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انتجتهماًوغملنا..مضتلهضواتخمسذكرىاستعدنااننالو

تحددادتيالخاصةالسماتعنتسطءلناثم،خلالهافيالمصديةالسيئما

تلكعنيميز!ماوالمواصفاتاهـماتمنوجدنالماالفترةهذهانتاج

ها.سبقهالتيالسنوات

هذهيسجلالذي،الواقعشريطالىعدنامااذاانناعلى

لروعنا،المحليالمستوىاو،العالميالمستوىعلىسواء،السنوات

ضاقانذيالبركانمثلوانتفضناولافنززفا،الاحداتظبثقلجديدمن

ولميهدألموالبركانخاصة،الملتهبةالنيرانوجمراتبالضفوط

درجاتاعلىيسجليزاللاالاحداث"ترموتر"وضفوطهكلبمديفئ

.الحرارة

نعيتذه،الذيوالمشحونالمتوترالواؤحبينادنالفارقابعدما

الطلاماليهيسحبناالذيوالمترهلالمسترخيالوافعذلكوبين

.الهواءالمكيفةالعرضدوروشاشات

الشاشةعلىتطفويونيه5باحداتالايامهذهفوجئنالكننا

الت!جارلدىةنيةجادبيةالاحداثهذهاكتسبتفلقد.العريضة

نحملهالذيالحسالسالموضوعانهآالركوا،الغاصالقطاعمنتجيمن

المشاهديجنبانيمكنالذيالموضى،ووجدانناضمائرنافيجميعا

العرضدورفيءلتذكرةثمناالمطلوبةالقروشكميةجيوبهمنوينترر

الاولى.الدرجةمن

بهايموجالتيالهائلةالتناقضاتكلوسطغريباذلكيعدولا

تواصلال!!يالس!ينمائيةالقمأماتاكواممعيبرزانغريباليس.وافعنا

الاننماذجهامننرىوالتيالسنينعشراتمئدانتاجهاالعربيةالسينما

للمخشرج"امتثال)1وفيلمالامامحسنللمخرج"بديعةبنت)ءفيلم

الخ..مصطفىالدينحس!امللمخرج"البحرشياطين"وفيلم،نفسه

الساقطاتوعالمالمواخيربافلام!نصف!اناعتدناالتيالافلامهده

مهذبة،تسميةاوصفةعلىالعثورنحاولوحينما،والكباريهات

.الهروبالىت!ثواقىبالافلامنثكوها،متعالمة

ؤتلمالليثيجمالالمنتحلنايقدمجنباؤىجنباالافلامهذهمع

تجيبرمسبسويرقدمكمالحسيناخرجهالذي"لبلافوقثرثرة"

.مرزوقسعيدالشابللمخرج"الخوف"ميلم

الحاليالواقعيشرهاذيااؤخاطرهذاافررموانااريدولسعت

حاولواالذيناهـيخمائيينالشبانمنالكيرانتىانالمصريةللسينما

الواقعاهتزازاتبعضهدوءفييلملمواان4ومشفبجهادويحاولون

جانبالىذكرهميمكنلاالشبانهولاء.وجدانهمعلىونثيرهالفعلي

صاه05ء

م..صععدشص!!-

ا-.س
لمجشورهـكهستحمست!حنس.

بعهاهممااعودسوفون!خي.و؟كأتجينالمخر+ينن3ا!ذكرهـ،لفي

عليبالشافيللمخرج"الآلمر!ىهـنحنبقى)ءفي!ا!عنات!هـثمحضينقليل

.الايامه!هالقاهرةجمهوريراهازرياالفيلموهز.ا!الخا

ل!ثوأ!خ!سولمحعدلا!أ2بدايرةمعنوضنفادنافلامثا؟نة

مباضرفكا!،"و!اولت.يونيهمنالخامسلاحداثالنكتفيهنتقرييا

اويلثهافوق"ثرثرةبا!تواليهياخرىمرةالآفلاأهذه.مبالثرغيراو

الممر"علىأغبة"و"الخوف"و

**ت

لاكثمالقاهرةفي!رضهاقداأذي،("لنيلفوقثرثرة))عنأما

ادنيثوننصفهااني!كنناالتيالاهطلاممنؤ!واسبوعاعتنرخمسةمن

!قه.ومنحطسيىءن!وعلىبالنكسةتتاجرافلامبانهاتركداوخوف

!واخراجهاسلوبفييووةلم!طلافيلمماكمالحسينالمخرجلناقدم

مزاخرجهاالتيالت!،ريةالاؤلم!مكسا؟بعنالسبنمامنموقفهفي

وصصم!-"ا!ثوكنزرعلانحن"او"الشجرةفوقابي"صثلقبل

الاخراعالمفياقصيرةباليممستتجربةوبرحدالانبعدكمالفصسين

مفىيعد،الفيلمهذاأهـهـهاوكان"المستهحيل"بفيلحبداتالروايي

فن!يكرسونوممنالربحالىحثيثايسىءونالذينالضجاريينالمخرجين

الواؤ؟فيفهو.مضامينهااختلفتمهماالموصوعاتمننوعايلخيمة

وبالتالم.ا!لامهكلفيويتطوري!نموفكريموقفوبلارؤيةبلامخرج

الجادةالعربيةلشينمامخرجاكسبهف!ه!املفلا

*!ت
قص،4فيومثابرةدا-لمرصيتاجرافيلماهذافيكمالحسينان

بهلالمتاجرةاناقولوانما،بديههكأافتلكبهان!راننااقوللاوقيم

مفىباكثرعليهاكمالحسين4محاباملكلاجريمةيعدالفنشعاروراء

المنبهة))الكلماتهذه

نفسب\الجمهوروتهيئةالفيلملجوبالتمهبدكمالحسيمنيبدا

ا(كيؤاهل"اخةاسضخدمنامااذاصفير"رخفس"يبدا..لتلقيه

سحبليواصلذلكبعديعودثم.اًل!لممابطالجليكونونالذين

الاوضاتص،حبهاالتيالقرقرةوتتعا)ى.الممطوطةالطويرلمةالانفاس

والعارية.المكفوفةالجنسية

ةت-ا!ج!قيمئ-ا!يامد!حالسيمناريوكاتبانصحيح

الكلامنلكن،الفيلمتوانتحملاأ!محفوظنجيبصوايةعلىاعتمد

وبي!6591عاممحفوظنجيبفدمهمابينا!ارنةنحاولانتماما

يتقيدلمالاخيرانالواضحفمن.7191عامالليثيممدوحبهقامما



،وقد.يروالتفوالتفسيرالتصرفحريةلفسهاعالىوانما،بالرواية

لأمستقلاعملاباعتبارهالةيلمنعاملانعلينالكن،شآنهمنهذايكون

ويشييريطويهبمارعباوامتلأناوانفعلناقرآناهالذيبذلكلهعلاقة

اليه.

الاجتماعيالمناختجسدالتيالعوامةتلكبينكبيرفارقهناك

هـنمجموهـصةخدلمنمعينةتاريخيةلمرحلةوالفكريوالسياسي

فيءكنها،الوافععنبعيداالمعزولة،والهاربةالمهزومةالشخصيات

،وحادامبالثراوجدانياارتباطالواقعابهذاالمرتبطةنفسهالوقت

العوامةوبين،بآلمخدراتوالحلمالفراغعالممنالهروبالىيدفعنا

العابفصةالبشريةالانماظمنمجموعةمناكثرداخلهادينرىلاالتي

وااجتطعيتبريرهناكيكونانثونالجنسفيانفارفةوالمسلولة

رسمهاالىالاولىالعوامةشخصياتكيرآينامثلطؤويوجداني

اروموخابيافماتراسطحياجاءالتبريرهذااناو،محفوظنجيب

المخدراتوحلمالجنسصخب

منتحتويهماكلمنالفيلمشخصياتكمالحسينافئلقد

،الهروبفيمتعمدةورفيةومللوخوفوصراعوتشابكتوتر

صحاذاالواعيةوالمسلبية،الدهميوالموتبالهزيمةكامنواحساس

اكلكوت،فيتهيم"انهاالمفروضمنالعوامةهذهفشخصيات.ائتعبمرو

اكأهممثقفوناناسهم،"فدمايلوقعمتهةزالماءدوقتعيشوانها

التف!روان،هعاونت!اولرأي!حآجةدونتسيرالسفينةانة)يرون

ماين"الدموضفطالكدروراءهجروربماشيئايجديلنذلكبعد

؟"النيلفوقثرثرة"فيلمالمحيالشخصياتتلك

تتعذبرمزيسهيربدورهاقامتالتيريدانليلىاناعتقدلا

،طموحفقيرةفتاةانها.وافعهابهمومترتبطاوثكريةهموماتحملاو

بيعهوالاساسيهمها،الاجتماعيالمظهرعلىيرتكرنوعمنوطموحها

الزمالك.وشقةالمرسيدصعلى"ل!صلتىممكنسعرباغلىجسدها

مناكثرليستمختارنعمترورهاادتالتي"المهلبية"سنيةوان

احس!اسحتىاوازمةدونؤوجهـاتخونالعوامةباهلخاصة"مومس"

مشهورممثلمنفعلاباكثر"رمزياحمد"القاضيرجبولا.بالاثم

(1الهي،فة"هدهتعدبهاندونا!هايفهبالادواريقوم،النساءحرفته

خالدكذلك.الح..وبرناردشولابسنالحواريقولكمافراءتهرغم

مصلفىوكذلك.دوادنفسيةلهعاطلمناكثرليس"نظميصللاح"

."توفيقحمدا"شدرا

وااجتماءيةاوفكريهارمةي!ملمنالوامةاناسمنليس

وبرغملكن،الازمةالىانيسشحصية.لشيرفد.نوعايمنسياسية

الاالدورنجسيدكيحمديعما-فيلهالذيالمخلصأحقيقياالجهد

ووبالحدةتكنلممالفيلمصورهاكما!لىخصيةالفكريالمحهوىان

الكاميين.بالعمق

5((أ)الجوزهيكلهال!لممفياوح!يدهـالمننعةاالفحصيةكانتلقد

4المتت،ذاللقطاتهده...(!رفيالمخدرات.لدخيننرجيلةوهي)

المتصاعددخانهامجسداالزوايابرميعمنيسبرزهالكيالفيلمبهابدأالتي

مشاهـءثم..ووازءهامنوتةهـلبالفحمتزودهاالت!بماوالاصابع

دهـكالىاضةء،ا!مه،خبةالموءمتمىمعوالراقصاتالكباريهات

..الاداءوطريقةاثصورةءلشي!عهالذيا!نفسيوا!حتوىالايحاءات

الاولى.ا!ط!نهأتكلنذكمالحم!صيئثرورهب،،/محدحقيقية"انسحفلة"

اًلتنهجم!ء.انفقهاحدثد!مميمعلىبلممأنوالهربرك!الس،هديحزنلن

بعد4ممهيكلبالفيلماىارئلأ"قىفييكتتت.فاى!والمهالذيالوصد

وورةتملم!كوء!ه!كيم!..ايجوذممةينسىوانإ(يفوق))اىالحفلةهذه

والملذالفا!خيالأتمنعوا!مالىتلمئ!مأفياالسحريالر!حبساط

!؟قيبماالحقيوهموم!موافعهمعنبصبااهـهلةالامنياتوتحقيق

واصبع،محضواهمنالاخرهوافرغوالةهلممفيالحوارضاعاقد

كلماتنفسعلىكبرحدالىاتكمادهرغملهامصىلاكلماتمجرد

-

عنيعمبير!'.!جر-'سيم!سوى'لاعمس5صى-حه.--:

منفيكثرتغريتولاخاويةهناوالشخصمية.بهاتنطقالتي!خصية

لهوها.تابعة

تبدوالامكانياتوهذه.حرفيةامكانياتلهمخرجكمالحسينان

!ناك،والصورةالس!ينمابلغةالتعاملوفيللفيلماخراجهفئاضحة

لقطةمثلا)ساخربالتناقضاحساساتحكلادزراللقطاتمنلعديد

الؤكوني،التمثالفيالمتبظريخ!فوقيعبثو!وهمالعوامةناس

الطريقعالىير!!ربينماهؤلاءبنفستكت!ظالنىالفاخرةالعربةل!ة

والتئ!عوذةبالسحريؤمنونالذينالمتخل!نالجوعىالقريةاهللامهم

الخرافة.

فيهايبدوالتياللغطاتفيوالزحامبالحصارالاحس،سايضا

منالداخليمنولوجهنىمعحينفيالنيلفصرشارعوسطنيس

ات!وأالاسماعيليةفياصورتالتياللفطاتلأكذلك.الكادرشارج

حمديعمادقدرمعالكامعراحركةممالمشهدفيالتكوينديها!ج

..فظيع..فطيع"يرددالذيصوتهصدىجانبالى.لتعبيرية

نرىالمياللقطةجانبالىكلههذا((..؟فينراحوا..الناس!ين

يقفالتييونمهعدوانبعديلاسماعيليةهيالمهجورةالمرجعحةفيها

اصواتهمفعلافنسصمعيمرحونوهمالاطفالصوتويتصورانشيمامها

.الصورةخارجمنأتي

القدرةهذهلكن،الخلقعلىكمالحسينقررةتعكسلقطات

ومحددخاصفكريموهففنلفنانيصبحلممافعليةفيمةبلاتظلسوف

ويحكمه.عملهنغلف

النتانجهدالفيلممعافلملاؤيغمرةفيانسىاناريدلست

الحريصالمتمكنالاداءعلىالمحدودةغيرادهمعادلوقدرةحمديلماد

.افتعالدونالتافردلى

بالع!قالاقاحة!والفيلمهذاعلىنعيبهالذيالاساسيالخقان

ناالمؤهـد!من.المسه!ئولغيروالترفيهالعبثاغراءوسطالفكري

اعجابهوانما،لهاالموضوعيالمنتحاعجلببدامعيكنلمالقصةاختيار

وناجحتجاركيفيلملعملفييحهاالتياةهانلةالامكانياتفياساسابكمن

فيلملمملهائلةاخرىبامكانياتنغسهاالقصةهذهتزخربينمامذا

.وجادناجحلجاري

ناالسينمائيفنانناعلىالسهلمنالهانصوراناستطيعلكن

فيكاملجيلازمةمعالتعاملمناكترالجنسومعالجوزةمعيتعامل

.بالانهيارينذرواالموفيم!نةفترة

المسؤولبة،جاتناازاءألمس!ؤوليةجد-"هيبوضوحوالجدية

نحوبحسميتجهانهالمفروضثبمءمعدك!ا.!نيتحملهاانينبغيالتي

الاشتراكية.

***
سعيعد"خوف))الى"كمالحفءنثرثرة"مباشرةتركنااذا

"-يوفي5موضوع-الموصوعدنفسورإتربشكليتعرضالذيمرروق

لاالذيالشابالمخربمهذأمعالرأفةلاسنخداممضطروناننالوجدنا

ثامطهو"فالخوف)).الروافيعالمفىالاولىخطواًتهيخطويزال

قدمرزوقسعيدانصحيح.((والكلبزوجتي))فيلمبعدافدمه

وميلم"ضبول"منهاذكرالقصكلةالاثلاممنمجموعةقبلمناخرج

الفيلمامءافيمبتدتامخرجاهذامعيطل!كن"السمانشودة)ء

الطويل.الروائ!

مشجيمنمشحعلى4ثانهمرةمرروقلسعيديع!مد()الشوف"في

يصئنراهانغر،يافليسلذلك،نجيبرمسميسهوالخاصالقطاع

التجاريالحسمتطلباتمنلكميركبيراستسلامفيالفنيةمعالجته

عنالتعبيرالعادة،فييعنيمهلاالذيالمنتج4يملإوانبدلاالذي

اوالانسانيةبالافكاريهتمولا،اموالهجمخ!مرانيضيرهمابقدرالواقع

الاؤكارهذهءرونةبمقدارالاوفوتهاالفنيالتعبيراسار!يبا!الة



همههوالذيالخالصاثنجاريالربحلامكانياتوط!يع!عالاساليب

لاولى..

منالاستسلامذلكنعيانمرذ!وقسعيد.عملنقيمونحنعليبنا

واللاضاءترسعنالبحثبدافىنشيالسوثيةالمنتيلنواذع؟نبه

المملباننؤمنلكيوانماالفيلميثيرهافدالتيالكعيرةلتحف!

فيالاعندناوالصحيالطيعيمتنغسمهيجدانيمكنلاالجادلفني

لمجردلميستشجعهاوانالجادةالمواهبترعىانعليهاالتيالدولهلل

العملبغيرنرحبلناننافالواقع،ال!سارةتح!لعلىالدولةغر

وانصا،اتتجاريا!نجاحلحقيقعلىايضاوالقادرالجادلسينمائي

لان،الجديدةالجادةألمواهبمنالموقفبهذاالدولةالتزاموكد

من!قمعياموففاعموطتتغذ،ممرعلوطنفيلةالديانلمفروفى

الس!ياسيةاوالامتصادكةالتففلعواملتستسلملاانهااي،جتمعها

الثقامية.و

الحا!يلعسابهاميلماتخرجلمالانحتىالسينعامؤسسةان

العربيةالسينمالادانةيكصماهذاوصيونيهمنالخامسهزيمةن

لمها.

لاعنفمباشربشكلمخرجهكنعرضالنعكيالخوففيلموفي

يونيهعهزيمةتج!مالذي!لنا.الجيلهذأ!واجمههاالتيلاهتزازات

...امتهاحلامنهايةفيهاررىاندفسهالومتفيضير

ب!نمنخرجتفتاةقصة"الض!)،فلمفيمرروقسعيديقدم

يكنويمتا،فيتتااقىالمدينة!اطصوالحرائقاليعثلطغ

كناةباختصار..وذوعاامهابجثضابداتضطرمانتيباداراجدانها

القناةهذه.ميهفعيشالذيالزمنلونيكتسببالخوهـالذيزثرد

الجريحة،المداننكبرىالفاهرةفيوتعيشمدينتهاالسوسيجر

العامرةبالمقاهيوتزدان،اتحالمالضولمحيالجرءركمتعمنعئىل!ي

داخلالمصودونيلتقطهاالتىالصورمعارفىخلالمنالمصرانعككا2

نفسها،الماساةيعشمواانثونصورهايلتقطونالمهجرةالقنالىلن

حسنيسعادالفناةبهتلتفي"نذيسالثريففورسالشابراينام!ا

الل!هيالحو!فهرفيالوغيةلديهتوفظرف!قةحبفصةمعهقيدا

القصةهذهمرزوقسعيديفلم.ومواصلتهابالحياةالاستمتاعحر!ا

نحنميهنعيشالدياحيرالعد!ابداينسينالاانسانياست

ذلث،الحبفصةورغم،دايما!ناك.الفيلمابطالمعلمشاهدين

العوفبين.بالفعلحاصلهوماوبينيجبماب!ينالواضحلتبا-!

وفي،مبافرةبهاواكتوتالتجربةعاشتانسالةاعماقيسئللي

ضترباناسوعنامواجهافييفرقالتيالططنينةوبين،لديبماماعز

:لاهونعنهاوهم،ذوولكلفهلنار

سعيداخثارفمد.الاوليالفطممشاهدسنذالتباينهذاوكتضح

البنمحلاختار.و!لأف!تهند!ماليالوامعيةالامحن!ئوق

في،القاهرةاحشاءفلبفياي،باثاسليمانشارءفيلبريزللي

حركةتجسدهامنيةوبمهارةبسرعةمرزوقسعيدلناه!مالمحللذا

الصوتيةوالموثراتللممثلينوالاداءالطبيسوالاضاءةواللون؟مامرا

الوفت،وتضمعررالاسترضاءل!اتمنلحظةفيانسانيةنماذجللمه

،المدوانلصورموفييمتدمنرراومشبمدوعلىذاتهاث!نهذالي

داخلالضفمنوتتقوقع،السوادترتمىفتاةتقفالصورهذهامام:

أةةالقليلةالامتاررفمبيفمايفصلهائلمحيطماي،المقىرة!امه

انسانية.واكثرهالضتلفيلممناجمللقطةفيايضانراهالتباين!لك

فىقمنالقاهرةعلىتطلانالمغتربةالفتاةمنالشابيطلبخين

مدىعنالبعيم!مدينهاالس!وشىسى!رىلانراها،الجزووةف!

نا.ومدينتهامتساتيقىىلافهيوجدانهافيحداالقريبة،الرؤية

.جديداشيئا!يتجعلهالا،المقربةبالنظارة"البعيد"الىنظرتها

هناكاناي.المأساةمدينةهوواحدشيءسوىترىلاتنظرحينانها

بيننا.وجود.ولاستمرارالم!دانبمعنىالقويالحضورذلكدائما

-

والركضالاسننسلامفيالمبالفةمنالتخلعيضرورةعلىالحتايضمااك

منه.للتخلصالايجابيوالعملفوف

التي،والخوا!رالافكارهذهكلعنمرروقسعيديعبرولكي

ال!يلجؤ،دهالغارجيةملاحظتهومن،بالوافعاحسالهمنضمدها

من.المغتربةالسويسوفتاة،الشابالمصوربينانسانيةحبمة

الوقتفيوالحوارالسي!ناريووكاتبالمخرجيلجاالقصةهؤه!

فييذكرنا-رمز-خلالمنوادا!ته،الخوفعنالتعبيراثىسه

يحمل،لمحبيحاسودبماردالعادةقنىشت!يالنيالاطنالبقصصافع1

حسنالشاطرولكن،الحستاءومحبوبته!سنالشاطرويطاردماه

ارضا.وطرحهميالنهايةعليهيتغلب.ام

يكم!للمالىالم!رةببوابمرزوقسعيدعنهيعبرالماردمذا

ويخلق،خلوتهماهددلمحالبواب،الحبيباناليييلبوالنيؤها

فيالكامنالخوفيستفزانهعنالضلا،بالغو!الاحسماسمما

السثم،العمارةاعلىالىالصوبالىويدفعها،القتاةكور

المكثفاحساسهااللح!ةهذهفيتستعيدانبعداكتحارميغكير

في.اخرىمرةالجثثوصور،الدطرتشاهدكلماوشجس!دخوف

لوكماوكبعو،الشابوجهفيخومهاالفتاةتفجرايضااللصةاء

تقولفنس!معلا،قاساتهامباصبعاليناوتشيرايضاتخاضبنات

مشانتم..كفايه..كدهمناكثرايهحيحصللا-الموحبين

عنصمسؤولاباعتبارهبالحبنحبيبهاتتكلثم-"ابدابيهسيئ

و.!جمالكاعنةالشجاعةلديهوتتجمعالحبيبيستغزوهناحمضى

يتركمثلماويتركهعليهوينهاليتابمها!زاللاكانالذيالبواب؟

،والحيمالالحسنتحبيبتهابتساماتوسطفريمهحسننسير

.الخوفمنبالتخلصالفيينتى

سعيديشنغلهالذيالبواب-المؤسفة-النهايةهذهوامام

وثانيا-للخوف-رمزاباستخداههاولاممكناستغلالىاسوانوق

بانلفز!انالاهذاامامنملكلا،عدواوكغريماصلااليهلمصء

ولاال!ايم!نيهانجبكانالحادالمخرجميهاوكعاقىالسقطةظ

فيها،

ونسىاباظهلاحمدالخارجيالشكلمعمرفوقسعيدكعامللقد

بالا!حاءاتاساسايثريفالرمز،يحتويهالنيالاجتماعيالمضمون!ا

النهايةكيوالبواب،لهواحدبجانمبيكنفيفلايشررهاالتي!لية

وهوكاالبطلانلهايخضعالتيالقهرظروفلنفسيغضعصعي!مهينل

عليهما.خطورةايةيشكلولاكادحرجلالنهاية(

،*ت

التحفظاتورغماليهاشرناالنىالطريةاترظلىرغمولكن

الابهادمياحياناالرغبةواهمهالهافنبهانايضابدلاالىفنية

المطلوبالاحس!اسمنالمشاهدتخرجعادالتيوالمبالفةالمتعممهلاطالة

فيكئالالتح!اتهذهمثل-التجاريةالمشهياتبعضالىاللبمء

هذارفم..المطلوبةالوحدةوتضدهللفيلمالفنيالتماسكمنمادة

ييتعاملانيستطيعكنانبانهاخرىمرةيقنعناانمرذوقسعيدمتطاع

الذيالعامالمحتوىخدمةفياياهاموظفاالسينمائيةاللفةمعمارة

منالكميريفجرالذيالمشحونالمركرالصارفهناك،يتناولهانيد

جدااثاهرالتجريكوهناكفجاجةاوهبالثرةثونالاجتماعيةثمك!

ونورسعادالبطليناداءخاصيبوجهواعنيلهما!ازوالاداء!لين

الأكسانيةاللحظ!منانيكميرفيتفيضالتيالشاعريةهناك..مريف

الذيالحلمهذا.ا)حبيبهنحلممعنتماطفتجطناالتيالشاعريةث

رغبةمنيتفجرولاالاستمتاعفيالانسمانيةالرغبةخلالمنبع

نعرالحليملعبدالممتازكنعوورهناك.الامتل!حبفيرجوازية

المشاهد.بعضفيالرائع..الجيدلتشكيل

ملحوظسينمانيبجهدمرزوقسعيدلنايصورهاالمشاهدمنكثير

الموسيقىهذهفيوبالذاتالمولسيقىفيالمتع!دهالمبالغةمنهينال



ماردانهفتوهمتحطناوالتي!رهحيناباطهاحمدتصاحبالتي

ال!يم.اممكلمقباء

فنيةوتححاتفريةاخطاءمنفيهامابكلادجمربةمذهلعلصن

ينساقمنفنانمزوقصعيدخريقيحددالذيالعحيعهيالمخطهـقكوش31

بالوافعمهموممفهـرفنانالىالمضمونحسابطىولوالشكلوهـاء

.الفكريافارهفيبهملعوم

***

ويتئاولاثقاهرةفيالايامهذهنراهالذيالثالتالفيلماما

نف!ى"،الفيلمكناولوقبل"ا!رعلىاغنمة)،فيلمف!نغسها!ضوء

ا!رمينالسينملاليينمنمحمومةجهدنتاجانهالىنشيراناولاعلينا

المسينمابإعة"اسموهماوكونوا6891عاماتحم!الذيئالشبهن

حولاصتمصاالشبانالسينملالي!نمنالجماعةهذه.()اع!يد"

مواففم9وتنوميولهماختلافرغمبينهمويماتوبطالاهدافمنم!موهة

السفهيةالاوضاعتضييرضوورهاًلاهدافع!هاهممونوكان.الرية

انتاجيةوطرقاتافكارمنفيهابما،التقليدي!للسينمااك!ار8

انت؟جواساليبفنيةاثمكالفيالواقععنوتصورهماهارهموصياغة

السعيمنضعلاهذا.ه!عهاوتحاولالقديمةالاساليبتر!ىجديمه

للجمهوروتقديمهالثمبانالسشماءبيينبانتايمخاصةمكانةانتزاعاًل!

والغرض،.الضطةوالافكارالهابط4التربسيئماعلىامتادالذكلأ

الاجتماعيةالاوضابمعنالصحيعالتعب!ربلاكانيةالا؟ل!لنهنا

وموضوعيةصد!كئراساسعلىالممريلل!تممالج!بدةوالننسية

.4لبمهورالضروريةوالحاجاتبالرغباتواًرضاقا

الصدد!.السينماجماعةمليهاقاشهالتبىالمامةالفكرةهيهذه

ا!ة"وا!دالضيقيةثمارهااولانتمتقدالجماعةهذهانا"

انماجهامه،شاركتثمرةوهي.الخالقعبدعلىبمللمخ،اارم!كل،

منواحدهوالخالقعبدوعلي،(لابقاأالمصرلةال!ممبنماسهم!رر

هوالفمبا3وهذا.ا!ريللف!لمجديدفكرلضلقا!مسبؤ،الضبان

فيلممنهااذكوالتسحيليةيلأ!ممنم!موعةبصيلأال!لالىوائيفيلمه

مدينسةعل!الاسرا.!عليالعدوانيمسصالذي"مدينتبمالسويس"

اخرجتارتج!القصيرةالتسحيليةالامماهسنمنيحدوهوألسويي

.المثعوان!ط

!*

الصارو"للحبلحن"شديدباختصارهو،الم!علىاكئمة5و

الاولياًلد!ئقىمنذنلمسهاننستطيعالح!هذاهوالوطز؟الض-حب

من!انوليسىوهو.ابداالحبهذايفتولم،الضملمعرفر؟مث!وكلالى

الذلمابطالاحد"منبر"عليهيمترضالذى،الرومانتيكي*،ال!ب

والرفبةوالصدقوالخوفوالقلقبالتوترالمفمحونالواثعصلأالحبول!ن

الوصالي.في

فيحتىيئبدكانالحبهذاان،قلتاذاالالغولست

نامنوخوفوشاعربةوتعومةهدرءفيتقتول!الت!؟اماه!يحرء

محمد،اوحمل!او،(مسعد"او"مفصر"او"ثممو-قور"!و!

يتحولونلصة،و!يالموتمواجهةفىيقفونالديئالخهـمسةالجنود

والعملوالدهمعوالروجةبالبيتالحلمبين،الحاضر9الماص!،بيو،فيها

..الثرسوالعصروالقنابلوالموتالرصاعم،وميع

مستوفاءمنممريةعدرتخمسالىشتموبئالطالخمسه

جميعامعمادماطفالو،ننصبفنح!ذلكومعمختلفةاجتطءصة

منهم.ونحغمناافهموفثء

ينبضالعملهذافيالحبماانفتمااذا،ايفصاأ؟لغكست

منكثيرف!الصامدة،احياناالملتاعةالوحوهتصمرمر.و!ياداضا

ومدانوالصثىالجوعمواجهةفيحمىوالض"حكةالمتفلاللة*ى،ن

.اللف!برة

+'

كانسواءومحببةغريبةبتلقائيةتتشكلالوجوههذهقسماتان

صلاحاوموعياح!مداوقابيلصلاحاومرسيمحمودوجهملىالتعبير

ث!عروانال!ماعيالمملهذافيبدلا،ياسينمحموداوالسعدني

ويستئها،الكامنةالفنيةالطاقاتكليوطفالذي،اجمهودهـلك

واالحرفيالاستعراف!فيرغبةادنىوثوناورقفيريدهماةق

النى.العاطفيالتا.ل!ر

جع!والقريبه،للوءعوهالقريبةاللقطاتبعلكاع!ابنااحروما

يريدكانوادس،ا!نمنهايتشكلا)!نيوالعزئياتصيلالتقلبعض

الجويممقوان،الممنىالىيضيفان،التحيد!لمنا!رج

منتعدالظلقعبدعليعملفيالقريبةلطةفا.يشيعهلويودالذي

عنمستواهافيابداتقلولا،الفيلمهذافيالففلآالانبازاتامو

السينماءسةالافلاماكثرفيكاملاتوظيفاالموظفةالقريبةاللتاتمناي

كلوفتشفالنفسيةالاخنلاجاتباررنشعرففيها،وجودةنكاملا

الشاوثسوجه!ثلاتىانيمكنفلا.الانسمانيةوالعذاباتالعوا!

الميدانفيعملهيمارسوهوثمالارضييحركوهو)مرسيمحمود)محمد

العذابمنهائلةكلصناتيحملانهحيينفيمهموعتهمنتبقىمنمع

محمود)"شوفي"وجهكذلك،الرفاقمنوشدراراحوامنملى

السمدني"صلاح"لصهدوجهاو8الصلبالمتفائلالحزيئ)ياسين

ادمدي)حمديو!هولا،اروتل!اتفيحتىالمههومحك4الض

باللحنوتترنممحدحوهيواجسادهمالعمالبايديامتزاههمع(مرهي

السالدة.القيموفسادفييفوسطالضائعاللحناوالمفقود

بينالمحسوسةالعلاثةتملك!ي!عيعالفيلمهذافيال!

اثوتوشجراوالنيلالارضخلالهمنويتجعسدفيهكتالفالذيالممر

هؤلاءوبين،كلهاوم!رواللاحوالعاملوالضلوالمصانعالمفربوتمر

العضرويبناءالص!وسطالمحاصربنالحنودمنالضسةالابناء

الىيدموالذي،القذرالصوتوطنينةالمغيرةا!لالراتوازالؤ

يظمالذيمسعدبينبالعلاقةكونمااشبهالعلاقةهذه.*ستسم

كلفيهايكمنالتيحبيبتهوبينءوالدفالصوفوالبطانيةبالعيال

الحلم.تحقيقامكانيات

يحملناالنيالموضوعنوعاختيارفييبرزالفيلمهذافيالعب

ثونيالثونا،اخرىمر6ةالماررمواجهةبخ!ليضمناموجعحنانفي

الففىمئنو!فينتاملهاانزيفاوافتعالودون،تعالاوضجي!

ا!تغيير.فيالرغبةالىويدفيوجمهريتسلالذيوالنثيلالرفيق

عليالموجتؤقلقدالعملهذاعنال!لامصددفيافوللا

،أ،راغبرفتالمصوراوموممصطفيالسيناريتاوالضالقعبد

واضسباونشاتحسناؤ!سينىواضعاو،متولياحمدالمونتير

مرسي،محمودتفوقلقداقيللاص!الابنوديعبدالرحمنالكلمات

صلااوالمسعدفيصلاحا!لولا،عاديشيءوتفوقهاستاذفص

تؤ؟هناكليسالحبففي.مرعياصداوياسينمحموداوفابيل

الحب.سوىالحبازاءالنهايةفينملكلاونحنوكريمدا!لمعطاءوانما

مو..العربيةالسينمالناتسببهالذيالحرمانكثرمامن

.العطاءمنلفيضاحتياجنااكتر

مواصلأهوالجديدةالسينماجماعةمنجميعاحوهفيماان

فيليميماوواهـدبفيلميتحققلنيدفالب.مشقتهعلىالكفاح

مموصافومتصلجارفبتيارالاالحقيقةفيجسلنوالبارا

التمالرائعةالنقلةتلكاس!تعيدانالاهنااملكولا،السينمائيالابداع

كنقلنا-والتي"الممرعلمىاكأ!بة"فيلمفي"حمدي)ءموتتتلو

استمرأ/لو،يتجس!دالذيتم!الحقهعناهاًلىالت،لسا!ةفياروت

وكفا"مصرابتسامة"والحقولىونضرةلملشمسواشراقا!نيلتدفئ

مصر.ابناء

البشلاوىخيريةالقاهرة


