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

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

مهند�س/ حممد اأبو �صعدة

رئي�س املهرجان

د. �صمري �صيف

ت�صميم جرافيكى وغالف

اأحمد بالل

اإهــــــــداء

اإىل اأبي  الذي اأحببت ا�صتنارته .. وع�صقت اإميانه الذي وقر يف القلب و�صدقه العمل
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متهيد

  ما من خملوق اإلتقيته اأو حتدثت معه اإل واأثنى على املبادرة الإن�صانية الرائعة املتمثلة يف تكرمي املخرج املوهوب �صعيد 

مرزوق لكن ثمة من راأى،يف املقابل،اأنها جمرد خطوة يف م�صوار الألف ميل الذي يبداأ باإن�صاف هذا املبدع الكبري،ورد 

طويلة  �صنوات  عرب  مر�صه،واإمنا  حمنة  يف  فقط  له،لي�س  عليه،وتعر�س  وقع  الذي  التجاهل  من  �صنوات  اعتباره،بعد 

حظيت موهبته خاللها باحتفاء دويل كبري متثل يف فوز فيلمه الت�صجيلي الق�صري » اأعداء احلرية« باجلائزة الثانية 

عماد  ـ  رجال  التمثيل  بجائزة  »املذنبون«  فيلمه  1967،وفوز  عام  والق�صرية  الت�صجيلية  لالأفالم  ليبزج  مهرجان  يف 

الأهلية  ال�صينمائية  1976،وانتزع جوائز اجلمعيات  الدويل عام  ال�صينمائي  القاهرة  ملهرجان  اأول دورة  ـ يف  حمدي 

غري احلكومية بجهده، وموهبته؛اإذ مل ُيعرف عنه يومًا باأنه �صاحب �صبكة وا�صعة من العالقات الجتماعية تفر�صه 

على املهرجانات،ومتنحه جوائزها باملجاملة وحدها،لكنه »الع�صامي«،الذي لي�س له اأ�صاتذة ـ ول تالميذ يف الغالب ـ �صق 

طريقه مبفرده،واأوجد لنف�صه لغة خا�صة وروؤية متفردة،حتى �صار واحدًا من كبار »املُجددين« يف ال�صينما امل�صرية 

والعربية،وعالمة فارقة يف تاريخ الإخراج امل�صري،باأ�صلوبه الفني املُده�س الذي اأجرب خمرجني ُكرث،من بينهم يو�صف 

�صاهني،على تغيري جلدهم،ح�صب تاأكيد النجم نور ال�صريف.

  لي�س غريبًا اإذن اأن ت�صم قائمة اأف�صل مائة فيلم يف تاريخ ال�صينما امل�صرية،التي �صارك فى اإعدادها نخبة من النقاد 

عام 1996،ثالثة من اأفالم �صعيد مرزوق هي :«زوجتي والكلب«،«اأريد حاًل« و«املذنبون«،لكن من العار اأن تظل »�صينما 

�صعيد مرزوق« مبناأى عن اأي درا�صات بحثية اأو حتليالت نقدية تتناول ق�صة ذلك »املوظف«،الذي كان يعمل بالربنامج 

الأوروبي بالإذاعة امل�صرية،والربامج ال�صينمائية بالتليفزيون امل�صري،و�صعى اإىل حتقيق حلمه،وهو طفل،باأن ميتطي 

األفي  ُيحرك  ميل«  دي  »�صي�صيل  مثل  ُي�صبح  م�صر،واأن  ا�صتديو  بها،يف  �صاهدها،وانبهر  التي  »الكرين«ـ  ـ  الكامريا  رافعة 

من  اأ�صكال  مواجهة  باأكمله،وجنح،بعد  العامل  ميلك  منه،وكاأنه  بكلمة  �صيء  كل  اأ�صبعه،ويتوقف  من  باإ�صارة  �صخ�س 

العوا�صف العاتية ـ العملية والعائلية ـ يف اأن يثبت نف�صه،ويوؤكد ذاته،وُي�صبح »�صاحب مدر�صة« يف الإخراج ُي�صار اإليها 

بالبنان !

 ثمة �صعور عام باأننا مطالبون بتقدمي اعتذار للمخرج �صعيد مرزوق عما ارتكبناه يف حقه،بينما ل ي�صعر من جانبه باأن 

اأحدًا اأخطاأ يف �صخ�صه،وفنه،وبروح متفائلة يغلب عليها الت�صامح،ينتظر اأن مين اهلل عليه بنعمة ال�صفاء ليعود للوقوف 

يف »البالتوه«،وميار�س هوايته الوحيدة التي ل ير�صى عنها بدياًل  !

  خطوة جيدة،ول �صك،اأن يتم تكرمي املبدع �صعيد مرزوق يف الدورة ال�صابعة ع�صرة للمهرجان القومي لل�صينما،والف�صل 

يف هذا يعود،بكل تاأكيد،اإىل املخرج �صمري �صيف رئي�س املهرجان،لكننا يف حاجة اإىل خطوات اأخرى لإن�صافه،على راأ�صها 

منحه اإحدى جوائز الدولة،�صواء التقديرية اأو التفوق اأو النيل؛فالرجل مل يكتف بفهم حرفية ال�صينما،والتجديد 

الجتماعية،  الوطن  ق�صايا  مع  املواطن،وي�صتبك  هموم  من  يقرتب  اأن  اأفالمه،على  غالبية  حر�س،يف  لغتها،واإمنا  يف 

اأبدًا  الأزمات،لكنه  من  الكثري  يف  امل�صاكل،واأوقعته  من  الكثري  عليه  جرت  مواقف  وال�صيا�صية،وتبنى   .. القت�صادية 

الطويلة مل  الروائية  اأفالمه  اأن ر�صيد  ُيفرط يف قناعاته،بدليل  اأو  يتنازل عن مبادئه  مل يتزحزح عن موقعه،ومل 

يزد،طوال رحلته التي بداأت عام 1971،عن اأربعة ع�صر فيلمًا فقط،وهو عدد قليل جدًا كان مبقدوره اأن يقفز به اإىل 

املائة فيلم،لو اأنه ارت�صى لنف�صه اأن يكون »م�صلواتي« اأو »قرداتي« !
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الف�صل الأول

قراءة فى 
�سينم� املف�ج�آت 

..والنبوءات
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تتابع م�صاهد الفيلم الروائى الطويل الأول  »زوجتي والكلب«

- �صا�صة �صوداء تت�صدرها �صوت �صحكات ماجنة بني رجل وامراأة .. »تلت اأب« لكامريا تت�صلل لرت�صد قطع مالب�س ملقاة 

باإهمال تنتهي بلقطة مكربة لأ�صابع امراأة تتعانق .. يد الرجل ـ حممود مر�صي ـ متتد لت�صع الغطاء على الزوجة ـ �صعاد 

ـ التي تقبل يد زوجها يف حب حقيقي وتتم�صك باليد خ�صية اأن ترتكها .. مالمح وجه الرجل ت�صي بالوجوم  ح�صني 

والقلق وينتزع يده منها وينتحي جانبًا وي�صعل �صيجارة وي�صرد بعقله يف الفراغ.

-  يف ال�صباح تعود املراأة لالقرتاب منه .. تقبله ُملقية بنف�صها يف اأح�صانه،وتنتزع �صيجارة من فمه وتقوم باإطفائها.. 

اأجازته،وُتطالبه باأن ت�صافر ب�صحبته فيعتذر منها  ت�صاأله عن �صر قلقه فيخربها باأنه �صيعود اإىل عمله ،بعد انتهاء 

وي�صاألها بقلق اإن كانت �صتنتظره وعما اإذا كانت �صتفكر فيه اأم ل !

- اأمواج بحر متالطمة بعنف والرجل على منت مركب �صعيد يعود به اإىل عمله وال�صيجارة والقلق يالزمانه .. ومو�صيقى 

»زوروين كل �صنة مرة« تك�صر ال�صمت 

-  لقطة عامة لفنار معزول والعناوين ُت�صري اإىل اأ�صماء ال�صخ�صيات :«نور« ـ نور ال�صريف ـ �صاب مراهق يداعب كلبًا.. 

»عبا�س« ـ عبد املنعم اأبو الفتوح ـ يف فرا�صه يلتقط �صيجارة من علبته.. »حافظ« ـ ح�صن ح�صني ـ ال�صمني ي�صقط من 

الفرا�س اأثناء نومه

-  الرجل ي�صحك وهو مازال على املركب،وكاأنه يتذكر »حركات« حافظ .. توزيع جديد للمو�صيقى ..«نور« يلمح اللن�س 

الذي ُيقل مر�صي وهو يقرتب من الفنار .. ي�صيح فرحًا ويغادر مكانه لريحب به هاتفًا با�صمه »ري�س مر�صي« .. الكل يهرع 

ل�صتقباله،والكلب ُي�صاركهم الرتحيب به

- فرحة »مر�صي« بال�صتقبال احلميمي تتوقف ومالحمه تتغري وهو يرى »الن�س« ُيغادر املكان .. مالمح وجهه تنطق 

بالقلق .. قطع على زوجته وحيدة 

-  ق�صبان البوابة توجي باأن مر�صي �صجني اأفكاره .. ُيغلق البوابة خلفه ويظهر الثالثة وقد انعزلوا عنه .. عبا�س 

ُيطالبهما باأن يحرتموا وحدته و�صمته :« م�س �صايب مراته وجاي يقعد معانا يف املنفى الأزيل ده«

-  مر�صي يدخل حجرته املهجورة .. الكامريا ت�صتعر�س املكان .. ُيلقي حقيبته باإهمال على الفرا�س .. �صوت نباح الكلب 

.. يقرتب منه ويرمي نف�صه يف اأح�صانه فيحت�صنه وُيربت عليه 

- يدخل عبا�س احلجرة .. يلتقط مقعدًا من اخليزران .. حلظة �صمت يقطعها عبا�س ُمرحبًا بعودته .. ويبادله التحية 

�صائاًل عن اأحوالهم فرتة غيابه .. يدخل نور وحافظ احلجرة وهما يحملون قو�صًا من الزهور  مكتوب عليه »عقبال 

البكاري ياري�س مر�صي«،الذي يتذكر ليلة زفافه.

-  قطع متوازي بني ليلة الزفاف و�صخب الرجال .. الكلب ينبح معرت�صًا على الفو�صى التي اأحدثها نور وحافظ يف املكان 

.. مر�صي يوزع هداياه على ال�صحبة

-  الأربعة حول مائدة الطعام الذي اأعدته �صعاد لزوجها وزمالئه .. نور م�صغول عن الطعام بت�صفح جملة حتتوي على 

�صور لن�صاء عاريات بينما الكلب ينتظر اأن يجود عليه بقطعة حلم .. ومر�صي يتذكر زوجته بعد اأن يلمح �صورة امراأة 

ويخاطب نور : »انت زيه بال�صبط هو حيتجن على الع�صمة وانت على ال�صمه ايه ده  .. يا واد دي �صور اأمال لو حقيقة 

كنت عملت ايه ؟« .. املقارنة تدفع اجلميع اإىل النفجار يف ال�صحك

-  مائدة الطعام خالية .. الكلب يوا�صل النباح .. اجلميع على ال�صاطيء .. عبا�س يتحدث عن ق�صوة املكان لكنه اأدمنه 

.. نور يطلب من مر�صي اأن يحكي له تفا�صيل �صهر الع�صل .. قطع من �صحكات مر�صي الذي ا�صتغرب ال�صوؤال اإىل �صحكاته 

مع زوجته

-  �صوت نور ُيعيد مر�صي اإىل واقعه اجلديد ويعنف نور على �صبيانيته قائاًل :«عيب«

-  اأمواج البحر املتالطمة ّتذكر مر�صي مبغامراته امل�صبوبة لكن بوادر عا�صفة �صتهب على املكان ُتعيده اإىل نف�صه في�صعر 

بالربودة ويعود ليتدفاأ بحواره مع �صعاد  وهي حتممه .. �صراع عا�صف بينهما يف احلمام .. مو�صيقى »زوروين كل �صنة 

مرة« يف »كري�صندو« يعك�س ال�صراع العاطفي بني الزوجني

-  خطوات مر�صي القافزة على اجل�صر املوؤدي اإىل الفنار  تعك�س فرحه وزهوه بفحولته بينما نور يف اخللفية ينده�س 

ويت�صور اأن م�صًا من اجلنون اأ�صابه .. مر�صي ي�صتفيق لنف�صه وُيطالبه وقد ت�صنع اجلدية بالعودة اإىل عمله

باأن ي�صاهدها لكن مر�صي  اإياه  - مر�صي يف حجرته يتطلع يف �صورة �صعاد .. نور يتل�ص�س ثم يقتحم احلجرة ُمطالبًا 

يرف�س وي�صع ال�صورة يف حقيبته .. نور ينتظر حتى يعرف مكانها

-  حافظ يهذب �صعره فيق�س اأذنه .. عبا�س ُي�صعل ملبة الكريو�صني .. نور يعتزم على تنفيذ خطة ما .. �صوت البحر 

يف اخللفية ُينذر ب�صيء ما .. ي�صتعر�س ال�صور العارية  التي مالأت جدران احلجرة .. مو�صيقى �صاخبة .. نور يتعطر 

وكاأنه ُمقبل على موعد مع اإحدى غانيات ال�صور.. النوم يتع�صي عليه ب�صببه هو�صه اجلن�صي.. الكلب منزعج .. ي�صقط 
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الفرا�س بنور 

اأ�صعة ال�صم�س املكان .. نور ي�صطاد ..  -    مر�صي ي�صعد اإىل قمة املنار ليطفيء ملبة اجلاز .. يفتح النافذة فتخرتق 

عبا�س يتوىل �صيانة ملبات اجلاز .. مر�صي يراقب من اأعلى الفنار .. نور يهلل فرحًا على طريقة »طرزان« بعد جناحه 

يف ا�صطياد �صمكة  

-  لقطة مكربة لل�صمكة يف ال�صواء.. الكل على ال�صاطئ يتناول الطعام .. مر�صي يعطف على الكلب .. مو�صيقى »زوروين« 

تعني تداعي ذكريات مر�صي يوم اأن كان ياأكل مع زوجته .. لقطة مكربة لل�صمكة وقد حتولت اإىل هيكل والنمل يت�صارع 

للفوز به

- �صفحة البحر ت�صي بهدوئه .. لقطات جمالية »�صلويت« لالأبطال الأربعة كٌل يف عامله ومع غروب ال�صم�س يعود مر�صي 

اإىل حجرته فيفاجاأ باأنهم اأعدوا العدة لقتل الوحدة والفراغ والوقت بلعب الورق ويختاروا الأر�س ملعبهم على �صبيل 

التغيري 

-   �صريط ال�صوت يوحي وكاأنهم يف مقهى �صعبي اأو »غرزة« .. يتاآمر مر�صي ونور على عبا�س وحافظ اللذان يبادلنهما 

املوؤامرة .. ينتهي اللعب بانت�صار مر�صي ونور .. عبا�س يلوم حافظ ويتهمه باأنه ال�صبب يف اخل�صارة

-  ينتهي ال�صحك ويدخل كل واحد يف عامله اخلا�س .. ين�صرف عبا�س »نلحق املوا�صالت قبل ما ت�صطب« .. مر�صي ينتزع 

ال�صحكة ب�صعوبة ..مر�صي يلتقط �صورة »بنت الكوت�صينة« ثم يلقيها باإهمال .. يروي لنور مغامراته الن�صائية قبل 

زواجه .. تتداعى �صورته مع املراأة اللعوب زوجة �صديقه »احل�صا�س« .. ي�صاأله نور :«هو م�س كان �صاحبك بر�صه ؟« 

فريد »مر�صي« : :يعني« .. و�صورة اأخرى يخون فيها �صديقه »ال�صكري« 

-  اأمام الفنار يف ال�صباح نور ي�صـاأل مر�صي عن الكيفية التي كان ُيقابل بها اأ�صدقاءه بعد خيانته لهم مع زوجاتهن .. 

مر�صي يوا�صل حكي مغامراته يف �صبابه 

-  نور على ال�صاطئ مع �صور ن�صائه العاريات  .. ال�صور تطري بفعل الهواء وت�صقط يف البحر .. نور ُيلقي بنف�صه خلفهن 

وملا  بنباحه  الكلب  اأحدثها  التي  بعد اجللبة  املكان  اإىل  ياأتي  .. مر�صي  املاء  ي�صبحن يف  اأنهن حوريات  اأن يتخيل  بعد 

ي�صاهد ما حدث ي�صخر من نور

-  نور يحاول اأن ُيجفف �صور الن�صاء املبتلة باأن ين�صرها على حبل الغ�صيل .. نور ي�صاأله راأيه يف الن�صاء الالتي دخل 

معهن يف مغامرة فيبدي راأيًا �صلبيًا .. قطع على زوجته �صعاد وهي ممتع�صة وتعرب عن ا�صتيائها باأن تلقي قطعة مالب�س 

يف وجهه .. مر�صي يرتاجع عن التعميم ويوؤكد :«فيه �صتات كوي�صة يعني« .. مر�صي ُيطالب نور بالزواج فيعلق �صاخرًا 

:«بعد كل اللي حكيتهويل .. اإذا كان اأجوازهم معاهم وعملوا معاك ده كله .. ا�س احلال ملا يبقى لوحديهم ؟«..  وجه 

مر�صي ميتقع ويدخل يف نوبة تفكري عميق .. مو�صيقى »زوروين« بتوزيع جديد .. �صعاد يف حجرتها  ت�صتعر�س اأنوثتها 

اأمام املراآة ثم تتقلب على الفرا�س .. مر�صي قلق يف فرا�صه .. �صعاد تتم�صح يف الو�صادة وتتح�ص�س مكانه الفارغ بينما 

 .. التفكري  البحر ثائر والأمواج متالطمة .. مر�صي غارق يف  الفرا�س كما كانت تفعل بج�صده ..  اأ�صابعها يف  تغر�س 

يتجول حائرًا يف املكان .. يركل علبة �صفيح فارغة وُي�صر على مطاردتها .. نور يركل علبة �صفيح اأخرى .. امللل اأ�صاب 

اجلميع .. الكلب على �صخرة يتاأملهم .. نور يحطم العلبة متامًا ..نور يف حجرته ميزق ال�صور العارية وهو يف حالة 

ه�صتريية .. اأوراق تتطاير يف البحر .. نور يف حجرته وحيدًا وحمبطًا وقد اأطلق حليته .. �صوت الريح ُينذر بعا�صفة 

.. نور ُيغادر حجرته اإىل حجرة مر�صي .. ي�صحب حقيبة مر�صي من اأ�صفل فرا�صه .. يرتدد قلياًل ويتلفت حوله ثم 

يلتقط �صورة �صعاد من احلقيبة .. يتح�ص�س ال�صورة ومالمح وجهه تنطق بال�صبق .. �صوت مر�صي يقتحم احلجرة .. 

يحاول نور اأن ُيعيد ال�صورة اإىل احلقيبة لكن الوقت ل ي�صعفه فيخبئها يف جيبه ويتظاهر باأنه كان يتطلع اإىل نتيجة 

احلائط 

-  مر�صي يكلف نور باأن يزور زوجته يف اأجازته وُي�صلمها ر�صالة ثم يعود يف نهاية الأجازة ليت�صلم حاجياته التي طلبها 

يف الر�صالة .. مر�صي يطلب منه يف تردد اأن يطمئنه عليها من بعيد لبعيد .. نور ي�صاأله اإن كان يطلب منه اأن يراقبها 

فينفي لكنها »�صغرية وعاي�صة لوحدها« .. نور ي�صعر باحلرية من الطلب الغريب .. يغادر نور الفنار فرحًا لأنه ح�صل 

على اأجازة ..  طائر ُيحلق يف ال�صماء امللبدة بالغيوم .. عا�صفة عاتية تهب على الفنار .. الكل يحتمي بحجرته .. نباح 

الكلب ل يتوقف .. مر�صي يحمي الكلب من العا�صفة والربد ويدعوه اإىل حجرته 

-  مر�صي يتدفاأ بكوب ال�صاي ال�صاخن .. تتداعى �صورة �صعاد و�صط الظالم احلالك وهي تتلوى يف فرا�صها مرة ومبفردها 

واأخرى ومر�صي يقبلها من دون اأن نتبني مالحمه .. نباح الكلب يوقظه من ذكرياته

-  مر�صي يفت�س يف حقيبته عن �صورة �صعاد فال يجدها .. يرتاب يف اجلميع )تتداعى �صورهم يف حلظات بريئة(.. 

اإخفاء ال�صورة وارتباكه عندما دخل عليه مر�صي  اأثناء  الظنون حتوم حول نور )تتداعى �صوره وهو يراقب مر�صي 

احلجرة(.. ينهار مر�صي على كر�صيه بعد اأن تاأكد اأن نور هو ال�صارق )يتداعى حوارهما القدمي عن املغامرات الن�صائية 

ويتوقف عند جملته :«وكنت ت�صيبه قاعد زي القرطا�س وتروح لها البيت؟«(  .
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-  لقطة مكربة على يد نور وهي تقب�س على »درابزين ال�صلم«،وهو يف طريقه اإىل �صقة مر�صي .. نور يتلفت مينة وي�صارًا 

واأعلى واأ�صفل قبل اأن يدق جر�س الباب .. �صعاد تفتح الباب مبالب�س امراأة لعوب .. تتحدث معه مبيوعة وخالعة .. 

ت�صغط على �صفتيها وتدعوه للدخول .. تطمئن بدورها على اأن اأحدًا من ال�صكان مل يلحظها وتغلق الباب ب�صرعة .. 

ُي�صعل �صيجارته والفرا�س مهياأ ل�صتقبالهما ..  الو�صاو�س تكاد تقتل مر�صي .. �صعاد بقمي�س نوم يك�صف تهتكها ونور 

نظرات �صعاد ال�صبقة تك�صف رغبتها .. نور و�صعاد يف عناق حميمي م�صبوب .. مر�صي وقد طالت حليته .. يقب�س على 

املطفاأة ويدقها بقوة على املائدة .. الكلب يتحول من النباح اإىل الهجوم .. �صعاد ونور يف احلمام ُيفجر ثورة مر�صي 

ويحطم كل �صيء يف حجرته .. ينتقل من حجرته اإىل احلمام ليخنق �صعاد ويفر نور .. مر�صي يف حجرته يف اإعياء 

�صديد وانهيار تام ينتهي بتحطيم زجاج النافذة.

-  قب�صة يد مر�صي املرتاخية يف الفرا�س ووجه املُجهد يعك�صان حجم معاناته يف الليلة ال�صابقة .. فو�صى واآثار دمار يف 

احلجرة والكلب يتاأمل فزعًا وعندما يوقن اأن �صاحبه عاد اإىل حالته الطبيعية يقفز اإىل فرا�صه ويحت�صنه مر�صي .. 

ي�صع و�صادة على النافذة بدًل من الزجاج الذي ك�صره .. ُي�صعل �صيجارة ويحاول اأن يراجع موقفه ويرتاجع عن ظنونه 

لكنه يعود للقول :«ليه لأ يعملوها .. كل �صيء ممكن .. كل ال�صتات كده«.. يغادر حجرته

-  مر�صي جال�س على �صخرة خارج الفنار .. عبا�س ي�صاأله عن �صر التدمري الذي وجده يف حجرته عندما مر عليه ومل 

يجده  فريد عليه :«الكلب باين له ات�صعر يا عبا�س«

-  نور يف طريقه اإىل منزل مر�صي .. ي�صتعيد حواره مع مر�صي حول ال�صداقة واخليانة .. يرتك اأمر الزوجة لطريقة 

تعاملها معه .. �صعاد ت�صتقبله على باب ال�صقة باأدب ول ت�صمح له بالدخول .. تفرح بالر�صالة وت�صاأله عن اأحواله ثم 

تودعه باحرتام .. �صوت نور :«طلعت موؤدبة« .. يفكر يف متزيق ال�صورة ثم يرتاجع ويقرر اأن ُيعيدها اإىل مكانها .. 

تنتابه املخاوف خ�صية اأن يكون مر�صي قد علم باأمر اختفاء ال�صورة

نور  باأن  نف�صه  ُيحدث   .. حرب  على  ُمقدم  ع�صكري  رجل  كاأنه  يتحرك   .. مر�صي  قدم  يف   « »بيادة  ل  مكربة  لقطة    -

»�صروري حيبان عليه« 

- حافظ يق�س �صعر عبا�س .. اأحوال مر�صي هي حمور حديثهما .. حافظ يرى اأن الإف�صاء بالأزمة يخفف وطاأتها .. 

عبا�س ينحاز اإىل الكتمان خ�صية تداعياتها

- مر�صي يفكر يف النتقام من نور باإلقائه من �صرفة الفنار يف حال تاأكده من خيانته له 

.. مر�صي يرتقب عودته لكنه ل يهرول ل�صتقباله  ال�صورة  .. يرتدد قلياًل ثم ميزق  باللن�س  العودة  نور يف طريق   -

مثلما فعل حافظ وعبا�س ويحاول اأن يقراأ مالمح وجهه ..  مر�صي يغادر »البوابة« .. نور ي�صتقبله بالأح�صان )تتداعى 

ملر�صي �صورته وهو يحت�صن �صديقه بعد خيانته مع زوجته( .. يحاول اأن ينتزع نور من ح�صنه .. نور يرتاب يف اإ�صرار 

�صور  )تتداعى  مر�صي  �صدر  يف  ال�صك  نار  يوؤجج  الزوجة  عن  نور  حديث   .. الفنار  قمة  اإىل  ا�صطحابه  على  مر�صي 

بالعاطفة  املفعمة  الر�صالة  كلمات  يقراأ  وهو  ملر�صي  ترتاءى  �صعاد   .. ر�صالته  على  الرد  مر�صي  ُي�صلم  نور   .. اخليانة( 

لكنه  يبادلها الأح�صان  .. يرتدد وهو  .. تتال�صى هواج�صه قلياًل  بينهما  التي جمعت  باللحظات والأحاديث  وُتذكره 

يح�صم اأمره،وقراره،وي�صمها بني ذراعيه بعنف ويقبل جبينها بحب وحنو .. يتطلع والر�صالة بيديه اإىل اأ�صفل الفنار 

فيلمح نور وهو ُيحييه بيده .. يبت�صم على ا�صتحياء لكن قفزات نور املرحة على اجل�صر ُتفزعه،وتوقظ �صكوكه »الواد 

ده حركاته ماتطمن�س .. يكون�س خمني .. متهياأ يل اأنه خمني« )تتداعي �صور اخليانة( .. الر�صالة بني يديه و�صورة 

�صعاد وهي ترمتي يف ح�صنه وكاأنه ح�صنها الوحيد تهدئ روعه وخماوفه ..  يهبط من الفنار واأثناء نزوله على ال�صالمل 

احللزونية تتداعى �صور خيانته لأ�صدقائه وحلظات زفافه و�صعادته مع زوجته و�صكه فيها .. تتداخل ال�صور وتتقاطع 

الذكريات.. يحاول مر�صي اأن ي�صم اأذنيه وعقله وهو على اجل�صر وحيدًا .. تبتعد الكامريا بنعومة تاركة اإياه فري�صة 

لأوهامه وما�صيه امللوث .. �صفحة البحر ناعمة وهادئة .. مو�صيقى »زوروين« ُتعلن،يف فرح و بهجة  : 

النهاية
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»زوجتي والكلب«.. براعة ال�صتهالل

عن  تبحث  م�صتقلة  متفرد،و�صخ�صية  فني  اأ�صلوب  موهوبًا،و�صاحب  خمرجًا  يكن  مل  لو  مرزوق  �صعيد  مبقدور  كان    

التجديد والبتكار،اأن ُيقدم فيلمًا تقليديًا،يف جتربته الروائية الطويلة الأوىل،عن رجل ُيطارده ما�صيه امللوث،وتوؤرقه 

مبثابة  هو  الأول  الفيلم  باأن  يتذرع  اأن  ـ  اأراد  لو  ـ  ي�صتطيع  وكان   .. �صبابه  �صدر  يف  عا�صها  التي  الن�صائية  مغامراته 

تربر  التي  التعارف«  الأوىل«،و«بطاقة  »التجربة  اأخطاء  من  ي�صاء  ما  ارتكاب  له  يتيح  الذي  الدبلوما�صي«  »البا�صبور 

تقدمي التنازلت،وفرو�س الطاعة،التي تقنع املنتجني باأنه قادر على اأن يوظف كل ما هو مبتذل ورخي�س لي�صنع فيلمه 

الأول الذي يدغدغ م�صاعر،ونزوات، اجلمهور،ويحقق الإيرادات التي ُت�صجعه على ال�صتمرار والبقاء على ال�صاحة !

  لكن املخرج ال�صاب،الذي مل يكن قد جتاوز الثالثني من عمره يوم اأن بداأ ت�صوير فيلمه الروائي الطويل الأول »زوجتي 

والكلب«،اأبى اإل اأن ُيعلن مترده منذ اللحظة الأوىل،واختار اأن ُيقدم نف�صه من خالل فكرة كتب لها ال�صيناريو واحلوار 

قد تبدو لأول وهلة كال�صيكية،ول حتتاج �صوى ملخرج »حريف« ُي�صيف اإليها بع�س »التوابل احلراقة« لي�صنع »وجبة« 

مثرية،غري اأنه قدمها بلغة �صينمائية حطمت القواعد العقيمة،ونقلت املتلقي اإىل عامل اأخاذ،عرب �صورة توؤكد اأن خلفها 

فنان ح�صا�س �صديد الوعي بالتفا�صيل،وُمفكر مهموم بق�صايا الإن�صان يف عاملنا الكبري؛فاحلقيقة التي ل �صك فيها اأن 

الب�صر  يف  متثل  احلميم،والذي  امل�صري  طابعه  عن  يتخل  مل  اإن�صاين،واإن  منظور  من  الق�صية  طرح  والكلب«  »زوجتي 

ـ له نكهته وعبقه وعراقته،وميثل معلمًا يف حمافظات �صاحلية عديدة  ناء  ـ فنار يف مكان  الفيلم  واحلجر؛فاملكان يف 

يف م�صر،وبرغم هذا فمن النادر اأن جتد له مكانًا يف اأفالمنا . اأما الب�صر) الري�س »مر�صي« كبري العاملني بالفنار،«نور« 

ال�صاب املراهق،«عبا�س« الهرم الذي اختار الفنار لُيخفي �صرًا دفينًا يف حياته و«حافظ« الذي يعي�س بال ق�صية وكذلك 

»�صعاد« زوجة الري�س »مر�صي( فهم اأ�صحاب مالمح،وطبائع،م�صرية خال�صة اأح�صن املخرج اختيارها،وتوظيفها. 

ـ بخم�صة ممثلني فقط )حممود مر�صي،�صعاد  ـ وقتها    يف حتد �صارخ للرثثرة والزخم التمثيلي،اكتفى املخرج ال�صاب 

ح�صني، نور ال�صريف،ح�صن ح�صني وعبد املنعم اأبو الفتوح(،واعتمد على ال�صورة والإ�صاءة ـ العظيم عبد العزيز فهمي 

ـ واملونتاج ـ عطية عبده ـ لإي�صال املعنى،وهو ما اأدى اإىل تراجع احلوار بدرجة كبرية،والأمثلة كثرية على هذا؛ففي 

حلظة احتدام اأزمة »مر�صي«،الذي يرتاب يف زوجته،يقوم »مرزوق« بت�صويد »الكادر«،ول يبقي اإل كوة �صغرية توؤدي 

وكوابي�صه،وعندما يختلي  و�صاو�صه  بف�صل  يعي�صه  املُظلم،الذي  النفق  نهاية  الأمل يف  ب�صي�س  �صاطع،وكاأنه  اإىل �صوء 

»مر�صي« بنف�صه على �صخرة البحر تلتقطه الكامريا من �صاهق فيبدو وكاأنه فاأر يف م�صيدة هواج�صه،وكما تدور الكامريا 

حول »نور« فتحا�صره،وكاأنه يف جل�صة حتقيق جنائي،حتاكي بدورانها الأر�س التي متيد حتت قدمي »مر�صي« بعد تخيله 

م�صهد خيانة زوجته.

  مهارة اأخرى اأظهرها »مرزوق« يف الفيلم تتمثل يف ابتعاده التام عن »الكادر« التقليدي؛ففي غالبية م�صاهد العمل اإن 

مل يكن جميعها يحر�س على تكوين »الكادر« الأقرب اإىل اللوحة الت�صكيلية،وهو الذي �صور فيلمه بالأبي�س وال�صود؛ 

كٌل منهما جانبًا منه،ف�صاًل  اإىل ق�صمني يحتل  »الكادر«  و«نور« يف�صل  »مر�صي«  اإىل الختالف بني  لالإ�صارة  �صعيه  ففي 

عن التوظيف املتقن خللفية امل�صهد و�صدارته،فال�صتخدام الواعي للبوابة اخل�صبية التي ت�صدرت امل�صهد بينما يبدو 

»مر�صي« خلفها اأظهرته وكاأنه �صجني »اأفكاره« و«اأوهامه«،وبعودة »نور« غادر »البوابة« فبدا وكاأنه حترر من �صجنه على 

�صبيل »الإفراج املوؤقت« !

   يف �صياق لي�س ببعيد ل يقدم �صعيد مرزوق تف�صيلة من دون اأن ي�صتغلها،فاللقطة املكربة للبيادة الع�صكرية يف قدم 

قطع  لتوظيف  بالن�صبة  احلال  حرب،ونف�س  على  ُمقبل  ع�صكري  رجل  وكاأنه  »نور«،ت�صوره  لعودة  يتهياأ  مر�صي،وهو 

»الإك�ص�صوار«؛ففي م�صهدين خمتلفني يقوم »كلوب الإ�صاءة« بتو�صيل معنيني خمتلفني؛اأولهما عقب ا�صتيالء »نور« على 

احلقيقة،ويف  بقول  يغريه  ديوجني«،الذي  »م�صباح  وكاأنه  »الكلوب«  يبدو  فيه؛حيث  »مر�صي«  »�صعاد«،وارتياب  �صورة 

توظيف اآخر يتاأرجح »الكلوب«،يف اإيحاء وا�صح باأن حياة »مر�صي« تتاأرجح،وُمهددة بعدم ال�صتقرار، بارتيابه الدائم 

»طرقعة«  اأو  الأقدام  �صوت  توظيف  يف  حدث  كبريًا؛مثلما  دراميًا  دورًا  فيلعب  ال�صوت  �صريط  اأما   . زوجته  �صلوك  يف 

العلكةـ  اللبانةـ  يف فم »�صعاد«،لالإيحاء باأنها امراأة لعوب. وهنا تتجلى براعة �صعيد مرزوق، ومتتعه بخيال خ�صب؛فعلى 

عك�س كل الروؤى املعتادة تعمد ت�صوير م�صهد اخليانة ب�صكل واقعي،ومل يغلفه ب�صورة �صبابية اأو عد�صة تنحو به اإىل 

الرمزية اأو الفانتازيا،ويف حلظة تقدمي امل�صهد الواقعي برهن على احرتامه لوعي املتلقي،وذكائه،اإذ ترك له وحده 

اكت�صاف احلقيقة .  وباأذنه املو�صيقية قدم تنويعات خمتلفة على مو�صيقى »زوروين كل �صنة مرة« بحيث تالءم املواقف 

الدرامية املتباينة،ولعب فنان املو�صيقى اإبراهيم حجاج دورًا كبريًا يف حتقيق هذا الهدف على اأكمل وجه.
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»اخلوف« .. نبوءة الن�صر

  ل اأجد،حتى هذه اللحظة،مربرًا حلالة الالمبالة ف�صاًل عن الق�صوة غري املربرة،التي تعامل بها بع�س نقاد ال�صينما يف 

مرحلة ال�صبعينيات مع فيلم »اخلوف«،وكانت �صببًا يف اأن يوجه بع�صهم �صهام ال�صخرية الالذعة ملخرجه �صعيد مرزوق 

لأنه ا�صتعان بعبارة للكاتب الكبري حممد ح�صنني هيكل قال فيها :«اأرى اأن املبالغة يف تقدير قوة نريان العدو،هو اأمر يجب 

اأن نحذره،واإل اأ�صابنا بالك�صاح قبل اأن ي�صيبنا باجلراح،ومتنا من اخلوف كاأمة قبل اأن ي�صت�صهد منا الأبطال يف �صاحة 

رم�صي�س  املنتج  املخرج،ومعه  ا�صتخدم  ملاذا  نفهم  اأن  دون  من  وينتهي  يبداأ  »الفيلم  ال�صخرية،اإن  القتال«،وقالوا،بنف�س 

جنيب هذه العبارة«؛فالإقرار بانتفاء العالقة بني العبارة والفيلم يوؤكد اأن ثمة خطاأ يف ا�صتقبال الفيلم اأو »ا�صت�صهال« 

يف تلقيه؛فالفيلم ُعر�س عام 1972،اأي بعد عام واحد من اإعالن »ال�صادات« اأن عام 1971 هو عام احل�صم،ومرور العام 

اأمريكا،التي  وراءها  تقف  اإ�صرائيل،التي  بحجم  لي�صت  م�صر  اأن  وهم  يف  البع�س  اأوقع  الذي  الأمر  ح�صم  اأي  دون  من 

تدعمها،ومتدها،برت�صانة اأ�صلحة متكنها،لي�س فقط من الإخالل مبوازين القوى يف منطقة ال�صرق الأو�صط،بل تتيح لها 

تدمري اجليو�س العربية يف حرب حمدودة اإذا اأرادت !

بعبارة  انفعاله  جاء  ثم  وطنه،واأمته،ومن  على  يحتد،ويغ�صب،ويغري  كهذا،اأن  و�صع  يف  مرزوق  �صعيد  املخرج  حق  من    

»هيكل«،التي يحذر فيها من »املبالغة يف ت�صخيم قوة العدو«،�صادقًا،وطبيعيًا،ومنطقيًا،واجته اإىل كتابة ق�صة وحوار 

فيلم »اخلوف«،الذي حمل يف البداية ا�صم »مكان للحب«،واختار اأن تكون بطلته »�صعاد« ـ �صعاد ح�صني ـ واحدة من بنات 

مدينة »ال�صوي�س«،التي تعر�س اأهلها للتهجري،بعد العدوان الإ�صرائيلي الرببري على مدن القنال،ويف القاهرة تربطها 

ق�صة حب وامل�صور الفوتوغرايف ـ نور ال�صريف ـ الذي التقته يف معر�س �صم بع�س �صوره الفوتوغرافية.

  ل ينتظر منا اأحد بالطبع اأن نوا�صل �صرد اأحداث الفيلم،لكن القول باأنه »يحكي ق�صة »ولد« و«بنت« مل يجدا مكانًا 

ليمار�صان فيه احلب، وحاول ممار�صة هذا احلب يف عمارة مل يتم بناوؤها بعد اأ�صبحت م�صكلتهما اأن يهربا من حار�س 

العمارة«  فيه ت�صطيح ل ُيحتمل،وتغرير بالقارئ وامل�صاهد معًا؛فالفيلم يحمل من الإيحاءات والدللت،ورمبا الرموز،ما 

اأن املخرج �صعيد مرزوق تعامل مع ق�صية »اخلوف« بجدية لكنه  ـ  ـ يف نف�س الوقت  ينفي عنه هذه ال�صطحية،ويوؤكد 

اأن ين�صج من الق�صية فيلمًا واقعيًا،وعاجلها من منظور رمزي تعاطف فيه مع جيل �صائع مازال يعي�س اأجواء  مل ي�صاأ 

الهزمية،ويبحث عن ذاته يف جمتمع »الالح�صم«،ومل يجد اأمامه �صوى »الهروب«؛فالعمارة »حتت الإن�صاء« هي معادل 

مل�صر،التي كانت ت�صعى جاهدة لإزالة اآثار العدوان،وحتاول اأن تبني نف�صها من جديد،و«احلار�س«،الذي يالحق ال�صاب 

من  »هيكل«  حذر  »العدو«،الذي  �صوى  والرعب،لي�س  الذعر  و«امل�صتقبل«  »احلا�صر«  نفو�س  يف  يبث  اأن  والفتاة،ويحاول 

املبالغة يف ت�صخيم قوته،بدليل اأنه �صقط يف اأول مواجهة مع ال�صاب ) الفيلم ُعر�س عام 1972 وانت�صر �صباب اجلي�س 

امل�صري ودحروا العدو عام 1973( .  

  اإ�صارات الفيلم وا�صحة،ول حتتاج اإىل يل ذراع الدراما اأو حتميل املو�صوع مبا ل يحتمل؛فالظالم املخيم على »العمارة« 

يعك�س ظالل الهزمية،وال�صم�س ال�صاحبة التي تطل براأ�صها على املكان معادل اآخر حلالة ال�صبابية التي كنا نعي�صها 

اآنذاك )الال�صلم والالحرب(،بدليل اأن ال�صاب مل يحمل الفتاة،ويهبط بها اإىل الطابق الأر�صي،كما كان متوقعًا واإمنا 

اجته بها اإىل الف�صاء الذي تت�صدره ال�صم�س ال�صاحبة،ويف اخللفية اأغنية »فات الكتري يا بلدنا ما بقا�س اإل القليل«. 

ويبدو اأن حد�س �صعيد مرزوق كان قويًا بدرجة كبرية؛اإذ مل مي�س �صوى عامًا اإل قلياًل،واندلعت احلرب.. وانت�صرنا !

  اعرتف املخرج �صعيد مرزوق باأنه مل يقطع �صوط الرمزية حتى نهايته،وت�صببت ظروف خارجة عن اإرادته يف ارتكابه 

جرمية ل ُتغتفر عندما خلط بينهاـ  الرمزيةـ  والواقعيةـ  لكن الزعم باأن فيلم »اخلوف« يعالج اأزمة �صاب وفتاة يبحثان 

عن »مكان للحب«،واأن م�صكلته جن�صية باملقام الأول،هو اخلطيئة التي ل مُتحي !

»الكادر«  املتفرد،وير�صم  الإخراجي  اأ�صلوبه  على  مرزوق  �صعيد  التوايل،يحافظ  على  الثاين  فيلمه  اأخرى،ويف  مرة    

بري�صة الفنان الت�صكيلي يف داخله،ويت�صم اإيقاعه بخ�صو�صية وا�صحة،كما ي�صتلهم روح الفيلم الت�صجيلي؛اإذ ي�صتثمر 

وظيفة البطل،الذي يعمل م�صورًا فوتوغرافيًا،ويقدم لقطات وثائقية داخل �صياق الأحداث،لكن التداخل ـ الق�صري ـ 

بني »الرمزية« و«الواقعية« اأف�صد التجربة،وطم�س �صكلها،وهويتها،وهو در�س قا�س لكل مبدع يخ�صع للظروف،ويقدم 

تنازًل يت�صور اأنه �صيجعل العا�صفة متر،بينما هو يف احلقيقة يدفع ثمنًا غاليًا،ويرتكب ذنبًا �صيتحول اإىل جرح غائر 

يف �صدره،ور�صيده،اأغلب الظن اأنه لن يندمل ! 
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»اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه« .. نبوءة التطرف

  هل دفع �صعيد مرزوق ثمن ولعه بتقدمي الأفالم املثرية للجدل ؟

  ما جرى عقب عر�س فيلم »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه«  يوؤكد هذا؛اإذ اأنه اأ�صبح،بني ليلة عر�س و�صحاها،م�صتهدفًا،بل حتول 

اإىل »لوحة ني�صان« تتلقى ال�صهام من اجلميع،دون ا�صتثناء؛فالف�صيل الليربايل هاجمه بحجة تورطه يف الإ�صاءة اإىل 

فيها  غادر  الفيلم،التي  نهاية  ب�صبب  والذعر  الهلع  متلكه  الي�صاري  الوفد،والتيار  حزب  برموز  البا�صاوات،والتعري�س 

»كفرة«،وت�صور  اأنهم  بحجة  املجتمع  طوائف  بقية  يف  بالع�صي  ال�صرب  اجلامع،واأمعنوا  البي�صاء«  »اجلالبيب  اأ�صحاب 

الفقهاء منهم اأن الفيلم ُيب�صر بالفكر الديني املتطرف بينما اعتربه النا�صريون عودة لزمن »البا�صاوات« !

  على اجلانب الآخر امتع�س اأباطرة الف�صاد يف احلزب احلاكم ) تدور الأحداث مطلع الثمانينيات( من ال�صورة التي 

ـ �صمري  قدمها الفيلم عن حجم الف�صاد الذي ا�صت�صرى يف البالد،والهرم الجتماعي الذي انقلب فاأ�صبح »ملك الفكة« 

غامن ـ »ملك الدولر الذي يهز اقت�صاد البلد،و القواد »�صندي« ـ جناح املوجي ـ متعدد العالقات و�صاحب نفوذ.اأما »عمر« 

ـ حممود يا�صني ـ ابن »الغ�صالة« التي اأ�صبحت تاجرة ال�صنف ـ املخدرات ـ وكان ُيقا�صم »الغازية« ـ مديحه كامل ـ يف رزقها 

امل�صبوه،ول يتورع عن بيع �صاحبه،فقد اأ�صحى واحدًا من كبار رجال الأعمال،الذين تتفتح الأبواب يف وجوههم عند 

اأول اإطاللة يف املطار اأو يف مكتب املحافظ اأو يف ركن تابع ل�صبكة الدعارة التي ُيديرها من الباطن، ودائمًا ما يتغني 

بطهارة اليد والذمة �صعارا تلك املرحلة !

اجتماعية،و�صيا�صية،عديدة،  ل�صلبيات  وفا�صحًا  كا�صفًا  كان  اأنه  توؤكد  اإنقاذه«  ميكن  ما  »اإنقاذ  فيلم  قراءة  اإعادة    

،الأمر الذي ا�صتعدى كثريين �صده، وفتح عليه النار على جبهات متعددة؛فالدفاع عن م�صطفى النحا�س ومكرم عبيد 

والنقرا�صي واأحمد ماهر على ل�صان �صليل البا�صاواتـ  ح�صني فهميـ  يواجه بهجوم �صر�س من جانب ُمدر�صة التاريخ »اأمل« 

ـ مريفت اأمني ـ التي تتهمهم باأنه ذيول »امللك« وحا�صيته الفا�صدة،وتزيد على هذا باأنهم »جزء من النظام امللكي التابع 

لال�صتعمار« و«ا�صتعمار تاين«،بينما ُيعلق »البا�صا ال�صغري« بان »التاريخ مت تزويره«. واحلكم الق�صائي برفع احلرا�صة عن 

ممتلكات »البا�صاوات« و«الإقطاعيني« يعني،يف الظاهر،اأن الثورة اأخطاأت يف حقهم،بينما احلقيقة اأن »�صوبر با�صاوات« 

اأيديهم  »اأمل«،�صي�صعون  ل�صان  له على  الفيلم حتية  امل�صطلح،ووجه  الذي �صك  موؤن�س   العهد اجلديد،ح�صب د.ح�صني 

عليها،حتت �صعار »مال ال�صعب عاد لل�صعب« !

اأ�صابت  �صك،يف تخمة  اإنقاذه«،وت�صببت،ول  ما ميكن  »اإنقاذ  فيلم  بها  حُت�صى حفل  ُتعد ول  ل  ومناظرات  م�صاجالت    

اجلمهور،الذي مل يراع كاتب ال�صيناريو �صعيد مرزوق مدى وعيه،وحجم ثقافته،وزج به يف اأتون حرب �صعواء اأبطالها 

»بواب  اأ�صبح  لو  انحدر به احلال ف�صار يتمنى  الذي  ـ  راتب  اأحمد  ـ  »�صيدة جمتمع«،وال�صحفي  اأ�صبحت  التي  الغازية 

عمارة« ت�صكنها راق�صة اأو بداخلها �صقة دعارة،واملوظفـ  اأ�صامة عبا�سـ  الذي ي�صكن يف اأبو زعبل، وبالر�صوة، وال�صفقات 

املحرمة،امتلك �صقة فاخرة يف اأحد الأحياء الراقية،لكن ال�صيناريو يعود جمددًا اإىل تفعيل نظرية »القلم وامل�صطرة«؛ 

فكل خطاأ يقابله �صواب والعك�س، فاملعار�صة، و�صحفها، على اأهبة ال�صتعداد ملطاردة الف�صاد،وف�صح اأباطرته،ورئي�س 

احلي البريوقراطي عملة رديئة تطردها العملة اجليدة التي يعرب عنها »املحافظ« املثايل،الذي ُيبادر باإ�صالح اأخطاء 

مروؤو�صيه،وي�صكر املواطنة ـ مريفت اأمني ـ على اإ�صرارها على مالحقة وف�صح الف�صاد،ومينحها الكارت ال�صخ�صي،وُيطيح 

مبوظف مكتبه املرت�صيـ  حممد كاملـ  الذي يرف�س النقل اإىل اأ�صوان وُيقدم ا�صتقالته وملا يخذله »ب�صندي« يلقي بنف�صه 

يف النيل !

   بعد �صنوات طويلة من اأزمة الفيلم،اأت�صور اأن �صعيد مرزوق اأخطاأ ككاتب وكمخرج عندما ت�صور اأن مبقدوره »ا�صتن�صاخ« 

فيلم »املذنبون«،وعندما وزع اتهاماته على اجلميع بالت�صاوي،معتمدًا مبداأ »تفريق الدم على الأحزاب والف�صائل«،لكنه 

مل يتح�صب اإىل اأن »امل�صالح تت�صالح«،واأن اقرتابه من الدين ميكن اأن يت�صبب يف الكثري من الأزمات وامل�صاكل؛خ�صو�صًا اأنه 

ترك الباب مواربًا،ومل يح�صم موقفه ب�صكل قاطع؛فالتعاطف وا�صح مع �صخ�صية حار�س الق�صر اأثناء احلرا�صة  »عبد 

ال�صايف« ـ ح�صن م�صطفى ـ الذي ُيربي الأجيال اجلديدة على حفظ القراآن بعيدًا عن اإدمان حفظ الإعالنات،وت�صجيع 

طفلته على اأن ُتكرب وتوؤذن،وانتهاء الفيلم باأطفال احل�صانة وهم يرددون خلفه الآيات القراآنية ب�صوت جهوري،بينما 

»اأ�صعف  ب  املُنكر  يواجه  اأن  اختار  لأنه  بالتخاذل  وت�صددًا  تطرفًا  عنه  تقل  ل  التي  ـ  ال�صغري  نعيمة  ـ  زوجته  تتهمه 

الإميان«،ومل »يغريه بيده«،ومن ثم جاءت النهاية التي خرج فيها »الأخوة« من �صالة الفجر ليقيموا احلد بالقوة على 

»الكفرة« مثرية للجدل،وتبدو تب�صريية باأكرث منها حتذيرية،لكنها،يف اجلانب الأخطر،بدت وكاأنها نبوءة ل�صتفحال 

 .. الزخم  اأحد،ب�صبب  اإليها  ينتبه  �صاعت،ومل  النبوءة  الدين،لكن  با�صم  العنف  ظاهرة  املتاأ�صلمني،وتنامي  خطر 

وال�صخب.. واحل�صابات املُ�صبقة ! 
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»املذنبون« يف حق الوطن 

  منذ بداية فيلم »املذنبون« يقدم املخرج �صعيد مرزوق بع�س الإ�صارات املوحية،التي ميكن اعتبارها مفاتيح اأوىل لقراءة 

الفيلم؛كاللون الأحمر الذي كتبت به كلمة »املذنبون«،وحتول،مع اللون الأ�صود،اإىل اأر�صية للعناوين،وكذلك »ال�صوء 

باأكرث مما  ناقو�س اخلطر،والتحذير من تردي الأو�صاع  الفيلم،وتوىل مهمة دق  اأول »كادر« يف  الذي ت�صدر  الأحمر« 

هو حا�صل،ف�صاًل عن التقدمي اجلديد واملبتكر للممثلني،من خالل اإظهارهم عرب الترتات،يف �صور فوتوغرافية اأمامية 

وجانبية على غرار تلك التي ُتلتقط للمتهمني باللوحة التي حتمل رقم ال�صجن !

  ت�صويق وتكثيف واإيجاز انتهجه �صعيد مرزوق طوال الوقت؛حيث املعنى الذي ي�صل باأق�صر الطرق،والأحداث التي 

تتدفق يف ُي�صر و�صال�صة،ومن دون ثرثرة من اأي نوع،وكاأنه يقدم »توليفة« ل يعرف مقاديرها واأ�صرارها اإل هو؛فكل 

�صيء حم�صوب بدقة �صديدة،وقانونه الذي يحكم الفيلم حا�صر،واأول مواده احرتام املنطق والإتقان الذي مل يعد له 

وجود اليوم.

  مبب�صع اجلراح توىل »مرزوق« ت�صريح م�صاكل املجتمع امل�صري يف تلك الفرتةـ  منت�صف ال�صبعينياتـ  من تف�صي الو�صاطة 

واملح�صوبية،وتنامي الف�صاد يف التعليم والطب وبني قيادات الدولة،وخراب الذمم،وخيانة الأمانة،عرب الجتار يف ال�صلع 

املدعومة،و�صيطرة اأدعياء الفن،وانت�صار الدعارة،و�صوًل اإىل املتاجرة بالدين . وعلى الرغم من �صعوبة التعر�س لكل 

هذه الق�صايا جمتمعة اإل اأن �صعيد مرزوق قدم عماًل حمكمًا مل يتخل فيه عن اأ�صلوبه املتفرد يف تكوين »الكادر« متعدد 

امل�صتويات،وا�صتثمار عمق ال�صورة ـ مدير الت�صوير م�صطفى اإمام ـ واللتجاء اإىل حركة الكامريا الناعمة،وا�صتخدام 

الكامريا املحمولة عند ال�صرورة )حلظة توجه عماد حمدي اإىل ال�صرفة لالنتحار(،كما اأظهر قدرة كبرية على ت�صوير 

قرابة  باك«  »الفال�س  تقنية  با�صتخدامه  نف�صه  على  �صعوبة  الأمر  زاد  اأنه  اجلمعية(،بل  )م�صهد  بواقعية  املجاميع 

الثالثني مرة اأو يزيد،بل اأن الفيلم نف�صه »فال�س باك« طويل بداخله كم �صخم من »الفال�س باك«،بينما يوؤكد كل من 

يعمل بال�صينما اأن اأكرث من »فال�س باك« يف�صد العمل،ويوؤدي اإىل »تطفي�س اجلمهور« !

  فاجاأ »مرزوق« اجلميع،يف تلك الفرتة،ومازال ُيده�صنا اليوم،بالكيفية التي ا�صتخدم بها »الفال�س باك« بهذا الإفراط 

من دون اأن يرتهل اإيقاع الفيلم ـ مونتاج �صعيد ال�صيخ ـ اأو ينف�س عنه اجلمهور،والف�صل يف هذا يرجع اإىل دقة ح�صاباته، 

وبراعة توظيفه،وقدرته على اإعمال اخليال،اإ�صافة اإىل ذهنه املتقد. ويف �صياق هذه املعادلة الفنية العبقرية وظف 

القاهرة  باأورك�صرتا  )ا�صتعان  املو�صيقية  الآلت  تنويع  على  تعبرييَا،وحر�س  دورًا  لتوؤدي  ـ  �صالمة  جمال  ـ  املو�صيقى 

حجاج(،وحافظ،برغم  حممد  الكمان  وعازف  ح�صمت  �صهري  وال�صوبرانو  ي�صى  رمزي  البيانو  وعازف  ال�صيمفوين 

تداخلها،على »الهارموين«،ومل ن�صعر، يف حلظة،بوجود ن�صاز اأو اإزعاج،بل اأ�صهمت املو�صيقى يف تكثيف جرعة الت�صويق 

والرتقب والإثارة.وو�صط هذا اجلو امل�صحون بالتوتر مل يخل فيلم »املذنبون« من مواقف وحوارات طريفة،كالإفيه 

ـ  ـ عماد حمدي  املدر�صة  ناظر  العربي،بوا�صطة  ال�صعر  اأبيات  الأمر ب�صجنه،وتوظيف  الدقن،عقب  الذي قاله توفيق 

ـ  الفقار  ذو  �صالح  ـ  الكبري  امل�صئول  العربي،واحتفاظ  املنتج  حجرة  يف  القاهرة  برج  وم�صهد  الواقع،  متغريات  لتواكب 

مب�صحف �صريف يف مكتبه بينما يرتكب كل املوبقات والآثام،لكن براعة املخرج احلقيقية تظهر يف �صيطرته التامة 

نبيل  با�صتثناء  اإمكاناته،وُتظهرها،رمبا  تنا�صب  التي  ال�صخ�صية  يف  ممثل  كٌل  املمثلني،وتوظيف  من  الكبري  العدد  على 

هو  مرزوق  �صعيد  اأن  الظن  لبنانيًا،واأكرب  ل  خليجيًا  منتجًا  يكون  ومالحمه،لأن  اجل�صماين،  تكوينه  يوؤهله  بدر،الذي 

الذي ت�صبب يف »قولبة« عمر احلريري و�صعيد عبد الغني يف �صخ�صيتي وكالء النيابة،نتيجة تقم�صهما ال�صادق،وغري 

املفتعل، لل�صخ�صية يف »املذنبون« !

التاأوهات اجلن�صية  اأي�صًا توظيفه املتقن ل�صريط ال�صوت،كما فعل يف ال�صتعا�صة عن �صوت    ُعرف عن �صعيد مرزوق 

يف امل�صهد العاطفي امل�صبوب بني �صهري رمزي وعادل اأدهم باملو�صيقى،لكن فات عليه مراعاة نربة ال�صوت يف قول خفري 

املدر�صةـ  عبد الغني النجديـ  :«ايه اللي جابه يف الوقت ده«ـ  يق�صد »الناظر«ـ فمن املفرت�س اأنه ُيحدث نف�صه هم�صًا لكن 

�صوته بدا زاعقًا مبا ينايف املنطق والواقع،كما بدت جملة »واإل م�صطرين نوجه لك تهمة القتل« مكررة و�صقيمة،وتعك�س 

فقرًا يف القامو�س اللغوى، يف وقت متتع فيه املخرج برحابة اأفق ملحوظة،وهو ُيغلب املنطق الدرامي،وي�صتثمر ح�صيلة 

كذريعة  بقتلها،  انتهى  الذي  ـ  رمزي  �صهري  ـ  كامل  �صناء  الفنانة  حفل  �صور  من  ـ  عبا�س  اأ�صامة  ـ  الفوتوغرايف  امل�صور 

ل�صتدعاء »املذنبون« الواحد تلو الآخر،وحماولة كل واحد منهم تربئة نف�صه من تهمة قتلها فيورط نف�صه يف جرمية 

والغمو�س  الت�صويق  جرعة  تكرارها،وظلت  الفيلم،برغم  اإثارة  تف�صد  مل  درامية  حيلة  املجتمع،وهي  حق  يف  اأكرب 

قائمة؛خ�صو�صًا مع اجتماع »املذنبون« يف زنزانة واحدة،واملونولوج املوؤثر للقدير عماد حمدي،واحتفاظ الفيلم بال�صر 

الغام�س :«من القاتل؟«،حتى اآخر حلظة على غرار ما يحدث يف اأفالم »هيت�صكوك« و«اأجاثا كري�صتي« برغم اأن فيلم 

»املذنبون« اجتماعي بخلفية �صيا�صية ول ينتمي لالأفالم البولي�صية . ويف هذه النقطة تكمن عبقرية �صعيد مرزوق .. 

و«املذنبون«!
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»املغت�صبون« .. بثور يف وجه املجتمع 
 

فيلم  يف  نالحظ  كبري؛كما  خا�صة،واهتمام  بعناية  مرزوق  �صعيد  اأفالم  يف  ـ  العناوين  ـ  »الترتات«  اأو  املقدمة  حتظى 

»املغت�صبون«،الذي ا�صتهله بت�صوير املمثلني الذين ارتكبوا جرمية الغت�صاب،وكاأنهم »�صياطني«،وكاأنه اأ�صار على م�صمم 

»الترتات« با�صتخدام عد�صات بعينها لت�صويه وجوههم،وهو ما فعله مع حممد ال�صيخ وا�صع املو�صيقى الت�صويرية،التي بدت 

غائمة املالمح،وتعاين ت�صويهًا هي الأخرى،لكنه برغم هذا مل  ميانع يف اإلقاء ال�صوء على اخللفية الجتماعية،واملعاناة 

القت�صادية،لهوؤلء املغت�صبني حتي ُيهياأ ملن يرى امل�صاهد ال�صتهاللية للفيلم اأنه يربر فعلتهم،اأو يتعاطف معهم يف اأ�صعف 

الإميان،لكنها املو�صوعية التي التزم بها �صعيد مرزوق عند كتابة الروؤية ال�صينمائية وال�صيناريو واحلوار للواقعة التي 

اأثارت الراأي العام وقت حدوثها،واأخل�س،كعادته،يف بحث جوانبها واأبعادها وتداعياتها،كما كان حري�صًا على درا�صة 

البيئة التي اأطلقتهم،واملناخ الذي اأفرزهم؛فاأولهم مدلك يف حمام �صعبي،والثاين عامل يف ور�صة دباغة،والثالث عامل 

يف م�صنع بالط،والرابع عامل يف حمطة بنزين،والرابع �صائق بيجو،واخلام�س عربجي،وال�صاد�س عاطل،اأي اأنهم جميعًا 

ينتمون للطبقات الأقل من الدنيا،مقارنة بالفتاة ـ ال�صحية ـ  وخطيبها املهند�س اللذان يعي�صان حياة مرتفة يحلمان 

فيها بطالء �صقة الزوجية،التي اختاراها يف عمارة �صاهقة،باللون الأبي�س،بينما تتعر�س وجوه ال�صباب للتلطيخ بكل 

ال�صبغات ال�صامة !

  مل ُيهدر املخرج �صعيد مرزوق الوقت يف املقارنة بني اأطراف ال�صراع،واإمنا دخل يف لب الق�صية مبا�صرة؛ ففي اأعقاب جل�صة 

»فرف�صة« بني ال�صباب،الذي نوه ال�صيناريو اإىل معاناتهم من الكبت اجلن�صي )اأحدهم يتل�ص�س على الن�صاء يف احلمام 

ال�صعبي( يرى واحد منهم اأن املتعة �صتكتمل بوجود امراأة،ويف وقت متزامن ُي�صر خطيب الفتاة على اأن ي�صطحبها اإىل 

مكان مهجور لتتمتع بروؤية القاهرة »من فوق«،وينجح �صعيد مرزوق يف تقدمي جرعة من الإثارة والت�صويق،يف اللحظات 

التي �صبقت الهجوم على الفتاة وخطيبها،وكاأنه ي�صنع »فيلم رعب« !

  هل ميكن ت�صديق اأن واقعة مرعبة بهذا ال�صكل ميكن اأن ت�صنع جماًل من اأي نوع ؟

  لقد فعلها �صعيد مرزوق،مبوؤازرة فنية قوية من مدير الت�صوير طارق التلم�صاين؛حيث جنحا يف تقدمي »كادرات« اأقرب 

م�صدر  الداخلي،وهو  بنورها  الظالم  يف  ُت�صاء  اأن  قبل  الغروب  حلظة  عليهما  املجني  )�صيارة  الت�صكيلية  اللوحة  اإىل 

كوة  من  احلمام  يف  الن�صاء  على  »املدلك«  تل�ص�س  جاء  قبله  وجنح(،ومن  حتايل  التلم�صاين  لكن  للغاية  �صعب  اإ�صاءة 

يف ال�صقف غاية يف اجلمال؛نظرًا لختيار زاوية للكامريا غري تقليدية،وعد�صة غري �صائعة ال�صتخدام،فاأهمية فيلم 

»املغت�صبون« ـ يف راأيي ـ ل تكمن يف ق�صيته التي اأثارت هلع وفزع املجتمع،بل يف الدرو�س الفنية التي ميكن ا�صتخال�صها 

منه يف الت�صوير والإ�صاءة،وت�صعيد ممثلني عرفوا وقتها باأنهم جنوم ال�صف الثاين )حممد كامل،حمدي الوزير،ح�صن 

رهانه  املخرج  ك�صب  الختبار،كما  يف  النجوم،وجنحوا  مرتبة  اإىل  فريد(  وحممد  حمدي  العدل،وحيد  الديب،ح�صن 

»التوليفة«  جنحت  الديب؛اإذ  وح�صن  فريد  حممد   : مثل  الكوميدية  الأدوار  بتقدمي  ُغرفوا  الذين  عليهم؛خ�صو�صًا 

العجيبة يف تخفيف حدة الق�صية،واإ�صاعة جو من الطرافة،وال�صخرية،عماًل مبقولة »�صر البلية ما ًي�صحك«،لكن ظلت 

مو�صيقي حممد ال�صيخ ثغرة كبرية يف الفيلم،بعدما اختار اآلت مو�صيقية �صاغ بها حلنًا اأوحى وكاأننا ب�صدد حكاية من 

الرتاث ال�صيني !

  ا�صتثمر �صعيد مرزوق اإملامه بالق�صية،وا�صتيعابه لتداعياتها اخلطرية على املجتمع،وكثف روؤيته التي جتنب من خاللها 

املتاجرة بق�صية الغت�صاب،كما فعل خمرجون اآخرون يف ذلك الوقت،لكنه كان قا�صيًا على نف�صه،وعلى اجلمهور،عندما 

ا�صتغرق كثريًا يف تقدمي التفا�صيل ال�صادمة،والوح�صية التي مل تكن معتادة يف تلك الفرتةـ  لكنها اليوم عاديةـ  والعنف 

املادي واحلواري املُقزز؛اإذ احتلت الواقعة فرتة زمنية طويلة على ال�صا�صة،لكنها،برغم ذلك،مل ترث حفيظة اأحد،ول 

الأخالقية  النظر  لوجهة  الفنية،وانت�صر  امل�صئولية،واحل�صا�صية  من  كبري  بقدر  املخرج  معها  تعامل  اأن  الرقابة،بعد 

والإن�صانية،من دون اأن يخد�س حياء املتفرج،بل بدا وكاأنه يجرد الواقعة من ذاتيتها لي�صقطها على املجتمع باأكمله،عرب 

اتهامه باأن �صمته على مثل هذه اجلرائم هو من قبيل »التواطوؤ اجلماعي«،الذي ُينذر بعواقب وخيمة.

  رمبا لهذا ال�صبب جاءت م�صاهد ما بعد جرمية الغت�صاب بنف�س القوة،والتوتر،على عك�س ما توقعنا،وبدت جل�صات 

التحقيق مع »املغت�صبني« وكاأنها حماكمة ملجتمع الفقر واجلهل والبطالة،ولهذا ال�صبب مل ي�صعر »املغت�صبون« بتاأنيب 

يف  »بثور«  بو�صفهم  اإليه  ينظر  املجتمع،الذي  حتدوا  لأنهم  �صعداء  ال�صالبة،وكاأنهم  من  درجة  على  كانوا  ال�صمري،بل 

وجهه يجب اإزالتها !
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حدثن� عن �شنوات الن�ش�أة والتكوين ؟

ـ  ن�صاأت يف منطقة الهرم يف مناخ ترك تاأثريًا كبريًا علي نف�صي؛حيث الفراغ والرمال و�صوت الريح واملقابر واجلنازات،كما 

منحني احلظ فر�صة القرتاب من الأفالم الأجنبية التي كانت تختار الأهرام واأبو الهول حمورًا ومكانًا لها،لكنني لن 

اأن�صى يوم اأن جاء املخرج العاملي �صي�صيل دي ميل لت�صوير فيلم »الو�صايا الع�صر«؛فعلى الرغم من اأنني مل اأكن قد جتاوزت 

الثانية ع�صرة من عمري وقتها اإل اأنني ظللت منجذبًا ملا يجري،وتعلقت عيناي باملخرج ال�صهري وهو ميتطي الكامريا 

املو�صوعة على رافعة حديدية حُتلق يف ال�صماء ثم تهبط على الأر�س )علمت فيما بعد اأن ا�صمها »الكرين«(،ومازلت 

اأتذكر يوم اأن طلبوا مني ارتداء املالب�س التاريخية لأن�صم اإىل املجاميع لكنني ن�صيت الأمر،وانزويت جانبًا،واندجمت 

يف متابعة تعليمات وقرارات املخرج،الذي ُيحرك األفي �صخ�س باإ�صارة من اأ�صبعه،ويتوقف كل �صيء مبجرد اأن ينطق 

كلمة«Stop« وكاأنه ميلك العامل باأكمله،وحلظتها اأيقنت اأنه »اأهم واحد يف الفيلم«،ومتنيت اأن اأ�صبح خمرجًا،بل متنيت 

اأن تتاح يل الفر�صة لأركب »الكرين«،وت�صاء الظروف اأن اأ�صور اأول »�صوت« يف فيلمي الأول »زوجتي والكلب«يف ا�صتديو 

م�صر،وطلبت توفري »كرين« فلما جاءوين به، واأبلغوين اأن »دي ميل« تركه قبل �صفره دمعت عيناي.

  بعدها انتقلنا لل�صكن يف ق�صر اأحمد با�صا كامل املجاور ل�صتديو م�صر فاأ�صبحت »زبونًا« فيه،بعد ما زعمت اأنني قريب 

اأحد العمال،وبالتايل جتددت فر�صتي يف متابعة الأفالم امل�صرية التي يقوم ببطولتها »الكحالوي« وغريه . و عقب وفاة 

والدي،الذي كان خريج الأزهر ال�صريف،ومفت�صًا يف الرتبية والتعليم،بداأت الدنيا تدير ظهرها لنا فانتقلنا لالإقامة مع 

جدتي يف حي �صربا،وهناك بداأت مرحلة جديدة تركت خاللها كلية احلقوق التي التحقت بها، وتعرفت اإىل اأمناط 

واأطياف و�صرائح من الب�صر تختلف متامًا عن تلك التي كنت األتقيها يف الهرم،الذي كنت اأ�صعر فيه بفراغ بث يف نف�صي 

القدرة على التاأمل؛ففي �صربا،ولن اأخجل من العرتاف بهذا،�صادقت »اإبراهيم احلرامي« »قتال القتلة«،الذي مل يتاأخر 

»املذنبون«،وا�صتدعى  الزنزانة يف فيلم  ليملئوا  ال�صجون  امل�صبوهني ومرتادي  اإح�صار جمموعة من  اأن طلبت منه  يوم 

اأي�صًا  وقتها  واأذكر   . واحدًا  مليمًا  يتقا�صى  اأن  رف�س  الت�صوير  �صخ�س،وبعد  ثالثني  من  يقرب  ما  فيها  �صحن  عربة 

ومفكرين  مثقفني  عمري،واأ�صارك  من  ع�صرة  التا�صعة  يف  ري�س،واأنا  مقهى  على  حمفوظ  جنيب  ندوة  اأرتاد  كنت  اأنني 

املتبادل والتوا�صع من جانب جنيب  الندية، والحرتام  واأفكارهم وجتاربهم يف حوار تغلب عليه  اأحالمهم  ومبدعني 

حمفوظ و�صحبته،الأمر الذي انعك�س علينا،ونحن »ال�صفر على ال�صمال« بالن�صبة لهذه الكوكبة من املبدعني،فتاأثرنا 

بهم،وبطريقتهم يف التفكري احلر،وعدم م�صادرة الراأي الآخر،وع�صنا مرحلة ثرية مبعنى الكلمة كانت لها انعكا�صاتها 

اأن هناك مبدعني كبار لكن املناخ تغري  على حياتنا وعملنا يف ما بعد. فاأين نحن اليوم من ذلك  ؟ من املوؤكد بالطبع 

والزمن لعب لعبته وافتقدنا مظهرًا ح�صاريًا وثقافيًا غاية يف الأهمية !

م�ل يعرفه الكثريون اأنك اجتهت يف فرتة اإىل النحت والإعداد املو�شيقى.حدثن� عن ذلك اجل�نب 

املجهول من �شخ�شيتك ؟

ـ  حدث هذا يف فرتة مبكرة من حياتي؛ففي مرحلة الدرا�صة مبدر�صة اجليزة الثانوية دخلت حجرة الر�صم،وو�صعت 

عبد  جمال  الراحل  للزعيم  ن�صفي  متثال  اإىل  اأقرب  اأ�صبحت  بحيث  ت�صكيلها  يف  جنحت  �صل�صال  قطعة  على  يدي 

املدر�صة  انتهيت منه اختارته  با�صتكماله،وملا  اأعجب به،وطالبني  الأ�صتاذ »فودة« رحمه اهلل  راآه  اأن  النا�صر،ومبجرد 

اأما املو�صيقى فقد كنت ُمغرمًا بها، ولفرط حبي لها  لتمثيلها يف م�صابقة بني مدار�س اجلمهورية،وفاز باملركز الأول . 

12 �صاعة متوا�صلة،وا�صتفدت كثريًا من تعاملي مع الأجانب  كنت اأعمل يف الربنامج الأوروبي بالإذاعة امل�صرية ملدة 

املوجودين بالربنامج وقتها،وذاع �صيتي يف تلك املرحلة املبكرة لدرجة اأن املخرج كمال ال�صيخ ا�صتعان بي لو�صع املو�صيقى 

الت�صويرية لفيلم »الليلة الأخرية« بطولة فاتن حمامة وحممود مر�صي،بعد اأن رف�س مو�صيقات اأخرى و�صعها موؤلفون 

كبار،وا�صتجاب لن�صيحة املحيطني به عندما قالوا له :«فيه واد يف الإذاعة ا�صمه �صعيد مرزوق حيعمل لك مو�صيقى 

كوي�صة«.

م�رص  عن  احلديث  وهو  األ  بينه�  يربط  رفيع�ً  خيط�ً  ثمة  اأن  ُيدرك  جمتمعة  اأفالمك  ُي�ش�هد  من 

ب�نك�ش�راته� وانت�ش�راته� وحتولته� ؟

ـ  هنا تبدو �صخ�صية الفنان التي تفر�س نف�صها على تفكريه؛فمنذ البداية كنت ُمدركًا اأن ال�صينما لي�صت و�صيلة للت�صلية 

فح�صب،واإمنا هي اأداة لتو�صيل ر�صالة،وكنت اأقول ملن يعار�صني باأن »القرداتي« راجل بي�صلي النا�س« لكن املبدع عليه 

اأن يتبنى فكرة ويتحم�س لها،ولبد اأن يكون الهدف من الفكر تكري�س اجتاه بذاته وعالج بعينه،واأقرب مثال ملا اأردت 

قوله فيلم »اأريد حاًل«،الذي حتم�صت له لدرجة اأنني كنت اأنتوي اإنتاجه مع عدد من كبار النجوم وال�صخ�صيات لكنهم 

فاتن  بتقدميه،واقتنعت  ت�صبثت  اأنني  غري  تتطلق؟«  عاوزه  واحدة  عن  فيلم  :«حنعمل  منده�صني  يل  وقال  تراجعوا 

حمامة باإنتاجه قبل اأن ينتجه �صالح ذو الفقار،وعند عر�صه  حقق جناحًا مل يتوقعه اأحد،وكان �صببًا يف تغيري قانون 

بطريقة  تقدميها  علَي  وهدف،وم�صكلة  معنى  هناك  يكون  اأن  لبد  فيلم  كل  الوقت؛ففي  ذلك  يف  ال�صخ�صية  الأحوال 

حُمببة ولي�صت منفرة.
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لكنك اخرتت »التجريب« يف فرتة مبكرة للغ�ية عندم� قدمته يف فيلمك الأول »زوجتي والكلب«.

تلك  يف  ال�ش�ئدة  ال�شينم�  على  التمرد  على  اجلراأة  واتتك  وكيف  امللكة  هذه  ا�شتقيت  اأين  فمن 

الفرتة ؟

ـ  كنت اأع�صق ال�صينما منذ زمن طويل،لكن بع�س الأفالم التي كنت اأ�صاهدها مل تكن تروق يل،واأ�صعر بعد �صاعتني من 

اأهم  راأيي  يف  ال�صينما  دور  بينما  اإح�صا�س  اأو  اأثر  اأي  نف�صي  يف  ترتك  مل  �صيء،كونها  باأي  منها  اأخرج  مل  اأنني  املتابعة 

واأكرب من هذا بكثري. لهذا عاهدت نف�صي،منذ اأن بداأت م�صريتي كمخرج اأن اأتعامل مع ال�صينما باحرتام �صديد،وتقدير 

اأ�صعفني بتلك  اأ�صتطيع تربيره الآن �صوى باأنه ملكة من عند اهلل،الذي  لقيمتها ودورها يف املجتمع.اأما التجريب فال 

الروؤية،ومكنني من اأن اأكون �صاحب وجهة نظر مهمة واأنا يف اأول الطريق؛فاإ�صافة اإىل املو�صوع اجلديد الذي مل تاألفه 

ال�صينما  يف  نهجًا  اأ�صبح  الذي  ال�صريع«  »الرمت  قدمت  ـ  املا�صي  القرن  من  ال�صبعينيات  مطلع  ـ  الفرتة  تلك  يف  ال�صينما 

والتليفزيون بعد ما يزيد عن ثالثني �صنة من تقدميه يف »زوجتي والكلب«.

كيف خرجت بهذه النتيجة املبهرة يف فيلم«اأبي�ض واأ�شود« ؟

عن  واإبهارًا  وجماًل  �صحرًا  يقل  ل  والأ�صود«  »الأبي�س  باأن  املتلقي  لدى  �صعورًا  ترتك  التي  الدرجة  اإىل  و�صلنا  لقد  ـ  

الألوان،والف�صل يف هذا يرجع ـ يف راأيي ـ اإىل فنان مبدع واأ�صتاذ كبري ا�صمه »عبد العزيز فهمي« ا�صتطاع اأن ُيحيل دنيا 

الأبي�س والأ�صود اإىل عامل من البهجة واجلمال.

هل كنت ًتدرك واأنت ت�شنع »زوجتي والكلب« و«اخلوف« اأنك جُترب ؟

ـ  اإىل حد ما؛فقد كنت اأعرف اأنني اأتبنى اأ�صلوبًا جديدًا فيه بذور مترد على ال�صينما ال�صائدة ،التي مل ا�صت�صغ تقدميها، 

كنت  اأنني  التامة  موهوب،لثقتي  اأنني  اأحببتها،واأثبت  التي  ال�صينما  لهذه  �صيئًا  اأفعل  اأن  لبد  باأنني  اأ�صعر  كنت  مثلما 

�صاأف�صل ب�صكل كبري لو اأنني امتهنت اأي مهنة اأخرى بخالف ال�صينما.

لكنك بداأت التجريب مع اأفالمك الق�شرية :«اأن�شودة ال�شالم«،«طبول« و«اأعداء احلرية«؟

ـ   وقتها كنت اأعمل يف الربامج ال�صينمائية بالتليفزيون امل�صري،وكانت الالئحة ت�صرتط على من يرغب يف الإخراج 

اأن يعمل م�صاعدًا اأوًل،ومل اأكن مقتنعًا بهذا ال�صرط،واجتهت اإىل مكتب اأمني حماد رئي�س التليفزيون وقتها،وطالبني 

باأن اأبداأ بالعمل مع اأي خمرج فقلت له :«مفي�س ول خمرج عاجبني،واإذا جاءتني الفر�صة �صاأخرج اأح�صن منهم« فرد 

متعجبًا:«ازاي يعني؟« فقلت له متحديًا :«اديني فيلم اأعمله واخرت خمرجًا اآخر لنف�س الفكرة،واأحكم على جتربة كل 

منا«.وفوجئت به يف اليوم التايل يقول يل :«اأنا ح�صيت انك ولد كوي�س وعل�صان خاطري اخرت اأي خمرج لتعمل معه 

كم�صاعد لت�صجعني على اأن اأ�صند لك عماًل مبفردك«،وبالفعل اخرتت �صديقي املخرج اإبراهيم ال�صقنقريي،الذي كانت 

زوجته زميلتي يف الإذاعة من قبل،وهو رجل حمرتم ودمث اخللق، ووقفت معه ملدة يومني فقط،وعدت بعدهما لأقول 

لل�صيد »حماد« :«كفايه كده«،وطالبته بتنفيذ وعده،وبالفعل مت تكليفي باإخراج قطعة مو�صيقية حتت عنوان »فرحة« 

ال�صالم« بعد رف�صه من جميع  »اأن�صودة  Fill in ،وبعدها ت�صديت لإخراج فيلم ق�صري بعنوان  لإذاعتها بني الفقرات 

املخرجني،وبينما كان من املفرت�س اأن يتحدث عن احلب وال�صالم راأيت اأن اأجعله يتحدث عن احلرب واملوت،وح�صد جائزة 

اأح�صن عمل تليفزيوين،وبعده قدمت فيلم »اأعداء احلرية«،الذي مثل م�صر يف مهرجان »ليبزج« الأملاين،وح�صل على 

اجلائزة الثانية متفوقًا على 323 فيلم،بينما ح�صل املخرج الفرن�صي كلود ليلو�س على اجلائزة الأوىل عن فيلم بعنوان 

»بعيدًا عن فيتنام«،وفور عودتي احتفى التليفزيون امل�صري باجلائزة،وح�صلت على مكافاأة قدرها مائة جنيه!

بينك  ربطت  التي  العالقة  عند  اأتوقف  اأن  دون  من  الواقعة  هذه  اأجت�وز  اأن  اأ�شتطيع  ل 

و»ليلو�ض«؟

ـ  مبنا�صبة مرور ع�صر �صنوات على انطالق مهرجان »ليبزج« اأ�صدرت اإدارته كتيبًا تذكاريًا ت�صمن �صورتني لنا، و�صاءت 

الظروف اأن اأ�صافر اإىل اإيران بعد اختيار فيلم »اأريد حاًل« للم�صاركة يف مهرجان طهران،وهناك تعرف علَي خمرج فيلم 

»رجل وامراأة«،وجمعت بيننا عالقة �صداقة .

بعده� قدمت  فيلم�ً ق�شرياً بعنوان »طبول« فم� ظروف اإجن�زه ؟

ـ  بعد جناح »اأن�صودة ال�صالم« ت�صورت اأن زمن الأبواب املغلقة انتهى لكني فوجئت باعرتا�س �صعيد �صادق مدير املنوعات 

وقتها على قيامي باإخراج فيلم بعنوان »طبول«،وقال م�صتنكرًا:«اأر�صد 12 األف جنيه لفيلم عن واحد بريق�س؟« فما 

كان مني �صوى اأن توجهت اإىل مكتب �صعد لبيب،الذي اأ�صبح رئي�صًا للتليفزيون،و�صكوت له فما كان منه �صوى اأن التقط 

ورقة وكتب عليها تاأ�صرية مازلت حمتفظًا بها حتى اليوم جاء فيها :«يتوىل املخرج �صعيد مرزوق تنفيذ الفيلم،وتوفر 

للحياة  روؤية  قدم  »طبول«،الذي  فيلم  للنور  خرج  وهكذا  والأخري«.  الأول  امل�صئول  بتوقيعه،وهو  الإمكانات  كافة  له 

من خالل الطبول،كما ر�صد مظاهر العن�صرية يف العامل،وح�صد جوائز عديدة،وبعده بثالثة �صهور تقريبًا �صرعت يف 

ت�صوير اأول اأفالمي الروائية الطويلة »زوجتي والكلب« .
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 لكنك اخرتت لآخر اأفالمك الق�شرية عنوان »دموع ال�شالم« ؟

اأنني ل  اإعالن نباأ وفاة الزعيم جمال عبد النا�صر،و�صدمت عندما علمت  ـ  لأنني تاأثرت كثريًا،واأ�صابني احلزن،بعد 

يكن  اجلنازة،ومل  لت�صوير  كامريا   25 خروج  كامريا،بعد  توفري  لتعذر  اجلثمان؛نظرًا  ت�صييع  مرا�صم  ت�صوير  اأ�صتطيع 

اأمامي �صوى اأن طالبت فنان املونتاج عطية عبده  رحمه اهلل باأن يجمع ق�صا�صات �صرائط ال�صيلولويد التي مت ت�صويرها 

للجنازة،وا�صتغنى عنها خمرجوها،وبعدها ذهبت اإىل الحتاد ال�صرتاكي وا�صتعرت ال�صرائط التي حتتوي على خطب 

الزعيم جمال عبد النا�صر،وا�صتوقفتني عبارة يقول فيها :«�صلمتم يل و�صلمت م�صر لنا و�صلمت م�صر بعدنا«،وعلى الفور 

التي  الغفرية  النع�س،وعندما يرى احل�صود  ُيطل براأ�صه من  النا�صر  اأن جمال عبد  التي تخيلت فيها  الفكرة  التقطت 

جاءت باملاليني لتودعه اأ�صر على اأن ي�صكرهم،ووظفت الق�صا�صات التي األقاها اأ�صحابها يف �صلة املهمالت يف �صيناريو 

اأف�صل  الفيلم بجائزة  املاأثورة،ويفوز  النا�صر كلمته  ليقول عبد  ال�صوت واملو�صيقى  للجنازة وهي تتحرك ثم يتوقف 

فيلم عن جنازة عبد النا�صر .

متث�ل ن�شفي لعبد الن��رص  الذي رمزت له ب�لراق�ض الإفريقي يف »طبول« وبكيت على فراقه يف 

»دموع ال�شالم« . هل ك�ن له كل هذا الت�أثري عليك ؟

ـ  لقد اأحببت هذا الرجل كثريًا،لأنه كان �صادقًا جدًا،وبدوري �صدقته يف كل كلمة قالها،كما كان جت�صيدًا للرجولة 

احلقة،والإن�صانية،ودماثة اخللق،وكلها �صفات ل وجود لها اليوم يف رجال ال�صيا�صة الذين نعرفهم .

لعبد  ك�ره�ً  تكون  اأن  ولبد  الهوى  ار�شتقراطي  اأو  النزعة  وفدي  اأنك  ت�شور  من  هن�ك  لكن 

الن��رص ؟

ـ كيف ؟ مل اأكن كذلك يف يوم من الأيام؛فقد ع�صت الفقر،بعد وفاة والدي وعودتنا لنقيم يف منزل جدتي بحي �صربا،بعد 

اأن كنا نقيم يف فيال ب�صارع الهرم على مقربة من ا�صتديو م�صر،ويف �صن التا�صعة ع�صرة حتملت م�صئولية اأ�صرة من خم�صة 

و�صحيت  كثريًا  تعبت  اأنني  بالطبع  اأنكر  ر�صالتي،ول  اأكملت  حتى  اهلل  اأجلهم،ووفقني  من  بهم،وع�صت  اأفراد،تكفلت 

اأكرث،لكنني اكت�صبت العديد من اخلربات التي اأفادتني يف ما بعد . وكان لبد اأن اأحب عبد النا�صر، الذي جعل مقايي�س 

املمثل تختلف بالن�صبة يل،فاأنا ل اأختار املمثل بجماله و�صكله وهيئته بل لأنني �صدقته مثلما �صدق املاليني جمال عبد 

النا�صر مع احرتامي للرئي�س ال�صادات،الذي اأقدر له قرار العبور عام 1973 .

اإذا ك�ن الأمر كذلك مل�ذا مل ت�شنع فيلم�ً عن حرب ال�ش�ع�ت ال�شت ؟

ـ لأنني خ�صيت األ يرقى الفيلم مل�صتوى احلدث العظيم،ولأن ال�صادات يحتاج ملن يوفيه حقه يف فيلم عاملي تتوافر له كل 

مقومات الإنتاج التي جتعل منه عماَل �صخمًا.

حتدثت عن عبد الن��رص وال�ش�دات وجت�هلت احلقبة املب�ركية ؟

ـ لأنني اأريد اأن اأن�صاها .

هل تبنيت هذا الراأي بعد ثورة 25 ين�ير اأم ك�نت هذه قن�ع�تك قبله� ؟

ـ بل قناعة قدمية ر�صخت بداخلي عقب وفاة عبد النا�صر مبا�صرة؛اإذ �صعرت باأن هناك �صحابة كبرية �صُتخيم على 

على  جاثمًا  مازال  العدو  باأن  لزمني  الذي  القلق  �صعور  على  تق�س  ،ومل  الوطاأة  خففت  اأكتوبر  حرب  اأن  ،غري  م�صر 

اأنفا�صنا،ولديه القدرة على العبث مبقدراتنا طاملا عجزنا عن امتالك قوة الردع التي ُترهبه . 

وهو  الإ�رصائيلي  للعلم  مب�شهد  الن�رص«  اإىل  »الطريق  الق�شري  فيلمك  م�رصوع  اأنهيت  ال�شبب  األهذا 

يرفرف على ال�شفة ال�رصقية لقن�ة ال�شوي�ض ؟

ـ هذا الفيلم اأثار اأزمة كبرية كما كان �صببًا يف التحقيق معي،ورفعه من دار �صينما ريفويل،حيث كان ُيعر�س وقتها،وتبداأ 

الق�صة باختياري،بوا�صطة هيئة ال�صتعالمات،لتنفيذ م�صروع فيلم عن الثورة بعد ع�صرين عامًا، واكت�صفت اأن الفيلم 

اأطق �صربًا،وقمت  اأنني مل  اإل  املادية وقتها  معاناتي  »ال�صادات« ونظامه،ب�صكل مندفع،وبرغم  املديح يف  ُيكيل �صنوف 

باإدخال تعديالت على راأ�صها اإ�صافة م�صهد للعلم والإ�صرائيلي وهو يرفرف على ال�صفة ال�صرقية لقناة ال�صوي�س،وكاأنني 

اأف�صل بلدًا يف العامل فما الذي يجعل العلم الإ�صرائيلي  اأت�صاءل :«اإذا كنا نعي�س يف كنف نظام ل مثيل له،واأ�صبحنا 

يرفرف على ال�صفة الأخرى للقناة؟«، واأنهيت الفيلم مب�صهد العلم،ومل اأتقا�س عن الفيلم مليمًا واحدًا،بل اأحالوين اإىل 

التحقيق،وملا عرف »ال�صادات« مبا حدث قال :«عنده حق« !

مل�ذا مل ُتقدم على و�شع املو�شيقى الت�شويرية لالأفالم التي اأجنزته� ؟

ـ  حدث ذلك يف فيلم »اأيام الرعب«،الذي �صجلت مو�صيقاه بالكامل يف �صاعتني مبعبد الأق�صر وا�صتعنت فيها مبجموعة من 

الندابات الالئي قدمن اأغنيات رمبا ل يفهمها اأحد لكنها ترتك اإح�صا�صًا بال�صجن،وتت�صلل اإىل الأعماق،لكنني مل اأ�صع 

ا�صمي على ترتات الفيلم لقتناعي باأنها »م�س �صغلتي«،كال�صيناريوهات التي كتبتها لغالبية اأفالمي،با�صتثناء فيلمني اأو 

ثالثة،ومل اأ�صر اإىل ذلك.ويف اأحايني اأخرى كنت ا�صتغنى متامًا عن املو�صيقى الت�صويرية،اإذا مل اأ�صعر اأن لها دورًا يف 
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العمل،كما فعلت يف فيلم »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه«،واأظنها جتربة فريدة مل حتدث من قبل اأو بعد يف ال�صينما امل�صرية.

هل كنت حري�ش�ً على اأن تقدم نف�شك كموؤلف وخمرج يف اأول اأفالمك »زوجتي والكلب«؟

ـ  رمبا اأردت اأن اأبرهن،يف عقلي الباطن،اأنني »كوي�س يف كله«،لكنني ل اأعرف كيف اأ�صمى الآن ما فعلته يف تلك الفرتة ـ 

مطلع ال�صبعينيات من القرن املا�صيـ  وكل ما يف الأمر اأنني �صعرت باأنني اأف�صل من يكتب �صيناريو الفيلم،وهو �صعور لزمني 

يف اأفالم كثرية بعد ذلك،با�صتثناء عدد قليل من الأفالم؛فالفكرة هي التي تطاردين، وجتربين على الكتابة،ومبجرد اأن 

تكتمل يف خيايل واإح�صا�صي اأبداأ يف كتابتها.

اأغلب من �ش�هد اأفالمك يوؤمن ب�أن اأف�شله� تلك التي كتبته� واأخرجته�  ؟

ـ رمبا لأنها اأكرث �صدقًا،ولأن بئر الإبداع فيها كان كاماًل ومتكاماًل،ويفي�س بخريات كثرية،والتف�صري الأقرب للواقع اأن 

كل اخليوط فيها كانت بيدي.

هل ت�شعر ب�لر�ش� عن جميع اأفالمك ؟

ـ با�صتثناء فيلم اأو فيلمني اأعرتف باأنهما »اأوح�س اأفالمي«.

م� هم� ؟

ـ اأرجو اأن تعفيني من ذكرهما لأنني اأكره �صريتهما !

اأحدهم� »الدكتورة من�ل ترق�ض«.فم� عنوان الث�ين ؟

ترق�س«؛فقد  منال  »الدكتورة  فيلم  اإخراج  على  اأجربتني  التي  هي  الظروف  اأن  اإىل  اأنوه  اأن  اأود  فاكره«،لكن  »م�س  ـ  

كانت والدتي تعاين من ف�صل كلوي ي�صتدعي جل�صة غ�صيل اأ�صبوعية تكلفها ثالثة األف جنيه،يف تلك الفرتة ـ مطلع 

الت�صعينيات من القرن املا�صي ـ ومل يكن هناك بٌد من املوافقة على اأي فيلم ُيعر�س علي،ووقتها جاءين فيلم »الدكتورة 

منه  حيطلع  و«م�س  و«تافه«..  و«رديء«  و«�صيء«  »وح�س«  دقيقة،اأنه  اأول  قناعة،منذ  على  كنت  ترق�س«،الذي  منال 

من  الدرجة  هذه  اإىل  �صاأ�صل  اأنني  اأت�صور  اأحب،ول  اأكن  مل  منه،لأنني  النتهاء  بعد  حزنت  كوي�صة«،لكنني  حاجة 

التنازل. 

هل �شحيح اأن منتج الفيلم فر�ض عليك اأن تخت�ر زوجته بطلة للفيلم ؟

ـ »الفيلم كان معمول اأ�صاًل من اأجل زوجته« .. فكيف ل تكون البطلة ؟!

مل�ذا مل تب�در يف تلك الفرتة ب�إعالن تربوؤك من »الدكتورة من�ل« بدًل من اأن تبدو بطاًل اليوم؟

ـ   فعلت ذلك،ومل اأفوت منا�صبة �صئلت فيها من دون اأن اأقول :«فيلم زي الزفت« واأنه »اأوح�س فيلم م�صري« فاأنا وا�صح مع 

نف�صي و�صريح اإىل اأبعد حد.

هل ميكن القول اإن التن�زل جر تن�زًل اآخر ؟

ـ  اأقر باأن هناك فيلمًا اآخر �صهد تنازًل من نوع خمتلف،وهو فيلم لكاتب »كوي�س« لكن يبدو اأنه اكتفى هذه املرة بكتابة 

ق�صة اإذا قراأتها لن تفهم �صيئًا،ولن ت�صل اإىل معنى،لكنني ت�صورت،يف البداية،اأنني مل اأتو�صل اإىل املغزى العميق من 

اأي  »مالهو�س  معنى«،وفيلم  اأي  »مالها�س  متاهة  يف  نف�صي  وجدت  اأنني  املنطلق،اإل  هذا  من  الفيلم  مع  ورائها،وتعاملت 

لزمة«،با�صتثناء اإدعاء ال�صيناريو ر�صد بع�س �صلبيات املجتمع !

اأم�زلت تنظر بغ�شب لالأزمة التي اأث�ره� وحيد ح�مد عندم� ط�لب بحذف ا�شمه ثم اأعلن تربوؤه 

من فيلم »ق�ش�قي�ض الع�ش�ق« ؟

ـ  اأنا يف حرية وده�صة لأنني اأجهل حتى هذه اللحظة حقيقة الأ�صباب التي تقف وراء تلك الأزمة؛فقد وافقت على 

الق�صة لأنها من تاأليف وحيد حامد،وت�صورت اأنه �صيكتب رواية عظيمة،لكن يبدو اأنني �صيء احلظ يف التعامل معه؛فقد 

نادية لطفي  الفيوم من بطولة  ال�صوداء« بداأت ت�صويره يف  ال�صم�س  »اأ�صعة  تاأليفه بعنوان  بداأت ت�صوير م�صل�صل من 

و�صميحة اأيوب وفريد �صوقي لكننا توقفنا،وت�صورت اأن »ق�صاقي�س الع�صاق« �صيعو�س اإخفاق التجربة ال�صابقة ،واإذا 

دمت اأكرث عندما طالب بحذف ا�صمه،واأعلن تربوؤه من الفيلم قبل اأن تخرج  بي اأفاجاأ وكاأن بينه وبيني ثاأرًا دفينًا،و�صُ

اأنني �صنعت الفيلم ح�صبما كتب بال�صبط،ومازال ال�صيناريو بحوزتي  اأن ي�صاهدها، برغم  الن�صخة من املعمل،اأي قبل 

اأي  اأريد فيها تغيري  اأعود اإىل كاتبه يف كل مرة  اأن  ملن يهمه الإطالع عليه،ومقارنته بالفيلم،الذي كنت حري�صًا على 

�صيء،وهو ما يجعلني اأ�صعر اأن ثمة �صيئًا غري طبيعي وراء ما حدث،وملت نف�صي كثريًا لأنني قبلت »ق�صاقي�س الع�صاق« !

يف يوم م� ت�شبب جنيب حمفوظ اأي�ش�ً يف تغيري نه�ية ث�ين اأفالمك »اخلوف« وغ�شبت منه وق�طعته. 

فكيف وافقت على اإخراج فيلم »املذنبون« عن ق�شة من ت�أليفه ؟

انزعجت كثريًا،وقاطعته، عندما  اأنني  اأنكر  ال�صكل،ول  بهذا  ُتقا�س  ل  الفنية  ـ  جنيب حمفوظ قيمة كبرية،والأمور 

وغري  رمزية  اأنها  باإقناعي،بحجة  اأمامه  »اخلوف«،وتكفل  فيلم  نهاية  بتغيري  جنيب  رم�صي�س  املنتج  اقرتاح  على  وافق 

جماهريية،لكنني كنت اأمتنى يف قرارة نف�صي اأن اأخرج فيلمًا عن ق�صة من تاأليفه،وحدث اأن كنا جنتمع يف جل�صة ت�صم 
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الليثي  اإيهاب  املنتج  ونتحاور،ووجدت  لنت�صاور  والطبيب  املهند�س  بينها  من  اأخرى  و�صرائح  وكتاب  وخمرجني  فنانني 

ينتحي ب�صديقي الفنان حممود مر�صي،ويخربه اأن لديه ق�صة لنجيب حمفوظ حتمل عنوان »املذنبون«،ول جتد من 

يوافق على اإخراجها من بني املخرجني الذين عر�صها عليهم اأمثال : �صالح اأبو �صيف، ح�صام الدين م�صطفى وعاطف 

�صامل فما كان من حممود مر�صي �صوى اأن قال له :«اإديها ل�صعيد«،ورد عليه بغرابة مل اأتوقعها :«�صعيد بيعمل اأفالم فنية 

وده فيلم جماهريي«،وكاأن �صنع الأفالم الفنية و�صمة يف جبيني ! بعدها اأجنزت فيلم »اأريد حاًل«،وتوىل اإيهاب الليثي 

توزيعه،وحقق منه مكا�صب طائلة دفعته لأن يقدم يل �صيناريو »املذنبون« لأخرجه،ومل اأتردد لكنني اأجريت تعديالت 

كثرية على ال�صيناريو،على راأ�صها النهاية،وجنح جناحًا كبريًا لدرجة اأنهم ا�صتعانوا بثالث عربات اأمن مركزي لتحفظ 

الأمن داخل دار العر�س،واأبلغني الأ�صتاذ جنيب حمفوظ اأنه مل يتمكن من م�صاهدته اإل بعد اأن وفروا له مقعدًا اإ�صافيًا 

يف اإحدى دور عر�س الإ�صكندرية.

ال�شين�ريو مل تدفعك لأن تفكر يف و�شع  اأدخلته� على  اإنك  التي تقول  والتعديالت  التغيريات 

ا�شمك على عن�وين الفيلم بج�نب ا�شم ممدوح الليثي ؟

ـ ل .. وحدث بالفعل اأن عر�س علَي اإيهاب الليثي اأن اأتقا�صى مبلغًا مقابل تلك التعديالت،كما اقرتح و�صع ا�صمي بجوار 

ممدوح الليثي،لكنني رف�صت متامًا،واكتفيت باأن يحمل الفيلم ا�صم جنيب حمفوظ،الذي ت�صبثت باأن ي�صبق ا�صمه جميع 

الأ�صماء . 

حديثك بزهو ملحوظ عن »املذنبون« هل يعود اإىل جن�حه اجلم�هريي والنقدي .اأم اأن لديك 

اأ�شب�ب�ً اأخرى ؟

ـ  جناح »املذنبون« كان توفيقًا كبريًا من اهلل؛الذي جعلني �صببًا يف اإقناع ما يقرب من ثالثني جنمُا من جنوم ال�صينما 

امل�صرية يف ذلك الوقت ـ 1975 ـ من بينهم كمال ال�صناوي الذي كان لن�صمامه ق�صة طريفة للغاية؛فقد التقيته،وهو 

»يركن �صريته« فقلت له :«فا�صي النهارده يا كمال؟« فاأوماأ باملوافقة فما كان مني �صوى اأن طالبته باأن يتبعني ب�صيارته 

اإىل ا�صتديو نحا�س؛حيث اأ�صور »املذنبون«،وهناك �صورت م�صهده وهو يدخل حجرة �صهري رمزي،وبعدها بيومني ات�صل 

بي قائاًل:«كنت عاوز اأقعد معاك  عل�صان اتعرف على بقية الدور«،ومل ي�صدق عندما قلت له :«دورك انتهى خال�س«.

وبعد عر�س الفيلم،الذي مل يتقا�س عنه مليمًا واحدًا،وجدته يهاتفني يف الثامنة �صباحًا،وهو ي�صاألني ثانية :«هو 

دوره«،واأجزم  يف  ال�صناوي  كمال  :«واأجاد  اليوم  �صباح  يكتب  ناقد  عل�صان  بال�صبط  ايه  كان  »املذنبون«  يف  دوري  اأنا 

عبد  ع�صر  يف  القوى  مراكز  اأحد  بال�صخ�صية  اأعني  كنت  اأنني  الفيلم،اإىل  يف  العاملني  غالبية  يتو�صل،ومعه  مل  اأنه 

النا�صر،وحتديدًا �صالح ن�صر،لكن اجلمهور عرف ما كنت اأعنيه عندما نطق ا�صمه يف اأحد العرو�س !

م� حقيقة الأزمة التي واجهت »املذنبون« ؟

ـ  كنا نعي�س مناخًا فيه قهر لالإبداع،وم�صادرة لالأفكار،وكنا نتح�ص�س ال�صورة التي نقدمها،والفكرة التي نقولها، خ�صية 

املرتب�صني بنا،الذين يح�صون علينا الهم�صة واللفتة وال�صاردة،وملا ف�صلوا قاموا مبناورة ن�صروا خاللها ر�صائل من م�صريني 

يعملون بالدول العربية،زعموا اأنها جاءت من جمهولني ت�صرروا من الفيلم بحجة اأنه ُي�صيء اإىل �صمعة م�صر،ويت�صبب 

اأن  اأر�س الواقع،من دون  اإ�صالح اخللل على  اإحراجهم يف الدول التي يعملون بها،وهي مزاعم باطلة لأن من حقنا  يف 

نتهم باأننا نن�صر »الغ�صيل القذر«،ومن دون اأن يتم ا�صتدعاوؤنا حل�صور جل�صة حتقيق، كما حدث عندما فوجئت باأنني 

الذي  للخطر  ومعروف،وتنبهت  كبري  خمرج  من  بالغ  على  ال�صعب،بناء  جمل�س  يف  حتقيق  جلنة  اأمام  للمثول  مطلوب 

التي  اجلماهري  بف�صل  جنح  الذي  الفيلم،  حماكمتي،واإعدام  فر�صة  عليهم  فوت  الذهاب،وبالتايل  ينتظرين،ورف�صت 

اأقبلت عليه بكثافة منقطعة النظري،وقالت كلمتها،.

وم� ق�شة اإق�لة د.جم�ل العطيفي وزير الثق�فة بعد اأن وقف �شد »املذنبون« ؟

ـ ل اأعرف تفا�صيل ما حدث لكنني علمت اأن الرئي�س »ال�صادات« اأقاله،ب�صبب موقفه غري املحايد،الذي ل ي�صدر عن 

وزير م�صئول عن الثقافة والإبداع؛خ�صو�صًا اأن »ال�صادات« �صاهد فيلم »املذنبون«،واأنا �صاهد عيان على ذلك؛فقد كنت 

مارًا يف �صارع الهرم،وكان ي�صتقل �صيارة،واجته نحوي،وبعد اأن توقف قال يل :«ياواد بيقولوا انك عامل فيلم كوي�س 

خ�ص�س  ح�صني،الذي  امللك  برفقة  �صاهده  اأنه  منزله،وعلمت  اإىل  بالفعل  الن�صخة  اأ�صوفه«،واأر�صلنا  عل�صان  ابعتهويل 

�صيارة لتنقالتي يف اأول زيارة قمت بها لالأردن،نتيجة اإعجابه بالفيلم؛فالفن وحده هو الذي قربني من الروؤ�صاء،ومن 

دونه ل تربطني بهم اأية �صلة اأو م�صلحة .  

ب�شبب  وط�لتك  املبدعني  تالحق  التي  م�رص«  �شمعة  اإىل  »الإ�ش�ءة  تهمة  اإىل  تنظر  كيف 

»املذنبون«؟ 

ـ  اإىل هذه اللحظة ل اأعرف حيثيات هذه التهمة،ودوافعها؛فاأنا اأقول راأيي،بو�صوح،يف مو�صوع ما و�صمعة م�صر لن تتاأثر 

اأو تهتز لأنني اأ�صع يدي على مواطن اخلطاأ اأو اأندد ب�صيء �صيء؛فاحلقيقة بال �صعارات اأن م�صر اأكرب منا جميعًا،واأية 

حماولة حل�صار وتهديد املبدعني واملثقفني واملفكرين �صتبوء بالف�صل .  
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لكن �شهري رمزي ل تفوت من��شبة من دون القول اإنه� مل تندم على �شيء يف حي�ته� قدر ندمه� 

على م�ش�ركته� يف فيلم »املذنبون« !

ـ  »اأنا م�س عارف جابت الكالم ده منني«،لكنها اأول من يعلم اأن دورها يف »املذنبون« كان فاحتة خري عليها،بل اأجنح فيلم 

يف حياتها،لأنه توجها جنمة،بعد ما اأحدث نقلة كبرية يف م�صريتها،واخت�صر م�صوارًا طوياًل كان ينتظرها،وقدمها للنا�س 

ب�صكل وا�صع،بالإ�صافة اإىل اأنها كانت �صعيدة جدًا بالدور اأثناء ت�صويره،كونه اأول بطولة لها. ومن العيب اأن تقول هذا 

عن فيلم جمع يف بطولته ن�صف جنوم م�صر،لكن يبدو اأن هناك ظروفُا اأجربتها على ترديد مثل هذا الكالم !

هل �شعرت بنوع من ت�أنيب ال�شمري بعد اإق�لة اعتدال ممت�ز مدير الرق�بة واإح�لة 14 رقيب�ً اإىل 

املحكمة الت�أديبية ب�شبب موافقتهم على الرتخي�ض بعر�ض »املذنبون« ؟ 

يجري  وا�صتنارة،ثم  واإخال�س  وحب  ب�صمري  واجبه  يوؤدي  من  كل  عليها،وعلى  باحلزن  اأ�صعر  اللحظة  هذه  حتى  ـ  

التاأديبية  املحاكمة  ممتاز،والرقباء،اإىل  اعتدال  ال�صيدة  اأحيلت  منطقية؛فقد  اأو  مربرة  غري  لأ�صباب  به  الإطاحة 

بتهمة التحري�س بعر�س الفيلم والت�صريح بت�صديره،وهي تهمة عجيبة لأن ما فعلوه يدخل يف �صميم م�صئولياتهم،كما 

اأنهم جميعًا اأدوا ما ميليه عليهم واجبهم الوظيفي،لكن الأمر مل يقف عند ما حدث للرقباء،ومديرتهم،فقط فقد مت 

القب�س علَي مرتني ب�صبب »املذنبون«،وا�صتدعيت للمثول اأمام جهاز مباحث اأمن الدولة ملعرفة خلفيتي، ودوافعي،التي 

ومن  م�صئوًل  يكون  اأن  قبل  فنانًا  بداخله  لأن  واحرتمه  اأجله  الذي  ال�صباعي  يو�صف  الفيلم،واأنقذين  ل�صنع  قادتني 

ُر�صحت،بعد هذه الواقعة،لإخراج فيلم »ال�صعود  اأنني  اأن ت�صتدعيه يهب لنجدتك،ويقف بجانبك. لكن الغريب  دون 

اإىل الهاوية« وقدموا يل بع�س اأفالم »هيت�صكوك« بو�صفها النموذج الذي ينبغي اأن اأ�صري عليه، وحدثوين عن طريقة 

ا�صتخدام »احلرب ال�صري«،لكني رف�صت وقلت لهم :«ما اعرف�س اأعمل النوعية دي« !

يخططون  الذين  اأولئك  من  فيه�  حذرت  التي  الرعب«  »اأي�م  فيلم  نه�ية  يف  اليوم  يتمعن  من 

للو�شول اإىل مق�م احل�شني ليقتلوه مرة اأخرى يرى فيه� حتذيراً  من »اخلوارج اجلدد«  ؟

ـ اجتهاد ت�صتحق عليه الثناء،ولعلها منا�صبة لأنوه اإىل اأن هذا الفيلم ماأخوذ عن ق�صة للكاتب جمال الغيطاين كتب لها 

ال�صيناريو الكاتب ي�صري اجلندي،الذي كتب نهاية مغايرة عما قدمته يف الفيلم .

وم�ذا كنت تق�شد ب »عوي�شة اللي ايده ط�يله و�ش�يفكو« ؟

ـ هذا ال�صوؤال ينبغي اأن يوجه لكاتب ال�صيناريو واحلوار ي�صري اجلندي لكن ما ق�صدته،يف الفيلم،اأن علينا اأن نحتاط 

ونحذر من قوى ال�صر،وهي كذلك دعوة للمقاومة !

لكنك كتبت نه�ية �شعبة الو�شول اإىل اجلمهور ورمب� بع�ض النق�د اأي�شُ� ؟

ـ   اتفق معك يف هذا الأمر لكن اأحيانًا هناك معنى يف باطن ال�صاعر،ول ينبغي اأن اأقدم مذكرة تف�صريية ُت�صري اإىل املعنى 

الذي اأردته،بل اأترك للمتلقي قراءة الفيلم ح�صب وعيه وثقافته وخلفيته.

اأخ�شى اأن ُيفهم راأيك هذا ب�أنك ل ت�شع اعتب�راً للجمهور والنق�د واأنت ت�شنع اأفالمك ؟

ـ  بالطبع يهمني اأن ت�صل كلمتي للنقاد واجلمهور ،ومن املوؤكد اأن »فيه حاجة غلط« كانت �صببًا يف األ ت�صل ر�صائل ومعاين 

فيلم »اأيام الرعب«،وحتول دون م�صاركته يف مهرجان »كان« قبل اأن يتم ا�صتبعاده بحجة اأن جرعة القراآن فيه زائدة!

وكيف جت�هلوا �شخ�شية رجل الدين امل�شتنري الذي ج�شده الفن�ن القدير �شالح ذو الفق�ر؟

ـ  بكل اأ�صف مل يلتفت اأحد اإىل هذه ال�صخ�صية،لكن اجلوائز التي ح�صلت عليها اأنا والبطل حممود يا�صني اأعادت لفيلم 

»اأيام الرعب« بع�س العتبار.

اإذا عجز الفيلم عن التوا�شل مع اجلمهور وف�شل يف بلوغ هدفه. هل يتحمل �ش�نعه امل�شئولية اأم 

ُيلقي ب�لالئمة على الطرف الآخر ؟

اجلمهور  ي�صتطيع  ل  اأفكار  �صحيح،وتبنيت  ب�صكل  املوقف  اأقدر  مل  جانبي  من  الطرفان؛فاأنا  يتحملها  امل�صئولية  ـ  

ا�صتيعابها،وغري قادر على التوا�صل معها ب�صهولة لكن اجلمهور يتحمل جانبًا من امل�صئولية كونه ل يبذل جهدًا يف فهم 

ر�صائل الفيلم،رمبا لعتياده م�صاهدة الأفالم التافهة والأفكار ال�صاذجة .

اأي جن�ح  ب�أنه� مل حتقق  التي راهنت على جن�حه�  ثم فوجئت  هل تكررت ظ�هرة الأفالم 

ُيذكر ؟

ـ   عانيت من هذا يف فيلم »اأيام الرعب« وفيلم »اأي اأي« بعد ذلك 

مع  تتع�ر�ض  لأنه�  اإخف�قه  يف  �شبب�ً  ك�نت  اأي«  »اأي  فيلم  لفكرة  الكوميدية  املع�جلة  اأن  اأت�شور 

هيبة وجالل املوت ؟

ـ رمبا لكن يف تقديري اأن الفيلم كان يف حاجة اإىل اإ�صافة اأ�صبوع ت�صوير لي�صبح مكتماًل من كل اجلوانب،لكن املنتج رف�س 

ب�صكل قاطع،وطالبنا باأن نكتفي مبا �صورناه،مما ا�صطرين اإىل »تقفيل الفيلم«،ولو منحني هذا الأ�صبوع الإ�صايف لأ�صبح 

فيلمًا جيدًا جدًا بدًل من اأن ي�صبح متو�صطًا .
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اأمل يكن اختي�ر حممد عو�ض لدور البطولة �شبب�ً  اآخر يف ال�شتقب�ل الف�تر للفيلم ؟

ـ   قد يكون لكنه مل يكن امل�صئول الوحيد عما جرى؛بل كانت تقديراتنا خاطئة؛فقد كان الفيلم الأول لأ�صرف عبد 

كانت  للجمهور،بينما  بالن�صبة  معروفًا  يكن  »املغت�صبون«،ومل  فيلم  يف  واحدة  لقطة  يف  قبل  من  اخرتته  الباقي،الذي 

تقديراتنا  �صمن  الفيلم  عنوان  دخل  كبري،كما  انخفا�س  يف  جماهرييته  تراجع،ون�صبة  يف  عو�س  حممد  جنومية 

اخلاطئة،بعد اأن كنت اأتخيل اأن اجلمهور �صيلتقط الإح�صا�س الكوميدي ال�صاخر يف العنوان،الذي يلخ�س معنى الأمل 

واملر�س .

اأنهيت  فيلم »اخلوف« ب�لبطل وهو يحمل البطلة وهم� يف طريقهم� اإىل ف�ش�ء تت�شدره �شم�ض �ش�حبة  

بينم� ترتدد يف اخللفية اأغنية »ف�ت الكتري ي� بلدن� م� بق��ض اإل القليل«.وبعد ع�م واحد ق�مت 

حرب 1973 .فهل كنت تتنب�أ اأم تتمنى ؟ 

ـ   هذا الفيلم كان يقول الكثري عندما كان ينحو اإىل الرمزية؛فال�صعب امل�صري الغلبان كان متج�صدًا يف البطلني، والبناية 

التي حتت الإن�صاء،ويخيم عليها الظالم هي م�صر الهزمية،وحار�س البناية يحمل اإ�صقاطًا على اإ�صرائيل،بينما ال�صم�س 

ال�صاحبة اإيحاء بحالة ال�صبابية التي كنا نعي�صها اآنذاك،وكم كنت اأمتنى اأن اأوا�صل رمزية الفيلم حتى النهاية باأن 

كان  »اخلوف«  يف  ال�صطح؛فالهروب  ب�صخ�صه،اإىل  يظهر  اأن  دون  البطلني،من  يطارد  البناية،وهو  حار�س  �صوت  ي�صتمر 

اإىل اأعلى،على غري العادة،لكنني واجهت رف�صًا وتعنتًا من املنتج رم�صي�س جنيب،الذي ا�صتعان بالأديب جنيب حمفوظ 

فيها  ُيطيح  التي  املواجهة  البطلني،وحتدث  يطارد  البواب،وهو  ظهور  املطلوب  حتفهم«،واأن  م�س  »النا�س  باأن  ليقنعني 

البطل بالبواب،وعبثًا حاولت اإقناعه باأننا ن�صنع بذلك فيلمًا عاديًا عن بواب �صبط رجاًل وامراأة يف و�صع خمل ب�صطح 

عمارة حتت الإن�صاء،لكنه مل يقتنع،وت�صبث بالنهاية املقرتحة،وحزنت كثريًا لأنني بدوت عاجزًا عن اإقناعهما بوجهة 

نظري،ولأنني كنت موؤمنًا اإىل حد اليقني باأن اخللط بني الرمزية والواقعية يف الفيلم مبثابة خطاأ فادح بل خطيئة 

ل ُتغتفر !

هل يعني هذا اأن لك حتفظ�ت على املنتج رم�شي�ض جنيب ؟

      ـ  على الإطالق فقد كان واحدًا من اأف�صل منتجي ال�صينما امل�صرية،ول اأذكر اأنه تدخل يومًا يف عملي كمخرج،بل  

اإنني  اأن جهز كل �صيء،و�صاألته عن ال�صبب فرد قائاًل:«كي ل ُيقال  اأن اختفى من موقع الت�صوير بعد  حدث ذات مرة 

تخرب  اأو  عليها  حتافظ  اأن  يدك،ومبقدورك  يف  واأموايل  ثقتي  و�صعت  :«لقد  واأ�صاف  عملك«  يف  اأتدخل  اأو  اأراقبك 

بيتي،وبالتايل فاإن وجودي ل ُيقدم ول يوؤخر«. 

لكن رم�شي�ض جنيب ك�ن �شبب�ً يف منعك من ال�شتع�نة مبدير ت�شويرك املف�شل عبد العزيز فهمي 

واأجربك على التع�مل مع عبد احلليم ن�رص يف فيلم »اخلوف«  ؟

ـ  مل يحدث اأن اأجربين على التعامل مع عبد احلليم ن�صر،الذي مل يكن اأقل موهبة ومقدرة من عبد العزيز فهمي، الذي 

كان على خالف مع رم�صي�س جنيب حال دون التعاون بينهما يف فيلم »اخلوف«،وجاء عبد احلليم ن�صر ليدير الت�صوير 

بكفاءة  كبرية،وهو املوقف الذي تكرر يف فيلم »اأريد حاًل« عندما اأرادت فاتن حمامة ال�صتعانة مبدير الت�صوير وحيد 

اأنه كما اأن لكل خمرج  اأ�صلوبه ل ينا�صب اأجواء الفيلم؛فاحلقيقة التي تخفى على الكثريين  اأبلغتها باأن  فريد،لكنني 

اأ�صلوبه الذي ينفرد به فاإن لكل مو�صوع مدير الت�صوير الذي ينا�صبه؛فعلى �صبيل املثال مل يكن اختيار عبد احلليم ن�صر 

منا�صبًا لفيلم  »بئر احلرمان«،الذي كان يف حاجة اإىل اإ�صاءة من نوع خا�س .

وا�شح انك تعلمت الكثري يف مدر�شة ال�ش�حر عبد العزيز فهمي ؟

يف  ن�صر  احلليم  عبد  مع  مان«  »كامريا  اأ�صبح  لأن  اأهلني  مما  والكلب«  »زوجتي  يف  له  م�صاعدًا  كنت  بالفعل؛فقد  ـ  

»اخلوف«،ويرجع الف�صل لعبد العزيز فهمي يف اختياري فتحات لعد�صات ل ُت�صتخدم يف ال�صينما،وا�صتعانتي بعد�صات 

البوؤري  بعدها  اأن  الع�صرين،بحجة  اإىل  و�صلت  ل�صنوات  ا�صتخدامها،واإهمالها  ندرة  ب�صبب  املخزن  يف  ت�صداأ  كادت 

خمتلف،لكنني راأيت فيها زاوية جديدة،وخرجت منها بنتيجة خمتلفة،ما دفع »الأ�صتاذ« عبد العزيز فهمي لأن يقول 

يل :«عينيك عد�صات« !

تراجع احلوار واهتم�مك بجم�لي�ت ال�شورة وتكوين »الك�در« يف اأفالمك ت�أكيد للمعنى اأم رغبة 

يف الإبه�ر وا�شتعرا�ض للع�شالت ؟ 

ـ   مل اأ�صع يف اعتباري،باأي يوم من الأيام،اأن اأحتول اإىل »طرزان« ي�صتعر�س ع�صالته اأمام النا�س اأو يلجاأ اإىل الإبهار 

اأن تقول ال�صورة ما يدعوين لال�صتغناء عن احلوار؛فكان يكفيني  الفارغ من املحتوى وامل�صمون،بل كنت حري�صًا على 

الدخان  اأفكاره،واأترك  �صجني  اإنه  لأقول  الق�صبان  خلف  والكلب«  »زوجتي  يف  مر�صي  حممود  باإظهار  اأقوم  اأن  ـ  مثاًل  ـ 

يتطاير حول بطل »اأيام الرعب« ليبدو �صريع الوهم،ومل اأكن يومًا من النوع الذي مُي�صك ال�صيناريو بيده يف »البالتوه« 

لينفذه بحذافريه،واإمنا كنت اأعتمد على الروؤية املدفونة يف راأ�صي،والفكر الذي اأتبناه،واأن يكون العمل من�صبطًا،واأذكر 

باأن  والكلب«،الذي مل يزد احلوار فيه عن �صفحتني،وطالبتني  اأثناء ت�صوير فيلم »زوجتي  �صعاد ح�صني جاءتني  اأن 
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اأعول  اإذا قالت فال معنى لوجود احلوار،وكنت  باأن ال�صورة  اأ�صيف ل�صخ�صيتها بع�س جمل حوارية،ورف�صت واأقنعتها 

كثريًا على ال�صورة يف تو�صيل املعنى والإح�صا�س،وكذلك اإنفعال املمثل،ورد فعله،ول اأرى �صببًا لإغراق اجلمهور يف حوار 

�صلبيًا ويكتفي  يكون  ال�صورة،ول  للمعنى عرب  التو�صل  نف�صه، ويحاول  ُيجهد  اأن  ينبغي عليه  الرثثرة،كما  اإىل  ُيف�صي 

بالفرجة للت�صلية فقط. وهنا ل اأن�صى دور كبار املبدعني، وقمم عامل الت�صوير،الذين تعاونت معهم مثل : عبد العزيز 

فهمي،عبد احلليم ن�صر ووحيد فريد.

مبن��شبة الت�شوير اأورد موقع الكرتوين متخ�ش�ض يف ال�شينم� معلومة تفيد ب�أنك قمت بت�شوير فيلم 

»زائر الفجر«؟

ـ  كنت اأ�صرف بهذا لو اأن املعلومة �صحيحة لكن فيلم »زائر الفجر«،الذي اأخرجه الزميل املجتهد ممدوح �صكري، الذي 

من  واحد  مرزوق،وهو  رم�صي�س  ت�صويره  اإبداعه،اأدار  ليوا�صل  كثريًا  متهله  مل  الأقدار  كثريًا،لكن  واأحبه  اأقدره  كنت 

الأفالم اجليدة التي اأنتجتها الفنانة ماجدة اخلطيب التي تتمتع بوعي كبري.

اإذا بحث مهتم وع��شق لل�شينم� اجلميلة عن فيلم »اخلوف« �شيف�ج�أ ب�أن الفيلم ُيعر�ض حتت عنوان 

»مك�ن للحب«. فمن امل�شئول عن هذه اجلرمية ؟

ـ  احلقيقة التي ينبغي اأن ُتقال يف هذا ال�صدد اأنني كتبت �صيناريو ذلك الفيلم با�صم »مكان للحب« قبل اأن يتغري اإىل 

»اخلوف« ول اأعرف من امل�صئول عن عر�صه حتت الأ�صم القدمي !

اإذا خريت بني عنوان »مك�ن للحب« و«اخلوف« .اأيهم� تخت�ر ؟

ـ  بال تردد .. »اخلوف« .

»الفال�ض ب�ك« يبدو �شمة يف �شخ�شيتك  الفنية واأ�شلوب يتكرر يف غ�لبية اأفالمك ؟ 

من  اأكرث  اأن  بثقة  يجزم  مبن  بال�صينما  عملي  بداية  قبل  اأفاجاأ  كنت  اأنني  اإىل  ترجع  ق�صة  الفني  الختيار  لهذا  ـ  

والكلب«  »زوجتي  اأفالمي  اأول  و�صنعت  الفر�صة  يل  اأتيحت  اإف�صاده،وعندما  يف  يت�صبب  الفيلم  يف  واحد  باك«  »فال�س 

اأعلنت التحدي،وقدمت مايقرب من 20 »فال�س باك« جتاوب معها اجلمهور،لأنني اأح�صنت توظيفها،كما اخرتت توقيتها 

ومكانها ال�صحيح،ومل اأجلاأ اإليها من باب »املنظرة« اأو ال�صتعرا�س .

املك�ن يف اأفالمك �رصورة درامية اأم م�شحة جم�لية ؟

»بيت  اخرتت  عندما  فعلت  الدرامي،كما  املعنى  توؤكد  التي  اجلمالية  ال�صورة  عن  اأبحث  كنت  اأفالمي  غالبية  يف  ـ  

اأي«؛فقد  »اأي  يف  ال�صعبي  وال�صاطور«واحلمام  و«املراأة  والكلب«  »زوجتي  يف  الرعب«،والفنار  »اأيام  فيلم  يف  ال�صحيمي« 

اعتدت اأن تقع عيناي على ال�صيء اجلميل،ومل اأجد ما مينعني من اختيار البحر لُتلقي بطلة »املراأة وال�صاطور« بع�س 

اأ�صالء جثة زوجها على �صاطئه،بعدما مل�صت قذارة �صريط ال�صكك احلديدية الذي اأ�صار اإليه ال�صيناريو،وكذلك فعلت 

عندما ا�صتعنت بالأرابي�صك يف »اأيام الرعب« والت�صوير يف بيت ال�صحيمي لأمنح الفيلم طابعًا كال�صيكيًا،وكاأن اأحداثه 

جتري يف الثالثينيات،ويف فيلم اآخر �صورت يف »زريبة« من زاوية خدعت اأحد النقاد لدرجة اأنه اأ�صاد بجمالها،وت�صور 

اأنها »تابلوه فني« !  

امُل�شجي على الأر�ض يف فيلم »اخلوف« والعذراء وهي  اأجت�هل متث�ل »رم�شي�ض«  اأن  اأ�شتطع  مل 

حتت�شن امل�شيح يف نف�ض الفيلم .فهل هن�ك مغزى وراء ال�شتع�نة بلقط�ت لهم� ؟

ـ  رمبا هي رغبة بداخلي يف تاأكيد اخل�صو�صية،والعتزاز بالهوية،وقيمة الت�صامح،لكنني اأتذكر الآن اأن م�صهد متثال 

العذراء وهي حتت�صن امل�صيح مل ُيفارق ذاكرتي منذ اأن �صاهدته ُملقى و�صط اأنقا�س كني�صة ا�صتهدفتها غارة اإ�صرائيلية 

يف مدينة بور�صعيد،وملا جاءت الفر�صة قدمت امل�صهد يف الفيلم لأقول اإن العدو ل ُيفرق بني م�صجد وكني�صة،كما اأثار 

ف�صويل م�صهد متثال رم�صي�س،وهو ُم�صجى على الأر�س،وحزنت على تاريخنا املهمل،واأنا عمومًا اأحزن على الأ�صياء التي 

تتعر�س للهدم والتخريب،بنف�س حزين على الأحباب الذين اأفقدهم.

بهذه املن��شبة هل حزنت على نقل متث�ل رم�شي�ض من ميدانه ال�شهري ؟

ـ جدًا خ�صو�صًا اأن عملية النقل متت يف اأجواء حزينة،وكاأن امل�صريني ي�صيعون عزيزًا لديهم،وانتابني اإح�صا�س وقتها 

باأننا لن نراه ثانية،وهذا ما حدث بال�صبط،برغم اأننا »كنا متون�صني بيه« .

اأب�ظة  اإىل الإخراج ر�شمت »ا�شكت�ض« يجمع بني ف�تن حم�مة ور�شدي  اأن تخت�ر طريقك  قبل 

كتبت يف اأ�شفله اإخراج �شعيد مرزوق. فلم�ذا مل تتجه اإىل ت�شميم اأفي�ش�ت اأفالمك ؟

يف  حدث  واإبداعي،مثلما  اأفكاري  من  اأفالمي،وكلها  اأفي�صات  جميع  ت�صميم  م�صئولية  توليت  لقد  ؟  هذا  قال  من  ـ 

من  راأيته  اأنني  �صعرت  الأوىل  نتيجته  راأيت  املطبعة،وعندما  اإىل  به  واأر�صلت  ر�صمته  حاًل«،الذي  »املذنبون«،و«اأريد 

قبل،وطلبت من املطبعة اأن تتمهل قلياًل يف تنفيذ الأفي�س،وفجاأة تذكرت اأنني ر�صمت،واأنا يف ال�صف الثاين الثانوي،وجهًا 

كبريًا لفاتن حمامة وبجوارها ر�صدي اأباظة،وبع�س »موتيفات« ال�صور،وكتبت علي الر�صم اإخراج �صعيد مرزوق،واأذكر 

اأنني مل اأكن را�صيًا يومها عن ا�صم �صعيد مرزوق،واأراه ا�صمًا �صعبًا وغري فني،وم�صت الأعوام لأخرج فيلمًا بطولة فاتن 
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حمامة ور�صدي اأباظة،وتخرج فكرة »الأفي�س« اإىل النور !

العالق�ت قبل  البطل متعدد  التي تط�رد  الهواج�ض  اأزمة فيلم »زوجتي والكلب« يف  متحورت 

الزواج وخوفه من وقوع زوجته ال�ش�بة ورفيقه يف العمل يف �رصك اخلي�نة. وبرغم هذا مل يقع 

الفيلم يف فخ املب��رصة والر�ش�لة الأخالقية املوجهة ؟

ـ   مل يحدث يومًا اأن طغت الر�صالة الأخالقية على اأفالمي،ودائمًا ما كنت اأغلفها مب�صاعر واأحا�صي�س و�صورة مرهفة 

تناأى بها عن اخلطابة واملبا�صرة،واملثال على هذا فيلم »زوجتي والكلب«،الذي مل يغرق يف اأزمة الرجل الذي يطارده 

ما�صيه امللوث،وامنا تخل�س من تلك الأزمة ب�صرعة ليناق�س ق�صية رجل معزول عن العامل تنتابه اأحا�صي�س مت�صاربة 

جتعله يعي�س العذاب بعينه،ومن اأجل تاأكيد هذا املعنى اخرتت له اأن يعمل يف »فنار« بجزيرة ل ي�صتطيع اأحد اأن ي�صل 

اإليها،بعك�س ال�صحراء التي ميكن لأي اأحد الو�صول اإليها،وجاء البحر ليزيد معاناته،بينما عذبته الوحدة و�صجنته.

»اخلوف«  فيلم  يف  اأي�ش�ً  تكرر  م�  وهو  احلقيقية  اأ�شم�ءهم  والكلب«  »زوجتي  لأبط�ل  اخرتت  مل�ذا 

الذي اأطلقت فيه على �شع�د ح�شني ا�شم »�شع�د« ؟

ال�صخ�صيات  اأ�صماء  اأن�صى  اأحتملها  التي  الكثرية  وامل�صئوليات  بالت�صوير  ان�صغايل  غمرة  يف  اأنني  اكت�صفت  لقد  ـ   

الدرامية،و«اتلخبط«،فقررت اأن اأطلق عليهم اأ�صماءهم احلقيقية .

به  عرفن�  الفتوح  اأبو  املنعم  عبد  ا�شمه  قدير  مبمثل  ا�شتعنت  اأي�ش�ً  والكلب«  »زوجتي  يف 

وبخلفيته؟

ـ   هذا املمثل �صارك  يف فيلم »املومياء« مع �صادي عبد ال�صالم،واأحببت اأداءه كثريًا،ونربة �صوته،لذا طلبت ا�صتدعاءه،بعد 

ع�صر �صنوات من تعاوننا يف »زوجتي والكلب«،للم�صاركة يف فيلم »اأيام الرعب«،وكان �صعيدًا جدًا لأنه مل يكن يعمل،ب�صبب 

مر�صه،ويوم الت�صوير �صدمته دراجة بخارية،وبعد اأن تعافى طلبته مرة اأخرى لكن �صحته مل ت�صعفه،واأظنه مات بعد 

ذلك،لكنه كان اإن�صان دمث اخللق،و�صاحب قيم ومباديء،وخدومًا بدرجة كبرية.

ك�أن  اإن�ش�نية  لأ�شب�ب  اأحي�ن�ً  ذلك  تفعل  كنت  اأم  فقط  فنية  لأ�شب�ب  ممثليك  تخت�ر  كنت  هل 

تطلب ممثاًل لأنه مير ب�ش�ئقة م�لية؟ 

ـ   حدث هذا بن�صبة 20% لكنني كنت اأجنح يف اخلروج بنتيجة طيبة للغاية،ومل اأكن اأترك للمنتجني اأن يتدخلوا يف 

اختياراتي،وهم بدورهم كانوا يثقون كثريًا يف هذه الختيارات.

اأدوار الكوميدي� واأ�شندت لهم بطولة  لكنك ف�ج�أت اجلميع عندم� اخرتت ممثلني عرفوا بتقدمي 

»املغت�شبون«؟

عن  بعيدة  درامية  �صخ�صيات  يف  املمثل  بتوظيف  يتعلق  ما  يف  املخرج  يلعبه  الذي  الدور  اأهمية  يوؤكد  الفيلم  هذا  ـ  

»الكلي�صيهات« الثابتة والتقليدية،وما فعلته مل يقف عند »املغت�صبون« فقط،بل تكرر يف فيلم »املراأة وال�صاطور« عندما 

للدور؟«  اأر�صح ممثاًل كوميديًا  الكثريين ممن ت�صاءلوا : كيف  اأثار ده�صة  ما  الزوج  اأبو بكر عزت ليج�صد دور  اخرتت 

اإطار  خارج  لأمور  يروج  الذي  »الن�صاب«  ل�صخ�صية  اإجادته  فيه  وخمتلفة،والتقطت  جديدة  تركيبة  وجدته  لكنني 

العقل واملنطق لكنك ت�صدقه؛خ�صو�صًا اأنني اأع�صق ن�صف النطباع ال�صائد جتاه املمثل،واأهوى تقدميه يف قالب خمتلف 

كما فعلت مع حممود مر�صي يف فيلم »زوجتي والكلب« .

كيف مل يدفعك حبك للممثل اإىل التع�مل مع اأحمد زكي ؟

ـ   اأحمد زكي ـ رحمه اهلل ـ كان يزورين اأثناء ت�صوير فيلم »اخلوف«،وي�صهر معنا حتى الثالثة �صباحًا،ومل يكن ي�صدق 

اأكون ممثل؟«،واأداعبه قائاًل :«انت  اأنفع  اإين  ال�صوؤال :«يعني انت �صايف  اأنه �صي�صبح ممثاًل،ويف كل حلظة يكرر علَي 

�صورها يف  باأروع  النادرة،التي جتلت  به،وموهبته  ربطتني  التي  ال�صداقة  بواتيه«،وبرغم  �صيدين  من  اأح�صن  حتبقى 

فيلمي »نا�صر 56« و«اأيام ال�صادات«،اإل اأن الظروف مل ت�صمح باأن نتعاون يف اأي عمل فني.

ومل�ذا توقف التع�ون بينك ونور ال�رصيف بعد جتربتي »زوجتي والكلب« و«اخلوف« ؟

»اخلوف«،وت�صبثت  فيلم  يف  بطاًل  قدمته  له  حتم�صي  ولفرط  والكلب«  »زوجتي  يف  ال�صريف  نور  على  اختياري  وقع  ـ  

اأره  مل  وي�صافر،لكني  الت�صوير،  يرتك  اأنه  �صر�س،بحجة  لهجوم  خاللها  يتعر�س  كان  التي  الأزمة  ذروة  يف  باختياره 

منا�صبًا لل�صخ�صيات الدرامية التي قدمتها يف اأفالمي التالية .

هل اخرتت ن�دية ذو الفق�ر لت�ش�رك اأمه� ف�تن حم�مة بطولة اأحد اأجزاء »حك�ية وراء كل ب�ب« 

بن�ء على طلب �شيدة ال�ش��شة ؟

ـ على الإطالق لأن »فاتن« تهتم بعملها فقط،و»عمرها ما تدخلت يف �صيء ل يخ�صها«،وطاملا اقتنعت بالعمل ترتك نف�صها 

متامًا للمخرج ليفعل ما يحلو له،وكل ما يف الأمر اأن ال�صخ�صية الدرامية كانت لفتاة يف عمر »نادية« فاخرتتها،وميكنني 

القول اإن »فاتن« نف�صها مل تكن معجبة باأداء ابنتها كونها مل توؤد الدور بال�صكل املطلوب .
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مل�ذا �شببت ج�م  غ�شبك على التليفزيون يف »هدى ومع�يل الوزير« واتهمته ب�أنه �شبب رئي�شي 

يف التغرير ب�لب�شط�ء ؟

ـ  لقد وجدت بالفعل اأنه يلعب دورًا �صديد ال�صلبية،ودائم التغرير بالنا�س،وال�صواهد كثرية على ذلك،على راأ�صها امل�صاركة 

اأنها خدعة كبرية،وهو  زيفها،ويعرف اجلميع  اأن يتبني  الأموال،قبل  �صركات توظيف  واأمانة  اإيهام اجلميع ب�صدق  يف 

الأمر الذي تكرر مع »املراأة احلديدية« وغريها من رجال الأعمال الذين مار�صوا الن�صب والتغرير برجل ال�صارع،ومهد 

لهم التليفزيون الأر�صية ب�صورة مل اأر لها مثياًل يف العامل كله .

نظيم  التحرير  رئي�ض  بطاله  م�شهد  يف  و�شفته�  عندم�  الفنية  ال�شح�فة  من  تنتقم  كنت  وهل 

�شعراوي وال�شحفي الفني اأحمد راتب يف فيلم »اإنق�ذ م� ميكن اإنق�ذه« ب�أنه� �شح�فة ب�عت نف�شه� 

للراق�ش�ت ؟ 

اأرى احتفاء  اأتوهمه،بل عاي�صته بنف�صي،عندما كنت  اأعرفه ومل  اأقر واقعًا  اأنتقم وامنا  اأكن  اأنكر هذا لكنني مل  ـ  ل 

املبدعني  من  ي�صتحق  من  احلقيقية،وتهمل  املوهبة  اأ�صحاب  وتتجاهل  واملغمورات  بالراق�صات  الفنية  ال�صحافة 

احلقيقيني. 

ث�أر �شخ�شي من ال�شح�فة الفنية التي جت�هلتك اأو خذلتك ؟

اأول  منذ  النقدية  احلركة  جانب  عظيم،من  كبرية،واحتفاء  باإ�صادة  حظيت  اأنني  القول  ميكن  بل  الإطالق  على  ـ 

عني،واأنا  ببداياتي،وكتب  اأ�صادوا  الذين  من  واحدًا  كان  فريد،الذي  �صمري  الكبري  الناقد  بالذكر  اأفالمي،واأخ�س 

من  كبري  جمع  على  عر�صها  اأن  الق�صرية  لأفالمي  حما�صته  باأكملها،وبلغت  نوع،�صفحات  اأي  من  �صلة  به  تربطني  ل 

ال�صحفيني . ويف املقابل اعرتف يل �صحفي كبري باأنه ا�صطر اإىل الهجوم علَي نكاية يف ق�صائد املديح التي تنهال علي 

بينما هاجمني كاتب �صحفي معروف لأنني غادرت مكان كان يجل�س فيه مع �صحبة من اأ�صدقائه من دون اأن اأ�صافحه، 

وت�صور اأنني متعال ومغرور،ومل يعرف اإل متاأخرًا اأنني خجول بطبعي؛فهناك انفعالت مت�صرعة ومدمرة،وهناك حملة 

كراهية ل عالقة لها بالنقد،الذي اأدركت قوته عندما كنت يف باري�س و�صاهدت ق�صا�صة ورقية تت�صدر اإحدى قاعات 

ال�صينما،ونظرًا لأنني ل اأجيد التحدث باللغة الفرن�صية ا�صتعلمت عن ال�صر وراء اهتمام القاعة بها،فاأجابوين باأنها 

مقالة لناقد فرن�صي ُي�صيد من خاللها بالفيلم،ونظرًا لأن الفرن�صيني يولون اأهمية كبرية ملا يقوله ويكتبه النقاد هناك 

�صارعت دار العر�س با�صتثمار املقالة يف الرتويج للفيلم بينما نعاين يف م�صر من فقدان الثقة لدرجة اأن اجلمهور  ُيقبل 

على الأفالم التي ترف�صها الأقالم النقدية، وكثريًا ما يعرتيه �صعور باأنها نوع من ت�صفية احل�صابات،وهو ما اأ�صعر به 

اأحيانًا فاأتوقف عن متابعة ما ُيكتب من نقد ل�صعوري اأنه يفتقد ال�صدق ويفتقر اإىل املو�صوعية !

يف فيلم »اإنق�ذ م� ميكن اإنق�ذه« قدمت م�شهد ت�رصيب ال�شوت عرب امليكروفونوبعد �شت �شنوات من 

اإنت�ج الفيلم قدمه داوود عبد ال�شيد  يف فيلم »الكيت ك�ت« .فكيف ك�ن رد فعلك ؟ 

روؤيته ووجهة نظره  بفيلمي،واأنها  يتاأثر  اأنه مل  فاأكد  النقطة  �صئل حول هذه  ال�صيد  داوود عبد  املخرج  اأن  اأذكر  ـ    

تقدمي  حتتمل  ال�صينما  اأن  خ�صو�صًا  حُترتم  اأن  ينبغي  التي  وروؤيته  اأ�صلوبه  له  منا  واحد  فكل  اأ�صدقه  اخلا�صة،واأنا 

الفكرة مرتني واأكرث.

.. وخ�شو�ش�ً  اأن فكرة ت�رصيب ال�شوت ُقدمت من قبل يف فيلم »م��ض« ؟

ـ  هذا �صحيح،وهو ما يعني اأن »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه« �صرق الفكرة من الفيلم العاملي،وهو ما اأنفيه متامًا.

قدمت فيلم »املغت�شبون« عن واقعة حقيقية. فم� الذي ت�شيفه ال�شينم� عندم� تنقل م� يجري 

على اأر�ض الواقع؟

اأحد  �صاح  عندما  »املغت�صبون«  عر�س  بعد  حدث  ما  امل�صيبة،وهو  بفداحة  النا�س  اخلطر،وُت�صعر  ناقو�س  تدق  ـ  

يف  جنحت  و�صلت«،واأنني  »الر�صالة  اأن  �صعرت  ال�صارع«،وحلظتها  يف  واحدة  على  اأب�س  ح  ما  عمري  :«اأنا  امل�صاهدين 

لي�س  راأى  »من  بال�صدمة،لأن  ال�صعور  ُيكثف  ال�صا�صة  اأن احلدث عندما يتم جت�صيده على  الإنذار؛خ�صو�صًا  دق جر�س 

كمن �صمع«،بالإ�صافة اإىل اأنني مل اأكتف بنقل واقعة اغت�صاب فتاة املعادي من ملف الق�صية،واإمنا بحثت يف جوانبها 

وحتريت عن اأ�صبابها ونتائجها،لدرجة اأنني حتدثت مع فتاة املعادي قبل وبعد الفيلم،وو�صعت الواقعة يف قالب اخرتته 

بنف�صي،واأ�صفت تفا�صيل من خيايل لأقول اإن هوؤلء ال�صباب اإفراز بيئة بعينها،ولبد اأن تكون حواراتهم و�صلوكياتهم 

ُمت�صقة مع هذه البيئة .

لكن هن�ك من يرى اأن جتميل الواقع ُيفقده خ�شو�شيته ؟

ـ ل اأجلاأ اإىل جتميل الواقع،واإمنا اأ�صيف جماليات فنية ت�صاعدين على تقريب الق�صية من اجلمهور بعيدًا عن القبح 

الذي ميكن اأن ُينفره من العمل باأكمله.
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الدين  ح�ش�م  املخرج  يوم�ً  ق�ده�  التي  الهجوم  حملة  يف  راأيك  م�  القبح  عن  احلديث  مبن��شبة 

م�شطفى �شد خمرجي الواقعية اجلديدة بحجة اأنهم يقدمون »�شينم� ال�رص�ش�ر« ؟

من  �صينمائي  فيلم  يف  تقدميها  متنيت  �صر�صار«  »م�صري  بعنوان  �صهرية  م�صرحية  احلكيم  توفيق  الكبري  للكاتب  ـ  

يف  بالتجريح  يقوم  اأن  لبع�صنا  ينبغي  ل  لأنه  حمله  يف  يكن  مل  اجلديدة  الواقعية  خمرجي  على  اإخراجي،والهجوم 

اأعماًل لها اعتبارها واأهميتها  اأبناء هذا اجليل لعبوا دورًا كبريًا يف ال�صينما امل�صرية،كما قدموا  اأن  الآخر،ف�صاًل عن 

فيهم،وحظيت  ثقته  و�صع  اجلمهور،الذي  اإعجاب  نالت  م�صهودة  جتارب  يف  ال�صارع  اإىل  بالكامريا  وقيمتها،وخرجوا 

بتقدير النقاد الذي اأحب لغتهم واأفكارهم .

كيف ترد على من ق�ل اإنك مل تختلف يوم�ً مع »النظ�م« بل كنت تتجنب ال�شدام معه واخرتت 

جتميل �شورته كم� فعلت يف فيلم »اإنق�ذ م� ميكن اإنق�ذه« عندم� جعلت مريفت اأمني تدافع عن 

راأ�ض النظ�م ق�ئلة :«حتى دار احل�ش�نة ع�وزين الري�ض يعمله� لكم؟« فرتد اأمه� :«وهو فيه حد 

بيعمل ح�جة غريه !«  

اأردت ال�صخرية من ذلك »النظام« الذي ل يفعل م�صئولوه  اأنني  اإىل الأمر من الناحية العك�صية �صتجد  اإذا نظرت  ـ   

�صيئًا �صوى انتظار تعليمات »الرئي�س« وتكليفاته،ولكي ي�صع ب�صمته يف اللحظة الأخرية،وبالتايل يبدو وكاأنه ال�صخ�س 

الوحيد القادر على �صنع املعجزة،لكننا مل نكن لن�صتطيع اأن جناهر بوجهة نظرنا لذا ا�صطررنا اأن نلف وندور لكي منرر 

ما نريد قوله !

اأخط�ء البط�نة التي تعمل  لكنك قدمت �شورة وردية للمح�فظ الذي يتحرك بح�شم لت�شحيح 

من وراء ظهره ؟

ـ  هذه ال�صورة التي قدمها الفيلم للمحافظ هي ال�صورة التي اأن�صدها،واأطالب بتوافرها يف املحافظني،ومل تكن تختلف 

كثريًا عن �صورة حمافظني عرفتهم،ومن بينهم عبد احلميد ح�صن حمافظ اجليزة اآنذاك،الذي وافق على الت�صوير يف 

مكتبه. وعمومًا مهمة الفن اأن يثري جدًل وت�صاوؤلت . 

قلت اإن فيلم »اإنق�ذ م� ميكن اإنق�ذه« اأ�شيء فهمه. واأنك ت�شعر مبرارة كلم� ج�ءت �شريته .مل�ذا؟

ـ  حتى هذه اللحظة ل اأعرف اأ�صباب الهجوم الذي تعر�س له هذا الفيلم؛فقد تكتل �صده جمموعة من الكتاب ال�صحفيني 

والنقاد،وحتدثوا عن نقاط خالفية ل وجود لها،كما تعمدوا ت�صويهه،وانتقاده ب�صكل غري مو�صوعي. ول اأدري،حتى 

الآن،اإن كان العيب فيهم اأم يَف،فال اأبالغ عندما اأقول اإنني تنباأت يف النهاية،التي خرج فيها اأ�صحاب اجلالليب البي�صاء 

من اجلامع،وباأيديهم الع�صي،ليكفروا املجتمع،با�صتفحال نفوذ التيار الإ�صالمي املت�صدد،واأنه »�صيدخل اللعبة«،وي�صيطر 

على مقدرات البالد،لكن البع�س فيما يبدو مل ترق له هذه النهاية »لغر�س يف نف�س يعقوب«،ولو اأننا انتبهنا وقتها ملا 

و�صلنا اإىل ما انتهينا اإليه اليوم !

اعرتا�ض البع�ض يرجع اإىل اأنك بدوت وك�أنك متع�طف مع التي�ر املتطرف وتب�رص به ؟

ـ بل كنت اأحذر منه ب�صكل مبكر للغاية،ولعلي اأ�صوق هنا ق�صة تفكريي يف هذا الفيلم،وحتم�صي لتقدميه؛ فقد التقيت 

�صديقي م�صطفى عبد القادر وقت اأن كان رئي�صًا جلهاز مباحث اأمن الدولة،وروى يل،وهو م�صدوم،اأن جماعة »التكفري 

والهجرة« اختطفت ال�صيخ حممد ح�صني الذهبي وزير الأوقاف ال�صابق،وعذبته حتى لقي ربه عام1977،وا�صت�صعرت 

اأن ثمة خطرًا كبريًا يتهدد املجتمع على اأيدي تلك اجلماعات املتطرفة،وقلت لنف�صي »اللي يعمل كده بكره يعمل اأكرت 

منه«،واتخذت قرارًا قاطعًا باأن اأنبه اإىل هذا اخلطر يف الفيلم،وما توقعته حدث بعد ذلك بال�صبط،لكن »الدنيا قامت 

وقتها«،لدرجة اأن كاتبًا �صحفيًا كبريًا حر�س عددًا من ال�صحفيني على الهجوم على الفيلم،والنيل مني �صخ�صيًا ! 

عندم� اأقدمت على �شنع »اأريد حاًل« هل كنت تن�ه�ض الفهم اخل�طئ لالإ�شالم اأم ت�شعى لتغيري 

الق�نون الو�شعي ؟

ـ  هذا الفيلم له ق�صة اأي�صًا تعود اإىل ال�صنة التي التحقت فيها بكلية احلقوق،ودخويل يف مناق�صات كثرية اأ�صجل فيها 

ا�صتنكاري للمعاملة املُهينة التي تلقاها الزوجة،عندما ُتقاد اإىل بيت الطاعة،واأقول اإن »الإ�صالم ما قال�س كده« لكن 

اأرائي كانت تثري حفيظة من حويل،وعلى راأ�صهم »ال�صيخ العي�صوي«،الذي كان يقول يل حُمذرًا:«اأنت هنا لكي تدر�س 

القانون م�س عل�صان تفتي«،وعندما مل ا�صتجب للتحذير املبطن اأ�صبح يدخل املحا�صرة،ويقول من دون اأن تقع عيناه 

»اأريد  فيلم  يف  الق�صية  لأطرح  الفر�صة  جاءتني  اأن  اإىل  اإجابة  بال  ت�صاوؤلتي  وظلت  مرزوق«..  يا  بره  :«اطلع  علَي 

حاًل«،و�صاعدتني ق�صة الكاتبة ال�صحفية ح�صن �صاه،وعندما عر�صت على الأ�صتاذ عبد العزيز فهمى اإنتاج الفيلم معي 

قال يل ب�صخرية :«عاوز تعمل فيلم عن واحدة عاوزه تتطلق ؟« وملا مل�صت اإعجاب فاتن حمامة بالق�صة عر�صت عليها 

اإنتاجه معي لكن �صالح ذو الفقار هو الذي اأنتجه،وراهنت على جناحه اجلماهريي مدفوعًا باأن »مفي�س بيت يف م�صر ل 

يعاين من مثل هذه امل�صكلة«،وملا ُعر�س الفيلم ا�صتمر ملدة 16 اأ�صبوع يف وقت مل تكن فيه اأفالم فاتن حمامة ت�صمد اأكرث 

من 6 اأ�صابيع ! 
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هل تغري احل�ل بعد جن�ح الفيلم يف تغيري ق�نون الأحوال ال�شخ�شية ؟

ـ تغري القانون لكن احلال مل يتغري؛لأن ذهنية املجتمع بقيت على حالها،كما اأن الثقافة ال�صاذة �صاعت يف املجتمع؛ بدليل 

الأفالم التي تتعر�س لق�صايا على درجة من احل�صا�صية برعونة وا�صت�صهال وغياب كامل للم�صئولية،كالتي تتحدث عن 

�صاب »ما بيعرف�س« اأو ت�صنع من »البلطجي« النموذج والقدوة،وُتن�صب املجرم والقاتل بطاًل فاأ�صهمت يف انت�صار العنف 

والدم واجلرمية .

اأمل تفعل هذا يف »املغت�شبون« و«املراأة وال�ش�طور« ؟

ناقو�س  اأدق  كعادتي  عليه،وكنت  مقبلون  نحن  مبا  العنف،وتنباأت  ظاهرة  تفاقم  اإىل  اأ�صرت  الفيلمني  ففي  اإطالقًا  ـ  

فر�صة  ال�صينما  اعتبار  ن�صتطيع  كنا  حني  يف  وُيحلل«  يدر�س  وقت  عنده  »ماحد�س  لكن  ينتظرنا  ما  اإىل  اخلطر،واأنبه 

مهمة لدرا�صة ظواهر كثرية ميكن جتنبها يف مهدها قبل اأن ت�صتفحل وتزداد  خطورتها،ون�صل اإىل ما و�صلنا اإليه من 

عنف وقتل ودم،والنتيجة اأن »النا�س كلها بتقتل بع�س النهارده«! 

»لي�ض كل ق�تل ُمذنب�ً .. ولي�ض كل قتيل بريئ�ً« جملة كتبته� يف نه�ية فيلم »املراأة وال�ش�طور«.

مل�ذا جل�أت اإليه�  ومل نعتد منك  مثل هذه العظة املب��رصة ؟

دوافع  هناك  بينما  ُتعدم  اأن  لبد  املراأة  اأن  تخيل  البع�س  لأن  �صرورية  كانت  اأحيانًا،واجلملة  مطلوب  التجديد  ـ  

ومزقت  زوجها  قتلت  باأنها  اعرتافها  املراأة،برغم  على  خُمففًا  حكمًا  اأ�صدرت  املحكمة،وتفهمتها،ولهذا  قدرتها  كثرية 

ج�صده،ووزعت الأ�صالء على اأماكن كثرية.

تعليق�ً على هذا الفيلم كتب الن�قد كم�ل رمزي :تربئة اجل�ين واإدانة املجني عليه بوؤرة الت�شدع 

يف »املراأة وال�ش�طور«.فهل توافقه ؟

ابنتها،  اغت�صاب  الزوجة،وغريها،وحاول  الن�صب على  لنف�صه  ا�صتحل  الرجل كان قميئًا وفظًا وقذرًا  ـ   ل طبعًا لأن 

النقطة  15 عامًا،وهذه  ملدة  بال�صجن  اكتفى باحلكم على قاتلته  القا�صي  اأن  يتعاطف معه،بدليل  نف�صه مل  والقانون 

حتديدًا كانت دافعي ل�صنع الفيلم؛فقد در�صت ما يقرب من 16 ق�صية مماثلة،وتوقفت عند ق�صية هذه املراأة التي كادت 

حت�صل على الرباءة،وراأيت اأنها ق�صية ا�صتثنائية،وبالتايل ل �صحة،على الإطالق،ملا قيل عن »بوؤرة الت�صدع« اأو وجود 

خلل يف ال�صيناريو لأن »ده كالم مافهمو�س« !

لكنك تتع�طف مع �شخ�شي�ت اأفالمك وك�أنهم قب�ٌض من روحك ؟

ـ   هم كذلك بالفعل لكن البع�س يحلو له اأن يف�صر هذا باأنني اأتعاطف مع  ال�صخ�صيات ال�صريرة،واأ�صعى لتجميل �صورهم 

و�صلوكياتهم لدى اجلمهور،وهو ت�صور خاطئ للغاية لأنني اأقدم الإن�صان ب�صلبياته وايجابياته،واأنظر لبع�صهم بو�صفهم 

اأ�صدقه وا�صتمتع بالفرجة عليه وهو ميثل،كما حدث مع القدير عبد  �صحايا للمجتمع،ودائمًا ما اختار املمثل الذي 

الوارث ع�صر الذي كنت اأمتنى العمل معه،وحققت اأمنيتي يف فيلم »املذنبون«.

�شَدرت فيلم »اخلوف« بعب�رة للك�تب ال�شحفي حممد ح�شنني هيكل وا�شتعنت ب�شورة للث�ئر ت�شي 

جيف�را. فهل م�زلت على قن�ع�تك الفكرية وال�شي��شية ؟

ـ  لدرجة اأنني كنت يف اأ�صعد حلظات حياتي،واأنا اأتابع احللقات الأ�صبوعية التي كانت تت�صمن احلوارات التي اأدىل بها 

الكاتب الكبري حممد ح�صنني هيكل لف�صائية م�صرية،وكنت اأتهياأ مل�صاهدته،وال�صتماع اإليه،وكاأنني اأتهياأ لل�صالة بينما 

مل يتزعزع اإمياين يومًا باأننا فقدنا برحيل »جيفارا« اأيقونة ن�صالية ثمينة وعظيمة. 

كتب لطفي اخلويل اأي�ش�ً عم� تي�رص له من م�ش�هد يف فيلم »اخلوف« بعدم� عر�شه التليفزيون م�شوه�ً. 

فكيف تلقيت قوله :»احلوار اأقل بالغة من ال�شورة وجم�لي�ته�« ؟

ـ  ل اختلف معه يف ما كتبه؛فالعتماد كان كبريًا بالفعل على ال�صورة بينما جلاأت اإىل احلوار كعن�صر داعم فقط.

ذمة  على  احتي�طي�ً  م�شجون  امل�رصي  املجتمع  اأن  نظرية  تكر�ض  وك�أنك  اأفالمك  يف  تبدو  مل�ذا 

التحقيق ؟

ـ  هذا �صحيح لكنه م�صجون الفكر وكاأنه يف �صومعة ل ي�صتطيع اخلروج منها .

وهل خرج منه� ؟ 

ـ  بالطبع فاأنا مقتنع،برغم كل ما يحدث الآن يف ال�صارع امل�صري،باأن الثورة حررت ال�صعب امل�صري من اخلوف،وبينما يرى 

الكثريون اأننا نعي�س يف م�صيبة اأجزم اأن هناك جياًل جمياًل من ال�صباب يقدم اأداًء جيدًا للغاية، واحلرية التي اأ�صيء 

فهمها والفو�صى التى تف�صت بفعل فاعل �صيتم ال�صيطرة عليها بكل تاأكيد،لأن املجتمع مل يعد م�صجون الفكر بل يعرب 

عن راأيه يف كل �صيء.ودائما ما كان ينتابني اإح�صا�س باأن هناك �صرورة للتغيري بعد اأن و�صلت الأمور اإىل حافة النفجار 

فاجته العمال اإىل الإ�صراب يف املحلة،ونظم الق�صاة اأكرث من وقفة احتجاج،وانتهى الأمر بانتخابات مزورة .  
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عندم� تخلو اإىل نف�شك هل ت�ش�هد اأفالمك ؟

ـ  فد اأفاجئك عندما اأقول اإنني ل اأرى اأفالمي،واكتفي مب�صاهدة الفيلم يف »امليك�صاج« ثم يف ن�صخته النهائية،وبعدها 

اأن�صاه متامًا ! 

ولو ع�د بك الزمن للوراء هل ت�شوب بع�ض اأفك�رك واأفالمك؟

اإطالقًا فاأي عاقل هذا الذي يجروؤ على امل�صا�س باأفالم مثل :«زوجتي والكلب« و«اخلوف« و«املذنبون« و«اأريد حاًل«  ـ  

ع�صر  الأربعة  يتجاوز  ل  اأفالمي  ر�صيد  اأن  هادئة،بدليل  نار  وعلى  واإح�صا�س  ب�صدق  �صنعتها  اأفالم  فهي  ؟   وغريها 

فيلمًا،وكنت اأرف�س اأفالمًا كثريًا،واأغلق الباب على نف�صي برغم اأنني »م�س لقي اآكل«. ومع هذا اعرتف باأن هناك فيلمًا 

اأو اثنني ما كان ينبغي علَي اأن اأوافق عليهما. 

وهل تت�بع اآخر م� تنتجه ال�شينم� امل�رصية ؟ وم� راأيك فيه ؟

ا�صتفاد  الآن؛حيث  وجود  لها  يعد  مل  وال�صورة  ال�صوت  تقنية  يف  م�صكالت  من  كثريًا  عانى  جيلي  اأن  اأوًل  القول  اأود  ـ  

اأبناء اجليل التايل لنا من التطورات الهائلة يف التقنية،لكنني لحظت اأن الفكر تراجع ب�صورة مذهلة،وبعد ما كنا 

نقدم اأفالمًا ماأخوذة عن كتب من تاأليف طه ح�صني وتوفيق احلكيم واإح�صان عبد القدو�س وجنيب حمفوظ ود.يو�صف 

اإدري�س ويو�صف ال�صباعي وغريهم تعي�س ال�صينما امل�صرية الآن مرحلة الفقر الإبداعي حتى اأنني اأت�صاءل :«من اأين 

ت�صتقي ال�صينما امل�صرية اأفكارها ؟ ومن يقراأ الآن من كتاب ال�صينما وخمرجيها«؟؛ففي اأغلب الأوقات اأ�صاأل نف�صي،بعد 

م�صاهدة اأفالم كثرية من التي ُتعر�س يف الفرتة الأخرية :«هم عاوزين يقولوا ايه؟«،واأزعم اأن املمثلني اأنف�صهم يجهلون 

ما يقدمون،ووا�صح اأن »الكل بيهرج« !

لكن ثمة من يرى اأن ال�شينم� عليه� بج�نب الر�ش�لة اأن تقدم املتعة والرتفيه ؟

اأي فيلم  اأ�صحاب  اأن يلهث  اأن يغرق اجلمهور يف الر�صالة،لكن ل ينبغي  اأختلف مع هذا الراأي،ولي�س من املفرت�س  ـ  ل 

وراء الرتفيه والإ�صحاك وحدهما،ومن ال�صفه والعبث اأن تكلف فيلمًا ماليني اجلنيهات لي�صحك اجلمهور ن�صف �صاعة 

يف فيلم مدته �صاعة ون�صف ال�صاعة،ويغادر قاعة العر�س من دون اأن يخرج باأي �صيء؛فال�صينما �صالح مهم،ولبد من 

ا�صتثماره ب�صكل �صحيح؛خ�صو�صًا يف جمتمعاتنا وبلداننا؛فالت�صلية مطلوبة ب�صرط األ اأحتول اإىل »قرداتي«  ! 

اأمل ي�شتوقفك خمرج واحد من اأبن�ء اجليل اجلديد ؟

ـ  بل هناك »ولد كوي�س« ا�صمه �صامح عبد العزيز �صعدت بروؤية عدد من اأفالمه،مثل »الفرح« و«كباريه«،ووجدت اأنه 

ميلك موهبة تتيح له �صنع فيلم م�صري خال�س،بالإ�صافة اإىل امتالكه القدرة على اإدارة املمثلني.  

يبدو اأنك اأعجبت به لأنه ُيذكرك ب�شيطرتك على ممثليك ب�لدرجة التي ك�نت �شبب�ً يف اته�مك 

ب�حلدة وال�رصامة والتع�يل اأحي�ن�ً ؟

ـ  مبداأي الذي مل اأحد عنه يف حياتي اأن املمثل من حقه اأن يناق�صني يف دوره،ويف الفيلم،يف جل�صة نقا�س ي�صتطيع اأن 

ي�صطحب معه فيها »البواب« بتاعه - لو اأرد - ،لكن مبجرد اأن اأبداأ الت�صوير،وتدور الكامريا،«يبقى راجل لو كلمني«،ورمبا 

بهذه  الت�صوير،واأذكر  عن  بعيدًا  عليها  اأكون  التي  احلالة  عن  متامًا  اأخرى  حالة  اأعي�س  الأمر،لأنني  لزم  اإذا  اأ�صربه 

كمال  الفنان  �صجع  والقهوة،ما  ال�صاي  معهم  ال�صرتاحة،واأتناول  املمثلني،والفنيني،يف  اأداعب  كنت  اأنني  املنا�صبة 

ال�صناوي،بعد اأن عدنا للت�صوير،اأن يوجه يل ملحوظة فنية فما كان مني �صوى اأن قلت له :«روح اأقعد مكانك« فعاد وهو 

منده�س للغاية !

هذه  واتتك  اأين  فمن  ال�شخ�شية.  هذه  لتكت�شب  كب�ر  خمرجني  اأيدي  على  تتلمذ  مل  لكنك 

القدرة؟

ـ  ت�صتطيع القول اأنني »نبت �صيطاين«؛فاأنا بالفعل بال اأ�صاتذة،با�صتثناء جتربة القرتاب من املخرج �صعد عرفة بو�صفي 

كاتب �صيناريو فيلم »اعرتافات امراأة م�صرتجلة« املاأخوذ عن ق�صة للكاتبة �صعاد زهري،وعملي ملدة يوم واحد مع املخرج 

اإبراهيم ال�صقنقريي،بل اأنني كدت اأت�صاجر مع املخرج �صعد عرفة لأنه اأراد ال�صتعانة بجزء من فيلم »طبول« فاألقيت 

ب�صنوات  عمري،وبعدها  من  الع�صرين  وقتها  جتاوزت  قد  اأكن  الطلب،ومل  على  مني  اعرتا�صًا  الأر�س  على  بال�صيناريو 

جاءتني الفنانة زبيدة ثروت لإبالغي باأن عبد احلليم حافظ يود مقابلتي،وملا راأيته فوجئت به يطلب مني اإخراج فيلم 

لأكتبه واأخرجه،وملا �صاألت عن ال�صيناريو اأخربين اأنه لدى حلمي حليم،الذي كتبه خم�س مرات لكنه مل يعجبه،واأجلت 

موافقتي اإىل حني يح�صم حلمي حليم اأمره اأو ُيحدد موقفه،وتركت عبد احلليم،وهو يف �صدة المتعا�س !

هل ينت�بك �شعور ب�أن اأفالمك ظلمت نقدي�ً واأنه� يف ح�جة اإىل اإع�دة قراءة واكت�ش�ف ؟

ـ  فيلمان على اأكرث تقدير؛على راأ�صهما »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه«،الذي تعر�س لهجمة غريبة،وفيلم »اأي اأي«،الذي كانت 

�صدمتي فيه كبرية عندما ذهبت اإىل �صينما »ميامي« يف حفل العا�صرة �صباحًا،ووجدت القاعة خالية،وهو م�صهد مل 

جتاوبًا  وحقق  �صنوات،  بعد  التليفزيون  عر�صه  عندما  اإل  جرى  ما  اأ�صتوعب  كثريًا،ومل  اأحزنني  اأفالمي،ما  يف  اأعتده 

جماهرييًا كبريًا. ويف راأيي اأن اأفالمي مل ُتظلم لكن اجلمهور ل ي�صجع،اأحيانًا،الأفالم التي ُتقدم جرعة فنية كبرية،كما 
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حدث يف »اخلوف«،الذي و�صلت جرعته اإىل 70%،ومل يحتملها اجلمهور.ويف ت�صوري اأن »اخلوف« �صُيظلم من جديد اإذا 

تقرر عر�صه يف الوقت الراهن،بعد اأن ت�صبع اجلمهور من اأفالم الرق�س والعنف والكوميديا الرخي�صة.

هل اأ�شيء فهم فيلم »جنون احلي�ة« اأم حقق اأهدافه ب�لن�شبة لك  ؟

ـ  حقق الفيلم اأهدافه،وجنح جماهرييًا،لكنه ل ي�صتطيع اأن ي�صمد يف دور العر�س لأ�صابيع طويلة،ول اأظنه يحتمل اأكرث 

من هذا؛فهو فيلم ب�صيط و«ما فيهو�س حاجات كبرية«،ول اأرى يف هذا عيبًا من اأي نوع .

تت�شور اأن جرعة اجلن�ض الزائدة ك�نت �شبب�ً يف جن�حه اجلم�هريي ؟

ـ  ُي�صاأل عن هذا اجلمهور لكنني اأزعم اأنها كانت جرعة ُمقننة،وعامل م�صاعد يف جناح الفيلم،ولي�صت ال�صبب الرئي�صي يف 

النجاح،لأن هناك م�صمونًا واأ�صلوبًا مت و�صعه يف العتبار؛ففي احلياة حلظات طي�س تتملك الإن�صان اأحيانًا كما حدث 

اأر�س  على  التقيت  جنون،وقد  حلظة  اأو  نزوة  يف  انزلقت  هذا  عملها،وبرغم  يف  لل�صفوة،وناجحة  تنتمي  التي  للبطلة 

الواقع �صخ�صية قريبة يف �صكلها ومالحمها من بطلة »جنون احلياة«.

عملك  من  �شنوات  بعد  وتت�رصب  تخبو  بداأت  م�شريتك  به�  بداأت  التي  التمرد  روح  اأن  يبدو 

ب�لإخراج ؟

الذي  الظروف من حويل،والواقع  اأ�صري عليه،لكن  اأن  لنف�صي طريقًا،وقررت  ؛فقد اخرتت  الراأي  اأتفق معك يف هذا  ـ  

اإعالن رف�صي  اأخجل من  اللذين ل  اإىل منحدر �صحيق بل م�صري ماأ�صاوي،كما حدث يف الفيلمني  تواجدت فيه،قاداين 

لهما،بالإ�صافةـ  وهذه نقطة مهمةـ  اأنني تخليت عن التجريب كنوع من التحدي ملن اتهمني،وعلى راأ�صهم خمرج معروف،باأن 

قدراتي حمدودة،واأنني ل اأ�صتطيع اأن اأ�صنع فيلمًا جماهرييًا،وقدمت »اأريد حاًل« واأتبعته بفيلم »املذنبون«.  

امل�شل�شالت  اإىل  جميع�ً  اجت�ههم  بدليل  تراجعت  جيلك  اأبن�ء  اأ�شهم  اأن  الراأي  توافقني  األ 

الدرامية ؟

ينتظر  اأو  اجلمهور  به  يتعلق  مل  ب�صمة،وبالتايل  اأو  اأ�صلوب  �صاحب  يكن  مل  بع�صهم  اأن  راأيي،اإىل  يرجع،يف  ال�صبب  ـ  

جديده،وكان احلل بالن�صبة لغالبيتهم يف الجتاه اإىل الدراما التليفزيونية،لكن ال�صورة التي حت�صنت، والتقنيات التي 

كل  الواحد،يف  الإيقاع  الأ�صلوب،واملنطق،وتكرار  الأفكار،وغياب  تراجع  دون  يحل  ات�صعت،مل  التي  تطورت،والرقعة 

الأعمال تقريبًا !

ومل�ذا مل تفعل مثلهم وتهرب اإىل التليفزيون ؟

ـ كنت اأول من اأخرج الدراما التليفزيونية عندما طلبتني قطر،يف ال�صبعينيات،لإخراج م�صل�صل »�صقر قري�س« عن �صرية 

حياة عبد الرحمن الداخل  وبعده اأخرجت م�صل�صل عن »ابن �صينا« فى الكويت . 

عنه  حدثن�  غ�م�شة.  ظروف  يف  اإجه��شه  مت  »القرب�ن«  عنوان  يحمل  فيلم  م�رصوع  حي�تك  يف 

وعنه�؟

اأر�صلت  الكويت،ثم  يف  دراميًا  عماُل  اأخرج  وقتها  فل�صطينية،وكنت  جماعة  من  بات�صال  تبداأ  ق�صة  له  امل�صروع  هذا  ـ 

الق�صية  تتناول  التي  الكتيبات  من  جمموعة  يل  قدموا  بريوت،وهناك  اللبنانية  العا�صمة  اإىل  لل�صفر  دعوة  يل 

 ،« يا�صني  دير  مذبحة  عن  »القربان«  بعنوان  فيلم  ل�صنع  بجوانبها،متهيدًا  بدرا�صتها،والإملام  الفل�صطينية،وطالبوين 

300 فل�صطيني ما  1948 على يد اجلماعات ال�صهيونية،وراح �صحيتها ما يقرب من  اأبريل من عام   10 التي وقعت يف 

جريف  رد  فاني�صا  بطولته  يف  ُت�صارك  عاملي  فيلم  �صنع  اإىل  تتجه  النية  و�صباب،وكانت  ون�صاء  �صن  وكبار  اأطفال  بني 

وجني فوندا،ومتت ال�صتعانة ب�صخ�صيات م�صرية رفيعة ال�صاأن مثل : الأديب الكبري فتحي غامن وال�صحفي  املعروف 

فوميل لبيب والناقد املرموق �صمري فريد،وبداأت التح�صري بالفعل،لدرجة اأنني �صممت »الأفي�س«،غري اأنني فوجئت باأن 

»امل�صروع نام« من دون �صبب،واأن الت�صالت توقفت،ول اأحد مهتم،وحتى يومنا هذا تتملكني الده�صة كلما تذكرت تلك 

الواقعة،واأ�صعر بالندم على الوقت الذي �صاع هباء يف م�صروع وهمي كنا ن�صتطيع،لو اأجنزناه،اإقناع العامل بنبل الق�صية 

الفل�صطينية،واإظهار وح�صية الكيان ال�صهيوين،من خالل التاأكيد بالوثائق الدامغة اأن ما حدث يف »دير يا�صني« و�صمة 

عار يف جبني الب�صرية . 

كنت يف ليبي� عندم� قيل يل اإنك كنت هن�ك لتلتقي »القذايف« وتتفق معه على م�رصوع فيلم عن 

الثورة الليبية. فم� تف��شيل ذلك امل�رصوع وم� الظروف التي اأدت اإىل اإجه��شه اأي�شَ� ؟ 

ـ  ات�صلت بي ال�صفارة الليبية يف القاهرة،وعدد من ال�صخ�صيات املهمة،ودعتني لل�صفر اإىل ليبيا ب�صحبة وفد من الفنانني 

اإىل هناك بطائرة خا�صة،ومعي : حممود يا�صني،عبد اهلل غيث واأمينة رزق .. واآخرين،والتقينا  امل�صريني،و�صافرت 

»القذايف« بالفعل،واتفقنا على ت�صوير فيلم عن الثورة الليبية،وبعدها عدت لالتفاق على تفا�صيل امل�صروع،لكنني مل 

كان  الزيارة  غائبة،واأن  اجلدية  اأن  اكت�صفت  زيارات  عدة  واإخراجه،وبعد  كتابته  لأبا�صر  يل  ُقدم  الذي  للن�س  اأرحت 

وراءها اأهداف �صيا�صية لي�س اأكرث،واأنها ـ يف اأ�صعف الإميان ـ كانت ت�صتهدف »تلميع النظام«،وتقدمت باعتذاري يف حياة 
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»القذايف«،و�صاعت الن�صوة كما �صاعت مع »القربان« .

هل ت�شعر ب�لرتي�ح الآن لأنك مل ت�شنع الفيلم كي ل تتهم ب�أنك تدعم الطغ�ة كم� حدث مع 

توفيق �ش�لح بعد �شنوات من اإخراج »الأي�م الطويلة« الذي تن�ول �شرية »�شدام ح�شني«؟

ـ  على الإطالق؛فقد كنت ب�صدد اإخراج فيلم عن الثورة الليبية،وهي حقيقة واقعة،ولي�صت »فربكة تاريخية« اأو ق�صة 

ملفقة مزعومة،بالإ�صافة اإىل اأننا كنا �صن�صنع فيلمًا جيدًا وحُمكمًا.

اجلوائز يف حي�تك غ�ية اأم و�شيلة ؟

بعد  اختلف  موقفي  اجلوائز«لكن  »�صائد  بلقب  اأكرب  كانت  كبرية،و�صعادتي  بدرجة  بها  �صعيدًا  كنت  البداية  يف  ـ  

زهوي  املطبخ«،فاأ�صاعت  »درج  يف  عليها  حت�صل  التي  اجلوائز  ت�صع  اإنها  يل  قالت  حمامة،التي  وفاتن  جمعتني  جل�صة 

باجلوائز،واأح�ص�صت اأنها بال قيمة ! 

ازدراء واحتق�ر ل  واأرى فيه  ف�تن حم�مة  ق�لته  م�  وا�شتنك�ري على  اعرتا�شي  اأ�شجل  دعني 

يليق ؟

ـ  لي�س احتقارًا ول ازدراًء لكنها كانت توؤمن اأن هدف الفنان ل ينبغي اأن يقف عند ح�صوله على اجلوائز،التي حتمل 

من  جوائز  على  الفنان  ح�صول  يهمه  ل  الذي  اجلمهور  اإمتاع  عليه  ينتظرها،واأن  اأن  عليه  يجب  ل  كبرية،لكن  قيمة 

عدمه.

»م� اأكرث من ك�ن لهم الف�شل يف مروري داخل هذا الع�مل ال�شحري.. وم� اأكرث من و�شعوا العراقيل 

يف الطريق«. فمن هوؤلء واأولئك  ؟

ـ  اأذكر بالعرفان والتقدير : اأمني حماد و�صعد لبيب،لأنهما مل يبخال علي بالدعم،ولول ثقتهما يَف ما حتركت خطوة،وكنت 

ما اأزال موظفًا يف التليفزيون،كما اأدين بالف�صل لالأ�صتاذ عبد العزيز فهمي،الذي قدمني له تلميذه ممدوح هالل،وربطت 

فهم  العراقيل  طريقي  يف  و�صعوا  من  اأما  مرزوق.  �صعيد  اأ�صبحت  ما  فنية،ولوله  تكون  اأن  قبل  اإن�صانية  عالقة  بيننا 

جمموعة من املخرجني الكبار الذين كانوا يتحكمون يف مقاليد �صناعة ال�صينما امل�صرية يف تلك الفرتة،ممن مل يرحبوا 

فهمي  العزيز  وعبد  بيني  عابر  خالف  فر�صة  انتهز  اأحدهم  اأن  حتى  الطرق  بكل  ال�صاحة،وحاربوين  على  بوجودي 

منتج فيلم »زوجتي والكلب«،بعد اإ�صراري على اختيار فنار جديد بعد الفنار الذي تهدم يف »�صدوان«،واأبدى ا�صتعداده 

ل�صتكمال اإخراج الفيلم »باملجان« بدًل مني،لكن عبد العزيز فهمي رف�س ب�صكل قاطع،وقال له معنفًا :«ما بداأه »�صعيد« 

ل ي�صتطيع خملوق اأن ي�صتكمله« !   

 . حي�تك  تلعبه،يف  زوجتك،وم�زالت  لعبته  الذي  الكبري  ب�لدور  واأ�شهد   .. امراأة  عظيم  كل  وراء 

فحدثن� عنه ؟

ـ  كانت الأقدار كرمية معي كثريًا عندما وفقتني اإىل اختيار هذه الزوجة؛فقد كنت حُماطًا بالكثري من الفنانات الالتي 

ا�صتطيع الزواج بهن،كما جاءتني عرو�س كثرية للتمثيل،لكن »ربنا كان مديني �صوية عقل«،ووقعت عيناي على تلك الفتاة 

ال�صعيدية »رميوندا« كرمية الرجل الأ�صواين،وخريجة ق�صم ال�صوت مبعهد ال�صينما،وزميلتي يف التليفزيون،ومل�صت فيها 

»جدعنة« كبرية،وجدية غريبة،وف�صلتها عن الأخريات جميعًا،وبعد الزواج عملت معي كم�صاعدة يف فيلم »اأغنية املوت« 

ثم اختارت العتزال،والتفرغ ملهامها الأ�صرية،وتربية ابنتنا »جيهان«،ول�صت يف  حاجة لالإقرار بجميلها،والعرتاف 

الو�صط،وتعاملت مع  بيني وكثريات يف  التي ربطت  ال�صائعات  »�صت جدعة« حتملت ع�صبيتي،والكثري من  بف�صلها؛فهي 

املوقف برجاحة عقل من النادر اأن تتوافر يف ن�صاء كثريات،ولن اأن�صي ما حييت وقفتها معي يف حمنة مر�صي،ويكفي اأنها 

متفرغة طوال عامني ملراعاتي يف رحلة عالجي،ومل تفارقني يومًا،هي وابنتي »جيهان« خريجة جتارة اجنليزي،.. 

»كرت خريهم« !  

كيف تلقيت قرار تكرميك يف املهرج�ن القومي لل�شينم� امل�رصية ؟

ـ اأود توجيه ال�صكر للمخرج د.�صمري �صيف امل�صئول عن قرار اختياري للتكرمي يف هذه الدورة؛فما يحدث اأمر جميل؛فمثل 

اأنها ُتدخل ال�صعادة اإىل  اإزعاجه،وتكدر �صفوه،كما  اأ�صياء كثرية تت�صبب يف  هذه اللفتة الإن�صانية تعو�س الفنان عن 

قلبه.ولهذا مل اأتردد كثريًا عندما فاحتني د.�صمري �صيف رئي�س املهرجان فى اأمر التكرمي،ووافقت على الفور.

ل ميكنن� اإنه�ء هذا احلديث من دون اأن تطمئن جمهورك وحمبيك على ح�لتك ال�شحية  ؟

ـ اأحمد اهلل على ما و�صلت اإليه الآن بعد رحلة عالج �صاقة ا�صتغرقت عامني مابني م�صر واأملانيا اأعقبتها فرتة تاأهيل 

مهمة جدًا،نظرًا لأن عالجي ل يكتمل من دون املرور مبرحلة العالج الطبيعي املهم حلالتي هذه،والعالج الطبيعي كما 

يعرف الكافة يحتاج اإىل النف�س الطويل؛لأن ما تتخيل اأنه �صينتهي يف يومني تظهر نتيجته يف عام ولي�س اأمامنا �صوى 

ال�صرب لأننا ل منلك بدياًل اأو حاًل اآخر.
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كثريون واأن� منهم يجهلون اأ�شب�ب هذه الأزمة ال�شحية املف�جئة. فهل حزنت على �شيء م� اأم 

تعر�شت ل�شغوط�ت من اأي نوع ؟

ـ   واهلل اأبدًا ..والأمر كله حدث يف ثوان فقد اأح�ص�صت بتعب انتقلت بعده اإىل م�صت�صفى م�صر الدويل،لكن الطبيب مل 

يتعامل مع احلالة مبا كان ينبغي عليه اأن يفعل،ومل ي�صخ�صها بال�صكل ال�صحيح املتوقع،وقال يل :«مفي�س حاجة« بينما 

علمت فيما بعد اأنه كان يجب عليه اأن ي�صعفني بحقنة قبل مرور �صت �صاعات من بدء الأزمة. وكانت النتيجة 

اأن اأ�صابتني جلطة،وكلفتني عبارة »مفي�س حاجة« عامني ون�صف من عمري ل اأعمل ول اأملك من اأمري �صيئًا، بعد اأن 

منعتني اجللطة من النطق واحلركة والعمل . واأحمد اهلل على كل �صيء .. وربنا كرمي . 

مب خرجت من حمنة املر�ض ؟

ـ  اآمنت مبقولة :«رب �صارة نافعة«؛بعد مظاهرة احلب التي راأيتها ومل�صتها،ومل اأكن اأتوقعها؛فقد �صاأل عني الأ�صدقاء 

الزيارات،والت�صالت  مئات  بعد  فرحتي  معهم،وزادت  التعامل  يل  ي�صبق  مل  ومن  معي  عملوا  الأ�صدقاء،ومن  وغري 

الهاتفية،التي تلقيتها من مواطنني عاديني ل اأعرفهم،ول تربطني بهم �صلة من اأي نوع ما جعلني اأدرك اأن للفن ر�صالة 

ودور موؤثر بالفعل واأوؤمن باأن »الفن بال جن�صية« .

الوف�ء  ُي�ش�ع عن ظ�هرة عدم  م�  ب�لن�شبة يل لأنه يتن�ق�ض مع كل  م� تقوله الآن ميثل مف�ج�أة 

واجلحود والنكران التي جتت�ح احلقل الفني ؟

ـ  واأنا اأي�صًا ُمنده�س مثلك لأن ما حدث معي خمتلف متامًا عما كنت اأقراأه واأ�صمعه من قبل عن اجلحود والنكران وعدم 

الو�صط  زاروين من  اأو  �صاألوا عني  الذين  اأ�صماء  باإعدادها وزوجتي وت�صم  التي قمت  الطويلة  القائمة  الوفاء،بدليل 

الفني،�صواء الذين عملت معهم اأو من مل يجمعني بهم »بالتوه«يف حياتي،على عك�س كل ما كان ُيقال ويرتدد من اتهامات 

اأن  احلقيقة  بينما  ال�صيئ  الفني  الو�صط  على  ال�صحافة  ت�صنه  الذي  مر�صه،والهجوم  حمنة  يف  الفنان  جتاهل  حول 

املر�س،ولكي  اأعياه  اإذا  بالفنان  التي ل تعتني  ياأتي من احلكومة  والتق�صري  ما يف و�صعهم  الو�صط يبذلون  العاملني يف 

حتفظ ماء وجهها اأمام الراأي العام ُتعلن اأنها قررت عالجه على نفقة الدولة،اأو تتكفل بعالجه يف م�صت�صفى ما داخل 

م�صر،ويفاجاأ الفنان والدائرة ال�صيقة من حوله باأنه يف ماأزق عظيم،واأن املبلغ املخ�ص�س لعالجه يف اخلارج ل يكفي 

نفقات يوم واحد،واأن امل�صت�صفى املخ�ص�س لعالجه يف م�صر يزيد احلالة املر�صية �صوءًا.

هل حدث �شيء من هذا معك ؟

ـ بالفعل؛فقد اتخذت احلكومة قرارًا بعالجي على نفقة الدولة يف اأملانيا،وخ�ص�صت يل مبلغ 8 اآلف يورو،وفور و�صويل 

اإىل هناك فوجئت اأن علَي التكفل بتوفري مبلغ يناهز ال 25 األف يورو،بالإ�صافة اإىل املبلغ الذي خ�ص�صته الدولة،حتى 

املوظفني،ويف  اأداء  التي حتكم  الالمبالة  من  نف�صي حزن  العودة،ويف  البدء يف مراحل عالجي،وحلظتها قررت  ميكن 

اإليها،وبذلنا كل ما منلك من روح وجهد  قلبي مرارة ب�صبب الإهمال الذي نلقاه نحن امل�صريني من الدولة التي ننتمي 

وعمل من اأجلها .

يف  العالج  رحلة  ل�شتكم�ل  والبق�ء  م�رص  اإىل  العودة  قرار  عن  النظر  �رصف  اإىل  دفعك  الذي  م� 

اأمل�ني�؟

ـ  وقفة امل�صريني معي،وكذلك الأخوة العرب؛فقد فوجئت ب«نا�س ما اأعرفهم�س« يتحركون لتدبري نفقات العالج، ومل 

اأ�صدق نف�صي عندما راأيت املطرب حممد منري،الذي كان متواجدًا هناك لرتباطات فنية،وكذلك فاروق الفي�صاوي،الذي 

زارين خ�صي�صًا،وعدد غري قليل من امل�صريني والعرب الذي يعملون ويعي�صون يف اأملانيا، يتوا�صلون معي،ويذللون العقبات 

التي واجهتني،ول اأبالغ اإذا قلت الآن:«اأهلى نف�صهم مايعملو�س كده« !

ا�شت�شعر اأن حمنة املر�ض جعلت منك ان�ش�ن�ً مت�ش�حم�ً مع كثريين اأخط�أوا يف حقك ؟

ـ  ل واهلل اأنا طبعي كده .. ومل اعتد يومًا اأن اأتبنى مواقف �صد اأحد،اأو اأحا�صبه على وجهة نظر تبناها �صدي،واأرى اأن 

كل ان�صان حر يف ت�صرفاته،ويف اأرائه،ونتيجة لهذا ل اأجد غ�صا�صة يف اأن اأقابل من هاجمني بب�صا�صة ت�صطره للرتاجع 

عن موقفه بعدما ي�صعر بالإحراج وتاأنيب ال�صمري.  

اأتريد القول اإن �شف�رتن� يف اأمل�ني� مل تكلف نف�شه� م�شقة ال�شوؤال عنك ومت�بعة ح�لتك ال�شحية؟

ـ  على الإطالق،بل مل تفكر يف اإيفاد موظف من ال�صفارة لي�صاأل عني،بينما فوجئت،يف املقابل،بال�صفري القطري هناك 

ي�صاأل عني،ويبلغني بـاأن الأمرية »موزة« اأمرت باأن تتكفل �صفارة قطر يف اأملانيا،باأن ُت�صهم يف تخفيف العبء عني،وُت�صدد 

جانبًا من نفقات عالجي يف امل�صت�صفى الأملاين،وهو الت�صرف الذي اأدخل ال�صعادة يف قلبي،لكنه اأحزنني لأنهم فعلوا ما 

كان ينبغي على احلكومة امل�صرية اأن تفعله جتاه ابن من اأبنائها. 

هل تدخلت ال�شف�رة القطرية بن�ء على طلب منك اأو من��شدة من ج�نبك ؟

اإىل  عدت  عندما  تكرر  الذي  الأمر  وهو   ، نف�صه  تلقاء  من  اأملانيا  يف  القطري  ال�صفري  بتحرك  فوجئت  فقد  اأبدًا  ـ  
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الف�صل الثالث

�سه�دات

م�صر،ووجدت ال�صفري القطري يف القاهرة يزورين،وبعدها اأر�صل يل طاقمًا طبيًا ملتابعة حالتي ال�صحية. ومرة اأخرى 

مل اأملك �صوى الت�صاوؤل بح�صرة :»فينك يا م�صر ؟«.

وم� موقف وزراء الثق�فة ؟

ـ  الوحيد الذي �صاأل عني،وزارين،هو د.حممد �صابر عرب،الذي قام بالواجب يف حدود ما متليه عليه وظيفته، بينما 

مل ي�صاأل عني فاروق ح�صني اأو د.عماد اأبو غازي اأو د.�صاكر عبد احلميد »ولو بالتليفون« !

م� الذي اأنت ب�شدده الآن ؟

ـ  اأمامي �صهران اأو ثالثة من العالج الطبيعي .

وكيف �شتواجه نفق�ت العالج يف الفرتة املقبلة بعد اأن ا�شتنفدت كل مدخراتك ؟

ـ  ال�صكوى لغري اهلل مذلة !
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*ف�تن حم�مة : خمرج الإح�ش��ض

ال�صينما  الكامريا،وكانت  مع  يتعامل  فائقة،وهو  بح�صا�صية  يتمتع  كان  اأنه  الإح�صا�س؛مبعنى  خمرج  مرزوق  �صعيد    

واملكان  ال�صحيح  اإطارها  ي�صعها،بدورها،يف  املكتوبة،التي  الكلمة  قبل  وعقله  ذهنه  يف  ترتاءى  عيونه؛فال�صورة  يف 

امل�صبوط،ول اأبالغ عندما اأقول اإنه »عبقري« يف عمله واأ�صلوبه، و«رجل �صينما« من الدرجة الأوىل،وواحد من اأف�صل 

املخرجني الذين تعاونت معهم فهمًا لطبيعة ووظيفة ال�صينما ودورها .

�صيدة ال�صا�صة العربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نور ال�رصيف : مدر�شة �شينم�ئية تنتظر التحليل املو�شوعي

  �صعيد مرزوق عالمة فارقة يف تاريخ الإخراج امل�صري،وكل ما اأرجوه اأن تخ�صع �صينماه للدرا�صة والتحليل؛فال اأبالغ 

الفريد يف  �صعيد مرزوق  �صاهني،تغريت واختلفت بعد ظهور  اأ�صلوب يو�صف  فيها  الإخراج،مبا  اأ�صاليب  اإن  اأقول  عندما 

كونه لي�س له اأ�صاتذة ول تالميذ،ومنذ فيلمه الق�صري ال�صاحر »طبول« و�صح اأنه يواكب املوجة اجلديدة يف ال�صينما 

الأوروبية،والفرن�صية بالتحديد،واإن تاأخر عنهم قلياًل من الناحية الزمنية؛فاللغة التي ميلكها ينبغي التوقف عندها 

طوياًل،وبينما جرت العادة على اأن اأي اإن�صان يحب الفن على �صعيد الهواية ثم ميار�صه كمحرتف يبدو تاأثره واإعجابه 

كبريًا باأ�صلوب اأو نظرية خمرج �صابق عليه،اإل اأن �صعيد مرزوق امتلك اإبداعه الذاتي والغريب وقت ظهوره على الثقافة 

امل�صرية. وهنا اأود الإ�صارة اإىل واقعتني عاي�صتهما اأثناء ت�صوير فيلم »زوجتي والكلب«؛اإذ راح املنتج ومدير الت�صوير 

»اجلبار« عبد العزيز فهمي ُيعاتب »�صعيد« لأنه ا�صتهلك الكثري من الأفالم اخلام فما كان من الأ�صتاذ القدير حممود 

وملا  اأفالم خام«،  بالفرق  اأجورنا وهات  كلنا جماملينك يف  العزيز  يا عبد  ايه  بقوله :«جرى  رد عليه  اأن  �صوى  مر�صي 

اإليها �صعيد مرزوق،والتي ك�صر فيها كل القواعد الكال�صيكية  بداأ »املونتاج« انبهر »عبد العزيز« بالنتيجة التي انتهى 

اأثناء الت�صوير،وعرب عن هذا بقوله :«يبدو اأننا كان لزم نبداأ الفيلم باملونتاج اأوًل عل�صان ما نتخانق�س«.ويف »زوجتي 

والكلب« اأي�صًا اأطلق »�صعيد« علينا اأ�صماءنا احلقيقية،واأطلق العنان يل والأ�صتاذ حممود مر�صي لرجتال احلوار بقدر 

حم�صوب،ومدرو�س؛ففي الرجتال لبد اأن يه�صم املمثل ال�صخ�صية،ويفهمها،لريجتل داخل بناء ال�صخ�صية،وبالتفاق 

�صعيد  اتبع  نف�صه  الفيلم  ويف  كبرية.  بدرجة  و�صابقًا  متطورًا  التمثيلي  الأداء  فكان  بالفعل  حدث  ما  املخرج،وهو  مع 

مرزوق اأ�صلوبًا غري ماألوف عندما كان يجتمع بنا ـ اأنا والأ�صتاذ حممود مر�صي ـ يف »جروبي« ليحكي لنا مقاطع ال�صيناريو 

يف  النظر  اأعاد  وقد  اأ�صبوع  بعد  ي�صرفنا،ويعود  احلكي  اأثناء  تركيزنا  فقدنا  اأننا  لحظ  كتابتها،واإذا  من  انتهى  الني 

اجلزء الذي فقدنا تركيزنا فيه،واأبدًا مل يكن يتحدث عن احلوار،واإمنا ال�صورة وحجم اللقطة والأداء ال�صامت .اأما يف 

»اخلوف« فقد كنت بطل واقعة اعرت�صت فيها �صعاد ح�صني على »تي �صريت« ارتديه فقلت لها اإن املخرج موافق،ويف اليوم 

نف�صه اعرت�صت على لقطة وا�صعة،وطالبت باأن تكون »كلوز« ـ لقطة ُمقربة ـ وفوجئنا بالأ�صتاذ �صعيد يقول لها بح�صم: 

رم�صي�س  املنتج  اإىل  بنف�صها  وا�صطحبته  ر�صحته  التي  هي  اأنها  من  الرغم  الفيلم«،على  حتعملي  م�س  �صعاد  يا  »روحي 

جنيب،وانفجرت يف البكاء ما دعانا اإىل الذهاب اإىل »مينا هاو�س« ل�صتدعاء الأ�صتاذ حممود مر�صي،الذي تدخل بعد 

اأن �صرحنا له املوقف، ووجدناه يقول ل�صعاد ح�صني :«ماتخرجي انت يا�صعاد »،واأدركنا اأننا اأمام خمرج ـ �صعيد مرزوق 

ـ يعرف قيمة نف�صه،واأ�صتاذ كبري ـ حممود مر�صي ـ لقن النجمة در�صًا يف العالقة بني املمثل واملخرج.مرة اأخرى اأطالب 

بتحليل جتارب �صعيد مرزوق من الناحية »التكنيكية«،ب�صرط اأن يتم هذا بوا�صطة اأ�صاتذة اأكادمييني حتى ل نقع يف 

فخ غياب املو�صوعية يف تقييم الآخر،الذي ل نرى ايجابياته؛ففي فيلم »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه« وظف العد�صة ال�صغرية 

على  بال�صفاء  مين  اأن  اهلل  اأدعو  �صينمائية  بالغة  يف  �صكانه(  �صدر  على  يجثم  )الق�صر  املراد  الأدبي  املعنى  لتو�صيل 

�صاحبها،ونبادر بدرا�صة جتربته ومدر�صته لكي ت�صبح مدر�صة لل�صباب،الذين اأ�صاب بحزن �صديد عندما اأ�صاهد اأفالمهم 

مرورًا  الديكور  اختيار  من  املنا�صب،  غري  الإخراجي  الأمريكية،باأ�صلوبها  لل�صينما  م�صوهة  �صورة  ُتعد  التي  اجلديدة 

مبالب�س املمثلني و�صوًل اإىل حركة الكامريا،فنحن ل ن�صاهد اأفالمًا م�صرية،نتيجة غياب قواعد بناء اللغة،والتقليد 

الركيك،بينما يتمتع �صعيد مرزوق بقدرته على اختيار وتذوق املو�صيقى،نتيجة عمله يف الربنامج الأوروبي، وهي مزية 

ل تتوافر كثريًا يف خمرجينا،ممن ل يجيدون اختيار املو�صيقى،�صواء املوؤلفة خ�صي�صًا اأو املنتخبات املو�صيقية العاملية.    

  

فنان قدير ومنتج
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*م�شطفى حمرم : اأين هو من ج�ئزة الدولة التقديرية ؟

  يف يقيني اأن �صعيد مرزوق مل ينل ما ي�صتحقه يف هذه الدولة،برغم اأنه ياأتي على راأ�س املجددين بالن�صبة لفن ال�صينما يف 

الإخراج واملونتاج؛فهو �صاحب مدر�صة التجديد يف الإخراج ت�صعه اإىل جوار �صفوة املخرجني املبدعني يف العامل،بقدرته 

الفائقة على اإدارة املمثل ب�صكل لي�س له مثيل،وتوظيف هذه القدرة يف تكوين »كادرات« �صينمائية جمالية وجديدة 

من دون افتعال،ت�صاعده يف هذا عينه الالقطة للتفا�صيل،وح�صه الت�صكيلي ال�صاحر. واإذا نظرنا اإىل ح�صيلة اأفالمه 

والكلب«،الذي  »زوجتي  راأ�صها  امل�صرية،وعلى  لل�صينما  كبريًا  اإجنازًا  متثل  جماملة،اأنها  اأو  مبالغة  القول،بغري  ن�صتطيع 

ي�صتحق اأن ُيدر�س يف معاهد ال�صينما يف العامل. وقد التقيته يف فيلم »جنون احلياة«،الذي ُيعد،بحق،حتفة �صينمائية 

ملا قدمه من ت�صكيالت جمالية،على �صعيد ال�صورة،واإدارته الواعية واملختلفة لطاقم التمثيل،فكانت النتيجة اأن بدوا 

يف اأف�صل حالتهم،وكاأنهم ميثلون لأول مرة،ول اأذكر اأنني اختلفت معه اأو ا�صطدمت به اأثناء ت�صوير الفيلم،بل كان 

�صديد الحرتام للن�س،و�صاحبه،حتى اأنه كان يعود اإيَل لي�صتاأذنني يف اختيار »لوكي�صن« ـ موقع ت�صوير ـ جديد،ليتالءم 

اأوافقه على الفور لثقتي فيه،ويف موهبته،ولأنني اأحب املخرج الذي ي�صيف  اإليه،وكنت  والإطار وال�صكل الذي ي�صبو 

ـ على  ـ مثاًل  للن�س،ول يتعامل بو�صفه »خمرج منفذ«. وكم يزعجني،ويحزنني،كثريًا اأن هذا الفنان املبدع مل يح�صل 

جائزة النيل اأو جائزة الدولة التقديرية على الأقل،وهو الذي ي�صتحقها عن جدارة .    

كاتب و�صيناري�صت ومرتجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ي�رصي اجلندي : نب�ض غريب .. وعني ترى م� ل نرى

�صعيد  ا�صم  والطويل،لكن  املتنوع  الإبداع  تاريخ  منهم،يف  كل  بهم،وبدور  نفخر  من  امل�صرية  ال�صينما  تاريخ  يف  هناك    

يف  احلائرين  من  مازلت  الزمن  به  �صمح  الذي  لكن  الكثري  الكم  من  يقدم  مل  ..رمبا  بينهم  منفردًا  ملمحًا  يظل  مرزوق 

تو�صيفه .. نب�س غريب وعني ترى مال نرى بينما العقل ينفذ اأحيانًا اإىل مناطق يف النف�س الب�صرية ل يبدو اأن اأحدًا 

طرقها من قبل حتى لو جاء بلمحات خاطفة. ول�صت ب�صدد اخلو�س يف اأعماله ال�صينمائية لأن ذلك مرتوك للزمن حني 

ياأتي وقت يوفى فيه كل مبدع ما ك�صب وما ي�صتحق بغري تقييم متعجل،وبغري ت�صنيف  مال ُي�صنف ب�صهولة،واإمنا اأتوقف 

عنده كان�صان كل من كان يقرتب منه،ومل يكن ي�صمح بهذا كثريًا،ُيدرك كم هو فنان متفرد بهذا النحو،وُيدرك اأن املبدع 

احلقيقي ل ينف�صل تفرد اإبداعه عن تفرد حياته و�صخ�صه حتى لكاأنه من هذه الزاوية غري قابل للنق�س اأو العجز 

اأب�صط  ومن  اأبعد مدى  واإىل  التفاين  اإىل  وا�صتمرار  بقوة  تتوق  نف�س  اأحتدث عن  اأنا  الب�صر،والكمال هلل وحده.  ككل 

الأمور اإىل اأعظمها حيث نرى خملوقًا حري�صًا على كرامته،وكرامة ما ي�صنع. لذا فعندما علمت مبا اأمل به من مر�س مل 

اأ�صدق.. مل اأ�صتطع اإطالقا اأن اأت�صور اأن به علة كتلك،ومل اأجروؤ على اللقاء به يف مر�صه لأنني،كما قلت،ل اأملك ت�صوره 

يف عجز اأو نق�صان اأو انك�صار،وحني ات�صلت بال�صيدة حرمه .. تلك ال�صيدة ال�صجاعة .. يف رحلته العالجية باأملانيا مل 

اأ�صتطع اإكمال املكاملة،وحني عاد كلما حاولت زيارته يف امل�صحة وجدتني اأتراجع،وكاأن �صيئًا بداخلي ُي�صر على اأنني ل 

اأ�صتطيع حتمل املوقف، و ل اأملك اإل اأن اأراه كما هو فار�صًا نبياًل ل ُيقهر.. ولقد اأكد يل من يلقاه اأنه مازال ُم�صيء الوجه 

مبت�صمًا �صاخمًا يف كربياء،وكان هذا يهدئ من روعي لكنه مل ُيبدد حزين اأو خويف من اللقاء . 

كاتب و�صيناري�صت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ط�رق التلم�ش�ين : الك�مريا عنده ل تقل اأهمية عن املمثل

  من بني مبدعني ًكرث تعاملت معهم اأنظر اإىل جتربتي معه يف فيلمي »اأيام الرعب« و«املغت�صبون« بالكثري من التقدير،ول 

فهو  الآخرين؛  املخرجني  من  عداه  ما  مع  جتاربي  جميع  عن  للغاية،وتختلف  متفردة  جتربة  اإنها  اأقول  عندما  اأبالغ 

حركة  يف  تكون  اأن  للكامريا  يريد  �صنعه،فهو  يريد  الذي  للفيلم  لل�صينما،وروؤيته  نظرته  يف  متفرد  اأ�صلوب  �صاحب 

كبرية  بدرجة  جتذبه  املكان  عمارة  لأن  املمثل،نظرًا  من  باأكرث  امل�صيطر  هو  ـ  الت�صوير  موقع  ـ  م�صتمرة،و«اللوكي�صن« 

في�صعى اإىل اأن يغطيها بحركة الكامريا امل�صتمرة،وكذلك حركة املمثلني داخل »الكادر« نف�صه،وال�صبب يف هذا يرجع، 

للكامريا  حبه  عن  يختارها،ف�صاًل  التي  الت�صوير  باأماكن  كبري  عاليًا،وارتباطه  ت�صكيليًا  ح�صًا  ميتلك  اأنه  راأيي،اإىل  يف 

ب�صكل كبري مقارنة مبخرجني اآخرين ي�صعوا املمثل على راأ�س اهتماماتهم واأولوياتهم بينما يويل �صعيد مروق اعتبارًا 

كبريًا ل�صغل الكامريا،التي يفهم فيها كثريًا،كما اأن لديه دراية وا�صعة بالعد�صات،ويعرف كيف يوظفها خلدمة الدراما 

التي ي�صنعها،بالإ�صافة اإىل عينه التي تكاد تكون عني م�صور حمرتف »�صايف وعارف حجم اللقطة«،وهنا يبدو تاأثره 

وا�صحًا بالأ�صتاذ عبد العزيز فهمي،الذي بلغ حما�صه له اأن اأنتج فيلمه الأول »زوجتي والكلب«،واأت�صور اأن �صعيد مرزوق 

كان  اأنه  اأت�صور  اأنني  الزوايا،لدرجة  العد�صات،واختيار  الإ�صاءة،وتوظيف  توزيع  يف  معًا  جتربتهما  من  كثريًا  ا�صتفاد 
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يتمنى لو اأ�صبح مدير ت�صوير لفرط حبه للكامريا،والنظر اإليها بو�صفها و�صيلته اأو اأداته التي متكنه من نقل اأفكاره 

كاملمثل بال�صبط .  

مدير ت�صوير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نبيلة عبيد : »دم�غه كله� �شينم�« !

  مل يكن من الطبيعي اأن تكتمل م�صريتي الفنية من دون التعاون مع املخرج املبدع �صعيد مرزوق؛فقد عملت مع املخرجني 

عبد  وعلي  كمال  وح�صني  �صيف  �صمري  اإىل  بالإ�صافة  موؤخرًا  �صاهني  ويو�صف  �صامل  وعاطف  �صيف  اأبو  �صالح   : الكبار 

اخلالق واأ�صرف فهمي وعاطف الطيب .. واإن مل يحالفني احلظ بالعمل مع كمال ال�صيخ وبركات،لهذا كانت جتربتي مع 

�صعيد مرزوق يف فيلم »هدى ومعايل الوزير« تتويجًا لهذه امل�صرية،ونظرًا لثقتي فيه،وارتياحي للعمل معه،وافقت من دون 

تردد على التعاون معه مرة اأخرى يف فيلم »املراأة وال�صطور«،وبعدها ب�صنوات التقينا يف فيلم »ق�صاقي�س الع�صاق«،الذي 

واجه حظًا �صيئًا،لكن منذ جتربتي الأوىل مع �صعيد مرزوق مل�صت فيه حبًا للممثل ي�صل اإىل درجة الع�صق،وحنوًا بالغًا 

اإن�صانية تفوق الو�صف،وفهمًا كبريًا لدوره ووظيفته؛فاملخرج احلقيقي هو الذي يحر�س على  يعك�س ما يتمتع به من 

امل�صهد كما يريده، ويراه، و�صعيد مرزوق واحد  اأن يركز جل اهتمامه على ت�صوير  املناخ النف�صي للممثل قبل  تهيئة 

من املخرجني القالئل الذين يفهمون الحتياجات النف�صية،قبل املادية،للممثل،وكما يهتم بتفا�صيل ال�صورة،و�صبط 

الوزير«  ومعايل  »هدى  يف  معه  جتربتي  واقع  ومن  »الكادر«.  يف  املمثل  يتجاهل،مطلقًا،و�صعية  ل  الكامريا،فاإنه  زوايا 

ت�صتثري  اأنها  واأدركت  والأ�صود،  الأحمر  راأ�صها  يحبها،وعلى  التي  الألوان  اإىل  �صخ�صيته،وتعرفت  منه،وفهمت  اقرتبت 

عاطف  املخرج  التقيت  الطويلة،مذ  خرباتي  واقع  جانبي،ومن  من  اأدرك  الفنية،وكنت  اأحا�صي�صه  حما�صته،وت�صتفز 

�صامل،واأنا يف ال�صف الأول الثانوي،قيمة ومكانة املخرج،واأنه ال�صخ�س الوحيد املتحكم وامل�صيطر و�صاحب اليد العليا 

اأ�صح »رب العمل«،واأن املمثل عليه توظيف ذكائه لك�صب املخرج،واحلر�س على عدم تكدير مزاجه.وبدوره  اأو مبعنى 

متيز �صعيد مرزوق باحرتامه لأحا�صي�س املمثل،وال�صمت الذي تتطلبه م�صاهد بعينها؛كم�صهد النهيار يف فيلم »املراأة 

وال�صاطور«،وهو متعدد املواهب ب�صكل ملحوظ،وموؤمن مبوهبته،وفنه،ومعتز بذاته،وواثق يف نف�صه،ويف اختياراته،كما 

اأبو بكر عزت يف فيلم »املراأة وال�صاطور«،وك�صب الرهان،وفوق هذا كله لديه قدرة فائقة على  فعل عندما راهن على 

و�صع يده على الأفكار والق�صايا احليوية،واملثرية للجدل رمبا لأن »دماغه كلها �صينما« ! 

فنانة معروفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

*حممود ي��شني : �ش�عر .. وابن بلد

  يطيب يل اأن اأحتدث عن فنان يتمتع مبوهبة هي من الرثاء بحيث منحته القدرة على امتالك كل التفا�صيل،واأدقها، 

واإبداع جملة ب�صرية من اأي »تيمة« حتى لو كانت ل تتجاوز ال�صطر الواحد؛فهو �صاحب روؤية اإبداعية كمخرج،ولديه 

توظيف  على  قدرته  يف  ـ  نظري  يف  ـ  موهبته  التفا�صيل،وتكمن  التقاط  على  قادرة  عينُا   اهلل  دافئة،وحباه  نظرة 

التفا�صيل،ويغزلها،ب�صكل  ين�صج  لكنه  ب�صاعر  لي�س  بال�صاعرية؛فهو  تت�صم  روؤية  منها  ليقدم  الرائعة  التفا�صيل  كل 

وفنانها  و�صاعرها  امل�صرية  والأ�صرة  احلارة  ابن  هو  بل  �صميم  وم�صري  بلد  ابن  املقابل  يف  وهو  فذة.  عذب،وعبقرية 

الت�صكيلي الذي ل ميلك ري�صة اأو لوحة لكنه جنح يف اأن ير�صم بالكامريا لوحة فنية رائعة على ال�صا�صة فتنت القلوب 

و�صحرت العقول .

فنان قدير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

*ممدوح الليثي : ا�شم �شُيخلد يف ت�ريخ ال�شينم� العربية

عالقتي و�صعيد مرزوق تعود اإىل فرتة ال�صتينيات،وقت اأن كان يخرج اأفالمًا ت�صجيلية يف التليفزيون،وظهرت عبقريته 

يف فيلم ق�صري بعنوان »طبول«،وجمموعة الأفالم الق�صرية التي اأثبت وجوده فيها،واإذا كانت الظروف قد حالت بينه 

املوهبة  اأنه ح�صل على موؤهل عال يف  �صيف،اإل  اأبو  ال�صيخ و�صالح  واحل�صول على موؤهل عال،كما هو احلال مع كمال 

اأنه يتمتع بكفاءة نادرة وقدرة فائقة على الإبداع،وقد توطدت معرفتي به بعد فيلم  التي كان ميتلكها،وبرهن على 

فائقة،وتقدير  بالغة،و�صاعرية  برقة  ح�صا�س  اجتماعي   مو�صوع  مع  التعامل  على  بقدرته  حاًل«،لعجابي  »اأريد 

اأن  الأمور،بعد  �صغائر  حول  نختلف  والفنان،ومل  والإن�صان  ال�صديق  عرفت  »املذنبون«  يف  معًا  تعاونا  للم�صئولية،وملا 

اتفقنا على حريته املطلقة يف اختيار الروؤية التي يريد من حيث »التكنيك«. وكانت النتيجة اأن ح�صل فيلم »املذنبون« 
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رقيب،ورئي�صتهم،�صحية   14 راح  الفنية،واإن  فروعه  من  فرع  كل  يف  جوائز  على  جميعًا  جائزة،وح�صلنا   14 على 

فيلم  يف  قا�صيتني؛اأولهما  بتجربتني  مر  العزيز،الذي  والفنان  وال�صديق  بالأخ  ب�صداقتي  احتفظت  »املذنبون«،لكنني 

»ق�صاقي�س الع�صاق«،الذي مل يالق اأي جناح ُيذكر ثم جتربته ال�صعبة مع حمنة املر�س،الذي اأدعو اهلل اأن يجتازها 

لغالبية  اإن مل يكن  العربية  ال�صينما  �صُيخلد يف تاريخ  على خري؛فهو،ول �صك يف هذا،ميلك طاقة هائلة،وا�صم عظيم 

اأفالمه فعلى الأقل بفيلميه »اأريد حاًل« و«املذنبون« .

كاتب �صيناريو ومنتج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حم�شن علم الدين : مل يوؤمن ب�شع�ر »اأن� ومن بعدي الطوف�ن«

بال�صكر  الفر�صة لأتوجه  اأنتهز  لذا  �صعيد مرزوق يف فيلم »اخلوف«،وتولدت بيننا �صداقة عمر.  بالعمل مع    �صرفت 

للزمالء واجلهات التي وقفت معه يف حمنته،واأخ�س بالذكر د.حممد �صابر عرب وزير الثقافة الأ�صبق؛فقد كان �صعيد 

مرزوق اأمنوذج »ال�صهل املمتنع«،ول اأبالغ عندما اأقول اإنه »�صبق ع�صره«،واإنه فنان مبعنى الكلمة برهن على عبقريته 

وح�صا�صيته الفائقة يف تكوين »الكادر«،واختيار زوايا الكامريا،وتوظيف الإ�صاءة،والفهم ال�صحيح لدور املو�صيقى،وهي 

املوهبة التي جتلت ب�صكل كبري يف فيلم »اخلوف«،الذي �صور بالأبي�س والأ�صود،وتاأكدت بقوة يف اأفالمه التالية،التي 

�صكلت معلمًا مهمًا وعالمة بارزة وم�صيئة يف ال�صينما امل�صرية.

الأوقات،واأ�صعبها،وعلى  اأحلك  فاأ�صهد،للتاريخ،اأنه مل يتخل عن هدوئه يف  �صعيد مرزوق بو�صفي منتجًا  اأحتدث عن    

غري عادة املخرجني كان �صديد التفهم لظروف املنتج،وكانت ح�صا�صيته املرهفة �صببًا يف األ يكون اأنانيًا،واأل يتعنت اأو 

يبالغ يف مطالبه الفنية من املنتج؛فهو مل يوؤمن يومًا ب�صعار »اأنا ومن بعدي الطوفان«،وو�صع ال�صالح العام قبل م�صلحته 

الإن�صاء،هي الآن عمارة �صهرية يف  ال�صخ�صية؛بدليل ترحيبه بت�صوير غالبية م�صاهد فيلم »اخلوف« يف بناية حتت 

نعرفهم،اأن  الذين  املخرجني  من  ي�صتطيع،كغريه  كان  الذي  الوقت  املهمة،يف  �صعوبة  من  الرغم  اجليزة،على  حمافظة 

يطلب الت�صوير يف ديكور ! 

منتج �صينمائي
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لو �سرقنا الأحالم .. ما�سرقتنا الأحالم !

خريي �سلبي

بي�صاوي الوجه وال�صوالف فرن�صاوية  له عينان حمجبتان كاأمنا تطالن عليك خل�صة من فتحة ما يف احلرملك .. فرط 

اأدب ل ن�صونة فيه ول طراوة .. ابت�صامته كخفقة القلب املتع�صب امل�صتاق اأبدًا لل�صرور . مالمح تدعوك لقامة الود 

فاأن اأقمته عربت اإليك روح األيفة حتاول اإيهامك باأنها اأقل منك .. فرط توا�صع ل تدين فيه ول رخ�س .اأما اإن طالت 

بك ع�صرته فاإنك �صوف تظل تكت�صف دائمًا اأنه يحتفظ باأ�صرار غام�صة ترفعه اإىل مرتبة اأكرب. املالمح الداعية اإىل 

اإقامة الود اأ�صلها وليد معاناة �صديدة ومبكرة،ولذا فهي جتاوزت منذ ال�صغر مرحلة اأن تكون ودودة فح�صب اإىل مرحلة 

اأعلى واأن�صج ل تقيم بينها وبينك اأي حواجز اأو حتفظات كاأمنا ت�صجعك على اأن تتطفل عليها،واأن تبث لها �صكواك،رمبا 

لأنها ت�صبح دائمًا يف تفايف ذلك احلديث الذي ت�صفه باأنه ذا �صجون.

  ماكنت اأتوقع اأبدًا اأن ينتقل �صعيد مرزوق بني ع�صية و�صحاها من �صفوف احلاملني بفر�صة لئقة اإىل كوكب املتميزين 

اأنه  �صربا  �صارع  يف  عامًا  ع�صر  خم�صة  منذ  نت�صكع  ونحن  مرزوق  �صعيد  يل  قال  لو  بالدنا.  يف  ال�صينما  خمرجي  من 

من  اأكرث  يكن  مل  اأنه  ال�صاهقة،ذلك  الأمنية  هذه  عليه  واأنكرت  ا�صتهجان  يف  اإليه  لنظرت  �صينمائيًا  خمرجًا  �صي�صبح 

�صاب كادح ل يدعي الثقافة ول يحمل يف يده كتابًا اأو جملة ول يعني باملطروح من ق�صايا املثقفني والفنانني وما اإىل 

ذلك،دون الع�صرين من عمره كان،ميتليء جوفه الدايفء  ي�صحك كثريًا لكنك حت�س اأنه ي�صتكرثه على نف�صه في�صادره 

با�صتمرار،كاأنه يوؤجل الفرح بكل درجاته اإىل حني ينتهي من م�صئولية كبرية ملقاة على عاتقه،حتى ق�ص�صه التي كان 

يعر�صها علي يف ا�صتحياء �صديد،كانت جمرد اأفكار حت�س باأنها ثمينة ولكن قيمتها احلقيقية غري وا�صحة لأنها غري 

املطلع  ليحار  ال�صينمائية،حتى  الأدبية واملتتابعات  ال�صطحات  الالزمة،كانت مزيجًا من  الق�ص�صية  ال�صياغة  م�صاغة 

عليها هل هو بازاء نظرة اأدبية اأم روؤية �صينمائية،هي الأخرى كانت اأفكار موؤجلة. تعليمه اأي�صًا ا�صطر اإىل تاأجيله 

فخرج من ال�صنة الأوىل من كلية احلقوق ليبحث عن عمل تقتات منه الأ�صرة التي �صربت اأكرب مقلب يف حياتها. من 

الأر�س من  ان�صحبت  اأبناء  واأربعة  اأم  انداحت يف حارة من حواري �صربا �صيفة على اجلدة..  الهرم هبطت،ثم  �صارع 

حتتهم فجاأة،حني مر�س الأ�صتاذ »مرزوق« ناظر املدر�صة البتدائية ورقد يف فرا�صه الوترية  يف »فيلته« الأنيقة امل�صورة 

بحديقة مزهرة يف �صارع الهرم.. فاأوقفت احلكومة مرتبه نظرًا لنقطاعه عن العمل،كل هذا والأمر عادي ويحدث 

قابلت  الزراعية،والتي  الأرا�صي  مالك  من  نف�صها  تعترب  كانت  التي  الأ�صرة  اأن  العادي  غري  العائالت،ولكن  اأح�صن  يف 

خرب اإيقاف املرتب بقليل من ال�صخرية على اأ�صا�س اأنها ت�صتطيع بيع جزء من الأر�س لت�صديد نفقات العالج والعي�س يف 

رغد،هذه الأ�صرة امل�صكينة حني �صرعت تبيع فوجئت باأنها ل متلك �صيئًا على الإطالق،حتى ال�صرت مل تعد متلكه،ولعله 

من اأ�صد الأمور طرافة اأن ذلك الأب ـ �صاحمه اهلل ـ مل يكن قد اأبلغهم اأنه يف �صابق الأيام جعل من بيع الأر�س ت�صليته 

الوحيدة ! ال�صبي الذي كان ي�صطجع يف ال�صرفة ُمطاًل على الأ�صجار والأطيار،وينام يف �صرير وحده،اأ�صبح ينح�صر بني 

اأخوته واأمه وجدته يف �صرير واحد،ويلتزم جانب الهدوء قدوة لأخوته،ومثل الكبار يقتطع من ك�صرة خبزه ملن ل 

يزال يطلب املزيد،اأ�صبح مطلوبًا منه اإح�صار النقود،كل ذلك مل يوؤثر يف نف�صه بقدر ما اأثر فيه ذلك احلرمان العظيم 

ل�صتديو  جماورة  »الفيال«  تكون  اأن  اجلرية  حما�صن  الهرم،فمن  �صارع  يف  وال�صبي  الطفل  يعي�صه  كان  �صاحر  عامل  من 

م�صر،ومعظم اجلريان لهم �صالت قائمة على الدوام بهذا الأ�صتديو،بوظائف خمتلفة،ازيك ياعم فالن.. اأهاًل يا ولد 

كيف حال اأبيك ؟ .. ويكون هذا جواز املرور اإىل قلب الأ�صتديو،يف ال�صتديو �صتة األف عم فالن �صوف ي�صاألون �صعيد 

عن �صحة اأبيه وعن الأحوال،و�صوف ُي�صدع رءو�صهم بع�صرات الأ�صئلة التي ل تنتهي عن هذه الآلة وعن هذه الأبنية 

امل�صاهدة،لن  اإىل  فين�صرف  اأحيانًا  الرءو�س  به  ت�صيق   .. وعن  وعن  مكانها،وعن  غريها  ليحل  اأيام  بعد  لتهدم  املُقامة 

يزجره اأحد على الإطالق،حلظة الهناء اأن يناديه املمثل بطل الفيلم ويدرد�س معه.يف �صن الثانية ع�صرة من عمره كان 

يحفظ كل دقائق الأ�صتديو اأكرث من فاأر جا�س خاللها حياته كلها. حتى تلك اللحظة مل يخطر بباله اأن يكون واحدًا 

يكن  الهزل،مل  كمنتهى  يظهرون  جدهم  فرط  اجلد،ومن  كمنتهى  يظهرون  هزلهم  فرط  من  الذين  املجانني  هوؤلء  من 

من طموحاته اأن ي�صبح �صاحرًا مثلهم. اإىل اأن حدث ذلك امل�صهد اجلميل الذي مل ير اأجمل منه يف حياته: كانت ثمة 

قبيلة من ممثلي الفرجنة قد ن�صبت عواملها على اأر�س ال�صتديو فبهره ذلك الن�صباط املعجز،وقيل له اإنهم ي�صورون 

فيلمَا ا�صمه »الو�صايا الع�صر«.. اأهاًل و�صهاًل ،كان ذلك ل ي�صتهويه،امنا الذي ا�صتهواه حقًا،وبال منازع،هو ذلك الرجل 

النفعال  ينبت  منه  هكذا،فبا�صارة  بالفعل  الأمور،وهو  مقاليد  بيده  وكاأن  حوله  الإ�صعاع  فيتناثر  مي�صي  املهيب،الذي 

الرقة  الكثري،منتهى  الكالم  اإىل  ي�صطر  حني  له  �صيء،ويا  كل  يتوقف  الوجوه،وبامياءة  على  واألوانه  اأ�صكاله  خمتلفًا 

الباترة،الأ�صف على الوجوه لأنهم ا�صطروه اإىل ت�صييع وقته  الثمني،فلما �صاأل عنهـ  وكان قد راأى العديد من املخرجني 

وليكن  الرجل  ذلك  ُي�صبح  اأن  فوره  من  ال�صبي  قرر  وهكذا  ميل«..  دي  �صي�صيل  برهبة:«اإنه  اأذنه  يف  ه�صوا  ـ  امل�صريني 

ا�صمه: �صعيد مرزوووووق!

جملة »الإذاعة والتليفزيون« يف 16  مار�س 1987
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»زوجتي والكلب« .. الطريق اإىل �سينما م�سرية جديدة

�سمري فريد

اأنتجته موؤ�ص�صة ال�صينما واأخرجه �صعيد مرزوق،خطوة على الطريق اإىل �صينما    يعترب فيلم »زوجتي والكلب«،الذي 

م�صرية جديدة. اإنه الفيلم امل�صري الثاين بعد »املومياء« »اإخراج �صادي عبدال�صالم« الذي ينتمي اإىل �صينما املوؤلف 

فنان ال�صينما الذي يعرب عن روؤيته للعامل باأ�صلوب �صينمائي خا�س. وهذا النوع من املخرجني هم الذين ي�صنعون ال�صينما 

اإىل وجودها يف م�صر منذ �صنوات.  ا الذين ي�صنعون ال�صينما اجلديدة التي نتطلع  اأي�صً اجلديدة يف العامل كله. وهم 

ويتناول �صعيد مرزوق يف »زوجتي والكلب« – وهو اأول اأفالمه الروائية – مو�صوع املا�صي امللوث الذي يثقل على الرجل 

طوال حياته. ويجعله ي�صك يف كل الن�صاء مبا فيهم زوجته رغم اأنها بريئة من كل �صك. وقد عرب عن هذا املو�صوع من 

خالل العالقة بني مر�صي العامل يف الفنارات وبني نور ال�صاب املراهق الذي يعمل معه. لقد تزوج مر�صي حديًثا. ولكنه 

ا�صطر اإىل ترك زوجته ال�صابة اجلميلة وال�صفر اإىل اجلزيرة التي يعمل بها. وهناك تتداعى ذكريات الزفاف و�صهر 

الع�صل. ويف اإحدى الليايل يطلب نور من مر�صي اأن يحكي له عن مغامراته الن�صائية يف �صبابه. وهنا تبداأ الأزمة. فقد 

كانت ملر�صي عالقات اآثمة مع بع�س زوجات اأ�صدقائه مما جعل نور يكره كل الن�صاء وميزق ال�صور العارية التي يعلقها 

ا.وبا�صتمرار احلوار حول الزوجات اخلائنات  على جدران غرفته ومما جعل �صورة �صديقة مر�صي تهتز يف نف�صه اأي�صً

ي�صك مر�صي يف زوجته ويت�صلل نور اإىل حجرة مر�صي ويتاأمل �صورة زوجته وملا يفاجئه مر�صي ي�صعها يف جيبه ويت�صنع 

اأنه ميزق ورقة من نتيجة احلائط. ويف م�صهد من اأح�صن م�صاهد الفيلم يكلف مر�صي �صديقة ال�صاب الذي ي�صتعد للقيام 

باإجازته بتو�صيل خطاب اإىل زوجته. وبعد تردد طويل يكلفه مبراقبتها من بعيد. وما اأن يكت�صف مر�صي �صياع ال�صورة 

حتى يت�صور اأن نور �صوف يخونه مع زوجته. ورغم اأننا ُن�صاهد زوجة مر�صي وهي تقطع الطريق على الأفكار التي راودت 

نور اإل اأن مر�صي يعي�س يف جحيم من ال�صك. بل ويقرر اأن يقتل نور فور عودته من رحلته. ول يرى مر�صي يف �صلوك نور 

معه �صلوك اخلائن الذي ت�صوره فيطمئن اإىل حد كبري. ولكن من اأين له اليقني الذي لنا – نحن املتفرجني – باأن زوجته 

ل تخونه. ذلك املعنى الذي عرب عنه الفنان مب�صهد مونتاج طويل تتابع فيه لقطات خمتلفة من كل اأحداث الفيلم ثم 

نرى البطل يف النهاية وهو يقف وحيًدا على ال�صاطئ يف منظر عام، ويف مقدمة املنظر مياه البحر الغام�صة. 

  واأ�صلوب �صعيد مرزوق منذ اأول اأفالمه الق�صرية يعتمد على املونتاج اعتماًدا اأ�صا�صًيا اأي على ا�صتخدام قابلية �صريط 

الفيلم للتقطيع ا�صتخداًما فنًيا. وقد جنح يف ا�صتخدام املونتاج يف »زوجتي والكلب« ليعرب عن العامل الداخلي لبطله 

ا�صتخدام  يف  يوفق  مل  ولكنه  واخليال.  احلقيقة  وبني  القريب،  املا�صي  اأم  البعيد  املا�صي  �صواء  واملا�صي  احلا�صر  بني 

م�صهد املونتاج للتعبري عن الكبت اجلن�صي الذي يعاين منه نور. اإذ جاء هذا امل�صهد الذي ينتهي ب�صقوط ال�صرير اأقرب 

اإىل الكاريكاتري. واإىل جانب املونتاج اعتمد �صعيد مرزوق على املنظر الكبري وهو اأكرث اأحجام املناظر مالئمة للتعبري 

عن خبايا النف�س التي يحللها الفيلم، كما اعتمد على حركة الكامريا الدائرية ليعرب عن القلق احلاد وال�صك القاتل 

يف م�صهدين من اأهم م�صاهد الفيلم اأولهما امل�صهد الذي يكلف فيه مر�صي �صديقه باأن يراقب زوجته. وثانيهما امل�صهد 

الذي يت�صور فيه مر�صي اأن زوجته تخونه مع نور حيث دارت الكامريا حوله عدة مرات بينما كان هو يدور حول نف�صه 

وا�صًعا يديه على عينيه عك�س دورة الكامريا، مع القطع امل�صتمر اإىل لقطات متعددة نرى فيها زوجته مع نور يف حجرة 

النوم، ثم فوق الفرا�س ميار�صان اجلن�س. اأما عن الإ�صاءة فهذا الفيلم هو اأحد اأعظم الأفالم امل�صرية امل�صورة بالأبي�س 

والأ�صود. لقد ا�صتطاع فيه مدير الت�صوير الفنان عبد العزيز فهمي اأن ي�صل اإىل م�صتوى يثبت للمقارنة مع اأعلى م�صتوى 

للت�صوير يف العامل منذ الفتتاحية التي تعترب ق�صيدة �صيمفونية بالظل والنور عن احلب، اإىل م�صهد اخليانة يف خيال 

درامًيا  عن�صًرا  دائًما  الإ�صاءة  كانت  حيث  حوله  تدور  والكامريا  نف�صه  حول  يدور  ومر�صي  ال�صك  م�صهد  اإىل  مر�صي 

موظًفا، ولي�صت جمرد زخرفة جميلة. ول تقل براعة �صعيد مرزوق يف ا�صتخدام الإ�صاءة عن براعته يف ا�صتخدام 

ا يف مو�صعها. ومن مناذج ال�صتخدام  �صريط ال�صوت فاحلوار يف مو�صعه، واملو�صيقى يف مو�صعها، وحلظات ال�صمت اأي�صً

اكت�صاف  �صبقت  الذي  املكان  واقع  امل�صتمدة من  للعا�صفة  ال�صوتية  املوؤثرات  الفيلم  التي قدمها يف هذا  لل�صوت  الفني 

مر�صي �صياع �صورة زوجته. وقد وفق مهند�س ال�صوت الفنان ن�صري عبد النور يف عمله، ولكنه رغم خربته الطويلة مل 

يالحظ املبالغة ال�صديدة يف �صوت زوجة مر�صي وهي مت�صغ اللبان يف امل�صهد الذي قيل فيه اإنها تخونه. كما مل يالحظ 

والثاين  الفنار  اأعلى  واأحدهما  نور  فيها مر�صي مع  التي يتحدث  امل�صاهد  ال�صخ�صيات وخا�صة يف  امل�صافات بني  اأحياًنا 

على الأر�س. كذلك وفق املو�صيقار الفنان اإبراهيم حجاج يف تاأليف املو�صيقى. ففي م�صاهد ذكريات مر�صي مع زوجته 

اإليها اأبدع تنويعات على حلن »زروين يف ال�صنة مرة«. ويف امل�صاهد التي تعرب عن احلياة الرتيبة يف  وم�صاهد احلنني 

اجلزيرة اقت�صر على ا�صتخدام اآلة واحدة دون نغم تقريًبا. ويف م�صهد ال�صك و�صل اإىل الذروة، بحيث عربت املو�صيقى 

عن اأزمة البطل جنًبا اإىل جنب مع الظل والنور وحركة الكامريا. ومت�صي اأحداث »زوجتي والكلب« يف اإيقاع منتظم 

ل ي�صوبه اإل بع�س التكرار يف الن�صف الأول. ويعترب اجلزء الذي يبداأ مب�صهد اخليانة وينتهي ب�صقوط مر�صي على 

فرا�صة بعد اأن يدخل �صراًعا عنيًفا مع الكلب الذي يحر�س الفنار، والذي ي�صبح يف نظرة جت�صيًدا ل�صخ�صية نور، من 
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اأبرع اأجزاء الفيلم من حيث الإيقاع فهو يبداأ بطيًئا وي�صل اإىل ذروة عالية، ثم ينتهي فجاأة يف قلب الأزمة. وعلى نف�س 

امل�صتوى العاملي من الإجادة الذي و�صل اإليه عبد العزيز فهمي كان حممود مر�صي يف دور مر�صي و�صعاد ح�صني يف دور 

زوجته ونور ال�صريف يف دور نور. وكذلك وفق ح�صن ح�صني، وعبد املنعم اأبو الفتوح يف دوريهما كعاملني يف الفنار. واإن 

كان على الثاين التخل�س من طريقة الإلقاء امل�صرحية الكال�صيكية يف غري مو�صعها. 

ال�صاب ممدوح هالل الذي فقدناه  امل�صور  اأن نذكر دور  اأن نتحدث عن »زوجتي والكلب« دون  ن�صتطيع  اأخرًيا فنحن ل 

والذي كان من خرية خريجي معهد ال�صينما،وكذلك املونتري الفنان العظيم عطية عبده الذي توفى قبل اأن ينتهي العمل 

يف الفيلم وكالهما كان من جمموعة �صعيد مرزوق الفنية يف كل اأفالمه الق�صرية، ويف اأول اأفالمه الروائية الطويلة. 
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اأريد حاًل« .. والبداية اجلديدة !

�سامي ال�سالموين

  يك�صف فيلم »اأريد حاًل«جانبا خميفا من جوانب التخلف الجتماعي يف حياتنا .. ففي الوقت الذي تتعلم فيه املراأة 

امل�صرية وتعمل وتتحدث كثريا عن حقوقها .. تفقد جمرد حقها يف احلب والرف�س .. اأن حتب هذا فتعي�س معه مبلء 

اإرادتها .. اأو اأن ترف�صه فتملك حقها يف اخلال�س واحلياة من جديد .. وقد كنت اأت�صور اأن هذا هو اب�صط حقوق املراأة 

ا�صتحالة احلياة معه  اأن تختلف مع زوجها وتكت�صف  املراأة ميكن  اأن  الفيلم  اكت�صفت يف هذا  واأكرثها بداهة ولكنني 

..فيظل القانون يكبلها ع�صرين عامًا كاملة يف �صجن ما ي�صمى »بيت الزوجية«،بكل المتهان املمكن لكرامتها وعواطفها 

واآدميتها نف�صها. 

  واعرتف باأنني اأ�صبت برعب �صديد بعد م�صاهدتي لهذا الفيلم لأول مرة .. فلم اأكن اأت�صور اأن امل�صاألة ميكن اأن تكون 

اأن  والواقعي  ال�صيناريو اجليد  بناء  اأقنعني متامًا من خالل  الفيلم  اأن  املاأ�صاة  ..ولكن  اإىل هذا احلد  كابو�صًا حقيقيًا 

هذا كله قانوين مائة يف املائة.. وتبقى قيمة الفيلم البعيدة يف اأنه ل يحكي جمرد ق�صية »اأحوال �صخ�صية« خا�صة 

ال�صخ�صية ببناء املجتمع ككل .. بحيث ت�صبح  القوانني  اأو غريها .. واإمنا يك�صف عن ارتباط هذه  بال�صيدة »درية« 

النتيجة التي يطرحها الفيلم هي اأن تغيري هذه القوانني ال�صخ�صية  اأو العائلية لي�صت �صوى تغيري للمجتمع كله وتطوير 

له واإطالق حلريات وطاقات ن�صائه ورجاله جميعًا.

  واأذكى ما يف الفيلم هو اختيار منوذج بطلته »درية«  �صحفية من الطبقة الراقية.. فهذه هي املاأ�صاة احلقيقية .. 

فحتى هذه الطبقة الراقية التي ت�صنع القوانني لالآخرين يبلغ من ع�صف هذه القوانني وجمودها اأنها تفرت�س حتى 

�صانعيها اإىل درجة المتهان .. اإن درية ال�صحفية القادرة ب�صهولة على مقابلة وزير العدل تت�صلل اإليه كالل�صة هربًا 

من مالحقة البولي�س الذي يطلبها لبيت الطاعة الذي ينتظرها فيه زوجها الدبلوما�صي لتعي�س كاجلارية .. وهذا يف 

ت�صوري ما يك�صب الفيلم بعده النقدي املرير .. ولو اأنه اختار بطلته امراأة عادية من قاع املجتمع لفقد كثريًا من قيمته 

.. لأنه لن يكون غريبًا اأن تتعر�س امراأة فقرية لهذا المتهان وهي التي تتعر�س يوميًا لكل اأ�صكال القهر الأخرى .. ومع 

ذلك فاإن اأف�صل ما يف �صيناريو �صعيد مرزوق اأنه ربط ق�صية املراأة الر�صتقراطية بن�صاء قاع املجتمع يف ردهات املحاكم 

التي ت�صبح م�صايد لآدمية النا�س .. بحيث ينهار اجلالل الطبقي لالر�صتقراطية �صانعة القوانني وجتد نف�صها يف نف�س 

القف�س مع �صحاياها ..اإن اجلديد يف هذا الفيلم هو ق�صة ح�صن �صاه التي ا�صتطاعت بح�صها كامراأة وبروؤيتها النقدية 

ال�صديدة املرارة اأن تقتحم مو�صوعًا �صائكًا كهذا كان اجلميع يخ�صون جمرد القرتاب منه .. ثم اأن تقدمه اأي�صًا بهذه 

اجلراأة واملو�صوعية التي ت�صع اأيدينا على خلل خطري يف بناء املجتمع .ورغم اأن العيب الرئي�صي يف اأفالم �صعيد مروق 

ال�صابقة كان دائمًا هو ال�صيناريو الذي يف�صد كثريًا من قيمته هو كمخرج متمكن .. اإل اأن عثوره يف »اأريد حاًل« على 

الأ�صلي  اخلط  بني  والرتابط  التدفق  و�صديد  البناء  وحمكم  اأي�صًا  جيدًا  �صيناريو  ُيقدم  اأن  من  مكنه  اجليد  املو�صوع 

واخلطوط الفرعية التي اأجاد اختيارها من قاع املجتمع حيث ميكن اأن متوت املطلقة العجوز قبل اأن تاأخذ حقوقها .. 

وحيث لبد اأن تنتهي املطلقة الفقرية اإىل الدعارة .. وُي�صيف حوار �صعد الدين وهبة للفيلم كثريًا من معانيه النقدية 

الالذعة واملوظفة بذكاء واقت�صاد. وبينما توؤكد فاتن حمامة اأن املمثلة العظيمة ميكن اأن حتمل فيلمًا على كتفيها .. 

وتتاألق اأمينة رزق يف دقائق قليلة اإىل حد ُمعجز تبقى الأدوار الأخرى باهتة اأو ت�صل اإىل حد الكارثة.

  اأما �صعيد مرزوق املخرج فهو ُيقدم هنا اأف�صل اأفالمه على الإطالق .. لأنه اأخريًا يعرف كيف يوظف قدراته الكبرية يف 

خدمة الواقع .. با�صتثناء تاأثري واحد بقي فيه من »ليلو�س« .. حينما ا�صتخدم العد�صة الوا�صعة يف لقطة ممر املحكمة 

تنبعج فيها ال�صورة كما حدث يف »احلياة احلب .. املوت« .. لكن مرحبًا بهذه البداية اجلديدة ل�صعيد مرزوق !!

جملة الإذاعة والتليفزيون يف 26 ابريل 1975
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»اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه« .. نك�سف حقيقته وندافع عن حقه

�سمري فريد           

  الدميقراطية هي: اأن يعرب كل فرد عن راأيه ال�صيا�صي بحرية ودون اأن يتعر�س لأي نوع من اأنواع القهر، واأن يعرب كل 

تيار �صيا�صي يف املجتمع عن وجوده مبختلف اأ�صكال التعبري من اإن�صاء حزب اإىل اإ�صدار �صحيفة. ويف م�صر اليوم تيار 

�صيا�صي هو حتالف الوفد والإخوان �صد ثورة يوليو يعرب عن وجوده من خالل حزب الوفد اجلديد وجريدة الوفد 

الأ�صبوعية وبقدر اختاليف الكامل مع هذا التيار بقدر اإمياين بحقه يف الوجود ويف التعبري عن وجوده اإمياًنا بقدرة 

ال�صعب على الختيار والتفرقة بني التيار ال�صيا�صي الذي يعمل لبناء امل�صتقبل، والتيار ال�صيا�صي الذي يعمل من اأجل 

ت�صفية احل�صابات مع املا�صي. وميكن اعتبار فيلم »ليلة القب�س على فاطمة« اإخراج هرني بركات، بداية تعبري ذلك 

اإخراج �صعيد  اإنقاذه«  »اإنقاذ ما ميكن  التيار ال�صيا�صي الرجعي اليميني عن وجوده يف ال�صينما، كما ميكن اعتبار فيلم 

مرزوق، ذروة التعبري عن هذا التيار. ومن املوؤكد بداية اأن وجود اأفالم تعرب عن التيارات ال�صيا�صية يف املجتمع امل�صري 

ال�صينما يف م�صر، وميثل خطوة كبرية  املجتمع، ويعني تقدم  ال�صينما مع  اإيجابي يف حد ذاته لأنه يعني تفاعل  اأمر 

للخروج من دائرة احلواديت ال�صخيفة لالأفالم التجارية ال�صتهالكية. وتفقد الأفالم ال�صيا�صية اليمينية الرجعية 

ا من دورها عندما ينكر اأ�صحابها حمتواها يف اأحاديثهم اإزاء اأي هجوم يتعر�صون له، وهو ما حدث مع فاتن حمامة  بع�صً

ب�صرية توجد يف  اإنه يعرب عن مناذج  القب�س على فاطمة« وقال  »ليلة  فيلمهما  اأنكرا م�صمون  وهرني بركات عندما 

ا املتوقع اأن يحدث مع �صعيد مرزوق يف اأحاديثه عن فيلمه الذي بداأ الهجوم ال�صيا�صي عليه  كل مكان وزمان، وهو اأي�صً

بالفعل. ولكن الفيلم يظل هو الفيلم، وبغ�س النظر عن اأحاديث اأ�صحابه. واإذا كانوا ل يدرون ماذا يفعلون فامل�صيبة 

اأعظم لأن الدميقراطية ل تكون اإل برجال ون�صاء ميلكون من ال�صجاعة القدر الكايف للتعبري احلر. 

  بطل فيلم �صعيد مرزوق ابن با�صا غادر م�صر يف عهد الثورة، وعاد اإليها يف عهد الثورة امل�صادة لي�صرتد ق�صر اأبيه بعد 

رفع احلرا�صة. ويدافع ابن البا�صا عن البا�صوات يف م�صهد طويل مهاجًما الفكر ال�صائد عن البا�صوات يف م�صر، ويدعي 

اأن البا�صوات كانوا يعلقون �صورة عرابي يف ق�صورهم. وي�صف ابن البا�صا ال�صباط الأحرار باأنهم »�صوبر با�صوات« وذكر 

يف احلوار �صراحة كما قال الدكتور ح�صني موؤن�س يف جملة اأكتوبر: »ويف مقابل ابن البا�صا هناك ابن الثورة كما يقال 

»اأمل« التي حتب  ا« وهو ن�صاب وقواد حمرتف يقوم باإف�صاد ابن البا�صا. وبني هذا وذاك هناك الفتاة  اأي�صً يف احلوار 

ابن البا�صا ولكنها ل تتفق معه، والتي يحاول ابن الثورة اغت�صابها وينقذها ال�صعب يف النهاية عندما يقتحم الق�صر 

ال�صعب يف  النهاية، ويقودون  اأمل يف  املرت�صني واملنحلني. والذين يبادرون لإنقاذ  واأعوانه من  الثورة  ابن  ويطهره من 

الهجوم على ق�صر الف�صاد جماعة من امل�صلني يخرجون من جامع كبري بعد �صالة الفجر وهم يرتدون املالب�س البي�صاء. 

ثم تاأتي بعد ذلك قوات ال�صرطة وتقب�س على الل�صو�س وكل الأفاقني. اأما و�صيلة التنبيه اإىل حماولة اغت�صاب الفتاة 

اإىل ال�صالة، ون�صيه عندما غادر الق�صر،  فهي امليكروفون الذي كان ي�صتخدمه رجل متدين يف بدروم الق�صر للدعوة 

ا. واإذا مل  وكان هذا امليكروفون طوال الفيلم م�صدر اإزعاج للفا�صدين، وتوؤكد النهاية اأنه اأدى اإىل القب�س عليهم اأي�صً

يكن هذا الفيلم تعبرًيا عن حتالف الوفد والإخوان �صد ثورة يوليو فماذا يكون اإذا. اأن فيلم »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه« هو 

ا �صبًحا هزياًل لفيلم  التعبري الكامل عن »دعوة الأ�صباح« وقد كان من الطبيعي اأن ياأتي الفيلم على ال�صعيد الفني اأي�صً

اإىل  ليعود  ال�صنوات  الإخراج طوال هذه  بعده عن  والذي توقف   ،1976 �صعيد مرزوق عام  اأخرجه  الذي  »املذنبون« 

تقدميه مرة اأخرى. ويف مواجهة هذا الفيلم على كل من يوؤمن بثورة يوليو اأن يك�صف حقيقته بقدر ما يدافع عن حقه 

يف اأن يعر�س ويرتك احلكم عليه لل�صعب الذي اآمن بالثورة وعرف دائًما كيف يدافع عنها من واقع اإجنازات الثورة يف 

حياته اليومية، ولي�س مع واقع ال�صعارات اأو اخلطب.

جريدة »اجلمهورية« يف 23 يوليو 1985

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»اأي اأي« مذاق م�سري .. وُبهار �سرقي

د.رفيق ال�سبان

  منذ اللحظة الأوىل .. والكامريا ت�صتعر�س اأج�صاد امل�صتحمات يف حمام �صعبي �صغري .. ت�صري .. بينهن مرتنحة ن�صوانة 

.. تتوقف عند التفا�صيل ال�صغرية .. وتوحي باللون والإيقاع واحلركة عن اجلو الذي يريد املخرج اأن يو�صله اإلينا .. 

منذ بداية هذه ال�صور .. ميتلكنا اأح�صا�س حقيقي باأننا اأمام خمرج يعرف ماذا يريد اأن يقول .. وكيف يقوله . وتتواىل 

امل�صاهد بعد ذلك اأخاذة م�صيطرة .. لتقدم لنا هذه ال�صخ�صية الت�صيكوفية التي تتاأرجح بني اأعماق الرتاجيديا وقمة 

الكوميديا .. �صخ�صية رجل عا�س فقره حتى القاع .. ومل يبق له اإل حلم واحد هو اأن ميوت بكرامة .. يف جنازة مهيبة 
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ي�صيعه فيها رجال عظام وُتعزف فيها املو�صيقى. اإنه يروي هذا احللم .. ويكرره لبنته ال�صغرية زينب التي و�صع فيها 

ثقته واأمله .. والتي تبادله بدورها هذا احلب .. وت�صعى كاحلمامة الطليقة اإىل حتقيق كافة رغباته. وي�صاب العجوز 

باأزمة مفاجئة يعتقد اجلميع فيها اأنه فقد الرجل وها تنفجر كل موهبة �صعيد مرزوق الإخراجية واجلمالية ليقدم لنا 

يف اإيقاع متقطع الأنفا�س م�صهد موت رجل يف حي �صعبي .. �صرخات الن�صاء .. الأحجار القدمية وامل�صربيات .. والأرواح 

املهدمة .. امراأة حتمل طفلها .. توزيعات هارمونية للن�صاء يف ال�صواد.. �صرخات يختلط فيها الأنني بنوع من احتفالية 

احلزن اخلا�صة بنا. م�صاهد مُت�صكك من اأح�صائك .. ُت�صعرك كم ميكن ل�صينمانا اأن تكون رائعة .. مُت�صك بخيوط الواقع 

وحُتيله الأ�صابع الواعية الفاهمة اإىل �صورة غنائية �صفافة تفطر حزنًا واإيقاعًا وحياة . احلزن يف فيلم �صعيد مرزوق 

حزن يريد اأن يعرب عن نف�صه بطريقة ماأ�صاوية .. حزن اأبي�س اإذا �صئنا اأن ن�صتعمل ا�صطالحًا خمتلفًا عن الكوميديا 

ال�صوداء التي اعتدنا اأن ُنطلقها يف مثل هذه املنا�صبات .. حزن �صريح .. مرح .. مليء بالنفعال .. بالنب�س .. بال�صهقات 

.. بالبت�صامات املكتومة .. حزن يقرتب من ال�صراخ ومي�س قاع ال�صحكة يف قلوبنا .. اإذ كما يقول ت�صيخوف اأي�صًا هذا 

الطبيب الذي عرف اأكرث من غريه كيف ُي�صرح القلب الب�صري .. هناك دائمًا خيط رفيع يف�صل بني احلزن والفرح .. 

اأحيانًا يتوه منا فن�صبح عاجزين عن معرفة لأي جانب نختار .. ن�صحك اأم نبكي !

ُتثري  برباعة  الهدف  هذا  لت�صيخوف،حُتقق  ق�صرية  ق�صة  عن  عثمان  ب�صيوين  اقتب�صها  اأي«،التي  »اأي  فيلم  وق�صة    

الإعجاب .. اإىل جانب الدقة وال�صدق يف منحها جوًا م�صريًا خال�صًا يكاد يف�صلها متامًا عن اأ�صلها الأجنبي. وتتواىل 

الأحداث التي يقودها املخرج مبهارة كاأنه ع�صكري حمنك يعرف متى يوجه �صرباته وكيف ُيحدد معاركه الفا�صلة .

ُي�صاعدها زوجها   .. الإ�صعاف احلكومية  �صيارة  اإىل  لتو�صله  اإياه من ذراعيها  اأبيها .. حاملة  ُت�صارع زينب حمت�صنة    

اأبو �صريع )ويلعب دوره مبهارة توؤكد اأنه �صي�صبح من دون �صك جنم الكوميديا الأول يف م�صر قبل م�صي �صنة : اأ�صرف 

عبد الباقي( وهنا اأي�صًا ُيقدم �صعيد مرزوق من خالل اإيقاعه املده�س ومن خالل عدة م�صاهد ق�صرية كارثة الزحام 

والطب احلكومي يف م�صر .. ومن خالل ثالثة مواقف وعدة جمل يقول ما عجزت عنه اأقالم كثرية وحتقيقات طويلة.. 

اأبدًا من يدخله ( لتحقق له  اأبيها من م�صت�صفى الدولة هذا )الذي ل يخرج منه  وت�صطر البنة الوفية اإىل اإخراج 

حلمه القدمي باأن يتطيب يف واحدة من هذه امل�صت�صفيات ال�صخمة واملتخ�ص�صة .. وهنا بالذات اعتبارًا من هذه اللحظة 

تنقلب ري�صة �صعيد مرزوق لت�صبح مب�صعًا ُي�صرح وُي�صيل الدم ويتم كل ذلك من خالل �صحكة ل تنتهي .. �صحكة متتزج 

ال�صهرية  اأندر�صن  ليند�صاي  رائعة  ذهننا  اإىل  ُيعيد  اآ�صرة  بب�صاطة  انه   .. بالقهقهة  والأمل  بال�صجن  ال�صخرية  فيها 

»امل�صت�صفى الربيطاين« مبذاق م�صري وببهار �صرقي حقيقي. الأطباء الذين حتولوا اإىل م�صا�صي دماء .. املمر�صات 

الالتي ل يختلفن عن الغانيات كي ي�صتطعن اقتنا�س اأكرب مبلغ ممكن من املري�س .. العمليات التي ل لزوم لها .. وكل 

اأنواع ال�صتغالل الآدمي . ومبوت بطلنا العجوز باأزمة قلبية اثر قراءته فاتورة احل�صاب تقرر البنة اأن تدفنه كما 

كان يحلم لكن الطبيب اجل�صع يرف�س ت�صليم اجلثة اإل بعد دفع الفاتورة القاتلة . وكيف ميكن لفتاة فقرية مثلها اأن 

تدفعها وهي التي باعت كل ما متلك لكي تدفع لأبيها ثمن دخوله امل�صت�صفى ؟

تزداد حدة الفقر.. ويزداد الأمل املختلط بال�صحك الفاجع .. ول يتوقف �صيء اأمام خيال املخرج اجلامح الذي يوظفه 

با�صتمرار من خالل �صورة مده�صة وح�صن اختيار للموقع واإح�صا�س حقيقي بالإيقاع واأداء موظف ب�صكل قل اأن نراه يف 

فيلم اآخر.وي�صل اإىل امل�صت�صفى مري�س اآخر عظيم الأهمية  قد يكون وزيرًا وقد يكون اأكرث من ذلك لتتغري الأمور .. 

وتتغري املعاملة .. ويظهر للم�صت�صفى اأطباء بوجه اآخر خمتلف لكن املري�س اجلديد ميوت وحُتفظ جثته يف الثالجة 

وعندما حتاول البنت الوفية �صرقة جثة والدها )بعد اأن اأعيتها احليل ل�صتالمه بالطرق القانونية ( بوا�صطة حمرتيف 

زينب  م�صاومة  يف  اجل�صع  الطبيب  ويبداأ   .. الطب  لطلبة  بخ�س  بثمن  لتباع  الزعيم  جثة  وُت�صرق  اخلطاأ  يقع  اإجرام 

ل�صتبدال جثة الزعيم بجثة اأبيها التي مل ُتدفن،ويتحقق حلم الكهل  الفقري يف جنازة ي�صري فيها زعماء الدول ورئي�س 

اجلمهورية،وتقودها فرقة مو�صيقية،وتو�صع جثته فوق عربة مدفع .. وتت�صاعد ال�صحكة هذه املرة .. �صادقة من 

القلب ..كاجلدول الرقراق.

  »اأي اأي« فيلم م�صري ُمده�س �صنعه فنان موهوب .. وتوافرت له كل مقومات النجاح .. اأداء رائع من ليلى علوي التي 

مل اأرها مليئة باحليوية واملوهبة والإقناع كما راأيتها يف هذا الفيلم،وكذلك كافة طاقم التمثيل الذي عمل معها : كمال 

ال�صناوي وحممد عو�س واأمل اإبراهيم واأ�صرف عبد الباقي و.. وكم اأمتنى اأن اأذكر ا�صم كل من �صاهم بهذا الفيلم يف كل 

جمال من جمالته لأنهم اأعادوا لنا الثقة ب�صينمانا وفنانينا .. وقدرتنا على اأن ن�صحك من عيوبنا .. وهذه اأول مرحلة 

ح�صارية لتخطي هذه العيوب !

 ن�صرة »نادي ال�صينما بالقاهرة« يف 28 �صبتمرب 1992
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»اأيام الرعب« .. واخلوف 

ح�سن حداد

  »اأيام الرعب«فيلم للمخرج �صعيد مرزوق .. هذا الفنان الكبري الذي قدم يف بداية م�صواره ال�صينمائي عددًا من الأفالم 

اجليدة ،اأهمها فيلمه الأول )زوجتي والكلب( . اأما )اأيام الرعب( فهو فيلم مقتب�س عن ق�صة ق�صرية للروائي جمال 

الغيطاين . وهي ق�صة تتحدث عن الثاأر ، اإل اأن كاتب ال�صيناريو ـ ي�صري اجلندي ـ واملخرج اأ�صافا بعدًا جديدًا عندما 

جعال للخوف اأبعادًا ميتافيزيقية عميقة عمق التاريخ امل�صري .. فاخلوف من املا�صي واملجهول اإمنا له جذوره التاريخية 

القدمية .

  يف الفيلم نحن اأمام �صخ�صية »حمرو�س« )حممود يا�صني( ، اإبن ال�صعيد النازح هربًا اإىل القاهرة منذ ع�صرين عامًا ، 

خوفًا من الثاأر الذي �صيكون هو �صحيته يف النهاية . اأما الآن فهو يعمل يف املتحف امل�صري ، ويعي�س حياته الطبيعية ، 

نا�صيًا اأو متنا�صيًا كل ما يتعلق بق�صية الثاأر القدمية . وعندما يبداأ التخطيط حلياة زوجية �صعيدة مع من يحبها ، ي�صله 

خرب خروج »عوي�صة« ـ غ�صان مطر ـ من ال�صجن ويعرف عن عزمه الأخذ بالثاأر منه . هنا يبداأ »حمرو�س« با�صتعادة 

تلك ال�صور الب�صعة التي اأحتفظ بها يف ذاكرته كل هذه ال�صنني عن »عوي�صة« وهو يقطع راأ�س اأحد الأطفال ويلقي بها 

من اأعلى . وبالرغم من اأحاديث »حمرو�س« عن اخلوف وموقفه الإيجابي الالمبايل جتاه اخلوف ، والذي يتج�صد يف 

حثه ل »درديري«  ـ اأحمد بدير ـ على مواجهة خوفه والنت�صار عليه ، اإل اأن خرب خروج »عوي�صة« من ال�صجن يهزه 

من الأعماق،ويجعله فري�صة نف�س الإح�صا�س باخلوف . وبالتايل يتحول ـ وب�صكل مفاجئ ـ من اإن�صان طبيعي اإىل اإن�صان 

ونراه يرتك وظيفته ويرتك   . التنامي مع كل حلظة ويف كل خطوة  املذعور؛حيث تبداأ خماوفه يف  اأ�صبه باحليوان 

العامل اأجمع من حوله ويعتزل احلياة هربًا من م�صريه املحتوم . مما يعني باأن »حمرو�س« مل يتخل�س متامًا من اخلوف 

القدمي ، واإمنا ظل هذا اخلوف كامنًا يف داخله كل هذه ال�صنني . اإىل اأن يدرك يف النهاية باأن احلل هو مواجهته لهذا 

اخلوف وحماولة التغلب عليه حتى ولو كان يف ذلك نهايته،فينطلق وهو يف حالة ه�صتريية ملالقاة غرميه،حيث تكون 

النهاية م�صرع الثنني .

  ينبغي الإ�صارة اأوًل ، باأن اخلوف هو املو�صوع الأهم الذي حظي باهتمام املخرج �صعيد مرزوق،فمنذ بداية م�صواره مع 

الإخراج،كانت فكرة اخلوف ت�صيطر على غالبية اأعماله الفنية،وكانت ق�صيته الرئي�صية يف ال�صينما؛فقد كان للخوف 

�صكل اجتماعي ونف�صي اآخر جت�صد يف ذلك القلق وال�صك الذي بدا يف فيلمه الأول )زوجتي والكلب ـ 1971( .. كما اأن 

اخلوف جاء ب�صكل اأعمق و�صريح يف فيلمه الثاين )اخلوف ـ 1972( . ويدور حمور فيلمه التليفزيوين الق�صري )اأغنية 

املوت( حول فكرة اخلوف بل والثاأر اأي�صًا .اأما يف فيلمه )اأيام الرعب( ، فقد تناول فكرة اخلوف ب�صكل اأكرث تركيزًا ، 

حيث تناول الرعب الذي ينتاب الإن�صان يف خوفه من املجهول الذي يطارده ، ويتفرع منه اإىل عدة اأ�صياء اأخرى ، اأهمها 

اأنه يت�صاعد حتى ي�صل اإىل ما يخيف الإن�صان ويقلقه يف حياته وم�صتقبله . لقد تطور اخلوف يف هذا الفيلم اإىل خوف 

�صامل .. خوف من اأي �صيء .. من كل �صيء .. من خارج اأو من داخل الإن�صان ... ومن الوا�صح باأن الفكرة التي تناولها 

�صعيد مرزوق يف فيلمه هذا ، هي فكرة جيدة ، اإل اأنها جاءت ب�صيناريو تقليدي يف معظمه . هذا اإ�صافة اإىل احتوائه 

على ثغرات فنية ، اأهمها ذلك التغيري املفاجئ الذي حدث لل�صخ�صية املحورية .. من الثقة التامة بالنف�س واجلراأة 

الزائدة يف مناق�صة اأ�صباب اخلوف ، اإىل النقي�س متامًا . فقد كان من الطبيعي باأن تعالج ال�صخ�صية يف البداية ب�صكل 

درامي يوحي باأنها تعي�س حالة من القلق اأو �صيء اأقرب اإىل اخلوف . خ�صو�صًا واأن التحول املفاجئ جاء مبا�صرًا . كما 

اأن النهاية املبا�صرة للفيلم واملبالغ فيها اإىل حد كبري،جاءت لتن�صف الكثري من الأفكار اجليدة التي �صعى الفيلم اإىل 

اإي�صالها للمتفرج،كما ل نن�صى الإ�صارة اإىل اأن املخرج جنح يف اختياره ملكان الت�صوير ، حيث تدور الأحداث يف القاهرة 

القدمية )حي احل�صني / خان اخلليلي( . وهو اختيار اأ�صفى بعدًا تاريخيًا ونف�صيًا موحيًا خدم الفيلم ومو�صوعه كثريًا ، 

حتى اأن املخرج عندما خرج بالكامريا من تلك الأحياء القدمية ، اأنتقل بها اإىل املتحف امل�صري متنقاًل بني اآثار الفراعنة 

واملماليك ، حيث اأعترب هذه الآثار هي امل�صئولة عن زرع بواعث اخلوف يف اأعماق ال�صعب امل�صري .. ... ق�صدت بقدم 

املكان هو قدم اخلوف امل�صيطر علينا .. اأما الناحية احل�صارية فقد كانت موجودة يف ال�صخ�صيات .. يف الأفكار واملالب�س 

وال�صلوك .. اأما املكان فوظيفته اإ�صفاء ذلك العمق التاريخي على فكرة اخلوف ... وهنا لبد من التطرق اإىل العن�صر 

الأهم يف هذا الفيلم ، األ وهو الت�صوير ، حيث كانت كامريا مدير الت�صوير املتميز طارق التلم�صاين هي البطل احلقيقي 

يف الفيلم . فقد لعبت الكامريا دورًا حا�صمًا يف تعميق الأحداث دراميًا ، وجت�صيد كافة امل�صاعر والأحا�صي�س املالزمة 

للخوف ، والذي جت�صد يف م�صاهد كثرية ، اأهمها ذلك امل�صهد الفتتاحي يف ال�صعيد ، حيث كانت اللقطات وزوايا الت�صوير 

)املومياء(  الأ�صطورة  الفيلم  من  مب�صاهد  ذكرتنا   ، للكادر  اإبداعية  جمالية  تكوينات  �صملت  فائقة  بعناية  مدرو�صة 

للعبقري �صادي عبد ال�صالم . كما اأنها )الكامريا( كانت يف حركة دائمة ، من�صابة بتلقائية و�صال�صة من خالل حركات 

بانورامية �صريعة و�صاريوهات جميلة وممتازة . وبذلك ا�صتحق الفيلم جائزة الت�صوير يف مهرجان عنابة باجلزائر .                    

                                   ناقد بحرينى - ُن�صر املقال يف جملة »هنا البحرين«بتاريخ 8 اأغ�صط�س 1990
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الف�صل اخلام�س

فيلموجرافي�
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فيلموجرافيا اأعماله الق�سرية :

1965                        Fill in   )فرحة             )فقرة تكميلية

اأن�شودة ال�شالم  )ت�شجيلي/10 دق�ئق(                        1966  

�صيناريو واإخراج

ت�صوير : ممدوح هالل

مو�صيقى : ريا�س ال�صنباطي

مونتاج : عطية عبده

اإنتاج : التليفزيون العربي 

)جت�صيد لأغنية ت�صدو كلماتها باحلب وال�صالم الذي يخل�س العامل من اأهوال احلرب ومات�صيعه من دمار( وح�صل على 

جائزة اأح�صن عمل تليفزيوين عام 1966

     

اأعداء احلرية )ت�شجيلي / 10 دق�ئق(                           1967

�صيناريو واإخراج

ت�صوير : عادل اأنور

مونتاج : عطية عبده

اإنتاج : التليفزيون العربي 

يف  ال�صهيونية  وم�صاندة  فييتنام  على  الوح�صي  بالعدوان  واملرتبطة  اأمريكا  يف  ال�صائدة  العن�صرية  للتفرقة  اإدانة   (

اغت�صابها لالأر�س الفل�صطينية وحتويل �صعبها اإىل لجئني (

ح�صل على اجلائزة الثانية مبهرجان ليبزج لالأفالم الت�صجيلية والق�صرية العا�صر منا�صفة مع الفيلم اليوغ�صالفى 

»اأبناء اجلحيم«

طبول )روائي ق�شري / 30 دقيقة (                                     1969    

�صيناريو واإخراج 

ت�صوير : ممدوح هالل

مو�صيقى : �صليمان جميل    

مونتاج : عطية عبده

اإنتاج : التليفزيون العربي 

)ت�صوير ملعامل القاهرة وفقرات من املنوعات ال�صتعرا�صية من خالل راق�س فرقة فنون �صعبية يف رحلته من بيته حتى 

و�صوله اإىل مبنى التليفزيون  لال�صرتاك يف اإحدى الفقرات الراق�صة التي تعرب عن ال�صراع بني قوى اخلري وال�صر(

ح�صل على اجلائزة الثانية لالأفالم الروائية الق�صرية يف املهرجان الأول لل�صينمائيني ال�صبان الذي اأقيم يف ال�صكندرية 

)16 ـ 22 اأغ�صط�س 1969( 

دموع ال�شالم )ت�شجيلي / 10 دق�ئق(                               1970

�صيناريو واإخراج

مو�صيقى  : اأندرية رايدر

مونتاج : �صريف فيظي

اإنتاج : التليفزيون العربي / 

)ا�صتعرا�س حلياة عبد النا�صر ولجنازاته يف �صريط من الذكريات التي ُت�صاحب موكب جنازته حتى مثواه الأخري(

             

الطريق اإىل الن�رص )ت�شجيلي / 10 دق�ئق(                        1972

اإخراج

�صيناريو : كمال املالخ

ت�صوير : عبد العزيز فهمي 

مونتاج : ح�صن حممد حلمي
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اإنتاج : التليفزيون العربي 

)معاي�صة جلندي على خط النار يرى على ال�صفة الأخرى من القناة راية ا�صرائيل وينب�س قلبه بالح�صا�س باأهمية 

الدفاع عن مكا�صب 20 عامًا هي عمره،وعمر ثورته التي قامت من اأجل توفري حياة اأف�صل (

الكرنك: هم�شة الزمن يف املدينة ذات امل�ئة ب�ب

 )ت�شجيلي/10 دق�ئق(                1972  

اإخراج

�صيناريو : كمال املالخ

ت�صوير : عبد العزيز فهمي

مونتاج : كمال اأبو العال

اإنتاج : وزارة ال�صياحة 

)ا�صتعرا�س لعظمة الآثار الفرعونية يف املدينة ذات املائة باب )الأق�صر( والتي تبلغ القمة يف معبد الكرنك الذي 

يتاألق عرب م�صروع ال�صوت وال�صوء(

اأغنية املوت )روائي ق�شري / 40 دقيقة(                                                      1973

�صيناريو واإخراج

ق�صة : توفيق احلكيم

حوار : عبد الرحمن الأبنودي

ت�صوير : عبد العزيز فهمي

مو�صيقى : ح�صن ن�صاأت

مونتاج : كمال اأبو العال

اإنتاج : التليفزيون العربي 

متثيل : فاتن حمامة وعبد العزيز خميون 

) اأرملة ُقتل زوجها فاأم�صت 17 عامًا حتلم بعودة ابنها الطالب يف الأزهر لياأخذ ثاأر اأبيه (

فيلموجرافيا اأفالمه الروائية الطويلة :

1( زوجتي والكلب      )1971(

اإنتاج : عبد العزيز فهمي

فكرة و�صيناريو وحوار : �صعيد مرزوق

مهند�س الديكور : عبد املنعم �صكري

مونتاج : عطية عبده وح�صني عفيفي

كبري مهند�صي ال�صوت : ن�صري عبد النور

املو�صيقى الت�صويرية : ابراهيم حجاج

مدير الت�صوير : عبد العزيز فهمي

متثيل : �صعاد ح�صني،حممود مر�صي،نور ال�صريف،عبد املنعم اأبو الفتوح،ح�صن ح�صني زيزي م�صطفى،وحيد �صيف،عبد 

املنعم ب�صيوين،�صفيق حممود ال�صيد واأبو الفتوح عمارة.

2( اخلوف )1972(

اإنتاج : رم�صي�س جنيب

ق�صة و�صيناريو وحوار : �صعيد مرزوق

ا�صرتك يف ال�صيناريو واحلوار : م�صطفى كامل

مهند�س الديكور : ماهر عبد النور

الإعداد املو�صيقى : طارق �صرارة

مونتاج : حميي عبد اجلواد

مدير الت�صوير : عبد احلليم ن�صر
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متثيل: �صعاد ح�صني، نور ال�صريف،اأحمد اأباظة، زيزي م�صطفى،ح�صن ح�صني، فيفي عبده،عادل ن�صيف، اأ�صامة عبا�س 

وايجاروف

3( اأريد حاًل )1975(

 اإنتاج : اأفالم �صالح ذو الفقار

ق�صة  : ح�صن �صاه

�صيناريو : �صعيد مرزوق

حوار : �صعد الدين وهبة

مدير الت�صوير : م�صطفى اإمام

مهند�س الديكور : ماهر عبد النور 

مهند�س ال�صوت : اأندريا زنديل�س

مونتاج : �صعيد ال�صيخ

املو�صيقى الت�صويرية : جمال �صالمة 

مدير الت�صوير : م�صطفى اإمام

متثيل : فاتن حمامة، ر�صدي اأباظة، ليلى طاهر، كمال يا�صني، حممد ال�صبع، اأحمد توفيق،  رجاء ح�صني، �صهري �صامي 

،فتحية �صاهني مع نادية اأر�صالن، على ال�صريف،عبد العليم خطاب،ح�صني قنديل، �صوقي بركة، نعيمة ال�صغري، ليلى 

اأمينة رزق والوجوه اجلديدة : �صريف لطفي،مروان حماد وه�صام  الكبرية  فهمي، كوثر �صفيق، �صويف تكال والفنانة 

�صليم

4( املذنبون )1976(

اإنتاج : اأفالم ايهاب الليثي

ق�صة  : جنيب حمفوظ

�صيناريو وحوار : ممدوح الليثي

مهند�س ال�صوت : اأندريا زنديل�س

املو�صيقى الت�صويرية : جمال �صالمة 

مهند�س الديكور : ماهر عبد النور 

مونتاج : �صعيد ال�صيخ

مدير الت�صوير : م�صطفى اإمام

متثيل : �صهري رمزي،ح�صني فهمي، �صالح ذو الفقار، عادل اأدهم، يو�صف �صعبان، عماد حمدي، توفيق الدقن، اإبراهيم خان، 

نبيل بدر، وحيد �صيف،اأ�صامة عبا�س، اأحمد نبيل، ليلى فهمي مع الفنانة زبيدة ثروت والنجم الكبري كمال ال�صناوي،عمر 

حماد  الغني،مروان  عبد  �صعيد  اجلديدة:  والوجوه  الرازق  عبد  قنديل،اإبراهيم  ع�صر،حياة  الوارث  احلريري،عبد 

ووحيد د�صوقي.و�صيوف الفيلم : �صمري �صربي،�صمري غامن وعبد املنعم اإبراهيم.

5( حك�ية وراء كل ب�ب )1977(

اإنتاج : فاتن حمامة

اإعداد : كمال يا�صني ويو�صف فرن�صي�س

�صيناريو : �صعيد مرزوق

مو�صيقى : حممد عبد الوهاب

توزيع : جمال �صالمة

مناظر : ماهر عبد النور

مهند�س ال�صوت : اأندريا زنديل�س  

مونتاج : �صعيد ال�صيخ
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مدير الت�صوير : وحيد فريد

مدة العر�س : كل ق�صة 30 دقيقة

�صيف على الع�صاء

ق�صة : كاتيا ثابت

متثيل : فاتن حمامة،جميل راتب،ناديه عز الدين ذو الفقار،نعيمه ال�صغري،حممد ال�صبع وليلى فهمي

موقف جمنون

عن م�صرحية لباربيه وجريدي

متثيل : فاتن حمامة ،اأحمد رمزي،فاروق جنيب واأحمد نبيل

النائبة املحرتمة 

ق�صة : الكاتب توفيق احلكيم

متثيل : فاتن حمامة،اأحمد مظهر،نظيم �صعراوي،والطفلني : كرمي واأحمد 

اأريد اأن اأقتل 

ق�صة : توفيق احلكيم

متثيل : فاتن حمامة،اأبو بكر عزت،�صفية العمري،جمال ا�صماعيل

6( اإنق�ذ م� ميكن اإنق�ذه )1985(

اإنتاج : �صيد طنطاوي

الق�صة ال�صينمائية وال�صيناريو واحلوار : �صعيد مرزوق 

عن ق�صة : ابراهيم اجلرواين

مهند�س الديكور : ماهر عبد النور 

مونتاج : فكري ر�صتم

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

العزيز،جناح  عبد  م�صطفى،دلل  غامن،ح�صن  فهمي،�صمري  اأمني،ح�صني  كامل،مريفت  يا�صني،مديحة  حممود   : متثيل 

املوجي،نعيمة ال�صغري،عزيزة حلمي،ح�صني ال�صربيني،نظيم �صعراوي،فاروق فلوك�س،اأ�صامة عبا�س،اأحمد راتب،اأحمد 

نبيل مع الفنان القدير توفيق الدقن

7( اأي�م الرعب )1988(

اإنتاج : ال�صركة العاملية للتليفزيون وال�صينما )ح�صني القال(

ق�صة  : جمال الغيطاين

�صيناريو وحوار : ي�صري اجلندي

 مونتاج : عادل منري

مدير الت�صوير : طارق التلم�صاين

ال�صغري،  العال،نعيمة  الفقار،زهرة  ذو  مطر،�صالح  غ�صان  مع  بدير  اأمني،هيامت،اأحمد  يا�صني،مريفت  حممود   : متثيل 

حممود فرج،ح�صن ح�صني،اأحمد نبيل،حتية حافظ،حممد ال�صرقاوي والطفل عمرو حممد علي

8( املغت�شبون )1989(

اإنتاج : اأفالم يحيى �صنب

الروؤية ال�صينمائية وال�صيناريو واحلوار : �صعيد مرزوق 

ا�صرتك يف ال�صيناريو : في�صل ندا

مو�صيقى ت�صويرية : حممد ال�صيخ

 مونتاج : �صالح ب�صيوين

مدير الت�صوير : طارق التلم�صاين

حمدي،ح�صن  فريد،وحيد  العدل،حممد  الديب،ح�صن  الوزير،ح�صن  كامل،حمدي  علوي،حممد  ليلى   : متثيل 

وابراهيم  برهام  اأمني،عادل  يو�صف،نهري  املنعم،فيفي  عبد  �صعد،عثمان  خمتار،ناجي  �صربي،اأحمد  ح�صني،�صريف 

ال�صرقاوي
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9( الدكتوره من�ل ترق�ض)1991(

اإنتاج : العدل فيلم

ق�صة  : حممد بديع �صربيه

�صيناريو وحوار : �صريف املنباوي

كلمات الأغاين : �صوقي �صقر

اأحلان : ح�صن اإ�س اإ�س

مو�صيقى : جمال �صالمة

 مونتاج : �صالح ب�صيوين

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

متثيل : كمال ال�صناوي،فاروق الفي�صاوي،ماجدة نور الدين،جنوى فوؤاد،�صالح ذو الفقار مع ناجي �صعد،مها عزت، عثمان 

عبد املنعم،راوية اأباظة واملطربة يا�صمينا والراق�صة منى خالد

10( اآي.. اآي )1992(

اإنتاج : الأهرام لل�صينما والفيديو  )اإبراهيم �صوقي(

فكرة : حمدي ح�صن

ق�صة  و�صيناريو وحوار : ب�صيوين عثمان

مو�صيقى ت�صويرية : جمال �صالمة

 مونتاج : عنايات ال�صاي�س

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

الكيالين  ابراهيم،عائ�صة  �صعد،اأمل  الباقي،ناجي  عبد  ال�صناوي،اأ�صرف  عو�س،كمال  علوي،حممد  ليلى   : متثيل 

ويا�صمني

11( هدى ومع�ىل الوزير )1995(

اإنتاج : رم�صي�س فيلم

الق�صة ال�صينمائية وال�صيناريو واحلوار : �صعيد مرزوق

عن ق�صة :  نبيل خالد 

مو�صيقى ت�صويرية : جمال �صالمة

مونتاج : عادل منري

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

�صعراوي،عادل  را�صد،نظيم  الدين،تهاين  ويل  هنيدي،عالء  بدير،حممد  �صعبان،اأحمد  عبيد،يو�صف  نبيلة   : بطولة 

ومنى  يو�صف  ال�صاوي،حممد  القلعاوي،حممد  خليل،حممود  اأحمد  حمدي،  جنيب،وداد  خليل،فاروق  ها�صم،فوؤاد 

دروي�س

12( املراأة وال�ش�طور )1997(

اإنتاج : حممد ح�صيب حممد

ق�صة و�صيناريو وحوار : �صعيد مرزوق

مو�صيقى : راجح داوود

 مونتاج : �صعيد ال�صيخ

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

متثيل : نبيلة عبيد،اأبو بكر عزت،ماجد امل�صرى،عبد املنعم مدبوىل،دنيا،اأنعام �صالو�صة،ناجي �صعد،زوزو نبيل،اإح�صان 

القلعاوي،فاروق فلوك�س،اأحمد عقل،�صياء املريغني،�صيد حامت،ح�صن الديب،اأحمد �صامي عبد اهلل وميمي �صامل

13( جنون احلي�ة )1999(

اإنتاج : ال�صركة امل�صرية ملدينة الإنتاج الإعالمي )من اإنتاج فال�س وان(

ق�صة  : ا�صماعيل ويل الدين

�صيناريو وحوار : م�صطفى حمرم
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مو�صيقى : �صامي ن�صري

 مونتاج : حميي عبد اجلواد و�صالح خليل

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

متثيل : اإلهام �صاهني،حممود قابيل،كرمي عبد العزيز،يا�صمني عبد العزيز،ليلى �صعري،منى دروي�س،غريب حممود،عادل 

برهان،حممد الأدنداين ومنري مكرم

14( ق�ش�قي�ض الع�ش�ق )2003(

اإنتاج : اأفالم جرج�س فوزي )هاين جرج�س(

ق�صة  و�صيناريو وحوار : وحيد حامد 

مو�صيقى  ت�صويرية : يحيى املوجي 

 مونتاج : �صالح خليل

مدير الت�صوير : حم�صن ن�صر

متثيل : نبيلة عبيد،ح�صني فهمي،يا�صر جالل،دنيا،وحيد �صيف،�صناء يون�س،ن�صوى م�صطفى،ناجي �صعد واأحمد عقل

93
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مع د.رفعت املحجوب  رئي�س جمل�س ال�صعب ال�صابق اأثناء دعوته مل�صاهدة »املذنبون«

يف مهرجان طهران مع فاتن حمامة وفيلم »اأريد حاًل«

حلظة ا�صرتخاء ا�صتغلها لت�صجيل 

مالحظاته على الفيلم
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املخرج �صعيد مرزوق يف حواره مع الناقد جمدي الطيب

 الأفي�س املقرتح لفيلم »القربان« الذي مل ير النوروراء كل عظيم زوجة ا�صمها رميوندا وابنة ا�صمها  جيهان
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مع �صميحة اأيوب ونادية لطفى اأثناء ت�صوير م�صل�صل »اأ�صعة ال�صم�س ال�صوداء« يف الفيوم

مع الكاتب وحيد حامد قبل �صنوات من احتدام اأزمة »ق�صاقي�س الع�صاق«

مع �صعاد ح�صني اأثناء ت�صوير »زوجتي والكلب«

مع فاتن حمامة واأحمد رمزي اأثناء ت�صوير »حكاية وراء كل باب« ومعهم فاروق جنيب واأحمد نبيل
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 اأو�صكار ال�صينما امل�صرية عن »املغت�صبون« من فاروق ح�صني وزير الثقافة ال�صابق 

وبجانبه �صعد الدين وهبة ود.عبد املنعم �صعد ومنيب �صافعي

مع حممود يا�صني اأثناء ت�صوير نهاية فيلم »اأيام الرعب«

يت�صلم جائزته من وزير الثقافة ال�صابق يو�صف ال�صباعي ويظهر يف ال�صورة �صعد الدين وهبة

طبق من الف�صة من وزير الثقافة ال�صابق عبد املنعم ال�صاوي
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يراجع ال�صيناريو مع نبيلة عبيد ويو�صف �صعبان اأثناء ت�صوير فيلم »هدى ومعايل الوزير«

 مع ليلى علوي اأثناء ت�صوير فيلم »املغت�صبون« يف قاعة املحكمةمع مريفت اأمني اأثناء ت�صوير فيلم اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه« يف مكتب عبد احلميد ح�صن حمافظ اجليزة ال�صابق 

مع حممد عو�س ومدير الت�صوير حم�صن ن�صر اأثناء ت�صوير فيلم »اأي اأي«



104105

 املنتج الرائد رم�صي�س جنيب ُيراجع ميزانية  فيلم »اخلوف« وفاتن حمامة يف زيارة تهنئة

 عندما ترك الكامريا لإلهام �صاهني اأثناء ت�صوير فيلم »جنون احلياة«
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يف ندوة فيلم »املذنبون« مع ح�صني فهمي وعادل اأدهم

 اأحب الكامريا فاأحبته

 ر�صدي اأباظة اأهدى �صورته مع ح�صني فهمي وحممود يا�صني اإىل احلبيب الغايل �صعيد مرزوق
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 الفيل�صوف يف حلظة

 تاأمل قبل الت�صوير

اأفي�س فيلم »اأريد حاًل« الذي تخيله وهو يف 

ال�صف الثاين الثانوي

 »املراأة وال�صاطور« يف كاريكاتور �صاخر



110111

 كل جنوم م�صر يف زنزانة »املذنبون«

 الكاريكاتور  �صارك بالحتفاء ب�صعيد مرزوق

له ن�صيب كبري من اأ�صمه
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 مع نبيلة عبيد يف تطوان املغربية

الأب بطر�س دانيال مدير املركز الكاثوليكي لل�صينما يهديه امليدالية التذكارية للمركز �صمم بنف�صه اأفي�س »املذنبون«



114115

 اأفي�س »اأيام الرعب« مل�صته وا�صحة على فيلم »اخلوف«



116117

اأفي�س »اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه«

اأثناء ت�صوير امل�صهد ال�صهري ل�صهري رمزي يف فيلم »املذنبون« 
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املوؤلف يف �سطور :

من مواليد 28 يونيو 1958 يف اأ�صوان

ح�صل على لي�صان�س كلية الأل�صن يف اللغة الأملانية عام 1982

دبلوم الدرا�صات العليا يف النقد الفني من اأكادميية الفنون عام 1987

ح�صل على جائزة اأف�صل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم »وداعًا يا بونابرت« 

عمل م�صاعد خمرج يف الفيلم الت�صجيلي »حارة جنيب حمفوظ« اإخراج �صميحة الغنيمي عام 1989

العربية مثل  والدوريات  واملجالت  ال�صحف  العديد من  ال�صينمائية يف  والدرا�صات  النقدية  املقالت  العديد من  كتب 

»�صوت  امل�صرية:  املطبوعات  اإىل  بالإ�صافة  الكويتية  و«اجلريدة«  ال�صعودية  اللبنانية،«املجلة«،«الرجل«  »فن«   :

العرب«،»املوقف العربي«،»الأهايل«،»الد�صتور«،»القاهرة«،»ال�صباح«،«روز اليو�صف«،»الكواكب«، »الفنون«،«الفن ال�صابع« 

و»املجلة« امل�صرية

رئي�س ق�صم الفن بجريدة »نه�صة م�صر« منذ عام 2004

ع�صو جمعية نقاد ال�صينما امل�صريني

ع�صو عامل بنقابة ال�صينمائيني )�صعبة النقد (

مدير املركز ال�صحفي ملهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي يف دورته الع�صرين عام 2004

مدير املركز ال�صحفي ملهرجان القاهرة ال�صينمائي يف الأعوام من 1999 حتى 2005

ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية امل�صرية لكتاب ونقاد ال�صينما يف الأعوام من 2002حتى عام 2012

اأمني عام اجلمعية امل�صرية لكتاب ونقاد ال�صينما �صابقًا

نائب رئي�س مهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي الدويل عام 2006

اأمني عام الدورة اخلام�صة والع�صرين ملهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي الدويل عام 2009

لل�صينما  القومي  للمهرجان  التا�صعة  الدورة  يف  الق�صرية   والروائية  الت�صجيلية  الأفالم  م�صابقة  حتكيم  جلنة  ع�صو 

امل�صرية )ابريل 2003(

ع�صو جلنة قراءة ال�صيناريو بجهاز ال�صينما مبدينة الإنتاج الإعالمي عام 2004

ع�صو جلنة حتكيم الدورة الثالثة والثالثني ملهرجان جمعية الفيلم ال�صنوي لل�صينما امل�صرية )مار�س 2007(

ع�صو جلنة حتكيم م�صابقة الأفالم الروائية الطويلة يف الدورة اخلام�صة ع�صر للمهرجان القومي لل�صينما امل�صرية 

)ابريل 2009(

ع�صو جلنة حتكيم الدورة ال�صاد�صة والثالثني ملهرجان جمعية الفيلم ال�صنوي لل�صينما امل�صرية )ابريل 2010(

ع�صو جلنة دعم الأفالم الت�صجيلية والق�صرية والتحريك بوزارة الثقافة عام 2012 

ع�صو جلنة حتكيم م�صابقة الأفالم امل�صرية الق�صرية يف الدورة الـ 28 ملهرجان الإ�صكندرية ال�صينمائي لدول البحر 

املتو�صط )�صبتمرب2012 (

ع�صو جلنة حتكيم الدورة ال 61 ملهرجان املركز الكاثوليكي امل�صري لل�صينما )مار�س 2013(

مدير املركز ال�صحفي ورئي�س حترير الن�صرة ال�صحفية يف الدورة الثانية ملهرجان الأق�صر لل�صينما الأفريقية ) مار�س  

  ) 2013
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