتصاب احد الخدم

 .مقنعا
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الفیلم یعاقب عبد ربھ بموت طفلھ بسبب الحمى باعتباره عقابا إلھیا بسبب فعلھ الشنیع حسب تص�ویر الف�یلم 

لھذه العالقة ویشعر حاتم بالندم ل�یس لفق�د حبی�ب وص�دیق ب�ل لفق�د المتع�ة ولنق�ل أداة المتع�ة، یواص�ل ح�اتم 

رائھم بالم��ال والمش��روبات الروحی��ة ویك��ون مص��یره البح��ث ع��ن المتع��ة بالش��وارع باس��تغالل ش��باب واغ��

ونھایتھ الموت ش�نقا عل�ى ی�د اح�دھم، ولع�ل ھ�ذا اإلج�راء م�ن المخ�رج لل�تخلص م�ن ھ�ذه الشخص�یة وط�ي 

الموضوع وال تاثیر لغیاب ھذه الشخصیة وموتھا على الشخصیات االخرى ولعلن�ا نج�د ان ھ�ذه الشخص�یة 

المكان، ولو اننا مسحنا مشاھد ھذه الشخصیة فلن نج�د ان لھ�ا  لم تكن على ارتباط بالشخصیات االخرى او

تأثیرا على الف�یلم ومس�اره ال�درامي اي انھ�ا شخص�یة دخیل�ة ول�م تك�ن شخص�یة حیوی�ة وم�ؤثرة ول�م تحم�ل 

الكثیر من االفكار وال عالق�ة لھ�ا ب�االخرین ول�م نج�د انھ�ا م�ثال ل�دیھا افك�ار او رؤی�ة تطرحھ�ا ف�ي القض�ایا 

، بالمقاب��ل نج��د اغل��ب الشخص�یات لھ��ا راي مع��ین تطرح��ھ ح��ول 'السیاس��یة الت��ي ت��م طرحھ�ا االجتماعی�ة او

الواقع الذي تعیشھ والمتغیرات االجتماعیة والسیاسیة ولكل شخصیة ھدف وحلم مشروع او غیر مشروع، 

لبیئة وال نحس بانتمائھ ل'ما عدا شخصیة حاتم وكانھ یعیش مفصوال وھو شاذ لیس بفعلھ وال ھویتھ الجنسیة

 .والمحیط والمجتمع الذي یعیش فیھ وال عالقة تربطھ بسكان العمارة او غیرھا

ق��دم الف��یلم شخص��یة ح��اتم كشخص��یة مق��ززة وفاس��دة وغی��ر اخالقی��ة وھ��ي مس��تغلة لالخ��رین لمج��رد اش��باع 

یة الصادق ولعل نھایة الشخصیة كانت حكما قاسیا وشنیعا ولعل ھذه النھاولیست النموذج  رغباتھا الجنسیة

ناتجة عن تاثیرات عدیدة ومبرر لتمریر الشخصیة بالفیلم ولیس قناع�ة م�ن ص�ناع الف�یلم بع�رض شخص�یة 

مثلیة كوننا لم نستطع ان نغوص بدواخلھا ونقرأ افكارھا، ھي شخصیة فارغة وتافھة بل ومقززة ال یمكنن�ا 

ي ولیس�ت ق�راءة للواق�ع او ان نتعاطف معھا او حتى نعیرھا اھتمامن�ا وكانن�ا ھن�ا ام�ام درس او خط�اب دین�

 .محاولة للتوغل بواقع انساني بھ الكثیر من المتناقضات والمتغیرات

یمكننا ان نستنتج ان شخصیة المثلي الجنسي الى الیوم لم یتم تقدیمھا في السینما العربی�ة بش�كل موض�وعي 

تنا العربیة وھي سلطة او انساني، لعل ھذا بسبب الخوف من المؤسسات الدینیة التي تسیطر وتحكم مجتمعا

مھیمنة اصبح لدیھا قدرة على ادارة نواح حیاتیة متعددة ومقارعة ھذه السلطة بھ�ا مخ�اطر كثی�رة كونھ�ا ال 

تعترف بالفن وال الفنان وال تتیح لھ فرصة ان یعرض افكاره بحریة وھي على استعداد لقتلھ وسحقھ، لذلك 

ذه المؤسسات بطرق غیر مباشرة یعكس وجھة نظرھ�ا یھیمن الخوف ویسعى اي فنان لتفادي الصدام مع ھ

عم��ارة 'تج��اه قض��ایا حساس��ة ویجاملھ��ا بط��رح نھای��ات واحك��ام والمث��ال واض��ح ج��دا م��ع مش��اھدتنا لف��یلم 

 .'یعقوبیان

في الكثی�ر م�ن االف�الم العربی�ة المنتج�ة خ�الل الس�نوات االخی�رة اص�بح ی�تم ط�رح قض�ایا یق�ال انھ�ا ش�ائكة 

نة تصور حدثا جنسیا، وخالل الكثیر من اغاني الفی�دیو كلی�ب اص�بح رؤی�ة فت�اة واظھار مشاھد تسمى ساخ

، لكننا یمكننا ان نجد ان اظھار حدث جنسي ف�ي الكثی�ر م�ن االحی�ان یك�ون 'ترقص شبھ عاریة كأمر عادي
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مباش�را، وقلیل�ة ج�دا ھ��ي المش�اھد الت�ي یمكنن��ا ان نح�س ان ھن�اك اش�تغاال عل��ى الجس�د االنس�اني للم��رأة او 

لرجل اي كیفیة تولید وانتاج دالالت ورموز تحوي اسقاطات اجتماعیة او سیاسیة او االتجاه والنزوع نحو ا

الفن التشكیلي من خالل التعامل مع الجسد العاري ، اغل�ب المش�اھد الس�اخنة تك�ون لھ�دف ج�ذب الجمھ�ور 

ھد جنس�یة وخ�الل ع�رض وفي الكثیر من االحیان یحوي ملصق الفیلم او شریط الدعایة ایحاء بوج�ود مش�ا

 .الفیلم بالصالة قد تكون اقل سخونة

لم نجد االشتغال على الجسد وخصوصا خ�الل مش�اھد الج�نس المثل�ي، وان�ا امی�ل ' عمارة یعقوبیان'في فیلم 

الى ان الفن السینمائي فن الح�ذف اكث�ر من�ھ ف�ن للع�رض ولك�ن ھ�ذا ال یجع�ل الك�امیرا تت�ورع ع�ن تحس�س 

نی��ة للغ��وص ف��ي روح ودواخ��ل الشخص��یات، لعلن��ا ھن��ا ف��ي ھ��ذا الف��یلم كن��ا ام��ام الجس��د االنس��اني بط��رق ف

شخصیة عبد ربھ الریفي الصعیدي والذي كان یش�عر بالن�دم لك�ن الك�امیرا ل�م تق�ف امام�ھ لی�رى فیھ�ا نفس�ھ 

ویعكس القلق واالضطراب باعتباره یمارس فعال لم یكن مقتنعا بھ بسبب تاثیرات تربویة ودینیة، وكان من 

ممكن الغوص في ھذه الشخصیة بشكل فني وربما ال یمكننا ان نطلق علیھ شخصیة مثلی�ة ك�ون ممارس�تھ ال

 .الجنس مع حاتم لم تكن عن قناعة او لذة او حتى میول فاالخیر كان یستغلھ ویغریھ بالمال

اغل�ب شخص��یات الف�یلم تع��یش حال�ة م��ن الض�یاع واالحب��اط واالض�طراب الروح��ي بس�بب الوض��ع الم��ادي 

مزري او اللھاث وراء مزید من الثراء والمال لكن حاتم ظھر بعیدا عن ھذا الواق�ع ول�یس ج�زأ من�ھ ك�ون ال

ھم�ھ الوحی��د ك��ان اش��باع رغبت��ھ الجنس��یة بالبح��ث ع�ن ش��باب اقوی��اء، وف��ي اغل��ب االف��الم العربی��ة ن��رى ان 

والح�دیث  الشخص ذي المیول المثلی�ة ش�خص غی�ر س�وي ویمكنن�ا ان ن�رى ذل�ك م�ن خ�الل طریق�ة المش�ي

والملبس، والفیلم قام بتقدیم حاتم كشخص صحافي اي مثقف لكننا لم نحس انھ یحمل اي ثقافة او فك�ر ل�ذلك 

وجودھا لم یكن ذو تأثیر كبیر وعدم وجودھا او الغائھا من الفیلم لن یكون لھ التاثیر الكبیر سواء كان سلبیا 

 .او ایجابیا

ي لم یتم تقدیمھا بش�كل حقیق�ي كشخص�یة یمكنن�ا االحس�اس بھ�ا نستطیع االستنتاج ان شخصیة المثلي الجنس

والتحاور معھا وسماعھا، ما زالت السینما العربی�ة تك�رر نمط�ا واح�دا للمثل�ي الجنس�ي رج�ال او ام�رأة وال 

یوجد ال�ى االن رؤی�ة واض�حة للغ�وص ف�ي قض�یة المثلی�ة الجنس�یة باعتبارھ�ا قض�یة اجتماعی�ة موج�ودة ال 

یبدو ان الكثی�رین یخ�افون م�ن التوغ�ل ف�ي ھ�ذا الموض�وع ل�یس لع�دم اھمیت�ھ ب�ل بس�بب یمكننا ان ننكرھا و

 . العواقب الوخیمة التي تھدد حیاة اي فنان وتقضي على مستقبلھ الفني

 

الفن اكثر عمقا وفھما لمشكالت االنسان النفسیة والروحیة من ال�دین وھ�و ال یف�رق وال یم�ارس العنص�ریة 

اللون او الجنس او الھویة الجنسیة او المعتقد وھو قادر على االجاب�ة واث�ارة  ضد االنسان بغض النظر عن
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الجدل حول مسائل وقضایا میتافیزیقیة وحیاتیة واقعیة وعلى الفنان التحرر م�ن الخ�وف ك�ي یك�ون ص�ادقا 

 .وواقعیا بل وانسانیا

 قضایا كبیرة وحلول صغیرة"... صفر –واحد "فیلم 

 

 

ق��ادني الفض��ول والص��دفة لمش��اھدة ف��یلم واح��د ــ��ـ ص��فر م��ن ت��ألیف م��ریم نع��وم واخ��راج كامل��ة اب��وذكريء 

وبطولة الھام شاھین، خالد ابوالنجاء زینة، نیلي كریم واخرین، ولم یحظ الفیلم بالكثیر م�ن النق�د والكتاب�ات 
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الكنیس�ة المص�ریة حولھ قلیلة جدا رغم أنھ أث�ار ض�جة كب�رى عن�د عرض�ھ بس�بب اعت�راض بع�ض رج�ال 

علیھ باعتباره یشوه او یحرض على التمرد علیھا كونھ في احدى شخصیاتھ یتن�اول مص�یر ام�راة مس�یحیة 

 .تحاول الحصول على تصریح بالزواج مرة ثانیة بعد طالقھا من زوجھا االول التي لم تكن سعیدة معھ

یج�ب عل�ى االقب�اط ع�دم الغض�ب " اتفق مع الصدیق واالستاذ طارق الشناوي والذي ادلى ب�رأي مھ�م وھ�و

وھ�ذا فع�ال ام�ر " من تناول قضایاھم في الدراما المصریة باعتبارھم جزأ من المجتم�ع المص�ري والعرب�ي

مھم وعلى السینما والدراما أال تتجاھل االقباط او بقیة االدی�ان االخ�رى الموج�ودة ف�ي المنطق�ة مث�ل الیھ�ود 

ون ظھور شخصیة من دیانة ثانیة لغرض سیاس�ي ب�ل علین�ا ان والصابئة والیزیدیین وغیرھم ویجب أال یك

ننظر الى الناس بسواسیة بغض النظ�ر ع�ن ال�دین او الم�ذھب او الل�ون او الج�نس او حت�ى الھوی�ة الجنس�یة 

وما اجمل ان یكون الفیلم مساحة تالٍق انساني یغوص في ھموم واحالم الناس دون تمییز او عنصریة كون 

 .انسانیا بالدرجة االولىالفن السینمائي فنا 

من اللحظة االولى یف�تح الف�یلم ش�ھیتنا لط�رح شخص�یات مختلف�ة ومتباین�ة وقض�ایا عدی�دة مھم�ة، ینقلن�ا م�ن 

مكان الى اخر ومن حلم الى حلم ومن ھم الى ھم محاوالً كشف واقع حاضر یزخر بالكثیر من المشاكل في 

فن السینمائي ان یبحر ویغ�وص بش�جاعة ل�تلمس ظل متغیرات عصریة واجتماعیة معقدة وحساسة، على ال

ھذا الواقع وابرازه بل وقراءتھ قراءة عمیقة وذلك من خالل التعمق في دواخل الشخص�یات واق�ول التعم�ق 

ول��یس مج��رد س��رد للحال��ة االجتماعی���ة فق��ط ب��ل عل��ى الف��ن ان یجعلن���ا نح��س ب��روح الشخص��یة ون���درك 

 .بالحلماالضطراب والقلق ویكون الشریط متنفسا للبوح 

ھنا بھذا الفیلم الھام شاھین تقوم بدور شخصیة امراة مسیحیة فشلت في تجربتھا االولى في الزواج وقضت 

الذي یقوم باداء " شریف"سنوات كي تنال الطالق من زوجھا االول ثم تقع في حب شاب لطیف ووسیم ھو

مضطربة تلجأ للخمر للفرار من شخصیتھ ممثل رائع ومتمیز ھو خالد ابو النجاء، ھذه الشخصیة مرتبكة و

شيء ما لكننا لم نتمكن طیلة الفیلم من لمس ھذه الشخصیة ولم تتح لنا المخرجة الوقوف معھا لوحدھا قلیال 

كي نفھم م�ا یعك�ر ص�فوھا، ھك�ذا تعامل�ت المخرج�ة م�ع اغل�ب الشخص�یات ولع�ل االیق�اع الس�ریع وت�والي 

ة ارادت ان ینجح فیلمھا جماھیری�اً ل�ذلك لج�أت إل�ى بع�ض االحداث لم یخدم الفیلم بشكل جید ولعل المخرج

 .االغاني واالستعراضات الراقصة

فكرة الفیلم ذكیة فاحداث الفیلم تدور في مساحة زمنیة معینة بسیطة حیث ینتظر الجمھور المصري مب�اراة 

الع�ام بطریق�ة  نھائیة للمنتخب للفوز بكأس افریقیا، یس�ود الش�ارع الت�وتر وت�رتبط الشخص�یات بھ�ذا الح�دث

مباشرة او غیر مباشرة وتصبح بعض مصائرھا معلقة بالفوز اي نصر كروي ھو بمثاب�ة انتص�ار وطن�ي، 

ال عیب في استغالل ھذا الحدث كون لعبة كرة القدم لم تعد مجرد لعبة عادیة بل اصبح ی�تم اس�تغالل الف�وز 
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 .بطرق سیاسیة

قط��ات قلیل��ة ج��دا اس��تطاعت الك��امیرا االمس��اك نح��س احیان��ا ان الشخص��یات تھ��رب م��ن الك��امیرا ونج��د ل

ھذه الفتاة المحجبة التي امسك بھ�ا ام�ین " ریھام" بالشخصیة وخصوصا الوجھ، لعلھا اجمل اللقطات للفتاة 

الشرطة بعد رفضھا اغراءه النھا تنتظر حبیبھا، داخل سیارة البولیس تنھمر دموع ریھام ویتغی�ر مكیاجھ�ا 

یدیة لكن الكامیرا انصرفت بسرعة واھملت ھ�ذه اللوح�ة الجمیل�ة االنس�انیة بحیث یصبح وجھھا لوحة تراج

المعبرة عن الم انساني وخلل اجتماعي خطر، ھن�ا بھ�ذا الف�یلم واف�الم مص�ریة كثی�رة تج�د ھن�اك فلس�فة ی�تم 

طرحھ��ا ھ��ي ان الفق��راء لیس��وا مالئك��ة وال��بعض م��نھم محت��ال، ف��ي ھ��ذا الف��یلم ھن��اك الط��رح نفس��ھ فالح��ارة 

ة ھي سوق حشیش وموطن البطالة والعنف والدعارة تخرج من ھذه العشوائیات ونموذج لذلك زین�ة الضیق

التي تقوم باداء شخصیة فنانة جدیدة تبیع جسدھا لمخ�رج ومن�تج كلیب�ات م�ن اج�ل حفن�ة م�ن الم�ال وحلمھ�ا 

ال�ذي یس�یطر  الوحید ان یكون لدیھا شقة ومسكن یجمعھا بعائلتھا ورغ�م ك�ل ھ�ذه التض�حیات اال ان الرج�ل

علیھا ویستعبدھا ف�ي حال�ة غض�ب یض�ربھا وھ�و مس�تعد ان یرم�ي بھ�ا ان ك�ررت مطالبھ�ا، ھ�ذه شخص�یة 

ایضا واقعیة لكنھا ظلت غیر واضحة المعالم وكان ھناك مشھد ینتھي فیھ الرجل من ممارسة الجنس معھ�ا 

ل صادق بأحاسیسھا في ھ�ذه وھي تظل بالسریر ولیت الكامیرا اقتربت منھا بشكل اكثر وجعلتھا تبوح بشك

 .اللحظة

شخصیة العاھرة من الشخصیات الحساسة والتي یمكننا ان نتلمس م�ن خاللھ�ا ق�بح المجتم�ع وال یعن�ي ھ�ذا 

انھا شخصیة قبیحة بل قد تحم�ل الكثی�ر م�ن ال�دالالت والرم�وز وتفص�ح بش�كل رائ�ع ع�ن ماس�اة اجتماعی�ة 

نھا قد تكون ضحیة ظروف قاھرة ونحن ف�ي ھ�ذا الف�یلم ام�ام وانسانیة، علینا اال نتحامل علیھا ونزدریھا كو

نماذج نسائیة متعددة امرأة مسیحیة تحلم باالمومة وال�زواج مم�ن تحب�ھ، فت�اة محجب�ة ومتدین�ة تبح�ث ایض�ا 

عن الحب واالمان، فتاة تختار طریقا اخ�ر ك�ي تق�اوم الفق�ر وتبی�ع جس�دھا للس�ید وللن�اس جمیع�ا م�ن خ�الل 

ع یستمتع بھا ویكسب من ورائھا وھي الخاسر الوحید كونھا فقدت حبیبھا واحترام اھل اغاٍن ھابطة والجمی

حارتھا، وامراة قامت بتربیة ابنھا وتعمل لیال نھارا لتأمین لقمة الع�یش وف�ي االخی�ر یتركھ�ا االب�ن لتحقی�ق 

موج�ود  حلم شخصي والھروب من ماضي االم الذي لم نعرف ما ھو بالضبط؟ كل نموذج من ھذه النم�اذج

في مجتمعنا العرب�ي وال یمكنن�ا ان ننك�ره، وال�رابط ب�ین ھ�ذه النم�اذج البح�ث ع�ن الح�ب ومحاول�ة الش�عور 

باالمن والسالم، في الجانب االخر نرى نماذج رجالیة وذكوریة لیس�ت ق�ادرة عل�ى فھ�م النس�اء واالحس�اس 

امل منھ حتى یتخل�ى عنھ�ا ل�یعلن بالحب فشریف مثال المشھور والذي ینعم بخیر السیدة ما ان یعرف انھا ح

العصیان وی�رفض اح�دى الھ�دایا وھ�و ال�ذي ع�اش س�نوات یتمت�ع بنعیمھ�ا وخیرھ�ا وجس�دھا، وھ�ذا الش�اب 

االخر الذي یعمل كوافیر ویطمح ان یكون لھ محلھ الخاص یكاد یضرب ام�ھ ویھ�ددھا بقت�ل اي رج�ل اخ�ر 

یملك المال ولكنھا تظل بحاج�ة الی�ھ وتح�س یدخل البیت وھو قد خسر حبیبتھ التي ذھبت لحضن رجل اخر 
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بھ وحتى في اللحظة التي رآھا تُھان امامھ وتُضرب لم یستطع فعل شيء ولم یستیقظ ذل�ك الح�ب الق�دیم ب�ل 

 .لم نشعر بھ أنھ احبھا یوماً 

قضایا كبیرة متعددة ومھمة ظھرت بسرعة ثم لم یتم التعمق بھا بشكل اكثر عمقاً، وانا ال اظ�ن ان المخ�رج 

الس�ینمائي باح��ث اجتم�اعي اي ربم��ا یكتف�ي بط��رح القض�یة ویثی��ر الح�وار حولھ��ا ول�یس ملزم��ا بتق�دیم ح��ل 

نھائي، لكن إِظھار اي قضیة بشكل متعمق یعني تقدیم نصف الحل بل واكثر، قد یكون طرح قضیة للنق�اش 

ھرطقة، قد یق�ع  والجدل اكثر تاثیراً من تقدیم حلول واطروحات نظریة عن طریق الحوار كون ھذا یصبح

المخ��رج ف��ي المباش��رة الس��اذجة وربم��ا لج��اءت المخرج��ة ال��ى ھ��ذه النھای��ة بحی��ث ن��رى جمی��ع الشخص��یات 

والنماذج ترقص من الفرح لالنتصار الكروي وترفع العلم الوطني وھذا من وجھة نظ�ري اج�راء س�اذج ال 

ا ھ�ي ال�دالالت وھ�ل ھ�ذا ح�ل مقن�ع مبرر لھ ویمكننا ان نوجھ سؤاال للسیدة المخرجة لم�اذا ھ�ذه النھای�ة وم�

 لمشاكلنا االجتماعیة ان ینتصر الفریق الوطني في مباراة كرویة؟

كن�ا ننتظ�ر اكث��ر م�ن ذل��ك ل�یس م�ن النھای��ة ولك�ن م��ن الف�یلم ال�ذي اس��تطاع ش�دنا ببدای��ة رائع�ة وشخص��یات 

ولك�ن ل�و " الش�عریة الس�ینما" متنوعة واماكن عدیدة، نحن ھنا ال نحاكم اي فیلم وفق معاییر تخصصنا في 

شاھدنا اي فیلم اكشن امیركي سنجد انھ ال یھمل ابدا المعاییر الجمالیة وتوظی�ف ال�دالالت بغ�ض النظ�ر ان 

كان الفیلم اجتماعیا او عائلیا او رومانسیا ورغم وجود نجوم في الفیلم مثال الھ�ام ش�اھین ھ�ي ممثل�ة رائع�ة 

ت�ي تق�وم بادائھ�ا روًح�ا ومص�داقیة، وخال�د اب�و النج�اء ذات تجربة كبیرة وخبرة طویل�ة تعط�ي للشخص�یة ال

ایضا ممثل ال یستھان ب�ھ ول�ھ مس�تقبل كبی�ر وعلی�ھ ان یح�ذر م�ن الس�قوط ب�افالم تافھ�ة مھم�ا ك�ان االغ�راء 

واختیار ادواره بحرفیة ومحاولة الخروج من قالب محدد ویمكنھ ان یشاھد افالم عمر الشریف ویرى كیف 

رائع��ة وك��ل شخص��یة یق��وم بھ��ا الش��ریف تظ��ل محف��ورة بال��ذھن وتظ��ل حی��ة  تح��ول الش��ریف ال��ى اس��طورة

 .وجذابة

نحن ھنا ال نود محاكمة المخرجة ولیس ھدفنا احباطھ�ا والكثی�ر م�ن النق�اد یكتب�ون بش�كل ایج�ابي ح�ول اي 

فیلم تخرج�ھ ام�راة عربی�ة واي ف�یلم یُع�د ُمنج�زا ف�ي ظ�ل مجتم�ع ذك�وري متط�رف لذكوریت�ھ وقل�یالت م�ن 

ت من استطعن اثبات تجاربھن الفنیة امثال الرائعة ایناس الدغیدي، لع�ل ھ�ذه األخی�رة حف�رت ف�ي المخرجا

ذاكرتنا شخصیات نسویة رائعة وانسانیة وافالمھا مساحة صادقة للتعبیر عن الھم النسائي واالنساني بشكل 

 .صادق ومرعب

ف الشدید لم نشعر بھ كثیراً في ھ�ذا للمكان دالالتھ ویمكنھ ان یفصح عن تعاسة وحالة الشخصیة وھذا لألس

الفیلم رغم تعدد األماكن التي تدور بھا االحداث وھذا عیب ونقص كبیر ف�ي الس�ینما العربی�ة باس�تثناء ع�دد 

قلیل من المخرجین العرب منھم الرائع والخالد یوسف شاھین الذي یجعل من المكان محیطا ومناخا یف�یض 
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ل المكان یمكننا التوغل ولمس الروح مھما تكن مساحة المكان غرف�ة باالسطورة ولنقل باالنسانیة، من خال

مظلم��ة او داخ��ل س��یارة او ف��یلال فارھ��ة او ش��ارع ع��ام او مك��ان طبیع��ي، ف��ي االف��الم العربی��ة بش��كل ع��ام 

خصوصاٌ المنتجة حدیثا ال قیمة للمكان وال دالالت لھ فھو مجرد مساحة جغرافی�ة تتح�رك بھ�ا الشخص�یات 

ھا ویتم اھمال نقطة مھمة جدا وھي وجھة نظر الشخصیة تجاه األماكن واألش�یاء والش�خوص لتلقي حوارات

 .االخرى

نقطة مھمة یمكننا ان نتطرق الیھا وھي شخصیة الطفل المتشرد حفید رج�ب وال�ذي یص�اب بحادث�ة ونج�ده 

ام�ام س�یارة في الشارع یبیع الحشیش واالع�الم وبع�دھا نكتش�ف ان�ھ ل�م یص�ب بالحادث�ة وانم�ا رم�ى بنفس�ھ 

شریف ویفصح لجده انھا تمثیلیة یمكن اس�تثمارھا لجن�ي رب�ح م�ادي، ھ�ذا االج�راء م�ن المخرج�ة ال نفھم�ھ 

ولیتھا صمتت ولم تبرر وتوضح ھذه النقطة ولیتھا جعلت مصیره مجھوال ولو انھا فعلت ذلك لك�ان افض�ل 

حیات�ھ ون�رى انھ�ا دم�رت ھ�ذه واروع وبذلك سیتحول ھ�ذا الطف�ل لدالل�ة رائع�ة حت�ى وان ق�بض الج�د ثم�ن 

 .الشخصیة دون مبرر

ونقطة اخرى ال نفھمھا وھي عدم اظھار ام ریھام وكانت حاضرة خالل الجدل بین االخت�ین وك�ان الح�وار 

بین المتدینة والعاھرة طبیعیا وبسیطا وجیدا ولكن الكامیرا لم تھتم باالم وظلت في الخلف وكان من الممكن 

 .رمزا قویا وداللة رائعة باظھارھا واظھار ردة الفعل تجاه ھذا الجدل ان تخلق المخرجة من االم

وقع��ت المخرج��ة ف��ي اخط��اء فادح��ة واھمل��ت القض��ایا الت��ي اثارتھ��ا وھ��ي قض��ایا جدی��دة ومھم��ة وافرغ��ت 

الشخص��یات الت��ي ج��ذبتنا م��ن الوھل��ة االول��ى م��ن مض��مونھا االنس��اني، لیتھ��ا تمس��كت ب��الحلم وغاص��ت ف��ي 

م�ن االف�الم الجی�دة والج�دیرة بالمش�اھدة " واح�د ــ�ـ ص�فر"ر ومع ذلك ن�رى ان ف�یلم اعماق الشخصیات اكث

ویستحق الجوائز التي حصل علیھا ونتمنى ان نرى للمخرجة عمال وفیلما اخر جدیدا ولیت المخرجة تطلع 

 .على ھذا الموضوع وترد على بعض اسئلتنا ان امكن
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 أفالم العشوائیات بمصرفي .. عشوائیة األفكار واألسالیب

في السنوات األخیرة ظھرت أفالم سینمائیة مصریة تھتم وتركز على الم�دن العش�وائیة الموج�ودة بالق�اھرة 

 .وحولھا ومشاكل الحارات الشعبیة والناس البسطاء والفقراء

ی�رة مھمش�ة وكلما ظھر فیلم نجد أن المنتج والمخرج یبشرنا بفیلم وقائعي إنساني یسلط الضوء عل�ى فئ�ة كب

وفقیرة ومتعبة بسبب التغییرات االجتماعیة واالقتصادیة األخیرة، وبسبب تراكم المشاكل القدیم�ة كالبطال�ة 

 .والفقر وضعف الخدمات بھذه المناطق

وكان�ت الس�ینما المص�ریة من�ذ میالدھ�ا تنطل�ق م�ن الح�ارة الش�عبیة وأبطالھ�ا أن�اس ع�ادیون وفق�راء، ولك�ن 

 .الصفاء والشھامة والنخوة والشجاعة والحلمالحارة كانت تمثل منبع 

مثال نغوص من خالل رجل أعمى ھو الشیخ حسني إلى ھذا العالم المتع�ب والمرھ�ق "الكیت كات"في فیلم 

 .والحالم نتفاعل مع الشخصیات ونفرح لفرحھم ونبك  ألحزانھم ونتعلم من حكمتھم وتجاربھم

الخیرة تكاد ترسم لوحة اخرى للح�ارة والمن�اطق العش�وائیة لكن أغلب االفالم المنتجة في السنوات العشر ا

فھي مصدر الجریمة واالرھاب وھ�ي منب�ع ال�دعارة والحش�یش و المخ�درات، ومص�در للخط�ر ال�ذي یھ�دد 

 .التحضر والمدنیة وشكل من أشكال الجھل والعنف والعھر والرذیلة

یق�دم شخص�یة " اب�راھیم االب�یض"م فالشخصیات أغلبھا خارجة ع�ن الق�انون وعنیف�ة ومض�طربة فم�ثال ف�یل

مجرمة سفاحة واسراف كبیر في مشاھد العنف والدم والضرب، فالشخصیة ت�ركض بش�كل مرع�ب وتقت�ل 

بوحشیة دون ھذف و لم یقدم الفیلم تحل�یال منطقی�ا أو نفس�یا لھ�ذا العن�ف، ول�م یق�دم شخص�یة ایجابی�ة واح�دة 

ی�د خل�ق ن�وع م�ن الكراھی�ة ض�د ھ�ذه الفئ�ة ویحملھ�ا ویضعنا امام مجتمع وحشي یثیر فینا الخوف وكأنھ یر

 .الصفات البشعة
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یقدم لنا الفیلم مدى حكمة الحكومة وصبرھا وفھمھا للتغیی�ر بینم�ا ال توج�د اي رؤی�ة للش�عب أو المعارض�ة 

 وتم اختزال شعب مصر العریق في ثالث فئات فقط ال تملك فكر أو فلسفة أو رؤیة للحاضر أو المستقبل

*********************************** 

 السخریة من التغییر

" رام�ي االعتص�امي"ھناك أفالم تسخر من النداأت للتغییر وكنموذج لھذه االفالم یمكننا ان نتوقف مع فیلم 

شباب تافھ یتمسك بقشور ش�كلیة : حیث إننا امام ثالثة نماذج لعكس صورة الشعب المصري النموذج االول

بیة وھو جیل ضائع ومنحرف وف�ارغ فكری�ا وروحی�ا ورام�ي ھ�ذا الش�اب م�ع مجموع�ة م�ن للحضارة الغر

 .أصدقائھ یعكفون على تكوین جروبات على الفایكس بوك افكار تافھة اوغیر مدروسة

رامي یؤسس جروب دعوة للتغییر بتغییر النشید الوطني وھذه الدعوة تجذب ربع ملیون شخص ولم یطلق 

ا ودالاللتھا عن دراسة وفكر بل كان كل ما یھمھ ان یج�ذب إح�دى الفتی�ات وبع�د ھذه الدعوة رغم خطورتھ

ان یتلقى اتصال ھاتفي من برنامج تلفزیوني شھیر، ویأتي للحدیث عن ھذا الموضوع یقرر االعتصام بع�د 

 .تلقیھ مكالمة من رئیس الوزراء تأمره بالصمت

بیالت وتعیش ھذه الفئة ف�ي عش�ش ف�ي حال�ة ھي فئة مھمشة ویقودھا شخص ھو سارق مو: النموذج االخر

مزریة،  تأتي الحكومة لتدمیر ھذه العشش، تلتحق ھذه الفئة باالعتصام لتطالب بنفس المطالب التي یطالب 

 . ھي اتجاه دیني متطرف: بھا رامي ثم نجد أنفسنا أمام الفئة الثالثة

واض�حة للتغیی�ر وھ�ي مدفوع�ة س�واء  تحدث عدة احداث الكتشاف أن أحدا من ھذه الفئات ل�یس لھ�ا رؤی�ة 
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من دعم خارجي او لتحقیق ھدف مادي شخصي،  فعال یحدث عراك ب�ین ھ�ذه الفئ�ات تنتھ�ي بم�وت جن�دي 

 .بسیط كان یحلم بالزواج ولیس لھ اي ذنب

ھن��ا یق��دم لن��ا الف��یلم م��دى حكم��ة الحكوم��ة وص��برھا وفھمھ��ا للتغیی��ر بینم��ا ال توج��د اي رؤی��ة للش��عب أو 

اختزال شعب مصر العریق في ثالث فئات فقط ال تملك فكر أو فلسفة أو رؤی�ة للحاض�ر أو  المعارضة وتم

المس��تقبل، والحكوم��ة ھ��ي الوحی��دة الحكیم��ة و الق��ادرة والفاھم��ة للتغیی��ر ویج��ب انتظ��ار التغیی��ر منھ��ا وھ��ي 

 .بحاجة لزمن أطول

 أفكار مبعثرة وتشویھ مقصود

عثرة ومشوشة ومش�وھة لھ�ذه الفئ�ة، فالعش�وئیات والح�واري بعض االفالم قد تحوي بعض االفكار لكنھا مب

ھي مصدر العھر والعوالم واالجرام، والح�وار ف�ي ھ�ذه االف�الم س�اذج و مق�زز، یغل�ب علی�ھ الس�ب والش�تم 

وااللفاظ الفاحشة، وھذه الفئة ھي مستغلة وعال�ة عل�ى المجتم�ع و أح�د اس�باب التخل�ف، وھ�ي م�ن الص�عب 

اس�تھالكیة كس�ولة والح�ل ال�ذي تقدم�ھ اغل�ب االف�الم ھ�و االجتث�اث وت�دمیر ھ�ذه تطویرھا و تعلیمھا كونھ�ا 

 .العشوئیات، ولكن ال تقدم حال جذریا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا

مصر في اآلونة االخیرة فتحت أبوابھا لالستثمار االجنبي وتم بیع أجود وأروع االراض�ي لمس�تثمرین م�ن 

بینم��ا مش��اكل أكث��ر م��ن نص��ف الش��عب الفقی��ر یظ��ل مش��كلة ھامش��یة  الخ��ارج أو ال��داخل وب��أبخس االس��عار،

 .والحل ھو التخدیر والتھمیش واالقصاء

والكثیر من ھذه االفالم تعفي الحكومة والسلطات من أي مسئولیة تجاه ھذا الواقع بدال من دراستھ والتعمق 

مثل افالم محمد سعد كونھا اسكتشات فیھ، و إبرازه بصدق وانسانیة ، ھناك افالم ال یمكننا ان نسمیھا افالم 

تافھ��ة ال یت��وفر فیھ��ا اي عنص��ر فن��ي و ال لغ��ة س��ینمائیة وال فك��رة فلس��فیة اواجتماعی��ة، ومش��اھدة مث��ل ھ��ذه 

 .االفالم مضیعة للوقت وال یجب ان نضیع الوقت للحدیث عنھا

 المباشرة القاتلة

مباش��ر واعتق��د انھ��ا ف��ن فلس��في و ان��ا ال اعتق��د ان الس��ینما خط��اب اجتم��اعي ووع��ظ س��اذج وس��رد قصص��ي 

فكري وانساني شعري وفني، وال بد من توفر العناصر الجمالیة الفنیة، و أمیل لالفالم الت�ي تتج�ھ وتوظ�ف 

االستعارة والرمز والتوریة والحذف وال أمیل لمشاھدة افالم العرض باعتبار السینما ف�ن الح�ذف والتوری�ة 

حاول�ة الكتش�افھا او عل�ى االق�ل فھمھ�ا بغ�ض النظ�ر ع�ن نوعی�ة وھي تحلیق في داخل ال�نفس االنس�انیة وم

 .الشخصیة و میولھا وجذورھا االجتماعیة

وفي بعض االفالم العربیة الجیدة كنا مثال نجد من صورة االم منبع للحنان والصفاء و االصل والروح لكن 
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لمادیة البحت�ة، فھ�ي صورة االم اختفت، بل في بعض االفالم اصبحت مقززة كصورة من صور التخلف وا

 .إما مقھورة ومستسلمة أو ساذجة جاھلة وعائق أمام الحلم، و ربما تكون الدافع نحو االجرام والرذیلة

ھناك في أغلب االفالم التي تنتج حالیا تقدیس لصورة الضابط أو أحد المسئولین، أي تقدیس للس�لطة، فنج�د 

أو شخصیة مثالیة، ونجد ف�ي أغل�ب االف�الم الح�ل  في أغلب االفالم ضابط بولیس یكون ھو ضحیة االجرام

یأتي بقرار من جھات علیا، وغالبا ما یكون بقرار من الرئیس لحل مشكلة صعبة وجعل نھایة الفیلم سعیدة، 

ویمكن آلي مخرج ان ینتقد أي حالة أو مسؤول، المھم ع�دم التع�رض أوالمس�اس بقداس�ة ال�رئیس والس�لطة 

 .الحاكمة

حاول��ت إظھ��ار أن أخط��اء وس��لبیات الحاض��ر س��ببھا الرئیس��ي أنظم��ة وسیاس��ات الحك��م  العدی��د م��ن االف��الم

نظ�ام نم�وذجي فری�د یج�ب ع�دم المس�اس ب�ھ و  نظ�ام مب�اركالسابقة مثل الحقبة الناصریة أو الس�اداتیة وأن 

اك یظھ�ر أن ھن� ض أو أي دع�وة للنق�د او التغیی�ر، یعطیھ ھالة من القداس�ة والمثالی�ة وتس�فھ أي ن�داء مع�ار

صفقة بین الرقابة وصناع االفالم، فالرقابة تغض النظر عن المشاھد الساخنة والملیئة باالیحاأت والمن�اظر 

الجنس��یة المباش��رة والت��ي تق��دم الجس��د االنث��وي كعام��ل إغ��راء وج��ذب مقاب��ل ت��رویج ص��ورة مقدس��ة للنظ��ام 

 .السیاسي

بحاج�ة إل�ى بح�ث علم�ي وأك�ادیمي ج�اد، ھذا الموضوع یمكننا اعتباره كمدخل لدراسة ھذه الظ�اھرة وھ�ي 

ونح��ن ھن��ا ال ن��ود أن نق��دم ص��ورة مثالی��ة لمجتم��ع العش��وائیات، و لكنن��ا نش��عر بن��وع م��ن التزیی��ف المتعم��د 

لحق��ائق وھ��و تش��ویھ مقص��ود وم��دفوع ال��ثمن و تن��اول س��طحي س��اذج لمش��لكة كبی��رة انس��انیة واجتماعی��ة 

ف�ي ج�ذور المش�كلة وأعماقھ�ا وع�دم االكتف�اء ب�ابراز  المفروض ان ننظر إلیھا من جمی�ع الزوای�ا، والتعم�ق

 .السطح الھامشي بشكل ساذج كما یحدث اآلن في أغلب االفالم المنتجة حدیثا

لقد كانت ومازالت مصر مصدر للتنویر الفني والثقافي والحضاري في العالم العربي، وظھور ھذه الموجة 

لم العرب�ي بش�كل ع�ام، ونش�عر ب�الحزن الش�دید ونح�ن من التفا ھة والسذاجة لھا ت�اثیرات خطی�رة عل�ى الع�ا

نرى غیاب كبیر ألف�الم مص�ریة و عربی�ة ف�ي مھرجان�ات دولی�ة ومحاف�ل ثقافی�ة، ونتمن�ى أن یع�ود لمص�ر 

تألقھا الفن�ي الس�ینمائي باعتبارھ�ا األم و األخ�ت وحاض�نة الحض�ارة العربی�ة واالس�المیة وحامل�ة مش�اعلھا 

 .والمعبرة عن ھمومنا جمیعا

لسینما لیست فنا ترفیھیا ساذجا بل فن انساني فكري وفلسفي وحضاري وانساني و لك�ن االف�الم واالفك�ار فا

الج��ادة ال تج��د تم��ویال أو تش��جیعا، وأف��الم أخ��رى تافھ��ة وس��اذجة تج��د ال��دعم و الرعای��ة وھ��ذا أم��ر مؤس��ف 

فك�ري ونش�عر ب�أن ھن�اك ومحزن للغایة، لالسف االموال العربیة توجھ ل�دعم التفاھ�ة والخ�واء الروح�ي وال

 .حربا مقصودة تجاه اي فكر تنویري حضاري جاد
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 المضمون  اإلجتماعي والسیاسي  واإلغراء  الجنسي  في  أفالم  خالد یوسف

 

یطلق  البعض  على   المخرج  السینمائي  خالد یوسف  مخ�رج  الج�نس و العش�وئیات   ھ�و  ف�ي   العدی�د   

ان�ا  افتخ�ر ب�اني  مخ�رج  العش�وئیات وس�وف  اواص�ل  البح�ث  : "و قال  من   البرامج  التلفزیونیة  تحدث

والبعض  یتھمھ  بالسطحیة  وانھ لم  یستفد  من  العبق�ري یوس�ف  ش�اھین  س�وى  بع�ض  ." في  ھذا  العالم

 . التكنیك السینمائي  في  حركة  الكامیرا و المونتاج

ان و  اتھمھ بانھ  یبالغ  في طرح  االشیاء وكانھ ھو  وفي ذات  مره ھاجمھ  المخرج  الكبیر  علي  بدر  خ 

فقط  من  یعرفھا ، ورد خالد  بان  المخرج  الكبیر  علي  بدر  خان  محبط  النھ  لم  یعد  ل�ھ  وج�ود كبی�ر 

 . في  الساحة  الفنیة وانھ  یتفھم  ھذا  الوضع  و یعذره على  انفعالھ

فھل  اصبح  ظاھرة ج�دیرة  بالدراس�ة ؟  ھ�ل  افالم�ھ  تح�وي   وسبق و ان  قیل  الكثیر  عن  خالد  یوسف 

فع��ال  مض��امین  سیاس��یة جریئ��ة واخ��رى  اجتماعی��ة ؟   ھ��ل  االس��راف  ف��ي  المش��اھد  الس��اخنة والجنس��یة  

عیب  و خط  احمر  على السینمائي  العربي  عدم  تجاوزه ؟  ھل یستحق  ھذا   المخرج  الثناء  ام  الذم ؟  

ة  سنحاول  اثرتھ�ا ومناقش�تھا  بش�كل  موض�وعي      ونت�رك  للق�ارى  الك�ریم  االدالء  برای�ھ اسئلة  عدید
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 .دون  تعصب  او  محاباه

  

حیث  جمع  المخرج  الكثیر من  االفكار  والمواضیع  السیاسیة واالجتماعیة  "  حین میسرة "  لنتاول  فیلم

ھنا  اعادة  حكي   قصة  الفیلم  و الذي  تدور  معظ�م    و عدد من  المشاھد ذات  ایحاأت  جنسیة ، ال  نرید

مشاھده   في  منطقة  عشوائیة یسكنھا  اكثر  من  نصف  ملیون  شخص في  حالة  مزریة  یعیشون  على  

ھ��امش  الحی��اة   ف��ي  عش��ش تع��ج بمش��اكل  اجتماعی��ة و اقتص��ادیة  یحكمھ��ا  الفق��ر  والحاج��ة  ، تظھ��ر 

ة  في ھذا المحیط  الض�یق یح�اول  المخ�رج  اظھ�ار  االف�رازات الناتج�ة  الشخصیات  مضغوطة  ومسجون

من  ھذه  العوامل و معظمھا  عنف وضیاع  و حت�ى  ف�ي بع�ض  اللحظ�ات  الس�عیدة  مث�ل  ی�وم  العی�د  او  

 . الفرح   یاتي  شيء  ما  لینغص  حیاة  ھوالء  ویعیدھم  لدائرة  االلم  والفوضاء

م  م��ا ت��زال  تحل��م  وتتمس��ك  ب��الحلم  الخ��ر  لحظ��ة  مث��ل  ام  رض��ا  الت��ي  تحل��م  بع��ض  الشخص��یات  ب��الفیل

بعودة  ابنھا  الذي  ذھب  للعراق  وال تتنازل  عن  ھذا  الحلم  الى  نھایة  الفیلم،  ھن�اك  شخص�یات  تحل�م  

ی�درك  بان�ھ حل�م  لكنھا  تتنازل  عن حلمھا  مثل   فتح�ي  ال�ذي  یحل�م   ب�ان  یك�ون  ل�ھ  ول�د ولك�ن  اخی�را  

سخیف  باعتبار  ان  ھذا  الولد  سیاتي  لعالم  كئیب وفوضوي  وس�یدخل  ال�دنیاء ویخ�رج  منھ�ا  دون  ان  

یحس  بھ  احد وقد  یفھم  البعض  انھا  نظرة  تشائمیة لمستقبل   مجھول  حیث  ان  التغییر  لالحسن  حلم  

 .بعید  المنال

 خرج  االمساك  بھا  ھيستھ  خیوط  بالفیلم   حاول  الم 

 * متناقضاتھا  واحالمھا وھمومھابیت  حشیشة  والحارة  العشوئیة بكل  صخبھا و  

ناھ�د   الفت�اة  الجمیل�ة  الت�ي  ت�اتي  م�ن  الری�ف  وت�رتبط  بعالق�ة  جنس�یة  م�ع  حشیش�ھ  وتحب�ل  من�ھ   *

بن  الى  حین  میسرة  وبعد  ان  تلد  ویطلب  منھا  اسقاطة  ترفض وال یعدھا  بالزواج  او  االعتراف  باال

الطف��ل  تص��تدم ب��زوج  امھ��ا  ال��ذي  یری��د   جس��دھا ث��م   ترم��ي  بالطف��ل  و  اخی��را  تص��بح  جس��د  مثی��ر  

 لالخرین وتتحول  الى  راقصة و عاھرة

الطفل  ابن  ناھد و حشیشة  یكون  مص�یره  الش�ارع  لیتع�رف  عل�ى  مجموع�ة  م�ن  المتش�ردین وھ�و   *

 اشبھ  بظل  للعشوائیات  والظروف  االقتصادیة  حیث  العنف و  العھر و  الفساد  االخالقيمحیط  

 النظام  او  السلطة  والذي  یفتقد  لرؤیة  واضحة  و  یتخبط  في  التعامل  مع  ھذه   الفئات *

المادی��ة   االرھ��اب  وال��ذي  یتخ��ذ  م��ن  ھ��ذه  العش��وئیات  وك��ر  لتنفی��ذ  جرائم��ھ واس��تغالل   الحاج��ة  *

 والضیاع



 

65 

 

لغارقة  في  الملذات  الدنیویة الطبقة  الغنیة  والمستغلة  ایضا  لھذه  الفئات الشباع  رغباتھا  الجنسیة وا *

 لكن  ظھرت  بالفیلم  كعنصر  ثانوي  ھامشي و سطحيوھي  عنصر مھم  

قولھا  او  الكشف  عنھا  بالنسبة    سنتناول  ھذه  الخیوط  لعلنا  نصل  الى  الحقائق  التي  كان  الفیلم  یرید

 للمحور  او  الخیط  االول  الحارة  العشوئیة   نجد ان

ج��ة  یتح��ول  ال��بعض ال��ى  مج��رمین  وباع��ة  بس��بب  الفق��ر  و الحاالك��ل  ی��ركض  وراء  لقم��ة  الع��یش و 

محاول�ة  تص�بح  الرذیل�ة  س�مة  م�ن  س�مات  المجتم�ع  و االدم�ان  عل�ى  الحش�یش    حشیش  و مخ�درات  

بامان  علیھ  ان یكون  مجرم  وسفاح  او    كي  یعیش  المرءللھروب  من ھذا  العالم الضیق  والمرعب  و

لم یقدم  الفیلم  شخصیة  معتدل�ة  او  ایجابی�ة  حت�ى  ذل�ك  المغن�ي  الش�عبي   ال�ذي  یغن�ي   مخبر  للبولیس، 

ی��اتي   ف��ي  ل��ھ  وال  بی��ت  ل��ھ و ال  عائل��ة   ھ��و  ش��خص  مجھ��ول  ال  اص��ل  احیان��ا  ع��ن  الحل��م  و االم��ل 

لحظ��ات  لیحم��ل  لن��ا  بع��ض  االم��ل  و  الف��رح  ث��م  یغی��ب ، ك��ان  م��ن  الممك��ن  توظی��ف  ھ��ذه  الشخص��یة  

 .كرمز  و  استعارة  و كان  من الممكن  ان  تقوي  الفیلم  اكثر  لكنھا  ظھرت  بشكل  ضعیف  و  ھامشي

 نتیج�ة  طبیعی�ة  لقس�وة المح�یط    لنفسي   للشخص�یات  بش�كل  ع�ام  ھ�واالضطراب  االشعور  بالخوف  و 

غیر  اخالقیة ، مثال   فتح�ي   ی�تھم  زوجت�ھ  بالزن�اء  ان  بعض  الشخصیات  میكافیلیة و لكننا نجد  ایضا  

 یتزوجھ��ا  و ن��رى  دائم��ا  الس��كینة  او  المط��وى  بی��ده خ��ر  لیس��تحوذ  عل��ى  فت��اة  اخ��رى  وم��ع  ش��خص  ا

یتح��دث  ع��ن  الف��یلم  یوج��ھ  خط��اب  اجتم��اعي  و عاط��ل  و ف��ي  نھای��ة ت��زاز االخ��رین  و ھ��و كس��ول  والب

م��ن  شخص��یة  س��لبیة  ل��م   خطابی��ة  ولة  ھن��ا  ج��اءت  بص��ورة  مباش��رة  والتھم��یش  لھ��ذه  الفئ��ة و  الرس��ا

و شخص�یة  االم  ام  مغل�وب  عل�ى  امرھ�ا  او  ع�اھرة  ھذا  المجتمع  مقھ�ورة و نجد  المراة  في  تتغییر، 

رضا   ھي  الشخصیة  الوحیدة  الت�ي  نلم�س  فیھ�ا  جوان�ب  انس�انیة  رغ�م  عص�بیتھا و  بذائ�ة  كالمھ�ا و 

االبن الذي  في  بطنھ�ا  سببا  في  ضیاع  ھذه  المراة  ولكنھا  ھي  من  یطرد   ناھد  عشیقة  ابنھا و تكون 

 .ابنھناھد  و ن  ابنھا  ان  یبحث  عن ثم  اخیرا   تطلب  م

ھ�ي  داخ�ل  المك�ان  حرك�ة  الك�امیرا  وذكی�ا  ف�ي  خل�ق  ك�ادرات  جی�دة و ك�ان  اس�لوبھحاول  المخ�رج  و 

ذل�ك  لخل�ق  االحس�اس  بقس�وة  المك�ان،  ما یدور  بالخارج  عب�ر  النواف�ذ  او  االب�واب  المغلق  لتصویر  

ة حرك��ة  ط  م��ا ی�دور  بالخ��ارج  عب��ر  حرك��التق��اھ��ي  ایض��ا  وھ�ي  تح��اول  التح��رر وفالك�امیرا  مس��جونة 

تنظر  الیھم  من  كل  الزوای�ا  الشخصیات  في  بعض  االحیان  و  ھي  تتحرك  مع بانوراما  او  ترافلینج 

لك��ن ھ��ذا    وتح��اول  االحس��اس  بالمك��ان،  تص��ورھم  م��ن  الخ��ارج  عن��دما  یكون��ون  بال��داخل  و  العك��س 

لكثی�ر  م�ن  الجمالی�ات  تاكی�ده  لك�ان  اض�اف  ااكثر ولو تم التركی�ز  علی�ھ  و لم  یتم  التركیز  علیھ االمر  

یش�ة  ظھ�روا  بش�كل  ھامش�ي  اھملت  بعض  العناصر  مثال  االطفال  الموجودین  ف�ي  بی�ت  حش للفیلم ، 



 

66 

 

ص�ور  ل�م  تطة واحدة كبی�رة  لوج�ھ  اي  طف�ل ولم  تاخذ  الكامیرا  قمن  دیكور  مھمل و  كانھم  جزءجدا  

 . اي  فعل  مؤثر  لھم

ب�ین   الرذیل�ة و    الحواري    تربط  دوم�ام  التي  تتناول  العشوئیات  ومن  المالحظ في  الكثیر من  االفال

ذلك  االحیان  اي  شخصیة  ایجابیة  و تقدم  صورة  لكل  ما  ھو  سلبي و ال نجد  في  بعض العشوئیات  و

قدم لنا   الحواري  و  االماكن  الفقیرة  محافظ�ة عل�ى  االخ�الق  و  الق�یم  عكس   التلفزیون  تقریبا  الذي  ی

و  العادات ، لكننا  ھنا  مثال   في  ھذه  المكان  العشوائي  ال  توج�د ق�یم  او  ع�ادات  معین�ة  ذات  اص�ول  

ت  الن�اس  او  امتداد   ك�ون  ھ�ذه  العش�وئیات  ھ�ي  طارئ�ة  و افرزتھ�ا   اوض�اع   اقتص�ادیة ص�عبة  جعل�

تغوص  في  عالم  اخر كل�ھ  عن�ف  للسكن  بالقبور   و العشوئیات  وتنسى  العادات والتقالید الجیدة وتتجھ  

و احیان���ا  یظھ���ر  م���ادي  وكس���ول  و انح���الل  و ھ���و ف���ي  االف���الم  الس���ینمائیة  مجتم���ع  غی���ر  متماس���ك  

ویر  لیس  التط�ھو  االجتثاث  والتدمیر  و  ا  یكون  الحلكثیرا  م ومیكافیلي و وكر  لالرھاب والجریمة ، 

النبش  بكل  الس�لبیات  نظر  باشمئزاز  لھذه  الفئات  وتحقیر وبعض  االفالم  تاو  تحسین  اوضاع  ھوالء 

 .البائس ئولیة كاملة  عن  واقعھم تحملھم مساتھم  كبشر  وو ال تظھر  معان

 

على  الجسد  االنساني   للرج�ل   و  االشتغال أي  مشھد  جنسي  أظھار  إجد  من العیب  أنا  شخصیا  ال  أ

ط�ار  إو  خ�ارج  أن  العالق�ة  الجنس�یة  ش�رعیة  أبغ�ض  النظ�ر  ع�ن  ھمیتھ  كاستعارة ة نظرا  ألأالمرو  أ

عنص�ر  دین��امیكي   م��ن نس��ان  و لفھ��م  اإل  عنص��ر  ھ�ام نس��اني وإن  الج��نس موض�وع  أعتب��ار ال�زواج با

ز س�واء  ك�ان  م�ر  مق�زالح�دث  الجنس�ي  ل�یس  ا عوالم میتافیزیقیة و اس�طوریة ،  الممكن استغاللھ  لخلق 
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ف�ي  العدی�د   و  بین  رجل ورجل  او  ب�ین  ام�رأة وام�رأة باعتب�اره عنص�ر  انس�اني ، أ بین  رجل و امرأة 

او  الل��واط  بان��ھ ش��ذوذ  مق��زز و محص��ور  ف��ي  الفئ��ة  اق  م��ن  االف��الم   العربی��ة  ی��تم  تق��دیم  مش��ھد  الس��ح

دخیل  ناتج  عن  التاثر  بالثقافة  الغربیة  و لیس  اح�دى  طب�ائع  االنس�ان  الغریزی�ة   و الغنیة والمترفة  و

 .احدى  الطبائع  الموجودة  في  الطبیعة  بشكل  عام، و  ھذا  موضوع   شائك  و مھم  

ھ��ي تتن��اول  خائف��ة و مرتبك��ة وقض��یة المثلی��ة  الجنس��یة قلیل��ة و  ص��ریة  الت��ي تتن��اولم��اتزال  االف��الم  الم 

عم��ارة  " القض��یة  م��ن  منظ��ور دین��ي  او  تجام��ل الحرك��ات  الدینی��ة بنھای��ات  و م��واعظ م��ثال  ف��ي  ف��یلم  

لم " سرةحین  می"الصحفي تكون  نھایتھ  ماساویة  بسبب  ھویتھ  الجنسیة و خالد یوسف  في   " یعقوبیان 

 .یتعمق  كثیرا رغم وجود  مشھد  السحاق

  تصبح  بینھم  عالق�ة  جنس�یةضائعة و غریقة ینقذھا حشیشة و سمیة  الخشاب  اي  نادیة  في  الفیلم تكون 

وه  ھنا ھ�م  اجتم�اعي و االبتكون نتیجتھا  ان  تحمل نادیة  لكن  حشیشة یرفض  المسئولیة ولیس  المتعة، 

مؤقتھ،  یتخلى حشیش�ة  ع�ن  ناھ�د وھ�ي تتخل�ى  ع�ن  ول�دھا ث�م  تھ�رب ن  مجرد لذه الحب  كااقتصادي و

تاخ�ذھا  معھ�ا  ھوانیة  من�ذ  اللحظ�ة االول�ى  اخرى  غادة  عبدالرزاق  التي  تنظر  لھ�ا  بش�  بامرأةتلتقي  و

ار  ث�م  تنقض�ھا  تق�رر  االنتح�متع  بجسدھا ، لكن  ناھد  ت�رفض وللبیت  و تقدم  لھا الراحة  مقابل  ان  تست

ی��اتي  االبن��اء  فتھ��رب  خ��وف  اتھامھ��ا   ھ��ا  فت��رة  ال��ى ان تم��وت  العج��وز وام��راة  عج��وز و تع��یش  مع

تقض��ي  عن��دھا  زم��ن  مع��ین ، ال نع��رف  ھ��ل  المك��ان  االول  اي  ال��ى  الس��حاقیة و  بالس��رقة  لتع��ود  ال��ى 

لل��دعارة ث��م  ت��رتبط  البی��ت  المخص��ص  رج��وع  ناھ��د  ھ��و  استس��الم كونھ��ا  تع��رف  الش��رط للبق��اء  ب��ذلك 

تتعرض  لالغتص�اب  م�ن  مجموع�ة  ثم  تعمل  في  حانة  ثم تعود و  تتخلص  منھ باعجوبةبشاب  غني  و

 . من  الشباب االغنیاء  ثم اخیرا تتحول  الى  عاھرة

ف�ي  شخص�یة ناھ�د فھ�ذا  الخ�یط  والمح�ور   نحن  ال  نبحث  عن الخیط  الس�ردي  خ�الل  ھ�ذه  التح�والت 

ھي شخصیة ك�ان  م�ن  الممك�ن التوغ�ل  ف�ي  عالمھ�ا  ال�داخلي اكث�ر، ح�اول   المخ�رج  الثاني  في  الفیلم و

ضرب مدین�ة  بغ�داد  ف�ي  مش�ھد  تقال  الى  لقطات  لصور  الحرب وربط  الخاص  بالعام  من  خالل  االن

مستھلك  باشرة  اضعفتھ كونھ  مفھوم جدا ولعل  المكان  مباشر  جدا  و الرمز  ھنا اغتصاب  ناھد و لكن  

 .مثل  ھذا  االسلوب

ان یك�ون ھن�اك  عالق�ة  اي  عالق�ة  ح�ب  او  عالق��ة  جنس�یة بغ�ض  النظ�ر  ع�ن الحال�ة  االجتماعی��ة  او   

ھن��اك  ذا  الموض��وع وة  الت��ي  تطرق��ت  لھ��كثی��رة  ھ��ي  االف��الم  العالمی��قتص��ادیة  فھ��ذه  حال��ة  انس��انیة واال

انساني  شجاع ، لكن  اغلب  االف�الم  المص�ریة اتخذت�ھ تطرقت  للموضوع  باسلوب  فني و  افالم  تونسیة

رام���ي  "حص���ره  ف���ي  فئ���ة االغنی���اء  او المت���اثرین  ب���الغرب كم���ا  ن���رى  ف���ي  ف���یلم  كوس���یلة دعائی���ة و
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ف�ي  ف�یلم  باب  ص�ایع و ع�دیمي  الشخص�یة وش� فالشاب  المثلي  او  المجموعة  المثلیة  ھم "  االعتصامي

ظل�ت  مج�رد ظ�ل او  حقة والمساالمرأة لم  نتعرف  بشكل جید  على  الطرف  الثاني  اي  "  حین  میسرة"

ي  ت�م  ربطھ��ا  بانھ�ا ت��دیر  بی�ت  لل��دعارة اي  ان  الشخص�یة  المثلی��ة  ف��مرحل�ة  انتقالی��ة  لشخص�یة  ناھ��د و

 .ساذجمنحطة ویتم  عرضھا  بشكل  سطحي والسینما  المصریة  ھي سافلة و

كان�ت  ال�رقص  ف�ي  الكباری�ة و في  تعامل  المخرج مع  جسد  ناھد  اتخذ  االسلوب  المتعارف  علیھ  ھ�و 

لدى  المخرج   فرص  عدیدة لالشتغال  على  جسد  ناھد  بشكل  فني  خصوصا  ان سمیة الخشاب  تتمتع  

 . ريبمؤھالت  جمالیة و جسد  معبر و مغ

ف�ي   ق�ط  باظھ�اره  عاری�ا بش�كل  كام�ل وعرض�ة  بش�كل  مباش�ر، التعامل  مع  الجسد  االنث�وي   ل�یس  ف

العدید  من  االفالم  العالمیة  نجد  ھناك  نزع�ة تش�كیلیة و ش�عریة  للتعام�ل  م�ع  الجس�د  االنس�اني  بش�كل  

ح�رك و ھ�ذا  نج�ده  واض�حا  ف�ي  اف�الم  عام كونھ  مدخل  للروح و التعمق  بالداخل و لیس  مج�رد اداة  تت

ل�ى  الفت�اة  ف�ي  الحم�ام ذل�ك  الرقی�ب  الش�رطي یتلص�ص ع"  ھي فوض�ى"یوسف  شاھین  مثال  في  فیلم 

ث�م  اخی�را  یق�دم  عل�ى یسرق  احدى  صورھا لیصنع صورة  كبی�رة  عاری�ة  یتل�ذذ بمش�اھدتھا  ویعشقھا و

عارة للنظ�ام  السیاس�ي  الس�لطوي ال�ذي  ینتھ�ك جمی�ع  ھذا الش�خص  ك�ان  اس�تاغتصابھا وھتك عرضھا  و

ح��اول  خال��د یوس��ف  االقت��راب  م��ن  ھ��ذا  بق والحق��وق  الشخص��یة و المدنی��ة للف��رد كون��ھ  مص��اب  بالش��

 . االسلوب خالل  مشھد  اغتصاب  ناھد من  مجموعة من  الشباب االغنیاء

ف�یلم  باح�داث  ثانوی�ة و حش�و  البشكل ع�ام وھناك  فراغ  في  شخصیة  ناھد والشخصیات  النسائیة   لكن 

 لكن  ذلك  اضاع  علیھ الكثی�ر  اجواء  ملحمیة ذلك من  اجل  خلق  عراكات ولقطات  ارشیفیة  لحروب  و

لنس��ائیة الت��ي  ظھ��رت  كظ��ل  بعی��د خاص��ة  للشخص��یات  ام��ن الجوان��ب  المھم��ة  الداخلی��ة والروحی��ة  و

قد یكون  تبریر  ذلك  بانھ  یكش�ف ع�ن  حال�ة  اجتماعی�ة واقعی�ة غیر  متكامل فقدت  الدھشة،  ومشوش  و

في  عالمنا  العربي  مجرد ظل او متاع لكننا  عندما  نتامل  مثال  افالم  شاھین  سنجد  ان    المرأةباعتبار  

او  الظھ�ور ص�غیرا  عل�ى  مھم�ا  ك�ان  ال�دور  و  كبی�رة   ھ�ي دالل�ة  او  رم�ز  واي   شخصیة  صغیرة  ا

یرة ومتعبة و حیث  تناول  فئة  تعیش  على  ھامش  المجتمع فق" باب  لحدید"لنشاھد مثال  فیلمھ  شاشة وال

 . اعطى  لكل  شخصیة كیانھا  الروحي و  الداخلي  لتظل  حیة  في وجدانناحالمھ و

االم  الس�كیر امور  عدیدة مكررة  في  الكثیر من  االفالم  المصریة  مث�ل  زوج  " حین  میسرة"في  فیلم  

و الذي  یطمع  ف�ي  جس�د  ابن�ة  زوجت�ھ  و  االم  الت�ي  تغ�ار  م�ن  جم�ال  ابنتھ�ا و ھ�ي  اي  االم  م�اتزال  

لدیھا  الرغبة  الجنسیة  لكن  ال�زوج  ع�ازف  عنھ�ا فیك�ون  انتق�ام  االم  بط�رد  ابنتھ�ا للحف�اظ  عل�ى ل�ذتھا 

تصفھ  بانھ  كان قویا جنسیا  وتسخر    ھا  االول  الذيتتاسف  على زوجامرأة وفھي  تشعر  انھا  مازالت  



 

69 

 

داث  عدی�دة  تق�ول  لھ�ا   ان  الع�ادة  انقطع�ت  منھ�ا  من�ذ  اكث�ر  م�ن  عش�ر س�نوات، اح�البنت  م�ن  امھ�ا و

عض  الح�وارات  فاحش�ة او  االیحاء وكانت  بعرضت  بشكل  مباشر وبعض  الحوارات  افتقدت للعمق  و

الحب�اط تفوح  منھا  رائح�ة  ا لوضعیة  االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة  المزریة انعكاس  ل  ھيسوقیة و

 تسیر  بنصف  عقل  او ھي شبھ میتھ بفعل  قسوةو العجز  بعض  الشخصیات  تھذي و

 .سرابع  الذي  استطاع  تدمیر  الحلم وتحویلھ  الى  وھم والواق

فتحول  حشیش�ة م�ن  .المقصود  بھا  اعطاء  بعد  ملحمي التحوالت  الدرامیة   في  شخصیة حشیشة  كان  

ص�ریة  انسان  عادي  الى   سلطة  محلیة اشبھ  بالتحوالت  التي  كنا  شاھدناھا  ف�ي ع�دد  م�ن  االف�الم  الم

ھناك  مراحل  عدی�دة  ھام�ة  ك�ان  یمك�ن  االس�تفادة  منھ�ا  مث�ل  فت�رة  الس�جن   تحول  المظلوم  الى  فتوة 

 .ھا  حشیشة و لكن  المخرج  لم  یسلط  الضوء  على  ھذه  المرحلةالتي  عاش

مازالت  خطوات  السینما  العربیة متواضعة  في  التحرر من  التابوھ�ات  الدینی�ة و السیاس�یة مث�ل  نظ�رة  

 االزدراء  و

العدی�د  م�ن    التحقیر  للھویة  الجنسیة و الحدیث  ع�ن  تنوعاتھ�ا  رغ�م  انن�ا  نش�ھد  ف�ي  االدب  الروائ�ي  

االقالم  الشجاعة  ف�ي  كس�ر ھ�ذه  التابوھ�ات  اال  ان  االنت�اج  الس�ینمائي  محك�وم  بط�رق  غی�ر  مباش�رة  

خطورتھ�ا ف�ي  قرائ�ة لطویة ونظرا  الھمی�ة  الس�ینما وبایدي  خفیة  تدیر  عجلتھا وفق مصالح  سیاسیة  س

 ث�رة  ام�ام  اعم�ال  ناض�جة  فكری�ا االحی�ان  كع ھمومھ  یقف  الرقیب ف�ي  الكثی�ر  م�ن و مشاكل  المجتمع 

استسھال  اخل  الحقل  السینمائي  العربي ولكن  لیس  ھذا  العیب  و  العثرة  الوحیدة  ھناك  ایضا  خلل  بد

بیری��ة  ایحائی��ة ذات  عم��ق  فك��ري وفلس��في للعم��ل  الس��ینمائي و ع��دم  ام��تالك  ابع��ض  لغ��ة  س��ینمائیة  تع

عل�ى  تج�ارب  االخ�رین  س�د  ھ�ذه  الثغ�رة ب�االطالع  جة  الى  مراجعة  ھذه  النقط�ة  ولعلنا  بحا وانساني 

 .االساس  االكادیميو

نحن  ھنا  لسنا  بصدد   الدعایة  الي   فكرة  او  الوقوف ضدھا نحن  نرى  ان  السینما  یج�ب  ان  تك�ون  

بغض  النظر  عن  دینھ او  اص�لھ  او  ھویت�ھ  انسانیة  في  المقام  االول تتناول  االنسان  دون  التفریق  و 

 .الجنسیة

المخرج السینمائي المصري األكثر إثارة خالد یوسف والذي ل�م یس�لم م�ن النق�د والتش�ھیر باعتب�اره مروج�اً 

حیث أثار مشھد السحاق اعتراضات واحتجاجات من " حین میسرة "للفاحشة والفساد وخصوصاً في فیلمھ 

نظر المخرج أن الفنان والسینمائي علیھ أن یتوغ�ل ف�ي عم�ق الواق�ع االجتم�اعي جھات عدیدة، ومن وجھة 

وإظھار مشھد جنسي ف�احش أوعنی�ف ھ�و ج�زء م�ن قراءت�ھ للواق�ع وخصوص�اً مجتم�ع العش�وائیات الفقی�ر 

 .والبائس
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وھ�ي للفن�ان خال�د یوس�ف نتن�اول المح�اور الثالث�ة الباقی�ة " ح�ین میس�رة"نود أن نخ�تم ھ�ذا المل�ف م�ع ف�یلم 

یوسف شاھین مس�الة مقارع�ة السلطة، واالرھاب، والطبقة البرجوازیة، وقد ورث خالد یوسف عن استاذه 

لكنھ ب�الطبع أق�ل ش�جاعة م�ن اس�تاذه، ك�ون العم�الق یوس�ف ش�اھین ك�ان ال ینق�ل الواق�ع ب�ل یع�ري السلطة 

أفالم�ھ مداھن�ة أو  السلطة ویفضحھا بشكل فني مدھش ولم یكن یخاف سلطة الرقیب وجبروتھ وال نج�د ف�ي

نفاقاً اوتصالحاً بل كان كل فیلم بمثابة ضربة قویة لفضح دیكتاتوریة وعنف ھ�ذه الس�لطة وخوائھ�ا الفك�ري 

والروحي والإلنساني في التعامل مع الناس باعتبارھم عبیداً ولیسوا شعباً من حقھ أن یعیش كبقیة الش�عوب 

 .الحرة

شیشة وغیره لیكون جاسوساً وتعطی�ھ بع�ض الس�لطات لیص�بح تستغل ح"حین میسرة "السلطة ھنا في فیلم 

فتوة الحي بشرط ان یظل عینھا وخصوصاً على الفئة االرھابی�ة والت�ي أص�بحت تمث�ل خط�راً حقیقی�اً عل�ى 

االستقرار السیاس�ي وتوج�ھ ض�ربات موجع�ة اقتص�ادیة وھ�ي اي ھ�ذه الفئ�ات االرھابی�ة تأخ�ذ م�ن األحی�اء 

مناً كي تختفي في شكل خالیا وھ�ي مدعوم�ة م�ن جھ�ات غربی�ة ول�م یوض�ح الف�یلم الفقیرة العشوائیة مالذاً آ

یظھ��ر ف��ي ھ��ذا الف��یلم أن الس��لطة أي .. اھ��داف ھ��ذه الفئ��ات بالض��بط وم��ا ھ��ي مطالبھ��ا وج��ذورھا وافكارھ��ا

الشرطة غیر قادرة على فھم ھذا المجتمع والتعامل معھ وتفتقد لرؤیة واض�حة علمی�ة ومدروس�ة المھ�م ھ�و 

التعالیم التي تأتي من السلطات العلیا والحصول على مكاسب وترقیات ھناك خلل ل�دى الس�لطة وع�دم تنفیذ 

فھم واضح للمجتمع العشوائي ف�القوة وح�دھا ال یمك�ن أن تمن�ع الج�رائم دون ع�الج ن�اجع لمش�اكل االنس�ان 

ش�عور ب�الوجود وجم�ال واحتیاجاتھ الضروریة مثل الصحة والتعلیم والثقافة والعمل والشعور باألم�ان أو ال

الحی��اة، واالج��رام یج��د م��الذاً جی��داً ف��ي اوس��اط المجتمع��ات الفقی��رة والجاھل��ة وغی��ر المثقف��ة وتتح��ول ھ��ذه 

المجتمع��ات ال��ى أرض��یة خص��بة لالرھ��اب والجریم��ة وھ��ذا ن��اقوس الخط��ر ال��ذي یھ��دد معظ��م مجتمعاتن��ا 
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وبھم ف�ي دائ�رة الفق�ر والجھ�ل والم�رض العربیة، فالحكام یستأثرون بالمال والثروة والخیرات ویدعون ش�ع

مما ینتج عنھ ش�عور بالض�یاع والع�ودة للعص�ر الھمج�ي حی�ث الق�وة ھ�ي المعی�ار وینت�زع حشیش�ة الس�لطة 

المحلیة داخل ھذا المجتمع العشوائي بالقوة باحراق تاجر الحش�یش واعوان�ھ وكم�ا س�بق وقلن�ا خال�د یوس�ف 

أي بطل لكننا لم نفھ�م ھ�ذا البط�ل جی�داً ول�م نتعم�ق ال�ى من خالل ھذا العنصر حاول خلق شخصیة ملحمیة 

الفئ�ة االرھابی�ة ف�ي ھ�ذا الف�یلم ظھ�رت .. دواخلھ وظل ھناك فراغ في ھذه الشخصیة وخلل الى نھای�ة الف�یلم

مختفیة ومتاوریة عن االنظار وتتخذ من مجتمع العشوائیات مجرد ستار بشري وھ�ي ال تت�دخل ف�ي الحی�اة 

یكون صحیحاً كون الجھات الدینیة المتطرفة والردیكالیة دائما تفضل المجتمعات الفقیرة العامة، وھذا قد ال 

نج�د  یح�دث ف�ي م�دن كثی�رة ،  وتحاول السیطرة علیھا وفرض قوانینھ�ا وھ�ي تس�تغل الفق�ر والحاج�ة وھ�ذا

بع��ض الجھ��ات الدینی��ة تق��وم بتاس��یس جمعی��ات ومعاھ��د دینی��ة لنش��ر فكرھ��ا ومس��خ المجتم��ع بنش��ر العن��ف 

والفوض��اء والقس��وة والتركی��ز عل��ى الش��باب وتح��ویلھم ال��ى حیون��ات مفترس��ة ال انس��انیة والت��رویج للجھ��اد 

والخالفة االسالمیة وقتل أعداء اإلسالم، أي أن شخص�اً یخ�الفھم ب�الفكر یص�بح ع�دواً � ، وھ�م ل�یس ل�دیھم 

 .ياستعداد للفھم والحوار بل للقتل والتدمیر لكل ما ھو حضاري وانساني وروح

إن ھذه الفئة تھدد مجتمعاتنا واالنسانیة بشكل عام كونھم اعداء للحیاة والتح�رر والثقاف�ة والف�ن واالس�تقرار 

وھي تجد مرتعاً خصباً بسبب االنظمة الدیكتاتوریة وغیاب الدیمقراطی�ة والتنمی�ة والح�ل الوحی�د ھ�و مزی�د 

ل اسئصال ھذه الفئة والقوة وحدھا قد ال تنفع، من الحریات والتنمیة وتشجیع الثقافة والفنون والتعلیم من أج

ومص��یبتنا ف��ي الع��الم العرب��ي انن��ا ال نفك��ر بعقلی��ة علمی��ة لح��ل مش��اكلنا ونع��یش تح��ت وط��أة أنظم��ة مس��تبدة 

الطبق��ة البرجوازی��ة ھ��ي االخ��رى تج��د ف��ي ھ��ذه المجتمع��ات الفقی��رة والعش��وائیة .. ومتھالك��ة یس��ودھا الفس��اد

ھ��د دالل��ة واض��حة ومش��ھد االغتص��اب یح��اول اظھ��ار م��دى قس��وة وعن��ف مج��رد مص��در لل��ذة الجنس��یة، ونا

وھ�ذه .الطبقة البرجوازیة واستغاللھا، فناھد مجرد جسد ینھشھ ھ�ؤالء وال یفك�رون ف�ي مش�اعرھا كإنس�انة 

الطبقة أیضاً ضائعة وخاویة روحیاً ولیس ل�دیھا أدن�ى مس�ئولیة وك�ل م�ا یھمھ�ا الل�ذة الشخص�یة وھ�ي نت�اج 

سف في مجتمعاتنا العربیة اصبحت ھي الش�ریك االول ف�ي الس�لطة أي انض�م الفس�اد للفس�اد فساد عام، ولال

لتشكیل لوحة ال مكان فیھا للروح ، ال مكان فیھا للفقراء، ال مك�ان فیھ�ا للحری�ة االجتماعی�ة ، وھ�ذه الطبق�ة 

وح وھ�ي مدعوم�ة المترفة لیس لدیھا اخالق أو قیم أو دین وھي مستعدة النتھاك كل الحرمات وت�دنیس ال�ر

بالمال والسلطة وقد ظھرت الطبقة البرجوازیة بشكل بسیط في ھذا الفیلم لكنھ�ا موج�ودة م�ن خ�الل مش�اھد 

خالد یوسف یرى أن الخط�ر ال�ذي یھ�دد .. أخرى في الحارة الشعبیة وھي سبب كل البالء والبؤس اإلنساني

 وسطة الى قاع الفقر ، وھذا یسبب خلالً استقرار المجتمع المصري والعربي ھو ذوبان وسقوط الطبقة المت

اجتماعیاً وسیاسیاً فكریاً، ولكل مجتمع أوطبقة سلبیاتھا واظھار سلبیات المجتمع لیس عیباً ونحن نؤی�د ھ�ذه 

النقطة وال نرى من العیب اظھار مشھد جنسي فاحش أوعنف مقزز كوننا بحاجة الى نوع من الصدمة كي 
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واقع عل�ى حقیقت�ھ وال نكتف�ي بم�ا تنش�ره الص�حف الرس�میة م�ن إنج�ازات یستیقظ االحساس فینا ونش�عر ب�ال

وھمیة لمشاریع التنمیة والتحدیث، فالخراب یعم ویسیطر ویقتل فینا اشیاء كثیرة وأھمھ�ا أدمیتن�ا وإنس�انیتنا 

ولواستمر الحال فسوف نصبح مجتمعات وحشیة وخارجھ عن إطار الحض�ارة ولالس�ف ال توج�د مش�اریع 

في عالمنا العربي والتفاؤل بالتغییر أص�بح مج�رد وھ�م أو حل�م س�اذج ولك�ن الفن�ان علی�ھ اال  قویة حضاریة

 . یستسلم ویعرض أفكاره ورؤیتھ بشكل صادق ومعبر وفني أیضاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 و مباشرة  في العرض.. افكار مھمة" كباریھ"فیلم
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نقاد  كونھ  لم  یعتم�د عل�ى  بطول�ة  نج�م  تظ�ل    فیلم  كباریھ للمخرج  سامح  عبد العزیز  وجد  اشادة  من

الكامیرا و  الشخصیات  اسیرة  لھ و یظل كل حدث  مرتبط  بھ  واحتوى  على  عدد من  االفك�ار  المھم�ة  

مثل  ازدواجیة  الشخصیة  لیس  المصریة  بل  العربیة والمسلمة  بشكل عام  وسبق وان  لمسنا  مثل  ھذا  

فالم  المصریة  التي  یعرض  بعضھا  تجار المخ�درات  او الحش�یش  ان�اس  ابن�اء  بل�د  في العدید   من  اال

ارض  " وف��یلم " الع��ار" یعطف��ون  عل��ى  الفقی��ر ویس��اعدون  المحت��اج  ھ��م شخص��یات  متدین��ة  مث��ل  ف��یلم 

ب��ین  وغیرھ��ا كثی��ر  كم��ا  یص��ف   بع��ض  النق��اد  ت��م  تنفی��ذ  العم��ل  باس��لوب  جی��د  ھ��ذا  ال��ربط  " الخ��وف

الداخلي والخارجي  اي  الكباریة  والشخصیات  التي  تعمل  في الكباریة  ومحیطھا الخارجي  االجتماعي 

واغلبھا  من  الفئات االجتماعیة  البسیطة  التي  تع�یش  ف�ي ح�ارات  ولك�ل  شخص�یة  ظ�روف  اجتماعی�ة  

 .معینة  لكن  اغلبھا  اقتصادیة  بحتھ

وع  مھ�م  ج�دا  وال ب�د   ان  تخ�وض  فی�ھ  الس�ینما  العربی�ة  بطریق�ة موضوع  االرھاب  والعنف  موض� 

جریئ��ة ومتعمق��ة والبح��ث  ع��ن ج��ذور  المش��كلة وتق��دیم  االرھ��ابي  او الش��خص  المغ��رر  ب��ھ م��ن  قب��ل  

االرھاب بطریقة  اكثر  عمقا  والتوغل بداخل  ھذه الشخصیة  وما یساورھا م�ن ش�ك  وایم�ان و لك�ن  ف�ي 

فالم  العربیة  المباشرة  بالطرح والسطحیة  تقتل و تھ�بط  بالعم�ل الفن�ي  وتفق�ده الكثی�ر  م�ن الكثیر  من اال

الجمالیات  و ذلك بالركض  دوما وراء  الحكایة  والس�رد القصص�ي المم�ل  والمبالغ�ة ب�العرض  لتفاص�یل  

وات   بشكل  بصري  یمكن تمریرھا بطرق غیر مباشرة  باالعتماد على  الرمز واالستعارة  واستخدام االد

ایحائي واعطاء  المتفرج  فرصة  من  التفكیر والتامل  بالصورة و اثارة  نوع  من  الجدل  غیر  المباش�ر 

 . واعطاء  المكان قوة  تعبیریة  و دالالت فكریة و روحیة تساھم  بشكل  ایجابي  في العمل  الفني
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تمیزا  بالربط  بین المكان ال�داخلي  اي  الكباری�ھ كان  لدى  المخرج فرصة  كبیرة  للخروج  بعمل اكثر   

ھ��ذا  الع��الم  الص��اخب المتن��اقض و ب��ین االمكن��ة االخ��رى   خ��ارج الكباری��ة  اي  المح��یط  االجتم��اعي و  

االنساني  بكل  قسوتھ  وروعتھ و لذتھ وھمومھ واحالمھ وتناقضاتھ  ایضا  انا  ال  اتفق  مع  الراي  ال�ذي  

ما  خطاب  اجتماعي  محظ  واجدھا  انھا  فرصة  للتوغ�ل  ف�ي  ع�الم  ال�نفس  وال�روح و یقول  بان  السین

اسلوب  فني   یختلف تماما  عن  التلفزیون  او  فنون  الع�رض  االخ�رى ولھ�ا ادواتھ�ا  الفنی�ة  الس�احرة و 

ینیة وال بیان  اجتماعي التاثیر  الفیلم   لیس   خطبة  سیاسیة وال موعظة  دلدیھا  قوة  اكبر  في  التعبیر  و

مق�الي  س�اذج  ھ�ي   ھا  بش�كل  مباش�ر  باس�لوبتق�دیمة  المخ�رج  البح�ث  ع�ن  الحل�ول و لیس  من  مھم�و

ق�ادرة  عل�ى   انس�انیة  خطی�رة فنیة  اخرى كونھا  لغة عالمیة و اخطر  من  اي  وسیلة فھي اكبر  من ذلك 

 .لیس  مجرد تصویر  السطح الظاھرعلى  الغوص في  اعماق الواقع  و قادرة الفضح و  التعریة و

خصوصا  الشخصیات  المھمة  نحن  بحاجة لالحساس  بھا  لرؤیتھا  لمعرفة م�ا  شخصیة  في  اي  فیلم   

یدور بدواخلھا  من تناقض او  افكار  او  ھموم و احالم نحن  بحاج�ة للمس�ھا  للتح�اور  معھ�ا  لالتف�اق  او  

عل��ى  المخ��رج  ان  یمنحن��ا  فرص��ة  ھ��ذه  المتع��ة  متع��ة  معھ��ا  لرفض��ھا  او  التعل��ق  بھ��ا وخ��تالف  اال

الحوار معھا ، لكن  اغلب  االفالم  لعربیة  لالسف   ترى  بان  المشاھد المعایشة واالكتشاف  والتعرف  و

ل��بعض  ان   اختی��ار  ا  ال ی��دركو  تق��دم الشخص��یة  بش��كل مباش��ر،  وس��اذج  ل��ذا تس��رف  ف��ي  تفاص��یل  ا

خاصة  في  ھذا  الفیلم  ففي  لحظات  معینة  ومدلول  نفسي  علینا ، اللقطات وحركة  الكامیرا  لھا  تاثیر و

خاص�ة  ف�ي  لحظ�ات  القل�ق و  بی�رة  للوج�ھ  او اح�دى  االدوات وكان  من  المف�روض  اختی�ار  لقط�ات  ك

 . التردد  و االضطراب
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ق  الغلب الشخصیات  كونھا مرتبطة  بھ  بطریق�ة  مباش�رة او  غی�ر  مباش�رة  م�ثال  مفترالكباریھ ملتقى و

ي  الجن�ة  و الح�ور و ینسف  الكباری�ھ ل�دافع  ھ�و الش�ھادة ان الذي  یرید ان  یفجر  نفسھ واالرھابي  شعال

لغیر  مرئ�ي   المح�رك  ھذا  العالم  المیتافیزیقي  ااالنھار  والنعیم  االبدي  لم نلمس  او  نحس بھذا  الحلم و

ك�ان  اخ�روي  مبن�ي  عل�ى  رؤی�ة وخی�ال  لحی�اة   االساسي  كون  ھدفھ لم یك�ن سیاس�ي  او اجتم�اعي  ب�ل 

نعلم جیدا  ان    اخرى  رسمتھا وعمقتھا  ثقافة   فكر معین،   نحن  ال ننكر  الجنة وال نشكك   في وجودھا  

الم دقیقة  یساوي  حیاة  ابدیة وحور  حس�ان وانھ�ار م�ن   ھذه  الشخصیة  نموذج  موجود  بعالمنا  العربي

من یود اختصار الطریق لنیل  كل  ھذه  ال�نعم بتفجی�ر نفس�ھ  داخ�ل  ھناك...للشاربینخمر لذة و عسللبن و

ل�یس    باص  لوفد سیاحي ــ ھذا  افرزتھ  ثقافةكباریة  او  محطة  قطار في لندن او باریس او نیویورك او 

االرھ�اب و  ة  العن�ف وبل  في  اغلب االقطار العربیة  حیث  توجد  مؤسس�ات  قوی�ة  لتنمی� في مصر  فقط

ممولة من جھات  غیر  معروفة    تقودھا  ایادي  خفیةوب  لتحقیق  اھداف  ال انسانیة وتتخذ من الدین كاسل

ت�الون  الحی�اة و احین یغس�فوتستغل الوضع  المادي واالجتماعي  لبعض الشباب  فتحولھم  الى مج�رمین و

ب بل  حتى  في اوطاننا المس�لمة المدن بالغرفي  المحطات و  القلق  لیس  فقطالبسمة ویزرعون الخوف و
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 .ال یستبعد ان  اكون  انا  او  انت   اخي القارئ  ضحیة  احدى  ھذه  الجرائم  في یوم ماو

  

امھاتن��ا و خط��ر  و حی�اة  اطفالن��ا ومیع�ا  ف��ي حیاتن��ا جاذن  ھ�ي   قض��یة مھم�ة ومص��یریة  تھمن��ي  تھم�ك و

ال بد  الكبیر  من  الكراھیة  للحیاة والسالم ،و ھذا  الكم خرى  في خطر  بسبب ھذه النزعة  ابنائنا  ھي  اال

لك�ن  ف�ي نف�س  الوق�ت  یج�ب  اال   عمل  الفن   بكل وسائلة  للكشف وتعری�ة  ھ�ذا  االج�رام  وفض�حة ان  ی

كانھ��ا مریض��ة  نفس��یا  كم��ا  ي الكباری��ة  ھ��ي  شخص��یة مزدوج��ة یب��رره  بط��رق س��اذجة ، ك��ل  شخص��یة  ف��

لع�ل ال�بعض  ق�د یحك�م  فع�ال  باالع�دام  او  الم�وت  عل�ى ك�ل  فیلم  او كما ق�د یفھ�م  ال�بعض   ویعرضھا  ال

یش�رف  عل�ى  الزب�ائن و في  شخصیة  عالم  الذي  یس�قي و  شخصیة  بداخل  ھذا  الكباریھ، لنتمعن  مثال

سید كیت  المكلف  بجم�ع  ھو  یؤدي  الصلوات   بانتظام لكنھ اسیر  ھذا  الكباریھ لغرض  مادي،  لنرى  ال

ن  یس��عى  للس��رقة  م��ن اج��ل ت��امین مص��اریف  رس��وم  ابنت��ھ ،لن��رى  فرع��و النق��ود وھ��و  ش��خص  فقی��ر  

ی�دوس  علی�ھ  تل ویحرق  ف�ي  س�بیل  ص�احب الكب�اري  واخی�را تغت�ال كرامت�ھ  والمحارب القدیم  الذي  یق

حب  الكباری��ة  ال��ذي  س��رق  اخ��وه ویقاس��م  الع��اھرات  ویص��ب  ص��احب الكباری��ة  مث��ل  الكل��ب،  او  ص��ا

یس�تعد لل�ذھاب للعم�ره ، او  ذل�ك  الش�خص الس�ائح  الخلیج�ي  الخمر للزبائن  وھو  ال یشرب اال العصیر و

خیان�ة زوجت�ھ ، او ذل�ك  الفن�ان  ال�ذي  یمتل�ك  زوج�ة  ص�الحة و ی�اتي  لمص�ر  م�ن اج�ل  الش�رب وذي  ال

الحك�م علیھ�ا  او اغلب  الشخصیات  ت�م  تق�دیمھا  ومحكمتھ�ا و یسقط  في  احضان  ثریة  من اجل  المال ،

لح�ج ، ھ�ذا  ت�ذھب ل تنش�ر  الفس�اد  م�ن اج�ل ان تجم�ع  الم�ال المھ�ا ك�ي  لك  العاھرة  التي  تبیع جسدھا وت

الدنیوي  بھذه  الطریقة  كان  استفزازیا وال یعني  ھذا  انھ ال یوج�د نم�اذج  ب�المجتمع الربط  بین  الدیني و

تفك��ر بھ��ذه الطریق��ة لك��ن الط��رح  المباش��ر  بھ��ذه  الطریق��ة  افق��د الشخص��یات  احیان��ا  ج��زء  م��ن  عمقھ��ا ،  

ذ   س�نوات  لكن�ي  مازل�ت  ات�ذكر  تل�ك  الع�اھرة الط�اھرة  العق�اب من�ذكر  اني  قرات   قصة  الجریم�ة وات

المال  منھا فیبكي  من اجلھا،  یاتي   ابوھا الخذ ع جسدھا من اجل رعایة  اسرتھا والمالك  التي  كانت  تبی

االم  الحریص�ة  ذي  ق�دم  مام�ا  روم�ا  الع�اھرة وال�ام�ا  روم�ا  للرائ�ع  ب�ازولیني   وكلما  ش�اھدت  ف�یلم مو

المق�زز   تاریخھ�اھا  وكلما  تح�اول  الخ�روج  م�ن س�جنسیرة  لظروف اجتماعیة  قاسیة  وابنھا و  اال على 

االب�ن   ق�د نبك�ي ونح�ن ن�رىاخیرا  تفق�د ابنھ�ا  ف�ي ذل�ك  المش�ھد  االنس�اني  المف�زع یاتي القواد لیھددھا  و

المخرج  العم�الق  قس�وة  الواق�ع ا  المفجع  یقدم  لنالمقید والمصلوب  في  ذلك  المشھد  الرائع   المحزن و

االمثلة  كثیرة  ج�دا  ان  اردن�ا  ض�ربھا  م�ن  خ�الل  اعم�ال واالستعارة و فضاعتھ معتمدا  على  االیحاءو

 .سینمائیة  عالمیة

اذا  كان  المخرج  یری�د ان  یلق�ي  موعظ�ة  دینی�ة  باعتب�ار  النھای�ة   ھ�و  العق�اب   اي  الحج�یم للعص�اة ،  

تق��دیم  الموعظ��ة  بھ��ذا  االس��لوب  اعظ  ھ��ي  ف��ن  التام��ل  و الفك��ر  وال��روح  ولیس��ت  ف��ن الم��و فالس��ینما 
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لحی�اة  ب�ین  ا و جم�عأم م�ثال الح�زا للحظة  قبل  تفجی�ر یة توقفتالنھا نأ، لو ر كان  كارثیا على الفیلمالمباش

 ن  ھن�اكأزمیل�ة  ب� االنتح�اري یناش�د الالنتیج�ة م�ث المخرج لم یقدم ھ�ذه نألو  و كثر ذكاءأوالموت بطریقة 

جھة  نظر  الشخصیة ،  رعب یقدم لنا ھذا مر جمیل لكنھ لم أھنا بالخطاء  ھمالموت وشخاص ال یستحقون أ

ان  ھ�ذه المك� ول لمص�یرالمق�رر األالشخص�یة كونھ�ا ھ�ي  وجھة  نظرحداث كلھا عبر ننا  لم  نرى  األأي أ

( ي أسلوب الجدلي الغی�ر مباش�ر ألاتبع ا ن المخرجأربما لو  و قاتال الخلل  كانفي السیناریو و اذن  الخلل

اء  و ت�دمیر المك�ان انھ علىلدیھا  القدرة  الشخصیة  التي الشخصیات من وجھة نظر وأن نرى  االحداث أ

ص�بح  أ و روع أنج�ح بش�كل  و رھیبة ج�دا ن ھذا تم لكان العمل قفز قفزةألو  الحیاة و الموت يأ) و احیائھأ

 الكثی�ر م�نالعم�ل  ش�یاء بش�كل س�طحي فق�درؤی�ة األ وبسبب المباشرة  سفكبیر لألبشكل  متمیزاعمال فنیا 

 .ھمیتھاأ وفكار المھمة رونقھا الكثیر من األ فقدت الجمالیات و
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 الحریة جل الجنس وأصراع فتاة من .. التونسي الدواحةالفیلم 

 

القضایا فھذا الجدل یضاف الى ممیزات الفیلم وغیره من االفالم القلیلة جدا  الت�ي  اختلفنا او اتفقنا حول ھذه

تنتج حالیا بعالمنا العرب�ي ومث�ل ھ�ذه التج�ارب بحاج�ة ال�ى دع�م ورعای�ة كونھ�ا تح�اول التعم�ق ف�ي ال�روح 

 واظھاره وال تكتفي بالسطحي والظھر الخارجي الذي قد یكون زائفا في بعض االحیان

********************************** 

فیلم الدواحة للمخرجة التونسیة رجاء العماري ال تكمن اھمیتة في القصة او حكایة ث�الث نس�اء یعیش�ن ف�ي 

قبو لقصر فخم ومھج�ور وال ی�ربطھن الكثی�ر بالع�الم الخ�ارجي خصوص�ا الرج�ال الف�یلم غن�ي ب�الكثیر م�ن 

س��ینمائیة متمت��زة الث��ارة الج��دل ح��ول مس��ائل ش��ائكة الرم��وز وال��دالالت ت��م طرحھ��ا بش��جاعة وف��ي قوال��ب 

 .خصوصا ما یتعلق بالجنس والحریة

بدیة الفیلم ملفتة للنظر في اللقطة االولى تصور الكامیرا وھي بداخل القبو منظر خارجي طبیعي لشجرتین 

ھ�ي  ضخمة باالمام واخرى ال تظھر بشكل واضح وكانھا محجوبة بقصد وان كنا نبحث عن الحكای�ة فھ�ذه

الحكای�ة بك�ل بس�اطة ام ف�ي الس�تینات ل�دیھا ن�وع م��ن الس�یطرة تحك�م مجموع�ة ص�غیرة ھ�ي ابنتھ�ا الكب��رى 

بالثالثین او اكثر من عمرھا وابنة صغیرة مراھقة ملیئة بالحیویة واالنوثة والرغبة والفضول لكنھا حبسیة 

لم االنوث�ة تج�د ال�ردع والزج�ر مراقبة ومكبوتة وكلما تحاول التخلص من جلدھا الطفولي والتحلی�ق ف�ي ع�ا

ویتم اعادتھا لمحیط ضیق بكل قسوة وعنف دون الفھم بان ھ�ذه الفت�اة اص�بحت انث�ى عنیف�ة ول�دیھا الرغب�ة 
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 .لنیل حریتھا وممارسة اللذة الجنسیة

االم الكبی��رة یمكنن��ا ان نفھمھ��ا كاس��تعارة للع��ادات والتقالی��د البالی��ة والقدیم��ة والت��ي مازال��ت تحك��م اغل��ب 

جتمع��ات العربی��ة واغل��ب ھ��ذه الع��ادات ھ��ي اش��بھ بقض��بان وس��جن یكب��ت الم��راة ویح��د م��ن حریتھ��ا ب��ل الم

وانسانیتھا للتحول لمجرد وعاء وجاریة تلبي شھوات الرجل ونزواتھ، االخت الكبرى ال تختلف كثیرا ع�ن 

رف والتقالی�د ق�وانیین االم ویمكننا ان نزعم ھي اسبھ بالسلطة التنفیذیة التي تحكمنا الیوم فھي تجعل من الع

مقدسة وتحكمنا بھا وتبیح لنفسھا بعض النزوات وھي تخاف من الخروج وكسر قانون العرف الق�دیم حت�ى 

ال تفق��د الس��لطة، واالبن��ة الص��غرى موج��ود بعالمن��ا العرب��ي محك��وم ومقھ��ور ومخن��وق بس��بب ھ��ذه القی��ود 

قبضة القھر والكب�ت والتس�لط تتح�ول  ویحاول التحرر ویبحث عن وسائل لكنھ یشعر بالخوف وعندما تزید

 .المحاولة الى ثورة عنیفة ومدمرة

یعجبني ان افھم ھذا الفیلم على ھذا النحو واستمتع بمشاھدتھ من ھذا المنطلق وال ادري ھل كانت المخرجة 

ھم�ا تقصد ھذا ام ال ؟ وال اود فرض ھذه الرؤیة ویمكن الي مشاھد ان یفھم ھذا الفیلم ویتذوقھ كما یشاء وم

اختلفنا او اتفقنا حول ھذه القضایا فھذا الجدل یضاف الى ممیزات الفیلم وغیره من االفالم القلیلة جدا  الت�ي 

تنتج حالیا بعالمنا العرب�ي ومث�ل ھ�ذه التج�ارب بحاج�ة ال�ى دع�م ورعای�ة كونھ�ا تح�اول التعم�ق ف�ي ال�روح 

 .فا في بعض االحیانواظھاره وال تكتفي بالسطحي والظھر الخارجي الذي قد یكون زائ

 

یكون الحمام ھ�و المك�ان المناس�ب الس�ري الظھ�ار الرغب�ة  محرومات من الجنس و ةفي القبو النساء الثالث

 الجنسیة

************************************* 

عائشة الفتاة المراھقة تعیش مع اختھا راضیة وامھا التي لم نعرف اسمھا، الثالث نساء حبیسات قبو قص�ر 

خ�م م��ن الخ�ارج وواس��ع ومھج�ور م��ن ال��داخل وھ�ذا القص��ر ممل�وك الح��د االثری�اء ویظھ��ر ان االم كان��ت ف

خادمة في ھذا القصر ، الثالث نساء یعشن م�ن زراع�ة حدیق�ة القص�ر الت�ي تظھ�ر احیان�ا وتم�ارس االخ�ت 

الخ�ارجي ولك�ن الع�الم  الكبرى واالم الحیاكة التقلیدیة وبیع االنتاج ھو الدافع للخروج م�ن ھ�ذا الع�الم للع�الم
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الخارجي یاتي القتحام ھذه العزلة من خالل حضور ابن صاحب القصر مع صدیقتھ سلمى البنت الجامعی�ة 

 .المدنیة المتحررة او مع اصدقاء وصدیقات لممارسة اللذة والمتعة

الرغب�ة في القبو النساء الثالث محرومات من الجنس ویك�ون الحم�ام ھ�و المك�ان المناس�ب الس�ري الظھ�ار 

الجنسیة، نرى ف�ي اح�د المش�اھد االخ�ت الكب�رى تم�ارس الع�ادة الس�ریة وھ�ي واقف�ة وبش�كل س�ریع وتغل�ق 

الباب وترفض فتحة لالخت الصغرى التي تظ�ل واقف�ة بالخ�ارج وھ�ي تعل�م م�ا ی�دور بال�داخل، وف�ي مش�ھد 

عائشة فمن بدایة الفیلم  اخر نرى االم تحاول الكشف عن رغبتھا بالوقوف امام المراة وتدخین سیجارة، اما

تنھض وتسرع بالصعود الى حمام الدور العلوي االكثر اتساعا ویحوي بعض االدوات الت�ي تح�اول عیش�ة 

التعامل معھا الكتشاف انوثتھا والتعبیر عن رغبتھا ولذتھا الجنسیة مثل احر الشفایف او زجاجة العط�ر او 

بالفیلم بطریقة ذكیة ومتعددة فرغم ان ھ�ذا الم�وس خ�اص موس الحالقة، وھذه االداة االخیرة تم استخدامھا 

برجل اال انا عیشة تحاول استخدامة اكثر من مرة الزالة شعر ساقھا وتكون النتیجة جرح صغیر في المرة 

االولى، المرة االخیرة تستخدمة كاداة لقتل وذبح اختھا الكبرى في نھایة الفیلم وربما یتولد لدى البعض فھم 

داة الذكوریة بانھا ال تصلح الضافة جمال انثوي بل ھي اداة تصلح للقت�ل ول�و اردن�ا االس�ھاب حول ھذه اال

والتحلیل في ھذه النقطة فنحن بحاجة لموضوع خاص، و ھ�ذا م�ا یمی�ز ھ�ذا الف�یلم حی�ث االدوات فی�ھ رغ�م 

حم�ر الت�ي تج�ده بساطاتھا اال ان لھا دالالت متعددة واستخدمت بذكاء ووعي فم�ثال ح�ذاء الكع�ب الع�الي اال

عیشة في الغرفة بالدور العلوي تحاول استخدامھ وبعد ان تسیر خطوتین بصعوبة ینكسر ھ�ذا الح�ذاء وم�ع 

ق��دوم الش��اب الغن��ي وص��دیقتھ تھ��رب عیش��ة وتع��ود للقب��و وبع��دھا ترم��ي س��لمي بھ��ذا الح��ذاء فتع��ود عائش��ة 

بسببھ تتع�رض للت�وبیخ والض�رب م�ن اللتقاطة ولبسھ وعندما تسیر بھ في الحفلة نراھا تسیر وھي تعرج و

امھا واختھا، ونجد ان عیشھ كلما تحاول الدخول للحمام والتعبیر عن رغبتھا الجنسیة تاتي االخت الكب�رى 

الخراجھا وتعنیفھا وتھدیدھا باخطار االم ویتم اعادة الفتاة المراھقة بقوة الى الغرفة ومنعھا م�ن االس�تمتاع 

 .بلحظات سریة خاصة

لعالم الخارجي بمغریاتھ الحدیثة یح�اول اقتح�ام الع�الم ال�داخلي المع�زول والص�امت، ج�دل ب�ین جزء من ا  

القدیم والحدیث والذي یتحول الى صراع دموي مرعب یكون نتیجتھ موت سلمى على ید االخ�ت الكب�رى، 

االخرى ث�م وسلمى الفتاة الجمیلة والجذابة تحاول تحریر عائشة من سجنھا ولكنھا تتحول الى مسجونة ھي 

الى ضحیة في نھایة الفیلم، ھنا االنغالق الیاتي بسبب خارجي مباشر بل بسبب داخلي تمثل�ة س�لطة تقلیدی�ة 

ھي االم واالخت الكبرى وال تنجح سلمى في اقناع ھذه السلطات بالتحرر وعل�ى االق�ل منحھ�ا حریتھ�ا م�ع 

لجدی�د المقھ�ور االكث�ر قرب�ا م�ن س�لمى التعھد بع�دم الك�الم واخط�ار االخ�رین، نج�د عیش�ة كنم�وذج للجی�ل ا

وتحاول بك�ل وس�یلة االقت�راب واالحتك�اك الفیزی�ائي الجس�دي المباش�ر معھ�ا وتص�فھا بانھ�ا جمیل�ة وس�لمى 

تنمي في عیشة فكرة الھ�رب ووص�ف الع�الم الخ�ارجي الجمی�ل والم�دھش وان قلن�ا ان س�لمى اس�تعارة لل�ذة 
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اسئلة عدیدة حول الحب وص�دق العالق�ات الجنس�یة م�ع حبیبھ�ا والحریة للجیل المدني المتحرر اال ان لدیھا 

 الذي تركھا وال تعلم ھل سیعود وھل مازال یحبھا ام ال ؟

اال ان سلمى العنصر الھام الذي س�وف یح�رك الث�ورة العنیف�ة ب�داخل نف�س عیش�ة وت�دفع حیاتھ�ا مقاب�ل ھ�ذا 

بس��لمى وتح��اول االحتف��اظ بھ��ا الت��دخل، ونج��د ف��ي بع��ض المش��اھد ان االخ��ت الكب��رى ھ��ي ایض��ا معجب��ة 

واالحتكاك الجسدي المباشر وتظھ�ر س�لمى م�ع االخ�ت الكب�رى بالحم�ام، تق�وم راض�یة بغس�ل جس�د س�لمى 

ونرى االخیرة عاریة وھنا التع�ري ل�م یك�ن مجان�ا او ت�م تص�ویرة الث�ارة عرائ�ز س�خیفة كح�ال بع�ض م�ن 

، ھن�ا الجس�د االنث�وي الع�اري ت�م تص�ویرة االفالم العربیة التي تستخدم التعري لجذب نوعی�ة م�ن الجمھ�ور

باسلوب فني تشكیلي جید، ف�ي مش�ھد اخ�ر عن�دما تك�ون عیش�ة وامھ�ا واختھ�ا بالمدین�ة وف�ي محط�ة انتظ�ار 

الباص نجد فتاة شابة متحررة وكانھا تتحدث لصدیق وعندما تجلس عائشة تحدق النظر في السیقان العاریة 

 .وكانھا تقارن بین وضعھا ووضع الفتاة والجذابة للفتاة وترفع ساقیھا المغطاة

ال امی��ل كثی��را لس��رد الف��یلم كقص��ة او اح��داث، دعون��ا نحل��ق م��ع ال��دالالت م��رة اخ��رى س��واء الداخلی��ة او 

الخارجیة مظھر القصر بالخارج والذي تك�رر الكث�ر م�ن عش�ر م�رات ف�ي ش�كل لقط�ة عام�ة حی�ث مظھ�ر 

ثیر من العضوء التناسلي للرجل قبتین وبالوس�ط ب�رج القباب واالبراج لھ ایحائات جنسیة واضحة تقترب ك

 .او قبة بجانب برج اي دائما نجد شي مكور واخر مستقیم وعمودي

فكرة السجن واالنغالق واضحة سواء ف�ي المش�اھد الداخلی�ة او الخارجی�ة بال�داخل تك�ررت لقط�ة اكث�ر م�ن 

ئریین ص��غیرین،  االج��واء م��رة لط��ائر مح��نط یم��د جناحی��ة ومجس��م ص��غیر ت��م عرض��ھ اكث��ر م��ن م��رة لط��ا

بالداخل كئیبة والحوائط مھترئة والنوافذ في اغلب االحیان مغلقة ورغم ان ھذه النوافذ مصدر ھ�ام للض�وء 

الذي یاتي من الخارج ووس�یلة لالط�الع عل�ى الع�الم الخ�ارجي م�ع ق�دوم اي س�یارة او الش�اب م�ع ص�دیقتھ 

 االم في االخیر تفضل اغالق النافذة وتمنع تحلق النساء الثالث لمشاھدة ما یدور بالخارج ولكن

عیشة من االستمرار بالتحلیق اكثر، وف�ي اح�د المش�اھد مش�ھد الحفل�ة الص�اخبة تتفاع�ل عیش�ة م�ع االیق�اع  

 .الموسیقي وتعبر عن ھذا التفاعل بتحریك قدمھا بھدوء

لتوض�یح لفق�د الف�یلم كانت المخرجة موفقة وتركت بعض االسئلة ب�دون اجاب�ة ول�و انھ�ا اس�رفت بالش�رح وا

جزء كبیر من جمالیات�ھ وق�د ال یتف�ق ال�بعض م�ع النھای�ة المرعب�ة والص�ادمة والت�ي كان�ت بمقت�ل االم خنق�ا 

واالخت ذبحا وخروج عیشة من عزلتھا بثوبھا االبیض المغري، وقد نالحظ بقعة من الدم اسفل البطن فھل 

یضا من بكارتھا بعد الثورة ضد االستبداد؟ مثل ھذا ھذا الدم ھو دم االخت المقتولة ام ان عائشة  تخلصت ا

الف��یلم خط��وة ش��جاعة لمخرج��ة س��ینمائیة حاول��ت كس��ر بع��ض التابوھ��ات وھ��ذا الف��یلم یس��تحق المش��اھدة 

والتشجیع ونتمنى ان تجد مث�ل ھ�ذه االعم�ال ال�دعم والرعای�ة والت�ي تح�اول الكش�ف ع�ن ال�دواخل وال�روح 
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العربی�ة الت�ي تع�اني م�ن العزل�ة واالس�تعباد وق�د تك�ون النھای�ة ص�ادمة االنسانیة وتدافع ع�ن قض�ایا الم�راة 

ولكننا فعال بحاجة الى ھذه الصدمة العنیفة الجتثاث النظم المتخلفة والتي مازالت تحكمنا لالسف الى الی�وم 

وان��ا اتف��ق شخص��یا م��ع اطروح��ات ھ��ذا الف��یلم واق��ول الدواح��ة ف��یلم جی��د بافك��اره واس��لوبھ ودالالت��ھ الفنی��ة 

 .المتعددة

  ھامش

انتاج تونسي فرنسي سویسري قام باداء االدوار حفصیة الحرزي، ریم البناء، سندس  2009الدواحة انتاج 

 باحسن ،ھیام عباس وظافر العابدین
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ھل سیتكرر ھذا األسلوب في ..تأكید نجومیة الزعیم ” فیلم زھایمر

 المستقبل؟

 

المف�روض ان تك�ون البطول�ة لھ�ذا الم�رض كون�ھ یكش�ف ض�عف االنس�ان ویعی�ده ك�ان ” زھایمر” في فیلم 

 .احیانا الى الطفولة

*********************** 

 

ك�رم الفن�ان المص�ري ع�ادل ام�ام واحتش�د الجمھ�ور المغرب�ي  14مھرجان مراكش الس�ینمائي ف�ي دورت�ھ  

بش�كل كبی��ر ف��ي الس�احة المفتوح��ة ب��الھواء الطل��ق لمش�اھدة ھ��ذه اللحظ��ات واالس�تمتاع بقفش��ات ال��زعیم م��ع 

تك�الیف تفرق�ت الحش�ود بس�بب ب�رودة الجووك�ون الف�یلم مع�روف كم�ا ان ف�اتورة و” عرض فیلم�ھ زھ�ایمر

اقامة عادل امام كانت باھضة جدا مما اثار سخطا كبیرا على مواقع التواصل االجتماعي وتم انتق�اد وزارة 

الثقاف��ة المغربی��ة لھ��ذا الب��ذخ المف��رط، بھ��ذه المناس��بة یمكنن��ا انتھازھ��ا للوق��وف بش��كل س��ریع م��ع ھ��ذا الف��یلم 

نشرت حول فیلم قریب یتم االعداد لھ بعنوان االخیر، حیث لم یظھر سینمائیا منذ فترة طویلة وھناك اخبار 

بمشاركة ابنھ محمد امام الذي رافقھ في اف�الم ومسلس�الت عدی�دة بث�ت ف�ي مواس�م رمض�ان، » الواد وأبوه«

قلة االنتاج السینمائي المصري تأتي نتیجة ما حدث في مصر من ازمات سیاسیة اربك�ت الحی�اة الس�ینمائیة 

عدة سنوات، ولذلك السبب كشف عادل إمام عن نیتھ عن فتح شركة إنتاج  التي تعاني من مشاكل كثیرة منذ
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سینمائي لكي یساعد في عملی�ة ع�ودة االنتع�اش للس�ینما ف�ي مص�ر، نالح�ظ س�عي ام�ام لتاكی�د نجومی�ة ابن�ھ 

وتوریثھ الزعامة والتاثر الكبیر لالبن بوالده مع اختالفات ومحاولة محمد امام خلق طابع خاص ب�ھ والبع�د 

 .لباب الزعیم كون لبس ھذا الجلباب قد یخلق نسخة مكررة من االبعن ج

” اداء رتیبا وممال ومكررا وكذا في ف�یلم ” مرجان احمد مرجان“وفیلم ″ بوسبوس“قدم عادل امام في فیلم 

، ولو تاملنا في اغلب افالم عادل امام سنجد ان ھناك محاوالت كثیرة لخل�ق نج�م اش�بھ ”التجربة الدنماركیة

ف�ي نھای�ة الف�یلم یتج�اوز البط�ل ك�ل ” سالم یا صاحبي“م ھولیود على سبیل المثال ال الحصر في فیلم بنجو

العوائق وینتقم من خصومة ببشاعة وعنف رھیب، ال یعني ھذا ان كل افالم امام ردئی�ة ھن�اك اف�الم رائع�ة 

الن�وم ف�ي ” ، ”لظ�المطی�ور ا” “حب ف�ي زنزان�ة“في االداء والمضمون والمشاعر االنسانیة لعل افضلھا “

 .”عمارة یعقوبیا” ، ”العسل

مشكلة السینما العربیة انھا ال تركز بشكل جید على الحالة االنسانیة وال تتمعن بالواقع االجتم�اعي المع�اش 

لتقدیم رؤیة فنیة یمتزج بھا الخیال بالواقع بالفكر والفلسفة وتذھب لتقدیم الممثل وابرازه ك�نجم لیتح�ول م�ن 

غایة ویتم اھمال والتنكر لماھیة السینما وجوھرھا باعتبارھا فن تعبیري فني فلسفي انساني، لذا وسیلة الى 

تتحول النتائج الى كارثیة ولعل سبب فشل الكثی�ر م�ن االف�الم العربی�ة انانی�ة النج�وم مث�ال اخ�ر اف�الم نادی�ة 

 .الجندي

ویعی�ده ھ یكش�ف ض�عف االنس�ان ك�ان المف�روض ان تك�ون البطول�ة لھ�ذا الم�رض كون�” زھایمر” في فیلم 

احیانا الى الطفولة ، في ھذا الفیلم اجمع الكثیر من النق�اد ان اروع م�ا فی�ھ مش�ھد س�عید ص�الح وع�ادل ام�ام 

بالمص��حة ح��ین یتب��ول س��عید ص��الح عل��ى نفس��ھ ویص��اب االخ��ر برع��ب فض��یع وھ��و ی��رى ص��دیقة ع��اجز 

توجیھ نقد الذع لسیناریو الفیلم حیث كانت وضعیف وغیر قادر التحكم ببعض الوظائف الفسیولوجیة ، وتم 

فعال البدایة والنص�ف االول م�ن الف�یلم تمت�از بن�وع م�ن التماس�ك والتش�ویق والبس�اطة لتكش�ف قل�ق انس�اني 

 .یخاف من الضیاع والمرض
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اجمع الكثیر من النقاد ان اروع ما فیھ مشھد سعید صالح وعادل امام بالمصحة حین یتبول س�عید ص�الح 

ھ ویص�اب االخ��ر برع��ب فض�یع وھ��و ی�رى ص��دیقة ع��اجز وض�عیف وغی��ر ق�ادر ال��تحكم ب��بعض عل�ى نفس��

 الوظائف الفسیولوجیة

********************************************************** 

قد یزعم صناع الفیلم ان العمل یكشف المتغی�رات االجتماعی�ة وس�طوة النزع�ة المادی�ة وھ�و موض�وع جی�د 

ما یتم معالجتھ بالسینما العربیة بط�رق س�اذجة احیان�ا وذل�ك ب�التخلي ع�ن البع�د االنس�اني ومھم ولكن كثیرا 

 .والنزعة للبعد الكومیدي مثل االضحاك

ھنا في ھذا الفیلم نحن امام اب غني وثري یعیش وحیدا یواجھ عقوق االبناء وجحودھھم وجحود االصدقاء 

ف��ع قض��یة حج��ر ض��ده وایھام��ھ بان��ھ مص��اب بم��رض واالقرب��اء ، ف��الجمیع یطم��ع ب��الثروة والم��ال وی��تم ر

 .الزھایمر وادخالھ في دوامة من القلق والخوف

ك��ان م��ن الممك��ن القف��ز ب��الفیلم ال��ى ع��والم ابع��د سیاس��یة واجتماعی��ة وانس��انیة باعط��اء البطول��ة للم��رض  

 كموضوع ومضمون وفكرة وخل�ق اس�تعارات رائع�ة لبی�ان حال�ة المجتم�ع المص�ري والعرب�ي بجع�ل االب

صورة للسلطة ومص�اب فع�ال ب�المرض لكن�ھ یك�ابر وی�رفض االعت�راف ب�ھ كون�ھ ض�عیف وھ�وال یعت�رف 

بالضعف ویطمح للخلود ، لكن الھ�م السیاس�ي وقرائت�ھ او نق�ده ھ�دف تخل�ت عن�ھ الس�ینما العربی�ة من�ذ فت�رة 

 .كبیرة واتجھت لتقدیس الحاكم وتنزیھھ ورسم صورة مثالیة خارقة لھ

ال��ربط ب��ین الم��رض اي االب والعق��وق اي االبن��اء بطریق��ة اكث��ر عفوی��ة وبس��یطة ك��ان م��ن الممك��ن ایض��ا 

لتص�ویر فداح��ة الموج�ة المادی��ة الت�ي تعص��ف بمجتمعاتن�ا وخطرھ��ا عل�ى الق��یم باعتب�ار االب قیم��ة انس��انیة 

 .وماضي على وشك االندثار ،اي التركیز على قیمة التضحیة واالخالق والحب
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كانت خارج اھتمامات صناع الف�یلم لالس�ف ك�ان الھ�م االكب�ر اع�ادة االعتب�ار كل ھذه الحسابات یظھر انھا 

لعادل امام كنجم وتاكید وجوده وتسخیر كافة االمكانیات لھ�ذا الھ�دف الس�اذج ، نج�ح الف�یلم جماھیری�ا وھ�و 

ا وغی�ره م�ن االف�الم الت�ي فع�ال تجعلن�” بونس�واریة“افضل من االفالم الت�ي انتج�ت ب�ذاك الموس�م مث�ل ف�یلم 

نشعر بخیبة امل لسذاجة الطرح وھشاشة المواضیع وغی�اب اللغ�ة الس�ینمائیة واالس�لوب الفن�ي الض�عیف ، 

حی��ث ال جمالی��ات ف��ي التك��وین وال دور للك��امیرا الت��ي تحول��ت الداءة تس��جیل وتص��ویر ولیس��ت اداة خل��ق 

ة ول�م یع�د لالف�الم العربی�ة وابداع، تعیش السینما العربیة ازمة للتتحول الى وسیلة تخذیر ساذج لنشر التفاھ�

وجود بالمھرجانات السینمائیة العالمیة ولم تعد وسیلة ثقافیة وفنیة انسانیة وتحولت لمجرد تجارة تافھة وما 

تعیش��ھ الس��ینما العربی��ة الی��وم م��ن ب��ؤس وانحط��اط ھوب��الطبع نتیج��ة طبیعی��ة للض��عف والتخل��ف الثق��افي 

 .والحضاري والسیاسي التي تعیشھ امتنا العربیة

 الدكتور حسن السوداني

الوالدات القیصریة للفیلم العراقي تتمیز بالكثیر من الصدق في األداء والتعبیر 

 .الجمالي
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حسن الس�وداني، المنش�ور بص�حیفة الق�دس العرب�ي یمكنن�ا التوق�ف م�ع الس�ینما .في ھذا الحوار الشیق مع د

 .العراقیة

********************************************** 

 

 

ال��دكتور حس��ن الس��وداني نائب��ا رئ��یس االكادیم��ة العربی��ة المفتوح��ة ف��ي ال��دنمارك ورئیس��ا قس��م االع��الم 

طائر ونورس ح�ط ف�ي ب�الد العج�م لكن�ھ عراق�ي أص�یل ¸واالتصال ، مولع بالصورة بالفن بالسینما طموح 
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صنعاء السینمائي االول كان لنا معھ حوار شیق دار حول وضع السینما العراقیة واقع الصورة و مھرجان 

 ..الیكم الحوار

 ما واقع السینما العراقیة في ظل ظروف العراق حالیا وما ھي اھم المھرجانات السینمائیة ؟*

ع��انى الس��ینمائیون العراقی��ون م��ن مطل��ع التس��عینیات ولغای��ة الی��وم الكثی��ر م��ن التھم��یش واالقص��اء بس��بب 

دولیا ومحلیا ولم تكن االمكانات متوفرة النتاج فلمي مھم اوضاع البلد السیاسیة والحصار المفروض علیھم 

ومن یراقب المشھد السینمائي العراقي في تل�ك الفت�رة یج�د الن�اتج ن�زرا ویول�د قیص�یرا واس�تمر الح�ال بع�د 

االحتالل االمریكي للعراق وانش�غال ال�بالد ف�ي دوامت�ھ ولك�ن الم�دھش ب�االمر ان ھ�ذه ال�والدات القیص�ریة 

ائي العراق��ي تتمی��ز ب��الكثیر م��ن الص��دق ف��ي االداء والتعبی��ر الجم��الي االخ��اذ وخاص��ة تل��ك للمن��تج الس��ینم

التجارب الشبابیة التي خرجت من بین غبار المعارك وصراخ المفخخ�ات ام�ا اھ�م المھرجان�ات الس�ینمائیة 

حالة اقامت�ھ فھو مھرجان بغداد السینمائي والذي عقد دورتھ الثانیة ونتمى ان یستمر رغم شكي الكبی�ر باس�ت

 .في الظروف الحالیة

ھن��اك اف��الم عربی��ة انتج��ت ب��دعم غرب��ي وال��بعض ی��تھم ھ��ذه االف��الم انھ��ا ت��روج لص��ورة مغ��ایرة وغی��ر  

 صحیحة فما رایكم ؟

مازلنا ندور في فلك نظریة المؤامرة وال نقدر حقیقة امكانیاتنا الفنیة فالسینما الیوم لم تعد احالما لمجموع�ة 

جھ��ا بالمتیس��ر م��ن االم��ر وی��ذھبون بع��د ذل��ك الك��ل وجب��ة فالف��ل او ھمبك��ر س��ریعة ش��باب یح��اولون انتا

ورخیصة، فمیزانیة االفالم تتعدى في كثی�ر م�ن االحی�ان میزانی�ة بع�ض ال�دول الفقی�رة ف�ي افریقی�ا او اس�یا 

وعائدات ھذه االف�الم تف�وق الخی�ال وم�ن یت�ابع النش�رات االس�بوعیة لس�وق الع�روض الس�یمنائیة سیكتش�ف 

دار عائدات االفالم ودور العروض السینمائیة، وبالتالي اذا توفرت االمكانی�ات الفنی�ة الغربی�ة للس�ینمائي مق

العربي فحتما سیقدم الكثیر والجدید ولنستذكر اعمال المخرج العربي الكبیر مصطفى العقاد واف�الم یوس�ف 

س المواص��فات ل��و ل��م ت��دعم ش��اھین ونتس��ائل ح��ول امكانی��ة انتاجھ��ا محلی��ا وھ��ل ك��ان لھ��ا ان تخ��رج ب��نف

 ؟!!!خارجیا

 

 

 

ھل نعي نحن العرب اھمیة و خطورة الصورة وھل المؤسس�ات الموج�وده حالی�ا ف�ي عالمن�ا العرب�ي تق�وم  

 بدورھا في مجاالت ثقافة وفنون الصورة ام ان ھناك قصور كیف یمكن تدارك ھذا ؟
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ب�بعض المف�اھیم المتباع�دة " الك�ائن"ذا لم یعد الحدیث الیوم عن الصورة ممكن�ا دون الح�دیث ع�ن عالق�ة ھ�

اص��طالحیا كج��زًء م��ن تكام��ل معرف��ي مطل��وب ال ت��تم عملی��ة التحلی��ل واالس��تیعاب إال م��ن خاللھ��ا، ف��إذا م��ا 

عرفن�ا أن الص��ورة تش�كل البیئ��ة الت��ي یمك�ن ان تظ��م مختل�ف مف��ردات الحی��اة ومص�طلحاتھا والتعبی��ر عنھ��ا 

أ من الفكرة وانتھاًء بالمتوالیة الصوریة التي یبثھا الع�رض، بطریقة جمالیة عبر آلیات العرض البصري بد

وإذا ما كان العرض الصوري ھو من�تج حتم�ي لمجموع�ة الص�ور ویرتف�ع بجودتھ�ا ویت�أثر بردائتھ�ا، فم�ن 

 .المستحسن ھنا الوقوف على ماھیة ھذه الصور وبالتالي مدى عالقتھا بمجاالت الثقافة كمصطلح حیاتي

ن الخ�ط الفاص�ل ب�ین األص�ل وغی�ره ویمكنن�ا الی�وم ان نؤش�ر بش�كل واض�ح الجھ�د فالصورة یمكن ان تك�و

البالغ الذي یبذلھ علماء الصورة بجعلھا قریبة جدا من االصل أو األصل ذاتھ كما عب�ر ع�ن ذل�ك الفیلس�وف 

ان الصورة الرقمیة قض�ت عل�ى الھ�امش ب�ین الص�ورة ونس�خھا، " بالقول" سیرجست دو بریس" الفرنسي

وھ�ذا بح�د ذات�ھ " جد نسخة وال اصل للصورة الرقمیة ألنھا ھي األصل والصورة في الوقت ذاتھحیث التو

یشكل انقالبا جذریا او یضع حدا للخ�الف المتج�ذر ب�ین انص�ار الص�ورة وب�ین خص�وم وض�عھا ب�دیال ع�ن 

رة عل��ى س��بیل المث��ال ف��ي ھ��ذا الب��اب مث��اال ف��ي الف��روق األساس��یة ب��ین الص��و) ب��ول دارن( االص��ل، وی��ذكر

أننا إذا نظرنا إلى الصورة الفیلمیة بمعزل عن سیاقھا نج�دھا ال تع�دو " المتحركة واللوحة التشكیلیة بالقول 

أن تكون صورة فوتوغرافیة ومع ذلك فأن تكوینھا لیس ھو تكوین الصورة الفوتوغرافیة إال أنھ تكوین ف�ي 

ومن " ھ والتكوین فیھ كامل محدد داخل إطارالحركة، بینما یمثل التصویر الزیتي وجودا حقیقیا مستقال بذات

ھ�ل الص�ورة عالم�ة أم ن�ص؟ : ھنا یمكننا ان نطرح عددا من األسئلة ع�ن مح�ددات مفھ�وم الص�ورة ومنھ�ا

وھل یمكننا قراءتھا كنص یشابھ من حیث األلیة ال�نص األدب�ي أی�ا ك�ان جنس�ھ؟ ربم�ا ھ�ذه األس�ئلة نج�د لھ�ا 

 . لفھم الصورة" لتسب" بعض األجوبة التي حصرتھا دراسة 

وعن عالقة الصورة بالواقع فھي تعتمد على مساحة األقصاء التي تعتمدھا الصورة في نقل أحداث الواقع، 

ففي الوقت التي یعتبرھا البعض انھا تكاد تستخلف الواقع فأنھا في الوقت نفسھ تعمد إلى خدیعة المتلقي ف�ي 

یرا م�ن وجھ�ة نظ�ر المش�اھد وال وج�ود لغی�ر ذل�ك أي أن فالموجود ھو ذلك الذي تنقلھ الك�ام!! الوقت نفسھ

المحجوب عن عین الكامیرا أو الذي تحجبھ ھي في واقع األم�ر ھ�و محج�وب ع�ن أع�ین المتلق�ي أو مغی�ب 

تماما ومن ھنا تأتي الخدیعة التي تمارسھا قنوات الصورة الی�وم بع�د اجتی�اح الفض�ائیات لألثی�ر بطریق�ة ل�م 

وم�ن ھن�ا الب�د م�ن االلتف�ات ال�ى دور الص�ورة ف�ي واقعن�ا العرب�ي وم�دى القص�ور یشھد لھا التاریخ مثیل، 

 الكبیر الذي نعانیھ كوننا مستقبلون لھا و خارج دائرة االنتاج
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السینما كفن عصري و كوسیلة من وسائل االتصال العالمیة و فن انساني مھم جدا كیف ستساھم الس�ینما  *

 لیمن ؟في خدمة التراث الحضاري واالنساني ل

م�ن القص��ر إل��ى "م�ن الم��دھش معرف�ة ان الس��ینما الیمنی�ة ب��دأت ف�ي الخمس��ینیات م�ن الق��رن الماض�ي بف��یلم 

للفن��ان أحم��د ب��ن أحم��د قاس��م  1965ع��ام " حب��ي ف��ي الق��اھرة"فض��ال ع��ن االنت��اج المش��ترك بف��یلم " الك��وخ

ت الس�ینما الیمینی�ة الی�وم ال بمشاركة محمود یاسین وزیزي البدراوي ، ولو قدرلھذه االفالم االستمرار لكان

 تقل شؤوا عن مثیالتھا العربیات وربما اكثر من ذلك

والسینما باعتبارھ�ا نش�اط إب�داعي بص�ري، اس�تطاعت أن تف�تح حق�والً واس�عة غی�ر مكتش�فھ وخص�بھ أم�ام 

 الخیال اإلنساني، وھي حتما ستسھم في خدمة التراث الحضاري و االنساني للیمن وتخلق أنماط جدیدة م�ن

التعبیر الثقافي والجمالي المتحرر من ثقافة التدوین اوالمشافھة النصیة التي س�یطرت عل�ى المش�ھد الثق�افي 

وستسھم ایضا ف�ي تحری�ك النش�اط الحی�وي الج�اد ، وھ�ي حتم�ا تس�اھم ف�ي إنت�اج ثق�افي جدی�د، . بشكل عام 

ھا اإلنس��انیة، ویمنحھ��ا أیض��اً یش�ارك بخالص��تھ الثقافی��ة والفنی��ة ف��ي الجمل��ة الحض��اریة الجدی��دة الت��ي تص��یغ

 . طابعاً مبھجاً وأنیقاً لم تألفھ من قبل
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 «الرتاج المبھور«رقصة البحر والعمارة في فیلم 

 من دراما القص إلى دراما الشعر في السینما

 :تیسیر مشارقة/الناقد السینمائي الفلسطیني الدكتور

 

 

 عقبيلقطة من فیلم ستیل الیف للمخرج حمید 

*********** 

على (و) الرتاج المبھور: (والفیلمان ھما.. حمید عقبي/شاھدت الفیلمین اللذین أرسلھما لي المخرج الیماني 

 .وسررت من توظیف الشعر في البصریات المتحركة) قید الحیاة



 

92 

 

خالل�ھ ف�ي فھ�و تحف�ة فنی�ة بص�ریة وتش�كیل ل�وني وفن�ي رائ�ع، ودخلن�ا م�ن " الرتاج المبھ�ور"بالنسبة لفیلم 

تنویعات بصریة یمانیة یحتاج إلیھا كل مستشرق وعروبي وراغب في التعرف على عمارة الیمن، لما ف�ي 

 .ذلك من بصمات الھویة والخصوصیة الیمانیة

فھو تجریبي آخر أذھلنا فی�ھ بفنیات�ھ وعبقری�ة التك�وین بالجس�د، إن�ھ یرتق�ي بفنیات�ھ ) على قید الحیاة(أما فیلم 

حمید عقبي جدیرة باالنتباھة لوضع السینما الشعریة /ولكن تجربة الفنان المخرج.. عال إلى مستوى جمالي

الس�ینما الش�عریة احتل�ت مكان�اً ھام�اً ف�ي الج�دل .. على محك ومسطبة التشریح من ناحیة البنیة والمض�مون

ح�ت ھ�ذا العن�وان والحوار في موقع جماعة السینما الفلسطینیة ولم یتسن لنا في حینھ مشاھدة أفالم تندرج ت

 .من التجریب

نحن بحاجة لتدریب بصري عل�ى مش�اھدة األف�الم التجریبی�ة وبخاص�ة تل�ك التش�كیلیة والش�عریة، وبق�ي أن 

تلك الوتیرة الحزنیة أضفت بعداً تش�اؤمیاً ف�ي ) الرتاج المبھور(أذكر، تلك المسحة الحزینة التي سادت فیلم 

 .السینما الشعریة"ویعیة البصریة أي ظل أجواء یمانیة ھائلة في المشھدیة والتن
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 شعراً .. حین تتنفس السینما

 ھیام المفلح

 

 لقطة عزیزة وخاصة من فیلم الرتاج المبھور للمخرج حمید عقبي

****************************************** 

ف�ي " ن�ور"الغن�ائي القص�یر عن ع�رض الف�یلم " الریاض"عندما قرأت تقریراً قصیراً نشر في جریدتنا     

دقیقة، وھو المستنبط من قصیدة لشاعرنا السعودي عبد العزیز خوجة، وبص�وت المغنی�ة 15بیروت، مدتھ 

قد أتت ثمارھا عربیاً، وأنھا توسعت لتصیب " حمید عقبي"األوبرالیة ھبة القواس، عرفت أن فكرة المبدع 

أص��بحت اآلن " القص��یدة الس��ینمائیة"أو " عریةالس��ینما الش��"فمص��طلحات مث��ل . بع��دواھا مب��دعین آخ��رین

حمی��د "متداول��ة عملی��اً، بع��د أن قطع��ت ش��وطاً من��ذ والدة فكرتھ��ا عل��ى ی��د المخ��رج والسیناریس��ت الیمن��ي 

، فھو أول من تنبھ إلى فكرة تحویل القصیدة إلى فیلم سینمائي ـ كما قال لي في مقابل�ة ص�حفیة عب�ر "عقبي

ت ونشرت في الصفحة الثقافی�ة بھ�ذه الجری�دة   وجع�ل ھ�ذه الفك�رة مح�وراً اإلنترنت أجریتھا معھ منذ سنوا

 .لرسالة ماجستیر قّدمھا في باریس

" وحمید تعامل في رسالتھ، المختصة بالس�یناریو واإلخ�راج الس�ینمائي، م�ع س�ت قص�ائد لس�تة ش�عراء ھ�م 

، وھ�و ال یعتب�ر "ب�ر خل�فنزار قباني، سعدي یوسف ء عبد العزیز البابطین ء بیسان أب�و خال�د ء فاض�ل ج

سینمائیة القصیدة الشعریة ترجمة صوریة للقصیدة بل یعتبرھا معالجة حرة وقراءة ذاتیة للقص�یدة، یمت�زج 

للب�ابطین إل�ى ف�یلم یحم�ل " الرت�اج المبھ�ور"فیھا الواقع بالخیال، ومن ھذا المنطلق عمد إلى تحویل قصیدة 

ونفّذ عملیات المونتاج في فرنسا، ولدیھ حوالي ثالثة أفالم  دقیقة، صّوره في الیمن34نفس العنوان، ومدتھ 
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أذكر أن العقبي اعتبر مثل ھذه المحاوالت مغامرة فنیة محفوفة بالمخاطر، وأنھا ء لألس�ف ء ال . قید التنفیذ

تالق��ي ال��دعم المطل��وب، فم��ن ب��ین س��یناریوھات ش��عریة كثی��رة كتبھ��ا ء ھ��و وم��ن ش��اطره ھ��ذا الھ��وس م��ن 

یھ ء لم یستطع أن ینفذ منھا س�وى القلی�ل، ول�وال دع�م مؤسس�ة ج�ائزة عب�د العزی�ز الب�ابطین أصدقائھ ومؤید

 ."الرتاج المبھور"لإلبداع الشعري بالكویت لما استطاع تنفیذ فیلم 

 

بإمكانن�ا خدم�ة نصوص�نا الش�عریة الس�عودیة المتمی�زة بتحویلھ�ا إل�ى أف�الم س�ینمائیة مبھ�رة : خالصة القول

لك حین تتخذ الجھات الثقافیة لدینا على عاتقھا مھمة الدعم المادي والمعنوي لھذا المجال، نقدمھا للعالم، وذ

ول�تكن ھ�ذه الجھ�ات عل�ى ثق�ة ب�أن م�ا س�تنفقھ عل�ى مث�ل ھ�ذه .. والعمل على استثماره فنیاً وثقافی�اً وإعالمی�اً 

ود إلیھ�ا مض�اعفاً محّم�الً التجارب ــ فیما لو تھیأ لھ حسن اختیار العناص�ر ب�ال مج�امالت أو محاب�اة ء س�یع

 .وربما العالمیة أیضاً .. بالجوائز الفنیة التقدیریة العربیة

http://www.alriyadh.com/330168 
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للناقد السینمائي ″ السینما والواقع”جولة في كتاب.. السینما فن الحیاة

 الیمني حمید عقبي

*** 

 مصطفى لغتیري

 

 

إنھا بحق رحلة ممتعة، تلك التي یمكن أن یظفر بھا القارئ وھو یجول في صفحات ھذا الكتاب الصادر 

، والذي یقارب فیھ الناقد السینمائي حمید عقبي عددا من ”دار كتابات جدیدة للنشر االلكتروني“حدیثا عن 
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یات اإلبداعیة، التي اجترحھا األفالم السینمائیة المھمة، محاوال اختزال مضامینھا وتعریفنا ببعض التقن

 .مخرجوھا من أجل تقدیمھا متألقة شكال ومضمونا للمتفرج

یمكن تحمیل وتصفح الكتاب عبر مكتبة سینماتك في موقع سینماتك للناقد البحریني حسن حداد أو عبر ھذا 

 الرابط

http://www.mediafire.com/download/3j8qxw2muettglh 

رحلة شعریة في ”للفرنسي جان جاك أورنو، الذي اعتبره الكاتب“الذئب األخیر ”ومن بین ھذه األفالم

منغولیا األرض واإلنسان، ھذا البلد الذي عانى دوما من سوء فھم كبیر فیبدو الفیلم وكأنھ جاء لتصحیح 

خلق قصیدة شعریة سینمائیة، تتعمق في روح  –حسب الكاتب–دة عنھ،محاول الصورة النمطیة السائ

 ..األرض واإلنسان المنغولیین

لصاحبھ السینمائي ” صدیقة جدیدة“أما الفیلم الثاني الذي نجد أنفسنا منخرطین في أجوائھ الجمیلة فھو فیلم 

ء السري، كما فعل في أفالمھ الفرنسي الشھیر فرانسوا أوزون،الذي یبدو متخصصا في كشف عالم النسا

، وقد ظل المخرج وفیا لتوجھھ في ھذا الفیلم، الذي ”وفیلمھ شابة وجمیلة” ثماني نساء“السابقة ومنھا 

 .”انتصارا للرغبة واللذة بعیدا عن اإلرشاد األخالقي” اعتبره الكاتب في تقییمھ لھ

تبره قصة نجاح اجتماعیة، فبفضل ھذا الدب للمخرج بول كینغ، فقد اع”الدب بادینغتون” وفي مقاربتھ لفیلم

وقد تكون الرسالة الالمعة،التي یسعى .المدلل الصغیر أصبح أفراد العائلة مقربین من بعض بشكل كبیر

الفیلم للترویج لھا حسب الناقد السینمائي حمید عقبي ھي القدرة على االندماج في وسط حضاري غریب 

 .دون التفریط في خصوصیتنا الثقافیة

للمخرج سیدریك خان وھو الفیلم الرابع الذي یقدمھ الكاتب في كتابھ، فھو فیلم یجعلنا ” حیاة بریة“أما فیلم 

والمقصود الطبیعة . حسب الكاتب نحس بالعاطفة والحنین لتصویر الطبیعة وجعلھا مسرحا ألحداث فیلم

، ویشتغل الفیلم على قضایا عدة أھمھا الفرنسیة، التي قد ینسینا انغماسنا في أجواء المدینة االلتفات إلیھا

تربیة األوالد ومعضلة التفكك األسري، وال یفوت الكاتب أن یشیر إلى أن قصة الفیلم مستوحاة من قصة 

 .حقیقیة

ویستمر الكاتب في تقدیم عدد من األفالم، التي تستحق المشاھدة، لیتوقف عند نمط من مختلف من األفالم 

، الذي یطرح مشكل المھاجرین األفارقة ومعاناتھم الكبیرة من أجل االندماج ”اسامب“ویتعلق األمر بفیلم 

الذي ال یتوفر على أوراق إقامة رسمیة فتقبض علیھ ” سامبا“في الحلم الفرنسي من خالل شخصیة 

وتتطور العالقة بینھما ” ألیس “الشرطة وتودعھ في معسكر لترحیل المھاجرین وھناك یتعرف على 

 .ابل أحداث الفیلم واضحة الحلم الفرنسي في قفص االتھاموتتطور بالمق

وال یبتعد الفیلم الموالي الذي یقدمھ حمید عقبي في كتابھ الشیق عن أجواء المھاجرین، فھو لیس سوى 
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للمخرجة الفرنسیة سیلین سیكیاما، والذي یقول عنھ الكاتب بأنھ فیلم مزخرف بالبشرة ”فرقة البنات”فیلم

ورغم التأثیر األمریكي على الفیلم فإن . أوضاع الفئات المھمشة في ضواحي باریسالسوداء لقراءة 

من خالل شخصیة مریم التي تعیش في . المخرجة كانت منشغلة بتقدیم رؤیة ذاتیة شخصیة لواقع خاص

 .الضواحي وتتمیز شخصیتھا بالتمرد

ي باحتضان جماھیري كبیر في للمخرج الفرنسي فیلیب دوشفرون، الذي حظ” ما الذي فعلتھ لربي“فیلم 

ملیون متفرج، وقد وجد  21عدد من الدول كبلجیكا وسویسرا فضال عن فرنسا، إذ أنھ وصل إلى أكثر من 

لنفسھ طریقا سالكا نحو الكتاب، ویحكي عن أسرة برجوازیة كاثولیكیة محافظة تتزوج بناتھا بأشخاص من 

الثانیة یھودیا والثالثة صینیا، ویبقى أمل األسرة أن جنسیات ودیانات مختلفة، إذ تتزوج األولى عربیا و

لكن الفتاة تختار غیر ذلك إذ یقع اختیارھا على ”الخسارة“تحظى الرابعة بزوج مسیحي كتعویض عن 

 .رجل إفریقي من ساحل العاج، تحتار في كیفیة تقدیمھ لألسرة، ولكم أن تتخیلوا البقیة

وھو للمخرج ”البحث”اتب وخصھا بقراءة نقدیة في كتابھ فیلمومن بین األفالم التي أثارت انتباه الك

الفرنسي میشیل ھازنقیسیوس، الذي یغوص بنا في حرب الشیشان من خالل قصة إنسانیة مؤثرة بطلھا 

طفل عمره تسع سنوات، تقصف قریتھ بوابل من القنابل، فیھرب من القریة رفقة رضیع ھو ابن أختھ 

 .ھ وأبیھالكبرى بعد أن یختطف الموت أم

یصور الفیلم الفاتورة اإلنسانیة الكبیرة للحرب، التي یدفع ثمنھاءكالعادةء األبریاء، الذي یجدون أنفسھم في 

 .قلب المعمعة رغم ضعف الحیلة وانعدام القدرة على تقریر المصیر، فیصبحون رغما عنھم وقودا لھا

صفحة، محاوال أن  245التي نالت إعجابھ في  وھكذا یستمر الناقد السینمائي حمید عقبي في مقاربة األفالم

یشركنا في المتعة والفائدة التي حصل علیھا عبر ھذه األفالم، وكأنھ یقول بصوت خافت بأن السینما ھي 

 .فن الحیاة فأقبلوا علیھا وال تھملوھا أبدا، فإھمالھا ھو والموت سواء
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 السیرة الذاتیة للمؤلف

 

HAMID OQABI 

aloqabi14000@hotmail.com 

https://www.facebook.com/hamoud.hamoudy 

1011304142275009/-artistes-des-for%C3%AAt-https://www.facebook.com/La 

 حمید عقبي

 كاتب وسینمائي یمني مقیم في فرنسا

 یمتلك شركة صغیرة لإلنتاج السینمائي والمسرحي مسجلة ومرخصة من

 الغرفة التجاریة الفرنسیة

 باحث بجامعة كون الفرنسیة

 ریستناقد وكاتب ومخرج سینمائي وسینا
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 متعاون مع عدة صحف ومواقع أدبیة وفنیة دولیة وعربیة*

 .م  الحدیدة  الیمن 1972من موالید *

 متزوج أب لخمسة أوالد مقیم مع عائلتھ بمدینة كون اقلیم النورماندي األسفل*

 بفرنسا

 ق�د الفن�ي وكتاب�ات ف�ي الن ل�ھ یكتب القصیدة النثریة، القصة القصیرة، المس�رحیة، الس�یناریو الس�ینمائي و*

العالمیة وخصوصاً السینما الشعریة وك�ذا  و األدبي نشر أكثر من مئة مقال حول جمالیات السینما الفرنسیة

 .قضایا عن السینما العربیة

 لھ ما یقرب من مئة نص قصصي ونثري نُشرت بصحف ومواقع أدبیة*

 نشر عشرات المقاالت السیاسیة حول الشأن الیمني*

 .رجانات السینمائیة العربیة والدولیةشارك في عشرات المھ*

 .وشخصیات أدبیة ونقاد) سینمائیة ومسرحیة(اجرى أكثر من مئة حوار صحفي مع وجوه فنیة *

 سیناریو وإخراج فیلم فیلم الرتاج المبھور

 35عن قصیدة للشاعر عبدالعزیز سعود البابطین وھو فیلم معالجة سینمائیة لقصیدة الرت�اج المبھ�ور مدت�ھ 

دقیق��ة، ت��م تص��ویر الف��یلم ب��الیمن، وب��دعم م��ن مؤسس��ة ج��ائزة عب��دالعزیز س��عود الب��ابطین لإلب��داع الش��عري 

 بالكویت

 وتشجیع وزارة الثقافة الیمنیة، جامعة الحدیدة بالیمن، وجمعیة سینزیس السینمائیة

 .الفرنسیة، تم تصویر الفیلم بكادر فني فرنسي

 سیناریو وإخراج ستیل الیف*

 عن قصیدة» حیاة جامدة « دقیقة،  20للشاعر العراقي سعدي یوسف مدة الفیلم 

 تم تصویره بالنورماندي  فرنسا بدعم من مؤسسة المورد الثقافي بیروكسل، القاھرة،

 وتشجیع من مركز الدراسات واألبحاث السینمائیة بجامعة كون الفرنسیة وجمعیة
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 .سینزیس السینمائیة الفرنسیة

 « محاولة للكتابة بدم شاعر« وإخراج فیلم سیناریو    

دقیقة،  12عبدالعزیز المقالح مدة الفیلم /للشاعر الیمني الدكتور» محاولة  للكتابة بدم الخوارج«عن قصیدة 

  تم

 .م 1997تصویره ببغداد عام 

 شارك بافالمھ في الكثیر من المھرجانات السینمائیة 2010و  2006ما بین 

 ینمائي و مھرجان الفیلم العربي في بروكسل و مھرجان املكمھرجان ابو ظبي الس

 للفیلم العربي باسبانیا ومھرجان بغاد السینمائي االول كما ُعرضت االفالم بمھرجانات

 .محلیة بفرنسا و في بعض المؤسسات و المراكز الثقافیة في باریس و القاھرة و صنعاء

 .قصیرة وطویلة كتب العدید من السیناریوھات السینمائیة ألفالم*

 اإلصدارات

 كتاباً إلیكترونیا عن دار كتابات جدیدة للنشر اإللیكتروني مرفق القائمة والروابط 11صدرت لھ 

 كتاب السینما والواقع *1

http://cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Library/LibraryNew_14.

htm 

 یرةالمجموعة األولي قصص سینمائیة قص..كارمن  *2

http://cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Library/LibraryNew_12.

htm 

 قصص سینمائیة قصیرة: محطة مدینة كون ـ النورماندي*3
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الواق�ع ق�د ...مجموعة قص�ص س�ینمائیة تبح�ر ف�ي الواق�ع تارك�ة شخص�یات مرھق�ة وبائس�ة تص�رخ وتحل�م.

 .مساحة للبوح واستنطاق لما یحدث في دواخل النفس المجموعة فیھا...یكون أكثر رعباً وفنتازیا

http://www.mediafire.com/download/hmmbx26m4bl7gin 

 .مسرحیة الرصیف *4

ی�تحكم ف�ي األول ال�ذي  على رصیف بارد وموحش شخصیة مقیدة بحبل یمتد إلى برمیل خلفة شخص ثاني

 .یصارع البرد والحبل یحلم بالحریة ویبحث عن معلمھ وأصدقائھ

http://www.mediafire.com/download/6h2zir4qq9dd61p 

 مسرحیة فنتازیا كائنات أخرى *5

فیھا مع إنساٍن یھرب من بالد الباذنجان باحثاً عن حلمھ یصل إلى بالد األرقام یجد حبیبة ث�م یخ�وض  نحلق

لك�ن ھن�اك .. تغن�ي وت�رقص ف�ي س�عادة) ض�فادع(معھا رحلة إلى عالم ما خلف الجدار حیث كائنات تسمى 

 .من یأتي لیدمر عالم الحلم

http://www.mediafire.com/download/d31c8z9er4nsli5 

 مسرحیة الشيء یحدث ھنا*6

إبح�ار محف�وف …ورحل�ھ ملیئ�ة بالدھش�ة ف�ي فض�اء ش�اعري… الشاعر في عالم�ھ الخ�اص، یكت�ب ویحل�م

 .بالمخاطر في عالم میتافیزیقي مقلق

http://www.mediafire.com/download/wmyg93a5jqubu3b 

 مسرحیة أطفال الشمس*7

فرنسا یحلمون بالحیاة والمستقبل، یصابون بصدمة  تحكي ھذیان مجموعة من الالجئین العرب یصلون إلى

الحل�م وح�ده … تعیش الشخصیات العزلة والبؤس لكن یعثرون على الفتاة الجمیلة بل�ونش الرائع�ة…الواقع

 .یجعلھم یغنون في سعادة

http://www.mediafire.com/download/5s35559nd7rntzf 
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شخص��یات س��ینمائیة عربی��ة م��ا ب��ین ممثل��ین  ح��وارا أجراھ��ا م��ع 25یش��مل .. الرص��یف الس��ینمائي *8

ومخرجین وكتّاب سینما ومسرح، من العراق والكویت وُعمان والبحرین والسعودیة والمغرب وموریتانی�ا 

 .وفلسطین وسوریا

http://www.mediafire.com/?6e77rs90att8t99 

ناقش قضایا مھمة عن المس�رح العراق�ي عب�ر عش�رة ” لتشخیص أزمة المسرح العراقي محاولة“كتاب *9

 .حوارات مع عشر شخصیات مسرحیة عراقیة لھا حضوراً فنیاً وأكادیمیاً داخل العراق وخارجھ

http://www.mediafire.com/download/a2u2v9irt71r4ae 

 نقاش ساخن"...شائكة وحلول رسمیة صغیرةقضایا .. المشھد المسرحي والسینمائي المغربي"كتاب *10

 .شخصیة سینمائیة ومسرحیة مغربیة 20مع 

 مرفق رابط التصفح والتحمیل مجانا

http://cinematechhaddad.com/.../Cinemat.../LibraryNew_13.htm 

ح�واراً أدبی�اً معظمھ�ا  14یضم ” واألردن ولبنان والیمنمالمح مھمة للمشھد األدبي في مصر “كتاب *11

نُشرت بجریدة رأي الیوم الدولیة وتناولت عدة قضایا وإشكالیات ثقافیة ومالم�ح للمش�ھد األدب�ي ف�ي مص�ر 

واألردن ولبنان والیمن من خالل وجھات نظر مختلف�ة،  كم�ا یح�وي النق�اش التركی�ز عل�ى مش�اكل اإلب�داع 

 .وھمومھ وطموحاتھ

 میل الكتاب في ھذا الرابطلتح

http://www.mediafire.com/download/f8zv3cje2dn58d8  
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 محتویات الكتاب

 اإلھداء* 

 كلمة شكر *

  المقدمة*

 السینمائي المصري الراحل خالد صالح*

 .وقدرة على خلق الدھشة الدائمة… براعة في أداء األدوار المعقدة 

 لرشید مشھراوي؟" عید میالد لیلى"ماذا یحدث في*

 فیلم نھر لندن یستحق أن نتوقف عنده*

 .للمخرج الجزائري االصل رشید بوشارب

 النجم والممثل المغربي الراحل محمد بسطاوي كان یحلم بسینما تنتصر للروح*

 .ء المغربوبسطا

 السینما  واالعاقة*

 السینما البحرینیة*

 .تتمتع بحریة اجتماعیة اكثر من باقي الدول الخلیجیة وبحاجة لدعم  من الدولة

 خلل السیناریو لم تستطع النجوم إنقاذه".. دار الحي"الفیلم االماراتي *

 نتیجة األنظمة الدیكتاتوریة.. بؤس السینما العربیة*

 المصریھ تقدس الدیكتاتوریھالسینما *

 الرموز والدالالت الدینیة المسیحیة في السینما المصریة*

 نموذجا" التحویلة "فیلم  

 صورة اإلرھابي في السینما العربیة تعفي الدیكتاتوریات من المسؤولیة*

 في السینما العربیة» صورة المثلي الجنسي*

 .نموذجا» «عمارة یعقوبیان«فیلم 
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 قضایا كبیرة وحلول صغیرة"... صفر –واحد "فیلم *

 .في أفالم العشوائیات بمصر.. عشوائیة األفكار واألسالیب*

 .المضمون  اإلجتماعي والسیاسي  واإلغراء  الجنسي  في  أفالم  خالد یوسف*

 .و مباشرة  في العرض.. افكار مھمة" كباریھ"فیلم*

 .جل الجنس والحریةصراع فتاة من ا.. الفیلم التونسي الدواحة*

 ھل سیتكرر ھذا األسلوب في المستقبل؟..تأكید نجومیة الزعیم ” فیلم زھایمر*

 ..الدكتور حسن السوداني*

 .الوالدات القیصریة للفیلم العراقي تتمیز بالكثیر من الصدق في األداء والتعبیر الجمالي

 من دراما القص إلى دراما الشعر في السینما*

 .تیسیر مشارقة/السینمائي الفلسطیني الدكتور بقلم الناقد 

 شعراً .. حین تتنفس السینما

 ھیام المفلح: بقلم الصحفیة السعودیة 

 للناقد السینمائي الیمني حمید عقبي″ السینما والواقع”جولة في كتاب.. السینما فن الحیاة

 مصطفى لغتیري: بقلم الكاتب والروائي المغربي 

  

 ذاتیة وإصدارتھ سیرة..المؤلف  *
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 شجن الحروف األدبیة للنشر و التوزیع اإللكتروني دار عن ،ھذا المؤلف صدر

 حمید عقبي  :المؤلف

  "األسلوب و الھویة عن البحث محاوالت..العربیة السینما"   :العنوان

 نقد سینمائي :التصنیف

 2016 ماي  :األولى الطبعة

 مصطفى الحطابي  :الغالف تصمیم

 عمر لوریكي  :لغویا ومراجعتھ الكتاب تصمیم

 شجن الحروف األدبیة للنشر و التوزیع اإللكتروني  دار :الناشر

 .و غیر تابعة ألي جمعیة أو حزب ما للربح تھدف ال مجانیة إلكترونیة نشر دار

 chajanalhorouf@gmail.com: برید الدار

  00212611225702: الھاتف

  و ف�ي ح�وزة دار ش�جن الح�روف األدبی�ة ،حقوق النشر محفوظ�ة ألص�حابھا @

 و ك���ل مؤل���ف یص���بح  ،لم���دیرھا عم���ر ل���وریكي ،للنش���ر و التوزی���ع اإللكترون���ي

  .بمجرد توصل الدار بكتابھ ،ھاتمسؤوال عن مضمون كتاب

و یمكن  ،كافة حقوق المراجعة اللغویة و التنقیح ،لعمر لوریكي صاحب الدار @

 اس�م الكات�ب وذك�ر المص�در  شرط ،و ثقافيألغرض علمي ألّي شخص االقتباس 

  .النشر زمن دار النشر و و

  .مصطفى الحطابي حقوق تصمیم الغالف للكاتب @

 


