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مقدمة و�شكر

لعل اأدق و�صف ي�صف م�صرية املخرج الكبري حلمي حليم )6 مار�س 1916 - 19 نوفمرب 1971(، والذي نحتفل هذا العام 

مبئوية ميالده، كان ما قاله عنه تلميذه املخرج الدكتور �صمري �صيف، عندما �صّبه م�صرية حلمي حليم ال�صينمائية مب�صرية 

طه ح�صني الأدبية، فكالهما كان تاأثريه اأهم واأكرب من اإنتاجه. 

طه ح�صني كتب عددًا حمدودًا من الروايات الكال�صيكية التي يتفوق عليها كثري من جمايليه، لكنه كان الأ�صتاذ يف عامل 

الأدب، مبا فتحه من �صبل للفكر والثقافة وما قدمه من ُكّتاب ونقاد �صاروا فيما بعد اأ�صاتذة عامل الأدب. حلمي حليم 

كذلك مل ي�صنع اإل عددًا حمدودًا من الأفالم املمتازة، مع عدد اآخر من الأفالم التجارية اخلفيفة، وبع�صها لي�س على 

امل�صتوى املبهر الذي كان يقدمه زمالوؤه من اأبناء �صتوديو م�صر، مثل �صالح اأبو �صيف اأو كمال ال�صيخ اأو غريهما. لكنه يف 

اأ�صتاذًا لل�صيناريو يف معهد  املقابل كان الأكرث تاثريًا يف �صناعة ال�صينما امل�صرية. كان حلمي خمرجًا ومنتجًا وموؤلفًا، 

ال�صينما، وقبلها رئي�صًا لق�صم ال�صيناريو يف �صتوديو م�صر. كان امل�صت�صار الفني لفاتن حمامة التي كانت ترجع له للموافقة 

اأو رف�س اأي فيلم ُيطلب منها لعب بطولته، فاإن راأى اأنه خيار غري منا�صب تعتذر فاتن عن الفيلم فورًا.

ملبدعني  الأوىل  الفر�صة  املغامرين مبنح  ومن  الكامريا وخلفها،  اأمام  النجوم  مكت�صف  اأهم  اأحد  اأي�صًا  كان  حلمي حليم 

�صاروا لحقًا من كبار الفن امل�صري. حلمي كان اأول من راأى يف عبد احلليم حافظ جنمًا �صينمائيًا فاأبرم معه اأول عقد 

فيلم يوقعه العندليب الأ�صمر، وهو من اكت�صف اأحمد رمزي وناهد جرب والطفل اأحمد يحيى الذي �صي�صري م�صاعده ثم 

خمرجًا �صهريًا. هو اأول من قدم �صادي عبد ال�صالم و�صالح مرعي كمن�صقني للمناظر يف اأفالمه، واأول من منح نادية �صكري 

»غراميات  خمرجًا  الأول  فيلمه  ر�صوان  طلبة  مل�صاعده  فمّول  منتجًا  وغامر  فيلم،  يف  رئي�صية  مونترية  لتكون  الفر�صة 

امراأة«، ومن م�صاعديه خرج عدد من املخرجني الكبار اأمثال �صمري �صيف واأحمد يحيى واأنور ال�صناوي وح�صن اإبراهيم 

واأحمد ال�صبعاوي وبالطبع طلبة ر�صوان.

�صر  عن  ت�صاءلت  عندما  امل�صرية،  الأوبرا  دار  يف  �صهور  قبل  بيننا  جرى  حوار  خالل  ذكره  �صيف  �صمري  الدكتور  و�صف 

�صقوط حلمي حليم من ذاكرة اأدبيات ال�صينما امل�صرية رغم قيمة بع�س اأفالمه، فكان حتليله هو اأن تاأثريه ال�صينمائي 

كان اأهم من اإجنازه الفيلمي، فكان ردي اأن القطع بذلك ي�صتلزم اإعادة النظر يف اأفالمه وحتليلها بعيون اأحدث، فاأفالم 

حلمي حليم رغم �صهرة الكثري منها وعر�صها امل�صتمر يف الف�صائيات، تكاد تكون الكتابة النقدية انقطعت عنها بعد وفاة 

�صاحبها. الأمر الذي تاأكدت منه عندما حتم�س الدكتور �صمري �صيف وطلب مّني اإعداد كتاب ين�صره املهرجان القومي 

لل�صينما امل�صرية عن حلمي حليم، خا�صة بعدما تذكر اأن هذا العام هو مئويته، لأبداأ رحلة البحث عن م�صادر اأو مراجع 

فال اأجد اإل مواد اأقل مما ميكن ت�صوره.

حتليل ل�صيناريو الثالثة اأفالم التي كتبها له علي الزرقاين، يف كتاب د. ناجي فوزي عن »علي الزرقاين.. اإبحار يف اأوراق 

املرح«، ومقال واحد بالغ الق�صوة عن فيلم جيد هو »حكاية من بلدنا«، �صمن اأربعة اأجزاء ُت�صكل الأعمال الكاملة للناقد 

�صامي ال�صالموين، ومقال ذكريات كتبه الناقد كمال رمزي يف جريدة ال�صروق، عن حلمي حليم، وبع�س �صطور متناثرة 

على �صبكة الإنرتنت اكت�صفُت لحقًا اأن فيها الكثري من املعلومات اخلاطئة. هذا تقريبًا كل ما ُكتب على رجل كان ملء 

ال�صمع والب�صر بعد رحيله.
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ولأين اأوؤمن اأن الأفالم هي ما ُيخلد الفنان قبل اأي �صيء اآخر، ولأن التاأثري الإن�صاين ومنح الفر�س ي�صتفيد به املعا�صرون 

فح�صب، بينما تظل الأفالم باقية لت�صاهدها اأجيال تالية، ولأن الكثري مما ُكتب من نقد خالل اخلم�صينيات وال�صتينيات 

من القرن الع�صرين، عقدي ن�صاط حلمي حليم، يحتاج لإعادة نظر وتقييم، وتخلي�س من ال�صوائب الأيديولوجية التي 

وجهت بع�س الأقالم مع اأو �صد اأفالم وخمرجني؛ فاإن الحتفاء الأن�صب مبخرج مثل حلمي حليم كان من وجهة نظري 

هو اإعادة قراءة اأفالمه، م�صاهدتها وحتليلها بقدر من احلياد، دون حتفز م�صبق ُي�صّلم بانخفا�س قيمة اإجنازه، ول انبهار 

مبكر ي�صعى لتمجيد اأفالم قد ل ت�صتحق املجد.

اخرتُت اأن يقت�صر التحليل على الأربعة ع�صر فيلمًا التي قام حلمي حليم باإخراجها، دون النظر لإ�صهاماته يف تاأليف 

الق�صة ال�صينمائية والإنتاج للغري، باعتبار اأفالم الغري هي يف النهاية، ورغم م�صاهمة حليم فيها، تظل اأبناًء ملخرجيها 

ُتن�صب اإليهم وُتدر�س يف �صياقهم، اأما ما ميكن اأن ن�صتقرئ منه روؤية حلمي حليم واأ�صلوبه فهي الأفالم التي حتمل ا�صمه 

الترتات، فهذا من  ُيذكر ذلك عالنية على  لو مل  اأفكارها ون�صو�صها، حتى  لها م�صاهمة يف  بالقطع كان  والتي  خمرجًا، 

�صميم عمل املخرج ب�صكل عام، ل�صيما اإن كان اأ�صتاذًا لل�صيناريو مثل حلمي حليم.

يف نهاية املقدمة ل ي�صعني اإل اأن اأ�صكر عددًا ممن �صاهموا يف خروج هذا الكتاب يف �صورة مر�صية، يتقدمهم الدكتور 

�صمري �صيف؛ �صاحب الفكرة الذي حتم�س لها وو�صعها يف اإطار تنفيذي، والذي مل يبخل بال�صت�صارة لت�صحيح معلومة اأو 

ا�صتعادة ذكرى، وقّدم للموؤلف جمموعة مبهرة من ال�صورة النادرة حللمي حليم الذي ل تكاد جتد له �صورة جيدة على 

�صبكة الأنرتنت، جمموعًة اخرتنا منها لظروف امل�صاحة ال�صور الفوتوغرافية املوجودة يف امللحق بنهاية الكتاب، وظل 

الباقي منها كنزًا يعتّز املوؤلف بامتالكه لها.

اأ�صكر اأي�صًا ال�صديق الناقد والباحث الدكتور نادر رفاعي، اأحد اأوائل من �صجعوين على الهتمام بالكتابة عن فرتات 

ت�صبق اهتمامي الرئي�صي ب�صينما الثمانينيات، واأكرث �صخ�س تابع معي باهتمام مراحل اإنهاء هذا الكتاب، كما وّفر يل 

ن�صخة كتاب د. ناجي فوزي عن علي الزرقاين، الذي كان من املراجع النادرة التي ا�صتعنت بها خالل العمل. اأ�صكر كذلك 

ال�صديق الكبري الناقد ب�صار اإبراهيم على مراجعة ن�صخة الكتاب الأخرية يف زمن قيا�صي، واإبدائه مالحظات قيمة، يف 

ا�صتمرار لدعم وعطاء يقدمه بال حدود ملن يوؤمن مب�صروعهم ال�صينمائي اأو الثقايف.

وبالطبع اأ�صكر زوجتي ورفيقة الرحلة �صمر يا�صني التي مل تكتفي يف هذا الكتاب بدعمها املعنوي املعتاد، وحتمل �صاعات 

بع�س  واإجناز  الكتاب  مادة  جتميع  م�صتوى  على  حقيقي  عون  بتقدمي  قامت  بل  املقت�صبة،  والردود  وال�صرود  الرتكيز 

اأجزائه. فلعل جهود اجلميع وجهدي املتوا�صع يجعل من هذا الكتاب اإ�صافة للمكتبة ال�صينمائية العربية، التي تفتقر 

بالفعل لدرا�صات تتعلق ب�صناع الأفالم الأقل �صهرة من خمرجني اآخرين ُقتلوا بحثًا ونوق�صت اأعمالهم ع�صرات املرات.
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»أيامنا الحلوة«.. انطالقة أيقونية لفنان متعدد المواهب

ميكن النظر اإىل »اأيامنا احللوة«، اأول اأفالم حلمي حلمي خمرجًا، من عدة زوايا حتمل كل منها اإجنازًا ي�صهد للرجل بالنبوغ 

املبكر �صواء كمنتج اأو موؤلف للق�صة اأو خمرج، ب�صورة نادرًا ما حققها �صخ�س بهذا التكامل يف تاريخ ال�صينما امل�صرية. 

فالرتكيبة املعتادة اأن يكون املخرج موهوبًا وينتظر فر�صة اإنتاج لي�صنع فيلمه الأول من اإنتاج الغري، ثم قد ُيقدم اأو ل 

ُيقدم لحقًا على جتربة الإنتاج، اأو اأن يختار من يقرر خو�س جتربة الإنتاج ال�صينمائي ال�صتعانة مبخرج متمر�س ل�صمان 

جناح امل�صروع الأول، ودائمًا ما ُي�صمح بهام�س من التعرث يف التجربة الأوىل للمخرج اأو املنتج، لكن اأن يخو�س رجل جتربة 

الإخراج والإنتاج للمرة الأوىل، مت�صلحًا بخربته يف العمل مديرًا لالإنتاج، ورئي�صًا لق�صم ال�صيناريو يف »�صتوديو م�صر«، 

، وممار�صته للنقد ال�صينمائي، فتكون النتيجة هي عمل تاريخي يف 
1
املدر�صة التي قدمت لل�صينما امل�صرية كبار مبدعيها

جناحه وجماهرييته و�صموده مبرور الزمن مثل »اأيامنا احللوة«، فذلك اأمر ي�صتحق الإ�صادة والتحليل.

حلمي حليم منتجًا: اكت�شافات تبقى

اإذا كان هناك جنم اأيقوين يجمع بني الغناء والتمثيل يف تاريخ ال�صينما امل�صرية �صيكون بالتاأكيد عبد احلليم حافظ، 

لكن وقت �صناعة الفيلم مل يكن الأمر بهذا الو�صوح. عبد احلليم كان مغنيًا �صابًا ل يزال جنمه اآخذًا يف البزوغ، حتى اأن 

الواقعة ال�صهرية ل�صتقبال اجلمهور ال�صيئ له ومقابلة اأغنيته »�صافيني مرة« بال�صتهجان، كان مل مير عليها �صوى �صهور 

اإعالن اجلمهورية  1953 �صمن احتفال  اأعاد غناء »�صافيني مرة« يف يونيو  1952(. حليم  اأغ�صط�س  )حيث وقعت يف 

لتالقى جناحًا كبريًا، قبل اأن يكون جناحه ال�صخم الأول يف يوليو 1954 باأغنية »على قد ال�صوق« اأحلان كمال الطويل، 

وهي الفرتة التي قرر فيها حلمي حليم اأن يتعاقد معه ليظهر على �صا�صة ال�صينما للمرة الأوىل.

ما نقوله هو اإن جنومية عبد احلليم حافظ مل تكن هائلة مطلقة وقت تعاقد حلمي معه، كما �صارت لحقًا، والدليل 

الوا�صح هو قبوله اأن يكون �صمن بطولة ذكورية ثالثية يت�صدرها عمر ال�صريف، باعتبار الأ�صدقاء الثالثة يف الفيلم 

)عبد  علي  لي�صحى  ال�صريف(،  )عمر  اأحمد  حب  يف  هي  تقع  بينما  حمامة(،  )فاتن  هدى  الفتاة  قلب  على  يتناف�صون 

احلليم حافظ( ب�صعادته ويتزوج من قريبته الدميمة، كي ي�صاهم يف م�صاريف عالج هدى عندما متر�س. اأي اأن عبد 

الأوىل والأخرية، لأن جنوميته  للمرة  ال�صيناريو،  الـside kick مب�صطلحات  اأو  البطل  يلعب هنا دور �صديق  احلليم 

بعدها مل ت�صمح �صوى باأن يكون هو فتى ال�صا�صة الأول، وبطل ق�صة احلب الرئي�صية يف الفيلم.

حلمي حليم تنبه اإذن بعني اخلبري اإىل النجومية التي تولد وتتعاظم لهذا املغني ال�صاب، ف�صارع بالتعاقد معه للم�صاركة 

يف »اأيامنا احللوة«، لتكون هي املرة الأوىل التي يقف فيها عبد احلليم اأمام كامريا ال�صينما. لكن املخرج واملنتج اإبراهيم 

عمارة �صارع وتعاقد مع عبد احلليم ليلعب البطولة املطلقة الأوىل اأمام �صادية يف فيلم »حلن الوفاء«، وعّجل بعر�س 

فيلمه يف مار�س 1955 قبل اأ�صبوع واحد من عر�س »اأيامنا احللوة«، لي�صري »حلن الوفاء« طبقًا للوثائق ال�صينمائية التي 

تعتمد على تاريخ العر�س التجاري اأول فيلم للعندليب الأ�صمر، بينما يظل »اأيامنا احللوة« هو العمل الأ�صبق على م�صتوى 

الت�صوير، مبا يعك�س حنكة حلمي حليم الإنتاجية ونظرته الثاقبة يف اختيار البطل الثاين لفيلمه، يف الوقت الوحيد 

الذي كان من الوارد فيه اأن يلعب عبد احلليم دورًا ثانيًا.

اجلديد،  بالوجه  احللوة«  »اأيامنا  ترتات  ت�صفه  الذي  رمزي  اأحمد  النجم  اختيار  �صاحبة  هي  ذاتها  اخلبرية  النظرة 

اأمام الكامريا. واإذا كان من املنطقي لنجومية عبد احلليم حافظ الغنائية اأن تقوده  فقد كانت هي املرة الأوىل اأي�صًا 

كامل  اإخراج  البنات«  »مدر�صة  فيلم  وق�صة   ،)1954( �صاهني  يو�صف  اإخراج  الوادي«  يف  »�صراع  فيلم  فكرة  بو�صع  اأي�صًا  حليم  حلمي  قام   1

التلم�صاين )1955(، ليكتب ال�صيناريو لكليهما رفيق بدايته علي الزرقاين.



7

، الذي ذهب خالل فرتة 
2
اإىل �صا�صة ال�صينما، عاجاًل اأم اآجاًل، فاإن الف�صل يف اكت�صاف رمزي يرجع بالكامل حللمي حليم

البلياردو،  ميار�س  ال�صالة  يف  عمر  �صديق  رمزي  وكان  البلياردو،  �صالت  اإحدى  يف  ال�صريف  عمر  ليقابل  التح�صريات 

الثالث  البطل  هو  يكون  اأن  الفور  على  عليه  فيعر�س  املميزة،  وحركته  حديثه  وطريقة  هياأته  حليم  حلمي  ليالحظ 

ال�صقي  الولد  باأكملها، وخلق منه جنمًا، بل ومنحه لأول مرة �صخ�صية  الذي غرّي حياته  العر�س  ليقبل رمزي  للفيلم، 

خفيف الظل، التي �صت�صري عالمته املميزة يف اجلزء الأكرب من م�صريته الفنية.

على امل�صتوى الإنتاجي امتلك حلمي حليم اإذن يف فيلمه الأول خلطة مكتملة الأركان، تتمثل يف فاتن حمامة النجمة 

1954، فحقق  الوادي«  »�صراع يف  �صاهني قبل عام يف  يو�صف  الذي قدمه  ال�صاعد  النجم  ال�صريف  اأمام عمر  الكبرية، 

جناحًا ملحوظًا، ون�صاأت بينه وبني فاتن ق�صة حب تّوجت بالزواج يف العام التايل، ومعهما عبد احلليم حافظ املغني 

اإىل وجه جديد مبوا�صفات  ال�صريع ظاهرة فنية، بالإ�صافة  املت�صاعدة، والذي �صار جناحه  ال�صعبية  ال�صاب �صاحب 

جنومية طازجة مل ترها ال�صينما امل�صرية من قبل. خلطة متثيلية �صاحرة يكاد يكون القدر قد ي�ّصرها حللمي حليم، 

كي تكون اأف�صل بداية مل�صواره كمنتج �صينمائي و�صانع اأفالم.

حلمي حليم م�ؤلفًا للق�شة: خ�شم غري معتاد

نتحدث هنا عن فيلم حتركت نواته خالل عام 1954، اأي يف مرحلة مبكرة ن�صبيًا من تاريخ ال�صينما امل�صرية التي ُعر�س 

اأو  اأكرث من عقدين  اأن ال�صناعة ب�صكلها املعا�صر مل يكن مّر عليها  اأي   ،1932 اأول فيلم ناطق فيها »اأولد الذوات« عام 

للحكاية  نوعه هو وجود بطل  اأو  �صكله  باختالف  فيلم م�صري  الطبيعية لأي  ال�صورة  كانت  الفرتة  يزيد. خالل هذه 

protagonist يخو�س رحلته �صعيًا للحب اأو النجاح اأو الرثوة اأو اأي هدف اآخر، ليواجهه يف �صبيل �صعيه عوائق على 
راأ�صها تعار�س اإرادته مع اإرادة �صرير الفيلم، اأو اخل�صم antagonist. الأمر ميكن تطبيقه على جميع اأ�صكال الأفالم، 

ال�صوداء«  �صليم، و«ال�صوق  لكمال  »العزمية«  اأكرب من اجلدّية والهم الجتماعي مثل  التي متتلك قدرًا  وحتى الأعمال 

التعليم  من  ال�صاخر  »العزمية« هو اجلزار  الفيلم، ففي  �صرير  اأو  للخ�صم  املادي  فيهما احل�صور  التلم�صاين، جند  لكامل 

والراغب يف الو�صول حلبيبة البطل، ويف »ال�صوق ال�صوداء« هو حتالف زكي ر�صتم وعبد الفتاح الق�صري، تاجري ال�صوق 

ال�صوداء، امل�صيطرين على الب�صائع خالل احلرب العاملية الثانية.

من هنا ياأتي اإجناز الق�صة التي كتبها حلمي حليم لفيلمه الأول »اأيامنا احللوة«، وهي اأنها تكاد تكون املرة الأوىل يف 

م�صرية ال�صينما امل�صرية التي يختفي فيها الوجود املادي للخ�صم ال�صرير الذي يقف يف طريق حتقيق الأبطال ل�صعادتهم، 

وي�صتعي�س الفيلم عنه با�صتخدام معنى جمرد، هو الفقر، ليكون هو العدو احلقيقي ل�صخ�صيات الفيلم الأربع الرئي�صية. 

�صحيح اأننا جند مناو�صات هنا وهناك، �صواء من العم البخيل اأو من اأهايل احلارة الذين يتحدثون عن هدى بال�صوء، 

لكنهم يف النهاية لي�صوا هم اخل�صوم الدراميون، و�صواء وجدت مناو�صاتهم اأم ل، مل يكن الأمر ليغرّي من م�صار الأحداث 

القائم بالأ�صا�س على اأن هذه املجموعة من الب�صر طيبو القلب وال�صريرة، يواجهون قوة عنيفة مكّبلة للحلم وامل�صتقبل، 

ا�صمها الفقر واحلاجة.

هوؤلء ال�صباب ي�صتحقون حياة اأف�صل من ت�صول البقاء يف منزل ل ميلكون اإيجاره، من حقهم �صمان م�صتقبل اأ�صعد، وهم 

�صورة للجيل املثقف املتعلم املوهوب، وهم م�صتقيمو الأخالق، حتى من يبدو منهم عابثًا للوهلة الأوىل �صرعان ما نكت�صف 

معدنه احلقيقي وقت ال�ِصّدة، وبالطبع ي�صتحق اأحمد وهدى اأن يكمال حياتهما معًا، مكللة بالزواج وال�صعادة وامل�صتقبل 

امل�صرق. هنا يكمن ن�صج اختيار ت�صمية الأمور مب�صمياتها احلقيقية؛ لأن اأي وجود ل�صرير تقليدي كان ليجعل الفيلم 

جمرد حكاية خيالية عن �صراع �صببه وجود عن�صر فا�صد، اأما يف غياب هذا اخل�صم تبدو الأمور اأكرث واقعية، ويبدو 

الفيلم على خفة ظله )على الأقل يف ن�صفه الأول( �صادمًا يف التعبري عن اأن هذا لي�س هو الواقع املثايل لبلد قامت فيه 

2   »�صينما حليم« - اأ�صامة مقلد - روافد للن�صر والتوزيع 2014
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ثورة، قبل اأقل من ثالث �صنوات، بينما ل يزال �صبابه املتعلم يعانون بهذه ال�صورة ملجرد اإبقاء قدرتهم على احللم.

الختيار يرتبط بالنهاية القامتة وغري املتوقعة التي اختارها حلمي حلمي مع كاتب ال�صيناريو علي الزرقاين للفيلم، 

والتي ت�صرب عر�س احلائط مبحبي النهايات ال�صعيدة التي ياأتي احلل فيها من ال�صماء، ليتزوج البطل البطلة ويعي�صان يف 

تباٍت ونبات، ليكون النحياز للواقع ال�صادم الذي ل ميكن فيه ملن ل متتلك اأجر العالج من مر�س ع�صال اأن تاأمل يف النجاة، 

فمهما كانت هدى رقيقة ت�صتحق احلب والتعاطف، واأيًا كان قدر احلب العظيم الذي يكّنه اأحمد لها، والدعم والت�صحية 

املبذولني من علي ورمزي ومن حولهما من اأجل م�صاعدة الفتاة املري�صة، فكل هذا جمرد حرث يف البحر، من ب�صر قدرتهم 

اأقل بكثري من اأن تغري الواقع املوؤمل، الذي تنتهي فيه ق�ص�س احلب نهايات ماأ�صوية ب�صبب العوز وق�صر اليد.

»م�صاهد  مورجيه  اأونري  الفرن�صي  الأديب  رواية  من  مقتب�صة  الفيلم  حبكة  اإن  قالت  م�صادر  عدة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الكاتب  اأن  بل   ،
4
الزرقاين علي  عن  كتابه  يف  فوزي  ناجي  الدكتور  املعلومة  اأ�صحاب  بني  ومن   ،

3
البوهيمية« احلياة  من 

. اتهام كان لبد 
5
البحريني عبد اهلل املدين يتهم �صناع الفيلم �صراحًة بال�صرقة لعدم ذكر امل�صدر على ترتات الفيلم

من التحقق منه عرب البحث يف مو�صوع الرواية الفرن�صية، التي كتبها مورجيه كق�ص�س متفرقة بداية من مار�س 1845، 

مل  التي  الق�ص�س  لتتواىل  باري�س،  من  الالتيني  احلي  يف  البوهيمية  احلياة  يعي�صون  الفنانني  من  اأربعة  يوميات  حول 

1851. اأبطال الق�صة 
6
يكن يجمعها خط درامي متما�صك حتى قرر املوؤلف تعديلها وجمعها يف روايته التي �صدرت عام 

والأخالقية  الن�صباط  ينق�صهم  بوهيميون  والفل�صفة،  واملو�صيقى  وال�صعر  الر�صم  ميار�صون  فنانون  الأربعة  الفرن�صية 

ال�صرقية احلاكمة لأبطال الفيلم، ول يجمعهم تناف�س عاطفي اأو تفرقهم اأزمة مر�صية مثل اأبطال »اأيامنا احللوة«، اأي 

اأن الت�صابه اإن وجد يقت�صر على عدد الأبطال وعلى معي�صتهم معًا ومعاناتهم من الفقر، وهو ت�صابه عام جدًا ي�صعب معه 

اأن نتهم حلمي حليم والزرقاين بال�صرقة، ل�صيما واأن كل املحركات الدرامية لفيلمهما م�صتحدثة ونابعة من الثقافة 

املحلية )مبا يت�صمن احلكي امليلودرامي وعيوبه(.

حلمي حليم خمرجًا: التعبري بال�ش�رة

جتربته  خالل  بال�صورة  احلكي  يف  حليم  حلمي  جتربة  عن  نتحدث  كي  النهاية،  م�صهد  اإىل  الدقيق  بالتحليل  ننظر 

لهدى  الطبيب  م�صارحة  هي  الدرامية  الذروة  بالأع�صاب،  وتالعب  درامية  ذروة  ي�صبقه  امل�صهد  الأوىل.  الإخراجية 

بحقيقة حالتها، فهي حتتاج عدة اأ�صهر ل تغادر فيها الفرا�س، لأن »اأي حركة �صغرية فيها خطر على حياتها«، ح�صب 

تعبريه، بعد هذه الأ�صهر �صتحتاج اأعوامًا اإ�صافية ل تبذل فيها اأي جمهود، بالإ�صافة اإىل ن�صيحة باأل تفكر يف الزواج 

طيلة حياتها، لتاأتي اإجابتها اليائ�صة واملعربة عن موقفها »اأمال هعي�س ليه؟«، قبل اأن ُتردد عبارة توحي بقرارها املبطن 

»لزم اأرتاح.. اأرتاح على طول«.

التالعب بالأع�صاب ياأتي يف امل�صهد التايل، والذي ي�صل الأ�صدقاء الثالثة فيه لغرفة العمليات لي�صاألوا عن املري�صة 

فريّد التمرجي »البقية يف حياتكم«. �صوء التفاهم ل يدوم اإل ثواٍن يعرف بعدها الأ�صدقاء اأن املق�صودة مري�صة اأخرى، 

الأمر الذي يوجه م�صاعر اجلمهور تلقائيًا نحو توقع نهاية �صعيدة، فاملاأزق عندما ياأتي قبل النهاية يكون من الطبيعي 

وفقًا لقانون القطبية الدرامية Polarity اأن مييل املنحنى يف اخلطوة التالية نحو الإيجابية، لكن هذا ي�صلح للتطبيق 

عندما تكون احلكاية جمرد خيال، ميكن التغلب فيه على اخل�صم، والو�صول لل�صعادة، وهو اأبعد و�صف عن ماأزق اأبطال 

»اأيامنا احللوة«.

.»The Bohemians of the Latin Quarter: Scenes de la Vie de Boheme« by Henri Murger   3

4   »علي الزرقاين.. اإبحار يف اأوراق املرح« - د.ناجي فوزي، مطبوعات مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل 1999.

5  فيلمان حمفوران يف ذاكرة جيل اخلم�صينات )2 من 2(: »اأيامنا احللوة« ماأخوذ عن رواية للفرن�صي هرني مريجيه، عبد اهلل املدين، 

جريدة القد�س العربي 16 يناير 2015.

 Éditions Gallimard يف ن�صخة الرواية املن�صورة بالفرن�صية عن دار غاليمار Loïc Chotard 6  مقدمة ومالحظات لويك ت�صوتار

عام 1988.
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هدى ل تخرب اأحمد عما قاله لها الطبيب، تدفعه لال�صتجابة ملوجة احلما�س والذهاب مع علي ورمزي ل�صتدعاء املاأذون 

كي يزوجهما، بينما يختمر يف داخلها قرار الت�صحية بنف�صها حتى ل حُتّمل هوؤلء ال�صباب مال يطيقون من اأجل رعايتها 

ال�صعور  امل�صهد جترب اجلمهور على  املمثلني يف  اأداء جميع  ال�صيطرة على  بالتعا�صة.  كي توا�صل حياة ُحكم عليها فيها 

وبالتحديد  الثالثة،  ال�صباب  على  امل�صيطرة  التعمية  مواجة  يف  هدى،  مع  املعرفة  طرف  على  يقف  باعتباره  بالغ�صة 

عندما تنادي الفتاة على حبيبها، وامل�صاهد يعرف اأنها راغبة يف توديعه للمرة الأخرية، بينما يتوهم اأحمد اأنها راغبة 

يف بقائه جوارها، مما ي�صطرها للكذب عليه كي يرحل، مع تركيز من املخرج خالل احلوار على نوعني من اللقطات: 

اللقطات املتو�صطة التي ت�صع هدى واأحمد داخل تكوين واحد، يجمعهما معًا للمرة الأخرية، ي�صتغل رقاد هدى فيها كي 

يكون ج�صد اأحمد حانيًا عليها، يظللها بوجوده، لتتبادل هذه اللقطات مع لقطات كبرية close-ups على وجه هدى، 

التي يعلم امل�صاهد حقيقة حالتها، وبالتي يفهم من وجهها حقيقة ما ت�صعر به من اأمل ج�صدي ونف�صي.

اأحمد من غرفة امل�صت�صفى، واإغالقه الباب لتبقى هدى وحيدة يف لقطة وا�صعة تظهر  تبادل اللقطات ينتهي بخروج 

خواء الغرفة من حولها، ننتقل منها للقطة متو�صطة بالغة الطول متتد لـ54 ثانية كاملة، تتابع فيها كامريا وحيد فريد 

قيام هدى من ال�صرير لتتحرك ببطء ينا�صب حالتها، بينما يرتفع �صوت الكمان الذي يكاد ي�صرخ مبا تعاين منه الفتاة 

من اأمل. الثواين تكفي لكي يه�صم امل�صاهد قرار هدى بالنتحار، فهي حتطم ن�صيحة الطبيب ب�صكل وا�صح. الكامريا ت�صور 

لتكوين  تنتقل  اأن  الأخرية يف عيني هدى، قبل  النظرة  تعود لرت�صد  �صعادة،  امل�صت�صفى يف حالة  من  ال�صباب خارجني 

النهاية البديع: هدى يف مقدمة الكادر وقدمها مل تعد قادرة على حملها، وحبيبها يف اخللفية ي�صري مع �صديقيه منت�صيًا 

بزواجه الو�صيك، وبني احلبيبني يقف �صباك امل�صت�صفى حاجزًا، مع دقة اختيار خ�صا�س ال�صباك بحيث ت�صكل خطوطًا 

عر�صية متنع هدى من روؤية اأحمد ب�صكل كامل وكاأنها تقف وراء �صور �صجن، ليتزامن فعالن يف اللحظة نف�صها، على ي�صار 

لُت�صِقط معها  اليمني تتهاوى هدى  اأكتاف علي ورمزي �صاعرًا بال�صعادة والمتنان، وعلى  اأحمد ي�صع يديه على  الكادر 

ال�صتارة وكاأنها ت�صدلها على حياتها.

الديكور  با�صتخدام  تف�صل  وم�صائرهما،  البطلني  مواقف  بني  بالتكوين  تربط  لقطة  كاماًل،  فيلمًا  ت�صاوي  لقطة  هذه 

بينهما منذرة بانتهاء عمر حبهما، تخلق املفارقة بني حركة ال�صعادة على ي�صار الكادر، وفعل املوت على ميينه، وُتنهي 

احلكاية باإ�صدال ماأ�صاوي لل�صتار على حكاية حب، كان من املمكن اأن يوؤدي حلياة �صعيدة لو مل يكن اأبطالها رهنًا لقوة 

قاهرة ي�صتحيل مقارعتها.

يف بناء امل�صهد اخلتامي كله، ولقطة النهاية حتديدًا، ن�صع يدنا على النبوغ الإخراجي املبكر حللمي حليم، الذي مل يكن 

جمرد منتج قرر الجتاه لالإخراج، واإمنا كان فنانًا �صاحب روؤية ولغة �صينمائية، ظهرت بو�صوح منذ انطالقته الأوىل.
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»القلب له أحكام«.. من الواقعية إلى عالم سندريال

�صريعًا ما و�صع حلمي حلمي قدميه يف طريق م�صروعه ال�صينمائي خمرجًا ومنتجًا، م�صلحًا بخربته وبنجاح وا�صح لفيلمه 

الأول. »القلب له اأحكام« هو اخلطوة الثانية يف هذا امل�صوار، خطوة تبدو اأكرث خفة ورغبة يف تثبيت اأقدام حلمي حليم 

ك�صانع اأفالم ناجح، ميكنه العمل با�صتمرار وجناح، �صواء يف اأعمال ذات طابع عام ماأ�صاوي، مثل »اأيامنا احللوة«، اأو اأفالم 

اأخرى خفيفة الظل، مثل هذا الفيلم.

احتفظ حلمي بجزء ل باأ�س به من فريق فيلمه الأول، وعلى راأ�صهم البطلة فاتن حمامة، م�صّعدًا اكت�صافه اأحمد رمزي 

كان  واإن  ال�صابق،  الفيلم  من  كثريًا  يقرتب  دور  يف  �صدقي  زينات  وجود  مع  ال�صدارة،  مو�صع  اإىل  الداعمة  البطولة  من 

يفوقه قيمة درامية كما �صنو�صح لحقًا. حلمي حليم كان كاملعتاد �صاحب فكرة الفيلم، م�صتعينًا ب�صريك املرحلة علي 

التاأليف الرباعي يف و�صع  ال�صيناريو، وال�صيد بدير لو�صع احلوار، ليتعاون فريق  الزرقاين ومعه ح�صن توفيق لكتابة 

حكاية تنتمي قلبًا وقالبًا لل�صينما امل�صرية، �صواء يف تاأثرها مبا �صبقها، اأو يف تاأ�صي�صها لعالقات ومواقف �صت�صري لحقًا 

ماألوفة يف الأفالم امل�صرية.

التاأثر مبا �صبق يكمن يف نقطة النطالق للدراما، فالفيلم من جهة يروي اأكرث الق�ص�س اعتيادًا يف اأفالمنا، وهي ق�صة 

احلب العابر للطبقات، ومن جهة اأخرى ي�صتفيد من عالقة التجاور اجلغرايف بني حي الزمالك الراقي الأر�صتقراطي، 

ال�صهري  فيلمه  يف  �صنوات  اأربع  قبل  ا�صتغلها  قد  �صيف  اأبو  �صالح  كان  التي  ذاتها  العالقة  الفقري.  ال�صعبي  بولق  وحي 

»الأ�صطى ح�صن«، ولكن ب�صورة اأكرث ميلودرامية من فيلم حلمي حليم، الذي ل يعلو �صوت فيه على �صوت خفة الظل. 

كذلك تظهر �صخ�صية التاجر الأمي الرثي الراغب يف الزواج من جميلة احلارة با�صتغالل قدرته املادية، يف مواجهة 

�صاب متعلم ميثل قيم احلداثة تريد الفتاة الرتباط به، مبا ي�صبه كثريًا �صخ�صية اجلزار يف »العزمية« لكمال �صليم.

بع�س  قيام  فتت�صمن  امل�صرية،  الأفالم  يف  مطروحة  بعده  لت�صري  ي�صتحدثها  اأحكام«  له  »القلب  يكاد  التي  املواقف  اأما 

املراهقني بالرهان على الإيقاع ب�صخ�س يف احلب )راجع فيلم »�صارع احلب«(، وقيام ثري �صرير باإح�صار الأهايل الفقراء 

ل�صخ�صية بغر�س اإذللها )راجع »خللي بالك من زوزو«(، وحتى تاأثري العالقات ال�صخ�صية على لعب الكرة مبا يفقده 

م�صتواه الريا�صي )راجع »غريب يف بيتي«، و«رجل فقد عقله«(. اأي اأن حلمي حليم ا�صتمر يف فيلمه الثاين يف �صّخ اجلديد 

من الأفكار يف عجلة ال�صينما امل�صرية، اأفكار اأهّم ما مييزها اأنها مادة خام، �صاحلة لإعادة التدوير وال�صتخدام ع�صرات 

املرات، ب�صور خمتلفة.

الفقر عدّوًا، خفة الظل قاعدة

اإذا ما كان هناك قا�صم م�صرتك واحد بني فيلمي حلمي حليم، الأول والثاين، وبخالف الأ�صماء املكررة من طاقم العمل، 

ف�صيكون هو التعامل مع الفقر باعتباره العدو الأول للب�صر، واحلائل الرئي�صي بينهم وبني ال�صعادة. �صحيح اأن الدراما يف 

»القلب له اأحكام« لي�صت بقدر الطليعية يف »اأيامنا احللوة« الذي تعامل مع الفقر ب�صكله املجرد كخ�صم لالأبطال، بينما 

يف الفيلم الثاين هناك ت�صخي�س وا�صح و�صخ�صيات �صريرة antagonist كال�صيكية. لكن يبقى الفقر وما يرتتب عليه 

من فروق طبقية هو املحرك الرئي�صي لكل م�صكالت البطلة كرمية، بداية من عدم انتباه حبيبها لها ب�صبب ارتدائها 

الدائم لف�صتان اأ�صود، يعتقد اجلميع اأنها تلب�صه حدادًا على اأهلها، بينما تو�صح هي اأنها الطريقة الوحيدة كي ل ينتبه 

زمالوؤها اأنها ل متتلك �صوى ف�صتان واحد، مرورًا با�صطرارها للكذب كي تلفت نظره، ثم للم�صارحة املوؤملة حتى ل ت�صتمر 

يف خداعه، و�صوًل اإىل الف�صل الأخري الذي يكون فيه احلب قائمًا بني البطلني رغم الفروق الطبقية، لكن تبقى العقبة 

الأخرية متمثلة يف اإقناع والد ال�صاب الرثي اأن يوافق على زواج ابنه من فتاة يتيمة فقرية من حي بولق ال�صعبي.

اأ�صباب التعا�صة قائمة، فاإن  اأنه ل نهاية �صعيدة، طاملا  واإذا كان »اأيامنا احللوة« ينحاز ملرارة الواقعية، فيعلن بو�صوح 
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هي  الرئي�صية  واأهدافها   Rom-Com الرومان�صية  الكوميديا  م�صاحة  اإىل  نف�صه  ال�صراع  ياأخذ  اأحكام«  له  »القلب 

اخليال والبهجة والإمتاع. خفة الظل هي عنوان جميع �صخ�صيات الفيلم، ال�صرير منها قبل الطيب، ويكفي اأن اأ�صرار 

الفيلم هم عبد الفتاح الق�صري وعبد ال�صالم النابل�صي وا�صتيفان رو�صتي. الأول احلانوتي احلامل بالزواج من طالبة 

الطب كي تق�صي هي على املر�صى فيدفنهم، والذي يتمثل اأق�صى ما يدبره لها من �صرر اأن يغلق عليها حمب�س املياة وهي 

تغ�صل وجهها فت�صطر للجوء اإليه لينقذها. الثاين هو امل�صت�صار الغرامي الذي يريد اإيقاع �صديقه البطل يف حب فتاة 

بعينها مقابل اأموال يتقا�صاها واأنفه يف ال�صماء وبكل غرور و«األطة«. اأما الثالث فهو رجل الأعمال املفل�س الذي يريد 

اأن يزوج ابنته لل�صاب الرثي، فيجري اأمامه مكاملات وهمية للتربع باآلف اجلنيهات للموؤ�ص�صات اخلريية!

فانتازيا ال�شندريال

من  بالأ�صا�س على خلق عامل خيايل، كل  والأ�صود، ترتكن  بالأبي�س  كانت  واإن  ملونة،  فانتازيا  اإذن  اأحكام«  له  »القلب 

فيه طريف حتى الأ�صرار، عامل ميكن فيه النت�صار على املتاعب والفقر والفروق الجتماعية على طريقة احلكايات 

�صندريال  حكاية  وبني  الفيلم  بني  قارب  عندما  احلقيقة  كبد  اأ�صاب  فوزي  ناجي  الدكتور  الناقد  ولعل  الأ�صطورية. 

التي ت�صمح ل�صندريال  لل�صاحرة الطيبة  التي لعبتها زينات �صدقي معادًل مو�صوعيًا  ، معتربًا �صخ�صية زنوبة 
7
ال�صهرية

بح�صور حفل التعرف على الأمري الو�صيم. واإذا كانت �صندريال �صتبقى وحيدة حزينة تاركة الفر�صة لبنات زوجة اأبيها 

ال�صريرات ملقابلة الأمري حتى منحتها ال�صاحرة ف�صتانها وعربتها ال�صحرية، فاإن كرمية هي الأخرى كانت �صتحجم عن 

ح�صور حفل الكلية لعدم امتالكها زّيًا منا�صبًا، لول تدخل زنوبة لتقرت�س الف�صتان من املكوجي، وجتعل ال�صائق يو�صل 

كرمية بال�صيارة التي يعمل عليها. وبينما ا�صطرت �صندريال للمغادرة قبل منت�صف الليل، حتى ل تعود الأ�صياء امل�صحورة 

لأ�صلها، فقد توجب على كرمية هي الأخرى اأن تعود �صريعًا للحارة لإنقاذ املكوجي من براثن �صاحبة الف�صتان.

التطورات  يف�صر لحقًا  للفيلم، مبا  ال�صردي احلاكم  الكود  تك�صف فقط عن  ل  ناجي فوزي  من  الدقيقة  املقاربة  هذه 

الدرامية، وخا�صة النهاية ال�صعيدة التي تاأتي عرب مواجهة كاريكاتورية، ي�صهل رف�صها يف اأي �صياق اآخر، واإمنا تك�صف 

كذلك عن حذق حلمي حليم )ومعه علي الزرقاين بالطبع( يف الإم�صاك بدفة �صكلني �صينمائيني خمتلفني قدمهما خالل 

�صنة واحدة، من امليلودراما الواقعية يف »اأيامنا احللوة«، �صواء يف ن�صفه الأول اخلفيف، اأو عندما ينقلب بعدها ملنحى 

اأكرث قتامة، اإىل فانتازيا الكوميديا الرومان�صية يف »القلب له اأحكام«، والتي ت�صتوعب الو�صول لنهايات �صعيدة، تتجاوز 

الواقع والفروق الطبقية، بل يبلغ اخليال ذروته عندما نكت�صف اأن رجل الأعمال الرثي والد البطل )�صراج منري( ما 

هو اإل ابن قدمي حلي بولق ال�صعبي، متكن من �صق طريقه �صعودًا، وعرب الكوبري الفا�صل بني احليني لي�صري من �صكان 

الزمالك، لكنه اأر�صتقراطي يرتدي ال�صديري البلدي حتت �صرتته الفاخرة، التي ل يتورع عن خلعها والعودة جلذوره 

كي يدافع عن اأمالكه، قبل اأن يعلن موافقته على زواج ابنه من حبيبته؛ طالبة الطب الفقرية.

اإ�شافات اإخراجية

نوع الفيلم وخفته اجلماهريية مل ت�صمح بابتكار معقد على م�صتوى املونتاج والتكوين كالذي فعله حليم يف فيلمه الأول، 

الأوىل  الإ�صافة  الفيلم بع�س اخل�صو�صية.  اإخراجيتني منحتا  اإ�صافتني  له  اأن يكون  ليمر دون  الفيلم  لكنه مل يرتك 

الأمري  ال�صندريال  مقاربة  يف  متثل  التي  ال�صخ�صية  حمدي،  البطل  يخو�صها  التي  الكرة  مباريات  م�صاهد  هي  بالطبع 

اجلامع بني املال وال�صلطة والو�صامة، لي�صتبدلها الفيلم بالو�صامة والرثاء والنجاح العلمي والريا�صي، فهو طالب طب 

وجنم كروي يف مزيج جديد ل نذكر مثياًل له يف الأفالم امل�صرية، ليمثل النموذج املثايل لفار�س اأحالم اأي فتاة.

اأ�صباب اجلاذبية )بينما كان من  تلك هي القيمة الدرامية امل�صافة من خالل ممار�صة حمدي للكرة: منحه املزيد من 

7   »علي الزرقاين.. اإبحار يف اأوراق املرح« - د.ناجي فوزي، مطبوعات مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل 1999.
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املمكن بقليل من املعاجلة اأن ت�صري الأحداث ب�صكل طبيعي دون تف�صيلة لعبه للكرة(. حليم مل يكتف بالقيمة الدرامية، 

يلعب،  وهو  رمزي،  اأحمد  للبطل  بلقطات  اإياها  مطعمًا  واقعي،  ملعب  يف  حقيقية  كرة  ملباراة  ممتع  بت�صوير  اأثراها  بل 

بالإ�صافة مل�صاهدة كرمية وزنوبة يف املدرجات، لي�صتغل ملعب الكرة املزدحم يف خلق �صورة �صينمائية طازجة، رمبا مل 

.
8
تظهر على ال�صا�صات امل�صرية منذ اأفالم »�صالوم الريا�صي«

الإ�صافة الثانية تتمثل يف كيفية توظيف الأغنيات التي يت�صمنها الفيلم، والتي كتب كلماتها مر�صي جميل عزيز، وحلنها 

حممد املوجي، وقامت بغنائها املطربة اأحالم - ب�صورة ل توقف م�صار الدراما بل تدعمها، انطالقًا من كون الأغنيات 

هنا حلية م�صافة، يف ظل عدم وجود مطرب اأو مطربة بني اأبطال الفيلم. احللية التي ابتكرها حلمي حليم هي اأن تقوم 

الأغنيات ال�صادرة من �صباك منزل جماور لبيت كرمية بالتعبري عن حالتها النف�صية، بينما تقوم هي مبتابعة الأغنية، 

وكاأنها ت�صاهد زفافًا يدور يف منزل اإحدى اجلارات. فعندما ت�صعر ب�صعفها ويتمها وعدم مالحظة حبيبها لها، ت�صمعهم 

الفرح  اأبويا«، وعندما يعطيها احلبيب موعدًا غراميًا ت�صمع »جانا  الباب.. مار�صي�س  يغنون »وقفوا اخلّطاب �صنتني ع 

جانا.. وموافق هوانا«. اأما الأغنية الثالثة »ال�صعد ملا �صمح.. وفات يف حارتنا«، فتاأتي يف �صكل مفارقة موؤملة بني توقع 

زنوبة التي تقراأ الفنجان جلّدة كرمية، وتتوقع لها فرحًا قريبًا، وبني الواقع الذي ُت�صدم فيه الفتاة باكت�صاف اأن تقّرب 

حمدي منها ما هو اإل رهان دخله مع اأ�صدقائه.

اإجماًل، ل ميكن الزعم باأن فيلم حلمي حليم الثاين مّثل نقلة نوعية اأو خطوة كبرية اإىل الأمام، مثل عمله الأول، لكنه 

يف املقبل ر�صخ �صورته ك�صانع اأفالم متمر�س، وابن بار ل�صناعة عريقة ا�صمها ال�صينما امل�صرية. كفناٍن قادٍر على اإدراك 

الفروق بني الأنواع، والتعامل مع كل فيلم وفقًا لطبيعة احلكاية، وما حتتاجه وت�صتوعبه من خيارات. »القلب له اأحكام« 

اأي�صًا اأو�صح موهبة حليم الإخراجية فيما يتعلق بالإ�صافة اإىل ن�ٍس ل يحمل يف �صورته املجردة ما هو جديد، اأو خارج 

التي حتمل متيزها داخلها.  اأكرث من احلكايات  الق�ص�س العتيادية قدر موهبة املخرج  املاألوف، وكثريًا ما تو�صح  عن 

واأخريًا اأكد الفيلم على انحياز املخرج للفقراء، لي�س متجيدًا للفقر، كما اعتادت الأفالم امل�صرية اأن تفعل )فالفقر كما 

اأو�صحنا هو العدو الدائم ل�صينما حلمي حليم(، واإمنا دفاعًا عن حق الب�صر يف حياة اأف�صل، ميكنهم فيها احللم مب�صتقبل 

م�صرق يتحدى الظروف ال�صعبة والفروق الطبقية.

8   �صبق »القلب له اأحكام« ب�صهور فيلم اآخر يدور يف عامل كرة القدم ولكن ب�صكل خفيف هو »كابنت م�صر« بطولة ا�صماعيل ي�س وحممد 

الكحالوي واإخراج بهاء الدين �صرف.
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»سلم ع الحبايب«.. فكرة جيدة ولكن!

اأدار  �صينمائية،  ن�صو�س  اإىل  اأفكاره  اأ�صا�صي يقوم بتحويل  �صيناريو  الزرقاين ككاتب  فيهما مع على  فيلمني تعاون  بعد 

حلمي حليم دفته جتاه كامل التلم�صاين، واحد من الأ�صماء النا�صطة يف �صينما اخلم�صينيات، وبالتحديد منذ اأن قدم 

عام 1946 فيلمه الأول كمخرج »ال�صوق ال�صوداء«، العمل الذي منحه �صمعة ظلت تالزمه حتى يومنا هذا كفنان �صاحب 

. »�صلم ع احلبايب« ميكن اأن 
9
ق�صية م�صغول بهموم جمتمعه، رغم اأن جميع اأفالمه التالية تنفي هذه ال�صفة املتوارثة

ُي�صاف اإىل �صور الأعمال املتوا�صعة التي انخرط فيها التلم�صاين بعد فيلمه الأول، بل وقيا�صًا على م�صتوى اأفالم حلمي 

حليم ال�صابقة والتالية، حتى التجاري منها، ميكننا القول باأن �صعف م�صتوى ال�صيناريو كان ال�صبب الرئي�صي يف اأن يقدم 

حليم لأول مرة فيلمًا �صعيفًا، خا�صة واأن نقطة النطالق - و�صاحبها املخرج كاملعتاد - كانت فكرة حتمل قدرًا كبريًا من 

اجلاذبية على م�صتوى الطرح وال�صكل.

الطرح يف »�صلم ع احلبايب« يتعلق بال�صهرة وحياة الفنانة، مبا فيها من �صعوبات ومغريات مادية ومنط حياة يتوجب 

عليها اأن حتياه لتحافظ على عملها بالفن، يف مقابل نظرة املجتمع لها �صواء الإعجاب والوله ب�صوتها و�صكلها، اأو حتى 

التحفظ على الرتباط مبطربة، باعتبار ذلك ينق�س من قيمة الزوج واحرتام عائلته. املو�صوع جدير بالنقا�س حقًا، 

ُي�صاف اإليه خيار �صكلي مميز اتخذه حلمي حليم باأن تظهر بطلة الفيلم �صباح با�صمها احلقيقي، مما ُي�صقط احلكاية 

على الواقع، ومينحها املزيد من امل�صداقية، بالرغم من اختالف تفا�صيل حياة ال�صخ�صية الدرامية بالطبع عن حياة 

النجمة �صباح الواقعية.

من البداية اجليدة اإىل التعطل الدرامي

الفكرة اإذن كانت حتمل قدرًا وا�صحًا من القيمة واجلاذبية، الأمر الذي �صاهم يف جعل امل�صاهد التقدميية تاأتي ب�صكل 

جيد، متّكن حلمي حليم فيه من جذب انتباه امل�صاهدين بو�صعهم داخل حياة النجمة ال�صهرية على خطوتني: بداية من 

منزل املُعجب ال�صاب فتحي )اأحمد رمزي يف ظهوره الثالث على التوايل يف �صينما ُمكت�صفه(، الذي ميالأ حوائط غرفته 

ب�صورها ويتحدث عن اخلطابات التي ير�صلها لها، بل وي�صتدين من �صديقه، ويخدع والدته ليح�صل منها على مبلٍغ اإ�صايف، 

كي يح�صر حفاًل تغني فيه جنمته املف�صلة، يف خطوة اأوىل تو�صح حجم �صعبية املغنية �صباح، وحب البطل لها، وت�صعنا 

فيما يفرت�س اأن يكونه اجلو العام للفيلم، من نربة كوميدية خفيفة يف األعيب فتحي، التي تذكرنا بالفخاخ التي ن�صبها 

اأبطال »اأيامنا احللوة« لبع�صهم البع�س.

اأما اخلطوة الثانية، فهي النتقال اإىل عامل �صباح نف�صها: مطاردة املعجبني لها، وقيام م�صاعدتها زنوبة )زينات �صدقي 

للمرة الثالثة اأي�صًا يف �صينما حلمي حليم با�صم ال�صخ�صية ذاته(. بيع تذاكر حفلها يف ال�صوق ال�صوداء، بعد نفاذ املتوافر 

يف �صباك التذاكر. احلار�س ال�صخ�صي ومنعه الغرباء من الدخول للنجمة يف الكوالي�س، ومتعهد احلفالت الرثي املعلم 

بطيخ )عبد الفتاح الق�صري جمددًا( الذي يدعم �صباح ويغدق عليها باملال والهدايا طمعًا يف الزواج منها.

جّذاب  عامل  داخل  امل�صاهد  بو�صع  فقامت  مزودجًا،  دورًا  ال�صورة  بهذه  لعبت  احلبايب«  ع  »�صلم  من  الأوىل  الدقائق 

بطبيعته، يريد م�صاهد ال�صينما دائمًا معرفة املزيد عن تفا�صيله وخباياه، ل�صيما ما يتعلق فيه بالعالقات العاطفية 

ودور املال يف حتريكها. بالإ�صافة للدور الثاين وهو منح الفيلم مبكرًا ب�صمة �صانعه التي ل تتمثل فقط يف ال�صتعانة 

الريا�صي خفيف الظل لرمزي،  ال�صاب  واإمنا متتد لتوظيفهم يف �صخ�صيات درامية مقاربة:  نف�صها،  املمثلني  مبجموعة 

9 ميكن الرجوع حللقة بحث بعنوان »مئوية كامل التلم�صاين« نظمها اأ�صبوع النقاد الدويل على هام�س »مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل« 

2015، و�صارك فيها املوؤلف بورقة بحثة عنوانها »كامل التلم�صاين.. قراءة يف الروؤية والأ�صلوب«، تلقي ال�صوء على اخلالف الكامل بني 

�صمعة التلم�صاين املتداولة، وحقيقة اأعماله على م�صتوى الروؤية والأ�صلوب.



14

م�صاعدة البطلة امل�صاركة يف قراراتها لزينات، والرثي الطامع يف الزواج من البطلة بقوة املال للق�صري.

التعارف بني  لتنتهي حتديدًا بنهاية تتابع  �صاعة،  اأكرث من ربع  ال�صا�صة  ال�صّيقة مل ت�صتمر على  البداية  اأن هذه  غري 

�صباح وفتحي، يف كوالي�س احلفل، وانطالق احلفل نف�صه، فتتوقف احلكاية ت�صع دقائق كاملة مل�صاهدة رق�صة �صرقية 

طويلة، تقدمها نعمت خمتار، تليها اأغنية ل�صباح، يف اأول تعطل حقيقي للدراما ت�صهده اأفالم حلمي حليم بعد فيلمني 

اأو  بامللل  امل�صاهد  ُت�صعر  ول  الأحداث،  ُترثي  بحيث  الفيلم،  �صياق  داخل  الأغنيات  من  العديد  و�صع  من  خاللهما  متّكن 

البتعاد عن م�صار الق�صة. وكاأن هذا التوقف اإنذار مبكر باأن هذا الفيلم لن ي�صري بالر�صاقة و�صرعة الإيقاع التي ميزت 

الكثري من الأغاين  املنقو�صة يف فيلمه بو�صع  الدراما  ال�صابقني، واأن حلمي حليم هنا م�صتعد ل�صتكمال  فيلمي املخرج 

والرق�صات، حتى اأن »�صلم ع احلبايب« �صّم اأربع اأغنيات ورق�صتني، ي�صل جمموع زمنها لأكرث من 21 دقيقة، اأي قرابة 

ربع زمن الفيلم الذي ل تتجاوز مدة عر�صه 95 دقيقة!

نق�ص يف الدراما.. نق�ص يف املنطق

عندما ن�صف دراما الفيلم باملنقو�صة فهذه لي�صت مبالغة ول جمرد تعبري عن نق�س امل�صاحة الزمنية للحكاية، ولكنه 

و�صف دقيق لتطورات الق�صة التي انطلقت من بداية جيدة ثم تركتها لتبداأ �صل�صلة من الأحداث التي يجمعها اأمران 

هما خمالفة املنطق وغياب ال�صراع الدرامي مبعناه احلقيقي. �صباح تقع يف حب فتحي من اللحظة الأوىل، ودون �صبب 

وا�صح، بخالف كونه بطل الفيلم. يحاول ال�صيناريو و�صع البطل يف مقارنة حم�صومة �صلفًا مع املعلم بطيخ، الذي ل ُيظهر 

اأي تهديد فعلي حلياة �صباح املهنية، لدرجة اأن دفاع زنوبة عنه بدا وكاأنه العقبة الأكرب يف طريق ق�صة حبها لفتحي. 

وبالرغم من هذا فاإن قرار النجمة باختيار ال�صاب الب�صيط ل ياأتي اإل بعد م�صادفة حادث ال�صرية الذي اأجربهم على 

ق�صاء ليلة يف الريف.

رحلة الريف حتديدًا هي النقطة التي يتخلى ال�صيناريو فيها عن اأي عالقة باملنطق الإن�صاين، اأو الدرامي، بداية من 

ت�صور فتحي الركيك عن امل�صتقبل الذي �صترتك فيه �صباح عملها و�صهرتها لتعي�س معه يف الريف )وهو ما يتعار�س مع 

مديرة  عن  خمتلفة  �صخ�صية  اإىل  متامًا  تنقلب  التي  بزنوبة  مرورًا  م�صهورة(،  مطربة  لأنها  اأ�صا�صًا  حبها  يف  وقع  كونه 

لزينات  املعتادة  ال�صورة  فجاأة  لت�صري  م�صتقبلها،  �صي�صمن  الذي  ببطيخ  لالرتباط  �صباح  تدفع  التي  العملية  الأعمال 

�صدقي العان�س التي ل ترغب اإل يف الزواج بالرغم من عدم وجود ولو تلميح لهذا الُبعد يف �صخ�صيتها من قبل، لدرجة 

ال�صعور باأنك اأمام امراأتني منف�صلتني، من فيلمني خمتلفني، و�صوًل لأن اختيار �صباح لفتحي - ورغم كل هذه التحولت 

غري املنطقية - ل يتم كما اأو�صحنا اإل مبح�س ال�صدفة!

الأمر الذي �صاهم يف تعميق اأزمة نق�س الدراما هو ال�صلبية التي ُر�صمت بها �صخ�صية البطل فتحي، والذي يكاد يكون 

اآخر فعل اإيجابي اأقدم عليه يف الفيلم هو العرتاف ل�صباح بحبه، يف الن�صف �صاعة الأوىل من الأحداث، ليرتك بعدها 

اأفعال الآخرين حترك حياته - وبالتبعية الفيلم - بينما ل ميتلك هو �صوى رد الفعل، ف�صباح هي من تقرر الرتباط به، 

وترك املعلم بطيخ، ووالدته )فردو�س حممد( هي من تذهب لت�صدم املغنية ب�صرورة البتعاد عنه، حتى ل يقاطعه اأهله 

اإذا ارتبط بفنانة، فال يفعل هو �صوى احلزن والنخراط يف ال�صراب، حتى تعطف والدته عليه فت�صارحه باحلقيقة، 

ليذهب وي�صتعيد حبيبته.

م�صكلة هذه ال�صلبية لي�صت فقط يف كونها ت�صع حائاًل اأمام التعاطف مع البطل، كي ي�صل اإىل هدف مل ي�صع اأ�صاًل لبلوغه، 

واإمنا يف كون الأمر يخف�س تلقائيًا من �صقف ال�صراع الدرامي الذي ُيفرَت�س اأن يقوم على ت�صادم الرغبات وحماولة كل 

طرف الو�صول للهدف نف�صه )وهو �صباح يف حالتنا(. واإذا كان خرباء الدراما يقولون اأن من اخلطاأ جعل اخل�صم اأو �صرير 

الفيلم �صعيفًا حمدود القدرات لأن هذا يخف�س تلقائيًا م�صتوى ال�صراع، فاإن الأ�صواأ بالتاأكيد اأن يكون اخللل متعلقًا ببطل 

احلكاية.
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حكاية بال ب��شلة

يف فيلم يتعلق بحياة فنانة، ونظرة املجتمع لها وملن يرغب يف الرتباط بها، ُيفرَت�س نظريًا اأن يكون هناك احتمالن 

احلياة  يف  وحقه  ولأخالقه  للفنان  ينت�صر  طليعيًا،  جريئًا  عماًل  يكون  اأن  فاإما  الفيلم،  له  ينت�صر  الذي  للراأي  فقط 

اأو اأن مييل لإر�صاء الراأي العام املحافظ، منت�صرًا لل�صورة النمطية عن حياة الفنانني املليئة بالتجاوزات،  الطبيعية، 

التي ل تر�صى عنها الأ�صر املحرتمة. امل�صكلة هنا تكمن يف اأن »�صلم ع احلبايب« ل يتمكن من الو�صول لأّي من اخليارين، 

وبالرغم من قيامه بطرح الق�صية بو�صوح يف اأكرث من م�صهد، بل ويف مف�صل درامي رئي�صي، هو وقوف الأم يف وجه ارتباط 

ابنها ب�صباح، اإل اأن الفيلم ينتهي لنكت�صف اأننا مل نفهم ما الذي اأراد حلمي حليم وكامل التلم�صاين قوله فيما يتعلق بهذا 

املو�صوع اخلاليف.

ففي البداية جند مياًل وا�صحًا للمحافظة ومداعبة الت�صور النمطي حول الفنان يف عقول امل�صاهدين، متمثاًل يف موقف 

لف�صتان  ارتدائها  من  يغ�صب  لكنه  منزله،  جدران  �صورها  تغطي  الذي  بها  املتيم  املعجب  فهو  �صباح،  مالب�س  من  فتحي 

مك�صوف، ويطالبها األ تكرر الفعلة، ليتناق�س ذلك مع موقف املعلم بطيخ الذي ا�صرتى لها الف�صتان، والذي يرى اأن ظهور 

اأجزاء من ج�صدها �صي�صاعد يف زيادة �صهرتها و�صعبيتها. ومبا اأننا ننحاز بطبيعة احلال لبطل الفيلم، والذي ميثل هنا 

للجمهور راأي الذكر ال�صرقي القائد alpha male بغريته املحببة، يف مواجهة الرثي ال�صتغاليل، �صواء للمال اأو جل�صد 

البطلة، فاإن الفيلم مييل عند هذه اللحظة بو�صوح نحو املحافظة، بل والنتقاد املبطن للو�صط الفني والعاملني فيه.

اإل اأن ذلك يتغري بطبيعة احلال عندما تقف والدة فتحي يف وجه زواج احلبيبني اللذين نعرف مدى حبهما واإخال�صهما 

لبع�صهما البع�س، لي�صري الو�صع عند هذه النقطة هو وقوف الت�صورات املجتمعية البالية يف وجه عالقة حب �صادقة، 

ودفع طرفيها اإىل التعا�صة ب�صبب اأوهام ل وجود لها اإل يف ذهن الأم. هذا الراأي كان ليتبلور وي�صري هو التوجه العام 

للفيلم اإذا ما قامت الأم بتغيري راأيها، بعد ف�صل ثالث تتاأكد فيه من اأخالق �صباح واختالفها عما تعتقده ال�صيدة فيمن 

تعمل مغنية، ولكن الفيلم وفقًا للدراما واملنطق املنقو�صني يتجاهل هذا الف�صل الثالث، ويجعل الأم توافق على الزيجة 

من تلقاء نف�صها، فقط لأنها راأت ابنها حزينًا فقررت م�صارحته باحلقيقة، ليت�صبب التهاون يف �صياغة �صراع حقيقي عند 

ذروة الفيلم يف جعل احلكاية ت�صري دون بو�صلة، وتنتهي دون اأن نعرف بو�صوح حقيقة موقف �صناع الفيلم من الق�صية 

اخلالفية التي اأثاروها، مبا �صنعود ونوؤكد اأنه يتما�صى مع �صينما كامل التلم�صاين، با�صتثناء »ال�صوق ال�صوداء«، اأكرث بكثري 

من ارتباطه ب�صينما حلمي حليم، الذي يبدو اأنه قد وعى در�س »�صلم ع احلبايب« جيدًا، فلم يعد للتعاون مع موؤلفه يف اأي 

عمل اآخر حتى نهاية م�صريته ال�صينمائية.
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»حكاية حب«.. الملحمة الغنائية في أفضل صورها

عندما �صرع حلمي حليم يف اإخراج فيلمه الأول »اأيامنا احللوة« كان عبد احلليم حافظ جمرد جنم �صاعد ميكن اأن يقبل 

بلعب دور ثان يف فيلم البطولة الرئي�صية فيه لفاتن حمامة وعمر ال�صريف. اأما بعد اأربع �صنوات فقط، وعند �صناعة 

، كان الو�صع تغرّي متامًا. عبد احلليم �صار جنم الغناء وال�صا�صة الأول، الذي ُت�صنع الأفالم خ�صي�صًا من 
10

»حكاية حب«

اأجله، بحيث ُتكتب الق�صة وتو�صع الأغنيات املنا�صبة لها ليكون الفيلم وجبة م�صبعة جلمهور العندليب الأ�صمر، ي�صاهد 

من خاللها حكاية لبد اأن تكون م�صّبعة بالرومان�صية، تدعمها اأغنيات جديدة، كانت ن�صبة كبرية من اجلمهور تدخل 

ال�صينما من اأجل ال�صتماع اإليها.

ال�صناعة،  اأ�صاتذة  اأحد  �صريعًا  الذي غدا  الذي �صار جنمًا، واملخرج  ال�صاعد  الوجه  اللقاء كان حتميًا بني احلليمني: 

ليقدما معًا واحدًا من اأجنح اأفالم عبد احلليم حافظ واأقربها جلمهوره. ال�صبب الرئي�صي لهذا النجاح الكبري يكمن يف 

الق�صة التي و�صعها حلمي حليم كالعادة، والتي تقرتب يف الكثري من تفا�صيلها من حياة عبد احلليم ال�صخ�صية املعروفة 

للمو�صيقى، ويف بداية حياته تعر�س  لدى جمهوره، فالفيلم يروي حكاية �صعود مطرب �صاب كان فقريًا يعمل مدر�صًا 

للهجوم من بع�س اجلماهري الراف�صة لغنائه، قبل اأن يثبت جدارته ويحقق �صهرة و�صعبية �صخمة، لكنه يكت�صف اإ�صابته 

مبر�س ُع�صال، ي�صري هو الهاج�س الأ�صا�صي لكل حياته، رغم ما �صار ميتلكه من جناح فني ومادي.

احلكاية كما هو وا�صح تكاد تتما�س ب�صكل كامل مع �صرية بطل الفيلم، اللهم اإل يف فرقني جوهريني ظهرا يف ال�صيناريو 

الذي كتبه علي الزرقاين، وهما اأن بطل الفيلم لديه اأ�صرة مكونة من اأم كفيفة واأخ �صغري، على العك�س من عبد احلليم 

الذي يعلم اجلميع اأنه كان يتيمًا عا�س بع�س فرتات حياته يف امللجاأ. اأما الفارق الثاين فهو اأن بطل احلكاية اأحمد �صامي 

يخ�صع جلراحة تنجيه من مر�صه، فيعود ليجمعه الزواج بحبيبته نادية )مرمي فخر الدين(، بينما ت�صبب املر�س كما 

نعلم يف وفاة عبد احلليم، قبل اأن يكمل اخلم�صني من عمره.

نع خالل فرتة عالج بطله، فلم يكن من املمكن منطقيًا اأو اإن�صانيًا اأن يت�صبب املر�س  الفارق الثاين بديهي باعتبار الفيلم �صُ

يف وفاته باأحداث الفيلم. اأما عالقته باأ�صرته فيمكن حتى تف�صريها ب�صكل مرتبط ب�صرية عبد احلليم، باعتباره �صورة 

للن�صاأة التي متناها لنف�صه، حتى اأنه من احلكايات املتداولة ق�صة عن ت�صوير م�صهد توديع اأحمد لأمه قبل �صفره للعالج 

اأن تعلم حقيقة مر�صه، حيث ت�صبب امل�صهد يف هطول دموع حقيقية �صادقة من كال طرفيه: فردو�س  يف اخلارج دون 

حممد؛ اأ�صهر اأمهات ال�صينما امل�صرية، واملحرومة من نعمة الإجناب، وعبد احلليم حافظ؛ اليتيم الذي مل ير والدته، 

11
لدرجة اأن حليم قال لفردو�س يف نهاية الت�صوير: »لو كّنا بنختار اأمهاتنا.. كنت اخرتتك اأم لّيا«.

�شياغة امللحمة الغنائية

تركيز  وبالتايل  ي�صنعه،  الذي  الفيلم  واأهداف  لنوع  حليم  حلمي  قبل  من  املتكرر  الفهم  هو  حب«  »حكاية  يف  ما  اأبرز 

الهتمام يف عنا�صر النجاح املنا�صبة للنوع وجمهوره، وهي يف حالتنا هذه بالطبع الأغنيات املرتقبة التي يذهب اجلمهور 

اإىل ال�صينما من اأجلها. حلمي حليم كّون ور�صة عمل مع ال�صاعر مر�صي جميل عزيز وامللحنني حممد املوجي وكمال الطويل 

)ان�صم منري مراد لحقًا ملُلحني الفيلم بلحن »بحلم بيك« البديع(. هدف الور�صة كانت تاأليف وتلحني اأغنيات معا�صرة 

ق�صرية، منا�صبة لدراما الفيلم، ومكتوبة من اأجلها، بحيث تكون هذه الأغنيات جزءًا ل يتجزاأ من البناء الدرامي للعمل، 

حُترك الأحداث اأو ُتعرّب عن م�صاعر البطل، ول ُت�صّكل اأي تعطيل ل�صريان الدراما، كما حدث يف فيلم املخرج ال�صابق.

اأغانيه على الإطالق: »بتلوموين  اأجنح  اإن مل تكن من  ال�صينمائية،  العندليب  اأغنيات  اأجنح  اأربعة من  النتيجة كانت 

10   بداأ ت�صوير الفيلم اأواخر عام 1958 وُعر�س للمرة الأوىل بتاريخ 6 اأبريل 1959.

11   ُذكرت احلكاية يف كتاب »�صينما حليم« - اأ�صامة مقلد - روافد للن�صر والتوزيع 2014.
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اأغنية منها لها موقعها املالئم يف الأحداث، ل يكاد  ليه؟«، و«حبك نار«، و«بحلم بيك« و«يف يوم يف �صهر يف �صنة«. كل 

املوقف الدرامي يكتمل باإ�صباع دون وجودها، حتى اأن حلمي حليم ا�صتغنى عن اأغنية خام�صة جيدة، هي »ا�صبقني يا 

قلبي« بعد ت�صجيلها، ل�صعوره اأن وجودها غري �صروري، وبالتايل قد تطيل زمن الفيلم دون مربر درامي حقيقي.

لحظ هنا اأن اختيار الأغنيات مالئم متامًا للجّو الفيلمي العام، واملنق�صم يف »حكاية حب« ق�صمني مت�صاويني تقريبًا، 

الأول كوميدي رومان�صي خفيف الظل خالل رحلة ال�صعود، والثاين ميلودرامي بكائي بعد اكت�صاف اأحمد �صامي ملر�صه، 

يف �صكل �صردي ل ميكن اإل واأن نربطه جمددًا بـ«اأيامنا احللوة« الذي ينطبق عليه البناء الدرامي نف�صه، والذي �صاغه 

حلمي حليم وعلي الزرقاين اأي�صًا. وبالتايل فاإن هذا التباين بني �صّقي الفيلم ذي الطابع امللحمي، بدا وا�صحًا يف الفارق 

بني اأغنيات مثرية للبهجة ت�صمعها والب�صمة مر�صومة على �صفاك مثل »بتلوموين ليه؟« و«بحلم بيك«، واأغنية بكائية 

تكاد كل كلمة فيها تقطر حزنًا مثل »يف يوم يف �صهر يف �صنة«، يف جناح متجدد من املخرج الكبري يف توظيف اأدوات النوع 

الفيلمي لبلوغ اأف�صل نتيجة ممكنة.

واقعية املكان م�شدرًا للتميز

احلكاية اإذن واإن كانت خيالية فهي متما�صة طيلة الوقت مع الواقع، الأمر الذي ه�صمه حلمي حليم واأعاد التعبري عنه 

بال�صورة، وبالتحديد فيما يتعلق باختياره ملواقع الت�صوير وذكرها عالنية على ل�صان ال�صخ�صيات. نتذكر اأننا نتحدث 

 Back اأواخر اخلم�صينيات، يف الع�صر الذهبي لديكورات ال�صتوديو وم�صاهد الإ�صقاط اخللفي  عن فيلم مت ت�صويره 

مل  حليم  حلمي  ال�صتوديو.  داخل  واقفة  �صيارة  بقيادة  املمثل  يتظاهر  بينما  يتحرك،  طريق  ل�صورة   Projection
يخرج بالكامريا كثريًا اإىل ال�صارع، لكنه متكن بحيل اإخراجية و�صردية بالغة الذكاء يف اأن يجعل »حكاية حب« فيلمًا 

واقعيًا على م�صتوى املكان، فيلمًا يعلم امل�صاهد يقينًا اأين تدور اأحداث كل م�صهد من م�صاهده، وهو اأمر نادر يف زمن كانت 

الغالبية العظمى من الأفالم فيه تدور بالكامل يف اأماكن حمايدة غري معلومة بدقة.

اأحداث الفيلم تبداأ بلقطة تاأ�صي�صية وا�صعة لبحر الإ�صكندرية، لتتحرك الكامريا منه كا�صفة عن بانوراما مليدان حمطة 

اللقطات  هذه  واملارة.  احلنطور  عربات  وحوله  ال�صهري،  الرتام  فيه  ي�صري  للميدان  اأ�صيق  للقطة  ننتقل  اأن  قبل  الرمل، 

الفتتاحية امل�صّورة بعناية، والتي تاأخذ زمنًا كافيًا على ال�صا�صة، للتعرف على املكان ومراقبة تفا�صيله ت�صع امل�صاهد 

منذ اللحظة الأوىل يف املكان الواقعي، وعندما ينتقل الفيلم بعدها اإىل داخل ف�صل يقوم البطل بالتدري�س لطالبه، ل 

يكون هناك اأدنى �صك يف مكان وجود هذه املدر�صة، املكان الذي يتاأكد لحقًا بلقطات انتقالية مليدان املن�صية، ثم بانتقال 

الأحداث اإىل كبائن املعمورة، ليكون من املمكن بعدة لقطات حمدودة التكلفة الإنتاجية اأن تو�صع احلكاية داخل اإطار 

مكاين مينحها واقعية وقابلية للت�صديق اأكرث بكثري مما لو جرت كالعادة داخل البالتوهات املغلقة.

الأمر يتطور ملا هو اأف�صل عندما ينتقل البطل و�صديقه رفعت ال�صناكحلي )عبد ال�صالم النابل�صي يف واحدة من اأخّف 

ال�صخ�صيات الداعمة ظاًل يف تاريخ ال�صينما امل�صرية( اإىل القاهرة، فهناك ي�صري فندق »مينا هاو�س«، واأهرامات اجليزة، 

ال�صكن يف فندق فخم، وي�صبح مبنى  ال�صناكحلي على  اإ�صرار  يف خلفيته موقعًا لبع�س الأحداث املرتبطة بالدراما، يف 

الإذاعة امل�صرية مكانًا ملحاولت اأحمد �صامي اإثبات مواهبه، ونادي اجلزيرة ببواباته املوجودة ليومنا هذا هو حمل 

اللقاء بني البطل واحلبيبة التي تفوقه ثراء مبا يكفل لها ع�صوية النادي العريق، والأوبرا هي مكان اأداء اأحمد لأهّم 

حفل غنائي يف حياته، واملطار بالتاأكيد مكان ال�صفر والوداع وترقب عودة اأحمد من رحلة عالجه.

�صواء  بعينه،  ملكان  بو�صوح  الإ�صارة  دون  ُتروى  اأن  املمكن  من  كان  الدرامية  ومفا�صلها  تفا�صيلها  بكل  ذاتها  الأحداث 

بتعقيداته يف ذلك  الت�صوير اخلارجي  ما يجرب حلمي حليم على حتمل عناء  ال�صورة، ونظريًا ل يوجد  اأو  باحلديث 

الزمان، خا�صة لو كان بطل الفيلم هو النجم �صاحب ال�صعبية الأكرب، لكنها تلك الرغبة يف تقدمي الأف�صل دائمًا، فاإذا 
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كانت هناك عدة طرق لتقدمي احلكاية نف�صها على ال�صا�صة، فاإن فنان كحلمي حليم لبد واأن يختار ال�صبيل الأكرث ثراًء، 

حتى لو ارتبط باملزيد من املتاعب والتكاليف.

احل�ّص الإنتاجي يف الإخراج

هل يعني هذا اأن حلمي حليم، وهو املنتج اأي�صًا، كان ينفق بال ح�صاب لإر�صاء نزواته الإخراجية؟ الإجابة هي بالقطع 

ل، فما توؤكده �صرية حلمي وبالتحديد فيلم »حكاية حب« هو امتالكه لهذه القدرة على اإدارة ميزانية الإنتاج بحنكة 

لتحقيق ال�صتفادة الكاملة، فال يبخل على اختيار اأف�صل املمثلني، وو�صع اأجمل الأغنيات، لأن هذه هي الأعمدة الرئي�صية 

لفيلمه، ول يتهاون عن اخلروج اإىل الأماكن الواقعية لتحقيق التاأثري املثايل مل�صاهد عمله، لكنه يف الوقت ذاته يختار 

طريقة الت�صوير والديكوباج )تقطيع اللقطات( الذي ل ي�صرف يف ا�صتخدام اللقطات، وبالتايل خام ال�صينما، ووقت 

الت�صوير، اإل يف امل�صاهد التي ي�صيف فيها القطع الكثيف ملا ميكن اأن ُيحكى بعدد اأقل من اللقطات.

يف »حكاية حب« ل يتورع املخرج عن ا�صتخدام لقطات طويلة يف امل�صاهد احلوارية، ل يقطع فيها من لقطة لأخرى اإل 

يف اأ�صيق احلدود. لكن هذا ل يعني اأن تكون اللقطة الطويلة ا�صتاتيكية راكدة، على طريقة و�صع ال�صخ�صيات داخل 

الكادر  وتغيري  التكوين  مثل  اأدوات  حليم  حلمي  ي�صتغل  واإمنا  احلوارية،  بجملها  منها  كل  لتلقي  يجمعها  متو�صط  كادر 

داخل اللقطة وممار�صة ال�صخ�صيات لأفعال داخل الكادر، بحيث ل ي�صعر امل�صاهد باأي ثقل رغم امتداد زمن اللقطة، لأن 

حيوية احلركة �صواء كانت حركة ال�صخ�صيات داخل الكادر )امليزان�صني(، اأو حركة الكادر ذاته، تعطي هذا النطباع 

الوهمي بالنتقال من لقطة لأخرى دون اأن يكون هذا قد حدث بالفعل على ال�صا�صة.

اأبرز مثال ملا �صبق هو م�صهد حماولة اأحمد ورفعت الهرب من فندق »مينا هاو�س«، دون دفع املبلغ املرتاكم عليهما. امل�صهد 

الذي يتكون بداية من نزولهما من �صلم الفندق، حتى نهاية احلوار بينهما وبني املدير، من ثالث لقطات فقط، زمنها 20 

و30 و70 ثانية على التوايل، اأي دقيقتني كاملتني يف ثالث لقطات ل اأكرث، لكن كل منها لقطة متتلك واحدًا اأو اأكرث من 

الأدوات ال�صابق ذكرها، مبا يخلق ديناميكية جتعل امل�صهد امل�صنوع باأقل تكلفة اإنتاجية حمكمًا وممتعًا، رمبا اأكرث مما لو 

كان قد ت�صكل مع اأ�صعاف هذا العدد من اللقطات.

على النقي�س متامًا ياأتي ت�صوير حلمي حليم مثاًل لأغنية »حبك نار«، والتي تاأتي متامًا يف نقطة منت�صف الفيلم، فهي 

تبداأ بغناء اأحمد يف حفل �صخم يف الأوبرا، اأهّم مكان فني يف الُقطر، اإعالنًا لنهاية رحلة ال�صعود ببلوغه قمة النجاح، 

الفيلم.  املاأ�صاوي من  الن�صف  اإيذانًا ببدء رحلته مع املر�س يف  امل�صرح يف نهاية الأغنية  وتنتهي ب�صقوطه على خ�صبة 

املمتلئة  الأوبرا  لدار  الت�صاع  بالغة  لقطات  والتكوين،  احلجم  خمتلفة  اللقطات  ع�صرات  من  اأغنيته  ي�صنع  املخرج 

فيها  تتحرك  واأخرى  ثابتة  لقطات  العازفني،  اأحد  اأو  املطرب  لأداء  كبرية  واأخرى  الأورك�صرتا،  ولأع�صاء  باجلماهري 

التي  امل�صورة  الأغاين  معظم  جودته  يف  يفوق  كليب«  »فيديو  ت�صنع  اللقطات  من  كامل  زخم  مركبة.  حركات  الكامريا 

ُت�صنع اليوم، بعد مرور اأكرث من ن�صف قرن، يف زمن كان من الوارد فيه اأن تو�صع الكامريا ليتم ت�صوير الأغنية الفيلمية 

يف لقطة اأو لقطتني يتم تبادل القطع بينهما.

اجلدير بالذكر اأن »حبك نار« لي�صت فقط جمرد نقطة منت�صف للدراما، ولكن كلماتها هي معادل مو�صوعي لعالقة اأحمد 

بنادية. »حبك نار.. ُبعدك نار.. ُقربك نار.. واأكرت من نار«. فاأحمد الذي كان يحب الفتاة الرثية من بعيد ويحاول 

بلوغها اأح�ّس بنار احلب، وعندما تقّرب اإليها و�صعر ب�صعوبة وقوع احلب بينهما جّرب نار الُبعد، وها هو ي�صتعد لالعرتاف 

لها بحبه بعد احلفل، لكنه يتعر�س للوعكة التي تفتح الباب لنار القرب من حبيب ل ميكن ا�صتكمال احلياة معه. وبني 

القت�صاد يف ت�صوير امل�صاهد احلوارية والكوميدية، وال�صخاء يف املعاجلة الب�صرية للنقاط املف�صلية للحكاية بحيث 
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تتحول الأغنية اإىل حدث درامي وغنائي و�صينمائي بكل معني الكلمة، ت�صطع موهبة حلمي حليم يف الإدارة الفنية 

مليزانية العمل، فهو خمرج بارع ومنتج حكيم و�صانع اأفالم قادر على ا�صتغالل املتاح يف البلوغ لذروة النجاح.

»حكاية حب« كان اأحد اأجنح التجارب يف م�صرية حلمي حليم فنيًا وجماهرييًا، ول عجب اأنه من الأفالم التي ل تزال كل 

تفا�صيلها حمفورة يف اأذهان امل�صاهد العربي، فاإذا و�صفناه باأنه فيلم كوميدي فالكوميديا فيه ناجحة، واإذا حتّول عماًل 

ميلودراميًا فاملاأ�صاة فيه مكتملة ومربوطة بالواقع، واإذا و�صعناه يف ت�صنيفه الأ�صلي كفيلم غنائي فهو بالقطع من اأف�صل 

الأفالم الغنائية امل�صرية على الإطالق. ومن املوؤ�صف حقًا اأن يكون هو التعاون الأخري الذي جمع حلمي حليم بكل من 

عبد احلليم حافظ وعلي الزرقاين، فكل طرف من الثالثة �صار لحقًا يف م�صواره الفني امل�صتقل، ومل يعودوا ليكرروا 

جتربة العمل امل�صرتك التي اأنتجت عملني بجودة »اأيامنا احللوة« و«حكاية حب«.
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»امرأة وثالثة رجال«.. حلمي حليم يلج عالم الصناعة الكالسيكي

اإيرادات  اإمتاع واإر�صاء اجلمهور الكبري وحتقيق  اأفالمًا جتارية هدفها  يف اأفالمه الأربعة الأوىل، ورغم كونها ب�صكل ما 

اأنه مّثل ال�صكل  اأن حلمي حليم احتفظ بقدر من ال�صتقاللية يجعلنا ن�صفه باأريحية  اإل  مرتفعة من �صباك التذاكر، 

املتاح لل�صينما امل�صتقلة و�صينما املوؤلف يف زمنه. �صينما م�صتقلة لأنه كان منتج اأفالمه من خالل �صركته »الفيلم العربي«، 

مبا مينحه القدر الأكرب من احلرية الإنتاجية �صواء يف التعاقد مع ممثلي اأفالمه )واأو�صحنا قدرته على اكت�صاف املواهب 

التي �صت�صري جنومًا مثل عبد احلليم حافظ واأحمد رمزي(، اأو يف ا�صتخدام ميزانية الفيلم وفقًا لروؤيته فيما هو مهم يجب 

ت�صويره ب�صخاء، وما ميكن القت�صاد فيه مع اإيجاد حلول اإبداعية )وقد اأو�صحنا كيف فعل ذلك يف »حكاية حب«(. 

هي كذلك اأقرب ل�صينما املوؤلف لأن الأفالم الأربعة كانت ق�ص�صًا حللمي حليم نف�صه، و�صع اأفكارها وا�صتعان يف كل مرة 

م�صار عمل  بالقطع  اأن يرويه، وهو  املخرج  يعرّب عّما يريد  �صينمائيًا  ن�صًا  الفكرة  �صيناريو حمرتف، ي�صيغ هذه  بكاتب 

خمتلف عن ال�صكل التقليدي الذي ُيكتب فيه ال�صيناريو كاماًل، ثم ياأتي املنتج مبخرج كي ينفذه.

انطالقًا من الفيلم اخلام�س »امراأة وثالثة رجال« يبداأ حلمي حليم يف جتريب التعامل مع ال�صكل ال�صائد يف �صناعة 

ال�صينما التقليدية، فيتعامل للمرة الأوىل مع جهة اإنتاج غري �صركته »الفيلم العربي«، هي �صركة »اأفالم وادي النيل« 

)فهمي داود و�صركاه(، ويقدم لأول مرة فيلمًا مل ي�صع ق�صته، فهو ق�صة و�صيناريو نريوز عبد امللك، مب�صاركة من القدير 

الوجوه  من  فيه  جند  ل  املمثلني  طاقم  فحتى  فقط،  الكامريا  وراء  يكن  مل  الختالف  ال�صيناريو.  كتابة  يف  بدير  �صيد 

املاألوفة يف �صينما حلمي حليم )وهو املُخل�س ملمثليه كما اأو�صحنا من قبل( اإل عبد ال�صالم النابل�صي. الأمر الذي يدعونا 

لالعتقاد اأن »امراأة وثالثة رجال« كان حماولة من حلمي حليم لإثبات قدرته على العمل وفقًا لنظام ال�صوق ال�صائد، 

واأن باإمكانه اأن ي�صنع فيلمًا جتاريًا باملعايري ال�صائعة كاأي خمرج اآخر ل ينتج اأفالمه بنف�صه. واحلقيقة اأن نتيجة هذه 

املحاولة كانت عماًل جتاريًا معتادًا بالفعل، لكنه حمل يف داخله بع�س عنا�صر الطرافة والختالف التي قد تربر حما�س 

حلمي حليم للتجربة.

حكاية تقليدية.. لكن معك��شة

من اأكرث احلكايات �صيوعًا يف الأفالم الكوميدية الرومان�صية امل�صرية ق�صة البطل الدون جوان؛ زير الن�صاء الهوائي، 

يوّلد مفارقات ومواقف طريفة،  امراأة يف وقت واحد مبا  اأكرث من  الذي يدخل عالقات مع  الن�صائية،  العالقات  كثري 

13« و«مطاردة  اأفالم مثل »موعد غرام« و«الزوجة  املتاعب، ل�صيما عندما يجد حبه احلقيقي.  الكثري من  وي�صعه يف 

غرامية« و�صوًل لفيلم ُعر�س اأخريًا بعنوان »زنقة �صتات«، كلها تنويعات على الفكرة ذاتها، مبا حتمله داخلها من اإمكانية 

توليد العديد من الحتمالت للمواقف امل�صحكة والرومان�صية.

»امراأة وثالثة رجال« يقوم با�صتغالل هذا القالب ال�صائع، ولكن ب�صورة معكو�صة، عرب جعل بطلة الفيلم �صامية )�صباح( 

وتخطط  الأوىل،  اللحظة  منذ  تراه  رجل  بكل  تعجب  تافهة،  ثرية  فتاة  فهي  العالقات،  متعدد  امل�صتهرت  الطرف  هي 

لالإيقاع به يف حبائلها، فتبداأ من مذيع الراديو اأحمد عزمي )عبد ال�صالم النابل�صي(، ثم تتهرب منه عندما تقابل بطل 

التن�س خمتار �صريف )كمال ال�صناوي(، قبل اأن ترتك الثنني وتقع يف حب الطبيب جالل راأفت )الإعالمي اأحمد فراج 

يف جتربته التمثيلية الوحيدة املتزامنة مع زواجه يف الواقع من بطلة الفيلم �صباح(.

الختيار جريء بال �صك، لأن الثقافة العربية عمومًا تقبل بتعدد العالقات للرجل، بل يراها البع�س م�صدرًا للفخر، 

بينما ُيعّد الت�صرف ذاته مرفو�صًا من الأنثى، والعتقاد العام )رمبا ب�صبب الرخ�صة ال�صرعية( هي اأن الرجل من املمكن 

اأن يحب اأكرث من امراأة يف الوقت ذاته، على العك�س من املراأة التي ميثل حبها لرجل ثاٍن خيانة ُمدانة، فما بالك بحبها 

لثالثة؟
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من التزّيد بالطبع اأن ن�صف »امراأة وثالثة رجال« بالثورية الجتماعية، اأو الرغبة يف مناطحة الوعي العام، فما هو 

اإل فيلم ب�صيط ل يهدف اإل ل�صرد حكاية م�صلية، واإ�صارتنا جلراأة الختيار تهدف لتو�صيح وجود بع�س الأفكار ال�صاحلة 

ل�صياغة حكايات ممتعة، لكن اأحدًا ل يقرتب منها رغم بدهيتها، رمبا خوفًا من رف�س اجلمهور ل�صخ�صية البطلة، لذلك 

ف�صنجد مثاًل ع�صرات الأمثلة على ق�ص�س احلب العابر للطبقات بكل املعاجلات وعك�صها )البطل ثري والبطلة فقرية اأو 

العك�س، ال�صرير الراغب يف تفريقهما ثري متعجرف اأو العك�س، وهكذا(، بينما ل يكاد يح�صرنا اأي مثال قام مبا فعله 

نريوز عبد امللك و�صيد بدير وحلمي حليم، بجعل �صباح توقع ثالثة رجال يف حبها.

طزاجة الختيارات التاأ�شي�شية

بعيدًا عن الفكرة التي منحت الفيلم القدر الأكرب من جاذبيته، فاإن باقي عنا�صر هذه اجلاذبية يتعلق بالختيارات 

التاأ�صي�صية، �صواء يف ر�صم ال�صخ�صيات اأو يف ت�صكني املمثلني يف الأدوار. رمبا يكون »امراأة وثالثة رجال« هو الفيلم الوحيد 

يف كامل تاريخ ال�صينما امل�صرية الذي يكون اأحد اأبطاله لعبًا حمرتفًا لريا�صة التن�س، وهو اأحد اأفالم قليلة جدًا يكون 

فيها بطل اآخر مذيعًا يف الراديو. لحظ اأن الدراما حتتاج فقط اأن تكون ال�صخ�صيتان لرجلني من امل�صاهري، تقع الفتاة يف 

حبهما، ومن الوارد جدًا اأن يكونا مثاًل ممثاًل ومغنيًا، لكن اختيار املهنتني الطازجتني منح احلكاية اأكرث من ميزة.

اأول هذه المتيازات هو تنّوع اأ�صباب الإعجاب، ف�صامية حتب اأحمد يف البداية ب�صبب �صوته الإذاعي الرخيم، بينما 

قائمًا  حبًا  كونه  من  اأكرث  اإعجاب  الأمر  كون  عن  مبطن  تعبري  وذلك  التن�س،  ملعب  يف  وحيويته  خمتار  ب�صباب  تنبهر 

اأن اخليار يخلق موقفًا  الثانية  اأ�ص�س عقالنية. هي فقط فتاة مندفعة يعجبها هذا ل�صوته، وذلك ل�صكله. امليزة  على 

دراميًا جديدًا، فكون ال�صوت هو و�صيلة التعارف بينها وبني اأحمد )�صواء يف الراديو اأو املكاملات التليفونية( �صمح بامل�صهد 

الكوميدي الذي يحاول عبد ال�صالم النابل�صي فيه اأن يتخيل �صكل الفتاة التي ينتظر اأن يقابلها للمرة الأوىل. كذلك 

اأن ن�صاهد مفارقة كون اأحمد هو من دعا �صامية حل�صور املباراة التي �صيقوم بالتعليق  �صمحت وظيفتا املذيع والالعب 

عليها، والتي راأت فيها خمتار واأُعجبت به، مبا ترتب على ذلك من اإ�صحاك يتمثل يف احلوار الإذاعي الذي يجريه اأحمد 

مع خمتار، ويحاول خالله اأن ي�صتت اأنظار الالعب عن حبيبته احل�صناء.

الطزاجة متتد لختيار املمثلني، بداية من عبد ال�صالم النابل�صي الذي مل نعتد اإطالقًا اأن ن�صاهده يف دور احلبيب الذي 

يتناف�س على قلب البطلة، بل ويكت�صف يف النهاية اأنها يحب �صقيقتها ال�صغرى، مرورًا بكمال ال�صناوي الذي قد يكون 

اأن يخ�صر وهو  الأمر  الغريب يف  لكن  بالذكورة والو�صامة،  ال�صكلي، يف دور ميتاز �صاحبه  امل�صتوى  اختيارًا منا�صبًا على 

النجم املناف�صة يف نهاية الفيلم حل�صاب الوجه اجلديد اأحمد فراج، الذي كان حكيمًا عندما قرر اأن يكون هذا هو اأول 

واآخر اأدواره التمثيلية، يف ظل افتقاده للحد الأدنى من املوهبة واحل�صور اأمام الكامريا.

هو »كا�صت« عجيب حقًا، �صمح باأ�صياء غري معتادة، كاأن ي�صتكي النابل�صي من مطاردة املعجبات، واأن يكون ال�صناوي هو 

الوحيد الذي خرج من احلكاية فا�صاًل يف احلب، واأن ينتهي فيلم بقبلة رومان�صية بني �صباح وبني فراج، الذي �صي�صري 

لحقًا اأحد اأ�صهر مقدمي الربامج الدينية. هذه الغرابة النابعة من طزاجة الختيارات هي وحدها �صبب كاف لال�صتمتاع 

بالفيلم، ُي�صاف اإليه قدرة حلمي حليم املعتادة على الكت�صاف املبكر للنجومية، متمثلة هنا يف �صعاد ح�صني، التي مل يكن 

، عندما اختارها حليم للعب دور �صقيقة �صباح ال�صغرى.
12

قد مّر اأكرث من عام على ظهورها الأول يف »ح�صن ونعيمة«

12 ُعر�س »ح�صن ونعيمة« لهرني بركات، اأول اأفالم �صعاد ح�صني بتاريخ 2 مار�س 1959، بينما ُعر�س »امراأة وثالثة رجال« بتاريخ 3 اأكتوبر 

.1960
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اأثر العتيادية والتكرار

ما �صبق من خيارات تاأ�صي�صية جعل اأف�صل اأجزاء »امراأة وثالثة رجال« هو ن�صفه الأول، الذي يتعرف امل�صاهد خالله 

تبداأ  التن�س،  لعب  الثاين  حبيبها  على  البطلة  تتعرف  اأن  مبجرد  لكن  اجلاذبة.  بغرابتهم  و�صخو�صها  احلكاية  على 

من  النوعية  هذه  يف  الكال�صيكي  امل�صهد  من  بداية  وحتديدًا  الفيلم،  جمريات  على  وال�صيطرة  الظهور  يف  العتيادية 

الق�ص�س، وهو تواجد احلبيبني يف مكان واحد دون اأن يعلم اأيٌّ منهما بوجود الآخر، لتتنقل البطلة بينهما حماولة اأن 

جتد حاًل تخرج به من املاأزق. 

هذا امل�صهد عادة ما يكون ذروة معظم اأفالم البطل الدون جوان، لكن ت�صّرع ال�صيناريو بو�صعه مبكرًا جعل الفيلم ي�صري 

بعده بوترية بطيئة متكررة، تعيد �صامية فيها ا�صتخدام كذبتني اأكرث من مرة، فت�صف كل رجل من الثالثة لالآخر باأنه 

اأو التهرب من موعد. واإذا كانت ميزة الف�صل التقدميي هي اأننا مل نر  ابن خالتها، وتزعم اأنها مري�صة لنيل التعاطف 

النقي�س  على  الفيلم  من  الثاين  الن�صف  عيب  فاإن  قبل،  من  والأحداث  ال�صخ�صيات  وبتلك  الزاوية،  هذه  من  احلكاية 

متامًا: اأننا راأينا املوقف لي�س فقط يف اأفالم �صابقة، بل منذ قليل يف الفيلم ذاته!

التفاوت ميكن اأي�صًا قيا�صه على الأغنيات يف الفيلم، بني »ح�صل يا حبيبي ح�صل« املتنا�صبة دراميًا مع جناح البطلة يف 

اإيقاع املذيع ال�صهري يف حبها، والتي بذل حلمي حليم جمهودًا وا�صحًا يف خلق معادل ب�صري خمتلف لها، بجعل �صباح 

توؤديها عرب الهاتف الذي كان و�صيط التعارف بني �صامية واأحمد، وبني الأغنية الدرامية »عايزة اأن�صاه«، التي تاأتي يف 

ذروة احلكاية عندما يكت�صف الطبيب جالل خداع �صامية ويقطع عالقته بها. كلمات الأغنية ل تعرّب عن املوقف الذي 

تريد فيه البطلة اأي �صيء بخالف ن�صيان حبيبها، وحتى نقلها لل�صا�صة جاء تقليديًا متمثاًل يف �صري �صباح داخل حديقة 

يف الليل، وكاأنها ن�صخة متوا�صعة من ت�صوير »يف يوم يف �صهر يف �صنة« ال�صهري.

على م�صتوى حرفة الإخراج مل يقم حلمي حليم يف »امراأة وثالثة رجال« باأي مغامرة اأو جتربة اإخراجية كعادته، 

اجلميع،  مع  بالفعل  حتقق  ما  وهو  ممكن،  اأداء  لأف�صل  املمثلني  مع  الو�صول  وحماولة  للحكاية،  الأمني  بالنقل  واكتفى 

حليم  حلمي  باأن  نوؤمن  يجعلنا  ب�صانعه  اخلا�صة  الفيلموغرافيا  �صياق  يف  العمل  وو�صع  بالطبع.  فراج  اأحمد  با�صتثناء 

اأنه لي�س  اأن يدخل اإىل عامل ال�صناعة ال�صائدة بفيلم يوؤكد به  اأراد  اإنتاجي متقارب،  اأربعة اأفالم نفذها بنموذج  بعد 

فقط �صانع الأفالم الذي يتحرك وفقًا للنمط اخلا�س الذي ابتكره، واإمنا هو خمرج حمرتف ميكنه اأن يقدم كل اأ�صكال 

الأفالم، مبختلف اآليات الإنتاج، وهو هدف ميكن القول باأنه قد حتقق اإىل حد كبري، رمبا با�صتثناء حاجة الن�صف الثاين 

من الفيلم اإىل املزيد من التطوير الدرامي.
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»طريق الدموع«.. سيرة تكره صاحبها

من بني اأفالم حلمي حليم الأربعة ع�صر يقع »طريق الدموع« يف مو�صع خمتلف متامًا عن باقي الأفالم، بل من املمكن اأن 

ميتد هذا الختالف لأي مقارنة ُتعقد بني هذا الفيلم واأي فيلم م�صري اآخر. فال�صينما امل�صرية ب�صكل عام تتعامل مع 

اأفالم ال�صري بحذر بالغ، يكاد ي�صل يف بع�س احلالت اإىل تقدمي ال�صخ�صية امل�صرودة �صريتها ب�صورة مالئكية خالية حتى 

من الهفوات، وحلمي حليم ب�صكل خا�س اعتاد اأن يحيط �صخ�صيات اأفالمه باحلب والتعاطف، حتى لو ارتكبت اأخطاًء 

ال�صخ�صية  لتتفّهم حتى  »اأيامنا احللوة«،  يعالج حبيبته يف  بال�صرقة كي  ال�صريف  نذكر قيام عمر  وكلنا  بل وخطايا، 

التي تتالعب  الهوائية،  »امراأة وثالثة رجال«  �صرقته، وكذلك بطلة  ما كان يريد  لل�صرقة دوافعه، وتهديه  املعر�صة 

بقلوب الرجال، لكن ل ميكنك اإل اأن تعجب بخفة ظلها وت�صرفاتها الغريبة.

ما �صبق يتعلق ب�صخ�صيات �صينما حليم اخليالية، فما بالك عندما ي�صرد الفيلم ق�صة حياة جنم �صهري راحل؟ النجم 

كمال  ومنتجه  الفيلم  بطل  من  موقعة  بلوحة  املق�صود  كونه  اإنكار  الفيلم  �صّناع  يحاول  الذي  وجدي،  اأنور  هو  بالطبع 

ال�صناوي، تت�صدر ترتات البداية تقول »ق�صة طريق الدموع كتبتها الأيام وخطها القدر.. واأي ت�صابه بني �صخ�صيات 

اأبطال الفيلم و�صخ�صيات حقيقية معروفة غري مق�صود«. لكن احلقيقة اأن ما يف الفيلم لي�س جمرد ت�صابه، بل هو تطابق 

وتلميح وتاأكيد، واأن اجلميع بال ا�صتثناء يعرفون اأنه ت�صابه مق�صود مع �صرية النجم الذي �صعد اإىل القمة مبزيج من 

املوهبة والذكاء والقدرة على ا�صتغالل الفر�س - والأ�صخا�س اأحيانًا - قبل اأن يداهمه املر�س واملوت، لريحل قبل اأن 

.
13

ي�صتمتع مبا ناله من �صهرة وثراء

وجه الده�صة هو اأن الفيلم يتعامل مع �صخ�صية بطله اأ�صرف حمدي )حتى ا�صم ال�صخ�صية ي�صري بو�صوح لأنور وجدي( 

للنجمة  امل�صروبات  ل�صكب  ت�صل  ب�صورة  ذاك  ويخدم  لهذه  يتذلل  مت�صلقًا،  ا�صتغالليًا  فيظهره  ال�صلبية،  بالغة  ب�صورة 

واملنتج خالل لعبهم للورق، كي يتقّرب اإليهم، حتى يوقع النجمة �صامية فوؤاد )املقابل الوا�صح للمطربة ليلى مراد( يف 

، ويراكم الأموال يف ح�صابه البنكي، قبل اأن يتنكر لها ويرف�س 
14

حبه ويتزوجها، وي�صتغل اأموالها لين�صئ �صركة اإنتاج

حتى اأن يدفع لها ما اقرت�صه منها، اأو اأجرها عن الأفالم التي كانت متّثلها جمانًا من اأجله.

ت�شفية ح�شابات اأم حماولة ل�شرد �شرية؟

ل جمال لبحث كل حدث اأو �صفة وردت يف الفيلم على حدة، ول التاأكد من مدى �صحتها. ومن امل�صتحيل اأن ن�صع ت�صورًا 

ال�صيد بدير بكتابة  ال�صناوي، وقام  التي و�صعها كمال  الق�صة  التي جعلت حلمي حليم يتحّم�س لإخراج هذه  للدوافع 

ال�صيناريو اخلا�س بها، يف التعاون الثالث بينه وبني حليم. لكن من خالل م�صاهدة الفيلم وقراءة معلوماته الرئي�صية 

ميكن اجلزم باأن كمال ال�صناوي كان هو املحرك الرئي�صي لهذا امل�صروع، فهو من كتب الق�صة واأنتج الفيلم ولعب بطولته، 

�صواء كان حماولة ر�صد  ما،  ل�صبب  ال�صلبي،  املنطلق  اأنور وجدي من هذا  مما قد ينم عن رغبة منه يف تقدمي حكاية 

�صرية حتمل يف طياتها - �صئنا اأم اأبينا - مفارقة وِعظة، اأو كانت جمرد ت�صفية حل�صابات بني ال�صناوي ووجدي، اللذين 

دار بينهما الكثري من املناو�صات، منها هجوم ال�صناوي على النجم امل�صمم على الظهور يف دور ال�صاب، رغم تقدم عمره 

و�صخامة ج�صده، وحماولة وجدي توقيع عقد احتكار مع النجم ال�صاب حل�صاب �صركته »الأفالم املتحدة«، لكن ال�صناوي 

رف�س اأن يوقع اأكرث من بطولة فيلم واحد هو »ليلة احلنة«، على اأن يقوم باإخراجه ح�صن الإمام، قبل اأن يغرّي وجدي 

13 تويف اأنور وجدي يوم 14 مايو 1955، قبل اأن يكمل عامه احلادي واخلم�صني.

14 تظهر ال�صركة يف الفيلم با�صم »�صركة الأفالم امل�صرية«، بدًل من ا�صمها احلقيقي »�صركة الأفالم املتحدة«، لكن حلمي حليم يحتفظ 

ببع�س عناوين الأفالم التي اأنتجتها ال�صركة، فن�صاهد اأفي�صات لأفالم »احلب جميل« و«ليلى بنت الفقراء« و«ليلى بنت الأغنياء«، والأخريان 

فيلمان اأنتجهما اأنور وجدي فعاًل، يحتفظ الفيلم حتى بت�صميم اأفي�صاتهما، مع تغيري �صور الأبطال واأ�صمائهم بالطبع.
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. وقد قامت اأ�صرة وجدي برفع دعوى ق�صائية خالل ت�صوير الفيلم تطالب ال�صناوي 
15

راأيه ويقرر اإخراج الفيلم بنف�صه

باإيقاف امل�صروع، لكن الأخري رّد باأن حياة الفنان الراحل لي�صت ملكًا لأفراد اأ�صرته، واإمنا اأ�صبحت ملكًا للتاريخ، وقام 

.
16

بتغيري اأ�صماء ال�صخ�صيات كنوع من التحايل، و�صمان عدم الوقوع حتت طائلة القانون

كل ما �صبق يوؤكد وجود رغبة واإ�صرار من ال�صناوي على تقدمي احلكاية بهذه ال�صورة، كما اأن قيام حلمي حليم باإخراج 

الفيلم على هذه ال�صاكلة يوؤكد اأنه مل يكن هو الآخر معار�صًا لهذا الت�صور ال�صلبي عن اأنور وجدي، وهي بالتاأكيد روؤية 

�صائعة بني كثري ممن عا�صروا النجم الراحل املثري للجدل. وبغ�ّس النظر عن نفو�س الراحلني التي ي�صتحيل الولوج اإىل 

ما كانت تخفيه، فاإن طبيعة امل�صروع الغريبة جعلت حلمي حليم يخت�ّس بكونه املخرج امل�صري الوحيد الذي �صنع فيلم 

�صرية ذاتية �صلبية، عن جنم �صهري وحمبوب.

اختيار املمثلني وحماولة تربير الأفعال

اأنور  اأحدهما  اثنني  با�صتثناء  يروي حكايتها  التي  ال�صخ�صيات  كل  ت�صويره يف حياة  فيلم مت  نتحدث عن  اأننا  لحظ 

 )الوحيدة التي توؤدي يف الفيلم �صخ�صيتها 
17

وجدي بالطبع، والثاين هو املطرب عزيز عثمان؛ الزوج الأول لليلى فوزي

احلقيقية(، والذي يظهره الفيلم اأي�صًا ب�صورة �صيئة، باعتباره ا�صتغل ثراءه يف دفع اأ�صرة املمثلة النا�صئة الفقرية اأن 

اأهلها من الفقر، لرتف�س حبيبها املمثل ال�صاعد، فتكون هذه هي نقطة التحول التي  ت�صغط عليها كي تتزوجه لينقذ 

جعلت اأ�صرف يبيع كل مبادئه، ول يفكر اإل يف جمع املال بكل الطرق املمكنة.

اإيجابية متامًا، �صواء  اأ�صحابها ل يزالون على قيد احلياة ب�صورة  يف املقابل يظهر الفيلم باقي ال�صخ�صيات التي كان 

ليلى فوزي اأو ليلى مراد التي ج�صدتها �صباح، اأو �صديق اأنور وجدي و�صريكه يف ال�صكن عبد ال�صالم النابل�صي، والذي لعب 

�صخ�صيته يف الفيلم عبد املنعم اإبراهيم. كل هوؤلء ظهروا ب�صورة مثالية كاأ�صخا�س حمبني للبطل داعمني له، يتعر�صون 

منه للق�صوة وال�صتغالل فال يقابلون جحوده اإل بالت�صامح، وحتى فايزة فهمي )ا�صم �صخ�صية ليلى فوزي يف الفيلم( التي 

كانت ظروفها �صببًا يف اأفعاله عادت ووقفت جواره يف حمنته وتزوجت منه يف نهاية حياته.

الأمر فيه قدر من نق�س الأمانة بالطبع، اأن يكون الأحياء هم الأخيار، بينما يظهر من رحلوا يف اأ�صواأ �صورة، لكن من 

جهة رمبا يكون هذا التعامل الرقيق مع النجوم الأحياء ال�صبيل الوحيد ل�صناعة الفيلم دون املزيد من امل�صكالت، ومن 

جهة اأخرى �صورة عزيز عثمان واأنور وجدي ترتبط مبا يريد الفيلم طرحه من تاأثري للهو�س باملال على �صعادة الب�صر، 

فيها فقره  ت�صبب  التي  لول �صدمته  ال�صخ�س  لي�صري هذا  يكن  اأ�صرف مل  والنتيجة؛  بال�صبب  فال�صخ�صيتان مرتبطتان 

اأ�صرف  املنافقان اجلال�صان مع  وال�صديقان  لعبها حامد مر�صي(،  التي  العزيز )ا�صم �صخ�صية عزيز عثمان  وثراء عبد 

يتغزلن بذكائه وعبقريته هما نتائج طفيلية لوجوده، وهذا دواليك تولد انعدام العدالة املزيد واملزيد من الت�صوهات 

)غري اأن الفيلم ل ي�صري طوياًل يف هذا الطريق مبا يجعل هذا الدفاع مقبوًل ب�صكل كامل(.

15 م�صدر احلكاية هو مذكرات ح�صن الإمام التي ن�صرتها جملة »�صينما«. مل جند ن�صخة من املذكرات، لكن احلكاية من�صورة يف مقال مبوقع 

»البوابة« الإلكرتوين، بتاريخ 11 �صبتمرب 2000، حتت عنوان »مذكرات ح�صن الإمام تك�صف غرية اأنور وجدي من كمال ال�صناوي«.

16 موقع »جولويل« بتاريخ 29 مار�س 2014 حتت عنوان »كيف جنا كمال ال�صناوي من تهديدات ورثة اأنور وجدي؟«.

17 رحل عزيز عثمان عن عاملنا بتاريخ 24 فرباير 1955.
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تقلبات غري مربرة.. ك�شل غري معتاد

بعيدًا عن عالقة »طريق الدموع« بالواقع، وال�صكل الذي يقدم اأنور وجدي به، تظل م�صكالت الفيلم الرئي�صية اأكرب من 

ذلك، فهذه الق�صية الأخالقية لن ت�صغل �صوى من يعرف ال�صخ�صيات احلقيقية، اأما م�صكالت الدراما والإخراج فيمكن 

لأي م�صاهد اأن ي�صعر بها، والفيلم يعاين منها يف الكثري من تفا�صيله.

العمل  ي�صوقها  التي  واملربرات  حمدي،  اأ�صرف  البطل  �صخ�صية  فيها  متّر  التي  بالتقلبات  بالأ�صا�س  تتعلق  الدراما  اأزمة 

لتغيري البطل ملوقفه من احلياة، يف كل مرحلة منها. ففي البداية ن�صاهده يف �صورة الفنان البوهيمي، احلامل بال�صهرة 

والنجومية، لكنه كذلك حمّب للحياة يريد التمتع بها، فيحاول اإنفاق كل قر�س يك�صبه على ال�صتمتاع، يف مقابل �صديقه 

ابراهيم الأكرث واقعية والذي ي�صتخدم املال يف اأماكنه ال�صحيحة لت�صديد الديون و�صمان حياة حمرتمة له ولزميله 

يف العمل وال�صكن. 

هذا التكوين النف�صي ل�صخ�صية البطل ينقلب راأ�صًا على عقب عندما ترتكه حبيبته وتتزوج من املطرب الرثي. بح�صابات 

اأ�صرف  يرتك  لأن  مقنعًا  �صببًا  ال�صدمة  هذه  تكون  قد  اآنذاك،  امل�صرية  الأفالم  ولأغلبية  للفيلم،  احلاكمة  امليلودراما 

املثالية، لكن اأن يتغري رجل حمب ال�صتمتاع باملال يف حلظة ليغدو راغبًا فقط يف جمعه دون اإنفاقه، بل يقول �صراحة 

ملحا�صب مكتبه اأن »الأموال التي يودعها يف البنك ل تخرج منه اأبدًا«، فهذا انقالب مبالغ فيه، لأنه ل يرتبط بتقدير 

ال�صخ�صية لقيمة املال فح�صب، واإمنا يحّول �صخ�صًا م�صرفًا حتى درجة ال�صفاهة، اإىل رجل بخيل يجمع املال دون �صبب.

ُملزمًا  وي�صري  املتع  اأ�صكال  كل  من  فُيحرم  اخلطري،  مر�صه  البطل  فيه  يكت�صف  الذي  اخلتامي  الف�صل  اإىل  ذلك  يحيلنا 

بالعي�س يف تق�صف اإجباري خوفًا على حياته. نهاية تطهريية كال�صيكية لكن ل ميكن لأحد اأن ينكر واقعيتها اأو ينفي 

ما فيها من مفارقة ت�صتحق التاأمل، كانت قيمتها لتزيد لو كان البطل يجمع الأموال على ح�صاب الآخرين كي ي�صتمتع 

بها ثم يفقد قدرته اجل�صدية على هذه املتعة رغم امتالك املال فيتمنى اأن يبادل ال�صحة بكل ما ميلك من ثروة. اأما 

اأن يكون هو جمرد خازن للمال ل اأكرث، فهذا ما اأفقد النهاية الكثري من تاأثريها، ل�صيما واأنه لي�س جمرد بخيل تقليدي 

يجمع املال كي ينفقه ورثته، واإمنا هو �صخ�س تغريت روؤيته للعامل ب�صبب واقعة تعر�س لها.

ما  نادرًا  وا�صح  تكا�صل  الدموع«  »طريق  يف  �صابها  والتي  للحكاية،  والإخراجية  الب�صرية  املعاجلة  اإىل  متتد  امل�صكالت 

ظهر يف اأفالم حلمي حليم. على �صعيد الإ�صافة والبتكار ل ي�صم الفيلم ولو حماولة لتقدمي اجلديد، اإل اإذا اعتربنا 

للتجديد  حماولة  �صباح،  تغنيها  لأغنية  م�صاحبة  رق�صة  اأداء  يف  التعبريي،  للرق�س  مظلوم  نيللي  بفرقة  ال�صتعانة 

الإخراجي. اأما على �صعيد تنفيذ امل�صاهد العادية واحلوارية فال اأكرث من اللقطات املتو�صطة الثنائية العتيادية، بكل 

خمولها وركونها اإىل الن�س املكتوب الذي ل يفعل املخرج فيه اأكرث من و�صع الكامريا لُت�صّجل اأداء املمثلني له.

والأرجح اأن حلمي حليم كان لديه اأ�صبابه اخلا�صة ل�صناعة هذا الفيلم، اأ�صباب تتعلق اأ�صا�صًا باحلكاية ومعاجلة ال�صرية. 

ونظرًا لكونه كما حللنا اأكرث من مرة خمرج لديه بو�صلة يعرف من خاللها ما هو اأهّم ما يف الفيلم كمنتج فني وجتاري، 

ويف حالتنا هذه كل ما له عالقة بال�صنعة يتوارى اأمام معاجلة ال�صخ�صية، وما يثريه توّجه الفيلم من اأزمات ومواقف. 

لكن هذا بالتاأكيد لي�س دفاعًا عن فيلم متو�صط امل�صتوى، خا�صة واأن امل�صكالت تطول ال�صيناريو مثلما ت�صوب الإخراج، 

م�صكالت اإذا اأ�صفناها اإىل املوقف العدائي غري املتفهم لبطل احلكاية - بغ�س النظر عن واقعية ال�صخ�صية - فمن املمكن 

القول باأن حلمي حليم قدم عماًل اأقل من امل�صتوى املطلوب، للمرة الثانية يف اأفالمه ال�صتة الأوىل.
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»حكاية العمر كله«.. والعودة للمساحة الُمفضلة

بعد فيلمني اكتفى فيهما بلعب دور املخرج فح�صب، منهما جتربة »طريق الدموع« بكل ما حملته من حتفظات، يعود حلمي 

حليم عرب بوابة املنتج الأ�صهر رم�صي�س جنيب اإىل امل�صاحة الإبداعية التي برع فيها و�صنع من خاللها اأف�صل اأفالمه: 

م�صاحة املخرج املوؤلف وفقًا للمتاح يف �صينما اخلم�صينيات وال�صتينيات. حليم الذي و�صع ق�ص�س اأفالمه الأربعة الأوىل، 

وعهد بكتابتها لكتاب �صيناريو حمرتفني، يقوم للمرة الأوىل بكتابة �صيناريو فيلم يقوم باإخراجه، مع ال�صتعانة مبحمد 

اأبو يو�صف لكتابة احلوار، ليكون فيلمه ال�صابع »حكاية العمر كله« خطوة عودة نحو �صينما حلمي حليم اخلا�صة، لي�س 

فقط من حيث ا�صم �صاحب الق�صة اأو ال�صيناريو، واإمنا الأهم هو نوعية احلكايات وال�صخ�صيات والعوامل التي برع املخرج 

الكبري يف معاجلتها.

حياة النجوم وخا�صة املطربني. ق�ص�س احلب التي تعرقلها فروق مادية اأو اجتماعية اأو ُعمرية. املاآزق امليلودرامية ول 

�صيما الأمرا�س اخلطرية. واإحالة حكايات الأفالم اإىل الواقع عرب ت�صابهات يفهمها اجلمهور. كلها عنا�صر درامية ظهرت 

مرات عدة يف اأفالم �صابقة حللمي حليم، ليعيد توظيفها يف »حكاية العمر كله«، الفيلم الذي تعاون فيه للمرة الأوىل مع 

النجم فريد الأطر�س، لين�صم اإىل قائمة جنوم الغناء الذين عملوا مع حلمي حليم، بعد عبد احلليم حافظ و�صباح.

هذه العنا�صر تبداأ من حماولة ا�صتح�صار الواقع اإىل ال�صا�صة عرب حيلة كال�صيكية هي ت�صمية ال�صخ�صيات باأ�صماء املمثلني 

احلقيقية، فبطل احلكاية هو املطرب ال�صهري فريد )فريد الأطر�س(، الذي حتبه املمثلة ليلى )ليلى فوزي( يف �صمت، 

ويعرف هذا احلب ويحاول دعمه �صديقه املمثل منعم )عبد املنعم ابراهيم(، بل اأن كاتب حوار الفيلم حممد اأبو يو�صف 

. حيلة الأ�صماء تثري 
18

يظهر يف امل�صاهد الأوىل للفيلم يف دور املوؤلف الأ�صتاذ حممد الذي يزور فريد ملناق�صته يف �صيناريو

انتباه اجلمهور تلقائيًا، ليبداأ ذهن امل�صاهد يف الربط بني ال�صخ�صية الدرامية واملمثل الذي يلعبها، وي�صري الفيلم �صورة 

موازية للواقع، �صورة ت�صتفيد من بع�س املعلومات التي قد يعرفها اجلمهور �صلفًا عن النجم )وهي يف حالتنا هذه عالقات 

اأن الفيلم يحمل اأكرث من حكاية خيالية.  اأن تزعم للحظة  فريد الأطر�س الن�صائية وحبه لل�صهر ولعب الورق(، دون 

العالقة بني الواقع والفيلم التي اأجاد حلمي حليم ا�صتخدامها من قبل يف »حكاية حب« مع عبد احلليم حافظ.

الع�دة حلب ال�شخ�شيات وماآزقها

عابث،  رجل  هو  و�صهرته  موهبته  فرغم  لالإيجابية،  منها  لل�صلبية  متيل  �صخ�صية  الفيلم  بدء  حلظة  عند  يبدو  فريد 

ل يوؤمن بوجود احلب، ول يالحظ هيام املمثلة ليلى به، ويق�صي ليله �صاهرًا مع �صّلة الأ�صدقاء الف�صدة بني الرق�س 

وال�صراب، حتى اأن م�صكلة حتدث بينه وبني موؤلف ال�صيناريو ب�صبب رغبته يف مناق�صة العمل مع �صديقته �صو�صو )مها 

�صربي( بحكم كونها »�صاحبته الروح بالروح« بالرغم من كونه مل يتعرف عليها �صوى يف الليلة ال�صابقة!

رغم هذا التاأ�صي�س ال�صلبي ل يقع حلمي حليم يف خطاأ فيلمه ال�صابق »طريق الدموع« ب�صرد حكاية بطل ل يكّن له �صناع 

الظل باعثة على  العمر كله« خفيفة  للمواقف. فتبدو ت�صرفات فريد يف »حكاية  اأو تفّهم  اأو احرتام  اأي حب  العمل 

ال�صحك، متامًا كعالقات �صباح املتعددة يف »امراأة وثالثة رجال«، ويقدم الفيلم بطله وكاأنه طفل كبري، ل يعرتف باحلب 

من باب املكابرة، اأو لأنه مل يجّرب ال�صعور احلقيقي من قبل، لذلك فاإن ما يوؤمن به بل ومنط حياته كلها يتغري عندما 

تاأتي ابنة من عّلمه املو�صيقى نادية )فاتن حمامة( لتعي�س معه يف املنزل بعد وفاة والدها. ورغم اإنه يف البداية يتذمر 

من وجودها وحزنها الذي يحرمه من احلياة ال�صاخبة التي اعتاد عليها، اإل اأن ذلك �صرعان ما يتغري لتظهر بوادر احلب 

على النجم الكبري.

18 ل يوجد م�صدر يجزم اأن من يظهر يف امل�صهد هو اأبو يو�صف نف�صه، خا�صة مع عدم العثور على �صورة توؤكد مالمح املوؤلف، لكن قيا�صًا على 

منطق اختيار الأ�صماء، وعلى غياب ا�صم املمثل الذي لعب ال�صخ�صية عن ترتات البداية، يبدو الأقرب لل�صحة اأن اأبو يو�صف هو من يظهر يف 

الفيلم.
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نقطة التحول احلقيقي يف موقف فريد من نادية ترتبط اأي�صًا باأحد العنا�صر الدرامية املتكررة يف �صينما حليم، ويف 

»حكاية  مع  اآخر  )ت�صابه  خطري  مبر�س  البطل  اإ�صابة  هنا  نق�صد  الفرتة.  تلك  خالل  عام  ب�صكل  امل�صرية  امليلودراما 

حب«(، وبالتحديد عندما تداهم فريد اأزمة قلبية ب�صببها تظل حياته يف خطر ملدة اأ�صبوع، دون اأن يعلم بهذا �صوى 

نادية التي ت�صاعده على جتاوز حمنته، بل وتتحمل ق�صوته يف معاملتها، وهو ما يتفهمه عندما يعرف احلقيقة، فيكون 

م�صدر اإ�صعال �صرارة احلب يف قلبه.

الطريف والعجيب يف الأمر اأن حدث الأزمة القلبية �صيغ فقط من اأجل لعب هذا الدور يف التقريب بني البطلني، وعلى 

العك�س من ال�صائع باأن يكون املر�س من حلظة ظهوره هو املوتيفة الأهّم، اأو املحرك الرئي�صي للدراما وم�صائر ال�صخ�صيات، 

فاإن فريد �صرعان ما يتجاوز اأزمته املليودرامية بعد حتقيق غر�صها يف الأحداث، ليعود الفيلم اإىل م�صاره الطبيعي كعمل 

رومان�صي مييل خلفة الظل والتفاوؤل، وكاأنها خلطة �صار حلمي حليم خبريًا يف تقدميها مبقادير واأ�صكال خمتلفة، كي 

تاأتي بنتائج يجمعها جناح الفيلم يف تكوين رابط عاطفي مع اجلمهور دون �صعور بامللل اأو التكرار. واأي حماولة للمقارنة 

بني »حكاية حب« و«حكاية العمر كله« �صتك�صف عن نتيجة مده�صة هي اأن العنا�صر الدرامية وال�صردية للفيلمني تكاد 

تكون واحدة، لكن نتائج �صياغتها اأتت يف كل مرة بفيلم خمتلف كل الختالف عن الآخر، يف اأحداثه وجّوه العام وتاأثريه 

يف نفو�س امل�صاهدين.

املنزل عاملًا فيلميًا

يعود حلمي حليم اأي�صًا يف »حكاية العمر كله« اإىل اللياقة الإخراجية التي غابت عنه يف الفيلم ال�صابق، ليقدم �صورة 

منوذجية للتعامل بنجاح مع ماأزق اإخراجي قد يعجز عن مواجهته خمرج اآخر، هو ماأزق احليز املكاين ال�صيق؛ فحوايل 

�صبعني باملائة من م�صاهد العمل تدور يف مكان واحد، هو منزل فريد. ال�صبب درامي بالأ�صا�س لأن املنزل هنا هو عن�صر 

فاعل يف احلكاية، ففيه ي�صتقبل فريد اأ�صدقاء ال�صهر كل ليلة، واإليه تنتقل نادية فُتغرّي نظام حياة �صاحبه، وداخله 

ُيحَب�س فريد عندما يتعر�س لالأزمة القلبية، واإليه يعود �صاغرًا عندما يكت�صف اأن رغبته يف البقاء جوار نادية فاقت 

كل الأ�صياء التي كان ي�صتمتع بفعلها من قبل.

هو خيار درامي اإذن اتخذه حليم الذي كتب ال�صيناريو عن وعي ورغبة م�صبقة يف التجريب، وروؤية جت�صدت يف توظيف 

الديكور الذي ن�صقه جنيب خوري، ونفذه حلمي عزب، جلعل منزل فريد يظهر على ال�صا�صة عاملًا فيلميًا كاماًل زاخرًا 

بالديكورات واملناظر واأماكن الأحداث. الأمر ل يقت�صر على كونه منزًل �صخمًا يتم ت�صوير الأحداث داخله؛ يف ال�صالة 

وغرف النوم وال�صرفة واملطبخ وغريها من امل�صاحات خمتلفة الت�صميم، واإمنا ميتّد ملا هو اأعمق باأن يكون لتلك الأماكن 

دللت درامية وعالقات نف�صية مع ال�صخ�صيات، كاأن تكون غرفة نوم فريد مرتبطة ب�صخ�صيته وميوله وموقفه من 

نادية، التي تدخلها يف البداية على ا�صتحياء، ويكاد يطردها منها مرة، قبل اأن ت�صري عالقتها بالغرفة اأكرث حميمية، 

بتطور موقف فريد منها، اأو اأن يكون املطبخ هو مكان تودده اإليها باعتباره املنطقة الو�صطى الذي ميكن داخلها ممار�صة 

فعل م�صرتك، كالطبخ دون اخرتاق خل�صو�صيتها، اأو ال�صتغالل الذكي لغرفة ال�صقيق ممدوح )اأحمد رمزي( التي تقيم 

نادية فيها. ممدوح يغيب عن الوجود الفعلي لثالثة اأرباع زمن الفيلم تقريبًا، نظرًا ل�صفره بداعي الدرا�صة يف اأوروبا، 

لكن �صوره متواجدة على جدران الغرفة، كتعبري وا�صح عن مكانته داخل قلب نادية التي حتبه منذ ال�صغر، لريزع ديكور 

الغرفة بهدوء بذور ال�صراع يف الف�صل الأخري من الفيلم، والذي يعود فيه رمزي اإىل م�صر، لي�صبح دون اأن يدري مناف�س 

�صقيقه الأكرب على حّب الفتاة.
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لحظ اأن توظيف املكان وتفا�صيله ل يقت�صر على قيمتها كخلفية لالأحداث، بل ميتد لتوظيفات ذكية لبع�س التفا�صيل 

كموتيفات درامية، مثل اللوحة العارية التي �صوف ي�صاعد فريد نادية على تبديلها باأخرى، كتعبري عن تغرّي �صخ�صيته 

اأو ال�صتخدام الأخّف ظاًل لراديو غرفة النوم، والذي ي�صمع فيه فريد ر�صالة  من اللهو اإىل احلياة الهادئة امللتزمة، 

اأر�صلتها نادية لالإذاعة تطالبه فيها بالتزام ال�صرير حتى ي�صفى، والتي كتبتها وكاأنها اأّم تبعث ر�صالة ل�صغريها، يف م�صهد 

ميزج الكوميديا بالبالغة ال�صينمائية للتعبري عن حتّكم هذه ال�صغرية بطريقتها يف حياة النجم الكبري.

عالقة جريئة وت�شحية نبيلة

و�صول ممدوح اإىل املنزل يبداأ يف دفع الأحداث نحو النهاية، لكن ذلك ل يتم دون اأن ي�صع حلمي حليم اإحدى ب�صماته 

اجلريئة يف التعبري عن احلب ب�صكل مغاير للن�صق الجتماعي والأخالقي املعتاد. فبعدما كان من اأوائل من قدموا املراأة 

متعددة العالقات العاطفية ب�صكل اإيجابي، يقوم يف »حكاية العمر كله« بتقدمي عالقة حب جريئة ذات طابع ح�صي 

وا�صح، بني ممدوح ونادية. الفتاة التي كانت تقراأ الروايات الرومان�صية يف الغرفة املليئة ب�صوره، وتتذمر عندما يقطع 

فريد ا�صتمتاعها يف اللحظات العاطفية ال�صاخنة بني اأبطال الرواية، والفتى العائد من اخلارج الذي ميثل ال�صورة التي 

طاملا تخيلتها نادية عن العا�صق اجلريء الذي ياأخذ حبيبته بالقوة.

العتداء  ب�صدد  وكاأنه  متامًا  حركتها  وي�صّل  ال�صرير  على  ويدفعها  نادية  على  ممدوح  يتهجم  اجلراأة  بالغ  م�صهد  ويف 

عليها، ثم يرتكها قائاًل »اأنا اأقدر اأبو�صك بالقوة.. لكن م�س هابو�صك اإل ملا اأنت تطلبي«، وهو ت�صرف قد يبدو للعامة، 

وحتى ملخرج اآخر مبالغ يف جراأته، مبا قد ي�صيء لأخالق ال�صخ�صيات، لكن حلمي حليم بانفتاحه املعتادة ي�صتخدمه 

ال�صاب  بني  لال�صتمرار  ال�صالح  احلقيقي  احلب  باعتبارها  العالقة  هذه  ويدعم  به،  ت�صعد  نادية  ويجعل  بل  باأريحية، 

والفتاة متقاربي العمر والأحالم، لياأتي ذلك على ح�صاب فريد بطل الفيلم، والذي ُيقدم على ت�صحية نبيلة يف نهاية 

الأحداث بتمّنيه ال�صعادة للعا�صقني ال�صابني، رغم كل ما يكّنه من حب لنادية، وهي نهاية ميكن اأن ن�صفها بالطليعية يف 

ظل كون فريد الأطر�س هو جنم الفيلم وبطله الأول، وهو املغني املحبوب الرومان�صي الذي ي�صعب يف الظروف الطبيعية 

لو كان هذا  اآخر، حتى  الهناء مع  لها  ليتمنى  باأن يتخلى عّمن يحبها، وي�صحي ب�صعادته  اأن ينتهي فيلم يلعب بطولته 

الآخر هو �صقيقه وربيبه.

كل ما �صبق عالمات اإجادة وميزات جعلت »حكاية العمر كله« اأحد اأف�صل اأفالم خمرجه وكذلك بطله، اإذا اأ�صفنا لها 

الإخراج البديع لأغنية »ما انحرم�س العمر«، على ال�صعيدين اجلمايل والدرامي، ف�صيكون اأمامنا واحد من الأفالم التي 

حفرت ا�صم حلمي حليم �صمن كبار فناين ال�صينما امل�صرية.
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»الحياة حلوة«.. تعاون أول مع الدولة وكوميديا بمقاييس احترافية

منت�صف  يف  يعي�س  كان  الذي  العام،  القطاع  عن  بعيدًا  امل�صوار  هذا  كل  بعد  حليم  حلمي  يبقى  اأن  املمكن  من  يكن  مل 

ال�صينمائي  لالإنتاج  العامة  »ال�صركة  ال�صينمائية، من خالل  الأفالم  بتمويل  الدولة  لقيام  الذهبية  الفرتة  ال�صتينيات 

الأجيال  من  �صيف  واأبو  اإنتاجها،  على  وي�صرف  يديرها  �صيف  اأبو  �صالح  الكبري  املخرج  كان  التي  )فيلمنتاج(،  العربي« 

الأوىل لفناين »�صتوديو م�صر«، فكان من الطبيعي اأن يحدث تعاون بني املوؤ�ص�صة التي يديرها وبني حلمي حليم الذي 

ينتمي للمدر�صة نف�صها.

»فيلمنتاج« كانت ت�صنع عددًا كبريًا من الأفالم بالتوازي، اأفالم تتباين يف نوعها واأبطالها ومدى جديتها، بني اأفالم فنية 

جادة ت�صغل حتى يومنا هذا مكانها بني اأهّم اإنتاجات ال�صينما امل�صرية، وبني اأفالم جماهريية خفيفة تعّر�صت املوؤ�ص�صة 

ب�صببها لهجوم اأدى يف النهاية لتوقفها عن الإنتاج وت�صفيتها، لُتثبت الأيام لحقًا اأن فيلمًا واحدًا من اإنتاجها مل يخ�صر 

ماديًا ح�صب الفهم ال�صحيح لل�صينما ك�صناعة طويلة الأمد ت�صتمر يف دّر الأرباح لعقود بعد �صناعة الفيلم، من خالل 

حقوق العر�س والتوزيع. وحتى الأفالم اخلفيفة والكوميدية التي هوجمت وقتها باعتبارها اأعماًل ل يليق بالدولة اأن 

تنتجها، دار الزمن و�صارت من كال�صيكيات الأفالم اجلماهريية التي يذكر اجلمهور العربي باأكمله م�صاهدها وعباراتها 

حتى اإن كان الفيلم ب�صيطًا.

فهو ق�صة حممود  تاأليفه فريق كبري،  �صارك يف  الذي  »احلياة حلوة«،  الثامن  فيلم حلمي حليم  ينتمي  النوع  اإىل هذا 

فرج، �صيناريو وحوار حممد عبد اجلواد وحممد م�صطفى، مب�صاركة يف ال�صيناريو من اإيهاب الأزهري. رغم هذا الفريق 

من املوؤلفني ورغم اأنه من الطبيعي اأن يكون حللمي حليم، اأ�صتاذ ال�صيناريو هو الآخر، اآراوؤه وتدخالته يف الن�س، اإل اأن 

الهدف الوا�صح من كتابة هذه احلكاية كان �صياغة كوميديا رومان�صية خفيفة، متزج بني �صكلني �صاعا وقتها يف الأفالم 

اجلماهريية، هما: اأفالم ال�صيف التي تدور يف امل�صايف وعلى ال�صواطئ، واأفالم الثالثيات التي يقوم ببطولتها ثالثة 

ممثلني اأو ثالث ممثالت يخو�صون معًا جمموعة من املغامرات والعالقات العاطفية.

هدف الفيلم اإذن وا�صح ل يحمل اأي التبا�س، يف تاأكيد على فهم املخرج املُعلن للفروق بني الأنواع، ومتييزه بني احلكاية 

ال�صاحلة لأن تكون نواة لفكرة اإن�صانية اأو اجتماعية، حتى لو كانت يف اإطار فيلم غنائي اأو رومان�صي، وبني احلكاية التي 

اأ�صباب الت�صلية وخفة الظل، كما ينطبق على »احلياة حلوة«، والذي تك�صف ملزمة دعائية  ل حتمل داخلها اأكرث من 

ن�صرتها »موؤ�ص�صة ال�صينما« )فيلمنتاج( داخل جملة »�صباح اخلري«، عام 1965، للدعاية عن قائمة اأفالمها التي �صتعر�س 

اأن يتقرر  ، اأن عنوانه الأ�صلي كان »اأولد بلدنا«، وهو العنوان الذي بداأت املوؤ�ص�صة دعايتها با�صتخدامه، قبل 
19

قريبًا

لحقًا تغيريه لي�صري »احلياة حلوة«، واإن كان ال�صم ال�صعبي الذي ي�صتخدمه بع�س امل�صاهدين املتمر�صني لو�صف الفيلم 

هو »لوكاندة املندرة«.

ثالثة �شباب وفتاة وفيال

احلكاية يف منتهى الب�صاطة: ثالثة �صباب طارق وعبد الرحمن وفخري )ح�صن يو�صف، وعبد املنعم اإبراهيم، ويو�صف 

مع�صكر  اأن  يكت�صفوا  اأن  اأموالهم قبل  ينفقون  مع�صكر �صيفي،  اأجل ح�صور  من  الإ�صكندرية  اإىل  ي�صافرون  الدين(  فخر 

الإ�صكندرية خم�ص�س للفتيات، واأن عليهم اإن اأرادوا اأن يذهبوا ملع�صكر ال�صباب بعيدًا يف مر�صى مطروح. يحاولون تدبري 

19 امللزمة املر�صومة بالكاريكاتري كاملة ُن�صرت يف العدد رقم 517 بتاريخ 2 دي�صمرب 1965، وحتمل �صفحاتها )33-40( امللزمة الدعائية 

مت�صمنة اأفالم املو�صم ومنها »مراتي مدير عام« لفطني عبد الوهاب، »العرتاف« ل�صعد عرفة، »�صغرية على احلب« لنيازي م�صطفى، »قنديل 

اأم ها�صم« لكمال عطية، و«اأولد بلدنا« حللمي حليم الذي �صيتغري ا�صمه لحقًا اإىل »احلياة حلوة«. )انظر دعاية الفيلم من امللزمة يف ملحق 

ال�صور(.
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املال من اأعمال عابرة وينامون على ال�صاطئ حتى يقابلون فتاة تدعى منى )نادية لطفي(، تدعوهم لالإقامة معها يف 

فياّل جدها، ليقنعوها بتحويل الفيال فندقًا يلبي حاجة زوار املندرة التي ل يوجد فيها فنادق اأخرى، ليتواىل قدوم 

النزلء اآتني معهم مبغامرات ومواقف كوميدية، قبل اأن يقع طارق ومنى يف احلب بطبيعة احلال.

اإ�صرار ال�صباب على  بالإمكان اأن نحاول تاأويل بع�س مواقف الفيلم وحتميلها باأكرث مما حتتمل، كاأن نتحدث مثاًل عن 

ا�صتغالل الفياّل وال�صتفادة منها بعدما كانت منى ترتكها وتقيم يف غرفة خارجها خوفًا مما ُيقال عن كون الق�صر م�صكونًا 

بالأرواح، باعتبار هذا انت�صارًا للعلم والواقعية على ح�صاب اخلوارق، اأو نتحدث مثاًل عن جناح الأبطال يف النهاية يف 

م�صروع الفندق اإىل درجة جعلت جد منى )�صفيق نور الدين(، الذي حاول طردهم وبيع املكان، يقنع ويتعاون معهم يف 

ال�صباب وطموحه ورغبته يف �صياغة م�صتقبله بيديه. لكن احلقيقة  انت�صارًا لروح  طهي الطعام للنزلء، ونعترب هذا 

اأي من  اأن هذه التف�صريات واإن ُوجد ما يدعمها يف الفيلم تبدو نوعًا من التاأويل املُفرط يف فيلم ل يعمل على تدعيم 

هذه العنا�صر دراميًا، ويكتفي بالعبور عليها يف �صياق الهتمام الرئي�صي ل�صانع الفيلم، وهو حتقيق هدفه ب�صناعة عمل 

خفيف الظل.

على هذا امل�صتوى يبدو »احلياة حلوة« عماًل ناجحًا، �صواء يف اختيار جنومه املنا�صبني لتنويعة البطولة الثالثية، مع 

وجود ممثلة هي نادية لطفي، الأو�صع �صهرة وجنومية مبا يوازي كونها بطلة وحيدة يف مواجهة الذكور الثالثة، اأو يف 

كتابة �صيناريو يق�صم زمن الفيلم اإىل مراحل تكاد احلكاية تتغرّي فيها با�صتمرار، مبا يخلق ا�صكت�صات متتالية ت�صمح يف 

كل مرحلة باإدخال �صخ�صيات جديدة، ور�صم مواقف طريفة خمتلفة، بحيث ي�صري الفيلم مكونًا من ف�صول على النحو 

التايل: ف�صل البحث عن ماأوى/ ف�صل حماولة العمل/ ف�صل التعرف على منى/ ف�صل تاأ�صي�س الفندق/ ف�صل التعامل مع 

النزلء/ ف�صل احلفاظ على الفندق. البناء الذي مينح العمل ديناميكية وخفة ظل متجددة منا�صبة ملا اأو�صحناه عن 

الهدف الرتفيهي للعمل.

انفتاح وجراأة متجددان

الأمر الذي �صار مقرتنًا باأفالم حلمي حليم، دائم الظهور فيها باختالف اأنواعها واأبطالها و�صياقها الإنتاجي، هو ذلك 

النفتاح يف التعامل مع العالقات الذي ي�صل اإىل حد اجلراأة ال�صادمة لالأخالقيات ال�صائدة. اأبرز ما يف هذه اجلراأة اأنها 

ل حتاول الدخول يف معارك بدعوى احلرية الفردي )املعارك من هذا النوع كثريًا ما تاأتي بنتائج عك�صية(، واإمنا تنتهج 

�صبيل التعامل مع الو�صع اجلريء باعتباره اأمرًا عاديًا ل ي�صتحق التوقف عنده، فطبيعة الأمور هو افرتا�س ُح�صن النية 

يف ت�صرفات الب�صر، ل و�صعهم طيلة الوقت مو�صع �صك واتهام. وكما اأتت نادية كي تعي�س مع فريد، وهو رجل اأعزب 

غريب عنها دون اأن تالقي اأي اعرتا�س اأو حتى حتفظ من �صخ�صيات »حكاية العمر كله«، يتعامل »احلياة حلوة« مع قرار 

منى با�صت�صافة ال�صباب الثالثة يف الغرفة التي تقيم فيها، بل ودعوتها اإياهم ليناموا معها يف ال�صرير الوحيد املتوفر، 

باعتباره قرارًا عاديًا ل يحتاج لأكرث من ثوان ينده�س فيها الأ�صدقاء من الأمر، ثم يحاولوا ال�صتفادة من العر�س. 

بالن�صبة ملنطق الفيلم و�صانعه هوؤلء �صباب يف حمنة تعبت اأج�صادهم من النوم على رمال ال�صاطئ، وبالتايل فال رفاهية 

لديهم لرف�س اأي عر�س بامل�صاعدة، يت�صمن �صريرًا للنوم، اأو حتى التفكري يف العر�س بو�صيلة اأخرى. وهذه فتاة م�صتقلة 

منفتحة اأرادت اأن ت�صاعد هوؤلء املحتاجني وفقًا ملا متتلكه من م�صاحة، فلي�س لديها �صوى هذه الغرفة يف ظل اإميانها باأن 

الفياّل م�صكونة ل ينبغي دخولها. معادلة ب�صيطة لتقدمي العون وتلقيه دون ح�صا�صية مفرطة اأو افرتا�س ل�صوء النّية، 

واإن وجدت فالفتاة قادرة على مواجهتها واإيقاف املتجاوز عند حّده، متامًا كما تختار ترتيب نوم ال�صباب على ال�صرير 

وفقًا لدرجة اطمئنانها، بحيث يكون الأقرب لها هو عبد الرحمن الأبعد عن ارتكاب اأي حماقة. 
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التعامل مع ا�صتقاللية املراأة وحريتها باعتباره اأمرًا م�صلمًا به قد يكون هو ال�صكل الأمثل لتمرير هذه الأفكار يف جمتمع 

حمافظ بطبيعته، على العك�س من الوقوف عند م�صكلة، وال�صجار حولها، والذي قد يدفع للمزيد من التحفظ كنوع من 

ال�صتينيات، ب�صورة تختلف  اأفالم حلمي حليم خالل  ال�صكل من الوعي والنفتاح ظهر ب�صكل وا�صح يف  رد الفعل. هذا 

عن النربة املحافظة يف بع�س اأفالم اخلم�صينيات، وعلى راأ�صها »�صّلم ع احلبايب«، مبا يعك�س تطّور يف روؤية �صانع الأفالم 

اأكرب  ميل  مع  الأ�صا�صية،  الإخراجية  الأدوات  يف  تطّور  يقابلها  خفيف،  كوميدي  لفيلم  خلفية  كان  لو  حتى  ملجتمعه، 

امل�صاهد احلوارية  اأفالمه الأحدث ومن بينها »احلياة حلوة« نلحظ �صال�صة كبرية يف ت�صوير  للتب�صيط الب�صري، ففي 

التي ت�صكل الن�صبة الأكرب من الفيلم، النتقال ال�صل�س بني ت�صكيلة من اللقطات خمتلفة الأحجام والزوايا، بخالف امليل 

للقطات الأطول والقطعات الأقل عددًا يف الأفالم القدمية. لكن يف الوقت ذاته يقل كثريًا وجود تكوينات دللية، اأو 

حركات مركبة للكامريا، على ال�صاكلة التي ميزت الأفالم الأوىل، وحتديدًا »اأيامنا احللوة« و«حكاية حب«.

يف ذلك نزوع وا�صح نحو الحرتافية، جتعلنا نقول اإن حلمي حليم �صار مبرور ال�صنوات وتوايل الأفالم خمرجًا حمرتفًا 

مبنطق ال�صوق، ي�صنع اأفالمه باإحكام لتنجح يف حتقيق اأهدافها بجودة ب�صرية، لكن دون النزعة الفنية ومزايا املخرج 

بعيداأ عن كافة  الفردية،  للحرية  ينت�صر  الأوىل، مع تر�صيخ مت�صاعد لنفتاح  اأفالمه  التي �صنعت خ�صو�صية  املوؤلف 

الأحكام الأخالقية، مبا قد ُيعد يف حد ذاته درا�صة حالة يف كيفية تطور اإنتاج فنان �صينمائي، على م�صتويات احلرفة 

واملحتوى والعالقة مع ال�صناعة ال�صائدة. وفيلم مثل »احلياة حلوة« قد ل يكون بني اأف�صل اأفالم حلمي حليم، وقد ل 

يكون عماًل فنيًا عظيمًا، لكنه بالتاأكيد عمل جتاري ممتع وناجح، فيه ح�صور ملخرج اأظهر منذ بدايته قدرة على فهم 

الفروق بني اأنواع الأفالم، ثم �صار بالتمّر�س �صانعًا حمرتفًا يقدم للجمهور يف كل مرة ما يريد م�صاهدته.
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»أيام الحب«.. بجماليون على طريقة حلمي حليم

للمرة الأوىل يف م�صريته املهنية ي�صهد العام 1968 عر�س فيلمني من اإخراج حلمي حليم، هما: »اأيام احلب«، و«مراتي 

جمنونة جمنونة جمنونة«. حليم الذي كانت اأفالمه يف البدايات تف�صلها فرتات زمنية اأكرب و�صلت اأحيانًا لثالث �صنوات، 

�صار بحق اأحد اأ�صاتذة ال�صناعة وحمرتفيها؛ فقدرة املخرج على اإجناز فيلمني يف عام واحد هي اأحد �صواهد النخراط 

يف عجلة ال�صناعة طبقًا لأدواتها واآلياتها الإنتاجية، مع حماولت دائمة حافظ عليها املخرج الكبري طوال م�صريته يف 

اختيار مو�صوعات اأو تفا�صيل جتعل حتى التجاري من اأفالمه ينتمي ب�صكل ما اإىل العوامل التي يحبها، وعلى راأ�صها عامل 

امل�صاهري وجنوم ال�صينما والغناء الذي داأب على ولوجه يف اأفالم كثرية منها »�صلم ع احلبايب« و«حكاية حب« و«طريق 

الدموع« و«حكاية العمر كله«، قبل اأن يعود ويدخله مرة جديدة يف »اأيام احلب«.

الترتات تقول اإن الفيلم ق�صة و�صيناريو حلمي حليم وحوار حممد اأبو يو�صف، لكن العمل بالتاأكيد لي�س فكرة حليم، بل 

هو ماأخوذ عن م�صرحية جورج برنارد �صو ال�صهرية »بجماليونPygmalion«، التي يعرفها العامل بعنوان امل�صرحية 

توارد اخلواطر،  اأو  للت�صابه  My Fair Lady«. ل جمال هنا  »�صيدتي اجلميلة  اللذين عاجلاها  ال�صهريين  والفيلم 

ينتمي  يد رجل  راقية على  امراأة  املجتمع وحتويلها  قاع  من  فتاة  اختيار  ال�صهرية عن  للحكاية  وا�صحة  فهذه معاجلة 

الذي  النحات بجماليون  اليونانية عن  الأ�صطورة  �صو عنوانها من  برنارد  ا�صتقى  والتي  ماديًا وثقافيًا،  لالأر�صتقراطية 

نحت متثاًل عاجيًا لمراأة ووقع يف غرامه، ليتمنى اأن ُتبث الروح يف التمثال لتتحقق اأمنيته.

قمر  بهجت  وعاجلها  اقتب�صها  التي  ال�صهرية  امل�صرحية  ب�صبب  العادي  العربي  للم�صاهد  حتى  معروفة  �صارت  احلكاية 

فيلم  بعد  كان  ذلك  لكن   .1969 عام  و�صويكار  املهند�س  فوؤاد  بطولة  من  ال�صالم  عبد  ح�صن  واأخرجها  خفاجي،  و�صمري 

»اأيام احلب« الذي قدم حلمي حليم من خالله اأول معاجلة عربية لبجماليون. ويف اأغلب الظن اأن امل�صدر الأقرب الذي 

1964، اأي قبل �صناعة الفيلم 
20

تاأثر به املخرج وقرر مت�صريه هو الن�صخة ال�صينمائية التي اأخرجها جورج كوكور عام 

امل�صري بنحو ثالث �صنوات، واإن كان من غري املفهوم ملاذا مل ي�صر حليم اإىل امل�صدر فائق ال�صهرة على ترتات الفيلم، وهي 

الهفوة التي زاد من تاأثريها بالطبع جناح امل�صرحية امل�صرية وما ترتب على ذلك من �صهرة للن�س الأ�صلي.

عامل ال�شينما م�شرحًا لالأحداث

حللمي حليم اإذن ال�صبق يف مت�صري »بجماليون«، مع التحفظ على ن�صبها لنف�صه، الأمر الذي قد يرتبط مبا قام به من 

تغيري للعامل الفيلمي الذي تدور فيه الأحداث، فبدًل من الع�صر الكال�صيكي )الفيكتوري يف ن�س برنارد �صو، واخلديوي 

اأر�صتقراطية، ياأخذ »اأيام احلب«  يف معاجلة قمر وخفاجي(، وحماولة تقدمي فتاة من الرعاع باعتبارها ابنة عائلة 

احلكاية اإىل عامل ال�صينما يف الزمن املعا�صر، وحتويل بائعة مياة غازية �صعبية اإىل جنمة �صينمائية راقية اجلذور.

ع�صفوران �صربهما حلمي حليم بهذا اخليار، اأولهما بالطبع اأخذ الفيلم اإىل م�صاحته املحببة، عامل النجومية الذي �صار 

عالمة مميزة يف اأفالمه، والذي مييل اجلمهور ب�صكل تلقائي لالهتمام مبتابعته ومعرفة تفا�صيله، مبا يخّل�س احلكاية 

الأ�صلية من كونها تدور يف عامل بعيد ل يعرف امل�صاهد عنه الكثري، ول يهتم مبن دخله اأو خرج منه، اإىل عامل يعرفه 

ويحبه ويهتم بال�صتزادة حوله. الع�صفور الثاين هو اعتبار الو�صط الفني هو املعادل املعا�صر لالأر�صتقراطية الكال�صيكية، 

فدخوله مبثابة �صعود اجتماعي. الأمر الذي يوظف الفيلم فيه نربة امل�صرحية ال�صاخرة من الأر�صتقراطية لتوجيه 

اأ�صهم النقد لبع�س املمار�صات يف عامل الفن، ك�صطوة املال اجلاهل متمثاًل يف �صخ�صية املنتج )حممد ر�صا(، اأو التباهي 

بالأ�صول العريقة والعائالت يف عامل يفرت�س اأن يكون الأ�صا�س فيه هو املوهبة قبل اأي �صيء اآخر.

My Fair Lady (1964) by George Cukor 20
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حماولة املخرج �صريف لطفي )اأحمد مظهر( خلق جنمة من بائعة الكازوزة ال�صكندرية ق�صطة )نادية لطفي( حتمل 

يف داخلها الأمرين: النتقاد خفيف الظل لعامل ال�صينما الذي ينتمي اإليه �صانع الفيلم، ومداعبة اجلمهور الذي متثل 

له احلكاية يف هذه ال�صورة ق�صة �صعود اأكرث تاأثريًا من النتقال بني الطبقات يف زمن قدمي، ناهيك عن مك�صب اإ�صايف 

اإيجاد معيار حقيقي لتقييم جناح جتربة تغيري ق�صطة، فهناك فيلم  ال�صينما م�صرحًا لالأحداث، هو  لختيار �صناعة 

�صي�صاهده جمهور، وجناح هذا الفيلم هو املقيا�س الوا�صح لنجاح الفتاة ال�صعبية، بعيدًا عن اأمور قابلة للطعن، كاإقناع 

اأبناء الو�صط الذي ي�صخر الفيلم منه اأو وقوع البطل يف حبها.

نقل احلكاية اإىل عامل ال�صينما منح املخرج م�صاحة اأي�صًا للتجريب الطريف، املتمثل يف ك�صر الإيهام با�صتح�صار �صخ�صية 

من الواقع هي املمثل توفيق الدقن، الذي يظهر خالل حفل يف الدقائق الأوىل للفيلم ب�صخ�صيته احلقيقية ليتحدث معه 

ال�صحفي حنفي )عبد املنعم ابراهيم( عن �صبب تلقيه ال�صرب يف الأفالم دائمًا من فريد �صوقي، فيتحدث الدقن �صاخرًا 

باأنه لي�س وحده من ُي�صرب واإمنا حممود املليجي اأي�صًا، واأن ذلك هو اأكل عي�صه الذي يتقا�صي عليه املال لأنه »من دفع 

�صرب«. هذه مل تكن املرة الأوىل التي يوظف حلمي حليم فيها حيلة ا�صتح�صار الواقع يف الدقائق التقدميية للفيلم، 

األفة بني اجلمهور وال�صخ�صيات ومينحه �صعورًا باأن هوؤلء جنوم  فقد فعلها من قبل يف »حكاية العمر كله«، مبا يخلق 

حقيقيني، واأن الأحداث تدور على اأر�س الواقع، وي�صاف لذلك يف حالة »اأيام احلب« اأن الأمر فيه متهيد ملا ذكرناه من 

انتقاد لكيفية اإدارة الأمور داخل عامل ال�صينما. اأي اأن خيار نقل احلكاية اإىل عامل ال�صينما كان هو امل�صدر الرئي�صي لأي 

متيز واختالف ميكن اأن جنده يف الفيلم مقارنة باملعاجلات املختلفة لن�س »بجماليون«.

حيل �شغرية من خمرج كبري

حلمي حليم الذي مل يعد من�صغاًل بالتكوينات التعبريية اأو باحلركات املعقدة للكامريا ُيظهر يف »اأيام احلب« �صورة اأخرى 

من �صور اإتقان احلرفة، وهي العتماد على تفا�صيل اأو حيل �صغرية، ميكن من خاللها اأن يخلق تاأثريًا كبريًا لدى اجلمهور، 

عرب توظيف اأداء املمثل وترتيب اللقطات التي يتم القطع بينها ب�صورة توّجه ذهن امل�صاهد ح�صب ما يريده املخرج. 

لن�صرب مثاًل على هذه احليل الب�صيطة يف م�صهد قيام املخرج وال�صحفي والنجم بح�صور عر�س اأزياء من اأجل البحث 

عن فتاة تكون الوجه اجلديد الذي يلعب بطولة الفيلم املرتقب. وبعد �صعود عدة فتيات على امل�صرح ومالحظة اأخريات 

�صمن احل�صور، وقيام املخرج يف كل مرة بالإ�صارة للعيوب التي جتعل الفتاة غري �صاحلة لالختيار، ينظر ال�صحفي فتحي 

باإعجاب وانبهار خلارج الكادر، موؤكدًا اأنه قد وجد »كنز م�س قادر اأ�صيل عيني من عليه اأبدًا.. اجلمال كله.. الأنوثة 

الكاملة«، ليت�صاءل �صديقاه عّمن يق�صد، فقط ليتم القطع عندها والنتقال للقطة تظهر �صيدتني متقدمتني يف العمر. 

هذا البناء الب�صري للنكتة اأو »الإيفيه« هو وليد خربة جتيد ا�صتخدام الأدوات املتاحة لإحداث تاأثري، حيث يتم توجيه 

اأذهان امل�صاهدين يف اإجتاه م�صار امل�صهد الطبيعي الباحث عن فتاة، مبا يبعد عن الذهن ما نعرفه �صلفًا عن �صخ�صية فتحي 

املُحب للعجائز، بحيث تدفع عبارته التمهيدية )الفر�س مب�صطلح عامل الكوميديا( اجلمهور لالأمل يف اإيجاد فتاة جميلة 

حقًا، قبل اأن ياأتي القطع وك�صف احلقيقة يف اللحظة املنا�صبة متامًا، قطع لو تقدم اأو تاأخر لثانيتني اأو ثالث مل يكن من 

املمكن اأن ُيحدث الأثر نف�صه.

هذا مثال على التفا�صيل الدقيقة والعابرة التي ُيخلق بها الفيلم اجلماهريي اجليد، والتي تتم غالبًا نتيجة للخربة 

واحلرفة ودون ق�صدية م�صبقة. اأما على امل�صتوى الأو�صع، وخا�صة يف فيلم احلدث الرئي�صي فيه هو انتقال البطلة من حاٍل 

اإىل حال، فاإن اأهم تفا�صيل قام حلمي حليم بتوظيفها يف »اأيام احلب« هي ما يتعلق مبظهر نادية لطفي قبل وبعد تدريب 
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املخرج �صريف لها، والقاعدة الإخراجية هي اأنك اإذا اأردت اأن ُت�صعر املتلقي بحدوث فارق كبري، فعليك اأن تعمل على دفع 

نقطة ال�صفر بعيدًا حتى يكون التغري ملحوظًا، مبعنى اأن اإبراز التحول ارتبط يف حالتنا هذه بهيئة �صخ�صية ق�صطة يف 

حالتها ال�صفرية كبائعة كازوزة �صعبية، فكلما كانت اأكرث �صخبًا كلما ظهر التغري يف الف�صل الأخري من الفيلم.

اإظهار ال�صخب ال�صعبي كان �صهاًل عندما كانت ق�صطة ترتدي اجللباب البلدي وتقف على الطريق لتفتح زجاجات املياه 

الغازية للزبائن، لكن اأف�صل توجيه للممثلة كان بعد انتقالها ملنزل �صريف، وقيام الأخري بتغيري هيئتها اخلارجية عرب 

�صبغ �صعرها وت�صفيفه واإلبا�صها ف�صتانًا اأنيقًا. عند هذه النقطة حتديدًا يربز اأداء نادية لطفي املُحكم وتوجيه حلمي 

حليم لها للتعبري بلغة اجل�صد عن جذورها ال�صعبية. طريقة �صري وجلو�س الفتاة وحركات ذراعيها خالل تلك املرحلة من 

الفيلم هو التمهيد الإخراجي الذكي ملا �صيحدث لحقًا، فعندما ن�صاهد املمثلة تتكلم وتتحرك يف الف�صل اخلتامي ب�صورتها 

الطبيعية )كنادية لطفي النجمة(، يكون الفارق وقتها وا�صحًا جليًا ل يحتاج من املمثلة املزيد من املجهود.

بهذه التفا�صيل ال�صغرية واملرتبطة اأ�صا�صًا باحلرفة �صغل حلمي حليم هذا الفيلم، بعد كتابة �صيناريو جيد وخفيف الظل، 

يعالج ن�صًا كال�صيكيًا بروح معا�صرة وينقله اإىل عامل يحبه املخرج وجمهوره، في�صيغ من خالله ق�صة لها بع�س الأبعاد 

الجتماعية الناقدة، لكنها قبل هذا حكاية ممتعة ومنا�صبة لفيلم خفيف يحبه امل�صاهد العادي ويتفاعل معه.
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»مراتي مجنونة مجنونة مجنونة«.. اللعب بقواعد السينما السائدة

بعر�س  العدد  م�صتوى  على  ال�صائدة،  ال�صناعة  يف  الكامل  حليم  حلمي  انخراط  عام  اأو�صحنا،  كما   ،1968 العام  كان 

جتاريًا  فيلمًا  كان  فكالهما  وم�صمونها،  نف�صها  الأفالم  نوع  م�صتوى  على  وكذلك  واحد،  عام  خالل  اإخراجه،  من  فيلمني 

خفيفًا، كوميديا رومان�صية ماأخوذة عن م�صرحية عاملية يف »اأيام احلب«، وكوميديا �صرفة يف »مراتي جمنونة جمنونة 

اللذين كانا يعي�صان يف  الزوجني  املهند�س و�صويكار؛  فوؤاد  ال�صهري  بالثنائي  الذي جمع حليم  الوحيد  الفيلم  جمنونة«، 

تلك الفرتة ذروة جناحهما اجلماهريي يف ال�صينما وامل�صرح والإذاعة، يف الوقت الذي كانت اأفالمهما معر�صة با�صتمرار 

اأعمال �صطحية مثلها لهذا الإقبال اجلماهريي ال�صخم، الأمر الذي بلغ ذروته يف  لهجوم النقاد وده�صتهم من حتقيق 

العام التايل عندما كان فيلمهما »�صنبو يف امل�صيدة« اإخراج ح�صام الدين م�صطفى هو الفيلم الأجنح خالل العام، مبا دفع 

النقاد لال�صتنكار، وكتب الناقد �صامي ال�صالموين يف جريدة »امل�صاء«، حماوًل حتليل ظاهرة كون اجلمهور امل�صري »هو 

، يف اإ�صارة لإقبال م�صاهد ال�صينما على الأفالم الكوميدية اخلفيفة، 
21

الوحيد الذي يرف�س اأن يرى نف�صه على ال�صا�صة«

وابتعاده عن اأي فيلم جاد يحاول مناق�صة ق�صايا املجتمع.

»مراتي جمنونة جمنونة جمنونة« ينتمي قلبًا وقالبًا اإىل هذه ال�صينما التي تعّجب ال�صالموين من جناحها، فهو فيلم 

نعت خ�صي�صًا لتولد �صل�صلة من الأحداث الكوميدية، دون اأي اعتبار  ل يهدف اإل للت�صلية النابعة من حكاية �صاذجة �صُ

لتما�صك منطقي يحكم م�صار الفيلم، فكل ما يحدث هو جمرد اإطار عام مت تخليقه من اأجل منح بطلي الفيلم امل�صاحة 

الكافية ملمار�صة طريقتهما يف الإ�صحاك التي كانت وقتها م�صبوطة على موجة رغبات اجلمهور، تلك املوجة التي تتغري 

تباعًا وب�صرعة مده�صة لتهبط باأ�صهم م�صحكني وتعلي اأ�صماء جنوم اآخرين.

على الترتات ُي�صار للق�صة باأنها اقتبا�س فتوح ن�صاطي، �صيناريو وحوار �صمري خفاجي، الذي يوؤكد تزامن عمله مع حلمي 

حليم مع �صناعة الأخري لفيلم »اأيام احلب«، الذي ذكرنا باأن حليم �صبق ملعاجلة م�صرحية »بجماليون« لربنارد �صو، قبل 

اأن ي�صيغها خفاجي وبهجت اأمر يف م�صرحيتهما ال�صهرية، مع نف�س البطلني املهند�س و�صويكار. ل توجد اإ�صارة اإىل امل�صدر 

اإطار  اأن الأمر ل يهّم يف ظل كون الق�صة كما قلنا جمرد  الذي قام فتوح ن�صاطي باقتبا�س الق�صة عنه، ويف تقديري 

للكوميديا ل اأكرث، جمرد فكرة عامة عن زوجة غيور تريد من زوجها اأن يبقى معها طيلة الوقت، وتدفعه لتطليقها ثالث 

مرات متتالية، فيت�صبب الأمر يف دخولهما مغامرة ليتزوج هو من �صابة )نادية اجلندي(، بينما تتزوج طليقته كي تف�صد 

عليه الأمر من والد هذه ال�صابة )عماد حمدي(.

مل�شات حلمي حليم

ل جمال للحديث عن اأي فكرة اأو روؤية يف هذا الفيلم، واإن كانت ب�صمة حلمي حليم على احلكاية تظهر من اخليار املعتاد 

يف اأفالمه باأن يكون بطل احلكاية فنانًا، وبالتحديد موؤلفًا مو�صيقيًا �صهريًا ينتظر منه املنتج اأبو الدهب )�صالح من�صور( 

اأن ي�صع مو�صيقى الفيلم الذي يقوم باإنتاجه، ويحاول يف �صبيل ذلك م�صاعدة البطل حمدي يف الو�صول حلياة �صخ�صية 

املو�صيقار  بالطبع يف احلبكة، فمن هو هذا  وا�صحًا  يبدو  املنتظر. الختالق  اللحن  ُيبدع  اأن  مريحة ميكنه من خاللها 

الذي تتعطل �صناعة فيلم من اأجله؟ ومن هو املنتج الذي يبحث ملوؤلف املو�صيقى عن عرو�س كي ينجز اأحلان الفيلم؟ لكن 

حماولة البحث عن اإطار منطقي لهذه الأحداث يبدو اأمرًا بعيدًا عن اأهداف الفيلم اخلفيف لدرجة ال�صذاجة، ويكفي 

هدفًا اأن اإدخال الفيلم لعامل الفن املُف�صل حللمي حليم كان مربرًا لوجود �صخ�صية املنتج )امل�صابهة كثريًا لل�صخ�صية التي 

لعبها حممد ر�صا يف »اأيام احلب«(، و�صببًا مل�صاهد هي اأكرث م�صاهد الفيلم طرافة هي ا�صتخدام حمدي ملوؤثرات خمتلفة 

21 »م�صوؤولية اجلمهور عن ال�صينما الهابطة حقيقة وا�صحة.. ملاذا جنح �صنبو يف امل�صيدة وف�صلت ع�صرات الأفالم الأخرى - �صامي 

ال�صالموين، جريدة »امل�صاء«، 13 يوليو 1969.
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يف اأحلانه، كاأن ي�صتخدم مرة �صوت دقات الآلة الكاتبة ومرة اأخرى اأ�صوات احليوانات الريفية من اأجل تاأليف »حلن 

عبقري« كما ي�صفه، وم�صهد خفيف الظل كما نراه على ال�صا�صة.

يكتبها  اأن  ميكن  التي  الأفكار  نوعية  من  لي�صت  هذه  الأغلب  ويف  العجيبة،  الأحلان  هذه  فكرة  م�صدر  حتديد  ي�صعب 

�صيناري�صت من تلقاء نف�صه على الورق، بل هي الأقرب لأفكار املخرج ورمبا النجم اأو موؤلف املو�صيقى الت�صويرية علي 

ا�صماعيل، لكن الأهم هو النتيجة التي انتهى عليها الأمر بكون هذه امل�صاهد �صمن امل�صاهد املعدودة اجليدة يف الفيلم 

باأكمله.

�شناعة الك�ميديا احلركية

اأفالم حلمي حليم منذ بدايته، لكنها كانت دائمًا كوميديا موقف تعتمد على خلق  الكوميديا كانت حا�صرة يف معظم 

امل�صحكة.  املواقف  لهذه  بالتاأكيد(  اجلزئي  )وارجتالهم  املمثلني  اأداء  على  والعتماد  ال�صيناريو  يف  الكوميدي  احلدث 

»مراتي جمنونة جمنونة جمنونة« هو اأول كوميديا حركية �صرفة يقدمها حليم، كوميديا فار�س Farce تعتمد على 

املبالغات احلركية يف معظم اأجزائها. الختبار الذي اأجاد املخرج الكبري تقدميه ن�صبيًا، فاإذا عقدنا مقارنة بني امل�صاهد 

احلوارية يف الفيلم امل�صورة ب�صورة بالغة العتيادية، وبني امل�صاهد احلركية الهادفة لل�صحك، ف�صتميل الكفة بالتاأكيد 

اإىل النوع الثاين من امل�صاهد.

على �صبيل املثال عندما يخرج البطالن مع الرثي وابنته بعدما خطب كل منهما لأحد البطلني دون اأن يعلما زواجهما 

ال�صابق، يوظف حليم كابينتي هاتف متجاورتني يف املطعم خللق ديناميكية كوميدية للحوار �صببها التجاور بني طرفني 

ل يعلم اأحد العالقة التي تربطهما. الأمر نف�صه يتكرر على نطاق اأو�صع يف م�صاهد �صفر الأربعة اإىل اأ�صوان واإقامتهم يف 

غرفتي فندق متجاورتني، حيث ا�صتغل املخرج التجاور املكاين يف خلق كوميديا تعتمد على اأن حمدي يت�صرف مع زوجته 

اجلديدة يف غرفة مغلقة عليهما، وهو يعلم يقينا اأن طليقته اإلهام تراقبه وحت�صي كل حركاته و�صكناته.

اأما التوظيف الأبرز للكوميديا احلركية فنجده يف م�صهد املطاردة اخلتامية للفيلم )وهي عادة امل�صهد الرئي�صي والأعلى 

تكلفة اإنتاجية يف هذا النوع من الأفالم(، والتي متّكن املخرج من تق�صيمها اإىل مراحل قام يف كل مرحلة منها بحيلة 

بالتوا�صل  املوحي  املونتاجي  القطع  ا�صتخدام  املنزل يتم  املطاردة داخل  البداية عندما كانت  اأكرث. ففي  اأو  كوميدية 

الب�صري لإلقاء نكات مرئية متتالية خالل مطاردة عماد حمدي لفوؤاد املهند�س، وحركتهما ب�صكل دائري خلف اأحد 

اجلدران، بحيث يختفيان عن امل�صاهد يف كل دورة ويظهران ب�صورة خمتلفة تدفع لل�صحك يف كل مرة.

املرحلة الثانية من املطاردة تعتمد على توازي عدة اأفعال كوميدية بني املطاردين، فهناك اأربعة �صيارات تت�صابق فيما 

بينها داخل كل �صيارة يدور ب�صكل �صريع موقف كوميدي �صواء بني ركاب ال�صيارة )عماد حمدي واأ�صدقاوؤه( اأو بني ركاب 

�صيارتني )ال�صجار بني �صويكار ونادية اجلندي وكل منهما داخل �صيارتها(. ينهي فوؤاد املهند�س املرحلة باإ�صقاط اأقفا�س 

خ�صبية تقطع الطريق اأمام مطارديه، لتبداأ املرحلة الأخرية واملعتمدة يف الإ�صحاك على ا�صتخدام عنا�صر غري معتادة، 

كاأن يكمل عماد حمدي املطاردة راكبًا عربة كارو يجرها ح�صان، اأو اأن تنزل ترتات النهاية على قبلة البطلني املعتادة 

وهما يركبان دراجة بخارية يقودها املاأذون الذي �صيعيدهما لبع�صهما البع�س.

ل نقول اإنها مطاردة مده�صة ب�صرية، اأو خمتلفة كثريًا عن هذه النوعية من امل�صاهد، ولكن اجلهد الذي بذله املخرج 

يف جعل هذه الدقائق القليلة متما�صكة وم�صحونة ب�صحكات م�صدرها الرئي�صي ال�صورة، هو �صكل من الكوميديا يقدمه 

عليه  خرج  عما  كثريًا  �صتختلف  النتيجة  لكانت  الفيلم  زمن  طوال  ا�صتخدمه  كان  لو  �صكل  الأوىل،  للمرة  حليم  حلمي 

»مراتي جمنونة جمنونة جمنونة« كواحد من اأقل اأفالم املخرج من حيث امل�صتوى.
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»حكاية من بلدنا«.. عودة ضرورية للسينما الجادة

بعد جتارب عدة مع اأكرث اأ�صكال ال�صينما ال�صائدة جتارية، كان من الطبيعي اأن يعود حلمي حليم اإىل ال�صينما اجلادة، 

وذلك من خالل اإنتاج القطاع العام الذي قدم من خالله فيلمًا وحيدًا �صابقًا يندرج �صمن الأفالم التجارية، هو »احلياة 

حلوة«، لياأتي تعاونه الثاين مع »املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما«، يف �صورة اأحد الأفالم التي ينبغي منطقيًا اأن تكون هي 

النوعية التي ت�صعى الدولة لدعمها: الأفالم اجلادة التي تعالج م�صكالت وق�صايا مت�ّس حياة املواطنني ل�صيما الفقراء 

واملهم�صني منهم، والتي ي�صعب اأن يتحّم�س منتجو ال�صوق لتمويلها نظرًا ملو�صوعاتها البعيدة عن بو�صلة �صباك التذاكر.

الختيار وقع على ق�صة لالأديب ال�صاب جميد طوبيا، الذي �صي�صري لحقًا واحدًا من اأهم الروائيني امل�صريني بروايات 

ال�صمال«.  بالد  و«اإىل  اجلنوب«  بالد  »اإىل  بجزاأيها  حتحوت«،  بني  »تغريبة  اأ�صهرها  امل�صرية  بالأر�س  دائمًا  ارتبطت 

طوبيا كتب ق�صة وحوار فيلم حلمي حليم احلادي ع�صر »حكاية من بلدنا«، و�صارك حليم يف كتابة ال�صيناريو، وهو عودة 

للم�صاركة يف الكتابة توؤكد تعامل املخرج الكبري مع امل�صروع بجدية و�صغف رمبا افتقد بع�صه يف اأفالمه ال�صابقة.

املو�صوع هذه املرة انتمى للم�صاحة التي �صغلت حلمي حليم يف اأفالمه الأوىل وقدم من خاللها اأف�صل اأعماله، مناق�صة 

ق�صايا الفقراء والنظم الجتماعية والقت�صادية التي ت�صاهم يف زيادة ما يعانون منه من �صقاء وعوز. الأحداث تخرج 

اأرا�صيها ثروة  التي متتلك  املنوفية  اإحدى قرى  اإىل  الريف،  املدينة �صوب  �صينما حلمي حليم خارج  الأوىل يف  للمرة 

املكامري مملوكة  الفول، كل عام. هذه  اأردبات  لتخزين  التجار  التي يحتاجها  الأر�صية  املخازن  اأو  »املكامري«،  تتمثل يف 

للفالحني بحكم تواجدها يف اأرا�صيهم، لكن ل ُي�صمح لهم بتاأجريها بحرية ب�صبب �صيطرة العمدة )�صالح نظمي( عليها، 

وقيامه بدور الو�صيط الذي يوؤجر املكامري للتجار مقابل مبلغ مايل عن كل اأردب يتم تخزينه، ليحتفظ لنف�صه بالن�صيب 

الأكرب من هذا املبلغ ويعطي الفتات للفالحني.

مك�نات القمع واآلياته

على  ال�صيطرة  خاللها  من  ميكنه  التي  والآليات  القمعي  النظام  مكونات  عن  التعبري  بلدنا«  من  »حكاية  �صيناريو  يتقن 

الفالحني وامت�صا�س قوتهم. فالعمدة الظامل لي�س جمرد ديكتاتور فرد، واإمنا هو موؤ�ص�صة كاملة من الغ�س وال�صتبداد 

والر�صوة. موؤ�ص�صة تبداأ من قطع قنوات الت�صال بني اأهايل البلدة والتجار الذين يوؤجرون خمازنهم حتى يكون هو همزة 

بالنتماء  واإقناعهم  البلدة  اأهل  هياأته خلداع  ي�صتخدم  الطرفني، وهو  ال�صتفادة من  في�صمن  بينهم  الوحيدة  الو�صل 

اإليهم، فريتدي اجللباب الفالحي التقليدي طوال فرتة تواجده معهم، بينما نراه ي�صافر اإىل القاهرة مبالب�س ع�صرية، 

بل ويتحدث بلهجة قاهرية، وكاأن مالب�س الريف ولهجته هي »عّدة ال�صغل« ل اأكرث.

العمدة ي�صتخدم اأي�صًا الو�صيلة التي انتبه لها مبكرًا كل ديكتاتور يف التاريخ، وهي ال�صيطرة على الإعالم، وجعله ل�صانًا 

لل�صلطة، متمثاًل يف املدر�س الإلزامي الذي �صار خطيبًا مل�صجد القرية، وخطيب اجلامع يف القرية التقليدية هو اإعالمها 

املنرب،  اأن يقف على  اإل  بعدها  �صنويًا كر�صوة مقنعة، ل ميكنه  الفول  »اأجولة«  ي�صمعه اجلميع. اخلطيب ت�صله  الذي 

لي�صيد بنزاهة العمدة وكرمه واإن�صانيته، ليتزامن ذلك مع قيام العمدة بتوزيع اللحوم على الأهايل، من فتات ما �صرقه 

منهم من اإيجار للمكامري، فتتولد لدى الغالبية قناعة باأنه لي�س يف الإمكان اأف�صل مما كان، واأن العمدة رجل خري وجود 

ي�صاعد الفالحني ويعطف عليهم.

بخالف كل هذا هناك بالطبع الغفري ح�صانني، ذراع العمدة الأمين ومنفذ املهام القذرة، الذي ياأتي دوره عندما تف�صل كل 

ال�صبل ال�صابقة، ويظهر لدى اأحد الأهايل بذور التمرد على الو�صع الراهن، فيتدخل ح�صانني بكافة الطرق الإجرامية: 
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يهدد بحرق املح�صول وت�صميم البهائم، يخطف طفل ويخفيه حتى يرتاجع والده عّما عزم عليه، اأو يقوم اإذا ما ف�صلت 

كل ال�صبل باإطالق الر�صا�س وقتل املتمرد لي�صتخدم العمدة �صلطاته ويف�صد التحقيق لينتهي الأمر باأن ُيقّيد احلادث 

�صد جمهول.

اأي نظام حاكم لدولة قدر انطباقه على عمدة  اأن ينطبق على  هذا الت�صريح الدقيق لأذرعة ال�صلطة الفا�صدة ميكن 

قرية ب�صيطة ورجالته، ويف ذلك تكمن قدرة ال�صينما على التعبري باجلزء عن الكل، وهو ما متكن حلمي حليم وجميد 

طوبيا من حتقيقه بقراءتهما ال�صيا�صية احل�صيفة لو�صع ال�صلطة داخل تلك القرية النائية.

بذور الث�رة وع�ائقها

اجلامعي  الطالب  هو  الأول  متباينة.  لأ�صباب  القرية  اأهايل  من  ثالثة  نفو�س  يف  التمرد  بذور  الفيلم  ي�صع  املقابل  يف 

ممدوح )حممود يا�صني( الذي خرج من القرية وتعّلم وفهم اأن ما يحدث لأهل بلده لي�س مقبوًل حتت اأي م�صمى، واأن ما 

يقوم به والده اإمام امل�صجد من تزييف لوعي الأهايل واإقناعهم بنقاء �صريرة عمدتهم هو عملية ر�صوة وا�صحة يبيع 

فيها الأب احلق مقابل »اأجولة« الفول. م�صدر التمرد الثاين هو الفالح اجلريء �صعيف العقل )عبد اهلل غيث(، الذي 

يلعب الدور املزودج املعتاد بكونه عبيط القرية وحكيمها، فمن جهة ل يوؤاخذه اأحد على ما يقول بحكم عقله الذي 

خّف، بعدما ُقتل والده الذي حاول التمرد، وُقّيدت الق�صية كالعادة �صد جمهول، ومن جهة اأخرى هو من يقف دائمًا 

اإىل م�صدر الظلم، بل ويهاجم الأهايل علنًا في�صبههم بالدجاج يف خوفه  لي�صارح الفالحني باحلقيقة، وي�صري بو�صوح 

امل�صتمر ويف كونه ي�صع بي�صه ويرتكه كي ي�صتفيد منه اآخرون.

مثلث البذور الثورية يكتمل ب�صخ�صية مر�صي )�صكري �صرحان( الفالح الب�صيط اخلجول الذي ي�صري جوار احلائط ول 

يحلم باأي �صيء �صوى اأن يتزوج من حبيبته )ناهد جرب(، ولول حاجته املا�ّصة للمال كي يحقق اأمنيته مل يكن من املمكن 

اأن يفكر يف التمرد وحماولة تاأجري خمزنه ب�صكل منفرد. املحاولة التي اأ�صفرت عن تعر�صه لعتداء عنيف ومهني من 

ح�صانني ورجاله، وعندما جلاأ اإىل العمدة باعتباره ممثل القانون يف القرية يكت�صف اأنه يخت�صم ح�صانني اأمام ويّل نعمته 

و�صاحب الأوامر احلقيقي، لي�صري بعدها مثل اأي ب�صيط �صريف تعر�س لالإهانة يف طليعة ثوار القرية، حتى اأنه يخاطر 

بنف�صه ويتطوع ليكون من ي�صافر ليربم التعاقد مع التجار، الأمر الذي يفقد ب�صببه حياته عندما يقرر العمدة وتابعه 

ح�صانني اأن التخل�س منه �صار �صرورة لغلق الباب يف وجه التمرد.

اأزمة الثالثة الداعني للتحرر ل تقت�صر على العمدة ورجاله وتهديدهم، بل متتد ب�صورة اأو�صح اإىل الأهايل نف�صهم، 

فمنهم من يوؤمن باأكاذيب الإمام حول العمدة ال�صريف الكرمي، ومنهم من يعرف اأنه يتعر�س للظلم لكنه يخ�صى املخاطرة 

بقوت اأ�صرته، ويف�صل البقاء بعيدًا عن املواجهة، ومنهم اخلائن الذي يند�ّس بني الثوار ليعرف اأخبارهم ويبلغ بها العمدة 

ورجاله فيخططون لكيفية اإخماد خمططات الأهايل، ويف هذا فهم ممتد لأدوات الطاغية وعوائق الوقوف �صد الظلم 

يف اأي جمتمع مقموع.

ثراء يف اجل� العام.. تق�شف اإخراجي

ل غبار على كون �صيناريو »حكاية من بلدنا« هو الأف�صل على الإطالق بني اأفالم الن�صف الثاين من م�صرية حلمي حليم 

الإخراجية، مبا فيه من تكامل على م�صتوى ر�صم احلكاية و�صخ�صياتها، وت�صعيد ال�صراع بحيث يرتبط ب�صخو�صه من 

الب�صر الذين يتعر�صون لالأزمة وياأخذون قرار التكاتف والوقوف يف وجه الظلم، ويرتبط يف الوقت ذاته بالدللة والرمز 

املناظر ملا متثله كل �صخ�صية وكل �صراع داخل الفيلم على م�صتوى �صيا�صي واجتماعي اأكرب.
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يقابل هذه اجلودة الدرامية قرار اإنتاجي ممتاز بت�صوير اأحداث الفيلم يف مواقع حقيقية يف اإحدى القرى امل�صرية، الأمر 

الذي خّل�س الفيلم من ال�صورة الكال�صيكية للقرية املقامة داخل �صتوديو، ومنازل الريف التي ت�صبه من داخلها اأي غرفة 

يف املدينة، وكل ما ارتبط بت�صوير الريف يف ديكورات من افتعال وعدم واقعية يف اجلو العام. »حكاية من بلدنا« على 

النقي�س ميتلك م�صاحة ت�صوير بالغة الرثاء، قرية كاملة بكل ما حتمله من احتمالت وثراء ب�صري، يبداأ من اللحظات 

الأوىل للفيلم والتي ن�صاهد فيها الكامريا داخل �صيارة نقل ريفية، مو�صوعة وراء راكبني ل يظهران اإل »�صيلويت« مظلم، 

بينما تتحرك ال�صيارة يف طريق ريفي غري ممهد لتهتز الكامريا مع احلركة اآخذة امل�صاهد اإىل واقعية عامل القرية، بينما 

ن�صمع قائد ال�صيارة يروي لرفيقه اأن العربة كانت قدميًا مملوكة لوالده قبل اأن ياأخذها العمدة منه »برتاب الفلو�س«، 

يف كناية وا�صحة عن حال البلدة باأكملها، ت�صنع تقدمية لفظية وب�صرية ممتازة جلو الفيلم العام، تختلف بالتاأكيد عن 

التقدميات العتيادية الباردة التي �صابت اأفالم حلمي حليم ال�صابقة بحكم نوعها وخلّوها من هذا الزخم.

راأ�صها  وعلى  والهتمام،  اجلودة  من  نف�صه  بالقدر  تاأِت  مل  الفيلم  يف  املهمة  امل�صاحات  لبع�س  الب�صرية  املعاجلة  اإن  اإل 

املوتيفة الرئي�صية يف العمل، وهي خمازن املكامري، وهي عبارة عن غرف �صخمة حتت الأر�س ُتغلق من اأعلى باأغطية 

ت�صبه اأ غطية بالوعات ال�صرف يف ال�صوارع. هذه املخازن التي يدور �صراع الفيلم حول حق النتفاع بها والتي حتت�صن 

اأكرث من م�صهد درامي موؤثر اأبرزها احتجاز طفل داخل اإحداها لتهديد والده كي يبتعد عن التمرد، وقيام رجال العمدة 

باإغراق مكامري الفالحني وداخلها بقول التجار من اأجل اإف�صال خطتهم بال�صتقالل، وكذلك م�صهد الذروة بانتقام الأهايل 

عرب احتجاز العمدة وح�صانني داخل »املكمورة ال�صرقية« التي نزل اإليها لإح�صار �صالح يواجهون به ثورة الفالحني.

هذه القيمة الدرامية املرتفعة واملرتبطة مبكان بكر �صينمائيًا مل تر�صده كامريا ال�صينما اإطالقًا قبل الفيلم اأو حتى 

املكامري من اخلارج  املكان خ�صو�صيته، ولعل فقر �صكل  ال�صورة، بحيث متنح  بعده، مل مياثلها عمل مماثل على م�صتوى 

عن  كثريًا  تقل  بجودة  م�صاهدها  ظهور  يف  �صببًا  كانت  اإليها  الكامريات  دخول  و�صعوبة  الداخل  من  ال�صديد  واإظالمها 

بينما  ال�صرقية  املكمورة  باإغراق  الفالحني  انتقام  م�صهد  نتذكر  اأن  ويكفي  الدرامية،  الأهمية  نف�س  متتلك  ل  م�صاهد 

يحاول العمدة الهرب من خالل �صعود ال�صلم الداخلي املعّلق فيها. هذا امل�صهد الذي يفرت�س اأن يتم النتقام فيه بنف�س 

طريقة تنكيل العمدة بهم )الإغراق( يخرج على ال�صا�صة باهتًا، يتظاهر فيه �صالح نظمي ب�صعوبة �صعود ال�صلم ب�صبب 

نزول املياة، بينما املياة التي نراها بالفعل تنزل بكمية حمدودة ميكن ب�صهولة جتاوزها وا�صتكمال ال�صعود. ويف ذلك 

التق�صف الذي يكاد يف�صد اأهم م�صاهد الفيلم در�صًا ميكن اأن نعيه عما ميكن ال�صتغناء عنه من عنا�صر اإنتاجية وما يجب 

اأن ُي�صر املخرج عليه حتى ل يفقد الكثري من قيمة م�صاهده.

هذه املالحظات ل تنفي خ�صو�صية فيلم »حكاية من بلدنا« يف م�صرية حلمي حليم، �صواء يف مكان اأحداثه اأو مو�صوعه 

اأو �صكله ال�صردي والإخراجي، وكذلك يف موقعه بني اأفالم املخرج الكبري كعمل جاد و�صط حقبة من الأعمال التجارية 

كافة  اإخراج  على  ُمقدمًا  التجريب،  لقيمة  خمل�صًا  بعامني  وفاته  قبل  حتى  ظّل  حليم  حلمي  اأن  يوؤكد  مبا  اخلفيفة، 

الأ�صكال والأنواع ال�صينمائية، خا�صة ما مينحه منها م�صاحة لالإبداع كمخرج مثل هذه احلكاية من بلدنا.
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»كانت أيام«.. العودة للسوق باقتباس غير محكم
يعود  العام،  القطاع  مع  بلدنا«  من  »حكاية  خاللها  قّدم  التجارية،  ال�صناعة  داخل  العمل  من  �صريعة  ا�صرتاحة  بعد 

حلمي حليم �صريعًا اإىل ال�صينما ال�صائدة بفيلم »كانت اأيام«، ولكن بعيدًا عن الكوميديا التي امتازت بها معظم اأفالمه 

اجلماهريية الأخرية.

 ُت�صري 
22

ترتات الفيلم ت�صري اإىل اأن الفيلم �صيناريو حلمي حليم وحوار حممد اأبو يو�صف، لكن مو�صوعة الأفالم العربية

، الذي قدمه 
23

اإىل امل�صدر الوا�صح الذي اقُتب�صت عنه الق�صة وهو فيلم »حّكة ال�صنة ال�صابعة« للمخرج بيللي وايلدر

عام 1955 بطولة مارلني مونرو وتوم اإيويل، انطالقًا من درا�صة تقول اإن الرجال املتزوجني مييلون لدخول عالقة غري 

�صرعية بعد �صبع �صنوات من الزواج، مبا ينطبق على البطل يف الفيلمني، الرجل الناجح يف حياته املهنية والعائلية، 

الذي يجد نف�صه يدخل نزوة غرامية مفاجئة عندما ت�صافر اأ�صرته ويقيم وحده خالل عطلة ال�صيف. 

تطابق الق�صتني تقطع باأن الفيلم الأمريكي هو امل�صدر، والأغلب اأن �صاحب فكرة التم�صري كان ر�صدي اأباظة، بدليل اأنه 

عاد وقدم معاجلة للق�صة ذاتها بعد خم�س �صنوات يف فيلم »اأبدًا.. لن اأعود«. الطريف اأن حلمي حليم مل يك�صر عادة 

عدم الإ�صارة لالقتبا�س يف بع�س اأعماله اإل يف ترت اأكرث الق�ص�س عمومية، عندما ذكر ترت »مراتي جمنونة جمنونة 

جمنونة« اأن الق�صة مقتب�صه دون ذكر امل�صدر الذي اقتب�صت عنه، بينما كانت ق�صة عامة جدًا ميكن تخيل كونها موؤلفة، 

على عك�س حكاية مثل »كانت اأيام« التي ل يوجد اأدنى �صك يف امل�صدر الذي اأخذت الفكرة منه.

م�شكلة التم�شري واختيار الطريق

فكرة الفيلم �صاحلة ل�صناعة فيلم جيد، اأو هي يف احلقيقة �صاحلة ل�صناعة فيلم كوميدي واآخر اإجتماعى،  لكن اخليارين 

ي�صتلزمان ر�صم خط الأحداث الرئي�صي مبا يدعم الفكرة والنوع، وهو اخلطاأ الذي يقع حلمي حليم فيه للمرة الأوىل يف 

م�صريته التي امتازت دائمًا بالقدرة على فهم النوع و�صياغة الفيلم بال�صورة املنا�صبة لنوعه.

امل�صكلة هي اأن ال�صراع الرئي�صي يف الفيلم الأمريكي، والذي ينقله حليم يف فيلمه، هو �صراع داخلي، يدور يف ذهن البطل 

الذي يعاين بني اإخال�صه لزوجته وحبه لها ولبنته، وبني اجنذابه لهذه احل�صناء التي تظهر فجاأة فتحيي فيه رغبات 

وم�صاعر كان يعتقد اأن اأوانها قد فات. هذا م�صار الدراما فيه اإن�صانية داخلية مبطنة، يختلف كليًا عن امل�صار اخلارجي 

الطبيعي، الذي متثل فيه الزوجة خطرًا فعليًا، ويحاول الزوج خالله اإخفاء عالقته اجلديدة عنها، مبا يخلق اأحداثًا 

خارجية ومواجهات على راأ�صها امل�صهد الذي ي�صري اإجباريًا طبقًا لهذا البناء وهو اكت�صاف الزوجة خليانة زوجها.

اإل يف م�صهد وحيد  اأباظة( بني املراأتني،  ال�صيناريو يقف يف منطقة البني - بني، فال نكاد نر�صد حرية جالل )ر�صدي 

يحدث نف�صه فيه من خالل التعليق ال�صوتي ليعرب عن تردده بني الزوجة واحلبيبة. بعد هذا امل�صهد يح�صم اأمره متامًا 

ويبداأ يف ال�صتمتاع بعالقته اجلديدة مع املراأة املُغرية التي ل تخربه حتى با�صمها )�صباح(، ليتحول الفيلم ل�صل�صلة من 

. هذه امل�صاهد 
24

امل�صاهد الرومان�صية بينهما على مو�صيقى كون�صرتو »وداع اأراخوني�س« ال�صهري للربتغايل خواكني رودريجو

و�صري الأمور ب�صكل هادئ ودون م�صكالت، جتعل امل�صاهد يبداأ يف تخيل امل�صار الثاين اخلارجي، ويتوقع تطور الأمور اإىل 

م�صهد اإجباري تكت�صف فيه الزوجة )نادية لطفي( العالقة ال�صرية، اأو على اأقل تقدير يكت�صف الرجل الغام�س املُلقب 

بـ«�صاحب ال�صعادة«، الذي تربطه عالقة بالبطلة وينفق عليها املال وي�صع حولها حرا�س حلمايتها ومراقبتها.

22  »مو�صوعة الأفالم العربية« - اجلزء الثاين �صفحة 844 - حممود قا�صم 2008.

.by Billy Wilder )1955( The Seven Year Itch   23

Concerto De Aranjuez Adagio - Joaquin Rodrigo    24، وهي ـ كي ي�صهل تخيلها ـ املو�صيقى التي غنت عليها فريوز 

اأغنية »لبريوت«.
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ل�صبب ما يقرر حلمي حليم األ يحدث هذا كله، واأن متر الأمور ب�صالم على العا�صقني اللذين ل تقابلهما اأي اأزمة، وحتى 

املطاردة اخلتامية يخو�صها ال�صديق )عبد املنعم ابراهيم( بدًل من جالل، لتنتهي عالقة احلب التي عا�صت عدة اأيام 

ب�صفر البطلة جمددًا اإىل لبنان، وعودة الطبيب ال�صهري اإىل زوجته، التي اأقنعها ال�صديق اأن عليها اأن ُتغرّي من معاملتها 

اجلافة لزوجها كي ت�صمن اإخال�صه.

اأنه قد يرتك  هذه النهاية كانت لت�صتقيم منطقيًا لو كنا قد �صاهدنا معاناة جالل وحريته بالفعل، واعتقدنا للحظة 

زوجته ويرحل مع الع�صيقة مثاًل، والعالقة تبدو من اللحظة الأوىل اأنها جمرد نزوة عابرة، والزوجة ل تعلم مبا حدث، 

بل تعود بحب ومبعاملة جديدة، وكاأن الفيلم يلومها ب�صكل ما على جفافها الذي جعل زوجها يبحث عن حب بديل. لتوؤثر 

خيارات املخرج املوؤلف على م�صار احلكاية وجتعلها ب�صورة ما غري ُمر�صية للم�صاهد لأنها تعده باأ�صياء ول تويف العهد.

عنا�شر ج�دة وجراأة

على النقي�س من م�صكالت النربة العامة للحكاية، ُيظهر حلمي حليم يف »كانت اأيام« بع�س اخليارات والعنا�صر اجليدة 

واجلريئة، على راأ�صها بالتاأكيد خط الطبيب �صديق البطل الذي يج�صده عبد املنعم ابراهيم بخفة ظل وا�صحة، فهي 

�صخ�صية مر�صومة ب�صكل طريف عن رجل ي�صرب اخلمر ويطارد الن�صاء ويراهن يف �صباق اخليول، لكنه يحاول التظاهر 

بال�صتقامة، حتى يحدث �صوء فهم يجعل حرا�س البطلة يعتقدون اأنه هو الرجل الذي ت�صعى امراأة رئي�صهم ملقابلته، 

في�صبح هدفًا ملطاردتهم واعتدائهم اأحيانًا، ممهدًا الطريق جلالل كي يجد الوقت واملكان الكافيني لالنفراد بحبيبته. 

�صيناريو حلمي حليم يجيد ر�صم املواقف بحيث يكون ال�صديق متواجدًا يف كل مرة ب�صوء حظ يف املكان الذي يوؤكد عليه 

التهمة، دون اأن ن�صعر بحدوث اختالق لالأحداث لتحقيق هذا الغر�س.

حليم يعود اأي�صًا خا�صة يف ف�صل الفيلم التقدميي ملا فعله يف »حكاية حب« من الت�صوير يف الأماكن احلقيقية يف القاهرة، 

والإ�صارة لذلك باحلديث، ليدخل بالكامريا فندقي »عمر اخليام«، و«املنيل بال�س«، والأهّم اإىل م�صمار �صباق اخليول 

يف »نادي اجلزيرة«، م�صّورًا ال�صباق وتفا�صيله و�صكل املراهنات عليه، بل و�صبابيك الرهان، ب�صورة منحت الفيلم قيمة 

توثيقية بال�صورة ل�صيء مل يعد موجودًا يف احلا�صر، وهي اأحد الأهداف التي نادرًا ما يق�صدها �صانع الفيلم، هو فقط 

يريد اأن ي�صور م�صاهد جيدة تنطق باحلياة والواقعية، فيدفعه هذا لت�صجيل وتوثيق رمبا تكون قيمته يف امل�صتقبل اأهّم 

من قيمة الفيلم ذاته.

معتاد  غري  وعاطفيًا  نف�صيًا  وتكوينًا  حياة  الفيلم  لها  اختار  والتي  �صباح،  البطلة  ب�صخ�صية  يتعلق  فهو  خيار  اأجراأ  اأما 

لدرجة املغامرة، فما نفهمه �صمنًا من احلوار اأنها »حمظية« اأحد ال�صخ�صيات الهامة، يغدق عليها باملال ويجعلها ت�صكن 

حرا�صة  عليها  ويعنّي  منها  الزواج  يرف�س  الآخر  اجلانب  على  لكنه  واملجوهرات،  املالب�س  اأغلى  وتلب�س  الفنادق  اأفخم 

يفرت�س نظريًا اأن حتميها، بينما يف الواقع يت�صح اأن دور احلرا�صة احلقيقي هو مراقبتها وحتديد حركتها، كي تظل طوع 

�صيدها الذي ي�صفه اجلميع بلقب »�صاحب ال�صعادة«. �صكل احلياة ي�صم ال�صخ�صية من اللحظة الأوىل باأنها اأنثى فا�صدة، 

ويزيد على ذلك �صخ�صيتها اجلريئة التي جتعلها هي من تداهم الطبيب وتقتحم حياته، وتوؤكد بالقول والفعل اأكرث من 

مرة اأنها راغبة فيه ج�صديًا.

بناء ال�صخ�صية الذي كانت �صباح بجراأتها املعهودة هي اخليار الأف�صل للعبه، ياأتي منا�صبًا ل�صياق العالقة يف حياة البطل، 

فهي يف النهاية جمرد نزوة حمركها الجنذاب اللحظي، وهو عادة اجنذاب جن�صي حتى لو و�صعه اأ�صحابه حتت م�صمى 

احلب الرومان�صي، خا�صة عندما يتعلق الأمر بزوج خم�صيني، وامراأة حمظية لأحد الأثرياء. ويف ذلك فهم وا�صح للحدث 

الدرامي من قبل اأحد اأ�صاتذة ال�صيناريو، حتى لو مل يتمّكن من التعبري بالأحداث جيدًا عن هذه الدراما املركبة.

ق�صة  بت�صوير  فيها  واكتفى  ذلك،  حتتمل  كانت  اأنها  رغم  بعيدًا،  اأيام«  »كانت  حكاية  حليم  حلمي  ياأخذ  مل  اإجماًل 

رومان�صية، ل هي بالدراما النف�صية ول بالكوميديا ال�صارخة، جمرد فيلم اآخر �صالح لال�صتهالك يف �صوق ال�صينما، ياأتي 

بعد فيلم حقق فيه املخرج بع�س اأهدافه الفنية والفكرية.
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»عشاق الحياة«.. سحر الصنعة في الفيلم الملّون الوحيد

ت�صويره  مت  الذي  الوحيد  الفيلم  باعتباره  احلياة«  »ع�صاق  ميتاز  باإخراجها،  حليم  حلمي  قام  فيلمًا  ع�صر  اأربعة  بني 

بالألوان الطبيعية، يف حماولة اأوىل من املخرج الكبري لتجربة هذه الإ�صافة التي كانت ل تزال يف �صنواتها الأوىل يف 

ال�صينما امل�صرية ت�صتخدم كاإ�صافة مكلفة يف بع�س الأفالم فقط. اإ�صافة كان من الطبيعي اأن مييل خمرج متّيزه املغامرة 

واحل�ّس اجلماهريي لتوظيفها يف �صينماه، غري اأن العمر مل ميهله ما يكفي لإعادة املحاولة.

ع�دة التيمات الأبرز

يف »ع�صاق احلياة« يعود حليم اإىل عدد من تيمات اأفالمه املعتادة، على راأ�صها رحلة �صعود النجم الغنائي التي �صنعت 

اأحد اأجمل اأفالمه »حكاية حب«، ليذهب دور البطولة هذه املرة اإىل حمرم فوؤاد؛ املغني الذي كان يعي�س اأف�صل اأوقات 

م�صريته املهنية من جناح و�صعبية )ن�صبيًا بالطبع لأنه مل ي�صل اأبدًا لقمة هرم النجومية كعبد احلليم حافظ اأو حتى 

ا�صم  اأو  اجلذور  قيمة  يف  وبالتحديد  الطبقي،  ال�صراع  هي  املخرج  اإليها  يعود  التي  الثانية  التيمة  الأطر�س(.  فريد 

اأو التعامل معه باعتباره على  العائلة التي ينتمي لها الإن�صان، والتي يراها البع�س �صروطًا �صرورية لتقييم ال�صخ�س 

قدر امل�صاواة معهم، ومنهم البا�صا )يو�صف وهبي( الذي يعامل اأحمد )حمرم فوؤاد( الذي رّباه بعد وفاة والده املوظف 

الب�صيط واأنفق على تعليمه، لكن مبجرد اأن يتجراأ اأحمد ويطلب الزواج من ابنة البا�صا منى )نادية لطفي( يثور والدها 

ويتهمه باجلنون لأنه ن�صي نف�صه واأ�صله، يف تكري�س لأن ما قام به البا�صا هو جمرد اإح�صان على �صخ�س يرى اأنه اأقل 

منه، اإح�صان ل يعني اأبدًا اأن تت�صاوى الروؤو�س.

اأما ثالث التيمات فهي تيمة املر�س امليلودرامي، اأو الإ�صابة ال�صحية التي تغرّي من و�صع ال�صخ�صيات وتت�صبب بالتايل يف 

حدوث تغيري يف م�صار الدراما بالفيلم، فعندما جُترب البطلة على الزواج من رجل ل حتبه، فقط لأنه من نف�س جذورها 

ب�صلل  فُت�صاب  �صري  حلادث  لتتعر�س  وراءه  تهرع  بق�صوة،  تلومها  اأغنية  زفافها  يف  بالغناء  البطل  ويقوم  الجتماعية، 

ن�صفي، احلدث الذي يغري من موقف اأحمد الراف�س لها، ويجعله يراجع نف�صه، ويكت�صف اأن حبه لها اأكرب من اأي موقف 

حدث بينهما. على هذا امل�صتوى تبدو ق�صة الفيلم مزيجًا من اأهّم اأفالم �صنعها حلمي حليم، فرحلة �صعود النجم اآتية 

والفقر  الطبقية  اأما  كله«،  العمر  »حكاية  من  واأي�صًا  اخلطري،  املر�س  فكرة  ياأتي  امل�صدر  نف�س  ومن  حب«،  »حكاية  من 

يف  الكبري  املخرج  وكاأن  اأحكام«.  له  و«القلب  احللوة«،  »اأيامنا  يف  قبل  من  طرحه  فقد  احلب  واأد  يف  وت�صببها  وجذوره 

اأفالمه اجليدة، و�صاغه يف �صورة منا�صبة لفيلم غنائي جماهريي  اأفكار  اأعوامه الأخرية قام با�صتخال�س الأف�صل يف 

بالألوان الطبيعية.

�شحر ال�شنعة

»ع�صاق احلياة« اإذن هو فيلم م�صنوع كليًا، مبعنى اأن كل عنا�صره خمتارة بعناية بناء على خربة املخرج واإتقانه حلرفته، 

لي�س فقط يف احلكاية املزيج من جتاربه ال�صابقة - والتي قام بكتابتها فريق كامل، فكاتب الق�صة هو فاروق القا�صي، 

و�صيناريو ي�صري حكيم، وحوار حممد اأبو يو�صف وي�صري حكيم - واإمنا يف تفا�صيل الفيلم، �صواء على م�صتوى ال�صيناريو 

اأو اخليارات الب�صرية، والأخرية تنطلق بالتاأكيد هي الأخرى من ال�صيناريو.

الأمر يبداأ باختيار العامل الفيلمي، فاحلكاية ذاتها ميكن اأن تدور يف املدينة، ويف مواقع اأحداث وت�صوير معتادة، لكن 

الرئي�صي  الدافع  واأحداث غريبة، فالبا�صا يحّب اخليول ويربيها، وهو  اأماكن  اأن يرويها انطالقًا من  ال�صيناريو يختار 
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اإليها،  اأباظة( يقرران التعرف عليه، والبا�صا يحب املوالد ويذهب  املليجي وممتاز  الذي جعل الن�صاب وابنه )حممود 

وبالتايل يرعى اأحمد الذي كان طفاًل موهوبًا يجوب املوالد مع �صيخ �صرير ليغني فيها. اختيار عاملّي اخليول واملوالد 

هي اختيارات واعية، لأهداف حرفية بحتة، فرتبية اخليول ت�صمح بالتمهيد ملوقف البا�صا من الزيجة، عندما نراه يف 

اأول ظهور له يتذمر من خلط اخليول العربية الأ�صيلة مع اخليول الأقّل يف ال�صاللة، يف متهيد مبكر ذكي ملا �صيكرره يف 

امل�صتقبل، عندما يتعلق الأمر بابنته.

اأما عامل املوالد فيقوم من جهة بتربير اهتمامه باأحمد واإر�صاله اإياه كي يتعلم املو�صيقى يف اخلارج، وي�صمح - وهو الأهم 

- باأن ُيجرب املخرج اأداته اجلديدة وهي الت�صوير بالألوان، فاملولد هو مهرجان لالأ�صكال والألوان والأ�صوات والأفعال، 

مهرجان يحتاج ظهوره على ال�صا�صة بالطبع لالألوان، حتى يبدو ب�صورة مبهرة ومقنعة، وهو ما ي�صتخدمه حلمي حليم 

ذاته.  الليلة  املولد يف  �صيزور  اأنه  الذي ل تعرف  والدها  ي�صل  اأن  املولد، قبل  اإىل  �صرًا  البطلة  تتابع ذهاب  بنجاح يف 

وب�صكل عام ميكن اأن نر�صد طوال الفيلم اهتمامًا بتوجيه الأحداث وامل�صاهد ملا ي�صمح بتوظيف اللون، كاأن تكون منى 

ر�صامة هاوية متار�س هوايتها يف املنزل، فيوظف الألوان يف ر�صمها حلبيبها اأحمد، ثم ت�صويهها وجهه عندما تغ�صب منه، 

اأو يف �صخريتها من ال�صاب املتعجرف الراغب يف التقرب اإليها ور�صمها اإياه يف �صورة ديك. اللون يظهر اأي�صًا يف اختيارات 

الديكورات، ويف م�صهد حرية منى لختيار ف�صتان ترتديه ملقابلة اأحمد.

عن�صر اآخر يتعلق بال�صنعة، هو اختيار اأغنيات الفيلم، وبالتحديد اأغنية »والنبي لنكيد العزال«. ل جمال للتاأّكد مما 

واإن  الدرامي،  املوقف  اأجل هذا  من  ُكتبت خ�صي�صًا  اأنها  اأو  فيه،  الفيلم، ومت توظيفها  الأغنية موجودة قبل  كانت  اإذا 

كنا منيل اإىل الحتمال الثاين باعتبار اأن هذا ما كان �صائعًا، وما ثبت قيام حلمي حليم به يف اأغنيات اأفالمه مع جنم 

اأقل جنومية مثل حمرم  بحجم عبد احلليم حافظ، مبا ي�صري لأنه �صيفعل ال�صيء نف�صه بالتاأكيد عند العمل مع مغٍن 

فوؤاد. »والنبي لنكيد العزال« التي كتب كلماتها مر�صي جميل عزيز وحلنها حممد املوجي لي�صت فقط اأغنية جوهرية 

يف الأحداث، باعتبارها ال�صبب الذي يجعل البطلة ت�صعر بالندم وتهرع وراء اأحمد حتى تتعر�س للحادث الذي يرتتب 

عليه الف�صل الأخري من احلكاية، ولكن الأهّم اأن كلماتها ال�صعبية املُ�صتقاة من قامو�س التنابذ والكيد بني عوام امل�صريني 

حتمل داخلها موقفًا �صاخرًا من طبقة البا�صا باأكملها، وكاأن اأحمد ي�صتخدم الغناء يف الزفاف كي ياأخذ ثاأره ال�صخ�صي 

وثاأر كل من ميثل موقف البا�صا اإهانة لهم وتقلياًل من �صاأنهم.

كل اخليارات ال�صابقة من امل�صتحيل اأن تكون اأتت اعتباطًا، بل هي ح�صيلة �صنوات من اخلربة جتعل �صانع الأفالم يدرك 

جيدًا اأن �صناعة الفيلم، ول�صيما الفيلم التجاري تقوم بالأ�صا�س على معادلت، يزرع فيها الفنان عنا�صر يف بداية عمله 

كي يعيد ح�صادها يف النهاية بعد اإثمارها، يلقي باملعلومة اأو العبارة باعتبارها جزءًا من تاأ�صي�س العامل الفيلمي، ثم 

نكت�صف لحقًا اأنها �صاعدته كثريًا، لي�س فقط اأن ي�صري باحلكاية يف امل�صار الذي يريده، بل �صهلت عليه اأي�صًا الكثري من 

اخليارات الب�صرية والإخراجية.

ظه�ر نادر

يبقى اأن ن�صري اإىل اأن »ع�صاق احلياة« ميتاز ب�صيء اآخر بعيدًا عن �صورته امللونة، وهو اأنه الفيلم الوحيد والأخري بني 

نف�س  على  الوا�صلني  الركاب  �صمن  ن�صاهده  عندما  وذلك  ال�صا�صة،  على  �صخ�صيًا  حليم  حلمي  فيه  يظهر  الذي  اأفالمه 

اأيامه يف الدنيا  اأن  . وكاأن قلب الرجل كان ي�صعر 
25

الباخرة التي ي�صل البطل على متنها عائدًا من درا�صته الأوروبية

يحبون  الذين  املخرجني  من  يكن  مل  اأنه  رغم  الكبرية،  ال�صا�صة  على  �صورة  يف  نف�صه  ُيخلد  اأن  فاأراد  معدودة،  اأ�صبحت 

ممار�صة هذه اللعبة ب�صكل دائم.

25 راجع ملحق ال�صور.
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»غرام تلميذة«.. خاتمة حيوية لمسيرة حافلة

يعلم اجلميع اأن »غرام تلميذة« هو اآخر اأفالم حلمي حليم، وتقول بع�س امل�صادر اإنه تويف وقد تبقى من الفيلم لقطة 

واحدة مل يتم ت�صويرها، بينما توؤكد اأقوال اأخرى اإن الرحيل جاء قبل اأن يكتمل جزء كبري من الفيلم، قام باإكماله 

م�صاعده اآنذاك �صمري �صيف، الأمر الذي نفاه د. �صيف يف حوار �صخ�صي مع كاتب ال�صطور، موؤكدًا اأن حلمي حليم كان قد 

اأن توافيه املنّية، وبالتايل فالفيلم بالكامل ينتهي لعامله ويقوم على اختياراته، وهو الفيلم  اأكمل ت�صوير الفيلم قبل 

الذي ُقّدر اأن يكون عمله ال�صينمائي الأخري.

يف الفيلم يعود حليم اإىل الت�صوير بالأبي�س والأ�صود، بعد جتربته الوحيدة مع الألوان يف »ع�صاق احلياة«، ويعود اأي�صًا 

اإىل اإنتاج اأفالمه من خالل �صركته »الفيلم العربي«، بعد انقطاع دام �صنوات، وبالتحديد بعد رابع اأفالمه »حكاية حب« 

الذي كان اآخر فيلم ينتجه لنف�صه، قبل »غرام تلميذة«. رمبا يكون خليار الأبي�س والأ�صود اأ�صباب اقت�صادية، لكن بالقيا�س 

على اأعمال حليم الإنتاجية ال�صابقة والتي مل يبخل يف اأي منها على ما يحتاجه الفيلم من اأ�صباب النجاح الفني، فاإننا 

منيل اإىل اأن الت�صوير دون األوان كان خيارًا فنيًا بالأ�صا�س، يرتبط مبا ر�صدناه عديد املرات من حنكة حليم يف التعامل مع 

النوع ال�صينمائي، وتطويع اأدوات احلكي يف كل فيلم مبا يتنا�صب مع نوعه. النوع يف هذه احلالة ينتمي جزئيًا اإىل »الفيلم 

، باأجوائه املظلمة و�صخ�صياته الوحيدة يف مواجهة العامل وجرائمه املخيفة.
26Film Noir »نوار

نقول اإن النتماء جزئي، لأن ال�صيناريو الذي كتبه حممد اأبو يو�صف ميزج بني نوعني: اأولهما هو »الفيلم نوار«، وثانيهما 

الكوميديا العبثية التي تظهر يف بع�س حلظات الفيلم، وعلى راأ�صها املطاردة اخلتامية التي بدًل من اأن تتم يف جو من 

التهجم واخلوف كما ينبغي لها، يحّولها الفيلم اإىل مطاردة عبثية م�صحكة بظهور مفاجئ ل�صخ�صيات كوميدية يج�صدها 

جورج �صيدهم و�صمري غامن واأحمد احلداد، وهو ظهور له طابع جتاري اأ�صّر كثريًا بالفيلم الذي كان �صيبقى فيلم نوع 

متما�صكًا حتى مع بع�س الكوميديا فيه، لول هذه النهاية التي يفقد فيها امل�صاهد اخلوف املُفرت�س على م�صري البطلة، 

فما اأن يبداأ الإ�صحاك ي�صري من امل�صلم به اأن تنتهي املطاردة بنجاتها، لأنه من امل�صتحيل اأن يتمّكن املجرم من قتلها بعد 

كل هذا ال�صحك.

اإتهام متكرر وبراءة من ال�شرقة الأدبية

كالعادة ل تقول ترتات الفيلم اأكرث من اأن الفيلم ق�صة و�صيناريو وحوار حممد اأبو يو�صف، بينما ُيدرج حممود قا�صم 

الأفالم  اإىل  بالعودة  »ال�صاهد«.  الربيطاين  الفيلم  عن  مقتب�س  تلميذة«  »غرام  اأن   
27

العربية« الأفالم  »مو�صوعة  يف 

الربيطانية التي حتمل هذا العنوان، والتي اأنتجت قبل ت�صوير الفيلم امل�صري، مل نعرث على اأي فيلم ميكن اأن نلمح فيه 

ت�صابه مع احلكاية با�صتثناء وجود �صاهد على جرمية قتل، الأمر الذي ُيربئ �صاحة اأبو يو�صف وحليم من تهمة ال�صرقة 

الأدبية، خا�صة واأن هذا الفيلم حتديدًا هو قالب كال�صيكي لإحدى احلكايات الرتاثية ال�صهرية، وهي حكاية الراعي 

والذئب، عن الراعي الذي يدعي كذبًا اأكرث من مرة اأن الذئب قد هاجم قطيعه، فيغدو معروفًا بالكذب بني النا�س حتى 

يهجم عليه الذئب فعاًل فال ي�صتجيب اأحد ل�صتغاثته.

طيلة  واملبالغة  الكذب  متار�س  التي  التلميذة  فتحي(،  )جنالء  �صحى  الفيلم  بطلة  على  تنطبق  بحذافريها  احلكاية 

الوقت، رمبا بدافع من فقرها ووالدتها التي تربيها بعد وفاة والدها وي�صعب عليها حتى تدبري م�صاريف املدر�صة لبنتها. 

26  وفقًا للمو�صوعة الإلكرتونية Wikipedia ُيعرف »الفيلم نوار« باأنه »نوع يرمز لأفالم الغمو�س واجلرمية التي اأنتجت بني اأوائل 

الأربعينيات واأوائل اخلم�صينيات. وهي اأفالم مت ت�صويرها ب�صكل مميز بالأبي�س والأ�صود، تروي حكايات بها جميالت غام�صات قاتالت

، اأبطال مو�صومني و�صخ�صيات �صد بطل anti-hero وحمققني مييلون لل�صخرية.  femmes fatales
27  »مو�صوعة الأفالم العربية« - اجلزء الثاين �صفحة 758 - حممود قا�صم 2008.
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�صحى تختلق الأكاذيب عن ثراء اأ�صرتها و�صرائهم لفيال فاخرة، عن عالقة حب جتمعها بجارها �صابط اجلي�س اأحمد 

النجدة  اأن ثعبانًا قد لدغها، مبا يجعله يبلغ  انتباهه، مدعية  )اأحمد رمزي(، والذي تكذب عليه بدورها حتى تلفت 

لإنقاذها، في�صري رجال ال�صرطة اأي�صًا يعرفون تلك املراهقة التي ل تتوقف عن اختالق الأكاذيب؛ لذا يكون من الطبيعي 

عندما ت�صاهد جرمية قتل فعلية حتدث يف �صقة ال�صيدة التي ت�صكن يف الطابق الأعلى من منزلهم )�صهري البابلي( يرتكبها 

�صريكها املجرم )توفيق الدقن(، األ ي�صدقها اأحد ويعتقدون اأنها جمرد مبالغة اأخرى للفت الأنظار، بل يتطور الأمر لأن 

يقوم املحيطون بالعتذار لل�صيدة عما قالته �صحى مبا يجعل الفتاة هدفًا لنتقام املجرمني الراغبني يف اإخفاء فعلتهما.

التنقل بني الن�عني

وخفة  نوار«  »الفيلم  ت�صويق  بني  بر�صاقة  تنتقل  حكاية  �صياغة  يف  الكال�صيكي  القالب  ا�صتغالل  يجيد  حليم  حلمي 

واأكاذيب م�صحكة  �صقة  لها يف  التخطيط  يتم  التقدميي: جرمية قتل  الف�صل  العاملني يف  الكوميديا، بداية من جتاور 

من فتاة يف �صقة اأخرى. الهتمام الأكرب على م�صتوى احلرفة الإخراجية وال�صردية ين�صّب يف اخلط الت�صويقي )رمبا 

باعتباره نوعًا يقدمه حلمي حليم للمرة الأوىل مبا يف ذلك من اإغراء بالتجريب(. حليم ي�صتخدم حيلة ذكية يف خلق 

الت�صويق داخل كل حدث، وهي اإ�صافة ماأزق غري متوقع اأو مفاجاأة ل جتعل احلدث ي�صري ب�صكل طبيعي.

الأمر يبداأ من التتابع الفتتاحي الذي ن�صاهد فيه توفيق الدقن يت�صلل اإىل مبنى، ويفتح �صقة ب�صورة جتعلنا نعتقد اأن 

ل�ّس دخل لي�صرق ال�صقة، قبل اأن يوقظ ال�صاكنة النائمة لنعرف اأنها �صديقته، واأنه ت�صلل لالختباء عندها. ق�س على 

هذا الكثري من الأحداث التي كان من املمكن اأن تتم دون عوائق، لكن الفيلم يعرقلها من اأجل خلق الت�صويق، فالقاتل 

هذا  من  بدًل  لكن   - الأمر  نهاية  يف  يحدث  ما  وهو   - م�صكلة  دون  ال�صحراء  يف  اجلثة  ويلقي  يذهب  اأن  املمكن  من  كان 

جنده يتعر�س حلادث ت�صادم مع �صائق �صيارة نقل يكاد يتطور للذهاب اإىل ق�صم ال�صرطة لول اإنقاذه املوقف يف اللحظة 

الأخرية، ثم ي�صل اإىل ال�صحراء ويهم باإلقاء اجلثة ليظهر �صاب وفتاة تائهان ي�صتغيثان به، وهكذا يتحول فعل عادي 

هو اإلقاء اجلثة اإىل تتابع م�صوق يتوحد اجلمهور فيه حلظيًا مع املجرم الراغب يف اخلال�س من حمولته.

كان من املمكن اأي�صًا اأن تظل �صحى يف املنزل الذي تغلقه والدتها عليها حتى يت�صلل اإليه املجرم ورفيقته، لكن الفيلم 

يجعل الأم حتب�صها داخل غرفتها، ليتزامن دخول املجرمني مع حماولتها فتح باب الغرفة بحيلة ذكية، لُيخلق جمددًا 

م�صهدًا متوترًا ي�صّد الأع�صاب للفتاة التي تتحايل لفتح باب الغرفة دون اأن تعلم اأن وراءه من ينتظر لقتلها، يف تطبيق 

يعرف  اأن  هو  الت�صويق  باأن  الغمو�س  عن  فيه  يفرقه  الذي  ال�صهري  هيت�صكوك  األفريد  لتعريف  طبقًا  للت�صويق  مبا�صر 

اجلمهور معلومة ل تعرفها ال�صخ�صية، فبدًل من اأن نتفاجاأ مع البطلة ملدة ثانيتني بظهور القاتل، يخلق علمنا بالتهديد 

الذي ل تدركه هي اأكرث من دقيقة كاملة من التوتر و�صّد الأع�صاب.

هذا النجاح يف النوع الذي ميار�صه املخرج لأول واآخر مرة، يتزامن مع توظيف ب�صري ل�صورة الأبي�س والأ�صود وم�صاهد 

الليل مع ديكور املنزل يف خلق املزيد من الإثارة، وبالتحديد ا�صتخدام ال�صلم املك�صوف للبناية الذي ت�صعد البطلة من 

خالله وت�صاهد اجلرمية خالل وجودها عليه، والذي ي�صبح مرادفًا ب�صريًا للخطر الآت من اأعلى، بعدما كان يف بداية 

الفيلم يوحي باملغامرة والكوميديا عندما كانت ت�صعد من خالله ل�صطح املنزل كي تداعب جارها وحتاول لفت انتباهه. 

اأي اأن التنقل بني النوعني كان ناجحًا بو�صوح يف الف�صلني الأول والثاين من العمل، على العك�س من تتابع النهاية الذي 

كان كما اأو�صحنًا �صببًا يف اإ�صاعة النغمة الأن�صب لنهاية الفيلم.

حلمي حليم مل يع�س لي�صاهد الن�صخة النهائية من »غرام تلميذة«، الفيلم الذي ُيظهر جليًا اأن املخرج الكبري كانت جعبته 

اأحد  اأفالمه هو  اآخر  املفارقة بكون  لتاأتي  اأن يرويها،  املمكن  التي كان من  ل تزال ممتلئة باحليل والأنواع واحلكايات 

اأكرثها �صبابًا وحيوية، متامًا كما عا�س �صانعها جُمربًا ل يخجل من التعرث، و�صانعًا هدفه الأول اإمتاع اجلمهور واإر�صاوؤه.
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خاتمة: السمات السبع لسينما حلمي حليم

كانت هذه هي اأفالم حلمي حليم الأربعة ع�صر. مزيج من خمتلف الأنواع والأ�صكال، وامل�صتويات اأي�صًا، جمموعة تعك�س 

عن ذهن متقد ورغبة م�صتمرة يف التغيري والتجريب، وقيا�صًا على اأن م�صرية الرجل الإخراجية مل تدم �صوى حوايل 

اخلام�صة  يف  يزال  ل  وهو   ،1971 مطلع  وفاته  واأنهتها  احللوة«،  »اأيامنا  لفيلم  بالإعداد   1954 اأواخر  بداأها  عامًا   17

واخلم�صني من عمره، �صنجد اأن حلمي حليم مل يتوقف تقريبًا عن العمل للحظة، اإن مل يكن يف اأعماله اخلا�صة، ففي 

الأفالم التي اأنتجها اأو قام بكتابتها. لحظ اأننا نتكلم عن ال�صّق املوثق على الترتات فقط، فال جمال حل�صر م�صاهماته 

يف �صيناريو واإنتاج الأفالم الذي خرجت من »�صتوديو م�صر«، خالل فرتة عمله له، ول لدوره كمثقف �صينمائي و�صيا�صي 

كان  لو  واأن�صطة  اأعمال  عام.  ب�صكل  م�صر  ومثقفي  بفناين  عالقته  ويف  ال�صينمائيني،  ونقابة  ال�صينما  معهد  يف  تقدمي 

هناك و�صيلة حل�صرها وتوثيقها بدقة �صيكون من املده�س كيف متكن حلمي حليم من حتقيقها يف �صنوات عمره ون�صاطه 

املعدودة.

ما رّكز عليه الكتاب كان اأفالم حلمي حليم، التي حاولنا منها الو�صول اإىل ال�صمات املميزة ل�صينما املخرج الكبري، والتي 

ميكن اأن تلّم�صها على امتداد م�صواره الإخراجي، حتى لو غابت عن بع�س الأفالم.

ال�صمات ال�صبع ل�صينما حليم نر�صدها يف هذه اخلامتة.

اأوًل: اأطياف التن�ع

لعل اأكرث عبارة تكررت يف الكتاب هي اإدراك حلمي حليم للفروق بني الأنواع الفيلمية، وانفتاحه على جتريب كل ما يتاح 

له من اأ�صكال. قدم امليلودراما الرومان�صية، والفيلم الغنائي، والدراما الجتماعية، والكوميديا الرومان�صية، والكوميديا 

الهزلية، والدراما ال�صيا�صية، وحتى »الفيلم نوار« يف عمله الأخري.

اأداء  اأ�صلوب املخرج وخياراته، فيكون تركيزه تارة على  التغيري الذي يطراأ على  اأن نالحظ بو�صوح  يف كل مرة ميكن 

املمثلني دون اهتمام كبري باحلرفة، وتارة اأخرى يكون التكوين املحكم واأ�صلوب الإ�صاءة هو املعيار، ويف فيلم ثالث غنائي 

يدرك اأن اجلمهور يهتم اأ�صا�صًا بالنجم املغني، فين�صب الرتكيز على اإخراج الأغنيات ب�صورة مبهرة )راجع تنوع عدد 

لقطات امل�صاهد يف »حكاية حب«(.

وهكذا نكون اأمام خمرج ل ميكن القول باأن له �صمات اأ�صلوبية جامدة يكررها يف كل فيلم، اأو يدفع احلكايات لتتواءم معها، 

واإمنا هو فنان منخرط يف ال�صناعة بكافة اأ�صكالها، يقوم بتطويع اأدواته الأ�صلوبية يف كل فيلم، مبا ينا�صب مو�صوعه 

ونوعه وجمهوره امل�صتهدف.

ثانيًا: العناوين املبهمة

اأن تنطبق على مئات  اإما عبارة عامة جدًا، ميكن  العنوان  اأن  اأعمال حلمي حليم جند  اأفالم على الأقل من  يف ع�صرة 

احلكايات، اأو اأحيانًا ل عالقة لها مبو�صوع الفيلم من الأ�صا�س. الوا�صح هو اأن عنوان الفيلم ي�صكل اأمرًا هام�صيًا لديه، فهو 

يهتم باحلكاية ذاتها بغ�ّس النظر عما �صُيطلق عليها يف النهاية، لذلك نر�صد عناوين ت�صري اإىل نوع احلكاية، مثل »حكاية 

حب« و«حكاية العمر كله« و«حكاية من بلدنا«، وعناوين مبهمة مثل »�صلم ع احلبايب« و«طريق الدموع«، وعناوين ل 

عالقة لها بالفيلم ذاته مثل »ع�صاق احلياة« و«اأيام احلب«، بينما تظل عناوين الأفالم اخلفيفة من نوعية »ثالثة رجال 

»اأيامنا احللوة« هو الأبقى  وامراأة« و«مراتي جمنونة جمنونة جمنونة« هي الأدق تعبريًا، ويظل عنوان فيلمه الأول 

والأكرث عذوبة وتنا�صبًا مع الفيلم.
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ما يوؤكد عدم اهتمام حلمي حليم بعناوين اأفالمه هو ما وجدناه، مما يوؤكد اأن فيلم »احلياة حلوة« مت ت�صويره، بل وبداأت 

الدعاية حوله بعنوان »اأولد بلدنا«، قبل اأن يتم تغيري ال�صم، والطريف اأن كال العنوانني ل عالقة له مب�صمون الفيلم 

الذي يعرفه النا�س با�صم »لوكاندة املندرة«.

ثالثًا: التاأثر باأ�ش�ل للحكايات

ل يوجد ترت من اأفالم حلمي حليم ي�صري اإىل م�صدر مت اقتبا�س الفيلم اأو الفكرة عنه �صوى »مراتي جمنونة جمنونة 

جمنونة«، الذي ذكرت الترتات اأنه اقتبا�س فتوح ن�صاطي، دون الإ�صارة اإىل م�صدر القتبا�س، بالرغم من اأن ق�صة الفيلم 

ل متتلك اأي خ�صو�صية جتعل هناك حاجة لوجود م�صدر لها من الأ�صا�س. يف املقابل �صنجد اقتبا�صًا وا�صحًا غري مذكور 

يف اأكرث من عمل، على راأ�صها بالطبع »طريق الدموع«، املثري للجدل عن ق�صة حياة اأنور وجدي، والذي توؤكد ترتاته اأنه 

جمرد خيال لتفادي اأي م�صاءلة قانونية من عائلة النجم الذي ي�صيء الفيلم له كثريًا.

كذلك فيلم »كانت اأيام« املاأخوذ ب�صكل وا�صح عن فيلم »حّكة ال�صنة ال�صابعة« للمخرج بيللي وايلدر، و«اأيام احلب« عن 

م�صرحية »بجماليون« جلورج برنارد �صو، ويف احلالتني مل ُيذكر امل�صدر ب�صكل معلن يف الفيلم، رغم �صهولة التعرف عليه. 

واأغلب الظن اأن الأمر يتعلق بالأ�صا�س بالتوجه التجاري للفيلم، فالكاتب الكبري وحيد حامد اأخربين يف حوار �صخ�صي 

اأن اأحد اأفالمه الأوىل »انتخبوا الدكتور �صليمان عبد البا�صط« كان مقتب�صًا عن فيلم اأمريكي، وقد قدمه للرقابة وم�صدر 

القتبا�س على غالفه، لكن منتجه جمال التابعي اأ�صر عند طرح الفيلم األ ي�صري للم�صدر لأنه كان يوؤمن مثل كثريين اأن 

وجود ا�صم خواجة على الفيلم يجعل اجلمهور ين�صرف عنه.

ل نحاول هنا تربئة �صاحة حلمي حليم لكن علينا التذكر باأنه عا�س وعمل يف ع�صر ما قبل احلقوق الفكرية، والذي مل 

يكن الإ�صارة اإىل م�صدر اأمريكي اأو بريطاين يكلفه فيه اأي جهد مادي، واأنه عندما اأراد اأن يحّول ق�صة لأديب م�صري 

اإعطاء احلق لأ�صحابه كان  اأن مبداأ  اأي  ال�صيناريو معه،  ليكتب  نف�صه  بالكاتب  ا�صتعان  لل�صينما  �صاب هو جميد طوبيا 

العاملية  للم�صادر  التجاهل  هذا  ت�صتوجب  ما  هي  والتوزيع  ال�صناعة  ظروف  كانت  رمبا  لكن  الرجل،  م�صرية  يف  متوفرًا 

لبع�س اأفالمه.

اأفالمه  اأول  هما  مقتب�صان،  اأنهما  امل�صادر  تذكر  فيلمني  اقتبا�س  من  حليم  حلمي  �صاحة  بتربئة  الكتاب  قام  املقابل  يف 

واآخرها، ووجدنا اأن »اأيامنا احللوة« ل عالقة له برواية اأونري مورجيه »م�صاهد من احلياة البوهيمية«، واأنه ل يوجد 

فيلم بريطاين بعنوان »ال�صاهد«، ميكن اأن يكون »غرام تلميذة« قد اقُتب�س عنه.

رابعًا: عامل النج�مية

اإذا كان حلمي حليم قد تنقل كثريًا بني اأنواع الأفالم، فاإنه يف كل مرة كان ياأخذ النوع اإىل عامله املف�صل الذي يكاد يظهر 

يف ثلثي اإنتاجه. نق�صد عامل النجومية وال�صهرة، رحالت ال�صعود واأزمات امل�صاهري، وغريها من احلكايات املرتبطة بالفن 

كحرفة وحياة عا�صها حلمي حليم ونقلها لل�صا�صة يف اأفالمه.

الأمر يغازل الواقع مبعاجلة مبا�صرة لق�صة حقيقية يف »طريق الدموع«، وبا�صتلهام من ق�ص�س حياة الأبطال يف »حكاية 

من  �صخ�صيات  وبا�صتقدام  احلبايب«،  ع  »�صلم  يف  احلقيقية  ومهنتها  با�صمها  البطلة  بظهور  كله«،  العمر  و«حكاية  حب« 

الواقع لت�صيف للخيال يف »اأيام احلب«، اأو حكاية خيالية متامًا بطلها مطرب يف »ع�صاق احلياة«.

النجومية لي�صت يف الغناء والتمثيل فقط، فهناك لعب الكرة يف »القلب له اأحكام«، ومذيع الراديو يف »ثالثة رجال 

اأحداثها  اأفالم تتعلق  14 فيلمًا هناك ت�صعة  اأنه من بني  اأي  املو�صيقى يف »مراتي جمنونة جمنونة«.  وامراأة«، وموؤلف 

بعامل ال�صهرة والأ�صواء، وهو رقم كبري، وملفت بحق.
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خام�شًا: التقدمية

ل يخفى على اأحد اأن حلمي حليم كان ي�صاريًا تقدميًا، وكان له يف بع�س فرتات حياته ن�صاط �صيا�صي خا�صة قبل ثورة 

يوليو 1952. اأمر مل يظهر كثريًا يف اأفالمه، واإن كان وجوده حا�صرًا يف اأهّمها، �صواء الذي يحمل �صبغة �صيا�صية مبا�صرة 

مثل »حكاية من بلدنا«، اأو الذي ياأخذ املوقف اإىل م�صاحة اجتماعية، عرب رف�س الطبقية والأفكار الرجعية، والوقوف 

يف وجه الفقر والفروق املادية، باعتبارها �صرًا يحبط الأخيار ويف�صد حياتها، وهو ما بداأه يف »اأيامنا احللوة«، وتابعه 

باأطياف للفكر ذاته يف »�صلم ع احلبايب« و«ع�صاق احلياة« وحتى »اأيام احلب«.

هذا على امل�صتوى ال�صيا�صي والجتماعي، اأما الأبرز فهو انفتاح وتقدمية حليم يف التعامل مع �صورة املراأة وت�صرفاتها، 

فاملخرج الذي مل يّدع يومًا اأنه حقوقي اأو ن�صوي تكاد اأفالمه تنطق بحرية املراأة عرب اأب�صط حيلة ممكنة وهي حتريرها 

بالفعل. املراأة يف اأفالم حلمي حليم متحررة �صاحبة قرار ومبادرة، قادرة على تغيري واقعها وواقع من حولها، بل اإن 

جراأة ت�صرفات بع�س ن�صاء حلمي حليم تبدو مفاجئة و�صادمة مبعايري اليوم، بعد قرابة ن�صف قرن من وفاته، فبطلة 

»ثالثة رجال وامراأة« التي تواعد ثالثة يف وقت واحد وتتالعب بهم، وبطلة »احلياة حلوة« التي ت�صاعد ثالثة �صباب 

بجعلهم ينامون جوارها يف �صرير واحد، وبطلة »حكاية العمر كله« التي متتلك اجنذابًا ح�صيًا وا�صحًا حلبيبها الغائب، 

اأن  اأيام« التي تعي�س حياة املحظيات لرثي عربي وغريهن، كلهن ن�صاء ُتقدمن على ت�صرفات قد ي�صعب  وبطلة »كانت 

نراها على �صا�صة ال�صينما حاليًا، باعتبارها اأمورًا عادية اأو عابرة كما تظهر يف اأفالم حلمي حليم، مع التاأكيد اأنه ابن 

ع�صر اأكرث انفتاحًا، ع�صر رمبا مل تكن بع�س هذه الأمور فيه بنف�س جراأتها يف يومنا احلايل.

�شاد�شًا: حماولت التجديد يف م�اقع الت�ش�ير

ورت معظم م�صاهد اأفالمه  رغم اأن حلمي حليم ب�صكل ما ُي�صنف ك�صينمائي كال�صيكي، فهو ربيب »�صتوديو م�صر«، الذي �صُ

داخل البالتوه، اإل اأننا نر�صد دائمًا ميله للتجديد يف مواقع الت�صوير واخلروج بالكامريا اإىل اأماكن حقيقية. ميل بلغ 

ذروته يف »حكاية من بلدنا« امل�صّور بالكامل يف قرية من قرى املنوفية، وبدا وا�صحًا يف »حكاية حب« الفيلم الذي نكاد 

نتعرف على واقعية املكان اخلا�س يف كل حدث من اأحداثه.

الت�صوير يف مطار القاهرة، ونادي اجلزيرة، وم�صمار اخليل واملراهنات عليها، الفنادق الأثرية مع ذكر اأ�صمائها، وداخل 

جامعة القاهرة، كلها اأمثلة لهذا امليل الذي اأحدث يف كل مرة تاأثريًا اإيجابيًا، وك�صر منطية ال�صكل املاألوف للفيلم امل�صري، 

حتى لو اأتى داخل فيلم كوميدي جتاري، ل يحمل يف حد ذاته اإجنازًا فنيًا كبريًا.

�شابًعا: الكت�شاف امل�شتمر

هذه يف احلقيقة لي�صت �صمة بحاجة مل�صاهدة الأفالم كي نكت�صفها، فيكفي النظر اإىل الفيلموجرافيا وتواريخ الإنتاج 

اأول من منحهم الفر�صة لإظهار موهبتهم كٌل يف جماله. عبد احلليم حافظ واأحمد  ملعرفة عدد من كان حلمي حليم 

رمزي و�صادي عبد ال�صالم و�صالح مرعي ونادية �صكري وناهد جرب و�صمري �صيف واأحمد يحيى وطلبة ر�صوان وغريهم، 

كلهم يدينون بالف�صل لهذا الرجل الذي مل يتوقف يومًا عن البحث عن اجلديد.

غري اأن م�صاهدة الأفالم جتعلنا ن�صع يدنا اأكرث على نظرته الثاقبة، فما قدمه �صادي عبد ال�صالم مثاًل يف مناظر »ثالثة 

رجال وامراأة« ل يبدو فيه فارق كبري عن غريه من مهند�صي املناظر حينها، لكنه ُبعد النظر الذي مّكن حلمي حليم دائمًا 

من ا�صت�صعار املوهبة و�صمها لفريق عمله، مبا جعله يظل حتى يومنا هذا اأ�صتاذًا ملن �صاروا اأ�صاتذة، يدينون له بالف�صل 

ويعرتفون بجميله، حتى لو كانوا قد تفوقوا لحقًا يف اأعمالهم على ما قدموه معهم. وهو قدر من الأ�صتاذية لو اأ�صفناه 

اإىل ما مل�صناه يف اأفالمه من جمال، �صنعرف جيدًا ملاذا كان من الواجب علينا اأن نحتفي مبئوية مبدع مثل حلمي حليم.
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فيلموجرافيا 
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 حلمي حليم مخرجًا

1. اأيامنا احلل�ة )1955(

اإخراج وق�صة: حلمي حليم

�صيناريو وحوار: علي الزرقاين

ت�صوير: وحيد فريد

مونتاج: فتحي قا�صم

مناظر: اأنطون بوليزوي�س

اإنتاج: الفيلم العربي

متثيل: فاتن حمامة - عمر ال�صريف - عبد احلليم حافظ - اأحمد رمزي - زينات �صدقي - �صراج منري

تاريخ العر�س: 7 مار�س 1955 �صينما ديانا

2. القلب له اأحكام )1956(

اإخراج وق�صة: حلمي حليم

�صيناريو: على الزرقاين - ح�صن توفيق

حوار: ال�صيد بدير

ت�صوير: اأحمد خور�صيد 

مونتاج: فتحي قا�صم

مناظر: اأنطون بوليزوي�س 

اإنتاج: الفيلم العربي

متثيل: فاتن حمامة - اأحمد رمزي - عبد ال�صالم النابل�صي - زينات �صدقي - زوزو نبيل - عبد الفتاح الق�صري

تاريخ العر�س: 30 نوفمرب 1956 �صينما ميامي

3. �شلم ع احلبايب )1958(

اإخراج وق�صة: حلمي حليم

�صيناريو: كامل التلم�صاين

حوار: ال�صيد بدير

ت�صوير: كمال كرمي

مونتاج: اأميل بحري

مناظر: اأنطون بوليزوي�س 

اإنتاج: الفيلم العربي

متثيل: �صباح - اأحمد رمزي - زينات �صدقي - عبد الفتاح الق�صري - فردو�س حممد

تاريخ العر�س: 3 فرباير 1958 �صينما كور�صال
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4. حكاية حب )1959(

ق�صة واإخراج: حلمي حليم

�صيناريو وحوار: علي الزرقاين

ت�صوير: وحيد فريد

مونتاج: األبري جنيب

مو�صيقى: اندريا رايدر

مناظر: اأنطون بوليزوي�س 

اإنتاج: الفيلم العربي

متثيل: عبد احلليم حافظ - مرمي فخر الدين - عبد ال�صالم النابل�صي - حممود املليجي - اأحمد يحيى

تاريخ العر�س: 6 اأبريل 1959 �صينما ريت�س

5. ثالثة رجال وامراأة )1960(

اإخراج: حلمي حليم

ق�صة: نريوز عبد امللك

�صيناريو وحوار: �صيد بدير - نريوز عبد امللك

ت�صوير: علي ح�صن

مونتاج: حلمي �صادق )اإ�صراف األبري جنيب(

مناظر: �صادي عبد ال�صالم 

اإنتاج: اأفالم وادي النيل )فهمي داود و�صركاه(

متثيل: �صباح - كمال ال�صناوي - عبد ال�صالم النابل�صي - اأحمد فراج - �صعاد ح�صني - وداد حمدي

تاريخ العر�س: 3 اأكتوبر 1960

6. طريق الدم�ع )1961(

اإخراج: حلمي حليم

ق�صة: كمال ال�صناوي

�صيناريو وحوار: ال�صيد بدير

ت�صوير: علي ح�صن

مونتاج: األبري جنيب - جميل عبد العزيز

مو�صيقى: علي اإ�صماعيل

مناظر: �صادي عبد ال�صالم

اإنتاج: كمال ال�صناوي

متثيل: كمال ال�صناوي - �صباح - ليلى فوزي - عبد املنعم ابراهيم - حامد مر�صي - عبد العزيز اأحمد

تاريخ العر�س: 26 نوفمرب 1961
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7. حكاية العمر كله )1965(

اإخراج وق�صة و�صيناريو: حلمي حليم

حوار: حممد اأبو يو�صف

ت�صوير: وحيد فريد

مونتاج: نادية �صكري

مو�صيقى: فريد الأطر�س

مناظر: حلمي عزب

اإنتاج: رم�صي�س جنيب

متثيل: فريد الأطر�س - فاتن حمامة - اأحمد رمزي - عبد املنعم ابراهيم - ليلى فوزي - مها �صربي

تاريخ العر�س: 30 اأغ�صط�س 1965 �صينما ريفويل

8. احلياة حل�ة )1966(

اإخراج: حلمي حليم

ق�صة: حممود فرج

�صيناريو وحوار: حممد عبداجلواد - حممد م�صطفى - اإيهاب الأزهري 

ت�صوير: كمال كرمي

مو�صيقى: فوؤاد الظاهري

مونتاج: ر�صيدة عبد ال�صالم

مناظر: ماهر عبد النور - �صالح مرعي - خمتارعبد اجلواد

اإنتاج: املوؤ�ص�صة العامة لالإنتاج ال�صينمائي العربي )فيلمنتاج(

متثيل: نادية لطفي - ح�صن يو�صف - يو�صف فخر الدين - عبد املنعم اإبراهيم - ال�صيف اأحمد 

تاريخ العر�س: 21 نوفمرب 1966 

9. اأيام احلب )1968(

اإخراج وق�صة و�صيناريو: حلمي حليم

حوار: حممد اأبو يو�صف

ت�صوير: وحيد فريد

مو�صيقى: علي اإ�صماعيل

مونتاج: فتحي داوود

مهند�س املناظر: ماهر عبد النور

اإنتاج: �صركة القاهرة لالإنتاج ال�صينمائي

متثيل: نادية لطفي - اأحمد مظهر - �صهري البابلي - عبداملنعم اإبراهيم - حممد ر�صا - رجاء اجلداوي

تاريخ العر�س: 1968
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10. مراتي جمن�نة جمن�نة جمن�نة )1968(

اإخراج: حلمي حليم

اقتبا�س وق�صة: فتوح ن�صاطي

�صيناريو وحوار: �صمري خفاجي

ت�صوير: كمال كرمي

مو�صيقى: علي اإ�صماعيل

مونتاج: فتحي قا�صم 

مهند�س مناظر: عبد املنعم �صكري

اإنتاج: �صركة القاهرة لالإنتاج ال�صينمائي

متثيل: �صويكار - فوؤاد املهند�س - عماد حمدي - �صالح من�صور - نادية اجلندي - بدر الدين جمجوم

تاريخ العر�س: اأول اأبريل 1968 - �صينما ديانا

11. حكاية من بلدنا )1969(

اإخراج و�صيناريو: حلمي حليم

ق�صة وحوار: جميد طوبيا

ت�صوير: اأحمد خور�صيد

مو�صيقى: فوؤاد الظاهري

مونتاج: ح�صني اأحمد

مهند�س مناظر: عز الدين �صفيق

اإنتاج: املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما

متثيل: ناهد جرب - �صكري �صرحان - عبد اهلل غيث - �صالح نظمي - عبد العليم خطاب - حممود يا�صني

تاريخ العر�س: 24 فرباير 1969

12. كانت اأيام )1970(

ق�صة و�صيناريو واإخراج: حلمي حليم

حوار: حممد اأبو يو�صف

مدير الت�صوير: وحيد فريد

مو�صيقى: خمتارات عاملية

مونتاج: كمال اأبو العال

مناظر: جنيب خوري

اإنتاج: اأفالم ر�صدي اأباظة

متثيل: �صباح - ر�صدي اأباظة - نادية لطفي - عبد املنعم اإبراهيم - ميمي �صكيب 

تاريخ العر�س: 5 يناير 1970 - �صينما ريفويل
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13. ع�شاق احلياة )1971(

اإخراج: حلمي حليم

ق�صة: فاروق القا�صي

�صيناريو: ي�صري حكيم

حوار: حممد اأبو يو�صف - ي�صري حكيم

مدير الت�صوير: وحيد فريد

مو�صيقى: عبد العظيم حليم

مونتاج: نادية �صكري

مناظر: �صالح مرعي

اإنتاج: �صوت النيل

متثيل: حمرم فوؤاد - نادية لطفي - يو�صف وهبي - حممود املليجي - ح�صن م�صطفى - حبيبة

تاريخ العر�س: 15 نوفمرب 1971 - �صينما ديانا

14. غرام تلميذة )1973(

اإخراج: حلمي حليم

ق�صة و�صيناريو وحوار: حممد اأبو يو�صف

مدير الت�صوير: علي خري اهلل

مونتاج: ح�صني اأحمد

من�صق مناظر: جنيب خوري

اإنتاج: الفيلم العربي

متثيل: جنالء فتحي - اأحمد رمزي - �صهري البابلي - توفيق الدقن - فتحية �صاهني - عادل املهيلمي

تاريخ العر�س: 4 يونيو 1973 - �صينما ميامي
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مؤلفًا ألفالم مخرجين آخرين
1. �صراع يف الوادي )1954( اإخراج يو�صف �صاهني، ق�صة حلمي حليم وعلي الزرقاين، �صيناريو علي الزرقاين

2. مدر�صة البنات )1955( اإخراج كامل التلم�صاين، ق�صة حلمي حليم، �صيناريو علي الزرقاين

3. اأر�س ال�صالم )1957( اإخراج كمال ال�صيخ، ق�صة حلمي حليم، �صيناريو علي الزرقاين

4. معبودة اجلماهري )1967( اإخراج حلمي رفلة، ق�صة يو�صف جوهر، �صيناريو حلمي حليم، حوار حممد اأبو يو�صف

منتجًا ألفالم مخرجين آخرين
1. اأر�س ال�صالم )1957( اإخراج كمال ال�صيخ

2. غراميات امراأة )1960( اإخراج طلبة ر�صوان
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صور في حياة حلمي حليم

اإهداء عام 1936 من اأحمد بدرخان يقول اإىل ال�صديق حلمي اأفندي حليم اأهدي �صورتي تذكار ملودتي 

واإخال�صي
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حلمي حليم �صابا
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وفريق  �صليم  كمال  مع 

عمل �صتوديو م�صر

داخل جامعة القاهرة 

خالل ت�صوير القلب له 

اأحكام
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فريق عمل فيلم ل�صت مالكًا.. واإهداء من حممد كرمي يقول اأيام مرة لكنها حلوة
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�صورة فاتن حمامة معلقة 

يف مكتبة ك�صور الزعماء
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جل�صة عمل مع ال�صيد 

بدير واأحمد رمزي

قبل ت�صوير اأغنية يف 

�صنة  يف  �صهر  يف  يوم 

من فيلم حكاية حب
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مع اكت�صافه املخرج اأحمد يحيى
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�صكرتريا لنقابة ال�صينمائيني بجوار النقيب اأحمد بدرخان والأع�صاء فطني عبد الوهاب وكمال عطية
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حما�صرا يف معهد ال�صينما وخلفه جمال
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مع اأ�صواأ اكت�صافاته 

اأحمد فراج

خالل ت�صوير الفيلم 

طريق  للجدل  املثري 

الدموع
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مع م�صوره املف�صل وحيد فريد



67

مع فريق عمل مراتي 

جمنونة جمنونة 

جمنونة

جلنة القبول يف معهد 

ال�صينما مع �صالح اأبو 

�صيف
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اأ�صتاذا لل�صيناريو

 يف معهد ال�صينما

كانت  ت�صوير  خالل 

اأيام مع ر�صدي اأباظة 

ونادية لطفي
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مع الكبار �صعيد ال�صيخ 

وعلي الزرقاين

�صا�صة  على  ظهر  كما 

ال�صينما للمرة الأخرية 

يف ع�صاق احلياة



70

الأيام الأخرية
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المؤلف أحمد شوقي
يف  اأ�صبوعية  مقالت  وين�صر   ،2009 عام  منذ  بانتظام  النقد  يكتب  م�صري.  وُمربمج  �صينمائي  ناقد 

جريدة »القاهرة«، وموقع »يف الفن«، بالإ�صافة يف م�صاهمات مبطبوعات ومواقع خمتلفة منها جمالت 

»ال�صينما العربية« و«الدوحة الثقافية« ومواقع »�صينماتوغراف« و«ظالل واأ�صباح« و«�صلة«. 

الإ�صكندرية  مهرجان   - �صوقي«  اأحمد  حماورات  ال�صيد..  عبد  »داود  بعنوان  من�صوران  كتابان  له 

)اآفاق  الثقافة  لق�صور  العامة  الهيئة   - الثمانينيات«  جيل  �صينما  يف  و«التابو   ،2014 ال�صينمائي 

ال�صينما( 2015.

الأفالم  مربمج  والق�صرية،  الت�صجيلية  لالأفالم  الأ�صماعيلية  ملهرجان  الرئي�صي  املربمج  من�صب  �صغل 

املدير  من�صب  حاليًا  وي�صغل  والأوروبية،  امل�صرية  لل�صينما  الأق�صر  مهرجان  يف  الطويلة  الروائية 

الفني امل�صاعد ملهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل.

املن�صورة،  دبي،  يف  الإبداعي  ال�صرد  وهران،  ماملو،  لوكارنو،  مهرجانات  حتكيم  جلان  يف  �صارك 

�صندوق ات�صال لدعم الأفالم، جائزة مهرجان الإ�صكندرية لل�صيناريو، م�صابقة معهد جوتة للمقال 

ال�صينمائي.
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