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الطريق اإىل ... عامل الأطياف 

الفرحة  فيها  متتزج  متباينة،  م�شاعر  علوي،  ليلى  النا�شئة،  املمثلة  اإنتابت  وهبي،  يو�شف  ق�شر،  اأو  الفيال،  اإىل  الطريق  يف 

الكبري،  مع  �شيدور  ت�شويره  �شيتم  الذي  امل�شهد  اأن  ذلك  الرهبة،  من  ما  لقدر  بالإ�شافة  الف�شل،  من  والثقة باخلوف  بالقلق، 

موهبة وتاريخًا ومقامًا: يو�شف وهبي

�شحيح، هي �شاركت يف عدة اأفالم، اأيام الطفولة، ووقفت فوق خ�شبة امل�شرح، قبل اإجتاهها لعامل الأطياف، وليلة   

اإختيارها للقيام بدور »�شميحة« يف فيلم«البوؤ�شاء« كانت توؤدي عدة م�شاهد يف م�شرحية »8 �شتات« جلالل ال�شرقاوي، حيث 

راأتها هدى �شلطان، اأو »ماما هدى« كما حتب ليلى اأن ت�شميها ووجدتها �شاحلة متامًا لأداء دور البنت الرقيقة، الربيئة، رغم 

تعر�شها ملتاعب عا�شفة يف طفولتها .. لكنها وجدت طوق جناة متج�شدًا يف رجل حنون، مبثابة الأب، نقلها من حال حلال .. 

وها هو قلبها يخفق لأول مره باحلب جتاه �شاب مفعم بالروح الوطنية 

الأمر الذي يزعج جده الأر�شتقراطي يو�شف وهبي املعرت�ض اأي�شًا على 

اإختيار حفيدة خلطيبة لي�شت لها عائلة �شهرية .. وبعد جدل ومناو�شات 

يوافق اجلد على ا�شتقبال »�شميحة« يف فيلته الأقرب للق�شر.

اأيامها مل تكن ليلى علوي جتاوزت اخلام�شة ع�شر من عمرها   

ومل تنته بعد من درا�شتها الإعدادية .

املهيب، ي�شتقبل  الرا�شخ،  املتاأنق يف �شيخوخته،  يو�شف وهبي،   

البنت اجلميلة باإبت�شامه حانية، تبادره بالقول »اإزيك يابا�شا« يجيبها 

بطريقته »اإنتي اللي با�شا« .

ان  الطويل  التاريخ  �شاحب  لحظ  كما  لحظت  علوي،  ليلى   

�شوتها النحيل مرتبكًا ل يريد اأن يخرج من فمها ب�شال�شة .. قال يو�شف 

وهبي جملة ما يف اأذن املخرج عاطف �شامل .. على اإثرها ذهبت ليلى مع 

البا�شا ليجل�شا وحدهما يف ال�شرفة املطلة على حديقة وا�شعة الأرجاء، 

اأخذ يتحدث معها حديثًا �شيقًا عن عدة اأمور، اأهمها ذكرياته امل�شرقة 

من  مينعها  الذي  الرهبة  حاجز  اإزالة  يهدف  اأنه  فاأدركت  لها  وا�شتمع 

التعامل بب�شاطة اإن�شانية معه وفعاًل حتقق ما كان يريده .. �شعرت بعد 

هذه اجلل�شة الدافئة بنوع من الراحة والإطمئنان ..

املهرجان القومى التا�شع ع�شر لل�شينما امل�شرية 2015 

رئي�ض قطاع �شندوق التنمية الثقافية

معمارى/ حممد اأبو �شعدة

رئي�ض املهرجان

د. �شمري �شيف

ت�شميم جرافيكى وغالف

اأحمد بالل
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تعلمت ليلى من هذا الدر�ض �شرورة وجود عالقة اإن�شانية بينها وبني كل العاملني معها يف الفيلم خا�شة املمثل اأواملمثلة لذا 

فاإنها عادة جتل�ض لفرتة قبل بدء الت�شوير مع �شركائها يف الأداء.

حمدان«  »حامد  �شخ�شية  ج�شد  الذي  �شوقي  فريد  مقدمتهم  يف  النجوم  من  ثمينة  نخبة  جمع   1977 »البوؤ�شاء«   

معادل جان فلجان – يف الرواية التي كتبها الفرن�شي فيكتور هوجو – بتفهم ومزاج معتدل وحمبة وكما كانت عالقته دافئة 

اأثرية اأبوية بالإختيار مع الفتاه ال�شغرية يف الفيلم كانت عالقته مماثلة مع ليلى علوي التي تتذكر بعد اأكرث من ثالثة عقود 

رقة العاطفة التي اأحيطت بها من فريد �شوقي واأبنته ناهد فريد التي تعهدتها بالرعاية كما لو اأنها �شقيقتها ال�شغريى.

دور »�شميحة« يعد مع الأدوار الثانوية، وعلى تيرتات �شريط الفيلم، ياأتي ترتيب ا�شم ليلى علوى بعد �شبعة اأ�شماء.

جدير بالذكر اأن ذات الدور �شبق اإ�شناده ملمثلة نا�شئة اأي�شًا يف »البوؤ�شاء« لكمال �شليم 1943 اأ�شمها �شعاد ح�شني – والدة �شماح 

اأنور – وكان ترتيب اإ�شمها هو العا�شر، يف ترتات الفيلم .

ثمة فارق وا�شع بني الأداء الذي يجنح نحو املغاله يف »بوؤ�شاء« كمال �شليم، واأ�شلوب التمثيل يف »بوؤ�شاء« عاطف   

�شامل، الأعمق واقعية، بحكم تطور الذوق ال�شينمائي خالل ما يقرب من اأربعة عقود .

�شعاد ح�شني ، كانت موفقة مبعايري زمنها : رقيقة ذات اإبت�شامة طيبة ل تفارق ثغرها .. لكن ليلى علوي متتعت برونق جذاب 

�شديد الو�شوح عميق احل�شور جتلي يف نظرة احلب اخلجول املختل�شة يف احلديقه ... تر�شلها لل�شاب الوطني، الذي يوؤدي 

دوره »نبيل نور الدين« .. كان من الوا�شح اأن ليلى علوي، �شتغدو جنمة كبرية.

عدة جن�شيات اأن�شهرت يف ليلى علوي : جدها ، املي�شور احلال بحكم عمله يف �شراي امللك فاروق تزوج من فتاة تركية   

ووالدها اأحمد علوي تزوج من اإبنة جريانهم اليونانية ... هكذا، عروق م�شرية يونانية تركية ... ولأن تنوع الأعراق يوؤدي 

اإىل �شاللة اأقوى فاإن ليلى علوي تتمتع مبتانة البنيات ف�شاًل عن نوع من اجلمال اخلا�ض يجمع بني الرقة اليونانية وبيا�ض 

الب�شرة الرتكية وحرارة ال�شخ�شية امل�شرية.

الأهم، ان ليلى علوي ن�شاأت يف بيئة ثقافية على قدر كبري من الرثاء ... والدتها، �شتال.  

اأمامها  فتح  مما  واملعرفة  الإطالع  على  وداأبت  والإجنليزية  العربية  اللغة  يف  دورات  اأخذت  املدر�شية  درا�شتها  اإنتهاء  بعد 

الطريق لالإذاعة امل�شرية لتغدو مذيعة يف الق�شم اليوناين وتقدم العديد من الربامج بع�شها م�شتمر حتى الآن 2015 .

اأما الأب املتخرج يف كلية احلقوق جامعة القاهرة فاإنه اإىل جانب ما ورثه من كتب الرتاث التي جمعها والده اهتم بالأدب 

احلديث العربي والأجنبي فاإ�شاف اإىل املكتبة املوروثه روايات وق�ش�ض جنيب حمفوظ، �شعد مكاوي، يو�شف اإدري�ض، حممد 

فريد اأبو حديد، وغريهم.

داأب الأب على تخ�شي�ض يومي اخلمي�ض واجلمعة لزيارة املتاحف ومعار�ض الفنون الت�شكيلية مع اإقتناء ن�شخًا من   

اللوحات العاملية وامل�شرية ... ومل يكن مير اأ�شبوعًا من دون م�شاهدة الأفالم وامل�شرحيات والأوبرات العاملية يف دار الأوبرا 

امل�شرية التي اإحرتقت يف العام 1971 وت�شبب دمارها موجة من احلزن العميق لالأ�شرة خا�شة اأن »اأحمد علوي« كان يتمنى 

اأن ت�شبح اإبنته ليلى، بالريينا يف فرقة باليه القاهرة التي ان�شئت عام 1966.

يف دور العر�ض ال�شينمائي تابعت الطفلة مع اأ�شرتها الأفالم الأجنبية وامل�شرية وتعودت على تقليد ما تراه على   

ال�شا�شة الكبرية فاإذا ظهر يف الفيلم �شاحرة عجوز �شريرة تطري يف الهواء على خ�شبة مكن�شة فاإن ليلة اأمام املراآة  ترتدي 

روب والدتها الوا�شع تنك�ض �شعرها تركب خ�شبة مكن�شة ومتثل الطريان ول يفوتها ا�شتخدام املوؤثر ال�شوتي فتطلق �شوت 

الرياح بفمها .

يف اأواخر ال�شتينيات كانت القاهرة ل تزال عامره بدور العر�ض ال�شيفية يف م�شر اجلديد والرو�شة وحتى و�شط   

البلد ف�شاًل عن �شينمات الدرجة الثانية الأنيقة التي تقدم فيلمني، يف الربنامج الواحد ... وكان الوالد يرتدد مع اأ�شرته على 

هذه الدور كي ي�شتعيد م�شاهدة الأفالم التي امتعته �شابقًا واأن ي�شارك اأفراد اأ�شرته يف الإ�شتمتاع .

ل يزال وجه ليلى علوي يفي�ض ب�شعادة طفولية وهي تتذكر بحما�ض ليلة م�شاهدة »�شوت املو�شيقى« لروبرت وايز   

النابعة من قلب الأحداث واملوافق ف�شاًل عن  الفاتنة  �شنوات منبهرة بتلك ال�شتعرا�شات  ليلى بعد عدة  1965 و�شاهدته 

الأداء اخلالب املدرو�ض والعفوي للموهوبة جويل اآندروز واأ�شبحت اأغنيات الفيلم مثل »دوري ما« ترتدد يف ذاكرة ليلى علوي 

التى ل تزال تتحدث عن الفيلم كما لو اأنها �شاهدته بالأم�ض القريب .. ورمبا يكون »�شوت املو�شيقى« من الأ�شباب التي دفعتها 

اإىل   ..1991 يا«  مهلبية  و«يا  ه�ض«،  »�شمع   : عرفه  �شريف  حققهما  اللذين  ال�شتعرا�شيني  الفيلمني  يف  للم�شاركة  بحما�ض 

جانب » �شوت املو�شيقى« ينه�ض يف ذاكرة ليلى علوي فيلم م�شري �شاهدته يف اإحدى دور العر�ض ال�شيفية مل ياأخذ حظه من 

الإهتمام والتقدير.. »املهرج الكبري« ليو�شف �شاهني 1952 الدافق باحليوية امل�شبع باملو�شيقى وال�شتعرا�شات والذي اثبت 

فيه يو�شف وهبي انه »كوميديان« �شديد التميز ومتنت بقلبها اأن ياأتي ذلك اليوم الذي متثل فيه ولو م�شهد واجد مع يو�شف 

وهبي واأن تعمل �شمن فريق يو�شف �شاهني يف اأحد الأفالم .. وقد حققت الأيام اأمنيتها .

يف  خا�شة  �شيف  اأبو  �شالح  اأحبت   .. الرا�شخني  بجيل  يتعلق  ما  خا�شة  اأخرى  اأمنيات  لها  حتقق  مل  الأيام  لكن   

»ال�شقامات« 1978 الذي �شاهدته يف �شينما مرتو مع زميالتها يف املدر�شة واأعادت م�شاههدته منفرده مره ثانية.

اأحبت ليلى اأفالم فطني عبد الوهاب ومتيز عندها »الزوجة 13« لوجود اأكرث النجمات امل�شريات مهارة وجاذبية،   

املتعددة املواهب، �شادية، �شاحبة ال�شوت الأثري والأداء التمثيلي املوؤثر �شواء الرتاجيدي اأو الكوميدي.

اأو  كبريًا  خمرجًا  معها  كان  منهن  كل  لكن  قلبها  اأوتار  مل�شن  كلهن   .. لطفي  نادية  ح�شني،  �شعاد  حمامه،  فاتن  عاكف،  نعيمة 

اأكرث اإ�شتطاع اإطالق طاقتهن الإبداعية  .. نعيمة عاكف تاألقت يف اأفالم اأ�شتاذ الإ�شتعرا�شات ح�شني فوزي ثم ملك اخليال 

اجلامح عبا�ض كامل – اأحد اأ�شاتذة راأفت امليهي فيما بعد – فاتن حمامة ، فتاة الدموع مع ح�شن الإمام ثم الفتاة التي تواجه 
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اخلطوب مع �شاحب الذوق الرفيع هرني بركات .. �شعاد ح�شني معها كمال ال�شيخ .. نادية لطفي معها نيازي م�شطفى – اأحد 

اأ�شاتذة �شمري �شيف لحقًا – ثم كمال ال�شيخ.

بعد »البوؤ�شاء« وطوال اأربع �شنوات، تخلو قائمة اأفالم ليلى علوي من اأية اأعمال، رمبا ب�شبب اإ�شتكمالها لدرا�شتها   

الثانوية اأو لأنها يف مرحلة عمرية اأقرب للمراهقة ل تكرتث بها ال�شينما امل�شرية عادة ... وحني ظهرت من جديد، تخبطت 

يف اأفالم املقاولت .. وهي اأفالم �شديدة التوا�شع الهدف منه و�شع اأكرب كمية من الإعالنات عن �شلع ي�شتهلكها اأهايل اخلليج 

اأكرث  اأو  كوميدان  من  اأكرث  يتطلب  الأمر  يكن  مل   ... امل�شرية  ال�شواحل  و�شاليهات  الفاخرة  وال�شيارات  املاكياج  اأدوات  مثل 

وق�شة مفككه تدور يف اأماكن مغلقة وخمرج ينهي تنفيذ الفيلم يف اأقل وقت ممكن واملالحظ اأن هذه الأفالم ت�شتبعد العديد 

من عنا�شر اللغة ال�شينمائية فلي�ض بها م�شمم ديكور اأو موؤلف للمو�شيقى امل�شاحبة مع ال�شتغناء عن املونتريين ذوي املهارات 

وال�شتعا�شة عنهم مبن ينح�شر دوره يف ل�شق املواد الإعالنية ب�شريط الفيلم .

قائمة اأبطال اأفالم املقاولت طويلة، فيها من املمثلني اأكرث مما بها من جنمات، خا�شة املتحققات فنيًا على ال�شا�شة   

الكبرية، لن جتد اأ�شماء نبيلة عبيد ، نادية اجلندي ، نادية لطفي ، �شعاد ح�شني يف الوقت الذي �شتقراأ فيه اأ�شماء �شمري غامن 

، وحيد �شيف ، يون�ض �شلبي ، ال�شحات مربوك وكل من ميلك القدرة على الإرجتال .. اما البطالت فاإىل جانب الأعلى قدرًا 

دلل عبد العزيز ، ثمة �شمرية �شدقي ، وفاء عامر، عايدة ريا�ض ، واأخريات.

ت�شلل اأ�شم ليلى علوي اإىل اأفالم املقاولت :« خميمر داميًا جاهز« للمخرج النكره، اأحمد ثروت 1982 .. » غريب   

ولد عجيب« لكمال �شالح الدين 1983 ، اأمام �شمري غامن واإ�شعاد يون�ض .. »�شمورة والبنت الأمورة« 1984 ملخرج اأ�شمه �شمري 

حافظ ، امام �شمري غامن و�شعاد ن�شر .

هذه الأفالم التي �شاركت فيها ليلي علوي، وهي يف الع�شرين من عمرها مل تكن لت�شبع من طموحها الفني ذلك اأنها   

تدرك بل توؤمن اأن قدراتها اكرب من تلك الأدوار امل�شطحة وان �شيئًا اآخر  من املمكن اأن تقدمه يجعلها على غرار فاتن حمامه، 

نعيمة عاكف، �شادية، ومن على م�شتواهن الرفيع .

ليا�شني  يغني«  و«ال�شيطان  دروي�ض  لو�شفي  و«اخلونة«   ، خليل  لعديل  ميتًا«  اأو  حيًا  »مطلوب  مثل  اأفالم  يف  العمل   

واإكت�شاب  الكامريا  اأمام  الوقوف  اأنها كانت مبثابة تدريبات على  النا�شئة ذلك  للممثلة  ما،  يا�شني، جاءت بفائدة  اإ�شماعيل 

خربات يف طرق الأداء ف�شاًل عن كونها حتقق قدرًا من ال�شهرة والإنت�شار ... لكن املهم، هو ... اخلطوة التالية.

يف العام 1987، بعد ثالثني فيلما �شاركت فيهم ليلى علوي ا�شتطاعت اأن تقف فوق اأر�ض فنية �شلبة وقررت اأن تختار الأعمال 

التي تر�شي طموحها خا�شة اأن جيال جديدًا من املخرجني املبدعني تبلور ون�شج يف ذات اأعوام تدريباتها يف الأفالم املتو�شعة 

ما  بقدر  لهم  �شت�شيف  وبال�شرورة  البداية  منذ  م�شريته  �شرتافق  الذي  اجليل  وذلك  بينها  وبديعًا  مكتماًل  توافقًا  و�شن�شهد 

، �شعيد مرزوق، حممد را�شي ، خريي ب�شارة ، حممد النجار ...  ي�شيفون لها، هنا، تربز اأ�شماء �شمري �شيف ، عاطف الطيب 

والأهم �شريف عرفة .. وموؤخرًا راأفت امليهي وجمدي اأحمد علي .

»احلرافي�ض«  فيلمي  قدمت  م�شطفى  الدين  ح�شام  فمع  ال�شابق  اجليل  مع  تتعاون  مل  علوي  ليلى  اأن  يعني  ل  هذا   

1988 ... وبرغم اأن العمل الأول يعتمد على اإحدي حكايات ملحمة جنيب حمفوظ ال�شهرية مبا  1986 و«غرام الأفاعي« 

تت�شمنه من مفارقات الأقدار حيث تتزوج ر�شوانه » ليلى علوي« من �شقيق ال�شاب الذي حتبه .. وهي ل ت�شت�شلم لن�شيبها 

اإندفاعها اجلنوين وراء رغباتها يتحطم كل �شئ .. حكاية ذات طابع تراجيدي،  اإغواء من ع�شقته، ويف  حتاول بال تردد 

و�شخ�شية عاتية تذكرنا �شينمائيًا بهدى �شلطان يف »امراأة يف الطريق« لعز الدين ذو الفقار 1958، وبرلنتي عبد احلميد يف 

»رنة اخللخال« ملحمود ذو الفقار 1955 .. ولكن ح�شام الدين م�شطفى املتعجل دائمًا �شرف جهده اإىل ممثلني اآخرين : حممود 

يا�شني ، الفتوة الذي ان�شلخ عن اأهل حارته واأ�شبح للطاغية اأقرب. ممدوح عبد العليم الزوج اخلطاأ لفتاة حتلم باآخر . �شفية 

العمري، الرثية املتغطر�شة، والدة ال�شابني الكارهة لعرو�ض تراها نذير �شوؤم .. طبيعة ليلى علوي ، وجتربتها ال�شينمائية 

اأحد  اأن  املحدودة واإهمال ح�شام الدين م�شطفى بدد الكثري من ثراء وتناق�شات وعذابات »ر�شوانة« ح�شب الرواية حتى 

لقم�شان  رائعًا  »ا�شتعرا�شًا  قدمت  اأنها  القول  اإىل  ذهب  النقاد 

النوم« – ع�شام ب�شيلة اأخبار اليوم 5 اإبريل 1986. 

»غرام الأفاعي« فيلم حمكم ال�شنع وجدت فيه ليلى   

م�شاحة وا�شعة ل يكاد يناف�شها فيه اأحد، هي البطلة املطلقة 

جتد   ... احلميد  عبد  – ه�شام  – اأمامها  اجلديد  الوجه  اأمام 

زميلها  حتب  ال�شيدلة  بكلية  الطالبة  »مهجة«،  �شخ�شية  ليلة 

طلب  فاإن  ثرية  اأ�شرة  من  ..ولأنها  وجدي  الناعم  الإنتهازي 

وجدي ليدها يقابل بالرف�ض ... تتزوج باآخر يكت�شف وجدي 

ميوت  الذي  لزوجها  هدى  ت�شعه   .. اأثرًا  يرتك  ل  قاتل  دواء 

له  .. ت�شع  يبتزها ويطمع يف ثروتها  الذي  تتزوج من وجدي 

 .. الربتقال  ع�شري  يف  ال�شم  لها  ي�شع  بينما  الطعام  يف  ال�شم 

اأداء ليلى علوي يت�شم بدرجة ما من التوفيق وتتمكن من  هنا 

التعبري عن عدة من�شاعر متباينة يف اآن .. قرب النهاية وهما 

على مائدة الطعام تتابعة وهو مي�شغ قطع اللحم امل�شموم، على 
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وجهها ثمة �شعور باهت خفي بالذنب مع درجة ما من القلق بالإ�شافة لإح�شا�ض الراحة الزاحف على مالحمها كلما وا�شل 

بلع طعامه .. الفيلم ينتهي نهاية م�شرحية داخل حجرة م�شت�شفى حيث يعرتف كل منهما لالآخر باأنه د�ض له ال�شم ... يتهاوى 

هو اأر�شًا بينما ي�شقط ج�شمها فوقه .

فيلم ثالث ، حققه ح�شام الدين م�شطفى قد ل ي�شتحق التنويه عنوانه مكتوب خطاأ » امل�شاغبات الثالثة« 1987   

تقوم ليلى ببطولته مع الهام �شاهني وغتدة ال�شمعه ويعتمد على مطاردات �شقيمة ، ممله مرتهله، منفذة بركاكة، واأظن اأنه 

من اأهم اأ�شباب ليلى علوي يف اإجناذها لقرار التدقيق يف اإختيار اأفالمها .

من خمرجي اجليل ال�شابق لليلى علوي والذي مل يحقق لها اإجنازًا معها ثمة نيازي م�شطفى واملتميز هرني بركات   

.. اأولهما �شاركها يف »امل�شاغبون يف اجلي�ض« 1984 حيث كتب اإ�شمها على الترتات بعد �شمري غامن ، �شعيد �شالح ، يون�ض �شلبي، 

مما يعني اأن الإهتمام ين�شب على ثالثة عابثني يتحولون اإىل اجلدية عقب التحاقهم بالتجنيد وليلى جمرد حبيبة رقيقة 

لطيفة خمل�شة .. ومع بركات يف نهايات م�شواره ال�شينمائي ظهرت يف دور باهت كاإبنة لفريد �شوقي، يف »املتمرد« 1988 تت�شم 

بالطيبة، حتنو على والدها .

بجملة واحدة : كل الطرق كانت متهد للقاء ليلى علوي مع جيل جديد من املخرجني �شتقدم معهم اإبداعًا يبقى   

ال�شينما امل�شرية على قيد احلياة .

ظهرت ليلى علوي يف الإفالم الأوىل لعدد من خمرجني اأ�شبحوا، من العالمات امل�شيئة يف ال�شينما امل�شرية، وكاأنها   

فاحتة خري .. اأ�شافت لأعمالهم بقدر ما اأ�شافوا لها .. حظيت باإحرتام وحمبة، فهي، من النوع امللتزم تتعامل مع عملها بجدية 

تبلغ حد ال�شرامة �شواء يف املواعيد اأو الإجتهاد املهني ل ميكن اأن نتاأخر عن املواعيد تتواجد يف املكان والزمان املحددين، 

وهبتها احلياة بنيانًا قويًا ميكنها من موا�شلة العمل ل�شاعات طويلة من دون ت�شكي اأو �شيق .. ومن الناحية الفنية ت�شتمع 

جيدًا ملبدعي الفيلم امل�شور، كاتب ال�شيناريو، وقبلهما وبعدهما املخرج .. ف�شاًل عن زمالئها من املمثلني وت�شتمع بتوا�شع اإىل 

ن�شائح ذوي اخلربة ول تزال تذكر باإمتنان يوم لفت نور ال�شريف نظرها اإىل اأهمية الإ�شاءة .. اأن يكون النور حول وجهها 

الجتماعية  النف�شية  اأبعادها  جت�شدها،  التي  ال�شخ�شية  تفهم  على  القائم  التمثيلي  الأداء  يف  موهبتها  هذا  اإىل  اأ�شف   ..

واجل�شمانية بالإ�شافة ملعرفة تفا�شيل ال�شخ�شيات الأخرى املحيطة بها .. لذا ، فاإنها مل تنزلق يف عداوات اأو خ�شومات مع 

اأحد ، ونالت عن جوارة درجة رفيعة من التقدير النقدي.

يف فيلمه الأول » �شوارع من نار« 1984 اأ�شند لها �شمري �شيف دورًا ثانويًا : �شقيقة مديحة كامل ، العاملة يف مهنة   

متدنية وت�شرف على اأختها اجلامعية التي تطالعنا بوجه نقي حمرتم وعيون تفي�ض باملحبة جتاه مديحة كامل .. ولحقًا 

بعد ن ي�شتدرجها القواد اإىل امللهى الليلي تتجلى يف نظرات ليلى علوى تلك اجلراأة امل�شبعة بالإ�شتخفاف .. موقفان متناق�شان 

تعرب عنها ليلى علوي على نحو موفق متامًا .الوا�شح اأن �شمري �شيف يف اإ�شتعانته املبكرة بليلى علوي اأدرك ما تنطوي عليه من 

قدرة فنية لذا اأ�شند لها بطولة »ع�شر الذئاب« 1986 اأمام نور ال�شريف .

قبل اأن توؤدي ليلى علوي دورها ال�شهري يف الفيلم الآ�شر »�شمع ه�ض« 1994 التقت خمرجه، يف اول اأعماله »الأقزام   

قادمون« 1987 الذي كتبه اأحد اأ�شحاب املواهب الكبرية ماهر عواد والذي كون ثنائيًا بديعًا مع املخرج �شريف عرفة �شاحب 

الأ�شلوب ال�شديد التميز املغامر فنيًا ب�شجاعة ويف الإجتاه ال�شحيح .

بعد »الأفزام قادمون« الذي ا�شتعان فيه بخم�شني قزمًا يطرح من خاللهم ق�شية اأر�شهم التي يحاول اأحد الأوغاد   

الإ�شتيالء عليها يقف اإىل جانبهم خمرج الإعالنات »يحيى الفخراين« وزوجته »ليلى علوي – بعد هذا الفيلم – حقق �شريف 

عرفة ثالثة اأفالم مهمة ، مثرية للتاأمل واجلدل ، تندرج يف خانة الأفالم الإ�شتعرا�شية هي برتتيب عر�شها »الدرجة الثالثة« 

1988 ، »�شمع ه�ض« 1991، »يا مهلبية يا« 1991.

ليلى علوي امل�شاركة يف ثالثة اأفالم من الأفالم الأربعة : »الأقزام« ، »�شمع ه�ض« »يا مهلبية يا » اأطلقت طاقتها   

الفنية ال�شابة املت�شمة بالن�شارة واحليوية وجعلت من م�شاهدة هذه الأفالم متعة ل يخفت اأثرها حتى بعد مرور ربع القرن 

على ولدتها .

يف حوار طويل مهم اأجراه حممود الكردو�شي ومعه ثالثة نقاد : �شفاء الليثي ، اأحمد غريب ، باكينام قطام�ض،   

ا�شتغرق ع�شر �شفحات من جملة »الفن ال�شابع« حتدث �شريف عرفه بالتف�شيل عن جتربته الرثية مبالب�شاتها يف تلك الأفالم 

.. قال :

»الدرجة  بـ  وا�شتكملناها   ، اأحالم كثرية وكبرية حاولنا حتقيقها وبداأنا رحلتنا ب«الأقزام قادمون«  لدينا  .. كانت  • نعم   

الثالثة« الذي حتول برغم مكانته يف قلبينا اإىل اأول �شدمة حقيقية وقد واجهنا نقدًا عنيفًا على مدار �شنة ون�شف وب�شكل 

متوا�شل وكان من املمكن نتيجة لهذا النقد اأن نختفي متامًا لكن لأنني كنت اأكرب – �شنًا – من ماهر عواد واأكرث منه خربة 

، ادركت اأن هناك نوعًا من »الغل« جتاهنا فقررت ال�شتمرار رغم اأنف اجلميع وانتجت »�شمع ه�ض« مع ماهر عواد وممدوح 

عبد العليم وكان يف ال�شيناريو ا�شتعرا�ض مهم جدًا يقع يف منت�شف الفيلم فتاأملت كلماته ووجدتها منا�شبة جدًا لنهايته، 

ومظلومني  مقهورين  اأثنني  �شد  كله  املجتمع  فيه  يقف  ا�شتعرا�ض  فهو  اأنذاك  منه  اأعاين  كنت  الذي  للو�شع  منا�شبًا  وكذلك 

ولكنهما يواجهان اجلميع باأغنية تقول »ح ت�شوفوا طريقنا مودي لفني .. على ما تهل �شنة 2000، حنكون فوق فوق فوق .. 

اأطول واحد فيكم ح بيجي حتت ركبنا كده ب�شربين« .. ومل يكن اإختياري حمل �شدفة فقد وجدته مالئمًا حلياتي ال�شخ�شية 

ولإمياين ب�شرورة اجلد والإ�شرار من اأجل الو�شول اإىل هدف نبيل يف النهاية فمهما وقف النا�ض �شدي اأعرف ماذا اأريد من 

امل�شتقبل وكيف اأ�شل اإليه، يف هذا احلوار ال�شائق ال�شامل الذي ن�شر يف العدد 37 – دي�شمرب 2000 يطرح الكردو�شي ومن معه 

�شوؤاًل عما اإذا كان »حم�ض وحالوه« يف »�شمع ه�ض« هما ماهر عواد و�شريف عرفة. ويف اإجابة املخرج النابة، نقراأ :

اأي�شًا مل ن�شت�شلم فقد عدت  •  فعاًل حم�ض وحالوة وقع عليهما نف�ض القدر من القهر والظلم لكنهما مل ي�شت�شلما له ، نحن 
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اإىل ماهر من جديد يف فيلم » يا مهلبية« ... وهناك خلط لدى البع�ض باأن »يا مهلبية« ياأتي بعد »�شمع ه�ض« مبا�شرة لكن 

احلقيقة اأن بينهما فيلم »اللعب مع الكبار« ... واأنا اأعتز اإعتزازًا كبريًا بفيلم »يا مهلبية«  رمبا اأكرث من اإعتزازي بـ »�شمع ه�ض« 

لأن فيه اأ�شياء كثرية كنت اأمتنى حتقيقها وحققتها بالفعل .

املقالت  ع�شرات  يتذكر  اأن  به  يليق  اأفالمة،  على  التعليقات  �شاحب  الذي  »الغل«  ب�شاأل  عرفة  �شريف  مغالة  عن  •  بعيدًا 
هذا  يف  خلل  عوامل  ودراية  بخربة  مل�شت  اأخرى  نقدية  مقالت  عن  ف�شاًل  رفيعًا  تقديرًا  وقدرتها  اأفالمه  اإمتدحت  التي 

العمل اأو ذاك .. بعيدًا عن الذم واملدح، تبقى تلك الأعمال كعالمات م�شيئة يف تاريخ ال�شينما امل�شرية خا�شة »�شمع ه�ض« 

بتلك الكيمياء والإن�شانية املده�شة بني ليلى علوي وممدوح عبد العليم اأو »حالوة« و »حم�ض« فالعالقة الأخاذة بينهما على 

ال�شا�شة تتجاوز يف عمقها عالقة زوجة بزوجها اأو �شريكني 

يف العمل اأو �شديقني .. اإنها اأعمق واأو�شع من ذلك كله .. اإنهما 

ج�شد واحد، روح واحدة، فحني يتلقى ممدوح عبد العليم 

لكمة تنتف�ض ليلى علوي كاأنها يف مواجهة ال�شربة ... ثمة 

توافق بينهما لي�ض فقط يف الأغاين والإ�شتعرا�شات ولكن 

يف احلركة واللم�شة والأنفا�ض والنظرات ... اإنها من اأجمل 

العالقات على �شا�شة ال�شينما امل�شرية .

علوي  ليلى  توؤدي  عرفة  �شريف  باإخراج  لحقًا،   

دور البطولة يف »اإ�شحك ال�شورة تطلع حلوه« 1998 حيث 

توؤدي دور �شاحبة ك�شك �شجائر على كورني�ض القاهرة ... 

هنا تبدو كما لو اأنها عا�شت طوال عمرها يف ال�شارع بجلباب 

دعت  اإذا  واأنيابها  خمالبها  ل�شتخدام  تام  باإ�شتعداد  حولها  يدور  ما  اإىل  دائم  باإنتباه  �شريعة  بحركة  مكياج  بدون  وا�شع 

ال�شرورة ... ليلى علوي هنا كما يف الكثري من اأفالمها ل ت�شت�شلم جلمالها ولكن تخ�شع هذا اجلمال اإىل متطلبات ال�شخ�شية 

التي جت�شدها .

ذلك التباعد اأو التوافق اإن �شئت الدقة يتمثل يف الكثري من اأفالمها .. ورمبا متكنت من مفاجاأة اجلمهور بتج�شيدها اجلميل 

املقنع ل�شخ�شية الفالحة ، خوخة ، يف »خرج ومل يعد« ملحمد خان 1984 الذي كتبه القدير ، املرهف ، الذي مل ياأخذ حظه من 

التقدير عا�شم توفيق .. يف امل�شهد الأول لها تطالعنا مبنديل راأ�ض اأخ�شر يغطي جزءًا من �شعرها الناعم املجدول يف �شفرية 

واحدة ، ترتدي جلبابًا اأحمر ت�شري بني احلقول مم�شكة بطرف حبل مربوط اإىل عنق جامو�شة ... عفوية احلركة حيث 

تظغطه بطة اأو تق�شر الب�شل ، هادئة ، م�شت�شلمة الأوامر والدتها الطيبة تدرك ما يريده والدها عا�شق الأر�ض ب�شاأن زواجها 

بالفعل  وهي  الفخراين  يحيى  البندر  من  القادم  الأفندي  من 

ما  بدرجة  اكت�شت  وقد  مالحمها  فتبدوا  له  يتفتح  قلبها  يبداأ 

من راحة ي�شيع فيها الأمل .. اإنه اأداء روحي اإن �شح التعبري ... 

الأمر الذي فيما يبدو .. فاجاأ بع�ض النقاد فكتب �شياء الدين 

بيرب�ض يف جملة الكواكب 1984/9/26 اأنها »ممثلة تخرج عن 

اأدوار عرائ�ض املولد فاإذا بها يف منتهى الطبيعية وخفة الدم« 

.. ويف كتابة عن »حممد خان : ذاكرة تتحدى الن�شيان« قال 

اأدوارها  اأكرث  من  واحد  يف  علوي  »ليلى  يو�شف  اأحمد  الناقد 

املبكرة طرافة واإختالفًا عن �شورتها التقليدية« .

جدير بالذكر اأن ليلى علوي ، قدمت ، مبهارة ، اأي�شًا   

اخلالق  عبد  لعلي  ميت«  »اإعدام  يف  مغايرًا  دورًا  و�شفافية،   ،

1985، حيث توؤدي �شخ�شية فاطمة الفتاة البدوية املختلفة كثريًا عن »خوخة« الفالحة .. فاطمة باأداء ليلى علوي ت�شع 

، برغم ما تالقيه من معلومات  ، �شلبة  ال�شكيمة  اأ�شود. قوية  راأ�شها. �شعرها الأ�شود جمدول جديلتني. جلبابها  �شاًل على 

مدمره .. هكذا، فالحه مرة وبدوية مرة اأخرى يف م�شوراها الذي يتجاوز ال�شبعني فيلمًا قدمت ليلى علوي ب�شدق ع�شرات 

الوجوه للبنت امل�شرية اأو املراأة امل�شرية اإن �شئت يف بيئاتها املختلفة وعالقاتها الجتماعية املتباينة ... الطالبة اجلامعية 

اأ�شرة رقيقة احلال يف  اأ�شرة مرفهة ... والطالبة اجلامعية الفا�شلة، يف ظل  الناجحة يف »غرام الأفاعي« حيث تعي�ض يف 

»امل�شاغبات الثالثة« راق�شة املوالد يف »�شمع ه�ض« بائعة املياه الغازية يف »اإ�شحك ال�شورة تطلع حلوه« فتواية اأو بلطجية 

ال�شوارع يف »الهجامة«، الفتاه املغت�شبة يف »املغت�شبون« الل�شة الفا�شلة مع اأختيها يف »حلق حو�ض«، الأخت احلانية على اأختني 

غري �شقيقتني يف »حب البنات« ، الفالحة يف »خرج ومل يعد« ، البدوية يف »اإعدام ميت« واملوظفة يف ع�شرات الأفالم .

تتعاي�ض ليلى علوي يف ادوارها، تن�شى اأو تتخلى متعمدة عن جمال وجهها لتربز ما وراء املالمح املت�شقة، من دون مغالة اأو 

... يف مقاله  لل�شخ�شية وللموقف  العميق  والتفهم  الداخلي  ال�شدق  املعتمدة على  للعفوية  الأميل  املدر�شة  اإفتعال فهي من 

النقدي عن »يا دنيا يا غرامي« يقول �شمري فريد باأ�شلوبه الواثق عن جدارة »هناك م�شهد  واحد لو مل متثل ليلى علوي غريه 

اأح�شن من كل  اأنها  بالإ�شارة  لها  النطق واحلركة عندما يقول  بينها وبني والدها فاقد  الذي يدور  امل�شهد  لفازت عنه، وهو 

الرجال فرتد : »ب�ض اأنا م�ض راجل يا بابا« .

واأحلق اأن هذه املالحظة تن�شحب على معظم اأفالم ليلى علوي حتى املتوا�شعة منها فغالبًا ثمة حلظة اإ�شراق هنا   

ال�شيما« لأ�شامة فوزي  اإىل الإكتمال فمثاًل يف »بحب  اأقرب  العمل كله  اإقناعًا حيث يكون  اأعمق  اأو هناك ... تت�شع وتغدو 
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2004 تتجاوب ليلى مع كل ما حولها من اأ�شياء ونا�ض وزمان ومع نف�شها اأي�شًا اإنها تفك م�شابك حبل الغ�شيل كي تاأخذ ما هو 

من�شور من دون اأن تنظر للفوطة التي ت�شحبها، تف�شيلة يف الأداء تعني اأنها معتادة متامًا على هذا العمل ... طريقة احلنو 

امل�شاعفة التي تعامل بها طفليها تعرب عن العالقة املعهودة بني اأمهات الطبقة املتو�شطة ال�شرباوية مع اأولدهن من ناحية 

الباردة اجلافة مع زوجها املتطهر بتطرف، حممود حميدة الذي تتحدث معه ول تنظر له  ويف ذات الوقت ت�شي بعالقتها 

اإنها املدر�شة اجلادة املكافحة، موديل ال�شتينيات .. طريقتها وهي ت�شغل ماكينة احلياكة تدل على الفة طويلة بالعمل   ..

عليها .. وها هو »النقار« يندلع مع زوجها لأ�شباب اأعمق غورًا مما قد يبدو على ال�شطح ... وعلى طول الفيلم ، ت�شري العالقة 

املتوترة بدوافعها الدفينه ، معه ، على نحو �شديد الو�شوح بف�شل ذلك التفاهم الفني يف الأداء بينها وبني حممود حميده 

الذي ترتفع به بقدر ما يرتفع بها .

التنورة ذات  ، متابعة ليلى علوي لرق�شة  ، يف البدايات  اأفالم �شعد هنداوي، نتابع  اأول  ال�شبعة«  ال�شما  »األوان  يف   

الطابع ال�شويف ، التي يوؤديها مبهارة فاروق الفي�شاوي ، وتتعمد املونتريه رباب عبد اللطيف اأن ياأتي التقطيع بني ج�شم فاروق 

الفي�شاوي الذي يلف حول نف�شه على عك�ض دوران عقارب ال�شاعة كاأنه يريد التخل�ض من الزمن ويتحرر من جاذبية الأر�ض 

ليتوا�شل مع املطلق ينعك�ض هذا املعنى على وجه ليلى علوي املنت�شي واملندمج مع �شوفية الإيقاعات والأنغام فتبدوا اإبت�شامتها 

العذبة املطمئنه ونظرتها احلاملة كما لو اأنها تطري اإىل اآفاق بعيدة ترى فيها ب�شكينة روحية األوان قو�ض قزح .

هكذا ... ليلى علوى ، اجلادة ، الوهوبة ، املجتهدة .. تعطي لالأ�شياء معانيها وكما قدمت الكثري بال�شرورة �شتعطي ما هو اأكرث .

ليلى علوى
تدلى بشهادات
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وجدت نف�سي يف »مانويلال« .. الغجرية التي كنت اأبحث عنها

عرفت يو�شف �شاهني قبل اأو اأراه واأحببت اأفالمه قبل اأن اأعرف اأ�شمه .. يف طفولتي حني كنت اأتابع اأفالم الأبي�ض   

اأو ذاك لكن معظم  الفيلم  التي تعجبني يف هذا  امل�شاهد واملواقف  اأحفظ بع�ض  ا�شم املخرج يعنيني فقط  والأ�شود مل يكن 

اأجزاء »اأنت حبيبي« ظلت عالقة بذهني ذلك اأن روح املرح وتدفق الكوميديا وخفة ظل فريد الأطر�ض مع �شادية ون�شاط 

الكامريا وذكاء احلوار امور اأدت اإىل بقاء الفيلم حيًا يف ذاكرتي فيما بعد عندما اأ�شبحت اأحفظ اأ�شماء املخرجني عرفت اأن 

يو�شف �شاهني هو خمرج »اأنت حبيبي« و«اأبن النيل« و«�شراع يف الوادي« .

يف اأحد اأيام العام 1979 واأنا يف ال�شف الثالث الإعدادي ذهبت )متحم�شه( حل�شور عر�ض »اإ�شكندرية ليه« دافع   

احلما�ض متثل يف كون الفيلم من اإخراج يو�شف �شاهني وهي املرة الأوىل التي اأ�شاهد عماًل له على ال�شا�شة الكبرية ف�شاًل عن 

اأن الفيلم ي�شم عددًا من زمالئي اأيام كنا نقدم برامج الأطفال يف التليفزيون حم�شن حمي الدين وعبد اهلل حممود رمبا مل 

اأ�شتوعب الفيلم متامًا ولكني اأح�ش�شته بكيت و�شحكت ا�شتقبلته بقلبي اأحببته واأنبهرت به واأدركت اأنه ينطوي على اأ�شياء 

التمثيلي ل يتجه نحو  التقليدي والأداء  باملعنى  امل�شرية فهو ل يت�شمن حدوتة  ال�شينما  واملاألوف يف  ال�شائد  خمتلفة عن 

املبالغة وبرغم تعدد وتنوع ال�شخ�شيات فاإنها وا�شحة الأبعاد على ال�شا�شة وبقدر اإعجابي به كان اإزعاج خطيبي منه مما 

جعل املناق�شة بيننا تتحول اإىل م�شاجرة .

مع عدة زميالت يل يف املدر�شة دخلت »اإ�شكندرية ليه« مرة ثانية تاأكدت من جماله وقوة تاأثريه وجاء وقعه اإيجابيًا   

على زميالتي الأمر الذي اأ�شعدين كثريًا .

انتهيت من  1986 كنت قد  فيلم يف عام  بعد  فيلمًا  له  �شاهني كم�شاهدة يزداد حما�شها  بيو�شف  ا�شتمرت عالقتي   

على  هائلة  قدرته  خمتلف  خمرج  اإزاء  اأين  بعمق  اقتنعت  ال�شاد�ض«  »اليوم  �شاهدت  وعندما  فيلمًا  ع�شرين  من  اأكرث  متثيل 

تكثيف املوقف واللحظة ي�شتطيع حتويل حجرة »داليدا« ال�شغرية ال�شيقة اإىل عامل كامل فثمة حركة دوؤوبة للكامريا من 

ناحية وحركة ل تقل ن�شاطًا للممثلني من ناحية ثانية وانبهرت بحالة الإنطالق برغم ال�شيق والأمل واملر�ض الذي يجثم 

الراأ�ض من  الطرحة ومنديل  نوبة فوران عاطفي  الدين يف  ا�شتعرا�ض حم�شن حمي  واأبهرين  ال�شاد�ض«  »اليوم  على جمتمع 

»داليدا« من املده�ض يف عامل الكولريا تقدمي تلك اجلماليات ال�شديدة اخل�شو�شية لكن ما اأملني هو بع�ض املقالت النقدية 

التي هاجمت »اليوم ال�شاد�ض« بطريقة وح�شية و�شر�شة .

اللقاء
يف زاوية من قلبي متنيت اأمنيات م�شتحيلة ل زلت اأمتناها!.. اأن اأكون �شمن بطالت عز الدين ذو الفقار الرومان�شيات   

الالتي ي�شنيهن احلب اأو من مناذج �شالح اأبو �شيف الواقعيات ممن ينتزعن حقهن يف احلياة انتزاعًا اأو واحدة من �شخ�شيات 

كمال ال�شيخ املتوترات يحيط بهن اخلطر من كل جانب اأو اأ�شارك فتيات فطني عبد الوهاب املبهجات وبالطبع مل ي�شمح الزمن 

بالعمل مع هوؤلء الكبار .. الأمنية الوحيدة التي حتققت يف هذا اجلانب هي العمل مع يو�شف �شاهني .

اأثناء مهرجان كان 1996 كنت اأ�شري مع �شميحة اأيوب و�شعد الدين وهبة عقب خروجنا من ق�شر ال�شينما ال�شخم   

عند نا�شية �شارع التقينا يو�شف �شاهني القادم من اجتاهنا ومعه فيما اأذكر ماريان خوري وخالد يو�شف ت�شافحنا جميعًا لكنه 

قبلني بقوة علقنا جميعًا مبرح على قبلته قبل اأن نفرتق قال يل اأنه را�ض عني وطلب مني اأن اأخفف من وزين .. بعد عودتي 

املمتزج  املمتع  القلق  ذلك  اأنتابني   .. الأ�شتاذ  مع  موعدًا  يل  حتدد  �شاهني  يو�شف  مكتب  من  تلفونية  مكاملة  جاءت  للقاهرة 

اأحتاج للعمل مع يو�شف �شاهني. ذهبت يف املوعد ا�شتقبلني الأ�شتاذ بدفئة  اأمثلها ولكن  اأحتاج لأدوار كي  اأكن  بالأماين، مل 

املطمئن و�شلمني �شيناريو »امل�شري« وقال يل بو�شوح و�شراحة اأن دور »مانويلال« كان من املفرت�ض اأن توؤدية �شديقتي ي�شرا 

لكنها م�شغولة بامل�شرح ولأنه ي�شر على تفرغ اجلميع لفيلمه ي�شند الدور يل، وهو دور يالئمني متامًا.

عدت اإىل البيت قراأت ال�شيناريو فورًا مل�ض عقلي وقلبي اأفكار الفيلم اأو م�شمونة اأو ر�شالته على درجة عالية من   
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نفاذ الب�شرية يقدم روؤية يحتاجها الواقع م�شبع بروح اإن�شانية وتنويرية يف اآن يتحدث عن احلا�شر واإن كان يتعر�ض لإحدى 

جتارب املا�شي اأما عن دوري فاإ�شتطيع القول حقيقة اأين كنت اأبحث عنه ومل يكن عندي اأمل اأن اأعرث عليه ذلك .

اأن �شخ�شية »الغجرية« لي�شت متوفرة يف الواقع امل�شري وبالتايل ل وجود لها يف ال�شينما .. الغجر عندنا اأقرب للبدو ول 

عالقة لهم بعجر اأ�شبانيا اأو البلقان اأو اأمريكا الالتينية بالن�شبة يل كانت زميالتي يف املدر�شة تطلقن على لقب »جيب�شي« اأي 

الغجرية رمبا للون عيني اأو ب�شبب طريقتي يف املواجهة وقد يكون لقوة بنياين اأيًا كان ال�شبب فاإن حلم »الغجرية« املطمور 

يف داخلي غدًا ملمو�شًا جم�شدًا اأمامي على الورق .

قبل البدء يف العمل انتابني القلق كنت اأظن اأن يو�شف �شاهني ع�شبي املزاج من املمكن اأن يبدي توجيهاته باإنفعال   

واإذا كان كل دور يقوم به املمثل مبثابة اإختيار فاإن العمل مع يو�شف �شاهني هو الإمتحان ال�شعب .

العمل 
حني تعمل مع يو�شف �شاهني كاأنك تعمل مع موؤ�ش�شة كاملة : الدقة ، النظام ، الرتتيب ، الإن�شباط كل �شئ حم�شوب   

لي�شت هناك �شدفة اللهم اإل الأحداث القدرية اخلارجة عن �شيطرة الإن�شان والأهم : احرتام الوقت الأمر الذي ل يتحقق 

اإل با�شتكمال التجهيزات كافة مبا يف ذك حتديد توقيت ت�شوير هذا امل�شهد اأو ذاك اأثناء الفجر اأو و�شط النهار اأو حلظات 

الغروب مع مراعاة توفر اأ�شغر اأدوات الإك�ش�شوار واأماكن املمثلني قبل وبعد الت�شوير اإنه يحيط ممثليه بكل اأ�شباب الراحة 

كي يتفرغ كل منهم ملعاي�شة اللحظة التي يوؤديها .

بعد قراءتي لل�شيناريو طلبني يو�شف �شاهني توقعت مناق�شته يل يف ال�شخ�شية التي �شاأقوم بها فوجئت باأنه نحي   

ال�شيناريو وبداأ ي�شاألني عن نف�شي من اأنا من هم اع�شاء اأ�شرتي اأ�شدقائي ما اأحبه كيف اأرى ذاتي وكيف اأرى الآخرين ... 

كانت جل�شة ممتعة جعلتني اأحب جوانب يف نف�شي واأ�شر ان تظل باقية ومنها ال�شراحة وال�شدق واملواجهة مهما كان الثمن 

فادحًا وقال يل بحكمة ال�شدق مهم جدًا لالإن�شان وبالذات املمثل فالكذب يظهر بو�شوح يف عيني الكذاب وال�شدق يتجلى يف 

عيون ال�شادقني.

»�شمع  يف  الرق�ض  بتجربة  ومررت  ال�شتعرا�شات  اأحب  فاأنا  ال�شعادة  اأنتابتني  بالرق�ض  �شاأقوم  اأين  علمت  عندما   

ه�ض« و«يا مهلبيا يا« مع املوهوب �شريف عرفة لكن ا�شتعرا�شات يو�شف �شاهني ذات رونق �شديد التميز وتتطلب ا�شتعدادات 

بدنية خا�شة لذا قام وليد عوين بتدريبي مبا يتوافق مع �شخ�شية »مانويلال« .

ميكنني القول اأن ثمة ما ميكن ت�شميته »اجلو ال�شاهيني« واأق�شد به ذلك املناخ الذي ي�شيعه يو�شف يف مكان الت�شوير   

فكل واحد من م�شاعديه يعرف عمله متامًا ومبهارة وعفوية ي�شتطيع يو�شف �شاهني اأن يقيم عالقة اإن�شانية حميمة مع جميع 

العاملني معه �شواء كبار النجوم اأو اأ�شغر م�شاعد لعامل اإك�ش�شوار اإنه يبدو �شديقا خا�شًا لكل من يتحدث معه .. هذا اجلو 

يجعل من العمل متعة ويجلب الطماأنينة لقلوب اجلميع .

بالن�شبة يل بحكم التجربة اأتوقع عادة كيف �شيحقق املخرج هذا امل�شهد اأو ذاك لكن الأمر يختلف متامًا مع يو�شف   

�شاهني فهو غري تقليدي ل يكرر نف�شه لذا يفاجئني غالبًا بتنفيذ امل�شهد على نحو مغاير لت�شوراتي �شواء يف و�شع الكامريات 

وحتديد الزوايا او احلركة داخل الكادر اأو القطع عند حلظة معينة ولعل ما جعل الإن�شجام الفني بيننا يزداد عمقًا اأنه 

يهتم بنظرات املمثل وعينيه وهو الأمر الذي اأع�شقه كممثلة.

موقف 
يف »امل�شري« عدة مواقف جوهرية حمورية �شديدة الأهمية اأح�شب اأن قمتها بالن�شبة يل ذلك امل�شهد الذي يغتال   

فيه حممد منري حبيب »مانويلال« ورد فعلها وهي بجانبه اإزاء ج�شده الدامي ... عادة رد الفعل اأمام املوت يف الأفالم امل�شرية 

يتمثل يف ال�شراخ اأو الإجها�ض بالبكاء كنا يو�شف �شاهني واأنا نريد �شيئًا خمتلفًا تعبريًا يبتعد عن ال�شائد واملاألوف .

حادث موؤمل وقع يف الليلة ال�شابقة على ت�شوير هذا امل�شهد كنا يف بلدة �شورية تبعد �شاعتني بال�شيارة من دم�شق   

اهلل  رحمة  اإىل  توفى  والدي  اأن  اأخطرين  يو�شف  خالد  لحقًا  واملخرج  الإخراج  م�شاعد  حجرتي  باب  طرق  الفجر  وعند 

باغتني اخلرب انتابني �شمت تام حزنت حزنًا مرًا دفينًا كنت اأقرب للذهول .

خالل �شاعات قليل وبلم�شه اإن�شانية رقيقة قرر يو�شف �شاهني تاأجيل الت�شوير وحجز يل مقعدًا باأول طائرة ذاهبة   

اإىل القاهرة وفعاًل جئت اإىل م�شر ح�شرت اجلنازة ويف اليوم التايل عدت اإىل �شوريا .

ال�شرب  اأو  العويل  اأجل والدي وتعمدت عدم  باأحزان �شامته من  العا�شف مل�شرع احلبيب كنت ممتلئة  املوقف  يف   

على ال�شدر اأو البكاء ب�شوت م�شموع، مل اأتنف�ض ومل احترك فقط عربت بنظرتي من مزيج مركب من اإنفعالت مت�شاربة ما 

بني عدم الت�شديق، الذهول، ال�شدمة الع�شق اجلامح، الإدراك املوؤمل اأن العالقة الأجمل انتهت �شاعدين الو�شع الذي اختاره 

يل يو�شف �شاهني على الإح�شا�ض بهذه الإنفعالت كان الوقت لياًل العتمة ت�شارع ال�شياء واأنا راكعة على ركبتي فوق بالط 

الغ�شب  بدافع  حتركت  حني  اإل  ت�شمع  ل  والتي  ور�شغي  عنقي  حول  امللفوفة  ال�شخاليل  �شوت  اإل  �شوت  ل  البازلتي  احلارة 

واأم�شكت باحلربة لأقذفها نحو هاين �شالمة الذي ظننت للحظة اأنه �شبب مقتل احلبيب .

يتعمد يو�شف �شاهني الإقرتاب مني ليهم�ض يف اأذين بود، مبالحظاته حول هذه التف�شيلة اأو تلك فتبدو املالحظات   

حميمية رقيقة وطوال عملي يف »امل�شري« اأنتابني نوع من الإ�شراق ل�شببني اأولهما يتعلق ب�شخ�ض يو�شف �شاهني باجواء املحبة 

واحلنان والرحمة التي ي�شيعها وثانيهما يتمثل يف الفيلم ذاته مبا يت�شمنه من دعوة حارة �شادقة للت�شامح والغفران .. اأقول 

يف نهاية �شهادتي خمل�شة جتربتي مع يو�شف �شاهني الوحيدة، اأ�شافت يل الكثري وكنت اأمتنى من اأعماق قلبي اأن تتكرر .
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وبرقيتان  .. • �سهادة 
املدينة : �ساعرية وعمق وحتية للممثل 

والتي  بل  و«�شبيان وبنات«  »مر�شيد�ض«  بداأها يف  التي  ن�شر اهلل رحلته  ي�شري  يتابع  »املدينة«  فيلمه اجلديد  يف   

بداأها قبل ذلك يف »�شرقات �شيفية« رحلة البحث يف املناطق املظلة مناطق القلق يف جيل .. بل اأجيال ال�شباب.

ال�شبابية  واأحالمهم   – الكبرية   – ال�شغرية  وهمومهم  الوجودية  وت�شاوؤلتهم  ال�شباب  جيل  م�شاكل  يطرح  فيلم  اإنه  نعم 

اإنقاذ اأحالمه من ح�شار الأ�شئلة  ال�شباب وهو يحاول  اإنه يبني حجم ال�شغوط التي يتعر�ض لها  والب�شيطة يف وقت واحد 

املتعلقة باحلياة بفهمها والقدرة على التكيف معها اأ�شئلة ل جتد اأجوبتها ول من يرد عليها فيبدو البحث عنها وكاأنه هروب 

منها اإىل اأن نكت�شف يف النهاية اأن اجلواب احلقيقى يجب اأن ن�شل اإليه باأنف�شنا فقدرتنا على معرفة ما نريده خطوة اأ�شا�شية 

للتمكن من حتقيقة .

يف بداية الفيلم يروي لنا علي – بطل الفيلم – ق�شته مي�شكنا بخيوطها املت�شابكة يف ن�شيج ملئ بالتفا�شيل ال�شغرية   

والكثرية تفا�شيل جتعل من عامل الفيلم مراآة نرى فيها اأنف�شنا وتفا�شيل ت�شبه تفا�شيل حياتنا ونرى فيها اأ�شخا�شًا نعرفهم اأو 

نعتقد اأننا عرفناهم ذات يوم على م�شكون بحلم ملح اأن ي�شبح ممثاًل.

فالتمثيل هوايته الأوىل والوحيدة ولتحقيق حلمه يذهب للقاء خمرج كبري يبحث عن وجوه جديدة حيث يجري   

حوار تلقائي وب�شيطة اإىل درجة ل يبدو اأنه حوار مكتوب واإمنا حوار �شمعته اأو قلته لنف�شك اأو دار حولك وينتهي هذا امل�شهد 

ب�شوؤال هام من املخرج لل�شاب الذي يريد اأن ي�شبح ممثاًل : عايز متثل ليه ؟؟ يليه م�شهد رقيق ملخرجنا الكبري يو�شف �شاهني 

وفيه ملحة تبني مدى تاأثري الفنانني باأفالمه .

ن�شاهد على يعمل يف امل�شرح ويقوم بدور هام�شي ونتعرف يف هذا املكان على عم �شلبي الذي ي�شبح بالن�شبة له الأب   

الروحي ورمزًا لالإن�شان اجلميل واملمثل اجليد الذي مل ينل حظه طول حياته مع اأنه ممثل عبقري ويع�شق فنه ول ي�شتطيع 

العي�ض من دونه لكن ل اأحد ي�شعر به وبوجوده .

وبحكمة ممزوجة باملرارة يروي عم �شلبي لـ »تلميذه« ال�شاب فكرته عن اأ�شول امل�شرح من دون اأن يكون مدفوعًا   

بالبحث عن ال�شهرة اأو املال .

م�شهد رائع كمكان و�شورة وفكرة واإح�شا�ض م�شهد جديد على العني ل�شلة رو�ض الفرج يف النيل اأو حتت الكوبري   

الفرج كل  .. وجميعهم يغنون لرو�ض  البرية متخل�شني من همومهم وكل واحد يعرب بكلماته عما يدور يف داخله  ي�شربون 

ح�شب �شخ�شيته .

ال�شوق ويقرر نقله من مكانه فاأبوه يرف�ض ب�شدة التخلي عن  اأوىل تناق�شات على مع حميطه حني يقفل  تتفجر   

مكانه املعتاد يف ال�شوق فيتم�شك به حماوًل ال�شمود حتى القنابل امل�شيلة للدموع التي ا�شتعملتها ال�شرطة اأخذت بالن�شبة له 

معنى غريب وجديد له دلئل كبرية منها اأنه ما في�ض فايدة وعلى العك�ض من اأبيه يريد على اأن مي�شي واأن ي�شيب كل حاجة 

هنا رمبا لأنه خائف اأن ي�شبح �شبه اأبيه اأو اأمه اأو نادية .

فعلى الرغم من حبه لأهله اأو اأ�شحابه اإل اأنه وهو يعي�ض و�شطهم ي�شعر باأنه وحيد وباأنه يريد اأن ي�شافر بعيدًا   

عن هذا العامل .. عن هذه املدينة اأن ي�شافر اإىل فرن�شا حتديدًا لكي ي�شبح بعد عامني من �شفره اإىل فرن�شا نرى على ميار�ض 

»املالكمة« يف مباريات مزيفة مهنة اأخرى غري التي كان يحلم بها مهنة بعيدة عن التمثيل ول عالقة لها به.

هناك يعي�ض حياته اليومية يف حدود �شيقة ومغلقه مع مهاجرين اأخرين عربًا وغري عرب جاوؤوا مثله هروبًا اإىل حياة اأف�شل 

وم�شتقبل اأف�شل يف مدينة اأف�شل لكنه يكت�شف مثل غريه اأن هنا مثل هناك فقط الفرق اأنك يف فرن�شا تقدر اأن تتكلم وتعرت�ض 

... وتعرب .

بعد جمعه ملبلغ مائة األف فرنك فرن�شي اأر�شلهم لوالده يقرر العودة اإىل بالده ليعمل هناك ممثاًل كما كان يريد لكن   

�شديقه العراقي يرجوه اأن ينتظر وينتظر فعاًل لكنه يتعر�ض اإىل اأعتداء مبيت حيث ت�شدمه �شيارة وبينما يهرب �شديقة 

العراقي ياأخذه �شديقة الفل�شطيني اإىل امل�شت�شفى وهو على و�شك املوت لكنه يعي�ض مبعجزة وبف�شل عناية خال�شة لطبيبة 

ا�شتعادتها بعد  التي يحاول  الذاكرة  �شابة جتاوزت يف تعاطفها من حدود عملها الطبي يعي�ض من هذا احلادث لكنه يفقد 

عودته اإىل بلده واأهله يف رو�ض الفرج .

التي  نادية  اأ�شدقائه وقريبته  الذاكرة مب�شاعدة  ا�شرتداد  ت�شاعده على  اأن  رقيقة جدًا  م�شاهد  اأمه يف  وحتاول   

يكت�شف اأنه يحبها كما مل يتوقف عن حب رو�ض الفرج .. واإذ يعود اإىل وعيه يدرك اأنه يريد اأن ميثل ونراه يف م�شهد متثيل 

مع اجلميلة ي�شرا  التي ختم فيها الفيلم وكانت م�شك اخلتام .

بكل  بح�ض  ميثل  »ملا   .. ؟  ليه  متثل  عايز   : الكبري  املخرج  به  فاجاأه  الذي  ال�شوؤال  على  الإجابة  اخريًا  وجد  لقد   

حاجة« يبقى �شايف كل حاجة يبقى �شايف كل تف�شيلة يبقى حا�شر الدنيا كلها يعني اأبقى عاي�ض .. هو ده املمثل. الفيلم 

غني بامل�شاعر والأحا�شي�ض العميثة وال�شادقة .. اإنه يت�شلل ب�شفافية اإىل وجدان امل�شاهد مع كم هائل من ال�شدق والرقة 

واملعاين الإن�شانية اجلميلة واحلب والأمل والغرية والإحباط. 

اإن البحث عن النف�ض وعن احلقيقة ي�شل اإليك ببطء را�شخ وقوي ب�شكل يجعلك ت�شعر اأن اأبطال الفيلم قريبون   

منه جدًا اأو من نف�شك لتقول »كلنا يف الهوى �شوا« .

فيها  اجلميلة  املناطق  لك�شف  الب�شرية  النف�ض  داخل  الغو�ض  يحاول  وعميق  �شاعري  جدًا  متمكن  خمرج  ي�شرى   

واإ�شاءتها لنا كم�شاهدين وهذا هو �شر جمال الفيلم : العمق احلقيقي الذي يحتاج اإىل خربة وحب وتركيز ولذلك مل تطغى 

الظروف ال�شعبة وعنف املعاناة على اإرادة احلياة واحلب والتحقيق وال�شعادة .
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كمخرج له روؤيته ال�شينمائية اخلا�شة اجلميلة واجلديدة من كادرات وحركة كامريا واأي�شًا حركة املمثل الطبيعية ال�شل�شة، 

فاحلميمية التي ت�شطري على اأجواء الفيلم ل تخفي خ�شو�شية فنية معمة ورمبا الأهم وهي ال�شعور باأنك اأمام �شينما ع�شرية 

ومتما�شكة .

اأداء املمثلني كان طبيعيًا و�شادقًا من دون اأ�شتثناء .. عبلة كامل كعادتها رائعة ت�شدقها وتاأخد قلبك عندما تغني   

�شليم بتمكن وجميع  فوؤاد  اأحمد  يوؤديه  اأن  ا�شتطاع  اأبنه  البعيد جدًا عن تفكري  العائد والأب بكب ق�شوته وتفكريه  واأبنها 

الذي  والديكور  اأدائهم  يف  متفوقني  كلهم  كانوا  واإينا�ض  كرمي  ور�شدي  عزمي  واأحمد  �شعد  وعمرو  جناتي  حممد   : ال�شباب 

اأجنزه �شالح عمر كان موفقًا جدًا وكامريا �شمري بهزان اأ�شفت على امل�شاهد جماليات ب�شرية موؤثرة اإما املجهود الذي قام به 

با�شم �شمرا يف دور علي من معاي�شة �شادقة جعلته يعرب عن �شخ�شية حقيقية بكل ب�شاطة ووعي و�شدق وطبعًا كل ذلك حتت 

�شيطرة خمرج واع متميز جدًا اهتم بكل تفا�شيل ليكون فيلمه يف اأح�شن �شورة .

لقد عر�ض »املدينة« يف باري�ض ونال تقدير النقاد واجلمهور وكلي اأمل ان ينال حني عر�شه يف م�شر هذا التقدير   

واأكرث لأنه واحد منا .

• برقيتان:
ال�سديق العزيز واملخرج املتميز �سريف عرفه 

ا�شتمتعت جدًا بفيلمك اجلديد »الناظر« اأعجبتني بداية الفيلم اجلديدة و�شحكت كثريًا .. كثريًا وهياأتني مل�شاهدة   

فيلم كوميدي له هدف مهم وهو التعليم يف م�شر حتى ولو الفكرة ب�شيطة لكنها ممتعة وكل �شخ�شية مر�شومة يف الفيلم كان 

لها �شكل وتعبري خمتلف ... كون الفيلم ماأخوذ عن عمل اأخر فهذا ل يعيب لأن ر�شم ال�شخ�شيات واختيارك للممثلني كان 

رائعًا فاأعجبني جدًا امل�شطول على طول حممد �شعد واأحمد حلمي اللي ما حد�ض فاكره على طول وقدمت لنا فكره ب�شيطة 

مليئة ب�شخ�شيات غري منطية مر�شومة ب�شكل حلو وكانت م�شحكة بدون اإ�شفاف اأو جمهود زائد فعاًل �شحكت اأنا ومن حويل 

منذ بداية الفراعنة وال�شنني الكثرية قوى والكثرية م�ض قوي حتى يف م�شهد الأم ملا خطفت ح�شن ح�شني كان م�شهدًا فظيعًا 

وخيال قوي والنهاية وم�شهد الولدة والدكتور اللي يبارك اأن املدام حامل والطفل اجلميل اأجمل ما فيلم اأنك حتب املمثل 

فعاًل واأنك تقدمه يف اأح�شن �شورة واأنك ل�شت خمرجًا متمكنًا يف التكنيك فقط بل خمرج له ذوق ودمه خفيف يف احلقيقة 

وهذا �شئ مهم جدًا وينعك�ض على اأعمالك .. اإنك متلك موهبة تخيل املوقف من ناحيتك كمخرج طبعًا ولكن اأي�شًا من ناحية 

رد فعل اجلمهور وهذا اأمر لي�ض �شهاًل بالتاأكيد اإنه موهبة .

اأهنئك واأمتنى اأن ل تبتعد كثريًا عن الفيلم ال�شتعرا�شي الذي تتميز به اأي�شًا واأعتقد اأن ميزانية الفيلم امل�شري   

ت�شمح حاليًا بكل ما تطلبه.

الدين  ويل  عالء  خفيف  دم  اأبو  الزميل  • اإىل 
مربوك يا عالء .. كنت رائع م�ض فقط ككوميديان قدمت ثالث �شخ�شيات خمتلفة الأب والأم والإبن وجعلتني فعاًل كم�شاهدة 

اأنه م�ض ب�شرعة وهذا جناح منك كممثل ويف دور الإبن كنت لذيذ جدًا وتعبرياتك ب�شيطة واأنت عايز  اأكره الأب وكوي�ض 

تتعلم بكل فخر لقد اأ�شحكتنا من القلب فعاًل .

اأدوار  اأدوا  الذين  ال�شينما بني  تاريخ  دور يح�شب لك يف  رائع وهو  من  اأكرث  �شكاًل ومو�شوعًا فكنت  الأم  لدور  اأدائك  اأما عن 

الن�شاء.

اإمراأة بهذا التمكن والتحفظ يف كل م�شاهدها بدون افتعال ومع ذلك �شحكنا حتى م�شهد النايت كلوب وهي �شاربة  قدمت 

وبرتق�شكنت اأو كانت لذيذة جدًا .

األف مربوك يا عالء واإن �شاء اهلل لنجاح اأكرب دائمًا.
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من أفالم ليلى علوى
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»�سمع ه�س« 

طال الآفاق البعيدة  

 

يح�شب ملاهر عواد و�شريف عرفة انهما منذ البداية يتمتعان بروؤية اجتماعية على قدر كبري من الوعي تزاداد   

تت�شم  �شينمائية  اأ�شكال  يف  الروؤية  هذه  �شياغة  يحاولت  اأنهما  والأهم  متقدم  نقدي  مبوقف  معززة  لأخر  فيلم  من  عمقًا 

بالن�شارة تتبلور لت�شل اإىل اأف�شل م�شتوياتها يف »�شمع ه�ض« والذي على �شوئه يبدو »الأقزام قامون«  والدرجة الثالثة كما 

لو كانا »بروفتني« لبد من تنفيذهما حتى يتحقق ذلك الكتمال املتوافر يف فيلمهما الآخري الذي يدفع املرء اإىل اعتباره 

عملهما الأول الذي ي�شيف جديدًا بحق ويف�شح لهما مكانًا مرموقًا على خارطة ال�شينما العربية .

الطغاه على  اأحد  التي ي�شر  اأر�شهم  »الأقزام« يف قطعة  الثنائي عواد وعرفة حلق  ينت�شر  »الأقزام قادمون«  يف   

الإ�شتيالء عليها .

ويف الدرجة الثالثة يقف كاتب ال�شيناريو واملخرج اإىل جانب اجلمهور ال�شعبي لأحد الأندية ذلك اجلمهور الذي   

ي�شجع فريق النادي بروحه ويدفع ثمن كل التذاكر التي ت�شتفيد منها اإدارة النادي مع اأن هذه الإدارة تبخل عليه باإقامة 

مظلة فوق املدرجات العارية لتحميه من ال�شم�ض واملطر .

وكما حاول الثنائي اأن مينحا »الأقزام« معنى او�شع واأعمق من جمرد كونهم ق�شار القامة تعمدًا اأن يكت�شب اأع�شاء   

جمهور الدرجة الثالثة دللة اأ�شمل من حدودهم ك�شمجعني لأحد الأندية .

– �شتت ق�شيته اجلوهرية بق�شية فردية ذاتية  – �شاأنه �شاأن العديد من الأعمال الأوىل  واإذا كان العمل الأول   

ملخرج اإعالنات – يحيى الفخراين – الذي يقرر فجاأة بال دوافع اأو مربرات اأن يتوقف عن تزييف وجتميل الب�شاعة الفا�شدة 

فاإن الأخطر اأن الثنائي اأن�شاقا وراء ال�شخرية من اأبطاله الذي بال حول ول طول .. ولعل مقتل الفيلم ميكن يف م�شهد املعركة 

الطويل الذي يدور بني »الأقزام« من ناحية والطاغية مع رجاله البلطجية من ناحية اأخرى .. فبدًل من اأن يحرتم �شناع 

الفيلم دفاع »الأقزام« العظيم عن اأر�شهم على الرغم من ان معركتهم خا�شره اندفعوا اإىل التهكم من الطريقة »الكاريكاتريية« 

الأول  عملهما  يف  والقوة  ال�شعف  مواطن  اإىل  انتبها  وعرفة  عواد  الذكي  الثنائي  اأن  يبدو  وفيما  ال�شعفاء!  بها  يقاتل  التي 

: ت�شتت الق�شية وال�شحك يف غري غري مو�شعه )من الناحية ال�شلبية( والدللة الوا�شعة لل�شراعات وقوة تاأثري الأغاين 

ال�شتعرا�شية )من الناحية الإيجابية( فحاول معاجلة اأ�شباب الق�شور وتدعيم عوامل اجلودة يف »الدرجة الثالثة« .

الأنيقة  ومالب�شهم  اخلربة  ب�شعاراتهم  النادي«  اأحباب   « اأو  النادي«  »اإدارة  بني  الربط  يف  الثنائي  العمل  جنح   

و�شياراتهم ال�شوداء وكبار رجال ال�شلطة بخطاباتهم املر�شعة بكلمات تهيم حبًا بالوطن وتدور كلمات »اأحباب النادي« حول 

�شرورة ا�شتمرار التفاف جمهور الدرجة الثالثة حول ناديهم وبذل الغايل والرخي�ض يف �شبيل ن�شرته بكلمات تردد عادة 

اأن تبداأ يف التدفق  اأجهزة الإعالم .. لكن بوؤر الت�شدع يف الفيلم تتمثل يف تلك ال�شتعرا�شات البديعة املبتورة التي ما  يف 

والإنطالق حتى متوت فجاأة بال�شكتة ! وبالتايل مل ي�شتطع الفيلم اأن ي�شتكمل �شكله فبدا كما لو كان - �شاأنه �شاأن »الأقزام 

قادمون« – بروفة لعمل جميل مل يتحقق .

)حم�ص وحالوه( 

يقدمه  با�شكت�ض«   « يبداأ  الثالثة«  و«الدرجة  قادمون«  »لالأقزام  وتكاماًل  ر�شانة  الأكرث  الإمتداد  هو  ه�ض«  »�شمع   

قزمان يف م�شرح بدائي .. و�شرعان ما يظهر على خ�شبة امل�شرح »حم�ض وحالوة« ممدوح عبد العليم وليلى علوي – حم�ض 

يغني مونوجلًا بينما حالوه ترق�ض ويطلب امل�شاهدون اأبعاد »املنولوج�شت« وا�شتبقاء الراق�شة .. ومن بني امل�شاهدين يت�شايح 

بلطجي مفتول ال�شارب مغازًل الراق�شة بوقاحة .. وتنزل الراق�شة من خ�شبة امل�شرح اإىل ال�شالة متوجهة نحوه ... وها هي 

تبرت �شارته مبو�ض حاد فتقوم الدنيا ول تقعد ! ويهرب الفنانان امل�شاغبان اإىل الإ�شكندرية �شعلوكان فقريان ينامان ليلتهما 

الأوىل على �شاطئ البحر .. اإنهما تنويعة من »الأقزام« اأو تفريعة من نا�ض »الدرجة الثالثة« !.

واإذا كان »الأقزام قادمون« قد اأجته على ا�شتحياء نحو الأغاين ال�شتعرا�شية والتي مل يتم ت�شميمها مبهارة على   

اأحنا  لو �شكتنا نبقى  اأغنية »م�ض هنف�شل مهزومني وكم�شانني ...  الكلمات من معان عميقة مثل  الرغم مما تت�شمنه بع�ض 

الغلطانني« واإذا كانت معظم ا�شتعرا�شات الدرجة الثالثة مل ت�شتكمل فاإن ا�شتعرا�شات »�شمع ه�ض« النابعة من قلب املواقف 

ال�شينما  �شا�شة  على  حتققت  التي  امل�شتويات  اأف�شل  اإىل  ت�شل  الفيلم  ن�شيج  يف  متامًا  املندجمة  لالأحداث  واملطورة  املوؤثرة 

العربية فهنا مل تعد الأغاين بثبات م�شرحي يف اأماكن مغلقة اأو على خلفيات ذات جمال �شكلي – حدائق اأو �شرفة ق�شر – 

ولكنها اأ�شبحت معربة واتية من قلب احلياة الأمر الذي ا�شتلزم احلانًا درامية قبل اأن تكون تطريبية وهذا ما وفره )مودي 

الإمام( الذي قدم تنويعه من اأ�شوات الآلت ال�شرقية والأورك�شرتالية والنحا�شية والربابة ف�شاًل عن املوؤثرات ال�شوتية 
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الواقعية التي تبداأ بها بع�ض الأحلان مثل دقات خ�شب فر�شاه على �شندوق م�شح الأحذية، بالإ�شافة اإىل الأ�شوات ال�شرية 

بالطبع حيث يغني املمثل نف�شه مثل ممدوح عبد العليم واأحمد عقل كما تطلب هذا ال�شكل ليونة يف حركة الكامريا املتناغمة 

مع حركة املمثلني الن�شطة وهو ما حققة حم�شن اأحمد م�شور الثنائي الأثري ويثبت م�شمم الرق�شات عاطف عو�ض الواقعية 

اإىل م�شاهد ا�شتعرا�شية مثل لوحة امل�شرح ال�شعبي وحتويل م�شهد طابور الأقدام املتزاحم اأمام �شندوق اأحذية ليلى علوي 

اإىل ا�شتعرا�ض على درجة كبرية من احليوية .

�سابلن ... واملطرب الر�سمي 

وتتدفق اأحداث الفيلم : ال�شريد الأخر�ض �شبيه �شاريل �شابلن �شاحب البيانول ي�شجل حلن »اأنا حم�ض .. حم�ض   

وحالوه« ويقوم املطرب »الر�شمي« ال�شهري »غندور« ح�شن كامي – با�شتدعاء ال�شريد الأخر�ض اإىل ق�شره ويطلب منه ال�شتماع 

اإىل اأحلان جديدة ...  وعلى اأنفا�ض »اجلوزة« يوؤلف اأحد املرتزقة كلمات اأغنية وطنية على حلن »حم�ض وحالوة« كلمات 

جوفاء تقول »اأنا وطني ... بان�شد وباطنطن« ثم تتحدث عن الوطن ... اأجمل الأوطان .. »املت�شلطن ... على كل الأوطان« 

ثم يتملق رجاله »اأجدع« واأعظم الرجال«.

وي�شل الفيلم اإىل ذروته يف اإخراجه لهذه الأغنية على نحو يذكرك بالأنا�شيد املتكلفة املفتعلة التي باتت �شمة   

ولزمة مبنا�شبة ومن دون منا�شبة .

واملحاكاة ال�شاخرة للمو�شوعات اأو الأ�شكال الفنية من الإجتاهات التي من املمكن اأن تنطوي على نقد �شريح لذع   

موؤمل لأعمال مزيفة نالت الكثري من التقدير بال وجه حق وهو ما يعرف با�شم »البريلي�شك« وقد عرفت ال�شينما امل�شرية 

طرفًا منه وقدمته عرب الطفلة »فريوز« يف تقليدها ال�شاخر لبع�ض املطربني واملطربات والراق�شات كما عرفته بع�ض الأفالم 

و�شكينة«  ريا  يقابل  يا�شني  »اإ�شماعيل  �شيف وذلك يف  اأبو  ل�شالح  ال�شهري  و�شكينة  لريا  »كاريكاتريًا«  التي قدمت  الكوميدية 

حلمادة عبد الوهاب ويف بع�ض م�شاهد »عفريت مراتي« لأحمد �شياء الدين على �شبيل املثال ل احل�شر .

لكن »البريلي�شك« هنا وهذه قيمته لي�ض جمرد »تقليد« �شاحك لالأنا�شيد ولكنه ف�شح كامل لأ�شلوب فا�شد يف احلياة   

يتاجر حتى يف امل�شاعر الوطنية .

املطرب الالمع )غندور( ح�شن كامي من ف�شيلة طاغية »الأقزام قادمون« نف�شها، اأت من جمموعة »اأحباب النادي«   

اأو جمل�ض اإدارته وهو يحيط نف�شه مبجموعة من البلطجية! ل اأخالق له ل�ض ووغد يجد دائمًا من يروج له ويحرق البخور 

!.. وها هو على �شا�شة التليفزيون يغني الن�شيد بحما�شة جوفاء وت�شوره الكامريا عند قرب اجلندي املجهول ثم يف ميدان 

التحرير ثم يف زحام �شوارع القاهرة ثم عند النيل .. مره يرتدي مالب�ض ع�شرية ومرة يظهر يف هيئة اجلنود وقد و�شع 

اأقرب ما تكون اإىل »الكلي�شيهات« املحفوظة  اإنها  اخلوذه على راأ�شه وهذه الطريقة يف النقالت يحفظها امل�شاهد متامًا ذلك 

التي تكررت يف العديد من الأنا�شيد ال�شمجة، التي ت�شر على التغني بحب الوطن يف الفرتات التي تهدر فيها قد�شية الوطن 

باأخالقيات اأمثال املطرب الالمع .

وفق �شريف عرفه يف اختيار ح�شن كامي لهذا الدور فهو مغني اأوبرا مهيب الطلعة يتمتع مبظهر اأر�شتقراطي، عالقته واهية 

بفن التمثيل الأمر الذي ا�شتفاد منه املخرج عندما جعله ي�شعر امل�شاهد بزيف �شلوكه وكالمه و�شخ�شيته وم�شاعره جميعًا 

.. ونظرًا لثقل ج�شمه تعمد عاطف عو�ض اأن ير�شم له حركة تتظاهر بالليونة يوؤديها بحما�شة زائفة ل تخفي على عني 

مبو�شيقاه  اأبرز  فقد  احليلة  الوا�شع  الإمام  مودي  اأما   .. اأقرب  الن�شاب  اإىل  هو  املطرب  باأن  الإح�شا�ض  يدعم  مما  امل�شاهد 

الأورك�شرتالية املدججة باآلت النفخ والأ�شوات الب�شرية مدى احتيال املطرب الذي زخرف اللحن ال�شيط امل�شروق والكلمات 

املبتذلة بكثافة الوان واأ�شكال الآلت املو�شيقية لقد تعاون اجلميع بطريقة مت�شافرة على الو�شول بهذا »الن�شيد« اإىل »اأرفع« 

و »اأقوى« م�شتويات الهجاء الفني والأخالقي .

اإذا تنازلت ... �سعت 

ي�شتمع »حم�ض وحالوه« اإىل الأغنية الوطنية التي يقدمها التلفزيون فيجن جنونهما ويذهبان اإىل اإحدى حفالته   

ينظر  املن�شاة  البي�شاء  الياقات  ذوي  من  املتانق  احلفل  جمهور  لكن  حلنهما  اللحن  هذا  باأن  والإعالن  مقاطعته  ويحاولن 

لل�شعلوكني باإزدراء واإهمال بينما يوا�شل املطرب »غندور« ت�شنيف اذان جمهوره احلبيب باأغنيته الوطنية .

ويتدخل »غندور« بنفوذه يف حياة »حم�ض وحالوة« فيطردان من امللهى الليلي الذي يعمالن فيه ويف م�شهد مكتوب   

مبهارة ومنفذ باإتقان ي�شتدعي املطجرب »حم�ض وحالوه« ويعر�ض عليهما عدم التعر�ض له على اأن مينحهما �شيكًا بع�شرة 

اآلف جنيه مدوح عبد العليم يرف�ض اأية تنازلت ولكنه �شرعان ما يرتاجع ثم يقبل ويكتب اإقرارًا باأن اللجن لي�ض له وباأنه 

لي�ض اأكرث من طالب �شهره يريد اأن يلوث �شمة املغني الكبري ويرقد »املتنازل« على ال�شاطئ منتع�شًا مع زوجته ويدور يف حلمهما 

ا�شتعرا�ض »الفلو�ض كل �شئ« الذي يذكرك معناه با�شتعرا�ض » نقود ... نقود« يف فيلم »كباريه« لبوب فو�ض واأن كان ا�شتعرا�ض 

اأطول من الالزم واعتمد على ح�شد كبري من الراق�شني والراق�شات من جهة  »�شمع ه�ض« مل يعرف ف�شيلة الختزال فبدا 

واإبهار الإ�شاءة والألوان من جهة اأخرى .. وعندما ي�شتيقظ »حم�ض« من حلمه يكت�شف اأن ال�شيك قد �شرف منه اأن الواقع 

يرد على الوهم ويجعلنا ندرك اأنه : »اإذا تنازلت .. �شعت« 

الق�سية! 

ومن جديد يبداأ ممدوح عبد العليم رحلة ا�شرتجاع حقه يلتقى حماميًا �شريدًا مثله يقطن »اللوكاندة« نف�شها مع   

اأع�شاء فرقة مو�شيقى الربابة التي ت�شاحب املغني ال�شعبي »اأحمد عقل« ويتعاون اجلميع يف جتميع ال�شهود الذين �شيثبتون 
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يف املحكمة اأن »حم�ض وحالوة« هما �شاحبًا اللحن .. لكن املحامي ال�شريد الأفاك يتواطاأ مع املطرب الالمع �شد موكله .. 

ويف قاعة املحاكمة تنطلق طاقات الكوميديا على نحو لذع فالقا�شي – خريي ب�شارة – ب�شلعته وقفاه )ي�شورهما حم�شن 

اأحمد من اخللف مبديًا الراأ�ض بال ج�شد ( ي�شاأل »حم�ض« ما اإذا كان هو �شاحب حلن » اأنا حم�ض .. حم�ض وحالوة« وينطلق 

مع امل�شت�شارين يف الغناء ليتوقف فجاأة متظاهرًا بالوقار ويف حلظات الإثارة عندما تندلع »خناقة« يف املحكمة يتوىل عازفو 

الربابة تدعيم جو الإثارة باأ�شوات اآلتهم .. وبالطبع يخ�شر »حم�ض وحالوة« الق�شية.

ورمبا يعاين »�شمع ه�ض« ا�شتطرادات ل �شرورة لها كادت توؤثر على متا�شك وتدفق الفيلم خ�شو�شًا يف تلك امل�شاهد   

الطويلة املرتهلة ملنتج الأ�شطوانات و�شرائط الكا�شيت )اأحمد بدير( التي يطارد فيها »حالوة« حماوًل اغت�شابها .

ورمبا كانت النهاية املنطقية للفيلم هو ذلك امل�شهد اجلميل املمتلئ بالإ�شرار املبلل بالدموع عندما حتت�شن حالوة زوجها على 

ال�شاطئ خمففة من اآلمه بحنانها واأعدة اأياه با�شتكمال م�شوارهما وبالتايل بدا ا�شتعرا�ض »ال�شوق الأخري« اجلميل يف غري 

مو�شعه .. وكان من املمكن بالن�شبة للمونتري املتمكن عادل منري اأن ي�شع هذا ال�شتعرا�ض يف قلب الفيلم بدًل من اأن ي�شتبقيه 

اإىل ما بعد النهاية النموذجية .

كانت  مهما  الثالثة«  »الدرجة  الآتية من  اأو   ... »الأقزام«  اأ�شحاب احلق  اإىل جانب  بقوة  الذي يقف  »�شمع ه�ض«   

اجلماعية  وبروحه  عواطفه  وبقوة  فيها  يحلق  التي  اجلديدة  بالآفاق  فاإنه  وهناك  هنا  عليه  توؤخذ  قد  التي  املالحظات 

كل  �شايف  يبقى  حاجة  كل  �شايف  يبقى  .حاجة«  العربية  ال�شينما  �شا�شة  على   .. ل�شناعة  مرموقًا  مكانًا  يف�شح  اخلالقة 

تف�شيلة يبقى حا�شر الدنيا كلها يعني اأبقى عاي�ض .. هو ده املمثل. الفيلم غني بامل�شاعر والأحا�شي�ض العميثة وال�شادقة .. 

اإنه يت�شلل ب�شفافية اإىل وجدان امل�شاهد مع كم هائل من ال�شدق والرقة واملعاين الإن�شانية اجلميلة واحلب والأمل والغرية 

والإحباط. 

اإن البحث عن النف�ض وعن احلقيقة ي�شل اإليك ببطء را�شخ وقوي ب�شكل يجعلك ت�شعر اأن اأبطال الفيلم قريبون   

منه جدًا اأو من نف�شك لتقول »كلنا يف الهوى �شوا« .

فيها  اجلميلة  املناطق  لك�شف  الب�شرية  النف�ض  داخل  الغو�ض  يحاول  وعميق  �شاعري  جدًا  متمكن  خمرج  ي�شرى   

واإ�شاءتها لنا كم�شاهدين وهذا هو �شر جمال الفيلم : العمق احلقيقي الذي يحتاج اإىل خربة وحب وتركيز ولذلك مل تطغى 

الظروف ال�شعبة وعنف املعاناة على اإرادة احلياة واحلب والتحقيق وال�شعادة .

»الهجامة «

الألوان الثقيلة حجبت الوجه اجلميل .. 

 

ليلى علوي  ا�شتمر تعذيب  لو  العر�ض  دار  اإىل جوار خطيبها يف  القلقة اجلال�شة  الفتاة  الإنذار قالت  ي�شبه  فيما   

�شاأغادر املكان فورًا . كان امل�شهد يدور يف حجرة باأحد املعتقالت �شيقة خانقة مظلمة يقف بع�ض الرجال ينتظرون اأوامر 

املحقق ال�شر�ض .. اأدوات التعذيب معلقة على اجلدران وثمة برميل مملوء باملاء يعلوه حبل مديل من ال�شقف و�شرعان ما 

تبداأ احلفلة : �شفعات على وجه ليلى علوي ثم باإ�شارة من املحقق يقوم رجالن بربط قدمي ال�شحية باحلبل الذي يرفعها 

اإىل اأعلى في�شبح راأ�شها اإىل اأ�شفل وببطء يتم اإنزال الراأ�ض يف برميل املاء وقبل اأن تلفظ اأنفا�شها يرفعونها لت�شهق بالأمل ثم 

يكررون العملية عدة مرات حتى ت�شل ال�شحية اإىل حافة املوت .

بعد اإنتهاء عر�ض الفيلم واإ�شاءة دار العر�ض بدا الأعياء والتجهم وا�شحًا على امل�شاهدة املنزعجة .. قال خطيبها   

بلهجة جتمع بني الإعتذار والدفاع : لكنه فيلم �شيا�شي جرئ ونظيف ووا�شح اأنه اح�شن فيلم يف ال�شوق .

»لكزته« الفتاة لكزة خفيفة يف ذراعه وام�شكت بكفة قائلة بعتاب اإم�شي ! 

احلق اأن كال من ال�شاب وخطيبته على �شواب ... فالفيلم فعاًل على درجة كبرية من ال�شجاعة والوعي يتخذ موقفًا   

قويًا �شد اأ�شاليب القمع والإرهاب ويف�شح ف�شاد ال�شبعينيات عندما طفى »الإنفتاحيون« على �شطح املجتمع ويقيم انتفا�شة 

كانون الثاين » يناير« 1977 تقييمًا تاريخيًا رفيعًا على اأ�شا�ض اإنها كانت �شعبية متامًا توؤكد اأن روح اجلماهري واأرادتها مل ولن 

تخفت اأبدًا .. ول يفوته اأن يلتفت اإىل قيم ال�شداقة اخلال�شة والزمالة النبيلة والأخوة ال�شافية .

لكن » الهجامة« الذي كادت حما�شة �شناعة اأن تع�شف به اأزاد جرعة »كل �شئ« فال�شعارات ال�شيا�شية املبا�شرة ذات   

اأ�شكالة والوانه فال  اأما مواقف التعذيب ب�شتى  الطابع الن�شايل ترتدد بغزارة واإنهار الدموع تتفق مع فراق ولقاء الأخوة 
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يحده حدود لذلك فاإن معاي�شة »الهجامة« حتتاج لدرجة كبرية من التحمل النف�شي الأمر الذي قد ل يتوافر عند البع�ض 

مثل الفتاة التي اأرعبتها م�شاهد التعذيب .

ول ريب اأن هذه »احلمولة الثقيلة » ترجع اإىل اأن كاتب ال�شيناريو اأ�شامة اأنور عكا�شة املتمكن يف جمال امل�شل�شالت   

التليفزيونية – وهو املجال الذي يختلف بال�شرورة عن جمال ال�شينما – مل ي�شع »مادة« م�شل�شل �شهري يف فيلمه فح�شب بل 

وكتبه اأي�شًا على طريقة احللقات .. فبناء ال�شيناريو ل يتدرج يف ت�شاعده ككل، ويف وحدة متما�شكة ولكنه ي�شل اإىل ذروة 

امل�شاهد املنهك ينتابه الإح�شا�ض بالت�شبع بعد  امل�شل�شلة، لذلك فاإن  ال�شاعة متامًا كما يحدث يف احللقات  خا�شة كل ن�شف 

�شاعة من عر�ض الفيلم .. اأي بعدما يوازي )حلقتني( من م�شل�شل!

املدخل 

يف حارة �شعبية تندلع »خناقة« بني ه�شام �شليم وبع�ض خ�شومه .. اأبنه خالته ليلى علوي ت�شرتك بهمة اإىل جانبه   

اقفا�ض طماطم وتنطلق �شرخات ويجري  امل�شرية تته�شم عربات طعام وتنقلب  ال�شينما  .. وح�شب تقاليد  يف »اخلناقة« 

الكومبار�ض ذهابًا واأيابًا وميينًا وي�شارًا اإىل اأن حت�شر �شيارة ال�شرطة فتقب�ض على اجلميع .. ليلى علوي »الهجامة« تعمل يف 

�شرقة املنازل مع اأبن عمها وهما ينخرطان يف املوؤ�ش�شة ذات الطابع الإجرامي التي يديرها ح�شن ح�شني وت�شمل اإىل جانب 

ال�شرقة اإدارة بيت املتعة الذي ت�شرف عليه والدة ال�شاب .. »الهجامة« برغم �شخ�شيتها املقتحمة ال�شر�شة فاإنها بعيون اأ�شامة 

اأنور عكا�شة التي ترى ع�شرات الألوان والعديد من الظالل – وباأداء ليلى علوي - تتمتع بجانبني طيبني اأحدهما يتمثل يف 

»احلب« ال�شادق جتاه ابن عمتها والثاين يتج�شد يف رغبتها النبيلة الطيبة واملتمثلة يف اأن ت�شتكمل �شقيقتها )�شيون( تعليمها 

واأن تذهب بعيدًا عن هذا العامل املنحط .

و�شقيقتها من حالة  تنقلها مع حبيبها  تنفيذ »خبطة« واحدة  اأن تقدم على  الطموحة  الذكية  ليلة علوي  تقرر   

حلال، تخطط للعملية باإحكام .. ويوم زيارة الرئي�ض الأمريكي نيك�شون اإىل القاهرة تذهب مع ه�شام �شليم املتخفي يف �شكل 

�شابط مدين اإىل فيال اأحد امل�شئولني وبينما يدخل هو بهوية مزورة تنطلي على رجل ال�شرطة الغلبان تت�شلق هي مبهارة �شور 

اأبن عمتها  ال�شيارة ي�شيبها عطل مفاجئ تامر  الفيال يجمعان رزم النقود واحللي الذهبية وينطلقان بعربة م�شروقة لكن 

باأخذ الرثوة ويهرب بها .. يقب�ض عليها وتقدم للمحاكمة بتهمة �شرقة �شيارة .

باإزاء �شرقة فيال امل�شئول الكبري تقوم الدنيا ول تقعد .. ح�شن ح�شني يف مكتب �شابط كبري يعد باأن يبلغ عن اأية   

اأن ليلى علوي وابن عمتها قاما بعملية كبرية ويف م�شهد يعد ذروة هذا اجلزء من  اإليه ويدرك بح�شه املدرب  معلومات ترد 

الفيلم من حيث العنف واجلو املرعب ي�شعد هو ورجاله اإىل الدور العا�شر يف عمارته التي ل تزال يف طور البناء يعلقون ه�شام 

�شليم يف »خطاف« يتدىل به يف الف�شاء وب�شوت ميزق نياط القلب ي�شرخ ال�شاب املذعور متو�شاًل للمجرم كي يبقيه على قيد 

احلياة ويعد هذا امل�شهد من اأكرث امل�شاهد وح�شية يف ال�شينما امل�شرية ويوؤجل ح�شن ح�شني تنفيذ حكم الإعدام ب�شرط اأن 

يح�شر ه�شام �شليم امل�شروقات .

يف ال�شجن ت�شر »الهجامة« باإرادتها ال�شلبة اأن يحتفظ ابن عمتها بال�شر وبينما يقرر ال�شاب الهرب خارج البالد يهجم ح�شن 

ح�شني مع رجاله على بيت والده »الهجامة« للق�شاء عليها ولدفع الطالبة �شيمون اإىل العمل يف بيت م�شبوه لكن بف�شل امراأة 

يعرف قلبها الرحمة يتم تهريبها اإىل الإ�شكندرية لتوا�شل درا�شتها .

عمليًا اأو دراميًا ياأتي هذا »املدخل« اأقرب ما يكون اإىل »حلقة« كاملة منوذجية من م�شل�شل تليفزيوين فهي ل تقدم ما يكفي 

من ال�شخ�شيات واملواقف والنفعالت فح�شب بل وت�شل يف اإثارتها لأع�شاب امل�شاهد اإىل الدرجة التي ي�شبح من الالئق اأن 

يوا�شل امل�شاهدة يف اليوم التايل اأي بعد 24 �شاعة على الأقل، ذلك اأن »اجلرعة« �شديدة بحق .

ذروة جديدة 

يتوغل الفيلم يف عامل ال�شجن »الهجامة« تواجه ال�شجينات املنحرفات –جن�شيًا- بعنف وجلد تت�شاجر معهن املرة تلو املرة 

ولكن بنفوذ رئي�ض الع�شابة وهيمنته على بع�ض احلار�شات يتم حب�ض »الهجامة« يف زنزانة فردية ويرتك بابها مفتوحًا وقبل 

لتهتك عر�شها  اأحداهن  وتتقدم  اأر�شًا  وي�شقطونها  يهجمن عليها  ال�شجينات  من  اأمامها جمموعة  اأن تفيق من ده�شتها جتد 

باأ�شبعها .. وها هي »العذراء« امل�شتباحة جتاأر بال�شراخ وقد تلطخ جلبابها الأبي�ض بالدم .

وعلى الرغم من ق�شوة هذا امل�شهد الذي اأخرجه حممد النجار بتف�شيالت موجعة فاإنه لن يكون الأخري يف الفيلم اأو الأ�شد 

ق�شوة فالحقًا �شرنى املزيد ولكن يح�شب للمخرج اأنه كان رحيمًا بنا عندما اأكتفى بلقطة تبني »الهجامة« وهي ت�شب جرعات 

من »ماء النار« حام�ض الكربتيك يف اأوعية ال�شجينات من دون اأن نراهن بتلوين »املًا حينما �شي�شربن« اأن املخرج مع املونتري 

النزيالت  طابور  ي�شتعر�ض  وهو  ال�شجن  �شابط  فيقدمان  يطاق  ل  موجعًا  يكون  اأن  املمكن  من  كان  ما  يختزل  داوود  فتحي 

لي�شاألهم عمن و�شعت ال�شائل احلارق يف اأوعية الن�شاء . 

يتابع الفيلم حياة وعالقات ال�شقيقة �شيمون يف الإ�شكندرية على �شاطئ البحر ت�شري مع اأحد زمالئها ... عالقة حب رقيقة 

اأنور عكا�شة يتمتع بح�ض تاريخي ب�شري واإدراك للتطورات  اأ�شامة  جتمع بينهما يتحدثان عن ق�شايا الوطن وظروفه ولأن 

»املحلي« ح�شن ح�شني من  الع�شابة  لرئي�ض  الع�شري  املظهر اجلديد  فاإنه يربط بني  الواقع  التي تدب يف قلب  والتغيريات 

ناحية حيث اأ�شبح يرتدي البذلة بعدما خلع اجللباب واملعطف و�شيا�شة »الإنفتاح« من ناحية ثانية مبا اأدته من ثراء البع�ض 

واأفقار اجلموع واإنطالق الوعي يف عقول ال�شباب القلق على واقعة وم�شتقبله من ناحية ثالثة حيث �شتندلع حاًل النتفا�شة 

ال�شعبية اأثر الإعالن عن رفع اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية .

الظواهر يف  ولكنه ير�شد  الفراغ  ل يدور يف  اأنور عكا�شة  اأ�شامة  »درامات«  مثل معظم  اأنه  »للهجامة«  الأ�شا�شية  القيمة  اأن 
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ت�شابكاتها وتعقداتها ويربط بني اخلا�ض والعام .

ويف هذا اجلزء من الفيلم يعود ه�شام �شليم من اخلارج وقد اأ�شبح مليونريًا وبداأ ي�شتخدم الرثوة امل�شروقة وعلى نحو ايحائي 

يبني الفيلم اأن له عالقات قوية برجال ال�شلطة واأ�شحاب النفوذ �شاأنه يف هذا �شاأن ح�شن ح�شني. يلتقي الإثنان يف قاعة 

بفندذ فاخر ويتفق الغرميان على التعاون يف جتارة »البودرة« املخدرات البي�شاء التي ظهرت فعاًل يف الفرتة التي يتعر�ض لها 

الفيلم .

بذل حممد النجار جهدًا حم�شو�شًا يف اإخراجه مل�شهد النتفا�شة حيث ع�شرات من رجال الأمن املركزي يدخلون يف معارك 

دامية مع املتظاهرين ولكن لأن امل�شهد كان طوياًل للغاية بدا وا�شحًا اأنه » متثيل«. بطئ مهادن يخاف كل فرد فيه على نف�شه 

بقدر خوفه على الآخرين فلو اأنه جلاأ مع مونتريه اإىل التقطيع ال�شريع لزادت ن�شبة م�شداقية امل�شهد .

فجاأة يتم الإفراج عن الهجامة مع بع�ض ال�شجينات ويقب�ض عليها مع املتظاهرين ويك�شف لنا الفيلم بجالء عن هدف ال�شلطة 

من »الإفراج« و«القب�ض« اأن ت�شور النتفا�شة على اأنها انتفا�شة »حرامية« ولي�شت حركة �شعبية تلقائية .

مع �شوت اأغاين ال�شيخ اإمام اأحد عالمات تلك الأيام يقدم الفيلم م�شاهد املعتقل �شباب اجلامعات يف العنابر الزمالة الدافئة 

ب�شقيقتها  بالدموع تفجاأ  لقاء مرتع  التي يع�شنها وها هي يف  التي يده�شها منط احلياة  »بالهجامة«  فيما بينهم ومعهن يزج 

�شيمون التي توؤدي مع ليلى علوي م�شهدًا موؤثرًا بقدر �شدقه .

يحاول املحقق اأن يجرب »الهجامة« على العرتاف باأنها �شاركت يف النتفا�شة واأن من معها يف العنرب على �شاكلتها وعندما 

ترف�ض يتم تعذيبها يف ذلك امل�شهد املريع الذي جعل امل�شاهدة اإياها تفكر يف مغادرة دار العر�ض .

هنا لبد من وقفة تو�شح الفارق بني التعذيب يف حد ذاته والتعبري عن التعذيب �شينمائيًا فالفن عمومًا – وهذه من اأبجدياته 

– ل ينقل الواقع ولكن يعرب عنه وقطرة دم واحدة تغني عن طوفات دم ودمعة حائرة ل ت�شقط من املمكن اأن تكون اأكرث 
بالغة من الولولة واإنهار الدموع والأخطر اأن الإ�شراف يف جت�شيد »التعذيب« يوؤدي اإىل تخويف امل�شاهد من الإنخراط يف اأية 

ق�شية عامة بل وتدفعه اإىل الرتدد يف الدفاع عن حقوقه اخلا�شة اإذا كان هذا الدفاع املحتمل اأن يقود املرء اإىل »العذاب« 

الذي يراه اأمامه على ال�شا�شة.

النهاية .... حلقات اأخرية 

ر�شائل  توزع  التي  علوي  ليلى  تتعقب  ال�شرية  فال�شرطة  نهاية  بال  متاهات  يف  الفيلم  ويدخل  »الهجامة«  عن  الإفراج  يتم 

كبار  اأحد  باأن  يخطرها  بالإ�شكندرية  »�شاليه«  يف  املختبئ  �شقيقتها  حبيب  اإىل  تذهب  واأ�شدقائهم  ذويهم  على  املعتقالت 

ال�شباط يريد قتله وفعاًل بعدما تغادر املكان تنطلق ر�شا�شات لتقتل ال�شباب .. وتظن املعتقالت مبا فيهن ال�شقيقة �شيمون اأن 

»الهجامة« خانتهن جميعًا .. وتبدو ال�شقيقة بعد الإفراج عنها منك�شرة �شائعة تواجه ليلى علوي ب�شكوكها من ناحية اأخرى 

تندلع اخلالفات بني »الهجامة« وخطيبها ه�شام �شليم ذلك اأنها ترف�ض متامًا التجارة يف الهريويني« .

الأرباح  من  منهما  الواحد  التي تخ�ض  الن�شبة  �شليم وح�شن ح�شني حول  تن�شب بني ه�شام  وا�شحة وخفية  ثمة �شراعات 

ال�شخمة التي تاأتي من التجارة امللعونة .

ولأن الفيلم لبد من اأن ينتهي فاأن »الهجامة« يقرر اأن يق�شي بال مربر على عدد كبري من اأبطاله، يت�شلل اأحد رجال ح�شن 

ح�شني اإىل �شقة �شيمون احلائرة املنك�شرة وعلى الرغم من جهله و�شوقيته وعلى الرغم من ثقافتها ووعيها ت�شتجيب »ملع�شول 

الكالم« ال�شخيف الذي يقوله لها وبب�شاطة ت�شتن�شق جرعة من الهريويني وب�شهولة عجيبة ياأخذ منها اأعز ما متلك .. وتذهب 

يف غيبوبة .. وما اأن تفيق حتى حتقن نف�شها مبخدر �شائل فتموت على الفور .

اإىل  اإىل خمزنه يف موعد ت�شليمه الهريويني  ال�شموم فتتجه  اأن تثاأر ل�شقيقتها من حبيبها تاجر  »الهجامة« احلزينة  تقرر 

ح�شن ح�شني وها هي تلقي بزجاجات حارقة اأقرب اإىل قنابل »املولوتوف« بداخل املخزن وتغلق بابه احلديدي .. وتاأتي 

ال�شرطة لتقب�ض عليها ذلك اأن املجرم القدمي اجلديد ح�شن ح�شني اأبلغ ال�شلطات عن جتارة ه�شام �شليم غري امل�شروعة .

هذه النهايات املتوالية املرتبكة لي�شت �شوى نتيجة حتمية لع�شرات اخليوط التي ن�شج منها اأ�شامة انور عكا�شة فيلمه ... وهي 

خيوط �شاحلة مل�شل�شل تليفزيوين لذلك فاإنه عندما ا�شتخدمها يف فيلم ل يتجاوز ال�شاعتني مل يجد اأمامه اإل اأن يق�شها عنوة 

بعدما ي�شبغها ب�شبغة ميلودرامية ثقيلة عمادها النار والدم والدموع.
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�سيناريو رائع مملوء باملفارقات العميقة 

» اآي .. اآي «

امل�سحك املبكي يف الفوارق الطبقية   

 

يثبت هذا الفيلم اأن الكوميديا يف م�شتوياتها الأرقى ميكنها اأن تتعر�ض اإىل اأكرث املو�شوعات ماأ�شوية فهنا تنطلق   

اأي« يف هذا عن تلك اخلا�شية التي يت�شم بها  »اأي ..  اأنهار الدموع ورمبا يعرب  اأن تفي�ض  طاقة ال�شخرية والتهكم بدًل من 

ال�شعب العربي يف م�شر وهي مواجهة الكوارث بال�شحك بدًل من البكاء .

الواقع يبتعد متامًا عن  العنان خلياله بقدر ما يتوغل يف  ال�شوداء ل يرتك  الكوميديا  اأي« يندرج يف باب   .. »اأي   

الفار�ض« و«الهزل« ويعتمد على املفارقات والتناق�شات ... ل يهاجم ال�شلوك املعوج لأبطاله بقدر ما يلقي باأ�شوائه الكوميدية 

على ماأزق املواطن العادي عندما يهاجمه املر�ض ويطلب العالج فاإما اأن يتجه اإىل »م�شت�شفيات احلكومة« حيث الإهمال الذي 

قد يوؤدي اإىل التعجيل بالنهاية اأو امل�شت�شفيات ال�شتثمارية التي قد توؤدي تكاليفها الباهظة اإىل �شدمة املري�ض ووفاته كما 

حدث لأحد اأبطال الفيلم حممد عو�ض عن �شيناريو متوقد بالذكاء كتبه ب�شيوين عثمان قام �شعيد مرزوق باإخراج الفيلم 

يف اأول جتربة كوميدية له ليحقق جناحًا يفتح له باب الأفالم الكوميدية على م�شراعيه بعد تعرثه يف اأعماله املتجهمة 

الأخرية .

يف امل�شاهد الأوىل نتعرف على معظم اأبطال الفيلم ال�شيد الوزير اأو حممد عو�ض وال�شيد الوزير عا�ض ومات خفريًا   

اأطلق على اأبنه ا�شم ال�شيد وال�شيد الوزير كان يعمل عازفًا على اإحدى اآلت النفخ يف فريق للمو�شيقى النحا�شية بال�شرطة 

قبل اأن يحال للمعا�ض وبينما يدخن الرنجيلة يف قاعة بيته القدمي يعرب عن اأمانيه يف اأن تخرج جنازته عندما ميوت من 

بالرنجيلة يدور بخطوات  النحا�شية وها هو مم�شك  املو�شيقى  مهيبة ت�شحبها  واأن تكون جنازته  ال�شهري  جامع عمر مكرم 

ع�شكرية يف القاعة حمدثًا بفمه ما ي�شبه الإيقاعات املو�شيقية »دم دم .. ت�ض ... دم دم .. ت�ض« ليت�شاعد �شوت »مار�ض« 

اختاره مبهارة جمال �شالمة .

حممد عو�ض هنا بعيدًا عن تهريج تغيري ال�شوت وحماولة انتزاع ال�شحك بكل ال�شبل يقدم بفهم واإن�شباط دورًا   

كتبه ب�شيوين عثمان بخربة يف احلياة ودراية بكيفية بناء ال�شخ�شية داخل العمل الفني فمحمد عو�ض اأو ال�شيد الوزير 

لياًل  اأنه  اأنانية حتى  الرغم من طيبته ل يخلو من  الن�شاء وعلى  للجميالت من  لعابة  ي�شيل  للحياة  �شرها  العجوز ل يزال 

يتظاهر بالإنهاك ال�شديد لكي ي�شتبقى اأبنته ليلى علوي اإىل جانبه يف الفرا�ض.

لكل بطل من اأبطال الفيلم مهنة مما يوفر بعدًا اجتماعيًل لكل �شخ�شية يزيده و�شوحًا ارتباطه مبكان معني »زينب«   

ليلى علوي ابنة ال�شيد الوزير تعمل »كيا�شة« يف حمام ن�شاء بحي اجلمالية ال�شعبي تعتمد على ذراعيها يف ت�شفية ح�شابها مع 

الآخرين .. اإنها تتمتع بال�شهامة واإن كانت ل تخلو من �شرا�شة ولعل اأهم ما ميز ليلى علوي خ�شو�شًا يف اأفالمها الأخرية اأنها 

غريت �شورتها كفتاة جميلة لتندمج بحما�شة يف اأدوار متعددة اجلوانب القا�شم امل�شرتك بينها يتمثل يف ال�شتم�شاك باحلياة 

ومقاومة كل ال�شغوط بجلد واإ�شرار وهي هنا �شبغت �شعرها باللون الأ�شود واأرتدت جلبابًا �شعبيًا وتدخل املعركة تلو املعركة 

طوال الفيلم.

ال�شيئة  زوجته  يعي�ض حمرومًا من  يكاد  للثلج  م�شنع  فيعمل يف  ليلى علوي  اأو  »زينب«  زوج  الباقي  اأ�شرف عبد  اأما   

مبالحمة  اأنه  ذلك   . ال�شينما  �شا�شة  على  فراغًا  و�شيمالأ  مالأ  الباقي  عبد  اأ�شرف  اأن  ريب  ول   .. والدها  مر�ض  ب�شبب  املزاج 

ال�شعبية و�شعر راأ�شه امل�شعث وحواجبه الكثيفة وتلقائية اأدائه يوحي باأنه عا�ض حياته يف قلب احلارات لعب الكره ال�شراب 

يف ال�شوارع عمل يف ال�شيف بور�شة ميكانيكا �شيارات اأو دكان اإيجار واإ�شالح دراجات .. مل يجل�ض يف كازينوهات بقدر ما جل�ض 

اأو على و�شك الإفال�ض يح�شر نف�شه يف و�شائل املوا�شالت ومن  على املقاهي ويعرف الرثاء ومل يركب عربة خا�شة ومفل�ض 

املمكن اأن يتهرب من املح�شل .. اأنه اآت من ال�شارع ينجح باإطراد يف يف الت�شل�شل اإىل عقل امل�شاهد وتزداد امل�شاحة التي ي�شغلها 

على ال�شا�شة .

لحقًا وعلى نحو »كاريكاتريي« تظهر �شخ�شية الطبيب مدير امل�شت�شفى �شاخر الذي ميثله بطرافة ومتكن الفنان   

كمال ال�شناوي فعلى النقي�ض من ال�شورة التقليدية للطبيب يف ال�شينما امل�شرية، املتزن، الوقور، احلاين، امل�شفق على مر�شاه 

التي تتفق مع معظم اأطباء زمان« تاأتي �شورته الكاريكاتريية يف »اأي .. اأي« لتعرب ب�شخرية عن جرثومة الف�شاد التي دبت 

يف قطاعات من اأ�شحاب مهن  كانت تت�شم عادة بنوع من التبجيل .. كمال ال�شناوي يف الفيلم على قدر كبري من ال�شراهة للمال 

يدخل يف مناق�شة عا�شفة مع مقاول يبني عمارته يف حجرة عمليات اأمام مري�ض ممدد على طاولة العمليات وهو على الرغم 

من معطفة الأبي�ض وابت�شامته الرقيقة يكاد يكون بال قلب، يتظاهر بالرحمة ولكنه يف املواقف احلا�شمة يتحول اإىل وح�ض 

واأن كان اأحيانًا يتحول اإىل فار مذعور .
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مواقف واقعية كاريكاتريية 

باأ�شلوبه الكاريكاتريي  اأبطاله يف �شل�شلة من مواقف ماأخوذة من قلب احلياة يقدمها  اأي » بطريقته ي�شع  »اأي ..   

قلب  نوبة  عو�ض  حممد  تنتاب  الأوىل  امل�شاهد  مع   .. الواقع  بها  ميتلئ  التي  ال�شلبيات  فيك�شف  التفا�شيل  كل  ي�شمل  الذي 

توؤدي لغيبوبة ت�شل عربة الإ�شعاف احلكومية اأثنان من رجال الأ�شعاف يخيفان يعانيان من �شوء تغذية ي�شعان »النقالة« 

على الأر�ض ينقالن املري�ض لي�شعانه عليها .. عندما يرفعانها تتمزق قما�شتها فيظل حممد عو�ض على الأر�ض وا�شتكماًل 

للكاريكاتري ت�شطر ابنته اإىل حمله فوق ظهرها واجلري به يف احلارة ي�شيعها عويل و�شراخ الن�شاء بينما يت�شاجر اأحد رجلي 

الإ�شعاف مع زميلة .. يف الطريق اإىل امل�شت�شفى ت�شطر عربة الإ�شعاف اإىل التوقف، ذلك اأن ت�شريفة اأحد الوزراء مدعمة 

بعدة دراجات بخارية مزودة »بال�شارينات« املعروفة تت�شبب يف غلق ال�شارع ... تنزل الأبنة ليلى علوي من عربة الإ�شعاف 

وحتاول اأن تقنع اأ�شحاب ال�شيارات بال�شري وبالطبع تذهب حماولتها �شدى فاملوقف عبثي متامًا .

اأخريًا ي�شل ال�شيد الوزير حممد عو�ض اإىل امل�شت�شفى، يحتل �شريرًا يف عنرب قذر .. جتري ابنته هنا وهناك بحثًا   

عن طبيب، يهرول وراءها زوجها اأ�شرف عبد الباقي لكنها ل جتد �شوى ممر�شات لهيات ل يلتفنت اإليها وت�شطر اإىل العودة 

بوالدها اإىل البيت وعلى الرغم من ق�شر م�شهد امل�شت�شفى والعجلة الوا�شحة يف تنفيذه اإل اأنه يعرب على نحو انتقادي �شادق 

عن الإهمال اجل�شيم الذي يلقاه املواطن العادي الفقري يف م�شت�شفيات احلكومة.

اإ�شعاف مريحة تعمل فيها  اإعالنًا خالبًا عن م�شت�شفى فاخرة مزودًا بعربات  التليفزيون  يرى العجوز على �شا�شة   

ممر�شات على درجة كبرية من اجلمال تلهب خيال املري�ض وفق مونتاج �شريع يتجه الثالثي : ال�شيد الوزير وابنته وزوجها 

بعربة الأ�شعاف اإىل امل�شت�شفى »الأمل« 

داخل امل�شت�شفى يف املمرات الطويلة النظيفة ذات الإ�شاءة املريحة يغلف جمال �شالمة امل�شهد ميو�شيقى مالئكية   

وعلى الفور جتري ترتيبات احلاق املري�ض بحجرة وا�شعة جمهزة باأ�شباب الراحة مزينة بباقات الورد .

بظهور الطبيب كمال ال�شناوي يكت�شب الفيلم �شحنة كبرية من احليوية خ�شو�شًا عندما يندلع ال�شراع بينه والأبنة ليلى 

اإطالق طاقة الكوميديا عند كمال ال�شناوي املقت�شد يف حركته  علوي ولعل احلوار الذي كتبة ب�شيوين عثمان �شاعد على 

واأدائه والذي ل يتعمد الإ�شحاك فعقب اإجراء الفحو�ض والتحليالت يعلن لأبنته بطريقة يتظاهر فيها بالتاأثر ال�شديد 

اإ�شالح  اأن املري�ض يحتاج »لعمره« وهي كلمة ماأخوذه من قامو�ض ور�ض  ليلى علوى  اأن يطمئن  باأنه يريد  اأن يوحي  ويتعمد 

ال�شيارات – فثمة �شرورة اأن جتري له جمموعة جراحات تبداأ »بلحمية« الأنتف و«اللوزتني« ثم الهبوط اإىل اأ�شفل حيث 

»الفتاق« والنا�شور والبوا�شري.

قمة مواقف »الكوميديا ال�شوداء« يف »اأي .. اأي« تتج�شد عندما يفاجاأ املري�ض املتماثل لل�شفاء بفاتورة تطالبه   

املفارقة  النقد من خالل  .. هنا يتحقق  ويفارق احلياة  ال�شحية  الفور تتدهور حالته  !.. وعلى  األف جنيه  مببلغ ع�شرين 

املتمثلة يف اإرجاع �شبب الوفاة ل اإىل املر�ض ولكن نتيجة ال�شدمة الع�شبية ملري�ض يعلم متامًا اأنه لن ي�شتطيع اإبدًا توفري املايل 

الطائل املطلوب منه .. بح�شم يرف�ض الطبيب ت�شليم اجلثه اإل بعد دفع تكاليف العمليات ول ي�شبح اأمام الإبنه التي ن�شاأت 

يف حي اجلمالية ال�شعبي اإل اأن تلجاأ اإىل الأ�شلوب الذي تعرفه تهجم كالوح�ض على الطبيب الذي يجري منها – بوقار – يف 

ممرات امل�شت�شفى تتعقبه املراأة ويتعقبها رجال الأمن واملمر�شات وتهرع كامريا حم�شن ن�شر لت�شبق اجلميع تارة وخلفهم تارة 

اأخرى واأخريًا تتمكن منه فتع�شه يف ذراعه وتدمي جبهته ب�شربة من راأ�شها .

على  باكية  علوي  ليلى  جتل�ض  بينما  جبهته  على  �شمادة  ال�شابط  اأمام  �شاكيًا  الطبيب  يجل�ض  ال�شرطة  ق�شم  يف   

الكر�شي املقابل .. وبعد مهاترة يتظاهر فيها كمال ال�شناوي باأن ظلمًا �شديدًا وقع عليه .. يزج بالإبنة مع املحجوزات يف 

»التخ�شيبة« حيث تلتقي عائ�شة الكيالين وزميلتها ويبينت اأمرًا .

)جنازة ... ال�سيد الوزير!(

الوزير احلقيقي ي�شل اإىل امل�شت�شفى م�شابًا بعدة اعرية نارية يلفظ اأنفا�شه الأخرية يف اأثناء ا�شتخراج الر�شا�شات   

من ج�شمه وها هو كمال ال�شناوي يخرج من غرفة العمليات متظاهرًا باحلزن ال�شديد ويجه�ض بالبكاء .. لياًل تت�شلل عائ�شة 

... ومن خالل هذا  الوزير«  انهما ت�شرقات جثة  لكنهما تقعان يف خطاأ فادح ذلك  امل�شت�شفى  الكيالين وزميلتها اإىل ثالجة 

املوقف تتولد عدة مواقف بالغة الطرافة تلقي باملزيد من ال�شوء على �شلبيات حياتنا عندما يعلم الطبيب باخلرب عقب 

قراءته املنت�شية للجرائد التي تعدد امل�شوؤلني الذين �شيزورون امل�شت�شفى، يفقد اأع�شابه ويهرع اإىل امل�شت�شفى بالروب دي�شمرب 

الذي يرتديه فوق مالب�شه الداخلية وعلى طريقة اأفالم الكارتون يهرول كمال ال�شناوي حائرًا مذهوًل يف ممرات امل�شت�شفى 

حركتهما  يف  تعربان  اللتني  النحيفتني  الطبيب  �شاقي  مبتابعة  ن�شر  حم�شن  امل�شور  يكتفي  الكاريكاتري  ر�شوم  طريقة  وعلى 

املهزوزو عن خوف وتوتر �شاحبهما .

من ناحية اأخرى تفاجاأ ليلى علوي باأن �شديقتها عائ�شة الكيالين تقدم لها األف جنيه وتخطرها باأنها باعت اجلثة   

للت�شريح لبع�ض طلبة كلية الطب وبالطبع تثور الإبنة وتلطم خديها وتت�شاجر ظنًا منها اأن اجلثة املباعة هي جثة والدها .

اأن اجلثة  باأي ثمن فتدرك  اإعادة اجلثة  ليلى علوي  انتابته نوبة هي�شترييا، يطلب من  يتحرك الطبيب يف كل اجتاه وقد 

خداع  تتاأمل  فاجعة  �شخرية  على  ينطوي  الذي  احلل  ذلك  ولكنه  املع�شلة  حل  ياأتي  ما  و�شرعان  لوالدها  لي�شت  امل�شروقة 

املظاهر واملواكب والت�شريفات .

يف م�شهد مهيب مكتظ بعلية القوم وكبار امل�شوؤولني حتيط به قوات اأمن تتقدمه طوابري عازيف املو�شيقى النحا�شية   

والطبيب  والأبنة  امل�شاهدون  العظيم  الفقيد  �شندوق  و�شع  اجلياد  ت�شحبها  مدفع  عربة  وفوق  اجلنائزية  املار�شات  تعزف 
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يعلمون متامًا اأن اجلثة التي يف ال�شندوق هي للرجل الطيب الغلبان ال�شيد الوزير ول متلك الأبنة – �شانها �شاأن اجلمهور – 

اإل ان ت�شحك مع زوجها من عبث املفارقات والتناق�شات .. اإن »اأي .. اأي« حقيقة بف�شل حيوية اإخراجه واإن�شباط الأداء 

التمثيلي لأبطاله وت�شويره الذي �شاعد على جت�شيد نزعته الكاريكاتريية ومو�شيقاه الت�شويرية التي علقت ب�شخرية على 

الكثري من املواقف بتاأمله للمر�ض وال�شفاء للفقر والرثاء لظاهر املهن الإن�شانية وباطنها للحياة واملوت ي�شتحق التحية.

»احلجر الداير «

يدور فى املكان .. 

 

الإح�شا�ض العجيب الذي ينتاب املرء عقب اخلروج من دار العر�ض اأنه �شاهد »الفيلم ال�شبح« اأو » �شبح الفيلم«   

نعم ثمة ممثالت كبريات ليلى علوي ، اإلهام �شاهني ، �شفية العمري، بالإ�شافة اإىل ح�شني فهمي و�شعد اأرد�ض وح�شني ال�شربيني 

كل واحدة وواحد منهن ومنهم يوؤدي دوره بطريقه حما�شية .. يتحرك بن�شاط يغ�شب بعنف ي�شحك ب�شدة يجري ب�شرعة 

يحزن اإىل درجة البكاء .. يحب وياأكل وي�شخب ويت�شاجر .. البع�ض يتجرع املنكر والبع�ض يرق�ض والبع�ض ي�شم الهريويني 

... وثمة حوارات تدور بينهم جميعًا و�شعتها كاتبة ال�شيناريو �شامية �شكري وديكورات واإك�ش�شوارات �شممها مهند�ض الديكور 

 ... داوود  لراجح  ... ومو�شيقى ت�شويرية  املناظر«  »فنان  باأنه  اأن يو�شف  اأو غريه على  ي�شر هو  الذي  خمتار عبد اجلواد 

وم�شور ل �شك يف قدراته حم�شن ن�شر ... ثم اأوًل واأخريًا ، املخرج ... حممد را�شي .

»امل�شنفر« يظل  الزجاج  �شميكًا من  فاأن حاجزًا معنويًا  والفنيني  الفنانني  الطويل من  الطابو  الرغم من هذا  على   

قائمًا بني الفيلم وامل�شاهد تبدو من خالله ال�شخ�شيات باهته وال�شور غائمة اأما الأحداث فغام�شة واملواقف مبهمة ل ب�شبب 

اأ�شلوب مق�شود من �شناع »احلجر الداير« ولكن ب�شبب الرتهل وعدم الإحكام الفني وعجز اخليال عن جتاوز امل�شاهد البليدة 

املنهمرة من ع�شرات الأفالم اململة ال�شابقة .

»جتاوز«  على  القدرة  لإنعدام  بالن�شبة  وبالتحديد  وحده  عليه  قا�شرة  لي�شت  الداير«  »احلجر  عيوب  اأن  واحلق   

واأ�شلوب  فاملو�شوعات   .. الذاتي  بالتوالد  ت�شميته  ميكن  مما  تعاين  امل�شرية  فال�شينما  الأخرى  الأفالم  يف  والعام  ال�شائد 

معاجلتها وال�شخ�شيات وطريقة بنائها والأحداث وكيفية وقوعها .. تكاد اأن تكون موحدة تنتقل من عمل لآخر بال اإ�شافات 

تذكر من هنا ياأتي ذلك الت�شابه اأن مل يكن التطابق بني الأفالم.
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الرجل منط متكرر

حياة  يعي�ض  لطفلني،  ووالد  علوي  ليلى  طيبة  ال�شيدة  زوج  فهمي  ح�شني  يطالعنا  اأفالمنا  اأبطال  من  الكثري  مثل   

م�شتقرة واأن كانت متوا�شعه يعمل يف �شركة ا�شترياد متلكها �شيدة قوية ال�شكيمة، �شفية العمري، وهو �شاأنه �شاأن ا�شقائه يف 

اأفالم �شابقة، غا�شب على و�شعه القت�شادي، تتمكن منه الرغبة يف الرثاء ال�شريع باأي ثمن وعن اأي طريق، وبال رادع من 

�شمري يبداأ رحلة ال�شعود ال�شائكة وكلما �شعد درجة يزداد �شعاره من ناحية ويتنازل عن �شرفة من ناحية ثانية يقرتب من 

العامل الذي يحلم به ويتورط يف عملية اأثر اأخرى حتى ي�شبح خارجًا على القانون ويف النهاية ينك�شف اأمره خا�شة بالن�شبة 

لزوجته التي تتحول اإىل وح�ض كا�شر فتم�شك ب�شكني مطبخ حماولة قتله .

الأخرى  النماذج  ع�شرات  فثمة  الوحيد  زماننا  بطل  لي�ض  فاإنه  حياتنا  يف  فعاًل  موجودًا  النموذج  هذا  كان  واإذا   

املناق�شة له رغبة وفكرًا و�شلوكًا ...وهذه النماذج الأخرى من ال�شرفاء بناة احلياة ت�شقطهم ال�شينما من ح�شابها يف الوقت 

الذي تهيم فيه بالبطل الو�شويل الوغد ممن ل اأخالق له وهذا ل يعني املطالبة بتجاهل النماذج املنحرفة اأو الأ�شرار على 

ال�شا�شة  القدر من احل�شور على  ال�شمري بهذا  اأن يغدو ميت  التحفظ على  الإنقياء ولكن يعني  الإيجابيني  الأبطال  تقدمي 

خ�شو�شًا اأنه ينتقل من فيلم لآخر باملالمح واملكونات ذاتها ويتحرك يف عوامل مت�شابهة اأن مل تكن متطابقة الأمر الذي يوؤدي 

الفيلم اجلديد عنوانًا  م�شاهد  »الكلي�شيهات« كما يجعل  الإبداع ووقوعه يف قب�شة  املمثل على  اإىل تكبيل قدرة  بال�شرورة 

�شواء يف مكوناتها وروحها ل تختلف عن م�شاهد ع�شرات الأفالم التي تدور يف الأماكن ذاتها وبال�شخ�شيات نف�شها يف احلجر 

اأنه  اأبنته  املليونري امل�شبوه الذي توؤكد  اإلهام �شاهني  اأرد�ض والد  الداير ميتد الف�شاد الأخالقي لي�شمل الرجال جميعًا �شعد 

جمع ثروته بطرق غري م�شروعة، يعي�ض حياة لهية �شاأن معظم مليونريات ال�شينما يق�شي لياليه بني كوؤو�ض اخلمر والن�شاء 

تربطه عالقات مريبة ب�شاحبة �شركة الإ�شترياد �شفيه العمري .

ح�شني ال�شربيني مهرب هريويني يعمل ب�شكل ما مع �شفية العمري .. دوره على الرغم من ق�شره وعدم حتديده اإل   

اأنه بف�شل خفة ظله وارجتالياته يخفف من وطاأة الفيلم وكابته.. وهو �شديق وزميل ملحمد خريي رجل الع�شابات الأنيق 

الذي يتوىل م�شئولية تهريب املخدرات البي�شاء من امليناء اإىل داخل البالد خليل مر�شي بعيدًا عن اأدواره ك�شابط مباحث 

اأو وكيل نيابة يوؤدي �شخ�شية زوج خادمة تعمل عند ليلى علوي، �شعلوك منحرف مدمن خمدرات ل يتورع عن الأقدام على 

اأي فعل م�شني للح�شول على املال ... واإذا كان »احلجر الداير« ل يفوته اأن يقدم عينه من اأفعاله فاإنه يهمل تف�شري �شلوكه اأو 

حتليل ظروفه .. فقط بدينة اأخالقيًا.

ن�ساء فا�سدات

فيما عدا الزوجة ليلى علوي املدر�شة املثابرة تظهر �شفية العمري والهام �شاهني يف �شورة الن�شاء الالتي ل يقل ف�شادهن عن 

ف�شاد الرجال .

يعمل  ل  اأنيقة  حجرة  يف  وحيد  مكتب  على  جتل�ض  اأحيانًا  نراها  ا�شترياد  �شركة  �شاحبة  املهربة  العمري  �شفية   

عندها اإل ح�شني فهمي الذي يوؤكد الفيلم اأنه ل يعلم �شيئًا يف البدء على الأقل عن م�شاألة الهريويني وها هي على طريقة 

الغانيات تعر�ض نف�شها على ح�شني فهمي ولكن »باحلالل« فهي على حد قولها »اأحب احلالل« وفعاًل يتزوجها .

الوا�شح اأن �شخ�شية �شفية العمري يف ال�شيناريو مر�شومة بت�شطح �شديد بال �شمات اأو اأعماق ل ما�شي لها اأو حميط خا�ض 

تتحرك فهي جمرد مزواجة طويلة الل�شان اإذا ا�شتلزم الأمر لذلك فاإنها اإجماًل تبدو باهته .. تتذكرها ب�شعوبة .

يف املقابل وعلى النقي�ض حاول الفيلم اأن يهتم بالهام �شاهني ... اأفرد لها امل�شاهد الطويلة الكثري منها يف النادي حيث يطاردها 

بع�ض ال�شباب الرقيع واأحدهم خمنث يتحرك ويتكلم بطريقة مبتذلة خالية من الذوق واأن كانت تثري �شخرية امل�شاهدين 

وي�شرف الفيلم يف هذه امل�شاهد املجانية التي ل تقدم جديدًا ول تدفع بالأحداث ول تك�شف بل وتوؤثر �شلبًا يف تدفق الفيلم 

وجتعله اأكرث ت�شعبًا وت�شتتًا .

تلقي الهام �شاهني باخلطبة تلو اخلطبة متحدثة عن والدها الذي اندمج يف جمع املايل من اأجلها ون�شى اأن مينحها   

دفئًا وحنانًا لذلك فقد ا�شبحت �شائعة تتعاطى احلقن املخدرة وت�شتبدل زوجًا بزوج اإىل اأن تلتقي ح�شني فهمي الذي يجد 

يف الزواج منها اقرتابًا من املليونري .

اأن الزبائن يف�شلون مالهي  ي�شيف »احلجر الدائر« امراأة رابعة �شمرية �شدقي متلك ملهى ليليًا تريد بيعه ذاك   

الفنادق الأكرث اأمنًا من كباريهات �شارع الهرم وتقدم املراأة اكرث من رق�شة ويلهث بطل الفيلم وراءها طمعًا يف �شئ من ثروتها 

وهي متنح نف�شها بال تردد للمليونري الكبري تارة وبطل الفيلم املزواج تارة اآخرى .

هكذا يدور »احلجر الداير« يف اأجواء قامتة من الف�شاد يتحرك فيها رجال موتى ال�شمائر ون�شاء فالتات العيار«   

ويتجه الفيلم نحو تتبع عالقات ح�شني فهمي بزوجاته الثالث ف�شاًل عن الراق�شة وير�شد مدة عنائه يف اإ�شباع رغاباتهن 

تلو  مناق�شة  يف  تدخل  علوي  ليلى  الأوىل  فالزوجة  لالأحداث  كبديل  تاأتي  »احلوارات«  على  املعتمدة  »املواقف«  فاإن  لذلك 

الآخرى مع زوجها تارة عن �شبب غيابه عن البيت حيث ينتكرر قوله من اأجل العمل اأريد اأن اأكل عي�شا »فتجيبه« اأنت ل تريد 

اأن تاكل عي�شًا ولكن تريد اأن تاكل بقالوه وتارة حول بيتها القدمي الذي ترف�ض بيعه بينما يرغب هو باإ�شرار على بيعه وعلى 

املنوال ذاته تتواىل م�شاهد الفيلم في�شبح اأقرب اإىل الإذاعة منه اإىل ال�شينما .

املخدرات  مدمنة  متوت  النهاية  من  وبالقرب  زيجاته  باأمر  تعرف  ل  الثالثة  الزوجة  �شاأن  �شانها  الأوىل  الزوجة   

نتيجة جلرعة كبرية ي�شطر ح�شني فهمي حتت احلاحها اإىل حقنها بها ويهرب من »فيلتها« قبل اأن ي�شل والدها �شعد اأرد�ض مع 

رجاله وي�شل اإىل �شقته بعدما انك�شف اأمره وب�شرعة تندلع معركة كالمية تتحول اإىل ا�شتباك بالأيدي فرتفع ليلى علوي 

�شكينًا �شده بينما يدافع عن نف�شه ب�شكني اأخرى لكن بكاء الطفلني وذعرهما يجعلهما يفيقان ويثوبان اإىل ر�شدهما فيلقيان 
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بال�شالحني الأبي�شني جانبًا ويحت�شنان الطفني فيما ي�شبه النهاية الأخالقية املطمئنة وكما لو اأن �شيئًا مل يحدث .

»احلجر الدائر« لو اأن »مونتاجه« كان اكرث �شرامة ل�شتغرق عر�شه ن�شف او ثلثي الوقت الذي ي�شتغرقه فعاًل فالكثري من 

امل�شاهد ل �شرورة لها فمثاًل املعارك املتوالية بني ح�شني فهمي – الذي جتاوز طور ال�شباب – ورقعاء النادي وجل�شات و�شهرات 

والن�شاء بل و�شخ�شية �شمرية �شدقي مبا ت�شتتبعها ق�شتها  اأرد�ض حيث اخلمر والرق�ض  �شعد  املليونري  التي يق�شيها  الأن�ض 

الهام�شية كلها اأمور زائدة عن احلاجة.

ح�شني فهمي »ديك« الفيلم يحاول اأن يكون ب�شيطًا وطبيعيًا ولكن �شبح اأدواره امل�شابهة ال�شابقة يظل مهيمنًا على طريقة اأدائه 

وبالتايل يعطي للم�شاهد اإح�شا�شًا باأنه ي�شاهد فيلمًا قدميًا ول يعزز هذا الإح�شا�ض بقية الأبطال فح�شب بل والديكورات ذات 

الطابع الفخيم والت�شوير املعتمد على اللقطات املتو�شطة الذي يتحا�شى القرتاب من الوجوه الب�شرية اأو على الأقل مل يجد 

فر�شة لر�شد النفعالت الداخلية على الوجوه ذلك اأن معظم ال�شخ�شيات تتحرك وفق رغبات وحيدة اجلانب ول تتوقف 

حلظة لرتاجع اأو لتتاأمل اللهم اإل الهام �شاهني يف بع�ض املواقف النادرة ... اأن »احلجر الدائر« اإجماًل بروحه وتف�شيالته 

مب�شمونه و�شكله يقع يف قب�شة التكرار القا�شية .

»اإنذار بالطاعة«

الدخول يف عنق زجاجة 

 

يعرف  عندما  كالعواء  مو�شيقي  �شوت  ويت�شاعد  بالأب  الغ�شب  يع�شف  اأن  العربية  ال�شينما  �شا�شة  على  املكرره  امل�شاهد  من 

اأن اأبنته على عالقة باأحد ال�شباب : يثور ويرفع يده اليمنى حماوًل �شربها .. ويف الكثري من الأحيان تنتابه نوبة قلبية 

فيتهالك على كر�شي معلنًا تربوؤه منها .

لكن فى » اإنذار بالطاعه« يتغري هذا امل�شهد متامًا فيغدو مت�شمًا بطابع ان�شاين على قدر غري قليل من ال�شفافية : على مقعد 

حجر من املقاعد املنت�شرة على كورني�ض جتل�ض »اأمينة« ليلي علوي منهكة نف�شانيًا حزينة دامعه العينني اإىل جانب والدها 

طيب القلب ال�شيد عزمي لتعرتف له بتفا�شيل عالقتها ب »اإبراهيم » حممود حميدة جارهم الذي ف�شحها فى املحكمة عندما 

رفع عليها ق�شية » اإنذار بالطاعه« على الرغم من اأنها لي�شت زوجتة ! 

الأب هنا املتاأمل، امله�شم، نف�شيًا يبتلع عذابة ويحت�شن اأبنتة ويحاول .. بحنان دافق اأن يخفف من تعا�شتها هذا امل�شهد اجلميل 

ياأتي مع النهايات بعد م�شوار طويل يقطعه الفيلم غرب دروب متعرجة م�شتتة الإجتاهات حتى اأنه يكاد ي�شيع و�شط ركام من 

م�شاهد �شابقة ولحقة .

معظم اأبطال » اإنذار بالطاعه » ينتمون اإىل ال�شريحة املتوا�شعه من الطبقة املتو�شطة .. وهى الطبقة التى يعرفها املخرج 

عاطف الطيب والتى قدم مناذج منها » �شواق الأتوبي�ض« 1983 » واحلب فوق ه�شبة الهرم« 1986 و » ملف فى الأداب » 1986.

ويتفق اأبطال » اإنذا بالطاعة » مع نظرائهم فى الأفالم ال�شابقة : حياة جافة مرهقة اإقت�شاديا حماولة لتوفري احلد الأدين 

من �شروط البقاء والعي�ض بكرامة، غالبًا ل تكلل بالنجاح خ�شو�شًا من الناحية الروحية والعاطفية والتى تتاأثر بال�شرورة 

بالأو�شاع املادية ويختلف اأبطال فيلم عاطف الطيب الأخري عن اأبناء طبقتهم فى الأفالم التى حققها فى العقد املا�شي .. 
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اأ�شرتها  »اإنذار بالطاعة« تعي�ض مع  اأ�شطرابًا بطلة  اأكرث  القيم  اأ�شد ق�شوة وغدت  اأ�شبحت الأزمة الإقت�شادية  فهنا والأن 

املتعددة الأخوات فى �شقة �شغرية �شيقة ذات اأثاث قدمي فى الدور الأول مبنزل متوا�شع فى حى مزدحم بال�شكان هى طالبة 

فى اجلامعه فالدرا�شة ل تزال من الأهداف الرئي�شية لأبناء الطبقة املتو�شطة ونظرًا لو�شع الأ�شرة املتدهورة اإقت�شاديًا 

تعمل فى حمل للمالب�ض بعد الظهر ولعل م�شدر البهجة الوحيد فى حياتها يتمثل فى عالقتها ب�شاب ي�شكن فى بيت مقابل 

.. وهذه العالقة لي�شت من النوع » الع�شري » اأو الواقعي » اإل اأنها تتحقق فى ظروف بالغه القلق والتوتر ويتاأكد هذا املعني 

فى امل�شهد الأول حيث يق�شي » اإبراهيم  » حممود حميدة بع�ض الوقت مع » اأمينة » ليلي علوى فى �شقتها اأثناء غياب اأ�شرتها 

اإرتداء مالب�شة. وي�شطر وهو   « اإبراهيم   « الباب ب�شدة وبهلع. ي�شتكمل  نادية عزت تطرق  .. الأم  التى �شرعان ما حت�شر 

ال�شاب النا�شج الذي جتاوز مرحلة املراهقة اأىل القفز من نافذة كالل�ض ويتلفت حولة خوفًا من اأن يراه اأحد. هكذا يختل�ض 

احلبيبان حلظات » جميلة » مفعمة بالرعب.

يتعر�ض » اإنذار بالطاعة » اإىل عامل » اإبراهيم » له ثالثة اأ�شدقاء : حممد ال�شاوي اأحمد اأدم واأ�شرف عبد الباقي .. كل 

منهم يتمتع مبالمح نف�شانية خا�شة �شاغها كاتب ال�شيناريو خالد البنا مبهارة ول �شك اأن اإختيار عاطف الطيب لهم بتباين 

اأ�شكالهم كان موقفًا متامًا .. حممد ال�شاوي النحيف طويل القامة ، يائ�ض النظرات خريج اجلامعه يعمل كعامل فى حمطة 

بنزين .. يرى املكا�شب ال�شخمة تتدفق على �شاحب املحطة بينما هو يرفل فى اأذيال الفقر .. اأحمد اأدم ق�شري القامة الذي 

ي�شع نظارات بي�شاء على عينية تدل على �شعف ب�شرة ول تخفي ذلك ال�شجن املمتزج بالياأ�ض الذي ت�شي به نظراته واأ�شرف 

عبد الباقي الذي ينطوي اإ�شتخفافة بكل �شىء على اإنعدام الأمل فى قلبة .. هذه ال�شخ�شيات تعرب فى بعدها العام امل�شرتك 

عن املاأزق الذي يعي�شة جيل ل �شند له فى احلياة �شوى �شهادات جامعية ل تعطي ل�شحابها فر�شة �شناعة م�شتقبلهم على 

نحو يليق بالب�شر .. لذلك فاأن فكرة ال�شطو على ح�شيلة اإيراد يوم واحد مما حتققة حمطة البنزين ترتاءى ملحمد ال�شاوي 

.. وعلى الرغم من اأن اأ�شدقاءة الثالثة يرف�شون الفكرة بحزم عندما يعر�شها عليهم فى �شقتة القامتة امل�شرتكة مع اأحمد 

اأدم واأ�شرف عبد الباقي فاأنها الفكرة تخرج اإىل حيز التنفيذ حيث يتورط فيها �شاحبها حممد ال�شاوي واأحمد اأدم ولكن 

لأنهما لي�شا من معتادي الأجرام فاأن خطتهما تف�شل ف�شاًل ذريعًا .. و�شرعان ما يتم القب�ض على الأ�شدقاء الأربعة .. يتجلي 

اأ�شلوب عاطف الطيب املت�شم بالواقعية املهتم بدللة التفا�شيل فى م�شهد القب�ض على حممود حميدة فاملوؤثرات ال�شوتية 

ل�شرخات والدتة العجوز تتداخل مع �شيحات �شادرة من جريان ومعارف ورجال ال�شرطة يدهمون ال�شقة ال�شيقة .. حممود 

حميدة احلائر املرتبك تدفعه الأيدي خارج ال�شقة وت�شتقبلة الكامريا وهو ينزل م�شطربًا على �شالمل البيت ال�شيقة املتاأكلة 

يحيطة الزحام يخرج من باب البيت ويلتفت ناحية �شرفة حبيبتة التى تتابع ما يجري بذهول واأمل .. وبينما ي�شعد اإىل 

عربة ال�شرطة الكئيبة من بابها اخللفي يناولة �شقيقة » ال�شب�شب » فقد قب�ض علية ومتت جرجرتة حافيًا كامريا حممد 

طاهر وه�شام وديد �شري فى هذا امل�شهد ال�شاخن تتحول اإىل عني ب�شرية تلتقط وت�شتوعب تريد اأن تر�شد وترى كل �شىء 

فنحاول النظر من فوق الأكتاف ومن بني زحام الأج�شام ومبونتاج احمد متويل املتقن تبدو اللقطات املتتالية كما لو اأنها لقطة 

واحدة م�شجلة وم�شورة �شوتًا و�شورة قى نف�ض واحد.. فى ق�شم ال�شرطة اأمام ال�شابط يقف اأ�شرف عبد الباقي » بالبيجاما 

»وبينما ينهار حممد ال�شاوي ويبكي يعرتف اأحمد اأدم مبحاولة ال�شطو اأن كاًل منهما لي�ض جمرمًا ولكنة قليل احليلة قريب 

من الياأ�ض .. يحكم على اأولهما بال�شجن ثالثة اأعوام وفى م�شهد لحق يقوم ال�شديقان حممود حميدة واأ�شرف عبد الباقي 

الذي اآلت له ال�شقة ال�شغرية بزيارة ال�شجينني ويفاجاآن باأنهما قد اأطلقا حليتيهما واأ�شبحا على عتبات املجموعات املتطرفة 

.. حممود حميدة ال�شاحك ب�شخرية يغادر ال�شجن، مع �شديقة اأ�شرف املنده�ض بعد اأن يطلب منهما ال�شجينان اأنهاء الزيارة 

اأحد جذور  يدة على  ي�شع  اأخر  �شياع  اإىل  �شياع  ينتقالن من  ل�شابني  الذي يحدث  للتغري  بر�شدة  الفيلم   .. وعدم تكرارها 

ظاهرتي »اجلنوح »والتطرف« .. ولكن الفيلم يدخل عقب اإن�شحاب احمد اأدم وحممد ال�شاوي من الأحداث فى عنق زجاجة 

»اأنذار بالطاعة« عن اللوحة اجلدارية العري�شة  اأخى يبتعد  راأ�ض عود الكربيت بعبارة  ويحا�شر نف�شة بق�شية فى حجم 

التى �شرع فى ر�شمها ملاأزق اأبناء الطبقة الو�شطى لكى ينغم�ض فى حدوتة فردية يرويها بخمول ويزيد ويعيد فى وقائعها اإىل 

اأن يدفع امل�شاهد للتثاوؤب تذهب »اأمينة« مع حبيبها »اإبراهيم« اإىل طبيب لالأمرا�ض الن�شائية .. بعد الك�شف يخطرهما باأن 

غ�شاء البكارة مل يعد له وجود .. واإذا كان من املنطقي اأن حتزن الفتاة واأن يت�شكك حبيبها ك�شرقي يف �شلوكها فاإن من غري 

املنطقي اأن ي�شفعها يف ال�شارع تلك ال�شفعة العنيفة وكاأنها مذنبة بحق .. واإذا كان من املعقول اأن يهجرها وهو بالفعل يهجر 

فاإن من غري املعقول اأن يقاتل ب�شرا�شه من اأجل اأن ت�شبح زوجته .

حتاول  القبول  على  جتربها  ال�شكيمة  القوية  والدتها  لكن  ترف�شه  »اأمينة«  خلطبة  يتقدم  وايف  ممدوح  اأو  »�شالح«  الرثي 

البطلة الت�شال هاتفيًا بحبيبها يف مكتب املحاماة الذي يعمل فيه اإل اأنه ل يرد ثم تر�شل له خطابًا مع �شديقه لها تخطره 

�شيغة  تكون  اأن  تعمد  ال�شيناريو  كاتب  اأن  والوا�شح   ... الطالق  ميني  عليه  رمى  اإذا  اإل  ترتكه  لن  واإنها  زوجان  باأنهما  فيه 

اخلطاب بهذا الأفتعال لكي ميهد لحقًا لق�شية »اإنذار الطاعة« التي �شريفعها احلبيب �شد البطلة بال مربر .. تعود »اأمينة« 

اإىل »اإبراهيم« يلتقيان يف مكتب املحاماه لياًل ويت�شادف عودة �شاحب املكتب املحامي الكبري ويجهد عاطف الطيب نف�شه يف 

البطلة بن�شف  التي تختبئ فيها  الغرفة  اإىل  املحامي  الذي يحدثه دخول  التوتر  باإثارة  اللحظي  الت�شويق  حتقيق عن�شر 

مالب�شها وتتكرر م�شاجرات احلبيبني ثم يعاودان اللقاءات ..

علوي  ليلى  بقدرات  تعرتف  وقد  الأ�شباب  اإىل  تفتقر  عواطفه  انقالبات  كانت  واأن  حميدة  ملحمود  جيدًا  اأداء  تلم�ض  رمبا 

خ�شو�شًا عندما تتحدى بانك�شار اأو تنتابها موجات احلرج يف املحكمة ويحقق عاطف الطيب م�شتوى حرفيًا مميزًا يف بع�ض 

امل�شاهد مثل اخلناقة بني والدة ليلى علوي ووالدة حممود حميدة حيث تتبادلن الهانات من ال�شرفات .. ويقطع املونتري 

اأحمد متويل من زغاريد الفرح يف بيت »اأمنية« اإىل ولولت ال�شراخ يف �شقة اإبراهيم عقب وفاة والده مربزًا التناق�ض بني 

احلالتني لكن جممل هذه الجتهادات تهدر متامًا .. لأنها ل تو�شع من روؤية الفيلم اأو تعمق م�شاره ذلك اإنها اأقرب اإىل زخارف 
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حميدة  حممود  فيها  يحاول   .. املحكمة  قاعة  يف  �شقيمة  مناظرة  اإىل  نهايته  قرب  بالطاعة«  »اإنذار  يتحول  لها  حاجة  ل 

باخلطاب املذكور اأعاله اثبات اأحقيته يف »اأمينة« كزوجة بينما ي�شكك حماميها يف كل اأقواله .. وبالطبع يدور احلديث عن 

غ�شاء البكارة »املف�شو�ض« ح�شب تعبري الفيلم فاحلبيب الذي اأ�شبح عدوًا يطلب بحقارة اأن يتم الك�شف الطبي على البطلة .

فيما يبدو اأن �شناع الفيلم وقعوا يف ماأزق : كيف ينهون »اإنذار بالطاعة« بعد طول تخبط ... واأخريًا تتفتق اأذهانهم عن نهاية 

تلفيقية فبينما تقوم الأم نادية عزت ب�شرب ابنتها ليلى علوي بخرطوم مياه علقة �شاخنة يقوم رجال اخلطيب ممدوح وايف 

تاجر ال�شيارات ب�شرب حممود حميدة باللكمات والرو�شيات وال�شالليت علقة �شاخنة اأي�شًا ... وها هما »امل�شروبان« يف �شقة 

ليلى علوي يتهياآن للزواج مبباركة والد العرو�ض يف الوقت الذي تغادر والدتها البيت غا�شبة .. وهذه النهاية كما ترى تعرب 

اأر�ض وا�شعة لينتهي اإىل م�شكلة �شغرية حما�شرًا  يف عدم منطقيتها عن اختالل فيلم م�شتت بداأ بق�شية كبرية وانطلب من 

نف�شه .. يف عنق زجاجه.

»يا دنيا يا غرامى«

الإ�سرار على احلياة 

 

فى م�شهد النهاية ال�شفاف، املن�شوج برقة واملرتع باملعاين النبيلة تتحدي اإحدى البطالت ذلك الوهن الذي هيمن على ج�شمها 

اإثر طعنه غادرة اأ�شابتها منذ اأيام .. تنزع اإبر خراطيم اجللوكوز املو�شولة بعروقها .. تغادر �شريرها .. بعزمية تتحامل على 

ذراعي �شديقتيها الأثريتني البنات الثالث املبتهجات يتبني قدرتهم على غور اخلطوب يتحركن فى ممر امل�شت�شفى الطويل 

نحو باب اخلروج ، حيث ال�شياء املبهر مبا يحملة من اأمل .

هذا امل�شهد املفتوح ل ميثل نقطة نهاية فالفيلم بال بداية وبال خامتة اإنه ي�شبه النهر ياأتي من ينابيع عدة وي�شب   

فى بحر بعيد .. ين�شاب هادئًا تارة هادرا تاره .. يتدفق اأمامنا ناب�شًا باحلياه واحليوية مت�شمنًا ع�شرات الأحداث ال�شغرية 

اأنياب ظروف  اأن ينتزعن حلظات �شعادة من  باإرادة هائلة  الفيلم الثالث الالتى يحاولن  املوؤملة غالبًا تعرت�ض م�شار بطالت 

قا�شية وح�شية .

ورمبا كان من الع�شري حتويل » يا دنيا يا غرامي » اإىل كلمات مكتوبة على الورق ذلك اأنه يخاطب روح امل�شاهد بلغة   

اأكرث مما ت�شرخ وتهم�ض بال �شجيج وتت�شلل بنعونة اإىل وجدان املتلقي لتقدم  �شينمائية مرهفة ذات جمال متفرد توحي 

روؤية حتيط بجوانب الواقع وتك�شفة من ناحية وتنفذ اإىل جوهر بطالته ثم اأبطاله من ناحية ثانية لذلك فاإن » يا دنيا يا 

غرامي » الأقرب اإىل ال�شعر ل يحتاج ملن » ينقده » بعقل بارد بقدر ما يتطلب من يتلم�شة برقة ويتذوقة بقلبة .

مكان وزمان ونا�ص 

امل�شتوى  الفيلم ل تعرب عن  الذي تقطنة بطالت  ال�شعبي  املجمع  منها  يتكون  التى  القليل  باأثاثها  ال�شيقة  ال�شغرية  ال�شقق 
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– يتال�شقها واأبوابها املفتوحه معظم الوقت تعرب عن طبيعة العالقات التى  الإقت�شادي املتدين فقط ولكن - هذه ال�شقق 

ترط �شكانها .. اإنهم متما�شكون مت�شامنون اأقرب اإىل العائلة الكبرية يعرفون بع�شهم متام املعرفة يعي�شون حياة مك�شوفة بال 

غمو�ض ول اأ�شرار .

» هالة �شدقي و »  » نوال  و  ليلي علوى   « » بطة  الفيلم  الوا�شحة املحددة تربز بطالت  املكان ب�شخ�شيتة  من هذا   

�شكينة » اإلهام �شاهني .

كاتب ال�شيناريو اجلديد بخربتة العميقة باحلياة ومتكنة فن الكتابة يف حممد حلمي هالل ي�شع خطوطًا عامة   

مت�شابهة لبطالته وفى الوقت ذاته يلتفت للت�شاري�ض اخلا�شه التى متيز كل واحدة منهن .. الثالث جتاوزن �شن ال�شباب يقفن 

عند املحطة الأخرية فى قطار الزواج حيث تخ�شي كل منهن اأن يفوتها .. والثالث بال �شند يعتمدن عليه فاإذا كانت » نوال » ) 

هاله �شدقي ( يتيمة الأب فاإن والد » �شكينة » ) اإلهام �شاهني ( الذي مل نره يق�شي ال�شجن ب�شبب جرم ل نعرفه بينما والد » 

بطة » ) ليلي علوي ( م�شاب ب�شلل اأفقده القدرة على الكالم وال�شري على قدمية .. اإن عليهن مواجهة احلياة وتدبري اأمورهن 

باأنف�شهم �شالحهن �شالبتهن و�شهادتهن املتو�شطة فال توجد بينهن من نالت تعليما عاليا .

ومبهارة يحدد حممد حلمي هالل زمن الوقائع .. وهو زمن اإجتماعي واإقت�شادي فى املحل الأول .. زمن ت�شنع فيه   

الفتيات اأ�شباب ال�شعادة ويبعنها من دون ممار�شتها ) بطه ( فى م�شغل املالب�ض تف�شل الف�شاتني الغاليه ول ترتديها و » نوال 

 «  .. اأن يكون فى م�شكنها وردة واحدة  ال�شعادة من دون  اأ�شحاب.  اإىل  ، وتو�شلها  الباقات اجلميلة  الزهور تبيع  » فى حمل 

و�شكينة » تبيع العطور الغالية وطبعًا ل ت�شتخدمها اإن الفيلم بال �شعارات اأو مبا�شرة ل يعلن عن » الزمن » فح�شب بل ويك�شف 

طبيعيته. وزع املخرج اجلديد املوهوب جمدي اأحمد على �شخ�شيات » يا دنيا يا غرامي » على ممثالتة توزيعًا منوذجيًا والأهم 

اأنه حقق تناغمًا ممتعًا من خالل تداخل وتوافق وتكامل اأدائهن ومن املمكن القول اأن الفنانات الثالث باإ�شتيعابهن للنماذج 

التى يج�شدنها قدمن ما يعد من اأف�شل اأدوارهن : ليلي علوي ، فى حركتها داخل �شقتها ال�شيقة اأو وقوفها اأمام حو�ض املطبخ 

لغ�شل ال�شحون اأو طريقة م�شحها لل�شطوح اأو اأ�شلوب رعايتها لوالدها املقعد تبدو كما لو اأنها عا�شت حياتها كلها فى هذا املكان 

وزاولت منذ �شنوات طويلة العمال ذاتها اإنها تت�شرف على نحو ماألوف يخلو متامًا من الفتعال فال يجعلك ت�شعر باأنك اأمام 

ممثلة جيدة ولكن يقنعك ب�شدقها باأنك تعاي�ض قطعه من احلياه .

وتاأتي هاله �شدقي ببيانها ال�شخم لتغدو اأقرب اإىل ال�شقيقة الكربي الأكرث والأعمق اأح�شا�شًا مبتاعب �شديقتيها ..

حتيطهما بدفئها وحمبتها وفى العديد من امل�شاهد ل جتد هذه ال�شديقة اأو تلك �شوى �شدر هاله �شدقي – املعطوفة   

– فريمتيان فى اأح�شانها تخفيفًا من عنائهما واأحزانهما اأما اإلهام �شاهني فاإنها ت�شل اإىل م�شتوي رفيع بحق فما يعتمل بداخلها 
من امل�شاعر املت�شاربة ل تعرب عنه بالكلمات اأو مبالمح الوجه ولكن جت�شدة بروحها على نحو ) �شاحر ( غام�ض قد ي�شعب 

على التف�شري .. فى اأحد امل�شاهد البديعة يتوقف » املرتو » عند املحطة التى يجب اأن تنزل فيها لتذهب اإىل طبيب كي يرفق 

لها غ�شاء بكارتها .. �شىء ما فى اأعماقها مينعها من مغاردة مقعدها .. �شديقتاها يدفعانها للنزول ولكن قوة عاتية جتعلها 

ملت�شقة بالكر�شي لي�ض ب�شبب خوفها من العملية ورمبا لأنها لي�شت نادمة على ت�شليمها نف�شها ملن اأحبتة .. اأيًا كانت الأ�شباب 

فاإن اإلهام �شاهني ب�شفاء تقنعنا فعاًل باأن قلبها املثقل بالأحمال مينعها من تنفيذ ما قررته .

ر�سوخ .. ال�سخ�سيات الثانوية 

تتمتع ال�شخ�شيات الثانوية بح�شور قوى معظمها ياأتي من الواقع ويعرب عنه ويك�شف العديد من جوانب بطالت الفيلم ولن 

هذه ال�شخ�شيات كتبها هالل عن خربة واأهتم بها جمدي اأحمد على اهتمامًا جادًا فاإنها منحت املمثلني فر�شة التميز. جمدي 

فكري اأو » ح�شن » �شقيق اإلهام �شاهني الذي ميقت واقعة ال�شنني في�شاب مبا ي�شبة » البارانويًا » يتاأمل وجهة باإعجاب اأمام 

املراآة ويظن اأن جارتة هاله �شدقي حتبة وتطارده ويعتقد اأنه من العباقرة وثمة اأحمد �شالمة اأو عبدة �شقيق ليلي علوي 

الذي بادل اإلهام �شهاين حبًا بحب ولكنة كنوع من التمرد اليائ�ض على واقعة ين�شم اإىل اجلماعات املتطرفة، يرتك اأ�شرتة 

ويذهب بعيدًا ويحاول بني احلني واحلني اأن ي�شحب �شقيقته اإىل عاملة لكن » بطه » ليلي علوي على الرغم من احتياجها له 

ترف�ض دعوته بحزم وتتحمل وحدها م�شووؤلية رعاية والدها املري�ض .

اأما ه�شام �شليم » اأبو يو�شف » الذي يحب » بطه » فيكاد يعي�ض حياة ع�شوائية بال �شوابط ومن دون اأن يلتفت اإىل   

عواقب اأفعاله » الع�شوائية » فهو مثاًل ي�شرق عربة فارهة ليلة زواجة ويقب�ض عليه ويحكم عليه بال�شجن ثالث �شنوات .. 

هكذا ثالثة مناذج من �شباب اأقرب من ال�شحايا يفرزهم واقع �شىء ويعربون عنه فى الوقت ذاته .

ومن عوامل بعيدة تاأتي ماجدة اخلطيب وح�شني الإمام. ماجدة �شليلة الأر�شتقراطية القدمية تعي�ض وحيدة مع   

ذكريات املا�شى اجلميل الذي مل يبق منه �شوى ال�شور املعلقة على جدران �شقتها ومقابر عائلتها الفاخرة .. فى املقابل يعرب 

ح�شني الإمام عن اأثرياء احلا�شر اأو قطاع منهم على الأقل ن�شف ن�شاب ن�شف �شبيح ن�شف بلطجي ن�شف م�شتهرت .

هذه ال�شخ�شيات تندمج فى بيئة الفيلم وتلتحم مع البطالت الثالث تتاأثر وتوؤثر فيها ومتنح » يا دنيا يا غرامي » قدرًا كبريًا 

من رحابة الروؤية واإت�شاعها و�شمولها .

حركة مادية .. ونف�سانية 

بعيدًا عن الت�شرع والإ�شت�شهال يحر�ض خمرجنا اجلديد اليقظ على اأن يجعل لكل حركة معني و�شرورة واأن ير�شد بدقة 

هالة  عمل  يتابع  وهو  الأنيقة  �شقتة  فى  الإمام  ح�شني  يطالعنا  املادية  للحركة  وكنموذج   .. لأبطاله  النف�شانية  التغريات 

املتنقل  الهاتف  » فى قف�ض .. ح�شني يتكلم فى  ن�شنا�ض   « املوز واإىل جانبة  اأ�شابع  اأ�ش�ض الزهور يلتهم  التى ترعي  �شدقى 

يذهب ميينًا ويعود ي�شارًا، كما لو اأنه منر يف قف�ض يتحني الفر�شة لالإنفالت وفجاأة ينق�ض على الفتاه كى يق�شي منها وطرا 
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لكن زوجته تظهر بغتة كحار�ض اأو مرو�ض ولأن �شاحبنا يخ�شي باأ�شها فاإنه يرتاجع م�شت�شلمًا م�شتاأن�شًا ويبتعد عن فري�شته 

ليعود اإىل داخل الق�شبان غري املنظورة .

واإذا كانت » نوال » هالة �شدقي قاومت بعنف حماولة اإغت�شاب �شاحب حمل الزهور لها والذي ترف�شة نف�شانيًا   

رف�شًا باتًا فاإنها باإزاء حماولة » الإر�شتقراطي » اجلديد غري النبيل الذي خرجت معه مرارًا ل تقاوم بجدية ترف�ض قوًل 

ولكنها تكاد تذعن فعال فهى مهياأة نف�شانيًا لالإ�شت�شالم له بدرجة ما .

جانب النجاح فى التعبري عن الأحوال النف�شانية املتغرية فى الظروف املختلفة ثمة احلركة النف�شانية املتطورة فى   

املوقف الواحد فبعد تردد تعرتف اإلهام �شاهني خلطيبها بعالقتها ال�شابقة ويدعى اخلطيب باأنه ذاهب اإىل دورة املياه ويغادر 

الكازينو وفى اأثناء اأنتظارة تتوايل من دون كلمة واحدة تطورات اإلهام �شاهني الإنفعالية فمن الراحة عقب الإعرتاف اإىل 

القلق اإىل اإمتزاج الياأ�ض بالأمل اإىل الكدر والقنوط مع �شىء من الندم على الإعرتاف .

» يا دنيا يا غرامي » املرتع بالعواطف الذي يفكر بعمق، ل يجعل من بطالت فوق العاده ينت�شرن بال مقاومات ولكنة   

يعرتف باأن الواقع يهزمهن فى اأكرث من جولة » نوال » تتزوج » الأر�شتقراطي » زواجًا عرفيًا » و�شكينة » جتري عملية رتق 

البكارة وتتزوج عرفيا من مدر�ض بعمل فى اإحدي بلدان اخلليج و » بطة » ت�شاب بطعنة مدية من �شقيقها املتطرف .. ومع هذا 

وعلى الرغم من ذاك فاإن ال�شديقات الثالث يتم�شكن باحلياة ويحتفلن لها ول يفقدان الأمل فى م�شتقبل يفي�ض بال�شياء » يا 

دنيا يا غرامي » فيلم يدفع ال�شينما العربية نحو النور .

»الرجل الثالث«

ا�ستعرا�سات �ساخبة

 

باأناقة �شديدة يقدم على بدرخان فيلمة .. �شور وا�شحة جيدة الإ�شاءة زاهية الألوان ..ديكورات موحية ، من�شقة التكوين 

.. مناظر طبيعية للبحر والرمال واجلبال .. حركة كامريا يقظة ، ر�شيقة ، ن�شطة ، تنوع هائل فى اللقطات ما بني قريبة 

ومتو�شطة وبعيدة .. تالحق �شريع ، ناعم ، للم�شاهد .. ممثلون على درجة كبرية من املهارة ، يعربون بدقة عن م�شاعرهم 

واإنفعالتهم .. مو�شيقى ت�شويرية منوذجية ، تت�شلل بهدوء لتغلف املواقف املختلفة وتزيد من تاأثريها . لكن بعد الأعرتاف 

بح�شن مظهر » الراجل الثالث » املحرتم املهيب بقى اأختيارة خمربة .. مو�شعه واأفكارة وروؤيتة .

كاتب ال�شيناريو املخ�شرم يو�شف جوهر الذي قدم ما يزيد عن ال�شبعني �شيناريو خالل م�شوارة الطويل فى حقل   

ال�شينما هو الذي اأ�شطلع بكتابة �شيناريو وحوار » الراجل الثالث » معتمدًا على ق�شة للواء حممد عبا�ض يقال اأنه اأعدها عن 

ملفات حقيقية حدثت فعاًل فى الواقع .

بخربة ل �شك فيها ي�شفى كاتب ال�شيناريو طابع خا�ض على الفيلم .. فثمة اإ�شارات حلرب اأكتوبر 1973 واأ�شتخدام   

لطائرة هليكوبرت وبع�ض جمل حوار تدور حول تغريات تعتمل فى قلب الواقع والأبطال جميعًا يرتدون مالب�ض ع�شرية اإل 

اأن هذا كلة مل ي�شتطع اأن مينع اإح�شا�ض امل�شاهد باأنه يتابع فيلمًا قدميًا فى جوهرة ينتمى اإىل �شينما » الع�شكر واحلرامية » 

اأو ال�شرطة وجتار املخدرات والتى تنتهي حتمًا – بنهاية موحدة : مقتل رئي�ض الع�شابة اأو القب�ض عليه مع رجاله والق�شاء 

على جتارة املخدرات على ال�شا�شة .. اأبطال الفيلم ثالثة : اأحمد زكي اأو كمال ح�شني » ليلي علوي » �شهام » وحمود حميدة 

يكت�شي  بوجه  يظهر  الأويل  امل�شاهد  فى  زكي  اأحمد  والهام�شية  الثانوية  ال�شخ�شيات  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة   « بك  ر�شتم   «

بحزن دفني مالحمة تعرب عن اإح�شا�ض مراوغ بهزمية ما مل يكن له ذنب فيها .. نعم فهو يتحرك وياأكل وي�شرب ويتكلم ويعمل 
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وي�شحك ولكن اأحمد زكي بقدراتة على الأداء املرهف ال�شامت املختزل ينقل اإىل امل�شاهد ذلك ال�شعور بالإنك�شار الذي يبتلي 

فى نظرتة حتى وهو يق�شي وقتًا مبهجًا مع اأبنه الوحيد » حممد » اأحمد ال�شبكي .

اإبان  اأو اأحمد زكي .. كان قائدًا ل�شرب طائرات حربية وبعد طلعة ناجحة  لحقًا ينك�شف �شر  » كمال ح�شني »   

اأمرًا ب�شرب التجمع وينفذ رجالة الأمر ..  اإىل قاعدتة، يلمح جتمعًا لالأعداء .. ي�شدر  اأثناء عودتة  1973 وفى  معارك 

اأوامر ع�شوائية من دون الرجوع  باإ�شدار  ال�شرب للمحاكمة متهمًا  اإحدي الطائرات، ي�شت�شهد طيارها ويقدم قائد  وت�شاب 

اإىل قيادتة ويحكم علية بالطرد من اخلدمة الع�شكرية وتتدهور العالقية بينه وبني زوجته املتطلعة التى تنف�شل عنه 

وتاأخذ اأبنهما وتتزوج باأخر . وتزعم لوحيدها بال مربر اأن والده اأنتابته نوبات من اخلوف فى اأثناء احلرب مما جعل قيادتة 

ت�شتغني عنه .. كمال ح�شني » يعمل الآن كطيار لطائرة مروحية تابعه لإحدي �شركات البرتول العاملة فى حقول البحر 

الأحمر يق�شي اأجازاته فى �شقته الأنيقة برغم �شغرها فى القاهرة ومي�شي ليالية فى ملهى ليلي يق�شدة غالبًا م�شاعده فى 

العمل ويقوم بدورة اممثل الكوميدي حممد ال�شاوي .

اإ�شتمرارًا ملحاولة يو�شف جوهر فى جمال » تعميق » جذور �شخ�شياتة وجعلها ذات تاريخ طويل تاأتي �شهام اأو ليلي   

علوي .. خليلة » ر�شتم بك »التى التقطها منذ �شبع �شنوات و�شمها اإىل ممتلكاته واأقام لها قف�شًا على �شكل فيال جميله �شغرية 

يق�شدة وجلب لها الغايل من الف�شاتني وقم�شان النوم ولكنها فى قرارة نف�شها حت�ض باأنها جمرد دمية بال اإرادة وبال كرامة 

.. لعبة يلهو بها �شاحبها وقتما ي�شاء وكيفما �شاء .. يتجنب الظهور معها فى الأماكن املحرتمة اأو على الأقل التي من املحتمل 

اأن تتواجد فيها زوجته اإن �شهام فى بعد من اأبعادها مثل كمال ح�شني » حزينة تاره ، قلقة ويائ�شة تارة اأخرى .. وفى لقطات 

قريبة كبرية ترتقرق الدموع فى عيني ليلي علوي .

حممود حميدة ، يوؤدي مبهارة دور ر�شتم بك  رجل الأعمال الظريف الذكي اخلبيث، املتاآمر، املحرتم ، مهرب املخدرات   

الذي قرر اأن يكون مليونريًا باأى و�شيلة وجنح فى م�شعاه املرة تلو املرة اإىل اأن ن�شهد م�شرية الدامي اأمامنا .

امل�شادفة ، جمعت البطال الثالثة بع�شهم بع�شًا فعندما يذهب كمال ح�شني اإىل امللي الليلي حيث ينتظرة م�شاعدة حممد 

ال�شاوي يلتقي �شهام التى تهم بالدخول اأي�شًا وفورًا بال مقدمات تتعانق نظراتهما فيما يبدو اأن كيوبيد كان يتح�ش�ض طريقة 

اإىل امللهي فى اأثناء و�شولهما .

على طريقة اأفالم املا�شي يتحر�ض اأكرث من �شاب باملراأة » �شهام » التى جتل�ض وحيدة فى اأنتظار وىل نعمتها ر�شتم   

بك وكالعادة يدافع البطل عن البطلة ومعه �شديقة الكوميديان يندجمان فى معركة �شد جمموعه ال�شباب تتطاير الكرا�شي 

تتحطم اللمبات تته�شم املوائد تتك�شر الزجاجات تنطلق ال�شرخات تتقافز الأج�شام متامًا كما يحدث فى معارك » الكباريهات 

» التى �شاهدناها فى مئات الأفالم القدمية مع زيادة جرعة الكوميديا حيث يغني على م�شاعد الطيار مع اأو لكمة وعندما 

ت�شتد املعركة يتظاهر باأن حالة الإغماء م�شتمرة واأخريًا فى اللحظة احلا�شمة ي�شل ر�شتم بك لي�شارك بهمه فى ال�شرب 

العنيف .. ويتم التعارف .

املخدرات من  بنقل  الطيار  يقوم  اأن  تنبثق فى ذهنة فكرة  » حتى  » كمال ح�شني  مهنة   « ر�شتم بك   « اأن يعرف  ما   

عر�ض البحر اإىل داخل البالد بطائرتة مما �شيجنبة رقابة خفر ال�شواحل وحر�ض احلدود .. ويبداأ فى ن�شيج �شباكة حول 

ال�شحية خ�شو�شًا عندما يدرك مدى اأحتياج كمال ح�شني للمال .. ذلك اأن الأبن الوحيد لالأخري ، يحتاج اإىل 15 األف جنيهخ 

تكاليف عملية جراحية .

ذو  الدين  لعز   « الثاين  الرجل   « اأو  ال�شيفي  حل�شن  �شمارة  فى  كما  املاألوف  املعروف  املخطط  وفق  الأحداث  ت�شري   

الفقار على �شبيل املثال .. فاإمراآة املعلم اأو رئي�ض الع�شابة تقع فى غرام الوافد اجلديد �شابط ال�شرطة املتنكر فى الفيلمني 

املذكورين كاأمثلة .. اأو �شابط الطريان الذي ي�شتيقظ �شمرية عاجاًل فيبلغ ال�شرطة التى تطلب منه جماراة الزعيم حتى 

تعرف كل اأ�شراره وتتمكن من القب�ض علية .

ي�شافر » ر�شتم بك » اإىل بريوت لتنظيم نقل املخدرات من تركيا اإىل م�شر فيخلو اجلو للعا�شقني كمال ح�شني  و�شهام   

ويتابع الفيلم اللقاءات احلميمة بينهما وتقرتب كامريا حم�شن ن�شر رقيقة حانية من وجهيهما املنت�شيني داخل حجرة النوم 

عميلها  تتعقب  تنام  ل  التى  ال�شرطة  عني  كانت  واإذا  ال�شباحة  حمام  حافة  على  واإنطالقهما  مرحهما  ب�شعادة  تر�شد  كما 

اإخفاء عالقته  فى  ويف�شل  بال�شرطة  ينجح فى حجب عالقته  الذي  الطيار  يراقبون  الع�شابة بدورهم  فاإن رجال  اخلطر 

يخليلة رجل الأعمال .

يعود » ر�شتم بك » من بريوت وفى مكتبة عندما يعلم بق�شة احلب امل�شتعرة بني ع�شيقتة والطيار ينفجر غ�شبة   

امل�شني  الإح�شا�ض  ملعان  عينينيه  فى  يتجلي  الداخلي  �شعورة  �شدق  على  املعتمد  حميدة  حممود  فباأداء  �شامتًا  انفجارًا 

باخلديعة ممتزجًا بالرغبة اجلاحمة املكبوتة فى الإنتقام .. وكرجل ع�شابات قوي متما�شك الأع�شاب ، يوؤجل تنفيذ ثاأرة 

من  » اخلائنني » اإىل ما بعد .

من ناحيتها توؤدي ليلي علوي ، بتفهم عميق موقفًا ملفتًا اأمام ويل نعمتها فعندما يلم�شها ويداعبها حتاول اأن تتمل�ض   

وعندما ت�شت�شلم له تعرب بعينيها ببالغة عن مزيج من النفور واخلوف والرغبة فى الهرب.

الأداء التمثيلي فى » الراجل الثالث » اأنقذ الفيلم اأكرث من مرة فاأن�شباط العواطف وتنوعها والتوافق بني املمثلني فى تبادل 

اأنتباه امل�شاهد .. والأهم اأن » املنلوجات »الداخلية الطويلة التى يحكى فيها  عميلتي الأخذ والعطاء كلها اأدت اإىل جذب  

اأحمد زكي كيف اأ�شت�شهد زميلة الطيار املقاتل والتى تروي فيها ليلي علوي طرفًا من حياتها والتى يتذكر فيها حممود حميدة 

اأيام عوزه – كان من املمكن اأن توقف التدفق الدرامي وجتلب امللل للم�شاهد لول الأداء املتكن للممثلني الثالثة .

يقود كمال ح�شني الطائرة يوم تنفيذ العملية واإىل جانبة » ر�شتم بك » .. يقرتب بها من �شفينة املخدرات وعن طريق حبل 

فى نهايتة » هلب » �شخم حتمل الطائرة جزء من ال�شحنة لتتجه بها اإىل منطقة �شحراوية متفق عليها .. يغادر » ر�شتم 
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بك »الطائرة التى يعود بها قائدها اإىل ال�شفينة لنقل املتبقي من املخدرات .. ويطلب ر�شتم بك من رجالة قتل كمال ح�شني 

وتفجري طائرتة عندما يعود اإىل املنطقة يتم اإقرتاب �شفينة ال�شرطة من �شفينة املهربني الذين يتم القب�ض عليهم .. ويعود 

كمال ح�شني بطائرتة حاماًل معه رجال ال�شرطة ليهبط عند » ر�شتم بك »الهارب بعربة » جيب » ..م�شاهد منفذة باإتقان ل 

�شك فيه .. ت�شاب الطائرة بطلقات نارية .. يغادرها قائدها كما يغادر » ر�شتم بك » عرتة التى اأنقلبت الأثنان يندجمان فى 

معركة حياة اأو موت يتبادلن فيها لكمات بالغه العنف ، م�شحوبة بقرع الطبول .. وت�شتمر املعركة ، حامية الوطي�ض لفرتة 

طويلة تنتهي كالعادة مب�شرع ال�شرير واإنت�شار الطيب الذي يح�شل على احلبيبة وتن�شر �شورتة فى جريدة كبطل مما ير�شي 

اأبنه الوحيد الذي يقنع باأن والدة كان ول يزال بطاًل .. �شواء فى احلرب اأو ال�شلم !

الرجل الثالث – مل اأفطن اإىل معني عنوانه – يكت�شي مبنمنمات وزخارف ويزين نف�شة بطالءات عدة ويبدو ر�شينًا   

وجيهًا اأنيقًا .. لكن بقليل من التاأمل نكت�شف اأن ب�شاعتة قدمية عفًا عليها الزمن ومت تداولها ع�شرات املرات من قبل .. لذلك 

فاإنه يعد منوذجًا جلهودة مهدرة ومهارات �شائعة واإ�شتعر�شات لقدرات مل ت�شتثمر فى ما يجدي اأو يفيد ؟

جملة فن – بريوت 1995            

»تفاحة«

نهاية �سعيدة .. برغم الأحداث احلزينة

 

فيها  تظهر  حيث  العدالة  دار  تعني   « املحكمة   « كانت  فاإذا  ال�شاخرة  امليهي  راأفت  قدرات  تتجلي  عادة  املحكمة  م�شاهد  فى 

احلقائق ويدفع املذنب فاتورة اأخطائة وياأخذ املظلوم حقة فاإنها عند راأفت امليهي املكان الذي ي�شهد اأكرب كمية من الأكاذيب 

والغرائب والق�ش�ض املختلفة وتعرب فى وقائعها عما يعتمل من خلل فى قلب املجتمع .

اأولهما يرتافع فيه حمام مفوه يوؤدي دورة مبهارة لطفي لبيب  » يدوران فى قاعة املحكمة  » تفاحة  م�شهدان فى   

ويوجه اإتهامات ظاملة لكل من تفاحرة » ليلي علوي » وزوجها » ح�شن » ماجد امل�شري ويتعمد تلوين عباراتة باألوان �شاخنة 

فتارة يتحدث بغ�شب عن املذنبني وتاره يتهدج �شوتة عندما ياأتي ذكر موكلية » قدرية » ماجدة اخلطيب و » فوؤاد » عالء وىل 

الدين و » حانيت » هاله �شدقي وتارة ميتلىء �شوتة باحلما�شة وهو يطالب بتطبيق اأق�شى عقوبة ول يفوت امليهي اأن ير�شد 

جتاوب املوكلني املتاأثرين باأداء املحامي ورد الفعل املنزعج بالن�شبة للمهتمني .

اأما امل�شهد الثاين الأكرث اإيغال فى اخليال والذي ي�شل م�شتواه كلغة اإىل م�شتوى رفيع بحق فيتابع اأكاذيب كل من   

تفاحة وزوجها » فوؤاد » وتنتقل احلكاية يف الق�ض كالمًا اإىل �شور ناب�شة باأجواء الرعب على ال�شا�شة .. الظالم واملو�شيقي 

املتوترة الأداء ال�شارم ملاجدة اخلطيب الذي يذكرنا باأداء جنمة اإبراهيم املتجهم فى » ريا و�شكينة » .. ثم ياأتى دور » ح�شن 

» ليحكي اأكذوبة طويلة ممتعة عن » جانيت » يزعم فيها اأنها تعمل كراق�شة فى امللهي الذي يعمل فيه كمغن ووفقًا لأ�شلوب 

اأنغام  القما�ض لرتق�ض على  بباروكة �شفراء وف�شتان لمع   « » جانيت  ال�شا�شة فتطالعنا  امليهي تتج�شد احلكاية على  راأفت 

طريفة اأقرب اإىل املنولوج يوؤديها » ح�شن » الذي ينتهي به امل�شهد وقد اأندمج فى ق�شتة املختلقة فاأخذ ي�شتكمل منولوجة 

الراق�ض فى قاعة املحكمة حيث يوؤجل القا�شي حكمة كالعادة اإىل 7/29 وهاهو املحامي لطفي لبيب ينظر بلوؤم للمتهمني .
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اأ�سل احلكاية

يعد امليهي فى م�شهدة الأخري اإتفاقًا مع امل�شاهد على اأن ما �شرياة جمرد حدوتة .. حتلق بعيدًا عن الواقع واإن كانت تعرب عنه 

ب�شكل ما .. رجل عجوز ملتح يحمل على ظهرة » �شندوق الدنيا » وخلفة طفالن �شيتابعان معنا احلكاية التى �شريويها والتى 

يبداأها بقولة كان يا ما كان ثم يقدم �شخ�شياتة و�شريعًا تتحول الكلمات اإىل �شور » تفاحة » ليلي علوي بف�شتان الزفاف 

خلف » موتو�شيكل » عري�شها » ح�شن » ماجد امل�شري ينطلق بها فوق كوبري 6 اأكتوبر وما اأن يتوقف املوتو�شيكل و�شط الزحام 

حتى يندفع العري�شان فى الرق�ض والغناء ومنذ هذه اللحظة اأى منذ البداية �شيت�شرف اأبطال الفيلم وفق هواهم اأو ح�شب 

رغبة راأفت امليهي .. هذه الت�شرفات واإن كانت بعيدة عن املنطق اإل اأنها ترمي فى النهاية لإبراز مفارقات وتناق�شات موجودة 

فعاًل فى املجتمع وكجزء من اأ�شلوب امليهي قد توافق اأوًل توافق عليه – ياأتي الأداء التمثيلي بعيدًا عن الإندماج الكامل ذلك 

اأنه ينحو منحي كايكوتوريا فينطلق بدرجات متفاوته من املغاله فى احلركة وال�شوت والتعبري بالوجه .

العرو�شان ي�شكنان حجرة متوا�شعه �شمن حجرات قائمة فوق �شطح احد البيوت اإختارة امليهي اإختيارًا منوذجيًا   

اجلمال،  بالغه  لقطات  ت�شوير  من  بهزان  �شمري  املوهوب  املتمكن  امل�شور  مكن  مما  القاهرة  كباري  اأحد  على  يطل  فال�شطوح 

واجلمال هنا لي�ض �شكليًا ولكن يكت�شب معني موؤثرًا ففى اأكرث من موقف بينما تتهدد التعا�شة الزوجية ال�شعيدين يطل كل 

من تفاحة وح�شن على الكوبري املتدفق بحياة ل عالقة لهما بها .. اأن التناق�ض بني بهجة الأ�شواء املنبعثة من فواني�ض 

ال�شيارات والعتمة الزاحفة على البطلني تزيد من الإح�شا�ض .بحرية البطلني وماأزقها .

اإنت�شار  اأ�شمها  التى توؤديدورها ممثلة جديدة  الوزارات ومعها زميلتها كرمية  اإحدي  » عاملة فى بوفية  » تفاحة   

تذكرنا فى ب�شاطتها ورقتها ولطفها وعفويتها بفنانتنا ثريا حلمي التى مالأت ع�شرات الأفالم باملرح والعذوبة والتاأكيد على 

جدوي ال�شداقة وبينما تقدم تفاحة فنجان القهوة للمديرة العامة » قدرية » ماجدة اخلطيب تالحظ الأخرية اأن تفاحة 

تتمتع ب�شحة جيدة فتقرر – بال تردد اأن جتعلها زوجة لزوجها ملدة ت�شعة اأ�شهر تنجب مولودًا تاأخذه لنف�شها ثم يتم طالقها 

لتعود لزوجها الأول ح�شن.

وفيما يبدو اأن راأفت امليهي فى داخلة رف�ض النهاية احلتمية اأو املنطقية على الأقل املتمثلة فى خروج تفاحة من   

املولد بال حم�ض واأراد امليهي اأن ي�شع نهاية �شعيدة لعله يحاكي فيها النهايات التقليدية لالأفالم امل�شرية حتى اإن كانت �شد 

معطيات الواقع وطبيعة العالقات وم�شار الأحداث داخل الأفالم .

�شحى راأفت امليهي ب » جانيت » وجعلها تفارق احلياة وح�شنًا عندما مل نرها وهى راحلة ومبوتها يفتح الطريق   

 .. الأم  اليتيم  الوليد  لرتبية  متحم�شة  الفاخرة  جانيت  �شقة  اإىل  ال�شطح  فوق  حجرتها  من  وتنتقل  حل�شن  تفاحة  لعودة 

وها هى تفاحة مع ح�شن يبت�شمان وهما يطال من �شرفة ثم يبت�شم حامل �شندوق الدنيا ناظرًا نحونا نظرة جوفاء وتاأكيدًا 

لأ�شلوب احلواديت يعتمد امليهي طوال فيلمة اأن يحاكي – �شاخرًا – العديد من امل�شاهد ال�شهرية فى الأفالم امل�شرية فاإىل 

جانب ريا و�شكينة ثمة م�شهد حل�شني ريا�ض فى نهاية » رد قلبي » عندما �شفى فجاأة من الفالج واأخذ يهتف » حتيا م�شر » 

ال�شابق ولكن هذا  اإ�شتعادتها لزوجها  اإثر  اإن �شئت و�شفيت منه فجاأة  اأو مفتعل  اأ�شيبت ب�شلل موؤقت  التى  تقلده ليلي علوى 

مثل  بحق  اجلليلة  امل�شاهد  ببع�ض  الإح�شا�ض  تخد�ض  عندما  اأحيانًا  م�شت�شاغة  غري  تبدو  ال�شاخرة  املحاكاه  اأو  البريلي�شك 

املزعومة  قتله  حماولة  اإبان  الدين  وىل  عالء  يحاكية  »والذي  الأر�ض   « فى  بالأر�ض  املليجي  حممود  اأ�شابع  ت�شبث  م�شهد 

فيت�شبث بال�شجاجيد ونباتات الزينة .

» تفاحة » مغامرة لراأفت امليهي تعترب اأمتدادًا لـ »ميت فل« حتاول جتاوز املاألوف واملعتاد واأن تطرح الأ�شئلة واأن   

تتفق مع امل�شاهد على اأن ما يراه اأوًل واأخريًا هو »�شينما« له احلق فى اأن يقبلها اأو يرف�شها فما راأيك. 
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»اإ�سحك ال�سورة تطلع حلوة« 

دور الطبقة ال�سعبية فى �سنع م�ستقبل اأف�سل 

 

مبزيج رقيق من املحبة والإحرتام يقدم »اإ�شحك« ثالثة اأجيال فى واحدة من الأ�شر امل�شرية الطيبة ال�شغرية التى تواجه 

م�شاعب احلياة وعرثاتها بجلد و�شجاعة .

الأجيال الثالثة جت�شدها اجلدة احلاجة روحية التى توؤدي دورها باإمتياز الفنانة الكبرية �شناء جميل ذات الألف   

وجه والتى ترت�شم على مالحمها اأدق الأحا�شي�ض وت�شتطيع ب�شال�شة اأن تنتقل من اإنفعال لآخر فى حلظة واحدة اإن عينيها 

بو�شوح نظراتها جتعلك تطل من خاللها على اأغوار نف�ض اإن�شانية يقظة قوية حت�ض الأ�شياء بعمق وت�شت�شعر اخلطر عن بعد 

فعندما تغت�شب جتعلك تدرك اأن فى داخلها بركانًا قد ينفجر حاًل وععندما حتب فاإنها تقتعك باأنها نهر من احلنان وعندما 

تتوتر تغدو اأقرب اإىل �شلك الكهرباء العاري وعندما تطمئن – وفلما يحدث هذا - فاإنها ت�شعرنا اأن احلياه تتدفق بنعومة 

وبال متاعب .

الذي يحقق توزانًا  اأحمد زكي  اأبنها �شيدة غريب الذي يوؤدي دورة مبزاج  الو�شط يج�شده  اأو جيل  الثاين  اجليل   

فريدًا بني �شخ�شيتة املتوقدة من ناحية و�شخ�شية » �شيد » التى متوج باإنفعالت �شتى هادئة تارة �شاخبة تارة اخرى جتربة 

الظروف فى الكثري من الأحيان اأن يقمع اأو على الأقل يخفي اإنفعالتة في�شبح على اأحمد زكي املتمكن اأن يتظاهر باأح�شا�ض 

معني وفى الوقت ذاته يبعث بوا�شطة نظره اأو لفتة باإ�شارات تتم عما يدور فى اأعماقة .

اأما اجليل الثالث فتج�شدة اأبنتة » هاين » التى توؤدي دورها املمثلة اجلديدة الواعدة منى زكي املتمتعه بوجه األيف   

ترت�شم على �شفحتة ال�شافية اأدق امل�شاعر ويت�شم اأداوؤها بب�شاطة حمببة فهى ل تلجاأ للمغالة وتبتعد متامًا عن الفتور اإنها 

تعرف ف�شيلة الإت�شاق وذلك باأن تعطي لكل موقف ولكل فعل ورد فعل ما ي�شتحقة من اإنفعال بال زيادة اأو نق�شان منى زكي 

توؤكد اأن جياًل جديدًا موهوبًا �شياأتى حتمًا .

تاأتي اأ�شرة » �شيد غريب » من قلب الطبقة الو�شطي ولأن كاتب ال�شيناريو وحيد حامد يعرف ف�شائل هذه الطبقة   

ويوقرها فاإنه قدمها على نحو يربز قيمها البناءة وفى مقدمتها �شغفها بالإرتفاع مب�شتوى اأبنائها واإ�شتعدادها للت�شحية من 

اأجل اإتاحة فر�شة التعلم .

بالالإ�شافة   ، الكذب  والكرامة وعدم  لل�شرف   ، الإخالقية اجلميلة  باملعايري  لأجيالها اجلديدة ف�شاًل عن مت�شكها   

للرتاحم والتما�شك اإنها الطبقة التى ت�شاهم بجديتها ببناء احلياة وجتميلها ول تاأتي هذه القيم فى » اأ�شحك.. » ك�شعارات 

اأو على نحو مبا�شر ولكن .. تتحول اإىل عالقات ومواقف وم�شاهد .

»�شيد غريب« م�شور فوتوغرايف ، ميلك حماًل �شغريًا فى بلدة �شغرية ل هى مدينة ول هى قرية اإنها مثل الطبقة   

والدتة  مع  الرجل  ي�شكنها  التى  الفقرية  النظيفة  املرتبة  املتوا�شعه  ال�شقة  اإىل  املوفق  الإختيار  هذا  وميتد  بني  الو�شطى 

واأبنتة .

قبل العناوين يظهر » �شيد غريب » فى » الأ�شتوديو » الذي ميلكه وفى لقطات مرحة يحاول اأن يجمل �شور زبائنة   

باأن يدفعهم لالإبت�شام والفيلم بهذا ير�شم بعدًا جوهريا لبطله الذي يعمل على اأن تبدو �شورة الأخرين اأجمل ما يكون .

بعد العناوين يبداأ الفيلم بداية مالئمة موحية : ال�شباح .. اجلدة تفتح النوافذ وباب �شرفة تطل على �شريط قطار وما 

هى اإل حلظة وندرك اأنه لي�ض يومًا جديدًا وح�شب بل بداية مرحلة جديدة فاليوم �شتظهر نتيجة الثانوية العامة حيث 

�شيتحدد م�شار الأبنة املتوترة، وبينما يخفق قلب اجلدة مع قلب حفيدتها يذهب » �شيد غريب » اإىل املدر�شة ليعرف النتيجة.

ل يفوت املخرج �شريف عرفه بعينة الالقطة اأن يج�شد الأجواء املتوترة لظهور نتيجة الثانوية العامة بهرولة   

تلميذات واأولياء اأمور اإىل داخل املدر�شة وبكاء تلميذات ي�شتندن اإىل زميالتهن واأقاربهن بعد معرفتهمن برو�شوبهن بالإ�شافة 

اإىل اأخريات يخرجن من باب املدر�شة �شعيدات بعد اإعالن جناحهن وتنتاب »�شيد« نوبة غبطة عندما يعلم بح�شول اأبنته 

على جمموع كبري وفيما ي�شبة الدعابة يتعمد �شريف عرفه اأن ميرر قطارًا يف�شل بني » �شيد » واأ�شرتة عندما يخطرها وهو 

فى ال�شارع بنجاح » تهاين » التى يزداد توترها .

وبال تردد وبروح مرتعه بالعزمية والأمل تقرر الأ�شرة ال�شغرية الإنتقال اإىل العا�شمة كى تلتحق الأبنة بكلية   

الطب .

اأبنها عن هجرتهما الويل  اأثناء نقلها لالأ�شرة من البلدة اإىل املدينة الكبرية .. تتحدث اجلدة مع  داخل عربة اجرة فى 

من مدينة ال�شوي�ض اإىل بالد اهلل اأبان نك�شة 1967 وتذكرة كيف كانت عربة النقل مكتظة باملهجرين .. ولحقًا �شتتكلم » 

احلاجة روحية » عن تلك الأيام ال�شوداء التى طافت فيها مع الأخرين من مكان لآخر بحثًا عن ماأوى بهذه الذكريات يعمق 

– وحيد حامد تعمد  اأن منتج الفيلم املتق�شف  اأبطاله يربط تاريخهم اخلا�ض بتاريخ الوطن لكن فيما يبدو  الفيلم جذور 
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اإخت�شار التكاليف اأن يكتفى ب�شرد هذه الذكريات عن طريق » الكالم » متحا�شيًا حتويلها اإىل م�شاهد ناب�شة باحلياة وهو – 

وحيد – يعلم متامًا ان ال�شورة اأ�شدق اأيناء من الألفاظ لكن هكذا �شاء .

لقمة  » بحثًا عن  �شيد غريب   « » فى اجلامعة وثانيهما مع  » تهاين  يتابع م�شرية  اأحدهما  الفيلم فى خطني  ي�شري   

العي�ض من » كازينو » اإىل كورني�ض النيل .. اأما » احلاحة روحية » فاإنها تعي�ض بعقلها ووجدانها مع اأبنها واأبنة اأبنها .

فى رحلتى » تهاين » و » �شيد غريب » يك�شف » اأ�شحك .... » عن الكثري من جوانب املجتمع فى مدرجات الكلية تلتقي » تهاين » 

» طارق » - كرمي عبد العزيز - ) الوجه اجلديد ، الذي يعترب تقدمية لأول مرة من منجزات الفيلم ( » طارق » اأبن اأحد كبار 

رجال الأعمال ميلك عربة حمراء اأنيقة ويرتدى املالب�ض الفاخرة و�شريعًا .. يربط كيوبيد بني قلبيهما .

من ناحيتى مييل قلب » �شيد غريب » ل�شاحبة ك�شك على كورني�ض النيل » نزهة » ليلي علوي التى يقدمها الفيلم   

كمراأة قادمة من اأ�شفل ال�شلم الإجتماعي وعلى الرغم من توبتها عن ممار�شة اأعمال فى م�شتوى ال�شبهات واأكتفائها بالعمل 

ال�شريف الدوؤوب فاإنها مل تنتقل من حال حلال لكنها غدت را�شية عن نف�شها ت�شق طريقها فى احلياه ب�شجاعة وخربة وقوة.

واإذا كانت » اجلدة » تنزعج من عالقة حفيدتها بهذا ال�شاب غري املالئم الوا�شع الرثوة فاإن » �شيد غريب » املتفهم لأ لعيب 

عيبد كيوبيد الذي م�شه ب�شاهمة ل ينزعج ولكن يقلق وي�شفق ويبدى حنوًا على قدر كبري من الرقة .. يحاول من دون اأن 

يجرحها اأو يحرجها اأن ينبهها اإىل الفارق بينهما وهو فارق مل يوؤدى ولن يوؤدى اإىل اأدين �شعور بالدونية وهو – �شيد – يدرك 

اأن هذه العالقة من امل�شتبعد ان تتكلل بالنجاح .

بلم�شات �شغرية بديعه يتجلي دفء العالقات بني اأفراد الأ�شرة .. الأب، ي�شحب اأبنته احلبيبة ليتنزه معها نزهه   

غري مكفلة على كورني�ض النيل وعندما يت�شاجر مع بائع مرطبات رذيل تدافع عن والدها – وهى الوديعه – بذراعيها وقدميها 

وفى حجرتها متتلىء عينًا اأحمد زكي باملحبة عندما يعرب لها عن ثقته فيها وها هى » احلاجة روحية » باأداء �شناء جميل 

ال�شلطان ح�شن وحتاول ب�شفائها الروحي �شرب غورة واأن  لياًل عند مدخل بيتة بالقرب من جامع  اأبنها اجلل�ض  تقرتب من 

تطمئن عليه ويف موقف اأخر فى اأثناء خروجة من ال�شقة ت�شتوقفة للحظة كى تهندم له قمي�شه وتلم�ض كتفة باأناملها .. 

اأن هذه التفا�شيل ال�شاعرية تقول الكثري .

رجل الأعمال والد » طارق » الذي يقوم بدورة عزت اأبو عوف يجرب اأبنه على الأقرتان باأبنة اأحد الوزراء لي�شمن   

ال�شلطة اإىل جانب الثورة وبنفعية قا�شية يجيب عما يعلنة الأبن بخ�شو�ض اأرتباطه .

عاطفيا بزميلتة » تهاين » قائاًل اأنت عندما حتب فلتحب من ت�شاء ولكن عندما تتزوج عليك اأن تتزوج من اأختارها   

لك ! يذعن » طارق » لرغبات ولدة يبتعد عن » تهاين » التى تتعر�ض ل�شخرية زميالتها ولأن » طارق » وعد » �شيد غريب 

» باحلفاظ على م�شاعر » تهاين » فاإن �شيد عندما يعلم باإ�شتعداد طارق للزواج باأخرى ينتابة غ�شب داخلي عنيف فال�شاب 

مل يف بوعودة كما جرح » تهاين » جرحًا غائرًا وليلة الزفاف يذهب » �شيد » اإىل قاعة الأفراح الفخمة زاعمًا اأنه �شيقوم 

اأبنتة  يثاأر فيها لكرامتة وكربياء   « » طارق  اإىل �شدغ  العرو�شني وبقوة يوجة �شفعة هائلة  .. يتقدم نحو  بت�شوير احلفل 

وينهال اجلميع على امل�شور �شربًا لكن » طارق » ينقذة من املخالب ال�شر�شة لل�شيوف وبدًل من اأن ينتهي املوقف عند هذا احلب 

ينزلق » اأ�شحك .. » فى مزايدات ل �شرورة لها فالأب » امل�شروب » ينه�ض ليلقي يخطبة طويلة طنانة ك يهاجم فيها القلة 

الغادرة التى ل تقيم وزنا مل�شاعر النا�ض كما يلقن اجلميلع در�شا فى الكرامة والكلمة ال�شريفة واأ�شياء من هذا القبيل .

ي�شتكمل الفيلم هذا املوقف امل�شطنع بنوع من مزاح ل يتما�شي مع جدية » اأ�شحك .. » فرجل الأعمال والد » طارق   

» بعد مغادرة اأبنه الفرح قبل عقد القران يقرتح على والد العرو�ض اأن يتزوجها هو – بعبارة اأخرى ومنعًا لعدم الو�شوع يريد 

رجل الأعمال اأن يتزوج اأبنه الوزير – وهذه كما ترى دعابة فى غري مكانها .

اأ�شرتها ال�شغرية  امل�شت�شفى تفيق من غيبوبتها فتجد حولها  » تهاين » فى  وينتهي الفيلم نهاية مفتوحة فالأبنة   

ف�شاًل عن » نزهه »، ليلى علوي، التى اأحبها الأب املت�شمة بال�شهامة بالإ�شافة اإىل جارة طيبة يخرج اجلميع من امل�شت�شفى 

وبينما يقف » طارق » فى الظل وحيدًا بعيدًا يتحلق اجلميع فى النور ، حول » تهاين » فى ما ي�شبة التكاتف وترتفع �شحكاتهم 

لتثبت فى هذا الفيلم » العائلي » الدافىء اأن الأ�شرة ال�شغرية على الرغم من الظروف تتمكن من �شنع م�شتقبل اأف�شل لأبنائها 

وت�شتطيع اأن تنتزع حلظات واأن ت�شحك واأن جتعل ال�شورة حلوة .
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اإقتحام مناطق مظلمة

 

فى بداية بارعة قبل ظهور العناوين يربز الفيلم هويتة » كاتدرائية » فرن�شية باللغة ال�شخامة الألف من النا�ض .. رجال 

ون�شاء مبالب�ض القرن الثاين ع�شر يتزاحمون فى املمرات وعلى ال�شالمل مل�شاهدة احلادق اجللل الذي �شيتم حاًل فى ال�شاحة 

اأثخنت  » .. من عمق املجال فى زقاق جانبي تندفع نحونا خيول جترجر �شاحلة املفكر »جريار« وقد  الكاتدرا�شية   « اأمام 

اجلروح وجهه ومع�شمية » الكاردينال »ي�شع التاج على راأ�شة يتقدم نحو بوابة الكاتدرائية يطل على كومة احلطب املحيطة 

ب« جريار »املقيد بعمود .. رجل يلقي بيانًا يوؤكد فيه اإدانة »جريار« بالهرطقة لأنه ترجم كتب » امللحد » اأبن ر�شد .. زوجة 

»جريار« واأبنة يو�شف يتابعان املوقف باأمل .. رجال ي�شعلون احلطب .. األ�شنة اللهب تت�شاعد » جريار »ينادي اأبنه ويطلب 

�شاهني  يو�شف   .. العناوين  ظهور  مع  الأفاق  لتماًل  املدوية  �شرختة  ترتفع  الذي  املفكر  ج�شد  تلتهم  النريان  يرحل  اأن  منه 

بقريحته املتفتحة وبروحه امل�شاك�شة وبطموحه الفني يتفتح فيلمة خري اإفتتاح حمققًا عدة اأهداف فى م�شاهد قليلة اأنه 

يعرب عن الكارثة املحيقة بالفكر عندما يواجه باملقمع وماأ�شاة الفرد عندما تبط�ض به ال�شلطة وفظاعة �شلبية النا�ض عندما 

ل ي�شبح لهم دور فى �شنع حياتهم بعد تغييب وعيهم .

والوا�شح اأن يو�شف �شاهني باإختيارة لفرن�شا كمدخل ل » م�شري » اأمنا مير اىل تقدمي نف�شة كناقد لتاريخ الأرهاب   

اأوروبا من ناحية وكي يقطع الطريق على من قد يتهمه مبعاداة ال�شرق من ناحية ثانية وعلى امل�شتوي الفني  الفكري فى 

حتظي هذه املقدمة – تكاد تكون فيلمًا ق�شريًا بديعًا – بدرجة عاليه من التوهج لن تتحقق طوال » امل�شري« فاإىل جانب القدرة 

على ح�شد املجاميع وحتريكها مبهارة ثمة تقطيع ملفت للنظر على متاثيل الكاتدرائية فاملالئكة تنظر بده�شة واإ�شتنكار ل 

يخلو من رعب اإىل ما يدور اأمامها .. اأن احلجر ينطق ويح�ض فى هذه الإفتتاحية وايل جانب املو�شيقي الت�شويرية املعربة عن 

املاأ�شاة ثمة املوؤثرات ال�شوتية التى تزيد من تكثيف وطاأة املوقف ف�شوت حوافر اخليول اخلافتة فى البداية التى ن�شمعها 

قبل اأن نراها تثري القلق الذي يتزايد مع ظهور اخليول وت�شاعد �شوت حوافرها وثمة �شوت طقطقة احلطب التى تلتهما 

النريان وحترق بدن » جريار » الذي يكاد يتحول اإىل هيكل عظمي اإن هذه املقدمة القوية قطعه فنية ثمينة .

اإىل الأندل�ض...

عادة تاأتي العناوين بني املقدمة وبقية الفيلم كفا�شل زمني بني تاريخني ولكنها فى هذه املرة تاأتي كفا�شل جغرايف   

بني منطقتني فى العامل فمن فرن�شا ينتقل » امل�شري » اإىل الأندل�ض حيث بيت » اأبن ر�شد » نور ال�شريف يجل�ض على راأ�ض مائدة 

الطعام ومن حولها اأ�شرتة واأ�شدقاوؤة ومن بينهم اإبن »جريار«  »يو�شف« الذي يوؤدي دورة الوجه اجلديد فار�ض رحومة .. 

زوجة اأبن ر�شد �شفية العمري الطيبة املعجبة بلون عيني » يو�شف » الزرقاون حتنو عليه وترعاه .

فى اأجواء من الألفة حول الطعام نتعرف اإىل قطاع من اأبطال » امل�شري » اأبنة اأبن ر�شد تقوم بدورها ممثلة جديدة »   

روجينا » ووايل قرطبة » �شيف عبد الرحمن » ف�شاًل عن ولدي اخلليفة املن�شور .. » نا�شر » خالد النبوي و » عبد اهلل » هاين 

�شالمة .

وفورًا يقدم الفيلم جانبًا ثانيًا من اأبطاله : العامة اأمام الق�شر امللكي اأو ق�شر اخلليفة اأن �شئت الدقة من بينهم   

ينه�ض �شخ�ض متحم�ض عبد اهلل حممود طالبًا من زميلة اأن يرد بقوة على هتافة عندما يظهر اخلليفة فالوامر التى �شدرت 

 « املن�شور   « الطويل ي�شتقبل  الت�شويرية كمال  املو�شيقي  .. وا�شع  » حتى ينفجر  املن�شور   « له تقول ب�شرورة تغذية غرور 

بجملة مو�شيقية مرتعة باملهابة حممود حميدة الذي يوؤدي دور » املن�شور » بتفهم ميتطي �شهوة جوادة رافعًا وجهة بخيالء 

م�شتمعًا بكربياء للهاتف القائل » كلنا فداءك يا من�شور » حبات العرق تتف�شد من جبني عبد اهلل حممود املنهمك فى الهتاف 

وكامتداد لأجواء الد�شائ�ض �شن�شهد لحقًا اإجتماعًا تاآمري الطابع ملجل�ض الع�شرة املعادي لأبن ر�شد والذي ي�شم بني �شفوفة 

» ال�شيخ ريا�ض » املراوغ وا�شع احليلة الذي يوؤدى دوة ممثل عظيم ال�شاأن اأ�شمة » اأحمد فوؤاد �شليم » ف�شاًل عن �شيخ اأخر حليق 

الراأ�ض �شنكت�شف لحقًا اأنه » اأمري جماعه » اإرهابية – ح�شب مفهوم احلا�شر – يوؤدي دورة ممثل ي�شتطيع اأن ينقل الإح�شا�ض 

بالغدر واخلطر مبجرد ظهورة اأ�شمة » جمدي اأدري�ض » .

– تقوم بدورها ليلي  – ح�شب مفاهيمنا  الليلي  وفيما ي�شبة احلانه تطالعنا الغجرية » مانويلال » �شاحبة امللهي   

علوي – مت�شاخمه رقيقة قوية �شاأنها �شاأن زوجها املطرب » مراون » حممد منري الذي يغني للحياة والأمل والنا�ض وبينما يلقي  

» عبد اهلل » مرتنحًا ق�شيدة لأبي نوا�ض الرهابية وهو ينجح فى م�شعاه فهامها بعد مغادرة احلانة فى حمام عام يداعبان 

يع�شهما على نحو بدا ىل – ورمبا كنت خمطئًا – اأن عميل اجلماعة يفرت�ض اأبن اخلليفة جن�شيًا بنظراتة وفى م�شهد لحق 

يقوم اجلماعة م�شتمتعًا بتدليك �شاق » عبد اهلل » !؟ 

املهم ، عندما يعرب » عبد اهلل » عن رغبتة فى اأن ي�شبح راق�شًا يجيبة باأن ل باأ�ض فى رغبتة على اأن يكون الرق�ض   
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روحانيًا وهنا ترتفع لغة ال�شينما بف�شل اإيقاعات الذكر املت�شاعدة التى اأختارها كمال الطويل وتندفع كامريا حم�شن ن�شر 

فى متاهة من ممرات واأقبية قامتة كئيبة لتتوقف عند » عبد اهلل » املندمج فى الذكر مع مئات من �شباب .. اأنه يتغري بليغ 

يوقف فيه يو�شف �شاهني فى التعبري عن حتولت » عبد اهلل » واإن�شمامة للجانب الأخر املعادي لأبن ر�شد العقالنة و » مروان 

» مغني احلياة و » مانويلال » التى ظهرت وتختفي بني احلني واحلني بال منا�شبة ومن دون ح�شور مربر .

واحلق اأن » امل�شري » ل يحافظ على م�شتواه طوال الوقت ، فالداء التمثيلي اأحيانًا يبدو متعجاًل موحدًا يت�شابة   

مع بع�شة بع�شًا ويكاد يتطابق مع طريقة يو�شف �شاهني فى الكالم واأذا كان الفيلم يفتقر لالإح�شا�ض بالأندل�ض على م�شتوى 

للفن  املعروف تاريخيًا بع�شفة   « املن�شور  » اخلليفة  �شاهني يخذلة فى ت�شويرة عن ق�شر  فاإن خيال يو�شف  وال�شارع  الب�شر 

والأدب والدائم الإ�شتقبال للوله وال�شفراء ... اأن الق�شر فى » امل�شري » خاو على عر�شة يعي�ض فية » املن�شور » وحيدًا لي�ض 

فيه زوجة اأو جارية ل يكاد عر�شة يزورة �شوى اأبن ر�شد الذي يلعب معه » ال�شطرجن » مرة واحدة يطلب منه » املن�شور » اأن 

يلعب معه دورًا ثانيًا يرف�ض اأبن ر�شد ويعطية ظهرة خارجًا .

نعم مل يكن هدف يو�شف �شاهني ومعه امل�شارك فى كتابة ال�شيناريو الذي �شيكون له م�شتقبل كبري اأن يقدمًا عمال   

تاريخيًا بقدر ما يعربان عن حا�شرهما ولكن من قال اأن ال�شدق التاريخي يتعار�ض مع ق�شايا الواقع ؟

ت�سييق ..  اخلناق

ير�شد » امل�شري » منو قوى الظالم املت�شرتة بال�شعارات واإنح�شار قوى الإ�شتنارة املوؤمنة بالعقل .. وبالطبع ت�شعي اجلماعات 

الإ�شتبدادية اإىل الإ�شتيالء على ال�شلطة من داخلها بالتقرب من اخلليفة كما حتاول ن�شر الأرهاب عن طريق تكفري الأخرين 

وفى مقدمتهم » اأبن ر�شد » وقتل الرموز وعلى راأ�شهم املغني » مروان » ويتعمد يو�شف �شاهني الإيحاء على نحو وا�شح باأنه ي�شري 

اإىل حماولة اإغتيال جنيب حمفوظ �شواء ب�شربة املدية الغادرة فى اجلانب الأمين من الرقبة اأو ما اأ�شفرت عنه التحقيقات 

مع املخالب التع�شة امل�شللة التى مل تقراأ �شيئًا للكاتب الذي دفع عنهم فى اأدبة ومل ت�شع �شيئًا من اأغنيات احلياة التى تغني 

بها » مروان » .

وفى موقف يت�شم بالرحمة واإت�شاع الأفق ي�شفق الفيلم على اجلناة البائ�شني ويعرب من خالل اأبن ر�شد عن اإنزعاجة   

من اأعدامهم .. ذلك اأنهم فى النهاية �شحايا اأكرث من اأن يكونوا جالدين �شفاكني للدماء .

اأي�شًا » مروان« لل�شفاء وفى م�شهد جميل موؤثر يف�شدة يو�شف �شاهني  وكما متاثل جنيب حمفوظ لل�شفاء يتماثل   

مبهارة يقوم » مروان » بزيارة اأبن ر�شد ب�شحبة زوجته » مانويلال » .. ي�شافح اجلميع بحرارة وب�شوت مبحوح وب�شدق ترت�شم 

على الوجوه جميعًا عالمات الأ�شي العميق حزنا ً على �شياع �شوت املغني لكن فجاأة ترتفع عقرية » مروان » بالغناء وينطلق 

تهليل اجلميع و�شحكهم مبا فيهن » مانويال » ذلك اأنهم اأدركوا اأم » املغني » ميزح اأن اإنهاء امل�شهد بهذه الطريقة تبدو كما اأنها 

زغرودة فى جنازة .

تندهور العالقة بني املن�شور واأبن ر�شد وباأداء حممود حميدة ال�شاطع ننتبة اإىل اأن » امللك هو امللك » واأن » املن�شور   

» مل ولن يغفر تب�شط اأبن ر�شد معه فالفيل�شوف كان يحلو له اأن يخاطب اخلليفة بكلمة » يا اأخى » وبلغة ع�شرنا وقع املثقف 

فى خطاأ اإعتبار نف�شة �شديقًا لل�شلطة واأنه فى ماأمن من تقلباتها واأنيابها.

ومع اأفول جنم اأبن ر�شد يرتفع �شاأن ال�شيخ ريا�ض الذي يكمل املديح للخليفة وب�شوت اأحمد فوؤاد �شليم القوي الواثق املفعم 

بالعاطفية يلقي خطبة موؤثرة فى جماهري تهتز بعباراتة الطنانة بحيث ي�شبة املن�شور ب�شالح الدين الأيوبي بل ويرجح 

كفة املن�شور الذي ترت�شم على وجة عالمات الر�شاء .

يتوغل » امل�شري » اأن�شانيًا داخل روح اأبن ر�شد الذي يبدو فى بع�ض اللحظات كاأن لو اأنه فقد الثقة فى تاأثري كتاباته   

فى الآخرين وي�شل نور ال�شريف اإىل درجة رفيعة من الأداء عندما ينزعج من حتولت »عبد اهلل » الذي اأعطى لنف�شة احلق 

فى تكفري املختلفني معه فبوجه متاأمل و�شوت تخنقة عبارات من مينع نف�شة من البكاء ي�شاأل نور ال�شريف الفتي املجهول عما 

يعرفة عن احلق، الطب، الريا�شيات، الفقة، الكمياء، الفلك .. وفى حلظة ياأ�ض يكان اأن اأبن ر�شد يحرق كتبه .

اأمري الظالم ، الأرهابي ، الذي يوؤدي دورة ممثل مفاجاأة جمدي اأدري�ض يظهر علنًا فى ال�شارع مع رجالة امل�شلحني   

على �شهوات جيادهم ليفر�ض �شطوتة ويثاأر من » مروان » حتى يلقى طعنة رمح غادرة فى ظهرة .. وعندما يتهالك قتياًل 

يودعه كمال الطويل وداعًا موؤثرًا مي�ض �شغاف القلب بتوزيع حلن اأغنية » عللى �شوتك بالغني » توزيعًا حزينًا يفي�ض بالآ�شي 

.. هنا تاأتي املو�شيقي كمرثية تليق مبغني احلياة .

» على �شوتك بالغني » متتليىء باملعاين النبيلة تعرب عن التم�شك ببهجه احلياة ب�شيطة الكلمات �شل�شة ذات حلن   

طيع لني يغنيها حممد منري بروحة ويرددها الفيلم عدة مرات تاأتي فى اأوقاتها متامًا لذلك فاأنها تندمج فى ن�شيجة لكن فى 

املرة الأخرية بعد رحيل » مروان » ينتاب املغنني نوبة عجيبة من الرقة الزائدة وبدًل من اأن يقولوا » على �شوتك بالغني » 

يقولو » على �شوتك بالغني » اأى بال�شني ولي�ض بال�شاد !.

يقرر اخلليفة م�شادرة وحرق كتب اأبن ر�شد ونفية مع جمموعه اأخرى من العلماء وبهدف اأنقاذ موؤلفاته يتويل »   

النا�شر » تهريبًا بنف�شة اإىل م�شر وينجح فى م�شعاه .. وحتاول قوى الظالم اأن ت�شتدرج » عبد اهلل » » والنا�شر » فى التاآمر 

�شد والدهما لكنهما يبلغان » املن�شور » باملوؤامرة والتى كان اأبعاد اأبن ر�شد حلقة من حلقاتها .. ول يفوت الفيلم اأن يوؤكد 

مقولة » ال�شلطة غري ماأمونة اجلانب » فعلي الرغم من معرفة » املن�شور » بالظلم الذي وقع على اأبن ر�شد فاإنه يرف�ض العفو 

عنه ذلك اأنه يري العيب كل العيب اأن يرتاجع احلاكم �شريعًا عن قرار اأتخذه .. حتى ولو كان القرار خطئًا .

فى ال�شاحة اأمام الق�شر وبينما ي�شعد ال�شيخ ريا�ض ال�شالمل مغتبطًا يبداأ اإحراق كتب اأبن ر�شد الذي يتابع املوقف   

جال�شًا فى عربة جترها اجلياد فى طريقة للمنفي �شامدًا متما�شكًا .. وهذه النهاية املوائمة لروح الفيلم يح�شرها يو�شف 
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�شاهني عندما يدفع م�شر ليندفع على الطريقة ال�شاهينية ، م�شافحًا الع�شاكر قائاًل » �شكرا .. �شكرًا مت�شكر قوي » !

» امل�شري » فى املح�شلة الأخري فيلم كبري بطموحه واإجنازة وموقفة و�شجاعته فى اإقتحام تخوم معتمة م�شلحًا باأنوار العقل 

و�شياء تع�شق احلياة .

فيلم خليل بعد التعديل

فيلم حب البنات
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فيلم ليلة البيبى دولفيلم زوج حتت الطلب

فيلم كل هذا احلبفيلم يا مهلبيه يا
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فيلم بحب ال�شيمافيلم امل�شاطيل

فيلم األوان ال�شماء ال�شابعة فيلم الرجل يحـــب مرتني
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فيلم بحب ال�شيمافيلم غرام الأفاعى

فيلم املغت�شبون فيلم اآي اآي
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مع الأخرين ..

حلظة بهجة مع مهرجان كان

مع مورجان فورمان
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مع ابنائنا ال�سوريني فى لبنان
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قائمة اأفالم ليلي علوى فى كتاب »املمثل فى ال�شينما امل�شرية للباحث الناقد حممود قا�شم

اأنا واأبنتى واحلب ) حممد را�شي (1974

من اجل احلياة ) اأحمد ثروت ( 1977

البوؤ�شاء ) عاطف �شامل (1978

خميمر داميًا جاهز ) اأحمد ثروت ( 1982

1983
غريب ولد عجيب ) كمال �شالح الدين (

جتيبها كده .. جتيبها كده .. هى كده )عمر عبد العزيز( 

1984

اأنهم يقتلون ال�شرفاء ) نا�شر ح�شني (

�شمورة بنت الأمورة ) �شمري حافظ (

�شوارع من نار ) �شمري �شيف (

ق�شر الليل ) حممد �شلمان  (

امل�شاغبون فى اجلي�ض ) نيازى م�شطفى (

مطلوب حيًا اأو ميتًا ) عديل خليل (

اخلونة ) و�شفى دروي�ض (

ال�شيطان يعظ ) ي�ض اإ�شماعيل ي�ض (

1985

اأيام التحدي ) عديل يو�شف (

الثعبان ) نادر جالل ( 

جبابرة امليناء ) يحيي العلمي (

اجلريح ) مدحت ال�شباعي (

حكاية فى كلمتني ) ح�شني اإبراهيم (

خرج ومل يعد ) حممد خان (

الرجل الذي عط�ض ) عمر عبد العزيز (

زوج حتت الطلب ) عادل �شادق (

الطاغية ) �شريف يحيي (

العايقة والدري�شة ) اأحمد ال�شبعاوي (

الن�شاء ) نادية حمزة (

وت�شحك الأقدار  ) ح�شني عمارة (

اإعدام ميت ) على عبد اخلالق (

1986

اأه يا بلد اأه  ) ح�شني كمال (

الأنثى ) ح�شني الوكيل (

حتت التهديد ) ي�ض اإ�شماعيل ي�ض (

عذراء وثالث رجال ) �شيد �شيف (

ع�شر الذئاب ) �شمري �شيف (

كلمة ال�شر ) ح�شني عمارة (

املطاردة الأخرية ) ناجي اأجلو (

احلرافي�ض  ) ح�شام الدين م�شطفى (

من خاف �شلم ) مدحت ال�شباعي ( 
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1987

الأقزام قادمون ) �شريف عرفة (

البدرون ) عاطف الطيب (

خليل بعد التعديل ) عديل خليل (

�شربة معلم ) عاطف الطيب ( 

امل�شاغبات الثالثة ) ح�شام الدين م�شطفى (

1988

غرام الأفاعي ) ح�شام الدين م�شطفى (

زمن املمنوع ) اإينا�ض الدغيدي (

املتمرد ) بركات (

كل هذا احلب ) ح�شني كمال (

1989

جحيم حتت املاء ) نادر جالل (

املغت�شبون ) �شعيد مرزوق (

يا عزيزي كلنا ل�شو�ض ) اأحمد يحيي (

الذل ) حممد النجار (1990

1991

�شمع ه�ض ) �شريف عرفة (

قب�شة الهاليل ) اإبراهيم عفيفي (

املخطوفة ) �شريف يحيي ( 

امل�شاطيل ) ح�شني كمال (

يا مهلبية يا ( �شريف عرفة 

1992

اآى اآى ) �شعيد مرزوق (

احلجر الداير ) حممد را�شي (

الفا�ض فى الرا�ض ) وحيد خميمر (

الهجامة ) حممد النجار (

اإنذار بالطاعه ) عاطف الطيب (1993

1995

قليل من احلب كثري من العنف ) راأفت امليهي (

فى ال�شيف احلب جنون ) عمر عبد العزيز (

الرجل الثالث ) على بدرخان (

1996
اإ�شارة مرور ) خريي ب�شارة (

يادنيا يا غرامي ) جمدي اأحمد علي 

1997

حلق حو�ض ) حممد عبد العزيز (

تفاحة ) راأفت امليهي (

امل�شري ) يو�شف �شاهني (

1998
�شت ال�شتات ) راأفت امليهي (

اإ�شحك ال�شورة تطلع حلوة ) �شريف عرفة (

رجل له ما�شي ) اأحمد يخيي (200

2004
حب البنات ) خالد احلجر (

بحب ال�شينما ) اأ�شامة فوزي (

2008
األوان ال�شما ال�شبعه ) �شعد هنداوي (

ليلة البيبي دول ) عادل اأديب (
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