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اإهداء
اإىل كل من اأم�سك قلماً

 وكتب حرفا

          فجعلنا نحب ال�سينما
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»على �سبيل التقدمي«
كلما التقيته طالبته اأن يكتب مذكراته، اأن يحكى بالتف�صيل ح�صاد خربته الطويلة والفريدة، قررت ذات يوم اأن 

اأنقل املطالبة اإىل عامل الفي�صبوك، ن�صرت عبارات تليق به وبتاريخه م�صفوعة ب�صورة حديثة له. اأذهلتنى ردود 

الفعل، اأ�صدقاء و�صديقات كتبوا عن تاأثري الربامج التى كان يعدها يو�صف �صريف فى التليفزيون، �صديقة قالت 

اإنها كانت ت�صبط مواعيدها على مواعيد براجمه، كثريون �صاركونى الراأى فى اأن يكتب عا�صق ال�صينما عن جتربته، 

اأبناء جيله هو اأحمد �صوقى عر�س اأن ي�صجل متطوعا ما ميليه الأ�صتاذ يو�صف. كانت هناك  اأبرز  ناقد �صاب من 

حتية من م�صور �صينمائى كبري هو �صعيد �صيمى جلهد يو�صف الذى عا�صره منذ �صنوات طويلة. بدا الأمر وكاأن هناك 

حفل تكرمي تاأخر طويال لأحد اأهم الأ�صماء فى جمال الثقافة ال�صينمائية امل�صرية. تكرمي م�صتحق ومن اأجيال 

كثرية بع�صهم مل يعا�صر ل برنامج »نادى ال�صينما« ، ول برنامج »اأو�صكار«، ومع ذلك ي�صاألوننى عن و�صيلة للح�صول 

على هذه احللقات، بل اإن بع�صهم فعال ذهب اإىل التليفزيون باحثا عنها دون جدوى.

ل يحتاج تكرمي يو�صف �صريف اإىل حيثيات، بل رمبا ما ي�صتحق املناق�صة هو اأ�صباب تاأخر هذا التكرمي . عندما 

كتبت مطالبا بتكرمي اأ�صماء مثل �صامى ال�صالمونى وها�صم النحا�س والكبري اجلليل م�صطفى دروي�س ويو�صف �صريف 

كنت اأحتدث عن الواجب ل اأكرث ول اأقل. كنت اأريد اأن اأعربرّ عن امتنانى، لأننا اإذا كنا قد عرفنا �صحر الأفالم، 

واأهمية الكتابة عنها، فبف�صل هوؤلء وغريهم من الكبار.

اآمنت دوما باأننا ُنح�صن اإىل اأنف�صنا ولي�س اإىل الأ�صاتذة اإذا قمنا بتكرميهم. اآمنت �صادقا اأن الذين منحونا اأدوات 

التذوق، وفتحوا اأمامنا اأبواب الثقافة، وعرفنا من خاللهم لذة معرفة الفن اخلال�س، اإمنا اأعطونا كنزا تت�صاءل 

اأمامه عبارات التحية، ومنا�صبات التكرمي، ودروع المتنان.

عندما اأكتب عن يو�صف �صريف اأو ها�صم النحا�س اأو �صامى ال�صالمونى اأو م�صطفى دروي�س اأو رفيق ال�صبان فاإننى 

اأكتب بال�صرورة عن نف�صى ، عن اأف�صل ما فى نف�صى، عن جيلى كله، وعن اكت�صاف العامل وال�صينما. مل ينتظر هوؤلء 

وغريهم �صيئا مقابل ع�صقهم لل�صينما، ولكننا نحن الذين �صن�صعر بالإهانة اإذا مل يكرم هوؤلء، نحن الذين �صنغ�صب، 

لأن من ي�صتحق مل ينل ما ي�صتحق، و�صط هوجة تكرميات مل ترتك مارًا اأمام دار للعر�س اإل وطرحت ا�صمه للتكرمي، 

وللح�صول على اجلوائز.

نحن اإذ نكرم هوؤلء اإمنا نكرم زمنهم واإخال�صهم وع�صقهم ومثابرتهم، نكرم ال�صينما بو�صفها املع�صوقة التى جمعت 

�صهادتهم وذكرياتهم  الفر�صة لكى نقدم ح�صاد  ننتهز  اأننا  املثقفني والنقاد واملتذوقني، والأهم من كل ذلك  كبار 

لالأجيال القادمة.
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اأننى كتبت عن  اأ�صكره ولي�س العك�س، لعلكم قد لحظتم  اأن  رمبا يكون يو�صف �صريف رزق اهلل هو الذى ي�صتحق 

اأكتب عن براجمه  واأنا  الأوىل  اأفالمى  اأكتب عن براجمه، كتبت عن  واأنا  زمنى  اأكتب عنه، كتبت عن  واأنا  نف�صى 

لزمن  مكت�صحة  نو�صتاجليا  واآخرين،  ال�صالمونى  �صامى  اأحتدث عنه  واأنا  ا�صتدعيت  اأننى  ل حظتم  لعلكم  الأوىل، 

الإكت�صاف، واأوقات ال�صبا والطفولة، وحلظات فتح الأبواب املغلقة، لكى يدخل النور .. نور ال�صينما.

ليكن هذا الكتاب حماولة متوا�صعة لتحية عا�صق، ليكن حتري�صا لكى يكتب هو مذكرات وتف�صيالت عن حياته، 

وي�صافر   ، الأفالم  ي�صاهد  وهو  م�صاعفة  عليها  ح�صل  بهجته  ع�صقه،  عن  مكافاأة  العا�صق  الآخرين،. ليريد  وعن 

روؤية  وفرحة  التحقق،  و�صعادة  اللقاء،  ون�صوة  الع�صق،  لذة  فى  مكافاأته  اأحداثها،  م�صتعيدا  ويكتب  عنها،  للبحث 

الأطياف على ال�صا�صة البي�صاء.

املكافاأة هى اأن نعرف نحن ح�صاد الرحلة، واأن ن�صمع عا�صقًا يتحدث عن مع�صوقته، واأن نتعلم معنى ال�صغف، وف�صيلة 

الوجد، واأهمية اأن تكون دوما ، وبال �صروط، ملكا ملن حتب.

واأن يزيد فى عدد ع�صاق  الكتاب جديدا،  اإليك هذا  اأن ي�صيف  اأمتناه  ما  نور، كل  وال�صينما  النور،  البدء كان  فى 

ال�صينما والأفالم واحدا اأو اثنني، واأن يفتح الباب اأمام ت�صجيل ذكريات اأخرى ، لع�صاق اآخرين.

. طوبى ملن اأخل�س لأنه اأحبرّ

حممود عبد ال�شكور                                                         

                                                                            الهرم_ اأكتوبر 2014
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»فال�ش باك« .. مفاتيح الرحلة
.. وقررت اأن تكون البداية من عنده. اكت�صفُت مبكرا اأن يو�صف �صريف رزق اهلل ميتلك كنوزا من الذكريات، م�صرية 

طويلة وعميقة وهائلة كلها تدور حول ع�صق بال �صفاف لالأفالم ولل�صينما، هذا الع�صق هو مفتاح احلكاية كلها، دافع 

هذا الن�صاط �صواء ارتبط مبنا�صب اأو مل يرتبط بها، وهو اخليط الوا�صل من الأربعينات حيث ولد، وحتى اليوم. 

كانت لدى معلومات اأ�صا�صية عنه، عبارات مغلقة تبحث عن مفاتيح، وطبعا املفاتيح عند �صاحبها، قررت اأن اأبداأ 

بهذا احلوار الطويل معه، مل تكن املهمة �صهلة باأن حتاور �صاحب م�صرية طويلة بهذا احلجم، ول اأن ت�صع يو�صف 

�صريف فى نف�س املو�صع الذى جل�س فيه ع�صرات ال�صيوف الذين ا�صت�صافهم فى براجمه من امل�صريني والأجانب. 

ولكنى، وعلى مدى عدة جل�صات، ح�صلت منه على مفاتيح اأبواب الرحلة كلها. اأخذتها، ثم تركنى بعد ذلك لأفتح 

اأن  كل باب مبفردى، من خالل كنوز مقالته وحواراته واأر�صيفه الهائل الذى �صنبحر فيه �صويا، ولكن لي�س قبل 

نقول بلغة ال�صينما »بارتيه« .. وعلى الفور بداأنا  هذا »الفال�س باك« الطويل....

•عندى ف�شول هائل اأ�شتاذ يو�شف اأن اأ�شمعك تتحدث عن نف�شك بعد اأن �شمعتك كثريا تتحدث عن الآخرين، 
اأريد اأن نتكلم من فرتة الطفولة، اأ�شرة الطفل الذى كنته، املكان والزمان والبيئة التى احت�شنت ع�شقك 

لل�شينما؟

املكان هو منطقة غمرة  الثانية،  العاملية  1942، يعنى فى قلب احلرب  العام  �صبتمرب من  •ولدت فى اخلام�س من 
والدى  خان.  مثل  واأمى  اأبى  وحيد  كنت  اأي�صا  اأنا  مثال،  خان  حممد  املخرج  الأفالم،  ع�صاق  من  كثريون  ولد  حيث 

كان يعمل مرتجما، ا�صتغل لفرتة فى الأمم املتحدة، اأمى �صيدة منزل، اأما ثقافتى الأجنبية فهى فرن�صية فى املقام 

الأول، در�صُت فى مدار�س اجليزويت، ت�صاألنى عن ال�صينما ؟ اأقول لك اإن بداية الوعى بها كفن كانت واأنا فى �صن 

الرابعة ع�صرة تقريبا، قبل هذا ال�صن كنت اأتابعها كفرجة ممتعة مثل اأى طفل �صغري، ولكن فى الرابعة ع�صرة ) 

 »radio monde « وهو وقت مبكر اأي�صا(، اأتاحت ىل الظروف قراءة جملة ت�صدر باللغة الفرن�صية حتمل ا�صم

اأو »راديو العامل«، كان يكتب فيها الناقد املعروف �صمري ن�صرى بابًا اأ�صبوعيا يقدم فيه اأبرز الأفالم املعرو�صة، من 

فى  وا�صرتكت وفزت  بل  املجلة،  اإعداد هذه  تابعت  اأننى  اأتذكر  ال�صينما،  بالقراءة عن  الواعى  بداأ الهتمام  هنا 

م�صابقة نظمتها، كان رمبا �صوؤاًل عن ا�صم خمرج الفيلم الفالنى، اأر�صلُت الإجابة، وفزت، وكانت اجلائزة رحلة اإىل 

اأحد الأ�صتديوهات، اأتذكر اأن الزيارة كانت ل�صتديو ت�صوير فيلم »اأنا حرة« من بطولة لبنى  عبد العزيز واإخراج 

�صالح اأبو �صيف.

ع�شرة؟  الرابعة  منذ  ال�شينما  عن  تقراأ  بداأت  حقيقية،  اأوىل  مفاجاأة  •هذه 
جمالت  اقتناء  فى  بداأت  عندما  ع�صرة  الثامنة  اأو  ع�صرة  ال�صابعة  فى  كنت  اأننى  علمت  لو  اأكرث  ت�صتغرب  •رمبا 
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القرن  من  ال�صتينات  وبداية  اخلم�صينات  نهاية  فى  املرحلة  تلك  من  هائل  عدد  لدىرّ  متخ�ص�صة،  �صينمائية 

الع�صرين، ا�صرتكُت مبكرا فى جمالت مثل »كرا�صات ال�صينما »  cahiers du cinema« الفرن�صية ال�صهرية، كانت 

فر�صة الإ�صرتاك متاحة من خالل كوبونات مكتب اليون�صكو بالقاهرة، من املجالت الأوىل التى اقتنيتها فى تلك 

، مازلت   »films and filming  « اأو »ال�صا�صة« ، وجملة ا�صمها   »ecran« الفرتة املبكرة جدا من عمرى جملة

حمتفظا حتى الآن باأعداد من هذه املجالت الأوىل، هذه هى النافذة الأوىل للقراءة فى ال�صينما.

الطفل  اإىل  اأعود  اأن  اأريد  القراءة،  اإىل  مبا�شرة  بنا  قفزت  لقد  امل�شاهدة،  هى  الأوىل  النافذة  اأن  •اأعتقد 
امل�شاهدة  طق�س  كان  وهل  عليها؟  ترتدد  كنت  التى  العر�س  دور  ماهى  ال�شينما،  اإىل  يذهب  كان  الذى 

مبفردك اأم مع العائلة؟

الأ�صف،  مع  اختفى  معظمها  طفولتى،  الأوىل فى  امل�صاهدة  فرتة  العر�س فى  دور  من  جدا  هناك عدد كبري  •كان 
اأتذكر مثال �صينما ا�صمها بارك فى ميدان ال�صكاكينى، �صينما اأخرى ا�صمها فيكتوريا، فى �صارع اجلي�س كانت توجد 

�صينمات مثل هوليوود و�صهري، فى منطقة ال�صاهر كانت �صينما ريالتو، بع�س دور العر�س هذه كانت تعر�س فيلمني 

حاليا(،  كوزمو�س  �صينما  )مكان  لوك�س  �صينما  هناك  كانت  الدين  عماد  �صارع  فى  الربوجرام،  نف�س  فى  ثالثة  اأو 

و�صينما كوزمو، و�صينما ا�صمها فيمينا )مكان �صينما كرمي الآن(، وكان هناك عدد كبري من دور العر�س ال�صيفية : 

اأمام �صينما ديانا كانت هناك �صينما ا�صمها �صان جيم�س، وكانت هناك �صينما رك�س، و�صينما الكور�صال )م�صرح حممد 

فريد الآن(، وم�صرح مرتوبول كان �صينما مرتوبول، و�صينما ريو ال�صيفى، و�صينما ا�صمها الكرنك، وفى م�صر اجلديدة 

كانت هناك �صينما نورماندى طبعا )ال�صتوية وال�صيفية(،  و�صينما كري�صتال ال�صيفية، وكانت فى م�صر اجلديدة 

اأول الأماكن التى �صاهدت فيها الأفالم، اأحتدث  اأوازي�س .. دور عر�س معظمها اختفى هى  �صينما معروفة ا�صمها 

نذهب  فكنا  هناك،  لأبى  وجدتى  لأمى  جدتى  لزيارة  كثريا  نذهب  كنا  كاأ�صرة  لأننا  اجلديدة  م�صر  �صينمات  عن 

اأنا مبفردى  واأذهب  الألفى،  �صارع  املطاعم فى  اأحد  اإىل  الذهاب  واأمى يف�صالن  اأبى  واأحيانا كان  لل�صينما كعائلة، 

مل�صاهدة فيلم، ثم اأعود اإليهم بعد ذلك، ولكنى كنت اذهب بدون العائلة فى اأحيان كثرية، مع بداية كل اأ�صبوع، كانت 

ت�صتهوينى ب�صكل خا�س جولة دائمة �صارة ل�صتك�صاف العرو�س القادمة، الأفالم التى �صتنزل فى الأ�صبوع القادم، 

وعندما دخلت اجلامعة، كانت هناك �صلة من الأ�صدقاء نذهب معا اإىل ال�صينما اأيام اخلمي�س واجلمعة، فى الغالب 

ل�صينمات و�صط البلد وعماد الدين بعد اجللو�س بالطبع فى الأمريكني، هذه عموما طقو�س امل�صاهدة.

؟ فيلم  اأول  مثال  تتذكر  هل  ت�شاهدها؟  كنت  التى  والأفالم  العر�س  برامج  عن  •وماذا 
الغالب،  فى  اأجنبية  اأفالما  ن�صاهد  كنا  كاأ�صرة  اإننا  تقول  اأن  ميكنك  لكن  فيلم،  اأول  اأتذكر  اأن  جدا  •�صعب 
النافذة«  و«خلف  »الدوامة«  مثل  هيت�صكوك  اأعمال  عقلى  فى  عميقا  حفرت  التى  الأوىل  الأفالم  من  اأتذكر 
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و«ام�صك حرامى« وطبعا »�صايكو«، كانت تلك الأفالم تعر�س بعد فرتة وجيزة من عر�صها العاملى، وكنا ن�صتمتع بها 

كثريا، ل اأتذكر اأننى �صاهدت مثال اأفالم طرزان، بينما كنت �صغوفا باأفالم الكاوبوى، فيلم مثل »ريو برافو« لهوارد 

هوك�س على �صبيل املثال �صاهدته ما ليقل عن ع�صر مرات ما بني �صينما ريفوىل و�صينمات اأخرى، �صاهدت فى تلك 

الفرتة املبكرة اأعمال خمرجني مثل اأنتونى مان، وممثلني فى عامل الكاوبوى مثل جون وين، وطبعا من الأفالم التى 

رويال  �صينما هامة جدًا هى  العر�س  اأ�صماء دور  اإىل قائمتك من  اأ�صيف  اأن  ن�صيت  ال�صبعة«،  »العظماء  اأعجبتنى 

�صارع عماد  26 يوليو مع  �صارع  نا�صية تقاطع  ا�صمها كليرب كانت فى  الآن(، و�صينما منقر�صة  )م�صرح اجلمهورية 

ن عندى ر�صيد �صخم  الدين، اأتذكر جيدا هذه ال�صينما لأنها كانت تتميز ب�صالمل ن�صعدها للو�صول اإليها، عموما تكورّ

من امل�صاهدة، اأ�صبوعيا لبد اأن اأ�صاهد اأكرث من فيلم، وفى اأجازة ال�صيف كانت الفر�صة اأكرب للم�صاهدة، ول تن�س 

اأن بع�س دور العر�س ال�صيفية كانت تعر�س فيلمني وثالثة فى نف�س الربنامج، فكنت اأحيانا اأ�صاهد الفيلم عر�صا 

م�صتمرا مرة ثانية بنف�س التذكرة فى نف�س الليلة، اأما برنامج العر�س فقد كان يت�صمن فى ال�صينمات الكربى مثل 

�صركة مرتو،  اإنتاج  من  روائيًا ق�صريًا  فيلمًا  يعر�صون  كانوا  واأحيانا  ال�صينمائية،  للكارتون، واجلريدة  فيلما  مرتو 

فيلما اأجنبيا بالطبع، مل يكن �صرطًا اأن نرتدى البدل، ولكن البدلة عموما كانت زى اخلروج الر�صمى، ولي�س اإىل دور 

العر�س فقط، ولذلك كان والدى يرتديها عندما نذهب كاأ�صرة للم�صاهدة معا. 

•ولكن مع هذا الإهتمام وال�شغف بال�شينما، فقد تخرجت فى كلية الإقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، ومل تفكر 
فى الإلتحاق مثال مبعهد ال�شينما الذى كان فى بدايته؟

1959، وكان من �صروطه  اأن�صىء املعهد عام  األتحق مبعهد ال�صينما ق�صم الإخراج،  اأن  •احلقيقة كان حلم حياتى 
مل   ،%82 هو  جدا  كبري  جمموع  على  وح�صلت  تورطت  اأننى  هو  حدث  ما  ولكن  ال�صخ�صية،  الإختبارات  اجتياز 

اأق�صد ذلك على الإطالق، ولكنى تفوقت فى املواد الأدبية كاللغة الفرن�صية والعربية ، فكان هذا املجموع ال�صخم 

الذى اأده�صنى وجعلنى اخلام�س على م�صتوى اجلمهورية، اأتذكر ذلك ال�صباح واأنا اأفتح اجلريدة لأجد ا�صمى بني 

الأوائل، ا�صمى الثالثى املعروف يو�صف �صريف رزق اهلل الذى ليحتمل اللْب�س اأو اخللط ، مع ورطة املجموع املرتفع 

الذى غريرّ م�صار حياتى متاما وجذريا، اأ�صبح من ال�صعب اأن اأقنع اأبى باأن األتحق مبعهد ال�صينما الذى مل يكن معروفا 

م�صري الذين �صيتخرجون فيه، بينما كانت كلية الإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية حديثة، وتقبل جمموعا عاليا، وكانت 

الدولة تلتزم بتعيني اخلريجني كما تعلم، مل اأجد مفرا فى الإبتعاد عن حلم درا�صة ال�صينما والإخراج، والتحقت 

بكلية الإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية عام 1961، ولكنى تعرثت قليال فتخرجت فيها عام 1966، مع اأننى كنت خام�س 

اجلمهورية فى الثانوية العامة )ي�صحك(.

مع  رمبا  الفيلم  جمعية  اإىل  وان�شممت  بل  املنتظمة  امل�شاهدة  تابعت  لأنك  ال�شينما  عن  تتنازل  مل  •اأنت 
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الإلتحاق بكلية الإقت�شاد، كيف �شارت الأمور بني الدرا�شة والهواية وال�شغف بالأفالم؟

بطر�س  د  مثل  الفطاحل  الأ�صاتذة  من  جمموعة  لنا  �س  يدررّ كان  ولذلك  بدايتها،  فى  كانت  الكلية  اأن  •احلقيقة 
غاإىل ود حممود خريى عي�صى ود رفعت املحجوب، تخ�ص�صت فى العلوم ال�صيا�صية فى ال�صنة الثانية، لأننى مل اأكن 

اأحب الإقت�صاد اأو الإح�صاء، وكان من زمالئى هدى عبد النا�صر وحامت �صادق، �صبقتهم ثم تعرثت فتزاملنا، وفى 

نف�س عام دخوىل الكلية، ان�صممت اإىل جمعية الفيلم عام 1961، كان ر�صم الع�صوية 50 قر�صا، ور�صم الإ�صرتاك 

25 قر�صا،  دفعتها بكل �صرور و�صعادة )ي�صحك( ، كان يراأ�س اجلمعية الأ�صتاذ اأحمد احل�صرى، و�صبقنى اإليها جيل 

ها�صم النحا�س واأحمد را�صد ويعقوب وهبى، كانوا يقدمون فيلما كل اأ�صبوع فى متحف العلوم ب�صارع الب�صتان، وكانت 

الإجتماعية،  ال�صوؤون  وزارة  من  بدعم  ت�صدر  �صهور  ثالثة  كل  ن�صرة  ي�صدرون  وكانوا  واأجنبية،  م�صرية  الأفالم 

جمعية الفيلم فتحت اأمامى اأبوابًا وا�صعة �صواء مل�صاهدة الأفالم اأو ملناق�صتها اأو للكتابة عنها، كما اأتاحت ىل معرفة 

ال�صينمائيني الكبار مثل الراحل اأحمد كامل مر�صى الذى كان مبثابة والدنا الروحى، كنا نزوره كثريا فى منزله، 

اإدارة الندوات، رمبا كان اأحمد احل�صرى فى الغالب الذى اأعطانى هذه  اأننى من خالل اجلمعية بداأت فى  اأتذكر 

الفر�صة مع اآخرين، كانت اجلمعية تدير حوارا مع خمرجني كبار مثل �صالح اأبو �صيف مثال، هكذا �صارت الأمور: 

درا�صة للعلوم ال�صيا�صية، ومتابعة لالأفالم وحوارات حولها فى دور العر�س اأو فى جمعية الفيلم.

كان  التى  املختار  الفيلم  ندوة  ورثت  ورمبا  ال�شينمائية،  الثقافة  جمال  فى  رائدة  اجلمعية  اأن  •اأعرف 
الراحل يحى حقى راعيًا لدورها ولن�شاطها ؟

 ،1957 �صينما مرتو، رمبا كان ذلك عام  لوميري فى  نادى  ا�صمه  اأحد  �صينمائى ل يذكره  ن�صاط  اأي�صا  •كان هناك 
خا�س،  اإ�صرتاك  الق�صاو�صة  اأحد  يديره  الذى  للنادى  وكان  وفرن�صية،  اإيطالية   ، اأوربية  اأفالمًا  يعر�صون  كانوا 

اأما العرو�س فكانت فى الواحدة ظهر كل يوم جمعة، عرفت بحكاية نادى لوميري هذه من خالل �صمري ن�صرى لأنه 

كان يكتب فى جملة »راديو العامل« عن اأفالم هذا النادى الأ�صبوعية، واأعتقد اأن نادى لوميري ا�صتمر ملدة �صنتني 

اأو ثالثة، يعنى مل تكن ندوة الفيلم املختار فقط، اأريد اأن اأ�صري اأي�صا باملنا�صبة اإىل جملة هامة كانت ت�صدر فى 

اخلم�صينات اأ�صدرها جاك با�صكال، ن�صف موادها باللغة العربية، والن�صف الثانى بالفرن�صية، كانت املجلة تتابع 

الأفالم املعرو�صة، وتقدم لها تقييما �صريعا، كانت فرتة ثرية جدا �صواء فى عرو�س الأفالم، اأو فى بدايات جمعيات 

ال�صينما، اأو فى املطبوعات.

والعلوم  الإقت�شاد  خريج  واأنت  التلفزيون  فى  العمل  فر�شة  لك  اأتيحت  فكيف   ،1966 العام  فى  •تخرجت 
ال�شيا�شية؟

الإ�صتعالمات،  هيئة  فى   1967 اإبريل  اأو  مار�س  فى  تعيينى  فجاء  اخلريجني،  بتعيني  ملتزمة  الدولة  •كانت 
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على  املختلفة  الكليات  خريجى  لتاأهيل  �صهور،   3 ملدة  دورة  التعيني  بعد  لنا  ينظم  القومى  الإر�صاد  معهد  كان 

العمل الإعالمى، حل�صن احلظ تفوقت من جديد لأن كثريا من املواد كنت قد در�صتها فى كلية الإقت�صاد، مل اأكن 

متحم�صا للعمل فى هيئة الإ�صتعالمات لأننى كنت اأ�صمع اأنهم يوزعون موظفيها للعمل فى مكاتب الهيئة باملحافظات، 

الإ�صتعالمات،  العمل فى  بال�صدفة كانت تريد  زميلة قابلتها  التليفزيون من خالل  اإىل  لالإنتقال  الفر�صة  جاءت 

وترتك عملها فى التليفزيون، قمنا بتبديل مواقعنا، ووافق امل�صوؤولون على  ذلك، وبذلك عينت حمررا بالأخبار 

فى التليفزيون عام 1967، كنا نقوم باإعداد الن�صرة الإخبارية فى مرحلة دقيقة وحا�صمة من تاريخ البلد، كان 

مذيعو تلك الفرتة: همت م�صطفى واأحمد �صمري و�صمرية الكيالنى و�صالح زكى، اأخبار الرئا�صة كانت تاأتينا من ق�صم 

املندوبني، وطبعا كانت تت�صدر الن�صرة، وكانت برقيات وكالت الأنباء توزع علينا ل�صياغتها ومراجعتها وكتابتها، 

وحتديد  امل�صورة،  املواد  هذه  مونتاج  وعمل  لها،  امل�صاحبة  اخلربية  املادة  لكتابة  امل�صورة  املواد  ن�صاهد  كنا  كما 

ترتيبها فى الن�صرة، كنا تقريبا نقوم بعمل املحررين ال�صحفيني، بداأت حمررا ثم اأ�صبحت �صكرتريا للتحرير ثم 

رئي�صا للتحرير، وكان من اأ�صاتذتنا فى تلك املرحلة املبكرة للعمل كال من �صالح زكى واأحمد �صعيد اأمني الذى �صارك 

فى ال�صبعينات فى اإجراء حوارات مع الريئ�س ال�صادات مع ال�صيدة همت م�صطفى.

الفيلم؟ جمعية  فى  وع�شويتك  لالأفالم  وع�شقك  ال�شينمائية  اهتماماتك  يعرفون  زمالوؤك  كان  •هل 
بالتحديد  اأمني  �صعيد  اأحمد  يكون  ورمبا  اجلديدة،  الأفالم  عر�س  عن  معهم  اأحتدث  وكنت  يعلمون،  كانوا  •طبعا 
 : لزمالئى  �صاحكا  فيقول   ، كتابا  اأقراأ  واأنا  ي�صاهدنى  كان  ال�صينمائية،  اأو  الثقافية  اهتماماتى  لحظ  الذى  هو 

» اأهو ده اللى ح يفلح فيكم«، ل اأتذكر فى تلك ال�صنوات اهتماما خا�صا للتليفزيون بتقدمي برامج متخ�ص�صة عن 

ال�صينما، قد يكون برنامج »ال�صينما واحلرب« هو اأول اهتمام خا�س تليفزيونى بال�صينما، ولكنه كان برناجما يركز 

على الأفالم احلربية، وكان ي�صتهدف رفع الروح املعنوية بعد هزمية 1967، ولذلك انتهى دور الربنامج، وا�صتنفذ 

د  اأغرا�صه بعد حرب اأكتوبر، كان الربنامج من تقدمي الراحل اأحمد �صمري، ويبدو اأن اختفاء » ال�صينما واحلرب« مهرّ

الطريق لكى يظهر برنامج »نادى ال�صينما« فى عام 1975.

ان�شمامك  اأ�شتوقفك للحديث عن حمطة  اأن  اأريد  الهامة،  ال�شينما«  اإىل حمطة »نادى  الإنتقال  •ولكن قبل 
اإىل نادى �شينما القاهرة الذى تاأ�ش�س فى عام 1969، ما الإختالف بني جتربة جمعية الفيلم ونادى �شينما 

القاهرة؟ وما هى ذكرياتك عن بدايات النادى الذى اأفرز الن�شرة ال�شهرية التى كتبت فيها جمموعة هامة 

ومميزة �شواء من املو�شوعات املرتجمة اأو املقالت النقدية اأو حتى احلوارات الطويلة مع املخرجني و�شناع 

ال�شينما ؟

وجمعية  النادى  بني  الفوارق  كانت  ورمبا  الثقافة،  وزير  عكا�صة  لرثوت  كانت  القاهرة  �صينما  نادى  •فكرة 
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اأمينا  اأ�صبحت  التى  باجلمعية  مقارنة  اأع�صائه  عدد  ل�صخامة  نظرا  الكبرية  النادى  ميزانية  فى  تتمثل  الفيلم 

ل�صندوقها بعد عامني اأو ثالثة من ا�صرتاكى بها، كما اأن نادى �صينما القاهرة كان يعر�س اأفالما من املراكز الثقافية 

الأجنبية، بل واأفالما قادمة مبا�صرة خ�صي�صا له باحلقيبة الديبلوما�صية، كان النادى حتت رعاية وزارة الثقافة 

بكل اإمكانياتها، وكان ح�صن عبد املنعم وكيل اأول وزارة الثقافة ع�صوا موؤ�ص�صا بالنادى، كل ذلك جعل النادى يعر�س 

اأفالما ممنوعة رقابيا، اأو قبل عر�صها على الرقابة، وتنفيذ املالحظات الرقابية. ذكرياتى كثرية جدا عن نادى 

�صينما القاهرة الذى اأ�صبحت �صكرتريا له بعد ا�صرتاكى بفرتة وجيزة اإثر انتخابات، والذى اأفرزت ن�صرته جياًل 

كامال من نقاد ال�صينما امل�صرية املرموقني، فى العام الأول للنادى، الذى تراأ�صه فى البداية الناقد م�صطفى دروي�س، 

كانت العرو�س تقدم فى اجلامعة الأمريكية فى قاعة اإيوارت، ثم انتقلت العرو�س اإىل دار �صينما اأوبرا، اأما الن�صرة 

فقد كانت فى البداية �صغرية احلجم تقدم بيانات وكلمات قليلة عن الفيلم املعرو�س، ثم حتولت اإىل ما يقرتب 

اأول فى قاعة  من املجلة النقدية، كل فيلم كان ي�صند لأحد النقاد مهمة تقدميه وحتليله، كان الناقد ي�صاهده 

العر�س مبركز ال�صور املرئية )مركز الثقافة ال�صينمائية(، ثم يكتب تتابع امل�صاهد بالتف�صيل، ويقوم بعد ذلك 

بتحليل الفيلم نقديا فى �صورة اأقرب اإىل الدرا�صة ال�صاملة الطويلة، وكان الباب مفتوحًا اأمام اجلميع للم�صاهمة 

مبقالتهم، مع وجود ناقد لكل فيلم ت�صند اإليه مهمة التحليل .

منح  الذى  من  الن�شرات،  لتلك  مميزة  �شمة  اأ�شبح  التحليل  ثم  امل�شاهد  بتتابع  يبداأ  الذى  ال�شكل  •هذا 
الن�شرة هذا الفورم املعروف ؟

مفتوحا  الباب  ترك  مع  فيلم،  كل  وعر�س  لتقدمي  املنا�صب  الناقد  يختار  كان  الذى  اأي�صا  وهو  احل�صرى،  •اأحمد 
اأمام اجلميع للم�صاهمة باجتهاداتهم ترجمة اأو نقدًا، وقد ن�صرت الكثري من احلوارات املرتجمة فى الن�صرة، كما 

اآخر عر�س كان فى  اأو دائمة،  اأما عن الندوات حول الفيلم، فلم تكن منتظمة  اأفالم،  قمت بعر�س وحتليل عدة 

التا�صعة م�صاء فى �صينما اأوبرا، وينتهى فى حدود احلادية ع�صرة م�صاء، وطبعا كان من ال�صعب اأن يدار نقا�س فى 

تلك الأوقات املتاأخرة ليال.

جملة  مع  بداأت  رمبا   .. طويلة  ب�شنوات  ال�شينما  نادى  ن�شرة  مرحلة  ت�شبق  ال�شينما  عن  كتاباتك  •لكن 
جمعية الفيلم التى كانت ت�شدر كل ثالثة �شهور؟

فى  طالب  واأنا  اأننى،  اأتذكر  الفرن�صية،  باللغة  الأوىل  الكتابات  وكانت  جدا،  مبكرة  �صن  وفى  ذلك،  قبل  •بل 
نا�صف مدير  براأى حممد على  اأحدها  ا�صتعنت فى  ال�صينما،  مدر�صة اجليزويت، قمت بعمل حتقيقيات فنية عن 

الرقابة على امل�صنفات الفنية فى اخلم�صينات، وذهبت ملقابلته، ون�صر هذا التحقيق فى جملة املدر�صة، واأول مقال 

نقدى كتبته كان بالفرن�صية، ون�صر فى جملة »radio monde« ، التى كان يكتب فيها �صمري ن�صرى، كان مقاإىل 
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عن فيلم م�صرى هو »الزوجة العذراء« بطولة فاتن حمامة واأحمد مظهر وعماد حمدى ومن اإخراج ال�صيد بدير، 

اأعجبنى الفيلم، واعتربته جريئا وجيدا فى زمنه، ثم كتبت فى ن�صرة جمعية الفيلم مقالت خمتلفة ،مثل مقاإىل 

اإن�صاج كتاباتى، وو�صعت من دائرة فهمى  عن فيلم »هريو�صيما حبيبتى«، ول�صك اأن عرو�س اجلمعية �صاهمت فى 

لل�صينما، الكتابة كانت فعال طبيعيا ملتابع جيد لالأفالم، يح�صر الندوات ويناق�س، ويريد اأن يعرب عن وجهة نظره 

فيما ي�صاهد ب�صكل مكتوب، ووفقا ملنهج حمدد.

تكتب  كانت  التى  الأ�شماء  هى  من  ال�شينمائى؟  النقد  فى  املبكرة  ال�شنوات  تلك  فى  تقراأ  كنت  •ملن 
باللغة العربية عن الأفالم؟

توفيق،  الدين  و�صعد  »الأهرام«،  جريدة  فى  �صفيق  �صبحى  مثال  منها  كتابتها،  تابعت  كثرية  اأ�صماء  هناك  •كانت 
كتب  الذى  اإ�صماعيل  وفايق  املتجول«،  »الناقد  هو  م�صتعار  ا�صم  حتت  مقالته  ع  يوقرّ كان  الذى  فهمى  وجمدى 

فيما بعد لل�صينما، وكان هناك عثمان العنتبلى فى ال�صتينات، ثم ظهرت كتابات �صمري فريد، وكانت هناك كتابات 

نقدية مبكرة حُل�صن �صاه، وظهر نقاد الأجيال التالية مثل اأحمد �صالح وروؤوف توفيق و�صامى ال�صالمونى وخريية 

الب�صالوى .. الخ، وطبعا حدثتك من قبل عن كتابات �صمري ن�صرى الذى عرفته �صخ�صيا فى �صن مبكرة  فى نهاية 

اخلم�صينات ، كنت وقتها رمبا فى �صن ال�صابعة ع�صرة، وكان هو اأكرب منى بع�صر �صنوات تقريبا. 

وهو  دوىل  مهرجان  لتغطية  مرة  لأول  ال�شفر  وهو  حياتك،  فى  هاما  حدثا  لأ�شجل   1969 العام  اإىل  •اأعود 
مهرجان برلني، كيف حدث ذلك؟

ال�صينما  عن  مقالتها  تن�صر  كانت  التى  غ�صبان،  مارى  الناقدة  اجلديدة  التجربة  هذه  خو�س  على  •�صجعتنى 
مارى   ،  »image« ا�صمها  الهالل  دار  عن  بالفرن�صية  ت�صدر  مطبوعة  هناك  وكانت  الهالل،  دار  مطبوعات  فى 

غ�صبان �صجعتنى على اأن اأر�صل بياناتى اإىل اإدارة مهرجان برلني، م�صحوبة مبقالت وتغطيات ن�صرتها بالفرن�صية 

فى جريدة » le journal d egypte« ، وهكذا ح�صلُت على دعوة لتغطية مهرجان برلني عام 1969، كنت �صابا 

الأفالم  عن  فقط  اأكتب  مل  الفر�صة،  انتهزت  عنها،  اأقراأ  كنت  التى  الأجواء  و�صط  فى  اأكون  باأن  مبهورا  متحم�صا 

املعرو�صة، ولكنى اأجريت حوارا مع املخرج الهندى الكبري »�صاتيا جيت راى« ، وقد ن�صر احلوار فى جملة »ال�صينما« 

التى كان يراأ�س حتريرها �صعد الدين وهبة، باملنا�صبة مل نكن نقوم باإر�صال املقالت مثال ، ولكننا كننا ننتظر العودة 

اإىل القاهرة للكتابة،  برلني هو اأول مهرجان دوىل اأقوم بح�صوره، وكانت اأي�صا اأول رحلة ىل عموما اإىل اأوربا اأو 

اإىل خارج م�صر، ثم انفتحُت على معظم املهرجانات العاملية، وقمت بتغطية مهرجانات مو�صكو وكارلوفى فارى و�صان 

�صبا�صتيان وفالن�صيا وفيني�صيا ،بل اإننى قمت بح�صور مهرجان تولوز ملمثلى الألعاب اخلطرة )الدوبلريات(، اأظن اأن 

هذا املهرجان الأخري اأقيم لدورة واحدة، وطبعا ح�صرت كل دورات مهرجان العامل العربى  فى باري�س، الذى اأ�ص�صته 
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واأدارته د. ماجدة وا�صف حتى عام 2006، وكان مهرجانًا ناجحًا للغاية، تعر�س فيه اأف�صل الأفالم العربية، ويتيح 

فر�صة رائعة للتقاء الفنانني العرب، ومع الأ�صف توقف املهرجان، وا�صرتكت فى جلان حتكيم بع�س املهرجانات 

مثل مهرجان ميالنو لالأفالم الإفريقية ) فاز فيه فيلم الإرهاب والكباب باجلائزة الثانية(، وا�صرتكت فى جلنة 

حتكيم مهرجان روتردام للفيلم العربى، واآخر جلنة حتكيم �صاركُت فيها هى مهرجان مونبيلييه الذى فاز فيه فيلم 

»ال�صتا اللى فات« ب�صهادة تقدير.

•وهل كانت حوارات املهرجانات مع ال�شخ�شيات ال�شينمائية ، والتى ا�شتهرت بها �شحفيا وتليفزيونيا،  
اأمرا �شهال ؟

الفرن�صية  الأفالم  لرتويج  موؤ�ص�صة  هناك  اأن  عرفت  كما  احلديث،  فى  الإطالق  على  راى  �صاتياجيت  ميانع  •مل 
اإىل خارج فرن�صا والعامل، واأنها ت�صتطيع اأن تاأخذ مواعيد لل�صحفيني ليقوموا باإجراء حوارات مع كبار املخرجني، 

وعلى الفور طلبت مقابلة مع خمرج اأحب اأفالمه هو جان بيري ميلفيل، واأجريت حوارا معه ن�صر فى جملة »ال�صينما« 

التى كان يراأ�س حتريرها �صعد الدين وهبة كما ذكرت من قبل، وباملنا�صبة فقد كنت ع�صوا فى هيئة حترير هذه 

املجلة ال�صهرية، وقمت برتجمة �صيناريو فيلم »رجل وامراأة« الذى ن�صر كامال على �صفحاتها، املهم اأن جتربة مهرجان 

اإدارات  اإىل  املن�صورة  وحواراتى  مو�صوعاتى  من  ومناذج  بياناتى  اأر�صل  كيف  عرفت  الطريق،  اأمامى  فتحت  برلني 

بالتبادل  مع مهرجان  الذى كان يقام كل عامني  اإىل مهرجان كارلوفى فارى  �صافرت بعدها  الدولية،  املهرجانات 

�صاعدتنى كثريا   ، اإىل مهرجان برلني، وح�صرت مهرجانات كثرية  اأو ثالثة فيما بعد  مو�صكو، كما ذهبت دورتني 

اإجادتى للفرن�صية والإجنليزية، ومتابعتى لل�صينما العاملية، اأتذكر اأننى ذهبت فى ال�صبعينات اإىل مهرجان �صان 

�صبا�صتيان فى اأ�صبانيا، وهناك اأجريت حوارا مع املخرج هواراد هوك�س الذى كنت مفتونا باأفالمه التى �صاهدتها فى 

القاهرة ، ولكن تركيزى الأكرب كان بالطبع على مهرجان كان الذى ح�صرت كل دوراته منذ عام 1972 ، با�صتثناء 

دورة 1975 التى مل اأح�صرها ل�صبب ل اذكره.

•تغطيتك املميزة ملهرجان كان فى ال�شبعينات على �شفحات جملة »�شباح اخلري« ممتعة وتثري الإعجاب 
.. كيف و�شلت اإىل كان؟

اأح�صرها  دورة  اأول   1972 دورة  وكانت  كان،  مهرجان  تغطية  اإىل  �صبقنا  الذى  فريد  �صمري  �صجعنى  املرة  •هذه 
نقيم  �صافرنا معا بعد ذلك، وكنا  ما  اإىل كان، وكثريا  لكى يذهب  ال�صبان بدورى  رفيق  الذى �صجعت  واأنا  فى كان، 

فى نف�س الفندق وفى حجرة م�صرتكة توفريًا للنفقات، واأنا الذى �صجعت مارى غ�صبان اأن تذهب اإىل كان، فقد كانت 

تركز اأكرث على عالقاتها مع برلني وكارلوفى فارى، ثم تواإىل الزحف امل�صرى على كان فى مرحلة تالية مع �صامى 

اأو فى  ال�صالمونى واأحمد �صالح وروؤوف توفيق .. مهرجان كان منحنى فر�صة وا�صعة �صواء فى م�صاهدة الأفالم، 
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مقابلة كبار النجوم واملخرجني، اأتذكر مثال مقابلة اأجريتها مع املخرج الإيطاإىل فران�صي�صكو روزى، ثم بداأت فى 

تغطية كان للتليفزيون اأي�صا عندما طلبوا منى ذلك، رمبا فى عام 1974. هناك مكتب يتبع املهرجان تتوافر فيه 

�صرائط مقتطفات من الأفالم املعرو�صة، توزع على املرا�صلني لينقلونها، كما كان املكتب يقدم قوائم باأ�صماء النجوم 

واملخرجني، املتاح اإجراء حوارات معهم، يعنى قائمة بها مثال الفيلم الفالنى الذى ح�صر معه البطل واملخرج، متاح 

احلوار معهم من ال�صاعة احلادية ع�صرة وحتى الثانية ع�صرة، تعرفت على م�صوؤول هذا املكتب ال�صحفى، و�صجلت 

ا�صمى كمرا�صل يريد اإجراء حوارات فى كان، وكنا نتبادل كمرا�صلني احلوار مع النجوم املتاح اأن نلتقيهم، على اأن 

يخ�ص�س لكل واحد ما ليزيد عن ع�صر دقائق فقط، ولو زاد الوقت يتدخل م�صوؤول املكتب ال�صحفى لإنهاء احلوار، 

حتى تتاح الفر�صة للجميع.

؟ �شغف  فى  ننتظرها  كنا  التى  كان  ر�شالة  انتظام  مع  فنيا  طاقما  معك  التليفزيون  اأر�شل  •هل 
اأخرى  بعثة  هناك  كانت  ال�صنوات  اإحدى  وفى  وم�صور،  خمرج  من  مكونا  طاقما  معى  مرتني  التليفزيون  •اأر�صل 
واملخرج  ال�صماع  �صلمى  معه  وكانت  كان يح�صر ك�صحفى،  الربنامج  �صالح معد  اأحمد   ، »زووم«  للتليفزيون لربنامج 

جهد  وتوفري  الفنى،  للطاقم  ال�صفر  تكاليف  يتوفري  امل�صوؤولني  اأقنعًت  التالية،  ال�صنوات  فى  ولكن  اجلندى،  على 

التليفزيون،  من  �صلفة  على  اأح�صل  كنت   ، للت�صوير  فرن�صى  فريق  مع  بالإتفاق  اأقوم  اأن  على  وخالفه،  التاأ�صريات 

واأقوم با�صتئجار فريق فرن�صى، ثم اأعود بالفواتري، واأقوم بت�صوية احل�صابات على الطريقة احلكومية املعروفة، 

وكان ذلك يوفر كثريا فى امليزانية، وكنت قد عرفت اأحد م�صوؤوىل تلك ال�صركات التى توفر الطواقم الفنية، يعنى 

ت�صتطيع القول اأننى كنت اأقوم بدور املذيع واملعد والإدارى واملنتج املنفذ فى نف�س الوقت !

الر�شائل  نقل  و�شائل  اأن  لبد   .. العمل  وع�شق  الأفالم  ع�شق  اإل  يف�شره  �شىء  ول  فعال،  مده�س  حتكيه  •ما 
التليفزيونية كانت اأكرث �شعوبة بالتاأكيد؟

لت�صليم  ني�س  اإىل  واأذهب   ، كان  مهرجان  اأترك  الطريان:  طريق  عن  الر�صائل  باإر�صال  فيها  اأقوم  �صنوات  •اأخذُت 
اإىل  بعد  فيما  وجلاأنا  بيوم،  بعدها  الر�صالة  لتذاع  املونتاج  يتم  التليفزيون  وفى  الر�صالة،  يت�صمن  الذى  الطرد 

الأ�صتديو،  بت�صجيل مقدماتها بعد عودتى فى  اأقوم  عة  ، ثالث حلقات جممرّ املهرجان  عة عن  �صهرات جممرّ تقدمي 

كانت الر�صائل الأوىل ل تزيد عن ربع ال�صاعة، ثم بداأت مرحلة ا�صتخدام القمر ال�صناعى، كنت اأطلب حجز القمر 

ال�صناعى كل يوم ال�صاعة ال�صاد�صة، اأقوم بالت�صوير واإعداد الر�صالة �صباحا، ثم اأذهب قبل ال�صاد�صة اإىل مركز 

التبادل الإخبارى، ثم اأعود اإىل قاعات العر�س لأح�صر اأفالم امل�صاء، وخ�صو�صا اأفالم امل�صابقة، اأ�صبحُت من وجوه 

رت ىل اإدارة املهرجان معاملة خا�صة مع  املهرجان ال�صحفية والتليفزيونية املعروفة، ومنذ منت�صف الثمانينات، وفرّ

اأيام املهرجان، ثم اأ�صبحوا يقدمون لنا  قليلني من املرا�صلني املخ�صرمني، كانوا يدفعون اإقامتنا فى الفنادق طيلة 
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لعت على ك�صف الذين يح�صلون على هذا الدعم النقدى، وجدت  مبلغا نقديا كبدل لهذا احلجز الفندقى، وعندما اطرّ

اأن عددهم ليزيد عن 25 �صحفيا ومرا�صال من جميع اأنحاء العامل.

نادى  فكرة  نقلت  مثلما  متاما  اإلينا،  املهرجان  اأح�شرت  ولكنك   ، فقط  كان  اإىل  تذهب  مل  اأنك  •احلقيقة 
اأجيال، والذى دخل ب�شببه  اإىل املنازل، ما ق�شة برنامج »نادى ال�شينما« الذى ارتبطت به عدة  ال�شينما 

كثريون اإىل معهد ال�شينما كما ذكرت ىل؟

اأ�صل   ،1975 عام  بداأ  الذى  الربنامج  هذا  ب�صبب  املعهد  دخلوا  اإنهم  فعال  ىل  قالوا  و�صبابا  خمرجني  •قابلت 
فى  اأقابلها  عندما  كنت  ال�صينما،  حتب  كانت  التى  توفيق  متا�صر  التليفزيون  رئي�س  وم�صاندة  حما�س  احلكاية 

مكتبها ت�صاألنى عن الأفالم اجلديدة، وتطلب تر�صيح اأفالم حتب اأن تراها، كما كان حممد قناوى خمرج برنامج 

»نادى ال�صينما« يعرفها جيدا، وهكذا ولدت فكرة برنامج يقدم فيلما اأجنبيا كل اأ�صبوع، مع تقدمي معلومات كاملة 

التقدمي  الدين فى  �صرف  مع درية  اأ�صرتك  للربنامج كنت  الأوىل  العر�س، فى احللقات  بعد  الفيلم ومناق�صة  عن 

م تليفزيونى، كنا نقت�صم الإ�صكريبت، ونتبادل  اأي�صا بجانب قيامى بالإعداد، وكان الربنامج هو ظهورى الأول كمقدرّ

عر�س املعلومات، كما كنا نت�صارك فى حماورة �صيف احللقة، ثم انفردت درية بالتقدمي بعد ذلك..

ال�شبعينات  اأننى �شاهدت فى �شباى فى  اأتذكر  الأفالم املتنوعة ..  •كيف جنحت فى توفري هذا العدد من 
اأفالما فرن�شية واإيطالية بجانب الأفالم الأمريكية؟

ىل  اأتاحت  جيدة  ميزانية  تخ�صي�س  اإىل  يرجع  املتنوعة  الأفالم  هذه  عر�س  �صهولة  اأن  اأول  نذكر  اأن  •لبد 
قادرة  جيدة  اأفالما  تكون  اأن  مراعاة  مع  م�صاهداتى،  على  بناء  عر�صها  اخرتت  باأفالم  قوائم  اإعداد  فر�صة 

على جذب انتباه امل�صاهد، وتعويده على الإرتباط بالربنامج، كنت وقتها ع�صوا فى جمعية الفيلم ونادى �صينما 

�صركات  اأي�صا  حددت  اأننى  اأتذكر  بالتليفزيون،  الأجنبية  وامل�صل�صالت  الأفالم  اختيار  جلنة  فى  وع�صوا  القاهرة 

الإنتاج الكربى لالإت�صال بها، واحل�صول على حقوق العر�س، كانت موؤ�ص�صة ال�صينما قد ا�صرتت جمموعة من الأفالم 

الأمريكية،  الأفالم  مقاطعة  فرتة  فى  اأبوابها  العر�س  دور  تغلق  ل  حتى  جتاريا  لعر�صها  والإيطالية  الفرن�صية 

وقد ُعر�صت هذه الأفالم جتاريا فى �صينمات مثل اأوديون ورم�صي�س، ذهبت اإىل املخزن املوجودة فيه هذه الأفالم 

)ن�صخ 35 مللى(، وعملت ك�صفا باأ�صمائها، واخرتت بع�صها للعر�س فى نادى ال�صينما، كنت اأنقل الفيلم فى �صيارتى 

اخلا�صة ليعر�س فى التليفزيون، ثم اأعيده بنف�صى مرة اأخرى اإىل خمازن املوؤ�ص�صة، توا�صلت مع �صركة كانت �صهرية 

اأنتظر  مل  اجلمال«،  »رائعة  فيلم  مثل  هامة  اأفالما  منها  اأخذت  »ابتكمان«  �صركة  هى  وال�صتينات  اخلم�صينات  فى 

اأفالم ال�صركات الأمريكية الكربى مثل مرتو ووارنر التى قد يتاأخر و�صولها، الربنامج اأ�صبوعى، لذلك جلاأت اإىل 

احل�صول على اأفالم كان قد اختارها م�صطفى دروي�س  من دول الكتلة ال�صرقية ، اأفالم فرن�صية  ت�صيكية ، كانت 
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تعر�س فى نوادى ال�صينما مثل اأفالم جودار وفيلم  »غراميات �صقراء«  مليلو�س فورمان، اأ�صبحت هذه الأفالم فى 

حوزة الثقافة اجلماهريية، فا�صرتيت بع�صها للعر�س فى »نادى ال�صينما«، و�صاعدنا فى ذلك الناقد الراحل فتحى 

فرج الذى كان يراأ�س ق�صم ال�صينما بالثقافة اجلماهريية، وكان يعرف بالطبع الدور الثقافى لربنامج مثل »نادى 

ال�صينما«، ا�صتعرنا بع�س الأفالم من املركز الثقافى الفرن�صى، ت�صتطيع القول اأننا عملنا مع م�صادر متعددة وفرت لنا 

تنوعا فى الأفالم، وا�صتمرارية فى العر�س، بجانب طبعا التوا�صل مع ال�صركات الأمريكية الكربى منتجة الأفالم 

الكال�صيكية والهامة، كان التوا�صل مع ق�صم الت�صويق التليفزيونى فى هذه ال�صركات، يعنى مل يكن ممكنا مثال اأن 

ناأخذ ن�صخة الفيلم الأمريكى الذى عر�س �صينمائيًا فى القاهرة، هذه الن�صخة ل تعر�س اإل �صينمائيا، وهذا هو 

اأ�صلوب تلك ال�صركات الكربى التى تعاملنا معها.

•بن�شبة كم فى املائة ح�شل »نادى ال�شينما« على الأفالم التى اأعددت قوائمها �شواء اأمريكية اأو اأوربية؟ 
وماذا عن ثمن �شراء حقوق العر�س فى تلك الفرتة؟

ن�صبة  وهى  قوائمها،  و�صعُت  التى  الأفالم  من   %85 اإىل   80 بني  ترتاوح  ن�صبة  على  ح�صلنا  اأننا  القول  •ميكن 
للفيلم  دولر   2000 دفع  مقابل  �صهور   10 ملدة  الفيلم  عر�س  ا�صتغالل  حق  على  يح�صل  التليفزيون  كان  رائعة، 

الواحد، يعنى الفيلم كان يعر�س اأول فى »نادى ال�صينما«، ثم يعر�صه التليفزيون بعد ذلك كيفما �صاء خالل فرتة 

فى  اأ�صال  املتخ�ص�صة  الثانية  القناة  على  بعد  فيما  تعر�س  الربنامج  اأفالم  كانت  ولذلك  للتعاقد،  الع�صرة  ال�صهور 

عر�س املواد الأجنبية.

الأفالم  �شناع  من  كثريون  ب�شيوفها،  كاملة  حلقات  اأتذكر  اأننى  عرفت  اإذا  يو�شف  اأ�شتاذ  •�شتنده�س 
عرفتهم لأول مرة من خالل »نادى ال�شينما« .. كيف كنت تختارال�شيوف؟

مثال  ال�صينما،  من  معني  بنوع  ناقد  اأو  فنان  كل  اهتمام  مبدى  ومعرفتى  املعرو�س،  الفيلم  نوعية  اأ�صا�س  •على 
�صمري �صيف مهتم باأفالم الأك�صن الأمريكية، لذلك كان �صيفا عند اختيار عرو�س هذه الأفالم، مرة عر�صنا فيلما 

ا�صتعرا�صيا فا�صت�صفنا فريدة فهمى وعلى ر�صا، اإذا كان الفيلم مقتب�صا عن م�صرحية ل�صك�صبري مثال كنا ن�صت�صيف د 

�صمري �صرحان، كان الربنامج �صكال خمتلفا، ا�صتطاع اأن يحل حمل برنامج »ال�صينما واحلرب« الذى توقف بعد حرب 

اأكتوبر، وقد اأتيحت لنا فر�صة ا�صت�صافة عدد هائل من الفناننني واملثقفني عموما، وارتبطت بالربنامج كمعد منذ 

عام 1975 حتى منت�صف الثمانينات تقريبا.

اأفالما كثرية عر�شت مبتورة،  اأتذكر  التليفزيونية،  بالرقابة  اأتوقف معك عند عالقة الربنامج  اأن  •اأريد 
منها مثال الفيلم الفرن�شى »قليل من املاء البارد فوق الع�شب« عن رواية فران�شواز �شاجان، وفيلم »كل هذا 

اجلاز« الذى حذفت منه عدة م�شاهد ورق�شات منها الرق�شة الإيروتيكية ال�شهرية، وقد نّوه �شيف احللقة 

وقتها الراحل �شامى ال�شالمونى عن هذا احلذف، هل كانت هناك م�شكالت مع الرقابة فى عر�س الأفالم؟ 
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كو�صتا  اإخراج  من  »مفقود«  الأمريكى  الفيلم  عر�س  الرقابة  رف�صت  فقد  امل�صكالت،  لهذه  مثالني  •�صاأعطيك 
بطولة  يوليو«   4 فى  »مولود  فيلم  عر�س  كذلك  رف�صت  كما  �صبا�صيك،  و�صي�صى  ليمون  جاك  وبطولة  جافرا�س 

توم كروز، وفى املرتني كانت الرف�س لأ�صباب �صيا�صية عجيبة، الفيلم الأول كما هو معروف يتحدث عن تخطيط 

اأمريكا لنقالب ع�صكرى فى �صيلى، بل والتورط فى اغتيال �صاب اأمريكى، عندما ذهبت اإىل الرقيبة ملحاولة عر�س 

الفيلم، نقلت اإىلرّ وجهة نظر عجيبة بح�صا�صية عر�س الفيلم على العالقات امل�صرية الأمريكية الطيبة فى تلك 

الفرتة ! اأذهلتنى حيثيات املنع، الفيلم اأمريكى وبطولة جنوم اأمريكيني، فكيف نكون ملكيني اأكرث من امللك؟ وفعال 

مل يعر�س الفيلم تلفزيونيا اإل بعد ذلك ب�صنوات، اأما »مولود فى 4 يوليو« فقد كان اأي�صا فيلما اأمريكيا عن حرب 

فيتنام وكوارثها، ويبدو اأن ح�صا�صية الرقابة حول هذه احلرب كانت اأكرث من الأمريكيني اأنف�صهم، فى كل الأحوال، 

كنا نحاول مع الرقابة، ومل اأكن اأ�صمح بعر�س فيلم حذف منه ما يخل جذريا مبعناه  اأو مب�صمونه.

•اأتذكر عر�س الربنامج لفيلم »الزواج على الطريقة الإيطالية« ملار�شيللو ما�شرتويانى و�شوفيا ولورين، 
وكان مو�شوعه جريئا مبعايري العر�س التليفزيونى وقتها؟

واأى  ال�صينمات،  فى  الفيلم  عر�س  فقد  م�صر،  فى  التجارى  العر�س  ن�صخة  هى  �صاهدتها  التى  الفيلم  هذا  •ن�صخة 
اإحدى  اأحيانا  كانت  ال�صوق  ن�صخ  تدخل،  بدون  نعر�صها  التى  التجارية  الن�صخة  من  يكون  احلالة  هذه  فى  حذف 

م�صادر لأفالم فى الربنامج.

من  ا�صمه  ن�صيت  فيلم  مثال  هناك  غريب،  ب�صكل  ذاكرتى  فى  حمفورة  الأفالم  تلك  مازالت  الأحوال،  كل  •فى 
بطولة �صبن�صر ترا�صى تاأثرُت به كثريا رغم اأننى كنت تقريبا فى العام ال�صاد�س باملرحلة الإبتدائية . كان يلعب 

العامل ب�صكل  اأطفال، ويندلع فيها بركان، تدريجيا يكت�صف  اإىل جزيرة يعي�س فيها  اإميانه، ينتقل  دور ق�س فقد 

اأعمق، وي�صرتد اإميانه، كانت اأول مرة اأ�صاهد فيها �صبن�صر ترا�صى، واأ�صبح فيما بعد من جنومى املف�صلني. 

.»the devil at 4 o clock« عنه بعنوان تتحدث  الذى  •الفيلم 
نادى  جتربة  حتتاج  رمبا  ذاكرتى،  فى  حمفورة  لقطاته  ذلك  ومع  اليوم،  حتى  ثانية  مرة  اأ�شاهده  •مل 
عن  اأ�شبوعيا  تن�شرها  كنت  التى  املكتوبة  باملواد  وكذلك  و�شيوفها،  باأفالمها  م�شتقل  كتاب  اإىل  ال�شينما 

اأو�شكار  اإعداد برنامج   : للغاية  1980، جتربتان هامتان  عام  اأتوقف عند  اأن  اأريد  اأ�شبوع، ولكنى  فيلم كل 

التليفزيونية املمتعة، وهو برنامج »جنوم  ال�شينمائية  الثقافة  اأهم برامج  اأحد  ال�شهري، واإعداد وتقدمي 

واأفالم«، وكان ي�شارك فى الإعداد والتقدمي الراحل �شامى ال�شالمونى .. كّلى اآذان م�شغية؟

•يجب اأن اذكر هنا ا�صمني هامني: كوثر هيكل التى كانت مديرة الربامج الثقافية فى التلفزيون فى تلك املرحلة، 
كوثر  ا�صتدعتنى  الأيام،  اأحد  فى  رفيع،  ثقافى  م�صتوى  على  الثنتان  الثانية،  القناة  رئي�صة  �صافعى  و�صريويت 



18

هيكل، وطلبت منى اإعداد برنامج تليفزيونى بعنوان »اأو�صكار« ، نعر�س فيه الأفالم التى فازت بجوائز الأو�صكار، اأو 

باأى جوائز، على اأن تقوم �صناء من�صور مبهمة التقدمي، وكنت وقتها اأقوم اأي�صا باإعداد برنامج »نادى ال�صينما«، وفى 

نف�س ال�صنة اأي�صا طلبت منى كوثر هيكل اأن اأعد برناجما يكون مبثابة اأر�صيف وذاكرة لل�صينما امل�صرية، ن�صت�صيف 

فيه جنومها، وهكذا ولد برنامج »جنوم واأفالم«، الذى طلبُت اأن ي�صاركنى اإعداده وتقدميه الناقد �صامى ال�صالمونى. 

20 �صيفا من رواد ال�صينما امل�صرية، ثم  18 اإىل  ا�صتمر هذا الربنامج عاما واحدا فقط  قدمنا من خالله ما بني 

تقرر اإيقاف الربنامج ل�صبب غريب هو اأنه »ا�صتنفذ اأغرا�صه« ؟!! لكننا جنحنا فى عمل اأر�صيف كبري من احللقات، 

بع�س ال�صخ�صيات اأفردنا لها ثالث حلقات مثل لقاء مدير الت�صوير الكبري عبد العزيز فهمى ، وقد اعتمد على مادة 

هذه احللقات كمال م�صعود عندما قدم فيما بعد حلقات الر�صم بالنور فى برناجمه »وقائع م�صرية«،  ولقاء املخرج 

وال�صيناري�صت الكبري ال�صيد بدير، ا�صت�صفنا اأ�صماء كثرية مثل مارى كوينى وهدى �صلطان ويو�صف �صاهني واأحمد 

كامل مر�صى، وكنا جنهز حللقات مع فاتن حمامة ونيازى م�صطفى، كنا ن�صت�صيف اأي�صا فنانني ملحاورة النجوم مثل 

تقدمي  فى  اأ�صارك  كنت  املف�صلني،  ممثليه  اأبرز  من  باعتباره  �صاهني  يو�صف  حلقة  فى  ظهر  الذى  املليجى  حممود 

بلقطات من  ن�صتعني  كنا  فقد  والأ�صود،  الأبي�س  رائعة لأفالم  مكتبة  كان ميتلك قوتها  التلفزيون  احللقات، ولأن 

الأفالم مما منح احلوارات حيوية واإمتاعا م�صاعفا، الآن لو عملوا برناجما بنف�س الفكرة، لن يجدوا فى مكتبة 

التليفزيون كثريا من اأفالم الأبي�س والأ�صود الهامة، بيعت حقوق عر�صها كما تعلم للف�صائيات، يوم الأربعاء من كل 

اأ�صبوع، كنا نقدم حلقة ملدة �صاعة ون�صف عن ذاكرة ال�صينما و�صناعها الكبار، وكنا نذهب مع النجوم اإىل اأماكن غري 

نا مثال عبد العزيز فهمى وهو يلقى حما�صرة فى معهد ال�صينما ..... تقليدية، �صوررّ

له  قال  الطلبة،  مع  حوارا  اأدار  فهمى  اأن  واأتذكر   ، بالذات  احللقة  هذه  يو�شف  اأ�شتاذ  يا  اأتذكر  •واأنا 
النور  من  هالة  براأ�شها  حتيط  ال�شخ�شية  »اإن  ال�شوء:  عك�س  فهمى  العزيز  عبد  �شورها  لقطة  عن  اأحدهم 

مثل القدي�شني«، ورد فهمى باأنه مل يق�شد ذلك بال�شبط،، كان برناجما عظيما، األي�س خ�شارة فعال اأن يتوقف 

برنامج كهذا فجاأة؟

بعنوان  �صنوات طويلة  مدار  اأقدمه على  كنت  اآخر  برنامج  مع  املفاجئ  التوقف  تكرر هذا  .. وقد  •طبعا خ�صارة 
اأبطالها، ا�صتمر الربنامج  ، مع بع�س املعلومات عنها وعن  »تلي�صينما«، اأعر�س من خالله اأفالم الأ�صبوع الأجنبية 

حتى منت�صف الت�صعينات تقريبا، وكنت اأجد ردود اأفعال النا�س فى ال�صارع، يقولون ىل مثال: »نريد اأفالم اأك�صن 

.. اأو اأفالما عاطفية« ، اأثناء رئا�صة �صهري الإتربى للتليفزيون اأ�صدرت قرارا باإبعادى عن »تلي�صينما« بعد تغيري 

ا�صمه اإىل »اأيام ولياإىل«، واأ�صندت تقدميه اإىل منى عبد الوهاب، وكنوع من التغيري اأ�صافوا للربنامج عر�س اأفالم 

الأ�صبوع العربية اأي�صا، وقد حدث قرار اإبعادى اأثناء �صفرى اإىل اخلارج، وقالت �صهري وقتها :»اأ�صل يو�صف عنده 
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برامج كتري«، مع اأن ذلك مل يكن �صحيحا، كان برنامج »�صتار« غري منتظم، وكنت اأعد برنامج »اأو�صكار« فقط، الغريب 

بة اأي�صا باأن اأ�صافر حتى لتغطية مهرجان كان لأ�صباب ل اأعرفها، ف�صافرت عن طريق  اأن �صهري الإتربى مل تكن مرحرّ

قطاع الإخبار، وكنت اأبعث ر�صائل �صوتية فقط !

حكاية  من  �شابق  وقت  فى  ذلك  كان  ال�شينما«،  »نادى  برناجمك  اإعداد  عن  باإبعادك  اأي�شا  قرار  •�شدر 
»تلي�شينما«، ما هى حيثيات هذا القرار؟

ال�صينما« و«اأو�صكار«،  اأقوم باإعداد برناجمني متناف�صني فى نف�س الوقت مثل »نادى  اأن  اأننى ل يجب  •قيل وقتها 
كان هناك اإح�صا�س غري حقيقى على الإطالق باأننى اأختار الأفالم الأف�صل لتعر�س فى برنامج »اأو�صكار«، عرفت 

اأن اأ�صرة برنامج »نادى ال�صينما«، واأعنى بذلك مقدمة الربنامج وخمرجه، ذهبا اإىل مكتب رئي�صة التليفزيون وقتها 

اأو للقناة الثانية، فاأ�صدرت قرارا باأن اأقت�صر  �صامية �صادق، واأقنعوها اأن اأقت�صر اإما على الأعداد للقناة الأوىل 

على اإعداد برنامج »اأو�صكار«، وهكذا اأبعدت عن اإعداد »نادى ال�صينما«.

لنفرت�س   .. »اأو�شكار«  لربنامج  الإعداد  اأو  ال�شينما«  »نادى  لربنامج  الإعداد  بني  اختيار  هناك  كان  •لو 
هذا ال�شيناريو .. اأيهما كنت تختار ؟

و�صروط  لطبيعة  وفقا  اأو�صكار  اأفالم  اأختار  كنت  اأننى  هو  تاأكيده  اأ�صتطيع  ما  لكن  جدا،  �صعب  واختيار  •�صوؤال 
التوزيع  بجوائز،  تفز  مل  ال�صينما«  »نادى  فى  عر�صناها  عظيمة  اأفالم  وهناك  بجوائز،  الفوز  وهى  الربنامج 

وفى  برنامج،  كل  طبيعة  حتكمه  كانت  الأجنبية  وامل�صل�صالت  الأفالم  جلنة  فى  ع�صويتى  خالل  من  والإختيار 

بديل  برنامج  هناك  وكان  اأي�صا،  »او�صكار«  برنامج  توقف  فقد  وعموما  ومميزة،  رائعة  اأفالما  قدمنا  الربناجمني 

تقدمه جا�صمني طه زكى دون �صرط اجلوائز ، اأى بالأفالم املتاحة .

؟ املواقف  هذه  من  مبرارة  ت�شعر  •هل 
اأحبط،  مل  لكنى  اخلارج،  اإىل  م�صافر  واأنا  حدث  لأنه  ق�صوة  »اأكرث  »تلي�صينما  من  ا�صتبعادى  موقف  كان  •رمبا 

وا�صلت العمل، وقدمت مثال برناجما مثل »�صينما فى �صينما«، يغلقون دكانا فاأفتح دكاكني اأخرى )ن�صحك(.

اأفالما  هامة مثل »احلبل« و«كل  ال�شينما«   اأننى فعال �شاهدت فى »نادى  اأ�شهد كمتابع لرباجمك  •دعنى 
اأفالما لتن�شى مثل »املومياء« فى عر�شه  »اأو�شكار«  اأي�شا  فى  ال�شبعة«، و�شاهدت  هذا اجلاز« و«العظماء 

برنامج  اأن�شى  ل  اإننى  بل  الخ،   .. لفيللينى  الأول و«املواطن كني« و«كباريه« و«املقابلة«  التليفزيونى 

»�شتار« الذى كان يحقق توا�شال فريدا مع ال�شينما الأمريكية .. كيف جاءت هذه الفكرة ؟

جنوم  مع  حوار  هناك  يكون  اأن  فكرة  وطرحت  الأمريكى،  الثقافى  املركز  م�صوؤولة  مع  دائم  توا�صل  على  •كنت 
هوليوود، من خالل برنامج يذاع على القناة الثانية، كنا فى حاجة اإىل طاقم ت�صوير ينطلق اإىل املركز الأمريكى 
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اأو �صيفة الربنامج الأمريكية. قبل كل �صىء، و�صعت قائمة بالأفالم  لت�صجيل حوار النجوم امل�صريني مع �صيف 

املتاحة لدينا حتى اأختارالنجوم على اأ�صا�صها، بداأنا بفيلم »�صبارتاكو�س« ، وا�صت�صفنا كريك دوجال�س، واأتذكر اأن 

ال�صيوف امل�صريني الذى طرحوا عليه الأ�صئلة �صمري �صيف واأحمد مظهر واأحمد احل�صرى، اأت�صلنا بوكيل اأعمال 

ب على الفور، فى كل مرة كنت اأنده�س من موافقة جنوم هوليوود  كريك دوجال�س، فاأده�صنا اأن النجم الكبري رحرّ

ال�صريعة، وكان بع�صهم فى عز تاألقهم مثل جوليا روبرت�س ومرييل �صرتيب، وكان تف�صريى اأن هذه املقابالت جزء 

من عملهم كممثلني حمرتفني،  فاملمثل اأي�صا له دور فى ترويج اأفالمه فى كل اأنحاء العامل ، كنت �صعيدا لأننا جنحنا 

فى تقدمي حوارات هامة كان ُيعر�س بعدها الفيلم، وذلك دون اأن يدفع التليفزيون مليما واحدا لأى جنم، وكان 

اأي�صا لأن ما يحدث من توا�صل هو جزء من دورهم، ا�صت�صفنا مثال جاك ليمون  م�صئولو املركز الأمريكى �صعداء 

وجريجورى بيك واملخرج روبرت وايز والنجم ت�صارلتون هي�صتون واملخرج نورمان جوي�صون واآىل ماكرو واإجنى 

، وعر�صنا فى حلقة مرييل �صرتيب  »امراأة جميلة«  ال�صهري  ديكن�صون، وعر�صنا فى حلقة جوليا روبرت�س فيلمها 

اأ�صوات  ن�صمع  ، وكنا  الأمريكى  الثقافى  املركز  اأ�صئلتنا فى  الكامريا ت�صجل  باملنا�صبة كانت  اأفريقيا«،  فيلم »خارج 

اأي�صا ي�صمعون  النجوم  اأمريكا كان  ا�صتديو  النجوم ول نراهم، لأن الإت�صال كان عرب خط تليفونى مفتوح، وفى 

اأ�صواتنا فقط، ثم ياأتى �صريط ال�صورة بردود اأفعالهم، ويتم عمل مونتاج للجمع بني �صور �صيوف القاهرة، و�صورة 

جنم هوليوود ، وترتجم احللقة بعد ذلك اإىل اللغة العربية ، �صجلنا مع 18 �صخ�صية تقريبا ، كان منهم مثال جاك 

فالنتى رئي�س اإحتاد املنتجني الأ�صطورى ، و�صجلنا مع مار�صا مي�صون حيث عر�صنا لها فيلم »فتاة الوداع« ، الذى 

اقتب�صته ال�صينما امل�صرية فى فيلم »غريب فى بيتى«، كان من ال�صهل اأن ن�صتورد برامج جاهزة يتحدث فيها جنوم 

هوليوود عن اأعمالهم، ولكننا اأردنا اأن يكون هناك تواجد للنجوم امل�صريني، كنت اأعد الإ�صكريبت، وتوزع ال�صئلة 

فهمى   �صيف وح�صني  اأبو  اأمني و�صالح  الدين م�صطفى ومريفت  منهم مثال ح�صام  ا�صت�صفنا  امل�صريني،  النجوم  على 

واأ�صرف فهمى و�صمري �صربى واإ�صعاد يون�س وي�صرا ومديحة كامل ..

»�شتار«؟ اأو  »اأو�شكار«  اأو  ال�شينما«  »نادى  بحلقات  انت  حتتفظ  اأو  التليفزيون  يحتفظ  •هل 
ال�صينما«  »نادى  حلقات  اأما   ، اإ�صطوانات  على  نقلتها  ثم  فيديو  �صرائط  على  كانت  كاملة،  »�صتار«  حلقات  •عندى 
واأو�صكار« فهى لي�صت عندى ل فيديو ول اإ�صطوانات، واأغلب الظن اأنها ُم�صحت و�صجلت عليها برامج اأخرى، �صمعت 

اأنهم منذ فرتة يقومون بنقل �صرائط واحد بو�صة التى كنا ن�صجل عليها اإىل ا�صطوانات ديجيتال لُتحفظ فى مكتبة 

التليفزيون، اأمتنى اأن يكون بني هذه ال�صرائط حلقات »اأو�صكار« و«نادى ال�صينما«، لي�صت لدى معلومات، ول اأ�صتطيع 

اأن اأقدم لك اإجابة دقيقة عن �صوؤالك .
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من  عنها  ي�شاألوننى  كثريون  موجودة،  احللقات  هذه  تكون  األ  يو�شف  اأ�شتاذ  يا  وكارثة  ماأ�شاة  •�شتكون 
1975، احللقات تت�شمن حوارات  اأجيال مل تكن قد ولدت بعد عندما اأذيع »نادى ال�شينما« لأول مرة عام 

القاهرة  مهرجان  اإىل  ننتقل  دعنا  ما،  فيلم  فيه  عر�س  الذى  ال�شياق  تقدم  اأنها  كما  هامة،  �شخ�شيات  مع 

ال�شينمائى، اخرتُت تاأجيل اأ�شئلته لأن ق�شتك معه قدمية للغاية، من اأين نبداأ ذكرياتك عن املهرجان الذى 

كانت اأوىل دوراته عام 1976 ؟

اجلمعية  فى  وقتها  كنت  ال�صينما،  نقاد  جمعية  فيه  نظمته  التى  الفرتة  فى  باملهرجان  عالقة  ىل  تكن  •مل 
الدين  �صعد  توىل  مع  املهرجان  اأ�صرة  اإىل  ان�صممت  ولكننى  امل�صريني،  ال�صينما  نقاد  جمعية  وهى  الأخرى، 

وهبة م�صوؤولية اإدارته، وجاءت الدعوة بامل�صاركة اأي�صا من مارى غ�صبان، اأ�صبحُت �صكرتريا فنيا ثم مديرا فنيا 

للمهرجان، عمليا اختلف امل�صمى ولكن م�صمون العمل واحد وهو الإت�صال باملنتجني واملوزعني لختيار الأفالم، كنت 

اأقوم اأي�صا بعملية الربجمة واإعداد جداول العر�س، وكنت ع�صوا فى املكتب الفنى مع اآخرين مثل رفيق ال�صبان 

واأحمد �صالح وخريية الب�صالوى ومارى غ�صبان واأحمد راأفت بهجت، وكان من اأدوارنا تقدمي الرت�صيحات لأ�صماء 

املكرمني وامل�صاركني فى جلان التحكيم .. الخ ، عملت فى ظل رئا�صة �صعد الدين وهبة الذى نقل املهرجان اإىل احتاد 

الفنانني العرب، ثم عملت فرتة اأربع �صنوات مع ح�صني فهمى ، واأربع �صنوات مع �صريف ال�صوبا�صى، وفرتة عزت اأبو 

عوف، وطبعا مع وجود �صهري عبد القادر التى كانت قد اأ�صبحت نائب رئي�س املهرجان ..

عن  حتديدا  �شهادتك  ما  وهبة،  الدين  �شعد  فرتة  فى  وخ�شو�شا  للمهرجان  الرواج  فرتة  اأتذكر  زلت  •ما 
تلك ال�شنوات؟

عليها  ل  حُتمرّ �صيديهات  ول  معلومات  �صبكة  هناك  تكن  مل  متاما،  خمتلفة  كانت  والت�صعينات  الثمانينات  •ظروف 
الأفالم، وكان املهرجان النافذة الوحيدة لعر�س الأفالم بعيدا عن مق�س الرقيب ، وقد جذب ذلك فئة من اجلمهور 

من اأن�صار ما اأطلق عليه وقتها »اأفالم املناظر«، بع�س الأفالم كان ي�صتمر عر�صها حتى حفالت منت�صف الليل، اأتذكر 

اأن �صعد الدين وهبة تعهد لوزير الثقافة األ يكلرّف الدولة �صيئا، وقد جنح فى اإعادة الإعرتاف بال�صفة الدولية 

للمهرجان اأول، ثم اأعاد الإعرتاف به كمهرجان له م�صابقة ر�صمية بعد اأن اأثبت اأنها منتظمة، لين�صم بذلك اإىل 

 14 اأ�صبحوا  13 وحاليا  12 ثم  امل�صابقات مثل كان وبرلني، كانوا  عدد حمدود جدا من املهرجانات الدولية ذات 

مهرجانا فقط من جميع اأنحاء العامل فيهم م�صابقات دولية، كان �صعد الدين وهبة متواجدا با�صتمرار ملتابعة كل 

�صغرية وكبرية فى املهرجان، وكنت على ات�صال به دائما ملتابعة فاك�صات الأفالم ، وحل اأى م�صكالت تواجهنا، كانت 

لديه دائرة عالقات وا�صعة للغاية، وكان ي�صغل من�صب نقيب ال�صينمائيني ورئي�س احتاد النقابات الفنية. فى هذه 

الفرتة مل تكن هناك م�صكالت فى اختيار دور العر�س لوجود عدد كبري منها يتبع �صركة م�صر لدور العر�س، كنا 
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17 دار عر�س، بالإ�صافة اإىل قاعات فى فنادق �صهرية مثل �صرياتون وماريوت، اأتذكر اأن �صعد  نعر�س اأحيانا فى 

الدين وهبة كان ينجح فى دعوة النجوم رغم كل الظروف، فى �صنة احلادث الإرهابى �صد ال�صياح بالأق�صر جنح فى 

دعوة اإيليا كازان املخرج الأمريكى ال�صهري الذى األقى خطابا ممتازا، واأكد على �صرورة مواجهة الإرهاب، وا�صتعان 

�صعد وهبة بفاروق ح�صنى، اأيام كان الأخري رئي�س الأكادميية امل�صرية بروما، فى ا�صتقدام جنوم وجنمات اإيطاليا، 

الأمريكى  املخرج  الدورات  اإحدى  فى  املهرجان  وا�صتقبل  ما�صرتويانى،  ومار�صيللو  ليونى  �صريجيو  املخرج  فجاء 

اأوليفر �صتون حيث عر�صنا فيلمه املثري للجدل »ولدوا ليقتلوا«، وفى عهد ح�صني فهمى اأي�صا توا�صل ح�صور النجوم 

والنجمات مثل �صوفيا لورين واآلن ديلون وبيرت اأوتول، وفى عهد عزت اأبو عوف جاءت كل من �صوزان �صاراندون 

وجولدى هون، وكذلك كريت را�صيل ومورجان فرميان .. الخ 

؟ الأفالم  عر�س  فى  الرقابة  مع  م�شكالت  هناك  كانت  •هل 
على  العر�س  دور  تهافت  عنه  حتدثت  الذى  الرواج  على  و�صاعد  امل�صكالت،  تلك  يحل  وهبة  الدين  �صعد  •كان 
على  ال�صريبة  ن�صبة  تكون  باأن  املالية  وزير  من  قرارا  ي�صت�صدر  اأن  فى  وهبة  �صعد  جنح  اأن  بعد  املهرجان  اأفالم 

دور  ن�صيب  كان  العر�س،  ودار  املهرجان  بني  الباقية  الن�صبة  تق�صم  اأن  على  املهرجان،  ن�صيب  من  ال�صينما  تذكرة 

العر�س من التذكرة ي�صل اإىل 40%، بينما يكون من ن�صيب املهرجان %60 ..

الثقافة؟ وزارة  اأو  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  نظمته  �شواء  القاهرة  مهرجان  م�شكلة  تكمن  •اأين 
يوجد  ل  فيه،  تعر�س  التى  لالأفالم  ت�صويق  يوجد  ل  اأنه  املهرجان   و�صيواجهها  ويواجهها  واجهها  التى  •امل�صكلة 
ا�صرتاه  الثامن«  »اليوم  بعنوان  بلجيكى  فيلم  با�صتثناء  القاهرة  مهرجان  فى  عر�صه  نتيجة  ت�صويقه  مت  فيلم 

اأنطوان زند، وقام بعر�صه جتاريا فى القاهرة، اإذا كان لدى منتج فيلٌم مهمرّ فلن ير�صله اإىل مهرجان القاهرة لأن 

لتعوي�س  مالية  اأن تكون اجلوائز  املهرجان، قررُت  اأ�ص�صنا جمعية لإدارة  ولذلك عندما  الت�صويق �صعيفة،  فر�س 

املنتج، و�صط مناف�صة مهرجانات عربية تقدم جوائز مالية �صخمة، فى �صنوات كان الرعاة مثل جنيب �صاوير�س 

وحممد  ن�صري ي�صاهمون فى النفقات، وكان ذلك جماملة للوزير اأو لرئي�س املهرجان، ولكن حكاية الرعاية هذه 

مل تكن م�صتمرة .. لي�صت امل�صكلة فى اأن املهرجان هو اآخر مهرجانات العام، فاإنتاج الأفالم اجليدة لي�س له موعد، 

والفيلم اجليد �صياأتيك وفقا لأهمية وقيمة املهرجان ولي�س وفقا ملوعده اأول اأو اآخر العام ، مل يكن هناك عر�س 

اأول لأى فيلم عاملى، ولكننا كنا ن�صرتط فى امل�صابقة عدم امل�صاركة فى مهرجانات اأخرى، لكن ميكن اأن يعر�س فى 

التى  اأبو ظبى ودبى  القاهرة بعد ظهور مهرجانات مثل  مهرجانات حملية، طبعا زادت م�صكلة تناف�صية مهرجان 

ت�صارك من خالل �صناديق الدعم فى اإنتاج اأفالم تعر�س فى م�صابقتها فى العام التاإىل .. فى كل الأحوال، لبد اأن 

تقوم وزارة الثقافة بتوفري الدعم املادى ملهرجان القاهرة، لبديل اأبدا عن ذلك .
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واملرموق؟ ال�شهري  ومهرجانها  الفيلم  جمعية  مع  الطويلة  جتربتك  اأي�شا  •هناك 
لعر�س  ق�صرية  لفرتة  انتقلوا  ثم  العلوم،  متحف  فى  البداية  فى  يعر�صون  كانوا  اجلمعية،  اإىل  مبكرا  •ان�صممت 
الأفالم فى مبنى جريدة »راأى ال�صعب« احلاإىل، ثم كانت عرو�س قاعة النيل فى و�صط البلد، وقد اأ�صبحت رئي�صا 

للجمعية، وا�صرتكت بالطبع فى جلان حتكيمها، كنا نح�صل على دعم من وزارة ال�صوؤون الإجتماعية، بالإ�صافة اإىل 

الإ�صرتاكات، وكانت امل�صاريف ب�صيطة، جمرد اإيجار قاعة النيل اأو مقابل عر�س الفيلم اإذا كان من �صركات اأمريكية 

مثال، اأما اأفالم ال�صفارات فكانت ُتعر�س بدون مقابل،  اكت�صبت اجلمعية قيمتها و�صهرتها من اأ�صماء اأع�صائها، كان 

ال�صالمونى وم�صطفى  واأحمد احل�صرى و�صامى  �صينمائية مرموقة مثل �صمري فريد  اإدارتها �صخ�صيات  فى جمل�س 

اأما فكرة مهرجان جمعية الفيلم فقد اقرتحها �صامى ال�صالمونى، وكان لختيار  دروي�س وها�صم النحا�س .. الخ، 

الت�صفية طريقة فريدة على مرحلتني، ثم تعر�س الأفالم املختارة فى مرحلة تالية على جلنة حتكيم تراأ�صها 

�صخ�صية مرموقة مثل اأحمد كامل مر�صى اأو توفيق �صالح اأو�صالح اأبو �صيف اأو كمال ال�صناوى، وكنا نحر�س على 

تواجد عنا�صر خمتلفة فى جلنة التحكيم كامل�صورين ومهند�صى الديكور وكتاب ال�صيناريو والنقاد، اأتذكر عندما 

كنت ع�صوا فى جلنة حتكيم املهرجان، اأننا كنا نلتقى بعد �صالة اجلمعة، ون�صتمر فى املناق�صات حول الأفالم حتى 

ال�صاعة التا�صعة م�صاء، مهرجان جمعية الفيلم يختلف عن مهرجان الفيلم القومى باأن الت�صفية تتم على مرحلتني: 

اأع�صاء اجلمعية يختارون اأف�صل 15 فيلما �صاهدوها، ثم نعر�س هذه الأفالم على جلنة من النقاد لت�صفيتها اإىل 7 

اأفالم فقط، وعندما تكون هناك عنا�صر مميزة فى فيلم خارج الأفالم ال�صبعة، كنا نتدخل كاأع�صاء جمل�س لالإدارة 

باأن نعر�س هذا الفيلم ب�صكل خا�س، حتى ل نتجاهل عن�صرا مميزا ي�صتحق جائزة حتى لو كان ذلك فى فيلم ردئ.

الآن؟ الفيلم  جمعية  م�شكلة  هى  •ما 
اأجهزة  خالل  من  الأفالم  توافر  ب�صبب  م�صرتكيها  عدد  ت�صاءل  عموما  ال�صينمائية  اجلمعيات  اأن  فى  •امل�صكلة 
الكمبيوتر والف�صائيات، مل يعد هناك ذلك  ال�صغف باأن تنزل من بيتك لكى ت�صاهد فيلما و�صط جتمعات وجمهور، 

لبد اأن تدعم وزارة الثقافة جمعية الفيلم ماديا، الوزارة توفر مكانا للعرو�س هو مركز الثقافة ال�صينمائية، بعد 

اأن عجزت اجلمعية عن دفع اإيجار قاعة النيل، كما توفر الوزارة مركز الإبداع كمكان ل�صت�صافة عرو�س مهرجان 

جمعية الفيلم، ولكن يجب اأي�صا توفري الدعم املادى جلمعية عريقة لها دور كبري فى ن�صر الثقافة ال�صينمائية.

•مبنا�شبة ن�شر الثقافة ال�شينمائية، ليعرف كثريون اأنك كنت تقدم برناجما مع د رفيق ال�شبان ل�شنوات 
طويلة باللغة الفرن�شية فى الربنامج الأوربى بعنوان »الفن ال�شابع«؟

•�صحيح .. ،انا �صديد الإعتزاز بهذا الربنامج .. كنت اأقدم هذا الربنامج اأول مع على ال�صوبا�صى قبل اأن يهاجر 
معنا  يعمل  كان  وباملنا�صبة  الفرن�صية،  الأنباء  بوكالة  العربى  الق�صم  فى  ذلك  قبل  معا  عملنا  وقد  فرن�صا،  اإىل 
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ال�صاعر الكبري فوؤاد حداد الذى عرفته عن قرب ، وكان اإن�صانا رائعا .. كان الربنامج يذاع ملدة ن�صف �صاعة اأ�صبوعيا 

ليلة الأحد، فلما �صافرال�صوبا�صى اإىل فرن�صا ، طلبت من رفيق ال�صبان اأن ي�صاركنى تقدمي الربنامج الذى ا�صتمر 

ل�صنوات طويلة، وتوقف قبل ثورة يناير بفرتة ق�صرية، �صدر قرار بعدم الإ�صتعانة مبذيعني لي�صوا موظفني فى 

املبنى، وكنت قد تركت العمل بعد املعا�س، ا�صتغنى جهاز الإذاعة والتلفزيون عن كل اخلربات وا�صتثنوا فقط اآمال 

فهمى ، كنا نقدم الربنامج بحما�س، ونتلقى ردود اأفعال جميلة، وعندما ن�صافر اإىل كان، كنا نقدم للم�صتمع تقريرا 

اأنا ود رفيق عن الأفالم فى �صكل حوار بيننا، وكنا نرتك اأجازة اجلمعة لكى ن�صجل فى �صعادة حلقة يوم الأحد 

مقابل مالليم، ل �صىء لدينا �صوى حب الأفالم وال�صينما، وحماولة نقل ما نعرف اإىل اجلمهور.

•ول يعرف الكثريون اأنك خ�شت جتربة وحيدة فريدة لكتابة ال�شيناريو اأي�شا مع الراحل رفيق ال�شبان؟
اأن  •كان لرفيق كما تعلم جتربة كتابة »زائر الفجر« مع الراحل ممدوح �صكرى، واأقنعنى رفيق بعد هذا الفيلم 
اأبدا، ومل اأجد فى نف�صى  اأكرر التجربة بعدها  ا�صرتك معه ومع ممدوح فى كتابة �صيناريو فيلم مل ير النور، مل 

رغبة فى اأن اأكون خمرجا، وهو حلمى القدمي املن�صى، اأخذنى العمل ال�صحفى والتليفزيونى، ووجدتنى متحققا، 

اعتربتها ر�صالة هامة، جتعلنى  اأعي�س فى قلب املهرجانات، وو�صط كوالي�س احلياة ال�صينمائية التى اأع�صقها.

اأن حتدثنى فى كلمات قليلة عن �شخ�شيات �شينمائية ارتبطت حمطات حياتك بها .. ماذا تقول  •اأريدك 
عن �شمري ن�شرى؟

تو�صعت  عمرى،  من  مبكر  وقت  فى  �صابقا  قلت  كما  عرفته  لبنانية،  اأ�صول  من  كبري  م�صرى  ناقد  ن�صرى  •�صمري 
فى  كتاباته  وتابعت  بالفرن�صية،  يكتبه  ما  له  اأقراأ  لالأفالم، كنت  ال�صينمائية ودرجة تذوقى  من خالله ثقافتى 

جريدة »النهار« اللبنانية بعد اأن ترك م�صر، اأحببت اأن اأكون ناقدا مثله، كان مثقفا كبريا، وا�صرتك كم�صاعد مع 

يو�صف �صاهني، واأخرج فى لبنان فيلمني، �صخ�صية هامة ل تن�صى فى حياتى..

... املزاوى  •فريد 
لأكون  اختارنى  ال�صتينات  منت�صف  فى   ، غ�صبان  مارى  طريق  عن  اأي�صا  به  تعرفت   ، الكاثوليكى  املركز  •مدير 
وا�صتفدت  فرن�صا،  فى  الإخراج  در�س   ، اأخالقيا  الأفالم  بت�صنيف  تقوم  الكاثوليكى  املركز  تتبع  جلنة  فى  ع�صوا 

كثريا من مكتبة املركز العظيمة، ول اأن�صى ت�صجيع فريد املزاوى ىل عندما طرحت فكرة تقدمي برنامج عن ال�صينما 

فنى على رئي�س التليفزيون وقتها متا�صر توفيق، كان �صخ�صا ن�صيطا لعب  فى التليفزيون، لدرجة اأنه عر�س اأن يعررّ

دورا هاما فى ندوة الفيلم املختار التى �صبقت جمعية الفيلم، اأتذكر اأنه كان يقوم بنف�صه بق�س املقالت ول�صقها، 

مكونا هذا الأر�صيف ال�صخم عن الأفالم وال�صينما امل�صرية.
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.. ال�شبان  •رفيق 
على  رفيق  �صجع  الذى  هو  الهالل  دار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كان  عندما  الدين  بهاء  اأحمد  الراحل  اأن  •اأعتقد 
�صخ�صية  رفيق  حتريرها،  يراأ�س  كان  التى  »الكواكب«  �صفحات  النقا�س  رجاء  له  وفتح  القاهرة،  فى  الإقامة 

�صته على الذهاب اإىل مهرجان كان  مو�صوعية، تقاربنا ب�صرعة، وكانت لنا ذائقة قريبة فى الأفالم اجليدة، حررّ

لأول مرة، وكنت اأح�صده على ن�صاطه الذى ميكنه من م�صاهدة �صبعة اأفالم يوميا فى املهرجان، بينما ل اأمتكن من 

اع الأفالم  م�صاهدة هذا العدد من الأفالم، لرتباطى بنقل الر�صائل اأو عمل لقاءات �صحفية اأو ح�صور موؤمترات ل�صنرّ

، رفيق كانت لديه مكتبة عظيمة، وكان ير�صح للزمالء الأفالم التى ت�صتحق امل�صاهدة، من خالل ثقافته واطالعه، 

�صخ�صية فريدة على كل امل�صتويات ..

.. فريد  •�شمري 
كان،  مهرجان  اإىل  اأذهب  اأن  على  �صجعنى  من  اأول  وهو  النقاد،  وجمعية  الفيلم  جمعية  خالل  من  •التقينا 
اأقدم  كنت  ال�صبعينات،  فى  ي�صدرها  كان  التى  والفنون«  »ال�صينما  جريدة   حترير  فى  للم�صاركة  دعانى  كما 

فيها ريفيوهات لأفالم الأ�صبوع، �صمري يحر�س فى كتاباته على الدقة و�صبط امل�صطلحات، وهو �صخ�س بعيد عن 

الأنانية، متعاون لأق�صى درجة، كان يعطينى مثال �صورا زائدة لديه عن الأفالم، كما مل يرتدد فى حتري�صى لكى 

اأكون من مرا�صلى مهرجان كان معه ..

.. غ�شبان  •مارى 
مهرجان  اإىل  اأذهب  اأن  فى  �صببا  الأقدار  جعلتها  الهالل،  دار  فى  تعمل  كانت  �صورى  اأ�صل  من  م�صرية  •�صحفية 
برلني لأول مرة، و�صببا فى اأن اأعمل ك�صكرتري ثم كمدير فنى فى مهرجان القاهرة ل�صنوات طويلة، كانت تتمتع 

الوليات  اإىل  العزيز قبل هجرتها  لبنى عبد  اأ�صدقاء  اأقرب  من  كانت مثال  وا�صعة،  �صينمائية وعالقات  بثقافة 

مقالتها  لكتابة  بزمالئها  ت�صتعني  كانت  لذلك  �صعيفة،  كانت  بالعريبة  الكتابة  على  مارى  قدرة  ولكن   ، املتحدة 

العربية .

.. ال�شالمونى  •�شامى 
لأول  �صاهدنى  عندما  خمرب  اأننى  اعتقد  اأنه  قال   .. الفيلم  جمعية  خالل  من  تعارفنا   .. اأ�صدقائى  اأقرب  •اأحد 
من  يبدو  كما  مرحة  �صخ�صية  دوما  كان  �صامى  اأن  �صحيحا  لي�س   ، ي�صحك(   ( اجلاد  ومظهرى  �صاربى  ب�صبب  مرة 

يتدخل  اأن  قبل   ، معروف  حى  فى  حجرة  فى  طويلة  ل�صنوات  عا�س  �صوداويا،  مزاجه  يبدو  كان  اأحيانا  كتاباته، 

ا�صرتى واحدة  فلما  �صيارة،  �صامى بدون  ن�صر، ظل  �صقة فى مدينة  اإىل  �صامى  ينتقل  لكى  اأحمد بهجت  ال�صحفى 

قبل وفاته بعامني تقريبا، ركنها وتركها واقفة اأمام منزله، وتوفى قبل اأن يتعلم قيادتها .. �صامى �صخ�س رفيع 
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الثقافة، ل يكتب اإل ما يعتقده، عطوف جدا مع الأطفال، له �صور كثرية مع ابنى رّ كرمي واأحمد، كانت ال�صينما هى 

كل حياته، �صافرنا كثريا اإىل مهرجان كان ، ل ت�صتطيع اأن تتوقف عن قراءة مقالته باأ�صلوبه ال�صل�س ال�صاخر، 

اإذا كان يريد �صيئا، فطلب منى �صراء جملة  اإىل فرن�صا، ات�صلت به لأ�صاأله باإحلاح عما  اأ�صرتى  اأ�صافرمع  اأن  قبل 

»برمييري« الفرن�صية .. مل اأكن اأعلم اأنها اآخر مرة اأ�صمع فيها �صوته .. فى طائرة العودة عرفت خرب وفاته من نعى 

�صعيد عبد الغنى له فى »الأهرام« .. انخرطُت فى البكاء مع زوجتى وطفلى اللذين كانا يعرفانه ويحبانه .. �صامى 

ال�صالمونى حكاية لوحده ..

الإنتاج  مبدينة  الدوىل  التعاون  لقطاع  وكرئي�س   ، فى  تى  لنايل  كرئي�س  منا�شبك  عن  الأخري  •�شوؤاإىل 
الإعالمى ثم كرئي�س جلهاز ال�شينما باملدينة .. كيف اأفادت هذه املنا�شب مع�شوقتك ال�شينما؟

خمرج  اأو  جنم  اأفالم  لتقدمي  �صهر  كل  خ�ص�صت  ال�صينما،  عن  برناجما  قدمت  فى،  تى  نايل  رئي�س  كنت  •عندما 
حمدد، كنا ن�صت�صيفه اأي�صا ليتحدث باللغة الأجنبية، الإجنليزية اأو الفرن�صية . كان برناجمًا ناجحًا ا�صت�صفنا 

فيه اأ�صماء مثل يو�صف �صاهني واأحمد مظهر، اأما عملى فى قطاع التعاون الدوىل مبدينة الإنتاج الإعالمى فقد جاء 

برت�صيح من  درية �صرف الدين لرئي�س املدينة �صيد حلمى، وعملت فيه حواإىل خم�س �صنوات، حاولت خاللها جذب 

ال�صركات العاملية للت�صوير فى م�صر ومنها فيلم نرويجى وفيلم ت�صجيلى عن رم�صي�س الثانى، توليت رئا�صة جهاز 

ال�صينما بعد ثورة العمال على ممدوح الليثى بعد الثورة، وبعد تعرث م�صرية اأ�صرف زكى كرئي�س للجهاز، واعرتا�س 

البع�س عليه، حاولت خالل عام واحد توليت فيه املن�صب اأن اأنفذ بع�س ال�صيناريوهات اجليدة جدا مثل فيلم« يوم 

لل�صتات« لهناء عطية، كان الليثى قد تعاقد عليه مب�صاركة اإنتاجية مع اإلهام �صاهني، ولكننا مل ن�صتطع تنفيذ �صىء، 

لأن امليزانية راحت فى تلبية املطالب الفئوية للعمال واملوظفني، وبعد عام ا�صتقلُت للتفرغ للمهرجانات، ول اأن�صى 

حزن العاملني يوم مغادرتى العمل .. 

  .. اأخرى  اأقوال  لديك  •هل 
�صحكنا، انتهى احلوار الطويل الذى ا�صتمر لعدة جل�صات، اأخذُت معى مفاتيح احلكاية، وبداأت فى فتح اأبواب الكنوز 

املكتوبة .. 
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»اأك�سن« : ج�رس املعرفة
ذلك  ممكنا،  احلركة  ت�صجيل  جعلت  التى  هى  نف�صها  ال�صينما  »اأك�صن«.  املخرج  يهتف  عندما  اإل  الت�صوير  يبداأ  ل 

اليوم الذى �صاهد النا�س قطارا يتجه نحوهم قادما من �صا�صة العر�س، تزاحموا للهرب من املكان. احلركة حياة، 

ويو�صف �صريف رزق اهلل كان دوما �صخ�صية مليئة باحليوية واحلركة فى كل مكان يعمل فيه. ل اأحتدث فقط عن 

احلركة مبعناها الع�صلى واجل�صدى، ور�صيده منها وا�صح، فهو ليجل�س كثريا، وعندما يتحرك ل يحدث �صجيجا اأو 

اإزعاجا، اإمنا يت�صلل بهدوء وفى �صمت لأنه يعرف ما يريد، اإننى اأحتدث اأي�صا عن احلركة العقلية الواعية، التى 

ت�صتند اإىل ثقافة وانفتاح حقيقى على الآخر وعلى العامل، حتى قبل اأن يعرف الأخر ب�صكل مبا�صر، وحتى قبل اأن 

يحاور الآخر. اأعتقد اأن هذا اجليل الذى حلق ب�صنوات املد الليرباإىل التنويرى، والذى عا�صر زمن الت�صامح، م�صر 

لكى يخلق يو�صف  بالذات جمال منا�صبا  ال�صينما  املعانى، رمبا كانت  الكوزموبولتانية، ترجم فى كتابته كل هذه 

�صريف ج�صرا معرفيا حقيقيا وثقافيا وقويا ورا�صخا، نظرة متعمقة على كتاباته وترجماته واجتهاداته النقدية 

تثبت ذلك ب�صهولة، اأده�صنى فعال هذا التنوع فى احلركة العقلية ترجمة وحتليال وتغطية لأن�صطة املهرجانات، 

اأده�صتنى فكرة اأن تكتب ملن يجيد الفرن�صية بالفرن�صية، واأن ترتجم اإىل العربية ملن يبحث عن املعلومة باللغة 

العربية، اأن يكون الأب مرتجما ، وان يولد يو�صف �صريف فى ع�صر منفتح ليرباإىل، واأن يع�صق ال�صينما، اإحدى اأكرث 

الفنون �صعبية وجماهريية، واأن يتعلم على اأيدى تالميذ قادة التنوير، كل ذلك جعل عبارة »اأك�صن« ال�صينمائية، 

للتوا�صل  موؤ�ص�صة  اإىل  �صخ�س  يتحول  اأن  اإىل  اأقرب  �صيئا  وخطريا،  عظيما  �صيئا  �صريف  يو�صف  م�صرية  فى  تعنى 

فى  يكون  باأن  لذلك  عالقة  ول  باأكملها،  موؤ�ص�صات  به  تقوم  اأن  ميكن  تراكمى  بدور  يقوم  واأن  واملعرفى،  الإن�صانى 

من�صب، او خارج هذا املن�صب.

فى اأحيان كثرية تبدو احلركة اجل�صدية دليال على الك�صل العقلى، نعم هناك من ليكف عن احلركة، رائحا غاديا 

مثل النحلة، ولكن ح�صاده الثقافى والإنتاجى �صفر، وكاأن احلركة تك�صف عن ع�صوائية وحرية وتخبط، ولذلك 

اأبناء جيله، فقد  اأما حركة يو�صف �صريف، وكثريون من  تكون عادة م�صحوبة ب�صخب و�صجيج ورمبا مب�صكالت، 

كانت حركة وعى وفهم، مل ي�صافر اإىل مهرجان كان اإل وهو على قدر ل باأ�س به من الإطالع وامل�صاهدة ال�صينمائية، 

ومل يرتجم اإل بعد اأن متكن من اللغات الأجنبية ومن اللغة العربية، ومل يعمل حمررا فى الأخبار اإل بعد تدريب 

ودرا�صة �صابقة لعلوم ال�صيا�صة، ومل يرتك برناجما دون جهد حقيقى فى الإعداد فى زمن مل تكن املعلومة فيه 

مي�صورة كما هو حالنا الآن، ومل يكتب اجتهادات نقدية اإل بعد اأن قراأ للنقاد امل�صرييني والآجانب، واإل  بعد اأن 

�صاهد اأفالما متنوعة، واإل بعد اأن ح�صر ندوات ومناق�صات و�صجالت فى جمعية الفيلم اأو فى نادى �صينما القاهرة، 
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هذه هو معنى احلركة الواعية التى اأق�صدها، اأن تتحرك لأنك تعرف، ولأنك تريد اأن تنقل لالآخرين هذه املعرفة، 

اأمر طبيعى �صل�س، ل جهد فيه ولتكلف، اأخذ وعطاء.

اأهم  اإن مل تكن  اأهم،  اأعتربها اإحدى  اأعداد ن�صرة نادى ال�صينما ال�صهرية، التى  اأمامى على �صبيل املثال مناذج من 

مطبوعة، ا�صتوعبت الكتابات النقدية ال�صينمائية امل�صرية، هناك اأمثلة ل ح�صر لها لرتجمات يو�صف �صريف رزق 

اهلل الدقيقة والواعية، اإنه ل يرتجم اأفالما جمهولة بالن�صبة له، ول يرتجم اأ�صماء فنانني ليعرف عنهم �صيئا، 

ولكنها ترجمة متخ�ص�س ي�صتوعب املعنى واملبنى، ميكنه حتى اأن ي�صرح ويب�صط، يفرت�س اأن هذا الأمر بدهى متاما، 

ولكن احلقيقة لي�صت كذلك: حتى فى �صنوات ال�صتينات، وقد ح�صلُت من �صور الأزبكية تقريبا على معظم الكتب 

التى ُترجمت عن فن ال�صينما فى تلك ال�صنوات، فاإن هناك تباينا وا�صحا فى الرتجمات ودقتها، تنحدر الرتجمة 

اإذا كان املرتجم بعيدا عن ال�صينما، وت�صل اإىل م�صتويات رفيعة ودقيقة مع مرتجم وناقد مثل ها�صم النحا�س يعرف 

اأ�صدرت منذ �صنوات بع�س الكتب ال�صينمائية، و�صل  اأكادميية الفنون التى  اأي�صا ترجمات  ما يرتجمه، حت�صرنى 

اأ�صماء الأفالم حرفيا ب�صكل ل عالقة له مبعناها  اإىل ترجمة  ال�صينما  فيها تخبط املرتجم وعدم معرفته بفن 

الأ�صلى، جتربة يو�صف �صريف وكثريين من اأبناء جيله در�صها الأ�صا�صى اأن الرتجمة لي�صت مقابالت لفظية، ولكنها 

اأن تكون قوامي�س وكتب، واإل انتهى الأمر اإىل ترجمات ت�صبه  مقابالت معرفية وثقافية، الرتجمة معرفة قبل 

ترجمة جوجل امل�صحكة واحلرفية، واإل حتولت الرتجمة اإىل �صبب للقطيعة مع الثقافة، ل و�صيلة لالإ�صتزادة 

منها، معرفة املرتجم تبداأ باختياره ملا يرتجمه، ثم و�صع ذلك فى اإطار �صياق معلوماته عن املادة، واأخريا فى اختيار 

الأ�صلوب والكلمات املنا�صبة.

ال�صل�صة  رزق اهلل  �صريف  �صاأقدم لكم جمموعة خمتارات لرتجمات يو�صف  النظرى،  الإ�صتطراد  الكثري من  بدون 

املخرج  مع  ن�صر  �صينما«  »جون  جملة  فى  حوار  ترجمة  من  اأجزاء  مثال  هذه  ال�صينما،  نادى  ن�صرات  فى  والواعية 

كو�صتا جافرا�س فى اأبريل عام 1969، وقد ن�صر يو�صف الرتجمة العربية فى العدد 18 من ال�صنة ال�صاد�صة لن�صرة 

نادى ال�صينما....

بتقدمي  ال�شينما  فى  العملية  حياتهم  ال�شبان  املخرجني  من  كبري  عدد  فيه  ا�شتهل  الذى  الوقت  فى   «•
.. فهل كان ذلك ميح�س  البولي�شية  الأعمال  اأفالمك من  اأول  اأن يكون  اأنت  راأيت  ذاتهم،  نابعة من  اأعمال 

اإرادتك اأم اأن املو�شوع قد ُفر�س عليك؟

يجب  ال�صينما  ان  راأيى  وفى   .. الأفق  وا�صع  لل�صينما  مفهومى  كان  اأق�صد   .. حريتى  مبنتهى  اختيارا  كان  •بل 
�صلبة،  قاعدة  على  يقف  اأن  له  لبد  هامة  اأفالم  تقدمي  فى  املرء  ينجح  ولكى   .. الكبرية  اجلموع  اإىل  ت�صل  اأن 

واأن يوحى للمنتجني بالثقة فى عمله .. كان علىرّ اأن اأختار فيلما جتاريا .. واملعروف اأن الأفالم البولي�صية تغطى 
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م�صاريفها فى غالبية الأحوال .. وكانت هناك بع�س مو�صوعات اأمتنى تنفيذها ، ولكنى مل اأفلح فى اإقناع املتجني 

ثت اأحدهم عن »جزيرة« روبري مريل مثال تراه ينظر اإليك نظرته  بها، ول حتى فى حمادثتهم عنها .. فاأنت اإذا حدرّ

اإىل �صخ�س معتوه .. غري اأن موقف هوؤلء قد تغريرّ الآن وخا�صة بعد جناح فيلمى الأول »ديوان القتلة«.

الأمريكية؟ البولي�شية  الأعمال  من  قريب  الفيلم  اإن   .. • اأجل 
اأو غري ذلك �صرعان  ال�صينما الأمريكية .. فالأفالم هناك �صواء كانت بولي�صية  اإىل  اإننا نعود دائما   .. •بالفعل 
اأن فرن�صا تنتج اأفالما  ما تتحول اإىل اأفالم اإجتماعية .. ورمبا كان الأمريكيون ينفردون بهذا الو�صع .. �صحيح 

بولي�صية مثل »ال�صاموراى«، وهو عمل رائع، ولكن لميكن مقارنة تلك الأفالم مبثيالتها من اإنتاج الوليات املتحدة 

على امل�صتوى الإجتماعى.. واإنى اأفكر بوجه خا�س فى فيلم مثل »املخرب اخلا�س« جلوردون دوجال�س.

من  ل  »زد«  فى  بها  احتفظت  اجلمهور  جتذب  عنا�شر  بع�س  البولي�شية  الأفالم  بع�س  فى  األي�س  •ولكن 
قبيل التنازل ولكن اإعجابا بها مثل الإهتمام بالعنف والتحقيق وغريهما ؟

ول�صوف  املحا�صرة  من  وباخلوف  بالتحقيق  الإهتمام  هذا  اأفالمى  كل  فى  لتجد  فاإنك  حال  اأية  وعلى   .. •اأجل 
وفى   .. الت�صرف  حرية  ىل  يتيح  البولي�صى  الفيلم  كان  فقد  العموم،  وعلى   .. املقبلة  اأعماإىل  فى  اأي�صا  جتدهما 

راأيى اأنه لينبغى اإهمال هذا النوع من الأفالم اأو النظر اإليه نظرة فيها �صىء من الإزدراء، فالواقع اأنك ت�صتطيع اأن 

تقول الكثري على امل�صتوى الإجتماعى من خالل الفيلم البولي�صى ».

وهذا منوذج اأخر لختيار يو�صف �صريف ترجمة حوار اأجرته جملة »لو نوفيل اأوبزرفاتور« الفرن�صية فى �صبتمرب 

عام 1979 مع الروائى الأملانى »جونرت جرا�س« موؤلف رواية »الطبلة«، ومع املخرج فولكر �صلوندورف خمرج الفيلم 

ال�صهري عنها، وقد ن�صرت الرتجمة اأي�صا فى ن�صرة نادى ال�صينما فى �صنتها الثانية ع�صرة .. العدد رقم 16.

» _ كيف جنحت فى اإنتاج الفيلم؟

اأملان حتى لو كانوا  اأى باللغة الأملانية، ومبمثلني  اأملانيا،  اأن اأجعل منه فيلما  •�صلندورف : كان التحدى الكبري هو 
اللجوء  طريق  عن  اإنتاجه  فى  جنحنا  لقد  دولر..  مليون   4 تكلرّف  فقد  التكاليف  باهظ  الفيلم   .. معروفني  غري 

اإمكانيات الإنتاج امل�صرتك وال�صلفيات وقانون امل�صاعدة والتعاون مع التليفزيون الأملانى ومنح التوزيع  اإىل جميع 

فى الوليات املتحدة اإىل �صركة يوناتيد اأرت�صت�س .. وفى النهاية اأ�صبح هناك �صبعة منتجني يتحملون خطر ف�صل 

الفيلم. وقد ا�صتلزم الأُمر عمال طويال، ولكننا جنحنا فى اإثبات اأنك ميكن اأن ت�صنع فيلما اأوربيا �صخم التكاليف 

مع احلفاظ على طابعه الإقليمى ..

_ جونرت جرا�س ، هل تنوى الكتابة مبا�شرة لل�شينما؟

ل  حتى  مبا�صرة  اأفكارى  وتطوير  تنمية  طريق  عن  واإمنا  منعزل  �صيناريو  ككاتب  لي�س  ولكن  ذلك  اأود  •جرا�س: 
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اأ�صنع ن�صا واإمنا فيلما ب�صكل مبا�صر ..

فى  املوؤلف  ي�صرتك  واأن  الكتابة  فى  املخرج  ي�صرتك  اأن  يريد  جونرت   .. الأمر  فى  حتادثنا  لقد  •�صلوندورف: 
الإخراج .. وقد نعمل �صويا، فقط علينا اأن نبحث عن الأ�صلوب.

•جرا�س: �صينما املوؤلف فى ماأزق اليوم .. اإن املخرج اأ�صبح م�صغول بدرجة كبرية بالإنتاج بحيث اأنه مل ي�صتطع 
اأن يكون موؤلفا .. ومن ثم هناك فر�صة طيبة للحوار املبا�صر بني ال�صينما والأدب.

مل  اأنه  بحيث  ال�صريك  مدير  مب�صكالت  م�صغولني  اأ�صبحوا  اأفالمهم  اإنتاج  املخرجون  توىل  اأن  منذ  •�صلوندورف: 
يعد من املمكن الإعتماد عليهم كموؤلفني .. اإن املخرج اأ�صبه مبدير ال�صريك ، اإنه يجمع املمثلني والفنيني ويجعلهم 

يتعاي�صون ويعملون معا ويبث احلياة فيهم خللق اإنتاج م�صرتك.. وينبغى اأن يراعى عدم قيام كل منهم بنمرته واإمنا 

اأن ي�صرتك اجلميع فى منرة واحدة ..

موجود  هو  عما  والو�صف  التفا�صيل  من  مزيدا  والفنيني  للممثلني  م  يقدرّ اأن  فى  يكمن  هنا  املوؤلف  دور  •جرا�س: 
فى  يتعمق  اأن  له  تتيح  كاملة  بيوجرافيا  واإمنا  احلوار،  فقط  املمثل  يجد  ل  دوره  فى  ق  ليتعمرّ  .. ال�صيناريو  فى 

ال�صخ�صية ..

ل  واأنا  فيها..  مكتوب  هو  ما  بتج�صيد  الفيلم  يقوم  حينما  للرواية  بالن�صبة  قا�صية  جتربة  اإنها  •�صلوندورف: 
اأبحث عن وجهة نظر �صخ�صية واإمنا اأبحث عما دفع املوؤلف اإىل كتابة تلك امل�صاألة بذلك الأ�صلوب .. ول�صك اأن 

�صخ�صيتى �صتظهر من خالل هذا التف�صري«.

1976 عن فيلم »وجها  11 �صبتمرب  وهذا جزء من ترجمة يو�صف �صريف ملو�صوع ن�صرته »ليموند« الفرن�صية فى 

لوجه« لإجنمار برجمان، وقد ارتاأى املرتجم اأن يقدم املو�صوع لقارئ ن�صرة نادى ال�صينما / ال�صنة الثانية ع�صرة 

.. العدد 17 على النحو التاإىل :« كان اإجنمار برجمان قد انتهى من ت�صوير ن�صف فيلمه اجلديد »وجها لوجه« فى 

اأتيح للناقد الأمريكى ت�صارلز �صامبلن ان يق�صى يوما فى مراقبة املخرج ال�صويدى الكبري وفى  ا�صتكهومل حينما 

احلديث معه اأثناء عمله«.

نقتب�س من هذا املو�صوع الهام هذه الفقرات :« ينبع جزء من اجلو الفريد الذى ي�صود ت�صوير اأحد اأفالم برجمان 

من جهوده فى ربط اجلميع مبا ينويه فى فيلمه من خالل ال�صيناريو.. وبالن�صبة ل »وجها لوجه«، وكما يحدث فى 

اأوملان و اأرلند جوزيف�صون اإىل تناول الع�صاء فى منزله وقراءة  اأفالمه، فاإنه دعا املمثلني الرئي�صيني وهما ليف 

ال�صيناريو، وظل منتظرا اأ�صئلتهما وتعليقاتهما ومقرتحاتهما .. وبعد ذلك دعا جميع املمثلني وجمموعة الأ�صدقاء 

والعاملني فى الفيلم اإىل فندق ناء ملدة يومني جرت خاللهما قراءة وحتليل ال�صيناريو بح�صور كل هوؤلء الفنانني 

اأ�صدقائه،  اإىل  خطابا  ال�صيناريو  مقدمة  فى  كتب  برجمان  فاإن  زواج«  من  »م�صاهد  فيلم  فى  فعل  وكما  والفنيني، 
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ن�صتعد  اإننا  اخلطاب:«  فى  وجاء   .. واأهدافه  امل�صروع  اأ�صل  فيه  حدد  وقد  الإعرتاف،  لدرجة  �صخ�صى  واخلطاب 

لت�صوير فيلم يعالج ب�صكل ما حماولة اإنتحار .. الواقع اأنه يعالج  )وكنت �صاأقول كالعادة( احلياة واحلب واملوت«.

هذا  األقى  وقد   .. املقربني  برجمان  ا�صدقاء  اأحد  انتحار  فى  اأ�صله  وجد  لوجه«  »وجها  فيلم  اأن  الوا�صح  ومن   «

اأوملان« فى » وجها لوجه« بدور  الإنتحار ال�صوء على بع�س م�صاغل كان يعانى منها برجمان نف�صه . وتقوم »ليف 

طبيبة نف�صية غري �صعيدة فى زواجها واأجهزت على مواردها العاطفية .. اإنها تعود اإىل منزل جدها وجدتها حيث 

احلبوب  من  كبرية  كمية  تناول  طريق  عن  الإنتحار  على  ُتقدم  ولكنها  جديد  من  نف�صها  جتد  اأن  اأمل  على  ولدت 

عة من الكوابي�س .. وكما يقول برجمان لأ�صدقائه فاإن تلك الكوابي�س  وتتماثل لل�صفاء وتواجه جمموعة مرورّ

تعترب امتدادا لواقعها ولها جذور فى الأحداث التى راأيناها من قبل .. وتلك الأحداث على اأى حال �صتجعل من 

»وجها لوجه« م�صل�صال تليفزيونيا اأو فيلما �صينمائيا اأكرث جدل من »م�صاهد من زواج«.

اذا و�صديد الإرتباط مب�صاعر برجمان القوية وال�صلبية عن علم النف�س،  »ويبدو الفيلم على الورق فعال قويا واأخرّ

وهو ي�صف ال�صخ�صية التى متثلها »ليف اأوملان« باأنها »مري�صة ذهنيا«، وفى اأحد م�صاهد الفيلم يقول طبيب اأمرا�س 

اأو  جهلة  اأو  املجانني  حكم  فى  اأو  جمانني«  النف�صيني  الأطباء  »معظم  اإن  جوزيف�صون  اأرلند  ميثله  الذى  الن�صاء 

يتميزون بتلك ال�صفات الثالث فى نف�س الوقت، وفى خالل 50 عاما �صُينظر اإىل علمكم املزعوم هذا بفزع ممزوج 

ببع�س ال�صحك«.

» وفى ختام الفيلم، كما يحدث فى ختام »م�صاهد من زواج«، يبدو للم�صاهد اأن برجمان يكت�صف اأن احلب والتفاهم 

وقبول الو�صع هى امل�صكنات الوحيدة، واأن امل�صاعدة الوحيدة التى ميكن اأن نح�صل عليها موجودة فى داخلنا، ولن 

تاأتينا من موؤ�ص�صات من خارجنا، واأن الو�صول اإىل تلك امل�صاعدة هى رحلة العذاب التى يقوم بها الإن�صان املعا�صر«.

عام  نهاية  حتى  فنية  باأعمال  مرتبط  وهو  اخللق،  بعملية  م�صغول  زال  ما  عاما   75 العمر  من  البالغ  »وبرجمان 

الذى  ال�صحرى«  »الناى  اأخرج  حيث  التليفزيون،  واأخريا  والأوبرا  وامل�صرح  ال�صينما  بني  برجمان  ويتنقل   ،1978

اأمام جمهور غفري .. وقد عر�س هذ الفيلم فى مهرجان كان  اأذيع فى التليفزيون الإ�صكندنافى ليلة راأ�س ال�صنة 

حيث ا�صتقبل بحما�س مل ينله اأى فيلم اآخر. ويقول برجمان فى هذا ال�صدد :« اأنا مغرم بالناى ال�صحرى منذ اأيام 

طفولتى، وكنت اأفكر فى تقدميه فى عمل �صينمائى منذ ع�صرين عاما، ولكنى كنت مرتددا، ومنذ اأربع �صنوات عقدت 

العزم، وتغيبت ثالث �صنوات فى مرحلة الإعداد .. وقد جتول فريق فنى فى كل اأنحاء ال�صويد لختيار 120 مطربا 

لالأدوار املختلفة .. واإخراج هذا الفيلم كان من اأمتع حلظات حياتى، فاأنت لميكن اأن تت�صور ماذا يعنى اأن تكون 

حماطا مبو�صيقى موزار كل يوم فى الأ�صتديو، وي�صيف برجمان قائال: » لقد اأحب الأطفال هذا العمل الفنى الذى 

بدا ىل طريقة طيبة لتعريف الأوبرا لأ�صخا�س يجهلونها«، وكان برجمان ياأمل فى تقدمي باربرا �صرتاي�صاند فى 
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»الأرملة الطروب«، ولكن امل�صروع تعرثرّ حينما حتدث منتج مت�صرع عنه قبل الإت�صال بباربرا �صرتاي�صاند ومفاحتتها 

فى الأمر«. متابعة يو�صف �صريف رزق اهلل جعلته ليكتفى بهذه الرتجمة لكوالي�س �صناعة فيلم »وجها لوجه«، 

ولكن جنده يرتجم فى نف�س العدد من ن�صرة نادى ال�صينما .. ال�صنة الثانية ع�صرة .. العدد رقم 17 خطاب برجمان 

اإىل العاملني معه فى الفيلم .. اخلطاب قطعة  اأدبية وفنية مده�صة تتحدث عن معاناة الفنان وروحه القلقة، التى 

يبدو اأنها �صرطا من �صروط الكتابة املبدعة ، بدا اأي�صا كما لو اأن هذا الفيلم �صاهم فى تو�صيح وتخفيف قلق املخرج 

الكبري، وكاأنه يعالج نف�صه بالكتابة ، وباإخراج الأفالم ، يقول برجمان : » اإذا �صاألنى اإن�صان �صادق عن ال�صبب الذى 

دفعنى اإىل كتابة تلك الق�صة ملا ا�صتطعُت بكل �صدق اأن اأعطيه ردا حمددا .. ومنذ زمن غري ق�صري تعاي�صنى حالة 

اأى طبيب مهما كانت  قلق ل اأجد لها �صببا ملمو�صا . وت�صبه تلك احلالة الإح�صا�س باأمل فى الأ�صنان ل ي�صتطيع 

درجة نزاهته التو�صل اإىل �صببها �صواء فى الأ�صنان نف�صها اأو فى بقية اأجزاء اجل�صم، وبعد اأن اأطلقت على قلقى 

�صفات عديدة كلها غري مقنعة، قررُت القيام ببحث دقيق ، ول�صك اأن قيامى بدرا�صة م�صكالت �صخ�س يعانى من 

القلق �صاعدنى على تفهم م�صكالتى. لقد وجدُت ت�صابها فى احلالتني واإن كانت حالتها )حالة البطلة( اأكرث خطورة 

ة واأملا، وبالتاإىل اأكرث و�صوحا من حالتى. هكذا بداأت تت�صكل ال�صخ�صية الرئي�صية فى فيلمنا .. امراأة منظمة  وحدرّ

ومتوازنة وقادرة .. اإن�صانة �صاحبة مهنة حققت جناحا منها متزوجة من زميل لها موهوب .. امراأة حماطة مبا 

اتفق على ت�صميتها »الأ�صياء الطيبة فى احلياة«. وقد حاولُت و�صف انهيارها الداخلى وعودتها للحياة. وا�صتطعُت 

اأي�صا بناء على املعلومات التى ح�صلت عليها عر�س اأ�صباب الكارثة، وكذلك اإمكانيات تلك املراأة بالن�صبة مل�صتقبلها 

. وعلى امل�صتوى ال�صخ�صى ا�صتفدُت جدا من تلك العملية، فقد بداأْت مالمح قلقى تت�صح بعد اأن ظل م�صطربا حتى 

الآن .. وفقد ذلك القلق بع�صا من غمو�صه .. ولن تذهب جهودنا اأدراج الرياح اإذا ا�صتطاع اآخرون الإ�صتفادة قدر 

اإىل  يوؤدى  اأن  وميكن  به  باأ�س  ل  اأمٌر  م�صفقة  اأو  �صاخرة  بابت�صامة  بعيد  اأو  قريب  �صخ�س  ل  تاأمرّ اإن   .. ا�صتفادتنا 

مقارنات مريحة .. كما اأنه من املمكن اأن تقدر قيمتك اخلا�صة مبقارنتها بتفاهة الآخرين .. ولبا�س اأي�صا من اأن 

يت�صلى املرء لب�صع �صاعات .. ومن الأمور امل�صلية عادة اأن ت�صاهد ممثلني يتمتعون بالو�صامة واملوهبة وهم ميثلون 

باإقناع موقفا حزينا اأو دراميا اأو فكاهيا مهما كانت امل�صاعفات املوؤملة التى ميكن اأن تنتج ».                                                                                                       

فى  »بوزيتيف«  جملة  اأجرته  هاما  طويال  حوارا  اهلل  رزق  �صريف  يو�صف  يرتجم  تاركوف�صكى  اإىل  برجمان  ومن 

اأكتوبر من العام 1969 ) ن�صرة نادى ال�صينما .. ال�صنة ال�صاد�صة العدد 18 ( مع املخرج الكبري حول فيلمه » اندريه 

روبوليوف« ، احلوار باأكمله هام ويك�صف عن ثقافة وروؤية تاركوف�صكى، ولكننا نقتب�س منه فقط بع�س الفقرات :

فنانا  املرء  يكون  اأن  ال�صعوبة  هو  احلقيقى  مو�صوعه  اأن  روبليوف«  »اأندريه  فيلم  م�صاهدة  بعد  �صعرُت  لقد   «•
واأن هذه ال�صعوبة ل تنبع من الو�صط املحيط فقط، بل اأي�صا من البحث عن الذات .. وبالن�صبة ىل فاإن »اأندريه 
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روبليوف« هو فيلم عن امل�صوؤوليات وعن م�صري الفنان ..

_ قد يكون هذا الذى راأيت اأنه املو�صوع الرئي�صى موجودا فى الفيلم بالفعل .. ولكن نتيجة الهدف الأ�صا�صى هى 

واإل   .. اأن يكون عبقريا  للفنان  اإثبات كيف ميكن  كان  .. فهدفنا  الفيلم  اأثناء ت�صوير  ن�صب عينى  التى و�صعُتها 

فما الداعى لختيار �صخ�صية روبليوف .. وما كان يثرينا هو اأن نطرح على اأنف�صنا ال�صوؤال التاإىل : »ملاذا روبليوف 

مت النتيجة الرد على الأ�صئلة التى األقيتها بعد اأن �صاهدت الفيلم .. ولي�س من قبيل ال�صدفة  عبقرى ؟« وقد قدرّ

اأن تظهر �صخ�صية نيوفان اليونانى اإىل جوار روبليوف .. ومن ال�صعب األ نعترب روبليوف عبقريا فقد كان ر�صاما 

ر فى روبليوف اأفكر فيه كعبقرى ولكننى عندما اأفكر فى فيوفان فال اأعرف .. اإننى ل  عظيما .. اإننى عندما اأفكرّ

اأ�صتطيع اجلزم باأنه كان عبقريا اإذ لدى معيارى ال�صخ�صى للعبقرية .. بالن�صبة لفيوفان اليونانى راأيى ال�صخ�صى 

اأنه فنان يعك�س العامل ) وقد كان وجود �صخ�صيته فى الفيلم �صروريا وذلك لإظهار مفهومنا( .. اإن اأعمال فيوفان 

مبثابة مراآة للعامل املحيط به ورد فعله املبا�صر هو الإعتقاد باأن العامل ي�صري بدون تن�صيق، واأن الب�صر خمادعون 

وق�صاة، واأنهم ي�صتحقون الق�صا�س حتى بعد وفاتهم، وبعد يوم احل�صاب، لكونهم تافهني ومنحلني وخطاة .. اإن هذا 

رد فعل طبيعى للبيئة التى يعي�س فيها .. وعندما ينتابنى اخلوف اأت�صرف بهذه الطريقة .. واأدين على الفور ل 

القوة التى تقهرنى واإمنا الأخطاء التى اأن�صبها لالإن�صان بوجه عام ولكل رجل ب�صفة خا�صة .. وهناك ت�صابه فى 

هذا املجال مع كافكا .. اأما روبليوف فهو فى الفيلم مناق�س لفيوفان اليونانى .. ولكن كيف ذلك ؟  اإن روبليوف مثله 

مثل فيوفان يعانى من م�صكالت ع�صره ومن ال�صراعات الداخلية خا�صة عندما تزداد حدة احلرب الأهلية .. لقد 

حتمل روبليوف الغزو من جانب التتار، وكذلك كل ال�صعوبات التى كانت تربز من حوله، واإن كان قد حتملها ب�صكل 

اأكرث حدة من فيوفان اليونانى .. لقد كان فى ا�صتطاعة فيوفان اأن يتبنى منوذجا اأكرث حتررا،  واأكرث فل�صفة من 

روبليوف، لأنه كان ر�صاما يتمتع باملجد، ومل يكن راهبا، وكان ب�صفة عامة اأكرث �صخرية من روبليوف، وكان يت�صرف 

باعتباره اأجنبيا اأو م�صافرا جاء من بيزنطة ويتمتع بخربة اأكرث من خربة روبليوف .. لقد كانت نظرته للحياة 

تتميز بنوع من التباعد مل يكن متوفرا لدى روبليوف الذى ينظر اإىل العامل بكثري من الأمل واإن كان رد فعله خمتلفا 

عن رد فعل فيوفان .. فروبليوف ل يعرب عن ثقل حياته .. اإنه يبحث عن بذرة الأمل واحلب والإميان عند الرجال 

الذين عا�صوا ع�صره .. ويعرب عن ذلك من خالل �صراع ال�صخ�صية مع الواقع باأ�صلوب لي�س مبا�صرا، واإمنا يت�صمن 

الكثري من الإيحاء .. وهنا تكمن العبقرية .. اإنه يبحث عن مثاليات اأخالقية يحملها فيعرب بهذا ال�صكل عن اأمل 

ال�صعب  ملا ينق�س  اأى اجنذابه  للوحدة والأخوة واحلب،  الناجتة عن ظروف حياته واجنذابه  واأمنياته  ال�صعب 

وملا ي�صعر روببليوف باأنه �صرورى لأولئك املحيطني به . وهكذا يتنباأ روبليوف بتوحيد رو�صيا وبتحقيقها لبع�س 

التقدم .. وفى هذا تكمن عبقرية الر�صام .. اإن �صخ�صيته و�صورته تاأتيان فى املرتبة الثانية .. اإنه معقد للغاية 
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ويتاأمل .. وهو لهذا نبيل .. اإنه يعرب عن الأمل وعن املثاليات الأخالقية ل�صعب باأكمله ولي�س فقط من ردود الفعل 

الذاتية للفنان اإزاء العامل املحيط به .. كان هذا هو املهم بالن�صبة لنا .. ولهذا و�صعنا �صخ�صية فيوفان اليونانى  

اأمام روبليوف .. ومن اأجل هذا ال�صبب جعلنا روبليوف يواجه الإغراءات التى تثقل على م�صريه .. ولهذا ال�صبب 

كذلك فاإن امل�صهد الأخري يعرب بالن�صبة لنا  عن عملية اخللق، وهو الطريق الوحيد امل�صتطاع اأمام روبليوف .. كانت 

هذه هى النقطة الهامة .. والباقى لي�س �صوى نتيجة ملا حاولت �صرحه .. اإن اأندريه روبليوف رجل جنح فى التعبري 

عن نف�صه وعن مثله الأعلى وعبقريته تكمن فى اأنه جعل مثله الأعلى يتطابق مع مثل �صعبه الأعلى .. فى حني اأن 

فيوفان اليونانى«يغنى ما يراه« كما يقال فى ال�صرق .. ».

؟ الفيلم  نهاية  فى  الألوان  اإىل  والأ�شود  الأبي�س  من  لالإنتقال  تف�شريك  هو  •وما 
_ اإن ظهور الألوان فى نهاية فيلم م�صور بالأبي�س والأ�صود قد اأتاح الفر�صة لقيام عالقة منطقية بني مفهومني 

بالألوان مل ت�صل  امل�صورة  الأفالم  اأن  اأكرث واقعية، ذلك  بالأبي�س وال�صود تعد  امل�صورة  الأفالم  اإن   .. خمتلفني 

اأن ت�صتلفت  بعد فى راأيى اإىل مرحلة الواقعية وما زالت ت�صبه ال�صور .. ول ميكن للرجل من الناحية النف�صية 

الألوان نظره فى احلياة اإذا مل يكن ر�صاما، اأو مل يكن يبحث عن ق�صد عن العالقات بني الألوان، اأو مل يكن منجذبا 

اأن التعبري عن احلياة فى ال�صينما يجب اأن  لالألوان ب�صفة خا�صة .. وما كان يهمنا هو �صرد احلياة .. وفى راأيى 

يتم بالأبي�س والأ�صود .. وكان يتعني علينا اأن ن�صري اإىل العالقة بني الفن والر�صم ب�صفة خا�صة من ناحية ، وبني 

امللونة والفيلم امل�صور بالأبي�س والأ�صود كانت بالن�صبة لنا  اأخرى، وهذه العالقة بني النهاية  احلياة من ناحية 

تعبريا عن العالقة بني فن روبليوف وحياته .. وميكن تلخي�س هذه الفكرة بال�صورة الآتية: من جانب احلياة 

اليومية والواقعية والعقالنية ومن جانب اآخر التعبري الفنى عن هذه احلياة .. وهى املرحلة التالية املنطقية .. 

وقد قمنا بتكبري التفا�صيل لأنه من املحال عليك اأن تنقل الر�صم الذى يتميز بقوانينه اخلا�صة اإىل ال�صينما باأن 

جتعل املتفرج يرى فى م�صاهد ق�صرية ما كان ميكن اأن يراه لو ظل يتاأمل اأيقونات اأندريه روبليوف ل�صاعات طويلة 

.. ليوجد اأى ت�صابه ينب احلالتني .. وقد حاولنا خلق اإح�صا�س عام بلوحات الفنان عن طريق تقدمي التفا�صيل 

.. وكان هدفنا من ناحية اأخرى الو�صول باملتفرج، عن طريق تقدمي جمموعة من التفا�صيل، اإىل نظرة عامة اإىل 

»الثالوث الأقد�س« الذى يعترب قمة اأعمال روبليوف .. ومن ناحية ثالثة كانت هذه النهاية، التى �صورت بالألوان، 

والتى يبلغ طولها نحو مائتى وخم�صني مرتا ، �صرورية لنا حتى نعطى املتفرج فر�صة للتقاط اأنفا�صة ومننعه من 

مغادرة ال�صالة بعد انتهاء امل�صاهد امل�صورة بالأبي�س والأ�صود، وحتى نتيح له فر�صة لالإنف�صال عن حياة روبليوف 

والتفكري فى الأمر، ولكى متر بخاطر املتفرج بع�س الأفكار العامة عن الفيلم اأثناء م�صاهدته لالألوان وا�صتماعه 

اإىل املو�صيقى التى عر�صناها عليه .. وبالإخت�صار جلاأت اإىل ت�صوير جزء بالألوان حتى ل »يغلق« امل�صاهد »الكتاب« 
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فور الإنتهاء من »قراءته«.. ففى اعتقادى اأننا لو كنا جلاأنا اإىل اإنهاء الفيلم بعد جزء »الناقو�س« لأ�صحى عمال 

فا�صال .. كان لبد من اإبقاء املتفرج فى ال�صالة باأى ثمن .. هذا هو الدورالدرامى الذى يلعبه ذلك امل�صهد الأخري 

امل�صور بالألوان .. وكنا فى حاجة اأي�صا اإىل بع�س الإمتداد ل�صرد حياة روبليوف وحمل املتفرج على التفكري باأن 

روبليوف كان ر�صاما، واأنه كان ير�صم هذا النوع من اللوحات ، واأنه عانى الكثري من حياته ليعربرّ عنه بهذه الألوان 

.. كان لبد من الإيحاء للمتفرج بكافة هذه الأفكار. واأود اأن اأ�صيف �صيئا .. اإن الفيلم ينتهى مب�صهد جلياد حتت 

املطر.. ونحن بهذا امل�صهد نرمز للعودة اإىل احلياة .. ذلك اأن اجلواد عندى يرمز اإىل احلياة .. ورمبا كانت هذه 

روؤية ذاتية وداخلية .. ولكننى فى الواقع عندما اأ�صاهد ح�صانا يخيل اإىل اأن احلياة تتك�صف اأمامى، لأن احل�صان 

حيوان جميل جدا واأليف للغاية ويعربرّ خري تعبري عن احلياة الرو�صية . ولعلك لحظت اأن هناك فى الفيلم م�صاهد 

عديدة تظهر فيها اجلياد .. خذ مثال فى م�صهد البالونة الطائرة يوجد ح�صان يبدو عليه احلزن ملوت الرجل الذى 

حاول اأن يطري .. وهناك جواد اآخر يلقى حتفه اأثناء نهب كني�صة فالدميري وتراه يعربرّ بذلك عن ب�صاعة العنف 

.. وعلى مدى الفيلم ميكن مالحظة اأن احل�صان قد �صهد ورمز للحياة .. وهكذا كنا نريد، بعودتنا اإىل احلياة فى 

اللقطات الأخرية، التاأكيد على اأن احلياة ذاتها كانت م�صدر الفن عند روبليوف.
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»بان«: فى �سارع املهرجانات
هناك  كانت  فاإذا  اأبعد،  مل�صافة  الروؤية  اإجتاه  فيتغري   ، بانورامية  حركة  فى  وي�صارًا  ميينًا  الكامريا  راأ�س  يتحرك 

عد�صة وا�صعة، فاإن الروؤية تفتح اآفاقا اأكرث ات�صاعًا بحجم ال�صا�صة الكبرية، وقد انطلق يو�صف �صريف رزق اهلل 

بنا اإىل روؤية عري�صة بحجم املهرجانات ال�صينمائية التى قام بتغطية اأن�صطتها فى وقت مبكر من حياته. نظرة 

�صريعة اإىل ما كتبه اأو قام بت�صجيله وبثه تلفزيونيا، جتعلنا نقول، دون احرتا�س الوقوع فى املبالغة، اأنه ذهب اإىل 

تلك املهرجانات، ثم نقلها معه فى حقيبته اإىل القارىء وامل�صاهد امل�صرى والعربى.

�صافر يو�صف لأول مرة اإىل تغطية مهرجان  دوىل، وهو مهرجان برلني، فى العام 1969، وكان وقتها فى ال�صابعة 

والع�صرين من عمره، و�صافر لأول مرة لتغطية مهرجان كان فى العام 1972، وكان وقتها فى �صن الثالثني، فى رحلة 

ن�صره من  ما  بها  املهرجان، مرفقا  اإدارة  اإىل  بياناته  اأر�صل  مارى غ�صبان، مل يكذب خربا،  الناقدة  �صجعته  برلني 

مو�صوعات ومقالت عن ال�صينما، وعندما و�صل اإىل هناك، مل يكتف فقط بتغطية اأفالم املهرجان، ولكنه اأجرى 

بع�س احلوارات مع �صينمائيني كبار مثل الهندى �صاتيا جيت راى، ون�صر تلك احلوارات فى جملة »ال�صينما« التى 

كان يراأ�س حتريرها �صعد الدين وهبة، وفى رحلة مهرجان كان، �صجعه الناقد �صمري فريد، ثم جذب يو�صف بدوره 

بداأ فى   ،1974 العام  ال�صبان ومارى غ�صبان، وفى  رفيق  د  الأ�صهر مثل  املهرجان  اإىل  ال�صفر  اإىل  النقاد  عددا من 

تغطية مهرجان كان للتليفزيون، وح�صر كل دوراته بداية من عام 1972 با�صتثناء دورة 1975، واأ�صبح بذلك اأحد 

�صيوف املهرجان املميزين واحل�صريني، و�صط الع�صرات من املرا�صلني من �صتى اأنحاء العامل.

فى �صارع املهرجانات �صال وجال وكتب وقدم بال�صوت وال�صورة تقارير حية عن اأفالم وجنوم وموؤمترات �صحفية، 

ال�صناعية،  كانت هناك حركة »بان« كبرية جدا، كامريا  اإىل زمن الالب توب والأقمار  الورقة والقلم  من ع�صر 

يقظة عليها عد�صة وا�صعة تر�صد اأدق التفا�صيل، وكان �صالحه دومًا معه: اإجادة اللغتني الإجنليزية والفرن�صية، 

وثقافة �صينمائية عميقة ت�صكلت من خالل امل�صاهدة فى دور العر�س، وفى جمعية الفيلم ونادى �صينما القاهرة، 

وعن طريق الإ�صرتاك فى �صن مبكرة فى جمموعة من اأهم املجالت املتخ�ص�صة فى ال�صينما وفى النقد، هذه هى 

العد�صة الوا�صعة، التى �صاهمت فى اأن تكون تغطيته للمهرجانات بهذه الدرجة من التميز وال�صمول والعمق اأي�صا.

ميكننا اأن نحدد خ�صائ�س عامة لتلك التغطيات، اأهمها  فى راأيى اجلمع بني التغطية ال�صحفية والتغطية النقدية، 

بتلك  مثال،  ال�صبعينات  فى  »�صباح اخلري«  ملجلة  رزق  اهلل  �صريف  يو�صف  كتبها  التى  املهرجانات  ر�صائل  قارنت  لو 

اأو ر�صائل الراحل �صامى ال�صالمونى  من مهرجان  الر�صائل التى كان يبعثها روؤوف توفيق فيما بعد لنف�س املجلة، 

كان التى كانت تن�صر على �صفحات جملة »الإذاعة والتلفزيون«، ت�صتطيع اأن تتبني ب�صهولة تركيز الأخريين على 
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اجلانب النقدى بقراءة تف�صيلية لالأفالم، بينما متزج ر�صائل يو�صف بني التغطية اخلربية التف�صيلية، واملراجعة 

تاأخذ  املهرجان،  اأجراها مع �صيوف  ر�صالة كاملة حلوارات  اأحيانا  الأفالم، كما يخ�ص�س  ال�صريعة لأهم  النقدية 

كتاباته فى الغالب �صكل التقرير ال�صحفى الذى ياأخذك من قاعة ال�صينما اإىل قاعة املوؤمترات و�صوارع و�صواطىء 

كان وبالعك�س،  هناك رغبة فى نقل عامل املهرجان باأكمله، ولي�س فقط احلديث عن اأفالمه، املهرجان فى ر�صائله 

حالة متكاملة من الأن�صطة، وهو يقوم فيه بدور املرا�صل ال�صحفى والناقد ال�صينمائى معا.

اأ�صبوعية  جملة  قارىء  مع  يتنا�صب  ومبا  وجذابة،  م�صوقة  بعناوين  مكتوبة  اأنها  اأي�صا  الر�صائل  تلك  فى  نالحظ 

»للعقول ال�صابة والقلوب املتحررة« مثل جملة »�صباح اخلري«، احلقيقة اأن املناخ العام وقتها، وبالذات فى الن�صف 

ال�صحفية، ول تر�صيحات يو�صف �صريف  الر�صائل  اأكرث حتررا وات�صاعا، ل توجد فى  ال�صبعينات، كان  الأول من 

رزق اهلل للقراء عن اأف�صل اأفالم مهرجان القاهرة ال�صينمائى مثال، اأى م�صطلحات �صعبة، حتى احلوارات املن�صورة 

مع النجوم وال�صينمائيني كتبت بطريقة جذابة لقارىء خمتلف، بعك�س احلال فى درا�صات مطولة كتبت لن�صرة 

نادى ال�صينما، اأو ملجلة متخ�ص�صة مثل جملة »ال�صينما« ، التى ما زالت اأعدادها فى ال�صبعينات مرجعا هاما لع�صاق 

الأفالم، وقد متيزت املجلة برتجمة �صيناريوهات لأفالم عاملية �صهرية، وكان ن�صيب يو�صف كما قال ىل ترجمة 

�صيناريو فيلم »رجل وامراأة« للمخرج كلود ليلو�س.

اأن يحتويها كتاب واحد، �صيعطى ذلك فكرة  القاهرة  اأو ملهرجان  �صواء ملهرجانات عاملية  التغطيات  ت�صتحق هذه 

الكتاب �صهادة هامة وجديرة بالتاأمل عن  اأبرز دوراتها، كما �صيقدم هذا  املهرجانات، وعن  �صاملة عن تطور هذه 

حركة الإبداع ال�صينمائى العاملى والعربى وامل�صرى على مدى اأكرث من 40 عاما مت�صلة، مرة اأخرى، نحن اأمام كنز 

اأنه كان حمررا فى  نن�صى  ال�صينمائى، ول  املثقف  ال�صحفى، وبعني  رزق اهلل بحرفة  �صريف  يو�صف  جديد جمعه 

القدرة على  ال�صحفى باخلرب، مع  اإح�صا�س  الوقت، كان ميتلك  نف�س  لالأفالم فى  التلفزيون، وعا�صقًا  اأخبار  ن�صرة 

الو�صف بطريقة موجزة ومكثفة، وكانت لديه ذائقة الناقد، مع معلومات مو�صوعية عن الأفالم و�صناعها فى كل 

مكان، تراكمت عرب �صنوات طويلة من القراءة.

لدينا مناذج كثرية ممتعة لهذه التغطيات، حتت عنوان »الف�صل فى حتقيق الأحالم«، وفى يوليو عام 1973،  كتب 

فى »�صباح اخلري« تغطية �صائقة بداأها على النحو التاإىل:»اختفت هذا العام اأو كادت اأ�صماء كبار املخرجني من 

م�صابقة مهرجان كان ال�صينمائى .. بل وو�صل الأمر اإىل اأن بع�س كبار املخرجني ف�صلوا تقدمي اأعمالهم الأخرية 

خارج امل�صابقة مثل اإجنمار برجمان وجوزيف لوزى الأمريكى املنفى وفران�صوا تروفو الفرن�صى. وميكن القول اأن 

معظم الأفالم التى دخلت امل�صابقة كانت من الأعمال الأوىل اأو الثانية اأو الثالثة على الأكرث ملخرجيها، اأو كانت 

اأفالمًا ملخرجني لي�صوا على م�صتوى الأهمية، واملالحظ عموما اأن معظم كبار فنانى ال�صينما اعتادوا فى ال�صنوات 
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الأخرية، على رف�س دخول امل�صابقات الر�صمية، وميكن تعليل هذه الظاهرة ب�صببني: اأولهما رغبة اأولئك الفنانني 

واأ�صابوا من  العديد منها،  نالوا هم   اأن  للح�صول على اجلوائز، بعد  اأمام الأجيال اجلديدة  الفر�صة   اإتاحة  فى 

ال�صهرة ما يكفيهم، وثانيهما عزوف القلة منهم عن دخول امل�صابقة خ�صية عدم الفوز باجلائزة الكربى، مما يعترب 

اإهانة فى نظرهم«.

وتف�صر  تقارن  التى  التحليلية  النظرة  اإنها  اخلربية،  املادة  من  اأعمق  هو  ما  الفقرة  هذه  فى  تالحظ  اأن  ميكنك 

وتو�صح، �صيت�صح ذلك اأكرث عندما يقدم يو�صف �صريف رزق اهلل عر�صا لأهم اأفالم املهرجان فى ذلك العام :« وقد 

كان فيلم »�صرخات وهم�صات« للمخرج ال�صويدى اإجنمار برجمان بال جدال حتفة املهرجان .. فمن خالل العالقات 

اإىل  هرعتا  اللتان  املري�صة  و�صقيقتى  رعايتها  على  ت�صهر  وخادمة  حتت�صر  امراأة  ن�صائية:  �صخ�صيات  اأربع  بني 

منزلها، وتعجزان عن مد يد العون لها ..من خالل العالقات املكثفة بني هذه ال�صخ�صيات الأربع يقول لنا برجمان 

اإننا م�صوؤولون عن الوحدة التى نعي�س فيها، لأننا غري قادرين على منح احلب .. عاجزون عن البذل والعطاء .. وقد 

ر الفنان ال�صويدى فيلمه فى ديكور واحد مل يتغريرّ هو منزل املري�صة، وباأقل حوار ممكن، وجعل من لوحته در�صا  �صورّ

فى ب�صاطة اللغة ال�صينمائية وعمق التفكري«.

» اأما فيلم بيت الدمية ملخرجه جوزيف لوزى فقد اأ�صابنى بخيبة اأمل خا�صة واأننى من ا�صد املعجبني بهذا املخرج 

�صاحب فيلم »اخلادم« وفيلم »الر�صول« .. والواقع اأن �صخ�صية نورا بطلة م�صرحية »اإب�صن« املقتب�س منها الفيلم، 

التى ي�صطرها زوجها واملجتمع الذى تعي�س فيه ) الرنويج قبل نهاية القرن املا�صى(، اإىل الكذب، والتى لن تتحرر 

اإل بتحرير نف�صها كزوجة فقط .. هذه ال�صخ�صية عفا عليها الزمن بع�س ال�صىء، اأ�صبحت امل�صكالت التى تعانى 

منها املراأة فى القرن الع�صرين خمتلفة عن م�صكلة نورا .. ورمبا اأح�س لوزى بذلك فعهد بدور البطولة اإىل »جني 

فوندا« ملا هو معروف عنها من اآراء ومواقف هذه الفنانة الثورية التى اأثريت فى العامني الأخريين ملهاجمة حرب 

فيتنام والدفاع عن الهنود احلمر وفتيات الليل .. الخ ، ف�صال عما ميكن اأن ي�صيفه ا�صطالع هذه املمثلة من معان معا 

بالدور من معان معا�صرة على الفيلم«.

متتزج فى الفقرة ال�صابقة املعلومات بالتحليل بالنظرة النقدية، و�صيالزم هذا الأ�صلوب يو�صف �صريف فى معظم 

من  نقدية  درا�صة  حتى  اأو  تقرير  اأو  مقال  له  يخلو  ل  تقريبا  لها،  را�صخًا  اأ�صا�صًا  املعلومات  ت�صكل  التى  كتاباته 

املعلومات الغزيرة التى ت�صاعده �صواء فى احلكم النقدى، اأو فى ا�صتخال�س نتائج توؤكد وجهة نظره، ثم يتوقف 

اأما »خيال املاآتة«.. الذى ح�صل على  بنف�س الطريقة عند الفيلم الفائز فى هذه الدورة من املهرجان فيقول :« 

اجلائزة الكربى منا�صفة مع الفيلم الربيطانى »املاأجور«، فهو ثالث اأفالم  املخرج جريى �صانزنربج الذى بداأ حياته 

م�صورا فوتغرافيا لدى اأ�صهر املجالت الأمركية، وفيلمه هذا يقدم لنا ق�صة منو رابطة ال�صداقة بني رجلني اأثناء 
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الطبقات  اإىل  املنتمني  .. والرجالن من  »الأوتو�صتوب«  املتحدة عن طريق  الوليات  �صرق  اإىل  بها   رحلة يقومان 

الدنيا، اأحدهما نزيل �صجون �صابقا » جني هاكمان«، يحلم بافتتاح حمل لغ�صيل العربات بالنقود التى ادخرها وهو 

يق�صى مدة عقوبته فى ال�صجن، والثانى«اآل بات�صينو« بحار �صابق قرر اللحاق بزوجته وطفله بعد اأن تخلى عنهما 

اإح�صا�س  اأن ترى النور، ومع ذلك فهناك  اإنه فيلم يقطر مرارة حيث لن يقدر لأحالم البطلني  منذ عدة �صنوات، 

اأن مكتب وارنر فى  اآخر الفيلم من جراء ت�صامن ال�صجني مع زميله فى ال�صقاء .. وقد علمُت  بالأمل يراودنا فى 

القاهرة موزعة الفيلم، قد اأعاد الن�صخة التى و�صلت اإىل م�صر منذ اأ�صبوعني، لثقتها اأن الفيلم لن ي�صتطيع ال�صمود 

اأمام �صيل الأفالم الهندية واأفالم الكاراتيه التى غمرت ال�صوق عندنا .. ».

1973 حتت عنوان »ع�صفور  14 يونيو عام  » �صباح اخلري« فى   وفى تغطية تف�صيلية متميزة، ن�صرت فى جملة  

يو�صف �صاهني يثري �صجة« تقريرا ليو�صف �صريف بداأه على النحو التاإىل:« اأربعة اأفالم عربية فقط عر�صت فى 

ليو�صف �صاهني، وقد عر�س فى ن�صف �صهر املخرجني، و«الفحام« للجزائرى  »الع�صفور«  العام:  مهرجان كان هذا 

اأ�صبوع النقاد،  و»دي�صمرب« للجزائرى الأخ�صر حامينا، و«ب�س با بحر« للكويتى  حممد بوعمارى الذى عر�س فى 

خالد ال�صديق، وقد عر�صا فى �صوق الأفالم، هذا بالإ�صافة اإىل فيلم ق�صري بعنوان »حوار« من اإخراج كمال ال�صيخ 

ُقدم فى م�صابقة الأفالم الق�صرية الر�صمية. والواقع اأن هذا التمثيل يعد �صئيال للغاية من ناحية الكم خا�صة اإذا 

عرفنا اأن عدد الأفالم التى عر�صت فى مهرجان كان هذا العام بلغ نحو اأربعمائة وخم�صني فيلما طويال بالإ�صافة 

اإىل قرابة خم�صني فيلما ق�صريا، وذلك فى �صبعة اأق�صام خمتلفة �صمها املهرجان كان، من بينها �صوق الأفالم حيث 

اأحدثها فيلم  التى  اإىل ال�صجة  ، ثم ينتقل التقرير  اإنتاج خم�س وع�صرين دولة«  اأكرث من مائتى فيلم من  عر�س 

»الع�صفور«: وقد لقى اأحدث اأفالم يو�صف �صاهني »الع�صفور« جناحا كبريا فى كان عند عر�صه فى »ن�صف �صهر 

املخرجني« .. وقد دفع هذا النجاح امل�صوؤولني عن ذلك الق�صم اإىل عر�س »الع�صفور« ثالث مرات بدل من مرتني، 

كما جرى لبقية اأفالم تلك املجموعة، وذلك عندما ات�صح اأن اأحد الأفالم مل ي�صل فى املوعد املحدد، واأ�صبح موعد 

عر�صه خاليا بالتاإىل. وقد ن�صرت �صحيفة »ني�س ماتان« على �صفحة ال�صينما فى عددها ال�صادر يوم الثنني 21 

الع�صفور   .. املخرجني  �صهر  ن�صف  »الع�صفور« حتت عنوان :»انت�صار فيلم م�صرى فى  فيلم  املا�صى مقال عن  مايو 

يو�صف  فيلم  ميزات  » من  ما قال:  املقال �صمن  ال�صتة«. وقال �صاحب  الأيام  بعد حرب  العرب  اأو  �صاهني  ليو�صف 

�صاهني اأنه يعيد كل �صىء ملكانه احلقيقى بكثري من القوة الهادئة والذكاء .. اإنه عمل مفيد �صواء بالن�صبة لل�صعوب 

العربية اأو للمتفرجني الفرن�صيني والأوربيني عامة«، وطالب كاتب املقال باأن تتاح لهذا الفيلم فر�صة عر�صه فى 

اأكرب عدد من الدول .. وكان هذا ما طالب به اأي�صا الناقد ال�صينمائى كلود مي�صيل كلونى الذى زار م�صر منذ نحو 

اإن الع�صفور   »: 73 �صهرين بدعوة من نادى ال�صينما بالقاهرة .. فقد كتب يقول فى عدد يونيو من جملة �صينما 
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ى يو�صف �صاهني اأثناء وجوده فى كان عر�صا  فيلم قوى وجميل ولبد اأن ت�صاهده اأوربا«. وقد حدث بالفعل اأن تلقرّ

بالتوزيع من كلود جنار، وهو واحد من اأكرب املوزعني الفرن�صيني و�صاحب عدد �صخم من دور العر�س فى فرن�صا،  

واأغلب الظن اأن اجلمهور الفرن�صى �صي�صاهد فيلم يو�صف �صاهني قبل بداية العام القادم. وتدرو اأحداث »الع�صفور« 

ان الأيام القليلة ال�صابقة على 5 يونيو 67وخالل الفترنة التى اأعقب العدوان الإ�صرائيلى حتى ا�صتقالة الرئي�س  اإبرّ

الرئي�صية  الفيلم  و�صخ�صيات   .. الإ�صتقالة  لهذه  رف�صها  معلنة  ال�صوارع  اإىل  اجلماهري  النا�صرونزول  عبد  جمال 

ان تلك  هى �صحفى تقدمى ي�صعى من خالل مقالته اإىل الك�صف عن بع�س جوانب الف�صاد فى جمتمعنا امل�صرى اإبرّ

احلقيقى،  م�صر  نب�س  متثل  وامراأة  حوله،  من  يجرى  ما  بحقيقة  تدريجيا  وعيه  يزداد  بولي�س  و�صابط  الفرتة، 

وابنتها الطالبة التى جت�صد م�صتقبل م�صر وازهرى مل يح�صل على �صهادة العاملية .. وبهذا الفيلم، الذى يحاول 

5 يونيو، ينتقل �صاحب  يو�صف �صاهني من خالله ت�صليط ال�صوء على بع�س مظاهر الف�صاد الداخلى قبل هزمية 

»الأر�س« على حد تعبريه اإىل »�صنع �صينما تلبى الإحتياجات احلقيقية للمجتمع امل�صرى الآن« . والع�صفور ، وهو 

اإنتاج  م�صرتك مع اجلزائر، يعترب منوذجا ممتازا لالإنتاج ال�صينمائى امل�صرتك .. وهو النموذج الذى يجب اأن يحذو 

املنتجون امل�صريون حذوه لفتح اآفاق جديدة اأمام ال�صينما امل�صرية. وفى اليوم الثانى لتلقى عرو�س فيلمه، عقد 

�صاهني موؤمترا �صحفيا .. وقد اأثنى احلا�صرون خالل هذا املوؤمتر على »الع�صفور«، واأعربوا عن اإعجابهم باإنتاج مثل 

هذا العمل اجلرىء الذى ل يخ�صى من مواجهة احلقائق ب�صجاعة«.

فيلما  الإ�صرائيلى من خالل ثالثة ع�صر  رزق اهلل عند احل�صور  �صريف  يو�صف  الهام، يتوقف  التقرير  نف�س  وفى 

عر�صت فى �صوق املهرجان، و يتحدث عن اأفالم لي�صت اإ�صرائيلية ولكنها حتمل دعاية �صهيونية مثل »روؤيا الثمانية« 

عن اأوليمبياد ميونيخ، والفيلم الوثائقى الربيطانى »ال�صليب املعقوف«، و الفيلم الفرن�صى »قطرة دمع فى املحيط«، 

�صريف  يو�صف  تعبري  حد  على  الراأ�س«  مرفوعة  »�صاخمة  تقف  اأن  ا�صتطاعت  م�صر  باأن  ينتهى  التقرير  اأن  ورغم 

بف�صل فيلم »الع�صفور« وما كتب عنه، اإل اأنه ي�صيف اأن هذا لينفى ما حدث من »افتقادنا التام للدعاية العربية 

فى مواجهة الدعاية الإ�صرائيلية املنظمة رغم رف�س املهرجان اإ�صرتاك اإ�صرائيل ر�صميا به«، ويق�صد بذلك عدم 

الذى  اإ�صرائيل  مع  ال�صراع  هو  �صيا�صى  ب�صياق  التقرير  يرتبط  عموما  الر�صمية،  امل�صابقة  فى  اإ�صرائيل  م�صاركة 

�صيتخذ حلقة جديدة بعد عدة �صهور من خالل حرب اأكتوبر، وقد كان هذا اجليل باأكمله م�صي�صا ، ويعترب ال�صينما 

)الروائية والوثائقية( اأحد اأ�صلحة املعركة الهامة .

، ن�صر فيه تقريرا بعنوان   1974 20 يونيو   اإىل تخ�صي�س ر�صالة ملو�صوع معني كما فى عدد  وجلاأ يو�صف �صريف 

�صينما  ن�صيب  بال�صور، عن  ، وعلى م�صاحة ثالث �صفحات  باأكمله  اأفالم مهربة حتكى حقائق مذهلة« خم�ص�س   «

العامل الثالث فى اأفريقيا واآ�صيا وامريكا الالتينية من اأفالم املهرجان لهذه الدورة، وبعد اأن يالحظ اأن امل�صابقة 
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الر�صمية مل ت�صم �صوى ثالثة اأفالم قادمة من القارات الثالث، وهى فيلم يابابنى واآخر هندى والثالث مك�صيكى 

، وهو عدد �صئيل جدا فى م�صابقة بها 25 فيلما، اإل اأنه يرى اأن و�صع العامل الثالث كان اأف�صل هذا العام منه فى 

ال�صنة ال�صابقة حيث مل ت�صم امل�صابقة اأى فيلم اأفريقى اأو اآ�صيوى اأو من اأمريكا الالتينية، مما دفع بع�س النقاد 

ال�صينمائيني اإىل �صن هجوم على جلنة ت�صفية اأفالم املهرجان، واتهامها بالتحيز للعامل الغربى، وي�صيف معلومة 

هامة جدا عندما يقول : » واإحقاقا« للحق ينبغى الإ�صارة اإىل اأن اإدارة املهرجان كانت تود كما علمت اأن ت�صارك 

م�صر فى امل�صابقة الر�صمية بفيلم »الع�صفور« من اإخراج يو�صف �صاهني، كما بعث امل�صوؤولون من ق�صم »ن�صف �صهر 

املخرجني« بدعوة اإىل منتجى فيلم »زائر الفجر« لالإ�صرتاك به فى هذا الق�صم، وقد ف�صل اأ�صحاب هذين الفيلمني 

فى احل�صول على الإذن الالزم لإر�صالهما اإىل مهرجان كان ب�صبب بع�س امل�صكالت الرقابية التى يواجهها الفيلمان، 

والواقع اأننا خ�صرنا فر�صة ممتازة للفت الأنظار والربوز فى املهرجان بفيلمني من اأف�صل ما اأنتجته ال�صينما امل�صرية 

خالل اخلم�س �صنوات الأخرية .. واإذا ما عدنا اإىل الأفالم التى مثلت العامل الثالث فى امل�صابقة الر�صمية فاإنه مل 

يرث اهتمامنا منها �صوى الفيلم الهندى »الرياح ال�صاخنة« اأول اأعمال املخرج )م.�س. �صاتري( الذى يتناول م�صكلة 

امل�صلمني فى الهند بعد انف�صال باك�صتان عنها عام 1947.. وي�صتخدم املخرج اأ�صلوبا واقعيا فى عر�س ما عاناه ورمبا 

ل يزال يعانيه امل�صلمون فى الهند، من خالل ق�صة عائلة ي�صطر اأفرادها واحدًا وراء الآخر للرحيل اإىل باك�صتان 

بعد اأن �صاقت �صبل العي�س فى وجوههم. والفيلم يعترب اإدانة �صد العن�صرية فى واحدة من اأب�صع �صورها«.

2 اللتني خ�ص�صتا  ويتوقف يو�صف �صريف عند فيلمني من �صيلى وفيلم من املك�صيك عر�صا فى دارى �صتار1 و�صتار 

اأمريكا الالتينية، وب�صفة خا�صة من املك�صيك و�صيلى والربازيل، وقد عر�صت  27 فيلما طويال ربعها من  لتقدمي 

الأفالم الثالثة �صمن جمموعة ن�صف �صهر املخرجني :« وقد عر�س فيلمان من �صيلى .. الأول » يجب قتل اجلرنال« 

الذى اأخرجه اإنريكى اأورتيجا عام 1972 ويروى فيه املوؤامرات والد�صائ�س التى حاكتها القوى اليمينية  فى فرتة 

ال�صتني يوما والتى اأعقبت انت�صار �صيلفادور الليندى فى الإنتخابات التى جرت فى 10 �صبتمرب 1970 وقبل ا�صتالمه 

5 نوفمرب من نف�س العام .. فاإىل جانب تهريب جزء كبري من روؤو�س الأموال خارج �صيلى وتنظيم  احلكم فى فى 

ت �صوارع �صانتياجو وغريها رافعة �صعارات مثل » اإذا اأردت اأن تفقد ن�صف وزنك فى 24 �صاعة تعال اإىل  مظاهرات عمرّ

�صيلى«، اإىل جانب هذا كله يقدم املخرج اأي�صا اإعادة خلق حماولة الرئي�س فريى اليمينية الفا�صلة لقتل اجلرنال 

بانقالب  القيام  اإىل  اجلي�س  دفع  اأجل  من  الإغتيال  م�صوؤولية  الي�صار  وحتميل  �صيلى  جلي�س  العام  القائد  �صنايدر 

ع�صكرى يحول دون و�صول الليندى اإىل احلكم . ومبجرد  اإ�صاءة اأنوار ال�صالة عال ت�صفيق حاد من املتفرجني الذين 

احت�صدوا فى ال�صالة جلو�صًاووقوفًا من اأجل م�صاهدة الفيلم .. اأما فيلم »امل�صادرة« ) وهو ثانى الأفالم ال�صيلية( فقد 

�صوره خمرجه راوؤول رويز فى فرتة ل تزيد عن اأربعة اأيام فى نهاية عام 1971 .. وقد انطلق رويز اأي�صا من حادث 
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اإدارتها  اأنهم يجهلون كيفية  80 فدانا من الأر�س الزراعية بدعوى  حقيقى رف�س فيه عدد من الفالحني ا�صتالم 

اإ�صالح زراعى دون توفري الإدراك والوعى الالزمني  اأن يكون هناك  اأنه لميكن  اإثبات  .. وي�صعى هذا الفيلم اإىل 

للفالحني . ولكن مما ل �صك فيه اأن فيلم »�صد العقل ومع القوة« الذى اأخرجه املك�صيكى »كارلو�س اأورتيز« هو الذى 

اأثار اجلانب الأكرب من اهتمام املخرجني امل�صغولني مبا جرى فى �صيلى .. فالفيلم الذى �صور حل�صاب التليفزيون 

املك�صيكى عبارة عن ريبورتاج بالغ احليوية والتاأثري يقدم فيه خمرجه خالل خم�صني دقيقة حتقيقا مع عدد من 

�صكان �صانتياجو فى الأيام التالية لوقوع الإنقالب الع�صكرى فى احلادى ع�صر من �صبتمرب املا�صى ..وي�صور املخرج 

ال�صتاد الذى اعتقل فيه ب�صعة اآلف من اأن�صار الرئي�س الليندى والأهاإىل املنتظرين خارج الإ�صتاد فى حالة يرثى 

املخرج فى  اأ�صار  .. وقد  اأفكارنا«  يقتلوا  لن  ولكنهم  رئي�صنا  النا�س :»لقد قتلوا  ون�صمع من يقول من هوؤلء   .. لها 

املوؤمتر ال�صحفى  الذى اأعقب عر�س الفيلم اإىل اأنه ا�صطر اإىل الإ�صتغناء عن بع�س ال�صهادات لأنا�س خارجني من 

الإ�صتاد لأنها كانت خطرة على اأ�صحابها .. وقال اإنه ا�صطر للتحايل لت�صوير فيلمه، وادعى للم�صوؤولني فى �صيلى 

اأن التليفزيون املك�صيكى اأوفده لت�صجيل حديث مع اجلرنال بينو�صيه رئي�س احلكومة الع�صكرية فى �صيلى.. ول�صك 

اأن اأهم اأجزاء الفيلم هو الذى ي�صور منزل ال�صاعر ال�صيلى بابلو نريودا وقد بدا وا�صحا اأنه كان م�صرحًا للتدمري، 

14 عاما من وقوع الإنقالب الع�صكرى  وتنطلق الكامريا بعد ذلك لت�صوير جنازة ال�صاعر العظيم الذى توفى بعد 

حاملى  بالع�صاكر  حماطني  جنازته  ي�صيعون  وهم  به  واملعجبني  نريودا  اأ�صدقاء  من   املئات  ال�صا�صة  على  ونرى   ..

الأ�صلحة ويرتفع �صوت مدويا هاتفا :« نريودا » لريدد املئات وراءه »حا�صر« .

وحتت عنوان فرعى لفت هو »�صينما احلقائق املذهلة« يكتب يو�صف �صريف :»وهناك فيلمان قاما بت�صليط اأ�صواء 

اأفريقيا  نع فى جنوب  على ق�صيتني نكاد جنهل كل �صىء عنهما .. الفيلمان هما »اآخر مقربة فى دمبازا« الذى �صُ

ة يا ا�صتعمار« للمخرجة اللبنانية هينى �صرور ..  وُعر�س فى »ن�صف �صهر املخرجني« و»�صاعة التحرير دقت .. بررّ

وقد ُعر�س هذا الفيلم فى اأ�صبوع النقاد .. والفيلم الأول مت تهريبه من جنوب اأفريقيا وهو ليحمل اأ�صماء من 

فيها  يعي�س  التى  الرهيبة  والأو�صاع  الب�صعة  الظروف  يدين  اأنه  ، حيث  ال�صيناريو  كاتب  اأو  املخرج  �صواء  �صنعوه 

، ون�صمع معلقا يخربنا بحقائق  التى يقومون بها  املهينة واملرهقة  اأفريقيا والأعمال  ال�صود فى جنوب  املواطنون 

األف   44 لكل  طبيبا  ال�صود  عند  الن�صبة  هذه  فيه  تبلغ  الذى  الوقت  فى  اأبي�س،   400 لكل  طبيب  كوجود  مذهلة 

اأفريقى، واأن 50% من الأطفال ال�صود ميوتون من �صوء التغذية قبل بلوغهم اخلام�صة، واأن 19% من ال�صود ماتوا 

فى الثالثني �صنة الأخرية فى املناجم التى كانوا يعملون فيها ، وينتهى الفيلم باملعلق قائال:»اأثناء ال�صاعة التى 

ق�صيتموها فى م�صاهدة هذا الفيلم مت طرد 10 عائالت �صوداء من منازلهم ومت اعتقال 60 رجال من ال�صود ومات 

اأما فيلم املخرجة »هينى �صرور« فهو وثيقة بالغة الأهمية عن كفاح  اأ�صود ب�صبب �صوء التغذية« !!   �صتون طفال 
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اجلبهة ال�صعبية لتحرير عمان واخلليج العربى وهو الكفاح الذى بداأ فى التا�صع من يونيو 1965 .. وينق�صم الفيلم 

اإىل جزءين :جزء تاريخى عن الدور الذى لعبه الإ�صتعمار فى اخلليج العربى حتى جالء بريطانيا من املنطقة فى 

عام 1971، اأما اجلزء الثانى فقد �صور فى املنطقة التى حررها الثوار فى ظفار ويجعلنا نعي�س معهم ونتعرف على 

اأفكارهم وعلى الإجنازات التى حققوها .. ونرى اأي�صا تدريب  �صباب اأع�صاء اجلبهة واحلياة فى املزارع اجلماعية 

التى اأقامتها اجلبهة، وكذلك دور املراأة فى هذا املجتمع اجلديد .. ويعتمد هذا الفيلم الت�صجيلى فى جزء منه على 

اأجزاء اأحاديث مع عدد من اأفراد جبهة التحرير . وقيمة هذا الفيلم ال�صيا�صى ال�صجاع، الذى اعتمدت املخرجة 

»هينى �صرور« فى متويله على تربعات عدد من العمال والطلبة العرب،  ومن التقدميني الأوربيني، قيمته تكمن فى 

تقدمي يقظة ال�صعوب بب�صاطة و�صدق بالغني، يقظة �صعب واإدراكه ملعنى الكرامة الإن�صانية« .

ومثلما اهتم بال�صينما  الوثائقية ملخرجني اأقل �صهرة،  خ�ص�س يو�صف �صريف ر�صالة د�صمة للغاية ن�صرت اأي�صا فى 

يونيو 1974 عن اأفالم املخرجني الكبار فى نف�س الدورة، اآخر اأفالم »اآلن رينيه« الفرن�صى  و«كني را�صيل« الربيطانى 

و«بيري باولو ازولينى« الإيطاإىل ُعر�صت فى امل�صابقة الر�صمية، وُعر�صت اأفالم »فديريكو فليللنى« الإيطاإىل و«كلود 

ليلو�س« الفرن�صى خارج امل�صابقة الر�صمية، ولكن فى جو حماط بدعاية هائلة، نقتب�س من هذه التغطية املميزة 

األن رينيه  ال�صريعة :»يقول  املعلوماتى مع املراجعة النقدية  التى  يتداخل فيها اجلانب  الهامة  بع�س الفقرات 

اأن تق�صى على  �صتافي�صكى  اأربعني عاما كادت ق�صية  »�صتافي�صكى« :« منذ  �صاحب هريو�صيما حبيبتى« عن فيلمه 

املوؤ�ص�صات الربملانية الفرن�صية، بل وعلى نظام احلكم نف�صه ،، ولبد من الت�صاوؤل وخا�صة اأن اجلمهورية الفرن�صية 

الثالثة عرفت قبل ذلك الكثري من الف�صائح التى مل تهزها مبثل هذه القوة« .. وق�صية �صتافي�صكى هى ق�صية »�صا�صا 

�صتافي�صكى » نف�صه .. �صا�صا ال�صاحر الذى �صيطر على باري�س، ال�صحافة وال�صيا�صة واحلفالت ال�صاهرة حتت ا�صم 

�صريج األك�صندر، مل يكن �صا�صا �صوى حمتال طليق اأدرك خمتلف اأ�صاليب احلياة فى جمتمعه، ويتناول »اآلن رينيه« 

 1934 اإىل يناير   1933 اأحداث فيلمه تدور فى الفرتة من يوليو  اأن  اأى  ال�صهور الأخرية من حياة �صتافي�صكى .. 

اأعمال ناجح وعلى �صالته القوية  .. ونرى احلياة الرغدة التى يعي�صها هذا الن�صاب معتمدا على �صمعته كرجل 

ب�صبب  اأخريا  اأمره  وينك�صف  وي�صيق اخلناق حوله  البولي�س  اأحد رجال  الوقت يطارده  نف�س  برجال احلكم، فى 

عملية ن�صب مالية ، ويك�صف »األن رينيه« مع كاتب ال�صيناريو »جورد �صمربان« موؤلف »زد« و«الإغتيال«، التواطوؤ 

خالل  من  الثالثة  الفرن�صية  اجلمهورية  نظام  فى  احلكم  ف�صاد  على  الأ�صواء  بع�س  ويلقى  وال�صلطة،  املال  بني 

�صخ�صية �صتافي�صكى، كما يظهر قدرة بارعة على  التالعب بالزمن والإنتقال من احلا�صر اإىل املا�صى ومن احلا�صر 

اإىل امل�صتقبل حيث نرى من حني لآخر ملحات من التحقيق الذى جتريه جلنة حكومية بعد وفاة �صتافي�صكى، نرى 

هذا التحقيق قبل انتحار البطل بعد حما�صرة البولي�س له. ورغم اعرتافنا بجودة الفيلم )يقول يو�صف �صريف( 
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اإل اأنه مل يرتفع اإىل م�صتوى بقية اأعمال هذا الفنان الفرن�صى املخرج »اآلن رينيه«. وفى املوؤمتر ال�صحفى الذى 

اأعقب عر�س الفيلم والذى ح�صره رينيه و�صمربان وجان بول بلموندو الذى ج�صد �صخ�صية �صتافي�صكى وا�صرتك فى 

متويل الفيلم .. فى هذا املوؤمتر وقف اأحد النقاد يهاجم املخرج اآلن رينيه .. لإ�صفائه طابعًا جتاريًا على فيلمه 

باإعطائه دور البطولة لبلموندو، فاأجاب رينيه باأنه كان مقتنعا متاما ب�صالحية هذا النجم لذلك الدور، واأنه لو مل 

يعطه الدور بعد هذا الإقتناع ملجرد اأنه ممثل م�صهور، لكان هذا موقفًا غبيًا من جانبه« 

ويتوقف التقرير عند فيلم كني را�صيل ومالب�صات العر�س الغريبة :« وهناك اأزمة اأخرى ظهرت فى املهرجان، وهى 

تلك التى اأثارها كني را�صيل خمرج الفيلم الربيطانى »مالر« عن املو�صيقار النم�صاوى ال�صهري »جو�صتاف مالر« 1860 

_1911( فقد طلب را�صيل �صحب فيلمه من امل�صابقة الر�صمية بعد اأن علم بوجود الناقد الربيطانى األك�صندر ووكر 

�صمن اأع�صاء جلنة التحكيم .. و�صبب احتجاج را�صيل على ووكر، هو اأن الناقد كان قد اأعلن راأيه فى فيلم »مالر« 

على �صفحات اجلريدة التى يعمل فيها فقال اإنه فيلم ردىء، بل اإن م�صادة وقعت بني الناقد واملخرج فى التليفزيون 

اأيام من بدء مهرجان كان .. وانتهت امل�صادة باأن �صفع را�صيل الناقد على وجهه باجلريدة التى  الربيطانى قبل 

كان مي�صك بها. وقد راأت اإدارة املهرجان اأن احلل للخروج من هذه الأزمة هو امتناع ووكر عن الت�صويت على فيلم 

»مالر«. وقد متنيُت بعد م�صاهدة هذا الفيلم للمخرج الذى قدم لنا قبل ذلك »ن�صاء عا�صقات« ، متنيت اأن ي�صاب 

اأخرج را�صيل عماًل مثريًا للملل ومبتذًل اإىل حد  اأمنيتى �صتتحقق .. لقد  اأن  الفيلم بف�صل جتارى عظيم واأعتقد 

كبري، نرى فيه بع�س ذكريات املو�صيقار النم�صاوى )طفولته، مراهقته، كيف اكت�صف حبه للمو�صيقى، زواجه، وفاة 

ابنته .. الخ( كما ترد على خميلته اأثناء وجوده مع زوجته فى قطار يقوده اإىل فيينا عائدًا من رحلة فنية اإىل 

نيويورك، ول�صك اأن �صخ�صية مالر كانت حتتاج اإىل فنان عبقرى لنقلها اإىل ال�صا�صة، اأما را�صيل ، الذى �صبق اأن 

عالج �صخ�صية ت�صايكوف�صكى فى فيلم »ع�صاق املو�صيقى« الذى مل ن�صاهده فى القاهرة، فقد بدا ىل اأنه اأخرج فيلم 

»مالر « مرتديا قبقابًا، يزن ع�صرة كيلو جرامات على الأقل«.                                                                      
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 »كلوز اأب«: اجتهادات نقدية 
ر  تو�صف اللقطة القريبة باأنها »فخر ال�صينما« . لقد منحت امل�صاهد فر�صة نادرة لأن يقرتب جدا من املو�صوع امل�صورّ

وهو فى مكانه، اأن يكت�صف اأبعاده واأعماقه، اأن يرى م�صام الإن�صان، رم�صة عينه، مل�صة اأ�صبعة، ومولد ابت�صامته . ل 

تظهر اللقطة القريبة كما هى على ال�صا�صة، ولكنها تظهر مكربة بحجم م�صاحة وحدود �صا�صة بي�صاء، مثل �صفحة 

عمالقة لميكن اأن تكتب فوقها اإل با�صتخدام ال�صوء . 

اأكرث و�صوحا،  اإنه يقوم بتقريب الفيلم لرياه القارىء  ال�صينمائى ي�صبه �صيئا مثل اللقطة القريبة،  عمل الناقد 

ي�صبه عمل الناقد دور املر�صد ال�صياحى الذى يلقى نظرة عامة على املكان، ثم ياأخذك من يدك بهدوء لكى يريك 

زاوية مل ترها، يك�صف لك عن مواطن اجلمال اأو القبح، م�صتخدما عد�صة تقرب الأ�صياء فتك�صف اأعماقها واأبعادها، 

اأر�صيف يو�صف �صريف رزق اهلل مناذج كثرية وهامة لجتهادات نقدية كتبها بالفرن�صية والعربية، �صنتوقف  فى 

عند بع�صها، ولكن لي�س قبل اأن نلقى نظرة عن طبيعة هذه العملية املعقدة وال�صعبة.. عملية نقد الأفالم.

 هناك �صوؤالن لبد اأن يجيب عنهما ناقد الأفالم هما: ماذا يقول العمل ؟ وكيف يقول؟ ، وعليه دائما اأن يقدم 

للقارىء »حيثيات« هذا الراأى.

ل يتعامل القارئ اإل مع ثمرة النقد وهو املقال املكتوب دون اأن يتعرف على كيفية الو�صول اإىل هذه الثمرة، فاإذا 

املرحلة  هو  احلكم  هذا  فاإن  معني،  فيلم  مل�صتوى  وحيثيات«  »قواعد  على  مبنيًا  ُحكمًا  يت�صمن  النقدى  املقال  كان 

بة ومتداخلة لبد اأن يتناولها   الرابعة والأخرية فى عملية قراءة الأفالم، لدينا قبل احلكم ثالثة عنا�صر مركرّ

املقال النقدى: العن�صر الأول هو عر�س العمل الفنى. ل يعنى ذلك اإطالقًا اأن حتكى ق�صة الفيلم وكاأنك ت�صرد اأدق 

تف�صيالته، ولكنه يعنى اأن تعر�س الفيلم من خالل وجهة نظرك، ومن خالل زاوية الروؤية التى اخرتتها للحديث. 

يعنى مثال : لو كنت تتحدث عن فيلم »�صخ�صيات« فال حمل هنا ل�صرد حدوتة ل وجود لها اأ�صاًل.

 املهم فى هذه احلالة اأن حتًلل ال�صخ�صيات ومدى ارتباطها مبغزى الفيلم اأو معناه. عر�س الفيلم يحتاج اإىل التكثيف 

والإختزال لأنك تخاطب به قارئًا من اثنني: اإما اأن يكون قد �صاهد الفيلم فال حاجة به اإذن لأن تكرر له ما راآه، 

واإما اأن يكون مل ي�صاهد الفيلم، وبالتاإىل قد ت�صرف فى التفا�صيل فتحرقه عليه فيما اأنت تود اأن تدعوه مل�صاهدة 

الفيلم. 

ل حلرّ �صوى اأن تعر�س الفيلم ب�صكل مكثف من خالل زاوية الروؤية التى اخرتتها ملقالك. اأى اأنك تعيد بناء الفيلم 

فى �صوء املقال وروؤيته ولي�س العك�س اأبدًا. اأما العن�صر الثانى للمقال النقدى فهو التحليل والفك والرتكيب. الناقد 

يقوم  الناقد  فاإن  العنا�صر،  ومزج  بالبناء  يقومون  الفيلم  اع  �صنرّ كان  فاإذا  املبدع،  به  يقوم  ما  بعك�س  تقريبًا  يقوم 
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ن منها بهدف اكت�صاف الطريقة التى تعمل بها هذه العنا�صر بتكامل وان�صجام  بتحليل العمل اإىل عنا�صره التى تكورّ

)فى الأفالم اجليدة(، اأوالطريقة »لتعمل« بها هذه العنا�صر )فى الأفالم الرديئة(.

نة من ترو�س كثرية،  لو اختل منها اأحد الرتو�س ملا دارت الآلة. دور الناقد )والت�صبيه  الفيلم مثل الآلة العمالقة املكورّ

بالطبع لتب�صيط الفكرة( هو الك�صف عن دور كل تر�س فى العمل، واكت�صاف مواطن اخللل عندما ي�صطرب عمل هذه 

الآلة. اأردت من هذا الت�صبيه اأن اأنقل لك مدى �صعوبة التفكيك، وخ�صو�صا فى تلك الأفالم اخلادعة التى جتد فيها 

اتقانًا فى التنفيذ ولكنك تكت�صف )لو تاأملت قلياًل ( اأن بناء الفيلم وعنا�صره الداخلية بها الكثري من الإ�صطراب.

 يبقى العن�صر الثالث وهو ع�صب اأى نقد نا�صج. اأحتدث هنا عن »املقارنة« التى ت�صع الفيلم فى �صياق الأفالم امل�صابهة 

لنوعه، اأو فى اإطار م�صرية مبدعيه. لول املقارنة ما ا�صتطعنا اأن نحدد بدقة م�صتوى الفيلم اأو درجة اجلهد املبذول 

فيه. اأنت مثال ميكن اأن تقبل فيلمًا مثل »الطاوو�س« كعمل اأول من خمرج جمتهد يكت�صف اأفالم الت�صويق ويريد اأن 

ي�صاهم فيها، ولكن الفيلم نف�صه يتحول اإىل عمل متوا�صع من الدرجة الثالثة اإذا كان من اإخراج كمال ال�صيخ رائد 

الت�صويق، لأن »مقارنة« اأى فيلم من اأفالمه الأوىل )الأبي�س والأ�صود( بفيلم »الطاوو�س« جتعل منه عماًل متوا�صعا.

�صخ�صًا  اأن  جدًل  افرت�صنا  لو  امل�صاهدة.  برتاكم  املقارنة  وليدة  اإل  لي�صت  نف�صها  النقدية«  »الذائقة  اأن  احلقيقة 

�صاهد فيلمًا ومل ي�صاهد غريه على الإطالق. فى هذه احلالة فاإن فن ال�صينما كله لن يكون �صوى هذا الفيلم. كلنا 

مررنا بهذه املرحلة فى طفولتنا ، لدرجة اأننا كنا نعتقد اأنه ل يوجد ممثلون فى الكون اإل هوؤلء الذين �صاهدناهم 

فى هذا الفيلم الأول، ولكن مع م�صاهدة اأفالم جديدة تن�صاأ لدينا »القدرة على املقارنة«، وتولد معها القدرة على 

اإ�صدار الأحكام،  فنقول مثال اإن »اأحمد ال�صقا« اأكرث اإقناعا فى »اأفالم الأك�صن« من فريد �صوقى اأو العك�س. من هنا 

تاأتى اأهمية اأن ي�صاهد الناقد اأعدادًا كبرية من الأفالم، لأن ذلك �صيزيد قدرته على املقارنة واحلكم الأقرب اإىل 

املو�صوعية.

ح�صاد هذا املزيج من العنا�صر الثالثة ينتهى بنا اإىل احلكم على م�صتوى الفيلم ، واحلكم مرتبط بهذه احليثيات 

املتوافرة. قد ت�صاهد مثال فيلمًا تنبهر به وحتلرّله وتقارنه بغريه من الأفالم التى �صاهدتها. متر �صنوات وتكت�صف 

اأن هذا الفيلم منقول بامل�صهد واحلرف والتقطيع من فيلم اأجنبى، فى هذه احلالة �صيتغري احلكم مع ظهور حيثيات 

جديدة. هذا ما اأق�صده باأن احلكم مرتبط باجتهاد الناقد فى »حلظة كتابة النقد«، ولي�س حكمًا اأبديًا �صرمديًا.

 تك�صف هذه املقدمة اأن النقد لي�س عملية �صهلة، ويكاد يكون ذروة التح�صيل ال�صينمائى والفنى عموما، وقد �صاهمت 

جمعية الفيلم بالذات فى اإن�صاج حماولت يو�صف �صريف رزق اهلل واجتهاداته النقدية، ثم تبلورت اأكرث من خالل 

كتابات ن�صرة نادى �صينما القاهرة، احلقيقة اأن �صكل تقدمي وحتليل الأفالم بالذات فى ن�صرة نادى ال�صينما كان 

يحقق للكاتب فر�صة ذهبية للدرا�صة التف�صيلية لكل عنا�صر الفيلم ال�صينمائى. فر�س هذا ال�صكل اأن يبداأ املقال 
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بنقل تتابع م�صاهد الفيلم من ال�صا�صة )يعر�س الفيلم للناقد عر�صًا خا�صًا فى �صالة مركز الثقافة ال�صينمائية 

اعة الفيلم  الذى كان يطلق عليه مركز ال�صور املرئية(، ثم تاأتى بعد ذلك اأحيانا بع�س املعلومات الأ�صا�صية عن �صنرّ

ومبدعيه، وياأتى بعدها التحليل النقدى التف�صيلى للعمل . �صىء اأقرب اإىل التدريب العملى على احرتام الفيلم، 

والتعب فى الكتابة عنه، وعدم اإغفال التفا�صيل، اأو التغا�صى عن جملة حوار، رمبا كان فيها مفتاح الفيلم كله.

اأعجبتنى كثريا هذه الطريقة التى رمبا حددت حرية الكتابة من حيث ال�صكل، ولكنها فر�صت نوعا من الدرا�صة 

املعمقة واملنهجية ال�صارمة التى تنا�صب اأعمال هامة وكبرية كان يعر�صها نادى ال�صينما فى �صنواته الأوىل، اأتذكر 

للغاية،  ، كانت مهمة �صاقة ولكنها ممتعة  ال�صكل مرة واحدة فقط فى نقد فيلم »�صيكاجو«  اأننى ا�صتخدمت هذا 

ال�صينما،  فى  متخ�ص�صة  غري  مطبوعة  اأى  فى  ت�صتوعبه  م�صاحة  وجود  لعدم  الدرا�صة  املقال/  اأن�صر  مل  وبالطبع 

وهنا نقول اإن ن�صرة نادى ال�صينما، وفرت اأي�صا مكانا لدرا�صات طويلة عن الأفالم،  ما كان ميكن ن�صرها اإل من خالل 

مطبوعة متخ�ص�صة.

 radio ، ولكنه كتب باللغة الفرن�صية لين�صر فى جملة  اأول نقد ن�صره يو�صف �صريف رزق اهلل كان لفيلم عربى 

monde ، التى كان يكتب فيها الناقد الراحل �صمري ن�صرى، والذى تاأثر به يو�صف كثريا، نالحظ ب�صفة عامة اأن 
اجتهاداته النقدية، بل وكل اإنتاجه املكتوب، يتميز مبا اأ�صميه »قاعدة املعلومات املو�صوعيه«، هو بالتاأكيد يعر�س 

اأحداث الفيلم، ويحلل عنا�صره، يعيد تفكيكها وتركيبها، ويلجاأ كثريا اإىل املقارنات �صواء عند احلديث عن اأدوار 

املمثلني اأو عن اأعمال املخرج ال�صابقة، وينتهى اإىل حكم ل�صالح الفيلم اأو �صده، اأى اأنه ي�صتوفى �صروط النقد كما 

ت اأى بادرة لكى يذكر  اأ�صلفناها �صابقا، ولكن كل هذه اخلطوات ت�صتند اإىل قاعدة معلوماتية غزيرة، اإنه ل يفورّ

اأن ي�صع  باأن دوره هو  الفيلم وجنومه وخمرجه بل وظروف ت�صويره، لديه هاج�س دائم  معلومات تف�صيلية عن 

الفيلم فى �صياقه املعلوماتى، وينقل معارفه اإىل القارىء، كما اأن هذه املعلومات تكون اأحيانا و�صيلة للح�صول على 

مفتاح قراءة العمل، وفهم اأ�صراره، و�صرب اأغواره.

فى  حبيبتى«  »هريو�صيما  »ال�صهري  للفيلم  معلوماتية  نقدية  قراءة  �صريف  يو�صف  ن�صر  مبكرة،  نقدية  درا�صة  فى 

1967(، يبداأ  العدد العا�صر من ن�صرة جمعية الفيلم التى كانت ت�صدر كل ثالثة ا�صهر )اأكتوبر نوفمرب دي�صمرب 

كالعادة باملعلومات بعد اأن ذكر بيانات الفيلم :»فى عام 1959، وقع اختيار فرن�صا على فيلم »هريو�صيما حبيبتى« 

اإدارة هذا املهرجان وقفوا وقتئذ فى �صبيل  عر�س هذا الفيلم،  اأن امل�صئولني عن  ، بيد  لتمثيلها فى مهرجان كان 

بزعم اأنه من الأفالم املناه�صة لل�صيا�صة الأمريكية، ذلك اأن الع�صرين دقيقة الأوىل من املدة التى ي�صتغرقها كانت 

عبارة عن �صور تبني مدى الدمار الذى اأ�صاب مدينة »هريو�صيما« من جراء اإلقاء القنبلة الذرية عليها .. وقد نتج 

عن ذلك اأن عر�س الفيلم خارج املهرجان، مما مل يحل دون ح�صوله على جائزتني اأولهما جائزة »جمعية كتاب 
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ال�صينما والتليفزيون« والثانية جائزة »الإحتاد الدوىل لل�صحافة ال�صينمائية«، ومع اأن »هريو�صيما حبيبتى« يعد 

اأول الأفالم الطويلة التى قام »اآلن رينيه« )من مواليد 1912( باإخراجها، اإل اأنه لي�س اأول اأفالمه التى ح�صل 

عنها على جائزة دولية اأو منع عر�صها فى اإحدى املهرجانات ، فقد �صبق لغالبية اأفالمه الق�صرية اأن منعت فى كثري 

من املهرجانات الدولية .. اأذكر منها فيلم ق�صري من اإخراجه )1948( وهو »فان جوخ« ... ».

ي�صتمر املقال مقدما للقارىء طوفانًا من املعلومات عن الفيلم، وظروف اإنتاجه، وت�صريحات مارجريت دورا كاتبة 

ال�صيناريو عنه، ثم ينتقل بعد ذلك اإىل عر�س الفيلم :«  اأما الفيلم فال يروى ق�صة باملعنى املاألوف، بل اإنه جمرد 

 ،  « اأخرى فردية  ..  اأبوابه( وماأ�صاة  اأو�صع  عر�س مقارن ملاأ�صاة جماعية )تدمري �صامل ملدينة دخلت التاريخ من 

ويقدم بعد ذلك خطوطا عامة لل�صرد ال�صينمائى بعد اأن و�صعه فى اإطار �صينما جديدة خمتلفة، ويقوم بتق�صيم 

اإن املخرج يعرب بال�صورة  اإىل التحليل و�صط العر�س و�صرد الأحداث :«  اأحيانا  اأجزاء، ويلجاأ  اإىل ثالثة  ال�صرد 

هنا عن عمل يجول فى ذهن الفتاة، م�صتعمال »الفال�س باك«، بطريقة مبتكرة. فالفتاة الفرن�صية ت�صري فى �صوارع 

هريو�صيما ويرى املتفرج هذه ال�صوارع بعينيها عن طريق تقدم الكامريا اإىل الأمام، ثم ينتقل املخرج اإىل �صوارع 

مدينة »نيفري« دون اللجوء اإىل املزج، اأو لأية �صورة اأخرى من تلك التى ت�صتخدم عادة لالإنتقال اإىل م�صاهد �صابقة، 

.. ويتداخل   « الت�صوير الأوىل  اآلة  الأمام بنف�س �صرعة تقدم  اإىل  الكامريا  اأي�صا عن طريق تقدم  »نيفري«  لريى 

العر�س مع املعلومة مع التحليل والراأى  فى اأجزاء كثرية :« ولقد ذهب البع�س اإىل اأن هذا اجلزء الثالث من الفيلم 

ينطوى على �صىء من التطويل، وقالوا اإن اخت�صار بع�س م�صاهد منه لن ي�صري الفيلم من الوجهة الفنية .. بيد اأن 

هذا الأمر ما هو فى حقيقة الأمر اإل تعبريا رائعا عن جو احلرية والقلق الذى تعي�س فيه الفتاة الفرن�صية فى ذلك 

اجلزء«.

الفتاة  املقام الأول، يقول مثال عن  اأنه فيلم �صخ�صيات فى  الفيلم مدركا  يتوقف بعد ذلك عند حتليل �صخ�صيتى 

فى  هناك  كانت  لقد  ؟  الفيلم  جمريات  طوال  ذكر  ل�صمها  يرد  مل  التى  الفرن�صية  الفتاة  هذه  تكون  من  :»ولكن 

الواقع فتاة فى الثامنة ع�صرة تعي�س ببلدة »نيفري« الفرن�صية فى ذات الوقت من عام 1942، واأحبت الفتاة جنديا 

األ لعنة  اإل لأن فرن�صا واملانيا فى حالة حرب ..  ما ل ل�صىء  اأملانيا، ولكن مثل هذا احلب كان يعترب يومئذ حمررّ

اهلل على احلرب! اإنها تف�صد كل �صىء .. لقد قتل اأهاإىل »نيفري« ذلك اجلندى الأملانى، وحكموا على الفتاة بحلق 

فقد  بعد  العي�س  تطيق  لن  اأنها  اإليها  وخيل  عقلها،  يطري  ن  امل�صكينةاأ  وكادت   .. املنزل  قبو  فى  وحب�صوها  �صعرها 

 ، اإىل احلياة الطبيعية  الفتاة ماأ�صاتها رويدا رويدا، وترجع ل�صعوريا  من كانت تعتربه هدفا حلياتها .. وتن�صى 

بالتمثيل  وتعمل  الزوجية،  حياتها  فى  �صعيدة  اإنها  الفيلم  فى  ل�صانها  على  جاء  وقد  الن�صاء،  من  كغريها  فتتزوج 

فت�صيب جناحا و�صهرة وا�صعة، وها هى ذى فى »هريو�صيما« متثل فى فيلم جترى اأحداثه فى تلك املدينة اخلالدة 
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، وتتعرف على �صاب يابانى فتعجب به، ولكنها حت�س فى قرارة نف�صها ب�صعور ل تدرى كنهه«، ثم ينتقل اإىل حتليل 

اأفكار الفيلم بعد اأن اطماأن اإىل اأن القارىء قد اأ�صبح معه على نف�س املوجة:« هذا ويعالج الفيلم فكرتني ، اأولهما 

فكرة الن�صيان الذى لميكن اأن تكون هناك حياة بدونه، وهو ما يبدو وا�صحا فى جمريات الفيلم من اإعادة ت�صييد 

مدينة هريو �صيما والإ�صتفادة من الدمار الذى اأحدثته احلرب جلذب اأكرب عدد من ال�صياح، كما يبدو جليا من كون 

املراأة الفرن�صية ل ت�صتطيع الإ�صتمرار فى احلياة والإ�صتمتاع مبعي�صة زوجية رغدة اإل بعد ن�صيان �صديقها الأملانى 

)حتى ولو كان الن�صيان ل�صعوريا( .. واإننا لن�صمعها تقول لل�صاب اليابانى فى �صياق حديثها:»�صاأن�صاك .. بل لقد 

بداأت فى ن�صيانك فعال« . ذلك اأنها تعلم علم اليقني اأنه لو بقى فى ذاكرتها، فلن ت�صتطيع ال�صمود فى احلياة. اأما 

الفكرة الثانية التى يتناولها الفيلم فهى عن احلرب، تلك احلرب اللعينة التى حتد من حرية الب�صر، والتى ت�صببت 

ودمار  خراب  من  عنها  نتج  وما   ،1945 اأغ�صط�س  من  ال�صاد�س  اليوم  فى  هريو�صيما  على  الذرية  القنبلة  اإلقاء  فى 

وموت لعدد �صخم من النا�س. هذه احلرب وقفت �صدا منيعا فى �صبيل احلب املتبادل بني الفتاة الرن�صية واجلندى 

الأملانى. ومما يالحظ اأن �صرد الذكريات جاء دون ترتيب زمنى، بل لقد كانت الذكريات تعر�س اأمام امل�صاهدين 

كما لو كانت تتوارد على خميلة البطلة، ذلك اأن ما�صيها مع ع�صيقها الأملانى مل يعد اإل ذكرى مفككة الأو�صال . لقد 

راأينا مثال ذلك اجلندى الأملانى يلفظ اأنفا�صه الأخرية قبل اأن نعرف عنه �صيئا .. من هو هذا الرجل؟ .. وما ال�صلة 

التى تربط بينه وبني الفتاة الفرن�صية؟ .. ولقد �صاهدنا على ال�صا�صة بعد اأن روت الفتاة لل�صاب اليابانى ما حدث 

من حلق �صعرها بعد قتل حبيبها، ثم حب�صها فى القبو_ كيف مت لقاوؤهما الأخري مع �صديقها عندما وجدته ينازع 

�صكرات املوت فاأخذت تقبله، وق�صت يوما وليلةبجواره«.

�صريف ميهد  يو�صف  وكاأن  املوجة اجلديدة،  »رينيه« عن  اأربع �صفحات بكالم  املن�صور على  الطويل  املقال  وينتهى 

فيلم  عن  كلمة  هذه   »: الكلمات  بهذه  املقال  ينتهى  الفيلم،  مع  التعاطى  فى  �صريكًا  يكون  اأن  يجب  باأنه  للقارىء 

»هريو�صيما حبيبتى« الذى اأثار �صجة فنية حيثما عر�س وقام باإخراجه اآلن رينيه الذى توىل زعامة »املوجة 

اجلديدة« فى فرن�صا فى اأوائل ال�صتينات، وقد �صئل رينيه عن راأيه فى تلك »املوجة« فاأجاب : اأعتقد اأن حديثنا 

بجب اأن يدور حول »املوجة اجلديدة« من املتفرجني ل املخرجني، لقد اأ�صبحت ثقافة امل�صاهدين ال�صينمائية اأو�صع 

بكثري مما كانت عليه منذ ع�صر �صنوات«.

املقال  ا�صتيفاء كل عنا�صر  املعلوماتى معى  الطابع  النقدية مل يتنازل يو�صف �صريف عن هذا  فى كل اجتهاداته 

القراءة  مفاتيح  اأحد  واعتربها  بل  ال�صينمائية،  الثقافة  جمال  فى  دوره  اأبدا  ين�س  مل  ذكرناها،  كما  النقدى 

والتحليل . ومل يقت�صر فى حتليله ونقده على الأعمال الأجنبية ولكنه قدم اأي�صا درا�صات عن اأفالم م�صرية من 

اأبرزها تلك الدرا�صة الطويلة التى  ن�صرها فى ن�صرة نادى ال�صينما )ال�صنة ال�صاد�صة .. الن�صف الثانى .. العدد 
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12)عن فيلم املخرج غالب �صعث »الظالل فى اجلانب الآخر( الذى ا�صرتكت فى اإنتاجه جماعة ال�صينما اجلديدة 

، وميكن  الفيلم دون مراجعتها  م�صاهدة  اأنه لميكن  واأعتقد  الدرا�صة هامة ور�صينة وممتعة،  ال�صينما،  وموؤ�ص�صة 

الفيلم  اإنتاج  ال�صا�صة، ومقدمة عن ظروف  الفيلم بو�صف تتابع م�صاهده على  اأجزاء: عر�س  اإىل عدة  تق�صيمها 

ال�صينمائى  التحليل  للفيلم، واأخريا  الدرامى  للبناء  مع معلومات تف�صيلية عن خمرجه، وحتليل تف�صيلى مده�س 

بالرتكيز على اأ�صلوب املخرج واأداء املمثلني وم�صتوى العنا�صر الفنية.

ال�صينما  جماعة  اإنتاجه  فى  ت�صارك  الذى  الثانى  العمل  هو  الفيلم  اأن  اإىل  الإ�صارة  املقدمة  فى  الكاتب  يفوت  ل 

اجلديدة بعد فيلم »اأغنية على املمر« من اإخراج على عبد اخلالق، وليفوته اأي�صا التعليق على امل�صاركة مع موؤ�ص�صة 

اأن يلعب دورا هاما فى خلق �صينما  اأن هذا الأ�صلوب فى  الإنتاج ي�صتطيع فعال  ال�صينما فى الإنتاج  :« واحلقيقة 

يتعني  فاإنه  اأو ل،  الأ�صلوب  بهذا  الأخذ  ال�صينما فى ثوبها اجلديد فى  ا�صتمرت هيئة  و�صواء   .. م�صرية جديدة 

على ال�صينمائيني ال�صبان التم�صك به، ذلك اأن تاأجيل �صداد ن�صبة كبرية من الأجور من �صاأنه اأن ي�صهم فى تخفي�س 

ميزانية الفيلم التى تقت�صر بعد ذلك على ثمن ال�صريط اخلام والأ�صتديوهات واملعامل، بالإ�صافة اإىل امل�صاريف 

النرثية اليومية .. ول�صت اأقول بطبيعة احلال اأن هذا وحده كفيل ب�صنع فيلم م�صرى جيد . فمن البديهى اأن العمل 

ال�صينمائى اجليد ي�صتلزم وجود امل�صمون وال�صكل اجليدين اللذين توافرا فى فيلم »الظالل فى اجلانب الآخر«.

ويقدم يو�صف خمرج الفيلم لي�س فقط من خالل املعلومات، ولكن اأي�صا من خالل امل�صاهدة النقدية لأفالمه ال�صابقة 

الق�صرية :« وراأيى اأن غالب �صعث هو ول �صك اأهم هوؤلء املخرجني الوافدين من التليفزيون، وفى مهرجان �صينما 

ال�صباب الذى اأقيم بالأ�صكندرية فى �صيف عام 1969 تعرفنا بطالب من خالل فيلم ق�صري �صوره فى النم�صا وعر�س 

على هام�س امل�صابقة على اعتبار اأنه لي�س عمال م�صريا ، وقد ح�صر غالب �صعث اإىل القاهرة فى اأكتوبر 1967 بعد 

اأن اأنهى درا�صته فى اأكادميية الفنون بالنم�صا )اأربع �صنوات( .. وغالب، الذى ن�صاهد الليلة اأوىل جتاربه الروائية 

ل�صينما، �صاب فل�صطينى من مواليد القد�س عام 1935 .. وقد نزح مع عائلته اإىل غزة عام ،1948 ثم انتقل اإىل 

القاهرة ومنها اإىل اململكة العربية ال�صعودية، قبل اأن ينتهى به املطاف فى النم�صا طالبا فى كلية الفنون التطبيقية 

_ ق�صم عمارة_ ثم فى اأكادميية الفنون_ ق�صم ال�صينما، اأما الفيلم الذى اكت�صفنا غالب من خالله فى مهرجان 

�صينما ال�صباب بال�صكندرية فهو بعنوان »حكاية« )20 دقيقة( وكان عبارة عن م�صروع تخرج هذا الفنان ال�صاب .. 

ل غالب النم�صا بفيلمه فى مهرجان اأم�صرتدام لأفالم ال�صبان ونال عنه اجلائزة لالأفالم الروائية .. وقد  وقد مثرّ

حال توا�صع غالب وخجله دون اأن يذكر ح�صوله على تلك اجلائزة فى احلديث الذى اأجريته معه«.

اأما فى اجلزء اخلا�س بالبناء الدرامى، فيعود يو�صف �صريف اأول اإىل الرواية املاأخوذ عنها الفيلم للكاتب امل�صرحى 

ورواية   »: للفيلم  ال�صيناريو  غالب  كتب  وقد  و«الزوبعة«،  الفتوح«  و«باب  احل�صاد«  »لياإىل  �صاحب  دياب  حممود 
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حممود دياب حتمل نف�س هذا العنوان وتعتمد على اأحداث حقيقية ما زال اأبطالها على قيد احلياة .. واأحدهم هو 

�صقيق املوؤلف ذاته الذى نقل له الأحداث التى  قام حممود دياب ب�صياغتها فى عمل اأدبى .. والرواية تنق�صم اإىل 

اأربعة اأق�صام هى : حكاية جميل وحكاية م�صطفى وحكاية روز ولإ�صماعيل حكاية .. وهوؤلء هم اأبطال الق�صة 

بالإ�صافة اإىل رفاعى الطالب الرابع الذى مل ي�صاأ املوؤلف تخ�صي�س ف�صل له ، وال�صكل الذى اختاره حممود دياب 

اأربع وجهات نظر فى �صورة قيام جميل وم�صطفى وروز واإ�صماعيل برواية  لنقل الق�صة هو تقدمي الأحداث من 

الأحداث للموؤلف كما عا�صها اأو راآها كل منهم ..«، وقبل اأن يتناول الكاتب التكنيك الذى ا�صتخدمه �صعث فى كتابة 

ال�صيناريو، يتوقف عند مو�صوع الرواية وجمالها الزمنى واأماكنها املح�صورة فى كلية الفنون اجلميلة وفى العوامة 

، ويالحظ بعد �صرد اخلطوط العامة لل�صيناريوما يلى :  التى يقيم فيها الأبطال الأربعة وفى �صقة ميمى هامن 

اآخر  باك وفى جزء  الفال�س  منه على  يعتمد فى جزء  ال�صابق،  التلخي�س  من  وا�صح  كما هو  ال�صيناريو،  »تكنيك 

اإىل املا�صى هناك فال�س باك حممود الذى يبداأ مع بداية  على تقدمي الأحداث فى احلا�صر. وبالن�صبة للعودة 

الفيلم تقريبا وي�صتغرق نحو ربع مدة الفيلم الزمنية مع عودة واحدة اإىل احلا�صر اأثناء �صرد اأحداث املا�صى .. 

وينتهى الفال�س باك الأول مع عودة عمر اإىل العوامة بعد انتهاء الأجازة .. وهناك فال�س باك م�صطفى الذى 

يبداأ وينتهى بكلمة »كداب« التى ي�صرخ بها ال�صاب املثاإىل عندما يخربه حممود باأنه �صاجع �صهري فى العوامة .. 

وفى هذا الفال�س باك نعود مرتني اإىل م�صطفى فى احلا�صر للحظات وجيزة .. وهناك اأي�صا فال�س باك ق�صري من 

وجهة نظر بكر الذى يروى مل�صطفى جتربته كمالحظ بناء .. وبعد ذلك تتذكر روز جزءا من عالقتها مع حممود 

فى فال�س باك ق�صري .. بالإ�صافة اإىل فال�صات ق�صرية يتذكر فيها بكر �صديقه عمر اأثناء قراءته للخطاب الذى 

بعث به اإليه .. وفى هذه الفال�صات يعربرّ عمر عن اآرائه اإزاء ق�صية فل�صطني .. وفى فال�س باك اأخري ي�صتعيد بكر 

اآثر املخرج تقدمي الأحداث  واقعة العراك الذى ن�صب بني عمر وحممود .. وبالن�صبة ملا يدور فى احلا�صر فقد 

اأن الطالب  لو  املتفرج كما  اإىل  اإىل تقدمي تلك الأحداث  من وجهة نظر واحد من الأربعة .. وعمد غالب �صعث 

كان يرويها للمخرج«.ويربط يو�صف �صريف بني اأ�صلوب ال�صرد وا�صم الفيلم :« وكما اأن هناك اأحداثا تكتمل من 

خالل اأكرث من رواية، نرى اأي�صا على ال�صا�صة بع�س الأحداث مرتني ولكن دون اأن يكون هناك اختالف جوهرى فى 

الروايتني كما يحدث عادة فى الأفالم التى تعتمد على �صرد الوقائع من خالل اأكرث من وجهة نظر .. وما يجعلنا 

فيه  الذى يقذف  مل�صهد  بالن�صبة  الراوى كما هو احلال  اأهميته من وجهة نظر  الغالب  نرى احلدث مرتني هو فى 

حممد بدفرت الإ�صكت�صات فى وجه م�صطفى .. ول ريب اأن تعدد الروايات فى احلدث الواحد من �صاأنه اأن يوؤدى اإىل 

اإظهار احلقيقة اأو على الأقل  اإىل اإخفاء الظالل .. ويقول حممود دياب على ل�صان م�صطفى فى حكايته لالأحداث 

�صعث  الآخر«، وي�صتطرد غالب  الظالل تخفى اجلانب  اأن  الأ�صياء طاملا  لنعرف حقيقة  ال�صوء وحده ليكفى   »:
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قائال :« ما اأكرث ما تخفيه الظالل من حقائق .. ولكى نرى الواقع بدون ظالل يجب اأن تتعدد م�صادر النور« .

التحليل  دون  م�صمونه  فهم  لميكن  واأنه  �صخ�صيات،  فيلم  اأمام  هنا  اأي�صا  اأنه  اإىل  بذكاء  �صريف  يو�صف  ويلتفت 

ثاقبة  روؤية  التحليل  هذا  وفى  الفل�صطينى،  ال�صاب  وعمر  وروز  وبكر  وم�صطفى  حممود   : ل�صخ�صياته  التف�صيلى 

ل ترتك اأى نتيجة دون ذكر مقدماتها بال�صواهد من الأحداث، اأو بالإ�صتعانة ببع�س جمل احلوار، يقول مثال عن 

�صخ�صية حممود: » هو ول �صك ال�صخ�صية املحورية املحركة لالأحداث والتى  تثري ردود اأفعال وت�صرفات بقية 

ال�صخ�صيات .. وحممود �صاب وفد اإىل العا�صمة من الريف مثقال بتقاليده، وعندما احتك مبجتمع املدينة ف�صل فى 

حتقيق التوازن الالزم .. وهو �صخ�صية عبثية .. راف�س للقدمي ولالأفكار البالية .. يقول حممود »اإحنا عاي�صني 

عامل ما ي�صتاهل�س غري الرف�س والتحدى«، وي�صيف فى موقع اآخر:« عندما يرى ابنى النور لن ي�صرخ بل �صيلعن هذا 

العامل و�صيب�صق على من حوله ..«، وقد اختار حممود مل�صروع تخرجه مو�صوع »العامل املرفو�س«، وهو يرف�س مثالية 

م�صطفى » مثالياتك حتف�صل جدار بينك وبني احلقيقة« .. ومما يزيد من كراهيته مل�صطفى اإح�صا�صه باأنه يحب 

روز ويحاول التقرب اإليها .. وهو ما ل يقبله حممود رغم اأنه اأ�صبح �صخ�صيا غري قادر على الإرتباط بالفتاة، وبات 

يتخلى عنها  بالتدريج ... وهذا التخلرّى الواعى ) معله�س .. ع�صان ما تعمل�س م�صاكل مع ال�صلة ومع ال�صت لواحظ 

.. وزى ما قلتلك اإذا ُعزتى اأى حاجة ابقى ابعتى ىل عم جابر .. لغاية ما األقى �صقة معقولة«( يدفعه اأحيانا 

اإىل احتقار نف�صه فرناه يب�صق على انعكا�س �صورته فى املراآة بعد اأن وجد نف�صه عاجزا عن م�صاعدة روز فى حمنة 

مر�س ابنتهما .. وهذ امل�صهد يثبت اأن هناك حلظات يعى حممود خاللها اأزمته .. ونحن نراه قبل ذلك يقول لروز 

:« عمركي�س ح�صيتى بالإنق�صام جواكى .. حا�ص�س اإنى منف�صل عن ج�صمى وم�صجون جواه » .. وتنبع اأزمة حممود 

اآخر، رمبا لأنه مل يجد  باأ�صلوب  باأ�صوب ويت�صرف  اأقواله وافعاله .. فهو غالبا يتحدث  القائم بني  التناق�س  من 

البديل ملا يرف�صه، ورمبا اأي�صا من اخلوف من اأبيه و�صطوته الذى ما زال كامنا فى اأعماقه )بعد ممار�صته اجلن�س 

اأبيه(«. وفى اجلزء الأخري الهام حول التحليل ال�صينمائى للفيلم ، يقول يو�صف  مع روز تقفز اأمام عينيه �صورة 

اإليهما عند احلديث  اأ�صرنا  اللتان  اأ�صلوب غالب �صعث هو ح�صا�صيته و�صاعريته  النظر فى  ما يلفت  اأول  �صريف:« 

عن فيلمه الق�صري »حكاية« .. ومنذ الدقائق الأوىل  لفيلم »الظالل فى اجلانب الآخر« تتجلى هذه احل�صا�صية 

وتلك ال�صاعرية .. فهو يقدم لنا وجه روز لأول مرة _ عندما تفتح باب ال�صقة الذى طرقه حممود وال�صم�صار_ 

بالت�صوير البطىء، وبلون فاحت بع�س ال�صىء، فيهيىء املتفرج لالإح�صا�س برباءة وطفولية بطلة الفيلم .. وينجح 

غالب اأي�صا فى اأن يجعلنا ن�صارك اأحا�صي�س الفتاة التى تعرف القبالت لأول مرة فى حياتها : الإ�صطراب واخلجل 

وال�صعادة فى اآن واحد .. وقد �صاعده فى ذلك براعة جنالء فتحى لي�س فقط فى هذا امل�صهد واإمنا فى دور روز 

عموما .. ومن اأقوى امل�صاهد التى ت�صعرك بتاآلف املخرج  وممثلته  فى التعبري عن براءة البطلة، ذلك امل�صهد الذى 
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تق�صه روز على بكر فى امل�صت�صفى حيث نراها فى جل�صة ر�صم مع حممود ، وفى هذا امل�صهد ي�صل احلوار اإىل �صاعرية 

فائقة، عندما يعر�س حممود على روز �صورة للوجة موناليزا فى اأحد الكتب وي�صاألها :« تفتكرى اللى ر�صم دى قعد 

فيها قدرّ اإيه؟ ليوناردو دافن�صى .. ت�صمعى عنه؟«، وتبدو روز خجلة وهى تهز راأ�صها بالنفى ، ثم ت�صاأل: »قد اإيه.. 

�صنة؟« ويرد حممود :اأ»ربع �صنني .. وفيه نا�س بيقولوا �صبعة«، وت�صاأل روز ب�صذاجة : »وليه �صبع �صنني؟«، ويجيب 

حممود:« م�س ميكن كان بيحب �صاحبة ال�صورة وعايزها تقعد قدامه على طول ..«

فى  متوىل،  اأحمد  مونتريه  مب�صاعدة   ، املخرج  وينجح   »: واملمثلني  الفنية  العنا�صر  عند  الدرا�صة  كاتب  ويتوقف 

تزايد  برباعة  وينقل  العوامة  اإىل  طريقهما  فى  وهما  القارب  فى  و�صهري  حممود  بني  يجمع  الذى  امل�صهد  تقطيع 

ا�صتهاء ال�صاب لزميلته .. وفى امل�صهد التاإىل يدل مدير الت�صوير على متكنه هو الآخر عندما يحيط اللقاء اجلن�صى 

بني حممود و�صهري العاريني بجو �صبابى بع�س ال�صىء بحيث اأن امل�صاهد لي�صتطيع اجلزم مبا اإذا كان ذلك اللقاء قد 

مت فعال، اأم اأنه يجرى فى خيال حممود .. ويلجاأ غالب، بف�صل حذق املونتري، اإىل تقدمي نقالت جريئة بالن�صبة 

لل�صينما امل�صرية مثل خروج م�صطفى فى لقطة قريبة من حجرة حممود بالعوامة، وانتقاله بنف�س حجم اللقطة 

ال�صابقة اإىل ال�صري فى الطرق املوؤدية اإىل غرفة ميمى هامن ب�صقتها، ويعتقد املتفرج اأن م�صطفى ما زال ي�صري فى 

بع�س  الكادر  فيت�صع   ، اخللف  اإىل  الكامريا  ترتاجع  عندما  اإل  هامن   ميمى  �صقة  فى  وجوده  وليكت�صف  العوامة، 

ال�صوتية  املوؤثرات  ا�صتخدام بقية عبارات احلوار وكذلك  املخرج من  ال�صوت يكرث  �صريط  .. وفى جمال  ال�صىء 

ال�صم�صار مع ميمى هامن على �صورة حممود  اآخر )بقية حديث  اإىل  الإنتقال من م�صهد  الكادر، وذلك عند  خارج 

وهو مي�صى فى اأحد دهاليز الكلية فى بداية الفيلم كما ن�صمع بقية حديث حممود مع اأ�صتاذه فى الأتيلييه حول 

.. ويربر غالب هذا  الخ(   .. ال�صاى  من  البطل كوبا  يعد  املطبخ حيث  ن�صمعه فى  الر�صم  الإجتاهات احلديثة فى 

الإ�صتخدام لل�صوت باأن التداعى ميكن اأن يكون عن طريق  ال�صوت اأي�صا ل ال�صورة فح�صب ..   
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»ديالوج«: لقاء الأفكار 
فى ر�صيد يو�صف �صريف رزق اهلل عدد كبري من احلوارات مع �صناع الأفالم فى م�صر والعامل . عندما نطقت ال�صينما، 

اأن ي�صمع كالما �صادرا عن ال�صا�صة حتى لو كان جمرد »اأى كالم«.  اأراد اجلمهور  �صرعان ما حتولت اإىل الرثثرة، 

وجود امليكروفونات  اأثناء ت�صوير الأفالم جعل حركة الكامريا �صبه م�صتحيلة، اأ�صبحت ال�صورة فقرية، م�صلولة، 

بينما ليتوقف »الديالوج« عن اإحتاف اجلمهور بالرغى املتوا�صل، ولول حفنة من �صناع الأفالم الكبار، قرروا ك�صر 

ر«. هذه »املكلمة«، واإتاحة الفر�صة للكامريا من اأجل احلركة، لتحولت ال�صينما اإىل »م�صرح م�صورّ

لكن حوارات يو�صف �صريف كما �صرنى بالدليل القاطع مل تكن جمرد اأ�صئلة وال�صالم، ومل تكن من طراز حوارات 

الت�صلية والنميمة على طريقة �صوؤال: » واأين ترعرعت �صيدتى«، ولكنها حوارات لها اأ�صئلة مدرو�صة، ت�صبه تلك 

والتى  والإجنليزية،  الفرن�صية  املرموقة،  املتخ�ص�صة  ال�صينما  جمالت  عن  يو�صف  يرتجمها  كان  التى  احلوارات 

يجريها نقاد اأو حمررون متخ�ص�صون فى ال�صينما مع �صناعها وكبار جنومها. احلوارات التى ن�صرها يو�صف �صريف 

حتتفى  ال�صينما،  نادى  ون�صرة  اخلري«  »�صباح  مبجلة  مرورا  »ال�صينما«  جملة  من  امل�صرية  واملجالت  الن�صرات  فى 

اأفكار  ، ولقاء  الهامة، معلومات غزيرة  ال�صخ�صيات  بال�صينما كفن، وتدور حول كوالي�س �صناعة الأفالم، وتاريخ 

وعقول، وحت�صري جيد من ناقد و�صحفى �صاهد الأفالم التى ي�صاأل عنها، اأو على الأقل قراأ عنها قراءات عميقة 

نقديا ومعلوماتيا، وقد التقى �صاتياجيت راى فى اأول دورة يح�صرها ملهرجان دوىل ، وكانت دورة برلني 1972!

فى الأ�صل نحن اأمام اإعداد قوى لالأ�صئلة، مل يكن يعرب عن نف�صه فقط فى اللقاءات ال�صينمائية املن�صورة، ولكن اأي�صا 

فى اإعداد الربامج ال�صينمائية فى التليفزيون، من »نادى ال�صينما« اإىل »جنوم واأفالم« و«�صتار« و�صول اإىل ر�صائل 

املهرجانات الدولية التى كان يظفر فيها بلقاءات جنوم كبار، هناك عناية فائقة باإعداد »الإ�صكريبت«، �صياغة 

الأ�صئلة اأي�صا موجزة ومركزة، وموجهة اإىل ال�صيف املنا�صب، هناك ثروة حقيقية ت�صكلها تلك احلوارات املن�صورة، 

اأو  بالعربية  الهامة،  اأ�صئلته  ردا على  ما قالوه  اأو من حيث  �صريف،  يو�صف  التقاهم  الذين  اأ�صماء  �صواء من حيث 

بالفرن�صية اأو بالإجنليزية، ت�صتحق اأي�صا هذه الرثوة اأن يتم جمعها فى كتاب م�صتقل، احلقيقة اأننى كنت �صعيدا 

باأن اأحاور على مدى ثالث جل�صات ذلك ال�صحفى والناقد الذى حاور كل هذه ال�صخ�صيات على مدى اأكرث من اأربعني 

عاما، وكان هو يقول فى نف�صه رمبا اإن موقع ال�صائل اأ�صهل كثريا من موقع امل�صئول!

�صاأختار لكم اقتبا�صات اأو عينات فقط من تلك احلوارات، فى العام 1979، قدم معهد جوتة عر�صا ل�صبعة اأفالم من 

اإخراج املخرج الأملانى فولكر �صلندورف، من بينها فيلمه الأ�صهر »الطبلة«، توجت تلك العرو�س بح�صور �صلندورف 

�صخ�صيا ومعه زوجته املخرجة مارجريت فون تروتا، والروائى ال�صهري »جونرت جرا�س«، موؤلف »الطبلة«، ، وطبعا 
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كان يو�صف هناك ليجرى حوارا مع املخرج الأملانى الكبري  )جملة �صباح اخلري .. اأول نوفمرب 1979( ، هذه اأجزاء 

من احلوار يت�صح فيها التح�صري اجليد، واملعلومات اجلاهزة عن ال�صخ�صية:

» عن كيفية اتخاذه قرارا باأن ي�صبح خمرجا قال ىل »�صلندورف« فى حديث خا�س : عندما بلغت اخلام�صة ع�صرة 

..الخ(، وكانت  اأى مهنة برجوازية )طبيب، حمام  اأن رف�صت احرتاف  بعد  ال�صينما لأكون خمرجا  قررت درا�صة 

ال�صينما بالن�صبة ىل جت�صد كال�صريك حلم العمل الفنى .. ومن خالل تبادل حكومى بني اأملانيا وفرن�صا على م�صتوى 

اأزور فرن�صا التى كانت تعترب فى ذلك الوقت حلما لأى مهتم بال�صينما ب�صبب كبار خمرجيها  اأن  اأتيح ىل  الطلبة 

مثل جان رينوار ومار�صيل كارنيه ورينيه كلري وجان رينوار، وب�صبب اإنت�صار دور الفن والتجربة بها فى ذلك الوقت 

.)1955(

_ ولكن ملاذا در�شت العلوم ال�شيا�شية قبل اأن تدر�س ال�شينما؟

اإمكانى درا�صة ال�صينما على نفقتى فقد طلبت منحة من اجلهات  اأنه مل يكن فى  يبت�صم �صاحب »الطبلة«: حيث 

امل�صئولة فى فرن�صا ولكن تلك اجلهات اأخربتنى باأن ال�صينما لي�صت �صيئا جادا،  واأنها لتعطى بالتاإىل منحا لدرا�صة 

ال�صينما .. وخريت بني درا�صة القانون والعلوم ال�صيا�صية فاخرتت العلوم ال�صيا�صية، وكانت تلك الدرا�صة فى الواقع 

ذريعة ل�صتمرار تواجدى فى فرن�صا .. وفى نف�س الوقت اأخذت اأ�صتعد لالإلتحاق مبعهد الدرا�صات ال�صينمائية العليا 

بباري�س، كما جنحت فى ق�صاء فرتة تدريبية مع املخرج »لوى مال« اأثناء اإخراجه فيلم »زازى فى املرتو«.

فى هذا احلوار، كان لبد من التطرق اإىل فيلم »الطبلة«.،،

» فيلم »الطبلة تكلف« اأربعة ماليني من الدولرات وهو مبلغ �صخم اإذا قورن مبيزانيات اأفالم �صلوندورف ال�صابقة 

التى تراوحت بني مائة األف ون�صف مليون دولر، كما اأنها  ميزانية كبرية جدا بالن�صبة لالأفالم التى تنتج فى اأملانيا 

.. وا�شاأل �شلوندورف: كيف ا�شتطعت تدبري هذا املبلغ ال�شخم؟

_ لقد ا�صتغرق �صنع هذ الفيلم عامني ، وق�صيت عاما كامال فى الإعداد له خا�صة فى العثور على الأموال الالزمة 

الأملانية وبدون جنوم  باللغة  فيلم  الدولرات لإخراج  اأربعة ماليني من  اأريد  اأننى  الكربى هى  امل�صكلة  .. وكانت 

.. وبالكثري من ال�صرب جنحت اأخريا فى جمع املبلغ الالزم، حيث ح�صلت على اإعانة من احلكومة الأملانية، وعلى 

م�صاعدة من التليفزيون الأملانى، كما وافق منتج اأملانى واآخر فرن�صى على املخاطرة مببلغ كبري من املال،  اإىل جانب 

الأموال التى ح�صلنا عليها من �صركة »يوناتيد اأرت�صت�س« الأمركية مقابل حقوق توزيع الفيلم فى اأوربا فقط  .. 

وا�صتغرق اإقناع هذه الأطراف  وقتا طويال، ولكن ما �صجعنى على املثابرة هو اأننى كنت قد عرثت قبل الت�صوير بعام 

على »ديفيد بينيت« اأو ال�صبى الذى �صيقوم بدور اأو�صكار بطل الفيلم«.

»واألقى على �صلندورف �صوؤاإىل الأخري:
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ولوى  وبولن�شكى  اأنتونيونى  مثل  كثريون  اأوربيون  خمرجون  املتحدة  الوليات  فى  العمل  اإىل  •�شبقك 
جناح  بعد  هوليوود  فى  للمنل  كثرية  عرو�شا  �شتتلقى  اأو  عرو�شا  تلقيت  اأنك  ول�شك   ، وزفرييللى  مال 

»الطبلة« .. فهل تنوى اإخراج فيلم هناك؟

_ ل اأعتقد ، فالنجاح الذى يحققه »الطبلة« واأفالم اأملانية اأخرى مثل »نو�صفراتو« ) عر�س فى م�صر موؤخرا با�صم 

»دراكول« .. �صيطان الليل«( ، يثبت اأنك ت�صتطيع اأن تخرج اأفالما تنجح عامليا ، دون اأن تكون تلك الأفالم قد �صنعت 

فى ا�صتديوهات هوليوود .. وهذا النجاح ي�صجعنا على البقاء فى اأملانيا واإخراج اأفالم اأملانية .. وطاملا اأتيح ىل اأن 

اأخرج اأفالما فى بلدى فاإننى �صاأقدم اأفالما اأملانية فقط«.

من  اخرتت  وقد  معا،  واأفالمه  املخرج  حول  بالتفا�صيل  الإهتمام  اإىل  احلوار  من  املقتب�صة  الأجزاء  هذا  ت�صري 

»الطبلة«،  فيلم  �صلندورف وجونرت جرا�س عن  اأجرى مع  �صابقا منوذجا لرتجمته حلوار  �صريف  ترجمات يو�صف 

لي�صت احلكاية اإذن جمرد اأ�صئلة، ولكنه مو�صوع درا�صة واإعداد م�صبق.

ينطبق هذا الأمر اأي�صا على حوار طويل اأجراه يو�صف �صريف مع املخرج اليونانى ميخائيل كاكوياني�س ، خمرج 

فيلم »زوربا« ، اأثناء ح�صور كاكوياني�س مهجران القاهرة ال�صينمائى الدوىل الثانى، ون�صر احلوار اأي�صا فى جملة 

خالل  تاأكد  ما  وهذا  املهرجان،  ح�صرت  �صخ�صية  اأهم  كان  اليونانى«  »زوربا  خمرج  اأن  ول�صك   «  : اخلري«  »�صباح 

الإفتتاح  �صينما كايرو فى حفل  اإىل من�صة م�صرح  الذى قوبل به من جانب اجلمهور حيث �صعد  الت�صفيق احلاد 

مل�صافحة ال�صيد ممدوح  �صامل رئي�س الوزراء، واأي�صا من خالل املوؤمتر ال�صحفى الذى عقد بفندق �صرياتون فكان 

الذى قوبل به كاكوياني�س م�صاألة عر�س فيلمه  الإ�صتقبال  �س هذا  باملهرجان، وقد عورّ ال�صحفية  املوؤمترات  اأهم 

»اإيفجينا« ب�صورة خمجلة فى دار �صينما »ليدو« حيث قدم الفيلم غري مرتب الف�صول، وعندما بلغ الأمركاكوياني�س 

الذى مل يح�صر هذا العر�س، احتج لدى اإدارة املهرجان على ما حدث، فقيل له مبنتهى الب�صاطة :« ل ت�صدق كل ما 

ينقل اإليك« .. هذا ما قاله ىل كاكوياني�س نف�صه .. وقد ا�صطر الرجل اإىل الذهاب �صخ�صيا فى اليوم التاإىل اإىل 

الدار التى كانت �صتقدم العر�س الثانى ل »اإيفيجينيا« ليتاأكد بنف�صه من ت�صل�صل البوبينات«.

احلوار ن�صر حتت عنوان :« كاكوياني�س خمرج زوربا يتحدث اإىل �صباح اخلري : امل�صرح ل وطن له بعك�س ال�صينما« ، 

وقد بداأ احلديث بالكالم عن فيلم »اإيفيجنيا » الذى عر�س فى م�صابقة كان الر�صمية:

» �صاألت كاكوياني�س عن اأ�صباب اهتمامه بالفنان الأغريقى الرتاجيدى يوربيدي�س على ح�صاب غريه من الرتاجيديني 

الأغريقيني، واأجاب الفنان اليونانى قائال : »لأننى اأعتربه اأكرث الرتاجيديني الإغريقيني ثورية واأكرثهم معا�صرة 

اأي�صا ، واأنا اأعترب اأن »األكرتا« و«ن�صاء طروادة« و«اإيفيجينا« ثالثية اأمتنى اأن تتاح للم�صاهدين فر�صة م�صاهدتها 

كعمل قائم بذاته ..
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ت�شويره؟ ا�شتغرقها  التى  الفرتة  هى  وما  فيلمك  �شورت  •اأين 
_ مت الت�صوير خلف اأحد املع�صكرات بالقرب من اأثينا، وا�صتغرق الت�صوير ت�صعة اأ�صابيع .. لقد كانت املدة املحددة 

لت�صوير ثمانية ا�صابيع وقد نتج التاأخري عن اأن الرياح كانت تهب اأحيانا اأثناء الت�صوير، وهو ما كان غري مطلوب 

على الإطالق، حيث اأن اأحداث الفيلم تقوم على  �صكون الرياح، الذى يحول دون اإمكان ال�صفن التى اأعدها القائد 

اإ�صربطة التى هربت، كان هبوب  ، الإبحارحاملة القوات اليونانية اإىل طروادة، لإعادة هيلني ملكة  اأجا ممنون 

الرياح اأحيانا ي�صطرنى اإىل اإعادة ت�صوير امل�صهد » .

وكان لبد من �صوؤال كاكوياني�س عن »زوربا« وفيلمه عن اخلطر النووى،  بعد عدة اأ�صئلة عن اأفالمه الأخرى:

بهذا  الت�شقت  اأنها  يبدو  التى  ال�شخ�شية  تلك   ، اليونانى  زوربا  لدور  كوين  اأنتونى  اخرتت  •كيف 
املمثل اإىل الأبد؟ هل اأنت �شاحب الإختيار؟

اأن تفر�س علىرّ  اأو توزيع  اإنتاج  اأ�صمح لأى �صركة  املمثلني ول  اأختار دائما  الذى  اأنا  يبت�صم كوكوياني�س ويقول:«  

ممثلني معينني، و »زوربا« هو فيلم يونانى وزعته �صركة عامليا �صركة اأمركية ولي�س فيلما اأمريكيا كما يت�صور البع�س 

.. وقد عر�صُت الدور على كوين لإميانى ب�صالحيته له .. ومل يكن قد قراأ الرواية ولكنه قبل توقيع عقد معى .. 

والت�صاق اأنتونى كوين بهذه ال�صخ�صية دليل على جناحى فى اختياره ..

•اأعتقد اأن فيلمك التاإىل لزوربا اليونانى وهو فيلم »يوم اأن طفت الأ�صماك« )وقد عر�س فى م�صر حتت عنوان 
الرق�س على الهيدروجني( مل يحقق جناحا كبريا فى معظم بالد العامل، 

ويوؤكد كاكوياني�س ما قلته له:« هذا �صحيح اإىل حد كبري .. وال�صبب فى راأيى هو اأن النا�س ل يحبون عموما اأن 

يعرفوا اأى �صىء عن م�صكلتني اأولهما م�صكلة الإ�صعاعات النووية وهو ما كنت تناولته فى فيلمى، والثانية م�صكلة 

ال�صرطان .. وكما هو معروف فقد ا�صتوحيت الفيلم من حادث وقوع قنبلتني نوويتني من طائرة فى البحر بالقرب 

من جزيرة بالوماري�س باأ�صبانيا .. وما اأخ�صاه  فى احلياة هو قيام ال�صلطات امل�صوؤولة باإخفاء الكثري من احلقائق عن 

النا�س .. وقد �صعيُت اإىل التعبري عن هذا فى فيلمى .. وقد ا�صطررُت اإىل ا�صتكمال ت�صوير هذا الفيلم فى فرن�صا 

بعد اأن وقع الإنقالب الع�صكرى فى اليونان ، ومن ح�صن احلظ اأننى جنحت فى نقل النيجاتيف اإىل خارج اليونان« .

ن�صاطه  توزيع  كيفية  عن  ب�صوؤاله  كاكوياني�س  مع  حديثى  الأخري:«واأختتم  ال�صوؤال  كان  وال�صينما  امل�صرح  وبني    

ووقته بني الإخراج ال�صينمائى وامل�صرحى ويجيب الفنان اليونانى : امل�صرح يريحنى كثريا لعدم اإح�صا�صى بالوقوع 

حتت �صغط الوقت و�صرورة عدم جتاوز  امليزانية كما يحدث فى ال�صينما .. وامل�صرح ل وطن له بعك�س ال�صينما .. 

مبعنى اأنك عندما تعمل فى ال�صينما فاإنك تعمل فى اإطار واقع معني،  اأما فى امل�صرح فاإنه ميكنك اأن تعيد خلق هذا 

الواقع فى اأى مكان .. الإخراج امل�صرحى يتيح ىل بالتاإىل العمل فى اأى دولة على عك�س ال�صينما .. فاأنا ميكننى 
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اأو اإعادة خلق فرن�صا على م�صرح يونانى ... ولكن ما اأن اأنتهى من اإخراج  اإعادة خلق اليونان على م�صرح فرن�صى، 

م�صرحية حتى اأ�صعر برغبة فى اإخراج فيلم �صينمائى« .

ومع خمرج اإيطاإىل هام هو داميانو داميانى ، اأجرى يو�صف �صريف حوارا طويال اأثناء زيارته للقاهرة والإ�صكندرية 

لعر�س بع�س اأفالمه، ون�صره فى جملة »�صباح اخلري« اأي�صا عام 1978 ) بعنوان: » الإرهاب كما يراه خمرج الأفالم 

ال�صينما عنه، وبدايته مقال قراأه  18 مايو(، احلوار هام ويتناول مو�صوع الإرهاب وتعبري  .. بتاريخ  ال�صيا�صية« 

يو�صف مبجلة »ىل بوان« :« كنت قد قراأت قبل اأيام قليلة مقال مبجلة »ىل بوان« الأ�صبوعية الفرن�صية ن�صره الناقد 

»بيري بيار« مبنا�صبة بدء عر�س فيلم داميانو داميانى قبل الأخري فى فرن�صا »اأنا خائف« الذى مثله جيان ماريا 

فولونتى، والذى كان اأحد الأفالم التى �صاهدناها فى الأ�صبوع املا�صى .. كان عنوان املقال »�صينما فوق ال�صبهات« .. 

وقد ا�صتوحى الكاتب هذا العنوان من ا�صم فيلم �صيا�صى اإيطاإىل �صهري هو »حتقيق مع مواطن فوق م�صتوى ال�صبهات« 

.. واأ�صار الكاتب فى مقاله اإىل اأن ال�صينمائيني الإيطاليني الذين يقدمون اأفالما �صيا�صية عظيمة مثل فران�صي�صكو 

روزى .. اإليو برتى.. داميانو داميانى وغريهم .. يتحدثون على اجلرائم ال�صيا�صية التى تقع فى اإيطاليا، ولكنهم 

يكتفون باإدانة البولي�س والق�صاة وال�صحايا الذين يغتالون ، ونادرا ما يقف ال�صينمائيون موقف الإدانة من القتلة 

املتطرفني وخا�صة اأ�صحاب الإجتاهات الي�صارية .. ويقول الناقد الفرن�صى فى مقاله اإن املخرجني الإيطاليني بهذا 

اللقاء الذى جمعنى مع  اأبرياء ملنظمة مثل الألوية احلمراء .. وفى  اإىل �صركاء  ال�صمت وهذا املوقف يتحولون 

»داميانو داميانى« �صاحب »اعرتافات �صابط بولي�س اإىل املدعى العام« و« انتهى التحقيق املبدئى .. ان�س املو�صوع« 

و« جرائم املافيا« ، طرحت عليه هذا الراأى .. واأخربنى املخرج ال�صهري باأنه قراأ هذا املقال بالفعل قبل و�صوله اإىل 

م�صر ، واأ�صاف قائال :« اأعتقد بالفعل اأنه من ال�صرورى احلديث عن الإرهاب .. لقد ولدت ظاهرة الإرهاب هذه فى 

اإيطاليا مع ت�صاعد نفوذ القوى ال�صعبية فى بالدنا .. لقد كانت هذه القوى فى املعار�صة، اأى فى موقف العاجز ولكن 

تدريجيا وبوا�صطة الطرق الدميقراطية، اأى بوا�صطة الإنتخابات، ازدادت القوى ال�صعبية فى اإيطاليا واأ�صبحت 

ت�صارك فى احلكم .. وفى ذلك الوقت ظهر الإرهاب ومنا كتعبري عن رف�س ت�صاعد القوى ال�صعبية .. فى البداية كان 

الإرهاب فا�صيا ، وقد اأخرجت فيلما عن  هذه الظاهرة وهو فيلم »اأنا خائف«، الذى اأ�صرت فيه اإىل تواطوؤ املخابرات 

الإيطالية مع املنظمات الفا�صية الإرهابية .. وقد تغري لون الإرهاب موؤخرا .. مل يعد الإرهاب فا�صيا واإمنا ي�صاريا 

متطرفا .. والنتيجة واحدة فى النهاية .. نحن مل ن�صنع حتى الآن فيلما عن الإرهاب الي�صارى املتطرف لأنه مل 

يظهر اإل موؤخرا .. واأنا �صخ�صيا اأحتاج من الوقت لتاأمل الظاهرة وتف�صريها ثم البحث عن اأف�صل الو�صائل الدرامية 

اأننا  الظاهرة وردى هو  اإغفال هذه  اإنه ل ميكن  الفرن�صى حينما يقول  الناقد  اأوافق  واأنا عموما   .. للتعبري عنها 

نحتاج اإىل بع�س الوقت لتف�صريها«. وكان ليو�صف �صريف بالإ�صرتاك مع رفيق ال�صبان، حوار اآخر طويل لربنامج 
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»الفن ال�صابع« الذى كانا يقدمانه فى الربنامج الأوربى، مع نف�س املخرج الإيطاإىل ال�صهري، ون�صر يو�صف ترجمة 

للحوار فى ن�صرة نادى ال�صينما بتاريخ 1977/1/24، وهو حوار يتناول اأفالمه بعينى اثنني من النقاد، نقتب�س من 

احلوار هذه الفقرة على �صبيل املثال  : » _ يتفق النقاد الذين �صاهدوا »اأحمر ال�صفاه«، اأول اأفالمك ال�صينمائية، 

اإليها رجال البولي�س لدفع النا�س على الإعرتاف .. يرد داميانو :«  على اأن فيه اإدانة لبع�س الو�صائل التى يلجاأ 

.. فهناك  النفاق  فيلم عن  اإنه   .. البولي�س  ينتقد ت�صرفات  اأكرث مما  نف�صية  يعالج م�صكلة  الفيلم  اأن هذا  اأعتقد 

مفت�س للبولي�س عليه اأن يختار بني ت�صديق اأقوال �صاهدة فى الرابعة ع�صرة من عمرها وبني نبذها، ويقرر الرجل 

فى النهاية عدم الإعتداد باأقوال ال�صاهدة اإذ لحظ  اأنها ت�صبغ �صفتيها باأحمر ال�صفاه،  مما يعد فى راأيه ف�صيحة 

بالن�صبة لفتاة فى �صنها ..«                           

وعندما جاء املخرج الفرن�صى »اإيف بوا�صيه« خمرج الفيلم ال�صهري »الإغتيال« اإىل القاهرة لعر�س اأربعة من اأفالمه 

هى »مفت�س البولي�س« و« دبون لجو« و« التاك�صى البنف�صجى« و«هيا بنا يا اأطفال«، كان يو�صف �صريف اي�صا هناك 

لإجراء حوار معه : » اإيف بوا�صيه موؤمن باأهمية تناول الق�صايا الإجتماعية وال�صيا�صية وتقدميها للجمهور من 

خالل اأعمال تعتمد على احلبكة البولي�صية، ويقوم ببطولتها جنوم ميكن اأن يجذبوا اجلمهور اإىل دور العر�س ، 

وعن بدء اجتاهه ل�صنع �صينما تتناول الواقع ال�صيا�صى والإجتماعى املعا�صر يقول ىل بوا�صيه : مل اأكن اأبدا ع�صوا 

فى حزب، ولكنى �صاركت فى الدفاع عن بع�س الق�صايا التى تبدو متناق�صة، حيث اإن ما يهمنى اأول هو الدفاع عن 

 .. ما  �صيا�صى  اجتاه  يوجد  ل  اأنه  يثبت  الع�صرين  القرن  نهاية  فى  يحدث  وما   .. التعبري  وحرية  الإن�صان  حقوق 

يدافع بالتاأكيد وعلى الدوام عن حقوق الإن�صان .. ومع ذلك ميكن القول اأن الي�صار هو الذى اتخذ ب�صكل عام هذا 

املوقف، ولذا فقد وجدت نف�صى عادة اأقف اإىل جواره .. وب�صبب هذا الإهتمام فى احلياة اأخرجت اأفالما تتناول 

ق�صايا معا�صرة اأ�صميها اجتماعية اأكرث منها �صيا�صية، وذلك فى الوقت الذى تبدى فيه ال�صينما الفرن�صية خجال 

غريبا اإزاء تلك الق�صايا .. وبعد اأحداث مايو التى �صاركت فيها مثل معظم الفرن�صيني، اأح�ص�صت برغبة فى عمل 

اأعماإىل  ثالث  وهو  البولي�س«  »مفت�س  فيلم  ظهر  وهكذا  البولي�س  ميار�صه  الذى  العنف  عن  يتحدث  بولي�صى  فيلم 

ال�صينمائية ..«.

.. ما  حلظة  فى  نف�صه  يحا�صب  اإن�صان  ق�صة  تتناول  اأفالمك  معظم  اأن  •لحظُت 
_ هذا �صحيح .. ففى الغالبية العظمى من اأعماإىل �صواء تلك التى تعالج مو�صوعات اإجتماعية اأو غريها �صتجد 

اأو حلب ما،  اأو امراأة خ�ص�س معظم حياته لق�صية ما  اأو الإح�صا�س بالوعى .. فهناك غالبا رجل  قيمة الإدراك 

وفجاأة يت�صاءل عما اإذا كان ي�صري فى الطريق ال�صحيح ، قد يكون هذا البطل هو رجل البولي�س فى فيلم »مفت�س 

البولي�س« الذى يت�صاءل عما اإذا كان جهاز البولي�س له منفعة ما، وقد يكون البطل هو ال�صخ�صية الرئي�صية فى 
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فىمل »ل�صىء يذكر«، وهو جندى فرن�صى ي�صرتك فى القتال �صد املجاهدين، وعندما يرى زمالءه ي�صربون بع�س 

رجال جي�س التحرير اجلزائرى، يبداأ فى الت�صاوؤل عما اإذا كان القتال الذى يخو�صه �صد الثوار هو قتال عادل؟ 

�صة فى فيلم »املفتاح حتت الباب«، و التى تت�صاءل عما اكت�صبته من التدري�س الذى اأفقدها  وقد يكون البطل هو املدررّ

حياتها اخلا�صة، وقد يكون هذا البطل هو الكاتب فى فيلم »التاك�صى البنف�صجى« الذى يت�صاءل فجاأة عما اإذا كان 

موهوبا،  والذى يختفى فى اأيرلندا ليحا�صب نف�صه ..«وحتى عندما جاء اإىل م�صر املنتج الربيطانى ال�صهري األربت 

بروكوىل منتج اأفالم جيم�س بوند عام 1976 فى زيارة ق�صرية، اأجرى معه يو�صف �صريف حوارا هاما )�صباح اخلري 

.. عدد 19 مايو 1976( ، فى احلوار الكثري من املعلومات عن عالقة هذا املنتج بعامل بوند منذ البداية : »�صاألُت 

املنتج البدين الذى ي�صتعل حما�صا عند احلديث عن اأفالم جيم�س بوند .. 

كيف اكت�شفت روايات ايان فلمنج وقررت حتويلها اإىل اأعمال �شينمائية؟

يقول بروكوىل :« كنت فى ذلك الوقت _ اى بداية ال�صتينات_  �صاحب �صركة اإنتاج مع املنتج ارفني األن، وكنا قد 

انتهينا  من اإنتاج فيلم »حماكمات اأو�صكاروايلد« مع املمثل بيرت فين�س .. وكنت قد قراأت بع�س روايات ايان فلمنج 

فاتفقنا  �صينمائية جيدة،  مادة  توفر  الق�ص�س  باأن هذه  يقتنع  ارفني مل  اأن  اإل  لإنتاجها  اإحداها  اختيار  وقررت 

على ف�صخ ال�صركة .. وعرفُت اأن املنتج مارى �صالتزمان كان قد ا�صرتى حقوق روايات جيم�س بوند، فعر�صت عليه 

اإحدى الروايات ..  اإنتاج  �صراءها، ولكنه رف�س رغم انه كان قد ف�صل حتى الآن فى جمع املبلغ الالزم للبدء فى 

وا�صتطعت احل�صول على املبلغ من �صركة يونايتد اأرت�صت�س التى وزعت فيما بعد جميع اأفالم جيم�س بوند .. وهكذا 

اأنتجنا �صويا فيلم »دكتور نو » الذى اأخرجه ترن�س ياجن« و«دكتور نو« هذا قام ببطولته املمثل �صون كونرى الذى مل 

يكن قبل ذلك �صوى ممثل مغمور حقق كبرية  �صهرة  بقيامه ببطولة �صتة اأفالم فى هذه ال�صل�صلة ، وا�صاأل بروكوىل 

عن كيفية اختياره �صون كونرى لهذا الدور وهو فى ظنى اختيار موفق جدا، ويبدو بروكوىل �صعيدا بهذا الراأى 

 .. للدور  الذين اختربناهم  املمثلني  اأحد  �صون  الإختيار، ويقول ىل :كان  م�صوؤول عن هذا  نف�صه  يعتري  اإنه  حيث 

ومعظمهم مل يكن يتمتع باخل�صونة املطلوبة للدور ، .. وكنت قد �صاهدت �صون فى دور ق�صري فى فيلم من اإنتاج والت 

ديزنى واأعجبت به، واأجرينا اختبارا له وبدا لنا اأنه املمثل املنا�صب .. ولكن ايان فلمنج مل يكن موافقا على هذا 

الإختيار، حيث اإنه كان يعتقد اأنه يتعني اأن يكون �صكل املمثل الذى يج�صد دور جيم�س بوند من نوعية الأ�صخا�س 

الذين يتخرجون فى كلية ايتون الربيطانية .. وكان فلمنج �صعيدا جدا باختيار روجر مور بعد اأن اعتذر كونرى 

عن عدم ال�صتمرار فى جت�صيد هذه ال�صخ�صية، لرغبته فى القيام باأدوار اأخرى« . ويقول بروكوىل كالما هاما عن 

عالقة اجلمهور ب�صخ�صية بوند، وعن روؤيته لهذه ال�صخ�صية مما يوؤكد اأن فهم املنتج جلوانب عمله عن�صر اأ�صا�صى 

اأ�صئلة يو�صف  �صيا�صية،  ودائما  لي�صت  بوند  اأفالم جيم�س  باأن  راأى بروكوىل  اأحتفظ على  واإن كنت  النجاح،  فى  

�صريف فى ال�صميم :
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بوند؟ جيم�س  اأفالم  اإىل  اجلمهور  يجذب  ماذا   .. بروكوىل  •م�شرت 
ويرد املنتج  قائال: اأعتقد اأن ما يعجب النا�س فى هذه الأفالم اأنها اأفالم ت�صاعدهم على الهروب من الواقع وهى 

لي�صت اأعمال جادة .. كما اأنها لي�صت �صيا�صية، فنحن ن�صعى اإىل عدم التورط �صيا�صيا .. اإنها اأفالم خيالية تقدم 

لنا �صخ�صية نتمنى جميعا اأن نكون مثلها .. لقد اتهم البع�س جيم�س بوند باأنه مغال فى التع�صب للوطن ، ولكنى ل 

اأوافق على هذا الراأى .. فالأعمال التى ينفذها بوند هى من النوع ال�صاخر التى ينفذها اأى رجل فى حياته العادية 

.. ينبغى اأن ننطر اإىل اأفالم جيم�س بوند على اأنها اأعمال �صينمائية ل تق�صد �صوى الت�صلية ..«

» واأطلب من بروكوىل اأن يحدد ىل مالمح �صخ�صية جيم�س بوند . ويعتدل الرجل فى جل�صته ويقول : لقد قدمت 

ال�صينما من قبل طرزان و�صخ�صيات اأخرى اأ�صطورية مماثلة على مر ال�صنني .. وفى اعتقادى اأن بوند طرزان ع�صرى 

.. لقد خلق فلمنج هذه ال�صخ�صية وعمدنا نحن اإىل جت�صيدها على ال�صا�صة .. اإنه بطل خياإىل نتمنى جميعا اأن 

نكون مثله . اأى اأن نقود ال�صيارة التى يقودها، واأن نحاط بالفتيات الالتى يلتقى بهن ».

الكتيبات  اإىل  اأقرب  بع�صها  اهلل،  رزق  �صريف  يو�صف  حوارات  من  واأعمق  اأطول  مناذج  ال�صينما  نادى  ن�صرة  وفى 

ال�صغرية فى �صمولها ودرا�صتها لالأعمال الفنية، مثل حواره الهام مع �صالح اأبو �صيف ، املخرج الكبري، والذى ن�صر 

حتت عنوان »رحلة �صالح ابو �صيف » ال�صينمائية فى العدد 14 .. ال�صنة الثامنة الن�صف الثانى، فى راأيى اأن هذا 

احلوار، الذى اأجرى مبنا�صبة احتفال جمعية نقاد ال�صينما باملخرج الكبري، ومبنا�صبة عر�س فيلم » الكداب« بطولة 

حممود يا�صني  فى نادى ال�صينما )هناك عر�س لتتابع م�صاهد الفيلم فى نف�س العدد( هو من اأهم ما كتب عن هذا 

املخرج ، بالإ�صافة بالطبع اإىل كتاب ها�صم النحا�س فى حوارته الهامة مع �صالح اأبو �صيف.

احلكاية لي�صت ا�صتعرا�صا مل�صرية املخرج الكبري، واإمنا مناق�صة  حول اأعماله،  فبعد عدة اأ�صئلة حول حب �صالح 

لل�صينما وعمله فى ا�صتديو م�صر، تتناول اأ�صئلة يو�صف �صريف اأفالم �صالح واحدا تلو الآخر بالتف�صيل، منذ »داميا 

فى قلبى« اإىل فيلم »الكداب« ، وهو فيلمه الأخري وقتها، هناك بيانات كل فيلم، ثم ملخ�س لق�صته، ثم يبداأ احلوار 

حول الفيلم وظروف اإنتاجه، مع رد املخرج على بع�س املالحظات النقدية، ل ي�صلح مع هذا احلوار/ الدرا�صة اأى 

اقتبا�س، لأنه يجب اأن يطبع فى كتاب عن �صينما �صالح اأبو �صيف .
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»كالكيت«: الربنامج ال�سهري
اأ�صماء �صانعى برنامج »نادى ال�صينما« الذى جعلنا نتعرف  اإفرتا�صية، ا�صتقرت فى الذاكرة  على لوحة »كالكيت« 

ب�صكل منهجى على ال�صينما العاملية، اإعداد: يو�صف �صريف رزق اهلل ، تقدمي: درية �صرف الدين، اإخراج : حممد 

م حتت مظلة »الربامج الثقافية«  قناوى . ل اأعرف، ول يعرف يو�صف �صريف، م�صري تلك احللقات التى كانت تقدرّ

بالتليفزيون، ولكنها اأ�صبحت الآن  جزءا من ذاكرة اأجيال،.         كثريون قالوا ليو�صف اإنهم دخلوا معهد ال�صينما 

ب�صبب برناجمه الذى ا�صتقبل بحفاوة كبرية منذ ظهوره لأول مرة عام 1975، اأعد يو�صف وقدم برامج كثرية هامة 

للغاية مثل برنامج »اأو�صكار«، الذى ل يقل تاأثريا عن »نادى ال�صينما«، والذى انفرد بعر�س اأفالم مثل »املقابلة« من 

اإبراهيم مو�صى بحق العر�س على  اإهداء من منتجه امل�صرى  اأن ح�صل يو�صف على  اإخراج فيدريكو فيللينى، بعد 

�صا�صة القناة الثانية، ولكن ظل »نادى ال�صينما« اأول العنقود، البن الأول، والربنامج ال�صهري الذى اأ�صبح عنوانا على 

الثقافة ال�صينمائية اجلادة واملمتعة معا، وبدل من اأن يذهب اجلمهور اإىل نادى ال�صينما، دخل النادى بكل اأفالمه 

ونقادة ومعلوماته اإىل البيوت .  

عدد هائل من اأ�صهر واأهم الأفالم قدمها »نادى ال�صينما«، وتقريبا مل يكن مير اأ�صبوع دون اأن يعلق كتاب ونقاد عما 

�صاهدوه من اأفالم، كما كان جتاوب النا�س مع الربنامج وا�صحا وكبريا، فى مار�س 1975 يكتب الناقد �صبحى �صفيق :« 

فى راأيى اأن من اأهم الربامج الثقافية التى يقدمها التليفزيون منذ بداية عامنا احلاإىل هو هذا الربنامج الذى يعده 

ويقدمه زميلنا يو�صف �صريف رزق اهلل بالإ�صرتاك مع درية �صرف الدين . فالثقافة ال�صينمائية فى حالة بائ�صة 

منذ �صنوات، ونقادنا مهتمون اإذا كانوا من التقليديني بعدد ف�صاتني جنومنا وبقدراتهن على التفوق على اأنف�صهن، اأو 

اإذا كانوا من اجلدد مبثل عليا دونكي�صوتية ترى اأن الفيلم العظيم هو الذى يعر�س �صخ�صيات على ال�صا�صة تتحدث 

عن التطور والثورة والتقدم دون اأن يعالج الفيلم، دراميا، اإن�صانيا، من الداخل، اأى مفهوم من املفاهيم«.

 »وجند عددا حمدودا من نقادنا ينا�صلون بكل قواهم فى �صبيل اأن تكون ال�صينما �صينما قبل كل �صىء، وهم على 

بلغتها اخلا�صة.  نف�صها عن احلياة والواقع الإجتماعى  اإذا كانت كذلك، ف�صتتحدث من تلقاء  ال�صينما  باأن  اإميان 

وجميع احللقات التى  

من  املاليني  وجدان  فى  احلقيقية  ال�صينما  مفهوم  تثبيت  نحو  الإجتاه  هذا  توؤكد  ال�صينما  نادى  برنامج  قدمها 

مواطنينا، بل اإن الفيلم الكامل الذى يعر�س فى حلقة واحدة يغطى مدر�صة �صينمائية باأكملها، مثل اجتاه جودار 

م�صهورة  ق�صية  ملف  من  الوقائع  انتزاع  اإىل  كايات  اجتاه  ،ومثل  نف�س«  اآخر  على   « الأول  فيلمه  فى  مل�صناه  الذى 

فى فيلم« املوت حبا«، ومثل فيلم �صوتيه الأخري، لكن اقت�صار املناق�صة على عدد حمدود من النقاد ي�صعف مفهوم 
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الربنامج«. وقد كتبت الناقدة ح�صن �صاه اأي�صا عن فيلم » على اآخر نف�س« الهام عند عر�صه فى »نادى ال�صينما« ، 

وكان عنوان مقالها املن�صور فى 6 مار�س عام 1975 هو » �صيقان العوامل والراق�صات« :«  عر�س برنامج نادى ال�صينما 

هذا الأ�صبوع فيلما يعد عالمة من عالمات ال�صينما املعا�صرة هو »على اآخر نف�س« من اإخراج »جان لوك جودار«، 

وكان هذا الفيلم هو الذى لفت الأنظار فى بداية اخلم�صينات اإىل هذا املخرج الفرن�صى الكبري الذى قيل عنه :« اإن 

ال�صينما بعد جودار لن تكون مثل ال�صينما قبله«، فهذا املخرج بالإ�صرتاك مع بع�س زمالئه من نقاد جملة »كرا�صات 

اأطلق عليه املوجة اجلديدة فى فرن�صا،  الذى  ال�صينمائى  التيار  اأن يبتدعوا هذا  ا�صتطاعوا  الفرن�صية،  ال�صينما« 

وحطموا البناء التقليدى للق�صة ال�صينمائية التى كانت تغنى عن احلدوتة، وك�صفوا عن اأن الواقع الإن�صانى لي�س 

جمموعة من احلواديت .. ولكن جمموعة من املواقف اأي�صا . كان جان لوك جودار هو املخرج الذى حتطمت على 

يديه قواعد املونتاج التقليدية التى ظل املخرجون يلتزمون بها منذ عهد اإيزن�صتني واملدر�صة الرو�صية، وقد قدم 

الربنامج �صرحا وافيا للموجة اجلديدة الفرن�صية وملكانة جودار ال�صينمائية من خالل النقا�س العلمى املمتع الذى 

دار بني معد الربنامج ومقدمه يو�صف �صريف رزق اهلل ودرية �صرف الدين التى ك�صبها الربنامج من الإذاعة ، وبني 

برنامج  اإن   . الفرن�صية        ال�صينما  عن  متكاملة  درا�صة  قليلة  زمنية  م�صاحة  فى  قدم  الذى  فرج  فتحى  الناقد 

اأن ي�صتمر فى تقدمي درا�صات عن  نادى ال�صينما يقدم خدمة علمية وافية لكل ع�صاق ال�صينما فى م�صر، واأمتنى 

الإجتاهات ال�صينمائية فى العامل ي�صهم بها فى رفع م�صتوى الثقافة ال�صينمائية بني جمهور امل�صاهدين، لعله بذلك 

ي�صتطيع اأن يقف فى وجه املوجة امل�صرية اجلديدة التى يقودها ح�صن الإمام ، والتى ل ترى  ال�صينما اإل من خالل 

�صيقان العوامل والراق�صات« .

وتكتب الناقدة ح�صن �صاه من جديد حتت عنوان »نادى ال�صينما«:« لول برنامج نادى ال�صينما ملا ا�صتطاع امل�صاهد 

املتذوق لالأعمال ال�صينمائية اأن ي�صاهد فيلما واحدا فى التليفزيون، فالقاعدة فى غري هذا الربنامج هى اختيار 

الأفالم العربية والأجنبية القدمية والرديئة .. واإذا كان لي�س ذنب بالتليفزيون اأن معظم الأفالم العربية �صيئة، 

واأنه من ال�صرورى عليه اأن يعر�س اأفالما دورية على النا�س .. فما الذى يجعله ل يختار من الأفالم الأجنبية اإل 

اأ�صواأها، وما اأكرث الأفالم اجليدة فى تاريخ ال�صينما العاملية. املهم اأن نادى ال�صينما عر�س على امتداد اأ�صبوعني 

 1945 فيلمني ممتعني اأحدهما بولي�صى ملخرج الإثارة البولي�صية الذى ل يجارى هيت�صكوك ، وهو فيلم اأنتج عام 

لكن قيمته الفنية �صتظل عالية لأنه يدل على عظمة املخرج، الذى قدم فيلما كامال يتميز باأعلى عنا�صر الت�صويق 

والتوتر داخل حجرة واحدة )لعلها تق�صد فيلم احلبل(، وفى هذا الأ�صبوع قدم الربنامج فيلما كوميديا جميال 

التى  والتليفزيونية  ال�صينمائية  الأعمال  معظم  ولأن   . اأورى  جريار  واملخرج  وبورفيل  فين�س  دى  لوي�س  للثالثى 

يقدمها التليفزيون امل�صرى حمزنة .. فاإننا ندعو نادى ال�صينما اإىل اأن يزيد من الأفالم الكوميدية التى يعر�صها«.
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ومن وحى م�صاهدة فيلم »روميو وجولييت« ، كتب ال�صحفى الكبري الراحل اأحمد بهجت حكاية كاملة عن طقو�س 

م�صاهدة برنامج »نادى ال�صينما« فى البيت امل�صرى، ومفهوم احلب عرب الأجيال ) مقال »روميو وجولييت » بجريدة 

الأهرام فى 30 يناير 1978 .. زاوية �صندوق الدنيا ال�صهرية( : » قدم نادى ال�صينما يوم ال�صبت املا�صى فيلم روميو 

وجولييت، و�صاهدت الفيلم فى بيت اأبى، وقد جل�صت اأمى على الفرا�س، وجل�صُت على فرا�س اآخر اأمامها، وجل�صت 

�صقيقتى على الأر�س ، وو�صعت اأمامها �صحنا هائال من املح�صى للت�صلية اأثناء الفرجة على الفيلم .. بعد ربع �صاعة 

من عر�س الفيلم كنت م�صتغرقا فى الدراما ال�صيك�صبريية متاما، وكنت اأتنهد، اأما �صقيقتى فكانت مت�صغ الأكل، وعلى  

فمها ابت�صامة هازئة �صاخرة، ثم قالت فجاأة:

»فيه م�صرحية م�صحكة على القناة الثانية« . 

�صخطت فيها اأن ت�صكت ، ول ت�صو�س علينا متعة الفيلم الرائع ، ولكنها قالت :

»ده فيلم هج�س يا عم احلاج .. حب اإيه ده كالم ُغنا و�صرح«.

كان روميو فى هذه اللحظة يقف حتت �صرفة جولييت، وم�صهد ال�صرفة من اأعظم م�صاهد احلب فى الن�صو�س الأدبية 

فى العامل، وتريد منه جولييت اأن يق�صم على حبه، ثم اختلفا باأى �صىء يق�صم، قال اإنه يق�صم على حبه بالقمر، 

و�صرخت هام�صة األ يحلف بالقمر لإنه غادر يغري وجهه كل ليلة ، ثم ر�صيت خريا اأن يق�صم بنف�صه على حبه، كانت 

جولييت متوهجة ترتع�س، وهى تبدى خماوفها من �صيوف اأهلها األ كابيوليت لو �صاهدوه، وهو يرجوها اأن تنظر 

اإليه برقة و�صوف تكون رقتها ح�صنه ودروعه، ويتوهج روميو مثل جنوم ال�صماء ، ويناجى الليل املبارك اأنه يخ�صى 

اأن يكون حبه من فرط عذوبته جمرد حلم، فلي�س فى اإمكان كل هذ اجلمال اأن يتج�صد .. وحني تنادى جولييت 

ا�صمه وتردده يقول روميو : » اإنها روحى التى تنادى ا�صمى« .. ذاب املكان والزمان وذاب العطر فى اأنفا�س جولييت 

وذابت جولييت وروميو فى ال�صر الذى ن�صميه احلب ، ثم تتابعت ال�صور جترى فنه�صت �صقيقتى لإ�صالح التليفزيون 

.. وا�صتغلت جهلنا به وغريت املحطة فجاءت القناة الثانية .. كان امل�صهد نقلة مفاجئة .. �صمري وجورج وال�صيف 

ة   اأحمد فى م�صرحية من م�صرحياتهم القدمية .. ال�صيف اأحمد يرتدى الطربو�س وجورج ي�صربه على راأ�صه مبن�صرّ

فيكب�س طربو�صه ، وال�صيف ي�صحك م�صرورا لأنه يريد من يهر�س له فى راأ�صه ، �صحكت �صقيقتى وهى تقول :« اآدى 

اجلو اللى احنا عاي�صني فيه .. م�س روميو وجولييت .. حد بيحب كدة دلوقت .. النا�س ملا بتحب دلوقت بتقول 

كالم زى غ�صيل احللل » . انفجرت الغرفة بال�صحك وكان منظر الطربو�س املكبو�س م�صحكا، ولكننى �صخطت فيها 

واأمرتها اأن تعيد املحطة الثانية .. وعاد الفيلم، كان روميو يحدث جولييت عن النجوم وال�صماء وحبه، ولكن منظر 

الطربو�س املكبو�س فى راأ�س ال�صيف اأحمد كان رائع القبح وال�صيطرة فاأف�صد م�صهد اجلمال العذب .

؟«.                                                              عنده  تغري  قد  احلب  مفهوم  اأن  اأم   .. باحلب  يوؤمن  يعد  مل  اأنه  اجلديد  اجليل  ماأ�صاة  هل   .. اأعرف  »ل�صت 



65

جاهني  �صالح  كاريكاتري  اإىل  حتى  ت�صللت  وال�صحفيني،  النقاد  كتابات  اإىل  ال�صينما«  »نادى  اأفالم  اأ�صداء  ت�صللت 

بدعوة  خمتلفة  جتربة  يقدم  اهلل  رزق  �صريف  يو�صف  كان  الربنامج،  على  واحد  عام  مرور  ومبنا�صبة  ورم�صي�س، 

طلبة معهد ال�صينما فى الربنامج مع عميدهم للحوار حول فيلم  »451  فهرنهايت«، كتب عاطف �صليمان فى �صحيفة 

»�صوت اجلامعة«، وكانت وقتها فى ذروة ن�صاطها وجمدها ال�صحفى،  تقريرا �صحفيا حول هذه التجربة النادرة 

:« احتفل برنامج نادى ال�صينما الأ�صبوع املا�صى بعيد ميالده الثانى، ولول اأن الربنامج اأثبت وجوده وحقق جناحا 

هائال خالل املدة املا�صية وبلوغه مل�صتوى ثقافى وفكرى عن غريه من الربامج التليفزيونية .. ملا ا�صتطاع اأن ي�صتمر 

ويدخل عامه الثانى . وفى احللقة املا�صية فى برنامج »نادى ال�صينما« الذى اأذيع فى �صهرة الأربعاء .. قدم لنا �صكال 

جديدا فى املناق�صة واحلوار .. اإذ ا�صت�صاف لأول مرة بع�س طلبة معهد ال�صينما .. مع اأ�صتاذهم حممود ال�صريف 

عميد املعهد .. وذلك ليناق�صوا فيلم »451  فهرنهايت« .. اأروع ما قدمته ال�صينما عن اأزمة الإن�صان ومعاناته املريرة 

مع الإرهاب والت�صلط، فكل من �صاهد الفيلم اأحبه وتعلق به لأنه يخاطبنا من الداخل، يناجى فينا اجلزء الغاإىل 

والثمني من تكويننا األ وهو الفكر واحلرية. اإنها ق�صة عظيمة عن رواية الكاتب الأمريكى » راى براد برى« كتب 

املوجة  رواد  اأحد  بحق  يعترب  والذى   1932 عام  باري�س  فى  ولد  الذى  تريفو«  »فران�صوا  واأخرجه  له  ال�صيناريو 

الإرهاب  �صد  عنيفة  �صربة   1957 عام  �صدورها  عند  الرواية  اعتربت  وقد  الفرن�صية،  ال�صينما  فى  اجلديدة 

املكارثى الذى �صادر كل الإجتاهات الفكرية ، وحاول تخريب الإن�صان من الداخل وتدمري جوهر اإن�صانيته . وعن 

فل�صفة �صلطة الإرهاب وخمططهم ل�صل تفكري النا�س يقول الكاتب على ل�صان فريق احلريق: » اإننا نريد اأن ن�صغل 

النا�س مب�صابقات الأغانى بتغيري بع�س كلماتها ليتذكروها .. اإننا نريد ح�صر اأذهانهم مبعلومات ل قيمة  لها حتى 

ي�صعروا اأنهم بارعون ورا�صون عن اأنف�صهم بينما هم فى احلقيقة ل يفكرون فى �صىء ذى قيمة ، اإننا نحرق الكتب 

لأنها تك�صف امل�صام فى وجه احلياة«. وقد اأراد املخرج اأن يو�صح الفرق بني الإن�صان الذى يفكر، والإن�صان احليوان، 

باأن اأ�صند دور الزوجة ودور اجلارة فى الفيلم اإىل ممثلة واحدة وهى جوىل »كري�صتى« .. وجعل فيها التناق�س 

الوا�صح .. الزوجة التى ل تفكر ول حت�س .. واجلارة التى تنب�س بالعاطفة واحلياة والفكر ..«

نالحظ اأن كاتب التقرير، وهو طالب جامعى،  قد �صاهد الفيلم، وبداأ فى اكت�صاف ما وراء احلكاية، وهذا بال �صك 

اإىل  الكاتب  امل�صاهدين، ثم ينتقل  ال�صينمائية، وفى خلق ذائقة لدى  الثقافة  ن�صر  ال�صينما« فى  »نادى  اآثار  اأحد 

جتربة ا�صت�صافة طالب املعهد لأول مرة :«هذا هو ما قدمه لنا فيلم الأربعاء املا�صى .. بالتجربة اجلديدة التى 

بداأها الربنامج،  وقد قال ىل يو�صف �صريف رزق اهلل معد الربنامج وكاتب املادة العلمية له، قال اإنه يرى من خالل 

طلبة ال�صنة النهائية مبعهد ال�صينما مرحلة متقدمة من الدرا�صة والفهم، وميكن لنادى ال�صينما وللم�صاهدين فى 

املنازل اأن ي�صتفيدوا من الآراء والنقا�صات املطروحة حول العمل الفنى املعرو�س .. بني �صيف احللقة الذى غالبا 
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ما يكون اأحد املهتمني بال�صينما وبني هوؤلء الطلبة الذين قد ميثلون اآراء خمتلفة ومتناق�صة ميكن اأن ترثى الروؤية 

اخلا�صة بالفيلم . فبدل من اأن يقت�صر النقا�س بني املذيعة وال�صيف حول بع�س النقاط املحددة، فاإن الوقت املتاح 

للمناق�صة فى هذه الربامج �صيمتد بالفعل لأكرث من ربع �صاعة لإلقاء مزيد من الأ�صواء على العمل ال�صينمائى ، 

اإىل جانب اأن حممد قناوى، خمرج الربنامج، يحاول تطوير ال�صكل الذى يقدم به على ال�صا�صة، من خالل ا�صتخدام 

الربنامج  فى  يعيده   اأن  للمخرج  ميكن   .. �صعيفا  م�صهدا  وال�صيف  الطلبة  يناق�س  عندما  فمثال  املمكنة،  الو�صائل 

اأكرث من مرة، بحيث يركز عليه ليتابعه اجلمهور ب�صكل اأدق ويتابع ما قد يالحظه الطلبة من خربتهم وثقافتهم 

 .. املعهد  ب�صفة دورية طلبة  ن�صت�صيف  اأن  ليو�صف_  الكالم ليزال  ال�صينما _  معهد  مع  اتفقنا  تكنيكيا. وقد 

ومن ح�صن احلظ اأنهم �صيناق�صون اأفالما ذات م�صتوى فكرى وثقافى على درجة من الأهمية كالفيلم الذى عر�س 

فى الأ�صبوع املا�صى )451  فهرنهايت( ولول وجود خمرج ح�صا�س كرتيفو ، ا�صتطاع بذكاء وقدرة عن طريق بع�س 

اإقناع  مع  معا�صر،  غري  جمتمع  فى  اأمامنا  تدور  التى  الأحداث  باأن  يوحى  اأن  العمل  ا�صتطاع  ملا  ال�صغرية  اللم�صات 

امل�صاهد فى نف�س الوقت باأنه مل يعد يبعد عن املجتمع الذى يراه اأمامه فى الفيلم .. اإنه اإح�صا�س م�صتقبلى غري 

بعيد عن اأى جمتمع من املجتمعات«. 

اإدراك  ولعل  ترفيهى،  كربنامج  ولي�س  ثقافى  كربنامج  ت�صنيفه  هو  الربنامج  عن  الأ�صداء  هذه  فى  ما  اأف�صل  لعل 

يو�صف �صريف رزق اهلل لذلك، جعله يرف�س الإكتفاء باملادة التى يقدمها تليفزيونيا، واأن ينقلها مكتوبة اإىل جملة 

اأ�صبوعى  باب  يظهر  اأن  طبيعيا  كان  لذلك  التليفزيون،  برامج  اأهم  من  الربنامج  اأ�صبح   ، والتليفزيون«  »الإذاعة 

بعنوان »نادى ال�صينما يقدم لك اليوم«،  يت�صمن مقال ليو�صف �صريف رزق اهلل يغلب عليه الطابع املعلوماتى عن 

الفيلم املعرو�س، بينما تقوم درية �صرف الدين بعر�س اأحداث الفيلم، وي�صجل الباب اأهم بيانات الفيلم، كما قد 

ي�صري اإىل ا�صم ال�صيف الذى �صيتحدث عن الفيلم فى حلقة الليلة . خدمة ثقافية معتربة ميكن ب�صهولة جمعها فى 

كتاب عن »نادى ال�صينما« ، وعن اأهم الأفالم التى قدمها، وهى مادة ت�صد ثغرة البحث عن احللقات امل�صورة نف�صها، 

التى كان ميكن للتليفزيون اأن ي�صجلها ، ويحتفظ بها، على الأقل لأهمية احلوارات وال�صيوف، الذين ا�صت�صافهم 

الربنامج فى �صنوات عمره الطويلة.

يلفت نظرنا فى هذا الباب/ الكنز مدى التنوع فى اختيار الأفالم، ومدى الغزارة فى املعلومات التى يقدمها يو�صف 

�صناع  كتبها  ومقالت  حوارات  ترجمة  اإىل  يلجاأ  اإنه  بل  اإنتاجه،  وظروف  وخمرجه  واأبطاله  الفيلم  عن  �صريف 

الفيلم، مثل هذا النموذج اإىل كتبه عن فيلم »�صهوة احلياة« الذى عر�صه »نادى ال�صينما« ، وكان �صيفا احللقة فنان 

ت�صكيلى كبري هو الراحل جمال كامل، وخمرج واأكادميى معروف هو الراحل الدكتور ه�صام اأبو الن�صر، يقول يو�صف 

فى تقدميه للفيلم : » فى ال�صطور التالية يروى املخرج الأمريكى ال�صهري »فن�صنت مينللى« )64 عاما و36 فيلما( 
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جتربته مع فيلم »�صهوة احلياة«  )1955( الذى يعالج فيه حياة الر�صام الهولندى فن�صنت فان جوخ ) 1853 _ 

1890( .. يقول فن�صنت مينللى :« بعد اأيام قليلة من انتهائى من الإ�صراف على مونتاج فيلم »خيوط العنكبوت« 

ا�صتدعانى دور �صارى، وهو اأحد امل�صئولني فى �صركة مرتو فى مكتبه، و�صاألنى »هل هناك م�صروع معني اأنت مهتم به 

الآن ؟«، فاأبلغته باأن ال�صركة كانت قد ا�صرتت منذ ب�صع �صنوات حق ا�صتغالل رواية لأرفنج �صتون تتناول حياة 

الفنان الهولندى فن�صنت فان جوخ .. وكان عنوان الرواية هو »�صهوة احلياة« .. ومما اأثار اهتمام دور �صارى بالأمر 

الفيلم الذى  الكبري الذى حققه فيلم »مولن روج« للمخرج جون هي�صتون عن حياة تولوز لوتريك، وهو  النجاح 

اأنتجته �صركة يونايتد اأرت�صت�س .. واكت�صفت الإدارة القانونية ل�صركة مرتو اأن حق ا�صتغالل الرواية �صينتهى فى 

�صهر دي�صمرب من العام 1955 .. وكنا على اأبواب �صهر مار�س .. وطلبت ال�صركة من املوؤلف مد فرتة الإ�صتغالل، ولكن 

�صتون رف�س، فقد كان يريد اإنتاج الفيلم حل�صابه . . و�صاألتنا ال�صركة عما اإذا كان ميكن لنا اأن ننتهى من ت�صوير 

الإعداد  واأثناء   .. بالإيجاب  واملنتج جون هاو�صمان  اأنا  ردنا  وكان   ، العام  من  دي�صمرب   31 الهام قبل  الفيلم  هذا 

للفيلم ات�صل بى دور �صارى وفاجاأنى بقوله :« اإننا فى حاجة اإليك لإخراج فيلم »ق�صمت« قبل اأن ترحل اإىل اأوربا 

لإخراج »�صهوة احلياة« .. وكان املنتج اأرثر فريد قد عر�س علىرّ من قبل اإخراج هذا الفيلم، ولكنى اعتذرت عن 

عدم تلبية طلبه .. وفى هذه املرة اأبلغنى دور �صارى اإنه �صي�صحب منى فيلم »�صهوة احلياة«، لو مل اأخرج قبل ذلك 

فيلم »ق�صمت« وا�صطررت اإىل الإ�صت�صالم .. وقد كان اأبطال هذا الفيلم املو�صيقى هم هوارد كيل واآن باليث وفيك 

دامون .. وف�صل الفيلم، وتعلمت من هذه التجربة عدم املوافقة اأبدا على تنفيذ م�صروع ل اأحتم�س له .. وفى اليوم 

التاإىل لنتهاء ت�صوير فيلم »ق�صمت« رحلُت اإىل اأوربا .. كان �صهر يوليو قد اأو�صك على الإنق�صاء .. ومل يعد اأمامنا 

�صوى خم�صة اأ�صهر لالإنتهاء من ت�صوير الفيلم .. وكان راأيى اأنه ينبغى عدم ت�صوير الفيلم بال�صينما�صكوب حيث 

بالعدول  ال�صركة  اإقناع  اأنا وهاو�صمان  .. وحاولنا  الفنانني  اأحجام لوحات  العري�صة لينا�صب  ال�صا�صة  اأن حجم 

اأخرى انت�صرنا فيها  ، ولكننا خفقنا فى ذلك .. ولكن هناك معركة  عن ت�صميمها على الت�صوير بال�صينما �صكوب 

، فقد لحظت خلورّ اأفالم اي�صتمان التى كانت �صركة مرتو ت�صتخدمها فى اأفالمها امللونة من الألوان املخففة التى 

كنت �صاأحتاج اإليها فى فيلم يعالج حياة واأعمال فان جوخ .. واأ�صررُت على اأن يتم الت�صوير باأفالم اإت�صكو، وبعد 

جمادلت عنيفة وافقت ال�صركة على طلبى، وقامت ب�صراء 300 األف قدم مكعب من الفيلم اخلام من �صركة اإت�صكو 

..وملا كنا �صنعمل مع طاقم فنى معظمه من الأوربيني، فقد راأيت اأنه من الأف�صل التعاقد مع مدير ت�صوير اأوربى، 

ووقع اختيارى على فريدى ياجن .. واتفقت معه على اأننا �صنظهر لوحات فان جوخ عن طريق ا�صتعرا�س الكامريا لها 

من اأعلى اإىل اأ�صفل وبالعك�س .. واتفقنا اأي�صا على اإظهارها بطريق اآخر، ومنها تعليقها على جدران �صقة تيو �صقيق 

فن�صنت اأو  فى منزله فى مدينة اأرل كما كان يفعل فى احلياة  .. ففان جوخ قام بر�صم العديد من اللوحات،  وكان 
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قد اعتاد اأن يب�صطها على الأر�س قبل اإقامة جوجان معه .. كما قررنا تقدمي جمموعة من لوحاته مع عناوين 

لدور  اأن�صب ممثل  اأن كريك دوجال�س هو  اإجماع على  املمثلني كان هناك  وبالن�صبة لختيار   .. والنهاية  البداية 

فان جوخ .. وكان �صبهه بالفنان الهولندى غري طبيعى  .. وكل ماكان يتعني علينا اأن نفعله هو اأن ن�صفى على �صعر 

راأ�صه وعلى حليته اللون الأحمر ، ولبد اأن دوجال�س كان مقتنعا اأنه ولد لتمثيل هذا الدور، حيث اأنه ا�صرتى ق�صة 

اأخرى عن حياة فان جوخ، كان ينوى اإنتاجها من خالل �صركته .. وكان اختيار اأنتونى كوين لدور جوجان طبيعيا 

ل�صخ�صيتة ال�صاخبة«.

اختيار يو�صف �صريف ترجمة �صهادة املخرج عن فيلمه الهام، ليوؤكد فقط للقارئ وللم�صاهد الذى �صريى الفيلم اأن 

ال�صينما عمل جاد، ولكنه يك�صف اأي�صا عن تفا�صيل �صناعة الأفالم وخباياها وم�صاكلها ومتاعبها، كما  اأنه يقدم 

خربات وجتارب جمانية للمتخ�ص�صني، ت�صاعدهم على اإجناز اأفالمهم فى ظروف متقلبة، فها هو خمرج كبري يخ�صر 

بع�س معاركه مع الإنتاج ليك�صب معركة اأهم تتعلق ب�صورة لوحات فان جوخ كما �صتظهر على ال�صا�صة، ها هو خمرج 

هام وله اأفالم ناجحة يقول اإنه ا�صطر اأن يخرج فيلما مل يحبه، مما ت�صبب فى ف�صل الفيلم، وي�صيف اأنه تعلم األ 

يخرج فيلما مل يتحم�س له اأبدا. 

يوا�صل فن�صنت مينللى �صهادته برتجمة يو�صف :« وقبل اأن اأت�صلم ال�صيناريو الذى كتبه نورمان كوروين،  كنت قد 

قمت باأبحاث خا�صة بى اأ�صتطيع الإفادة منها فى اإخراجى للفيلم .. وقراأت املجلدات اخلم�صة التى حتتوى على 

اخلطابات التى كان يبعث بها فن�صنت اإىل �صقيقه تيو ، وكانت مبثابة عون كبري ىل .. وكنت اأ�صجل ما اأراه مفيدا 

ىل .. وعندما و�صلنا اإىل مدينة اأرل اأبلغت جون هاو�صمان باأن هناك الكثري مما اأنا غري را�س عنه فى ال�صيناريو .. 

وبعد قراءته له وافق على راأيى وتطوع لإعادة كتابة بع�س الأجزاء مبا هو معروف عنه من موهبة فى الكتابة .. 

والواقع اأننا غرينا الكثري فى ال�صيناريو مع اكت�صافنا للمزيد من املواقع التى عا�س ور�صم فيها فان جوخ .. وعندما 

اأرل ) وتعترب الفرتة التى ق�صاها فيه من اأخ�صب  بحثنا عن املنزل الأ�صفر الذى عا�س فيه فان جوخ فى مدينة 

فرتات حياته الفنية( قيل لنا اإنه دمر فى اأنثاء الق�صف فى احلرب العاملية الثنية، فاأعدنا بناء املنزل .. وق�صينا 

ب�صعة اأيام فى املناطق املحيطة باأرل لن�صور كريك دوجال�س وهو ير�صم .. وكنا نحمل معنا مالب�س خمتلفة لكريك 

لن�صوره فى اأكرث من م�صهد اأثناء الر�صم فى مواقع خمتلفة .. وكنا قد حملنا ن�صخا من اللوحات الأ�صلية لفان جوخ 

.. وهناك منظر طبيعى  املناظر  الأ�صلية، وت�صوير كريك دوجال�س وهو ير�صم هذه  الطبيعية  باملناظر  لنقارنها 

ف�صلنا فى العثور عليه، وهو املنظر اخلا�س باجل�صر  الذى ر�صمه فان جوخ .. واأبلغنا هانز بيرتز م�صمم الديكور اأن 

اإقامة مثل هذا اجل�صر �صتكلفنا الكثري .. واأ�صار اأحد اأفراد الطاقم الفنى اإىل اأنه يوجد مثل هذا اجل�صر فى مكان 

ناء بالقرب من اإحدى القنوات املحيطة باأرل . وذهبنا اإىل املوقع وعرثنا على اجل�صر .. وكان املنظر قريبا جدا 
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مما ر�صمه فان جوخ .. وبعد اأ�صبوعني من بدء الت�صوير فى اأرل ان�صم اإلينا اأنتونى كوين ، وبعد ب�صعة ايام اأعلن 

كوين :« منذ و�صوىل اإىل هنا مل اأ�صمعكم تتحدثون اإل عن عظمة كريك دوجال�س .. وقد بداأت اأح�س مبا �صعر به 

جوجان بالتاأكيد عندما و�صل اإىل اأرل« .. ولفت نظرى هذا احلديث واأكد ىل ما كنت اأ�صعر به .. لقد كان و�صول 

جوجان اإىل منزل فان جوخ مكتوبا فى ال�صيناريو ب�صكل هزيل ليعرب عن مدى احتياج الفنان الهولندى اإىل الفنان 

الفرن�صى .. لقد كان فان جوخ يريد اأن يقيم جوجان معه  فى اأرل لأنه كان يت�صور اإمكانية ا�صرتاكهما فى تا�صي�س 

حركة فنية رائعة هناك .. اأما جوجان فقد وافق على الذهاب اإىل اأرل لأنها كانت متثل الأمان له لفرتة من الوقت 

.. مل تكن لوحاته قد حققت له النجاح فى بريتانى، وكان مثقال بالديون فوافق على اأن ي�صدد تيو هذه الديون ، 

وعلى اأن يلحق بفان جوح فى اأرل .. وقد اكت�صف هناك اأن فن�صنت قد اأ�صبح فنانا كبريا، وبداأ ي�صعر بالغرية .. وقد 

كان فان جوخ وجوجان يكونان ثنائيا �صاذا .. فجوجان كان الرجل الفا�صق الذى مل يكن يهتم ب�صىء �صوى فنه .. 

اأما فان جوخ فكان الرجل الزاهد الذى تتملكه  عادة حماولة التدخل فى �صئون الآخرين .. وقد انتقلنا بعد ذلك 

اإىل باري�س حيث �صورنا بع�س امل�صاهد ، ومنها اإىل هولندا خيث اأخرجُت عددا اآخر من امل�صاهد فى القرية التى ولد 

فيها فان جوخ، ومنها م�صاهد �صورناها فى منزل العائلة وفى الكني�صة ال�صغرية التى كان اأبوه يقيم فيها ال�صلوات 

ر فى ا�صتديوهات �صركة مرتو  .. ثم انتهى بنا الأمر فى بروك�صل للت�صوير فى برويتاج .. اأما بقية الفيلم فقد �صورّ

حيث توىل اأمر الت�صوير را�صل هارلن ..«.

» وُعر�س الفيلم وكانت كتابات النقاد ب�صفة عامة من اأف�صل ما كتب عن اأحد اأفالمى .. لقد و�صف »�صهوة احلياة« 

باأنه اأف�صل فيلم اأخرج عن حياة ر�صام، بل واأح�صن فيلم يتناول �صرية ذاتية .. و�صيظل »�صهوة احلياة« فيلمى املف�صل 

م بالقدر الكافى ..  ملجرد اأنه يحتوى على اأكرب عدد من اللحظات التى اأحبها .. وقد اأ�صفت على اأن الفيلم مل يكررّ

ح كل من كريك دوجال�س واأنتونى كوين جلائزتى اأو�صكار .. ونال انتونى كوين اأو�صكار اأح�صن ممثل م�صاعد  فقد ُر�صرّ

ولكن يول برايرن تغلب على دوجال�س وح�صل على اأو�صكار اأح�صن ممثل عن دوره فى فيلم »امللك واأنا« .. ومع ذلك 

فقد اختار نقاد نيويرك كريك دوجال�س اأح�صن ممثلى العام عن دور فان جوخ« .

اإعداد برنامج عن الأفالم مبثل هذه الداأب جعل هناك متعة اإ�صافية، ن�س �صهادة مينللى املرتجمة، والتى اقتب�صتها 

ر، كما اأنه خال�صة  كاملة، جتعل من ظروف اإنتاج الفيلم فيلما موازيا ممتعا ليقل اأهمية عن م�صاهدة الفيلم امل�صورّ

اإح�صا�س كوين بالغرية من دوجال�س، واإح�صا�س جوجان بالغرية من  اإن�صانية وفنية، وفى ربط مينللى بني  خربة 

فان جوخ، ما يدل على وعيه وح�صا�صيته ال�صديدة، كما اأن ال�صهادة تك�صف عن تدخل كبار خمرجى هوليوود فى 

اأي�صا عن  اأنهم جمرد حرفيني مهرة، ويك�صف الن�س الهام  ال�صيناريو باحلذف والإ�صافة، على عك�س ما ي�صاع عن 

طبيعة العالقة بني املنتج واملخرج فى ظروف عمل الأ�صتديوهات الكبرية، هناك ميزانية اأف�صل، ولكن هناك �صد 
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للمخرج  ال�صركات  رت  وفرّ اأفالمهم،  لإمتام  فنية  �صروط  اأف�صل  على  للح�صول  املخرجني  جانب  من  وقتال  وجذب، 

العنا�صر  اأف�صل  وفرت  كما  جوخ،  فان  قرية  نف�س  وفى  بل  اأوربا،  فى  الت�صوير  له  ووفرت  اأرادهم،  الذين  النجوم 

من م�صورين ومهند�صني للمناظر، ولكن املخرج وفر للفيلم روحه وروؤيته املدعومة بثقافة فنية وا�صعة، وبدرا�صة 

وبحث اأتاحا قراءة كل جملدات خطابات فان جوخ لأخيه فى خم�صة جملدات، لي�صت هذه التفا�صيل ترفا، ولكنها 

املعلومات  �صرد  �صريف  يو�صف  و�صيتابع  اأنها فن خا�س ومميز،  ال�صينما ك�صناعة وجتارة بجانب  ل�صورة  ا�صتكمال 

والتفا�صيل حول  كل الأفالم التى عر�صها »نادى ال�صينما«، كما اأنه �صي�صع اأ�صئلته بناء على هذه املعلومات، وبناء 

على الفيلم نف�صه، مو�صوعه واأهميته، ومواطن اجلمال والإ�صافة التى قدمها لفن ال�صينما.

، يركز يو�صف �صريف فى مقاله عن الفيلم  وفى تقدميه لعمل من كال�صيكيات ال�صينما هو فيلم »غادة الكاميليا« 

مبجلة »الإذاعة والتلفزيون« على جريتا  جاربو بطلة الفيلم ، ويقدمها اأي�صا من خالل عيون جورج كيوكر خمرجه، 

والفيلم من اإنتاج 1937 ، يقول يو�صف فى مقاله :« بعد اأ�صبوع وبالتحديد يوم 18 �صبتمرب اجلارى، تكون جريتا قد 

بلغت الثالثة وال�صبعني من  العمر .. ويكون قد م�صى خم�صة وثالثون عاما على اآخر فيلم قامت بتمثيله بال�صينما 

.. خم�صة وثالثون عاما مل تنقطع خالل ال�صنوات الع�صرين التالية على اعتزالها حماولت اإعادتها اإىل ال�صا�صة،  

ولكنها كانت املمثلة الوحيدة حتى الآن التى التزمت بالقرار الذى اتخذته وهى فى قمة ال�صهرة . وحتولت جريتا 

اإىل »حالة » بل واإىل اأ�صطورة يتحدث عنها ع�صاق ال�صينما على مر ال�صنوات وفى جميع اأنحاء العامل .. ومنذ حلظة 

بزيارة  مكتفية  وال�صحيفني  الفنانني  مقابلة  وترف�س  تامة،  عزلة  حالة  فى  جريتا  تعي�س  الآن  وحتى  اعتزالها 

عدد حمدود جدا من الأ�صدقاء املخل�صني ..، ومازالت اأفالم جريتا جاربو تعر�س فى جميع اأنحاء العامل من خالل 

اأ�صابيع تقام تكرميا لها بني احلني والآخر واأي�صا من خالل �صا�صة التليفزيون ، مما اأتاح لأجيال جديدة التعرف 

على هذه الأ�صطورة التى يجمع النقاد على اأنه اأهم ما كان مييزها وجهها.. ذلك الوجه الذى كان يحب ويتعذب 

ويحيا ويعك�س فى النهاية تعبريات تعتمد على الأداء التمثيلى للممثل دون اللجوء اإىل املبالغات التى  متيز عادة 

الكثري من املمثلني .  
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»فينالة«: ح�ساد الع�سق
كنت اأظنه فى البداية كتابا عن يو�صف �صريف رزق اهلل، فوجدته كتابا عن كتب مل ي�صدرها، ويجب اأن ي�صتفيد 

بها ع�صاق ال�صينما فى طبعات خا�صة.

لبد اأن يكون هناك جهد علمى منهجى لفرز ح�صاد الع�صق، مطلوب جتميع ما كتبه هذا العا�صق الدءوب، وكل اأبناء 

جيله، فى �صكل �صال�صل دورية: كتاب املهرجانات، وكتاب حواراته ال�صينمائية، وكتاب عن ترجماته الالمعة عن 

الدرويات ال�صينمائية املتخ�ص�صة مثل »كرا�صات ال�صينما« وغريها، وكتاب عن مقالته النقدية الهامة ، �صواء فى 

ن�صرة نادى ال�صينما اأو فى ن�صرة جمعية الفيلم، وكتاب عن املادة اخلا�صة بربنامج مثل »نادى ال�صينما«، عرب �صنواته 

الطويلة.

كنت اأظنه كتابا عن �صخ�س، فوجدته كتابا عن فن ال�صينما ومبدعيها و�صناعها ومهرجاناتها وجنومها وجمهورها، 

ظننته كتابا عن العا�صق، ف�صار كتابا عن املع�صوقة.

اأردته وردة ب�صيطة نقدمها لرجل �صاهم فى ت�صكيل ثقافتنا ال�صينمائية فى زمن مل يعرف النت اأو املوبايل اأو اأجهزة 

الكمبيوتر، فاأ�صبح الكتاب حتية جليل كامل ع�صق الأفالم، ومل يبخل مبا يعرف ، وكانت �صعادته الق�صوى فى اأن 

ي�صاهد ال�صينما، يح�صر مهرجاناتها، ويكتب عنها، وي�صعد اأكرث كلما ات�صع عدد الع�صاق واملريدين.

ة اأن نكتب عن ع�صاق الأفالم مثلما نكتب عن  رمبا اأف�صل ما تعلمته من جتربة هذا الكتاب هى اأننا فى حاجة ملحرّ

الأفالم، نحتاج اأن نحافظ على الذاكرة ال�صينمائية املكتوبة، مثلما نحافظ على الذاكرة ال�صينمائية امل�صورة.

نحن فى حاجة اإىل اأجهزة متخ�ص�صة تعيد كتابة الذاكرة ال�صينمائية عموما بكل تفا�صيلها، ومن خالل �صهادة كل 

اأطرافها، لبد من جهاز يتبع وزارة الثقافة مثال، وتتاح له الإمكانيات، لكى ي�صهر على جمع ح�صاد ع�صاق ال�صينما 

من الكتاب والنقاد، واأن يقوم باإ�صدار ذلك احل�صاد فى كتب دورية.

ملاذا ل تتم اإعادة طبع جملدات ن�شرة نادى ال�شينما العظيمة التى كتب فيها معظم النقاد ، والتى طبعت 

درا�شات ل مثيل لها عن الأفالم و�شناعها ؟

كيف يتبدد جهد نقاد كبار كانوا ملء ال�صمع والب�صر مثل �صعد الدين توفيق واآخرين بني جنبات ال�صحف واملجالت 

دون جمع ودرا�صة ؟

راأينا كيف ا�شتقبل النا�س مقالت الراحل �شامى ال�شالمونى عندما طبعتها هيئة ق�شور الثقافة فى جملدات 

�شل�شلة  هناك  تكون  ل  فلماذا   .. فرج  فتحى  الناقد  مقالت  بع�س  بجمع  القارئني  حفاوة  وراأينا  متتابعة، 

متخ�ش�شة عن »ذاكرة ال�شينما«، يتوىل اأمرها باحثون متخ�ش�شون ومدربون، ل يجمعون فقط  املقالت، 

ولكن يجمعون اأي�شا كل ما يتعلق بالذاكرة امل�شرية فى جمال ال�شينما؟
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ل يجب اأن ننتظر م�صروعا �صرمديا مثل ال�صينماتيك امل�صرى الذى اأ�صمع عنه منذ كنت �صبيا يفك اخلط .. نريد 

الثقافة  لن�صر  متكامال  م�صروعا  نريد  ال�صينما،  عن  اجلادة  الكتابات  لكل  والتاأريخ  التوثيق  باإرادة  فورا   البدء 

ال�صينمائية، ولي�س جمرد اجتهادات هنا اأو هناك فى منا�صبات تكرميية، فى هذا املهرجان اأو ذاك.

يو�صف �صريف رزق اهلل يقدم منوذجا مثاليا للتطبيق: غزارة فى الكتابة ال�صينمائية )كما راأينا( فى كل فنونها 

تقريبا، ومع ذلك مل يتم جمع كتاباته اأو ت�صنيفها رغم اأهميتها، ورغم اأنها تكاد توؤرخ لل�صينما فى اأكرث من اأربعني 

عاما.

اأن يحرك هذا اجلهد املتوا�صع مياها راكدة،  اآمل  اأو تثري التفكري واملناق�صة،  »فينالت« الأفالم الهامة مفتوحة، 

واأن يهدم اأفكارا تقليدية، واأن يفتح الباب فى اجتاه عمل علمى منظم جلمع ما كتب فى جمال الثقافة ال�صينمائية، 

»فينالة« اأظنها ت�صنع بداية تقودنا اإىل اكت�صاف كنوز حقيقية، بل واكت�صاف اأ�صماء من�صية، ت�صتحق التقدير ورد 

الإعتبار.

اأعرف اأن العا�صق ليريد مكافاأة اإل اأن يكون دوما بالقرب من مع�صوقته، اأعرف اأن جهد العا�صقني ل يتوقف ولن 

يتوقف، اأعرف اأن مكافاأة الع�صق هى الع�صق نف�صه.

ولكننا نحن الذين �صن�صتفيد من جهد العا�صقني. ليكن هذا الكتاب جمرد �صعاع من نور. ليكن جمرد كلمة فى كتاب 

�صخم .. يجب اأن يكتب م�صتقبال عن ذاكرتنا املن�صية.

فى ذلك فليتناف�س العا�صقون، وفى ذلك فلنكتب بال توقف، عن الأطياف اخلالدة.

                                                               حممود
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من ذاكرة املقالت
)درا�صة يو�صف �صريف رزق اهلل الطويلة عن الفيلم الفرن�صى »جول وجيم« اإخراج فران�صوا تريفو فى ن�صرة نادى 

1970 دي�صمرب   23 الأربعاء  النادى  فى  الفيلم  .عر�س  التا�صع«  العدد   .  1971/70  .. الرابع  املو�صم   .. ال�صينما 

                                                                                                                                                                                                                                         )

امل�صاهد  •تتابع 
_ 1912 .. يلتقى جيم الفرن�صى وجول الأملانى فى باري�س عند اأحد م�صممى الأزياء .. و�صرعان ما تنمو ال�صداقة 

بينهما .. يت�صارك الرجالن جميع ما ميتلكانه حتى الن�صاء الالتى يتعرفان عليهن .. ولكن جول يبدو غري موفق 

مع الن�صاء الفرن�صيات.

_ يلتقى ال�صديقان بترييز وي�صحبها جول اإىل �صقته .. وفى اليوم التاإىل يتقابل الثالثة فى اأحد املقاهى وفجاأة 

ترتكهما ترييز وت�صحب �صخ�صا ثالثا.

األبري الذى يعر�س عليهما بع�س �صور لتماثيل قدمية .. يلفت اأحد التماثيل نظر  _جول وجيم عند �صديقهما 

جول وجيم ويعجبان به فيقرران ال�صفر اإىل اليونان مل�صاهدته على الطبيعة.

_ عودة جول وجيم من اليونان .. يتدربان فى معهد للرتبية الريا�صية على املالكمة .. جيم يحادث جول عن 

الرواية التى يكتبها . يلتقى ال�صديقان بثالث ن�صاء .. ول�صدة ده�صتهما يالحظان ت�صابها بني اإحداهن، »كاترين«، 

والتمثال الذى اأعجبا به .. وتتوطد عالقة جول بكاترين .. وفى يوم يدعو جول �صديقه جيم اإىل اخلروج معهما 

ولكنه يحذره :«لحتاول معها« .

_ترتدى كاترين زى الرجال، ثم ينزل ثالثتهما اإىل ال�صارع حيث يت�صابقون وتفوز كاترين بال�صباق .. يقررون 

الرحيل اإىل ال�صاطىء ب�صبب �صقوط بع�س الأمطار فى باري�س .

_ جيم ي�صاعد كاترين فى نقل حقائبها .

_ فى �صباح اليوم التاإىل يظهر الثالثة فى نوافذ املنزل الذى ا�صتاأجروه. ميرحون فى الغابة املجاورة وي�صبحون 

على ال�صاطىء. يعر�س جول على كاترين الزواج » اإذا مل توافقى �صاأكرر عر�صى كل عام يوم عيد ميالدك ».

_ جول وجيم يلعبان الدومينو، بينما تلقى كاترين بع�س النكات .. ال�صماء متطر .. يقررون العودة اإىل باري�س .

_ جيم يوقع عقدا مع النا�صر .. يقدم جلول وكاترين بع�س الهدايا ويدعوهما اإىل امل�صرح .. الثالثة يناق�صون 

امل�صرحية فى ال�صارع بعد م�صاهدتها .. يقول جول » اإن وفاء املراأة املتزوجة اأكرث اأهمية من وفاء زوجها » .. تقفز 

كاترين فى نهر ال�صني اإحتجاجا على كالم جول . وفى العربة التى ي�صتقلونها بعد ذلك تطلب كاترين من جيم اأن 
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يقابلها فى اليوم التاإىل.

اإل ع�صر دقائق ثم  الثامنة  ال�صابعة .. ينتظر كاترين حتى  ال�صىء من  اإىل املقهى متاأخرا بع�س  _ جيم ي�صل 

يرحل .. كاترين ت�صل بعد ذلك ..

_ جول وكاترين يبلغان كاترين قرارهما بالزواج ..

_ اإعالن احلرب العاملية الأوىل وجتنيد جول وجيم فى اجلي�س الأملانى والفرن�صى، اأفالم ت�صجيلية للحرب. جيم 

فى اإجازة ملدة اأ�صبوع فى باري�س .. يعرب ل�صديقته جيلربت عن خوفه من قتل جول اأثناء اإحدى املعارك .

_ جول يكتب خطابا غراميا لكاترين ويبلغها بنقله اإىل اجلبهة الرو�صية« هذا اأف�صل لأننى كنت اأخ�صى اأن اأقتل 

جيم«.

_ 1918 .. نهاية احلرب .. �صوت معلرّق : » لقد ُهزمت بالد جول فى احلرب بينما انت�صرت بالد جيم، ولكن الن�صر 

احلقيقى كان بقاوؤهما على قيد احلياة ».

_ جيم يبعث بر�صالة اإىل جول لياأخذ راأيه فى الزواج من جيلربت .. جول يدعوه لزيارته فى منزله فى اإحدى 

القرى الأملانية ليتعرف على حياته العائلية مع كاترين واينته �صابني.

_ كاترين و�صابني ي�صتقبالن جيم فى حمطة القطار .. لقاء جيم وجول فى املنزل .. يتبادلن الذكريات حول 

احلرب ويتحادثان عن ن�صاطهما احلاإىل ثم يتناولن الع�صاء .

_ ال�صديقان فى غرفة جول .. يعرب الأخري جليم عن خوفه من اأن ترتكه كاترين » لقد هجرتنى قبل ذلك ل�صتة 

اأ�صهر.. خ�صيت األ تعود .. لقد اتخذت لها عديدا من الع�صاق ..ثالثة على الأقل .. اأحدهم �صديقنا األبري«.

_ جيم فى حجرته فى فندق القرية املطل على منزل ل »جول«.

 الثالثة جال�صون .. م�صادة �صغرية بني كاترين وجول حول اخلمر .. تخرج كاترين وتدعو جيم اإىل اللحاق بهما 

.. وفى احلديقة يروى كل منهما لالآخر ق�صته مع جول .. وت�صارح كاترين جيم باأنها مل تعد تعترب جول زوجا لها.

_ �صوت معلق » كان جيم برغب فى كاترين، ولكنه كان ي�صعى لدفن هذه الرغبة«.

_ جول وجيم واألبري يتحدثون فى حديقة املنزل عن احلرب .. بروفة اأغنية توؤديها كاترين .. الأربعة فى نزهة 

بالدراجات.

_ جيم يعرتف لكاترين باإعجابه بها » ولكنى اأخ�صى ن�صيان جول« .. ترد عليه كاترين » ليجب اأن تن�صاه واإمنا 

اأخطره« . يعود جيم اإىل الفندق حيث يتلقى بعد �صوله مكاملة من جول » اأخ�صى اأن ترتكنى كاترين .. امنحها 

حبك يا جيم، وتزوجها . ولكن ا�صمح ىل باأن اأراها .. اأرجو األ تعتربنى عقبة« .

_ كاترين ت�صتقبل جول فى غرفتها .. ميار�صان احلب .. وفى �صباح اليوم التاإىل تخرب كاترين جول باأنها دعت 
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جيم لالإقامة معهما.

_ جيم ينتقل اإىل املنزل .. �صوت معلرّق : »وفى القرية كانوا ي�صريون اإليهم ب »املجانني الثالثة«. 

_ �صوت معلرّق » وفى يوم قررت كاترين اإغراء جول فى غرفته بينما كان جيم يقراأ فى الدور الأ�صفل« .

_ جيم ي�صطر اإىل العودة اإىل باري�س حيث ا�صتدعته بع�س الأمور اخلا�صة بعمله ويخرب جيم �صديقته جيلربت 

باأن جول �صيطلق كاترين واأنه �صيتزوجها هو.

_ يلتقى جيم بترييز التى حتادثه عن مغامراتها العاطفية .. جيلربت تطلب من جيم اأن ميكث ثمانية اأيام اأخرى 

معها .

_ كاترين تقراأ ر�صالة من جيم » مازلت اأودع بع�س الأ�صدقاء » .. تردد كاترين الفقرة الأخرية وت�صاأل جول : » 

هل تعتقد اأن جيم يحبنى؟« .

ال�صابق،  اليوم  فى  رحلت  كاترين  باأن  يخربه  املنزل  وفى   .. الأملانية  القرية  حمطة  فى  جيم  ي�صتقبل  جول   _

ويوبخه على تاأخره فى العودة .. يقرر جيم مغادرة القرية عائدا اإىل باري�س .. وفى هذه اللحظة ت�صل كاترين 

» كنت اأودع بع�س الأ�صدقاء« .. تق�صد األبري .

_ كاترين تعود للعي�س مع جيم .. الطبيب يخربهما باأن كاترين لن حتمل قبل فرتة من الوقت.

_ كاترين تطالب جيم بالنوم مبفردها .. يت�صاجران. تقرتح كاترين اأن يفرتقا لثالثة اأ�صهر .. تلحق كاترين 

بجول فى غرفته وتخربه مبا دار بينها وبني جيم في�صاأل جول :« هل تريدين اأن اأحادثه؟« .. »كال احتفظ بى 

بجوارك فقط« .. يتعانقان وينخرطان فى البكاء.

_ كاترين ترافق جيم اإىل املحطة .. يت�صح حدوث تغيري فى مواعيد القطار مع حلول ف�صل اخلريف. الثنان 

يق�صيان الليل فى اأحد الفنادق حيث ميار�صان اجلن�س مرة اأخرية.

_ جيم فى �صقته مع جيلربت .. يتلقى ر�صالة كاترين »اإنى حامل ..تعال« .. بعد فرتة تردد يبداأ جيم فى الإقتناع 

باأن كاترين حامل بالفعل، ولكنه يتلقى ر�صالة من جيم يخربه فيها باأن احلمل مل ي�صتكمل مدته الطبيعية .

_ جول وجيم يلتقيان م�صادفة  فى باري�س .. جول يدعو جيم اإىل منزله اجلديد حيث يقابل كاترين .. اللقاء 

بارد . يتناول الثالثة الع�صاء فى اأحد املطاعم حيث يلتقون باألبري .. كاترين ت�صتاأذن جول وجيم وتلحق باألبري .. 

جيم يخرب �صديقه باأنه �صتزوج جيلربت.

وتدعوه  بجيم  تت�صل  كاترين  منزله..  اأمام  بالدوران  تقوم  التى  كاترين  �صيارة  �صوت  على  ي�صتيقظ  جيم   _

لزيارتها .. يلبى جيم طلبها ويخربها باأنه �صيتزوج جيلربت .. كاترين تبكى ثم تغلق باب غرفتها، وت�صهر م�صد�صا 

فى وجه جيم الذى ينجح فى القفز من النافذة.
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_ بعد ب�صعة اأ�صهر يلتقى جول وكاترين بجيم فى اإحدى �صالت العر�س .. تدعوهما كاترين اإىل نزهة بال�صيارة 

ثم يتناولون �صرابا فى اأحد املقاهى .. فجاة تدعو كاترين جيم اإىل ركوب �صيارتها بحجة الرغبة فى احلديث 

معه.. كاترين تقود ال�صيارة فوق اأحد اجل�صور وت�صقط بها فى النهر.

_ جول اأمام نع�صى جيم وكاترين، ثم اأمام العلبتني املحتويتني على رماد جثتيهما.

•املخرج
فيلم »جول وجيم« ثالث اأعمال فران�صوا تريفو الذى بداأ ممار�صة الإخراج عام 1959، بعد اأن ظل ميار�س كتابة 

وتريفو   .. �صنوات  �صت  ملدة  ال�صهرية  �صينما«  دى  »كاييه  الأ�صبوعية  »اآر«  جملتى  �صفحت  على  ال�صينمائى  النقد 

يبلغ من العمر38 عاما فقد ولد فى ال�صاد�س من فرباير 1932 فى باري�س.. وقد عانى الكثري فى طفولته، وعمل 

»الأربعمائة  فيلم  منا  �صاهد  اأن من  .. ول�صك  الإ�صالحيات  اإحدى  اإىل  الأمر  به  ينتهى  اأن  امل�صانع قبل  اأحد  فى 

اأنطوان دوانيل وفران�صوا تريفو فى هذه املرحلة من عمره  اأوجه �صبه عديدة بني �صخ�صيتى  �صيكت�صف  �صربة« 

اأ�صبح من   ، بال�صينما  الأربعينات، اهتماما كبريا  ابتداء من منت�صف  اأى   ، الفرتة  ال�صاب خالل هذه  اأبدى  .. وقد 

املواظبني على ح�صور عر�س الأفالم فى نوادى ال�صينما، بل وعلى اإدارة املناق�صة فيها، وفى اأحد هذه النوادى التقى 

فران�صوا بالناقد اأندريه بازان الذى راأى فيه ا�صتعدادا طيبا للتذوق ال�صينمائى ف�صاعده على الإلتحاق للعمل فى 

جملة«كاييه دى �صينما« بعد انتهاء خدمته الع�صكرية .. وقد ا�صتهر تريفو اأثناء  �صنوات النقد بالهجوم القا�صى 

على ال�صينما الفرن�صية القدمية، والدفاع عن �صينما املوؤلف فى اأوربا )جان رينوار وجاك بيكر وروبرتو رو�صيللينى 

وماك�س اأوفول�س(، وب�صفة خا�صة فى الوليات املتحدة )هوارد هوك�س وجورج كيوكر واأوتو برمنجر وانتونى مان 

وغريهم( ..

ال�صنة مل يكن  اأنه فى هذه  اإل  اإىل »كان«،  للتوجه  1959، وفى �صهرمايو بالتحديد ،كان تريفو ي�صتعد  وفى عام 

ذاهبا اإىل املهرجان ب�صفته ناقدا واإمنا خمرجا، حيث اختري فيلم«الأربعمائة �صربة« لتمثيل فرن�صا فى كان. وقد 

خرج تريفو منت�صرا من املباراة التى اأقيمت بينه وبني املخرجني الذين كان ي�صيد باأعمالهم على �صفحات »كاييه 

دى �صينما«، حيث نال جائزة الإخراج عن فيلمه الأول.

وقد اأخرج تريفو خالل اأحد ع�صر عاما من العمل ال�صينمائى ع�صرة اأفالم وا�صكت�صا واحدا .. وميكن تق�صيم هذه 

الأعمال اإىل جمموعتني:

، او نابعة من ذكريات �صخ�صية، وهى جمموعة الأفالم  الأوىل اأعمال كتب لها �صيناريو مبا�صرة »اجللد الناعم« 

التى تتناول �صخ�صية اأنطوان دوانيل: »الأربعمائة �صربة« )حيث نراه فتى فى الرابعة ع�صرة من عمره،  يعانى 

من حياة عائلية بني اأم عابثة واأب �صعيف ال�صخ�صية وينتهى به الأمر اإىل الت�صرد ودخول اإحدى الإ�صالحيات(، 
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وا�صكت�س«اأنطوان كوليت« من فيلم »احلب فى �صن الع�صرين«) حيث يقدم لنا تريفو اأول حتربة عاطفية فى حياة 

من  ت�صريحه  بعد  العمل  فى  الأوىل  اأنطوان  جتارب  ن�صاهد  م�صروقة«)حيث  »قبالت  و  املراهق(،  ال�صاب  اأنطوان 

اجلي�س اإىل جانب عثوره على احلب ال�صادق فى �صورة فتاة تدعى كري�صتني، واأخريا »منزل الزوجية« )حيث يقدم 

تريفو بطله وقد اأ�صبح اأبا لطفل �صغري( .

اأما املجموعة الثانية فت�صم الأفالم التى اأخرجها تريفو عن اأعمال روائية اأغلبها من الأدب الأمريكى مثل:«اأطلقوا 

النار على عازف البيانو« عن ق�صة لديفيد جودي�س، و«451 فهرنهايت« عن رواية لراى برادبورى ، و« العرو�س كانت 

ترتدى احلداد« و« عرو�س املي�صي�صبى« عن عملني لويلم اإيري�س، و »الطفل املتوح�س« عن »تقرير عن فيكتور دى 

لفريون« للموؤلف جان اإيتار، واأخريا »جول وجيم« عن رواية للكاتب الفرن�صى هرنى بيري رو�صيه.

وفى هذا املجال يقول تريفو:« اإننى اأجلا فى بع�س الأحيان لالأعمال الأدبية ل�صيق حياتى .. كنت اأمتنى بالطبع 

املثال.. ولكن كل  �صبيل  بانيول و�صا�صا جيرتى على  راأ�صى بالأفكار وال�صخ�صيات كما هو حال مار�صيل  اأن متتلىء 

ماعندى هى اأفكار �صخ�صية جدا ل اأجروؤ على تقدميها كل عام فى عمل �صينمائى«.

وقد اأتيحت ىل هذا العام فر�صة الإلتقاء بفران�صوا تريفو فى مهرجان برلني التا�صع ع�صر الذى اأقيم خالل �صهر 

يونيو املا�صى .. وقد اأجريت معه حديثا طويال اأود اأن اأن�صر على هذه ال�صفحات جزءا منه، يتحدث فيه �صاحب 

»جول وجيم« عن كيفية كتابته ال�صيناريو:

» اإننى اأعترب نف�صى م�صئول م�صئولية كاملة عن ال�صيناريو .. فاأنا خمرج �صيناري�صت .. ومل يحدث قط اأن توليت 

تنفيذ ن�س كتبه �صخ�س غريى، ول اأح�صبنى قادرا على الإقدام على مثل هذه التجربة، واإل ا�صطررت لإدخال 

فن  راأيى  فى  ال�صينما  اإن   .. مبفردى  اأعمل  ل  ترانى  اأخرى،  ناحية  ومن   .. ال�صيناريو  على  التعديالت  من  الكثري 

جماعى ، وعملى مع �صخ�س اأو اثنني اآخرين قد يكون من �صاأنه اأو يو�صلنى اإىل نتيجة اأف�صل .. وقد �صبق ىل اأن 

تعاونت على م�صتوى ال�صيناريو مع كثري من اأ�صدقائى، كجان جريو ومار�صيل مو�صى وجان لوى ري�صار .. ورمبا تكون 

احلالة الوحيدة التى اأنفرد فيها ابالعمل هى عندما يحدث اأن اأقوم اأحيانا بتعديل فى ال�صيناريو اإبان الت�صوير .. 

ل كتابة احلوار قبل ت�صوير امل�صهد ..يحدث هذا عندما اأكون على معرفة وثيقة باملمثلني  وفى بع�س الأوقات اأف�صرّ

املناق�صة مع  اإليه من خالل  اأن تو�صلت  الفيلم دائما فى ذهنى، بعد  اأحداث وبناء  اأن يظل تتابع  .. ولكن ينبغى 

اأ�صدقائى.

؟ اأ�شال  يهمك  ما  هو  الآراء  تباُدل  •وهل 
_ اأجل تبادل الآراء .. ف�صال عن اعتقادى باأن التعاون فى جمال هذا العمل قد ي�صفر عن اأف�صل ال�صيناريوهات 

من وجهة نظر معينة .. دعنى اأ�صرح لك هذا .. قد يجد املرء نف�صه اأحيانا اإزاء فكرتني، ويكون معجبا ومتم�صكا 
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بكليهما .. بيد اأن الفكرتني على طرفى نقي�س .. مبعنى اأنك اإذا اخرتت اإخراج اأولهما اإىل حيز التنفيذ ، فالبد 

لك من التخلى عن الثانية .. فما العمل وقتئذ؟ اإن كنت منفردا بكتابة ال�صيناريو، ف�صت�صرب اإليك الياأ�س بعد قليل، 

وت�صطر اإىل نبذ اإحدى الفكرتني .. اأما اإذا كنت تعمل مع �صخ�س اآخر، فال �صك اأن النقا�س �صيتمخ�س عن احلل 

الأمثل، بحيث تاأخذ ما فى الفكرتني«.

•الفيلم
تعترب«جول وجيم« الرواية الأوىل لهرنى بيري رو�صيه، الذى كان يبلغ من العمر 74 عاما عند كتابته لها .. وقد 

ا�صتهر رو�صيه بحبه للفن ب�صفة عامة، والر�صم ب�صفة خا�صة، وقد كان اأول من نقل لوحات بيكا�صو اإىل الوليات 

املتحدة، وكان اإىل جانب ذلك مغرما بالرحالت وبالن�صاء، وقد ا�صتهر مبغامراته العاطفية العديدة .. وفى الرابعة 

وال�صبعني عندما اأقعده املر�س عن احلركة، قرر اأن مي�صك بالقلم لريوى ذكرياته..

وعن كيفية اختياره لهذه الق�صة لتقدميها فى ال�صينما يقول تريفو:« اإن اإخرجى فيلم »جول وجيم هو فى حقيقة 

الأمر مبثابة حتقيق حلم قدمي .. فقد قراأت الرواية قبل اإخراج »الأربعمائة �صربة« بفرتة طويلة .. ،اأعجبُت 

اأو على الأقل  ال�صا�صة،  اإىل  العمل  باأنه لميكن نقل هذا  اأول قراءة، ولكنى ظللت زمنا غري ق�صري موؤمنا  بها منذ 

مل اأفكر فى الإقدام على هذه التجربة مبثل هذه ال�صرعة ل�صعوبة الأمر .. واأعتقد اأننى كنت على حق فى هذا 

الإنتظار«.واحلقيقة اأن احلديث عن »جول وجيم« لي�س بالأمر الهني .. فتناول الفيلم ملو�صوعه �صاعرى للغاية، 

بحيث اأن الكالم املكتوب لن يرقى اأبدا اإىل م�صتوى التعبري عن ح�صا�صية تريفو الفائقة فى معاجلة مو�صوع �صائك 

للغاية )امراأة تتزوج رجال وتعا�صر �صديقه( كان من املمكن اأن يحوله اأى خمرج اآخر اإىل فيلم ي�صعى فقط لتقدمي 

مواقف جن�صية، ت�صتهدف اإثارة غرائز املتفرج..

وميكن القول باخت�صار اأن هناك فكرتني فى الفيلم: فكرة �صداقة البطلني اللذين يحاولن مواجهة موقف حبهما 

امل�صرتك لنف�س املراأة، وفكرة ا�صتحالة احلياة امل�صرتكة بني ثالثة اأفراد من جن�صني خمتلفني ..

وي�صيف تريفو قائال:« وكان ُجلرّ اهتمامى مركزا فى الفيلم على النقل الأمني لرواية كنت اأعتقد ومازلت باأنها 

حتفة جمهولة .. وغالبا  ما ينتاب القلق املخرج عند نقله لرواية م�صهورة اإىل ال�صا�صة اإذ يت�صاءل دائما ما اإذا كان 

عمله ال�صينمائى �صيكون فى م�صتوى  العمل الأدبى، ومل تكن هذه م�صكلتى، اإذ كنت اأقدم رواية جمهولة، فى حماولة 

لتو�صيع رقعة املعرفة بها«.

وما�صعى تريفو لتقدميه هو اأن احلياة الزوجية بني الرجل واملراأة لي�صت اإل و�صعا قد نر�صى به عند ال�صرورة، 

ولكن فى نف�س الوقت ل توجد حلول بديلة، اأو اإذا وجدت فم�صريها الف�صل.

وتريفو ي�صعى ملعاجلة هذه الفكرة من خالل �صيناريو اأول ما يلفت النظر فيه اأن الكلمة حتتل فيه اأهمية خا�صة .. 
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والكلمة هنا ل تتج�صد فقط فى �صورة احلوار، واإمنا اأي�صا فى �صكل تعليق خارج ال�صورة يلقيه املمثل مي�صيل �صوبور 

.. ووظيفة التعليق فى هذا الفيلم هو و�صف احلدث فى بع�س الأحيان، ولكنه يهدف اأ�صا�صا وب�صفة رئي�صية اإىل 

اإ�صفاء مزيد من ال�صاعرية على ال�صورة .. فعلى �صبيل املثال يقول املعلرّق اأثناء اأول لقاء جن�صى بني كاترين وجيم:« 

الفجر  وعند  بع�صهما،  من  لالإقرتاب  ي�صعيان  كانا  واإمنا  يتحادثا  مل   .. الليل  طيلة  الأوىل  قبلتهما  ا�صتمرت  لقد 

اأ�صبحا ج�صدا واحدا ... ونه�س جيم مقيدا .. مل يعد هناك وجود لمراأة اخرى« . وعندما ت�صع احلرب اأوزارها، 

ن�صتمع اإىل املعلق يقول:« لقد ُهزمت بالد جول فى احلرب بينما انت�صرت بالد جيم ..ولكن الن�صر احلقيقى كان 

بقاوؤهما على قيد احلياة »، ومن اأهم ما مييز التعليق فى هذا الفيلم احليدة التى ُيلقى بها بحيث اأنه لي�صيطر على 

�صريط ال�صوت، واإمنا ياأتى فى اأغلب الأحوال فى اخللفية، ويرتك فر�صة ل�صتخدام املو�صيقى وخمتلف املوؤثرات  

ال�صوتية اإىل جانب فرتات ال�صمت.

اأ�صلوبا قد ليكون الأمثل ، ولكنه  اإنه انتهج  وعن كيفية بناء ال�صيناريو ونقل الرواية اإىل ال�صا�صة يقول تريفو 

الأ�صلوب الذى ينا�صبه، وهو ل يقوم على عملية تلخي�س اأو غربلة للعمل الأدبى، واإمنا على تعاقب م�صهد ماأخوذ 

باأمانة من الرواية، اأى م�صهد اأدبى اإىل حد كبري، مع م�صهد اآخر من وحى اخليال، وي�صيف تريفو قائال :« قد يت�صبب 

هذا الأ�صلوب فى اإ�صابة املتفرج ب�صدمة ، ولكنه ُي�صفر بال �صك عن تناق�صات تعجبنى«.

ونالحظ  الأوىل،  العاملية  احلرب  اإعالن  حتى  اأولها  ميتد  اأجزاء:  ثالثة  اإىل  ال�صيناريو  تق�صيم  ب�صهولة  وميكن 

فيه جوا مرحا من خالل البطلني العازبني، ثم من لقائهما بكاترين، والنزهات التى يقومون بها �صويا. وامل�صاهد 

واللقطات هنا ق�صرية مما ي�صاعد على التعبري عن هذا اجلو املرح .. ول جند اأثرا لهذا اجلو فى اجلزء الثانى الذى 

نكت�صف فيه ماأ�صاة املوقف الذى يعي�صه جول .. اأما فى اجلزء الثالث الذى يبداأ بالعودة اإىل باري�س، فاإننا نلمح 

مرارة ناجتة عن ف�صل التجربة التى اأقدم عليها الأبطال الثالثة.

ويهتم تريفو عادة فى اأفالمه يتقدمي مناذج معينة ومراقبتها، ليناق�س من خاللها الفكرة التى يعر�صها فى عمله 

.. ومن هنا اأهمية ال�صخ�صيات فى اأفالم تريفو، والواقع اأن املتتبع لأفالم هذا املخرج �صيلحظ تكرار منوذج معني من 

الرجال، وهو الرجل اخلجول والرقيق واملعذب )جان بيري ليو فى جميع الأفالم التى تدور حول �صخ�صية اأنطوان 

دوانيل وجان بول بلمندو فى »عرو�س امل�صي�صيبى« واأو�صكار فرينر فى »451 فهرنهايت« و«جول وجيم«( اأما املراأة 

عند تريفو فهى �صاحبة ال�صخ�صية القوية املت�صلطة )مارى فران�س بيزيه فى »اأنطوان كوليت« وجوىل كري�صتى فى 

»421 فهرنهايت« وكاترين دينيف فى »عرو�س امل�صي�صيبى« وجان مورو فى كل من »العرو�س كانت ترتدى احلداد« 

و«جول وجيم«(.ولعل ذلك يزداد و�صوحا لو تناولنا �صخ�صيات الفيلم الرئي�صية بالتحليل:

بطيبة  جول  يتميز  وبالفعل   . و�صعفه«  وطيبته  كرمه  هو  جول  فى  اأثارنى  ما  اإن   »: كاترين  عنه  تقول   : جول 
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متناهية اإىل جانب انتفاء اأى اثر لالأنانية فى �صخ�صيته .. فكاترين ل تكف عن الجوء اإليه كلما واجهتها امل�صاكل 

اأن جيم يحبنى؟«( ..  اأنه يودع بع�س الأ�صدقاء:« هل تعتقد  اإىل  ..) ت�صاأله بعد تلقيها خطاب جيم ي�صري فيه 

وجول يوىل اأهمية كربى للحب )كاترين( ولل�صادقة )جيم( . اإنه م�صتعد لأكرب الت�صحيات من اأجل اإ�صعاد زوجته 

و�صديقه .. يقول جليم :« اإن كنت حتبها اأرجو األ تعتربنى عقبة .. امنحها حبك وتزوجها ولكن ا�صمح ىل باأن 

اأراها ..« وبعد اأن يدب اخلالف بني كاترين وجيم، تلجاأ البطلة اإىل جول الذى ي�صاألها: »هل تريدين اأن اأحادثه 

؟« وبعد فرتة ق�صرية :«�صاأحبك دائما اأبدا مهما حدث لنا« .. اإن جول واقع حتت تاأثري حب ل فكاك منه .. اإنه 

يعى موقفه متاما، ولكنه ليجد ال�صجاعة الكافية للتمرد )وقد كانت هذه متاما �صورة عالقة جان بول بلموندو 

.. فعندما يقول له  اأحيانا  جليم بعذابه واآلمه  امل�صي�صيبى«( فقط يتعذب ويبوح  وكاترين دينيف فى »عرو�س 

�صديقه :« اإننى اأكرهك فى بع�س الأوقات لعدم �صعورك بالغرية منى«، يرد عليه ب�صىء من احلدة:« وهل تعتقد 

حقا اأننى ل اأغري؟« . كاترين: تبدو وكاأنها تقوم بدور الرجل، فهى التى تقود جول وجيم ح�صب مزاجها .. فعندما 

العا�صمة ..  اإىل  العودة  ال�صاطىء، تعلن  ال�صاطىء، وعندما ي�صقط املطر فى  اإىل  ال�صفر  متطر فى باري�س، تقرر 

ورمبا اأراد تريفو الإ�صارة اإىل هذا اجلانب من �صخ�صية كاترين فى امل�صهد الذى تتنكر فيه فى زى الرجال فى بداية 

الفيلم .. ولكن كاترين امراأة بكل ما حتمل هذه الكلمة من معان .. ي�صفها جول قائال :« كاترين لي�صت جميلة 

ب�صفة خا�صة اأو ذكية اأو خمل�صة، ولكنها امراأة حقيقية ي�صتهيها جميع الرجال« » .. اإن كاترين تعي�س اأ�صا�صا من 

اأجل احلب، وهى تريد فر�س نظمها وقوانينها اخلا�صة فى هذا املجال، حتى لو كانت نظما وقوانني ظاملة .. فهى 

مثال تعاقب جول على املوقف ال�صلبى الذى اتخذه من احلماقة التى ارتكبتها اأمه اإزاءها ليلة الزفاف مبمار�صة 

اجلن�س فى هذا اليوم مع اأحد اأ�صدقائها، كما انها تعاقب جيم على اإخال�صه جليلربت بق�صاء ليلة مع األبري .. تفعل 

هذا وهى تعلم اأنها غري خمل�صة متاما لأى منهما .. وهى م�صتعدة للدفاع عن اآرائها وحقوقها للنهاية )تقفز فى نهر 

ال�صني عندما يقول جول ذات م�صاء:« اإن وفاء املراأة عند الزوجني اأكرث اأهمية من وفاء الرجل« .. وفى النهاية 

عندما تكت�صف ف�صلها فى حتقيق ما كانت ت�صبو اإليه، تدعو جيم اإىل ال�صعود اإىل ال�صيارة، وتقفز بها فى النهر«.

للمغامرة  اآخر بحاجة  اأى رجل  �صاأن  ي�صعر  .. فهو يحب جيلربت، ولكنه  اأى غمو�س  جيم: ت�صرفاته ل يكتنفها 

بحكم  بحبه  البطلة  م�صارحة  فى  مرتددا  يبدو  البداية  فى  وهو   .. كاترين  اأح�صان  اإىل  يدفعه  مما  واملخاطرة 

ال�صداقة التى تربطه بجول، ولكنه  يندفع فى جمرى هذا احلب، عندما يلم�س ت�صجيعا من جول .. واإذا كانت 

كاترين مل جتد �صعوبة فى الإحتفاظ به .. فاحلكمة تعيد جيم اإىل جيلربت، وعندما يعلن قرار زواجه بالأخرية 

اإىل كاترين تدعوه اإىل رحلة املوت.

لقد ف�صل الأبطال الثالثة فى ك�صر قواعد احلب ال�صائدة ، واإقرار نظم جديدة فى هذا املجال .. فاإعادة اخرتاع 
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احلب عملية م�صتحيلة، لأن اللعب مب�صادر احلياة يوؤدى اإىل الهالك .. هذا هو ما انتهى اإليه فران�صوا تريفو فى 

فيلمه الذى يتميز بح�صا�صية فائقة فى املعاجلة، و�صاعرية بالغة فى التنفيذ. ويح�صرنى فى هذا املجال بع�س 

الذى  وجيم،  كاترين  بني  اجلن�صى  اللقاء  م�صهد  مثل  ذهنى  فى  عالقة  الأبد  اإىل  �صتظل  التى  واللقطات  امل�صاهد 

احلرب،  انتهاء  بعد  وجيم   جول  ولقاء  اليوم،  اإىل  ال�صينما  قدمتها  التى  احلب  م�صاهد  اأرق  من  اعتقادى  فى  يعد 

وتثبيت تريفو للكادر فى هذه اللحظة لثوان ق�صرية، وحركة الرتافيلنج بالطائرة فوق اأ�صجار اإحدى الغابات عقب 

البكاء بعد وقوع اخلالف بني كاترين  �صويا، وم�صهد انخراط كاترين وجول فى  للحياة  ا�صتئناف جيم وكاترين 

واأي�صا نزهة الأ�صدقاء  اأم�صية �صيف،  اللون فى اخلالء فى  اأبي�س  املرتدية ثوبا  وجيم، ومطاردة جيم لكاترين 

الأوىل فى الغابة بحثا عن اآخر معامل املدينة، اإىل غري ذلك من املواقف وامل�صاهد التى يعجز القلم عن و�صفها.

يو�صف �صريف رزق اهلل

تريفو فران�شوا  اأفالم  •قائمة 
ولد عام 1932

ق�شرية: •اأفالم 
1958 »الأطفال ال�صغار«

1959 »ق�صة ماء« بالإ�صرتاك مع جان لوك جودار

طويلة: •اأفالم 
1959 »الأربعمائة �صربة«

1960 »اأطلقوا النار على عازف البيانو«

1961 »جول وجيم«

1962 ا�صكت�س »اأنطوان وكوليت« فى فيلم »احلب فى �صن الع�صرين«

1963 »ا اجللد الناعم«

1966 »451 فهرنهايت«

1967 »العرو�س كانت ترتدى احلداد«

1968 »قبالت م�صروقة« 

1969  »عرو�س امل�صي�صيبى«

1969 »الطفل املتوح�س«

1970 »منزل الزوجية«
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الطالب يو�صف �صريف ممثال لأول 

ولآخر مرة فى م�صرحية مدر�صية.. 

ال�صاب ذو القمي�س الأبي�س هو زميل 

الدرا�صة املذيع الراحل طارق حبيب.

24 يوليو 1962 ..

 الطالب اجلامعى يو�صف �صريف رزق اهلل
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مع املخرج اليوجو�صالفى األك�صندر برتوفت�س )اأبريل 1970(

 مع املخرج الأمريكى جريى �صانزبرج )1973(
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يو�صف �صريف مع النجمة فاتن حمامة 

وال�صحفية مارى غ�صبان فى كندا

مع النجم الفرن�صى مي�صيل بيكوىل

 اأثناء زيارته اإىل القاهرة



87

حوار فى مهرجان كان مع النجمة الأمريكية �صيجورنى ويفر 

مع املخرج الكبري الراحل يو�صف �صاهني
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يو�صف �صريف مع حفيدة الروائى 

الأمريكى الراحل اأرن�صت هيمنجواى

مع املمثلة الربيطانية �صارة مايلز فى القاهرة
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حوار مع املخرج الإيطاإىل الكبري فران�صي�صكو روزى

ويدير املوؤمتر ال�صحفى للمخرج الأ�صبانى كارلو�س �صاورا فى مهرجان القاهرة
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يو�صف �صريف مع

 النجم الهندى اأميتاب بات�صان فى 

مهرجان القاهرة

ومع النجمة الهندية ال�صهرية �صبانا عزمى
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يو�صف �صريف مع اأحد اأقرب اأ�صدقاء العمر.. الناقد الراحل رفيق ال�صبان

 مع املخرج الكبري حممد خان
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مع د بطر�س غاإىل ال�صكرتري العام ال�صابق لالأمم املتحدة .. نايل تى فى

مع النجمة امل�صرية الراحلة مديحة كامل
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يو�صف �صريف رزق اهلل مع الفنان جميل راتب

و�صورة اأخرى مع املخرج الراحل يو�صف �صاهني واملخرج راأفت امليهى
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مع النجم ح�صني فهمى رئي�س مهرجان القاهرة ال�صينمائى ال�صابق

مع الفنانة ي�صرا فى مهرجان القاهرة ال�صينمائى
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ت�صجيل حلقة من برنامج«�صتار« التلفزيونى مع ح�صني فهمى وجميل راتب

مع املذيعة �صلمى ال�صماع
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مع درية �صرف الدين.. احتفال مبنا�صبة تقاعد يو�صف �صريف عن رئا�صة نايل تى فى

حفل اأقامه عدد من العاملني فى نايل تى فى بعد تقاعد يو�صف �صريف
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فى باري�س التى طاملا بعث منها ر�صائل �صينمائية اإىل جملة »�صباح اخلري«

 مع ماريان خورى فى بيناإىل ال�صينما العربية بباري�س
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يو�صف �صريف مع وفد اأجنبى اأثناء توليه م�صئولية قطاع التعاون الدوىل فى مدينة الإنتاج الإعالمى

�صورة من فرتة رئا�صة يو�صف �صريف مل�صئولية قطاع التعاون الدوىل فى مدينة الإنتاج الإعالمى
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مظاهرة حب ليو�صف �صريف رزق اهلل من العاملني فى نايل تى فى

»the jumper« حوار اأمام الأهرامات مع هايدن كري�صتين�صن عن فيلمه
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كاريكاتري ل�صالح جاهني عن برنامج «نادى ال�صينما«



101

كاريكاتري لرم�صي�س عن يو�صف �صريف
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اأ�صداء برنامج«�صتار« و�صيوفه فى ال�صحافة امل�صرية

يو�صف �صريف يدير ندوة مع نا�صتا�صيا كين�صكى واأنيتا اإكربج واملنتج اإبراهيم مو�صى فى مهرجان القاهرة.. اأ�صداء �صحفية
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يو�صف �صريف يقدم عر�صا اأ�صبوعيا 

لفيلم برنامج«نادى ال�صينما« �صامال 

معلومات هامة ومو�صوعية.. جملة 

»الإذاعة والتليفزيون«

من تغطيات بو�صف �صريف رزق اهلل املميزة 

ملهرجان كان فى جملة »�صباح اخلري«.. 
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جيل جاكوب رئي�س مهرجان كان يكرم يو�صف �صريف رزق اهلل على تغطيته امل�صتمرة للمهرجان منذ عام 1972
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اأفالم الأ�صبوع يكتب عنها يو�صف �صريف بالفرن�صية فى 

جريدة »لو جورنال ديجيبت«.

دعوة ليو�صف �صريف حل�صور مهرجان كان بتوقيع 

جيل جاكوب ..



106

تنازل املنتج امل�صرى اإبراهيم مو�صى عن حقوق عر�س 

التليفزيون امل�صرى لفيلم »املقابلة« من اإخراج فيللينى .. 

وذلك بجهد �صخ�صى من يو�صف �صريف رزق اهلل.. عر�س 

الفيلم فى برنامج »اأو�صكار« دون اأن يكلف التلفزيون 

امل�صرى مليما واحدا .

وزارة الثقافة الفرن�صية تبلغ يو�صف �صريف رزق اهلل 

بح�صوله على و�صام الفنون والآداب بدرجة فار�س 

تقديرا لإ�صهاماته فى جمال ن�صرالفن والأدب الفرن�صى 

فى العامل .. وكان ذلك عام 1995 .. 
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�صورة لكل اأفراد العائلة .. من اليمني: البن اأحمد رزق 

اهلل، مريفت اأبو ال�صعود الإبيارى)الأم وزوجة يو�صف(، 

�صند�س وجيه زوجة البن كرمي رزق اهلل،  ثم كرمي، 

ويو�صف �صريف، واحلفيدتان ليلة ونور .
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يو�صف �صريف مع زوجته

 ال�صيدة مريفت اأبو ال�صعود الإبيارى


