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،شقهاهي،افنورةوهده.مشتابعةاجيالعقولفي؟لغربيالمسشعمر

العربجةالوحدةالسسيهخي،موحدءصريطلميعربيعقلابداعتحاول

والحضارية.الفكريةجتورهاصن

الانحطا!نظمعلىثورةبردايةتعت!روسب(معالاقتصاديةوالاتفاقية

انمابمودهاجملةفبموهبم.تماعيالاصواقعناتسودرالتماالتيالمادي

هيالطافةوهده.الكهرباءءنرخيصةمستمرةطاقةخمق"لىتهدف

مرصاقىالىالدخوللبلادناتمهدادنالالفاقيةف!ن...الصناعةعماد

نابعد،وزر(عياصناعيابلأد.منتحةالىتتحولفيها،جدهـةعصرية

الانسانابتدائيةانها،زراءكأواية..زراعانبقىانتعمرالمسهلنا،راد

..!المنعرم

والصنعالخلقتعفانمابقدريمالت!دتعنيانلا،العورتينهلأنينولكن

لائقا.انسانياوافعالتشيد؟فاسداواقعاتهدمان؟نهما.والانشاء

حقه!تمعايجهوبرهاوضعاهدفانالاهماانالاتفاقيتينانقلناونحئ

متف(ئلكلان000الداصليئمعرء؟ناهيوهذه..0شعبناعندالنهضة

العىلىتلبيانمىاعجرالطولةالةيجدد!ما1لانقباضالايسعهلا

فكيف،القديمواقعنا..الموتواقغالىيمت(لذيألاعتياديالوتيب
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و؟لالصتعلكلالا!شعمارعودجميعبين؟لمخمرمة(!عث!انيةالآ!ةهذه،ر!كم!ا

لاعظموسبلةوهي،الثورة(داةهيتكونانإمكهـنهابهبف..الداخإهي

..خلق

للانفا!ية(نتقا!بةمراحلبتنفيذبدكجءفقد..أببومقريبمضلوامامأ

مرتبكا،كلتققيهعظولفبىاخطوراغامةظ.ب!وت!نقيمدوهو..(لمظاوية

،ماكلاكانالذيالجهارلاندلكوكل،ءليهالقائهميئ؟إبىيفيازرمل

الماضية(ل!كودثقافةءاىاتذرفوالذيونفلأودها،وح(ووخمهاالاالتقافةءق

طيبةبميةءليهااسيحهزبالاحرىاو،الثورةهذهشببمفذالذينفسههو

سيئة.او

الثور،يئمحصلتهعاىحشيتمهشيءءلىاليوميحشىلاالشعب.ان

..احائنةأوالنواياالجاهلةو(لعقولالقديمةالاح!زةتستنفذها.عطالةانكلن

معمعوك!نهرونواقسىافجع!تظلالد(خطيةمعركتهانيشعروهو

..ال!مفستوضد.النفسمعمعرءةانها،الحدودءلىو؟ضحيناعداء

ثورتهشعاراتاخرىمرةقادتهلهيضعلانيتحرقفانهولهذا

ليةعه،(!كاربرببةالس!باسةوضوحو(صحةمباديء!ء!ها!فياللى

..شيطانيةو؟خرىرررخةؤوىتجميعولا،مواربةلا،ومباتنرة

الىواقرب7وانقىحةيقبةوحدةفهي،الداصليالصفوحدةواول

الرجال،والرياءالاستغلالىعناصر!!اتذوبعندما،الشعبتصديق

الا،ادا-لياالصفوحدةمناوالشعبصفمن-وماءانواماالذين

..ةالاكلءمهاديرونجدصدةببضاعقيومض(جوة،الظروفكل-صايرة

الخمارجبصة(لجرأةهدهتملكسورباتكونانالصارخال"ممناقض!وءط

تملكولا،والشرالطغب،نقولىواقسىالدولاعظمتتحرىالتيالصافعة

عةن-عنوالاستغناءالحكوميةالاداةتنطيفعفىالقدرةد؟تهاوقتافئي

و؟لجبئ..الخيازةوضمائر،(لذل

بةبصمودهالتفاؤلعالىويشجعويصبر،الاعذارويقيليعدروالنضعب

ازنصارا!هستحققاقيوالنياتالايدي(لىكير؟ليطمئئعادما،لكنه

جبالايدييثتىلا..المنقرصةعصمورهوظلامؤثقائهجوعهلا?ى؟ادا!صلية

الههؤأن!ذان..الاقنصادونهضة(لثقافةوحدةتحققاقيرمكة،،القي

فيولتمدا،لهـ(،حماسهو(ثارةالجمهورلالهابث"عاراتمجردكازا.مااللذان

ناي!ءنولا،اركه-الامةغملهماهدفان.ةومص(جاناتخطب

اليومتتحرككما،كلعا*لهمف،تيحفي،.وباهتحركتاداالاالضصعبيقيتع

..اسالحتهزنادفي

الج!ور.وجران؟هايحمسألىتيا)واصحمة.الحريحةي!ةالحةهيه!ه

اواز"..ءإ*هاملصيواقع(لىلءوالبكأاا.لإصاراتهتخحولانوءنمنظرانه

لىاللاوقيالعقبهيتئر.حهادفيفيفالفهـأوللأت،وشاقةوطوبلةاخوىلموكة

....ةخبرلاايم
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-!ص!جبء،مي!ا-االخ!---

هـلمحسئرعساا1-

!-----ا!ض!.--.صلا

ررعدغ

نسبيا،نلجحفي،بم،اخطانهكلمنبالرغم،الفيلمهذاانلقولبلابدأ

يخطوولانه،الحدرلمثالعراقيلكلأ!اإكميزةاالشحخصيةبذوريخلقلانه

السينمائيلفننلوالنكليموالفكيا!-كنيكياتطورانسو،خطوةمم!ردولو

قي.المرا

كلظم-جوديوبطلهاقيةالعرالاوسلهـالشعبيةفيالفيلمقصةتدور

هكذااو،راهلالتي-لرماحلناهدة-معصومةغرامفييقع-ألبارك

ذلكوبفعبيعراكلثرا!لمهاءنئدكعدارهمابلبءلمى!ننبة،الخرجاراد

عالثته.الذيالقذرالمعحي

،واذالجوديتخطببمعصحومةفاذاجداسريعةخطواتالغرامورنطور

ةمغولانها،بكراليستعروسهان،ا،الدخلةليلة"،يفاصأهذابجودي

نازوجتهعلىيلحالغيوراإبحابالزوجويطل..علشخصقبلمن

يعفو.ملسعلنالذيللزوجتدريجيلتكشمفهثم،تتمنع،لكنه،لسرلتكئك!

الضىهـوتبكيتجرالهول.ولكن،"سعيدةا،حياةالزوجلنويعيش

الطريقليؤنحمعصومةورئةمعصوفةينهث!رالجبلالذهنيوإلصراع

للسستشفى.الى!تنقلالسولبامعصومتنافتصاب،المرضزالى

نا...الصدىدقيق،الزنجمعلليالصراعيعيثراإث!مىوفي

وتودعانتعردهوهي،الذي.اغتصبهلهومعصومةدحصالذيالدءتور

..تموتأنتود..تعالجلاانتود..تتجنبه

معصومةتلف!حيناخيهـايفهمهثماولا..السريفهملاالزوجوءلبهن

بغرامياتهشغولتورنا3دلان؟السحببوما..علاجبلاالاخيرةانفاشها

إ..انسانصورةفيوكأى،ببس!اطة،ولانه..واستهتاراته

العصبويئيرالنفسيبهرمابكلهدارةالهلملسمفونيةتتعالىوهنا

للثأرطريقهفيانه..مجرمانه..الحواسمعطلالانبروديان...

يهوى،عينوبغمضة،وهكذا..وقاتلهاالزوجةعة!صسا!رءتورل!ن

تأثر..ححالا..الدكتوريموتو،الدكاخورس!رأءلىسابتىء.جودي

الفظيعة!الجراح

الخاتمة؟وما

حبلمنرقبتهلينقذبطلنا،(رزجانن"اويجنلنسوىشيءيبقلم

المسحكينالزوج..المجرمالقاتلارسزفعدفعلاحدثماهذا..اشنقةا

..المجانينمستشفىالىنكيةمنباكثرالىنكوب

علىالقصةليقص،نحسباشهرثلاتةبعدسراحهاطلق..0ثم

صاحبهوعلى-الر0وايةحوادثديشلركالذيعزاوي-العطلروي1عز

،(؟الميسؤولصن"..اكأىاوليصيح..الاخر

النهايةوتكون..0الستارويسدل

الخطو!تلكبينتبقىوقا..الفلملقصةالخطوهـالاسالث!يةهبىهذه

قصةلتكاملىضرورياتلبناتا،وليس0.منهبدلاحشواالالير

...الفلم

1!ص!لمحألهم 11!طرر

جمسبرأممسب

7،!ش!المحمهؤييهـ

الازعة؟وبصهـؤاين

اهـحمؤول؟11مر"الؤلمفعنوان..ذاتهاالؤلمتصةفىالازسقىانرأييفي

المسؤولمننعرفهاولم..الاقلءلىصل"اوله3أورلهمايبضاقبجب

..وزحددالسؤوليةتؤهمانيرادوعمبذلكيقحسدوايا...

منارءمورا.مثاهدلكلجداصلمياكانالفلمقصةفيالتهافتان

ليرزانهالا،يهةا)هـاقعالحؤيؤكأمعتهتكاقضلفيزرااصيلاندغمقدألافكعلل

رذالمالاقمدولهت..احالكيشكومريضرقصةدي3-الفإكاملانلنل

هـالاقساععن!وانما،الؤلممخطلباتمنوفسهل..وو.والسردالسيناهـيو

للالف.،الفلمفقدهالذي

معرضا؟ا!انهبلبعضهبمارادكملاخطاءمجموعةالظلميكقلمطبعا

..أخبتواالطحبؤيهابماالحياةصنقطاعا.كان.والرديءلطجيدطيبا

علىوانيل...4براتفيولاالفلمخلتمةفىيكمنلااحتجاجيان

بالهتضلامنالم-لمؤواكيةتقعرأييوني.الفلمبرزهل11كماالقصةمجموع

عبدالفاضلالاتاذالمحوجوبينصبريادمونصالقلبينوالتكلفل

،.ولىالجبار

هيولنما..ويحرجالصدربهيضيقا.مراليستالسؤوليةوهذه

م!ثرؤ،امرهي،الجمهورمنللثقفالشابالمخرجبهيتيهانيجبشرف

انهبدولا،وليالاستاذالىبالنسبةطبيعيةليتبدوكماوهب،حقا

هزاورأيي.الايلمبلالسنينقابلفيوواقعهذاتهعلىتفوقاسيضهر

تاريخفيمرةلاولبهلقامالتيجداللناجحةالقيمةالالتفاتاتتبرره

..ويىللأستاذ،بىوالعرالعراقيؤلمنا

الخ!ائعمساهماحدؤ!والاوساهـالشعبيةديحراماالحبليس

ألاغصا.جهولص...انسانايمما،للانسلنالدمقراكاجمةالانسانية

الد!اترةرمنهم،ررجالهاالدولةر-سوقراطييعلىغربطبثبىءوالجريمة

،هذهـالنكبلتكلومنكوب،حديتامتزوجشافيجنونليروات!ل...

لعريب.بلولاالثاذبالامر

فصحة،3بالظ.منحسسىايمااحتجماجاتضحكما،يكضحاحتجاج!ان

ا!.هـخيى،الفوضويالحتنروفى،.واقعيةلالامورالمتعمدخعالالافنن

البتة.لهلمبررلالاموربللرةاللاممتروعالتكلفوقي

الشلتوهوزو%-""يمةصر"الزوج،،دسنر"كيفقولفلوالارع

المريضةمجيءمعاوالمخرجصالقلبرركيفثم؟ابداالغيورالبسي!

هل..اغتصبطالذينفسهالدىهتور..الدكتررالىالمغتصبةالزوجة

؟ا.لعبتهاتلعبالعمياءلصدفةلانام..الدكاترةمنالبلادصلمت

...الدكتورماتوكيف؟سراحهاطلقوكيف..الزوججنكيفثم

ضربة؟باولالمعاشالثابالدكتور



"!لمخما-فىاكلالطنمنفط

...القصةنسمعالبارالى،جميعلعدناكيفأخراولش،واكأ!ا

نمح..اكأ!ا"عقل"الذيالجنورالبطلفممنالسرديوبا،سلوب

.؟(.و.لفلعيفهؤغلم-لاطارفيشاركولالذينلاصحابهيقصهلالتيالقصة

..وسذاجةاستذفالاالميهولكني..هذانرافهملست

...والفلمالقصة.دطويرفيوسذاجة...الحبكةفيسذاجةانه

والبدايةوالحياكةللربملىفيوسذاجة.(،الواقعيهة"نيجةولذل

.إ.والخا.لمة

..يقالاخيمكقمااطيبهو"سذاجة"بحدثملوصفانولعتقد

زالوالاالعراقيينالسينملرجالولان..بدائيةزالتلاولاتللحللان

الصبةعلىعاشو-ن،هكذاالمحاولةبدائيكانومن.ةالعتبةءلى

سعوداولاشعورانفسه(،يسق!"انبدولا..يخطيءانلهبدلا

.إوخلميةوبسلطةسذاجةعنكلهذلكفيكتف

..اقوللناريمدماوهذا..نظيفةوخامية..شريفةسذاجةولكنها

فانىالواقعيةالايطاليةالمدرلةبافلامتللرلدالمخرجانمنفبللرغم

والتكلفالافمعللفيهزرعتالعيليهوديةلالدرلسةمنيسلملمانهارى

اميركافيوليالاستاذولدرالة..وللمقلدير...للصدفالاموروترك

ذلك!كلفياتر

معالقصةعنقلناهمانقوللنفناوجدنل،الاخراجالىجذنافياذا

اخطلءمنقيهوقعماوا-طر.التقفالمخرجبهاجلءطيباتلفساتاسسنلء

عثس!قصتهيقصالبطل..الفامفيالسرديةالطريقةلعتملدههو

ونحن،بهمويدور..القحهةفيلفةالسلبلدولرهمويذكرهم..بهاصحل

...رالبلالىلنعودياتهلومنطوالقصةتضلعيهفهاعبر-معهمندورأجميعا

..القصةمنهبدأناالذيالبار

..فنياناجحةتكنولم،موفسرعاؤاقعيةتكنلمالمرديةالطريقةهذه

محهـاوله!نيالخلصالمخرجوقعكيفادريلاخطأانها

..للبطلصديىلدور،ثانويلدوريصلحكانكلظمالاخاعتمادهانتم

ولكني،للتمثيليةقلبليتهمنانقصلاانا.بطلايكوخانال!شيءلكلط

عنركما"خمتبة"كان،لمالكلعلىعللةكلنكاظمانقوللانآحنآج

01فيهانطبلعا.همعنالكير

كانتفقد،سينملئيةممهثلةوقوفهلبدائيةمنفبالرغمالرماحناهدةاما

تمثيلوني،للح!المنهكودقالسكينةالزوجةلقمصفيجداموفقة

..زقالخبلوبنت..الذليهلةالفتاق،لضصبةلالبائسةالفتاةشخصيية

بادعبءاقولانفلي،جميعاالنانويينالممتلينالستعرضلناردتواذا

الهنداويوابراهيمأ"المطيرجيلبع"دورفيأشوقيخليلانبدءذي

الحميد"عبدسامي"والدكور،زقوالخبل!،االكناسبهلول"دورقي)

فيموفقينكانواهزلاءكل،أ"حنتوش"دورفي)للقيىومحمد

..النلنويةادوارهم

الاذوارتخفبنبينملنويةالثلالادواركلننجحلرالعجيبومن

لمخرجيكونانالا..هذاتفسيرفيالعلةادريولا..نبيلالرئيسية

،واجلد،البطلة-الرماحنلهدقحزنواسلء،لفلملبطلطاخنيلراساء

..نويينالثملابطللهاختيارفي،تهانينلكلوله

الخرجعليهجنىللىيلالبطلهذا..الفلمبطلىجوديالىواعود

،ه؟13

عا!ضبيمطالةام !ص!ام

منيتخلصانارادالردبذلكولعله..لروايهسلردافاعتمده

الصورمنبصولىق،يقذننلانارادولعله،التكنيكيةالحعوباتسعض

.إفثلالنهائيةللحصيلةفي،لكنه...

تطوراتنترقبونحينشاعرنلعلىدولهفيفاراققههجوديالىاعود

معهلاخلص...مبرداللالدوشلهذافيارافقه..وامتهداداتهاالقصة

الانتحللسلسلةبل...الافتعالمناشمئزازناتعمقبدأتالتيالهوقالي

..تورهـفيهاالتيالورطةمنوفلمهنفسهلينقذالمخرجفيهلوقعالني

فيهاعزاويشاركحوادتءنعزاويصديقهيحد!هذاجوديار

..ولوحده،لفردهعزاويبهاقامامورعنيحدثناهذاجوديانبل

مععزاويحديثيسمعانلجوديتنىفكشف..جدلعجيبشؤءوهذا

؟الصيدقصاحبالطفلومعالصغيرقللطكللة

الفلمموضوعواقعيةمنفبالرغم،الفلمعنمنفصلاالوافعيميطفهنل

اكمنوهذ"ا..ايضللاواقعيلالثكلوكان،هناواقعيالاالمضمونكان

يحلملابدلةمعاوللطيورقفحسمعسعيدافيبرزهلفلاحلوحةيرلم

..بهاالحلمعلىيجرؤولا

والفروض..السطحعلى-للطصهـجيسبعقاتبتصرجودييحلمكيفتم

جودقيطارهل...البلديالقسمفيبعملهمنهمكانههذاجوديفي

!ادريلا..العطارعزاويدكلنفيوحلى..السطحالىهذا

...هذهبتضلكليفهاالقصةعنيتحدثاخرشخصاللخرججغرولو

وتفاصيلوملابساتحوادثيقصالبطلىانولكن..يقذفنلانلاصطلع

بهاسمحانهقلنااذاوحتى..البةيحهتهمللاامرصفذلكبهليعلملمتافهة

عملهفينلمهاان،التفرجالجمهور،نحنلنايتسنىفكيف..اف.ا

!؟وادفىواصدقاؤه..وادفيوجوديذلكبصحةنقتنعوكيفهذا

القدرتيدفيدميةومجرد.ةدميةكلنيقدهذ،جوديانثم

ثمالغنصبالدكتورعلىيزوجتهوترددهوزواجهحبهلهنبررفهكيفوللا

..ذاتهالدعنورفيهيعملالذيالثفىالىبهلوالاتيانزونجهسز

"عؤتت،(!جنونعبروالنجاةالدكتورقتلفىجوديجريمةتمبة.مو!اثم

!معجزقفلنه..دميةجودييكنا3ان

.إ.للاسفواقعيلنلاامران..جزةوالمصالدميةوكلا

التمثيلعقلي،يجازولوذخحدتانلناينبضعليلالاخراجعنوللنحدت

الفلمفيوالصراعميةوالتشويقوال!يويةوالحركةالسينلريووعن

..بمجموعه

ينجحلمفيمانه...بغدادلتوارعسريعبعركأ!نجحؤدالفلمكاناذا

..الفلممقوماتلبعضقبرلحفرتالتيالبارلقطة...رالبللقطةفي

وشكله.مضمونهواقعيةواهمها

عملى،انهاثم..الرديةالطريقةفياقنحمخناقدهذهرالبللقطةان

والتكلفالافتحللمداخلادخلتناقد،الظلمبدايةفيالنسبيقصرها

اللىي"وحنهتوش"..فاثل!!سان-لباراحبصل-لبارمانفل.*.

الدون"وعزاوي..هنل،لكللمة،دوالجملهيداراومدجللي!دئذسيبدع

"الزق".و"النقل"اجلمنالبارمارارهابفي-!يسا"كيشوت

..لتلاثةلللاصدقل*الخمرندقلمل



ممألخفا-!أالنممتنساعل!ا

..البارفينتازاواشناهها"يلبهيلاخاو".وكلنتفاشلاالحهواركان

-.ذلككأنهتصرفولكنه..ابهلهيكنولمسكرانيكئلمفهـالبارمان

..تضاعيفهافيالتثويقعناصررغممائتةكانتالاصدقاءوجلسة

لماذ،-ادريولا-يتبالهوزاويالكرسيلى1"عثدود"فجودي

..سنبولغرلببيفحكوحنتوش!

اظهرتهمقداللقطةقلاوطبيعيينكانوا،اليومذلك،الباروربائئ

الاركةعنينمتحرفاتصرفواقدالزبلئنهؤلاءكانولو...كذلك.

جماعيةولاسعفناللفلمحمناهنالوجدناوالسيكولوجيةالظهنية

..منعشاتبوشفات

الكفاسيبهلولشيةفيهماواهم..البلديالقسمالىوننتقل

اما.نفسهبهلولدورروعة"رائعة"كانتوقد،(الهنداويابرأهيم،)

معصومةبينالنزاع.لفضتدخلهفيجوديامامالطيرجيسبعقفزق

البطل-هووجودي-جوديانالا.رائعةالاخرىهيفكانترجارات!ها

تحفلبدايةوكلالبدايةهيهذ.فمحاولتهآلعظروله..مرتبحاكان

بةبة.ءخطالابام

ا-لانفجارعلىنوشكحتىكثيرارالفتعلةالرتبكةجوديتصرفاتوتعيثى

لثيخلصهاهاي"المتفرجيناحدذلكعنهصكبركمااو،جوديوجهمي

"أهذأجودي-معستنتهيعتى-بمالجوديفذاوكه

اقولولا-بسيطةغراميةمواقفيخلقالطباعكانهكانالخوجانومع

انه-واعتقد.ذلكيفعللم،للاسف،انهالا،والبطلةالبطلبين-حية

ذلكومع..ثانويدور،الفلمنن،ولكنهطيبةشعبيةشخميةذلكلولا

الشالحيويةوفقرالدموفقرألحرجمنكثيرمنالفلموانقذانقظنامقد

...رأينا

بسي!قطاعاوحيةقطعةلطافةلطيفاكلنوبهلولجودييينوالحوار

-ابغرم-جوديوصمتوصمتهاجوديغرنةولكن.الثعبحياةمن

!مداجوديحنطنالقد..عوتاكانللفلمذلاكان

بفلولنا-نلمسىهظامعصومةبيت،وفيمعصوعةبيتستدخلولكننا

الحياةمناخرىقطعةانها..نعرفالتيحياتنامعهونعيتىاللطيف

بتصرفلتها-معصومةام-ألخبازة-وموضوعيلفنيا-ناجحةقطعة...

..اللابىتغسلالتيالمكينةومعصومة-الطرجيسثع-ول!هامعى

البائسةونظراته،الىتنورالىومشيته.."الحارةصحبوب"وبهلول

انىبى..مثليكنالنموتاليتكاذا":هكذاجوديفيحياتهثم؟لبلهاء

افهملا،ذن1فاني،ثلىكلسانهايتكتكنلماذا-"افخههمفلاهيج

.-ث!يئا

واخراجا،وتمثيلاتصويرا:واكمصرفاتو؟لحواراتاللقطاتهظهكل

..-جدارائعثيء

الافراهـلاضانالاونالضمواقعيةكانت،معمومةخطبةانومع

ممصومةمنألذلةفيوالبالغةوالىكنة-التعبمصجان-"التبائرس،

هناالطبيعيةبرالحقيقةعاثقنقدوبظلك...وافيالاامر(كان

ثلأسف!وياجانبا..الاثائيةالرئيقةالواقعيةوتنحت

الش"القطحة"منالكاميراكانتقاللابلرعاتأنتقالاتانمنوبالرغم

قراتيعقدوهوالمأذونوجهالىالإهـجيسبعحمانمتترمدكانت

1!صيىملةام !طىام

..الفلمعجموعفيطيباامراكلن،-بابخلفمن-وجوديمعمومة

تحرفاتفيجمودالتخلفوتخسرطويلالاتعيثىالانتقللاتهذدانالا

لاكأبةولتخلف(،!معصوصةاي"...معصومةالىيروهوجردي

.إالترقعالشقاءيعلمإ..يعلمممنكأبة...العريسىوجهفيلهلمعنى

الطؤة-ةتلكاشتهـتلمافهم،انني.الا.ثعبيلالعرسكاننقدذلكومع

المخرجذهنعنغابهلثم؟!مثيرابهـهايكنالم،العرسليلة،لترقص

انهولو..العرسفراح1فيللم!اركة"البلديالطبل"بفرقةالاتيلن

وسيفتقدلخاافيتقدهلاقيالحيويةمنكب!ةخقنةالفلملحقنذلكفعل

تعلة!الفقصتهنيالمسكينجوديمعيسيروهر

...الاوساهـالثعبيةفيواقعي،امروهوجودي"عفو"الىونأتي

يساللملم؟جوديسكتاذنقلم..واقعيانهنهضمدعناذلكومع

الخرجيبرزهلم-او..عنعنه.ماهحيتهعن..الغتصبمكانعنزوجته

!؟جداغيورا

...للفهلمجديدانجاحلولنطعلىذلكل3عنالنظرفلنفضذلكومع

اذن..ثلنيةالباروبلقطة...القصةيسردنفسهبجودينصدملكننا

-أ!كنلا.ين

نرىانالىنمشي...معالفلم"نمشي"انمضطرونونحن

بحقنة،الاخرالفلمحقئقدانهواشهد،الحميدعبدلامي"الدكتور

...يؤعلولم--يبالغولمدورهتقمصلانهفيلكاشهد..الدمصئةبر

أيضاطيبلسينمائياممثلاكان،هنل،ولكنه..جيدمسرحيممثلانه

...بأناشعاشمهانهوفي،الدورمعطىالستجوعبانهفيكلهوالر.بة.

كثهيراالفلمءلىطفتقد،(الايجابية"بهلولشخصيةانالعجيبومن

كان-بيلول-بالهنداويالمخرجلقإءانرأييوفي.إلثانويدورهارغم

جومنالتقريجالىحلجتنا3..الصحلأالىحاجتناولعل....موفقا

حاجتنالعل،كثيراالمبالغةالتراجيديةتضياعيفهاومن،الماساويالرواية

..!تطلبتهالتئوهيبهلولخلقتالتيهيهذه

رقصانه؟أرقصواي..الزفةسيارةفيسيرقصالبهلولوهذا

ةيفرححينالشعبرقص..ببدلامدنراءولسنبقىنراهمما

،البلديالقسمععمدمورحديثهالىامضافةهذهبهلولورقصة

الىالدكتور،زوجضهرافققدكانالظي-جوديغيابعنوالتساؤل

للتونيقنريهسينملئياعملاكانت،الرضمنويحميهاليحرسهاوغاب

إ...كيرح!

بضحكات،بلوبضحكة..هذاالبلديالقسمبمأمورسنصهمانناعلى

ومبالغاتباشاراتوسنصدم..لهاممنىالتي"الزبيديفخري"

وجودي..بلهاءكأنهاوتتصرفتخضاءلمعصومة:المثلين0معظمترخضن

استفرابودونما"تحريك)\دونماالمستشفىامامليلةيبيتبليجمد

..ألدكتورمننسخةوكأنهاتتزمروالرضة..رقيبمناوخارسمن

...الدارفىيبكياجل..ينكيوهوجودياعصابانهيارتم...

لر،الانحتى،عنهحجبتالشزوجتهلزيارةومجيئه..والثمثاك

أ؟يسكنأينومنالمفتصبشخصاعني،لكامل1الاغتصأب

رأيتلقمةابأس:لفلم1بهانتهىالذيلمنحدر1الىيقودناكله-وهظا



فىالقالنههقاعل!ا

امعصومة،قلبقيحيلكلنالذيالصراع..العنيفالصراعهذالمئل

إ..نفسهحنتوشوقلب،بهاولوقلب،اصهلوقلب

منليبمحجودييطلحين..فجاةنفسهعنيكثفالمنحدروهذا

"بكاعلهاالقصة،-اطفالوكأننل-7..لهامعنىلا"مماتبلت"معدزوجته

الفلم،سيحيانهلخرج1بهتصورالذيالاقحامبعد11متىولكئ...

..والفراقوالوخ!السعيدةباللياليلعحومةجوديتذكربهواقصد

..البطلوجهفيلهاغملياومصداقاحقيقيةدلالةنلمىلمالتيالوحثة

البلديالقسمومآصوربهلولوجهفيوالأيملءةالرمزبعضاهالناوان

صاجنايثورالافتعلل،هذاكلبعد..إالصديقوعزاوي..طباتوالخل

!أئورةايةولكئ

المتفرجونوكاناتصوركت.إ.نفنجلديزوبعة..سلبيةثورةانها

-.."يذهلانهالا،شيئلفيفعللهثرفههذاجودي7يثورانينتظرون

شرقياغراقياشاباوليسى"امريكي"وكانه...ويلىهل...ويذ!ل

إا!غيورا

..واقعيةلافانها00وحواروأخراجتمثيلمنفيهالي!االلقطةهذهاما

6كدبانها

بلغت7انبعد-جوديقلبدقاتتارعمننترقبكناالذيومع

ناالى..تجمودهفييظلجوديفان،يقالكما-(لحناجرقلوبنا

شيء..لاالىينظروهؤجوديالىننظرونحن..وتروحالصرضةتأتن

أ!3.الضائعةقوا.يجبعكانلعله

؟انفلاقواي..رةاللىتنغلق...وايخرأ

صصمموهو،هلىاالذاهلصيلحبناسميطير!فهتعاله1آباسعنستنفلق

وسيبحث.إالمغتصبالمتهتكالدكتودقتلعلى..قتلجريمةعلى

حتىغاوقالدءلمتوروبينما..-صفيراتمثالاسيرفع...الةغنصاحبنا

غثميقاتهاحدىعع-يكونانيجبهكذااو-...داعرحديثفيالاذن

آلدكتورفيخرواحدةضربة...بضربةرأسهعلىالمضامالزوجينهال

..!صيتا

النهاية؟عنوماذا

الثوارععبرالحذرالمتسللخروجصاحبنايخرجانالنهايةستبهون

شثاذلكفيعاعاقلانه...والسابلةالسيأراتوبين،والمنعطفات

الواقع"بينالصداميتعمقهنا..الخرجلنايقولكمامجنونانهالا..

بالبطا!سنصدمببساطة،لاننا..الفلمنهايةنسيعوهنا!المخرجوبين

الت!ذاهرمناو"الجنون"منفحسباشهرثلاثةبعدانه:القصةيقص

الق!4يقصاغينناامامالانعووما...لراحهشيطلق.بة.بالجنون

هوليوودية!امريكيةخلتمة...الخاتمةهذهفياليى

وللقصة،ولاذواقنل،لواعيتنابينلاستغفللسوانها..لكذلكانها!نعم

صثولحدكلهللموضوعطعن،ذلكعنفض!لا،وانهل..ذاتهابحد

انييعتقهـونالانحش،(،تماممرغقلييعتقدونوليته!..الاخيرالبطل

؟لستاريسدل-سنسدلالذيالستارهذامنواه00ثم-!العقلناقص

ادريولم،سكرانغيرولكنه-يقولوهومديقتهبينوالبطلالبارعلى

أ؟المسؤول"من-للذا

واي..بللسؤا!،معنيشخص.واي.ولم..وعمن..تسؤوليةاية

9!ض!أمصطاا-كام --ض!لو-ب

؟مقصودموضوع

ولاىطفص"تربية"ولاجواببلاامامهاالخرجيتركنااسئلةهذة

فلمناوتمثيلوسيناريووحواراخراجهوكلهوهذا..تفاهمولااقنلع

-!للاسفويل...

لنغسميابرراناستطيعولعلي..مرتاحانفسياجدالفلمتكنيكيفي

ابدعخدالهمديرفيجا""المصورلانذلك...النفسيةالراحة!عذه

بعخرألولاواقعيلوكلنجداطبيبياكانالرانعوالديكور..واجادفعلا

ذاته،الزوجملابىقبيلومن،الفقيرالزوجتات3بعضقبيلمن..الههنات

مسرحيتهبدانقدالبارننسىولا...الستشفىت!ويرقبيلومن

!شبىءالسحينملئية"صنفيهوليى..ةجدا

اكحبيي-ر!،التكتنجاحعناقولاناردتماكلخربفقدال!وتامل

اش،ى.-إععالطلوبالتساوقيخ!لوتوالمالصوتمهندسيولعل..ء

تجاربعدمسبباخر-كانشيئاولعل...الالاتولعل.تطوراتهالفلم

بكاصله!الفلممعالصبوت

منامشمفنفسياجدوهنا،السيكولوجيالبناءهومهمتشءبقي

والثحةالسكنةفيمعصوعةمبالياتبعضومن،فيهالبالغجوديجمود

حنتوشايماءاتبعض2ومن..التاقهةعزآويضحكاتومن،والذلة

-الباهتة!

م؟واما،الجرمالدكتورواما،معظمها،-وتصرفاتهبكلولىرقصاما

4البلديالقسمصاعورواما،الخا(طبلتواما،المطيرجيواعا،معصرمة

هذدكلاما...مرةلاولجوديومعبهلولمعموقفهافيمعصومةواما

السيكولدنجي.الغلمكيانفيعتينلبناعوحيوتهاكانت!بحركتهافقدالواقف

حركةا-لسينماانهويلاحظهانءالخرجءلىيجبكانخر6وثيء

فاكثرالكامير(اغتمدانهولو..وذكيرياتولردروايةمناكئرو"صراع

جعلى)نهولو،مثلاترقصانالكناسقدميكابرازه"البارغةانتقالاتهمن

جيدا،دورهليعيشجوديساحاطلقانهولو،القصةيقصخر3شخصا

...كلهالفلمأ،واقعيةلاومعصومةدورواقعيةمبالغاتمنقللانهولو

.بةجداناجحاولكان..ممتازصستوىعلىالفلملكاناذن

ولصله،ضطر-له1ولعله..دلكعنغفلقدالمخرجظنفما..وبعد

(لحديثالعراقيالفلمصناغةفيمقبلةلبناكلاتبرصنهالاكخطوةاحتمله

ووناومن..الاحسنالفدنحوومعبرقنطرةالخطأانقلتوكما..

..والنجاحالموفيقبالغلهماواتمنىوعساعدهالخرجيدعلىيدياشد

..الجزئينجاحها،الغلممثلتالتيالنظيفةالعصبةنجاحتذكوتواذا

إ..!داذعاالاصاموالى..الامامالى3اقولانلوىاملكلافاني

العالىليوس!دمالقلالفلملاافنديلسعيد"ننتظرفنحن،و.بعد

ئحووالعربيالعراقيفلمناتطوير!يحقةقفزةانهونتمش-وزصل!ئه

الايطاليةألافلامبعضغنعرفناهاوكمانغهمهاكملالحديثةالواقعية

رسللته.العراقىفلمنايؤديوحدهوبذلك..وغنرهاوالهنديةواليابانجية

كلىينكمالجليلبنداد


