
كيعف!!أاانصثلثا!ا

صححر!حححح!ح!

يرلمجسمايئ

ريماح)ثهنغببعر...
سليماولا:انلبنانمضنالمثقفبتمبعددلفارك

يؤلبنانبهامرالىالفظيعةالاحداثبتحايل،التقدميين

يالينوالامبرالانعزاليينوبفضحمخططاتالسابقةالاشهر

التخلف.بدانفيلبندن،ابقاءعلىيحرصونالذبت

."شعاعالابلد"بانهادعائهممن/بللرغم

ء--يئالانبه"ألاخبار"جرلدةاستطلصوقد

ف-ئي،ا"بناشصجونئطفيكز4ا؟تآا!?سطنج!!فيابم!!ةالى!حا!

سبحسا-!،لىألددضقممطفح!ش.،(رهـهـ-او"مئو،ع

لح:الموضو!ذافي(لقالىالرايادريى

ف!بالتقيممخط!.ننفيذعل!يع!لونالذينهولاء

4ابيعونهل،ضدهانهميصرحونكانواوان،لبنان

؟يرتكبونجريمة

بحة!بل،عامةا%ضانبحقلا،يرتكبونجريمةاية---

خاضة؟لبنانم!عيحيي

13!موتقوهماذاليضانلمسيحييتبقىذات!ةقيمةاية

اأت،شكدون،شأنهامنسيكونطالفيةدويلةداخل

اتزمن؟منفترةبعدوتصنطوتيجفتذبل

منالانه!ار.)بنانحفصالتيهيالتعايشرصيغةان

دولةبدللهابانوفكرالبعض/الصيغةهذ.زالتفاذا

محضرالاخيرةوهذه!اسلاميةدولةاو،مسيحية

لجفنزال،إ(حقااتيهايدعومنثمةليصراذ،امحراصظ

...لبقائهمبررثمةلبقولم،بالذات

إن\،حبمنكثيرفيوهو،التسلال1الىالانولنعد

عدىالقضاءمنيبذاتمهالتقسيمايصرا:التقريرسنابلغ

بحدورهالهحاضرلبنان؟"السيادة"و"الكيان"فكرة

عله"بالمحافظةالاقرأريمكتكيف،والخارجيةالداخلية

دويلاتالىلحولواوصالهوتقطعيتمزؤانلهاريدادا

بعينهاأالخيانةهواتتفكيرهذااليمى؟طائفية

تخأذلكانواذا.يتجزالا"،لسصدة"مفهومان

ا)سى،دةهذهانتقاص!الىادىقداللبنانيةالعصعلطة

التصد!وعدم،المتوإصلةالالحوائيليةات2*عتدابفعل

يجراؤفكيف،القوميةااكرامةيحف!الذفيالنحوعلىلها

بقبهللوطنية11اهـيادةصربعلىاللبمأنيةألفئاقهبعض

اليها؟آلدعوةاوالتقسيممكرة

-ودالوبالظاهرةحجتهم؟ذلكفيحعجتهموما

حشوهي،دةالسيلينتقصائهيزعمودطالذفيالغ!لسمطيعي

احترا!منالفلسطينيةالمقاومةبهتبزمنماصكلهوكوصه

المغتصبةالارض!تحريرعلىوالعملا!بناليةالنصادة

خفيةمستترةهيئحجتهمانوالحق..التجن!سفض!وو

نااصينابآميرونانهموهي:بهاالمصارحةعلىيحرؤونلا

اجتمااعيةصيغةاتاالمتاريخبىالتطوربمنطقسائرلبنان

4اتوالعداواةالمسلس!راعلثيثرالتعلاقاهةيدترصيدة
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-حممحرححححححح!ح!

جم!لمجصمالجوب!لووا

يثر،إتعلافكرة!ثورانيريدالجدردلبنانان..وألتقدم

الاهـ،فتكل.مناةحرداهذه"بريءانيريد،يلغيهان(1لا

والاحتكاروا،ستغلالنفيةالطلافلؤ.بياعلقتالتي

إتجمايم!امبدأتلغيازتىالامضجازاتانههـاعكلروالاقطاضية

أطبقبى.ا،والطاثفي

.(بئالذرالمتحجرونهمالتقسيمدعاذفلن.اواذن

.ش*م.حالهعلىشيءكليبف!اانبامكانهمان!عتقدون

)،لبصا!او"الميحيإبنان"لان،كبيروهمعلىذلكفي

.لطبتىوااعالصوفانشنى!-ما،انلهمل"إتيحاذا!"المسلم

تيعبثالذيزووصهاكأضعاف،ع!حيضعهماداخل،ء-!في

!هـه،تحلنالخغييررباح؟ن..جومأأاغابمتع!لينا؟عفيه

.اساءوء!2ابإيسعئأفيذتيإلمنفجمحدود

-3!نجك!هذهالتقسيمدعوةتجاهعزاءنافان،ولعكذا

حىض،السيحمنحضى4خشيلفئةالا/صعكلو!لا"اصحابانفي

..ابميةالوألجدلد!االاجبالفكاربااليوميضوجىهونالذيسن

ومههء/منمالاإذلوومهما،التقسيمدءاة9ليحاوميمسا

ق11لب:ا)جومببضونأذينافان،مساحعونور!جاءهم

،الاجتم،عىاداخلياالتأمروجهفيقفاالولبنان،لجديدا

إه؟ت-ا)قاحديذالبنان،ضاةان،والامبرياليئوالخارجىي

الاجرامي!الضيانيمخطءكمسفبذصنالتقسىيردعاة

-*
3ء.!--ث

معننمكبلمكورط-ءف!!مةتجربة

ال-:15لعنةنو!4االمننانجعيىرى-،791-11،ضيالعامانتهى

ا!ينما"ك!االنشا!كالم!فيأهناككان!د،بالعص،رعاماانطمباعا

المصريالفيلمرننشفهوو!اانغردا!تغرجعنلعافمقامرةشبهالتجاري

اءبسلم!مالافن!ركهااصبحتم!.بة،الاحيانءلمكظموىوح!ه

مم!نوا-دوشكلايتفكيرمن*لىوااطالأءدإصصلاث،ووعقلفيها

اخعة.اشكاله

الحقيقىتالواؤع!نبميدافببمهيه.:ععالممنمفرلاواصبح

تمب!تهامجموعت-وىفهنرىلاخاصبىوافيمدنمهبرا،للىالس

لنردتالتياهيرالجهؤ!هنة!ورالامثلا،نووذجهيتصبجاثخصيماتا

تكماوالفتببانالفتياتحلمومححاتيا/مثلهااويصبح،السمببنماعمى

اهـم!،كأسيثةواص-راةكثربمبةشاكلةعلىشخصيات.!واءحد

اًلخ...الم!ئةوالمر"هقهن

ات!ىابالمنهافيرر-:ملا!ببةاالافلام8بى"تراافياالرةب!يفالدوت

حتىيعبريزالماالمصرياسينمائياالانتاجمنحبرالازبيمثله

ولنمجيدأ،اشكا!اشتىف-!والفهاوةاالئحطارةاصخرامعنالان

تزفلا!ةزابالوانالواقعئلوإصلىا2ورمهد،الةردلةثمفيةا

قئ!،ء-نابطالوخلقالت!اريعتزيببفالىلةهدكما،ضيقننهعن

الىبالاض،/ف!ة..اءماهيرالعبتها!ياالمأحقيقياهـطولياالد-ولاخفياء

3-هـللاذذجاحاباع!تبارهالاخريئحسابعلىالفردياكجاجتمجيد

ىؤاوسائلامننر3اياستخمامفي/،شولا،ة9وؤمقدرةوا!ر

الانفصالعاىكيعاالإفلامهذهضنجدفنحن.الفايةتصمقسبيل

الفترينابيعوبينوالروحيالاخلاقيالأ؟خافمظ!عربيناكامل



والقهر.فلالوالاست

لمحدمهه،ص*يملش!لاذنج!الامملةلحشراتلذلكنضربان،ويمكنه

رك!4وخلم!جمامصطفىالدينوحسام*هـ"محسننىمنمخرجون

مثلا.جصنادر6مثالمنالحديدوالجيلبل

.،لمقىال!ضفتياتظاهرةالايامهدهتزدهرانمصادؤ"ولبيس

،لمجلاتواالص!ففيهـ،*ئتاخبارهنوتحتلالقأهرةفيلمغروشةا

ثر'ءتقفا!يالا!بابمنجافباندركتجهك،الاةلرمعلىفنظرة

بواقمعه.ارتبطتوانيمجنمعناعلىالغرنجهـبةالظاهرةهذه

ع!ننىتسا-هـايوالمقتغيرلمالمصريةا-تماااوضاعارز

لدفمناالموضاعوهيبنامرتالتياالكبيرةالا--داثرغماتقدما

فوءجة-ين!،وراءلتنقيبوااصخلفاهذامبرراتعناوبحتالى

الووتنفسفيوالمح"فطةور.حياكملأءياا!-ن3اًات!رإراىاتسعى

الانسا.جة.ت9اصاء،ى

رةأكأع"صربهـناملامار/مة7491عامأ!سينماكددتاقد

،-نالاا!فكري4طمكحنىءصؤدر؟،جغغءان!،واح!يستطعلىم

هـو،الاخرىالافلامعشراتوسطمصالأدمةنجاءواحدفيام!ل

"ا،كأبراضيمنمدجهباخراكامالذي"الصمتابناء"ؤيم

؟وبيا.مجيد)*ينارر-وو!القصة

هـء،دوا!فيلمسوىعرصتارصى7491لملام9اتتمللم

سسةكل!!ش)عسبجمداازبحوف،و!?اسبةاجماءيهمشكلةيطرح

اصطياده/نموف،"إلىععفور))!لم!و،(ال!ى،لدةإحرلةاهأارر-ن

المضرج،وصانع!((تسمبهجمة))اصطادلإ"ئماكأدورةيحلقانممبل

؟!بنتففيءتبابمالذوالمهسياجمهورااءةهـ،ولا..مالامل!صء

غهإ.11ا،!تماءيمهةررأتهءلهوهذا،((اً)تغ!امهـاءءازء-ومعموم

،791ع"ملام9لالتأملالدتكانحالايعرال!بمنرتر-ط

الد\زوعالدو)4لرولهالذيأخاصاا)ـقطاعانتجو،اؤلملأم،برهء-!ا

؟ءلهفوالمواطنتهكبريثسهلدوروهو.تدناااورينط-ا؟لم!بهالذي

2-أفقى.صالاق!يمهوعناحقيقياءالمهعنإءيداا"وخيابافكاره

،04ىاالاصا)ف:وق3-لىمثل4"ث(اسينمائيناءع-إروءهوض-،

ا،ءم1وة"-دالانساز،!قدمةدلقفلا!:ابيس-ءررمانم!كأ41

ا"*ر،فاء*ورهؤيهـهـ:!-"اذخاف!رة1محضالىدهـصه"ا"ياالنحررية

لدط.اً...لاجعملتجبةاو

كا.ء،خلى3.16ء-*ف.،.االص--1.،لطم!أذ"

لي!!ا791مرص2*-!سو".!"!ى3

":وإف4--لىبرم،صهالابر-!،ء-كياشاو/عاالماولراى/الجما!تعنا)سص:15

في*-4قبامححسولثر41رو!*اول،"ء*هى)-الملأو،!)8؟ءفيرر!أو2رر11،

إم!نلامناصدقيا"ةوا.4افىةصديوعلحماوفعا!رزاالىسمراًربل2و

ايسقاد-ةأ!رلر؟ءلمكا-!اوءهـء!!كي،لةاهـتايدعاىالم-يىجم!ان

المواطنءعقلتفذياتياالسسليهكأاصء-كأااو*!كأاولوجي!ه،والفش

اذاطو،لااالمر؟ك!دركلهاإر،منوو-مة1673عامار-ء:*-،ؤبى"ت

اـ!--:ه،اكا"وا-*!!ااركراوع!هاتياا،و،-3ا!لام؟ن%رصاىاعتورنرسا

،في؟مبداا،إوسماناح!،اذابءبى3حط-اىأاء"*-حرب،نو!و1!و)

يمث!،مك!تب؟-،عيرضا)ذيوافر.س!يصر!وسف51((لهد(ررهمر))

اد9؟ثرا!8إمضرجا((حبر"عة924)لييتواتهى7391زوم!ر5

5-!لمأمكا،-ااذاالأ!لملامهده7491عاماكو،ث14ويعوة!الذي

م!،صاعدوقاةءث"ةلاموبر+.ءناسادسابهدورأ!.!افاهـ!!!ءي!هاوبر

اثقا!"،أوء-ن1برانب.بعالى.ء:"ا!ث-خصيقيةىاز!ء-ا،-"ئاك!ان

صتعالذياءانباثول-،والتكئولوجى،يالحضاانرقدمواوبالهلمم

والاسنخةاؤءقافةالواإم511لقهمةارنااحىخق،وهـررو*انببرت6319

لصءحالذياجانبارهوتضهـ/بهـ(كل،مىفي4وءواصاهبراءطابعفول
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المثصماغبين!ممرورةصوسالمراهقينمحدرسلآصو-المراهقينشلة-اؤلملأم

-معالرمانءو-حمكا)يتياحيص-،-البئاتواالسصمعةسيئةامرأة-و

اد!مي!و"الزواج-احباو-كان-زم!!و-عجالبكننر-و-بمبة

امرأة-صوال!مرالعجلاسبوحرحنلةرحلة-و-اره!يمالوفاء-و

صرفضلا-حبساعة؟2نحبصلا-لازمالصيففي-و-للمحب

....الخ-للابدلفياطببن-و-بدثر-

اننلةزيو،!الى!اتوما؟يكيازنتلةصلفيهامابكلالاؤللامهـفهمل

اهـ-شحا!ماهيرلءوتم!،انتشارهارؤووفىتزدادإحتىبيالع!

اطفالايضسبمانالمم!نمن-ام!روهوار!ليفزيونوجماهير

،،لا!ثقخة)1ءبرهـفقرافدالىتتثلانهااي،عمرهممننجةالثا2فبم

ووجداثعقلفيولأافمكارقيممنفيهمال3ويصب،معينهينضبلا

الجماهير.هذه

الاول6لمجالىؤبويعذيهاللثقافةاخرىروافدهئاكاًنصحيح

اكأ4أالناديجمهوهـهذاهومنلكن،اقاهرةامناهـنه-،ناةي

ذكرفالتكاالميسورةوآاـطبقاتا*و-طةاالط:قةحه"ورا!ماسا

خاء!جمهوروهو.قتغير،التيامركةانوعبارادنكاوتخنار،ءلمري!قكا

يشكلجمهوراتهالىإفةبالاضاضئي!لىةف-بةالاتيسضاهـ-كييشكللا

بير:ماسهبثاىعوجمهوراثوارببئتىارع-مهورل!ضءم.مختلفةزوتأت

الاجئتماءفى.لنتر!واالثقاكيالرؤء-مكور،ر،ختصارالوفتنصطفي

الجماهبهـية.ا(ثقا!4نوادي-مهـورعلىبرنجطبقلمهخن4االنتمي?نولفس

الننيالافلامهدهنفس-جاريانعرضانآلممكنمنالثقاف!ةوقصور

اكجمبالا*م،1النوادلى"صال!لمنذلأأتهالوفتفيهـض8ورذكرها!مبق

9الاحبرةت!هوللفي؟ت-،همالاولىانبح!ةربمائفافيئبصبعةبر!!صه!

برمصرايضه4هو.ا)ئسواديبر!سعوراناىابألإض،مةهذا

الفلاءينجههسوروئيسر.هش،كا)ثقافنةويدعيالاإواليمبوربروازيه

.الطبقاتوجمكور

ضقياصيبرلكته(،هـقبع"را!هـواحدهيناككانربد،.عببئما

الجمعيةهده.الطكلرةفي11المةياعجمهيت))بهواعنيكءنتاي

ثهيسالطبةالشسباوبمناساساج!8-رهاتضماضي!ا،اديقىالخاء

حئؤ-وطموحهماثجمابجهدفملكانلاالاضعة6،ءواهااميكانيأ!برنحم

.لععيمالافهبم،لطا"طلوبالعمد1اكمالء!وبر،-ا،ؤلعلىالان

لآ)كصان.متى،-لملاطمءحيطوصرولةالصلمدتديد!كلز،هـة!حونآن

كيفائقادورا.للعبنمناولامطالببلا،نامتلرا،دهـىا-ب:عانىا

تجمصبحاالفسنرةفنارخينمبمر؟7ار-؟ح!!ا،ءقينرثأجه،!ءر!!بة

ألتبم،النيةاللغةبملكالهمثرينالقبرنويا"ءينماوا.عنكاوالت!جمير

لغةاصبهـح!وؤسد.ال!نونكللغاتمن؟ص،ميارائقاتركينهاكان

الفنولىالاخرىةلغاتأ-5ءالتيا!خرىجمبةنتجاونر،تطةاجديدة!"ة

تأثيرلمضارعهلاالذي.رأةيرهاعلىلتح!ليتجاوت!"انلمنط*او

الىلوصولىواالتحركعاىالفائقةقددتكاأىابالاضافة.آصرفناي

نسببا.كبيرةبكولةالجماهيرترمعاتا!صى

مسنفد.اجميع!انعرفكما-التبصيطثخنااذا-اله:!اان

الجمالفلاسفةقيورصو(،ا"كأش31ا)9الف:ونو21((اللغكأا)ؤ"ونطا،،ت

،ءوا(هـدص!والثالموسيقىوفنون،التكيلبةالف!ونا!إتطاوصننخم

وركورا!اتوفيالانسانجةاعلومارات،وتوظفال!راسيالفنوطاؤ،ت

التسيالميزةه!اب!ه!تن!فرداتهاولكل.ألمعفدةالفنيه-زب،1من

اوإؤعااستخدامجميزةوهـ-كي،بتلبىابربكالناوهـالاءرا*صادرر!ا

.السببنماالصللهذامنتحربهةضلفيةاو،ال!يل!عملامادة4ذ)اال!

ساوذنمتطبء،المماثرفهعل!ااحقيقيةاالصورةل!في،ان/سضطيع

-6ربط!بيض-ك!لاانطكما،اواؤعاهذابتقايدا+دفاءلرفض

ملثمالهممادلةرمسوئرخلقا؟"تلصصاواوا!عاهذاوصفلمجرد



!اهـنمائيوالفن.الموسيقشةاوالتشكيليةوالفنونالالبننونتانل

بعدعامامرو!هارىبذءفلوف!ة"التورة"ثمبنىبلاررفيثعوريا

لكونماوجزئيالهالحيالواقعتفاصيلمنيختاراناولامطالبعم

مطدال-وهوكلهالاجتماعيالوالمحعصقةعنأننعبيراعلىفلرةحرها

انيالسينمائيةالطراماومنالمختارةالتفاصيلمذهمنيئسيان

إلكلىالمعننىيحملالذيالسيأمانياًلغنيالبناءالفنانيبهعأسا

"،للمهيبنىاديابالقيمالمشحونالمحنىهذا.السيهثيللعمل

ارواحها.بهاب!حنوأن"ماهيرنابهايعبىانالانا!صري

--ىاومقنعاابصورهلا.كلاممجرد..!مهذاكلعموما

ال-جىهاصتاعيصينالكنبلاثناضالسينماصناعلمىضيولا

زدكلنرامطأراشدواحهدبشارهخيريامأثالمنالشبانكسجيلأية8

افىد!مو!37491موسخلالبلاحترامالجديرةالوجمة"لمسدمة

ل4اثصمسافر"و"مصرمنابطالل"و"الدباباتصعد"

والتبني.ارعايةبااولىالحقيقةفيوهم.،،الجنوبمسا!

الالمحلامباصعنفيفرد.بجهلمهبصفة"اصمتأابناء"يخلميت!منتع

ألاصر؟.الم!سيةالا!لملأمكلعئويتميز،اكتوبرحربتئاولتانتي

جان!اوالح!فبعةفو!م!اواكأهيللك،91(لأعامصضستال!بم

الجالب.هذاعنكشفهفبمبالدس!والانز"م،نلا

الئخص-،تمنخلكل،مجموعةمن،(الصمتابناء"يقعم

ةالصبب!بتيينهبتوففالذيالاداب.كليةخريع،(مجب"

ادذيالفلاحوشلبي،بالصببدقريتهفأيالانجندانيمدرأروصلإر

وعونس،الامالارض.لحر.لراج!لصنقريتهاـاًرضترك

هـؤ!ك!.ءناعارايزيلحتىالص!توفرلى67حربفيثسادألرالذبه!

،وءح!وديةبلا-كند؟الالكترونبمالضلأفبنيحملالئيوظف،اوسمير

الذيالمهنسىوماهر،التفحيمعمملفييشتغلالذيالسيويسي

هؤلاءخلالمن،الرريرصنهعفييشاركميو"بنهزرجتهقرك

ملجئ!!ثاخلال!ضوا:"!ات!عرضالتيالمعاناةالف!يلميقممجميعا

"9!الاستنزامرحلة"67يونيوبمدمامرحلهةفي"لسويسمنبالقرب

."والعيرك!".ومرطة

انتماءاتهمفوعبهـشفوافماا(ماناهأبتقديمجمننننلاوالفيلم

كم،9اع!افيلدورات!ولافكار،العدفيةوضاتهم*!مفكي!ة

،الارضربتحر)التزامهمضرورةحدتهامنتضلأممفالمتيالأاثسكط

(1؟لضهنبدفعوج!يليغلطجيل"سبقهمالنيالجيلاضاءثمنومقع

ا!لتهمقؤكدالتىالخاصة"لن!فسيةالملامح-كلسمهذاضمنرس

هـهذ؟ان3اوحنىبمصيرهاهصيرهميرتبط،لممرحقيتيينصناء

نا!ا.!بلالهمصاثعمن

احبيانايصيبالذيالالحرافمنجانثاكذلكالفيلمويصور

اتياوالفساد،المهنةهذهفيامبيرة/المناصبيحتلونمنب!ض

بسبرنالذيالرفوأ،القاهرةيسكثونحمنأمثأثبعضقيهفيوأ

ير:-ىولاببعضهمهؤلاءبعضتربطالتيالعلافاتجهـانب"لى،فيه

?ت-حاجل"قاللياهـبويسهرونبقونالذينيصورانيطم4

قايلة.دراهمتلجهالخبزرفيف

بفضىلى!ما-دكةصورةفيببهفهاا!محهذهيريطوهو

علاؤة،،خلاوومن،بالصحه!فةعملهاخصمن4.لاأنبيمةشضية

نقوءانبدرأ"عمليهأ"فيخطيبهايستشهدمينماتصرمأىأ.بمبم

الف?الناصحةالعسه!كريةالعمليةهذهعنصحضديبورتاجبممل

واحبنهـمعنهمسمدتالذىيئو؟اصمطئهمجديزملاءكلفيهايثشرك
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كامباتبدأالريبورتاجعفاعملفيتشرعوحينما!!لهمن

مجسدا،المرطةهذهطعحر-3!ومميعبدإالعزبزالفنانالمصور

صةالطيبواكعافيبالاحا-صيسبساطتهاعلىمشحونةمعبرةصودفى

الاحابصيهذهفسهاتكشفبببمالحظةاماملاخرن2منمتوففا

لوجلانيالرؤ!ق.االانفعلاغبرأزاممعاالمشاهدبملدلابحيثوا!اني

صتهـاالتيالبطولةصورمجموعةمنتشكلالكليةفى،اصورة

ضض!يوارتباطتلقائيةفي،بلمفلاةاو،افتعالدونمصرابنهـاء

التدرأطبوعةألياتهناالحربفصور..الفيلماحداثبباقي

ؤ-يالخضراءالطقولفيهطاتبدوالتيالخلغيةمعذصهربرالمسهـري

تد-!ثمصر،الصهيداعمافىفيالعابرةلقريةوا،ريرالت!عديرية

ال!؟دزملالهعلىزادمنتملكتهبماوجادت،صابراف!جتاني

الهلموان،بفملافيلهافي!تهدمايتيومتاذلهااهـوبيوعصانع

ال!زوافران،إقيرولاومصافع،اقاهرةافيلصيرهاعينوحي

الخ...النيليثىوكوفئ

اارر"*وردعلجنوداوانتصارالعبورلأخلات!وجهاالعورةوهذه

ال!!ب،.!لأدانط،يي!ةنطرو*،"ءن.لقدمووو!ء،سيناءفوأطالمصري

.الاءنسانمعولأة!وط*:حىر/1وتد،ين

بصلبل،الباترةالىولاألصار-جهاللجهةاىايل!لاوالفيلم

لح!شبعملبأبلهتقومكحينما،الموففالصورةخلالمنالمعانيهذه

هؤهسكانيعث-4الذيبايتنافضلصعاهـم،الليماوفيالقاهرةءن

؟لذيوالعامل،نفسهاتبيعاك!ا)ماهرةايل!!إفمارةب،المدينة

ب-ردالتبموالرا"أسة،للن؟سالخبزلص:ع)كبئءوإلمةساعاتبقف

قلإلة.دراًهممقابلعمرهيضيمالذيارء/لوا،س،عاتالج!يهاتهفبم

لح!أطرص"عنطوبيامجيداعدهإلذيالفيلم!جناريووأطد

ولهيضع-،الأصورةدائمايقدمكهطو،التمابلهذاءلىالاسمنفس

ميهء-"نصبحثسم،المساومةيردضئورلامايوماالذياصحفيا

،يىهنقاءثو.عملىنزأللاالتيلحخةالمتاص!خببةاواجهة5التبر-لر،وؤب

،أءنو-هافيه)ءتصك!الذيالكئيباجافاالمل!،ر*دتلوثولم

/اللا،مة؟والبضا"لعالتتبالوان.لمتلىءالذيباشاسيى!انوئنارع

،والفءانالنيلعلىتطلاثتيافاهـصةاالعماراًت،اللا!كأوالناس

الخ...نضمهاصعيرةشقةيجدانلااللدأان

مق:عةحبكةخملالومن!جاجةدونيمبحنأطذاثبعهل"هو

مزدومعانيتحملالتيلتميماب!ضا)ىاءواراخلالمنالفيلم

نفسانية،تقابلهاأنواكليةني4زمه،عإمهبئتقاجملهاعبأيةمعالي

معاييتقا،لهامعوؤكأ4تقلميدإومعاني،ص،اعيةتقابلهامردية

.مأدررة

جمنأيركأ

لي!طز

8رص!ر!

اوني0بامنوبالايمكقمةاًلدلميةالمعانيداتا"فيممن

قدملافهالضحكامناكثرتتعتألافكاهيةبطريقةشلبييرددهسا.

ا-ىا؟ؤديانيوكنهبالمكنوبفالاي!.ان،تظريبااتكتةااطارفي

،الاستسلامرمأرالىالابملىنفسيؤديانالضاويمبر،*ستسلام

مننةصالوقتعفيالئضلاومضالننواكلمهتىت!ملالتبمالقيمومن

ممه:وعلىخنحصلتتطورانيهكنابزبواالفرديةالمعانزداتالقيم

حاملاالفيلى3طويليبرر4از.ءوضيمثلهاوالتيشامقجماعي

ب::االنومفييطاردهالذيا(روعوكابوسهبطنهفيالغائرجرحه

لكياستمداداالو!تطوالسلاحهإأحزاًنالاااليقظة!يينفعللا

!.67عاملحتهال!تيالشضصيةالاهدانةء،رةفي)بدرا4ينتقم

بو-عكسانبينما،مأطلنف"منتقما3ارء.ألؤ،؟"نايبدوعوض



نءعوص،حر.مامفهومايجعلهإبرالاشكاممفهوميطورانالفيلم

يرسسخدمانالممكنمنكانلقد،كخسهالظرمجردعنالرغبة

عوف!اشهخصيهالدراميالممنىعنلننعبيرعوضلسانعمىالصإر

حددتاقد.الصمتمجردمنسينماليةواكأرفصماحةاكثتبيرا

،وحدهلذافهتتفملشخصفر،يامتىوجطتهوضممنىالصورة

كمذهكستحررهزملائهمععلادةالىيدفعانبالحوارالممكنمنوكان

منويحوإ"،المشترلةالقضيةؤيوتدمجهالفرديوالشعورالرغبة

ؤدضيته.اجلمنإحاربمقاءلالىبلاهانةيشعرقلالل

+إ،نطلمففيلم((الصوتارخاء))هانثكي!ايوبرغم..ل!!

متدافي4وام،ار.ـةاتإاارتوقىا*ظلباتالمرةهذهمخرجهيرضخ

بشريق!بوظففيا،"عدمرغمدالجنس.الجاهزةالوا،لالىراضي

قما"-اموضعهفيجاءالفكاهةعنصرانالىبا،ضالمحة،جيدة

ارزءكلات2!نكثبراىاالاشارةأ*مدهرتم،والفيلمابتذالاواًكنمالبلا

!سفانذهةنجرةوينتوير.ريدا،الاانهباباضار،لتشغلالتنيا،جتماعببة1

شن!نا.النوعمنالا*مهذاالعاثةميوميزالتيالتجهممنيخلو!هـ-

مئ،منييناوممثل!!سواءفيهألض.ركواءتج!يعل!ألأن!ولفد

دورميلطنيومحمد:صا،ردوركلاحمدحمدينذكرامتلإنا

ضلبي،دورفير؟نو!-ب،عوضثورفيك!راةوالسيد،طاهر

و،ض،سمببرعورؤيصبحيوم!مد،مجديردآ"ىالئريفوفور

ألذي،التحريررئشىرابريدورفيوررسيمحهو.الف:،نبالذكر

اسينط.اشباببصنعهص،دعملفبئى42،صلملأوك!اد."ساءم!

نضطروالاصتاو،ا(الصهتارتهء)).!عمتلأق*س،وماوءه

نحي!سطواناساعدهايدلهمنمدانعإ-ةا،+نرتاوازرهاااهـس!

مبالمهمنمنالمسةيواجهونو!،خاصكأاهـ.ع!2!ب"ولث*ءو-اءحار،!

امامها.اعمالهم،صمدان

البشلاويخيريةهرةلقاا

الدينثملىعكلبمث!5

تقعما!طبدار

*ولىالثمبشمبتعتهمي

اثيقىبتظورالرمزفسهانيتمومماصعارلعةمنفنةمولفةلوحةآسعاح!يعتيالىبةمهرقصئد""

إه!العطثبب!نا"أ!!وبة!صاكد

الىهفيهماالمجازليتحوحيث.وعمقابعادالثعريةذأتاللفظةيجعلوتجريدجديدذوواقعيةعصري
تعادلهية!علىقائممنغوممجازومو.وأصالةبراعةيافيهعفوتتابعاالصورفيهاتتابعمونولوجيةخصوصية

وش!سه"،كالبكاءمرهففهو.الموسيغىتىالصهرصيدهاوبينالقصيدةفيالشعريةاللغةبينصعافية
"..اًزرقوهوا.مزاجية

المربد/بةمهرقصائدلحلى*مهفيخروانعنادالدكتور

.71نيسانالثانيكش!ري

هذاوفي.والاحتراقوالتمزقالرعبرموزمنغريبحفف،(الجدخرائبفيللثارفاتحةفصيدةء"

مجموعمتهماتوقفدونبقوةيسيربلفيهمانحننعرفلكيلتوقفمجالاالشاعريعطيالاالحشد

علىبعضهمجسدءاشلاءوتوز!الائساناتتهاكجريمةفىوبالمثساركة،العالماضلاءاقتسامفيالطبقات

والتراثالحاضرالعصر،مهموهن،شعرياقترجمطاقة،فريدةشعريةطاقةكظهروالقصيدة.البعفى

."المتواجد!هاوالضمزقوا!لأانانيةالبؤسبكل،*نساني

للنر.فسةفصيمةعليصهكلمبراابراهعجبرا

.12/74الثلاليالشعريالملتقىص!ثاصعو

عيى5!حمي
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