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 مقدمة

 
تحویل المعهود من كان فإذا مغامرة، على ُاقدم النص هذا بتقدیم إنني أعلم               
ما روایة. أو قصة عن أعدَّت األفالم من آالف وهناك فیلم. إلى القصة أو                الروایة
أدبیات في نوعها من فریدة مسبوقة غیر مغامرة تماًما. العكس هو النص بهذا               افعله
ُیعتبر ان یمكن ما عصره " ضمیر محفوظ "نجیب فیلم من استوحي أن العربیة،               اللغة
القصصي. والسرد الذاتیة السیرة بین تجمع محاولة وهي قصصًیا.           سرًدا
ُیشاهده. لم من أو الفیلم شاهد من َیقرأه الفیلم عن ُمستقل النص هذا ان                والمفروض

 شأنه شأن قراءة أي عمل من األعمال األدبیة الَمقروءة.
بدایة عصره ) ضمیر محفوظ (نجیب فیلم لصناعة اإلبداعیة العملیة ُیتابع النص             
أدبیة صیاغة الرحلة هذه صیاغة محاوًال فیلم، شكل في اكتمالها حتى الفكرة              من

  بعیًدا عن المصطلحات الفنیة التي قد تعرقل تدفق األحداث او تعیق القراءة.
نفسه هو كاتبها أن إلى ترجع العربیة، كتاباتنا في المحاولة هذه انفراد ولعل               
نفسیة عملیة ألنها كتابته، الفیلم صانع غیر على یستحیل الذي األمر الفیلم،              مخرج
المخرجین من ُیغامر من العربیة المكتبة في اآلن- حتى - یتوفر ولم ذاتیة.               استبطانیة

 بكتابة استبطانیة لتجربته في إخراج أحد أفالمه.
أیًضا یغري وإنما بقرائته، فقط العادي القارئ ُیغري ال النحو هذا على والنص               
صالحة مادة یمثل أنه عن فضًال ذلك األفالم، صناعة على ُیقِدمون ومن الفیلم               هواة
یكتسب - أخرى ناحیة من – النص هذا أن كما الفیلم. لفن اإلبداع عملیة یدرس                 لمن
الفیلم لها ُیقدم التي محفوظ، نجیب الكبیر أدیبنا بأعمال إلرتباطه إضافیة             أهمیة

  تفسیًرا خاًصا یضم كافة أعماله.
 

  
اس                          هاشم النحَّ

 العجوزة / دیسمبر 2016
 

 
 
 
 

 
انتابتني 1988م. عام لآلداب نوبل بجائزة محفوظ نجیب بفوز علمُت عندما             
لم الكبیر. أدیبنا عن تسجیلًیا فیلًما أخرج ألن دفًعا تدفعني ُمتداخلة وأفكار              مشاعر
استخالصها اآلن أحاول لكني حینها. في واألفكار المشاعر هذه تفصیال أدرك             أكن
عن یكشف ما ذلك في لعل التجربة، هذه بها أسترجع استبطان عملیة خالل               من
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معرفة إلى یتطلع من كل بالطبع یهم الذي األمر اإلبداعیة. العملیة جوانب              بعض
 النفس البشریة، خاًصة المهتمین بالعملیة اإلبداعیة.

استردت التي بالجائزة، الفوز فرحة (الفیلم) العمل لهذا المحرك كان ربما             
فرصة تفوتني أال في الرغبة أو األمم، ثقافات بین مكانتها بعض العربیة              لثقافتنا
رأیت تسجیلي) كـ(مخرج لمهنتي الغیرة أو الفوز، بهذا اإلحتفال في            المشاركة
من مختلفة جوانب إلضاءة الطموح أو الفرحة، هذه عن للتعبیر وجودها             ضرورة
السینما به تتمیز ما ذلك في یساعدني إلیها، التطرق یسبق لم محفوظ نجیب               عالم

 التسجیلیة من إمكانیات مختلفة عن غیرها كوسیط للمعرفة.
من باقة هي العمل لهذا تدفعني كانت التي العوامل هذه أقوى لعل ولكن               
شخصیة نحو والوالء بالواجب والشعور والحب اإلمتنان بین تجمع التي            المشاعر
في أساسًیا جزًءا أصبح الذي عالمه من بإقترابي والزهو والبهجة محفوظ،             نجیب
مع بدأت العمر، من طویلة لفترة به بإرتباطي الحظ سعید وكنت الثقافي.              تكویني
جذور عن یكشف عجالة في العالقة هذه سرد ولعل عدیدة. بمراحل ومرت              صباي
التي الفكرة، لهذه المثیرة الدوافع خلفیة عن یكشف ما بقدر الموضوع/الفیلم             فكرة

 تجعل من تنفیذها ضرورة نفسیة إجتماعیة.
اللقاء كان الموضوعیة. الصدفة قبیل من محفوظ نجیب بعالم لقائي بدایة كانت              
حدوثها المتوقع من ألنه موضوعیة الصدفة وكانت مقصوًدا. یكن لم ألنه             صدفة
الصبا. منذ والروایات القصص قراءة أهوى كنت طالما آجال. أو عاجال             بالضرورة
لتالمیذ والتعلیم التربیة وزارة نظمّتها للقراءة مسابقة في اشتركت أن            وحدث
روایة منها روایات ثالث تضم المسابقة وكانت الخمسینیات. أوائل الثانویة            المدارس

 "كفاح طیبة" لنجیب محفوظ.
"خان بعدها ومن المدق" "زقاق التقاط إلى طیبة كفاح بروایة اإلعجاب             وأغراني
بأول أوال محفوظ نجیب أعمال قراءة واصلت ثم األزبكیة، سور على من              الخلیلي"
تاقت كلما اآلن حتى ألني تماما. لحظتها في استیعابها أدعي ال كنت وإن ذلك.                بعد
أدرك غیرهما، أو حارتنا" "أوالد أو "الثالثیة" من فقرات بعض قراءة إلى              نفسي

 متعة جدیدة ومعاٍن جدیدة لم أدرْكها من قبل.
لعمل تصلح أنها أدركت ونهایة" "بدایة قرأت عندما أنني ذكریاتي طریف             ومن
عن فیها قرأت التي للمجلة الرأي بهذا رسالة أكتب أن فكرت حتى بإمتیاز.               سینمائي
للسینما. الصالحة األدبیة والروایات القصص رصید في فقرنا ینعي السینمائیین            أحد
في السینمائي رأیي عن التعبیر فأهملت اهتمامي، موضع وقتها السینما تكن             ولم

 الروایة. وقد سعدت بتحویلها إلى فیلم بعد ذلك بما یقرب من عشر سنوات.
الستینیات، وأوائل الخمسینیات أواخر في للسینما (الذاتیة) دراستي بدایة ومع            
محفوظ نجیب عالم إلى الدخول ودراستها، أبوسیف صالح بأفالم اهتمامي لي             أتاح
نجیب له كتبها التي األولى سیف أبو صالح أفالم على بالتعرف آخر، باب               من
وما وعبلة عنتر ومغامرات 1947 المنتقم من بدایة كتابتها. في شارك أو              محفوظ
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،54 والوحش ،53 وسكینة ورّیا ،51 ظالم یا یوم لك الخمسینیات: في              بعدهما
مخرجها إلى األنظار لفتت التي األفالم وهي .1957 والفتوة ،56 امرأة             وشباب

 صالح أبوسیف وحققت له مكانة بارزة مع بدایة عمله باإلخراج.
قراءة بعد ،1963 عام أوائل تام بوضوح مالبساتها أتذكر زلت ما لیلة وفي               
قصة وهي األهرام بجریدة المنشورة القصیرة محفوظ نجیب قصص           إحدى
وقمت تلفزیونیة. تمثیلیة إلى القصة تحویل فكرة فجأة ذهني على طرأت             "الختام".
لیلة كتابتها استغرقت ساعة) (نصف قصیرة تمثیلیة وكتبت الفور على الفكرة             بتنفیذ
مع المحاولة كررت حیث التالیة، محاوالتي في أبًدا یتحقق لم الذي األمر              واحدة،
إبراهیم للتلفزیون جمیعا أخرجها محفوظ، لنجیب أخرى قصیرة قصص           ست

 الصحن.
التابعة النصوص قراءة بلجنة 1963 أبوسیف صالح مع العمل من تقریًبا عام              وبعد
تحت – العمل بنفس للقیام – باإلنتقال رحبت یرأسها، التي للسینما العامة              للشركة
وكانت والتلفزیون. السینما لمؤسسة فنیا مستشارا یعمل وكان محفوظ، نجیب            رئاسة
تدور كانت التي الیومیة المناقشات خالل من عالمه، من اإلقتراب من لمزید              فرصة

  بین أعضاء اللجنة وبینه، حول ما نقرأه من أعمال مقترحة لإلنتاج السینمائي.
أو (القصة الموضوع تفاصیل تذكر على جمیعا أقدرنا كان أنه یذهلني كان              وما
یستدعي عندما الموضوع، مناقشة وتفاصیل علیه عرضه سبق الذي           السیناریو)
بعض تفاصیل ینسون الذین من واحًدا وكنت األعمال. أحد في النظر إعادة              األمر
على طویل وقت مرور رغم یتذكرها وأجده علیه، عرضتها أن سبق التي              األعمال

 مناقشتها معه.
األفالم إلعداد الذهبي المنجم تكتشف المصریة السینما بدأت الستینیات بدایة            ومع
سبق الذي أبوسیف لصالح أخرى مرة الفضل ویرجع محفوظ. نجیب روایات             عن
بتحویل سیف أبو وبدأ والسیناریو، السینمائیة للقصة كاتبا محفوظ نجیب اكتشف             أن
الثالثیة إخراج ینوي وكان 1960 عام فیلما ظهرت التي ونهایة" "بدایة             روایة
توفیق إلى إسنادها في فشل أن بعد اإلمام حسن إلى إخراجها أسند ولكنه               بعدها،

 صالح عندما كان یرأس الشركة العامة لإلنتاج.
القصیرة قصصه ثم محفوظ، نجیب روایات عن المأخوذة األفالم ذلك بعد             وتوالت
حرصت فقد الستینیات، بدایة مع لألفالم النقدیة الكتابة بدأت قد كنت ولما بعد.               فیما
المتاح قدر عنها والكتابة األدبي األصل وبین بینها والمقارنة األفالم هذه متابعة              على
نجیب لعالم آخر مدخال عنها والكتابة األفالم هذه متابعة وكانت النشر، فرص              من

 محفوظ.
عن 1966 "30 "القاهرة فیلم إلخراج اإلعداد في سیف أبو صالح شرع              وعندما
الثانیة) طبعتها في القاهرة في (فضیحة أو الجدیدة" "القاهرة محفوظ نجیب             روایة
اإلخراج. على التدریب سبیل على معه بالعمل اإللتحاق بطلبي سیف أبو             رحب
بدایة ومع تعدیالت. من السیناریو على یدخل وما اإلعداد، عملیة أتابع             وأخذت

4 
 



عن مفصل تقریر وكتابة بلقطة، لقطة الفیلم تصویر بمتابعة زید أبو كلفني              التصویر
 كل لقطة من خالل استمارة أمألها تشمل مواصفات كل لقطة وكیفیة تنفیذها.

وصدر التجربة هذه عن كتبته الذي فیلم" "یومیات كتاب الجهد هذا كل حصاد               وكان
أن لي قدر وهكذا ،2009 ثانیة طبعة في وأعید 1967 للكتاب العامة الهیئة               عن

 یكون أول كتاب من تألیفي عن فیلم یستمد أحداثه عن روایة لنجیب محفوظ.
عن أبحاث لكتابة مسابقة عن والفنون لآلداب األعلى المجلس أعلن            وعندما
السینما في محفوظ نجیب أعمال أن إلى تنبهت 1971 عام سینمائیة             موضوعات
"نجیب بحث وكان المسابقة. هذه في به أشارك لبحث موضوعا تكون أن              تستحق
للكتاب العامة الهیئة ونشرته للمجلس الثانیة بالجائزة فاز الذي الشاشة" على             محفوظ

 بعد ذلك عام 1975 وأعید في طبعة ثانیة 1990.
نجیب إلى ذهبت أن البحث/الكتاب، هذا كتابة بصدد وأنا أتذكره ما طریف ومن               
إن المعهود، بتواضعه مندهشا یسألني به ففوجئت األمور. بعض أستوضحه            محفوظ
لوال اإلحباط، من بقدر أصابني الذي األمر البحث؟! یستحق الموضوع هذا مثل              كان

 معرفتي بتواضعه الشدید وهو ما أثار دهشتي المضادة لدهشته.
عن والحدیث للحضور دعوتي إلى أدى مما الخارج في صدى للكتاب وكان              
في لآلداب، نوبل بجائزة لفوزه تكریمه بمناسبة السینما، في محفوظ نجیب             دور
ومهرجان أسبانیا في سبستیان سان ومهرجان فرنسا في العربي العالم            معهد
التذكاري الكتاب في محفوظ نجیب سینما عن فصل وكتابة هولندا في             أمستردام

 الذي صدر باإلیطالیة.
عام والتسعین الثاني میالده عید بمناسبة أهنئه وأنا عاما، وثالثین نیف وبعد              
النحاس لهاشم مدین "أنا بقدومي: مرحبا به للمحیطین محفوظ نجیب قال ،2003            
عندما السابقة دهشته لنا یفسر ما وهو السینما" في أهمیة لي كان إن بّین اللي هو                  إن
مرة تؤكد التي الشهادة هذه جاءت وقد المذكور. البحث موضوع علیه             طرحت
قناة وأذاعته محفوظ نجیب عن 2003 أخرجته فیلم ضمن تواضعه شّدة             أخرى

  دریم في حینه احتفاال بعید میالده.
نجیب جلسات على أحیانا أتردد كنت الماضي قرن النصف طوال أنني یبقى              
صفیة كازینو في مرة أول وكانت والشیوخ. الشباب من له المریدین مع              محفوظ
وفي الستینیات, في ریش مقهى في اللقاء تكرر ثم األوبرا. میدان على المطل               حلمي

 الثمانینیات انتظمت فترة من الزمن في التردد على جلسته في كازینو قصر النیل.
یتحدث، من لكل باإلستماع اهتمامه على محفوظ نجیب لقدرة أعجب وكنت             
بانتظام المترددین بعض مع حاولت أنني وأذكر أفكاره. مستوى عن النظر             بغض
الحوار محور یكون ما موضوعا مرة كل في نختار بأن محفوظ لنجیب اقتراح               تقدیم
لكنه األفكار لمستوى ضمانا الزمالء بعض مع مسبقا له ویعد الجلسة، في              األساسي
تحدیده في حتى للنظام، تقدیسه بشدة لعلمي أدهشني الذي األمر تماما.             اعترض
تنظیم في للتدخل رفضه أن أدركت حتى موقفه تأملت إن ما لكني إبداعه.               لساعات
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جعل وقد لوقته. توظیفه في تنظیمه دقة إلى أیضا یرجع الجلسات هذه في               المناقشة
األحداث مع حر تفاعل في قید، دون الذهني للتحرر وقتا الجلسات هذه              من

 والحاضرین دون توجیه منه أو من غیره.
شبه روحیة متعة منه قریب وأنا تغمرني كانت معا تجمعنا كانت التي اللحظات               وفي

 صوفیة تجعلني أكثر انشراحا وصفاءا.
أن طبیعیا كان فقد ،1967 عام منذ التسجیلیة لألفالم مخرجا أعمل كنت ولما               
وال نوبل. جائزة على حصل عندما خاصة محفوظ. نجیب عن فیلم إخراج في               أفكر
معا، هما أو الشخصي أو القومي المستوى على سواء بالجائزة الفرحة أن              أظن
كل أیقظت التي هي المناسبة كانت وإن الفیلم. هذا لعمل الوحید المحرك هي               كانت
لي البد وكان السنین، مر على تراكمت التي والمركبة البسیطة الشعوریة             الحاالت
الممكن من كان أنه أظن وال أمارسه. الذي الفني العمل خالل من عنها التعبیر                من
والذي الفیلم هذا مثل إخراج دون اإلجتماعي النفسي توازني على أحافظ أن              لي

 اخترت له عنوان "نجیب محفوظ ضمیر عصره".
 
 

 
** 

نجیب عن فیلم إخراج على حریًصا جعلتني التي األسباب من لي توفر ما               
حتى وال السابقة ألفالمي بالنسبة قبل، من القدر بهذا لي توفر أن یسبق لم                محفوظ

 ألفالمي الالحقة.
الفیلم هذا إلنتاج مموال للسینما، القومي المركز في أجد أن الصعب من یكن ولم                
على الواجب من قومًیا، موضوًعا یعتبر الموضوع أن أولهما أساسیین؛            لسببین
التي مكانته له المركز في قدیًما مخرًجا باعتباري أنني والثاني انتاجه.             المركز

 تسمح بإسناد هذا الموضوع إلیه.
عن البحث هي الفیلم، إلخراج الحقیقیة البدایة ُتعتبر التي التالیة الخطوة وكانت              
الفقري العمود تمثل التي الرئیسیة الفكرة بالمدخل وأعني الموضوع. لمعالجة            مدخل
حیث سهال، المدخل هذا على العثور یكن ولم أجزاءه. بین الترابط وتحقق              للفیلم

  تتعدد أعمال نجیب محفوظ، وتختلف األطوار الفنیة التي مرت بها.
محفوظ، نجیب أعمال من قرأته أن لي سبق ما قراءة أعید أن علّي كان                
عنها. نقدیٍة كتاباٍت من لي توفر ما كل وقرأت منها، فاتني ما قراءة               وأستكمل

  وانتهزت الفرصة ألعاود المواظبة على حضور جلساته مع الحرافیش.
العبارات تحت أخطط عادیة.كنت قراءًة محفوظ نجیب ألعمال قراءتي تكن لم             
أما للفصول. عناویًنا وأضع الهامش، على تعلیقاتي وأكتب هامة، أراها            التي
حارتنا" "أوالد وقرأت تفاصیلها. مني التضیع حتى بتلخیصها قمت فقد            "الثالثیة"
وقد خاصًة بمصر، النشر من ممنوعة كانت حیث اللبنانیة، طبعتها في مرة من               أكثر
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  جال في خاطري إمكانیة استخدام بعض مقاطعها في الفیلم.
أن حرصت محفوظ، نجیب أعمال عن النقدیة الكتابات قراءة في أخذت وعندما              
كنت القراءات هذه وخالل األدبیة. للنصوص فهمي على مساعًدا أراه ما منها              أقتبس
إلى الدخول على یساعدنا مفتاًحا تمّثل التي الرئیسیة، الفكرة عن بالبحث             مشغوال

 عالم نجیب محفوظ ویحقق الترابط للفیلم.
أن محفوظ، نجیب أعمال عن ُكتب ما قراءة في واجهتني التي العقبة كانت               
هذه أهمیة ورغم أدبه. مراحل من مرحلٍة تحلیل على تقتصر الكتابات هذه              أغلب
نظري- وجهة من – ظلت أدبه. جوانب من الكثیر لي أضاءت التي              التحلیالت
في وخاصة محفوظ، نجیب ألعمال الكلیة الرؤیة إلى تفتقر جزئیة، رؤًى             بمثابة
نجیب التذكاري (الكتاب في النقاش رجاء قول لي أكده ما وهو بالمجتمع.              عالقتها
تحوالته یرصدون محفوظ، نجیب أدب والدارسون النقاد الحق "لقد نوبل):            محفوظ
الواحد الجوهر كشف عن بعیدین ظلوا لكنهم الفنیة. أصالته عن ویكشفون             الفنیة
المتصل: الواحد الجوهر أن في رأیه طارحا النقاش ویستطرد أدبه" في             المتصل
كل في رأیه محفوظ نجیب قال فقد فیه. یكتب الذي العصر من موقفه في                "یتمثل
ویحللها یرصدها التي ومآخذه األساسیة، لعیوبه واعًیا یقًظا وظل به، مر             عصٍر

 ویكشفها لقارئه، لعلنا أن نفهم ونبحث معه عن العالج".
األعلى" "األنا بـ أشبه كان بأعماله، محفوظ نجیب أن النص هذا من وأدركت               
یكتنفها وما قصورها، جوانب عن بالكشف "األنا" على تضغط التي (فروید)،             عند
التي الیمامة، زرقاء یماثل أخرى ناحیٍة من وهو تتجنبها. أن أمل على أخطاء،               من
كال في عندي وهو لمقاومته. یستعدوا حتى القادم، الخطر عن لقومها             تكشف
عنها، له یكشف أو أخطائه على صاحبه یؤنب الذي الواعي الضمیر بمثابة              الحالتین،

 لعله یصلح من حاله.
الفكرة بإعتبارها عصره"، ضمیر محفوظ "نجیب تعبیر إلى وصلت ثم ومن             
الحظ حسن ومن الفقري. عمودها وتمثل ببعض بعضها أعماله تربط التي             الرئیسیة

 أن هذه العبارة القت القبول بین أوساط المثقفین وشاع استخدامها بینهم.
 
 
 
 
 
 

 
 
** 

(نجیب الرئیسیة الفكرة إلى الوصول ثم محفوظ) (نجیب الموضوع تحدید بعد             
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في التالیة المرحلة تتمثل للفیلم، عنوانا أیضا اتخذناها التي عصره) ضمیر             محفوظ
الفكرة هذه صحة عن للتعبیر وصورة) (صوت المناسبة الفیلمیة المادة            إعداد
فیهما تلعب أساسیان محوران ذهني في خطر وهنا مصداقیتها. وتأكید            الرئیسیة

 الصورة الدور الرئیسي، ومحور ثالث صوتي یّدعم نفس الفكرة.
إلختیار محفوظ، نجیب روایات عن ُأخذت التي األفالم حصر األول.. المحور             
خالل مصر بها مرت التي المراحل من مرحلة كل عن التعبیر في منها یناسب                ما
ترتبط واضحة داللة ذات مشاهد ذلك بعد منها أقتبس أن على الماضي،              القرن

 بالفكرة الرئیسیة، على أن تكون هذه المشاهد المختارة ترجمة أمینة للروایة.
وخاصة الیومیة، حیاته في محفوظ نجیب تصویر فهو الثاني.. المحور أما             
الواقعي الثقافي دوره من جانب عن وتعبر متكررة، محطات تمثل التي             اللحظات

 المعیش، استكماال لدوره في أعماله األدبیة المتخیلة.
محاولة فكان به، اإلستعانة في فكرت الذي (الصوتي) الثالث.. المحور عن أما              
تستخدم أن الذهن وفي حارتنا"، "أوالد روایة من الفقرات بعض اقتباس في              التفكیر

  على غرار استخدام تقنیة التعلیق في الفیلم التسجیلي.
األولى المرحلة تمثل التي المادة هذه تجمیع في بدأت المخطط هذا على وبناءا               
قبل أفالمي من فیلم ألي كامًال السیناریو أكتب ال وأنا السیناریو، كتابة              من
واإلضافة لإلرتجال الحریة لنفسي أترك التسجیلیة، أفالمي في أنني ذلك            التصویر.
أستطیع المونتاج وبانتهاء المونتاج. عملیة أثناء ثم التصویر، عملیة أثناء            والتغییر

 القول باكتمال سیناریو الفیلم ولیس قبل ذلك...
 
 
 
 

** 
الفنیة اإلجراءات اتخاذ علّي كان الفیلم مادة تغطي التي المحاور تحدید بعد              

 لتحقیقها.
وعاصرها مصر، بها مرت التي المراحل بتقسیم بدأت األول؛ للمحور بالنسبة             
النصوص عن بحثت ثم مراحل. أربعة إلى روایاته عنها وكتب محفوظ             نجیب
النصوص هذه عن ُأعدت التي األفالم عن بحثت ثم مرحلة، كل تخص التي               األدبیة
عن تعبر أن یمكن التي المشاهد عن األفالم هذه داخل بحثت ثم المختارة،               األدبیة

 الفكرة الرئیسیة "نجیب محفوظ ضمیر عصره". ووضعت لكل مرحلة عنواًنا:
  - قبل ثورة 52،

 تمثلها مشاهد من أفالم:
عبدالجواد" أحمد "السید والده لشخصیة یاسین اكتشاف مشهد - القصرین            (بین
وهیمنة المصریة. الشخصیة ازدواج مرض على للداللة العوالم). مع           یرقص
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 السلطة األبویة.
باستغالل السلطة أصحاب فساد على للداللة الجرسونیرة). مشهد – 30            (القاهرة
تدمر التي المشروعة غیر الطموحات وفساد شخصیة. مآرب لتحقیق           نفوذهم

 صاحبها. والتباین الصارخ بین الطبقات. والعالقة بین شدة الفقر والسقوط.
علي عبدالرحمن شوكت" المنعم "عبد األم من األخوین مع التحقیق مشهد             (السكریة-
المجتمع وانقسام التعبیر. حریة انعدام على للداللة اإلمام) حسین شوكت" أحمد             و"

  بین اإلخوان والشیوعیین.
  بعد ثورة 52،-

  وتمثلها مشاهد من أفالم:
– مظهر" "أحمد وعثمان مرسي" "محمود عمر بین الحوار مشهد            (الشحات-

 ومشهد القبض على "عثمان") للداللة على عزلة المثقفین عن المجتمع.
القبضة وسطوة التعبیر، حریة انعدام على للداللة التعذیب) مشهد –            (الكرنك

  البولیسیة، وتلفیق التهم، والتعذیب في السجون.
 

 قبل النكسة،-
  وتمثلها مشاهد من أفالم:

والمشهد العوامة) لرواد حمدي" "عماد أنیس مكاشفة مشهد النیل- فوق            (ثرثرة
بمشاكل وعیهم وغیاب وصحفیین، وأدباء فنانین من النخبة فساد عن            یكشف

  المجتمع.
تدبیر ومشهد كلثوم- أم لحفل لإلستماع معا البانسیون رواد مشهد –             (میرامار

 السرقة وفشلها) للداللة على تسلق اإلنتهازیین للسلطة واستغاللهم لها.
  أیام اإلنفتاح،-

  وتمثلها مشاهد من أفالم:
مع علي ومشهد زكي"- علي"أحمد تؤنب الحماة مشهد الهرم- هضبة فوق             (الحب
الشباب أزمة على للداللة علیهما) والقبض الهرم هضبة فوق الحكیم" "آثار             رجاء

  بالنسبة للعمل والزواج والمسكن.
أن على للداللة تنفیذه) ثم الجمرك من بضائع لتهریب التخطیط مشهد القمة-              (أهل

  اللصوص قد أصبحوا أهل القمة.
 

 عند اختیاري لهذه المشاهد ودالالتها وضعت في اعتباري ما یلي:
 1- الدالالت التي أذكرها والمتعلقة بالمشاهد، هي اجتهاد شخصي قد یجد آخرون

 دالالت أخرى، لكن ما ذكرته ال یذهب بعیًدا عن التعبیر المقصود للرؤیة المحفوظیة
 النافذة الناقدة للمجتمع والتي تعبر عن ضمیره.

 2- الروایات المأخوذ عنها هذه المشاهد تشمل ما هو أكثر من هذه الدالالت. وذكر
 هذه المَشاهد ربما یحیي في ذهن الُمشاهد بقیة الدالالت التي تحملها الروایة.
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 3- المشاهد المذكورة وإن تم اقتباسها عن األفالم، إال أنها جاءت بإعتبارها تمثل
 ماجاء في الروایات.

 4- یأتي ترتیب هذه المشاهد وفقا للمراحل التي حددتها، دون إعتبار لتاریخ إنتاج
 أفالمها، حیث أن انتاجها كأفالم جاء غالبا بعد المرحلة التي تناولتها.

 
من یخرج محفوظ نجیب األستاذ بأن معرفتي لسابق كان الثاني؛ للمحور بالنسبة              
أن حرصت فقد األقدام. على سیرا عمله إلى رحلته ویبدأ الباكر، الصباح في               بیته

  أعاین بنفسي هذه الرحلة الیومیة دون علمه، قبل أن أتفق معه على التصویر.
بمیدان بابا) (علي مقهى قاصدا العجوزة في بیته من بخروجه الرحلة تبدأ              
الجالء لكوبري اجتیازه وبعد الجالء، كوبري قبیل الجرائد ببائع مرورا            التحریر،
وإنما توقعت، كما مباشرة النیل قصر كوبري إلى أماما السیر الیواصل أنه              فوجئت
حتى البرج حول لیدور القاهرة، برج إلى المؤدي للشارع یمینا یدور ثم یسارا               یتجه
الدائري الطریق لهذا اتخاذه سبب عن سألته (ولما النیل قصر كوبري إلى              یصل
سیره یواصل ثم للتریض) الفرصة ینتهز أن بذلك یقصد بأنه منه علمت              الطویل
الدول جامعة مبنى رصیف على یقف حیث بعده وما النیل قصر كوبري              قاطعا
لمیدان یسارا یتجه ثم القدیم، الخارجیة وزارة مبنى إلى الطریق لیعبر             العربیة
لبعض توثق تصویرها عند الرحلة هذه ولعل بابا). (علي لمقهى یصل حتى              التحریر

  معالم القاهرة في زمن التصویر.
ساعة وفي لقاءه. في یرغب من ویلتقي الجرائد ویقرأ القهوة یشرب المقهى              في
حیث األهرام. جریدة في عمله مقر إلى الخاصة بالسیارة لیأخذه السائق یأتیه              محددة

  یلتقي زواره حتى نهایة وقت العمل.
قصر كازینو أركان من مغلق ركن في یلتقي وهو تابعته الظهر بعد آخر یوم                في
دون الحر الحوار یتبادلون الجنسین، من الحرافیش شباب من كبیرة بمجموعة             النیل

  التقید بموضوع ما.
منضدة حول العدد، محدودة القدامى الحرافیش مجموعة یلتقي آخر، یوم مساء             وفي

  صغیرة مالصقة لسور الكازینو، في مكان مفتوح قرب مجرى النیل.
ألضمن أیام، عدة مدار على مرة من أكثر الحركة هذه بنفسي عاینت              
وحركتها، الكامیرا وزوایا فیها التصویر مواقع وألحدد ناحیة، من           استمراریتها

 ولضمان مالحقته دون التدخل في مسار حركته أوحتى إعالمه بعملنا.
هو واحد شرط سوى اعتراض، دون علیه مقبل أنا بما نجیب األستاذ ورحب               
ذلك عدا وفیما ما، حركة أو ما قوال یعید أن منه أطلب أن أو مسیرته في أتدخل                   أال
نفسي أعددت قد كنت ما وهو لعملي. مفیدا أراه ما اللقطات من أقتنص أن                علي

  للقیام به حرصا على تلقائیة حركته.
 

حارتنا" "أوالد روایة من باقتباسات اإلستعانة وهو الثالث؛ للمحور بالنسبة أما             
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األدبیة األهمیة إلى اإلقتباسات هذه مثل الستخدام حماسي یرجع الصوت. شریط             في
الرمزیة ودالالتها ناحیة، من محفوظ نجیب أعمال بین الروایة لهذه            والفكریة

  المتعددة من ناحیة أخرى.
مصر في بنشرها السماح لعدم - قراءتها من ُحرم الذي للجمهور أتیح أن أردت                كما
وفیها معاٍن. من بها جاء ما بعض ویتأمل الرفیع، أسلوبها بتذوق یتمتع أن               حینذاك-
ما إلى ویشیر الخطأ، عن یكشف الذي الضمیر بإعتباره بدوره محفوظ نجیب              یقوم

 یجب عمله حتى تستقیم الحیاة.
  

** 
 

دون بابا) (على مقهى إلى الصباح في بیته من محفوظ نجیب حركة لتصویر               
مصوري أبرز من اثنان علیهما عمَل كامیرتین الستخدام لجأت مسارها. في             التدخل
منهما لكل حددت أن سبق وقد عبدالسمیع، ومحمود شیمي سعید التسجیلیة             السینما
عند بالتصویر مشغوال أحدهما یكون فبینما اللقطات، وأحجام الكامیرا وزوایا            حركته
حركته في محفوظ نجیب الستقبال استعدادا التالیة للنقطة اآلخر یسرع ما،             نقطة
عبدالسمیع محمود ذلك بعد واصل ثم بابا). (علي لمقهى وصوله حتى             المتصلة.

 تصویر الفیلم وحده.
الحوار تسجیل مع النیل قصر كازینو ركن في الحرافیش شباب مع لقاءه تصویر               تم

 الذي دار بینهم، وكذلك تم تصویره مع كبار الحرافیش وما دار بینهم من حوار.
المعاینة. على بناءا كتبته عما یزید المحور هذا عن الفیلم في جاء ما ولكن                
أجنبي رسام بوجود فوجئت بابا)، (علي مقهى في محفوظ نجیب تصویر             فخالل
في یغمسها التي بفرشاته تصویره في ویشرع محفوظ، نجیب مقابل في ركنا              یتخذ
فقمت فرصة ووجدتها بیضاء، صفحة على بها ویخط الشیني، الحبر            زجاجة
هذه بعض من اإلفادة حاولت كما وقتها، رسومات من به یقوم وما ارتجاال               بتصویره

 الرسومات بوضعها مصاحبة لعناوین الفیلم.
علیه للتعرف جاء أجنبي وفد توقعت- -كما أقبل األهرام بمبنى مكتبه             وفي
له الوفد هذا زیارة تصویر فجرى أعماله، من نسخة على توقیعه على              والحصول

 باعتباره أحد المشاهد الیومیة لحیاته.
مسبقا، أسئلته أعدت خاصا حدیثا معه تسجل لبنانیة صحفیة لزیارته جاءت             كما
محفوظ نجیب وفآجئنا طفال، كان عندما أحالمه عن سؤال األسئلة هذه بین من               وكان

 كعادته بإجابته غیر المتوقعة، حیث كان یحلم في صباه بأن یكون سائق تروماي.
مما أخرى مشاهد من أضیف وما للمعاینة وفقا تصویره تم ما إلى باإلضافة               
لمنطقة األماكن بعض تصویر ضرورة رأیت ارتجاال، تصویرها تم ذكره            سبق
أحداث بعض فیها جرت التي األماكن أصل عن للكشف فیها ولد التي              الجمالیة

  روایاته، وإن كنت حتى لحظتها لم أحدد أماكن هذه اللقطات في مسار الفیلم.
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سبق ما نحو على محفوظ نجیب مع مقابالت اجراء المعهود من كان ولما               
وبین بینه لقاءا به- قمت الذي الوحید التدخل -وهو جانبي من أضفت              تصویره،
مسبقا، أعدُدتها التي األسئلة بعض لتسأله األنصاري)، (ابتسام مصریة           إعالمیة
ولإلفادة عصره"، ضمیر محفوظ "نجیب فكرة یؤكد ما األجوبة من الحصول             بقصد
روایاته، من أجزاء من المقتبسة المشاهد بعض إلى إجاباته من اإلنتقال في              منها

 ویأتي في ختام هذه األسئلة، سؤاله عن المدینة الفاضلة التي یتصورها.
 

وكان حارتنا)، (أوالد روایة من حددتها التي لإلقتباسات الصوتي التسجیل بقي             
إللقاء واخترت المونتاج، لعمل المطلوبة المواد بذلك لتكتمل تسجیلها من            البد
كممثل مهارته وأبرز الدور بهذا رحب الذي الشریف، نور القدیر الممثل             اإلقتباسات
لتمییز صوته طبیعة من یغیر حیث حوارا، تحمل التي أجزاءه بعض             في
لو البراعة، من النحو هذا على به القیام الممكن من كان أنه أظن وال                المتحاورین،

 أسندت هذه المهمة ألحد المذیعین كالمعتاد.
 

** 
 

عفیفي حسین المونتیر مع قمت الفیلم، تركیب في خطوة أول ابدأ أن قبل               
ضمیر محفوظ (نجیب لفكرة تمثیال اخترتها التي الفیلمیة الَمشاهد           باختصار
یتناسب أو الفیلم، ایقاع مع یتفق ال بما الطول من المشاهد هذه كانت فقد                عصره)،
مهما دقیقیتین عن یزید ال بما اقتباس كل اختصار فحاولت الُمصورة. المواد بقیة               مع
مًعا. جمعتها مشهد من أكثر ضم اإلقتباسات تلك وبعض األصل، في طوله              كان
في وهو ثانیة)، و48 (دقیقة القمة أهل بفیلم الخاص اإلقتباس المثال: سبیل              فعلى

  األصل ثالثة مشاهد في الفیلم مجموعها  (6 دقائق و53 ثانیة)
لو كما تبدو حتى محفوظ لنجیب تأمل لحظات عقب الفیلمیة االقتباسات وضع              وتم
اإلعالمیة أسئلة على إجاباته باعتبارها جاءت أو أحیانا، ذهنه في تدور             كانت

 المصریة  بمقهى (علي بابا). أو امتدادا لإلقتباسات الصوتیة.
اقتباس ألول كتمهید وضعها تم الجمالیة منطقة في ُصورت التي للَمشاهد             وبالنسبة
الخیالي المشهد بین وللربط المكان، بهذا الفیلم الرتباط القصرین) (بین            فیلمي
والزمن الماضي الزمن بین والمزج للمنطقة، الواقعي والمشهد الفیلمي           لإلقتباس

 الحاضر.
لحیاته مثالي یوم تمثل بحیث محفوظ نجیب مسیرة بترتیب المونتیر مع قمت              ثم
ولیست المعتادة حیاته أنشطة مظاهر بین یجمع یوم أنه بالمثالي وأعني             الیومیة،
جعلتها وإن یوم، من أكثر في بالفعل تّمت هي وإنما واحد، یوم في تتم                بالضرورة

 تبدو كما لو كانت في یوم واحد.
بأن صباه في حلمه عن اللبنانیة الصحفیة سؤال على محفوظ نجیب إجابة كانت               ولما
بما مقارنة الحلم هذا تواضع عن للكشف فرصة وجدتها تروماي, سائق             یكون
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وتسلم نوبل، جائزة على لحصوله تكریمه حفل بمشهد المشهد هذا بإلحاق             أنجزه،
استعنت كما التلفزیون. بأرشیف ذلك في مستعینا السوید. ملك من الجائزة             ابنتیه
النیل قالدة على حصوله أثناء محفوظ نجیب مشهد على للحصول أیضا             باألرشیف

 من الرئیس األسبق حسني مبارك.
طفلة خالل من عرضتهما األخیرین المشهدین هذین عرض لمصداقیة           وضمانا

 تشاهدهما في التلفزیون.
  

روعي فقد حارتنا"، "أوالد روایة من الصوتیة اإلقتباسات لوضع بالنسبة أما             
تأمله لحظات في أو الیومیة، مسیرته في محفوظ نجیب حركة مع تكون أن               فیها
في استخدامه جرى ما نحو على أیضا ذهنه في تدور كانت لو كما لتبدو                الصامتة،

  اإلقتباسات الفیلمیة.
عندما نجدها كما ما، عالقة الصورة وبین بینها یكون أن بعضها في روعي وقد                
إلى األقویاء "وعمد الراوي: صوت نسمع الجرائد, بائع من محفوظ نجیب             یقترب
األخیرة الكلمة وتأتي المخدرات"، إلى والجمیع التسول. إلى والضعفاء           اإلرهاب.
قالوا: العسف بهم أضر كلما "وكان الراوي: صوت نسمع الجرائد.بینما صورة             على
عن الجداریة، باللوحة محفوظ نجیب مرور مع نهار" من وللیل آخر من للظلم               البد

 تطور تاریخ الصحافة في مدخل جریدة األهرام.
األفالم، مشاهد من مشهد إلى انتقال كوسیلة الراوي صوت استخدام تم كما              
الراوي: صوت ونسمع تأمل حالة في صامتا أمامه ینظر محفوظ نجیب نرى              فبینما
وال كرامة بال األسود. الزمن في علیه كانوا ما على فانقلبوا الحارة أهل أما "               
صوت نسمع الصفعات". علیهم وتنهال النبابیت. وتتهددهم الفاقة ُتنهكهم           سیادة.
إلى ینقلنا الفزع. عن یعبر ما قدر األلم من یحمل ُبعد عن یأتي حاد أنثوي                 صراخ
ننتقل للتعذیب المشهد هذا نهایة وفي الكرنك. فیلم في حسني) (سعاد تعذیب              مشهد
"یا صائحا: الراوي صوت مع ألعلى، یده رافعا زغلول سعد تمثال صورة              إلى
في ویظل محفوظ نجیب رحلة أثناء النیل قصر كوبري نرى بینما             للمصیبة..."

  الخلفیة تمثال سعد زغلول.
إلى یتجه مبارك، حسني من النیل قالدة محفوظ نجیب یتسلم أن بعد الفیلم نهایة                وفي
الوجوه في عینیه "وقلب حارتنا: أوالد من األخیر اإلقتباس نسمع لتحیتهم،             الجمهور
خان فإذا ناظركم راقبوا كان. كما الحال یعود أال أنتم وبیدكم وقال:              المستبشرة
أدبوه.. سیادة حي أو فرد ادعى وإذا اضربوه. القوة إلى أحدكم نزع وإذا               اعزلوه.
اإلقتباس یبدأ معكم". وربنا كان. ما إلى الحال ینقلب أال تضمنون وحده              بهذا
اللقطة مع ویستمر الجمهور یحیي مبارك حسني جانب إلى محفوظ ونجیب             الصوتي

 األخیرة في الفیلم ونجیب محفوظ یسیر في طریقه بخطوات مسموعة.
 

تحدیدها الممكن من یكن لم والفیلم، اإلقتباسات بین للربط محاوالت كلها وهي              
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 إال على طاولة المونتاج ولیس قبل ذلك.
مساحة المونتیر مع الصوتیة اإلقتباسات هذه تركیب على العمل لي أتاح وقد              
في أهمیتها عن الالوعي في كامنا كان ما أدرك جعلني مما لتأملها، الوقت من                أوسع

 تأكید وتوسیع فكرة الضمیر الذي تمثله أعمال نجیب محفوظ.
الحاضر، في زمنیا تجري الیومیة محفوظ لمسیرة الواقعیة المشاهد كانت فإذا             
في زمانیا تجري المتخیلة الفیلمیة المشاهد بینما القاهرة. من جزء في             ومكانیا
الصوتیة فاإلقتباسات واإلسكندریة. القاهرة في ومكانیا محدودة، فترات في           الماضي
البدایة محدد غیر مطلق نحو على الزمان في تجري حارتنا" "أوالد عن              المأخوذة
ثم ومن الكون. لهذا رمزا الحارة اعتبار على كله الكون في ومكانیا نهایة، وال                له
لإلنسانیة ضمیرا كونه عن تعبیرا محفوظ أعمال من تجعل الفیلم إلى إضافتها              فإن
للفیلم الرئیسیة الفكرة یؤكد مما بعینه. عصر على تقتصر وال ومكان، زمان كل               في

 وتتسعلها لتصبح "نجیب محفوظ ضمیًرا لكل العصور".
أیًضا الفیلم أنهیت الطریق. في سائرا محفوظ نجیب بصورة الفیلم بدأُت وكما              
صوت ویستمر خطواته. صوت بتأكید اإلهتمام مع السیر، یواصل وهو            بصورته

  الخطوات بعد اختفاء الصورة. لیمتد على عناوین النهایة...
 

** 
 

 عناوین بدایة الفیلم
 (اللوحة األولى) وزارة الثقافة. المركز القومي للسینما یقدم

 (اللوحة الثانیة)  نجیب محفوظ ضمیر عصره
رسم عنوان كل جانب إلى بیضاء. أرضیة على النسخ بخط سوداء الكتابة              حروف
الرسومات هذه تمثل محفوظ، نجیب وجه من لجزء األسود الشیني بالحبر             تخطیطي

 أجزاء من لوحات فنان أجنبي یظهر الحًقا في بعض مشاهد الفیلم.
الصباح في الكون هدوء تشق التي الناعمة العصافیر زقزقة العناوین            تصاحب

 الباكر وتؤكده.
من األیسر الجانب أقصى في الفجر. ضباب من تبقى ما یحتضن النیل شارع               
(من الضخمة األشجار العجوزة مستشفى حدیقة سور أشجار بالكاد تبدو            الشارع
على الممتدة النور أعمدة العجوزة. مستشفى رصیف على تمتد التي الكافور)             نوع

 جانبي الشارع ما زالت مضاءة تحاول أن تبدد تأثیر الضباب وظالم آخر اللیل.
جانب على العمق في الخلف إلى تتجه نوعا قلیلة سیارات هادئة. المرور              حركة

 الطریق األیمن. وتقبل على الجانب األیسر منه.
تتحرك الشارع من األیسر الجانب على المقبلة المركبات مرور حركة مع             
به یقطن الذي المبنى إلى تصل حتى الیسار إلى هادئة عرضیة بحركة معها               الكامیرا

 نجیب محفوظ.
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ثقیال أسودا معطفا وفوقه رمادیا، بنطلونا یرتدي بیته من خارجا محفوظ نجیب              
نظارة عینیه وفوق أوراق حقیبة الیسرى یده في نجیب یحمل الركبة. تحت إلى               یمتد

 سوداء. یسیر بخطوات سریعة، یحاول أن یقطع الطریق إلى الجانب المقابل.
 یقطع الطریق.

في النیل حافة بمحاذاة الممتد الرصیف على الیمین إلى الیسار من السیر یواصل               
  اتجاه كوبري الجالء.

    الكامیرا تصوره بلقطات مختلفة وهو یواصل السیر في هذا الطریق الطویل.
 تتابعه الكامیرا بحركة عرضیة وهو یواصل السیر إلى جانب سور النیل.

داخل صورته على للحفاظ سرعته بنفس للخلف التراجع مع األمام من             تصوره
 اطارها بنفس الحجم.

من األخرى الضفة خلف األفق في الشمس تظهر جدا. عامة لقطة في تصوره               
عالقة فلوله آخر زالت ما والضباب الضخمة، األشجار خلف من نورها ینفذ              النیل،

 بالجو.
مع دائریة عرضیة حركة فتأخذ بها یمر حتى نحوها قادما تستقبله الكامیرا              

 حركته
 تصوره وهو یبتعد عنها مواصال طریقه.

     یصاحب هذه اللقطات صوت الراوي (نور الشریف) یتوافق ایقاعه مع ایقاع
 الصورة:

  "كنا وما زلنا أسرة واحدة، ومع ذلك فلم تعرف حارة حدة الخصام كما عرفناها.
 وعد الجبالوي أدهم بأن یكون الوقف لخیر ذریته، وشیدت الربوع ووزعت

 الخیرات، وحظي الناس بفترة من العمر السعید.
ثم حینا، الطیب بمثاله الوقف ناظر احتذى الدنیا، واعتزل بابه األب أغلق              ولما
والتقتیر الحساب في بالمغالطة بدأ بالریع. اإلستئثار إلى وعاد بقلبه الطمع             لعب

 في األرزاق، ثم قبض یده قبضا، مطمئنا إلى حمایة فتوة الحارة الذي اشتراه.
وغرقوا فقرهم، فزاد عددهم وتكاثر األعمال، أحقر ممارسة من بّدا الناس یجد              ولم
والجمیع التسول، إلى والضعفاء اإلرهاب، إلى األقویاء وعمد والقذارة، البؤس            في

 إلى المخدرات ".
صحف من مجموعة المقدمة في نرى "المخدرات" األخیرة الكلمة نهایة مع             

 الصباح معروضة على منضدة خشبیة بسیطة وإلى جانبها یقف البائع.
یمیل إلیها، یصل وعندما نحوها، متجها الطریق یقطع الخلفیة ف محفوظ             نجیب
"صباح الصباح: بتحیة الجرائد بائع یحیي وهو األرض، على الحقیبة یضع             بجذعه،
والبائع المنضدة، فوق من الجرائد لیجمع یده ویمد بجذعه، ینهض ثم             الخیر".

 یساعده ویقول: "أي خدمة یا بیه".
منها یخرج محفظته، ویخرج الداخلي المعطف جیب إلى الیمنى یده محفوظ یمد              
جیبه، إلى محفظته محفوظ یعید الباقي، له البائع یرد للبائع، لیعطیها مالیة              ورقة
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یمیل ثم األیسر، إبطه تحت ویضمها بیده یمسكها معا، جمعها التي الجرائد              یرتب
من الطریق لیعبر للخلف ویتوجه ینهض الیمنى. بیده ویحملها حقیبته لیلتقط             بجذعه

  حیث أتى، بینما نسمع صوت بائع الجرائد یحییه مودعا: "الحتة نورت".
  نرى محفوظ في طریقه إلجتیاز كوبري الجالء.

 
** 
 

میدان على یطل دورین، من مكون صغیر مقهى وهو بابا).. (عليَّ مقهى              
من اآلخر الجانب على یقابله األمریكیة. الجامعة مبنى صف في یقع وكان              التحریر،

 المیدان مبنى الخارجیة القدیم. ومبنى الجامعة العربیة.
كف جانبه وإلى یسارا، المنضدة مفرش على القهوة من فنجان المقهى.. داخل              

 نجیب محفوظ الیمنى یمسك بین سبابته والوسطى بسیجارة مشتعلة.
وجهه، إلى وتصل محفوظ نجیب بها یمسك التي بالصحیفة تمر ألعلى رأسیة              حركة

  وعلى عینیه نظارة القراءة الشفافة.
فترات على القهوة فنجان من قلیلة رشفات یأخذ بهدوء. الفنجان من القهوة یرتشف               
له لیصب علیه متفق أنه یبدو موعد في النادل ویأتي ویتركها. القهوة فتبرد               متباعدة،

 فنجانا آخر من القهوة. یضع له نجیب على المنضدة ورقتین مالیتین.
ومواصلة الثاني، الفنجان من القهوة ارتشاف إلى نجیب ویعود النادل یخرج             
نظارة یخلع ثم بعضها، فوق ترتیبها من یتأكد منها ینتهي عندما الصحف.              قراءة
یخرج أن بعد المنضدة، على أمامه الموضوعة النظارة علبة في لیضعها             القراءة،
العلبة داخل القراءة نظارة وضع یحكم عینیه. إلى یعیدها التي السوداء نظارته              منها
الصحف مجموعة فوق العلبة ویضع النظارة، مسح قطعة فیها یدس بها،             الخاصة

  وینظر أمامه متأمال.
بأداء الراوي صوت یصلنا یقرأها، أو الصحف في یقّلب وهو له متابعتنا مع               

 تمثیلي یبین الفرق بین صوتي المتحاورین:
 "- یجب أن أعرف إن كنت معنا أم علینا؟

 فقال جبل بحزن:
 - ما أنا إال ربیب نعمتك وال یمكن أن أكون علیك، ولكن من العار أن أترك أهلي

 یبادون وأنا أنعم بظلك".
 فاصل قصیر من الصمت نتابع فیه حركة نجیب في قراءة الصحف، ثم یعود صوت

 الراوي لیواصل بنفس األداء التمثیلي المزدوج للشخصیتین:
 "- لیس العدل أن تظلم نفسك یا جبل.

 فقّطب جبل قائال:
 - أخذت نصیب اثنین أنا وشفیقة

 - ولكنك رئیس هذا الحي
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  فقال جبل بصوت سمعه الجمیع:
 - ما ینبغي لرئیس الحي أن یسرقهم".

لیتناول الیمنى یده یمد ثم بالطبق، القهوة فنجان بها یرفع الیسرى یده نجیب               یمد
الیسرى، یده أصابع بین المرفوع الطبق إلى یعیده ثم رشفة، منه یرتشف              الفنجان،
صوت یصلنا متأمال. ألعلى رأسه ویرفع المنضدة، على أمامه بالفنجان الطبق             یضع

 الراوي:
 "ولوال أن آفة حارتنا النسیان ما انتكس بها مثال طیب. لكن آفة حارتنا النسیان"

 
 
 
 
 
** 

 قبل ثورة 1952
حي من لجانب الواقع من لقطات إلى متأمال، محفوظ نجیب صورة من              
نجیب روایة عن القصرین)، (بین فیلم من مشهد إلى للوصول كمدخل             الجّمالیة،
فترة عن الضمیر الشهادة/ تمثل التي ثالثیته ضمن العنوان، نفس تحمل التي              محفوظ

 ما قبل ثورة 1952م.
بطیئا الكامیرا تتحرك الجّمالیة. بمنطقة الدمغة سك لمبنى الخلفي الحائط على             
على المفتوحة البوابة أعلى یشكل الذي القوس تدریجیا یظهر حتى الیسار،             إلى
الشعبیة البیوت العمق في تظهر الكامیرا، حركة استمرار ومع القاضي. بیت             میدان
أماما، الممتد الطریق ظهور مع الكامیرا حركة وتنتهي المیدان. على المطلة             المقابلة

  وفي آخره ترتفع مئذنة جامع السلطان برقوق وإلى جانبها یسارا قّبة الجامع.
 من فیلم "بین القصرین"

 عن روایة "بین القصرین"
(بین فیلم من وغناء موسیقى صوت نسمع (الجّمالیة) لقطات بدایة مع             
ثورة (قبل الكادر یمین على نقرأ الفیلم من المقتبسة اللقطات بدایة ومع              القصرین)،
الموسیقى مع یتداخل للمجموعة، غناء مع موسیقى صوت الصورة یصاحب ،(52           

 المتصلة صوت حوار ماجن بین یاسین (عبدالمنعم إبراهیم) وزنوبة (نادیة لطفي):
 - أوه.. یا منیل (ضحكة ماجنة).. دول ضیوف خالتي عقبال عندك.. انت خایف؟

 - أنا أفوت في الحدید
 - لیلتك أنس

 - تشرب كونیاك
 - أنا أشرب المحیط

 - عن إذنك
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 - احبك یا أبیض!
تستعرض والكامیرا المصاحبة، واألصوات وتداخالته الموسیقى صوت ویستمر          
تمر أسفل إلى أعلى من الفیلم) في ولیس الواقع (في الفقیرة الشعبیة المباني               أحد
وتستمر الشوق)، قصر (شارع المكان اسم تحمل بالفتة تمر كما مكسرة،             بنوافذ
الذي الضیق، الشعبي الترابي الشارع لنرى الیمین إلى تتحول وهي الكامیرا             حركة
ذهابا یقطعونه المتواضعة الشعبیة بمالبسهم المارة بعض ونرى اإلسم، هذا            یحمل

  وإیابا.
 
** 
 

(بین فیلم في السابق والحوار الموسیقى لصوت المصاحبة الصورة إلى ننتقل             
(یحیى عبدالجواد أحمد والسید یرقصن الراقصات من مجموعة لنرى           القصرین)
بالدف. یمسك وهو اإلیقاع مع مخمورا یتمایل الخلفیة، من بینهن یقبل             شاهین)

 یرتدي القفطان وعلى رأسه الطربوش یمیل على الحاجب.
یقف وطربوش. بدلة یرتدي ابراهیم) (عبدالمنعم عبدالجواد أحمد السید ابن یاسین             
یتمایل وهو الراقصات اتجاه في یبحلق الرقص، بها یجرى التي الصالة مدخل              عند

 مع اإلیقاع. یفاجئ باكتشاف وجود أبیه السید أحمد عبدالجواد في المكان.
 األب یواصل الرقص مع الراقصات ویتقدم إلى األمام وهو یضرب على الدف.
 یاسین یشعر بالفزع یختبئ وراء ستار مجاور، خوفا من اكتشاف أبیه لوجوده.

 األب یواصل الرقص.
 یاسین وعالمات الدهشة واإلستغراب على وجهه یكاد ال یصدق ما یراه.

 األب یواصل الرقص.
یهمس ثم مندهشا، زال ما وهو یبحلق الستار، خلف من بوجهه للظهور یعود               یاسین

  لنفسه:
 - یا ابن الكلب یا بابا.. هو انت كده!!

 وینسحب هاربًا إلى الخلف.
 
 
** 
 

عن النیل. كورنیش رصیف على یمشي العمق، من مقبال یأتي محفوظ نجیب              
یساره وعن الضخمة، األشجار جذوع من صف الشارع الرصیف حافة على             یمینه

 سور حجري یحد مجرى النیل.
سؤال بدایة نسمع الصورة، مقدمة في نجیب یصبح عندما اللقطة نهایة في              
نجیب مواجهة في تجلس الصورة یمین على األنصاري ابتسام المصریة            اإلعالمیة

 محفوظ، في نفس الركن بمقهى (عليَّ بابا) تسأله:
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فیها تم التي الزمنیة، الفترة عن تعبیر روایاتك اعتبار یمكن هل نجیب أستاذ -              
 اإلبداع الفني لها؟

 ویرد نجیب محفوظ:
 - أعتقد أن ذلك صحیح، ألني كنت أستوحي جمیع موضوعاتي من البیئة، ومن

 الثقافة الشعبیة، باإلضافة إلى الثقافة العالمیة.
منطقة في ضیقة قدیمة شعبیة حارة إلى الكامیرا تنتقل نجیب إجابة أثناء              
الشعبیة المباني تستعرض أعلى، إلى یسارا نفسها حول الكامیرا تدور ثم             الجمالیة،
سبیل مبنى بها نستعرض أسفل، إلى رأسیة بحركة تهبط نهایتها وفي للمكان،              القدیمة
تصویر إلى الكامیرا تنتقل ثم المعز، بشارع الموجود كتخدا عبدالرحمن            األمیر
روایاته، في ذكره یتردد الذي القبو ومنها نفسه، الحي من أخرى مالمح              بعض

 وتدور فیه بعض أحداثها.
تتراجع جانبه، إلى طفل مع األشخاص أحد العمق في داخله یسیر قبو نرى               
إلى عرضیة حركة تأخذ ثم القبو، فوهة عن قلیال تبعد حتى الخلف إلى               الكامیرا
عین علیها تصعد حجري سلم درجات إلى تصل حتى قدیم، حائط تستعرض              الیسار
قدیم باب من جزء على فتمر المبنى تستعرض الیمین، إلى دائریة بحركة              الكامیرا
حركتها الكامیرا تواصل قدیم. لجامع مبنى أنه على یدل ما مغلقة، ونافذة              مغلق
المبنى لنترك الیمین، إلى عرضیة حركة إلى نهایتها في تتحول التي             الدائریة
على صغیرة قبة الحارة نهایة في نرى علیها. یطل التي الحارة عن لنا               وتكشف
استعراض وخالل األولیاء. ألحد مقام أنها یبدو األرض، على منخفضة            قاعدة

 المكان األخیر الذي یبدو علیه الِقدم والفقر، نسمع صوت الراوي:
 "- القوة.. القوة.. بغیرها ال یسترد العدل

 فقال رفاعة بإصرار رغم نظرات أبیه إلیه:
 - الحق أن حارتنا في حاجة إلى الرحمة، ولوال أن آفة حارتنا النسیان ما انتكس بها

 مثال طیب".
 اإلعالمیة المصریة ونجیب على نفس الوضع السابق. هي على یمین الصورة وهو
 في مواجهتها على الیسار. بنفس الركن الخاص به في مقهى (علي بابا). ویتواصل

 الحوار بینهما:
 - لو تحدثنا عن الكتابات األولى.. (القاهرة الجدیدة)، (خان الخلیلي) حتى (الثالثیة)

 التي نشرت بعد الثورة لكنها كتبت قبلها، من المالحظ أنها تجمعها سمات معینة.
 - مفیش شك أنها كانت تعبر عن مصر، في الفترة ما بین الحرب العظمى األولى

 وما قبل الثورة.
 مع أول لقطة في المشهد التالي نقرأ عنوان في الركن األعلى من الجانب األیمن:

 من فیلم "القاهرة 30"
 عن روایة "القاهرة الجدیدة"

مودیل سیارة تدخل الراقیة. األحیاء أحد في القدیمة العمارات من عمارة مدخل              
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(أحمد بك قاسم السیارة داخل الصورة. مقدمة في تقف الكادر یسار من              الثالثینیات
بك. قاسم ویهبط السیارة، باب لیفتح البواب یقبل وطربوش. بدلة یرتدي             مظهر)
بدیر أحمد یظهر الصورة. لتتسع الزوم بعدسة للخلف تراجع حركة تأخذ             الكامیرا
حنطور داخل الكادر، مقدمة في راتب) (عقیلة بك قاسم وزوجة توفیق)             (أحمد
  یراقبان قدوم قاسم بك، الذي یدور حول السیارة متجها نحو باب العمارة في الخلفیة.
(شفیق وأبوه أحمد) (حمدي عبدالدایم محجوب محجوب. شقة صالون           داخل

 نورالدین) یجلسان في مواجهة بعضهما. محجوب یقول ألبیه.. وقد نفد صبره:
 - ما هو بصراحة الجوازة كانت ضروریة..

 یسأل األب مستغربا:
 - الجوازة كمان كانت ضروریة؟!

 - ماهي تمن الوظیفة.. أهلها قرایب الوزیر.
 یعلق أبوه باستسالم:

 - علیه العوض ومنه العوض.
(سعاد إحسان محجوب زوجة ینادي بك قاسم صوت الكادر خارج من إلیهما              یصل

 حسني)
 - سوسو.. سوسو

یتوقع كان الذي الصوت، مصدر ناحیة الیمین إلى فزعا یلتفت عبدالدایم             محجوب
  قدوم صاحبه.

من یقبل بك لقاسم ضبابیة صورة نرى المصنفر، الصالون باب زجاج خلف              من
إلى یبتعدان ثم باألحضان، ویلتقیان الیسار، من تأتي إحسان وصورة            الیمین،

 الداخل.
فتندفع الباب یفتح حاد. جرس صوت لیفتحه، مضطربا الباب ناحیة یندفع             محجوب

 زوجة قاسم بك إلى الداخل، وهي تسأله صائحة في وجهه بحدة:
 - انت األستاذ محجوب.. تشرفنا.. هو فین؟

 محجوب وقد ُأسقط في یده:
 - هو مین؟

 تلتفت نحوه وهي تنظر إلیه شذرا:
جنب دلوقتي.. سریرك على نایم اللي بك قاسم جوزي أیوة بك.. قاسم جوزي -              

 الست بتاعة حضرتك
 تدفعه عن طریقها، وهي تواصل اقتحامها للمكان بعنف:

 - هي فین أوضة الشرف بتاعتكم.. یا..
جالسا أباه ترى وتفتحه. الصالون غرفة باب إلى تندفع ثم ساخرة إلیه              وتنظر

 داخلها، فتقول وهي تلتفت إلى محجوب تسأله ساخرة بإنفعال:
 - وده مین ده راخر.. الكمساري!

في بقوة فتدفعه اعتراضها، محجوب ویحاول المقابل، النوم غرفة باب نحو             تتجه
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المقصودة. الغرفة أنها تدرك الداخل. من مغلق الباب الباب. فتح وتحاول             صدره،
 تصیح منتصرة في غیظ:

 - هي دي.
 تطرق الباب بقوة وهي تواصل الصیاح:

 - افتح یا قاسم بك.. افتح یا معالي الوزیر ضبطتك..
علیه یبدو مهموما بالصالة، فوتیه كرسي على جالسا عبدالدایم           محجوب
یتواصل بینما فمه. على قبضتیه واضعا الرأس مطرق الجبین           اإلحباط،مقطب

 صیاح زوجة قاسم بك مع طرقها على الباب، وهي تهدده:
 - هتفتح وال أله

 صوت قاسم بك یرجوها:
 -بالش فضایح

 - فضایح ایه یا وزیر الفضایح
الباب ناحیة أمامه، یدفعها أن یحاول الغرفة، من خرج وقد بك قاسم              الوزیر

 الخارجي في الخلفیة ویقول لها:
 - عیب كده

 بینما هي تواصل صیاحها منفعلة:
ما إن معایا.. هبهدلك أنا وساختك.. ومن فضایحك.. ومن منك زهقت أنا خالص -              

 فضحتك في الجراید.. وفي كل حتة.
 حتى یخرجان من باب الشقة ویختفیان.

 محجوب ینهض من المقعد مندفعا نحو غرفة النوم.
حزینة السریر، حافة على جالسة النوم، غرفة داخل إحسان الصورة، مقدمة             في
یتقدم ثم محجوب ویظهر بقوة، الغرفة باب ینفتح الصورة خلفیة في الرأس.              منكسة
من یهدي أن یحاول وهو بذراعیه، كتفیها ویحیط علیها ینحني زوجته،             ناحیة

 روعها:
أو مجوهرات، بشویة یسكتها بك قاسم بكرة هم.. ماتحملیش إحسان.. یا ماتزعلیش -             

 یكتب لها كام فدان.. ومفیش أي جریدة هتتجرأ وتكتب عن الخبر
 یتركها ویدور حولها وهو یواصل، بعد أن استرد أنفاسه:

علي.. محمد نادي في سنتین أو سنة یقعد بكره أبدا.. حاجة هیجرالنا ممكن مش -               
مجتمع في عایشین احنا وزرا.. ورئیس بطل ورجعوه مظاهرات عملوا ما             وقلیل

 وسخ، واللي یكسب هو األوسخ.
 

 من فیلم "السكریة"
 عن روایة "السكریة"

وفي یسارا، الكامیرا مقدمة في علي) (عبدالرحمن شوكت ابراهیم عبدالمنعم            
البولیس ضابط وبینهما اإلمام)، (حسین شوكت ابراهیم أحمد الیمین على            الخلفیة
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عبدالمنعم إلى البولیس ضابط یتجه الكامیرا. مواجهة في الثالثة معهما. یحقق             الذي
 شوكت یسأله:

 - ماحصلش في بیتك اجتماعات مریبة؟
في والتفكر والمشورة، الرأي لتبادل األصدقاء، بین اجتماعات مجرد محصلش. أل -            

 أمور الدین.
 - وهل یدخل ضمن هذه األغراض التحریض على معاداة دولة حلیفة؟

ال بالدبابات كرامتنا على یدوس اللي غادر. عدو دي بریطانیا. تقصد حضرتك -             
 یمكن یكون دولة حلیفة.

 أحمد شوكت ینظر بتحفز. یدخل وجه الضابط من یسار الكادر یسأله:
 - وأنت؟

 - أحمد ابراهیم شوكت، 24 سنة، محرر بمجلة (اإلنسان الجدید).
 - فیه تقاریر خطیرة عن مقاالتك المتطرفة، باإلضافة إلى أن مجلتك سیئة السمعة.

 - مقاالتي ما بتزدش عن الدفاع عن العدالة اإلجتماعیة.
 - شیوعي حضرتك؟

 - أنا اشتراكي، وكتیر من النواب بینادوا باإلشتراكیة.
لیصبح أخیه جانب إلى یصل حتى الیمین، إلى الیسار من شوكت عبدالمنعم              یتحرك

 معه في مواجهة الضابط ومواجهة الكامیرا. یسألهما الضابط ساخرا:
اللي المصایب عن وتبعدوا الخاصة، بشؤونكم تهتموا إنكم األفضل من كان مش -             

 انتوا فیها دي؟
 ویرد عبدالمنعم شوكت:

 - أنا أشكرك على النصیحة ولو أني مش هعمل بیها أبدا.
 
 

** 
 

تظهر عامة لقطة في النیل. إلى موجهة بالزمالك الجبالیة شارع في الكامیرا              
زال ما الصباح ضباب البرج.. إلى المؤدي للشارع الكامیرا ظهر األخرى.             الضفة
الیسار، إلى الیمین من عرضیة حركة تأخذ الكامیرا الصورة. ویغلف المكان             یمأل
الموازي والطریق الكورنیش تستعرض درجة، 180 حتى تستمر النیل بنهر            مارة
على العمق من قادما محفوظ نجیب نرى حیث اآلخر، الجانب إلى تصل حتى               له
مدخل إلى یصل حتى تقدمه، في نجیب حركة الكامیرا وتتابع األیسر،             الرصیف

 طریق برج القاهرة، یتجه نجیب إلى یمینه إلى داخل الطریق.
 خالل هذه اللقطة اإلستعراضیة الطویلة، یأتي صوت الراوي یحكي إحدى حكایاته:

  "- إذا نصرني المولى فلن أحرم النساء من ریع الوقف.
 فقالت قمر بدهشة:
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 - إن الوقف للذكور دون اإلناث.
 َفَرَنـا إلى العینین السوداوین في وجه الصغیرة.. وقال:

 - قال جدي على لسان خادمه إن الوقف للجمیع، والنساء نصف كیان حارتنا".
الكامیرا األیسر. الرصیف على األعماق من قادما محفوظ نجیب البرج. طریق             
فترتفع البرج موقع إلى تصل حتى حركته، مع الیسار إلى خفیفة عرضیة حركة               في

 إلى أعلى مع امتداد البرج إلى السماء. بینما یواصل الراوي حكایته دون انقطاع..
معاني تحترم یوم ستحترمهن لكنها النساء. تحترم ال حارتنا أن عجب ومن -"             

 العدالة والرحمة".
منه ویدخل المكتب باب ُیفتح "األهرام". جریدة في محفوظ نجیب            مكتب
تتابع الكامیرا األجنبیة. المالمح علیهم تبدو الثالثة آخر. ورجل سیدة            شخص،تتبعه
في یقف الذي محفوظ نجیب إلى یصلون حتى الیمین، إلى الیسار من              حركتهم
المترجم یجلس یمینه وإلى األریكة، طرف على ویجلس للجلوس، یدعوهم            استقبالهم.

  الذي یقود المجموعة.
  المترجم یتوجه بالحدیث إلى نجیب محفوظ بلغة عربیة ذات لكنة أجنبیة:

 - باألول عایز أشكر حضرتك على هذه الفرصة.
 نجیب محفوظ منصتا له. بینما یواصل الرجل كالمه:

  - أنا مدیر المعهد الهولندي
 ثم یقدم من معه إلى نجیب محفوظ:

  - أنا عایز أقدم لحضرتك األستاذة كیت باتریك.
 نراها في لقطة قریبة. بینما هو یواصل تقدیمها:

 - من سویسرا.. بتشتغل باألدب.
 ثم یقدم الشخصیة الثانیة، التي تقدمها الكامیرا أیضا:

 - األستاذ كریمس.. ترجم واحد من الروایات بتاع حضرتك.
كریمس األستاذ من بدایة الیمین، إلى الیسار من عرضیة حركة تتحرك الكامیرا              
إحدى من نسخة على التوقیع في منهمكا فنراه محفوظ، نجیب حتى بالمترجم              مارًة

 روایاته..
 بینما یصلنا من خارج الصورة الحوار التالي، وكأنه خارج من صفحات الروایة:

 صوت عثمان خلیل (أحمد مظهر):
 - أخبار الشلة إیه؟

  صوت عمر (محمود مرسي):
 - اتفرقوا.. كل واحد راح لحاله.

 ثم تظهر صورة المتحاورین وعلیها العناوین..
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 بعد ثورة 1952
 من فیلم "الشحات"

 عن روایة "الشحاذ"
الخلفیة، في الحدیدي سورها على بظهره یتكئ ُعمر النیل، على تطل شرفة              
وأمامه الیمین، على المقدمة في یقف الذي خلیل، عثمان صدیقه ناحیة للداخل              ینظر
الشاي، من فنجانا یصب خلیل عثمان شاي. طاقم فوقها صغیرة منضدة الوسط              في

 ویناوله إلى صدیقه عمر، بینما عمر یواصل كالمه:
 - ما فضلش غیري أنا ومصطفى

 - عملتم إیه أنت ومصطفى؟ قبلتم األمر الواقع.. مش كده؟
وكذلك لعملي انصرفت أنا طبیعي.. غیر إرهاب شافت البلد علیك، القبض بعد -             

 مصطفى.
المجتمع في دور مالكش قضیة.. مالكش إن عمر؟.. یا إیه مشكلتك أنت تعرف -              

 یناسب موهبتك.
 - أنا میؤوس مني

 عثمان خلیل یشیر بإصبعه تأكیدا لما یقول:
 - هو ده مرضك

 یرد عمر:
 - على العموم أنا بحاول أعالج نفسي

 ویرفع الفنجان على فمه. یالحقه عثمان خلیل بقوله:
 - عالجك إنك تكون لك قضیة كبیرة.. هدف عظیم.

 عمر بعد أن یرتشف رشفة من فنجان الشاي.. یحاول أن ُینهي الحدیث:
 - أنا مستحقش تفكر فيَّ خالص.

 في منطقة معزولة أشبه باألحراش. یجلس عمر على األرض تحت جذع شجرة
 ضخمة، في مالبس رثة وذقن شعثاء، یبدو علیه اإلرهاق وهو یتأوه في شبه

 غیبوبة. عندما ُیْقبل علیه عثمان مندفعا ویمسك بكتفیه، یهزهما بعنف یحاول أن
 یرده إلى الوعي، وهو یصیح فیه:

 - ُفوق یا عمر
 - آه

 یعود إلى هز كتفیه وهو یواصل:
 - أنا في موقف خطیر.. والبولیس قالب علیا الدنیا

 - عایز مني إیه؟
 - عایزك ترجع بیتك.. أنت بقى لك هنا شهور

 یرد عمر وكأنه ینتظر شیئا قادما:
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 - لسه بدري
 - اسمعني أنا هصرح لك بحاجة مهمة.. أنا اتجوزت بثینة بنتك.. وفي بطنها جنین

 مني.. ُفوق یا عمر.. ما تسیبهومش لوحدهم.
 مع صوت موسیقى مرعبة، یأتي صوت نداء البولیس، صادرًا عن مكبر صوت:

 - عثمان خلیل.. سّلم نفسك.. أنت ُمحاَصر من جمیع الجهات.
 ینهض عثمان خلیل ویبحث عن مهرب. یخرج إلى الطریق. ُیفاجأ بحصاره من
 مجموعة من الجنود، تحیط به وترفع أسلحتها نحوه. یرفع ُعمر یدیه إلى أعلى

 عالمة اإلستسالم.
  وُتقبل سیارة البولیس.

 داخل سیارة البولیس التي تهتز بفعل اندفاعها في الطریق. عثمان خلیل، وُعمر.
 الضوء یكشف عنهما في نبضات. یتحسس ُعمر على صدیقه:

 - یا خسارة.. أنت انتهیت
 - حیاتي هيَّ اللي انتهت.. المهم تبتدي أنت من جدید.

 عمر متألما:
 - آه.. آه

 یواصل عثمان كالمه لصدیقه ُعمر:
 - ترجع لحیاتك.. اللي بتبحث عنه في الحیاة مش في الخال.

 

  
** 
 

میدان من اآلتي الضوضاء لغط عنه یكشف الذي الحیاة ضّجة صوت مع              
حمراء. مربعات ذات منضدة مفرش على صغیرة سوداء ِمحبرة نرى            التحریر.
أجنبیة مالمح یحمل كهل رجل المحبرة. داخل طرفها تغمس رفیعة بفرشاة ید              تدخل
الشیني. بالحبر مألها التي بالفرشاة علیها یرسم بیضاء صفحة وأمامه            واضحة،

 الخطوط الخارجیة لوجه إنساني. دائرة الرأس والنظارة السوداء.
بمقهى المعهود ركنه في یقرؤها التي الجریدة صفحة خلف من محفوظ نجیب              وجه
ثم أسنانه، بین شفتیه على یضغط ألسفل. قلیال رأسه یحرك القراءة أثناء بابا).               (علي

 یرفع رأسه إلى أعلى في مواجهة الكامیرا.ویدخل صوت الراوي:
 "كیف آل بنا األمر إلى هذا الحال؟"

بحركة الكامیرا تتجه الیمین. إلى بنظره یتجه بروفیل وضع في األجنبي الرسام              وجه
بیده طرفها یمسك علیها. یرسم التي اللوحة حتى الیمین إلى نظره اتجاه مع               عرضیة
لنرى الیمین إلى حركتها في الكامیرا تستمر الیمنى. بیده الرسم ویستكمل             الیسرى،
الواسعة النافذة زجاج خلف من الجریدة. قراءة یواصل منضدته خلف محفوظ             نجیب
یواصل بینما والمركبات. الناس وحركة التحریر، میدان من جزء نرى الخلفیة             في

 الراوي كالمه:
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الناظر بهذا جاء وماذا الجمیع؟! لخیر المبذول والوقف الواحدة والحارة قاسم أین -"             
 الجشع وهؤالء الفتّوات المجانین؟!"

أعلى إلى حركة في یده یرفع أمامه. اللوحة في عمله الرسام یواصل كتفه، خلف                من
یمیل رسمها. التي الصورة مالمح من جزء عن حركته تكشف أنجزه. ما              لیتأمل
محفوظ نجیب رأس صورة تظهر فرشاته. لیمأل الكادر خارج یسارا            بجذعه
رسم لیستكمل األول وضعه إلى الرسام یعود واضحة. اللوحة على            المرسومة

 خطوط الشَعر. ونسمع الراوي:
سیادة. وال كرامة بال األسود. الزمن في علیه كانوا ما على فانقلبوا الحارة أهل                "أما

 تنهكهم الفاقة وتتهددهم النبابیت. وتنهال علیهم الصفعات".
 نجیب محفوظ ینظر أمامه صامتا في حالة تأمل. بینما تصلنا العبارة األخیرة التي

 تذكر أن أهل الحارة تنهال علیهم الصفعات، یعقبها صوت صراخ أنثوي حاد، یأتي
 عن ُبعد من خارج الكادر، یحمل من األلم قدر ما یعبر عن الفزع..

 في الركن األعلى على الجانب األیمن عنوان:
 من فیلم "الكرنك"

 عن روایة "الكرنك"
تتراجع وهي صراخها حسني) (سعاد زینب تواصل الزنزانة من جانب في             
بها. ویمسك المالمح غلیظ شرس رجل علیها یهجم بینما الیسار. ناحیة             مفزوعة
ذابلتان.. عیناه الصدر.. عاري الشدید.. اإلرهاق علیه یبدو الشریف) (نور            إسماعیل
تم أعلى إلى مشدودتان العاریتان ویداه الحائط إلى مقید شعثاء. لحیة وجهه              تغطي

  تثبیتهما في الحائط بقید حدیدي عند كل معصم.
معاناته تفوق زینب حبیبته له تتعرض ما یرى وهو تجتاحه التي الداخلیة              اآلالم
بألم یصرخ والفم. للوجه اإلرادیة غیر العصبیة حركاته عنها تكشف الجسدیة             بآالمه

 مستسلما:
 - سیبوها یا مجرمین

صفراء ابتسامة مبتسما الشناوي) (كمال صفوان خالد الدولة أمن مباحث            ضابط
  یتحول بنظرته إلى الیسار.

بلوزتها، ویمزق ثدییها عن فیكشف زینب، صدر في بقسوة یده یمد الشرس              الرجل
  وهي تصرخ في فزع.

الصفراء. اإلبتسامة وجهه وعلى صدره على یده یرفع صفوان خالد المباحث             ضابط
 یتقدم ناحیة اسماعیل یهدده:

 - الرجالة اللي عندي ما یرحموش.. ها.. سافرت المحلة وال ما سافرتش؟
 یرد اسماعیل بإستسالم، وهو یلفظ أنفاسه المرهقة:

 - اللي تشوفه سیادتك.. أنا موافق علیه.
 یلتفت ضابط المباحث خالد صفوان إلى الیسار ویلقي أوامره:

 - خالص یا فرج.. سیبها
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من یأمره الضابط صوت ونسمع المذعورة، زینب بكتف یمسك الشرس            الرجل
 جدید:

 - رجعها الزنزانة
بالضابط مارا الباب. ناحیة یمینا الخلف إلى یدفعها ثم ناحیته زینب یجذب              الرجل
الضابط یصیح حتى أمامه، زینب دافعا الباب من الرجل یخرج إن وما              واسماعیل.

 آمرا:
 - ادخل یا محمود..

في الغرفة وسط صغیر مقعد على یجلس فقیرة. بدلة یرتدي عجوز رجل              یدخل
في اإلبهام بإصبعي یدیه معلقا بینهما، یقف صفوان خالد والضابط اسماعیل.             مقابل

 فتحتي مجرى حزام البنطلون. یوجه  كالمه إلى اسماعیل:
 - انضمیت للشیوعیة امتى؟

 اسماعیل یرفع رأسه المنكس، وینطق بألم:
 - من 8 سنین

حركته عن یتوقف اسماعیل، أمام بالحركة یهم كان الذي صفوان خالد             الضابط
 لیتوجه بنظره إلى اسماعیل ساخرا:

السنین وفي إعدادي. في تلمیذ كنت سنین 8 من أنت معقولة. إجابتك خلي بني یا -                
 دي كلها. احنا كنا نایمین على ودانا وال إیه..

 - طب سنتین
 - اسمك الحركي؟

 - أحمد
بینما فمه. في سیجارة منها یضع جیبه. من سجائر علبة یخرج صفوان خالد               الضابط

 یواصل محمود الكتابة، ویواصل الضابط أسئلته:
 - بتدفع اشتراك كام؟

 - 10 جنیه
 - مین رئیس الخلیة بتاعتكو؟

 الضابط یشعل سیجارته، بینما یرد اسماعیل:
 - أهو ده اللي ما أعرفوش

 - اعدل كالمك یا اسماعیل.. ما تتعبناش وتتعب نفسك
على منكسة تسقط یتركها رقبته. على ثقیلة المرفوعتین ذراعیه بین اسماعیل             رأس

 صدره، بعد أن ینطق بآخر كلماته مستسلما:
 - اللي تشوفه سیادتك.. اكتبه وأنا أمضي علیه.

 
** 
 

لحظة یمثل أعلى، إلى الیمنى یده رافعا الشامخة بقامته یمتد زغلول سعد تمثال               
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 القاء إحدى خطبه السیاسیة دفاًعا عن كرامة الوطن.
النیل قصر كوبري لتشمل الصورة، فتتسع الزوم عدسة بحركة تتراجع الكامیرا             
أعلى، إلى به الممتدة قاعدته فوق التمثال ویظل علیه، المرور وحركة             بجانبیه
محفوظ ونجیب الیومیة. الحیاة في یجري ما على یطل الخلفیة، أقصى في              ظاهًرا
الكوبري لسور موازًیا األیمن، الرصیف على المنتظمة بخطواته العمق من            ُیقبل

 الحدیدي.
الراوي صوت یدخل عالًیا، مرتفعة ویده البدایة في زغلول سعد تمثال ظهور              مع

 ُمرّوعا:
 "- یا للمصیبة، لماذا جئنا إلى هنا؟

 - إنها حارتنا
 - أمنا غادرتها منكسرة الخاطر، حارة ملعونة ومن علیها

 فقال عرفة بإصرار:
 - لكنها حارتنا".

یقطع نهایته. إلى یصل الكوبري.. رصیف على السیر یواصل محفوظ نجیب             
برفع التحیة یرد المارة. أحد یحییه القدیم. الخارجیة وزارة مبنى نحو متجًها              الطریق
السیر یواصل أوراقه. حقیبة تحمل الیمنى یده بینما الجرائد، تحمل التي الیسرى              یده
الصباح، حركة فیه بدأت وقد التحریر میدان اتجاه في الوزارة، مبنى رصیف              على

 ویستمر صوت الراوي:
 "- ال تلومیني یا عواطف.. وأنت مسؤولة بعض الشيء عما أنا فیه

 - أنا؟
 فقال جادا:

أبیِك.. على اإلعتداء وقع ولما ألمي. لإلنتقام خفیة برغبة الحارة إلى عدت -             
جدیدا إلیها أضاف لِك حبي ولكن الفتّوات. جمیع من اإلنتقام في الرغبة تلك               تأصلت
الناس لیهنأ ولكن لإلنتقام ال الفتّوات على أقضي أن وهو األصل. على یطمس               كاد

 بالحیاة".
عین بابا). (علي مقهى إلى المؤدي الرصیف على الخلفیة من نجیب ُیْقبل              
الكامیرا عین أمام من یمر الیسار. إلى عرضیة حركة معه تتحرك             الكامیرا
الباب من یدخل باب.. نحو یتجه لنراه معه الكامیرا رأس وتدور السیر،              ویواصل
ALY بابا "علي عریض بخط نقرأ الباب وفوق التحریر. میدان على یطل              الذي

."BABA 
     نرى اإلعالمیة المصریة مع نجیب محفوظ في الركن الخاص به داخل المقهى..
باإلنهیار الكاتب من كامل تنبؤ النیل) فوق (ثرثرة محفوظ، نجیب العظیم أستاذنا -             
وكیف النبوءة؟ هذه الكاتب لدى ولدت التي العوامل هذه هي ما ترى یا               والهزیمة،

 تحققت منها إلى هذا الحد؟
مع الثقة، أهل شعار إلى واللجوء المسؤولیة، عن كتیر ناس عزلة الحقیقة في -              
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 التجاهل بشكل واضح ألهل الخبرة، كذلك الفساد ریحته انتشرت وفاحت.
 
 
 
 
 
 
 
 
** 

 قبل نكسة 67
 من فیلم "ثرثرة فوق النیل"

 عن روایة "ثرثرة فوق النیل"
على عوامة داخل واسعة قاعة المكان. في ینتشر بالحشیش المعمرة الجوزة دخان              

 النیل، والجوزة تدور بین الحاضرین.
یرتدون الجمیع المثقفة. الوسطى الطبقة یمثلون والنساء الرجال من مجموعة            
یرتدي الذي الصحة بوزارة موظف حمدي) (عماد أنیس عدا ما اإلفرنجیة             المالبس

 جلبابا. وهو "المتعهد بتعمیر الجوزة وإدارة عموم الكیف".
التي الصحفیة، الخطیب) (ماجدة بهجت سمارة مذكرة على أنیس عثر أن سبق              وقد
من شخصیة كل مواصفات عن سمارة كتبته ما المذكرة في وقرأ العوامة. في               فقدتها

  شخصیات العوامة.
منهم لكل یوجه راح صمت. بعد لسانه عقدة وفك أنیس برأس الحشیش لعب أن                بعد

 بعض ما جاء عنه في المذكرة.
... 

سمارة وبجانبه یقف الذي الممثل، رمزي) (أحمد القاضي رجب ناحیة أنیس             یتجه
 الصحفیة، ویقول:

المحدودة،- غیر وسیطرته القمحي، بسمرته ومشهور وجذاب جمیل          اكمنه
 وكمان هو األمل المستحیل.

لتردید المفاجآة، أثر وجهها على فیظهر سمارة، مع النظر أنیس یتبادل كالمه              أثناء
 أنیس عباراتها الواردة في مذكرتها،.

 یرد علیه رجب القاضي الممثل مستهینا:
 یا سالم.. قول كمان قول..-

یدور وهو عنه یبتعد ثم أنیس ناحیة المحامي، توفیق) (أحمد راشد مصطفى              یندفع
 في أرجاء المكان مهلال:

 - یا مساء األنوار الصامتة.. دي القعدة هتحلو یا جدعان.. غرد یا سیدي غرد..
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 یتجه أنیس ناحیته موجها إلیه الكالم:
 -  إنما أنت ذو مظهر براق بالثقافة، وباطن أجوف ال بتقدم وال بتأخر.

 تعلق احداهن سنیة (نعمت مختار):
 - زي ساعتي تمام.

 ویعلق مصطفى راشد:
 - ده ولي النعم لسانه طول یا جدعان.

 یتوجه علي السید (عادل أدهم) الناقد الفني، إلى أنیس ویجذبه نحوه:
أنا اشتمني یال أصلي.. غبارة النهاردة تعمیرة إن یظهر تعالى.. حبیبي یا تعالى -              

 بقى.
 - أنت وغد كبیر.

 یصیح اعجابا:
 - اهللا.. اهللا یسامحك.

 - ألنك ما بتكتبش إال لما بتلهف.
 یرد علي السید مستنكرا:

علیه یبدو سمارة (وجه سمارة اسأل طب الصحفیة) سمارة إلى یشیر (ثم أنا.. -              
  التوتر) أهي بتشتغل معایا وعارفه.

 أنیس یتجه إلى سنیة (نعمت مختار) احدى رواد العوامة:
 - وأنِت ما بتعملیش حاجة إال تدوري على سبب تخوني بیه جوزك.

 - مظلومة یا بیه (سنیة ترد بدالل)
متالصقین یجلسان رمزي)، (سهیر ولیلى قصة، كاتب نظمي) (صالح عزوز            خالد

 على أریكة وتتعالى ضحكاتهما.. أنیس یتوجه نحوهما، موجها كالمه لخالد عزوز:
 - وأنت بقى ما تنفعش عشان ما عندكش عقیدة ومنحل..

 ویشیر إلى لیلى (سهیر رمزي):
 - وانتي شيء مزیف.
 خالد عزوز یعترض:

 - أل، ُأقف عندك..
 أنیس یواصل:

 -..وكمان أكذوبة المدنیة.
 خالد عزوز یحتضن لیلى:

 - تعالي یا أكذوبتي..
 تدخل بین ذراعیه، وتقول:

 - یا حیاتي.
  أنیس یتوجه إلى سناء (میرفت أمین) ممثلة ناشئة:

 - وانتي بقى الجیل الضایع.. ال ثقافة وال تربیة.
  علي السید (عادل أدهم) یتجه ناحیة أنیس. یمسك بیده ویسحبه لألمام:
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 - تعالى بقى یا ولي النعم.. قول لنا أنت تبقى إیه؟
 الجمیع وهم یتحلقون حوله:

 - أیوه قول قول.. أنت تبقى إیه؟
 أنیس في وسطهم، وهو في حالة نصف غیبوبة:

 - انتوا عاوزین تعرفوا أنا أبقى إیه..
 الجمیع في صوت واحد:

 - طبعا.. طبعا
 أنیس یشیر بیدیه إلى نفسه هازئا:

 - أنا أبقى إیه؟
  الكامیرا تقترب من أنیس حتى یمأل وجهه الصورة.

 یصدر بفمه صوت ضراط یختمه بقوله:
 - أنا.. وال حاجة.

 
 
 

 
 من فیلم "میرامار"

 عن روایة "میرامار"
مع عمري". "أنت بأغنیة تشدو وهي المكان، في البهجة یشیع كلثوم أم صوت               
منضدة خلف یقف عزت) (أبوبكر عالم حسني نرى التالي المشهد في لقطة              أول
وجود فرصة ینتهز ولوازمها. الروحیة المشروبات زجاجات بعض علیها           دائریة،
تنزع لكنها یدها. یمسك أن فیحاول منه بالقرب البانسیون، خادمة (شادیة)             زهرة
یتمایل وهو بالثلج یزوده كأسه إلى عالم حسني یعود وتبتعد. یده قبضة من               یدها
مجموعة بین مقعده إلى بالكأس یعود ثم األغنیة، موسیقى ایقاع مع یدندن              منتشیا،
كلثوم أم بغناء لإلستمتاع اإلستقبال بقاعة تجمعوا الذین الرجال، البانسیون نزالء             من
اعجابا حمدي) (عماد وجدي عامر العجوز الرجل یعلق بالرادیو. المذاع الحفل             في

 بصوت أم كلثوم:
 - یا سالم یا ست.. یا سالم

 ینتهز الشاب سرحان البحیري (یوسف شعبان) الفرصة لیكشف عن تأییده للثورة:
  - أم كلثوم ما غنتش في حیاتها زي ما غنت للثورة.. احساسها بالثورة..

فنجان.. في مشروبا بیده یمسك وهو معترضا وهبي) (یوسف مرزوق ُطلبة             یقاطعه
 وعلى وجهه عالمات اشمئزاز من سرحان:

 - هو كل حاجة تقلبها سیاسة.
الشیوعي، علي) (عبدالرحمن باهي ومنصور الوفدي حمدي) (عماد وجدي           عامر
سرحان المحدث واإلشتراكي مرزوق ُطلبة القدیم اإلقطاعي بین یجري ما            یتابعان

31 
 



الموقف یستدرك ما سرعان مرزوق ُطلبة لكن صداما.. یتوقعان           البحیري..
 ویتراجع عن هجومه معلقا:

 - الظاهر إن احساسك ده، ألنك بتشارك في العمل السیاسي.
 سرحان البحیري ینتهزها فرصة للحدیث عن نفسه:

 - عندك حق، من هیئة التحریر لإلتحاد القومي لإلتحاد اإلشتراكي.
باهي منصور یتدخل بینما فمه. على كأسه یرفع الحوار نهایة توقع وقد وجدي               عامر

 بسؤال لسرحان البحیري:
 - إنما ما اشتغلتش بالسیاسة قبل الثورة؟

یرد أن قبل ذاته بتأكید الثقة منه یستمد سیجارته، من نفسا یأخذ البحیري               سرحان
على بالرد البحیري سرحان انشغال فرصة مرزوق ُطلبة ینتهز السؤال.            على

 السؤال، لیلقي علیه نظرة امتعاض، قبل أن یبدأ سرحان اجابته:
 - وأنا في الكلیة كنت عضو في لجنة الطلبة السعدیین..

حجرها على یداها الصالة، ركن في منعزل كرسي على تجلس (شادیة)             زهرة
أمامها تنظر مرفوع. ورأسها الكرسي، ظهر على مشدود وظهرها           معقودتان،
عن كالمه البحیري سرحان یواصل بینما یجري.. ما تتابع فرعوني. كتمثال             بكبریاء

 نفسه:
 - ولما اتخرجت انضمیت للوفد، لحد ما جات الثورة انضمیت لهیئة التحریر.

إلى یحتاج ال الذي الماكر سؤاله بهدوء یلقي وهو باهي، منصور یتابع وجدي               عامر
 إجابة، ویشیر إلى اتهام سرحان باإلنتهازیة:

 - أستاذ سرحان.. أنت آمنت باإلشتراكیة قبل الثورة وال بعد الثورة؟!
یخطر قد ما وینفي احتدامها. قبل القادمة المعركة لیوقف مرزوق ُطلبة یتدخل              وهنا
قفل محاوال خبیث باستسالم فیقول نحوهم. شكوك من البحیري سرحان بال             على

 باب الحوار:
 - على كل حال یا أخویا، كلنا هنا بنحب الثورة.

(أحمد بكیر علي یقوله لما شدید بتركیز ینصت البحیري سرحان آخر. مكان في               
مؤامرة تدبیر في معه: باإلشتراك اقناعه یحاول الذي العمل. في زمیله             توفیق)

 سرقة حمولة (لوري) من الغزل، من الشركة التي یعمالن بها:
كل هتحل یعني السودا، السوق في غزل لوري حمولة نبیع إننا إیه یعني عارف -               
المیة، میة مأمونة عملیة أخي. یا بقى وتعیش وصفیة، عیلتك مع المالیة              مشاكلك

 نعملها تلت أربع مرات في السنة.
إشارة یعطي القیادة. بعجلة ویمسك یجلس القیادة. كابینة یصعد اللوري سائق             

 برأسه لحارس البوابة..
 الحارس یبدأ بفتح البوابة..

 السائق یغلق باب اللوري ویدیر المحرك، وتبدأ السیارة الحركة في اتجاه البوابة..
 حارس البوابة یفتح بابها عن آخره..
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سیارته داخل القیادة، عجلة خلف بكیر علي السرقة على المحرض سرحان             زمیل
عالمات وعلیه ُبعد عن البوابة یراقب البوابة. خارج الطریق جانب على تقف              التي

 التوتر والترقب.
  عربة النقل الكبیرة (اللوري) بصندوقها الضخم وهي تخرج من البوابة.

 علي بكیر وقد انفرجت أساریره عالمة الرضا.
األخرى الجهة من ُتقبل بینما البوابة، من الخروج بعد طریقها تواصل النقل              سیارة

 في مواجهتها سیارة البولیس، تعطي اشارات ضوئیة لعربة النقل للتوقف.
للسیارة. األمامیة الشمس واقیة أسفل إلى یجذب بكیر.. علي مالمح یعلو             الفزع

 لتخفي جزءا من وجهه.
على یقبضون الذین البولیس رجال وینزل النقل، عربة أمام تقف البولیس             سیارة

 السائق.
كأس یده في قلق. ترقب حالة في مستدیرة منضدة خلف جالسا البحیري سرحان               
للمنضدة. المقابل الطرف على الموجود التلیفون جرس یدق عندما منها.            یشرب
وترفع ید تمتد المكالمة. انتظار في المنضدة على ویضعه فمه، عن الكأس              یرفع

 سماعة التلیفون ثم ُتقدم السماعة إلى سرحان:
 - تلیفون عشانك یا أستاذ سرحان.

 سرحان وهو ما زال على حاله من التوتر. یمد یده ویرفع السماعة إلى أذنه:
 - آلو..

 ونسمع صوت علي بكیر في سماعة الهاتف، یخبره في یأس:
 - سرحان رحنا في داهیة.

إلى بالسماعة بطء في یده وتهبط ینطق. فال التام الیأس مشاعر سرحان وجه               تجتاح
 مكانها.

 
  

** 
 

برج قمة نرى الغروب. قبیل النیل" "قصر لكازینو الخارجي الباب أمام من              
زغلول. سعد بتمثال نلتقي الیسار، ناحیة كامیرا بحركة البصر امتداد ومع             القاهرة،
الطریق. في المرور حركة إلى نصل التمثال قاعدة مع أسفل إلى نهبط              وعندما
كوبري جهة من ُتْقبل محفوظ نجیب ابنة كلثوم أم تقودها صغیرة فیات              سیارة

  الجالء. تقف على الرصیف المؤدي إلى باب الكازینو.
نرى النیل. قصر لكوبري والمالصق النیل على المطل الكازینو أركان من ركن              في
المسرحي الكاتب بینهم محفوظ. نجیب بمائدة یتحلقون والفتیات الشباب من            مجموعة

 الساخر علي سالم..
مدیرا محفوظ نجیب عمل مرحلة عن الحدیث یدور أحدهم، سؤال على بناء أنه               یبدو

  للرقابة. وكان نجیب عندما تولى هذه الوظیفة قرر التوقف عن كتابة السیناریو.
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 علي سالم یسأله:
 - ما كنتش حاسس بضیق؟

 فیرد نجیب على الفور:
دي.. الشغلة هي كانت ده، الوقت في حیاتي في جت اللي النسمة ضیق، بس مش -                

 كتابة السیناریو..
وخسارة له خسارة كان السیناریو، كتابة عن نجیب توقف أن أحدهم یرى              وعندما

 للفن، یعترض علیه أحدهم:
 - یعني یكون هو كاتب، وَحَكم على كتابته؟!

 ویواصل آخر:
 - یعني یمضي هو، إنه موافق على عمله؟!

 ویسأل علي سالم:
 - مش ممكن كان أي حد تاني، وكیل الرقابة مثال یمضي بداله؟

 ویرد صاحب اإلعتراض السابق:
فیها له یكون قضیة، في یحكم ازاي القاضي.. زي عامل ده، الرقابة مدیر دلوقت -               

 مصلحة؟!
 في ركن آخر. داخل كازینو قصر النیل لیال..

على المنعكسة أضواؤها تتألأل األخرى، الضفة على سیتي جاردن حي            عمارات
الیمین، إلى حركتها مع بصرنا تأخذ جنوبا، متجهة تمر سیاحیة وباخرة المیاة،              سطح
صالح وتوفیق كامل وفؤاد مظهر أحمد الكبار: الحرافیش مجموعة إلى نصل             حتى

 وبینهم نجیب محفوظ. یجلسون حول مائدة عند حافة مجرى النیل.
 توفیق صالح یواصل كالمه، وهم ینصتون:

فهي أوروبا، في الدینیة القضایا هذه مثل تثار وعندما متدینة، غیر دلوقت أوروبا -              
 تثار من خالل علوم اإلجتماع والفلسفة وحاجات كده.

 یصمت قلیال، ثم یواصل:
لكن العلمي، للبحث قضایا تكون ممكن وإنما عامة، قضایا الدین قضایا تعد لم -              

 عندنا العكس.
 نجیب محفوظ یأخذ نفسا من سیجارته، بینما توفیق صالح یواصل:
 - هنا صوتهم عالي، وفي كل بیت لهم تأثیر، وفي الجامعة كمان..

 عودة إلى مجموعة الحرافیش الشبان، وصوت نجیب محفوظ:
عبدالعزیز.. األستاذ سألت محجبات. ملقتش الجامعة في كنت لما كتیر، مش بس -             
المحاضرة من بیطلعوا دول ال لي.. قال علیهم؟. بیقولوا اللي المحجبات فین              ُأمال

 على البیوت على طول.
 

** 
 

 أیام اإلنفتاح
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 من فیلم "الحب فوق هضبة الهرم"
 عن قصة "الحب فوق هضبة الهرم"

أحمد إلى ننتقل محفوظ. نجیب لزعیمهم ینصتون الذین الشبان الحرافیش من             
 زكي وآثار الحكیم. وهما ال یختلفان عن الحرافیش الشبان في العمر أو المظهر.

صالون من ركن في الشاي، مائدة خلف الحكیم) (آثار ورجاء زكي) (أحمد              علي
یقترب الشاي. من كوبا اإلبریق من تصب أن رجاء تحاول وبینما رجاء. أسرة               بیت

 منها علي أكثر، محاوال التحرش بها.. وهو یطلب منها:
 -..حاجة على ما ُقسم كده.

 تترك رجاء ابریق الشاي، وتلتفت إلیه مندهشة لحركته:
 - حاجة إیه یعني؟!

 یحاول احتضانها وهو یواصل:
 - حاجة كده یعني..

 تدفعه عنها برفق، وتقول بدهشة:
 - علي؟! أنت اتجننت؟!

تضع لهما. المواجهة المقاعد أحد على جالسة تهبط بقدومها. فیفاجآن رجاء أم              ُتْقبل
علي، نحو بتحٍد تنظر وهي كفها على رأسها وتسند المقعد. مسند على یدها               مرفق

 تسأله باستفزاز:
 - وأخبارك إیه؟

 تتدخل رجاء بالرد على أمها:
الشقة على هندور اللي احنا بنفسنا، مشاكلنا هنحل اللي احنا إن لكم قلت ماما یا -                

 واحنا اللي هنجهز.
 األم ترد علیها معترضة:

كده خارجین داخلین وهتفضلوا دلوقت، لحد بتحصل حاجة شایفة مش أنا بس -             
 إلمتى؟ الناس تقول علینا إیه؟!

 تتوجه بكالمها نحو علي وهي تشیح بیدها وقد احتد صوتها:
 - وما دام أنت مش قادر على الجواز، لیه بتشحطط معاك بنات الناس.

 رجاء تقاطعها لتمنعها من مواصلة هجومها:
 - ماما..

 وترد األم بحزم وحّدة:
 - اسكتي انتي..

 یتدخل علي موجها الكالم لألم:
 - ما أنتم من األول عارفین ظروفي كویس..
 تتدخل رجاء مرة أخرى إلیقاف هجوم أمها:

 - أرجوِك یا ماما..
 ثم تنهض واقفة مواصلة ثورتها على أمها:
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حرة وأنا حیاتي، دي إن لكم قلت وأنا ده. بالشكل علي تهیني أسمحلكیش ما أنا -                
 فیها، ومفیش داعي للتجریح ده.

الهرم نحو یتجهان معا. قادمان ورجاء علي الهرم، مطلع عند الطریق في              
 األكبر، الذي یحتضنهما وهو یمأل خلفیة الصورة، ونسمع صوت علي:

سنة آالف سبعة حضارة معاكي یدایقنا.. هیقدر هنا محدش بیتنا، ده لك قلت -              
 بیحرسونا.

إلیها یلجأ مصطبة، شكل في الضخمة الهرم أحجار أحد فوق اللیل، أحضان              في
إلى رجاء یضم أن یحاول المتأججة. مشاعره عن للتعبیر مكانا فیها یجد              علي،
عربة فیفزعان، خلوتهما وتقتحم الظالم، تبدد قویة إضاءة بكشافات یفاجئآن            صدره..
تلقي نحوهما، تتوجه الشرطة رجال من ومجموعة منهما، مقربة علي تقف             البولیس

  القبض علیهما وتجرهما من فوق مصطبة الهرم.
النوباتشي، الضابط أمام منهما كل وأسرة ورجاء علي البولیس، قسم داخل             

 الذي ُیجري التحقیق. رجاء ُتدافع عن علي:
 - علي ما عملش حاجة غلط یا بابا،  وأنا اللي طلبت منه یّجوزني.

 یتدخل علي:
 - احنا كنا بنمارس حقنا..

 الضابط خلف مكتبه یقول بحسم:
 - أنا مضطر أرحلهم بكرة للنیابة، بتهمة ارتكاب جریمة فعل فاضح علني.

ببصرنا الكامیرا تصعد متعانقان، ورجاء علي كّفي نرى البولیس، سیارة داخل             
التي ترحیالت السیارة نافذة وخلفهما متقابالن الوجهان معا، لنراهما أعلى            إلى

 تحملهما. ویظهر الهرم من خلف قضبان النافذة.
 

 من فیلم "أهل القمة"
 عن قصة "أهل القمة"

الشریف) (نور لزعتر زغلول یشرح الحریري). (عمر رأفت زغلول مكتب في             
ببضائع محمل (لوري) تهریب القادمة. التهریب خطة القلعاوي) (محمود           وحسني

  من السوق الحرة ببورسعید.
 یقول زغلول رأفت:

 - شوفوا بقى.. احنا هنجیب لوریین ونحط علیهم جوز سواقین اللي همه
  یؤكد زعتر وحسني متابعة زغلول.. یقوالن في َنَفس واحد:

 - ماشي
سطح على ما مكان في یضعها وهو یقول مكتبه، أدوات بأحد زغلول              یمسك

 المكتب:
 - اللوري األوالني هو اللي فاضي....

جانبه وإلى اللوري قیادة كابینة داخل یجلس زعتر الجمرك، تفتیش نقطة             عند
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 السائق. یصدر زعتر أمره للسائق المجاور له، في عصبیة واضحة:
 - إدیله إشارة یطلع بسرعة

اإلشارة یسمع عندما مترقبا. خلفه ینظر القیادة. عجلة خلف اآلخر اللوري             سائق
  الصوتیة، یعتدل في جلسته ویسرع بإدارة محرك السیارة.

 عربة النقل (اللوري) وهي تندفع مبتعدة في العمق.
  ثالثة من المارة یسرعون باإلبتعاد عن طریق السیارة التي تندفع نحوهم..

  اثنان من رجال الجمرك ینتبهان فجأة لما یحدث..
  اللوري المندفع یقتحم الحاجز ویواصل اإلندفاع.

 زعتر یصدر أمره بعصبیة لسائق اللوري الذي بجانبه:
  - اطلع بسرعة.. اطلع بسرعة

 ویندفع بهما اللوري.. رجال أمن الجمرك ُیسرعان إلى سیارتهما، وأحدهما یصیح:
 - یال بسرعة.. یال بسرعة

 یقود أحدهما السیارة ویندفع بها لمالحقة اللوري، بینما یعم الهرج في المكان.
  سیارة الجمرك تطارد عربة النقل (اللوري) الذي به زعتر.

كابینة سقف على بكفه ویضرب له، المجاورة النافذة من الیمنى یده ُیخرج              زعتر
 القیادة وهو یصیح ألحد رجاله:

 - یال.. یال
طریق في ُیلقي القیادة. كابینة خلف النقل عربة سطح على زعتر، رجال              أحد
تحاول الجمرك سیارة اآلخر. بعد الواحد الزیت، من ببرامیل تطاردهم التي             السیارة
حول تدور ثم وتنزلق، ببعضها تصطدم النهایة في لكنها طریقها، في البرامیل              تفادي

 نفسها بفعل الزیت المنتشر على األسفلت.
لشخص كالمه یوجه الكامیرا، مواجهة في ینظر زعتر رأفت، زغلول مكتب             في

  خارج الكادر:
 - البضاعة دي بتاعتي، أنا اللي جازفت بنفسي، وأنا اللي جبتها وأنا اللي هاخدها.

زعتر إلى یصل حتى المكتب حول یدور مكتبه، كرسي على من یقوم              زغلول
متابعا یقف الذي مساعده، جانب إلى یقف حتى سیره ویواصل المكتب، أمام              الجالس

 ما یجري. یلتفت إلى زعتر بتحٍد، وهو ینهي كالمه الذي بدأه مع حركته:
ودعایات موظفین الشركة، على أوي جامدة مصاریف فیه ده إزاي، بتفكر أنت -             
اللي الكبار، للناس شهر كل بندفعها اللي المرتبات غیر ده وتبرعات،             وعزومات

 بیسهلوا لكم شغلكم.
 زعتر ینهض واقفا مرددا حكمة زغلول:

 - الواحد وسط الوحوش، الزم یبقى غول یا سید زغلول.. مش هو ده كالمك.
منه لُیخرج بسرعة، یفتحه درٍج على ینحني حیث المكتب، خلف إلى یندفع              زغلول

 مسدسا
زعتر، من یقترب أن حسني یحاول بالمسدس. یده على ویقبض به یلحق              زعتر
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نحو ویوجهه زغلول، ید من المسدس وینزع البطن، في بكوعه قویة بلكمة              فیطعنه
 زغلول ومساعده،  عندما ینزع زعتر المسدس من قبضته، یلعنه زغلول:

 - یا حرامي.. یا وسخ
 زعتر ویرد علیه وهو یصوب المسدس نحوه زغلول ومساعده:

جاي اللي حرامي للمكتب.. فلوس لك جایب اللي حرامي حرامي!! اللي أنا -             
.  أعوضك عن الخسارة في العملیتین اللي اتجمركوا قبل كده.. حّقك عليَّ

نحوه زغلول ویندفع لیأخذها، المكتب فوق الموجودة النقود حقیبة نحو زعتر             یندفع
 یحاول أن یمنعه..

  
** 
 

زوایا من مختلفة لقطات في الجالء، كوبري فوق السیر یواصل محفوظ نجیب              
في اآلخر الجانب على والعمارات والكوبري النیل فیها یظهر مختلفة،            وأحجام

 الخلفیة.
 بینما نسمع صوت الراوي یأتي من خارج الصورة:

اختفائهم، تفسیر في وقیل تباعا. یختفون حارتنا من الشبان بعض أخذ أن              "وحدث
لیوم استعدادا السحر یعلمهم وأنه إلیه، فانضموا حنش مكان إلى اهتدوا             إنهم
واستمسكوا بالصبر والذوا جلد، في البغي تحملوا الناس لكن الموعود،            الخالص

 باألمل، وكان كلما أضر بهم العسف قالوا: البد للظلم من آخر، وللیل من نهار".
من قادما محفوظ نجیب نرى األهرام. جریدة لمدخل الزجاجي الباب خلف من              
الحائط على منحوتة جداریة بلوحة طریقه في یمر المبنى. داخل إلى             الخارج

 المواجه لكل من یدخل المبنى. الجداریة تحكي تاریخ تطور الصحافة.
نجیب، األستاذ مواجهة في تجلس لبنانیة، أنها لكنتها من یبدو شقراء صحفیة              
ُتوجه األهرام. جریدة مبنى في بمكتبه الموجودة األریكة على كالمعتاد یجلس             الذي

 إلیه الصحفیة المیكروفون الذي تحمله بیدها، وهي تسأله:
یحصل أن نجیب األستاذ تمّنى الذي الشيء هو ما سؤال.. سألتك لو نجیب أستاذ -               

 علیه في حیاته، ولم یحصل علیه؟
لها یتوجه اإلجابة. قبل صمت لحظة كعادته یأخذ جلسته. في یعتدل نجیب              األستاذ

 بالكالم مع حركة لیده ترافق كالمه:
منه وبیضیع بعضها بیحقق اإلنسان الخاصة. آمالها لها العمر فترات من فترة كل -              
وأنا أحلم ُصغیر كنت لما مثال یعني أوي. كتیر أنا علیه حصلتش ما اللي                بعضها.

 راكب التروماي.. إني أكون سواق تروماي.. وما أمكنش
كالمه، ایقاع مع تتحرك نجیب األستاذ كف الكالم. یواصل نجیب.. األستاذ             یضحك

 وإلى جانبها كف الصحفیة یحمل المیكروفون، ونحن نسمع صوته:
ُعْمر فترة كل واحدة. رغبة في وال واحدة، أمنیة في تتلخص یمكنش ما الحیاة -               

 اتحققت حاجات.. وطبعا حاجات أله.
38 

 



-التي نوبل جائزة بتسلیم اإلحتفال مراسم نرى تلفزیون، شاشة خالل من             
 حصل علیها نجیب محفوظ- إلبنتیه فاطمة وأم كلثوم، حیث اعتذر هو عن الحضور.
یتابعون الرسمیة. بمالبسهم الملكیة بالقاعة جالسین األجانب، من مجموعة خلف            من
الیسار، إلى الیمین من وئیدة بخطوات عشر، السادس جوستاف كارل الملك             تقدم
الجائزة. مساعده من لیأخذ خطوات بضع بعد یتوقف ثم المساعدین. أحد یمینه              وعلى
مواجهته. في تقفان حتى الیمین إلى الیسار من نحوه، محفوظ نجیب ابنتا تتقدم               بینما
بتقدیم كلثوم أم یداعب بالجائزة. یده إلیهما یمد وهو نحوهما، خطوة یتقدم              الملك
مسموعة غیر كلمات ببضع لهما یهمس وهو فاطمة، إلى یناولها ثم لها،              الجائزة
وتعلو التصفیق یعلو بینما ویعود. منهما كل یصافح ثم إثرها. على             یبتسمون

 الموسیقى.
أمامه. یجري ما یصف الذي العربي، المذیع صوت إلینا یصل المشهد             وخالل
بنبرة تعلیقه ینتهي المشهد نهایة ومع الغامرة. فرحته عن تكشف صوته             نبرات

 حماسیة:
هنیئا واإلسالمیة، الفرعونیة الحضارتین إلبن هنیئا محفوظ. نجیب لألستاذ هنیًئا -           
مجدها للعربیة استعاد أدبا لنا وأنتج آدابهما، على وتغذى لبانهما، رضع             لمن

 وللعروبة مصداقیتها.
 

بتركیز ینصت وهو األمام، إلى قلیال یمیل السوداء بنظارته محفوظ نجیب وجه              
 لصوت اإلعالمیة المصریة القادم من خارج الصورة:

من ابتداءا طویلة، زمنیة لفترة ظلت كتاباتك محفوظ. نجیب الكبیر أستاذنا -            
أو مباشر بشكل تنقد والعافیة- الصحة یعطیك -وربنا الثمانینیات وحتى            األربعینیات
هو ما أو فاضلة؟ بمدینة تحلم هل ترى یا المجتمع. في حولك یدور ما مباشر                 غیر

 العالم الذي تحلم به، وتتمنى أن یتحقق في مجتمعنا؟
مستغرقا ُبرهة یصمت لإلجابة، استعدادا قلیال الخلف إلى محفوظ نجیب وجه             یعتدل

 في التفكیر كالعادة، ثم یرفع وجهه مبتسما، وهو یقول:
مجتمع عامة.. بصفة مواصفات لك أقول یعني (یضحك) حلمه إنسان لكل طبعا -             
السامیة والقیم والعلم.. اإلجتماعیة.. والعدالة الحریة.. أولها ثابتة قیم على            یقوم

 المستمدة من جمیع األدیان.. خصوصا دیننا اإلسالمي...
 

وهي السعادة، سیماء وجهها على سنوات، ثمان حوالي عمرها صغیرة طفلة             
ُیعلن الذي المذیع معها نسمع التلفزیون. شاشة على یجري ما بالغ باهتمام              تتابع
األوسمة أرقى وهي العظمى، النیل قالدة منحناكم الجمهوریة:(قد رئیس           قرار

 المصریة).
من فمها على یدها وتضع عریضة، ابتسامة عن فمها تفتح التي الطفلة فرحة               تتزاید
ما متابعة على للتركیز جلستها، في الطفلة تعتدل حاد. تصفیق نسمع بینما              اإلنفعال.
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 یجري أمامها على شاشة التلفزیون.
محفوظ، نجیب إلى یتوجه مبارك حسني الجمهوریة رئیس التلفزیون شاشة            على
محفوظ یحتضن الرئیس المنصة. من اآلخر الجانب على انتظاره في یقف             الذي

 والتصفیق متصل.
بالقطیفة مكسوة كبیرة علبة یحمل وهو الرئیس، من قریبا یقف المساعدین             أحد

 النبیتي الفاخرة، وداخلها قالدة النیل.
عّالقتها، من بیدیه ویرفعها القالدة یتناول العلبة. داخل یده یمد مبارك حسني              الرئیس
إلى یناولها شهادة مساعده من الرئیس یتناول ثم محفوظ. نجیب رقبة بها              یطوق
منهما كل ویتوجه األیسر. جانبه على بها ویمسك الشهادة محفوظ یتناول             محفوظ.
تحیة أعلى إلى الیمنى یده مبارك الرئیس یرفع التصفیق. یواصل الذي الجمهور              إلى
الجمهور، یحیي وجهه جانب إلى األیمن كفه یرفع محفوظ، نجیب أما             للجمهور.

  وكأنه طفل في طابور المدرسة "تعظیم سالم".
أمامه ناظرا سالم"، "تعظیم وضع في زال وما السوداء بنظارته محفوظ نجیب              وجه
صوت یصلنا بینما بتكریمه، فرحا التصفیق تواصل التي الجموع، اتجاه            نحو

 الراوي:
  "وقّلب عینیه في الوجوه المستبشرة وقال:

 بیدكم أنتم أال یعود الحال كما كان..."
بین من تنفذ الصورة، عمق في كبیرة ضوء بقعة ناحیة من مقبال محفوظ               نجیب
شامخا یبدو والبرج الهادئ. القاهرة برج شارع وسط الموجودة الضخمة            األشجار
بیمینه أمسك وقد ثابتة. بخطوات السیر یواصل الذي محفوظ، نجیب خلف             من

  الحقیبة المعهودة، وبیساره بعض األوراق.. بینما صوت الراوي یواصل:
ادعى وإذا اضربوه، القوة إلى أحدكم نزع وإذا اعزلوه، خان فإذا ناظركم..              "راقبوا
وربنا كان، ما إلى الحال ینقلب أال تضمنون وحده بهذا أدبوه. سیادًة حيٌّ أو                فرٌد

 معكم".
 یواصل نجیب محفوظ السیر...

نجیب خطوات صوت یعلو كما الخلفیة، في كانت التي العصافیر أصوات             تعلو
 محفوظ. تعلن عن استمراریة وجوده رغم اختفاء صورته.

  ویستمر صوت الخطوات..
نجیب لوجه األجنبي الفنان رسومات من بمقاطع المزینة الفیلم عناوین نزول             مع

 محفوظ.
 

  التحمیض والطبع معامل
 ستدیو مصر
 مدیر عام

 صالح عطیة
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 مصحح ألوان
 ماجد موسى

 
 نیجاتیف

 نعمت فاید
 م. إنتاج

 فتح الباب مصطفى
 

 م. تصویر
 مؤنس حسین

 عبدالمجید عبدالحمید
 

 م. إخراج
 مجدي العمري

 م. مونتاج
 نشوى نجم الدین

 
 رسوم

 بیریر فوشبیري
 

 اإلنتاج
 فاروق عبدالخالق

 جالل عید
 

 مكساج مهندس
 سید حامد

 
 الراوي

 نور الشریف
 

 المنتج الفني
 علي بدرخان

 
 مونتاج مهندس
 حسین عفیفي
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 مدیر تصویر

 محمود عبدالسمیع
 

 مخرج مساعد
 مسعود مسعود

 
 سیناریو وإخراج
 هاشم النحاس
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