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لمجمتلأويابقمجرلة

ارمةهبمبلادزافيالحقيقيةالسىنماارمةانا(ؤكدلشىءفى..الفكرمنمةحالهمصيريةللحظاتنواجهولحن،اليومتماءلنا"،ادا

!،الشببدوراحس!،!!ازء4ايضاوهي.الاول11-الفي((ؤ*ر))ب!يببصخلاقهـلملاحوسودمحلىالدليلاين:-قىأمراأمتء،حياة

هدااهـىينظروأانالسبضماصض(ع.نعودققد..عهومافدرزهاوهدى؟المقاومةمعركةوسمطدورهاوا،بئالكاءيراارن؟العربيالس!بمائي

بل!سلعةوبوصفهشديدبامتهانوا!نةادالانتشماراسعالواغناالتنرائطمناللهائلالرءامهذاغيرنساؤلناعلىاجادةوجدنالما

بلادزا،و!ذهفيالافلامعملعلىامائهونقا..الثراءمنوالمز/بىاللعينتىاكبر-وبرير،تالقاهرةستوديوهاتتخرجهاالتيالمتحركةالسينمائية

هملهرءهـلوماالاالسيئماخلالمنرقدمواانررنطيعونلا،صقي!قةؤ-يقولالتياللشرائطهذه..اللعربياللوطنفيالسنئ"مصانع

اللقوىعلاؤاتوسطاجشماعيموقفمنيمثلونهء-ورافكرمنانفمهـمالتممليةسوىابيلاانني..؟المقاومةومعركةشأنيما))ساقرةجرأة

!خلفساذجقكرهوانمافكرمنيمتلكونهوما4بلادنافيابقىالاجتمهيالحقيقيةفمعركتي..الجسامالاحداثبتلكليشأنولاالرخيصة

علىوالسينمائيةاللعامةثقاقتهمانالىذلكيعودوررما.ورجءيمناجنيوكيف..امو"لهاستنفدوكنفاشاهداعلىاضمحككيف

هوعهدهمالربحانالىبالاضادةللغايةمحدودةثقافةاللخصوصوجه."ممكنربحاكبرالممهينماوراء

فلنرحالرمستوىكانايا،ن5بايهناوالربح.الوحيرالمعيارووجدانهالمشاهدعقلعلىتستحوذوفعالقويسلاحالسينماان

اللقوميةقضاياناخدمةاوالفنخدمةفيسباقابالطبعالسباقيركونوالقاراتالمحيطاتعذراليهيحملمتجسدحيواقعمنتنقلهبمما

عموما،وللفناللفنىقىللقيمالا!كتهانمنمزيدسبيلفيسباقهووانماومااحداثمنباسرهاللعاللممش!وقجدابقالبفيالمختلفةواليلدان

والاشرهـاقاتجارةءتئدوءلىالانرلاقهوالرئيسيمؤداهله:اقانسانيةوعلاقاتوعاطفيةاجىمابةومشكلاتهموممنانسانهيرطنيه

الاقتصاديةاوضاعهامباشرةبصورةتحكمهاالفئةوهذه...والتزإيفومكريةفلسفيةا!قارمناليومالسينماتذقلهماالىبالاضافةمعقدة

اللذيالامر،اتكلفةاواسعاروقالساوضساعتفرضهلماناجهيايتيتأبرهافيتعتمدالتيالاخرىالفنونسائرفيبهانلتقياناعيتدنا

.والحسارةالربحلقت،سخضوعااكثريجطهالجنأتوسيلةانها.والشعروالروأيةاسرحا!ئونمثلالكلمةعلى

عنالشاشةقضاياناتغيبان-الوضعهدامع-اذنغويباليسمصصركةفيمتفانيةبرمهارةواستخدمتهاالمئاضلةالشوباليها

كلثناياهافيتطمسس!فةمشوهةصوهـةفيتجسداناوالعربية.لما!االمصيريةقضاياهانعرةسنيلوفيالوطئيوالتحرراللديرمقراطية

واكادالساذجالتهريجطابععليهاويغلبالعظيمةيةالنضالالجوانبهدافهباالامبرياليمشططهالتنفيذالاستعماريةالدولابيهالجأت3ما

ويكرسراللفنارعنهايدافعاريمكنرسالةباهمابىننمعاًلا!-نهتاراؤولوعلىالشعوبعلىعدوانهالتبريرصصارخاسحاواستخدمتها)خبينئة

اجلها.منوفنهحيما.نه.تحقيقهاتبغيالتيواماللهاحققتهاالنني!نجزاتها

بدرفلماناصهداخرجهاللذي"كا!لمصطلى))مثلمنافلاماانالىسنةاربعينالىيعوداللذيالطوسللتاريخهاوبرغمذلكو،!

"الابطالطريق"و..و"اجدةاحمدانوربىطولتهوؤام5391عام"جتمعهابواقعوالجماهيروادفيمصرفيالعربيةالسينماطلتاللوراء

رستمهندالوارهوءثل61!امحامجملاسماعمحهود"اخرجالذييأنمجتمعناالقولالىبحاجةاننياعتقدولست.اخروادفيا"طورا

يعتبراللذي"99ك!بلو))والفيلم..سرحانوشكريحمديوءمادتجاربوخاضكبيرةبتحدياتوتطورهنضالهمراصلفيمرفداللعربي

المصريةالسينمافيهتردتاللديوالفمياللفكريالأ؟!،دؤبزمانمنقاعاانذللكمعواستطهاع،واللصهيوليةالاست!عمارفوىضدمريرةقاسبة

?جبماريورطولة5691محامحلميأبراهيماخراجمنفهلممو!و..91؟ععامصاديةواقضواجتماعية!باس!ية؟ثورةنصالهطريقينير

ج،نبتصوإرالىتهـدفاؤلملاموجميعها.يسوا-مايىلمظلومونبللمياللقوىاشديواجهونبيضمايتمثلونهورمزااتذعوبمنلكث!برا"لاكانت

ليممتواضجهوكماالمقاومةلكن،بلادناتاريخلمحياكاومةجوانبءنتطورا)نضال6791يونيوووزي!مةوبعد..ووحشيةضراوةالاستعمارية

يتعرضالتي،سيةالال!اللحبق!صةعلىالمخرجفرةمهثانوياهدقاالا..اسرائيلحسبانيكنفيلمللفلسطينيقاليجسمدالمسلحال!مطيني

اللدعاب"بعضو!ب!نهعلىالالتزامصفةلاسهباغفيلمهفيلهاواتفىاعوطنهما!-ترجاعفيفلىطنابناءحقلجمؤكدمذانبحث

هـ-رارحمويهبمافكرهوزشويهوخداعهالمنهر!لشدالمصري!عةا!زائةفى.،الاجدادءالاباارصعلىوجودهم،فرضحري!نهم

اللحق!بقي.المقاومةمعىعنقاصروتصورفكرإةاةضحامنالجانبشعرمنالمخ!نلفةدروعهاطولعلىاثقافيةاالجبهةاهتزتوبيئما

هموالهانواقع!انلمسااءشوامثلا"الابطلطريق"فيالابرطالان19نكسةتجاهفعلمهاردودراحتوبينما،.فتذكيليةوفنونومسرعوقصة

قيهاالمخرجيحملهمالواقعيةاللحقصقةواقعءنبعيدونمثاليونابرطالمجرىفي.فصبكانتاخرىاحياناومتفائلةاحيانماقا.رهـقىاشألاتأخد

ينننهيالتياللطنانةبالكلماتعنهاجميرا!ةهفييكضفونوخلظ-ةاذسهان!قى...وحرارتهااقلاكلهمثقلبكلفبهاواللخوضاكلركةاوووواحد

التكنيكبقيالسذاجةجانبالىهذا.القائهامنالأنتهاءبمجردلإأثبرهاالضفسدمحركةوقدكلمت!هد"لمفةالمشالتنقافةقروع!انتوبيثما

فيالبوغواكخافوالحروب!اهءأوكتصو)رهفي"بطوضتلماءمامبوج"بابا"باقلامكأا*ربرالسيتمابلقيالمصرالسينماساهمتالهعركةفي

لحاط!لةدراهاتكونماللباءلمالافلامهدهفيؤممالقص!كأ.تجسيدهالمقهطرراللفهلمم(لمألاختسبلرتحتمجرم"و"ميدةالمهفيتنتبو"و"كدهيزعا

لكيالالشيءلامفتعلةوطصجمةقصةمنهاالاخبرالربععلىةرضفجةالتيالا!للامهذهاللخ."الاحلامفندق"و"الكلحببة"اللبئاني

الحرليءةالمعاركاحدىفيمنتتفيوهـوالبطلءلجهارهوتارض"جةتكون.متخلفةهابطةاًفلاموكلها.ارمسوقهاامتلأت

بارغة-التعبيرجازادا-قفةيصورفهو"99كيلو))الفيلماما..العكنرظلالتحتك!لهاباواقعةنكون"نكاداللعربيةالى"ضماار

امحله!فرضتالمصورةاشاهدامنمجموعةبالاحرىاًنه..التفا!قىهذاتهـزانحاوتا!تيالمحاولاتكلرغم،التامهأررطحبرالمتخلف
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اللجزائريةالتءريرجبهةاهدافخممةفياللفيلمهذاتأثيران"تقولف!مايدونوالقنالوالافجليزالجلاءكلماتقيها.نترددبطهاءحدوته

."الاذاعةطر-لق!نالدعا،ةمنشواتثلاثب،و!:حاالوطالنضالاًوالاحضلالهولماواقصي!امكانمثاللياالاطلأق!لى

رددؤف-،ملجدةتء4لمنةةمخمليدخلالةيلمهذاء،داقي!"يسا!ماعيل"فس!انبلمةال!ن.إزيدوما..الاحتلالهذاضد

يكنولم!وديوالاورفيذاللاو!وجنيهاللفثلاثينبلغتايراداتالضحكيحاولبينماالمع!ودبهريجهيضماوهواللؤءلممفي،ومةالمهبطل

زجمار!حرءهىي!هلموروهذا،التجاريةالسوقفيبعدعرضقد..لونييااتنطط..تونيياررء!ف)):ءئهموالنيلالانجببزهـلى

الشمبيقالقعماثإوحماسالوطنيطالممعإكطمنالاستكادوعاىالس"تماوايقصكونياكآثفططخع..-تونيياخيبتعاىعا..لونيياا--وبى

ؤالافلام.وظجةجطدةهـماللجةالوط!!ةالقصةيعالبمعربيقببلملايوبذلن"..ماتالسقاابوك..جاكمسترياوانت..تطالنف!لى

نسخةرجمعتفمثلا.اللجما!*رصواستلهبالنحمعوبكفاحتصورا)قيالانجلبزيالاستعمارضدونتهداًؤهالممريالشمصنضاليتحول

5791عااأاللفقارذواقخصءنأ"ائأرجالذهب"سمنهبور"فيلممنالابتاهانأكاعأدبمنالتيالكلمنعتهعأهفياللندلممنآنتروعإوقمنعأسورنجل

بستطهادقصطيصورفيلموهوفوزهقويىلىنقوفيدىقبطولته3وقاماسلصطهيالكلماعمهعم...مستوأهامنارفعمستوىمحنتآأكلمو

قصقخلاهممن91ع6سنطالثلاثنللموانمههابومقاوموس!مزأبوريقعبرانطريقهاهناستطلعإالقبنإ"99كيلو"فيصيدوالومطلنا

فقبرةوفتاةالتضهعبيةالمقاومةابطالاحدبينفمألووووما3حبانني.والخوفالربمنجحيماالمعسكرفيحبتهميجعلوالانجليز

علىاللبورسيعديروناح!نجاللذياللفيلمهذامنزسخةببعت-عاجزةالانجبزكانلو"معلقاكتباسمهفلأننىناقدكلماتو3اذزلثلا

ومحنلأما،جنيه0.02بمبلغسورياتجارلاصداعركةاتمهويرمىطريقته،محليهمللهجومفدائييناحتجنالمااللفيلمطيناعرةمهاالتيبر،لصورة

فالجما!ر،جنيهاللف02بلغتبايراداتعاددمشقفيعرضنبعثانلمجماوكان..واجلائهملمحاربتهمزورةالىحاجةفيكناولما

ذللكومع،ونضالهااللشعوبكفاحتصورارتكبمالللاقللأمتتعطشاللعربيةمنويقتللليسكرهمالخمرزجاجاتبعضومعهياسينبسا-ماعيلار!هم

فنهقنقايتإىإهربمابنقآثهتايوولملاالاولامهذممنقهايقممططعببنب-مللتظأاطتالقينببعضاليهـذنبهثانلمجبماوكاعإمووشاء

مثلواعدةمشموقةعناو/نحاملةالافلامهذهتخرجعندءاووخاصة.."فيهومنالمعسكرللهمويجنالمجندات

صنبمعاطفوائقرجهرورسعإاءصاقصتهكتبالتثان"ايىممن.ئوهتو"تمودوهقهأا..وهنثوهتاولامنافيالمقنومقصوعإهتوهقشا

لئضالهحقيقيةصهودةفيهايرىانآملاليراهاعلمهااقبلمااذاحضىاكثرتطلبلاميسرةسهلةصورةفياسالكفاحر؟يةعلىاتفرج

وأا؟لمهءببننعملالىوتحو)4انضالاهذاتشوهافلامبهااذااحقيفيابالنضالفوجئنااءاذاصخى.و،1)ـخفةاللفلهوة1ررءمضمن

ال!ر.رعاةاحدبهايقوممغامرةا)ثورةكانتلوما3فيهعقللاتشنجاستماتةمنالمقاومةتتطليهبمانفاجأا!ركةخوضالىواضطررنا

.........،.وهذعأا..وصصطقاسيونؤصيقووخبرومنظموتمثإبإماعثواونعتال

الماركريها!لومهدسببسمووعرصعبطريقهوانماوالتحرراكضالطريقانمخرجونايفى

ديلمالعربيالسثمائيسجلناضمهااللضبماالوطئيةالافلاممنوالواحهـ.ابنائهادماءمنبحارالهاطبىبقاتخضادهالتياضعوبا/كلف

بذعمفيلموهوش،ووجهإيوسهطاخعإلتهالئبمب"الدربئ!لاعأا)واصر))اقمإانبرفإلنبااللعثإبيقاقلامت،فيالمقاوءقىصورصواؤوؤد

اللذيالاولاللؤيلمانه.الاشارةيستحقء،والام!انياتالجهـدمنفيهء-نيخلىلمواناللطيبةإحاواةواالجببةفيهت!بررجانبا..!(مة

الانتلجاؤلاممفيتتائدوخطوقو!وآثعقاموتعأتهمبثاللدولطف!بهإتساهفاثقاوطامعإا)قثيعتيرنقصهاقهإعتاللعأاطىءاضصودوأاللعتصؤأالطعن

بادزاتاريخياموضوعا"اللدينصلاحصرالنا"يرخناول..اللضخم.ناريخنافيتجسدتالتيوصورتهالنضالبحقيقةقىالوابوالمعرفة

ذللئمنأويتصدث،الصلميمببلينضدالمنإبنثالصراعوتتتإومنمستمساواستقلاللهاصنإيزناأنتعتعاناستطاعتالتيالعأعويإوتاريخالئعإالي

الناربالسلطانثمقيادقواثنممصراماضتهاللذانتالبطونيائثاطالتعتارمإاللوعنبفتمانبا-اهاأا..المسنحوالكباحالثوروطتصعثإ

أنجتراملكقادهاا)قيالصليمبةاللحملةضدالإروبيالدينصلاحؤمغل،طبيعيوهذا..اللفيلمعانعذهنعنباللطبعيغبللماللذي

للاأانب(قعيإنتصدثأتأالمضحئإمنأيقوتإوقد.سالالىقنبؤهتتهإارإقردثأفأودنتاجؤألت،ليهاالوهاؤأاحبصقيقطوتلعتالاقلامهوه

منتانتوغأقلصظطيطقنوتأتتوبيهتماالتوعتمذامنفيلعإفيالتقنيذؤإاضعتقراعمعإفثقوعتمتدنتاالسينما:أعطءعلىالمويور!نيننلمبءنإ

،ولكنناالتاريخطوالواروائهماللعرببيناللقدريالصراعللحظاتأهـمالبرضجينالمنتضمنوبة..نومحيتينالىبرضف!ممونينمائجبنالس

علىاسا!صاتعتمداللتبمالافلاممنالنوعهدافيالضكشيكا!ميةنعرف4اشباصبحواحتسىطويالةقرةمنذالانتاجفي.نمرسواالذين

ورإاسقالوقغتالماأاميهموتمبالعإاهوطوالسيقورانتالوغقمطالمنانثر..مصرفيالفقائعبالعامثثبالتعبثأ"المعبميثب"او"بالاررمطوارإ))

جميصالنواحيهذهفيوا!تحكموالاتلوجبةالعس!إةالنواحينتي!"طائلةبارباحتعودوالتىؤتيااللهابطةالعاديةالافلامانتاجفي

التاريخبأنالوووميالاقتناعمنحاللةالمتفرجعندتخلقالتيباللطريقةاوالهزلياننهر!جعلىاوالرخيصةالغرائزاثار!ءلمىأتمادها

هـنكنىفيونحن...البيضاءاللتنماثهمةعلىحياأمامهبعثقدوال!فيالج!ورعندالضعيفةالانسانيةالجوانباثاوةمحلىلأءتمادها

لقد.بشانهواحدةبجملةنكتفيالذيالجانبذللكعنالحدبرتالمنتجينصغارفتضماثانجةاالنوعيةاما..الططفيبالابتذال..خميز

مم!وخاقز"،فبداأفلام!فيالاءجريىيقلدأنالعربياًلمخرجحاوليعيشونرالواماوممنالسابقينالاسطواتمسهوىالىصلواامءمن

أساتذتهالعربيالمخرجلم!لدأنافوقعمنيكنللم.فيهروحلاوعذراً.السينمائبنالكادحينبيمستوىذمصمب"انيمكنمستوىفي

قاسيةعبارةهذهأنوالحقبلادهلضاريخؤهمالمفيحتىالاميركبناللذيالمستوىالىارباحهمتصللم"أرزقية))كلمةاور-ضخم!فااًذأ

الشائعالمفهوميرددانمنأكثريفعلللمالمخرجأننقولأنمحدلاوالاكثريعيشونهموانماالكبارالرأسماببينمنالنتحاشةعلىضنده!صبحون

التادوخ،متقالرصلطههبه2نقوالانتبيمطاتقرتقطاطتاباتناأطترفي،عبوطاقثراقلاماقطعمالىباللتننيوينموعونلاؤوامومايميوممن

واللصسهاراهمالعهإبيطاللصهاانتةبسهال!دنتنأانصراهمأننقونتوباعأتصاراللعتوودهـربهمن.ا)سامقطالطئعتتتعإعبهاالتيالاقلاممظابتعأالاواطثر

برمتهاتبصوباعأرالذنقالصراثأهدا..اوسطىااللعصونتفيالاوروميطانمربه--قياللفنامط؟نتعإتهانأنمو"إقىاللعبنإائرفأميوقى"ويل!يربورالنرميط

صنجكت3اوالدي3لهللثدي!ثالتاريخافيالاولىالتحولنقطةوء،ن،وو-دةالمجدلصوهـصضاةفيل!ات4..شاهينيوسفواخرجهماجدة

قيتحوئؤ،ا*قهإيباونإهمحنىاللمنإبيطالاؤطاروهإموعأقبائهمقهمويعلهعإنععتفقع.الابتعااعمأوالاسبافءئبمعإوصوروفيالفتنتائريط

عنىاللبوللببسيققهإوستيأبثاثارأقاصي!عأاهإبعهإربءالىاللقعإقصقمعقولقبصوربنإرعمصتىوالادبيطالننيطاعأباءاتمتعشراتمانإدو

وقئيناتاجرالخثاستحدامحدودفييدورصراع.نقديرراحسنسطحيتصورمنال!بلمفيمارءم4و.جيد!ينمائيال!لوبوفي

هدانجخللى.النساءمنوالالرىاللجواريمناياالهدوتبادلالسموكمانكبيراجهاهيريانجاحالاقىفقدكتيرةفنيةاخطاء،منالمعدو

فاذا،الاوداجمنتفخورجاليلقي!اوالوطنيهاللعروبةمحنطويراقىخطبحفذكأال!رنسبا)وربراروكتبتأفدحضىؤويا4را!جمهـورانصلل
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الخريةههذهزيفتؤكدبصوريتبعهثمنبيويوركميناءمدخلفينفسهينقذانيستطعلمحينماالعربيالمخرجفعلهماهوهذاكان

لشعبصور:الانسانيالوجدانلهايهتزمشاهدذلكيتبع..وكذبهاانيمكناللذيفمااللعربالمؤرنجبنولاالاميركيينالمخرجينقنيرمن

اللذينالفيتناميينالثواربرؤوسالاميركياللعدواطاحوقدفيتناملليسلشوالاوهذا..؟مشابهعربيفيلمفياميركيمخرجيفعله

وقدالفلسطينيينلللاجئينصورثم..بلادهمحريةعنيدافعونفقد..فعلاحقيقيفيلمالىيشيرهووانماالمنطقيةالمحاجةقبيلهن

واللفيلم..وطنهماللصهاينةاغتصبأنبعدديارهممنوطردواشردواقصةعنالىخوذ"اسلاماهوا"فيلماخراجمهمةاسندتأنحدث

جيصسىموسيقىمعالونتاجبتاللفلكنللغويتعليقاييستخدملا!رتون"اندرو"الاميركيالمخرجالىاللعنوانبنفسباكثيراحمدلعلي

بعضعلىلثوانالكاميراتركيزمعثمسرعتهامنالمخرجزادالتىبوندسنةالاوسكارجائزةنالقدثانيةمرةكاناللذيالمخرجلفسهوهو

وقثيره،الموضوععمقلىاتضيفمعينةمشاهدوتكرارلابرازاللصوراللطرائفمنولعل(هوربن)اسرائيليمجداللذياللفيلمعن0691

هذهكلقزرتوقد..للفيلمالسريعالايقاعالىلاضافةباهذاالسينمائياللحقلفبمتتحكمكانتالتيالعقليةمدىعنتعبرالتيالمرة

عقلالىينفذاناستطاعوالتوتربالقلقاحساسافخلفتاللعواملولاي!هملاواللذيوعقلاقلباالثحميزالمخرجهذانستدعيانعندنا

..ووجدانهالمشاهداخراجلتوليهواصالتهالعربي1شعبناوحقيقةتاريخنايفهملأنيريد

قدمتهفيلماطولهـو"العربيالوطنعلىعدوان"فيلمولعلالممالليك..اياموالقوميالاسلاميتاريخنامنمشرقةحقبةيتناولفيلم

03يستغرقفهو..نديمسعدباخراجهوقاماللعدوانآثادوحدةعينفيمنكرةهزيمةبهمواوقعواالتتادضدالعربهبانيوم

عنبكاميرتهنديمسعدسجلهاالتيالحيةالصورعلىويعتمددقيقةفرضسااللفيلمنهايةعلىالمخرجفزضهاللذيالنصروبرغم.جالوت

واعتمدنفسهللعدوانتعرضتلتياالمناطقمنوالتقطهاالعدوانآثارالشعبصور..السيئاريوبكتابةنفسههوقاماللذيالمضرجصورفقد

العدواناثناءظهرتالتيالاجنبيةاللجرائدمنلقطاتعلىايضاكالمجنونللرقصيطربقوةولالهحوللامخبولشعبانهعلىالعربي

عرو..القدسدخولمعركةعلىاللفيلماحتوىفمثلا..وصورتهشوهوهكذاوالجانباللعفاريتمن9واللطبولدقاتعلىبطنهويهز

هذهتركتهماعلى..الاهاليعلىاعتدائهمعمليةفيالليهودوحشيةاللحقيقةجوهراصلاشوهتقدكانتاقيباكثيراحمدقصةالفيلم

فجاء،مشردينواطفالوجرحىوقتلىو*متشويهمنالوحشيةوطمستاريخناالمخرجوشوهالمغوديالعربيالصراععنالتاريخية

اتجمالظرو!اضغطالىترجعربما!يوبمنفيهمابرغم،الفيلم..وجوهرهشعبناحقيقة

حسابعلىيكونماغاللباالذيوالاستعجالنديمسعديواجههاكان!!ورة01.اخربنب

بشمعةسينمائييةكوث!يقةالفيلمجاء،وفدراتهللفنانالابداعيةالطاقة

ماًلظلاغتيالواالوحشيةبطابعويدمغهاللعموانيدينماكلتحملفهي،الاولالمجالفيوطنيةممسئوليةتتطلبالمقاومةافلامان

منالحقيقياسرائيلهدفيؤكداللذيالامر،المسالمينللمدنيينللحورلقةفاهمينبلادهمبقضيةيؤمنونفنانونبهايقومأنبدلاافلام

واغتصابارضهمنوطردهاللعربيالشعبابادةهدف..اللعدواناكتشافيستطيعونوممنالتجربة1صهرتهمممناناس.نضالهم

لكنها.ءزعمائهااقوالمنيبدوكماحدودهاتأمينمجردوليسوطنهالعربيلنضالاملاحممنملحمةءنللمتعبيرالملائمالفنيالاسلوب

فيهالماالجماهيرعلىتعرضهاالاالمصريهالتقافةوزارةآلرتوثيقةفهمالملحمةهذهالان!وضاللذكبنفسهالجيلمنشبان..المعاصر

عنيعبرالفيلموانوخاصةاثتفرجينلمشاعرومؤلمةمهيجةصورمنشاشةاللىالحقيقيالنضالروحينقلواانيمكنهماللذينوحم!م

للعدرواننضاليةدؤيةعنيعبرممااكبرمفجعميلودرامياحسالسيحملونمثلماالسلاححملعلىالقادرونوحدهملانهمالسينما

..مواجهتهوكيفيةوالائارةالوحشيفيالروائبمالفيلملدورالمؤسفةالحقيقةهذهانعلى.الكاميرا

القوميالركزعدهاااخرىقصيرةافلامجانباللىالافلامهذهمنالشبانفئةهناكانتنسيناانينبغيلااللعربيالنضالعنلتعبيرا

"افندمياتمامكر"مثلوبعدهالعدواناثناءالتسجيليةللافلاماًلفيلمالت!مجيلي،مجالهوللفيلماخرمجالفيواخلاصدأبفيتعمل

"لسناوفيلمفهميلعزيزاللعبدالشعبيةالمقاومةعنوفيلمكريملمحمدالسينمائيةاعماللهمفييغرسونوقلتهانتاجهمتواضععلىفهم

للهايسممحولمتسرعفيءانتجتافلامومعطمهاالتهاميللصلاحوحدنا"منخلالويعبرون،الجادال:ضانيالسينمائيالعملبذورالشيجيلية

هذهانتجتالتيالظروفانكماالنورترىلكيالكافيبالنضجقضيتن!اوجدانهمفييحفرهاالتيوهمومهمدؤاهمعنالاعمالهذه

تعبركلها..قليلةاياممناكثرتستمرللمباحتي،جاتهاللوفاءالافلام.اللاجئينمنشعوبالىتتحولبانشعوبناتهددالتيالمصيرية

معوتجاوبهالتسجيليالفيلمانفعالمدىعنباخرىاوبصورةوبينما،الماضييونيوعدواناثناءتدويالمدافعكانتفبينما

ظلالذيالوقتفيهذا.وطننافيهايعشىالتيالقوميةالاحداثهناككانتومتعصب،غاشمصهيوليرصاصصرعىابنلؤنايموتكان

ذروةمثلتالتي"لاحداثعنبعيدافقطليسالروالياللفيلمفيهفيالقاهرةنحاساستوديوفييقنعونالمتحمسينللشبانامنمجموعة

للمكأنهاالاحداثهذهيتجاهلايضاولكنهلاسرائيلالعربيالصراعالفنانحينئذير(سهكاناللذيالتسجيليةللافلامالقوميالمركزفي

يصلاللامباليالموقفوهذا.اخركوكبفيحدثتاوابداتحدثتضم"آثاهـاللعدوان"اسمعليهااطلقوحدةيكونوئفؤادحسن

الحعيقيالثورياللفنمسئولليةتحملعنوالنكوصالتخليحدالىوهاثمراشداحمدمنهملشباناالتسجيليينالمخرجينمنمجموعة

مدىعلىالاتدللابعدءاوالعدوانابانسواءقدمهااللتيفالافلامالفيلمرواًداحدنديمسعدعليهاويشرلىقئاويومحمدالنحاس

هذاعلىدليلاوليس.مجنمعهباحاسيسالسينمائيالفناناستهتارفبماشتركواالذينواحدالمتحدةاللعربيةالجمهوريةفيالتسجيلي

"ازعاجبدونعسلشهر"و"الموتوادي"افلاممناكوى..الثلاثيالعدواناثناءسعيدبورمعاركتصوير

وسطتنوهالتيالاستثناءاتبعضمعباللطبع"الثلآلةالمساجين"واللعدوانعنتعبرقصيرةسريعةبافلامالوحدةهذهسلهمتوقد

الهابطة.الادـلاممنالركامهذاالصورلاتلكللعالموتجسدمؤازرتهفيالخبيثاميركادوروعت

مظلمواقعمنمدضئةارر!طةفيلمالافلامهذءمن..اللفلسطينيينللاجئينوالقسوةالمامةالبالغة

وهو،نديمسعدمعبالاشتراكراشداحمدللمخرج"لاميركاالعار"

عندناالروائياللفيلممسرحكوالشىوراءيعينئىمنفانوهكذاالتيلثانيةاالفولوغرافيةاللصورمنمجموعةترتيبعلىيعتمدفيلم

تعرضوهيالسينما"صانعتفرزهاالتيالنهائيةالنسخيتابعومنحتىالعائمبلدانجميعفيظهرتالتيوالمجلاتالصحففينشرت

فييحدثمااننفسهتملأوالمرارةيكتشفالكبيرةاللشاشةعلىستمناكثريستغردلابمريعذكيمونتاجفيرتبت..ذاتهااميركا

لمااستمراراالاحقيقتهفيليسالنكسةبعدالانالسينمائيةحياتناازاءاميركاسيالس!4لحستاالدقائقهذهفيائفيلموي!سىدقائق

ولعل.والثوريةالعسممنبمزيدويواجهيحاربانبدلاولماكانالمشهورالحريةتمثالبعرضتهكميةبطريقةيبدافهو.العالمشعوب
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يهدفكانوانمامهارتهابرازالىولاالسياحيالاستعراضمننوعبذلثالتبمالمحاولةعندالتوقفالىتدفعنااللتيهياللحقيقةهذه

اسنخلاصا&-صيهدوركان..رفيعنوعمنوفكريؤفيهدفالىاللعربيةاللجمهوريةفيالسينمائيينبعضجانبمن-شهرمنذ

مجردلااليناينقلللكيتفاصيهابكلوالتاديخيةالانسانيةالحقيقةهذهالمعركةفنعد.الكرامةمعركةعنفيلمايخرجواانارارواالمنحدة

؟للذيهذابنضالهمصئعو(1الذينالناسحقيقةوانما!رثماحفمةجيساللعدوانعلىالعربيةالمفاومةلقواتمشرفنصر!ناسفرتالتي

..حدثعملفيرغبتهمعنمعلنيناللكبارسينمائيينابعضتحركا!وني

هدفهالىالوصولفيتأثير.فيالجزائرمعركةفيلميعتمدللمثمودغم(إ!)غراميةقصةخلالمناًلمعركةهذ.يحكيطويلروائيؤيكل

زيادةاهـىتهـدفحبقصةاوغرام!يةقصةعلىالوجدانيوايالفكزميت!ةوهي،القلبيةبالسكتةمهدافيماتتفدالمحاولةهذهان

الحبقصةولكن،افلامئافيتتحكمالتيالعقليةتتصوركماللظثيرا،والاحساسالخلقوناقصةشائهة+نوللدا!يالافكارهذهلمثلطبيعية

رغمالجزالرلبلدهماللجزائراهلحبهياللفيلمفيالمؤلرةالحقيقيةذهنعلىطرأانمجردفان،المحاولةهذهتوقفدغماًنهنقول

تبادلعنيكفواللمونسا?رجالهالجزائرشعبانينسللمالفيلمانمنلكرامةامعركةمثلجموليةمعركةمعالجةفكرةالكبارسينمانيينا

العرستحولللقد..اللخاصةبطريقتهمالافراحاقامةعنولاالحبتدورومااللغراميةقصصهم!همانعرفونئن-اميةغراقصةخلال

التيلمناسبةاهذه.الزواجبمناسبةاحتفالالىالجزالرمعركةفيهذهمثلفيالطريقةبهذءالتفكيرمجردانكما،عنهتعبروماحوله

الىاللحفلتحولكماحياتهاستمرارفيورغبتهالشمعبقدرةتؤكدعنتعبرانماللقتلةمواجهتهمفيالابطاليحكمهاالتيالكروف

فيالحريةاجلمنوبالنضالبالحياةفيهايحتفلون4وطفمظاهرةفاتربارداحساس.بالمعركةالسينمائيينلهؤلاءالحقيقيالاحساس

واحد.وقتوليساللبارداللدمفواتمنبزواحفجديراحساسهورلاللهمة

حقيقيتصويرمنفيهبمااللجزالرمعركةمثلفيلماستطاعيقدوالبيوتالقتلاشلاءمشاهدةمنهذاباحساسهمخرجوابرجال

يكونانراق!يةهنيةمعالجةمنبهاتسموماللجزائراشعبلكفاحان.هزيمتهبعدورا?خلفهاالتيالمدمرةألعدوودباباتالمحروقة

يساوي"جميلة"المصريالفيلمكانواذا.لبلد.فعالامؤلراسفيراالتعبير!يانماالسادةهؤلاءان!انعلىطرأتالتياللفكرةهذء

اللجزائر"معركة"فانالاذاعةطريقعنالدعايةمنسنواتثلاثاثر..بالفعلالمسينمائيعالمنانوعوعنالعقليةنوععناللحقيقبم

منها.طويلةاتسنوايعادلاللعربيةالمسينماتفعلهلمماوعنالمعاركافلامعننتحدثدمناوما

العجزلهذاالمباشرالنقيضفانفلسطينقضيةعنمسشولليتهاازاء

السبيثمافيالاسرائيليالعدوا!العربيةالسمينماتلعبهانيمكنالذبمااللمورحقيقةعلفهميساعدنافد

ال!قابلمنحاسمةمعاركتخوضالانلعربيةاالمقاومةان..المصيريةقضايانالخدمة

هذهتقودوهبم..اللاجىءكلسطينشعبنصرةاجلومناللفلسطينيبقضيةشبيهةاخرىمصيريةقضيةاللجزائرفيلناكانت

اعهمعاركهاعنضراوةتفللاضدهاالصهيونيةمعاركبينماالمعاركعربسىفيلمامامناليس؟؟اللجزائريةالسينمافعلتفماذا.ف!سطين

.بالسلاحوحدءفهو"اللجزائرمعركة"فيلمسوىبهنستشهدانيمكننا

بصفتهاالمذمينماوبخاصةلديهاالاعلاموسائلكل.فجندفاسرائيلاللعربيالروائيالفيلملتاريخمتخلفمظلمواقعوسطالمضيئةالنقطة

علثوةتأثيرهاكلوتحمل..الاخرىالفنونكليجمعاللذياللفنالتيالثوريةللسينمانموذجاًنه..المقاومةافلامفيوباللذات..

إوبالحقيقدةالايهاممنقدراكبرخلقعلىالقادراللفنانهاعلىشبواقعقلبمنالشعبيةالتحريروحربالثودةباللهامانبعثت

الىالوصولعلىالقادراللفنايضاوهي،هوكماالواقعبتجسيدالعربيةاللجماهيراستقبلتهللقد..للحريتهعالياتمنادفعمناضل

رومالذكيالفنايضاو!،مشقةثونالناسيوجدحيثالناسحاجةفيبماننااللقولالىيدفعناالروعةمنحدابلغحماسيااستقبالا

الذينالنجومالممثلين:بنفسهيخلقهاالتبمالحديطاللعصرالهمةالىالمتعطشةالجماهيرمشاعرتحتضنصلدقةثوريةسينماالىماسة

الناسيعش!قهامثالليةبمثريهـةنماذجالىلدعايةااجهزةتحولهمالحقيقيةالشعوببطولاتلر؟يةالمتلهفةالثوريةاللفنيةالاعمال

كلاسرائيلتجنداللتاثيروبهذا.اخبارهاويتتبعونويقلدونهاالمثقغيناعجابايضااللفيلماثارللقد.اللتحريراجلمنونضالاتها

دمنمئهاوالنيلعالمقدسةالقضيةهذهلتشويهالسينماامكانياتالنجاحهذامعوالفيلمالنقديةالمقالاتمنالكثيرعنهوكتبتوالنقاد

والفنيةالماديةالامكانياتبكلذلكفيمضحية،المجيدةدوافعها.اللجزائرفيالروائيةالافلاماوليعتبرالساحق

برأسمرتبطاللصناكلةهذءفتاريخ،بغريبهذاولضى..الممكنةاالمخرجيختارهمكانالذينالبسطاءالناسعلىالفيلماعتمدلقد

استغلالفيلليهودامهارةمدىيعكستاريخوهو،اليهودىالمالاللبطلدورادىاللذي(حجياحابراهيم)فحنى..احيانااثارعمن

الكميرةالافلاميستعرضومن.وخداعهاالشعوبلتضليلالسينمايعيشجدافقيرفلاحهوالفيلمفياللقصبةحيبطللابوانتعلي

الكتاباحدايقولكمافيهايجداميركافيالسينماشركاتتنتجهاالتبملهيسبقولمميلااربعيناوعشرينبحوانياللعاصمةعنبعيدا

ما!والانحلاللافساداوتاريخاليهوديالفكرتاريخ"اللصحفييناًلذيناللحقيقييئالثواربعضعلىايضاواعتمد..ابداا!ل

الرأساسهاممدىنعرفانويكفي"الانسانيةالقيملكلالمدروسصغيرادوراادىالذيسعدبم!ياسفمثلالتحريرمعركةفياشتركوا

صحيغةنشر!اكماالاميركيةالافلامشركاتفياليهوديملكهاًلذب!المال(نسمةاللف.8حوالي)كلهالقصبةحيعلىايضا1المخرجواعتمد

اللعالمبمالسينمائيالانتاجفيالتحكممدىلندركبوستجيروزالليمالتحر-كلمعركةفيايجابيدورلهكاناللذيالفقيراللعربياللحيهذا

لصاللحهم:وتكريسهجزائريارجلا(لابوانتعلي)كانللقد..اللفرنسيينضدالجزائرية

بالمذة54وارلرشركة..السحرية"بوندجيمس)صفاتاومفتولةءضلاتلهليستعاديا

يالممة94يونيفرسالافرادمنفردكلنصيبمعالبطولةمننصيبهيتعادلرجلانه

بالمئة44مايرجولدينمترواستطاعؤقدذللكومع،المعركةافياشتركواالذينالجزائريالشسب

بالمئة36ارتيستيونيتد61لذيبنضاللهمانظارنايشمواانالناسمنوالفقراءاللبسطاءهؤلاء

بالمئة35باكامونت.باكملهشعبلبطولةكنموذجمشرقةسطورفيالتاريخسجله

بالمئة32فوكسوغيرعاديينافرادعلىابطالهاختيارفيالفيلماعتماديكنوللم

بالمئة92كولومبيااماكنخلقفياعتمادءيكنلمكماالشسبابناءمنمحترفينممثلين

يهودينىاللجريدظانفستتنباكماللزيادةقابلةنسببالطبعوهذهوداًرىفيهالمناضليناانبتتالتيالحقيقيةالاماكنعلىوقائعهحدوث

ايضط.اليهودمنالعقلفيهذايعملونممنكميراانالىبالاضافةهذاايالىيهدفذاكولاهذافيالمخرجيكنلم..كلهاالتحريرمعارك
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اأنج،رباكثرشء-االانبهارهرالضيلضلمكورث-،بهـلأرظرو!مرتا)ضيلادركأ-،ةاث،نياال!المبةالحرببعدمااؤلملاماهض*رضظماواذا

اخح"ظااعررءقىا/بئالءه،ورفيتء!ضالتبما5!ء،لميةا)ول--:،،!ب-اتوهـ/بئأيئنإونراحوافف!.حداؤلمصى2!الالحربهمذهلي!وداادشغلعجف

..؟لملادنافيا)نا!ى!?!ألالو،ور-اورهه.انط-ك"ء-ويررطريئظنأت،ز.ة*غاتمال*طارر-ت*لملاكاىا.ز،!وطا)ءذبا!ؤلملأم

دولعلىاللحلفاءبانتصادالتهتالتيالثانجيةالعالميةاللحربؤبعدتلىثشأنمنالنقليلطريرقعنليسحقيقيمةغيرصورةنهالبررائم

كبارصاللظويةالاؤلأمازرء،جالىالروورىال!نانونازجها!ةاور-،-ةاأتولىجريمةايرةيرتكبوالميه!الناربأراللعاللمايهامطر!محنواقمااجرائما

الطويا"المماركهدههـ-ندءيشالرالنتىمبدجهاوته*وراوررب.ؤنه،فىلبرءف-ل"حمنلأ.فيز*4ننض،ءرايرظلادطلما)طءلىوان.ودالجمهضلىالا

تءهتوسل.."وبرحبرشالنازي!راف-اقوىأ"،!،!ههودهمءة،ساشفيالا!أسا!-!وان،حقهمفيار.نكبتا)تكبمااباللخطهصةالفادحالاحساس

فالرغبة..الحربتسجيلفياللخصوصوجهمحلى!سج-يىكأاازرهنالافلامءباتالراولاكاءلابالاسه*نطلامالاعنهـ5،اانكفءريمكنلاخةالخلإوهده

الفهلفين"نالمئاتصورثاكماوصمودهالنضءمبرطولاتأستحص،رؤيالص!ماوانمفس،مالىنازي!يئوجراتم!في،تءن.نوصنت!زةللاالتي3،نههوررثءة

أضكسمجهلمبةاا)سي!ئمافئمانءلممكانتالرغيةهـذه،،ررالممذنطهوءاتلمءتهطقمحهسال!المالىللأمالاقخر!توقد..إتةال!ءهادهانيروو،لاتط

تؤرنجهاكاناللذيالروسيالمثمعبمعهيرددهاويرددهاالتجمماوانث"ودتهي!ض:--ر((اًلعشرالوصايرا"ؤيامولءلشالخطهـئةبالاثما!تنصعنرهذا

..زائدغبحماسةالاقلامهذهمثلعاىؤ،-م..وخ!اع،!اللي!ود-يلكليرحويالذيالضطهمتاجللانموذجا

القاهرةفيشهدإ،5اللذي"ا!ضانجةاءكأالعااءرباإ)فياموأءل:هـ-نالخ..المختاراللمهثءبوهم..محبورونؤوم،هم..افيء،ء

الىتيةا)سوفيمابنماالم!قدمضهاالضيجبليةالتسهالافلاماعظممنيعتبرهولىخا!ضارؤءننهويه،ا)ضاريرخيةالحقائقىتزيرفا!ضيالاورطوريةالاوهام

؟يةماااهيالشرائطمنالامتارؤءالومنحديثاانهحفبلموهوالعالما)ء،لمبكأالحربدمط-دا)-،وداح!-ابظ،رتالنيالافلامءورالمأووم

ورءالوومنوالمسصتنتصفياتالخنادقوفيالل!"ال"واقعفيصورتالتي..؟قىافيمة

والج!وتنىالدولةومياداتللحكوماتلى!يةالرالوثائقتمنلاتياالاوراقملاي!بنعشرةتكلفا!دي"!وربن))فيلما.بغصاالافلامبب!و"ن

وضحاياوالل!حودالمزعماءالفو.نوغرافيةاللمىورفالووءنالمترار؟كأف،دا،ميحالم!يصلبوالماف!لمورلماءابرالب!ودانلبقولالدولاهـإتمن

ا!تبهماالانهلمءوكالاتواخبارالصحف"،نشبضاثومنوا)فضلىالمدفي-نوعاصابرياءالقدسأ!ل!(:قيمةالقدسفىبالجهودبرءضصما:"قد،ان

اثاإية.االمايىقياللحربمصاركار،نصدرتافيلمماهذار*ونوقد..يحإ-ارمج،"مازح!لهـمأناسهخفافمنهذا

التسجب،ي،هنباقلالمقاومةمج(لفيألهـوائبىال!بامثوربربمنو"هـنتبرئهـم!انالكاثو&كيةار*ءيسةمنلببهـودايطلبلاني!عمدالذيحو

حقيقي"رجلقصة"و"دكيضابطنصرة"قذلافلامانضجتفقد..المسبحدم

اتحرببه-داخرجتأؤلاموجميعها"تروسوقعاال*ممصئد-))وفبلممالليو--ودوهامايرصوروهو"سبأملكةسبلقب))ؤ-لممابرضاهئالث

أ)دب-نالحقميقيينالحربابرط،لمنابطالهاومبانشةا)ءازءلآاللعالمهبئ!حدثلمتاربرجبلثمحنمعاركل!حكوابرفوهوزاخاريحاشموهوأفقدامحانبهمو

اللجديد"الجبل))فيام!ايفاوهناك..ا!الىكأرضعلىاستنتى!دوالسايم،فىالعظيهقىاللحيلالىيرةووقعتيرةالمعرال!وشميهاهزءتقط

ءواجهـةقيطوورشهموالشاباتالشبارحياةجهـاببرشكليرقدملذيا..ائيلاملك

للافلامنمودجوهـ-و،عوأزقي"م!ء!-ىة6اولقياجمممامالجاتالمم!ؤووكلمى،..سهلمةالوهدهاسهخلالاليهوداحسنكىفترىوهكذأ

واازءإلةالحبتأكبدؤ--يودورهللبطواةهعاللج!نهفيالسوؤيابةالاساللبببئ!"نووعيماحبرةازدادواكلماالعلموتلاورالزمنتقدم

لا-دشهـ-واحترامالهسكريةللنزمحةكراهيةمنيضاوا،لاوطنيةأساس03ءراضهمالخد!كةارر:مااستخداممنتممكنااردادواو

شنجبىرهالقبلمظذاويعكس.الكؤاحفيالمىوفراؤيةالرأةلعبتهالذيمنللهممئدوبرلى،لباالاسرافيلميوىيكتف9ميوليواحداثوبعد

..غاشمروولملاواةسك،ر4كلعبابلدخبرةالسموفبياتيالاإ*،جمنهـ!ولءلىالفاسطينهة4القضبهأنزببفز!موزراوايفادآفنحدإالاءم

***يايالاسرائا!ءياللبهاطالنتثهداجمبالىجنبادل،وعرضهالعالم

ا)!ول"كلفيالمصبرالارجابياللدورهذااهـيخم،امبتوف!تمتفلفر..وسائلهأهمالسميتماتعت-راللذيالاعلاءباللجانبكان

المخاصب.صدا،تةورةوشرارةاللحربندلاعاواجهتالتيالانشراكبةوعقب،)مالطفيئاًلسينماووج،لافيلىاسرفيللينالممسؤوبينالاتصالات

فيل!بس)اانهالاربعيئاتاواخرفيالتشبلمثالفئانيناحد1اعانفقد!--ذات:اولالتيالاقلاممنانكثيراسرافيلفيانتجمه(شرةالعدوان

الايجب.هق،ءحتىولكنا)جمض!دقيحملواان-وفىةباللهالجميعوسعحف-،الالليساسرائيلتفعلهقما..لمبرهو.ن!دوتزمج!هالعدوان

مناطقكلهيوجههناالكامبرأهو-لاحناونحئ..العملءنايككوا)-ينماثركاتوضمنت..ت!بغيهماكلىورائهمنتحققلملها"ئسبا

،!جمحانيرمكنوالض-ك!للتصويررلمةالقابالمقاومةاحرأثوملا!قال!!!هامددوسةليإف-!لامفيلمالمائةعنعدتايتيءطتهااسرائ!لداخل

هـ-ءهفيبالوريكالتشيكيالسبخائيال!،ؤعبروقد"..سه:ماجمبعها،تالشرعو!ذه.الصهيونية"!ساللة"ؤمجيدهد!ها،بربئالدعا

المتمااعبتههـ!ذياالحقيقيالثورءن41هقالمنالمقضطفةاًلكاهـاتاهـ-،لراسمحليهايحدقهاالتيالمعوفاتعلىافلامهازهويلفيتصتمد

51دينفسهالفئانوهو،تشيكوسلوقكياءلى،زيالنالمهواناتناءروتكر!هالملمةماديةءكاز-اتباتعملانهابممئى،المالمفياللصهيوني

طنبةالو"فاضالانت"عنمقالهفي،لمجول..لحرباتجربةصإضافلملأممناسرا،يلقنتجهمافكل..المهارةبا!ةعالمبةةعبلمةطاقاتلها

ا!هـ"سالىنتعاماوعشرينثلانرةمنذ)ء:"..اللفيلمفيالسلوؤ،كيةجاذبيةبذلنفهؤداداللفنيمستواهويوؤفىعامبعدعاماعددهيرخزابرب

كانم!واذا.ية*هـساوؤا3بو!مميافيمقدورايروءجاواجباتمثلالمقاومة.الاقناع!لىوءقدرة

واق!،رالتء،دانهاهئلابالنسبةتاريحمجرداصبحتقدرإاللفضهذهيهـ-يونيوصربهمدالاسرائبلميبنالمنتجين،شكلةكانتوويذما

-امء-منالاولاللنصفوفي..ءناضلةكثيوةلبارانرالنسبةراهنا!لتتمكنلصمحاليااً!عدوانتت،ولالتيالاؤللأمهدهتوريعكيفية

يم:كببلسرياعملافقطرعنيلاالمظ،ومةاعمالفيالاشضراككان4؟91"وااقردحواء"غرارهـلىعرريةافلامكانت،رؤلمنجهامنعولطلش!ا

جانبايفيفردلكليحددروكا.مع!ممةلحركة13ءلاازكماءايضاوالةتالالاردقفيتعرص"ولف!قيةحلوة"و"إقالطرعلىحواء))و

وئائقب-ةاؤلاهطاالضنتميكالسينمائيونسجآهالفترةنلكوفي!يقفه!ذهوتكفي..الابرياءالقتلرن-ىبجثثتمتلىءث"وارعوا)2اثمدهعلى

طئبةالوةالانت!فاضردأتحيثالوسطىساوؤاكيافياللحركةءنقصيرةرلموصهرالعربالسمنهمافئانياست!تارمدهطددركلكيوحدهااللطظبقة

التراثصفكأالضالحمردط-!ةونلاءقنعايرثىانحتذاكء!متناوكانت.ياهق!هضلماهمن2وبعدهلمبلادهـم

اللثور"هذدوامةجذبت!شافنهصيئاوشيئا..صولن،منا)خوريا!نتصعببىادالناضلاا!تنهكوبسممجمنمافيالمقاومة

هده"لاحقةءنيننوقفانءضالايممكئايعدولم..قلبهاالىالشعبية

..ؤقطخ--حة3:"؟491اغسط!!92وفي..تهرر-لناننيا)هترةالمناضاةالنش!-وباستخدم!هاخلاؤقىوسبلمة:ماالسب؟،نتا،طا
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اكزاةموارفضمؤك!نقاطهـصلىال!جنيا،ثصعبتظبوؤعلا..امالاحداثبدآتحيثررملوفابهبافينبقىهـل:نخت،رانءا"نجاوممان

يمهضا(-ذييالءورثرالنضععبءنللأيبن4اءئاتءواج!ةءاكانجهبئبااباج،ءناعمدء،ىوحت،نبقىاىوقروزا..؟دراته-لملأقاا؟*أص04ارىنعود

نحجزاًلمض*:ءبئالملإصمبلمنوفرقهمنظمبجيننناءررواويواجهرقدتهمنالاررأ"-صلافاالىنعودان))اجهء،ؤورانعودب،نب،أتايؤونالمخرجأءر

.1احدفىشبراالتمدممنوتمغعهاليةالي،باوا)دباباتاللط،"رإتاماكلها."!السوفيازيا)قي-ترءع

**،اولئكمناكأرولااقلهذابئرارلانكنولمالمعركةوسطشوقي-غا

ذموذجىالا*وريالشعبقدم"ال!حديدالمممكةقطار"ؤ-لمموفين!--رءلمىا)حاصهكأامانفياللبقاءورفضوااكوارمعوأ3نت،راذ!نا

اللحربهـ-نشريحقىيصورف!و،المقاومةعنتخهراتىاالاؤلملأم"نأ"خرصوراغرء"مغاوميىبهدروم،القتالءيدارمح!رنأوهفذا.ادأروبا

والمشاهدقيةالحقالاماكنعلىا(خرجفيهاعتمدواةببأ!-إوباز*وريرلمة"-نكلها!تة"كللمبورتىاةلملاكلناكلها)!شعبرأىولقد..زرة،ءث!ر-!ة

صولىكاهالممالفيصوادثانودكا!هةاللطئيولريادةشذلك.الطبهور.ة"..الاحتلالوجهفييمصهمتارالفاوبنملإر

التصدية-عيأونائبإتاوئيهنللفطا"نمجمومحةبهؤامالذيا)هـ،رضدالمقاومةحركةتسجللانالتصءيكبةهـةماااستطاعتور،ذا

منقطاربرتقاهااللذخيرةمنكمينعلىالاستهلاءالاءوبر*-وندررءـ،لءولجمة"الحاومةاا"ؤلام))ز،ريرخفياللهامةالافلاممنبمجهوعةالىت(تيألأتلأل

رحبكةالفيامصورهاوؤد..المقاومةاماكنمناخرءوقعالىموقعأدكرة"ش"اللحا!!ةاللحظة"و"الاغتيال"و"اذئاباؤ:!ق))مص!ا

؟ورياقضايافيالكوريالفيلملدودم!تقدمةءلمصورةتع!!روتميزةفغبقىعنهاتعبرثجوانبمحدةمنالمقماومةتصوروهـميما((الارغن"ش"ءودقيرلا

ا)-ورلي-كأ.،.صروبات!*فيا)ت-!بات!اضةصورتكذلك..وحساسه.كأعمق!ي

***-فنيقاللبلمحيودلك،الفاريصدوالشعباللجينتىلفكاريرالضرر

ايج!اببةمسا!مةساهمتلهباالثالمرةالبلدانوسطءوباوتبرزالحقيقةوبن"الل!بوالتضلماعرركأأن!ءكيةالمهارةبهبئجهـعهـثءوو

فقد..وموضوعيافنيامتقدممستوىعلىالمقاو"4ءنافلامتقديمفيوالمعاركالؤ،لتجسدافلامفيحدوثهيندراديااللشبمء.اوفصوء-كأا

على-"13ارو،عةالثلاثاءيومهانوي"رفيلممهازرراناًستطاعت.الحربيء

انسهيحكىرانعؤ-لم،هومتت،!-حةس:وأتورتللهبزج،ن!هرججوائز***

كف--احليء"ورفي:،نملىاوصلتدما"بينوزاجارء--ا"مخرجهفيضديرةللبواوارو-:مااليوغسلاؤ-"ا-تمااءمم!اهمةتقللاقدو

حدوثالثلاثا?عيوم"13))قىالساعفيطائرتهوصولتصادؤطثىعههاسفياتيةالساشالهنتهيكب!السصغماءنالمقاومةزصورالنيالإؤلام.:غاول

وراح4كاميرز"سبي!غورا"اخرجالحالىوفي،هانويعلىامربركيةءارةتحهتبأسرهماشعباهماووقعنفصهاللظروفالاثنننانتعرضتفقد..

نرىن11راقعاكانوكم..القئارلوادلتحتالفتاميئالضعبيصوراتياالاؤلاممنبعديدالاثمنانقشارك،وطغيانهالنازيجحاؤلةوط

يحاربالذيفتالوفسيقوته:عيصوهوالفهـلممفيالة-ضمناميالنضمعبومن..البولنديواللثهبالليوذسلافيالشعبمنكلالمءولاتت!ور

!الشعبهـ-دانف،لاللفيلمجمهدأمد..واسضقيلملالهؤوميضهعنفيهيهوتلاالنضصجاع"قيلمالمثال!!ءليعلىندكرالجموغسلاقيةارر"-تما

حما*!ال!ببشكل،ةوالحهالحرركأفيحقهءنوعبررائعةبصورة.لممالفيلنأديالاولاوسمافيالؤاهرةفيعرصالذي"وا"دةءرةالا

..الفيلأمقهايةفياحادالنصفهقاالاييلكواؤلمممشاهديهوميلم"لألشصسعيناهـىنظرة"وفيلم4رائعشعبية"احمةوهو

للدورتسجيايفهلمم!ولمث"اجيقارا"ن2فيلمأيضاا"ببوزقدم..ء-ةالمنالعرببئيةههوراللجفيومترسبنماءرضتهلذيا((ؤبطل1))

اهليتركصبيءن"ا)5-مصرلثائرا"وةيلمالرائدليأشضطاجيفارا"الاخبرةالمرحلة"قمبملى!"لملها،مةاافلام"ضمنبوللنداوؤتءت

ات--اءأجبلافيكاستروؤجدلنوارالىلينضمورتهـبوعائلته4بلدلإمبىاصداثه.ندورفي"هوش8،!اعاموبمهمكا3جاقنداقىرجللمخ

باتستا.حكمبتجرب-4مرتقدنفهـهااًلمخرجةوكانتاللئازيالاعتقالء8-رورات

***،!وتجاربدكرياتهاهـ-نفاورتفادتالمعهههكراتهزهاحدفيالاءتقيال

المقاوءةنجسيدةيالسينمادورالسريعةادهـأذج5هذمننجنض"جيزاللاالذيالفيلمهذاعرضوقد..لل!لمماخراجهااز*اءالخاءمة

للبعضعامااستعراضاإهذاكانففد،والبسالةالاقدامروحوبث.نعتمر"لارنجة"!"فيلمأيضابولنداواتجت..بهويسحدالث-مبيراه

شعوبخاكصضهاارتبالمقاوء!مع،ركفي:ماالسببدلتهاا)كيالج"ود.مرتينالن،زيونهـ!!ااكك!وار!سوءدينةنضاللقيئاووهو

موضوعأنفينشكلاونحنوالسياسكإ.العسهكريالعهوانضدكثيرة***

لاقصعىمص!رمبمديكناماسيمنمااعلىنفسهقرضاللذي"لآاور،؟افبءضاماقلام!جماشاهدناهالسهضما!يلل!اشهةآخرفوذجو!ةا!

مائيالستاللفنفياسعقىولتطوراتمصدرانهنعهقدبل،ئةاهصه-:ماا،اللعصاباتوحىربالنتصعبجمةاللحربنموذج..اص-نواوكوباإ،،3ور

منالةقا!ئىاكتص:هاااللجديردةالخاصةالملامحمنلهـضيرعثاباءلمانععاضهـقوىنضالهافيالدولتادتمارسهاالتيءـبنفسهاالحربة،هـه

التحرير.مه،ركفياندماجهخلالفيلمموهو"يررويفان))اللفيتنامياللفيلموورها،المالميةليةالاء"ريا

ة!احصهـ-ئدرامه،ؤضاباعتبارهاسي:مائياا)ؤقاكأ-بؤقيدالشعببسه،يهرعصيهبهظروفوفيالمعاركوسطؤ-نجسنامتءنجهدرامبم

تداداا؟اارواقعمنعةواسهمسماحات.ؤببعاىقادراًفناوباءة:ارهالضجمنحدابلغتالتيالافلاممنيعتبرذلكءحلكنجتامياللف

لبطورة4ءنثجديدأخاصلءههومااللفنهذااعت-مب.اللناسمنضخه"جانبا)ك!لطبعباهذا،لميةالتسجىالاؤلملاممنيقتربجمل!4اقة.ةوالو

.،وملمفاهدايجىهداناخردراميقنايمناكثراسمنطاعقدانه(ويبرجكوالفيلمم،والنصويروالتءلميلالاخراجفيالهالليالفنياررتوى

ارحهطولاتوحيى،ف-ردلمطلهناكيكونانيصعبإقاوءقيامعاركفؤيعلىىرناء6491هـ-امسايعونفيال!صلطات4أعدمتصقيديبطلىؤء.ة

؟خلم!!تال!و،تعديتهافيا،ص:مهافيإبهوعاتشاركماعالب،اللفرديةادقاعاوزير*كنماراروبرتقةلينويكانلانهالامريكيةا)مىلطاتا"راو

نامورء-.قةلحقبادههـ-"أجسيدفيالكببرةاءكافيإتها4-جنم!اًلىار:-،ءدماءتسفكالتيالمجزرةإفودالذيالمجومبصفتهيكيالاءر

ماغاليامحرددبطلتعلقانباررهتمرارتفضلالمتفرجينمناللجماهير..الفبته،مبماشحبا

المفهوم4-ن"خربمانالاةوريةماالسباستطاءتفقد،ؤرديادطلابكونكف-احاحدأثيصورؤيلىم"الانفاقحرب"ضيالصهيلموافى

ؤكلقت،السيكو)وجيالمطلبهداودجمشالءماعيةالبطولةمحنالواقعيهاجم3791سمةيولليو7ففي.البابانصداللإميالضءب

-قولكى،جماهرهمببطو،تؤعلببةرصورةالممتزجيننالوررديرابطالهاحكوهـ4زرصتطعمور-بر*ينخارجالوافع"اوكيو"جسربانيونالعيل

والهثال.اؤذاذاودإهقعافيررنترالىاونجومالىلإ-ول"ماندونكانتالصينياًلث"عبرجماهبلاناءدواناصدثىفي3،يزت.-ازج

ؤجلى-!رطلتصويرفيثضحمناهاللذيبالا*-لوهـودلكءلى!اضحالوشا!مةمناطقوفتوبذللك،انظامدم2والفوضىمنأقىحافيت!-تى

.رهـورهؤامالديالممثلاختيساروفي"الجزالر)?عركة4---عا!را-شرالحيارالا،ينالليابانالعراةقبضةفيا!صبن"ئ

اءكنيدنثكأاالاءكانياتعلياءتماداالمقاومةسيئماا-تطاعتكذالمثاراص-غيالمبالشيوعيا)حزببقيادةانتامنالطريقوجيثقالءديره

علاقةء--!الءلمميالواقعيالمفهومتجسدانلسينمائياللفنالصرفةالاعداءءمدجمةالشعببالءربللديامصفوفهموثظمانهيرالمرومابعثان



اخراتى8918عام(الاسبانيراللعلمسقوط)فيلمابتدا?نالمتحدةقدرةاستغلتفقد،لطبيعةباعلاقتهعناوالاجتماعيةبكروفهالانسان

ناقولئااللحصرهذاالىنضيفانفيمكئنا"الكوريةالحرباقلامالصراعمواقفتصويراجلمنتقريباهوكماالواقعنقلعلىلكاميراا

هـ!اوالجا!سيةعنفيلمآخرحتىأستمرتقداررياسةهذهالقوىانقفحينمااللطبيعة1ضدالانسانمراعأوكماالوطأوالاج!نماعي

تصنعانالضروريمنوليس.الآنهولليودإستوديوهاتات!نتجهاللفضاءالانسانيقفحينمااولوجه!جهاللقهراوقوىالتحررقوىالانسانية

اللدفاعوزارةهـناوالا"ريكيةالمخابراتمنبتوجيهالافلامهذهامثالدواجهه!انماورغم.لمصلحتهويخضمعهايروضهااللطبيعةوجهفي

يملكهانفسهاالسينمائية1الشركاتلانذللك،الامريكيالجيشقه،دةاواجتما!بكأظروفمنلمقاومةاسينماانتجتالتيالبلادفيالانسان

ويمثلونالاءريكيالاستعمارمصاللحبالتحد-ديعرفونكباررأسمالليونالسى:ء-،فانوالتخلفواللفقرالبوسفيهايتجسمدمتخلفةواقهضادية

.إتمثيلاصدقوالاجتمابمبةاللفكريةنظرهاووجهاتالمصاللحهذهعقلبةهبرالءطهـ-ذهبينالملحميااللصراعشاعريةتكتشفاناستطاعت

)الوطنيالتحررتحقيقفيودورهالشعوبنضالتحقيران.وارننخلفاللبؤسللهايصئعونمنوبينوابطاللهالبائسمةا

الابطالوتمجيدالفرديينالالاب!علىوالتركيزالعنصريةوالنزعاتالمفهومذهـكالمقاومةستمافنانيايديعلىنهائياسقطللقد

هـذهاكبرتنتجهاالتيالافلامااهدافاكثرليستالاستعماريينالواقعيالمفهوموتجسد،والجمال!القبجءنالمتبذلالروىأنتيكي

.وترددا.فكرارااكثركانتوان،ووضوحاقذارةالشركاتوقتفينرىانلممكنامناصبحجياليهايسبقللمبصورةالمقابل

نءتقييمهمامحلهنالليسعربيتينثورقينتناولافيلمانهـت،كمنللتخلصالانسانمحاولةنرىمواجهتهوفياللشكليالقبحواحد

الصورةهـواللفيلمينهذينفييهمناماوللكن.السياسيةالناحيةالقبحانحقييةتجسداناذنالمقاومةسينمااستطاعت.اللخمبحهذا

الشخصيات،-شخصيتينالامريديةالسينمابهاابرزتاللتيللعواملنتيجةهووانماالانسانعلىقدراليسالبؤساوالتخيلفاو

افدامتثبتسبيلؤقبماهامادوراالتاهـيخفيللعبتاقيالتاريخيةلسينم"ااستطاعتوقد.بارادتهيغيرهاانالانسان1يستطيعموضوعيقى

السلاحوبصدمرواللظبالخديعةبلادنافتحاوبلادنافيلاستعمارا..حدوثهااثناءفيتجسدهاواننفسهاالتغييرعمليةقصوران

.الاستعماريمعللهو!نشرفبمكبرفضلالمقاومةلسيئماكاناللعامةالناحيةومن

الحظلحسنعرض!منعاللذي"الخرطوم"فيلمهوالاولالفيلموالاشنعمارالعدوانضسداًلانسانيالصراعبوحدةاللعالميالاحسالس

المتحدة.اللعربيةالجمهوريةفيتصويرهتمانبعدولكن،اهرةالقيفيتبادلتالتيالشعوباكضشفتحينماوالبؤسالتخلفوعئاصروالاذلال

محمدالسيدقادهاالتيالسودا!ليةلثوريةاعناللفيلمهذايتحدثكانالمشتركمصيرهاوانواحدةكانتوبطولالهامعانالهان/1افلامها

وراءالمستترةالتركيةالسيطرةضدالماضياللقرنواخر11فيالمهديالتفاصيلاخنللافرغمواحدةقضيةكانتةضيتهاوافيواحدامصيرا

وانالمستئيرةالاجتماعيةلاهدافأذاتلثودةاوهي،المصرياللحكم.والجزئيات

وع!،العصرظروففرضتهااضحة!ادينيةبصبغةاصطبغتقدكانتا!اومةتشوكهسبهئما

المغولوحشيةتفوقبوحشيةالانجليزاخمدهاالتيالثورةهيانهاثم

والادارةالجيشعلىالعسكريةوسيطرتهملمصراحتلاللهمافيهاواستغلواشحذفيالثائرةاللشعوباستخدمتهسلاحاالسينماكانتواذا

كاناًللذيالجئرالباشاهوردونشخصيةالف!يلميصور.المصريينالسلاحلهذاآخرحداهئاكفانبطولاتهاملاحموتسجيلابئائهاعزائم

ن11بالقوةالصينعلىفرضالذيالانجليزياللجيشضباطمنواحداهذهعزائماحباطفيامريكاوخاصةاًلاستعمارية11!ولاستخدمته

هسذا..الهندفيالانجليزيةالشركاتقئرعهاللذيالافيونتشتريالحربانتهاءفبعد..ضدهااللغادرةلسياستهاوالترويحالشعوب

لثقتهاآسيامنالانجليزيةالمستعمراتوزارةاستدعتهاًلذيالالجنراالسلعيللتعميرمواردهاكل-كلرسالشعوبوبيئماالثانيةالعالمية

اليهمملولكي.حرفياالفيلميقولكماالملونينمعاملةفيحنكتهفيتسيرالمتحدةالولاياتاخذت،الحربهدمتهمالبئاءموارد!اوتئمية

مصرمنارسالهاالامبراطوريةجيشقررالتياللحملةقيادةمهمةهـذاوتطلبانسلاحبقوةالعالمعلىللسيطرةعدوانيةخطةتئفيذفي

ناالتاريخفيواًلمعروف..المصريةللثورةاولاخمادالسودانلاخضصاعواضحاصارخاالتحولوكان.السائدالثقافةاتجاهاتفيسريعاتحولا

ولكن،وقتلوهوهزموهلخرطومافيجورثونحاضرواالسودانيينالثوارالوطنيالتحررحركاتومنالاشتراكيةوالثوراتالدولمنالموق!في

القدش!سورةفيالخائبالاستعمارياللجنرالهذايصورالفيلمكتابهفيهواردلوسونجونالتقدميالامريكيالئاقدكانواذا...

خسارةايةتدريلاوهيالمتوحشةالشعوباغتالتهلذياالشهيدعنامعبرايقولئديماسعدترجمهالذي"الافكارمعركةفياللفيلم"

..تخلفهممنلانقاذهمالسماء1ارسلتهالذيالنبيلهـذابقتلهانخسرهاالتضحيات(الامربكيون)تناسواوضحاهـاعشيةفبين"الوضعهذا

الذيالفيلموهو"للعرباهـانسىلو"فيامفهوالثانياللفيلماماالفاشيةضداررتركلكفاحافيالسوفياتياللشعبقدمهاالتيالبطولية

العربيللشعببطلالىالمئحل،نصلميزياالمخابراتضابطمنهتحولتصورالاعداءهزيمةفيالمساهمةفيجهداتأللماالتيالامةواصبحت

العربي.الشعبالفيلمبهاابرزا!تيالمئحطةاللصورةعلىعلاوةالمننحدةالولاياتهجومانايضانضيففانئا"العدوصورةفيفضة

*كلهـوانماالسوفياتيلاتحاداضد(!وجههجومهاعلىالحقيقةفييقتصرلم

البلدانفيسواءتقدمهاتاريخطولعلىالسيذماظلتوهكذالكلمريةوالطوالاقتصاديةوالسياسيةالعسكريةضرباتهاتكيلراحت

تلعبالرأسمانياللعالمفيسواءاوالشعبيةوالديمقراطياتالاشتراكيةالصراعائناءبالامسمعهاالتحالفالىاضطرتقدكانتاللتياالقوى

و؟حريتهااجلمنالمكافحةالشعوبقضاياعنالتعبيرفيهامادورا.الفاشيةاللقوىض!العالمي

..الشعوبلهذهالمعاديةالاستعماريةاللقوىنظروجهاتعنالتعبيرفيضخمةعاناتانالتالتيالامريكيةالسيذماشركاتراًحتلقد

..الجبهتينطولعلىالئضالوساللمنمؤلرةوسيلةسضظلوهكذاالمعاديالئشاطالجئةومنالمركزيةالمخابراتوكالةومنالبنتاجونمن

الكفاحقضايساأجلمنقدمتوماذاالعربيةالسيذمافعلتفماذاراحت..الامريكيةلصئاجميةواالمأليةالاحنكاراتتروستاتومنلامريكا

التيالدعائيةاًلسيئمائيةلاعمالاطوفانولواجهةلوطنيالاستقلالواوضوحااللواضحهدفهاكانالتيالافلاممنسيولاتئتجلشركاتاهذه

.؟لئاالمعاديةالاستعماريةالقوىتئتجهاوافريقياوآسبا؟وروبافيالوطئيالتحررحركاتتشويههوساذجا

لاهدافهاكلهالمحليالسييمائيانتاجهااسرائيلكرستلقدمحاولا.لهافيتبخللمانهاكماالثوراتهذهوابطالاللاتيئيةواًمريكا

انتاجعلىطاقاتهابتبديدلئفسهاتسمحولمالعدوانبعدالخاصة..يخالتالىلتشويه

يفعلش4ماهذا.مباثرةسياسيةفائدةتستفيدلافلامافيالافلاما:هوليودفيالسيئمادورعنالتقدمىالامريكيالموللفاويقول

وبروحبالحقيقةشعوبئاولتغذيةلمواجهتهمنحننفطهؤماذااعدا؟ناتحددوقد*مبرياليةعصرطابقالسيئماتاريخمنقرننصفان"

..؟!والئضالالنودةسادتهالكبارلثقاقيةابالمصالحء-إمبوجهالصنامحةهذهدود

وكبتالابيضالجنسوسيادةوالقهرللحرورفالدعاية.واحتياجاتهم

البشلاويخيرية.القاهرةالولاياتفي(دسينماصئاعةكار!تميزهذهكل.المستعمراتشعوب


