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�صكر واجب

لقد ظلت الكتابة عن الأ�صتاذ راأفت امليهي حلًما يراودين، وكلما هممت بتحقيقه كانت نف�صي تقهرين كي اأتراجع 

خ�صية حتمل تلك امل�صوؤولية التي تعادل ثقل القامة ال�صينمائية للأ�صتاذ. ول اأحترج من العرتاف بذلك، فكيف ل 

واأنا  حياتي  من  مبكرة  مرحلة  يف  بداخلي  ُحفر  الذي  والقَيمي  الفكري  الن�صق  يف  كبرية  بح�صة  امل�صاهم  املوؤلف  وهو 

اأفلمه تبعات  اأ�صاهد الروائع )غروب و�صروق، �صىء يف �صدري، على من نطلق الر�صا�س(، وهو املخرج الذي تتحمل 

ال�صخرية والتمرد اللذين انتهجتهما يف مرحلة اأكرث تقدًما، وهو ما جنى علّي، يف التعاطي مع ما يدور حويل من مواقف 

واأحداث، حيث ا�صتقيتهما من نزق �صخ�صياته بدًءا من )�صليم- عيون ل تنام( وحتى )علي- قليل من احلب كثري من 

اإبلغي برت�صيحي لكتابة »كتاب تكرمي الأ�صتاذ يف املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية«، حتى  اأن مت  العنف(. لكن ما 

�صل�صلة من احلوارات مع  املهمة دون عقد  الكبري، و�صعوبة  ال�صرف  التفكري بني فرحة نيل هذا  اليد، وتوقف  تيب�صت 

الأ�صتاذ كي ل اأ�صق عليه.

ول ي�صعني اإل اأن اأ�صكر زوجة الأ�صتاذ راأفت امليهي الفا�صلة ال�صيناري�صت عل عز الدين، وتلميذ الأ�صتاذ باأكادميية 

فنون وتكنولوجيا ال�صينما - راأفت امليهي، الذين اأبدوا تعاوًنا كبرًيا. وتقدمي كامل مفردات المتنان اإىل جيل الأ�صاتذة 

الذين ا�صتعنت كثريا بكتاباتهم، وهم الذين ر�صدوا جتربة الأ�صتاذ ال�صينمائية منذ بدايتها، وكانت حتليلتهم العميقة 

الأ�صتاذة:  الكبار  النقاد  راأ�صهم  على  وياأتي  الإبداعي..  عامله  لقراءة  الهامة  املفاتيح  من  و�صتظل،  الأ�صتاذ،  لأعمال 

ا الإ�صارة بكامل التقدير اإىل الدرا�صتني الهامتني  اأحمد احل�صري، وعلي اأبو �صادي، و�صمري فريد.. وغريهم. وجتدر اأي�صً

للأ�صتاذين اأ�صامة عبد الفتاح »اأكرث من راأفت امليهي«، واأحمد �صوقي »التابو يف �صينما جيل التمانينات«. كما اأود الإ�صادة 

باأر�صيف املركز الكاثوليكي امل�صري لل�صينما، الذي نهلت منه كمًا هائًل من الوثائق التي اعتمدت عليها، وحل�صن تعاون 

و�صعة �صدر فريق العمل به.
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يف البدء كان الن�س

تخرج الأ�صتاذ راأفت امليهي يف كلية الآداب ق�صم اللغة الإجنليزية، ثم ح�صل على دبلوم معهد ال�صيناريو يف مطلع 

ال�صتينات. ومن هنا كانت اخللفية اخلا�صة التي �صاهمت يف عبقرية احلرفة، وعمق الكتابة. ومب�صاعدة املخرج الكبري 

�صلح اأبو �صيف، �صرب الأ�صتاذ بجناحيه ليعود اإىل القاهرة متمرًدا على الوظيفة، وخمرتًقا لعامل ال�صينما من بوابة 

ال�صيناريو بثقافة وروؤية �صنعتا حراًكا يف املياه الراكدة، واإنعا�ًصا للحركة ال�صينمائية بعد ما اأ�صابها من اإحباط وجمود 

عقب هزمية 1967. فقد مزج راأفت امليهي ال�صاب بني درا�صته للأدب الإجنليزي ودرا�صته لفن ال�صينما، فا�صتطاع بذلك 

الولوج داخل اأعماق الن�صو�س، والتهام ما فيها من اأفكار اأ�صا�صية، وال�صتباك معها، ثم التمرد عليها يف اأحيان كثرية، 

ليقدم لنا جمموعة من اأروع ما اأنتجته ال�صينما امل�صرية والعربية يف تاريخها.

1968 واإخراج �صيد عي�صى، عن ق�صة  اإنتاج  اأعماله فيلم »جفت الأمطار«  اأول  ملع جنم امليهي يف فرتة قيا�صية مع 

للكاتب الكبري عبد اهلل الطوخي. وكانت حتمل روؤية طازجة على امل�صتوى ال�صينمائي وال�صيا�صي يف اآن واحد. وهكذا 

ر�صحته تلك التجربة املهمة للتعاون ال�صينمائي الذي مثل نقطة حتول مهمة يف حياته الفنية، عندما قدم له املخرج 

اأبو �صيف فر�صته الثانية بتعريفه على املخرج الكبري كمال ال�صيخ، فيمثل ذلك التعاون انطلقة جديدة لكل  �صلح 

منهما اأثمرت عن اإنتاج 4 حتف �صينمائية، هي: »غروب و�صروق« اإنتاج 1970، و«�صىء يف �صدري« اإنتاج 1971، و«الهارب« 

اإنتاج 1974، و«على من نطلق الر�صا�س« اإنتاج 1975.
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ل اأعتقد باإمكانية ف�صل رباعية امليهي – ال�صيخ )غروب و�صروق، �صىء يف �صدري، الهارب، على من نطلق الر�صا�س( 

عن الظروف واحلوادث اجل�صام التي �صكلت جتربة جيل ال�صتينات، الذي ينتمي اإليه الأ�صتاذ، من جهة، وعن ال�صياق 

التاريخي لإنتاج تلك الرباعية، من جهة اأخري.

فبقدر ما ا�صت�صعره هذا اجليل من قوة منذ نعومة اأظفاره، قائمة على وطن ُيبنى من جديد، متحرر وم�صتقل، ميتلئ 

اأبناوؤه بالآمال والطوحات العري�صة؛ بقدر ما عاناه اأي�صا هذا اجليل من انك�صار، وحتطم للأماين، وجترع ملرارة هزمية 

راأيناها تقطر من حلق كل من عا�صرها وهو يتحدث عنها، برغم قرب مرور ن�صف قرن على حدوثها.

اأنور  الراحل  الرئي�س  نظام  بتوجه  م�صبًعا  كان  الذي  الرباعية،  تلك  اإنتاج  �صاحب  الذي  ال�صيا�صي  املناخ  اأن  كما 

من  اتخذته  وما  النا�صرية،  احلقبة  عليها  احتوت  التي  لل�صلبيات  العنيف  النق�س(  )النقد/  نحو  ال�صيا�صي  ال�صادات 

ا التغيريات اجلذرية التي ع�صفت بالكثري من الرموز القوية يف الهيكل  �صيا�صات، ومن قام على تنفيذها، وبالطبع اأي�صً

الإداري للدولة امل�صرية مع موجة الت�صحيح يف مايو 71، ف�صًل عن تبعات ذلك التغيري اجتماعيا واقت�صاديا وثقافيا.. 

قد �صاهم بقدر كبري يف ال�صبق - الذي كان امليهي يف مقدمة رواده بني �صناع اأفلم حقبة ال�صبعينات، وما تلها- نحو 

رفع �صقف النقد ال�صيا�صي والجتماعي ملا حدث يف الفرتة البينية التي �صهدت العلمات الكربى لثورة 52، والعلمات 

ال�صغرى للكارثة املركبة التي متخ�صت عن �صيا�صات النفتاح التي انتهجها ال�صادات بداية من و�صط ال�صبعينات، وما 

زالت تدور برحاها حتى كتابة هذه ال�صطور.

التعرف على خمتلف  ي�صاأ  ملن  التعبري-  اإن جاز   - �صينمائية«  »بوابة ع�صتار  ال�صيخ تعد مبثابة  امليهي-  رباعية  اإن 

روؤية  معها من مدخل  بعينها، وال�صتباك  اأمناط جمردة، غري حمددة  اأو  �صخو�س  �صكل  52 يف  يوليو  اأطراف جتربة 

فل�صفية ونقدية عميقة، مل تدن طرًفا بعينه دون الآخر، بل مثلت ك�صف ح�صاب اأعطى كل ذي حق حقه، ثم حماكمة 

مل ت�صع لتوجيه لوم، اأو اإنزال عقاب، بقدر �صعيها اإىل التقدم نحو ال�صواب. وكان اأول من مثل اأمام تلك املحاكمة هم 
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اأبناء )الربجوازية ال�صغرية/ الطبقة الو�صطى(، الذين كانوا الوقود الذي اأ�صعل الثورة يف مراحلها املبكرة )غروب 

و�صروق - منوذًجا(، ثم اأ�صبح كثري منهم مبثابة املاء الذي اأتى عليها - بعد ذلك- بن�صب متفاوتة، كل ح�صب موقعه 

)على من نطلق الر�صا�س - منوذًجا(.

وملمِ ل؟ األ ميكن اأن حُتّول النفوذ وال�صهرة ال�صحفي الثوري )اأ�صرف البحريي- غروب و�صروق( يف مرحلة متقدمة 

اإىل رئي�س حترير اأّفاق مثل )روؤوف كامل- الهارب(؟ اأو اأن تغري »ال�صلطة املطلقة« من ال�صابط الوطني )فريد مكرم- 

نطلق  من  على  الهادي-  عبد  )ر�صدي  مثل  فا�صد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  متقدمة  مرحلة  يف  في�صبح  و�صروق(،  غروب 

الر�صا�س(؟ األ ميكن اعتبار اأن منهج )عزمي با�صا- غروب و�صروق( مل يتطور اإىل الأف�صل بعد رحيله، وكان تاأكده 

�صحيًحا عندما قال لفريد مكرم وهو يرتك مكتبه لآخر مرة: »ميكن بع�صهم يعتقد اين مطرود.. مهزوم، لكن اأعتقد اأن 

اأنا عملت �صىء.. اأنا خلقت نظام للي بعدي يعملوا بيه«؟
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كما �صهد الن�صف الأول من ال�صبعينات تعاوًنا بني راأفت امليهي املوؤلف مع عدة خمرجني اآخرين، تولد عنها روائع 

مثل »غرباء« اإنتاج 1973 من اإخراج �صعد عرفه، الذي كان اأول الأفلم التي ناق�صت ظاهرة التطرف ب�صقيها؛ الديني 

والوجودي، بروؤية �صابقة لع�صرها، فما كان من ذهنية امل�صادرة اإل اأن منعته يف �صنوات جترعت م�صر فيها –وما زالت- 

من ويلت ما حذر منه »غرباء«، �صواء على م�صتوى اعتناق كثريين للفكر الوهابي والتم�صك بق�صور الدين القائمة على 

ال�صكليات، اأو اعتناق اآخرين النقي�س التام والتم�صك بق�صور احلداثة والتحرر املبتذل. 

ا »اأين عقلي« اإنتاج 1974 من اإخراج عاطف �صامل )عن الق�صة الق�صرية لإح�صان عبد القدو�س »حالة الدكتور  واأي�صً

– بل وعلى ع�صرنا هذا- ق�صية  ح�صن«( الذي تناول ق�صية الف�صام يف املجتمع، وناق�س بجراأة قافزة على ع�صرها 

العذرية مبوروثها ال�صعبي والديني. 

كما كتب امليهي يف العام نف�صه »الر�صا�صة ل تزال يف جيبي« من اإخراج ح�صام الدين م�صطفى عن ق�صة لإح�صان 

ا، الذي يعد واحًدا من اأهم الأفلم التي انتقدت كثريا من جوانب الف�صاد يف املجتمع، واتهمت عنا�صره  عبد القدو�س اأي�صً

الفا�صدة بال�صرتاك يف اأ�صباب هزمية 67؛ حيث كانت الهزمية الع�صكرية اأحد جتليات ف�صاد عام دب يف وطن كان ل 

بد له من �صفعة حتى ي�صتقيم. ومع حلول الن�صف الثاين من عقد ال�صبعينات يح�صل ال�صيناري�صت ال�صاب راأفت امليهي 

عن جدارة على لقب »اأديب ال�صيناريو«، حيث كان له ال�صبق يف اخت�صار عبارة »ق�صة و�صيناريو وحوار« ال�صهرية اإىل 

كلمة »تاأليف«.
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اأفي�س فيلم »غروب و�صروق«
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غروب و�صروق.. عندما ي�صطدم الالمنتمي بالواقع

عن ق�صة »غروب و�صروق« جلمال حماد، اللواء واملوؤرخ وع�صو جمل�س قيادة الثورة.. كتب راأفت امليهي �صنة 1970 

ال�صيناريو واحلوار لأول اأفلمه مع املخرج كمال ال�صيخ، ويحمل ا�صم الرواية نف�صه. اإن فيلم »غروب و�صروق« اإىل جانب 

ما ميثله كانطلقة مهمة نتجت عن الختمار الفني لل�صيناري�صت راأفت امليهي، يف فرتة قيا�صية منذ ظهوره الأول؛ يعد 

در�ًصا مهًما لأي كاتب �صيناريو يرغب يف التعاطي مع الن�س الأدبي بحيادية واأمانة، والتعامل معه بذكاء ورهافة دون 

اإفراط اأو تفريط.. فكما حمل الفيلم ا�صم الرواية دون تغيري، حمل ال�صيناريو واحلوار فكرتها الأ�صا�صية والعقيدة 

التي ُكتبت بها، التي ل يزال العتقاد فيها قائًما حتى الآن، بل وحمرًكا للمواقف ال�صيا�صية اجلمعية التي يتخذها 

التحليل  اإىل جذور  نافذين  روؤية وفهم  ملا تن�صوى عليه من  ال�صيا�صية اجلارية،  اأكرث من جيل اجتاه الأحداث  اأبناء 

الجتماعي الذي قام عليه فكر يوليو، بل وفكر اأغلب ثورات الع�صر احلديث الكربى.

تبداأ الأحداث يوم حريق القاهرة 26 يناير 1952، وهو تاريخ �صيمثل نقطة حتول اأ�صا�صية جلميع اأبطال الفيلم، 

كما يحمل دللت حلتمية يوليو 52 بعد و�صول كل الظرفني؛ الذاتي واملو�صوعي، املواتني للثورة اإىل الكتلة احلرجة 

)�صلح  عاكف  واأمني  اأباظة(  )ر�صدي  احلميد  عبد  ع�صام  مثل  مناذج  الثوري  املخا�س  داخل  اندمج  عندما  الفاعلة، 

ذو الفقار( اأبناء الطبقة الو�صطى الذين مل يكونوا مبالني يوًما. بينما كان ميهد اأر�صية النطلقة اأخرون من اأبناء 

جيلهم، �صبقوهم اإىل مع�صكر الن�صال مثل ال�صحفي اجلرىء اأ�صرف البحريي )كمال يا�صني( الذي مثل الطليعة املثقفة 

مبهارة  بع�صهم  تبواأ  الذين  الع�صكريني  ميثل  الذي  الدفراوي(  )حممد  مكرم  فريد  ال�صاغ  الوطني  وال�صابط  املدنية، 

املقاعد القيادية الو�صطى يف اجلي�س واجلهاز الأمني.
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فقد و�صل الف�صاد ال�صيا�صي يف م�صر اإىل مرحلة الإجرام؛ حيث اأقدم الق�صر امللكي بالتن�صيق مع البولي�س ال�صيا�صي 

على حرق القاهرة واإل�صاق التهمة بطلبة اجلامعات التي كانت تعج باملظاهرات. واعترب عزمي با�صا )حممود املليجي( 

رئي�س البولي�س ال�صيا�صي اأن من قام بحرق القاهرة »لي�س من ا�صتعمل النار، ولكن هوؤلء املحتجني الذين جعلوا ا�صتعمال 

النار هو احلل الوحيد اأمام النظام«، وهو ما ير�صم �صكل وا�صحا للنظام احلاكم اآنذاك الذي ل يجد غ�صا�صة يف حرق 

البلد كي يتي�صر له مزيد من الإجراءات التي ت�صاهم يف قمعه ملعار�صيه. ويغني مع �صرب البا�صا العميل اأحد تلميذه 

املقربني ال�صاغ اإبراهيم �صامل )�صلح نظمي( الذي يحاول – وهو ي�صعل �صيجارة البا�صا- التجويد يف التربير والتنظري 

لإجرام �صيده باعتبار اأن البلد مل حُترق، ولكنها اأُنقذت. ثم يبا�صر البا�صا وجهة نظره التي تعك�س البعد القت�صادي 

والجتماعي للعقيدة احلاكمة بعادية التفاوت بني اأفراد ال�صعب الواحد وتق�صيمهم اإىل �صادة وخدم، موؤكًدا اأن »الغبي 

ب�س هو اللي يقف قدام التكوين الطبيعي للمجتمع«. هكذا ي�صع راأفت امليهي اأيدينا بتكثيف ور�صاقة �صردية وحوار 

واثق ومتما�صك - من خلل امل�صهد الأول الذي يقل عن الدقيقة الواحدة- حال الو�صع ال�صيا�صي القائم على القمع، 

والو�صع الجتماعي والقت�صادي ال�صارم الطبقية قبيل الثورة.

كان م�صاء يوم حريق القاهرة جولة منت�صرة على اجلانب العائلي لعزمي با�صا؛ حيث كانت ليلة زواج ابنته مديحة 

)�صعاد ح�صني( على ع�صام. وهنا ي�صنع امليهي فل�س باك للعرو�س، تذكرت به ظروف تعارفها بال�صاب الرومان�صي �صمري 

)اإبراهيم خان( الذي ظنت اأنه �صينقذها من قب�صة اأبيها املت�صلطة، لكنه اأخفق يف ذلك املحك املحوري - الذي يحكم 

نظرتها اجتاه الرجل- فعادت اإليها حالة امللل والفراغ التي عانت منها بعد ف�صل زواجها الأول، حتى بداأت تتقرب اإىل 

ع�صام، اأعز اأ�صدقاء زوجها �صمري، و�صلع الفحولة يف مثلث ال�صداقة الوطيدة، الذي جمع اأي�صا �صديقهم املرح اأمني.

ثم ياأتي فل�س باك اآخر للعري�س ع�صام الذي يتوجه ب�صحبة �صديقه اأمني متثاقل اخلطوات، يهالهما منظر القاهرة 

املحرتقة، ويقول اأمني: »حرقوها الكلب«، يف اأول اإ�صارة – داخل الن�س ال�صينمائي- تفيد بانغما�س ال�صديقني )�صباب 

الطبقة الو�صطى اللمنتمي( داخل الهم العام، بعد اأن كانت حياتهم مملوءة باللهو والعبث، كما جاء يف الفل�س باك 
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الأول. فمو�صوعًيا ل يهتم اللمنتمي بالواقع اإل عندما مت�س يد اخلراب مظاهر التحديث واملدنية فتخل بالأر�صية 

ا، حياته ال�صابقة  الآمنة لنمط حياته. يركب ع�صام ال�صيارة متجها اإىل حفل الزواج بينما يتذكر، يف فل�س باك اأي�صً

قبل ذلك املوقف وظروف دخول مديحة اإىل حياته، وكيف متو�صع احلدث الذاتي يف مقتل �صديقه �صمري باعتباره 

نقطة حتول اأدت اإىل انخراطه مع �صديقه الثاين اأمني يف خلية وطنية تطمح اإىل حترير البلد من نري الظلم. فمع 

حر�س اأمني العقائدي على عدم التعامل مع طبقة ال�صا�صة اأو اأبنائهم، كما يظهر يف منيمه مع ع�صام عندما علم بزواج 

�صمري من ابنة رئي�س البولي�س ال�صيا�صي، وتخوفه من انتهاء تلك الزيجة باأذى ل�صديقه مماثل ملا حدث لزوجها الأول، 

العابثة  جولتهم  اإحدى  اأثناء  ال�صوارع،  يف  الهائل  اجلنود  كم  واأمني  ع�صام  بها  يرقب  التي  املمتع�صة  النظرات  ومع 

بال�صيارة عند الفجر، مل يفكر اأحد منهما الن�صمام اإىل حالة الرف�س العام للأو�صاع القائمة اآنذاك، والتوقف عن 

حالة انف�صامه عن الواقع، اإل عندما �صحقتهم يد الظلم ب�صكل مبا�صر. فقد قام عزمي با�صا بتدبري حادث �صيارة لقتل 

�صمري حتى ينفي ال�صبهة اجلنائية، وجتنب ف�صيحة ابنته التي �صبطها زوجها - عن طريق �صدفة �صنعها امليهي بحنكة 

البتزاز  با�صا ع�صام ويحاول عن طريق  اأ�صدقائه. ثم يجلب عزمي  اأعز  �صرير  نائمة يف  ميلودراميتها-  متغلًبا على 

العاطفي يف البداية اأن يقنعه بالزواج من مديحة اإ�صلًحا خلطئه يف حق �صمري، برغم عدم علم ع�صام باأنها زوجة 

�صديقه الأقرب. ويف م�صهٍد اأيقوين، عبقري التكثيف والعمق، ي�صاأل اأحد اجللدين ع�صام العرتاف بع�صوية خلية 

اأكرث  �صوؤال  وي�صاأل اجللد  »�صمري«.  اإيه؟« فيجيب ع�صام:  »ا�صمك احلركي  با�صا قائل:  �صرية، جزاء لتحدي عزمي 

تف�صيًل اإمعانا يف قهر ع�صام: »بتدفع ا�صرتاك كام؟«، فيجيب ع�صام: »اإزازة �صامبانيا«. هكذا العابثون دائًما، ل ياأبهون 

لأمر عام اإل من خلل ال�صدمات، فمقتل ال�صديق �صمري كان مبثابة ال�صفعة على وجه ع�صام التي �صاهمت يف حتول 

وعيه نحو اإرادة حتدي الو�صع القائم، فاختيار ع�صام ال�صم احلركي »�صمري« يعد اعرتاًفا بل�صان حال ينطق: نعم اأنا 

�صمري، وكل من يف موقعي داخل املجتمع ميثلون �صمري، حياتهم رخي�صة اإذا ما حتدوا ال�صا�صة، ول يتعامل ال�صا�صة معهم 

برفق اإل عرب »اإزازة �صمبانيا«، يح�صرونها كخدم وظيفتهم اإمتاع ال�صادة واأبنائهم. ومل يكن ع�صام اأو اأمني يفطنان اإىل 

احلقيقة �صوى مبقابلة اأمني لأ�صرف البحريي الذي اأكد فيها لأمني اأن �صمري قتل، ليجتمع ع�صام واأمني يف فناء ال�صجن 

ويتعاهدا على الثاأر انتقاًما ل�صديقهم ووطنهم اإيذاًنا ببداية �صلوكهم الن�صال. وذلك بعد حوار تطهري من حياة العبث 
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التي كانا يعي�صان فيها؛ حيث ينتهي احلوار باعرتاف اأمني »كان لزم نح�س ب�صربة الكرباج ع�صان نفوق، ولزم نفوق«، 

وتاأكيد ع�صام اأنهم كانوا »تافهني اأنانيني«.

يعود ال�صيناريو اإىل ال�صرد التقليدي، وقبل اأن يدخل ع�صام لعقد القران ي�صتوقفه ال�صاغ فريد مكرم ليعطيه هدية 

اأول م�صهد لع�صام ومديحة يف غرفة نوم الزوجية؛  ياأتي  باأنه لي�س وحيًدا يف مهمته الوطنية. ثم  تع�صد اطمئنانه 

حيث حتاول مديحة منذ الليلة الأوىل التطهر من خلل اإبداء ا�صتعدادها للإجابة عن اأي �صوؤال يوجهه ع�صام عن 

نابًعا من قناعته باأن حلظة  ما�صيها، فيتجاهل ع�صام رغبة مديحة ويخلد للنوم؛ حيث ياأتي جتاهل ع�صام ملديحة 

تطهره كان ثمنها اأغلى من جمرد البوح بعدة اأ�صرار تافهة يف دقائق معدودة. لقد تكلف ع�صام من اأجل تطهره حياة 

اأعز اأ�صدقائه، وذاق من ويلت ال�صجن والتعذيب؛ فلم ير�س ع�صام اأن يريح مديحة التي اعتادت احل�صول على كل 

روح  اإزهاق  وت�صببها يف  لزوجها،  العابث، وخيانتها  ما�صيها  ال�صىء هو تطهرها من  كان ذلك  واإن  ب�صهولة، حتى  �صىء 

اإن�صان مل يرتكب خطيئة �صوى اأنه اأحبها، وتزوجها.

ثم مي�صي كل من ع�صام واأمني يف مهمته الوطنية، فيقوم اأمني بقيادة عملية تطيح باأقرب معاوين عزمي با�صا ال�صاغ 

اإبراهيم �صامل. وبالتوازي تن�صج قدرات ع�صام التمثيلية �صيًئا ف�صيًئا، وي�صتطيع اإيقاع مديحة يف غرامه، حتى ينجح 

يف ت�صوير ن�صخة من املذكرات ال�صخ�صية للبا�صا، وما حتويه من تاريخ م�صني وف�صائح وخيانة للوطن. وعلى اأثر ذلك 

تتم الإطاحة بالبا�صا ب�صورة مهينة تليق به. وتف�صل حماولة البا�صا الأخرية يف انتزاع العرتاف من ع�صام ب�صرقة 

لكل من ظلمهم  ثاأًرا  فعل  متباهًيا مبا  الواهي،  الأخري  اإىل �صغطه  الر�صوخ  دون  باعرتافه  ويتحداه ع�صام  املذكرات، 

البا�صا. لت�صدل مديحة �صتار )النافذة/ الق�صة( يف م�صهد النهاية بعد اأن رف�صت راحة الغفران رغم م�صارحة ع�صام 

لها بحبه لأول مرة ب�صدق، تاركة للم�صاهد احلكم الأخلقي عليها كما ي�صاء.
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املرات، وحفظه عن ظهر قلب ومع ذلك ل ميكن  لع�صرات  نوع »كيف ميكن م�صاهدة فيلم  يثار ت�صاوؤل من  ما  كثرًيا 

ال�صاأم من تكرار امل�صاهدة جمددا؟« وباعتبار »غروب و�صروق« واحًدا من تلك النماذج الأيقونية ميكن القول باأن �صطر 

الإجابة عن هذا ال�صوؤال ينبع من ال�صيناريو املحكم، واحلوار القوي الذي و�صعه امليهي للفيلم؛ حيث ا�صتطاع كتابة 

الن�س ال�صينمائي لواحد من اأهم اأفلم ال�صينما امل�صرية التي تن�صوي على تاأريخ رومان�صي لظرفية 23 يوليو برواية 

واحد من �صناعها )جمال حماد(- بروح عام 1970 )وما حتمله من لوم، لكنها اأرادت تقدمي العرفان اأوًل(- متمرًدا 

على الن�صق اجلامد لأ�صول الفل�س باك باأن يكون �صاحبه حا�صًرا يف كل املَ�صاهد، وذلك لكي يوزع امليهي مبهارة مفاتيح 

حمورية لقراءة الأحداث، بغر�س حتليل ال�صخ�صيات مبزيد من العمق، حفاًظا وتاأكيًدا على الفكرة الأ�صا�صية للن�س 

الأ�صلي. مثله كمثل املهند�س الذي يخالف، عمًدا، العرف ال�صائد اأثناء و�صع اأحد الأحجار يف �صبيل تكامل قوة البناء، 

اأو تزيينه بلم�صه جمالية متيزه عن نظرائه.
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اأفي�س فيلم »�صىء يف �صدري«
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�صىء يف �صدري.. القوة اخلارقة لل�صمري الإن�صاين

ل اأذكر اأنني عرفت م�صرًيا مل ي�صاهد فيلم »�صىء يف �صدري« ويحفظ اأحداثه جيًدا حتى واإن كان من غري املهتمني 

يف  وا�صتغرق  يداه  وتوقفت  اإل  م�صاهده  من  اأي  على  عيناه  وتقع  املحطات  بني  يقلب  قط  اأحًدا  اأر  مل  كما  بال�صينما، 

امل�صاهدة. ول اأن�صى واقعة مروري بجوار مقهى باإحدى املناطق ال�صعبية فراأيت جميع اجلال�صني وقد وجهوا مقاعدهم 

نحو جهاز التلفاز وكاأنهم جماعة من كبار النقاد ي�صاهدون بوقار فيلًما باأحد املراكز الثقافية. كثرًيا ما حاولت اإقناع 

نعم  الفيلم.  لهذا  ال�صديد  تقديري  ب�صبب  جيًدا  عيني  تلتقطها  م�صادفات  تكون  اأن  تعدو  ل  الوقائع  هذه  باأن  نف�صي 

الفنية  التحفة  هذه  امتلك  على  يوؤكد  ذلك  لكن  �صدري«،  يف  »�صىء  جماهرييتها  يف  ت�صاهي  الأفلم  من  كثري  هناك 

للعطر اخلام الذي ُي�صنع منه العمل ال�صينمائي الناجح، الذي يظل عبريه ثابًتا مهما طال الزمن، حيث يجمع بني جمال 

الق�صة، وجودة ال�صنع، والحتواء املتكامل على عنا�صر اجلذب التجاري )الراقية(. وهي العوامل التي ما اإذا توافرت 

يف عمل �صينمائي منحته يف اأعني اجلمهور - على ات�صاع ذلك امل�صطلح الف�صفا�س )اإىل حد امليوعة اأحياًنا(- كل حب 

وتقدير. فربغم مترد راأفت امليهي على النهاية الأ�صلية لرائعة الكاتب الكبري اإح�صان عبد القدو�س »�صىء يف �صدري« 

وجعل ح�صني با�صا �صاكر )ر�صدي اأباظة( ميوت بال�صكتة القلبية ب�صبب ف�صيحة اأخلقية، وكذلك اختزاله لكثري من 

العظيم )�صلح من�صور( وخريية )ماجدة  الأ�صلي، خا�صة �صخ�صيات عبد  الن�س  ال�صخ�صيات كما وردت يف  تفا�صيل 

اأخرى.. لكنه ن�صج  اخلطيب(، وكذلك تخفيف جرعة الرومان�صية يف ق�صة حب )عادل وهدى(، ف�صًل عن تفا�صيل 

من الق�صة واحًدا من اأقوى الن�صو�س ال�صينمائية واأكرثها ر�صانة يف تاريخ ال�صينما امل�صرية؛ حيث يعد فيلم »�صىء 

ال�صرف  التنازل عن  الت�صلق، وعار  ا�صتطاعت �صناعة �صورة منفرة لرذيلة  التي  اأف�صل الأفلم  يف �صدري« واحًدا من 

من اأجل املال، ويق�صد بال�صرف هنا املعنى اجلوهري للقيمة الأخلقية. كما ياأتي الفيلم يف مقدمة الأعمال الهامة 

52 وميكانيزماتها، على م�صتوى  الطفيلية قبل يوليو  الراأ�صمالية  التي �صورت برباعة ونعومة �صديدة جذور تكوين 

الوطنية بعد يوليو52، وبالطبع  بالراأ�صمالية  وال�صلوك، يف مقاربة ومقارنة م�صترتة مع ما عرف  احلركة واخلطاب 
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تلك  حتليل  يف  جدلًيا  �صاحلة  املقاربة  تلك  تعد  كبري  حد  واإىل  ال�صبعينات.  حقبة  �صما�صرة  من  الطبيعي  امتدادهم 

الطبقة ال�صرطانية حتى اليوم.

تبداأ اأحداث الفيلم مب�صهد حل�صني با�صا يف �صدر ال�صورة جال�ًصا يف هيبة ووقار على كر�صي فخم، ومن خلفه موظف 

اآلة العر�س ال�صينمائي التي تدير لقطات مل�صروع فيلم ت�صجيلي، ويخرب خمرجه البا�صا مبا �صيت�صمنه التعليق ال�صوتي 

للفيلم من عر�س لإجنازاته يف خدمة القت�صاد امل�صري، ويف م�صاعدة املليني من املطحونني. ينظر البا�صا بتعال عند 

البا�صا  ي�صتكمل  له.  طاعة  روؤو�صهم  حوله  َمن  فيطاأطئ  بحذفها،  وياأمر  منها،  ا  امتعا�صً ويبدى  املطحونني  كلمة  �صماع 

م�صاهدة ذاته كطاوو�س اآدمي ينظر يف املراآة، اإىل اأن يعتدل يف جل�صته فجاأة يف و�صع دفاعي، ثم يقف مت�صنًجا يتجه 

�صاعده  وقد  العظيم  عبد  ويرد  ال�صيد..؟«  اأفندي  حممد  ده  »م�س  العظيم:  عبد  الأمين  زراعه  ي�صاأل  ال�صا�صة،  نحو 

ارتعاد البا�صا، الذي كان ميلوؤه الغرور منذ حلظات، على الرد بجراأة - ممزوجة ب�صخرية خبيثة- والتاأكيد اأنه لي�س 

حممد اأفندي ال�صيد. ودون اأن يظهر على ال�صا�صة من هو حممد ال�صيد، ي�صتنتج امل�صاهد عمق اأزمة ح�صني با�صا مع هذا 

ال�صخ�س، الذي اأزعجه جمرد م�صاهدة ظهر اإن�صان اآخر رمبا ي�صبهه.

ون�صاهد يف تتابع حمكم ن�صجه امليهي باقتدار املفارقة بني قوة البا�صا ونفوذه املايل الذي يطيح بحكومات، و�صعفه 

اأمام ذكرى حممد ال�صيد )�صكري �صرحان( حيث يعود ح�صني �صاكر بذهنه اإىل الوراء عودة ق�صرية – تتكرر من حني 

لآخر بحرفية �صردية تف�صر جذور ال�صراع بينهما- حيث يتذكر البا�صا مواجهته الأوىل مع حممد ال�صيد حينما كانوا 

اأفندي  زملء يف مدر�صة واحدة، ورف�س حممد ال�صيد اأن يتعامل مع الإجنليز مثله. ثم يحاول البا�صا مقابلة حممد 

املرتابط حجم  التتابع  امليهي من خلل ذلك  لقد قدم  ال�صيد.  بوفاة حممد  ُيفاجاأ  لكنه  منا�صبة احتفالية  م�صطنًعا 

ال�صيد  اإنه يف �صراع داخلي يتمثل يف غياب حممد  �صاكر.  الذي تعي�صه �صخ�صية ح�صني  الداخلي واخلارجي  ال�صراع 

حكومات  مع  خارجي  و�صراع  قلبه.  يف  تفت  التي  العليا  الأنا  ممثًل  �صلوعه،  داخل  الوجود  اأبدي  ف�صار  املوت،  ب�صبب 

يحيك لها املوؤامرات، ويتجنب ما حتيكه له من موؤامرات، وي�صاهم دائًما يف مفاقمة اأزماتها القت�صادية حتى ي�صقطها 

ل�صالح الإجنليز.
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يره  الذي مل  العتداد  ذلك  �صر  ليكت�صف  كان منط حياته  ال�صيد، وكيف  اأ�صرة حممد  التعرف على  البا�صا  يقرر 

النت�صار  البا�صا  يحاول  جدوى.  بل  تقدميها  ح�صني  حاول  طاملا  التي  املغريات  رف�س  على  والقدرة  قبل،  من  اأحد  يف 

اأ�صرة حممد ال�صيد، وهدم ف�صيلة التعفف التي كر�صها الرجل ال�صريف يف  يف �صراعه الداخلي من خلل التحكم يف 

اأبيها، لتذكر البا�صا دائما به؛ مما يدفعه  بيته. لكن ابنة حممد ال�صيد الوحيدة هدى )يا�صمني( تظل على مبادىء 

كانت  مثلما  بالكربياء،  املمتلئة  نظراتها  ت�صحقه  كانت  فقد  داخلها،  ال�صيد  حممد  كربياء  ك�صر  اأجل  من  ل�صتهدافها 

ت�صحقه نظرات اأبيها التي ظلت تطارده من داخل اأعماقه ويف ال�صورة املعلقة على اجلدار، فيعو�س هزميته مع هدى يف 

اغت�صاب اأمها تفيدة )هدى �صلطان(. 

ثاأًرا يكنه  باأن هناك  الأم  ال�صيد ت�صعر  �صاكر على عائلة حممد  ي�صنه ح�صني  الذي  ال�صاري  الهجوم  ومع ت�صاعد 

البا�صا اجتاه زوجها، فتخ�صى على ابنتها، وتطلب من ال�صاب عادل )خالد فهمي( الذي تقدم خلطبة هدى اأن يتزوج من 

ابنتها الربيئة ويهرب بها بعيًدا عن بط�س البا�صا. ويف بادرة غبية يقوم بها عبد العظيم، يحاول قتل عادل الذي مل 

يجد معه ترهيب اأو ترغيب، ويقرر البا�صا ال�صتغناء عن عبد العظيم جزاء ل�صوء ت�صرفه. وهنا ي�صعر عبد العظيم 

اأفندي  حممد  ل�صخ�صية  النقي�س  هي  الن�س  يف  العظيم  عبد  ف�صخ�صية  له،  البا�صا  احتقار  من  ويتاكد  مرتبته  بدنو 

اأن نبل حممد ال�صيد والكتفاء بتجنب التعامل معه، �صوف يقابله على  ال�صيد. ويعلم البا�صا ذلك جيًدا. لكن يفوته 

اجلانب الآخر خ�صة عبد العظيم وفجر خ�صامه حيث هرول اإىل خيانته وم�صاعدة احلكومة يف موؤامرة للإيقاع به، 

و�صبطه يف ف�صيحة اأخلقية ترديه على اأثرها ميًتا يف مكانه بال�صكتة القلبية. لي�صدق حممد ال�صيد الذي ظل يطارد 

ح�صني حتى يف حلظة املوت بنبوءته القدمية »كل حوت وله �صياده يا ح�صني«. 

اإن احلوار الأخري بني ح�صني �صاكر وحممد ال�صيد مل يكن فل�س باك هذه املرة. لقد كان حممد ال�صيد هنا �صورة 

ل�صمري ح�صني الذي جاء يحا�صبه والروح تهم باخلروج من ج�صده، لقد قام �صمري ح�صني �صاكر باإ�صماعه ما مل يعرتف 

به اأبًدا باأن م�صلك حياته اخلاطئ هو ما ت�صبب يف حياته القلقة وميتته املهينة، فلي�س معنى اأن البلد متتلئ بالل�صو�س 
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لقطة من فيلم »�صىء يف �صدري«
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اأن ي�صبح الفرد ال�صريف مثلهم، م�صاهًما يف حتول املجتمع كله اإىل ل�صو�س. ولهذا رف�س حممد اأفندي ال�صيد م�صاركته 

اأو العمل لديه اأو قبول زواجه من اأخته، لأن ح�صني مل يكن يحبها، بل كان يرغب يف تاأكيد قدرته على �صراء حممد 

ال�صيد، فرنى راأفت امليهي بهذا احلوار الأخري مل يلجاأ يف اإنهاء ماأزق ح�صني اإىل »احلل عرب الآلة« – على منط الدراما 

الإغريقية- لكنه جعل موت ح�صني حتمًيا، فقد تقطع اأي �صبيل لبقاء ح�صني على قيد احلياة بعد قتله للإن�صان الذي 

بداخله.

ل �صك اأن جميع فريق العمل اأمام الكامريا وخلفها كانوا يف اأح�صن حالتهم الفنية مما �صاعد على تلك النتيجة 

املبهرة. لكن يظل ال�صيناريو واحلوار الذي كتبه راأفت امليهي هو �صاحب البطولة الأوىل يف ذلك الفيلم الذي يعد واحًدا 

من اأيقونات الدراما النف�صية يف تاريخ ال�صينما امل�صرية، حيث ا�صتطاع امليهي اختزال الأحداث ال�صيا�صية الواردة يف 

الن�س الأ�صلي مركًزا على البعد الأخلقي، واجلانب الدرامي ال�صيق فخرج العمل اإن�صانًيا راقًيا، �صاحًلا لكل زمان ومكان.
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حممود يا�صني و�صعاد ح�صني يف لقطة من فيلم »على من نطلق الر�صا�س«



27

على من نطلق الر�صا�س.. قذيفة �صينمائية على الف�صاد

من جديد يلتقى ال�صيناري�صت راأفت امليهي مع الكاتب الكبري اإح�صان عبد القدو�س، وين�صج حتفته اجلديدة »على 

من نطلق الر�صا�س« ليقدم بها واحدة من اأكرث اأفلم ال�صينما امل�صرية اإثارة وت�صويقا، التي تعد مبثابة حماكمة جليل 

52 اأمام جيل 68. 

يبداأ احلدث الرئي�صي بتوجه م�صطفى ح�صني )حممود يا�صني( اإىل مكتب امل�صوؤول الكبري ر�صدي عبد الهادي )جميل 

راتب( ويطلق عليه الر�صا�س ثم يحاول الفرار، لكن ت�صدمه �صيارة اأمام باب ال�صركة، فيجتمع ج�صد اجلاين وال�صحية 

يف �صيارة اإ�صعاف واحدة تنقلهما اإىل امل�صت�صفى نف�صه، ثم تنزل ترتات بداية الفيلم. رمبا جاء منطقًيا اأن ُتقل �صيارة 

الإ�صعاف نف�صها كًل من ر�صدي وم�صطفي، فكلهما م�صابان اإ�صابات قاتلة يف وقت وموقع واحد، لكن ماذا عن امل�صت�صفى 

الواحد؟ األي�س حرًيا باملتهم اأن ُينقل اإىل م�صت�صفى ال�صجن؟ هنا يت�صح اأن امليهي ي�صع اجلاين وال�صحية مًعا ليثري منذ 

اللحظات الأوىل يف الفيلم، ال�صوؤال املحوري: من اجلاين احلقيقي ومن ال�صحية؟ هكذا ي�صع راأفت امليهي بذرة الت�صويق 

الأوىل.

من  قرًبا  الأكرث  املوظفني  با�صتجواب  النيابة  رئي�س  يقوم  امل�صت�صفى،  يف  وال�صحية  اجلاين  من  كل  وجود  واأثناء 

ر�صدي، فيبداأ باملدير املايل لل�صركة ح�صام الدين خليل )نبيل الد�صوقي( الذي ي�صتنكر احلادث بعبارات رنانة، واأداء 

مبالغ فيه متحدًثا عن النزاهة والكفاءة وال�صرف التي يتمتع بها ر�صدي بك، ومواقفه املبدئية، وي�صت�صهد مبو�صوع 

»كارثة املباين« وهو م�صروع للإ�صكان ال�صعبي، كانت تقوم به ال�صركة وانهارت اإحدى العمارات على من فيها، لكن ر�صدي 

الدور يف  ياأتي  امل�صروع. ثم  امل�صوؤول عن  املهند�س  �صجن  اأثر ذلك مت  التحقيق يف احلادث، وعلى  م�صوؤولية  بك حتمل 

التحقيق على مدير امل�صرتيات قا�صم اجلنزوري )اأحمد توفيق( الذي يوؤكد معرفته بر�صدي بك منذ زمن طويل كرجل 

فا�صل، دائم فعل اخلري، يبني امل�صاجد، وعندما يطلب منه رئي�س النيابة اإجابات عن �صخ�صية ر�صدي حيثًيا كرئي�س 

ملجل�س الإدارة يت�صح اأن ر�صدي كان �صابًطا كبرًيا يف اجلي�س، ثم ترك اخلدمة ليتقلد عدة منا�صب مدنية متتالية على 

الثانية، فاإجابات ح�صام  الت�صويق  اإىل موقعه احلايل. وهنا تاأتي بذرة  اأن و�صل  اإىل  راأ�س موؤ�ص�صات حكومية كبرية، 
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الدين وقا�صم – بغباء متهافت- تك�صف لرئي�س النيابة، اأو بالأحرى املُ�صاهد، اأبعاًدا جديدة تخ�س اخللفية التي جاء 

منها ر�صدي عبد الهادي ورحلة �صعوده، بل ونوعية العنا�صر املقربة منه، فقد جاءت معرفة قا�صم بر�صدي عن طريق 

الأخ الأكرب لقا�صم الذي كان يعمل )ع�صكري مرا�صلة( لدى ر�صدي عندما كان �صابًطا يف اجلي�س.

يتم تكليف وكيل النيابة املتميز عادل )عزت العليلي( مببا�صرة التحقيق، ومنع الن�صر عن احلادث، وو�صط هذا 

املوقف املتوتر يقوم قا�صم بالت�صال بزوجة ر�صدي تهاين )�صعاد ح�صني(، وي�صاأل عن ملف »امل�صاكن ال�صعبية«. وبو�صع 

راأفت امليهي لذلك الت�صال الهاتفي و�صط هذا )املوقف/ امل�صهد( الع�صيب تت�صح – اأكرث- معامل امل�صوؤولية احلقيقية 

التتابع بامل�صهد الذي يليه، حيث يت�صلم املحقق عادل ملف ح�صني الذي كان قد  لتاأتي عبقرية  املباين«،  عن »كارثة 

مت  قد  واأنه  الي�صارية،  عادل  خلفية  عن  عادل  املحقق  يقروؤه  الذي  التقرير  ويفيد  طلبه،  يف  الدولة  اأمن  اإىل  اأر�صل 

اعتقاله مرتني، الأوىل وهو طالب جامعي ينادي مبزيد من القوانني ال�صرتاكية، والثانية عام 68، ويظهر يف ال�صورة 

فوتومونتاج للقطات وثائقية من مظاهرات 68 )حماكمات الطريان(. 

ثم تتك�صف اأكرث العلقات بني ال�صخ�صيات، من خلل عدة م�صاهد اعتمدت على الفل�س باك  فم�صطفي كان �صديقا 

ُقتل يف  الذي  ال�صعبية،  امل�صاكن  املتهم يف ق�صية  املهند�س  الروؤوف )جمدي وهبة(  �صامي عبد  ال�صابق  خلطيب تهاين 

ال�صجن بطريقة مريبة كي ل ُيف�صح مبزيد من املعلومات عن الق�صية، وي�صري اإىل امل�صوؤولني احلقيقيني عنها. لقد كان 

م�صطفى يحب تهاين يف �صمت، وينتقد دائًما تطلعاتها الطبقية، لدرجة اتهامه لها باأن تلك التطلعات هي التي قتلت 

ا جلذور ال�صراع، ثم يعود ال�صرد اإىل طبيعته يف امل�صهد الذي  �صامي. وعلى هذا املنوال تظل تقنية الفل�س باك عر�صً

يليه مع احلفاظ على انتهاء امل�صهد ذي ال�صرد الطبيعي بنهاية ت�صويقية تثري ف�صول امل�صاهد ملعرفة ماذا بعد، اإىل اأن 

جتتمع اخليوط يف يد املحقق عادل، تزامًنا مع وفاة م�صطفى متاأثًرا بجراحه، فل تنتهي الق�صية بل يتحول م�صارها 

اإىل بحث عن اأدلة الإدانة الكاملة �صد ر�صدي. وهكذا �صنع راأفت امليهي عرب الفل�س باك من حدوتة ذات اإيقاع لهث 
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ومدى زمني ق�صري فيلما وجه نقًدا ل�صرية القطاع العام على مدى عقد كامل متخًذا من »ال�صركة الع�صرية للمقاولت« 

منوذًجا.

رمبا عك�س »على من نطلق الر�صا�س« جانبا كبريا من روح ثورة الت�صحيح وما تعلق بها من اآمال، واعتبارها جزءا ل 

يتجزاأ من �صريورة يوليو وتعديل مل�صارها نحو الجتاه ال�صحيح، فقد ا�صتخدم امليهي يف حوار املواجهة الأخرية بني عادل 

والفا�صدين ال�صغار ح�صام الدين وقا�صم كلمات مبا�صرة معربات، مثل: الدولة، والقانون. تلك الكلمات التي تعك�س فكر 

وتوجه حركة الت�صحيح الذي قام على قطع الروؤو�س العليا للف�صاد )التغيري من اأعلى(، واإعلء �صلطة القانون على 

احل�صابات والتوازنات ال�صيا�صية، واحرتام امللكية الفردية. ومع املواجهة الأخرية يف الفيلم بني تهاين وزينات )هدى 

ذكي( - اأخت ر�صدي - ت�صرخ تهاين: »النا�س دي كلها ماتت ليه«، ليدخل عادل وياأمر الع�صاكر املتواجدين اأمام غرفة 

ياأخذ  جديد  بع�صر  اإيذاًنا  مبا�صر  ب�صكل  تهاين  على  الإجابة  هي  هذه  فكانت  املتهم«.  على  الدخول  »ممنوع  ر�صدي: 

ول  دي  البلد  يف  اتقلب  احلال  هو  »املتهم؟!  القدمي(:  الف�صاد  من  املنتفعني  )اإحدى  زينات  فتمتع�س  �صلطته،  القانون 

اإيه؟!«.

وهنا يظهر ت�صاوؤل: هل ميكن اعتبار فيلم »على من نطلق الر�صا�س« فيلًما دعائًيا؟ رمبا نعم، لكن بن�صبة تزيد اأو 

تنق�س بح�صب تعريف م�صطلح »الفيلم الدعائي« كما يراه كل ناقد من وجهة نظره التي تتحكم بها عوامل عدة، ول 

اأظن اأنني اأردت اأن اأ�صاأل �صوؤاًل كهذا للأ�صتاذ راأفت امليهي، برغم يقيني التام من جراأته على العرتاف بذلك اإذا كانت 

الإجابة بنعم. فاإن ما يهم يف تلك اجلزئية حتديًدا – اإذا اعتربنا »على من نطلق الر�صا�س« فيلًما دعائًيا- هو مركزه 

بني جمموعة الأفلم التي متا�صت مع حالة مايو 71 ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، مثل: »طائر الليل احلزين«، و«حافية 

على ج�صر الذهب«، و«الكرنك« وغريها من الروائع التي ل ي�صينها »اتهام الدعائية« - يف تقديري- ملا حتقق بها من 

عنا�صر العمل ال�صينمائي اجليد واجلماهريي، بالإ�صافة اإىل م�صداقيتها. وبهذا القيا�س، ميكن القول باأن فيلم »على من 

نطلق الر�صا�س« يعد واحًدا من الأيقونات ال�صينمائية امل�صرية الأكرث ت�صويًقا وجدية. ف�صًل عن تقدميه نقدا واعيا 

ومو�صوعيا ل�صريورة 52، ورجالها.
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ت�صاوؤل اآخر: هل ُيعلي »على من نطلق الر�صا�س« من فكرة العدالة الفردية؟ اأعتقد اأن الإجابة تكمن يف نهاية م�صار 

كل من م�صطفى، ور�صدي، وتهاين. فقد مات م�صطفى متاأثًرا بجراحه، وهو ما مهد له امليهي يف البداية باأن جعل حالته 

اأكرث خطورة من حالة ر�صدي. اإن حماولة قتل م�صطفى لر�صدي يت�صح منها حالة الإخفاق التي اأملت به، �صواء على 

م�صتوى همه ال�صخ�صي اأو همه العام، فقام بتلخي�س تلك املعاناة يف �صخ�س بعينه واجته لقتله، ل يبايل �صوى بتحقيق 

تلك الرغبة اجلاحمة يف حالة ميكن ت�صميتها بـ »ثاأر العاجز«، وبالتايل فقد مات م�صطفى ميتة عبثية تليق بعجزه، 

وقراراته غري املتزنة. اأما عن ر�صدي فقد مثل يف النهاية حتت طائلة القانون، مل ميت بر�صا�س م�صطفى، كما مل تقتله 

تهاين برغم اأنها كانت على �صفا ذلك. وعن حالة تهاين جند اأن تفكريها يف قتل ر�صدي جاء تقريًبا بناء على دوافع 

قتل م�صطفى نف�صها، فهو قاتل خطيبها ال�صابق، وقام اإخوته بطردها اإىل حياة الفقر مرة اأخرى، ومن ثم مل يعد لديها 

ما تخ�صره. لكن تهاين مل تفعل رمبا لأنها اأكرث ات�صاًقا مع ذاتها، وتتمتع بجراأة على حتمل م�صوؤولية اختياراتها اأكرث 

من م�صطفى، فقد راأت اأن جزاءها الطبيعي بعد هرولتها اإىل الزواج من ر�صدي، وعدم بحثها عن دليل ل�صلوعه يف مقتل 

خطيبها - برغم اأنها �صهدت بنف�صها ظروف تلفيق الق�صية- �صببا كافًيا لأن ترحل يف �صمت. 

بالطبع احلدث الرئي�صي الذي قاد اإىل حتقق العدالة كان حماولة قتل م�صطفى لر�صدي، لكن ر�صدي كان بالفعل يف 

ماأزق – كما يت�صح يف فل�س باك تهاين- حيث كان يبدي تخوًفا �صديًدا قبيل احلادث، وبعده من »الجتاهات اجلديدة 

يف �صيا�صة البلد«، واأن »الو�صع دلوقتي م�س زي زمان«، اأي اأن احلوار والفل�س باك - اخلا�س بتهاين اأثناء التحقيقات- 

جعل هناك »عدالة ما يف اخللفية« كانت تقرتب من ر�صدي. وقد حتققت بالفعل يف النهاية على يد ممثل القانون، ل 

بيد ال�صحايا.

من زاوية البناء، جاء »على من نطلق الر�صا�س« على غرار الأفلم البولي�صية التي كانت مو�صة اآنذاك، وخا�صة يف 

ال�صينما الفرن�صية والإيطالية. وهو بناء ملئم جًدا لرتكيبة الأفلم التي تناق�س الف�صاد يف �صورته املافيوزية، وهو 

ما يعك�س تاأثر امليهي بتيار الواقعية اجلديدة يف اأوروبا، ودرا�صته اجليدة له مما كان له اأبلغ الأثر يف اأن ي�صبح امليهي 

واحًدا من رواد خمرجي تيار الواقعية اجلديدة يف م�صر.
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�صيد العمل
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يل للإخراج، فقط �صعرت اأين اأريد اأن  »احلقيقة اأنني ل اأجد �صببًا وا�صحًا لتحوُّ

اإنه  بيولوجًيا،  اأن تعتربه تطوًرا  .. لك  اأنام  اأو  اأ�صرب  اأن  اأريد  مثلما  ج، وذلك  اأُخرمِ

ل منطقي وعادل لرغبة رمبا كانت بداخلي يف امتلك العمل ب�صورة كاملة« حتوُّ

                                                                         

                                                                                                                             راأفت امليهي
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توقف الأ�صتاذ عن الكتابة عام 1976 بعد رائعته »على من نطلق الر�صا�س«، وت�صاءل الو�صط ال�صينمائي واجلمهور 

عن �صر هذا البتعاد املفاجئ بعد 8 �صنوات من النجاح ال�صاحق عاما تلو الآخر، لكنها كانت فرتة هدوء ت�صبق عا�صفة 

 1981 فنية جديدة يبداأ بها الأ�صتاذ مرحلة احلرية املطلقة والتحليق اإىل اأعلى �صلطات العمل الفني.. وياأتي عام 

لي�صهد ميلد راأفت امليهي خمرًجا.

رمبا يعد املخرج الكبري راأفت امليهي مثاًل منوذجًيا على ال�صعيد ال�صينمائي امل�صري والعربي لفكرة »املثقف الع�صوي« 

التي اأ�صافها املفكر الثوري الإيطايل الكبري اأنطونيو غرام�صي)Antonio Gramsci 1891-1937(  اإىل قامو�س 

ال�صيا�صي، من حيث امتلكه مل�صروع �صينمائي نقدي يتمثل يف الإ�صلح الثقايف والأخلقي  م�صطلحات علم الجتماع 

الذي يقوم منذ بداية ال�صبعينات – وفًقا للحالة امل�صرية- على ن�صق من اإرادة هزم مراكز القوى اجلديدة املوؤلفة من 

طبقة الراأ�صمالية الطفيلية ال�صاعدة، وروؤو�س البريوقراطية العفنة الذين ا�صتطاعوا التواوؤم مع التغريات اجلديدة 

و�صيطروا على عدد ل باأ�س به من قطاعات الدولة. ي�صاف اإليهم اليمني اجلديد ب�صقيه، الأول املحافظ: املتمثل يف 

�صيغته  يف  الوطني«  »التحرر  ق�صية  عند  الفكري  م�صروعهم  توقف  الذين  النظام،  حول  امللتفني  التقليديني  املثقفني 

احلنجورية، وغ�صوا الطرف عن الزلزال املجتمعي الذي حدث خلل ال�صنوات ال�صبع الأخرية من حياة وحكم الرئي�س 

الراحل اأنور ال�صادات؛ وال�صق الثاين الرجعي: املتمثل يف التيار الديني �صحراوي النزعة.

وبتطبيق تلك الفر�صية كمدخل لدرا�صة اأعمال املخرج راأفت امليهي، ميكن القول باأن ال�صنوات ال�صت التي ا�صتغرقها 

امليهي كانت من اأجل »درا�صة ال�صوق« بتمعن، كي يتمكن فيها من ر�صد اجتاهات �صباك التذاكر بغر�س �صناعة اأعمال 

يتوازى جناحها اجلماهريي مع جناحها الفني، للو�صول اإىل اأعر�س قاعدة ممكنة من اجلمهور. وكاأنه اأراد منذ البداية 

اأن ي�صبح »فيل�صوف الغلبة« الذي يذهب بفنه اإليهم، وُيب�صط روؤيته اإىل عقولهم. ل يكتفي باإ�صادة النخبة الذين مل 
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يتملقهم يوما يف اأي من اأعماله، مثلما مل ي�صع يوما للح�صول على اعرتاف من »قبعة اأجنبية« مبوهبته ال�صينمائية. ل 

�صيما واأنه كان قد بداأ اخلو�س يف جتربة الإنتاج بفيلم )املتوح�صة( عام 1979، وذلك بالتزامن مع ال�صتعداد اجليد 

لتقدمي نف�صه بقوة وتناف�صية بو�صفه خمرجا جديدا متمكنا من عنا�صره الفنية، �صاحب اأ�صلوب خا�س وطازج. ف�صًل 

عن اإيجاد مدخل خا�س به للجدليات ال�صاعدة التي طرحتها موجة »الواقعية اجلديدة يف ال�صينما امل�صرية« القائمة 

على ال�صتباك مع التغريات الناجتة عن �صيا�صات النفتاح القت�صادي. وهي اجلدليات التي مل يرتك منها واحدة، 

اإل وناق�صها يف اأعماله. لتكون البداية بنقد الأ�ص�س اجلديدة لرتكيبة العلقات القائمة يف الأ�صرة واملجتمع، وعلى 

راأ�صها علقات امللكية يف رائعته الأوىل )عيون ل تنام( متخًذا مت�صري الأدب العاملي بوابة ر�صينة لذلك. ثم ينتقل 

مع قرب منت�صف الثمانينات اإىل النقد املوغل يف ال�صخرية من املنظومات: القانونية )الأفوكاتو(، واخلرافية )للحب 

اأر�صية  على  هندي(،  متر  لنب  )�صمك  والأمنية  الرجال«(،  و«ال�صادة  اآن�صاتي«  )»�صيداتي  والذكورية  اأخرية(،  ق�صة 

الإ�صرار على حتدي التابوهات الثقافية والفكرية- �صواء اجلامد منها اأو امل�صتحدث- )قليل من احلب كثري من العنف(، 

م�صتخدما خمتلف احليل الدرامية ويف مقدمتها الفانتزيا التي ا�صتعان بها يف اأغلب اأعماله باعتبارها »طاقية الإخفاء« 

من عيون الرقيب على اختلف نوعيته.
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تاأمالت يف فكر »�صيد العمل«

اإنتاج  لطبيعة  العام  ال�صياقي  الفهم  خلل  من  تنام«  ل  »عيون  للميهي  الأول  الختيار  �صر  لكت�صاف  حماولة  يف 

املرحلة اآنذاك، ووفًقا لل�صمات الأ�صا�صية اخلا�صة بتجربته الإخراجية، وعلى راأ�صها �صعيه الدائم نحو حتقيق النجاح 

اجلماهريي بالتوازي مع عمق الق�صة، وارتفاع امل�صتوى الفني. وبنظرة على اأفلم عقد ال�صبعينات، مع ا�صتثناء الأفلم 

الغنائية وال�صتعرا�صية التي �صادت اآنذاك. جند اأن الأدب العاملي عاد ليطل على ال�صينما امل�صرية جمدًدا مع جيل 

العاملي  الأدب  كل�صيكيات  اأعظم  مت�صري  كبرية  برباعة  ا�صتطاعوا  حيث  بقوة؛  ال�صاعدين  ال�صيناريو  كتاب  من  واعد 

ب�صورة مب�صطة فكانت النتيجة هي حتقيق اأفلمهم لنجاح جماهريي �صاحق. فكتب الراحل القدير د. رفيق ال�صبان 

مب�صاركة املخرجة الكبرية نبيهة لطفي �صنة 1974 فيلم )الإخوة الأعداء( اإخراج ح�صام الدين م�صطفى عن اأيقونة 

لفيلم  واحلوار  ال�صيناريو   1987 �صنة  ا  اأي�صً ال�صبان  كتب  كما  لدي�صتوفي�صكي،  كرامازوف«  »الإخوة  الرو�صي  الأدب 

)البوؤ�صاء( عن الق�صة الأ�صهر يف الأدب الفرن�صي لفيكتور هوجو، متاأثًرا بالن�صخة املم�صرة التي اأعدها لل�صينما مي�صيل 

تلحمي وبديع خريي عام 1943 وقام باإخراجها كمال �صليم. واأخرًيا، كتب ب�صري الديك �صنة 1980 ال�صيناريو واحلوار 

لفيلم )الرغبة( اإخراج حممد خان عن الرواية الأمريكية »جات�صبي العظيم« للكاتب فرن�صي�س �صكوت فيتزجريالد. 

وهذه الأخرية تعترب واحدة من من علمات الأدب الأمريكي يف الن�صف الأول من القرن الع�صرين، واأنتجت لها هوليوود 

ال�صينما  التي لعب فيها جنم  اإخراج »جاك كليتون«،   1974 اآنذاك ن�صخة عام  اأحدثها  عدة معاجلات �صينمائية كان 

اأو�صكار وجولدن جلوب. هكذا كان  الأمريكية الكبري »روبرت ريدفورد« دور البطولة، وحاز الفيلم على عدة جوائز 

اأو  الإجنليزي  الأدب  روائع  من  واحدة  اقتنا�س  ميكنه  ال�صيناريو  واأديب  الإجنليزي،  الأدب  فخريج  الأول..  اخليط 

الأمريكي، وين�صج من قما�صتها اإبداًعا موازًيا كعادته يف التعامل مع الن�صو�س الأدبية منذ جتربته الأوىل. اأما اخليط 

الثاين فهو جنوم املرحلة، واإذا ما مت التطبيق على حالة فيلم »الرغبة« فمن بنجومية خيول ال�صا�صة الرابحة اجلدد: 

نور ال�صريف، ومديحة كامل؟ بالإ�صافة اإىل عادل اإمام الذي ثبت اأقدامه يف ال�صف الأول، وبالطبع الكت�صاف املذهل 

اأحمد ذكي، خا�صة اأنه كان هناك اهتمام م�صرتك بالتعاون بني هوؤلء النجوم وبني تيار خمرجي الواقعية اجلديدة 
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ال�صاعدين. وقد كانت مديحة كامل لتوها قبل خو�س جتربة »الرغبة« باأقل من عام، تكاد ت�صل اإىل عنان ال�صماء 

مع جتربتها الهامة »اجلحيم« بطولة عادل اإمام واخراج حممد را�صي، مبا حققته من جناح جماهريي كبري. وها هو 

اخليط الثالث الرفيع الذي يجمع بني مديحة كامل و«الرغبة« و«اجلحيم«.. األ وهو »تيمة املثلث« )الزوج، العا�صق، 

اخلائنة »اجلحيم«/ احلبيبة »الرغبة«( التي برعت يف اأدائها على ال�صا�صة جنمة ال�صباك اجلميلة، وفتاة اأحلم جيل 

باأكمله. وها هي اخللطة التجارية تكاد تكتمل، ولكن ال�صغل ال�صاغل ملثقفنا الع�صوي راأفت امليهي ل يتوقف فقط عند 

اخللطة التجارية.. ماذا عن الفكرة؟

اأ�صلفنا ذكره- حول تبعات النفتاح، ومنط العلقات الجتماعية وتركيبتها  اآنذاك- كما  اأ�صده  كان اجلدل على 

املخرجني  القلب منه جيل  ال�صينما بعيدة عن هذا اجلدل، ويف  ال�صائدة. وبالطبع مل تكن  للمفردات اجلديدة  وفقا 

اجلدد. بيد اأن الأيقونة »عودة البن ال�صال« للعظيم يو�صف �صاهني عام 1976 كانت الأقوى. واأزعم اأن راأفت امليهي 

تاأثر بها اإىل حد كبري يف جتربته الإخراجية الأوىل، بدًءا من عقدة قتل الأب وحتى ال�صراع على )الأر�س/ امل�صنع(، 

بل وميكن القول باأن امليهي قد اتفق مع نبوءة �صاهني اأن النهاية �صتكون دموية ل حمالة، وهو ما انتهت اإليه الأمور 

ا  4 �صهور على العر�س التجاري لفيلم »عيون ل تنام« الذي انتهت اأحداثه اأي�صً 81، بعد اأقل من  6 اأكتوبر  بالفعل يف 

بقتل اإبراهيم )كبري العائلة(.

ال�صداح مداح«  »انفتاح  ال�صهري  مقالة  الدين على  بهاء  اأحمد  الكبري  الأ�صتاذ  معاتًبا  ال�صادات  للرئي�س  �صهري  رد  يف 

ال�صلبيات  بتلك  املرحلة  �صلبيات  الراحل  الرئي�س  �صبه  وا�صًعا،  واأثارت جدًل   74 �صنة  الأهرام  التي كتبها يف جريدة 

التي �صاحبت الثورة ال�صناعية يف اأوروبا، كما ورد بال�صبط يف امل�صهد املاأخوذ عن تلك الواقعة يف فيلم »اأيام ال�صادات« 

للمخرج الكبري حممد خان. واأظن اأن امليهي يف معر�س متابعته ال�صيا�صية الدءوبة، وقراءاته العميقة قد غطى الأدب 

العاملي يف اأوروبا واأمريكا الذي كتب يف فرتة الثورة ال�صناعية، اأو دارت اأحداثه خللها.
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وبذلك املزيج ميكن ا�صتنتاج �صر اختيار راأفت امليهي مل�صرحية الكاتب الأمريكي يوجني اأونيل »رغبة حتت �صجرة 

الدردار«، والتي كتبها اأونيل يف اأوائل الع�صرينات من القرن املا�صي، وكانت تدور اأحداثها يف قرية بولية كاليفورنيا 

1958 وكان لها  اأي و�صط غمار اأحداث الثورة ال�صناعية. واأنتجتها هوليوود بال�صم نف�صه لل�صينما �صنة   1850 عام 

ن�صيب من جوائز الأو�صكار يف العام نف�صه، ولعب فيها اأدوار البطولة �صوفيا لورين، وبرل اإيف�س، واأنتوين بريكنز، من 

اإخراج ديلربت مان، الذي نال عن الفيلم جائزة ال�صعفة الذهبية من مهرجان كان.

ذلك  قام  ورمبا  باملخاطر،  حمفوفة  امليهي  راأفت  الأ�صتاذ  عقل  داخل  اإىل  ا�صتئذان  بل  الولوج  حماولة  اأن  �صك  ل 

ما �صجع على  لكن  بال�صرورة.  كلها �صحيًحا  لي�س  الأول قام على فر�صيات  العمل  اقتنا�س فكرة  ال�صتناج عن كيفية 

كتابة تلك التاأملت كان الإميان الرا�صخ باأنه ل مكان لل�صدفة داخل العامل ال�صينمائي لراأفت امليهي. واأن فرط ثقة 

امليهي يف رهانه الداخلي مع ذاته حول قدرته على »فهم ال�صوق« واملرحلة جيًدا من جهة، وحب احلرية واملغامرة من 

نع املنَتج الذي يحتاجه اجلمهور، من الزاوية الفنية والفكرية قبل اأي زاوية اأخرى.  جهة اأخرى، هو ما �صجعه على �صُ

اأن قدرة امليهي على املغامرة وتقدمي املختلف والتحدي امل�صتمر كان لها بالغ الأثر يف كتابة ا�صمه بحروف  ول �صك 

لمعه يف قائمة اأجنح املنتجني ال�صينمائيني امل�صريني ملدة اقرتبت من الع�صرين عاما، حتى بداية الع�صرية احلزينة 

يف ال�صينما امل�صرية التي ُبليت بها ال�صينما امل�صرية يف اأواخر الت�صعينات، ومل جتد من يحاربها – با�صتثناء بع�س من 

جيل الو�صط - �صوى اجليل احلايل الذي تعلم على اأفلمه، واأفلم تيار »الواقعية اجلديدة يف الثمانينات« من املخرجني 

الكبار حممد خان، وعاطف الطيب، وخريي ب�صارة، وداوود عبد ال�صيد.. وغريهم. وما زالت املعركة قائمة.
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عيون ل تنام.. ح�صاد اجل�صع

�صبق  املعتادة. فقد  التجربة الأوىل  اأخطاء  �صهادة ميلده يف عامل الإخراج برائعة تخلو من  امليهي  راأفت  يكتب 

»عيون ل تنام« جتربة �صينمائية ثرية اأهلته لعتلء اأعلى �صلطات العمل الفني. اأخذ امليهي ق�صة فيلم »عيون ل تنام« 

عن الن�س امل�صرحي »رغبة حتت �صجرة الدردار« للكاتب الأمريكي يوجني اأونيل، لي�صنع منه حتفة �صينمائية، خمتزًل 

والزماين  ال�صياق الجتماعي  مع  يتما�صى  امل�صري. ومبا  تلقي اجلمهور  مع ذهنية  يتفق  ما ل  الأ�صلي  الن�س  من  فيها 

واملكاين يف م�صر، فمثلث ال�صراع الذي �صمل الأر�س ثم املراأة يف الق�صة الأ�صلية كان بني )الأب، البن، زوجة الأب(، 

لكن امليهي ا�صتطاع احلفاظ على الأر�صية العائلية لل�صراع يف »عيون ل تنام« دون �صدامية باأن جعل املثلث ي�صمل )الأخ 

الأكرب، الأخ الأ�صغر، زوجة الأخ( وتبقى »ملكية الأر�س/ الور�صة« هي حمور ال�صراع الأول. متجنًبا بذلك ال�صتخدام 

املبتذل لتيمة »مثلث اخليانة«. وبذكائه املعتاد، وحتكمه يف اأدواته الدرامية ا�صتطاع امليهي اإحالة املتلقي لتخيل اأن 

ال�صراع حقيقًة بني »الأب - البن« كما ُكتب بعمق يف الن�س الأ�صلي، وذلك عرب عدة حيل درامية كان اأولها الإبقاء 

على ا�صم )اإبراهيم( للأخ الأكرب )فريد �صوقي( كما ورد يف الن�س الأ�صلي ا�صًما للأب، واختيار ا�صم )اإ�صماعيل( للأخ 

الأ�صغر )اأحمد ذكي(.

تبداأ اأحداث فيلم »عيون ل تنام« ببحث اإبراهيم عن زوجة تعتني به، وت�صاعده يف تقلي�س امل�صروفات التي ي�صكو 

ال�صمرائي(، وعبد اهلل )علي  و�صليم )نزار  اإ�صماعيل،  الأ�صغر  اإخوته  مبالة  �صفه ول  ب�صبب  مر�صًيا- من كرثتها،   –
ال�صريف(. هناك �صراع �صطحي بني اإبراهيم واإخوته �صليم وعبد اهلل. و�صراع عميق ومركب بني اإبراهيم واإ�صماعيل. 

فاإبراهيم يكره يف �صليم وعبد اهلل ال�صفه وعدم حتملهم امل�صوؤولية )من وجهة نظره(، وهم يكرهون �صرامتة وق�صوة 

تعامله معهم. اأما اإ�صماعيل الأخ غري ال�صقيق فينظر لإبراهيم باعتباره »�صارق الإرث« )اأر�س الور�صة( التي تركتها له 

والدته. ويظهر وجود عقدة قتل الأب لدى اإبراهيم من خلل علقته مع العاهرة �صميحة )�صعاد عبد اهلل( التي كانت 

على علقة مع اإبراهيم من قبل، بل ويطلب اإ�صماعيل الزواج منها، لكن بذكائها الفطري وخربتها الطويلة مع الرجال 
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ترف�س ذلك العر�س متاًما، فهي تعلم اأن اإ�صماعيل ل يريدها �صوى اأداة للتنكيل باإبراهيم، تذكره بعجزه وكرب �صنه. 

اأما اإبراهيم فريى يف اإ�صماعيل طفل اأهوج متمرد عنيد حاقد عليه، ي�صعى لل�صتيلء على ملكية لي�صت من حقه. حيث 

يجد اإبراهيم خمرًجا اأخلقيا – يربر له قمع اإخوته- باعتباره الأخ الأكرب الذي حتمل م�صوؤولية تربيتهم، وم�صوؤولية 

احلفاظ على الور�صة، وقدم الت�صحية من اأجل احلفاظ عليها.

يتنحى �صليم وعبد اهلل عن ال�صراع بحًثا عن الكرامة واحلرية تاركني الور�صة والبلد باأكملها لإبراهيم، ويتواطاأ 

اإ�صماعيل مع تلك اخلطوة حتى تخلو له �صاعة ال�صراع بتحييد الإخوة. وهكذا ينتهي الف�صل الأول مب�صهد »حتدي 

حما�صن  اجلديدة  وزوجته  اإبراهيم  �صد  منفرًدا  اإ�صماعيل  �صراع  يبداأ  ثم  واإ�صماعيل.  اإبراهيم  بني  بقوة«  الطرق 

اإبراهيم ذلك ال�صلوك مبزيد  اإ�صماعيل وحما�صن ويتبادل املكائد، فيقابل  )مديحة كامل(. وتدور رحى ال�صراع بني 

من الق�صوة على كليهما. ونرى جلًيا م�صهًدا تلو الآخر تكامل حرفية املخرج راأفت امليهي الذي حول التتابع املكتوب يف 

امل�صاهد يعاي�س الأحداث وكاأنه داخل  اإىل �صورة تنطق من خلل لوحات ت�صكيلية بديعة جتعل  باإحكام  ال�صيناريو 

الور�صة. 

ملكية  يرث  طفل  على  احل�صول  ويقرر  النقود.  بع�س  �صرقة  اأثر  على  الور�صة  من  اإ�صماعيل  بطرد  اإبراهيم  يقوم 

اإ�صماعيل  الور�صة فيهرع  لكن ين�صب حريق يف  اأحد الأطباء.  العلج عند  له، ويبداأ  التي يراها حقا خال�صا  الور�صة 

بني  اآثمة  علقة  تن�صب  ثم  حما�صن،  من  بو�صاطة  الور�صة  اإىل  جمددا  املوقف  بذلك  اإ�صماعيل  ويعود  اإنقاذها.  اإىل 

اإ�صماعيل وحما�صن، مهد لها امليهي ب�صل�صلة من املواقف التي خلقت تعاطًفا بني العدوين القدميني، وحتت وطاأة ق�صوة 

معاملة اإبراهيم لهما. ثم ينمو طفل يف اأح�صاء حما�صن، لكنه من �صلب الأخ الأ�صغر اإ�صماعيل. فتقرر حما�صن اإجها�س 

نف�صها، لكن اإ�صماعيل يجد من حمل حما�صن فر�صة �صانحة لل�صتيلء على الور�صة عن طريق الطفل بعد التخل�س من 

اإبراهيم، لكن يبقى الو�صع كما هو عليه حتى تاأتي حلظة الولدة. ت�صاب حما�صن مب�صاعفات �صديدة ويطلب الطبيب 

من اإبراهيم الختيار بني حياة الأم وحياة البن، فيختار اإبراهيم البن بل تردد، فهو ال�صاعي دائما لتاأكيد ملكيته،
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مثلث ال�صراع يف »عيون ل تنام«

 الزوجة والأخ الأ�صغر وحتول اخل�صومة اإىل ع�صق
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ويدعمه �صديقه القدمي ح�صنني )وفيق فهمي(، ويحاول من وجهة نظر حمافظة فجة تربير تلك اجلرمية اإىل 

اإ�صماعيل والطبيب، بدعوى امل�صلحة الأعلى املتمثلة يف وجود وريث من �صلب اإبراهيم. فيجن جنون اإ�صماعيل ويقتل 

اأخاه، بينما متوت حما�صن، ول يبقى للطفل بعد اإلقاء ال�صرطة القب�س على اإ�صماعيل �صوى و�صيطة ال�صفقة الأوىل اأم 

الباتعة )نعيمة ال�صغري( التي حتت�صن الطفل ب�صدة وكاأنها حتت�صن الأر�س.

عبد  حوار  مثل  لهم،  املحركة  الدوافع  لفهم  اأداة  عنهم  اأو  ال�صخ�صيات  ل�صان  على  املنطوق  احلوار  امليهي  ا�صتخدم 

اهلل مع �صليم الذي اأعطى م�صحة مرهفة على �صخ�صية الأخوين اللذين ل يطمحان �صوى للحرية، فكان الليل دائما 

باآدميتهما. كما  ل�صاعات قليلة  اأو يذهب ل�صديقه ح�صنني في�صعران  اإبراهيم  الور�صة، وينام  ُتغلق  هو ف�صحتهم حيث 

عك�س حكي حما�صن لق�صة ت�صريدها ما تكنه من عدم احرتام ملنظومة العائلة، فهي ل تعرف عنها �صيًئا، وما وجدته 

من عائلتها الأوىل ل يثري داخلها اإل كل غنب وحقد، وهو ما اأكدته �صميحة وهي تقرت�س من اإ�صماعيل عندما �صعرت 

ببداية قربه من حما�صن فن�صحته باحلر�س قائلة: »اللي تيجي تتجوز راجل اأد اأبوها ف بيت فيه 3 رجالة وتقوم 

بور�صة طويلة عري�صة زي دي ميتخاف�س عليها«. 

دة«  ا�صتخدم امليهي الرمز بكرثة خلل �صرده، كاملطارق بني اإبراهيم واإ�صماعيل يف نهاية م�صهد رحيل الإخوة، و«العمِ

امللقاة على الأر�س يف امل�صهد الأخري التي التقطتها اأم الباتعة يف اإ�صارة لبدء حتكمها يف اأر�س الور�صة مبا عليها. مبا جعل 

ا، ا�صتبدل امليهي �صجرتي الدردار -  من »اأدوات الإنتاج« – اإىل جانب الأر�س- رمًزا للإم�صاك بامللكية وال�صلطة. واأي�صً

اأكتوبر الذي مير فوق الور�صة لريمز اإىل  اآن واحد - بكوبري  اللتني كانتا يف الن�س الأ�صلي رمزا للحماية وللقهر يف 

قهر املدينة التي تعج بالزحام، ويف الوقت نف�صه ا�صرتاتيجية املوقع وارتفاع قيمته املادية. وجند اأن »الكوبري« قد 

ا�صتخدم بكرثة يف اأفلم جيل الثمانينات كرمز لعدة دللت دار اأغلبها يف فلك تعقد املدينة، وقهر �صكانها.
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ميكن تخيل عدد اأ�صماء النجوم والنجمات التي فكر بها امليهي لأداء اأدور اإ�صماعيل، وحما�صن، لكن اأكاد اأجزم اأن 

امل�صاهدين،  الورق، فمن يحظى ب�صعبية جارفة بني  اإبراهيم كان حم�صوًما لفريد �صوقي منذ بداية كتابته على  دور 

ال�صا�صة الذي ظل يف خميلة  �صبابهم �صوى ملك  3 رجال يف ريعان  التعارك مع  ال�صخم الذي ميكنه  العجوز  ومن هذا 

اجلميع فتوة ل ُيقهر. كما ميكن القول باأن امليهي قد تاأثر يف توجيه الفنان الكبري فريد �صوقي بالدور الذي اأداه املمثل 

الأمريكي املخ�صرم برل اإيفز يف املعاجلة الهوليوودية للن�س الأ�صلي.

 خالف امليهي النهاية الأ�صلية للق�صة، ففي احلالة الأمريكية ورث الثورة �صاحب راأ�س املال. اأما يف احلالة امل�صرية، 

واأطرافها، ومفردات �صراعها العبثية املتم�صحة بالعرف تارة، وبالدين تارة اأخرى، مل يرث الأر�س بعد مقتل )كبري 

العائلة( �صوى »ال�صما�صرة«.
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الأفوكاتو.. البطل ال�صعبي اجلديد

�صعت ال�صينما امل�صرية لل�صتباك مع العديد من القوانني التي ت�صبب عدم العمل على تطويرها يف اأزمات جمتمعية 

�صديدة. فهناك فيلم »جعلوين جمرما« اإنتاج 1954 الذي ا�صتبك مع ق�صية اأطفال ال�صوارع وقوانني رعاية الأحداث، 

ا فيلم »اأريد حًل« اإنتاج 1975 الذي ا�صتبك مع قوانني الأحوال ال�صخ�صية،  وكان له الف�صل يف تعديل بع�صها. وهناك اأي�صً

اأو بالأحرى مع ذكورية القانون امل�صري، اإذا جاز التعبري. وكان له اأثر مهم يف تعديل كثري من القوانني، والتخفيف كثرًيا 

عن كاهل املراأة امل�صرية من الويلت املالية حلدث الطلق، اأو ترك الزوج رعاية اأ�صرته لأي �صبب، لكن يظل املخرج 

راأفت امليهي �صاحب ال�صبق الأول يف ال�صتباك مع املنظومة القانونية برمتها يف رائعته الثانية »الأفوكاتو« التي اأنتجها 

لنف�صه عام 1983.
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ناعه اإىل �صاحات املحاكم، لكن امليهي كان  رمبا كان »الأفوكاتو« واحًدا من اأوائل الأفلم التي ت�صببت يف دخول �صُ

لقد مثل  النا�س، وميجدون من بطولته.  يوؤيده جموع  بينما  ب�صجاعة،  ال�صعبيني ميثل ملحاكمته  الأبطال  مثله كمثل 

»الأفوكاتو« اأول حمطات ال�صدام الذي اأخذ من ال�صخرية و�صيلة لنقد ال�صلطة، واملجتمع، والواقع املعي�س يف مرحلة 

يف  بالنقد  امليهي  يقربها  مل  موؤ�ص�صات  هناك  اأن  لدرجة  حتكمه.  التي  والقوانني  اجلديدة،  ومفرداته  الثمانينات، 

اأدانته نزوًل على حالة ال�صحن العامة التي اأثريت �صده. وي�صهد على ذلك ملف فيلم »الأفوكاتو«  »الأفوكاتو« لكنها 

الذي يحمل رقم 2025 باملركز الكاثوليكي امل�صري لل�صينما )املركز الثقايف امل�صري لل�صينما والتليفزيون اآنذاك(، فقد 

كتب بخط وا�صح يف اأوىل �صفحاته بالبطاقة التعريفية للفيلم باأنه »ل ي�صتحق ح�صوره« وفًقا للتقييم اخللقي الذي 

ت�صرف عليه الكني�صة.

بطل الفيلم ح�صن �صبانخ )عادل اإمام( ي�صكن يف اأحد امل�صاكن ال�صعبية، يتخذ من اإجراء عملية »حلمية« لزوجته 

عطية )ي�صرا( اأولوية حلياته، ثم ياأتي بعدها رغبته يف اإميانها مبوهبته، اأكرب م�صاكله املادية هي توفري ثمن الدراجة 

اأجهزة املنزل املتاأخرة. ولأنه يتعامل مع الواقع ببهلوانية ت�صبه قفزه اليومي من  اأق�صاط  التي يريدها ولده، ودفع 

ا مغامرة بهلوانية باإلقاء مرافعة جريئة ي�صتطيع  اأي�صً اأمام منزله ب�صبب طفح املجاري الدائم، يخو�س  حجر لآخر 

بها احل�صول على حكم الرباءة ملوكله، وت�صديد ديونه الآنية باأتعابها، لكنه يدخل ال�صجن على اأثر ذلك. يت�صح اأن 

اإذا ما �صاق به احلال، فهي من ناحية اأخرى فر�صة للتعرف على موكلني جدد.  �صبانخ دائم اللجوء اإىل تلك احليلة 

ويتعرف �صبانخ يف هذه املرة على تاجر املخدرات ح�صونة حمرم )ح�صني ال�صربيني(، وي�صتطيع ح�صن اإقناع ح�صونة 

ولباقته  احلديث  يف  طلقته  خلله  من  ي�صتعر�س  ال�صجن  �صاحة  يف  بهلواين  عر�س  طريق  عن  ق�صيته،  ملف  بتويل 

يف ا�صتخدام مفردات اللغة، وذلك مب�صاعدة ال�صاوي�س عبد اجلبار )علي ال�صريف( الذي يعمل خادًما عند الأثرياء 

من نزلء ال�صجن. وي�صتغل ح�صن وجود امل�صوؤول الكبري �صليم اأبو زيد )�صلح نظمي( يف ال�صجن، الذي كان واحَدا من 

مراكز القوى الذين اأطيح بهم، فيتهمه بتدبري ق�صية ح�صونة طمًعا يف زوجته، ويف الوقت نف�صه ي�صتغل حاجة اأخت 

زوجته ع�صمت )ا�صعاد يون�س( وزوجها فتحي )حممد ال�صرقاوي( اللذين يبحثان عن �صقة ول ي�صتطيعان تدبري مبلغ 
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اخللو، فتوافق ع�صمت على الفور وتقنع زوجها بالطلق. في�صتطيع �صبانخ احل�صول على الرباءة حل�صونة، لكن ح�صونة 

يتلعب به ويرف�س تطليق ع�صمت، بل ويح�صل على حكم عليها بالطاعة، فيدبر ح�صن �صبانخ له مكيدة ليزج به يف 

ال�صجن من جديد، ثم يعقد مع ح�صونة �صفقة ثانية ت�صبه الأوىل، لكن ي�صيق كل من �صليم وح�صونة من ح�صن فيقران 

من  الهروب  من  ح�صن  بتمكن  الأحداث  فتنتهي  �صبانخ،  ح�صن  على  بدورهم  الق�صاة  ويحكم  جرائمهم،  يف  �صريك  باأنه 

ال�صجن مع �صليم اأبو زيد بعد حيلة اأخرى، يف خامتة ذات طابع جماهريي تلوح باأن البقاء للأكرث »فهلوة«.

الو�صطى،  الطبقة  اأبناء  ال�صعبي اجلديد من  البطل  امليهي يف كاريكاتريية مقومات  �صبانخ« يطرح  بنموذج »ح�صن 

اإنه املواطن الأكرث قدرة على فهم املرحلة، الذي يخلق لنف�صه �صلطة بني واقعه ببهلوانية راق�صة. ي�صتطيع تهديد 

التاجر ال�صغري بقوانني الت�صعرية، والطبيب بنقابة الأطباء، ويتح�صل على اأتعابه من خلل م�صاومة موكليه بالتزامه 

ح�صور اجلل�صات.. يعرف متى ي�صرتي ال�صىء قبل ارتفاع اأ�صعار اجلمارك. اإن ح�صن �صبانخ يلخ�س حًل فردًيا ذا طابع 

دفاعي وبه م�صحة من ال�صرف – يف زمن �صاعت فيه احللول اجلمعية - للتعاطي مع ما اآلت اإليه الأمور، مبعاملة احلياة 

بقوانينها، كي يتثنى له التمتع بجمالها، فلي�س هناك من حل اأكرث �صلمية واإن�صانية من ذلك مع جمتمع منف�صم. هذا 

املجتمع الذي يري ح�صن فيه زوجته املعلمة تدر�س للطالبات اأن »العمل �صرف« بينما هي منهمكة يف اإعداد اخل�صروات 

للطهي، وكاأنها يف مطبخ منزلها.. يرى حار�س ال�صجن وهو يطبق القوانني بكامل �صرامتها على الفقراء من نزلء ال�صجن، 

بينما يعمل خادًما عند الأغنياء منهم الذين يعي�صون يف ال�صجن وكاأنهم داخل منتجع لل�صتجمام.. يرى املثقفون من 

�صجناء الراأي يخطئون يف اأب�صط قواعد النحو والإملء وهم يرفعون �صكوى ملنظمة حقوق الإن�صان. لهذا قرر ح�صن 

�صبانخ اأن يعي�س حياته الطبيعية �صاخًرا من هذا املجتمع، ومن قوانينه التي ميكن اللتفاف حولها يف الق�صايا الكبرية 

وتربئة املجرمني، بينما تنه�س اأنياب القانون الب�صطاء يف ق�صاياهم ال�صغرية الب�صيطة.. قرر ح�صن �صبانخ اأن يتعامل 

بُخيلء مع الب�صطاء الذين ل يولون اأي احرتام لأقرانهم، بينما ُيبدون كامل الحرتام والتقدير جللديهم حتى بعد 

ا طاملا اأنه لي�س هناك ثمة قانون مينع الرق�س.. ول  اأن يفقدوا �صلطتهم.. لقد قرر ح�صن �صبانخ اأن يعي�س حياته راق�صً

لوم عليه.
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»الأفوكاتو«.. بني برلني وبولق

برلني  جمهور  ي�صاهد  كان  وبينما   ،1984 عام  الدويل  ال�صينمائي  برلني  مهرجان  يف  م�صر  »الأفوكاتو«  فيلم  مثل 

اأبطال »الأفوكاتو« على ال�صا�صة، كان اأهايل بولق ي�صاهدونهم جيئة وذهابا يف حمكمة بولق البتدائية حيث كانوا 

ميثلون اأمام امل�صت�صار مرت�صى من�صور رئي�س حمكمة جنح بولق الدكرور اآنذاك، على اأثر دعوة اأقامها جمموعة من 

املحامني تتهم �صناع العمل بالإ�صاءة اإىل رجال ال�صرطة والقانون، واإىل ال�صعب امل�صري وقيمه. وقد ق�صى امل�صت�صار 

مرت�صى من�صور بال�صجن �صنة مع ال�صغل لكل من الفنان عادل اإمام، واملخرج راأفت امليهي، واملنتج عادل امليهي، واملخرج 

يو�صف �صاهني )التوزيع اخلارجي للفيلم �صركة م�صر العاملية يو�صف �صاهني و�صركاه(، ومدير �صركة الدقي فيديو فيلم 

دور  من  الفيلم  ن�صخ  جميع  وم�صادرة  التنفيذ،  لإيقاف  منهم  لكل  جنيه  اآلف   10 قدرها  وكفالة  الداخلي(،  )التوزيع 

ال�صينما واأ�صرطة الفيديو.

ولكن بناء على اجتماع املحامي العام لنيابات اجليزة مع الكاتب الكبري �صعد الدين وهبة، رئي�س احتاد النقابات 

الفنية اآنذاك، وم�صت�صار الحتاد الذي تقدم مبذكرة لوزير العدل وملدير التفتي�س الق�صائي بالوزارة، مت الأمر بوقف 

احلكم، ومتكني املخرج راأفت امليهي وقائمة املحكوم عليهم بال�صتئناف، دون دفع مبلغ 10 اآلف جنيه. فقام امل�صت�صار 

مرت�صى من�صور بتقدمي ا�صتقالته واجته للمحاماة، ليقيم دعوى جديدة بنف�صه �صد املخرج راأفت امليهي وعدة اأقلم 

�صحفية تبنت الدفاع عن اأزمة الفيلم. وينجح املحامي مرت�صى من�صور يف احل�صول على حكم جديد، وتظل الق�صية 

م�صتمرة بني حكم وا�صتئناف ملدة �صهور عديدة. وهكذا اأنهى فيلم »الأفوكاتو« مرحلة، لتبداأ بعدها مرحلة جديدة.
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اأفي�س فيلم »للحب ق�صة اأخرية«
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للحب ق�صة اأخرية.. حول عالقة الإن�صان باملجهول

اجته املخرج راأفت امليهي بعد دوامة ق�صايا فيلم »الأفوكاتو« اإىل الرومان�صية، ولكن على طريقته التي اختلفت 

عن رومان�صية املخرج عز الدين ذو الفقار التي �صادت يف ال�صينما امل�صرية ل�صنوات طويلة، حيث كانت رومان�صية ذو 

الفقار حاملة اإىل درجة تدنو من اخليال. يقول املخرج راأفت امليهي عن جتربة »للحب ق�صة اأخرية«: »لقد اأردت جعل 

رومان�صيتي اأقرب اإىل الواقع، وتفا�صيله. رومان�صية تطرح م�صاكل وجودية حول فكرة الفقد، وعلقة الإن�صان باملجهول 

والقدر«. ناق�س امليهي الأ�صباب التي تدفع الفرد اإىل اللجوء للخرافة، اأو الهرب طوًعا من حلول واقعه العاجز بحًثا 

اأنها كانت م�صتوحاة من  ُيبقي لديه ف�صحة من الأمل. وعن فكرة »للحب ق�صة اأخرية« يروي امليهي  عن خل�س معلق 

واقعة �صخ�صية حدثت له عام 1977، عندما ظلت والدته حتت�صر ملدة 12 يوما، وكان �صديد التعلق بها، واأثناء هذه 

الفرتة قرر الأطباء اأن حالتها تاأخذ طريقها اإىل الياأ�س النهائي. وظل وقتها لدى امليهي �صوؤال يحريه هو: كيف فقد 

القدرة على جذبها له بكل ذلك احلب الذي يحمله لها فلم ي�صتطع اأن مينع عنها املوت؟ ويف الوقت نف�صه: كيف فقدت 

هي القدرة على البقاء اإىل جانبه رغم كل احلب الذي حتمله له؟ فكانت فكرة الق�صة حول ما�صاة الفرد يف مواجهة 

الغيب، ونتيجة اإح�صا�صه بفقدان عزيز.

ويلعب املكان من جديد – كعادة �صينما امليهي- دورا رمزيا هاما يف فيلم »للحب ق�صة ق�صرية«، وتبدو الق�صة كتبت 

ا ليتم �صرد اأحداثها يف جزيرة الوراق. تقرتب جزيرة الوراق الفقرية من القاهرة، لكن يف�صل اأهلها عن املدينة  خ�صي�صً

الكبرية نهر النيل، الذي ل ميكن جتاوزه اإل من خلل »املعدية« التي تتوقف ليًل فتعود اجلزيرة من جديد منعزلة 

وحيدة ترى اأ�صواء املدينة يف البنايات ال�صاهقة التي تطل كاأ�صباح منرية �صر�صة. فيك�صف الفيلم عن روؤية عميقة 

لعامل يكاد يكون منعزل دون »املعدية«، تتباين فيه ماآ�صي �صخ�صياته لكن اأغلبهم يتخذ من »الكذب احلليم« ميكانيزما 

للتعاطي مع ماأ�صاته والتخفيف عن �صريك حياته، فيحول امليهي اجلزيرة اإىل ما ي�صبه لوحة من الكولج ت�صعل كل 

تف�صيلة فيها تفاعل امل�صاهد، وتعاطفه. تنتزع اإب�صامته، وتثري دموعه.
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يتزوج  كي  اأبيه  عن  مبرياثه  ي�صحي  الذي  بالقلب،  املري�س  املدر�س  الفخراين(  )يحيى  رفعت  حول  الق�صة  تدور 

من حبيبته الفقرية �صلوي )معايل زايد(. حتاول �صلوى ال�صتعانة بال�صاحلني: الطاهرة دميانا، وال�صيخ التلوي، لعل 

الأمل معقود ب�صلوات اأي منهما. وي�صعى رفعت اإىل التخفيف من الأمل الذي تعي�صه �صلوى خوفا من فقدانه، فيطلب من 

�صديقه الطبيب ح�صني )عبد العزيز خميون( اأن يخرب �صلوى باأن هناك خطاأ ما اأثناء ت�صليمها التقرير الطبي، واأن 

رفعت يتمتع ب�صحة جيدة. تعتقد �صلوى اأن املعجزة حتققت وتوؤمن بالأولياء، لكن رفعت يتوفى ذات �صباح وهو ذاهب 

اإىل عمله، فتهرع ليلى اإىل ال�صريح وحتطمه. ثم ينتهي الفيلم مب�صهد بانورامي ل�صاهد ال�صريح على حافة النيل، تطل 

من خلفه املدينة مببانيها ال�صاهقة، ومن حوله النائحات يطلنب امل�صاعدة.

الفيلم يطرح عدة ماآ�س اأبطالها الفقر والعجز واملر�س، فهناك العجوز عزيز )عبد احلفيظ التطاوي( الذي يخفي 

عن زوجته اأن ابنهما الوحيد يعي�س هاربا بني املطاريد. وزوجته التي تظن وفاة البن فتخفى اخلرب عنه فل يجادلها 

يف قناعتها، باعتبار اأن حزنها على وفاة البن قد يكون اأخف وطاأة من القلق واخلوف امل�صتمر على م�صريه املجهول. 

اإىل جوار والدته  الزوجية ومنزل والدته لريعاها يف مر�صها، لكن وجوده  املمزق بني منزل  الدكتور ح�صني  وهناك 

لي�س نابعا فقط من حر�صه على رعايتها، فهو ي�صعر بطماأنينة يف منزل والدته الفقري اأكرث ما ي�صعر بها يف منزل زوجته 

اأزمته الداخلية يقوم مبعا�صرة راق�صة املولد، فتموت الأم يف  الرثية ب�صبب التفاوت الجتماعي بينهما، ومع تفاقم 

اللحظة نف�صه رمزا ملوت النقاء الذي كان يتمتع به ح�صني.

ل ي�صتبك املخرج راأفت امليهي يف رائعته »للحب ق�صة الأخرية« مع اخلرافة مبفهوما املجرد فقط، بل ي�صتبك مع 

الظروف التي اأدت اإىل انت�صارها بني الب�صطاء ب�صبب الفقر واحلرمان، ومع عودة انت�صارها بني املتعلمني اأي�صا، حيث 

املتعلمني  عجز  م�صكلة  تفاقم  مع  جديد  من  عودتها  ثم  اخلرافة  لغياب  رمزيا  حدثا  التلوي  عودة  من  امليهي  جعل 

وخماوفهم من املجهول. ي�صتبك مع �صانعها تاجر الدين، ومع متعاطيها، ويفند مزاعمها واأ�صاطريها املوؤ�ص�صة.
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امليهي  ليتبعه  النهاية،  م�صاهد  اأحد  بالقوة يف  ال�صريح  الأمن وهي تفرق مريدي  امليهي قوات  راأفت  املخرج  ُيظهر 

مب�صهد النهاية وجتمع ن�صاء القرية من جديد حول ال�صريح ي�صكون اأوجاعهم وهمومهم. وتبدو اإ�صارة اإىل اأن احلل 

الأمني مبطاردة امل�صعوذين يعد حل �صطحيا، وعامل م�صاعدا على مزيد من حنق الب�صطاء، حيث ت�صطلع الدولة يف 

اأدت بالنا�س اإىل الإميان بها. وهكذا عرب  اأزمة الإميان باخلرافة من خلل حماربة الظروف الجتماعية التي  حل 

امليهي بتلك الرتكيبة املرهفة عن تداخل احلياة واملوت، النقاء واخليانة، الأمل والأمل، على اأر�صية من ق�ص�س احلب 

والت�صحية. 

لكن امليهي كان على موعد جديد مع النيابة العامة واأروقة الرقابة ب�صبب ما و�صفه البع�س بامل�صاهد الفا�صحة يف 

الفيلم. وعلى اأثر ذلك مت قطع م�صاهد حمورية يف تطور الأحداث وال�صخ�صيات. وبرغم ذلك ينجح الفيلم يف الطواف 

حول العامل ممثل م�صر يف املهرجانات الدولية الكربى ومقتن�صا اجلوائز.

 

من كوالي�س فيلم »للحب ق�صة اأخرية«
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ميكانيزم الفنتازيا

»مزجت بني الواقع واخليال لأن ما يحدث يدعو للجنون«

                                                                                                                                           

                                                                                                                                        راأفت امليهي

اأن هناك قوى ت�صتهدف امل�صروع ال�صينمائي اجلاد للمخرج  اأزمة فيلم »للحب ق�صة اأخرية« ب�صكل كبري بعد  بينت 

واآليات متعددة، وذلك بغر�س عرقلة  القوى يف هجومها عليه �صيغا  امليهي، حيث اتخذت تلك  راأفت  الذي ولد كبريا 

ن�صاله �صد القبح والت�صوه الذي �صرب الواقع امل�صري جراء التحولت ال�صيا�صية والقت�صادية الكربى. تلك التحولت 

التي حاقت به يف فرتة قيا�صية يعجز اأي جمتمع عن حتملها، ل �صيما اإن كان ذلك املجتمع هو املجتمع امل�صري برتكيبته 

املعقدة وخ�صو�صية جتربته. لكن راأفت امليهي �صاحب احليل الدرامية التي ل تنتهي يبتكر لنف�صه حل ي�صتطيع النفاذ 

من خلله بني هوؤلء املرتب�صني اإىل اجلمهور ليوعيهم، ويثقفهم، وي�صحكهم، وميتعهم يف اآن واحد، في�صبح امليهي رائًدا 

لجتاه الفانتازيا اجلديدة يف ال�صينما امل�صرية، مثلما كان اأحد رواد الواقعية اجلديدة.

لكن مثلما اختلفت رومان�صية امليهي عن رومان�صية عز الدين ذو الفقار، اختلفت اأي�صا فانتازيته عن فانتازيا نيازي 

م�صطفى، واملفارقة اأن اختلف رومان�صية امليهي اأو فانتازيته ياأتي من اأر�صية واحدة وهي القرتاب ال�صديد من الواقع 

نعي�س فيه. لقد  الذي �صرنا  الغرائبي  الواقع  امليهي فانتازيا خا�صة به ت�صبه هذا  ليبتكر  املعي�س وق�صاياه وهمومه، 

ويقتحم  �صائكة،  مو�صوعات  ليناق�س  املُحت�صب  وتنُمر  الرقيب،  مق�س  من  الإفلت  فانتازيته  خلل  من  امليهي  ا�صتطاع 

تابوهات ال�صيا�صة واجلن�س واملوت والغيب بكامل حريته، ويرثي ال�صينما امل�صرية بباقة من اأهم الأفلم يف تاريخها.
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ال�صادة الرجال.. �صد ذكورية املجتمع
يبداأ امليهي رحلته مع الفانتازيا بفيلم »ال�صادة الرجال« الذي تدور اأحداثه حول فوزية )معايل زايد( التي ت�صيق 

يبداأ  ثم  رجل.  اإىل  فيها  تتحول  جراحية  عملية  اإجراء  فتقرر  امراأة،  اأنها  ملجرد  والعمل  البيت  يف  الرجل  قهر  من 

�صراعها يف اأخذ �صيغة اأكرث تطوًرا مع زوجها ال�صابق اأحمد )حممود عبد العزيز( الذي ل يجد مفًرا يف النهاية �صوى 

اإجراء عملية جراحية هو الآخر كي يتحول اإىل اأنثى من اأجل رعاية طفلهما، بعد قرار فوزية الزواج من �صديقتها 

)هالة فوؤاد(. 

العلقات  وب�صكل  والعمل،  وال�صارع  املنزل  للمراأة يف  املجتمع وقهره  الرجال« بذكورية  »ال�صادة  امليهي يف  ا�صطدم 

الأ�صرية الذي اأ�صبح فاترا، وذلك يف اإطار كوميدي خيايل حقق جناحا جماهرييا غري م�صبوق واإيرادات هائلة حيث 

ظل �صامًدا يف دور العر�س اأكرث من ع�صرة اأ�صابيع.

                                                             هالة فوؤاد ومعايل زايد يف لقطة من فيلم »ال�صادة الرجال«
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�صمك لنب متر هندي.. نهاية �صوداوية لطموح التغيري
التي  الع�صكرتاريا والآلية  الفنتازيا برائعته »�صمك لنب متر هندي« ويقرر ال�صطدام بفكرة  امليهي يف  ثم يوغل 

يتخذها الداخل واخلارج يف احلرب على الإرهاب من خلل ق�صة اأحمد عبد الرحيم )حممود عبد العزيز( الذي ترك 

له اأخوه الأكرب »ح�صن �صبانخ« امل�صوؤولية مف�صًل البتعاد عن اأر�س الوطن اإىل الأبد، لكنه يرف�س فكرة الهروب اأو فكرة 

اللعب مع الواقع مبفرداته التي ينتهجها �صبانخ، ويقرر مع زوجته قدارة )معايل زايد( املواجهة، فيتعر�صان لأهوال 

مل تخطر يف خيالهما يوما، حتى يقتل يف النهاية فيقام لهما حفل تاأبني وجنازة �صعبية، ي�صتغلها امل�صوؤولون للرتويج 

لأنف�صهم وخلطابهم احلنجوري ثم ت�صري اجلنازة و�صط هتافات وتطبيل املنافقني. 

ي�صتبك امليهي يف »�صمك لنب متر هندي« مع عدة اأطراف هذه املرة، مع ت�صلط املنظومة الأمنية، ومع جتار الدين 

الذين يجدون من اأر�صية الفقر مناخا ملمار�صة النخا�صة على الطريقة احلديثة باإحلاق العمالة الفقرية للعمل يف دول 

اخلليج، ومع معاناة الفرد يف مراحل التعليم واحلياة. كما ي�صخر من املجتمع الذي يتواءم مع ذلك، حتى الب�صطاء منهم 

الذين يزيحون ما يعانونه من فقر وقهر على اآخرين من اأقرانهم، كذلك التمرجي الذي يبيع ظل النهار اإىل الفلحني 

املتكد�صني اأمام الوحدة البيطرية. 

اإن نهاية »�صمك لنب متر هندي« على �صودويتها تقرتب من واقع انعدمت فيه احللول، فل البتعاد عن اأر�س الوطن 

متوافر للجميع، ول حماولة اإ�صلحه �صلميا جتدي نفعا، ول الت�صادم مع ما يحدث داخله مبحمود العواقب.

قليل من احلب كثري من العنف.. �صرد مغاير ميزج بني الواقع والفنتازيا
عقب  املجتمعية  البنية  تغيري  تبعات  �صد  امليهي  راأفت  الكبري  املخرج  اتخذها  التي  الت�صعيد  درجات  اأعلى  وتبلغ 

ق�صة  عن  العنف«  من  كثري  احلب  من  »قليل  باأيقونته  واملعتقدات  الأفكار  يف  الكبرية  الثقافية  والتحولت  النفتاح، 

الأديب الراحل فتحي غامن، حيث ميعن يف التمرد على الواقع امل�صري والعربي والعاملي، بل وعلى �صلطة الن�س الذي 

يعاجله �صينمائًيا. متخًذا من الفنتازيا من�صة فنية لطرح اأفكاره، واإدارة معاركه �صد بذور انهيار املجتمع التي �صارت 

تنرث كاملطر بداية من عقد الت�صعينات.
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ثم مي�صي امليهي م�صتكمل فنتازيته بعودة جديدة اإىل ق�ص�س احلب يف »تفاحة« و«�صت ال�صتات«، ثم يتفاعل مع 

موجة اأفلم ال�صباب يف بداية الألفية يف اأفلم »عل�صان ربنا يحبك« و«�صرم برم«، لكنه تفاعل على طريقته النقدية، 

اآن واحد. وهو ما ت�صبب يف الت�صييق على فر�صة هذه  التي تعاملت مع املوجة من مدخل يت�صم باملرونة واجلدية يف 

الأعمال يف دور العر�س.

حتى  م�صتقل،  لكتاب  حتتاج  امليهي،  راأفت  القدير  للمخرج  العظيمة  ال�صينمائية  امل�صرية  يف  الفنتازيا  مرحلة  اإن 

يعطيها حقها دون اختزال خمل ملا حملته من ق�صايا واأفكار وتفا�صيل اإبداعية اأخذها عنه بع�س من اأبناء جيله فكانت 

اأكرث اأعمالهم ابداعية ومتيًزا.
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ال�صمات العامة ل�صينما راأفت امليهي

رمبا ت�صرتك �صينما املخرج الكبري راأفت امليهي يف ملحمها وبع�س تقنياتها، وبالطبع همها العام، مع �صينمات خمرجي 

جيل الثمانينات من فر�صان الواقعية اجلديدة، واإن كان اأبرزهم على م�صتوى ال�صكل املخرج الكبري حممد خان. وميكن 

باخت�صار �صديد اإيجاز بع�صها يف الآتي:

اأول: توازي اجلودة مع اجلماهريية

ل يعلي املخرج راأفت امليهي قيمة فوق اأخرى يف م�صاألة التعاطي مع اجلودة الفنية للعمل، ومراعاته للحالة املزاجية 

و«�صيداتي  »الأفوكاتو«  مثل  لأعمال  الفنية  اجلودة  فمع  ابتذال.  دون  من  املتلقي،  ذائقة  وم�صتوى  العامة،  التجارية 

اآن�صاتي« وغريها، تعد تلك الأعمال علمات يف تاريخ اإيرادات �صباك التذاكر امل�صري. كما اأن املو�صوعات التي يناق�صها 

امليهي كثرًيا ما ت�صتهدف �صرائح عري�صة بعينها، ويذكر عدد من كتاب �صفحات الفن اأن ن�صبة ح�صور الن�صاء يف فيلم مثل 

»ال�صادة الرجال« متثل �صابقة رمبا مل تتكرر اإل مع اأعمال عظيمة �صاندت ق�صايا املراأة مثل »اأنا حرة« و«اأريد حًل«.

ثانيا: ترك احلكم الأخالقي للجمهور

مل ين�صب املخرج الكبري من نف�صه قا�صًيا اأخلقيا على اأي من �صخ�صياته، فعلوة على حبه الكبري لها، حتى من بدا 

منهم الأكرث �صًرا، كان دائًما ما يكتفي مبناق�صة بواعثهم وي�صع يد امل�صاهد على مواطن �صعفهم، والأ�صباب التي اأدت 

اإىل �صقوط بع�صهم، واأحياًنا ما كان يعيد مناق�صة ت�صوره ال�صخ�صي عنهم، وي�صتبك مع اختياراتهم )كتقييم اأحمد عبد 

الرحيم لأخيه ح�صن �صبانخ يف »�صمك لنب متر هندي«(. اأو اأن مينح امل�صاهد فر�صة تاأويل نهاية اخلط الدرامي لإحدى 

�صخ�صياته، ليقرره امل�صاهد وفًقا حلكمه عليها مثلما فعل مع مديحة )�صعاد ح�صني( يف »غروب و�صروق«. كما ل يجعل 

امليهي اأي اأحد فوق احل�صاب، مهما حاول التطهر مثلما حدث مع ع�صام )ر�صدي اأباظة( يف »غروب و�صروق« اأي�صا الذي 

مل ي�صتطع يف النهاية البقاء اإىل جانب حبيبته.
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ثالثا: ا�صتخدام املكان كرمز

دائًما ما كان للمكان رمزية مهمة يف اأفلم راأفت امليهي �صواء مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، فوقوع الور�صة يف »عيون ل 

تنام« حتت كوبري 6 اأكتوبر كان رمزا لرتفاع قيمتها املادية، ويف الوقت نف�صه تعرب عن القهر الذي تعانيه ال�صخ�صيات 

الناجت عن تعقد ظروف احلياة يف املدينة و�صيقها. 

جزيرة الوراق يف »للحب ق�صة اأخرية« كانت رمزا للعزلة، ووقوعها بالقرب من املدينة دون اللتقاء ال�صهل بها كان 

رمزا للحرمان. وجامعة القاهرة يف »�صمك لنب متر هندي« كانت رمزا لتخاذ العلم والتنوير ملذا �صد القهر والرهاب.

رابعا: ن�صاط حركة املمثلني يف مقابل ثبات الكامريا

يتعامل املخرج راأفت امليهي مع حركة الكامريا بح�صا�صية �صديدة لدرجة الندرة اأحيانا، يف مقابل دينامية �صخ�صياته 

»قليل  فيلم  من  الفنتازي  اجلزء  حيوية  برغم  فمثل  واخلارجي،  الداخلي  �صراعها  حجم  تربز  التي  اأمامها  الدائمة 

اأغنية  يوؤدون  الكامريا احلذرة، حتى وهم  الأبطال يف مقابل حركة  العنف« نلحظ كم حتركات  من احلب كثري من 

»فخفخينا« التي متتلئ باحليوية والبهجة. ورمبا يرى امليهي اأن الكامريا هي عقل املتلقي قبل اأن تكون عينه الذي يجب 

اأن ي�صاهد ويفهم الأحداث باإمعان وعمق.

خام�ًصا: ا�صتخدام تقنية الفال�س باك للتعريف بتاريخ ال�صخ�صيات

برغم املدى الزمني الق�صري يف اأغلب ق�ص�س اأفلم املوؤلف واملخرج رافت امليهي فاإن دائًما ما ت�صاعد تقنية الفل�س 

باك على التغلغل يف تاريخ ال�صخ�صية وظروف تكوينها، في�صاهم الفل�س باك يف تعريف امل�صاهد باأ�صل ال�صراع، والتاأين 

ا  قبل اإ�صدار اأي اأحكام اأخلقية عليها، بل وتفهمها لدرجة عدم امتلك ج�صارة اإطلق حكم نهائي. ويعد ذلك اأي�صً

اأفلم املوؤلف واملخرج راأفت امليهي، حيث تدفع املتلقي دائما نحو  اأهم عنا�صر اجلذب والت�صويق التي تزدان بها  اأحد 

اإعادة م�صاهدة العمل مرارا، والبحث يف تفا�صيله ب�صورة اأكرث عمقا.
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�صاد�ًصا: ا�صتخدام كوميديا ال�صخ�صية كاأداة تعريف بها

يعد احلديث عن املوؤلف واملخرج الكبري راأفت امليهي كاأحد اأهم �صناع الكوميديا يف تاريخ ال�صينما امل�صرية، اأمرا من 

امل�صلمات. لكن املق�صود يف تلك النقطة هو ا�صتخدامه لكوميديا ال�صخ�صيات داخل اأكرث اأعماله جدية ور�صانة من اأجل 

مزيد من القرتاب منها، فمثل اإبراهيم )فريد �صوقي( يف »عيون ل تنام« عندما يذهب بحًثا عن العلج كي ي�صتطيع 

الإجناب، ي�صاأله الطبيب: »مراتك بت�صتكي من حاجة؟«، فيجيبه اإبراهيم بتلقائية �صديدة: »كانت بت�صتكي من الواد 

الب�صيط  باجلانب  التعريف  قدر  الإ�صحاك  يكن  مل  هنا  الغر�س  فاإن  الإيفيه،  ظل  خفة  وبرغم  وم�صيته«.  اإ�صماعيل 

ا من منطلق اإميانه  والتلقائي يف �صخ�صية اإبراهيم، الذي ل ميلكه جنون امللكية من منطقة اجل�صع وحدها، ولكن اأي�صً

باأنه �صاحب حق اأ�صيل. 

ا الر�صم الكاريكاتوري ل�صخ�صية اإ�صماعيل )ح�صن م�صطفى( يف »�صىء يف �صدري«، فاإ�صماعيل لي�س �صوى  ونرى اأي�صً

قروي ب�صيط اعتاد ا�صتخدام احليلة لك�صب الرزق وبالطبع ميكن القول باأن احليلة جمدية يف حميطه، لكن عندما 

ات�صعت علقاته لت�صمل اأمناًطا اأخرى من ال�صخ�صيات مل يقابل مثلها يف حياته من ذوي املكانة الجتماعية املرموقة، 

حتولت احليلة اإىل عر�س مبتذل جعل منه يف اأعينهم مهرًجا، ويف اأعني امل�صاهد لي�س �صوى اأفاق م�صكني.

�صابًعا: ا�صتخدام الأحداث اجلارية خلفية للحدث الرئي�صي

على الرغم من اأن ا�صتعانة املوؤلف واملخرج راأفت امليهي بالتجريد كاأداة جتعل من العمل الذي يحمل ر�صالة اأخلقية، 

�صالح لكل زمان ومكان، فاإنه يف اأعمال اأخرى يجعل من الأحداث اجلارية خلفية اأ�صا�صية ملاأزق ال�صخ�صيات، �صواء كانت 

تلك ال�صتعانة ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، فمثل م�صهد انتحار املوؤلف علي )اأمين عفيفي( يف بداية اأحداث »قليل من 

احلب كثري من العنف« كان على خلفية عدة ن�صرات اأخبار يظهر منها ب�صكل وا�صح اأنباء اتفاقية اأو�صلو، ف�صًل عن اأن 

ما حرك املوؤلف على كتابة »قليل من احلب كثري من العنف« ب�صكل فانتازي هو امل�صتجدات الكارثية التي كانت ذروتها 

اآنذاك دخول القوات العراقية اإىل اأرا�صي الكويت.
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ثامًنا: ا�صتخدام الفنتازيا

احتلت الفانتازيا املرحلة الأكرب يف م�صرية الفنان القدير راأفت امليهي ال�صينمائية، ومل يكن ذلك بدافع التجريب اأو 

اأنه اللون املف�صل له، قدر كونها و�صيلة دفاعية تبقي اإبداعه بعيدا عن العني ال�صطحية للرقيب ال�صينمائي اأو املجتمعي، 

اأو ترب�س هواة ال�صهرة، اأو مطاردة اأي �صلطة يزعجها ما يثريه امليهي من ق�صايا �صيا�صية واجتماعية. و�صاعدت الفانتازيا 

ا على اقتحام التابوهات بجراأة وتطويع رموزها بغر�س اختزال احلديث عن اأفكار العمل ب�صورة مبا�صرة  امليهي اأي�صً

من خلل م�صاهد اإ�صافية اأو حوار ركيك، فمثل ارتداء اأحمد عبد الرحيم )حممود عبد العزيز( للملب�س البي�صاء 

وباروكة ذات �صعر طويل يف »�صمك لنب متر هندي« وامتطائه احلمار وهو يحاول توعية النا�س، ويح�صد الأتباع خلفه 

يف م�صهد ي�صبه يف ت�صكيله اأيقونات ال�صيد امل�صيح كان رمًزا ملحاولته ن�صر ر�صالة �صلمية ذات طابع اإ�صلحي.

لقطة من فيلم »�صمك لنب متر هندي«
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املنـا�صــل

»العمل الفني لبد اأن يكون ثوريا..

لي�س مبعنى اخلطابة واإمنا حتريك املجتمع« 

                            

                                                                                                راأفت امليهي

الكامريات، فقد كان يتحرك على الأر�س دائًما  الورق، وخلف  بالن�صال على  امليهي  راأفت  الكبري  مل يكتف املخرج 

ويبادر بتكوين جماعات لل�صينما، وطرح اأفكار وروؤى جديدة، ويدافع عنها ويعمل على تفعيلها، حيث كان يتطلع دائًما 

نحو وجود مناخ عام ي�صاعد الفن، وخا�صة ال�صينما على اأداء دورها يف التعاطي مع ق�صايا املجتمع.

يروي الناقد واملوؤرخ ال�صينمائي الكبري الأ�صتاذ علي اأبو �صادي، قائًل: »�صارك راأفت امليهي يف تاأ�صي�س واحدة من 

وبارزًا  اأ�صا�صيا  دورا  امليهي  ولعب  اجلديدة(،  ال�صينما  )جماعة  وهي  ال�صتينيات  نهاية  يف  ال�صينمائية  التجمعات  اأهم 

فيها. وجاءت اجلماعة كنتيجة حتمية للبيان الذي اأ�صدره �صباب ال�صينمائيني الذين حتطمت اأحلمهم على �صخرة 

امل�صرية  لل�صينما  املرتدي  الو�صع  البيان �صرخة احتجاج غا�صبة على  اأطلق  1967، حيث  يونيو  املروعة يف  الهزمية 

التغيري،  الواقع وترف�س  التي تكر�س  ال�صائدة،  ال�صينما القدمية  اإىل �صينما خمتلفة عن تلك  من جيل جديد يتطلع 

وت�صاهم يف تزييف وعي املتلقي وت�صغله عن ق�صاياه الأ�صا�صية مبعاجلاتها الرثة لتلك الق�صايا، وا�صتغراقها يف تقدمي 

امليلودرامات الهزيلة والكوميديات الرخي�صة.. وكان هدف الغا�صبني من خلل تلك املراجعة لواقع ال�صينما يف نهاية 

ال�صتينيات ال�صعي لتقدمي �صينما جديدة تعرب عن الواقع امل�صري املعا�صر ب�صجاعة و�صدق، تعك�س اآلم واآمال وهموم 

واأ�صواق الإن�صان امل�صري، وتنمي وعي امل�صاهد وترقي وجدانه«. 
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وبالفعل ا�صتطاع امليهي من خلل ن�صاطه الدءوب يف اأقل من 10 �صنوات – وهو عمر قيا�صي لروؤية ثمار اأي م�صروع 

التهامي و�صمري فريد..  اأحمد متويل، وحممد را�صي، وفوؤاد  الوقت- بال�صرتاك مع رفاقه الأ�صاتذة:  فكري يف ذلك 

الرتقاء  مهمة  حمل  مغايًرا  فًنا  وقدم  ونقدية،  وفكرية  ثقافية  �صحوة  قاد  جديد  �صينمائي  تيار  تاأ�صي�س  وغريهم 

بال�صينما امل�صرية، وبالذائقة العامة للم�صاهد امل�صري.

املغلوطة،  الأو�صاع  من  �صخريته  امليهي ثمن  راأفت  فيدفع اجلريء  الثمانينات  بداية  الإخراج يف  وجاءت مرحلة 

واقتحامه للق�صايا امل�صكوت عنها، فل يكاد يبداأ عر�س فيلمه حتى تنهال عليه املحا�صر والق�صايا واملطاردات، فيذهب 

اإىل حمكمة اجلنح ب�صبب فيلمه الثاين »الأفوكاتو«، وتطارده ق�صية اآداب ب�صبب جراأة فيلمه »للحب ق�صة اأخرية«، 

وحُتذف م�صاهد موؤثرة يف م�صار الأحداث نزول على رغبة �صلطة املنع وامل�صادرة. وبرغم ذلك يظل امليهي عمًل تلو 

الآخر يطرح الق�صايا ويعاجلها من وجهة نظر عميقة، وي�صتطيع التحايل واإنقاذ اأفلمه من مق�س الرقيب، ومن حمركي 

الدعاوى الق�صائية وحما�صر ال�صرطة، با�صتخدام مفردات الفنتازيا.

ثم ت�صهد نهاية الت�صعينات ت�صلل نوعية جديدة من املنتجني واملوزعني الذين اقتحموا املجال ال�صينمائي بل اأي 

يف  امليهي  كان  الذي  اجلديدة  الواقعية  لتيار  الكبري  امل�صروع  على  الت�صييق  ذلك  عن  ونتج  املادي،  املك�صب  �صوى  هدف 

مقدمة فر�صانه، حيث مت اإنتاج ع�صرات الأفلم التي كر�صت عملية التجريف الفكري التي ظل امليهي ورفاقه يحاربونها 

على مدى اأكرث من ربع قرن. وبالطبع ت�صبب النمط الإنتاجي لهوؤلء التجار اجلدد يف �صناعة اأفلم جتارية رديئة 

تفتقر اإىل القيمة الفنية، وتف�صد الذائقة العامة للجمهور. فكان ما ُعرف بالع�صرية احلزينة التي جعلت من الفرتة 

بني 1998 - 2008 �صنوات عجاف يف تاريخ ال�صينما امل�صرية، �صادت فيها الأعمال املبتذلة، وانطلقت منها م�صطلحات ما 

اأنزل اهلل بها من �صلطان مثل »ال�صينما النظيفة«.. وغريها، مما اأدى اإىل تراجع اإنتاج جيل املخرج راأفت امليهي اأمام ذلك 

الهجوم الهادر، بل واجليل الذي مثل امتداًدا مهما لهم، مثل: اأ�صامة فوزي، وعاطف حتاتة واآخرين. 
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ثم ياأتي ف�صل جديد من اأ�صواأ ف�صول اأزمة ال�صينما امل�صرية يف بداية الألفية با�صرتاك عدد من ال�صركات العربية 

يف تلك احلالة، والتكتل يف كيانات وحتالفات واحدة، ركزت ن�صاط الإنتاج والتوزيع يف اأيدي كيانات احتكارية قليلة 

لتغرق دور العر�س باأفلم من اإنتاجها. لكن امليهي مل ير�صخ لتلك احلالة، بل ا�صتمر ينا�صل �صدها ويف�صح ممار�صاتها، 

ويغامر باأمواله يف الوقت الذي ف�صل الكثريون البتعاد، وينتج فيلم »�صرم برم« الذي مل ي�صتطع احل�صول على فر�صة 

عادلة مع بقية اأفلم مو�صمه ال�صينمائي يف دور العر�س، وي�صطر لعر�صه يف القنوات الف�صائية بدل من مكانه الطبيعي 

يف دور العر�س.

و�صهدت ال�صنوات الع�صر التي �صبقت ثورة يناير مواجهات كثرية بني املخرج راأفت امليهي ووزير الثقافة الأ�صبق د. 

فاروق ح�صني، ومل مينع النفوذ القوي للوزير الأ�صبق راأفت امليهي من انتقاده، ومطالبته مبنح �صندوق التنمية الثقافية 

�صلفيات لإنتاج الأفلم بن�صبة فائدة، ولكن الوزير رف�س لأن اللئحة اخلا�صة بال�صندوق ل يوجد بها بند �صلفيات. 

وبرغم رف�س د. فاروق ح�صني تعديل اللئحة، وهو ما نتج عنه ت�صاعد اخللف بينهما، ظل املخرج راأفت امليهي خ�صما 

�صريفا مل يغفل يوما القامة الفنية لفاروق ح�صني وهو يهاجمه، بل كان دائًما يقر اأن د. فاروق ح�صني »فنان رقيق، 

ومثقف حقيقي، لكنه يعترب ال�صينما فنا �صعبيا منحطا«. كما كان ينادي امليهي، وما زال، باأهمية ا�صتقلل جهاز الرقابة 

عن وزارة الثقافة.

امليهي حتريك دعوى ق�صائية �صد احلكومة الإ�صرائيلية للح�صول على تعوي�س  راأفت  2004 قرر املخرج  يف عام 

ب�صبب �صرقة اأفلمه على مدار ربع قرن، من خلل عر�صها يف قنوات التليفزيون واأ�صواق الفيديو الإ�صرائيلية يف نف�س 

وقت عر�صها يف القاهرة. ويذكر اأن امليهي كان دائًما ما يتلقى خلل تلك الفرتة عرو�صا مبهرة من اأجل عر�س اأفلمه يف 

اإ�صرائيل ب�صكل ر�صمي، لكنه رف�س الأمر، حيث راأى يف ذلك نوعا من التطبيع. كما رف�س امليهي اأي ت�صوية لل�صلح موؤكدا 

اإ�صراره على املقاطعة م�صرحا بالتزامه موقف املثقفني امل�صريني بعدم التعامل مع الكيان ال�صهيوين. وحتولت الدعوى 

الق�صائية التي حررها امليهي دفاعا عن اأفلمه اإىل حملة كاملة �صد حماولة اإ�صرائيل تهويد الفن امل�صري.
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م�صاهد  بحذف  املطالبة  اأو  امليهي،  راأفت  اأفلم  �صد  الق�صائية  الدعاوى  حتريك  عند  الإبداع  اأعداء  يتوقف  مل   

منها فقط؛ حيث متت م�صادرة روايته »�صحر الع�صق«، وتعرث م�صروع اإنتاجها �صينمائيا. فما كان من املخرج راأفت امليهي 

اإل جتاهل النتقادات الرجعية التى دافعت عن م�صادرتها، وال�صخرية منها قائًل: »اأي رقابة تقومون بها يف ع�صر 

الإنرتنت!«.

الذي  جلل  �صتوديو  واإيجار  تطوير  بديون  اخلا�صة  الق�صائية  الدوامة  من  امليهي  راأفت  الكبري  املخرج  عانى  كما 

حوله من اأطلل اإىل اأكادميية فنية متكاملة، لكنه ظل يف تلك الق�صية كغريها �صامدا متم�صكا بحلمه وم�صروعه الفني، 

الذي جتدد �صبابه و�صط تلميذه يف »اأكادميية امليهي«.

وتاأتي رياح التغيري يف يناير 2011 فيكون امليهي يف مقدمة موؤيديها، والداعمني لها، ومل تتوقف ت�صريحاته عن 

اإعلن مواقفه من كل جديد يف م�صارها، وينادي يف �صباب ال�صينمائيني باأهمية توثيق اأحداثها بال�صورة. وعندما �صعد 

كان يف مقدمة  وكما  امل�صرية،  الثقافة  ال�صيطرة على  مهاجمة حماولتهم  يتوقف عن  اإىل احلكم مل  الإخوان  نظام 

الفنانني الذين اأعلنوا ت�صامنهم الكامل مع ثورة يناير فقد اأيد ثورة اجلماهري �صد الإخوان يف يونيو، حتى لفظتهم 

م�صر لتبداأ عهدا جديدا. 
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الأكــادمييــة

اأكادميية  اأ�صاتذة  با�صتثناء  امل�صريني وخا�صة املخرجني منهم -  ال�صينمائيني  التعليمي لأغلب  الدور  رمبا اقت�صر 

الفنون بالطبع- على منح فر�صة العمل والتعلم اإىل �صباب ال�صينمائيني داخل اأعمالهم، لكن اإىل جانب تخرج العديد من 

الفنانني وال�صينمائيني من مدر�صة اأفلم راأفت امليهي، مثل: هادي الباجوري، وعلي اإدري�س، واأحمد غامن وغريهم.. فقد 

كان اإن�صاء املخرج الكبري راأفت امليهي ل�صرح »اأكادميية وعلوم وتكنولوجيا ال�صينما« اأحدث حلقات امل�صروع ال�صينمائي 

الكبري الذي بداأه املخرج القدير راأفت امليهي منذ مدة تقرب من الن�صف قرن. 

وجاء اإن�صاء »الأكادميية« تلبية لرغبة املئات من �صباب ال�صينمائيني يف التعلم على يديه. وبرغم امل�صاكل والق�صايا 

الكثرية التي اأثريت �صد م�صروع �صراء املخرج راأفت امليهي حق النتفاع ب�صتوديو جلل ملدة 20 عاما، فاإنه حتمل تلك 

املتطورة.  التعليمية  اخلدمة  تلك  بتقدمي  اخلا�صة  والقانونية  البريوقراطية  التعقيدات  حتمل  كما  وحده،  املعاناة 

وعندما قرر وزير التعليم العايل الأ�صبق د. مفيد �صهاب اإرجاء العرتاف بالأكادميية من قبل املجل�س الأعلى للجامعات 

فنون  »مركز  عليه  اأطلق  منف�صل  مركز  باإن�صاء  امليهي  راأفت  الأ�صتاذ  قام  اخلا�صة،  اجلامعات  قانون  تعديل  حني  اإىل 

وتكنولوجيا ال�صينما« قدم من خلله فر�صة الدرا�صة احلرة، دون ا�صرتاط اأي م�صتوى من الدرجات العلمية الر�صمية، 

اإجادة اللغة الجنليزية، وا�صتخدام الإنرتنت. وتتم الدرا�صة يف املركز على فرتة عامني، تنق�صم اإىل  لكنه ا�صرتط 

ف�صول درا�صية مدة كل منها 3 اأ�صهر، وي�صتطيع الدار�س التوقف يف اأي وقت يراه منا�صبا.

اأنه مل يدر ربحا ماديا ملمو�صا ب�صبب كرثة  13 مليون جنيه، وبرغم  امل�صروع حتى الآن ما يزيد على  وقد تكلف 

الفوائد البنكية لقرو�س اإن�صائه، وت�صامح الأ�صتاذ الكبري يف كثري من احلالت مع طلبه املتميزين والت�صهيلت التي 

مينحها لهم، لكن امل�صروع يظل م�صتمًرا، ويخرج اإىل �صوق العمل ال�صينمائي كوادر فنية تفخر باأنها تعلمت ال�صينما على 

يد ال�صتاذ راأفت امليهي. ومل ُتغيب ظروف اإقامة ال�صتاذ بامل�صت�صفى )�صفاه اهلل واأمد يف عمره واإبداعه( عن متابعة 

باأول  اأول  اأعمالهم اجلديدة  الدار�صني؛ حيث يحر�س على م�صاهدة  »الأكادميية«، وم�صاريع  العمل والدرا�صة يف  �صري 

ويبدي ملحظاته عليها. ويكتمل مب�صروع »الأكادميية« �صل�صلة امل�صروعات ال�صينمائية والثقافة التي و�صعها املخرج 

الكبري راأفت امليهي على عاتقه، ل يعتمد فيها على اأحد �صوى اإرادته وع�صقه لفن ال�صينما.
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ظل ا�صتوديو جلل عبارة عن اأطلل قبل اأن يقوم الأ�صتاذ راأفت امليهي بتجديده
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�صتوديو جلل بعد التجديدات ال�صاملة التي قام بها ال�صتاذ راأفت امليهي
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نهاية مفتوحة

ي�صتحق املخرج الكبري راأفت امليهي تكرميات بعدد من �صاهدوا وتفاعلوا مع اأفلمه، وبعدد من ع�صقوا 

فن ال�صينما على يديه. وبعدد هموم الوطن وق�صاياه التي و�صعها على عاتقه متحمل تكاليف �صناعة 

اأفلمها، وملطاردات ق�صائية و�صخ�صية من اآن لآخر. وما كان لهذا الكتاب اأن يكون جامًعا يف ظل التقيد 

بعدد معني من ال�صفحات تفر�صه ظروف الطبع احلالية اخلا�صة باملهرجان القومي لل�صينما، الذي يتحمل 

ن�صيبه من الظرف العام احلايل الذي تعي�صه م�صر. لكن يكفي هذا العمل املتوا�صع �صرف الن�صمام اإىل 

ما مُيكن كتابته من ع�صرات الكتب والدرا�صات عن �صينما املخرج القدير راأفت امليهي، جنًبا اإىل جنب مع 

مئات املقالت التي �صعت اإىل نقد وحتليل اأعماله على مدار ما يقرب من ن�صف قرن. 

ويظل عامل امليهي الإبداعي مفتوحا للمزيد واملزيد من حماولت البحث والتنقيب فيه. اإن الآلف 

من ال�صفحات ل تكفي تكرمي الأ�صتاذ راأفت امليهي الذي اأهدى حياته كلها اإىل فن ال�صينما و�صناعتها 

موؤلًفا وخمرًجا ومنتًجا ومعلًما ومنا�صًل..

حممد عاطف

القاهرة- نوفمرب 2014
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فيلموجرافيا

التاأليف:

• جفت الأمطار،  ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج  1967	

• غروب و�صروق، �صيناريو وحوار )عن ق�صة جمال حماد(. انتاج  1970	

• �صيء فى �صدري، �صيناريو وحوار )عن ق�صة اإح�صان عبد القدو�س(. انتاج 1971	

• �صور ممنوعة، ق�صة و�صيناريو وحوار، انتاج 1972	

• احلب الذي كان، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج  1973	

• غرباء، ق�صة )بال�صرتاك مع �صعد عرفة( و�صيناريو وحوار. انتاج 1973 	

• اأين عقلي، �صيناريو وحوار )عن ق�صة اإح�صان عبد القدو�س(. انتاج 1974	

• الر�صا�صة ل تزال يف جيبي، �صيناريو وحوار )عن ق�صة اإح�صان عبد القدو�س(. انتاج 1974	

• الهارب،  ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1974	

• على من نطلق الر�صا�س، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1975	

• عيون ل تنام، �صيناريو وحوار )عن م�صرحية يوجني اأونيل »رغبة حتت �صجرة الدردار«(. انتاج  1981	

• الأفوكاتو، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1983	

• للحب ق�صة اأخرية، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1985	

• ال�صادة الرجال، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج  1987	

• �صمك لنب متر هندى، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1988	

• �صيداتى اآن�صاتى،  ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1989	

• قليل من احلب كثري من العنف، �صيناريو وحوار )عن ق�صة فتحي غامن(. انتاج 1994	
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• ميت فل، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1996	

• تفاحة، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 1996	

• �صت ال�صتات، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج  1998	

• عل�صان ربنا يحبك، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 2000	

• �صرم برم، ق�صة و�صيناريو وحوار. انتاج 2007	

الإخراج:

1 - عيون ل تنام

متثيل: فريد �صوقي، اأحمد زكي، مديحة كامل، علي ال�صريف، نزار ال�صمرائي، نعيمة ال�صغري، �صعاد عبد اهلل،

وفيق فهمي

تاأليف: راأفت امليهي عن م�صرحية »�صجرة الدردار« للكاتب الأمريكي يوجني اأونيل

انتاج �صتوديو 13، ديكور: اأن�صي اأبو �صيف، مو�صيقى ت�صويرية: اإبراهيم حجاج، مونتاج: �صعيد ال�صيخ، مدير الت�صوير: 

م�صطفى اإمام، تاريخ الإنتاج: يونيو 1981

جائزة اأح�صن عمل اأول من جمعية الفيلم .

2 - الأفوكاتو

متثيل: عادل اإمام، ي�صرا، اإ�صعاد يون�س، ح�صني ال�صربيني، �صلح نظمي، حممد ال�صرقاوي، علي ال�صريف

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج �صتوديو 13، ديكور: نهاد بهجت، مو�صيقى ت�صويرية: هاين �صنودة، مونتاج: �صعيد ال�صيخ، مدير الت�صوير: ماهر 

را�صي، تاريخ النتاج نوفمرب 1983
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3 - للحب ق�صة اأخرية

متثيل: يحيى الفخراين، معايل زايد، حتية كاريوكا، عبد العزيز خميون، عبلة كامل، عبد احلفيظ التطاوي، 

اأحمد راتب

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج ح�صني القلى، ديكور: ماهر عبد النور، مو�صيقى ت�صويرية: حممد هلل، مونتاج: �صعيد ال�صيخ، مدير \

الت�صوير: حممود عبد ال�صميع، تاريخ الإنتاج: نوفمرب 1985

4 - ال�صادة الرجال

متثيل: حممود عبد العزيز، معايل زايد، هالة فوؤاد، خمل�س البحريي، يو�صف داوود، بدر نوفل، اإبراهيم ي�صري

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج �صتوديو 13، ديكور: ماهر عبد النور، مو�صيقى ت�صويرية: حممد هلل، مونتاج: �صعيد ال�صيخ، مدير الت�صوير: 

�صمري فرج، تاريخ الإنتاج: نوفمرب 1986

5 - �صمك لنب متر هندي

متثيل: حممود عبد العزيز، معايل زايد، يو�صف داوود، عائ�صة الكيلين، حممد الدرديري خمل�س البحريي،

اأ�صرف عبد الباقي

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج �صتوديو 13، ديكور: �صلح مرعي- ر�صدي حامد، مو�صيقى ت�صويرية: حممد هلل، مونتاج: �صعيد ال�صيخ، 

مدير الت�صوير: حم�صن ن�صر، م�صاعدة يف الأخراج: ر�صوان الكا�صف – هاين الباجوري، تاريخ الإنتاج: اأكتوبر 1988
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6 - �صيداتي اآن�صاتي

متثيل: حممود عبد العزيز، معايل زايد، عبلة كامل، عائ�صة الكيلين، يو�صف داوود، اأ�صرف عبد الباقي، 

عثمان عبد املنعم

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج الدقي فيديو فيلم- مو�صيقى ت�صويرية: حممد هلل، مونتاج: �صعيد ال�صيخ، مدير الت�صوير: حم�صن ن�صر، 

مدير النتاج: عمرو عبد احلليلم ن�صر، م�صاعد خمرج: اأحمد فتحي غامن، م�صاعد خمرج حتت التمرين: خالد 

ال�صاوي، تاريخ الإنتاج: اأغ�صط�س 1989

7 - قليل من احلب كثري من العنف

متثيل: ه�صام عبد احلميد، جناح املوجي، ليلى علوي، ه�صام �صليم، يون�س �صلبي، حممود حميدة، اأ�صرف عبد الباقي، 

ح�صن كامي، خمل�س البحريي، حممد الدرديري، 

تاأليف: راأفت امليهي عن ق�صة الكاتب الكبري فتحي غامن

انتاج �صتوديو 13- ديكور: �صلح مرعي، مو�صيقى ت�صويرية: حممد هلل، اأغاين: ح�صني الإمام، مونتاج: �صعيد 

ال�صيخ، مدير الت�صوير: حم�صن ن�صر، تاريخ الإنتاج: نوفمرب 1994

8 - ميت فل

متثيل: ه�صام �صليم، �صريهان، اأ�صرف عبد الباقي، ح�صن ح�صني، بدر نوفل، خمل�س البحريي، �صعيد طرابيك 

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج �صتوديو 13- مو�صيقى ت�صويرية: ح�صني الإمام، مونتاج: اأحمد داود، مدير الت�صوير: �صمري بهزان، م�صاعد 

خمرج اأول: حممد يا�صني، تاريخ الإنتاج: نوفمرب 1995
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9 - تفاحة

متثيل: ليلى علوي، ماجد امل�صري، علي ح�صنني، علء ويل الدين، بدر نوفل، خمل�س البحريي، انت�صار 

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج �صتوديو 13- مو�صيقى ت�صويرية: يا�صر عبد الرحمن، مونتاج: اأحمد داود، مدير الت�صوير: �صمري بهزان، 

م�صاعد خمرج: علي اإدري�س، تاريخ الإنتاج: نوفمرب 1996

10 - �صت ال�صتات

متثيل: ليلى علوي، ماجد امل�صري، ماجدة اخلطيب، ح�صن ح�صني، على ح�صنني، خمل�س البحريي، انت�صار 

تاأليف: راأفت امليهي

املكارم،  اأبو  اأمين  الت�صوير:  مدير  داود،  اأحمد  مونتاج:  اخلمي�صي،  فتحي  د.  ت�صويرية:  مو�صيقى   ،13 �صتوديو  انتاج 

م�صاعد خمرج: علي اإدري�س، تاريخ الإنتاج: 1998

11 - عل�صان ربنا يحبك  

متثيل: اأحمد رزق، داليا البحريي، جيهان راتب، لوؤي عمران، حممود البزاوي، هالة توكل، تامر امليهي 

تاأليف: راأفت امليهي

انتاج �صتوديو 13، مو�صيقى ت�صويرية: تامر كروان، مونتاج: اأحمد داود، مدير الت�صوير: اأحمد عبد العزيز، تاريخ 

الإنتاج: يونيو 2000
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12 - �صرم برم

متثيل: اأحمد رزق، خالد �صالح، ر�صا مهدي، ب�صمة، اأحمد فوؤاد �صليم، حممود البزاوي، خمل�س البحريي 

تاأليف: راأفت امليهي

تاريخ  بهزان،  �صمري  الت�صوير:  مدير  داود،  اأحمد  مونتاج:  اهلل،  عبد  حممد  ت�صويرية:  مو�صيقى   ،13 �صتوديو  انتاج 

الإنتاج: 2007

الإنتـاج 
• املتوح�صة 1970	

• عيون ل تنام 1981	

• الأفوكاتو 1983	

• البداية )منتج منفذ( 1986	

• ال�صادة الرجال 1986	

• �صمك لنب متر هندي 1988	

• �صيداتي اآن�صاتي 1989	

• قليل من احلب كثري من العنف 1994	

• ميت فل 1995	

• تفاحة 1996	

• يا دنيا يا غرامي 1996	

• �صت ال�صتات 1998	

• عل�صان ربنا يحبك 2000	

• �صرم برم 2007	
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اجلوائز

• »عيون ل تنام« ح�صل على جائزة اح�صن عمل اأول من جمعية الفيلم	

• »الأفوكاتو« ح�صل على جائزة خا�صة من جلنة حتكيم مهرجان »فـيفيه« ب�صوي�صرا	

• 1994 - جائزة 	 الدوىل عام  القاهرة  اأح�صن ممثلة من مهرجان  العنف« ح�صل جائزة  »قليل من احلب كثري من 

اأح�صن ممثلة من املهرجان القومى عام 1995 - جائزة اأح�صن �صيناريو من املهرجان القومى عام 1995 - جائزة 

الإنتاج الكربى فى املهرجان القومى لعام 1995

• »تفاحة« ح�صل على جائزة الهرم الذهبى من مهرجان القاهرة لعام 1996	

• »اأين عقلي« ح�صل على اجلائزة الثانية للدولة فى ال�صيناريو	

• »احلب الذى كان« ح�صل على جائزة الدولة الأوىل فى احلوار	

• »غرباء« ح�صل على جائزة الدولة الأوىل عن الق�صة ال�صينمائية	

• »غروب و �صروق« ح�صل على اجلائزة الثانية للدولة فى ال�صيناريو وجائزة اأح�صن �صيناريو من جمعية الفيلم	

• »على من نطلق الر�صا�س« ح�صل على جائزة اأح�صن فيلم من جمعية نقاد ال�صينما امل�صريني، وجائزة الإخراج من 	

املهرجان القومى لل�صينما لعام 1975، واختري لتمثيل م�صر يف م�صابقة الأو�صكار عام 1976
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ملحــق ال�صــور

حيثيات احلكم الأول يف ق�صية

 فيلم »الأفوكاتو«

 كما ن�صرتها ال�صحافة �صنة 1984
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 من كوالي�س فيلم »الأفوكاتو«

و�صط اأ�صرة فيلم »ال�صادة الرجال«
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ماجدة اخلطيب وليلي علوي يف لقطة من فيلم »�صت ال�صتات«

كوالي�س فيلم »تفاحة«
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فر�صان الواقعية اجلديدة يف الثمانينات
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املخرج راأفت امليهي مع اأ�صدقاء العمر عاطف الطيب ومعايل زايد
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                             ال�صتاذ خلف الكامريا
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لقطة من فيلم »�صمك لنب متر هندي«
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اأفي�س فيلم »�صور ممنوعة«
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حممود عبد العزيز ويو�صف داوود يف لقطة من فيلم »�صيداتي اآن�صاتي«




