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تصبححتىفنات!ونلنالسينمهـااًن)ء:مرةذاتكوكه؟*،نقال

،فسواءوالقلمل!لوز!الزهيدالسهرفيفس!،ساتصنعالننيالمواد

صففأثكونسوفاو،يزالولافناكاناو،ؤناالفيلماعتبر

ناالحقيقة.نصزءوانولا،هناالمسالةليستتلك،المستقبل

والتاري!ح،تكلفةواكثرها،هاشرفتالتيالفن!وناعلى"هـوالفيلم

لهافمولا،وحزينهـةطويهـلةقصقيعنعبارة*ماالبالحقيظكئ

لل!،تالاو!بتهاعبوس!ماينمح3لؤصة،الافنن!ك!لىهيدةنهاية

اهـصالااتراجيديون"العهـباقرةبلالحكهاءهؤلاءانه!ج!-،،كلليلة

حسلواان-م!ابمرجه-استطاعواازرينايزنئمتينوا،فلمرهربكه!ا

نظرهموجهاتيشكلواانمنمكنضهمكاؤ-صةلممة،،جالاتاثواتعلى

الافسانع-ني!فواوان،اةقحركةالمصورفن"!ل/ءنالذاتسة

الكبارالاربعةالاعداءوجودمنبالرغمهذاً..-!،بضوءفئوالعالم

الافلام"انيرىالس:ا،مت!وهمابها!ربصونالذين-الاؤلعليس

"اتالمتفصسراحذرا)ومةطقهمالسيا-فورجار((تجارإةسكسة

ساعدن!ي:"9عريضاوالجمهور،"بذلمج!سطء"الرقيقة:والرفابة

."اه!ربهـ!

يركىحالممكنمننهاالمبلانماحدلىاكوكومعنخت!لفوقد

ويرقهر،المنتعاططعكققفناتكونان،الكبارالاربقىااعدائها

العريضالجمهورويجذبالرورابةقبضةمنويفات،السياسةرجال

اساملوجهوجهـ(يضعهاحإنابل،،الهروبمنيه*:"انثون

الضجر.!!بهاندونقسوتهابكليف!ةالحص

العالمفيالسينمهـلانيالانتاجراقهـبئمااذاتصىلاانماذجوا

ا،واقفوالاتجاهاتهـنايكشفالذياورءالصكباالتيارهناك.يلان

السينما،ؤنانميولء-نكذلكولكشف،المجضهاتفي4السياسب

وذلكبلادهتسودالتيالممياسيةانكلمامنلموقفهالعاماخط-اوتحدم

فيه.مواربةلاوجادمماثرثكلفي

بلداىفىاررياسيةاممب!ن!(امنجديدنوعبرزال!-،توفي

..عربهاؤ!سامثلهاوروباشرفىكل،لمالطامتدادطولعلىممتعددة

..وايطاليافرنساوفي،وررءوسوؤ؟كياالمجرفي

وموضوعيةصراحةفيالسياسيةالحقائقمعتتعاملبداتافلام

ظهرتكها،الدكايةفي!الرغبةاووالفثهو؟الانحراز!عنبعيدا

هـصذء،وحدآهالإجتماءقيالمراداتحرارةفيهـاتننجس!دافلام

المجت50اتوخاصةالمجتمعاتمنالكيرالانتجتاحالون!يالصراعات

..وايطالياوفرنساالمتحمةالولاياتمثلةالرأ-مار

68

أث!افىعدي!يةصعهصعأكدع..

صارتإلتي،الثوريةالسين!امنجديدنوعولد،ك!"ذا

اءو-خابلدانوؤ!،التورةخممةفييكللاسلاحاال!نهذاتستخدم

ؤ:إنليواص،الهسكريةاديكتاتورياتبعضاتمتسلطحيثيةاللاتينى

فة-ص.وعيهموايقاظلجماه!يرالعقولولحريكلنضالهصاهالست

دون،ثكااءايرعموالتطور!والنوفئالستهااستهرتالمبراريل

!كأو!ما-ثيرنيىالفى11ده-قىالار"لسينهسهـاااءاعدبكلتباان

ايىهم.تلتغتانودون

فيجه!.ء،ئيةسل!ركاتؤيهتخوضالذيالوو/تن!سفيذلك

ذ!تهفوسيال!ىيةاجضما،ءقيموضوعاتاورباشمالدولوفيالسويد

..مجنعوملادهمؤئتماعيةاظاووهـالاحامنلحثيرا

،فصعندفاطالصددهذا!ايقالانتهءنجدافالكهـواذن

يرهودكوكفوكلاملكن.."تكلفةواك!رهاالفنوناءلى"السينهصا

فيأ!ال!مصتهاالفنالى!كلريتهاخاصقىاهويةيكتسبلكي

ل!لم!ةباعتبارهى،بخر!،منهاالجادةحتىالاؤلاملانذلك..عصر

ت!ادلاف!ء،وخوفوجلفي/الاربعةاعداءهاهاصانهيراعي

الابالقدر!حترمورلاالننافىتحورغبات"ال!روب"مطلباعنتنحرؤ!

لانهاالواق!ةالخقيقةعنا!نماسدتبته،وهيعائدءنتح!قهالذي

.ا،لمت!فجراتمليئةفهـاليبالم!ياسهبالهاتثعصسلولا"بذيئة"

فيءمر،السهينما،خننات!!اشاالمو!وعاتنوعذاكيبوروؤر

الر-لبينا"!جردةاعلاففكأواالصمىموضوع،الاطلاقعلىواهمها

اتاءسةواكثرهاجادبيثةالموضوءإتاكمرهيالهلملاؤ-قىف!ذه،والمراة

.لهروبواالمت،صةصوفلكل

طؤ،مصرؤطالسينمائيالاىتاجعلىن!رةنلقيص3وتعالوا

..كوكتوجانكلامنكتعثهفح!تى،الاخكلةالفترة

ناهـط،ومفزدقىر!بةحقيقةالىالاكتشافيقودناسوف

رغباتهم،واثباع"اًلجو"هيرارفاء"ؤءالاء*-،ناجلمنالسيهما

تحولانكادت،اللامو14جب4وحشوامنتع"اًشباع)ءلنتاليوبا

تت!سىنثوتووثدة!-نواصبحت،لارذ/يمةداراىاالعرضرار

عسشى-ث!دالتي"اكب!وابالدخل"،الجرائدصف!(تعلى

هـ-ذهعلىيقهلوانه،سهع-د"ورالجهانؤسيغرابةولا،ازرهارها

و،صبمالسه-ئءمثراتمن،تماؤهارهفطق!د،كبي!رزحامفيالافلام

،بالضرورةتعكماليالاؤلامأكانتواذا،اوووبامنقدرالىالاطمحلا

اهـائحدةوالمواقالف1)ت؟رات،والابخى،عالنفمىعلصا،يقولكما

هـاالريؤأ!تو!طدونقماوواعبشكلدلكتم!واءا،جتوعدـ!ا



متفجإرات"ء-نبعدهامع!الإريةالاؤلامتعكسهاىيمكنالرإي

خاص"رؤإ،!كألمعايرهـبرخماق"او"ارقابةالسلطة"وقهـوها"السيات

...وتيلإراتمواقفمنبها

((2ا!كل!لعةسد!ئةامر(ة))

السينماؤكطدازم-،ورظلوم!ةا،راةهم!"ارر!معإةسيئةامرإاة"

الفقرمن"اؤع4!اررد-لمةالىنندةعفهـأكبما،لىوء-لىمعه"!رعمالمعوية

وانرو--االفيلمنظسوجهةعناأم!مو)لمسلآهيرإ!ت"وا)مكص:لمة

يصلان)صد،رلذياروصصها!صولاسالهياااعمصئولاو()!كأضهإ*!

بالعرعالاجتإماعيامملمايصهدانيرءحد..وسيلةبايمرموقمركزاىا

الزوص-صةتنرؤطمناسدإعوس!يإالةهإ-،كوليذر،ول.كن"مصعد))

،(السهم!ةلىيفةامرإة)،فىيميقدمهـ!اانني"هناء"ان..نفسها

داية4!دشائعنموذجهيانمانادرا،او،لش،ذانموذجا،ليست

،الارادةالمسلورةالجمإيلةالمظلومسةالمراةهي..ممرفبمالسينما

الادبء-نا)تخليعلىاوترغمهالاجصما!يةالنلوءط!ضرهإى،الني

والاكأ!طإ.

لاالمرأةت!،هينماالس!*كم!هااننيوالمواقفالبدايةوكعمذ

!هاتفتصهباوالبهجةتبيعوعاجزامنحطاحيوانااعتبار!اتعدو

احسنفياو،الغريزيالاشباعمقابلاوألاجتماءيالصهـودمقابل

الاجتماعيةالمشهكلات-حإلارإاسإةالوما،العاطفةجموحاهـ"مالاحوال

الغنهصهـةاوالضبمنتنؤوجفالفقيرة،اواةاءس!ديئطرعندائو-!

الجنسيإكأ،صتهجاذاووساعهبسببيكونقد)الفقيرمنتزوج

"ناةصاتاعإادةافيو!ن،ا(اديةالحياةالفقهـوهموممسإاكلوتنتهي

يفهسإةالم!طإاولفإرياالطموحنوع.،ناييح!لنلا"ودينعقل

غالبيإةؤجم!به-بئومانالممكن،ندوروإاقصى،وبنائهالمجنمعخلق

لففإهما"مإلكلااتإكبااالإتعيسةالمقهورةالمرأةاوالامدورهوالافلام

خقيقمناكثرتفهلل!ال!يابراءةااثدء!ةالغنناةاونفعاولاضراً

اًلخ..."للذكر"مستقرةهادئةح!باة

النموذجهيالسمصإهـةسيإةامراةفيلمفي"هناء"كانتواذا

"كمااإما(فان،المصريةالافلامءنبالمئة09مسإلميخلهـويكاد!الذي

"الموصكأ،(النهوذجهوالفيلمنفسفىشهبانسفيوبدورهيقومالذي

،المطحونالصغببرالبورجوازيانه.تقريباالحاليةإاًلافلامفبمكل

الان!هازيهو..الطرقاقصرمنوالغلوسالمجديحققانيرب!الذي

عنده..اخلافت،تاوانسانيةقيمايةالسقوطمن4تحمإلاالذي

المدير(حه!يعىاد)بيهسعفانفى-انكذلك.الوسحيلةتبورالغاقي

ايضاه!و،الجإسإجمةنزواتهرضاءاؤك!الوظصنىورلمطانهي!مىتغلالذي

والؤو!!ةالزوجفبمحدوتةالشالثاضلعابلاحرىاوشائعضوذج

الطيب(؟سإينمحموإد)الحبيبجانبالىبالطبإعهذا.والعشيق

فيطريقيقرإاووينماضإهالإهـن،برإئاحباالزوصقىيحب/الذي

(لاالسائدة)إمةالهالاخلاقياتانعنقضىلملا،الشريفا!حبهذا

تستمتعبانانررافسإاوراءالسببكاناياالخاط!ةللزوجةتسمح

.وا،اديالعاطفيبالعزاي"والنغنغةبالفلوس))

هـ-،سإومؤك!اى.الذيبركاتهنرياخىدإاًجمنوالفيلتإ

ء*جداىفيارداسو!له!،يعدلماجديةا!كن،جادامخرجا

لىتحماندونيومب!ديوءسااتساعهيزدادوالذيالواسعالسينمسا

دتوؤفاننستطيإ!عفهـري"ثإقل"اييحملسإاالصنيالمساحةمده

اكثر!م!لاسجيدتك!يك!اككاناذا-الج!بدوالت!جمك،عنده

.نوعناي5مالشمةاوجادةافكارايحدملاطالماؤمص-نمةسفط-كأمن

الاخ!و"رجل

كوكو،جانؤكرةيوفطإمحمديوإوإهـالمخرجافيلمماهإداؤي

--4كوفيرتم!!لتولاسوالمرأةلالرص:اجذابااوصوعاحوليورور

!هـ!

جيلسببنما!مايتمخرجيديهلمى2و،بالقاهـرةالسيإشمامهسإدهـىاسفناذا

فيممرالس-ضمى،؟كهاالسهوقشرو!"-ن،فاتلانهول.عام3ل*درب

شماب!-قزوىيمنؤصةإحكيفمو-اًررءشمااعداءمحاصرةمنو،

بالصحاؤسسةيإهسإدىإوالاثإناإن(الفقارذووصلاجالبارودإيشمإس)

وليسعقله!اخلالمنوالجإباهإالجمهورمعيخعإاملانائهماوالم!روض

فييقعانفسإاذلكوثعالغريزةبدافعاو،العواطفحلكلمنفقطإ

،وهبىصواج!طثمملةاولعندويتعثرارلوفالىالثسقيالتناقض

ومنالع!قاتالحياةمئوحضاريعقليموقفالىاساساتحتاجمشكلة

.والمراة-ربرهـالربرلالتنار.لأؤ!ةؤيأوبالذاتالانسانية

"-،سإدرالمخرجيمنحه!االتإىإالهلاقهـةهذهخىإمنوالفيلم

فروهـ-أكثيرامتسعامحةبانهاءلمإ،الرؤابةبهتس!حومايسلإيع

وضععنالجم!ورعلى((هاما"والالىتطرح،والابتذالا!سىايخص

ناتفم!ولا"جسصد)،هي*ل،مياؤ!شرؤيمجت!عوكبماالمرأة

الزواجقبلذلكتم!واءالزوجبمبراخرشحصلجمسهاوفيهيشارك

-بيبامث:"رغمايغتصعبهاوثداقطرعنكانتولم!واء،بهدهاو

يوئسمحمدفيسلمفي"الاخروالبرجل"الزواجقبلقلبطإ،،نحه

مإالحمتصنإبوريرصاحلك!بماا-،ء"سبلك"هو.نجماالم!معهداسإتاذ

فيفاصحنحو!لمىويتهـعزلشفافةثياباترتديبمةردهاالئروجةفيجد

"-ثزكاندونالتلإبفونفياصديإقتهامع"اللذيذ"الزواجمحاسن

الزواطإانقيانودونغريزت4اللعوبكلملالها-ستفزغرإبإاهإ،كان

ناوثون،الائيرعبر"ادته"اوجهكأمضافينبشولاخصوصيث?

وجودلشفاهـرغماالنومثوباداخلملفوفاجس!اابقاءفي-هـجاترى

فياقإثإ"ـلاحضإالمتعيإرالسملوكذاكانم8ا1،أإ:رلاىإ9غرإإبرجىإ

بهوقمفإهبألامثلماتما،1،حر"امصموئه!فييجدانهيبدوولاالؤام!

الرءل"ءضموناو،ورلمو!ان!اءاوووحهابراءةمدىاوالفويالمرأة

وجدانفبئاي!يشعاطنيوجودهووهل،ي!زر-بهاللىيوالمعى"الاحبر

م!نع!ةاونزوةاجلءرزبارادتهاوراءهتسإعإ-نإسبمكببانام،المراة

6المادييمصناهالاغتصابمشكلةع!ىاسا-االفيلم-ركزوانماحسية

والتها!والتفاهمالحبرغمبعدهالزوجببنحياةتس!تمرانيمكنهلو

منؤفرمىعالفيلمجمدعهاالتيوالاص،بة.الزملاء4علبيفبطهماالذي

الرجلعفليةتعيرتاذاالااحياةااستورارالصعبمنانهه!الادانة

.اراةا-سدمعتعاملهفىو!طقة

فبىيزاللاشابسينارب+تاور-يخارإولهكتبافىياالفيلموةي

لنفرإثانو)ةكحبكةيطرحهااخرطإفروعبركاتمصطفىهوالطريقاول

اليذي"لث:اوياكمال"المهندسهناك،الرئيس!يةالصحفمشكلة

!وإرقهالذيزوجت"ءاضيعن"القلوبمحرر"كبماالصحفالىيكتب

برجلنر"بطلتياالشيإ"عنها،والزوجةفيالانفصماليفهـريجعلهاذيوا

بازسانجبتهايشعرهااخرحبلااىا!ندفعبوحشيةجسدهامعيتعامل

ءلمىبردهفإنإهـمحلاكثمهكلتهايجدلكبمالصحفيالىتسعىوانني

تهؤقها.،ارر،ةنهابةفحععا!اافالمم!ي!ةاو"اماضهمشكلت"

كانالذي،الحب

الشاباأحإرجاءه،لاولوهو"كاناوإياانحب"ؤيلموإدور

ارصلالانتهازيا:العلاقاتنفرإوإقدما،وضوعنف!ىحولبدرخانعلي

مهسإلأالشخصيوبطموحهبتطلعاتها،شغول(ناؤعإ،ابا)المتصلمق

علاقةوهي،والانسانجبةالعافإيةواكأيخاجاتها(حسن!؟ل!عإاد)نروجته

مننوعايتقبلولا"لححكلم!افىإوبالتاليالبورجوازيةالإنقاليدتصنعها

مجملوالفيلمان!صمانيتهامدوإاومضمونهاعنال:ظربعضعله!االتعدي

لأ-سدا!الاصوربطللتعدفلصط!-ة"حاولةمعالكهمب!ورىالاخو!و

الحبإحدوتةينسىاندونلكئالسائدةالاجتماعيةوافنإقا)يدبالمفاهيم

!اللزوحةيصحولامدارقىلانهات!لوالتيالزوجءنبعبداتتماتك!ا

..الزو-"اطارخارجاحباتيارس



عفالي؟يئ2

ارزيالحب"ارطالنفسعلىيتهدالذي"عقلياين"فيلم

((الاءلاممصصع))اناجاحدئأهو،إاسصينومحمودحسنيسعاد"كان

ا!ماهـهـصياللاسض،-لاكالافلاميمتحالذيالمصعدهث،مصرفي

الواورص!.

انهمقدما،"وركيرإة!جمنمادارع!يتدفقالذيفالجمورر

نوعا-جسدبريثداخلهالصورقتشكلساحرعالموسوريئرقيسوف

صثبعلو!رغبل!"انمنواثقفووبالتا!ما!،ت!شلهإ-،لالحلممن

كأالح!ه"!والمتإأةللهروبثمأ:ايدفعهاالتإأالقليعالةغيرالقروثرأوان

يرطت!ماءلامبينادائماالأ(ثروتبادلالامتأزاجذلكلمهيوفرهاسوف

..المرةهذهءضمونمناحلاهو"!،الةياممفمونوبين

11،دقي،إ*"اةاههوممن8،ماسمتخاصء،اماماماربدايةمنذن!ن

،المواء-لاتارءقي،ءإأفولا،الانيققىاليألمرتوسطتتحركالثإأصيات

!ىرإأ-البئييثرأولا،اللحومسإأرارتفاعاوالبردمرأجإأننولا

..الورلممفيوعابرسطحيبشكلظ!رهمرغمالكادحين

محمأود)وسهمبطلمنهايإأاني،نفسيةأازمةاإأامناالبدايهأمن

العاهـميجوباناستطاع،الدكنوراهتأإأادةإإأإألإثعاب،(ياسين

معاخلاؤهارغمالاخلاتجبةالطلمهذابقيمو!منويسارا،!ناالمتحهغر

.(الباجوركهر)فيايةالقرولأببمةااياهارض"ض!إأاالون!بماالقيم

شهيقتهصورةو"!انهفي!يحمليزالولا(ط!ح)احقيقةافي!لكنه

يزاللاوهو،إأاخب-ءل!ياز!3ؤ!ا*ومبر!كارتها-(()ءعنيغلنالنني

دماءفيضفئل41ا!تهثرؤطباعلانفرحا!شثه!وهووالدهصو؟ةيذكو

.الب!ارة

ءض"البكارة)ةانيرىالدكتور(،بطلظ"ان/منا!غم،اوعلى

ؤبلالعاطفيةو-نلأك!ا-هاالزوجةماضيوان،بالاخلاكاتلهعلافةلا

وا،زو-ته2يحال!بانالفىوجحقمنولاي!وحدهالهاملكالزواج

انهالا،بإأيجلده"سهوطايستخدمهالكيالهـخاصقىذكرياتهايإرأ3ان

يومث!راءتكنلمروب"اطيكثفجبهاهائلن!سمطبتعدعيصاب

فضءسلا،نف؟ءرإضقىبرا!هاوايهامهاتحط!بمهاالىفيندفع،الزفاف!

3ق،جيدااجمطإدهنلهنيغسلكاناللاني"أللبغايا"مراؤقتهعن

إ()إ."برممارتون"على(!ةاله!بفرورة!م!حهنسراحهـنياللقانفبل

طبيبيدعلىا!اءالىطري!ءيجدا!!سيالتصدعهدالكن

ثإأريةءلممانا.لمتإأ"الدكتورويدرك(اباظهرندي)الأنفشأقيالامراض

اليهالمحينطرقى)إ(الزوجيةسادقي!اًمامحائلايقفالايرجبالزوجة

مسأنمسبقاتخلصقلى-كونارزياالجمهورقلبيشرجلسإأيدلإأءكل

الذيالاجتماعيةوبظروإأهءلأةالاصالاخلاقيةايدهبتقااواعيااحساسه

به.تعيط

،عريبةالخصوصيهأثديدةخاصةحموتةلميصوررأيناكماافيلموا

إأنيحاولواإأ!،الواقإأإأجانبإأار-مؤإأإأيتإأإأقانورأام،وشادة

يختارالنيالطبقةنيةالانمطللعلاقاتحقي!قيصورايمستحصرانخلاا!ا

للىخ!يةوواقعيةسويةءلملأمحاببالتايرسحولم.نماذجهالفيلممهـنها

حضىاواووق!في!تلكواؤميةرؤياال!ايةهم!يقدمولم،الانشانية

وعيه.منقمراللإأشاهديسنردانالأمأممنمنانسانجبامضمونا

انوا!المخرجسالمعاطفرءبئيجمعالذي(،عقلياين"و

والحوارالسأيئريوواضعايإأياورافأت،القصةكاتباإأبدالقدوس

الجائعةالمشاهدحواسيحركانفبمينححالمصورنصرالحليموععد

ال!يالعنا.سبكليمده!و،زهس!اافصةواوالحوارالصورةطريقعن

يإأرإأمابطالعلىيهـعتمدوانهخصوصا،اليقظةلاحلاميستمىلمإأتجعله

ارأ!ىاشيراناحبوهنا،زمنامنذم!مأفويإألجيداالجهوش

استطاعاالاقنينانؤ!الحقيقة،ياسببنوإأحمود،إأفيسإأادتمثيل

المتمكنالاداء!يقعنالا!اعمنميكنقدرباقصىالوهم.إجعىداان

داخلالحركةومع!نىالخطوةبقيمةاإأ،رفواالانفعالاترسمءلمىالقادر

.الصورةا!ر

قإصأهنأفيامإأاناسالضحكعإأر"عقلييئا)رصناعيغفلولا

اسأائ!قادورفيزيانسأداضأ"حكاالنبمفإأدإأونالأروبنشوة

المتوافمعةبث"وظروفوكدحهجولمهيتولالؤيالمكدود،الظص

فيثور!الشىالتكاالسيدنبووعنفضلا،(لاض!اكوسيلةالى

التليفزيونخلالمنبهاارتبطالذياء!و!رااض!اكالاحلإقةالفيلم

1ذياالحوارطريقعنالجمإأوراثارةعاىوق!درأتهاخفتهامنو)هقه

الممكنمنوكان.الابتذالدرجةاىاالفيلمهذامشاهدرعضفييصل

الاطوأ.ءلمىالفيلميتأإأثراندونشديدةبسهوللأالدورهذايحذف!ان

نعتقد،لا؟الفيمفيالوحهسةاطنيةاالثغرة!ئيهدههلترىلكن

وهوالشباكءقاسهوواحدبمقياسيعدثيعايقبلالفيلمءموما

.احمودااإأصىالىناجحافيلممايعدازاوإأةاهذإأإأن

اد!قىاقاع

القصصلأالكاتبمنقصتهيس!ننعببرالذي"1دينةاقاع"فيلموفي

،اوالاصيلالمصريالكاتببودالهعلاؤةلاشيئانرىالريسيو!سف

القصصيةضهمجموعضمنكشرتاله"المدت!ةقاع"بقصتهالاقلعلى

.؟"كذاكال!س"

اليهويشرأنا،قصتأهفيادريسيوسفاليهيسإأ:االذيفالقاع

فيه،مابكليختلوراليهماكل...إ(كيانا41اءشمكان"هوتعريجيا

بلابئيةوالا-لربةالقاذوراتمنمته"ؤبةاجيالمنالمكونةالمرتفعةالارض

الطينذاتالارضولون،واعماراكواممنؤوقهابط!وءاالتيانهارةا

الطريق،ؤىأالمبعثرةلأخلقباا*بأسوا،الترابذات)الجدرانبلون

المتقطعةوال!مه!اتأ،البيوتبرائحه،الارضبرائحةالظسورائحة

الميتةالبطيئةكةوالصوتقنحتزيقوهيا!كبيرةالابواب،الكلاببهبهبة

الخ......الزاحفةبالإأوام

بحيث،تدرأيجياالايقاعيتصاعد-(القصة-4المدينقاعوفي

الذيالقانونرجلعبداللهحياةوهدوءؤدةفيالاولىالصفصاتترسم

في،الانيقةأالفخمةالقاهرةشوارعمنشارعفىأويإيأإأ!قاضيايعمل

المننوسطة.الاحيياءمنءياؤأإأيقيمكانانبعد،النصليعلىطلشقة

فيهبارزةمعالملاابهـيضاءاكالإأفحةوجههالثلانينفإأدتأ؟بوهو

تثعثولااعجاباتثيرولاإأبيهـثةاو،جميلةليستحداقيءادملاإأحه

ءسأعالاولىتجربته،انفإأالايالناظرلإأاإأحسولاالاشمئزازعلى

الحاجةدفعتهثم،نسائيىلآعلاق!بناءبضرورةاحساسهث!برتالنساء

اصثقا!سالاسفبالصالوناتصماقى"شنديمدامت!ربة"الى

شقتمإأالىيصحبهااناستأطاعالأنى(1نانا"الىثم،وصديقاتها

الخاثعة"شهرت"الىثم..معهخروجهاعلىاثهرلستةمضيبعد

حتى،إأزلهاالىأالذهابالىفينأدفع،"ساعةت!رفىالتيالمرأوجة

.الساء"ويسننردعلإهاينأقض

الفقيرةالقدمة"شهرت"حيالىء:دالله،(رحلة"بدايةمع

سريعايرصبإأحننىالايقاعيتصاعد،الاجتماعيةظروفهاطحنهاالتي

وتضحيل،وحياةحرأارةالسطوأ-أدأ!كنسبأ،الانضباطبرأغأميقظاومتوأثبا



رزبفيكثافةاًكثروتصبحتتراكمبرشةصورالقارىلهـالىعينفي

مهارةؤكلالريسيوسفينسجهومروعصادموافيعندافيقةبتفاصيل

الواقعية.شديدلكنه؟اتماجتما!يمضمونالىمشيراشديدق

احهداهـيناريولهكضبالذيمصطفىالدينحسامفيلمفىلكن

فى-كطوالمط!نينالفقراءيصيالذي"القاع"يصبحصالحعباس

مدامتتحول.النيوالابتذالالانحطاطقيمانمناخرقاعا،المجتمع

المدفوعلل!تعةبيظتديرداعرةامراةالى-شكيبميى-ش!دي

الأنح!صراؤطحدودكليفوفىنموذجا(نيللى)"نانا"وتصبح.تمغها

هـومصطفىالدينحسامدافعكا!وربما،ا!هارةالمح!مةوالرغبة

تعلنفضازحفييتكشفردأل!"اجمهورايعرؤ4لااخر"وا!ع"رسم

المصرية.الس*فعنها

يث!ير)1الذيالرزيناقاضيا(ياشبنمحمود)ءبداللهويتصل

الى"انفعالبايالناظرلهيحسولاالاشمئزازطىيبعثولااعجابا

الجمهـورامامعالناالنساءمضاجعةهيمهمته،جنسيامتهموسيمثاب

الا!تلينمناوالمىخظمناو،الرصمنكانانندريلايصرخا!ذي

...معا

يه9ي!نر"الزار"مننىالى"المدينهقاع"يتصلباختصار

صوتوءلمىوعربدتهاناناصخبعلىوغرائزهمابدانهمالجماهير

وامام،تأوهاتهاجانبالىشنديمداممنزلفىاال!وساصطكاك

كه؟"عرقيجففلكيلاخرآنمنءيبهمنشكرجهالذيعبداللهمنديل

"اشارة"يىالمندخروجيصبححتى،الجنسشهوةانتابتهمااذا

هياجها.يزدادخىللجماهير

ق-اع"الىرحلتهاصالحابراهيمالمصوركامحراتبد2وحينما

،الاغنياءبعالممرورا"ءوالبوسالفقراء3اعاالىايالخقيقي"المدينة

ا؟حوفتكمدوخ!طها،ضاعقدالقصةمضمونيهـون،الفيلمنهايةفي

ؤطسينارهـوسوىلهااعلولاتبدلتقدوشخصياتها،وتشوهت

فمحختقدوالواقعيلآتيرتقدكلهـاالحبكةوممون،صالععباساح!د

بلامكانااصبحقدالمدينةقاعويكونالمطلوبةالمقاييسوصوتشوهت

.نوعايمناجتماعيمضمون

ادريسيوس!فكتبهاالتيالجيرقالقصةمعالمكلتصيعباختصار

اليهاويضاف!(كالعادق)اخلاظيةنهايةتنتهيحموتهالىتتحوللكي

ء!طفىحسامالدينبفنالالهعلاقةلاشيئايجعلهاما1خرجاخيالمن

مصر.فيالسينماوبفن

،فاضحوؤ!مك!برفسمني!ويهبرماحسطمعالمتركأاماواذا

اجلمننقودهدفعالذيالجمهورمتعةتحققاثارةمناليهيرميوما

ؤ-ي؟جديدمنءمتضنىالذيمصطفىنيازي"ون"نجد"اًلهروب)ء

،"ال!بصوت"فيرفالةحلبم"فن"و"الحبرننيعندما"

"زوزومنبالكخبم"و"الزمانمعاحكايتي"في"الامامحسن"و

عنوعنمبرةالضيةاهـ.صماوجهتكم!عوالنتيالافلامهذه.الخ...

.الجمهورءلميه"،متات"الذياترفي"ا

نكتشفلكيالافلامهذهمثلالىالتعرضنحاولانالسذاجةومن

نخضعهاحتىاو،الحياةلحستوراو،الواقعمنالقمعتطابقهامدى

ةميءاييقصدلمؤالمخرج،الحقيقيةالعاطفيةالعلاقاتلابهـمفاهميم

،اوافميااومنطقياشيثايقولقكييهـصنعلموالفيلم،ابداذلكمن

اخذعلىقاثرةكونهاكفاهاوانما،سبمافيحىاو،ؤنيااو

لمنط!ة؟هايخضعم!لمةدارالىولىحبهيدهمن"البائس"الجمهور

ووردةشهإكرههـانيءعخلالهمايظوهكاملتينساعتينا!عتاد"التر!يه)ء

مرهلاولح!مصنيسمعادلهتذنيالذي"الثقيلالواد"ومعالجزالرية

صياتها.فبم

ة!لقاهىا

كل!ابعنقالوا

السههلا،ألي!غادة

والرررصائل،الرومنطقب"الثرثرةعنبعيدا

الانثىابحسماسية،!السمانغادةتسارف،التقليدية

تاركةالمثسعراعالم،حميمةلحظاتفيالفنلنوموهبة

....بصماتهاآثارالانساننالقلبجدارعلى

الانهارجريدة-محفوظعصام

كيفعرفت"طويلمسيرةحكايةهو،(،حب"

دائما.نفسها-خحباوز

لهلملأغامسا"-الرالسيجورج

قي،احمهاالسمانغادهمرثياتالىنتلهفسمبقى

والمقبلة.الماضية

إحالإاامسان-تميمظافر

المطلقالانسي!لقعنبالتعسجرالسممازغادهتكتفيلا

نايمكنبماالتبش!رتحاولبلالجسدنوازعمع

الجن!!رمبادةنسميه

المحرر-ياسينرشيد

،الموت)الحياةاشياءاعمقيسكنالشعركاناذا

الكاشب"ال!سمانغادهفان(التضحية،احبا،الالم

إ..شيءكلقبلشاعرةهي،والقاصة

الصفاء-سلامةنهاد

السالىصهالسمانغادهعنهتحكيالذيالحب

منالعربيةالمرأةحبكتبكلعنفعلوكردة،الحرية

جميعا.ءضهنتحبانالس!مانغادهأرادت،سنةالف

الانوار-الحسينيهدى

وتستطبع،الاش!،ءاعماقالىدوماغادهتذهب

تسشحضرانتسشطيعكماساخرةاو،غنائيةتكونان

بجرأة4بالحقيظ+صرحوأن،الطفوليالحببرقة

.واكألملأص

لوجورالاوريان-موصلليايرين

الأولبدارمئيشهورات


