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 محمد شريف   
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 مقاالت فنية - 90سينما : اسم الكتاب

 محمد شريف: تأليف

 محمد شريف: التنسيق الداخليالغالف و

  رقم اإليداع:

 الترقيم الدولي:

 

 

 جميع الحقوق محفوظة للكاتب

الكتاب، بأية وسيلة ُيمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا 

و ميكانيكية، بما فيه التسجيل لكترونية، أإتصويرية، أو 

الفوتوغرافي، والتسجيل على أشرطة، أو أقراص مقروءة، أو أية 

من  ،واسترجاعها شر أخرى، بما فيها حفظ المعلوماتوسيلة ن

 .دون إذن خطي من الكاتب
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 90سينما 
 نظرة على أفالم التسعينيات في السينما المصرية

 (مقاالت فنية)

 

 تأليف

 محمد شريف

 

 

 2021لقاهرة ا
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 الشيطانة التي أحبَّتني

 م1990 فبراير 5

 

 

مسررررررحية جالهمجررررري)، مسررررررحية جالجرررررو ر)، مسررررررحية «

جتخرررا(يف)، مسررررحية جمامرررا أمريكرررا)، مسلسرررل جسرررنبل) 

 ..»بأجزائه ونيس)يوميات بجزأيه، مسلسل ج

الررذين  ،هررذا هررو الفنرران محمررد نرربحي بالنسرربة للك يرررين

رر ا قدمرره للسررينما، رغررم تميررز  فرري هررذا الحقررل يغفلررون عم 

بررررأفالما أراهررررا ال تقررررل فرررري قيمتهررررا عررررن تلرررر  المسرررررحيات 

 والمسلسالت العالقة في أذهان الجمهور.

را للسرينما،  لعب "نبحي" بطولة مرا يقرارب عشررين فيلمل

م، واختتمهرا 1977بدأها بفيلم جأونكرل ييرزو حبيبري) عرام 
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وبررين الفيلمررين  م،1991بفرريلم جبطررل مررن الصررعيد) عررام 

ررررا متميررررزة م ررررل جهنررررا القرررراهرة) عررررام  م أفالمل م، 1985قررررد 

م، 1985وجعلررررررري بيررررررره مظهرررررررر وأ(بعرررررررين حرامررررررري) عرررررررام 

) 13م، وجالعميرررل رقرررم1988وجالفلرروو والوحررروم) عرررام 

تنيم، وج1989عام   م.1990) عام الشيطانة التي أحبَّ

تدور أحداث فيلم جالشيطانة التري أحب تنري) حرول المقردم 

شرررو)ي جمحمرررد نرررربحي) رئررريس المباحررر ، الررررذي نرررال  

يحررررراول اإليقررررراع بعصرررررابة البروفيسرررررور مهرررررذب جيوسرررررف 

داوود) وابنته عواطف جلبلبة)، وفي سبيل ذل  يُِعرد خطرة 

يقنررع بهررا العصررابة بأنرره ُفِصررل مررن عملرره بسرربب اإلهمررال، 

وينضرررم للعصرررابة بمسررراعدة حرررا م ابرررن خالتررره جالمنتصرررر 

ررا، حترر  يسررتطيع القرربى علررى  باللرره) الررذي يعمررل محاميل

بعررد أن يتررزو  مررن عواطررف  فرري مهمترره العصررابة، ويررنج 

 التي أحب ها وأحب ته.
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وألن الفيلم  وميدي في المقرام األول، فقرد نرنع الم لرف 

ا  ن الخيرررر والشرررر جالشررررطة والعصرررابة)الصرررراع بررري اعتمرررادل

علرررررى إاهررررررار العصررررررابة بطريقرررررة غيررررررر مألوفررررررة، فظهرررررررت 

بروفيسور مهرذب تتبنر  أسرلوب العصابة التي يترأسها ال

علمي متطرور فري التفكيرر والتخطريل والتنفيرذ للعمليرات، 

فررررري حررررررين اعتمررررردت الشرررررررطة علرررررى األسرررررراليب البدائيررررررة 

الرافضة للتطور، وهو مرا اهرر بوحرو  فري أول مشرهد مرن 

الفررررررريلم، الرررررررذي اعتمرررررررد علرررررررى القطرررررررع المتبرررررررادل برررررررين 

البروفيسررررور مهرررررذب والضرررررابل نررررال  شرررررو)ي، المررررردرو 

 تد(يب حباط الشرطة. بمعهد

 

ا مختلفرة اعتمرد فيهرا  تب الم لف جحسام حا م)  وميدي

والحوار الذي لرم يكرن جإيفيهرات) بالطريقرة  على المواقف

ررا، فنجررد ُجمررل حوا(يررة عاديررة قيلرر   المتعررارف عليهررا حاليل
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فرررري مواقررررف معينررررة بطريقررررةا معينررررة، فصررررنع   وميررررديا 

 المصرية.مميزة لم نعَتد عليها   يرلا في السينما 

مرررررن الفرررررريلم شرررررربات جعائشررررررة  46فنررررررى فررررري الدقيقررررررة 

الكيالنرري)  وجررة نررال ، وهرري تُبلررم عررن سرررقة محتويررات 

 شقتها، فتقول للضابل:

نظام، يا فضيحت  يا شرربات  5واثب   مان إن الفيديو  -

ي وشررري فرررين مرررن د  َو يرررا حررررم حضررررة رئررريس المباحررر ، أَ 

ومرررن  الجيررررانن مرررن فيفررري وسوسرررو وعبيرررر باإلسررركند(ية،

األهررل واألقررارب واألحبرراب بطنطررا، ومررن بابررا ومامررا وطررنل 

 .وأونكل أهدي سالمي وأغنية  ل شيء را  وانقض 

 

وهري جملررة حوا(يررة تجعررل الُمشرراهد يرتبرر  وتنتابرره حيرررة 

قرال بطريقرة جرادة أم علرى سربيل في إذا ما  انر  الجملرة تُ 

 المزا ، ولكنه ال يمل  في النهاية سوى أن يضح .
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ن نررناع الفرريلم قرردمو  للجمهررور بمبرردأ "مررن  ررل ويبرردو أ

بسرررتان  هررررة"، فررراألمر لرررم يقتصرررر علرررى الكوميرررديا فقرررل، 

الخفيفرررة،  "األ شرررن"فشررراهدنا فررري الفررريلم بعرررى مشررراهد 

واالستعراحررررات واألغررررراني المبهجررررة التررررري قرررردمتها لبلبرررررة 

وشرررراره فيهررررا أبطررررال الفرررريلم، سررررواء محمررررد نرررربحي أو 

 نتصر بالله.يوسف داوود أو محمد فريد أو الم

 

ررا مررن بطولررة الفنرران محمررد نرربحي  وعنرردما نشرراهد فيلمل

فإننررا نجرررد أنفسرررنا علرررى الفرررور نبحررر  عرررن رسرررالة العمرررل، 

وهو األمر الذي لم يغفلره فريلم جالشريطانة التري أحب تنري) 

رررا يسرررتحق التفكيرررر، هرررل يُ  ا هامل ولرررد الرررذي طرررر  موحررروعل

ي ولد وينشأ فيهرا هرالشخص مجرم أم أن الظروف التي يُ 

ا؟  التي تجعله مجرمل

رِ  الموحوع الهام بنفس مبردأ جمرن  رل بسرتان  هررة)، ُط 

فلرررررم يتعمرررررق السينا(يسررررر  فررررري مناقشرررررة هرررررذ  الفكررررررة، 

وا تفرر  باإلشررارة إليهرررا أ  ررر مررن مررررةل لكرري ال يرر ثر ذلررر  
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على جرعة الكوميرديا التري  انر  الجرعرة األهرم فري الفريلم 

 ي. فيلم  وميد -في المقام األول-الذي يصنف 

لمرراذا لررم يسررتمر  فرري النهايررة نجررد أنفسررنا أمررام سرر ال هررام:

 محمد نبحي في تقديم أفالم سينمائية؟

 

 *ع الهامش*

 عديلة -

 أيو  يا س  شربات. -

 اشتريتي الجرايد؟ -

 أيو . -

 

 جيبتي الخضار؟ -

 .أيو  يا ستي -
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لل ورشيتي الزرع وحضرتي اللحمة؟ مسحتي مليتي القُ  -

ى عديتي األرانب؟  غطتي البل نقعتي للفراخ لميتي البي

الجبنة دمستي الفول؟ قمعتي البامية خرطتي الملوخية؟ 

حة؟ نقعتي السجادة  نستي البلكونة ومسحتي الَفَس 

يتي المراتب؟ شطفتي القمصان خيطتي الزراير رقعتي هو  

عتي م  تي الكوالين ولَ ي  البنطلونات؟ نلحتي الحنفية؟ يَ 

 ؟البار يه؟ شديتي السيفون

 أيو  يا ستي.-

 قصيتي حوافره وحلقتي دقن ؟ -

 .أيو  يا ستي -

 قريتي القسم وحييتي العلم؟ -

 قري  القسم بس لسه العلم. -

ا، ما هي سايبةن أوعي يا ب  تكوني فا رة نفس   - طبعل

بتشتغلي عندي ببالم، د  أم  بتيجي  ل أول شهر تاخد 

 جنيه ونص، عالم  ي القطل تا ل وتنكرن

 

 ةالنهاي
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 الراقصة والسياسي

 م1990 إبريل 26

 

 

ريُ  را-رف الفرريلم فرري مصررر ع  أبطالرره جالمم لررين  أسررماءب -غالبل

والممرر الت)، وأحيانلررا يهررتم الجمهررور باسررم المخررر ، إال أن 

هنرررراه عرررردد مررررن الكُترررراب المحظررررواين الررررذين يتررررذ رهم 

الجمهرررور، ومرررنهم الكاتررررب الراحرررل إحسررران عبدالقرررردوو، 

أنره  مشراهدي األفرالم المصرريةمرن ي يعرف عدد  بيرر الذ

 . )الراقصة والسياسيصة فيلم جناحب قِ 

وو إال وعلى الرغم من معرفة الجمهور بإحسران عبدالقرد

روايررة،  أن هنرراه اعتقرراد سررائد بررأن جالراقصررة والسياسرري)
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وال يعررررف الك يررررون أنهرررا قصرررة قصررريرة، و(بمرررا جررراء ذلررر  

ا عرررن االعتقرراد ألن الفررريلم الطويررل  رررا مررا يكرررون مررأخوذل غالبل

 رواية وليس قصة.

وَمرررررن يشررررراهد الفررررريلم وهرررررو يعررررررف أنررررره قصرررررة إحسررررران 

 ررررررل  تررررررب  -عبدالقرررررردوو–عبدالقرررررردوو، يعتقررررررد أنرررررره 

وجررراء السينا(يسررر   األحرررداث التررري تظهرررر علرررى الشاشرررة

ل تلرر  األحررداث إلررى مشرراهد سررينمائية وحيررد حامررد وحررو  

 إال أن ذل  غير حقيقي. ،وحوار

واحررد،  ترردور فرري مكررانا  حسرران عبدالقرردووإ قصررةأحررداث 

يجلررررس برررره رجررررل السياسررررة وتررررذهب إليرررره  فرررراخر مقهرررر 

اسرررم ر الترري اهررررت فرري الفرريلم برر-الراقصررة دالل المصرررية 

مسرررراعدتها فرررري إنشرررراء مشررررروع لتقنعرررره ب -سررررونيا سررررليم

 تجاري.

أخررذ وحيررد حامررد هررذا الحرروار الر يرر ، الررذي ال يصرر  حترر  

ائرري طويررل لرره بدايررة أن نسررميه قصررة، وحولرره إلررى فرريلم رو

 ووسل ونهاية.

فررري المشررهد الرررذي ذهبررر  األدبيرررة قصررة اليمكررن تلخررريص 

فيررره سرررونيا سرررليم جنبيلرررة عبيرررد) إلرررى عبدالحميرررد رأفررر  
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جنال  قابيل) في النادي الرذي يمرارو بره (ياحرة الترنس، 

لتحرررراول أن تقنعرررره بمسرررراعدتها للحصررررول علررررى تصررررري  

المشرررراهد  للموافقررررة علررررى إنشرررراء دارلا لنيتررررام، وهررررو مررررن

المميررزة فرري الفرريلم، حيرر  حرردث  المواجهررة بررين الراقصررة 

ورجررررررررل السياسررررررررة، وهرررررررري المواجهررررررررة السرررررررراخنة الترررررررري 

ل سرررقِ لراقصرررة أن تحسرررمها لصرررالحها، برررل وتُ اسرررتطاع  ا

 رجل السياسة بالضربة القاحية.

 

أمررا تررا(يخ الشخصررية الررذي شرراهدنا  فرري الفرريلم، والصررراع 

د رأفررر ، فهرررو مرررن بينهرررا وبرررين رجرررل السياسرررة عبدالحميررر

إبررداع الم لررف الكبيررر وحيررد حامررد الررذي نجرر  فرري تحويررل 

مررن بطولررة  يخ" إحسرران عبدالقرردوو إلررى "شررربات""فسرر
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نبيلررة عبيررد الترري قرردم  أجمررل أدوارهررا فرري الفرريلم الررذي 

 .أخرجه المخر  الراحل سمير سيف

ولرم يتوقررف األمررر علررى بنراء تررا(يخ شخصررية الراقصررة، بررل 

حوع إنساني أ  رر، فالراقصرة فري إن وحيد حامد جعل المو 

بعد أن تعرحر  لوعكرة نرحية،  ،يتامالفيلم تريد بناء دار أ 

حتر  وإن  ،ألنها راقصرة المجتمع الذي يرفضهافتصطدم ب

  ان  تفعل ما تتقرب به إلى هللا. 

 

وبعمرررل مقارنرررة برررين مرررا  تبررره إحسررران عبدالقررردوو علرررى 

يع ة السررينما، نسررتطالررور ، ومررا  تبرره وحيررد حامررد لشاشرر

ن السرينما قردم  الك يرر إلحسران عبدالقردوو أن نقول إ

ررا  بيررررلا أو مميرررزلا، خانرررةل إذا  الررذي ال يصررر  أن نعتبرررر  أديبل

م األدب  نجيرررب عقررردنا مقارنرررة بينررره وبرررين الكبرررار فررري عرررال

م وحتر  توفيرق الحكريم الرذي لر محفوظ ويوسف إد(يرس
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ولكنها  انر  أ()رى  "إد(يس"و "محفوظ"تكن  تاباته بقوة 

رلا مرررن "شرررخبطة" إحسررران عبدالقررردوو الرررذي حقرررق   يررر

 شهرة ال يستحقها.

 

 *ع الهامش*

 إيه اللي جرال ؟ -

د مفيش، عادي يعني  ل ما في األمر إن السياسة بتهِ  -

 .الحيل

خالص، مادام بتهد الحيل سيب  منها، وارجع حلو  ي  -

 .األول

 

  فاية إن  ترفعي ..فات الوق  خالص، بس بتتعوض -

أمره يتنفذ في الحال، أخباره في  تليفون وت مريسماعة ال

 انتي بتعملي إيه؟ ...الجرايد  ل يوم

 .بلبس هدومي، عشان نقعد قعدة أخوية -
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 ما تكبريش الحكاية بق . -

يا راجل بهزر معاه، ما أنا عارفة إن المسائل دي مش  -

 .عايزة حد يكون بيفكر  تير

بيبطلش تفكير  حد ماأديكي قولتيها بعضمة لسان ، الوا -

 .نتي عارفة مشا ل البلد عويصة قد إيهليل نهار، ا

 !إن  باين علي  خدت  المي جد و عل  -

ا وحيات  -  .أبدل

 أومال بتلبس هدوم  ليه؟ -

 أهو يا دوب  بق ، عشان المدام ما تعملهاليش حكاية. -

أما أمره عجيب يا عبدالحميد بيه، طب وهي المدام  -

وال حت  هتغير علي  ليه؟ ما هي  هتعمل ل  حكاية ليه؟

 أدرى الناو بحالت ، وعارفة إن  في تفكير ليل ونهار.

 

 النهاية

 

 

 



 - 19 - 

 كابوريا

 م1990 أغسطس 27

 

 
) بررردور كابوريااااأذ رررر تلررر  األيرررام التررري ُعررررض فيهرررا فررريلم ج

م، بعررد أن فاجررأ الفنرران الراحررل أحمرررد 1990العرررض عررام 

غريبرة، ونظرارة عر صرة َشر  ي جمهور  في دعاية الفريلم بقَ 

 أغنية  لماتها غير مفهومة تقول: شمسية غير مألوفة، و

هررا ن األهررا إيرره، فرري إيرره هنبكرري عليررهاألهررا أ"أنررا فرري الالبو(يررا، 

ليلرررري ونهرررراري يررررا أمرررروت فرررري الفو(يررررا، األهررررا أهررررا ايرررره، ِ ،ايرررره

انرطادوني د  ابو(يا، األها أها ايره، وِص ونيا ،ها ايهبيه،األ

هررا إيرره،  يفرري وال د الكابو(يررا، األهررا أنرري، هررا إيررهاأل يررا بيرره،

أ  أ   ابو(يررا أ  أ   ابو(يررا لررو أ أ ونرري ، هررا إيررهعلررى عليرره، األيُ 

 "نهأ أ  إيه
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 : سررررررررر ال فرحرررررررررته تلررررررررر  الحالرررررررررة الدعائيرررررررررة الصررررررررراخبة

فنيررة؟ هررل هررو  قيمررة وهررل يمكررن أن يكررون هررذا الفرريلم ذ

؟  فيلم محترم أنالل

 

ي  رررردون أن  نيلررررة الدعائيررررة الصرررراخبة جعلرررر  الك يررررر الحا

ُعرررض وحترر  بعررد أن  ،الفرريلم هررابل جدون أن يشرراهدو )

 انررر  سرررمعته السرررري ة  الفررريلم علرررى شاشرررة التليف يرررون

 صة الشعر. ك يرون في األغنية وقَ تطارد  واختزله ال

وبعرررد مررررور عررردة أعررروام وبعرررد أن أدره الررربعى أن لررردينا 

 ،دع  خيررري بشررارة، برردأت النظرررة تتغيرررمخررر  متميررز يُرر

 يررررون الفررريلم علرررى حقيقتررره مرررن دون الما يرررا  ورأى الك

 صة الشعر).الصاخب جاألغنية وقَ 
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وغيررراب  ،والطبقيرررة ،فررريلم عرررن تحقيرررق األحرررالمال يتحررردث

للتسرلية،  العدالة فري مجتمرع يررى أثريراق  فقرراء   وسريلة

  متعة جديدة ال أ  ر.

د وأنردقاق  دُهرتدور أحداث الفيلم حول الشراب حسرن هُ 

شرررررعبي ويمارسرررررون (ياحرررررة  الرررررذين يعيشرررررون فررررري حررررري

إلررى  المال مررة، ويحلمررون بالونررول بنجاحرراتهم المحرردودة

 بطولة األلعاب األوليمبية.

 

د وأنرردقاق  علررى السرريدة ال ريررة دُهرروبالصرردفة يتعرررف هُ 

حو(يررة جرغرردة)، و وجهررا سررليمان جحسررين اإلمررام)، اللررذان 

يعيشرررررران حيرررررراة مترفررررررة نرررررراخبة ال ينقصررررررها إال وسررررررائل 

د دُهررالترري وجرردا أنهررا يمكررن أن تكررون هُ  التسررلية الجديرردة

خروض  وأندقاق  جمصطف  ومحمود) الذين وافقوا على

 التجربة لكسب بعى األموال.
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الشرريء بعرردما عرفرروا وتتغيررر حيرراة ال الثررة شررباب بعررى 

اخرة حترر  وإن والعريش فرري القصرور الفرر المكسرب المررادي

  انوا م ل العبيد.

ئه حتر  يصرل وتزداد أطماع حسن وتتروتر عالقتره بأنردقا

إلرى نقطرة مصرريرية  ران عليره أن يقرررر عنردها، هرل يسررتمر 

مرررع حو(يرررة وسرررليمان وهرررو يعررررف أنهمرررا قرررد يتخليرررا عنررره 

 أم يعررررود إلررررى حلررررم ،تسررررلية جديرررردة ويبح ررررا عررررن وسرررريلة

 البطولة األوليمبية وينقذ المتبقي من إنسانيته؟

 

هررذ  قصررة الفرريلم باختصررار، وهرري القصررة الترري يمكررن أن 

شررررعر صررررة الفقررررل إذا تجرررراهلوا قَ  ،يرررررون جيرررردةيراهررررا الك 

د دُهررالترري غناهررا حسررن هُ  واألغنيررة غيررر مفهومررة الكلمررات

 ي أسياد .رِح راحخلا ليُ 



 - 23 - 

 

 *ع الهامش*

 

يعني إنتوا اللي اتسحبتوا من لسانكوا؟ ما ناو  شمعن يا 

عارفة إن أنا  ويس ومحدم  ل أهي في الحتة تير  ي الفُ 

مرات   ن  اللي راميامش بيقول وال  لمة، إيه يا سيد، 

وعيال   وم لحم وداير على حل شعره في النواني 

ن  فاهمني  ويس، عيب يا باشان وا والشوارع في سليمان

الناو،  أخي إن مرات  تصرف علي  من شغلها في بيوت

ن  يا عم مراد ياللي بتعمل أوض العرايس من نناديق وا

اكة، االَس  الخشب د  وال مش   ..ن  فاهمني  ويس طبعل

اللي جميله فو  راسي، اللي  ابتن حسنين، عمي  ..إيه؟

 16عندها  معلمني الرياحة واألخال ، اللي مجو  بنته اللي

سنة لراجل أ بر منه، أنا عمل  إيه؟ن أي واحد فيكوا هيال)ي 

تعريفة في نفيحة يبالة هينل عليه ياخد ، أنا اتبهدل   قرم
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أنا ما بقولش إن آخد  بعر  جبيني،  واتضرب  عشان قرم

مني، ولو في  أنا أحسن من حد، بس  مان مافيش حد أحسن

 .هنا أهو كمأي حد أحسن مني ينزل لي، وأنا قاعد ل

 

 النهاية
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 مبراطوراإل

 م1990 نوفمبر 19

 

 

) الررذي قررام مبراطااوراإل يخفرر  علررى الك يرررين أن فرريلم جال

هرررررو م، 1990ببطولترررره الفنررررران الراحرررررل أحمررررد   ررررري عرررررام 

الرذي قرام ببطولتره  Scarfaceالنسخة المصرية من فيلم 

ررررا 1983الرررنجم العررررالمي آل باتشررررينو عرررام  م وحقررررق نجاحل

ا (بمررا هررو أول نجررا   بيررر يحققرره آل باتشررينو بعررد  سرراحقل

فررررريلم جاألب الروحررررري) الرررررذي قرررررام ببطولرررررة جزأيررررره األول 

 م. 1974م وعام 1972وال اني عام 
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ود ييررنهم جرراد الحررق مبراطررور) قصررة نررعيحكرري فرريلم جاإل

جأحمد   ي) في عالم الجريمة، حي  يبردأ  بلطجري ولرص 

 ،وقاتررل قبررل أن يصررب  أحررد رجررال سررليم جأبررو بكررر عررزت)

ترراجر الحشرريش الكبيررر، ثررم يقرررر تررره العمررل مررع سررليم 

وإدخررال نرروع جديررد مررن المخرردرات إلررى السررو  المصررري 

جالهيررروين)، ليصررب  أ بررر ترراجر مخرردرات فرري مصررر، وعرردو 

مرررررو عي المخررررردرات الكبرررررار الرررررذين يتررررر مرون عليررررره لكررررل 

ه فررررري نرررررباالتفررررا  مرررررع المررررورد األجنبررررري جإيليرررراهو)، ويقتلو 

معر ررة داميررة يرررو  حررحيتها عشرررات الرجررال المرردججين 

  .باألسلحة النا(ية

 

 تررب سررينا(يو الفرريلم الم لررف فررايز غررالي، الررذي اسررتطاع 

 ببراعة أن يصبم الفيلم األمريكي بصبغة مصررية ويربطره

بأحررداث تا(يخيررة هامررة، حيرر  يبرردأ بأحررداث الفوحرر  فررري 



 - 27 - 

الترري أسررماها الرربعى جانتفاحررة وم، 1977ينرراير مررن عررام 

الخبرز)، وأسررماها الرررئيس محمررد أنررور السررادات جانتفاحررة 

 الحرامية).

ئرة امدتره الزمنيرة م Scarfaceمن الالف  للنظرر أن فريلم 

 مبراطرررور)قيقرررة، فررري حرررين ال يتجررراو  فررريلم جاإلد ونوسررربع

السرراعتين، فالسينا(يسرر  فررايز غررالي لررم يلتررزم بنقررل  ررل 

وإن حرررررافظ علرررررى الخطررررروط  ،تفانررررريل الفررررريلم األمريكررررري

الرئيسررية لرره مررع إدخررال بعررى التعررديالت لكرري تتناسررب 

د ترررروني ِجررررمررررع البي ررررة المصرررررية، فعلررررى سرررربيل الم ررررال: نَ 

لديرره شرررقيقة متمررردة، فرري حرررين  Scarfaceمونتانررا بطررل 

يُرررررردع  خمررررريس جعبرررررردهللا اهرررررر ييرررررنهم ولديرررررره شرررررقيق 

الررذي يتجرره إلررى تجررارة المخرردرات لكرري يصررب  ومحمررود)، 

رررا م رررل شرررقيقه، إال أنررره يفشرررل ويرررتم القررربى عليررره،  ناجحل

رررز فتررررة  و(برررل الم لرررف أحرررداث فيلمررره باالنفترررا  الرررذي مي 

الترررري ونررررفها الرررربعى بأنهررررا  "السررررادات"حكررررم الرررررئيس 

 ). سدا  مدا ج

ام بهررا السينا(يسرر  الترري قرر التعررديالت الك يرررة ويبرردو أن

ناع علرى السرينا(يو األنرلي هري مرا جعلر  ُنر "فايز غالي"
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وأن الفرريلم  ،"فررايز غرراليتررأليف: "فرري التتررر  نالفرريلم يكتبررو

را  مستوحاةفكرته  عن جالوجه ذو الندبرة)، وهرو مرا أرا  خطل

ا، فالفيلم  وليس مستوح ، وهنراه فرار   مقتبسجسيمل

لي قد أدخل تعرديالت  بير بين الكلمتين، وإذا  ان فايز غا

علرررى السرررينا(يو األنرررلي فهرررذا أمرررر حرررروري لكررري ترررنج  

 عملية االقتباو.

 

وطالمررا الفرريلم مقترربس فررإن هررذا يفررت  بابلررا للمقارنررة بررين 

والفرررررررررررررريلم المقترررررررررررررربس  Scarfaceالفرررررررررررررريلم األنررررررررررررررلي 

مبراطور)، و(بما تجبرنا اللقطات التي نرورها المخرر  جاإل

فمرن يشراهد الفيلمرين  طار  العريان علرى تلر  المقارنرة،

يالحررظ أن "العريرران" أخررر  بعررى مشرراهد الفرريلم بصررورة 

 مطابقة للفيلم األمريكي، و أنه مخر  بال وجهة نظر.

ا، أمررا عررن األداء التم يلرري فالمقا رنررة قررد تكررون نررعبة جرردل

ن للفنرران العررالمي آل باتشررينو ومررا قدمرره مررن والمتحمسرر
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روحرري) ودور  م ررل دور  فرري ثالثيررة جاألب ال–أدوار مميررزة 

يرررون أنرره ال مجررال لمقارنترره بررأي  -فرري فرريلم جعطررر امرررأة)

مم ل آخر، في حين يرى المتحمسرون للراحرل أحمرد   ري 

أنره لرم يكرن ينقصره إال إتقران اللغرة اإلنجلي يرةل لكري يكررون 

نجررم عررالمي ينررافس أ بررر نجرروم هوليرروود ومررن بيررنهم آل 

 باتشينو. 

أ  ررر مررن  )مبراطررور اإلجوعررن نفسرري فقررد شرراهدت فرريلم 

، وعنرردما شرراهدت Scarfaceمرررة ولررم أ ررن أعرررف فرريلم 

Scarface  راودني شعورلا بأن أداء أحمرد   ري  ران أفضرل

را  من أداء آل باتشينو، إال أنني تراجع  عرن هرذا الررأي، انل

 مني أنه مجرد تعود أو تحيز.

 

دت الفيلمرررين بعرررد مررررور فتررررة ولكررري أحسرررم األمرررر شررراه

ي بالموحررروعية، والحظررر  أن آل وأنرررا أحررراول التحلررر  بيررررة

باتشينو قدم بعى مشراهد الفريلم برأداء مبرالم فيره، فبردا 
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وقررد  ي حررين قردم أحمررد   رري أداءل هادئلرراشرديد العصرربية، فرر 

نجرر  فرري السرريطرة علررى انفعاالترره دون تقصررير فرري إيصررال 

معاني وأحاسريس معينرة، فرال ينفعرل ييرنهم جراد الحرق أو 

شررررعرت بحجررررم الشررررر يعلررررو نرررروته إال نررررادرلا، ومررررع ذلرررر  

الكرامن بداخلرره، وقدرترره الهائلررة علرى خرروض المعرراره مررع 

خصرومه وتردميرهم، فاقتنعر  أنره إمبراطرور مرن الصررعب 

 ه يمته.

 )اإلمبراطررررور جفررري النهايرررة ال يمكررررن أن نغفرررل قيمررررة فررريلم 

وتميررررز نررررناعه، سررررواء خلررررف الكرررراميرا أو أمررررام الكرررراميرا، 

لمميررزة التررري ونجرراحهم فررري تقررديم فررريلم أرا  مررن األفرررالم ا

 تستحق المشاهدة. 

 

 *ع الهامش*

 اسم  إيه؟ -

 

 يينهم جاد الحق علي. -
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 ن ؟ِس  -

- 33. 

 من أي بلد؟ -

 من مصر. -

 ما  لنا مصريين يا رو  أم ، أنهي حتة في مصر يال؟ -

 بلي.قِ  -

 أبوه بيشتغل إيه؟ -

 مات. -

 وأم ؟ -

 مات . -

 خوات؟لي  ا -

 ماتوا. -

 بتهزر يالن -

 

 يةالنها
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 المواطن مصري

 م1991 ديسمبر  23

 

 

ال شرررر  أن اجتمرررراع الررررنجم العررررالمي عمررررر الشررررريف مررررع 

المااواطن المخررر  الكبيررر نررال  أبوسرريف لتقررديم فرريلم ج

ررا با1991) عررام مصااري لنسرربة للمهتمررين م  رران حرردثلا هامل

الرررررذين يعرفرررررون أنهمرررررا جالشرررررريف و بالسرررررينما المصررررررية

الررذي  م جبدايررة ونهايررة)فرريل م1960وأبوسرريف) قرردما عررام 

  .يعتبر من أهم األفالم في تا(يخ السينما المصرية

بعرد رحلرة هرو أنره جراء  وما أ سب هذا الحدث أهمية أ بر

وتقديمه ألفالما هامة وحصروله  عمر الشريف مع العالمية
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علررى جرروائز مررن أ بررر المهرجانررات فرري العررالم، وهررو بررالطبع 

ا   تضررراف إلرررى موهبتررره مرررن الخبررررات التررريمرررا يعنررري م يررردل

 .)بداية ونهايةج متميزلا في فيلم التي قدم بها أداءل 

ا للك يررين أن يقردم عمرر الشرريف،  و(بما  ان األمر مفاج ل

ا قضاها ما بين أوروبرا وأمريكرا، دور عمردة  بعد ثالثين عامل

 في قرية، و(بما قوبل هذا األمر بالسخرية في حينها.

وجررررردوا عمرررررر  ن أ  رررررر عنررررردماوو(بمرررررا فررررروج  المشررررراهد

وهررو  دم دور رجررل شرررير حرعيف أمررام  وجتررهالشرريف يقرر

رررا  الرررذي يعررراني مرررن الضرررعف الجنسررري، بعرررد أن قررردم أفالمل

ف  مم ل وسريم تقرع أمام أجمل مم الت في العالم، وُعرِ 

 في غرامه الجميالت.
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م حررول 1973عررام  )المررواطن مصررريجترردور أحررداث فرريلم 

الررذي يلجررأ  )عبرردالرا   الشرشرراعي جعمررر الشررريفالعمرردة 

يشرررري جحسرررن حسررررني) لكررري يقرررروم بعمليررررة لحمررردان الوِ 

تزويرررر ينقرررذ بهرررا ابنررره المررردلل توفيرررق جخالرررد النبررروي) مرررن 

االلتحررررا  بالخدمررررة العسرررركرية فرررري تلرررر  الفترررررة الحرجررررة، 

ويرردخل مصررري عبرردالموجود جعبرردهللا محمررود) الجرريش 

برررردالل مررررن توفيررررق، ويتوفررررا  هللا فرررري حرررررب أ ترررروبر، ليجررررد 

فررري ورطرررة  بيررررة بعررردما انكشرررف  عمليرررة  العمررردة نفسررره

 التزوير.

فرررريلم جالمررررواطن مصررررري) لررررم يكررررن أول فرررريلم مصررررري 

يقدمررره عمرررر الشرررريف بعرررد اتجاهررره للعالميرررة، فقرررد قررردم 

م، وفريلم جاألراجرو ) 1983الفيلم التليف يوني جأيوب) عام 

 انررا مررن إخرررا  هرراني الشررين،  م، و ررال الفيلمررين1989عررام 

هو التجربرة األهرم فري رأ ري، لريس  ن جالمواطن مصري)أإال 

فقل بسبب تا(يخ المخرر  الكبيرر نرال  أبوسريف، ولكرن 

يعتبررر عمررل فنرري شرربه متكامررل،  )المررواطن مصررريجألن 

 ايرررد مرررأخوذ عرررن قصرررة فالسرررينا(يو الرررذي  تبررره محسرررن 

)، الحرب في بر مصار تبها يوسف القعيد ج أحداثها مميزة

م مخرجري عرد مرن أهروالمخر  هو نال  أبوسيف الذي يُ 
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الررذي قرردم لقطررات مميررزة سرراعد  فرري والسرينما المصرررية، 

م  بطريقررة جيرردة هررااهور المررونتيرة رحمررة منتصررر،  مررا قررد 

الموسرريقار الكبيررر ياسررر عبرردالرحمن موسرريق  تصررويرية 

 تعتبر من أجمل ما ُقدم على شاشة السينما.

 

 الس ال الذي يفرض نفسه: 

 جيدة؟هل قدم عمر الشريف دور العمدة بطريقة 

م لرف قصرة جالحررب فري برر مصرر)  ،أجاب يوسرف القعيرد

علررى هررذا السرر ال بطريقررة نررريحة  ،المررأخوذ عنهررا الفرريلم

فرري برنررامي تليف يررروني، وأ ررد أنرره لررم يعجبررره   خررالل اهررور 

عرررن الررررنجم  هأداء عمرررر الشرررريف، وبرررردا مرررن طريقرررة  المرررر

ولرم يكرن يرحرب مرن البدايرة بتقديمره  العالمي أنه ال يحبره

خصية، وهذا ما يجعلني أعتبر رأيره فري أداء عمرر لتل  الش

 الشريف رأي غير موحوعي.
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وعرررن نفسررري أعجبنرررري أداء عمرررر الشرررريف، وأعجبنرررري أن 

يقدم دورلا يسرم  للمم لرين المشرار ين معره برالظهور فري 

مسرررراحة  بيرررررة ليكونرررروا منافسررررين لرررره، وهررررو بررررالطبع مررررا 

ر  و  الدور الرذي َنريعكس ثقته في نفسه وذ اء  في اختيار 

ا فقل اثني عشرفي   . يومل

وعن أداء المم لين اآلخرين، فقد قابل  أ  ر من شرخص 

يتحردث عررن األداء المتميررز الررذي قدمرره عررزت العاليلرري فرري 

 نجمنرررا العرررالمي الفرريلم، ومرررنهم مرررن أ رررد أنررره تفرررو  علرررى

عمر الشريف، وعندما شاهدت الفيلم مر خرلا لكري أ ترب 

العاليلررررري وأداء بجانرررررب أداء عررررزت –عنرررره لفررررر  انتبرررراهي 

 المنتصار باللا األداء المتميرز الرذي قدمره  -حسن حسرني

فررري دور جأبرررو إسرررماعيل) خرررادم العمررردة المخلرررص، الرررذي 

 ل شخصيته بعى الخب  والدهاء.مِ ح  تَ 

 

قرردم المنتصررر باللرره مشرراهد   يرررة فرري الفرريلم، مررع جميررع 

 –توفيرررق  –المتعهرررد  –عبررردالموجود  –جالعمررردة أبطالررره 
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يررق). وفرري  رل مشرراهد   رران يتلررون أداق  أم توف –مصرري 

بحسب الموقف، وحسب الشخصية التي يتعامرل معهرا، 

وهرررو مرررا أبرررر  قدراتررره التم يليرررة الكبيررررة ليشرررعر الُمشررراهد 

 معه، و أنه يشاهد أ  ر من شخصية في عمل فني واحد.

لررم يقرردم الفنرران الراحررل المنتصررر باللرره أدوار بطولررة رغررم 

را للك يرر مرن نجروم الصرف قدراته الهائلرة، إال أنره  ر ان داعمل

األول بظهرررررور  معهرررررم، وتقديمررررره ألداء ال يقرررررل عرررررن أ  رررررر 

 المم لين موهبة في تا(يخ السينما المصرية. 

 

 *ع الهامش*

 حساب   ام يا حمدان؟ -

 حسابنا بالورقة المحبس وال حسابنا لحد دلوق ؟ -

 

 الورقة اإليه؟ -

 .نهائي بن الغفيراللي هي هتقفل لنا ملف موحوع ا المحبس -
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 يش.ش دوغري في الموحوع يا وِ خُ  -

أنا ات فق  مع ناو في مكتب الصحة هيستخرجوا لنا  -

 .شهادة وفاة بر اسم مصري عبدالموجود

 وفاةن -

مافيش  الم، د  مهما  ان ولد طايش، ممكن يرجع في  -

 المه في أي وق ، ويحطنا في مشا ل ال حصر لها، شهادة 

 مستند دامم في مواجهته إذا تالعب. الوفاة دي هتكون

بس مين اللي هيطلع ل  شهادة وفاة من غير تصري   -

 دفن؟

 . ل شيء معمول حسابه يا جنابه -

 .د  إن  داهية مَسي حة -

 .دي شهادة أعتز بيها وهللا يا جناب العمدة -

 

 النهاية
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 ضد الحكومة

 م1992 يونيو 11

 

 

امين الفاسررررردين الررررذين يتررررراجرون بررررر الم لة مرررررن المحررررِشرررر

ن يشررررار ون واألمرررروات والمصررررابين، أُمنرررراء شرررررطة فاسررررد

علررررى نصرررريبهم،  الكرررري يحصررررلو المحررررامين فرررري سرررررقاتهم

شر ات ترأمين فاسردة تأخرذ نسربة مرن التعويضرات التري 

يسرررقها المحررامون مررن أهررالي الضررحايا، وأطبرراء فاسرردون 

حرررر  جرررررون عمليررررات إجهرررراض، ويسرررررقون أعضرررراء المر يُ 

مرررنهم المحرررامي  يواألمررروات،  لهرررم فاسررردون لرررم يسرررت ن

مرررن أشررررهر  مشرررهدا فررري  ،اأحررردل  )مصرررطف  خلرررفجالفاسرررد 

المشررراهد التررري قررردمها الفنرررران أحمرررد   ررري علرررى شاشررررة 

ي قدمرره المخررر  الررذ )ضااد الحكومااةجفرري فرريلم  ،السررينما
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ذ ري جم لرف القصرة) مع وجيره أبرو  الكبير عاطف الطيب

 .)والحوار   اتب السينا(يوجوبشير الدي  

 "مافياا التوويااات"قضية  يناقش فيلم جحد الحكومة)

وعلرررررى رأسرررررهم - مرررررن خرررررالل مجموعرررررة مرررررن المحرررررامين

الررررذين يحصررررلون علررررى  -مصررررطف  خلررررف جأحمررررد   رررري)

وطلررب  اياحررحايا الحرروادث، لرفررع قضرر أهررالي تررو يالت مررن

الي الضرررحايا ، وبعرررد نررردور الحكرررم لصرررال  أهررراتتعويضررر

هم، ويردفعون نسربة منهرا ن ألنفسريستولي عليها المحامو

 لشر ات التأمين.

 

مصرررررطف  خلررررررف شرررررريطان معرررررردوم الضررررررمير، يتعرررررراط  

المخرررررررررردرات ويحتسرررررررررري الخمررررررررررور بشررررررررررراهة، ويعاشررررررررررر 

 بينالسررراقطات، ويررردافع عرررن تجرررار المخررردرات والمغتِصررر

وأي مجرررررررم يرررررردفع األتعرررررراب، يسررررررتغل حنكترررررره وخبرترررررره 
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القانونيررة للعررب ب غرررات القررانون، طالمررا  رران هنرراه ثمررن، 

نره يتمترع بقردر   األثمان التي يتحصل عليها إال إغم تلور

 بير من القذارة، فنجد  يقول في أحد المشراهد لمسراعد  

 ..مررن نررغري مررا بحرربش حرراجتين  رري جالمنتصررر باللرره): 

 الحُموم والحالقة. 

 

أثنررررراء تواجرررررد  فررررري مستشرررررف  لجمرررررع  ،مصرررررطف  فاجرررررأيُ 

 ،ترررررو يالت مرررررن أهرررررالي حرررررحايا حرررررادث أتررررروبيس مدرسرررررة

ومعهرررا ابنهررا المراهرررق  يقترره فاطمررة جعفررراف شررعيب)بطل

سرريف جمحمررد نجرراتي) وهررو أحررد حررحايا الحررادث، ويعرررف 

را هرو  14بعد ذل  أن ذلر  المراهرق البرالم مرن العمرر  عامل

ابنرره، وأن طليقترره تزوجرر  مرررن رجررل آخررر وسررجل  الولرررد 

باسرررم  وجهرررا الجديرررد، فيسرررع  للتقررررب مرررن ابنررره ويهررردد 
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ليررررل) بفضرررر  تجاو اتررررره الطبيررررب جأحمررررد خ طليقترررره  و 

المهنية إذا لم يسم  له برقية ابنه، ويستمر مصرطف  فري 

ر بهرا وقرد قررر االسرتمرا ،قضية حادث األتوبيس المدرسي

ال للحصررول  ،ومحاسرربتهم لتقررديم المسرر ولين للمحا مررة

 علررررى تعويضررررات لنفسرررره، وهررررو مررررا يضررررعه فرررري مشرررركالتا 

دين دين نفسرررره ويُرررر بيرررررة، ولكنرررره يمضرررري فرررري طريقرررره ويُرررر

 فيررهعترررف بحجررم الفسرراد المتغلغررل يلمجتمررع بأ ملرره و ا

صررررردر منرررررذ سرررررنوات عديررررردة، حتررررر  يكسرررررب القضرررررية ويُ 

ا بتأجيرل الردعوى القضرائية لحرين اسرتدعاء  القاحي حكمل

موانررالت ورئرريس وييررر التربيررة والتعلرريم ووييررر النقررل وال

وم رررولهم أمرررام هي رررة المحكمرررة  يرررةهي رررة السرررك  الحديد

 إليهم في القضية.لسماع أقوالهم فيما نُسب 

 

ع السينا(يسرررررر  بشررررررير الرررررردي  فرررررري تقررررررديم تحرررررروالت بَررررررر  

شخصرررية المحرررامي مصرررطف  خلرررف، فرررأاهر  فررري بدايررررة 

برأن  -بسرخرية–الفيلم مع  مالئه المحامين، وهو يعترف 
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ليسررر  سررروى  فيهررراقضرررايا التعويضرررات التررري يترافعرررون 

سرقة نريحة، وهو ما يوح  أن لديره قابليرة للتخلري عرن 

عيرررة مرررن القضرررايا،  مرررا أن التغيرررر مرررن محرررامي تلررر  النو

إلرررررى  ،ليسرررررر  أهرررررالي الضرررررحايا ،يرفرررررع قضرررررايا تعويضرررررات

محامي يطالب جديلا بمحاسبة المقصرين والفاسدين لرم 

ا مرن  يأِت مرة واحدة، فجاء التحرول فري الشخصرية ترد(يجيل

خررالل مواقررف مختلفررة،  معرفترره بررأن ابنرره لررن يسررتطيع 

أخرررررى بسرررربب حررررادث  مرررررة التايكونرررردوممارسررررة (ياحررررة 

األترروبيس، ومقابلترره ألرملررة سررر  التعررويى الررذي ُنرررف 

لكرررررري نرررررربح  تبيررررررع جسرررررردها لزوجهررررررا ومعرفترررررره أنهررررررا أ

تستطيع توفير مصا(يف أوالدها، وقيام أهالي با)ي حرحايا 

حررادث األتررروبيس بعمرررل ترررو يالت لررره لكررري يترافرررع عرررنهم 

 أمام المحكمة. 
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طف الطيرررب وعرررن اإلخررررا  فقرررد قررردم المخرررر  الكبيرررر عرررا

را فري اختيرار معظررم  رادرات مميرزة  عادتره،  مرا  رران مُ  وفقل

المم لررين فرري الفرريلم، م ررل المنتصررر باللرره، وأبرروبكر عررزت، 

 بجانب النجم الكبير أحمد   ي. ،وأحمد خليل

 

 *ع الهامش*

ال م يبق  في مس ول حقيقي، مش  بش فداء، يتحاسب  -

لد هو ويير وياخد جزاق ، المس ول عن وسائل النقل في الب

النقل مش عامل المزلقان، والمس ول عن تأمين حياة 

تالميذ المدارو وحمايتهم هو ويير التربية والتعليم مش 

سوا  أوتوبيس الرحلة، والمس ول عن االتنين رئيس الو راء، 

أروا   ..بشر..القضية ال م تتطر   د ، اللي راحوا بني آدمين

أرواحهم اتحاسبوا بري ة مالهام ذنب، لو المس ولين عن 

وخدوا جزائهم هيفكروا ألف مرة بعد  د ، عشان مايقعش 

خطأ أو إهمال مشابه، اإلهمال لما يونل للدرجة دي يبق  

 .جريمة بشعة ال بد من التحقيق فيها
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 .ما تيجي ننس  الكالم الكبير د  -

 حضرت  علمتهولنا في الكلية و تبته في  تب. -

 البلد مش مستحملة هزات. -

البلد مش هتتقدم إال بمواجهة أخطائها، مش عيب إن إحنا  -

نبق  بلد متخلف، لكن العيب الحقيقي إننا نحل راسنا في 

إذا  ان حد قلبه على البلد  ..الرمل ومانواجهش التخلف د 

 .دي بصحي  ال م يقف يحاسب ويتحاسب

 

 النهاية
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 أيس كريم في جليم

 م1992 أغسطس 13

 

 

ررا يقلررد الشررباب، فرري التسررعينيات،  ،مررن  رران شررابلا أو مراهقل

ا تلررر  الفتررررة بتفانررريلها، شررررائل الكاسررري ،  يترررذ ر جيررردل

وشررررائل الفيرررديو، والُسرررترات الجلديرررة، والبناطيرررل الجينرررز 

بشرررراء مار رررات وألررروان معينرررة  التررري  ررران يهرررتم الشرررباب

فرري لدرجررة تجعلنرري أنررف تلرر  الفترررة بأنهررا الذهبيررة  منهررا

 عصر البناطيل الجينز.

شررديدة أن  ومررن ال يتررذ ر تلرر  التفانرريل يمكنرره ببسرراطة

الرذي قرام  )كاريم فاي جلايمأيس يتذ رها بمشاهدة فيلم ج

ببطولته عمرو دياب، وأخرجه خيري بشارة، و ترب القصرة 
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م 1992والسينا(يو له محمد منسي قنرديل، وُعررِض عرام 

  ولم يحقق نجاحلا  بيرلا في دور العرض.

تررردور أحرررداث الفررريلم حرررول سررريف جعمررررو ديررراب) الرررذي 

يبح  عن فرنة في مجال الغناء، وفي طريق بح ره يضرطر 

فرررري مجررررال شرررررائل  للعمررررل لرررردى ييكررررو جحسررررين اإلمررررام)

سررريف بالشررراعر المتمررررد نرررور جأشررررف الفيرررديو، ويتعررررف 

عبرردالبا)ي)، ويرردخال فرري تحررديات لكرري يسررتطيعا أن يونررال 

وا للغنراء فري الشرارع مرن نوتهما للجمهور حت  لرو احرطر

ألحان الملحن المغمور  (ياب جعلي حسنين)، الرذي لديره 

التي يقع سيف فري و ابنة شابة تدع  آية ججيهان فاحل)

حبهررررا بعررررد أن تر ترررره حبيبترررره بد(يررررة جسرررريمون)، لترافررررق 

 الرجل ال ري أدهم جعزت أبوعوف).
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معظرم األفرالم قصرة رغم وجود تشرابه برين قصرة الفريلم و

التررري تررردور حرررول شرررراب و ،ام ببطولتهرررا مطررررربينالتررري قررر

حقيق حلمره واحترراف الفرن، يتمتع بصوت عذب يحاول ت

ا عرن تلر  األفرالم  ي جليم)أيس  ريم ف إال أن ج يظل مختلفل

رررا، والسررربب فررري ذلررر  يعرررود إلرررى المخرررر  المختلرررف  جميعل

خيرررري بشرررارة، الرررذي لرررم يكرررن مجررررد مخرررر  فقرررل، حيررر  

الغنائيرررررررة والدراميرررررررة التر يبرررررررة  ُتررررررب فررررررري تترررررررر الفرررررريلم "

. وهو ما يفسر الشكل "واألسلوبية واإلخرا : خيري بشارة

المختلررف للفرريلم الررذي لررم يعجبنرري عنرردما شرراهدته ألول 

 مرة، ال لشيء سوى أنه مختلف عما تعودت عليه.

أعتقررررد أن مشرررركلة الجمهررررور مررررع هررررذا الفرررريلم  انرررر  أنرررره 

اهدو  مررن قبرل، وهررو مررا مختلرف عمررا هرو شررائع وعمررا شر

ن يحبونرره فيمرررا بعررد، (بمرررا بعررد أن تغيررررت يالك يرررر  جعررل

القابلية لتقبرل  وأنب  لدى الك ير من المشاهدين الحياة

 والبح  عنها.بل  ،األفكار واألشكال المختلفة

في هرذا الفريلم لرم يكرن  – ما أوحح –دور خيري بشارة 

الررردور التقليررردي للمخرررر  الررررذي يأخرررذ لقطرررات معينررررة أو 

متررد إلررى أ  ررر مررن ذلرر ، فقررد  انرر  ، بررل اينجرره المم لرروَ يُ 
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يررد تقررديمها، وهررو مررا لديرره رقيررة معينررة وحالررة مختلفررة ير 

سرتايل) مالبرس عمررو ديراب التري اهرر بهرا جعله يختار جا

 في الفيلم بنفسه.

 

خرررالل اهرررور  فررري أحرررد البررررامي اإلذاعيرررة  ،أوحررر  "بشرررارة"

أنررررره أراد أن يظهرررررر عمرررررررو ديررررراب بررررررر  ،ينقبرررررل نحرررررو عررررررام

للمم رررررل العررررالمي الراحررررل ججررررريمس  سررررتايل" مشررررابه"ا

ديررن)، ولررذا ذهررب إلررى منررزل عمرررو ديرراب واختررار المالبررس 

 بنفسه.

ويبررردو أن خيرررري بشرررارة وم لرررف الفررريلم أرادا أن يصرررنعا 

تحفة فنية ترتبل بفترة التسرعينيات، فقرد أاهررا تفانريل 

زة لهذ  الفترة ور زا عليها، ونستطيع أن نضرب م االل مميِ 

فيررره أدهرررم جعرررزت أبوعررروف) بطرررل  بالمشرررهد الرررذي قابرررل

 الفيلم سيف جعمرو دياب)، وقال له دون سابق معرفة: 
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 أدهم: قول لي، هو الجينز األسود موحة؟

 سيف: نعمن

 .لهبِ أدهم: الجينز بتاع  يِ 

 

حالررررة التميررررز فرررري الفرررريلم لررررم تقتصررررر علررررى تلرررر  الظررررواهر 

المرتبطرررة بشررركل  بيرررر بفتررررة التسرررعينيات، مرررن شررررائل 

ا من الكاسي  وال فيديو والبناطيل الجينز، بل اهرت أيضل

خالل المطاعم األمريكية التري  انر  آخرذة فري االنتشرار فري 

 تل  الفترة.

اهرررور المطررراعم األمريكيرررة ومحرررالت األطعمرررة جالشررري ) 

ا مميزلا، ألن جسيف)  ان فقيررلا، إال أن  أ سب الفيلم مذاقل

ي ر ذلر ، فررغم أنره  ران يعريش فر نمل حياته لرم يكرن يُظِهر

منطقررررة المعررررادي  ججرررررا ) فقيررررر إال أن الجرررررا   رررران فرررري

تحمررل بعرررى  ،و مرررا يبرردو لرري الراقيررة، فشخصررية سرريف،
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مالم  عمررو ديراب نفسره، الرذي لرم يكرن مرن أسررة ثريرة، 

 ولكنه  ان يعتني بمظهر .

 

حالررة التنرراقى أ سررب  الفرريلم شرركالل مميررزلا، جعلرره يظهررر 

تنرررع بعرررد قالجمهرررور فررري البدايرررة وارفضررره  فررريلم مختلرررف 

 مرور عدة سنوات بقيمته وتميز .

وإذا  نررا نشرراهد أفررالم السررتينيات لنعرريش فرري تلرر  الفترررة 

الناعمررة مرررن تررا(يخ مصرررر وقبررل التحررروالت المرعبررة التررري 

حرردث  فرري الشخصررية المصررررية والشررارع المصررري، فإننرررا 

يمكررررن أن نشرررراهد فرررريلم جأيررررس  ررررريم فرررري جلرررريم)، لكرررري 

انر  ذهبيرة فري نرناعة ات التري  ينستمتع بفترة التسعين

الكاسررري ، وشررررائل الفيرررديو، والبناطيرررل الجينرررز، واهررررور 

زة المطررراعم األمريكيرررة وغيرهرررا مرررن تلررر  الظرررواهر الممِيررر

 لتل  الفترة.
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 * ع الهامش*

 الغلطة غلطتي، أنا اللي وافق  أغني  المه. -

 ماله  المي؟ -

 طالما خايف ما نتش قلته. -

 أنا مش خايف. -

  مان.أل خايف وجبان  -

 ما تكلمنيش بالطريقة دي. -

 هان -

 

يا غبي أنا مش جبان، وال  الم  مش عاجبني، بالعكس أنا  -

 الم  حبيته، بس نفسي أغني عن نفسي، عن حاجات 

تخصني، يمكن تكون بسيطة، يمكن تكون تافهة لكن 

حاسسها، عايز أند  نفسي، عايز أ ون أنا، أنا بكل اللي 

ل، عايز أبق  سيف، الواد بتاع جوايا، مش عايز أبق  بط

، الواد بتاع الفيديو 9الجرا  وأنحابه اللي بيشتغلوا في شارع 
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اللي بيحب الجينز وبيكر  البدلة، اللي بيا ل أيس  ريم في عز 

 البرد، اللي حب   بشكل  المنيل د .

 

 النهاية
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 مستر كاراتي 

 1993مارو  24

 

 

د   ري مرع محمرد خران ورءوف (بما  ان خبر اجتماع أحمر

ا1992توفيرررق عرررام  رررا جديررردل رررا  ،م لتقرررديم فيلمل خبررررلا مفرحل

الررذين يعرفررون أن و فررالم السررينمائية فرري مصرررلمتررابعي األ

م، فرريلم 1988وبالتحديررد عررام  ،هررذا ال ال رري قرردم مررن قبررل

م  ررا ومتميررزلا قررد  ررا جري ل ج وجررة رجررل مهررم) الررذي  رران فيلمل

ا من أفضل  أدوار . فيه أحمد   ي واحدل

) حرول الشراب القرروي مساتر كاراتيا تردور أحرداث فريلم ج

نال  عبدالراحري الرذي يترره القريرة ويتجره إلرى المدينرة، 

، برردالل  ليعمررل سررائس سرريارات فرري جرررا  عمررارة بحرريا را ا
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من والد  الذي توفا  هللا، ويصطدم نال  بحيراة المدينرة 

و ومردر  ،القاسية ويلجأ لرر حسرن جإبرراهيم نصرر) النقرام

التربيررة الرياحررية والعررب المصررارعة السررابق، ليسرراعد  فرري 

 .تعلررم (ياحررة الكاراتيرره لكرري يسررتطيع الرردفاع عررن نفسرره

أحرد سرا ني  ،ويتشاجر نال  مرع شرريف جممردو  وافري)

بناديررة جنهلررة  يفاجررأالعمررارة الترري يقررع بهررا الجرررا ، عنرردما 

ويترره نرال   .فري شرقته ،عجرب بهراسالمة)، الفتاة التري يُ 

  ويعمل سائس في موقف سيارات، أسرفل  روبري الجرا

مررررايو، ويكتشررررف أن هنرررراه عصررررابة تسررررتغل إحرررردى  15

السررررريارات المتوقفررررررة برررررالموقف فرررررري تجرررررارة المخرررررردرات، 

والمتواجرررد بهررررا  طلرررة علررررى الموقرررفويقرررتحم العمرررارة المُ 

ا، وينتصر  رئيس العصابة جأبو الوفا) ويضرب رجاله جميعل

 ريته وقد تزو  بنادية.عليهم قبل أن يقرر العودة إلى ق
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ال يخف  على أحد ممن شاهدوا الفريلم مردى ترأثر  برأفالم 

ررا فرري مصررر ، الترري ال)جررا ي شررانجو )بررروو لرريج قرر  رواجل

لرردى رواد السررينمات الشرررعبية الترري  انررر  تعرررض ثالثرررة 

أفررالم بتررذ رة واحرردة فرري فترررة ال مانينيررات، فقررد  رران لرردى 

ا بمشراهدة تلر  األفرالم، ورغبرة  بطل الفيلم جنال ) هوسل

عالقتره  يوطردكاراتيه، وهرو مرا جعلره ُملِحة لتعلم (ياحة ال

ررا فرري مقهرر  شررعبي يعرررض  بحسررن، الررذي  رران يبونلررا دائمل

 رران حسررن يختارهررا بنفسرره، وقررد قررال لرره  ،أفررالم جأ شررن)

 نال  في أحد المشاهد وهما في نادا (ياحي: 

مرررررين ابرررررن الجنيرررررة اللررررري اختررررررع اللعبرررررة دي؟ أنرررررا  رررررد   -

مس  وعايز ألعب، بس مرش ألعرب  ي الالعيبرة اللري اتح

   انوا بيلعبوا دلوق ، عايز ألعب  ي األفالم.

 

ويبردو أن األمرر لرم يقتصرر علرى  رون نرال  أراد أن يلعررب 

الكاراتيه م لما يشراهد  فري األفرالم، فقرد أراد نرناع الفريلم 
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ا بتلررر  األفرررالم  –و مررا يبررردو لررري– ررا شررربيهل أن يقررردموا فيلمل

رررا، ف ظهرررر الفررريلم بالفعررررل فررري مسرررتوى أفرررالم الدرجررررة أيضل

 ال ال ة، سواء من ناحية السينا(يو أو اإلخرا  أو التم يل.

ررا لجررا ي شرر ان فعررن السررينا(يو أذ ررر أننرري شرراهدت فيلمل

يسرررررخر منررررره  اهرررررر فررررري بدايتررررره  شررررراب حرررررعيف فاشرررررل،

را،  ،اآلخرون قبرل أن يرتعلم الفنرون القتاليرة ويصرب  محترفل

م مرن دون وهي جتيمة) مكررة ومست هلكة ال يجب أن تُقد 

الرذي شرراهدنا  ديرد م لمرا حردث فري جمسرتر  اراتيره)أي تج

فيررره نرررال  عبدالراحررري وقرررد تحرررول مرررن شررراب حرررعيف 

لمقاترل  اراتيره محترررف، اسرتطاع بمفرررد  أن ينتصرر علررى 

جميررع أفررراد العصررابة مفتررولي العضررالت، ولررم يوحرر  لنررا 

ليصررل إلررى  الفرريلم الفترررة الزمنيررة الترري اسررتغرقها نررال 

هذا المسرتوى الخرافري، وإن بردا لري أنره لرم يسرتغر  شرهرلا 

ا أو شهرين  ن و(بما أقل ..واحدل
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قد يعترض البعى على ونف اإلخرا  والتم يل بأفالم 

الدرجة ال ال ة، بسبب حبهم لمحمد خان وأحمد   ي، 

وعن اإلخرا  يمكننا ببساطة أن نتحدث عن مشهد في 

عندما ذهب أحد أفراد العصابة من الفيلم  100الدقيقة 

ا فو  سيارة  لصال  في موقف السيارات ووجد  جالسل

العصابة، وتبادال نظرات حذرة، وتم قطع اللقطات من 

ل في يمين الكادر، وهو على الرجُ  long shotلقطة  بيرة 

على  long shotينظر في اتجا  اليسار، للقطة  بيرة 

 closeلقطة حيقة نال  وهو ينظر في اتجا  اليمين، ثم 

shot  على الرجل وقد تغير اتجا  نظر  إلى اليمين، ولم

 يكن هذا هو الخطأ الوحيد في الفيلم.
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و(بمرررا يكررررون هررررذا الخطررررأ قرررد حرررردث بسرررربب عرررردم تر يررررز 

ررررا عررررديم  محمررررد خرررران الررررذي  رررران يرررردره أنرررره يقرررردم فيلمل

األهميررة، ال يسررتحق بررذل مجهررود، وهررذا بررالطبع ال يعفيررره 

 قد  ان من األولى أن يرفى الفيلم.من المس ولية، ف

أما عن التم يرل فلرن أتحردث عرن نهلرة سرالمة، المعروفرة 

الترري قرردم  دورلا ال يليررق بهررا ولررم و مم لررة إغررراء م يرررة، 

ررا،  تسررم  لهررا إمكانياتهررا المتواحررعة لكرري تقرردم أداءل مقنعل

بل سأتحدث عن النجم الراحرل أحمرد   ري الرذي لرم يكرن 

ا بررأن يكررون  لديرره مررا يقدمرره فرري فرريلم محكرروم عليرره مسرربقل

 من أفالم الدرجة ال ال ة.

 

 * ع الهامش*

  ُل ُ ل، دي فراخ بلدي، ودي فتة جميلة، ُ ل. -

 

أنا جاي أ لم  في المصيبة اللي أنا فيها، وإن  تقول لي  -

 فراخ بلدي وفتةن
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  ُل وطنش يا مستر  اراتيه. -

 أطنشن -

ز البوليس عارف هتعمل إيه يعني؟ هتبلم البوليس؟ جاي -

 ومطنش هو التاني، ُ ل وإن  سا   ُ ل.

 أسك  إ اي بسن -

بص يا أبو نال  أنا الدنيا علمتني حاجة واحدة بس، الدنيا  -

دي خب ط  فينا شمال ويمين وال حد قال إنتوا فين وال إنتوا 

النام حهر يحمينا، فاهم مينن بص يا أبو نال ، إحنا م

 نا.مالنام حهر يحمي نيعني إيه

 

 النهاية
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 أرض األحالم

 م1993 سبتمبر 27

 

 

ا فرري أ مررةا حقيقيرررة  أحيانلررا مررا تكررون األسررماء الكبيررررة سررببل

ررررا نررررنعه  لرررردى الجمهررررور، فعنرررردما يشرررراهد الُمتفررررر  فيلمل

فررري –ي عرررالم السرررينما فإنررره فنرررانون لهرررم ترررا(يخ متميرررز فررر 

لم، بسررربب يفتقررد للموحررروعية فرري تقييمررره للفرري –الغالررب

تررأثير تلرر  األسررماء الالمعررة عليرره، فُيقبررل علررى مشرراهدة 

ا وقبررل أن يشرراهد منرره  الفرريلم، وقررد أبرردى رأيرره فيرره مقرردمل

ان  ا واحدل  مشهدل

وحت  عندما يشاهد  وال يعجبه فإنه يخشر  التعبيرر عرن 

رأيرررره السررررلبي فيرررره، وال يتوقررررف األمررررر علررررى الخرررروف مررررن 

ا، فُيعررب بينره اآلخرين فقل، بل إنه يخاف من نفسه أي ضل
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ا  وبين نفسه عن عدم إعجابه بالفيلم، لكنره يتراجرع سرريعل

ويلوم نفسه بشدة، بل ويعتذر عن هرذا الررأي، ثرم يجلرس 

سررررواء الحقيقيررررين أو االفتراحرررريين علررررى –مررررع أنرررردقائه 

ويعبررر عررن إعجابرره الشررديد  –مواقررع التوانررل االجتمرراعي

خ برررالفيلم الرررذي نرررنعه نجررروم وعالمرررات مضررري ة فررري ترررا(ي

 السينما.

 ال أسررررتطيع أن أنكررررر أننرررري وقعرررر  فريسررررة لهررررذا التفكيررررر

ننري حرذرت نفسري مرن السلبي لوق ا ليس بالقصرير، إال إ

أرض التفكيررررررر بتلرررررر  الطريقررررررة قبررررررل أن أشرررررراهد فرررررريلم ج

)، الررررذي قامرررر  ببطولترررره النجمررررة الراحلررررة فرررراتن األحااااالم

حمامررة، وبجوارهرررا الفنرران المتميرررز يحيرر  الفخرانررري تحررر  

خررر  الكبيررر داوود عبدالسرريد، فرري سررينا(يو  تبرره قيررادة الم

 هاني فو ي في أول تجا(به للسينما. 

 

تررردور أحرررداث الفررريلم حرررول نررررجس جفررراتن حمامرررة) التررري 

رةَّ علررررى الهجرررررة إلررررى الواليررررات المتحرررردة  توافررررق َّمضررررط 
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ابنهررررا الطبيررررب مجرررردي جهشررررام  لرغبررررةاألمريكيررررة، تلبيررررةل 

)، وتجررد نرررجس سررليم) وابنتهررا المذيعررة آمررال جعررال رامرري

نفسررها فرري ورطررةا  بيرررةا بعررد أن فقرردت جرروا  سررفرها قبررل 

موعررد الطررائرة بسرراعاتا قليلررة، لتبرردأ رحلررة البحرر  عنرره فرري 

ليلرررررة رأو السرررررنة، ويسررررراعدها فررررري ذلررررر  السررررراحر رءوف 

حبشررررري جيحيررررر  الفخرانررررري)، الرررررذي  انررررر  قرررررد نررررردمته 

 بسيارتها في نبا  نفس اليوم.

 أمررام المرررآة، وترترردي يبرردأ الفرريلم بمشررهد لنرررجس واقفررةل 

الشررررعر المسررررتعار جبارو ررررة)، وتسررررتمع لشررررريل  اسرررري  

لتعلررريم اللغرررة اإلنجلي يرررة، ونعررررف فررري المشرررهدين الرابرررع 

والخامس أنها ستهاجر إلى الواليات المتحردة علرى الطرائرة 

 يناير، حي  يقول لها ابنها:  2م التي ستقلع يو

مررررال مامررررا، خررررالص إنترررري مسررررافرة بعررررد بكررررر ، إنترررري وآ -

دلوقرر  هتروحرروا تأ رردوا الحجررز، وأنررا هسرريب لرر  العربيررة 

النهرررررررارد  بالليرررررررل عشررررررران بكررررررررا الصرررررررب  تقضررررررري بيهرررررررا 

 مشاويره.

وينرررزل تترررر بدايرررة الفررريلم الرررذي مرررا إن ينتهررري حتررر  نررررى 

ا لمجررررررردي و وجتررررررره جحنررررررران سرررررررليمان)، وهمرررررررا  مشرررررررهدل
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يسرررتيقظان السررراعة السرررابعة نرررباحلا علرررى نررروت جررررو 

التررري تشررركو لررره مرررن اإلرهرررا ،  )سنررررججالبررراب، لنررررى األم 

ررا للتسلسررل الزمنرري والحرروار–ونفهررم  أن ذلرر  اليرروم  -وفقل

م، ألن مجرررردي قررررال لوالدترررره فرررري اليرررروم 1993ينرررراير  1هررررو 

 .-يناير 2 -"  إنتي هتسافري بعد بكر " :السابق

ينراير وفري نفرس الوقر  احتفراالت رأو  1 يف يكرون يروم 

 ر؟ديسمب 31السنة التي من المفترض أن تكون 

 

ا  اعتمررد السينا(يسرر  هرراني فررو ي علررى طريقررة سرري ة جرردل

لتونيل المعلومات للُمشاهد، فظهرت نرجس من بدايرة 

الفرريلم وهرري تتحرردث مررع نفسررها بصرروتا مسررموع، وتعبررر 

عرررن عررردم رغبتهرررا فررري الهجررررة ومشررركلتها فررري تعلرررم اللغرررة 

اإلنجلي يررة، مرررع أن تلررر  المعلومرررات لرررم تكرررن بحاجرررة إلرررى 

  بعرررررد مشرررررهد شرررررريل الكاسررررري  الم يرررررد مرررررن التوحررررري

 ومشهد تحديد ميعاد السفر. 
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ولررررم يكتررررِف السينا(يسرررر  بتلرررر  الطريقررررة السرررري ة، فقررررد 

اعتمرررد فررري مشرررهدا آخرررر علرررى أن تقرررول شخصررريات الفررريلم 

مررن  14لبعضررها معلومررات تعرفهررا، فشرراهدنا فرري الدقيقررة 

الفرريلم نرررجس وهرري تجلررس مررع نررديقاتها، ويرردور بيررنهن 

 الحوار التالي: 

طرول عمرره  ران نفسر  تتجرو ي  : وإنتري يرا روحيرةنادية

 اابل.

 روحية: أيو  فعالل يا نادية، وإنتي  مان  ان نفس  في...

نادية: و يل و ارة، مرش عارفرة ليرهن يمكرن ألن بابايرا طرول 

عمررر   رران نفسرره يبقرر  و يررل و ارة ومعرررفش، وإنترري يررا 

ان اللري  ران بيغنري لر  أغراني فريرد نبا  فا رة ابن الجير 

 طرم وحكايات  عنه؟األ

 

ا ودي حاجة تتنسين   نبا : طبعل
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 وتسأل نادية نديقتها نرجس: 

ناديرررة: برررس إنتررري يرررا نررررجس عمرررره مرررا حكيتررري لنرررا عرررن 

 حلم ن 

نررررجس: أنرررا مرررا نش عنررردي أحرررالم، أنرررا اتجرررو ت وخلفررر  

والراجرررل مرررات وقعررردت أ ب رررر فررري العيرررال، د  أنرررا سررراعات 

لصررب ، يامررا  رران  نرر  أسررمعكوا تقولرروا د  إحنررا سررهرنا ل

نفسرري الحكايررة دي أعملهررا وأسرررهر للصررب ، إنمررا بصررري  

القي  الوق  فات  رد  ومسرهرتش للصرب ، ومبقرام فري 

 وق  لحاجة بق .

وإذا تحررررررررردثنا عرررررررررن الطرررررررررريقتين السرررررررررابقتين لتونررررررررريل 

المعلومررات فرررال يمكرررن أن نونرررفهما إال بأنهمرررا مرررن أسررروأ 

 الطر  على اإلطال .

فو ي مبتدئلا في ذلر  الوقر ، وإذا  ان السينا(يس  هاني 

فإن خبرة المخرر  داوود عبدالسريد  انر   افيرةل لمعالجرة 

تلرر  ال غرررات فرري السررينا(يو، إال أن ذلرر  لررم يحرردث، فقررد 

أحاف داوود عبدالسيد عيوب أخرى للفيلم رغرم تقديمره 

 للقطات جيدة من حي  التكوين. 



 - 71 - 

وألن عمل المخر  ال يقتصر علرى أحجرام و وايرا اللقطرات، 

فيمكن أن نصف إخرا  الفيلم بالضرعيف، لسرببا بسريل 

أحرررداث الفرريلم تررردور فررري ليلررة رأو السرررنة، حيررر   أن وهررو

البهجة واالحتفراالت الصراخبة التري  انر  يمكرن أن تصرنع 

تائهررة  حالررة تنرراقى مميررزة مررع حالررة نرررجس الترري  انرر 

وهرررري تبحرررر  عررررن جرررروا   وقلقررررة ومرتبكررررة طرررروال الوقرررر 

يررنج  فري نقرل أجرواء االحتفرراالت السرفر، إال أن المخرر  لرم 

وهررررو  وف)جررررة، فقررررد ا تفرررر  بمشرررراهد للسرررراحر جرءالُمبهِ 

يقرررررررردم عروحرررررررره برررررررربعى الفنرررررررراد ، ومشررررررررهد لشررررررررباب 

مخمو(ين، وآخرر لشرباب يرقصرون فري الشرارع، وهرو مرا لرم 

ا لكري يعريش المتفرر  فري أجرواء احتفراالت رأو  يكن  افيل

ا.السنة. فظهرت تل  الليلة باردة و أنها ليلة عادي  ة جدل
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ا، فمررررررن  ا واإلخرررررررا  حررررررعيفل وإذا  رررررران السررررررينا(يو حررررررعيفل

ا، فعررن نفسرري لرررم  الصررعب أن يكررون أداء المم لررين جيررردل

اهرررت فرري  ررل مشرراهد الفرريلم أتعرراطف مررع نرررجس الترري 

را ا فري شررعوري بالملررل، خانررة أننرري  تقريبل لكرري تكررون سررببل

 لس  من هواة مشاهدة أفالم البطل الواحد.

ررا– ررل مشرراهد الفرريلم اهررور شخصررية نرررجس فرري   -تقريبل

جعلنرررررررررري أشررررررررررعر و ررررررررررأن بررررررررررا)ي الشخصرررررررررريات مجرررررررررررد 

ج ومبارسرررات) ال أهميرررة لوجودهرررا، فلرررم أتعررراطف أو أ رررر  

را  أي شخصية، وأُنب  بالتبلد في المشاعر، ولم أعرد مهتمل

بمررررررا أشرررررراهد  علررررررى الشاشررررررة، إال أننرررررري  نرررررر  مضررررررطرلا 

 الستكمال أحداث الفيلم حت  أستطيع تقييمه.

رررا أفضرررل لقرررد قررردم  ا لنجمرررة الكبيرررر فررراتن حمامرررة أفالمل

بك يرررررر مرررررن هرررررذا الفررررريلم، م لمرررررا قررررردم داوود عبدالسررررريد، 

وم لمرررررا قررررردم يحيررررر  الفخرانررررري، و رررررل مرررررنهم لررررره ترررررا(يخ 

سينمائي مميز يكفي العتبارهم مرن نجروم عرالم السرينما، 

لكرري أسررتمتع  –بالنسرربة لرري–إال أن ذلرر  لررم يشررفع لهررم 

 بمشاهدة جأرض األحالم).
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 *مشع الها*

 إن  إيه اللي خر ج  من المستشف ؟ -

 دول مجانين، مش عاي ني أشرب وال آ ل. -

 إن  من شوية  ن  بتموت وبتقول لي ونيت ن -

 دي خامس مرة أقول ونيتي، المهم القيتي الباسبور؟ -

 القيته. -

 طيب الحمد لله، يال بق  عشان أونل  للمطار. -

 أنا مش هسافر. -

 
 إيهن -

 ، اللي عايز يهاجر يهاجر، أنا قررت مش ههاجر.مش هسافر -

 خلينا قاعدين هنا. -

 إيه اللي يزنقني أنا أرو  آخر الدنيا؟ -

نرجس، أنا متشكر قوي على ليلة رأو السنة الجميلة اللي  -

 قضيتها معا ي.

 

 النهاية
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 الباشا

 م1993 نوفمبر 1

 

 

فكرررر فررري أن ممررر الل يبررردو األمرررر غايرررة فررري الصرررعوبة عنررردما ن

يسرتطيع أن ينرافس الفنران الراحرل أحمرد   ري، فمرا بالر  

عنرردما يتفررو  عليرره مم ررل آخررر وهررو المعررروف بعبقريترره 

 لى تقمص الشخصيات التي ي ديهانوقدرته الفائقة ع

 !هرررررررل يمكرررررررن أن يتفرررررررو  مم رررررررل علرررررررى أحمرررررررد   ررررررري؟

 .«مستحيل»

هررذ  هرري اإلجابررة المتوقعررة ممررن يوجرره لرره هررذا السرر ال، 

ي اإلجابرررة التررري يحتررررا  نررراحبها إلرررى مشررراهدة فرررريلم وهررر
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و)، ) ويتررررابع أداء محمررررود حميرررردة لشخصررررية جُجررررالباشاااااج

القرررواد ونررراحب الكبا(يررره، الرررذي يطرررارد  حرررا م الشرررناوي 

جأحمررد   رري) ويحرراول اإليقرراع برره وهررو الواثررق تمررام ال قررة 

 ال يسرررتطيع أن ي بررر  عليرررهمرررن أنررره يعمرررل قرررواد، ولكنررره 

 التهمة.

  

مها محمرررود حميرردة بال بررراتتميررزت ال  شخصررية التررري قررد 

المواقررف عنرردما ترررم  الشررديد، حترر  فررري أنررعب االنفعررالي

إلقرراء القرربى عليرره وخضررع للتحقيررق، بررل وعنرردما اعترردى 

عليه الضابل حا م الشناوي بالضررب فري نهايرة الفريلم، فري 

 حين ات سم أداء أحمد   ي باالنفعال الشرديد الرذي يروحي

الذي ا تسب مصدر قوتره  و)ام ججُ بضعفه وقلة حيلته أم

وذ ائررررره الرررررذي  -لدرجرررررة البررررررود-مرررررن شخصررررريته الهادئرررررة 



 - 77 - 

تكررررروين ثرررررروة طائلرررررة وشررررربكة قويرررررة مرررررن  سررررراعد  علرررررى

الوفررراض  مررررا  العالقرررات، بعرررد أن عررراد مرررن الخرررار  خرررالِ 

 قال  سارة جمن  عبدالغني) لحا م.

 

نره ات سرم برالمر ، و) إال إلى الرغم من قوة شخصرية جُجروع

ي بعرررررررى المشررررررراهد وهرررررررو يررررررررقص ويعرررررررزف فظهرررررررر فررررررر 

الموسررررريق ، وهرررررو التنررررراقى الرررررذي اسرررررتطاع أن يقدمررررره 

را  احترافيرة شرديدة"حميدة" ب وهرو الرذي  ران يعمرل راقصل

في شبابه، فظهر أ  ر جاذبية من الضابل حا م، الرذي  ران 

ون والرد  واححلا للجميع أن  ل م هالته فري الحيراة هري  ُر

بكلية الشررطة، ليصرب  ل عليه االلتحا  ه  َس  حابل شرطة

در ال برأو م له ويكتسب قوتره مرن وايفتره مرع قر احابطل 

 به من القوة البدنية.

و) اهرر التناقى الكبير بين شخصية حا م وشخصرية جُجر

بوحرررو  فررري مشرررراهد المواجهرررة بينهمرررا، الترررري  ررران أولهررررا 
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و) مرن أحرد العراملين بالكبا(يره أن يطلررب عنردما طلرب جُجر

ه، ودار فرررري مكتبرررره بالكبا(يرررر مررررن حررررا م الحضررررور لمقابلترررره

 بينهما الحوار التالي: 

ألف جنيه، يعني  55جو: عرف  الجماره  لفتني  ام؟ 

 كنتش اتسرع   ان ناب  منهم حاجة.لو م

 ام؟حا م:  

 % من  ل شغل أعمله بعد  د .10و: ج

 ا قضيتين يا يوسف، رشوة، ودعارة.حا م:  د  بقو

 

ل أي حاجرة، مرا جو: شوف يا حا م، إن  مرش هتقردر تعمر

تضررطرنيش آذيررر ،  رررل اللررري هتعملرره أنررر  هتضررريع علرررى 
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م حاجرة، بردل مررا نفسر   رام ألرف،  ران ممكرن تعمرل بريه

 تأجر شقت  مفروم.

ر ا حا م: بس أنا أخال)ري مرا تسرمحليش آخرد رشروة، خصونل

 إنها فلوو جاية من عرف نسوان.

ى ابررن حضرررت ؟ن مررش جررو: أومررال مررين اللرري بيصرررف علرر

 الهانم برحهن 

م لررف الفريلم، فرري رسرم شخصررية  ،جر  سررام  البراجورين

ررا قويلررا لحررا م، وهررو  و) علررى الررور  بشرركلا جُجر جعلرره منافسل

لرررررره محمررررررود حميرررررردة بقدراترررررره الفنيررررررة و  الرسررررررم الررررررذي حَ 

المتميررزة لشخصررية م يرررة لععجرراب علررى الشاشررة، رغررم 

 المهنة الحقيرة التي يمتهنها. 

اع أن أد ى محمرررررود حميررررردة مشررررراهد  برشررررراقة، فاسررررررتط

يخطررف الكرراميرا مررن الررنجم الكبيررر أحمررد   رري المعررروف 

الررذي يصرررعب علررى أي مم ررل الظهرررور وبحضررور  القرروي، 

 معه في  ادر واحد ومنافسته. 

و)، ال يرجرررع فقرررل للرررنص سرررر الجاذبيرررة فررري شخصرررية جُجررر

الذي  تبه سام  الباجوري، وأشرف عليره المخرر  طرار  

ميرررردة الررررذي العريرررران، بررررل ألداء الررررنجم الكبيررررر محمررررود ح
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بموهبررة اسررت نائية وثقافررة واسررعة،  – مررا ذ رررت–يتمتررع 

جعلتررره يرررتقن الررردور وينرررافس الرررنجم الكبيرررر أحمرررد   ررري، 

 ويتفو  عليه في بعى المشاهد.

 

 * ع الهامش*

 د  شغلي. -

شغل  تتجسس على الناو وتبهدلهم وتلخبل  -

 ؟مشاعرهم

 الناو دي بتشتغل في الدعارة. -

 .د  في مخ  إن  بس -

 

، بدل ىشي شغله بالرشاوهو إيه اللي في مخين جو د  بيم   -

مرة شيرين ومرة داليا،  ..انما يدفع فلوو بيدفع نسو

 .وممكن مرة إنتي
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ومجرجرتنيش ليه على المحا م ييهم يا حضرة الظابل وال  -

 مستني ينوب  من الطيب نصيب؟  ن 

اسمعي، أنا مش جاي أسمع الكالم د ، الناو دي  ان   -

تاخده في سكتها، بمزاج  أو من غير ،  ل اللي حاول  ه

 .أعمله إني أشده من وسل د 

وأنا ماطلبتش من  حاجة، أنا سعيدة بحياتي يا سيدي، أنا  -

عايشة حياة نضيفة وواححة، على األقل مبخدعش حد 

 . ومبضحكش على حد

 !مين معتز د ؟ -

، و ان ماله معتز؟ إيه المشكلة بني آدم حبيته وأخلص  له -

 له مكانة خانة عندي، إيه الغلل في  د ؟ن

 !مقابل إيه د ؟ نبتاخدي شقة وعربية وهدايا -

وليه ال م يكون للمشاعر مقابل؟ مش ممكن يكون في  -

عالقة خانة بين اتنين ملهام دعوة بحد وال حد له دعوة 

 بيها.

الكالم د  تقوليه ألي حد تاني بيتكلم لغة تانية غير العرعي،  -

مي الناو إيه؟ إن  بني آدمة  ويسةن ه  تي عايزة تفَ إن

محدم هيصدق ، يا سارة إنتي عايشة وسل عالم الناو 

 بتسأل وتقول معقول د  بيحصل في مصر؟
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 ...حضرة الظابل إن  عرفتني  ويس قوي أنا  ن  بحاول -

غلل، مش بالطريقة اللي إنتي عايشاها، يا سارة في ناو  -

 خدوم من بر  عام ،ما هما  تير قوي في مصر لسه  ي

الجاهز وقلدوا ع العمياني، البلد مليانة ناو عايشة حياة 

بسيطة وبتحلم بمستقبل لعيالها، ال تفهم يعني إيه بوي 

 .فريند وال مكانة خانة عندي، يا سارة إحنا في مصر، ُفو)ي

 

 النهاية
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 اإلرهابي

 م1994مارو  13

 

 

)، الذي قام ببطولتره هابياإلرثمة تشابه واح  بين فيلم ج

)، الرذي قرام في بيتنرا رجرلم، وفيلم ج1994عادل إمام عام 

ببطولتررره الرررنجم المصرررري العرررالمي جعمرررر الشرررريف) عرررام 

ررا العتبررار فرريلم 1961 م، إال أن ذلرر  التشررابه لررم يكررن  افيل

ف جاإلرهاعي) بنفس قيمة فيلم جفري بيتنرا رجرل) الرذي ُنرنِ 

فررري ترررا(يخ السرررينما ئرررة فررريلم ام، حرررمن أهرررم م1996عرررام 

 المصرية.

ا عررررن التصرررنيف فرررري القائمرررة، الترررري تُعبرررر عررررن أراء  وبعيررردل

متخصصررررين ال يُشررررترط أن تكررررون آراءل نررررائبة أو دقيقررررة، 
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باعتبرررار   –حتررر  اآلن–ففررريلم جفررري بيتنرررا رجرررل) يُنظرررر لررره 

ا لقررررريم الوطنيرررررة والتضرررررحية مرررررن أجرررررل الحريرررررة  تجسررررريدل

 ةُمَشررو ه صررورةا ي حررين اهررر فرريلم جاإلرهرراعي) بوالكرامررة، فرر 

ه رسررررالته الترررري مررررن المفترررررض أن تكررررون محا(بررررة تررررأفقد

 التطرف الديني.

 

الشرراب الرروطني  حررولترردور أحررداث فرريلم جفرري بيتنررا رجررل) 

إبرررررراهيم حمررررردي جعمرررررر الشرررررريف)، الرررررذي يلجرررررأ للعنرررررف 

عبردالرحيم باشرا شركري، لمحا(برة  ،ويغترال رئريس الرو راء

ليرره يررنج  فرري االحررتالل اإلنجليررزي لمصررر، وبعررد القرربى ع

الهرب، ويلجرأ لمنرزل  ميلره محيري جحسرن يوسرف) لكري 

–يختبررر  عنرررد ، ويوافرررق والرررد محيررري جحسرررين (يررراض) 

علررى إيررواء إبررراهيم عنرردما تتغلررب لديرره مشرراعر  –ضررطرلامُ 
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خرروف مررن المشررار ة فرري التعرراطف واألُبرروة علررى مشرراعر ال

أيرام مرع ذلر   بضرعةويعريش إبرراهيم  أي عمل سياسي.

وابنررره و وجتررره وابنتيررره جيبيررردة ثرررروت الموارررف البسررريل 

 و هرة العال).

وتدور معظم أحداث الفريلم داخرل شرقة عبدالحميرد  اهرر 

لنتعرررررف علررررى هررررذ  األسرررررة، الترررري يمكررررن أن نقررررول إنهررررا 

نمرررروذ  لنسرررررة المصرررررية، ببسرررراطتها وطيبتهررررا وخوفهررررا 

وشرررررجاعتها، وغيرهرررررا مرررررن تلررررر  المشررررراعر التررررري ُقرررررِدم  

د يتعررررراطف معهرررررا فررررري الُمشررررراه  جيررررردة جعلررررر بطريقرررررةا 

 مختلف المواقف. 

وعلى الجانب اآلخرر نررى اإلرهراعي جعلري عبردالظاهر) الرذي 

رررنَ  ذ عمليرررة إرهابيرررة، وفررري طريقررره للهررررب تصررردمه سررريارة ف 

التري تعريش فيهرا  سن جشريرين) ليرتم نقلره إلرى الفريالسو 

جنررال  ذو  الطبيررب مررع والرردتها جمديحررة يسررري) ووالرردها

راهيم يسرررري) وشرررقيقتها الفقرررار) وشرررقيقها محسرررن جإبررر

 فاتن جحنان شو)ي).

شااااب هاااارب ينتباااة مناااد أسااارة مكوناااة مااان األب واألم 

ااااا باالبنااااة الرومانسااااية  واالباااان واالبنتااااين  وياااارتبال ماطفير
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)زبيادة رااروت فاي فاايلم فااي بيتناا رجااي  وشايرين فااي فاايلم 

 اإلرهابي(.

 

أن يقرول إننرا  –و مرا يبردو لري–أراد الم لف لينين الرملري 

متدين وليس  افر  ما ترا  الجماعات المتطرفرة، مجتمع 

ناسربة التري يُونرل بهرا ولكن يبدو أنه لم يجد الطريقرة الم

مرن    عليه طوال أحداث الفريلمأخذ يُلِ الذي  هذا المعن 

خالل حوار ُمفتعل جعل الفيلم أشبه بالمناارة، فنجد في 

مررن الفرريلم األم جمديحررة يسررري) تقررول لعلرري  39الدقيقررة 

إحنرررا يرررابني نررراو اهر بعرررد أن أفرررا  مرررن غيبوبتررره: الظعبرررد

 122. وت  ررد علررى نفررس المعنرر  فرري الدقيقررة بنعرررف (بنررا

  .يا بني الدين يُسر، نور ورحمةمن الفيلم، فتقول له: 
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حالررة مررن التخرربل يعيشرررها مررن يشرراهد الفرريلم، فالكاترررب 

يقول على لسان أبطاله إن تلر  األسررة متدينرة وملتزمرة، 

مرن  107ن جإبرراهيم يسرري) فري الدقيقرة في حين نرى االب

الفيلم وهو يشرب الخمر في عيد ميالد شرقيقته سوسرن، 

 مرررا نشررراهد فررراتن جحنررران شرررو)ي) وهررري ترتررردي جشرررورت 

، وترردخل الغرفررة المتواجررد بهررا 74اسررترتش) فرري الدقيقررة 

اتررب) بعررد أن علرري عبرردالظاهر مررع أميررر الجماعررة جأحمررد ر 

مشرهد إغرراء، وهرو مرا و أنها تقدم  دفع  الباب بم خرتها

علررررى  "علرررري عبرررردالظاهر"يرررردفع أميررررر الجماعررررة لتشررررجيع 

وهرو  78دون أي مبرر، لنشراهد  فري الدقيقرة  ،التحرم بها

يتحرم بهرا خرالل تواجردها معره بمفردهرا فري الفريال، وهري 

 ترتدي مالبس تكشف عن فخديها.

 

ولسااااانا هناااااا بصااااادح الحااااادي  مااااان التحااااار  وأساااااباب  

التككياد مىار رفااي لتحرشا  وحوافو   فقال ساككتفي ب
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بهااا  كمااا أرفااك أ  تكااو  هاا ا هااي لااورة األساارة التااي 

 يمكن امتبارها نموذجرا لألسرة المصرية المتدينة.

ولم يكتِف الم لف بتشويه الدين اإلسالمي بتأ يد  علرى 

أن تلر  األسررة متدينرة، برل تجرراو  ذلر  إلرى تشرويه الرردين 

رررا، فنجرررد الجررررار هررراني جمصرررطف  متررررولي)  المسررريحي أيضل

ي  د أ  ر من مرة على أنه متدين وم من، مع أنره يعمرل 

مرررديرلا لشرررر ة تقررردم مشرررروبات  حوليرررة، ولرررم يمرررانع مرررن 

 فرري حفررل عيررد مرريالد مررع محسررن تنرراول تلرر  المشررروبات

 سوسن. شقيقته

را عرن  وجتره جماجردة  وإذا تحدثنا عن هاني، فلنتحردث أيضل

فها   رري) الترري أاهرهررا الفرريلم  شخصررية متسررلطة، وونرر

ل ألنهرررا تررررفى شررررب  وجهرررا اإلرهررراب ذاترررهمحسرررن بأنهرررا 

 للخمر.
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أاهررررررر الفرررررريلم السرررررريدة المتدينررررررة الملتزمررررررة  شخصررررررية 

متسرررررلطة ومعقررررردة وم يررررررة للسرررررخرية، وأاهرررررر العائلرررررة 

  علرررى فكررررة التررردين المسرررتهترة  شخصرررية متدينرررة، وأل ررر

األمررر م يرررلا للشررفقة، فكرران يررنقص تلرر    بطريقررة جعلرر

الفترات علرى الحرائل مكتروب عليهرا  تعلرقأن  فقل األسرة

ا علرى " ا وأبردل نحن متدينون"، "نحن ال نخط "، "نحن دائمل

 إلخ. .."نواب

م رررل لينرررين الرملررري  يرررر ب مرررن الم سرررف أن يقررردم  اترررب

واألمررر لررم يقتصررر علررى  .عمررالل بتلرر  السررطحية والسررذاجة

النقررراط السرررلبية التررري ذ رتهرررا فقرررل، برررل يمكرررن أن نسررررد 

 ينا(يو في النقاط التالية: بعى سقطات الس

 .لحل أ مة الصدفةاالعتماد على  – 1

من الفيلم وبعد هروب جعلري عبردالظاهر)  27في الدقيقة 

بالسرريارة المسررروقة يسررتوقفه أمررين شرررطة، ويطلررب منرره 

إبررا  رخصرته ورخصرة السريارة، وهرو مرا يجعلره َّعلريَّ فري 

ورطرررررة أخرجررررره منهرررررا الم لرررررف باتصرررررال يسرررررتقبله أمرررررين 

علررى جهررا  الالسررلكي، ويخبررر  المتصررل بضرررورة  الشرررطة

التوجه إلى طريرق األوتوسرتراد، ليترره أمرين الشررطة علري 
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ا قبرل حتر  أن يسرتمع للرسرالة  عبدالظاهر ويجري مبتعدل

  لها ويستوعب التعليمات. 

البدايرررة أن يلجرررأ إلرررى الحلرررول  ويبررردو أن الكاترررب قررررر مرررن

يقتررين السررهلة، فنجررد  يعتمررد علررى نرردفة أخرررى بعررد دق

فقرررررل، فنررررررى اإلرهررررراعي فررررري محطرررررة متررررررو األنفرررررا  وقرررررد 

اسررررررتوقفه حرررررررابل شررررررررطة يطلررررررب منررررررره إبررررررررا  بطاقتررررررره 

الشخصررية، ليجرررد اإلرهرراعي نفسررره فرري ورطرررة أخرررى أخرجررره 

منهررررا الم لرررررف بصرررررراخ سرررريدة تسرررررتغي  بعرررررد تعرحرررررها 

للسررررقةل فيتر ررره الضرررابل ليمسررر  بررراللص، ويفلررر  علررري 

 من مواجهة مع الشرطة.

 

ارد فري حالرة مرن ط  لم لف شخصية اإلرهاعي المُ أاهر ا – 2

، فنجررد  يكشررف عررن أفكررار  المتطرفررة البالهااة واالناادفاع

وهررو يتحررردث  52لكررل مررن هرررب ودب، فنرررا  فرري الدقيقرررة 

 لهررم " :مررع األسرررة الترري تستضرريفه عررن المطررربين قررائالل 
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مررررن  75"،  مررررا يقررررول لهرررراني فرررري الدقيقررررة عنررررد هللا واحررررد

لررري ابتررردت برررالعنف، وال حرررل إال الحكومرررة هررري ال" :الفررريلم

بإقامررة المجتمررع اإلسرررالمي، إنرر  عاجبررر  هررذ  الحكومرررة 

ويدافع بطريقة شربه نرريحة  ،يم الحد؟نقِ الكافرة التي ال تُ 

مرررررن الفررررريلم، فيقرررررول  105عرررررن اإلرهرررررابيين فررررري الدقيقرررررة 

األمرررن مرررش هيقررردر يعمرررل حاجرررة، لضرررابل أمرررن الدولرررة: "

لمعررام وبررس، اررابل البرروليس فرري النهايررة مواررف يهمرره ا

 ".والشرطة هي اللي ابتدت بالعنف والبادئ أالم

من المفترض أن الفيلم يناقش قضية هامة بطريقرة  – 3

جادة، إال أن مشهد عادل إمام وهو يتحررم بالسريدات فري 

لكررري ي بررر   ،الحفلرررة ويالمرررس أجسرررادهن بشررركلا نرررري 

جعررل  ،لضررابل أمررن الدولررة أنرره شرريوعي بعيررد عررن الرردين

 . أحدار  غير منطقيةيلم ه لي الفيلم يبدو  ف

المتكرر على أن تل  األسررة متدينرة وتراعري  اإللحاح – 4

 هللا في تصرفاتها. 

إحنرررا يرررابني نررراو بنعررررف تقرررول األم: ": 39فاااي الدقيقاااة  -

 ".(بنا
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يسرررررتيقظ األب الطبيررررب فررررري السررررراعة  :81فااااي الدقيقاااااة  -

ال ال رررة نرررباحلا علرررى نررروت الهررراتف ويقرررول لزوجتررره إنررره 

واجررب إلررى الخرررو  ل يررارة مررريى موحررحلا أن "سيضررطر 

 ". الد تور مالوم مواعيد

يقررول محسررن لعلرري إن والررد  الطبيررب : 85فااي الدقيقااة  -

الفي يتا بتاعته رخيصة إلن مزاجه  د  ونصف العمليات "

بيعملهررا برربالم، و ررل فلوسررره حررايعة علررى المستشرررف  

د "، وهرري معلومررات ال يوجررالمجرراني اللرري بيبنيهررا فرري البلررد

أي سرربب منطقرري لررذ رها، هرري فقررل للتأ يررد علررى نفررس 

أن هررررذ  األسرررررة متدينررررة وتراعرررري هللا فرررري  ررررل  ،المعنرررر 

 تصرفاتها. 

 

اإللحرررا  المتكررررر علرررى تونررريل هرررذا المعنررر  للجمهرررور ال 

ة ل ررررر إال عررررن حررررعف الُحجررررة، والعجررررز عررررن تقررررديم أدِ ِبررررعَ يُ 
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عررررة، م ررررل اللررررص المررررتهم بالسرررررقة وال يجررررد قنِ واحررررحة مُ 

قسم باللره علرى أنره لرم يسرر  دون أن يقردم ه إال أن يُ أمام

 دليالل على براءته. 

وأفكررار  بعررد أن  رائررهآل ينتهرري الفرريلم بتغييررر اإلرهرراعي – 5

 األساارة ال تترياارعررام مررع تلرر  األسرررة، فرري حررين أن تلرر  

مع العقرل والمنطرق  –في رأ ي–بأي شكل، وهو ما يتنافي 

ويمكررن أن نررتفهم  ومررع طبيعررة األفررالم مررن تلرر  النوعيررة،

الرذي ترم تقديمره عرام  green bookذل  بمشاهدة فيلم 

الذي ينتهي بتغير أفكار الشخصيتين جاألبريى وم، 2018

ا.   العنصري واألسمر) بعد رحلتهما الطويلة معل

بهرذا المسرتوى لرم يعبرر سروى عرن  اهور فريلم جاإلرهراعي)

حالة من العجز والتخربل التري  انر  تعيشرها الدولرة أمرام 

 عليها إال بالقوة.  يتم القضاءالجماعات المتطرفة التي لم 

دني يجعررررل بهررررذا المسررررتوى المترررر اهررررور فرررريلم جاإلرهرررراعي)

، الرذي  تبره وحيرد الك يرون يتذ رون فيلم جطيور الظرالم)

جررررره جماعرررررات اإلسرررررالم  نمررررروذ  للفرررررن الرررررذي وا ،حامرررررد

فنررادرلا مررا يتررذ ر  أحررد رغررم أنرره  )اإلرهرراعيالسياسرري، أمررا ج
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ررررا، وُقررررِدم فرررري نفررررس الفترررررة مررررن ب طولررررة عررررادل إمررررام أيضل

 الزمنية.

 

 "ع الهامش"

 

ا يا قوم، يا قوم، يا أهل البدع والنار يا أهل الطبلة والمزمار، ي

اقوم لوط، إني أرى  قد تطوح  وحان وق  طيرانها،   رقوسل

وإني لُمَطِيرها، ولتسقل الحكومة، ولتسقل الصحافة، 

ة، األحياء منهم واألموات، ولتسقل الشرطة، ورجال الشرط

 واللي جاي في السكة، وإلى الجهااااد.

 

 النهاية
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 خلطبيطة

 م1994مايو  21

 

 

ررررا م أن يُقررررد  1994 ررران مررررن الصررررعب فرررري عرررام  م عمررررالل فنيل

جفررريلم أو مسلسرررل أو مسررررحية) يهررراجم أو ينتقرررد النظرررام 

الحررا م وأجهررزة الدولررة، وإن حررردث ذلرر  فيكررون اسرررت ناءل 

 ، أم رررال عرررادل إمرررامخلصرررين للنظرررامالمُ  لررربعى الفنرررانين

ر عررررن وجهررررة نظررررر وتعبرررر الررررذي قرررردم أعمرررراالل تبرررردو جري ررررة

الرررذي شرررو   نرررورة  معارحرررة، م رررل فررريلم جطيرررور الظرررالم)

جماعرررررات اإلسرررررالم السياسررررري أ  رررررر ممرررررا شرررررو   نرررررورة 

 الحكومة.

وإذا  انرررر  أبررررواب المعارحررررة مغلقررررة فرررري وجرررره الفنررررانين، 

تاييرررا" هرررو الحرررل األنسرررب، فربمرررا يكرررون اللجررروء إلرررى "الفان
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فررررأفالم "الفانتاييررررا" تتميررررز بأنهررررا غيررررر مفهومررررة، وهررررو مررررا 

يجعررل الرقابرررة توافرررق عليهرررا، (بمررا بسررربب جهرررل الجهرررات 

األمنيرة، أو بسربب ثقرة الرقابرة فري جهرل الجمهرور الرذي لررن 

 يفهم تل  األفالم.

ان الكبيرررررر محمرررررود عبررررردالع يز فررررريلم وم لمرررررا قررررردم الفنررررر

م مرع  عريم الفانتاييرا 1988عرام  جسم  لربن تمرر هنردي)

فرررررررريلم  م1994المصرررررررررية رأفرررررررر  الميهرررررررري، قرررررررردم عررررررررام 

الرذي والذي  تبره وأخرجره مردح  السرباعي،  )خلطبيطةج

يحكررري عرررن حسررران حررررغام النمرررر جمحمرررود عبررردالع يز) 

الرررذي يعمرررل أمرررين مكتبرررة ويجرررد نفسررره فجرررأة فررري قبضرررة 

اإلدارة سرررررم  جتُ  ،رجرررررال يزعمرررررون تبعيرررررتهم لجهرررررة أمنيرررررة

دون أن  ،)ية العامة لحمايرة األمرن القرومي الرداخليالمر   

ا مرررن  يعرررف التهمررة الموجهررة إليرره، ويظررل حسرران مطرراردل

ِقبررررل تلررررر  الجهرررررة، وعنررررردما يُبلرررررم و ارة الداخليرررررة يخبرررررر  

اإلدارة المس ولون بها عن عدم وجود جهرة أمنيرة تسرم  ج

)، وي  ررد المر  يررة العامررة لحمايررة األمررن القررومي الررداخلي

لمراقبرة ولون برالو ارة أنهرم سيضرعونه تحر  االمسر عليه 

القررررربى علرررررى أعضررررراء تلررررر  الجهرررررة  يتمكنررررروا مرررررنلكررررري 

الوهميرررة، وتتطرررور األحرررداث ويُقررربى علرررى حسررران ويرررتم 
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إيداعررره بمستشرررف  األمرررراض العقليرررة، التررري يخرررر  منهرررا 

بعررد فترررة قصرريرة، ليجرررد نفسرره يخضررع لمحا مررة برررنفس 

ررررررا التهمرررررة الترررررري ال يعرفهرررررا، ويُحكررررررم عليررررره باإل عرررررردام رميل

فيحرراول الهررروب ويتررورط فرري تهمررة قتررل واحررد  نبالرنرراص

من الباشراوات أنردقاء السررايا وعميرل لعنجليرز، ويتطرور 

األمر ويصرب  حسران م رار اهتمرام الحكومرة وأحرد الجرائرد 

ن فررري النهايرررة علرررى االمعارحرررة للنظرررام، حتررر  تتفرررق الجهتررر

الرررتخلص منررره بعرررد أن ورطهمرررا فررري أ مرررة مصرررداقية أمرررام 

 رأي العام.ال

 

تمررررر سرررراعة ونصررررف مررررن الفرررريلم حترررر  يُفاجررررأ الُمشرررراهد 

بمشهد المحكمة، الرذي اهرر بره علرم مصرر القرديم جبلونره 

األخضر والهرالل والر الث نجروم) ليعررف أن األحرداث تردور 

يوليرررررو  23 أحااااادا فررررري فتررررررة الحكرررررم الملكررررري، مرررررا قبرررررل 
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م، وهررررو مررررا يتنررررافى مررررع األحررررداث الترررري اهررررر فيهررررا 1952

ر ِبرعَ لمشرهد، حير   ران يرتردي مالبرس تُ هرذا احسان قبل 

عررررن فترررررة إنتررررا  الفرررريلم جالتسررررعينيات) وقررررال فرررري أحررررد 

الحكومات من أيرام محمرد علري باشرا لحرد   لالمشاهد: "

منهرا  لمرة وحشرة،  النهارد  ما قولتش في حرق وال حكومرة

رررا برررذ رهم برررالخير، عمرررري مرررا قلررر   والحُكرررام بتوعنرررا دايمل

ن أو خرررديوي أو ملررر  أو غلرررل فررري حرررق أي سرررلطا  لمرررة

 ". وهو ما يعني أنه عانر الجمهو(ية.رئيس جمهو(ية

هروبلررا  فرري األحررداثيعتقرد الرربعى أنرره ُ    بررالفترة الملكيرة 

رررا يظهرررر فيررره المررر واطن مرررن الرقابرررة التررري قرررد تررررفى فيلمل

محمرررررد حسرررررني  ،مخلررررروعالمصررررري فررررري عصرررررر الررررررئيس ال

ا دون ذنررب، وهررو اعتقرراد ي ،مبرراره مكررن أن مقهررورلا مطرراردل

 ي خذ في الحسبان.

 

وإذا تجاهلنررا نقطررة الفترررة الملكيررة تلرر  وحاولنررا أن نفهررم 

الفررريلم بأحداثررره غيرررر المنطقيرررة، فسرررنجد أن األمرررر برمتررره 
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يخضرررع لكلمرررة ج(بمرررا)، فربمررررا يُقصرررد بشخصرررية حسرررران 

 برر فيمرا بعرد ِميذل  المواطن المصري البسيل، الذي ُسر

مرن أذى الحكومررة،  جمرواطن حرزب الكنبرة)، الررذي ال يَسرلَم

و(بما يُقصد بحسران المرواطن المصرري علرى مرر الترا(يخ، 

الرذي لرم يستسرلم للظلرم والقهرر واالسرتعمار و رل مرا مرر 

الترري نفسررها برره مررن أ مررات، و(بمررا يُقصررد بحسرران مصررر 

تتصارع مختلف القروى جالحكومرة والمعارحرة) للسريطرة 

 عليها وتحقيق أ بر قدر من المكاسب. 

م غير واحر  المغرزى منره إال أنره لرم يفتقرد ورغم أن الفيل

رررا مررع أداء الفنررران الكبيرررر محمرررود  لجانررب اإلمتررراع، خصونل

 انرررر  عبرررردالع يز الررررذي اسررررتطاع تقررررديم دور  باحترافيررررة 

الرررذي ات سرررم بتكوينرررات  أ برررر مرررن مسرررتوى إخررررا  الفررريلم

غير جيدة تبدو واححة في الك ير من اللقطات التي  انر  

 أ بر من المتعارف عليه. headroomفيها مسافة الر
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را  وإلى جانرب حرعف إخررا  الفريلم، يمكرن أن نتحردث أيضل

متعلرق بالسرينا(يو، وهرو مردة الفريلم التري  ،عن عيرب آخرر

دقيقة، وهي مردة  137تجاو ت الساعتين لتصل إلى نحو 

ا أعتقرررد أنهرررا ال تتماشررر  مرررع فررريلم مرررن نوعيرررة   بيررررة جررردل

وهرو ال يسرتوعب  رل  "الفانتاييا" التي يشراهدها الجمهرور

شاهد أمام الشاشة لمدة ت يرد عرن تفانيلها، فجلوو المُ 

ا، و(بمررررا  رررران أمررررر مرِهرررر ،السرررراعتين وهررررو ال يفهررررم ق جرررردل

ا. ستفزم  أيضل

فري النهايررة ال يجررب أن نغفرل أهميررة الفرريلم الرذي  رران مررن 

مررررن  الممكررررن أن يفررررت  البرررراب أمررررام نوعيررررة غيررررر مألوفررررة

 ي تفتقرررررر إلرررررى التنررررروعا المصررررررية التررررفررررري السرررررينم األفررررالم

 ويحاول الك ير من نناعها "اللعب في المضمون". 

 

 * ع الهامش*
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ل  حد، وال ع  أنا بتراقب ليه؟ هتحا م ليه؟ د  أنا عمري ما  َ 

غلط  في حد، وال  ان ليا أي دعوة بأي حاجة، وعمري في 

حياتي ما مشي  في مظاهرات، وال دخل  في أحزاب، وال 

بالوحش،  ل الحكومات من أيام جيب  سيرة الحكومة 

محمد علي باشا لحد النهارد  ماقولتش في حق وال حكومة 

ا بذ رهم بالخير،  منها  لمة وحشة، والحكام بتوعنا دايمل

عمري ما قل   لمة غلل في حق أي سلطان أو خديوي أو 

ا بقول الحال عال  مل  أو رئيس جمهو(ية، د  غير إني دايمل

ريق وأنا بقول  العال والعيشة فل الفل، يكونش افتكروني بت 

 . د ن طب ما أنا ما أقدرم أقول غير  د 

 

 النهاية
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 الرجي الثال 

 م1995مايو  10

 

 

اتهامررات عديرردة طالرر  المنررتي محمررد السرربكي وشررقيقه 

أحمررد، بسرربب أفررالم أنتجاهررا خررالل فترررة األلفيررة "الحررا " 

م، ومررورلا برر 2001اللمبري) عرام الجديدة، بداية من فريلم ج

ج لرررم مامرررا) وجأيظرررنن) وجآخرررر  رررالم) وجالبيررره رومانسررري) 

أختررره) وججررريم البلرررد) وجبرررون سررروا(يه) وجسرررالم أبووجوالد 

أوفر) وجحاحا وتفاحة) وجعو ل)، وغيرها من األفالم التري 

ذو  جعلرر  الرربعى يعتبرررهم المسرر ولين عررن إفسرراد الرر

 . العام وتدمير األجيال الجديدة

وفي سبيل دفاع األخروين جالُسربكي) عرن أنفسرهما فإنهمرا 

يلجررر ن أحيانلرررا لترررذ ير الجمهرررور بررراألفالم التررري قررردماها فررري 
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فترة التسعينيات مع أ بر نجوم تلر  الفتررة، ومنهرا فريلم 

 ). الرجي الثال ج

وعنرردما نسررمع أو نقرررأ اسررم جالرجررل ال الرر ) فإننررا نتررذ ر 

لرذي قرام ببطولتره الفنران على الفور فيلم جالرجل ال راني)، ا

ا آخرر 1959الراحرل رشردي أباارة عرام  م، ليكرون ذلر  سرببل

يشجعنا على مشاهدة جالرجل ال ال ) الذي قرام ببطولتره 

الررررنجم الراحررررل جأحمررررد   رررري) ومعرررره جمحمررررود حميرررردة) 

تحرر   ،وجليلرى علرروي)، فرري سررينا(يو  تبرره جيوسررف جرروهر)

 قيادة المخر  جعلي بدرخان). 

حرررول  مرررال شرررريف  جالرجرررل ال الرر ) فررريلمترردور أحرررداث 

مرن عملره بعرد جأحمد   ري)، الضرابل الجروي الرذي ُفِصرل 

ل مشرررررار ته فرررري حررررررب أ تررررروبر خرررررال فرررراد أ ارتكابرررره خطررررر

 طيررار فرري شررر ة خرردمات بتروليررة.  مررال يعمررلو  .م1973

ويعاني من حائقة مالية بسبب مررض ابنره، الرذي يعريش 

را بالفشرل - مرال–مع طليقته التري تتهمره  ويحراول  .دائمل

رجررل األعمررال وترراجر  ،رسررتم الشرررقاوي جمحمررود حميرردة)

أن يسررررتعين بكمررررال لمسرررراعدته فرررري اسررررتالم  ،المخرررردرات

شررحنة مخرردرات بالطررائرة الهليو رروبتر الترري يمررارو عملرره 
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بها. وتساعد رستم عشيقته سهام جليلى علوي) فري إقنراع 

وبسرربب مرررور  بضررائقة ماليررة ووقوعرره  . مررال بالموافقررة

حسررراو بالفشرررل وتأنيرررب الضرررمير منرررذ فصرررله فريسررة لع

نرررره علررررى نقررررل المخرررردرات، إال أ  مررررال ه، يوافررررقمررررن عملرررر

يتراجع بسبب نورته التي تحاول طليقتره تشرويهها أمرام 

 ابنه، ويتعاون مع رجال األمن لعيقاع بر رستم وعصابته.

 

رغم وجود بعرى ال غررات فري سرينا(يو الفريلم الرذي  تبره 

يكن سينا(يو سيء، ويمكرن أن  جيوسف جوهر) إال أنه لم

نالحظ ذل  من أول (بع ساعة من الفيلم حي  اسرتطاع 

السينا(يسر  تونريل قردر  بيرر وهرام مرن المعلومرات فري 

تلرررررر  الرررررردقائق القليلررررررة، فقررررررد عرفنررررررا مهنررررررة الشخصررررررية 

الرئيسية ج مال شرريف)، وأنره يشررب الخمرر ويعراني مرن 

را  الفقرررر، ولررره ابرررن يعررريش مرررع طليقتررره التررري تكرهررره وتررر
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،  مرررا تَ  فنرررا علرررى الشخصررريات األساسرررية ر  عَ إنسرررانلا فاشرررالل

جرجل األعمال وتاجر المخدرات رستم الشرقاوي، وسرهام 

وعرفنررا خطررة  )،عشرريقته، وطررار   ميررل  مررال فرري العمررل

. وترم هريب المخدرات عن طريق  مال شرريفجرستم) لت

تونرريل تلرر  المعلومررات بطريقررة غيررر مباشرررة جفرري إطررار 

ا علرى الصرورة فقرل حكاية الفيل م)، وبعضها ونرل اعتمرادل

 وليس الحوار.

 

رررررا بإاهرررررار  لبطرررررل الحررررررب السرررررابق  تميرررررز السرررررينا(يو أيضل

، لرررريس مال لررررا ولرررريس يريف)  شررررخصا عررررادج مررررال شرررر

  يررة  اهمل في حياتره وينفرق نقرودل شيطانلا، فهو رغم أنه مُ 

إال أنه  ان  -وهو الذي يعاني من أ مات مالية-على الخمر 

اأبلرا ج ررا، ولكنره يمتلر  قرردرلا ال برأو برره  ،يردل لرريس مال لرا أيضل

برروة الترري تحر رره، وتجعلرره يحرراول الحفرراظ مررن مشرراعر األُ 

ررا، فيتراجررع عرررن  علررى نررورته أمررام ابنرره وأمرررام نفسرره أيضل

 االستمرار في العملية مع رستم. 
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اهور الضابل  مرال شرريف  شرخص عرادي، لريس مال لرا 

الفريلم قردرلا  بيررلا وليس شيطانلا ج مرا أوحرح )، أ سرب 

 من المصداقية وهو الفيلم المأخوذ عن واقعة حقيقية.

ورغررم أن السررينا(يو جيررد إال أن هنرراه بعررى النقرراط الترري 

  -ق فيها السينا(يس ، ومنها:فَ و  لم يُ 

  من الفيلم 7في الدقيقة  – 1

يتشرراجر رجررل مخمررور مررع  مررال ونررديقه طررار  جمحمررد 

رجرررررالن فررررري المشررررراجرة حرررررد  مرررررال الصررررراوي)، ويشررررراره 

وطررار ، دون أن نعرررف نررفتهما أو سرربب مشررار تهما فرري 

المشرراجرة، وهررو المشررهد الررذي يررذ رنا بمشررهد تكرررر   يرررلا 

في أفالم  السيكية عندما تنشرب مشراجرة برين شخصرين 

علرررى المقهررر ، فنجرررد  رررل مرررن فررري المقهررر  يشرررار ون فررري 

 حة. المشاجرة، هكذا دون أي مقدمات ودون أسباب واح
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 من الفيلم 26في الدقيقة  – 2

تعرررض سررهام علررى  مررال أن يشررتره فرري عمليررة تهريررب  

جخمرررور وسرررجائر) دون تمهيرررد، وهرررو األمرررر الرررذي لرررم يكرررن 

ا، فذل  الحدث الهام  ان بحاجة إلى تمهيد قبله.   منطقيل

  76قيقة إلر الد 69من الدقيقة  – 3

يجعلنرررررا السينا(يسررررر  نعررررريش أجرررررواء فررررريلم رومانسررررري 

ليلررررى ر المشرررراهد الحميمررررة الترررري جمعرررر  أحمررررد   رررري بررررب

التررري تجعرررل الُمشررراهد يخرررر  مرررن أجرررواء فررريلم وعلررروي، 

بعرررد مررررور نصرررف الوقررر ، وهرررو مرررا أجرررد   ،تشرررويق وإثرررارة

ثغررررة فررري السرررينا(يو، و ررران يمكرررن أن يلجرررأ السينا(يسررر  

للقطع المتبادل برين مشراهد ليلرى علروي مرع أحمرد   ري 

ر إلتمرررررام نرررررفقة ومشررررراهد محمرررررود حميررررردة الرررررذي سررررراف

من اإلثارة علرى  إلبرا  خيانتهما له إلحفاء م يدالمخدرات، 

 األحداث.
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رررا فررري تلررر  الررردقائق، هررري المشررراهد َفرررمرررا لَ    انتبررراهي أيضل

الجنسررية واهررور بعررى الفتيررات علررى الشرراط  بمالبررس 

البحررررررر جالمررررررايو  البكينرررررري)، وهررررررو األمررررررر الررررررذي ينرررررراقى 

ن رفضرررررهما تصرررررريحات األخررررروين جالُسررررربكي) الحاليرررررة عررررر

لتقرررررررديم تلررررررر  المشررررررراهد، رغرررررررم اسرررررررتعانتهما بررررررربعى 

الراقصرررررررات فررررررري أفالمهمرررررررا الجديررررررردة، و أنهمرررررررا اسرررررررتبدال 

المشررراهد الجنسرررية ومالبرررس البحرررر بمشررراهد الراقصرررات 

 ومالبس الرقصن 

فرررال يمكرررن أن نتجاهرررل  ،وإذا تحررردثنا عرررن سرررينا(يو الفررريلم

ا ال برأو بره  دور المخر  جعلي بدرخان)، الذي بذل مجهودل

لتصرروير لقطررات جيرردة  رران ينقصررها أن يعتمررد أ  ررر علررى 

الترري َّ ، وحر ررة الكرراميراclose shotsاللقطررات الضرريقة 

)َّ ألن ban left & ban rightاقتصررت علرى الحر رة الررج

تلرر  النوعيررة مرررن األفررالم تحترررا  إلررى حر رررة  رراميرا   يررررة 

لكررري يعررريش الُمشررراهد فررري أجرررواء التشرررويق واإلثرررارة  مرررا 

 يجب.

هايررررة ال يمكرررررن أن نتجاهررررل مقارنرررررة فرررريلم جالرجرررررل فرررري الن

ال الرررر )، الررررذي يعتبررررر مررررن األفررررالم الجيرررردة، بررررالك ير مررررن 
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ن جالُسبكي) في األلفيرة الجديردة، األفالم التي قدمها األخوا

ا يمكرررن أن نصرررفها بأنهرررا و التررري تعتبرررر أفرررالم حرررعيفة جررردل

 بتكلفة مرتفعة. مقاوالتأفالم 

 

 *ع الهامش*

 

ا ف  - ي المعر ة اللي فضل  سنين مستنينها بفكر دايمل

ومنتظرها، ولما جالنا قرار الهجوم ما ندقنام نفسنا، 

انطلقنا بكل حماو وإنرار لعبور اله يمة وتحقيق النصر، 

تحقيق ذاتنا، و ياننا، وانتصرنا بعد أول اشتباه مع طيران 

العدو وهنينا بعى، وإحنا راجعين لمح  موقع للعدو، 

يل اللي أنا القائد بتاعه بالطيران على أندرت أوامر للتشك

ارتفاع منخفى لتدمير الموقع، وفعالل دمرنا ، في الهجوم د  

اتصاب  طيارة عصام  ميلي، منظر الطيارة وهي بتقع 



 - 111 - 

وتتحر  ال يمكن ينسا  إنسان، بعدين اتحا م  و مايلي 

حبوا يهونوا المسألة عليا وقالوا لي إن المسألة قضاء وقدر، 

 ن  حاسس باالتهام في عينيهم، هما  انوا بس برحو 

فاهمين إن أنا متضايق من الُحكم، نحي  قرار االتهام  ان 

نعب،  ان م لم، بس  ان أخف  تير من إحساسي بالذنب 

تجا  عصام أعز  مايلي، ألن لوال تهوري واألمر اللي أنا 

ايديتهوله ممكن  ان  مانه لسه عايش، بس د  مش تهور... 

ة وإحساو العبور، فكن  عاو ... حسي  إني أنا، النكس

مجرم، هرب  من مشا لي في الشرب، والس  اللي أنا  ن  

عايش معاها، ومراتي، افتكرت إن أنا هرب  عشان جبان 

ومش عاو  أحارب، وبتقول الكالم د  البني،  ترت المشا ل 

وحسي  بيأو فظيع وما نتش عارف أعمل أي حاجة في أي 

 حاجة.

 

 النهاية
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 ليلة ساخنة

 م1995سبتمبر  24

 

 

رررا أن تُ  ري ليلرررة رأو السرررنة نرررناع السررررينما غرررلررريس غريبل

الليلررررة  وهرررري ،هررررام أحررررداثها فيتقررررديم أفررررالم ترررردور معظررررل

ويغلرررررب عليهرررررا  التررررري تخرررررتلل فيهرررررا المشررررراعر الصررررراخبة

(بمرررا يم رررل فرنررررة لتحقيرررق أحررررالم  التفررراقل بعررراما جديررررد

بتحقيقهررررا فرررري األعرررروام  وطموحررررات لررررم تسررررم  الظررررروف

الماحررررررية، فم لمررررررا قرررررردم داوود عبدالسرررررريد فرررررريلم جأرض 

م، قرررردم 1993عررررام  ،الررررذي  تبرررره أسررررامة فررررو ي ،األحررررالم)

) مررن ليلااة ساااخنةالمخررر  الكبيررر عرراطف الطيررب فرريلم ج

بطولرررة الرررنجم الكبيرررر نرررور الشرررريف الرررذي  ررران بطرررالل ألول 

 م. 1982أفالمه جسوا  األتوبيس) عام 
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يلم جليلررة سرراخنة) حررول سررائق التا سرري ترردور أحررداث فرر

سرريد جنررور الشررريف) الررذي يمررر بضررائقة ماليررة، فقررد وجررد 

رررررا برررردفع  ي جنيرررره للمستشرررررف  الرررررذ مرررررائتينفسرررره ُمطالبل

، وذلرر  بررالتزامن مررع ستخضررع حماترره لعمليررة جراحيررة برره

العرراهرة التائبررة الترري تعمررل عاملررة -مرررور حو(يررة جلبلبررة) 

فسررها مطالبررةل برردفع بضررائقة ماليررة، فقررد وجرردت ن -نظافررة

جنيرره هرري نصرريبها مررن مصررا(يف تنكرريس البيرر   ثالثمائررة

، فيحررررراول سررررريد أن فيرررررهاآليرررررل للسرررررقوط الرررررذي تعررررريش 

أنررردقائه الرررذي يخذلررره، فيقررررر يقتررررض المبلرررم مرررن أحرررد 

ومحاولة جمع أ برر قردر  بكل طاقته التا سيالعمل على 

مرررن المرررال قبرررل نررربا  اليررروم الترررالي، فررري حرررين تسرررتجيب 

واء  ميلهررا لمعرري جمحمررد شرررف) لقضرراء ليلررة حو(يررة إلغرر

ئة احمرررراء فررري عوامرررة مرررع بعرررى معارفررره مقابرررل خمسرررم

جنيه، ولكنها تتعررض للضررب والطررد بعرد سررقة نقودهرا 

 ،)وسلسرررلتها الذهبيرررة مرررن ِقبرررل  قرررزو  جحسرررن األسرررمر 

سررائق نرراحب العوامررة، وتهرررب حو(يررة منرره لتقابررل سرريد 

، وتطلررررررب منرررررره مسرررررراعدتها السررررررترداد النقررررررود  مصررررررادفةل

والسلسررلة، وبعررد مجهررود  بيررر تررنج  حو(يررة فرري اسررترداد 

السلسررررلة فقرررررل، وتقررررررر بيعهررررا ومعهرررررا خاتمهرررررا الرررررذهبي 
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لكررري  -الرررذي انجرررذب  إليررره-واقتسرررام ثمنهمرررا مرررع سررريد 

يسرررتطيع دفرررع مصرررا(يف العمليرررة، وتسرررتطيع هررري دفرررع 

نصرررريبها مررررن مصررررا(يف تنكرررريس البيرررر ، إال أن األحررررداث 

قهمرررا  امرررل البنهررراوي جسررريد تتطرررور عنررردما يظهرررر فررري طري

الذي يُقترل ويترره لهمرا حقيبترين  ،ييان)، تاجر المخدرات

 بإحداهما مبلم مالي  بير جنحو مليون دوالر).

 

وحررع السينا(يسرر  الكبيررر بشررير الرردي  بصررمته المميررزة 

ا مرن  على سينا(يو الفيلم، الرذي يجعرل الُمشراهد مشردودل

التررري ووقعرررة أول بدايتررره السررراخنة حتررر  نهايتررره غيرررر المت

تصررررريب الُمشررررراهد برررررالحزن علرررررى عررررردم ا تمرررررال العالقرررررة 

الجميلررررررة الترررررري نشررررررأت بررررررين سرررررريد وحو(يررررررة بالشرررررركل 

 التقليدي.

استطاع المخر  الكبير عاطف الطيرب أن ينقرل لنرا أجرواء 

االحتفرراالت بليلررة رأو السررنة مررن خررالل  ادراترره المميررزة، 
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رة ِبرعَ التي أحاف لها الموسيقار مودي اإلمام موسريق  مُ 

ا تملرر  بأشررهر أغرراني فترررة التسررعينيات، الترري نرراحب  

ا توثيقي.   أحداث الفيلم فأحاف  له بعدل

 

ولم يظهر تميرز عراطف الطيرب فقرل فري تكويناتره المميرزة 

أو تصرروير  لعررددا  بيررر مررن المشرراهد فرري شرروارع القرراهرة، 

خرافرري، بررل امتررد  تميررز  إلررى  ومررا يحتاجرره ذلرر  مررن مجهررودا 

، وال أتحردث هنرا عرن الرنجم نرور الشرريف، اختيار المم لين

بل عرن الفنانرة لبلبرة التري أثبتر  أنهرا تصرل  لتكرون بطلرة 

في فيلم هام. هذا باإلحافة إلى اختيرار بعرى المم لرين فري 

األدوار ال انويررررررة، فقررررررد شرررررراهدنا حجررررررا  عبرررررردالعظيم فرررررري 

مشررهدين، وأحمررد السررقا فرري مشررهدين، و ررالل منهمررا أثبرر  

 مكانته بعد ذل . 
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 * الهامش ع*

  ن  بتحب أمه  ي ما بتحبه  د ؟ -

 حب إيه هللا ال يسي  ن إحنا لينا فيه وال نقدر عليهن -

 يعني اتجو تها  د  قرديحي؟ -

 

  ان  سانداني، بتتحام  فيا من الدنيا. -

و في برحو القلب وما يريد، هو د  اللي بيخلي الدنيا تحل   -

 عينينا مهما  ان .

 

 النهاية
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 - 119 - 

 النوم في الوسي

 م1996فبراير  9

 

 

رغرم تقديمره لعرددا مرن األفررالم الجيردة،  ررفيلم جإحنرا بترروع 

م، وفرررريلم جاإلنسرررران يعرررريش مرررررة 1979األترررروبيس) عررررام 

م، وفررررريلم جحرررررب فررررري الزنزانرررررة) عرررررام 1981واحررررردة) عرررررام 

م، إال أن سمعة سري ة 1983م، وفيلم جالغول) عام 1983

م فيهررا طرراردت الفنرران عررادل إ مررام بسرربب أفررالم أخرررى قررد 

فرري يعكررس  ررل معرراني االبتررذال  مشرراهد جنسررية بشرركلا 

الفني، فقد اهر جإمام) فري أفرالما   يررة  شرخص ال هرم لره 

سرررروى البحرررر  عررررن الجررررنس، وحترررر  عنرررردما قرررردم فرررريلم 

م الرررذي ينررراقش قضرررية 1986ج را رررون فررري الشرررارع) عرررام 

 ا.هامة، تضمن الفيلم مشاهد جنسية ال داعا لوجوده
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در أفالمرررره يبرررردو أن نجاحررررات عررررادل إمررررام المتتاليررررة وتصرررر

ه ثقرة فري نفسره أ  رر مرن الرال م، تلشباه التذا ر قد أ سب

فوجررد أنرره مرررن حقرره أن يفعرررل مررا يحلررو لررره، و(بمررا هنررراه 

را لتقرديم مشراهد جنسرية ُمقدة" " قديمرة جعلتره متعطشل

ا ترحي غرور   ذ ر،  مع أجمل مم الت جيله، فقدم أفالمل

بسرربب تررردي ذو  -  األفررالم نجاحررات  بيرررة وحققرر  تلرر

ولكنرررره أنررررب   -الجمهرررور وعرررردم وجرررود منافسررررة حقيقيرررة

ممرر الل سررريء السرررمعة ارترربل اسرررمه بالمشررراهد المبتذلرررة، 

ررا لرردى الك يرررين، فرريلم لعررادل إمررام،  فأنررب  األمررر معروفل

 إذن هو فيلم مليء بالمشاهد الجنسية التي ال داعا لها.

 

الناوم فاي "األفيش" الدعائي لفيلم جأذ ر أنني عندما رأي  

رررا عررن الفررريلم1996) عرررام الوسااي م رررل  ،م، أخررذت انطباعل

آخرين، أن عادل إمرام وقرع اختيرار  علرى المم لرة الجميلرة 

شيرين سيف النصر، نجمة تلر  الفتررة، لكري يقردم معهرا 
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مشاهد جنسية، باإلحافة إلى مشاهد  الجنسرية مرع دالل 

ن الفيلم لره قيمرة أو ينراقش عبدالع يز، ولم أتوقع أن يكو

قضررررية أو موحرررروع ذو أهميررررة، هررررو فقررررل فرررريلم يتضررررمن 

م من خرالل حبكرة حرعيفة لفريلم مرن  مشاهد جنسية تُقد 

 دون رسالة أو مضمون.

لرم أشرراهد الفرريلم وقرر  عرحره فرري دور العرررض، وإن  نرر  

أعرررررف أن مررررن شرررراهدو  لررررم يفهمرررروا المغررررزى منرررره، فلررررم 

ى أو رسرررالة، فتعررراملوا يتوقعررروا أن يكرررون الفررريلم لررره مغرررز

معرره باعتبررار  فرريلم جنسرري  وميرردي يليررق بررراسم عررادل 

 إمام. 

 

ا  وبعد مرور سنوات عديدة شاهدت الفيلم، ووجدته فيلمل

ررررِ وبعررردما عَ  ،ال برررأو بررره، وبعرررد سرررنوات أخررررى   قيمرررة ف 
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السينا(يس  الكبيرر وحيرد حامرد والمخرر  الكبيرر شرريف 

  بالرسررررالة شرررراهدت الفرررريلم مرررررة أخرررررى، وفوج رررر ،عرفرررة

وبأهميررررة الموحرررروع الررررذي  الهامررررة الترررري يحملهررررا الفرررريلم

يطرحرره ومسررتوا  المتميررز، سررواء مررن ناحيررة السررينا(يو أو 

 أو غيرها من عنانر نناعة الفيلم.اإلخرا  أو التم يل 

حرررررول حرررررابل  جالنررررروم فررررري العسرررررل) فررررريلمتررررردور أحرررررداث 

المباحررر  مجررردي جعرررادل إمرررام)، الرررذي يكتشرررف انتشرررار 

جررررررز الجنسرررررري تصرررررريب عرررررردد  بيررررررر مررررررن حالررررررة مررررررن الع

ا، فيحراول إقنراع رئيسره  المواطنين، تصل إليه هرو شخصريل

فرري العمرررل جسرررامي سررررحان) بررإبالي وييرررر الداخليرررة، لكررري 

يتعاون مع با)ي أجهزة الدولة فري البحر  عرن أسرباب تلر  

األ مرررررة لحلهرررررا، ويطلرررررب مرررررن الصرررررحفية الشرررررابة سرررررلم  

أسرباب جشريرين سريف النصرر) مسراعدته فري البحر  عرن 

تلررر  الحالرررة الغريبرررة، وتتررروالى األحرررداث لنررررى مرررن خاللهرررا 

 يفيررررررة تعامررررررل أجهررررررزة الدولررررررة ورجررررررال الرررررردين واإلعررررررالم 

والمررررواطنين مررررع األ مررررات بطريقررررة عامررررة، ومررررع الجررررنس 

 بطريقة خانة.

 أجهزة الدولة - 1
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رررا االعترررراف بوجرررود أ مرررة، ألن  أجهرررزة الدولرررة تررررفى تمامل

رة فرررري القيرررررام ِصررررُمقَ  -األجهررررزة–وجررررود أ مررررة يعنرررري أنهررررا 

خراذ إجرراءات برة باتالَ َط بل سرتكون تلر  األجهرزة مُ بدورها، 

د تكررررون أ بررررر مررررن لحررررل تلرررر  األ مررررة، وهرررري إجررررراءات قرررر

يعنرررري اهررررور تلرررر  األجهررررزة فرررري موقررررف إمكانياتهررررا، ممررررا 

 العاجز الضعيف.

 الصحافة – 2

 ، ورئريس تحريررر المتم لرة فرري الصرحفية سررلم–الصرحافة 

تتعامررل  –بهرا جعبردالرحمن أبرو هرة) الجريردة التري تعمرل

مع األ مة  ر جخبطة نحفية) ولكن بحذر لكري ال تصرطدم 

 بالرقابة.

  رجال الدين – 3

م يفكرون بطريقة غيرر علميرة أاهر الفيلم رجال الدين وهُ 

علررى اإلطررال ، و ررأن الرردين يتنررافى مررع العلررم، فأخررذ رجررال 

اطنين الرردين، سررواء فرري الجررامع أو الكنيسررة، يقنعررون المررو

بررأن مررا يحرردث غضررب مررن هللا، وال يمكررن أن يكررون غيرررر 

ذل ، وهو ما رأيتره تحرذيرلا مرن السريطرة علرى الشرعوب برر 

 اسم الدين.
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 جأنحاب المشكلة) المواطنو  – 4

يلجرررأ المواطنرررون للررروهم، فيرررزداد اإلقبرررال علرررى المخررردرات 

وترتفررع أسررعارها، باإلحررافة إلررى اللجرروء لونررفات العطررارة 

وهرو مرا ترم  أسربابها. ةل المشكلة غير المعروفالبدائية لح

تلخيصرره فرري مشررهد يجمررع الضررابل مجرردي مررع الصررحفية 

المخرررردرات ارتفعررر  أسررررعارها سرررلم ، حيررر  قررررال لهرررا: "

% و اد توييعهرررررا، التحويجررررررة دي عبررررررارة عررررررن فررررررول 200

سوداني مخلوط مع شروية جن بيرل وقرفرة وجرو ة الطيرب 

علرررى إنهرررا عرررال ، وأي  رررالم فررراري، بتتبررراع بالشررريء الفالنررري 

النرررراو ات جهرررر  للمخرررردر، وللرررروهم، وللشررررعوذة والرررردجل، 

 ."المصيبة الكبيرة هي السكوت

 

وهكرررذا يعررررض لنرررا الم لرررف الكبيرررر وحيرررد حامرررد، طريقرررة 

تعامل مختلرف عنانرر الدولرة مرع األ مرة، وهرو مرا يجعرل 

األ مرررررة تتفررررراقم حتررررر  تنفجرررررر فررررري نهايرررررة الفررررريلم بخررررررو  

آ م يصرخون جالمواطنين إلى الشوارع وه آ آ آ آ آ  ). آ



 - 125 - 

هرررذا هرررو فررريلم جالنررروم فررري العسرررل) الرررذي ترررم إنتاجررره عرررام 

رررا تحتررروي علرررى 1996 م عرررادل إمرررام أفالمل م، وبعرررد أن قرررد 

مشررررراهد جنسررررررية ُقرررررِدم  بطريقررررررة فجرررررة ودون حرررررررورة 

دراميررة، م ررل ج را ررون فرري الشررارع)، وجسررالم يررا نرراحبي)، 

وجمسرررررررجل خطرررررررر)، وجاللعرررررررب مرررررررع الكبرررررررار)، وجبخيررررررر  

 إلخ. .. )وعديلة

هذا هرو فريلم جالنروم فري العسرل) الرذي إذا أردنرا أن نفهمره 

ا ونعرررف قيمترره، فيجررب علينررا أن نرررا   فرريلم لوحيررد  جيرردل

حامرررد وشرررريف وعرفرررة، ولررريس  فررريلم لرررزعيم المشررراهد 

 المبتذلة.

 

 *ع الهامش*

 طب بعد الفستان  ي ما يكون اتقلع لوحد ، عملتي إيه؟ -

 

 خالص. -
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ة بالتفصيل معلشي، حصل إيه بعد أل عايز  ل حاج -

 الفستان  ي ما يكون اتقلع لوحد ؟

 .محصلش حاجة -

 ، ساب  ونام؟مامم -

 .أل -

 قعد يتكلم في التليفون مع واحد ناحبه؟ -

 أل يا فندم، هو فضل يحاول، ويحاول، ويحاول، لكن... -

 مافيش فايدةن وبعدين؟ -

عبان من قل  له يا حبيبي مافيش مشكلة، يمكن تكون ت -

مجهود الفر ، أو نكون لسه ماخدنام على بعى، اقترح  

 .عليه نلعب شوية، نهزر شوية

وهللا تفكير علمي ومنهجي ومنطقي، أ يد اللعب والهزار  -

 .جابوا نتيجة

ا -  .أبدل

 !يا ساتر، أعوذ بالله، دي حالة مي وو منها -

 

 النهاية



 - 127 - 

 يا حنيا يا غرامي

 م1996مايو  27

 

 

ن الفنانرة هالرة نرد)ي اعتبررت سرينا(يو فريلم من الم  د أ

) فرنررررة ذهبيررررة بالنسرررربة لهررررا، لكرررري يااااا حنيااااا يااااا غراماااايج

تشاره ليلرى علروي وإلهرام شراهين بطولرة فريلم سرينمائي 

را  وهمرا النجمتران الكبيرتران اللتران قردم   رالل منهمرا أفالمل

ولكرن أن توافرق  رالل  .بطولتها وحقق  نجومية ال برأو بهرا

إلهررام شرراهين علررى تقررديم فرريلم بطولررة مررن ليلررى علرروي و

جماعية، هرو أمرر يسرتحق التوقرف أمامره، ويجعلنرا نبحر  

فررري سررربب قبولهمرررا للسرررينا(يو الرررذي  تبررره محمرررد حلمررري 

 هالل.
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مررررري) حرررررول ثرررررالث تررررردور أحرررررداث فررررريلم جيرررررا دنيرررررا يرررررا غرا

ن مرررررن ارررررروف نرررررعبة تمنرررررع ينرررررديقات فقيررررررات يعررررران

لرف سربب  واجهن، وهرن الالتري بلغرن سرن ال الثرين، ويخت

تع رررر  رررل واحررردة مرررنهن عرررن األخررررى، فرررر سررركينة جإلهررررام 

شاهين) تخل ى عنها خطيبها عبد  جأحمد سرالمة) بعرد أن 

ررررموان أفقرررردها عررررذ(يتها، ررررا،  ض  إلررررى جماعررررات متطرفررررة دينيل

ونررررروال جهالرررررة نرررررد)ي) أنررررريب حبيبهرررررا حسرررررن جمجررررردي 

 ،فكري) بلوثة عقليرة، وبرات يعتقرد أنهرا تطرارد  لعيقراع بره

هرررا، أمرررا بطرررة جليلرررى علررروي) فتجرررد نرررعوبة فررري فيهررررب من

الرررزوا  مرررن ابرررن خالتهرررا يوسرررف جهشرررام سرررليم)، بسررربب 

 .سوء حالته المادية

ئيسررررررية لرررررربطالت الفرررررريلم، فررررررإنهن وبجانررررررب المشرررررركلة الر 

ن مررن مشرركالت جانبيررة أخرررى م ررل تعرحررهن مررن ييعرران

وق ا آلخر للتحرم أو الظلم، ورغرم  رل ذلر  نررى لرديهن 

عادة مررررن العررررالم ة لحظررررات سررررإنرررررار شررررديد علررررى سرررررق

ن فيرره، ويشررار هن فرري نررراعهن مررع القاسرري الررذي يعشرر

الرررذي قررردم دور   )هرررذا العرررالم، الشررراب الفهلررروي جيوسرررف

هشررام سررليم بتلقائيررة شررديدة تجعررل مررن يشرراهد الفرريلم 

 رغم تصرفاته الطائشة. ،أو على األقل ال يكرهه ،يحبه
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م لنررا الم لررف  ت تلرر  المشرركال )محمررد حلمرري هرراللجقررد 

المأساوية دون أن ينس  أن السينما وايفتهرا األساسرية 

الترفيرره، فنجررد الرر الث فتيررات يتسررمن بررالمر  واالنطررال ، 

و ررررأنهن أخرررررذن قررررررارلا نررررريحلا بمعانررررردة الحيررررراة الصرررررعبة 

فررررري وجههرررررا القبررررري  لكررررري ال  -برررررل والضرررررح  -واالبتسرررررام

اهن يهرربن رَ تقهرهن، ويظهر ذل  من أول الفيلم، حير  نَر

ن المتواحرررعة لكررري يسررررقن سررراعات قليلرررة مرررن وارررائفه

ويتسرررركعن فرررري الشررررروارع ألنفسررررهن وينسررررون همرررررومهن 

ن ويشرررربن جالكابتشرررينو) بأحرررد األمرررا ن درِ ويرررأ لن مرررا يُررر

 الفاخرة. 

 

يسررررر   ،واسرررتمرارلا لحالرررة التحررردي الترررري يقررردمها الفررريلم

ب بطرررة حلمهرررا فررري ر رررور يوسرررف سررريارة فارهرررةل ليحقرررق لررر

فررري  شررررطةالصرررل إليررره تا، و سررريارة جشرررب ) فررري ليلرررة  فافهررر

حفرررل الزفررراف الشرررعبي، ويتقبررررل يوسرررف فكررررة القرررربى 

عليرره، ويطلررب مررن الضررابل أن يتر رره حترر  يكمررل  واجرره، 
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علرررى أن يسرررلم نفسررره للشررررطة فررري الصررربا ، فهرررو مصرررمم 

علررررى الظفررررر بلحظررررات سررررعادة قبررررل أن يدهسرررره العررررالم 

 القاسي الموحش.

 

ناع الفريلم، وبجانب حالة التحدي الواححة التي أعلنهرا ُنر

ا للصررررداقة بررررين الرررر الث  ررررا جيرررردل ررررا نموذجل عرحرررروا لنررررا أيضل

(يررراض جحسرررين ر فتيرررات، التررري ونرررل  ألن تقرررول نررروال لررر

إن بطرررررة شرررررقيقتها  ،الرررررذي تقررررردم للرررررزوا  منهرررررا ،اإلمرررررام)

 وليس  نديقتها.

 ما جسد الفيلم لنا مفهوم الفقر بمفهومه األعمرق، الرذي 

 هيرررة جماجرردة  ال يقتصررر علررى الفقررر المررادي فقررل، فنرررى

 انررر   ،التررري لرررم تكرررن اروفهرررا الماديرررة سررري ة ،الخطيرررب)

ررال بسرربب الوحررردة الترري تعرريش فيهررا، فنجررردها  فقيرررة أيضل

مررش عررايزة الفلرروو، أنررا بطررة فرري أحررد المشرراهد: ر تقررول لرر
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عررايزة أبقرر  نرراحبت ، أنررا لوحرردي يررا بطررة، خايفررة أمرروت 

 .وماحدم يحس بيا

 

م لقطات جيدة، استطاع المخر  مجدي أحمد علي تقدي

إال أنه قد يكون وقع في حيرة وهو يُعد للفيلم بسبب 

نعوبة اختيار اللقطة التي سيعتمد عليها أ  ر في 

  medium shotالفيلم، هل هي اللقطة المتوسطة

او ،المريحة للعين ا خفيفل أم اللقطة  ،التي تناسب فيلمل

 ،التي تصيب الُمشاهد باالختنا  close shotالضيقة 

ا يناقش مشكالت وأ مات  بيرة؟  التيو  تناسب فيلمل

و مرررا يبررردو لررري فرررإن المخرررر  اخترررار أن يعتمرررد أ  رررر علرررى 

اللقطررات الضرريقة، (بمررا بسرربب عملرره مررع ثررالث ممرر الت 

 جميالت.

وإذا تحرررردثنا عررررن السررررينا(يو واإلخرررررا  والتم يررررل فرررري هررررذا 

الفررريلم المتميررررز، فررررال يمكرررن أال نتحرررردث عررررن الموسرررريق  
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قررررررردمها الموسررررررريقار المتميرررررررز ياسرررررررر التصرررررررويرية التررررررري 

عبدالرحمن، الذي أبدع فري تونريل حالرة الحرزن والضرعف 

التري تمكنرر  مرن شخصرريات الفرريلم فري بعررى المواقررف، 

هررذا بررالطبع بجانررب الخلفيررة الغنائيررة المصرراحبة ألحررداث 

 . يا حنيا يا غراميالتي  ان  بطلتها أغنية والفيلم، 

 

 * ع الهامش*

 ، دي ُدخلتي.منور يا باشا، اتفضل -

 !يعني أ غرط ل  يا رو  أم ؟ -

 .أل، تسيبني لغاية الصب  أعمل منظر وأجيل  -

 بتستهبل يالن -

 

ورحمة أمي قبل ما الفجر يشقشق هتالقيني عنده، خدمة  -

 مش هنساها ل  طول العمر.
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 وماالقيتش غير العربية دي تسرقها يا سي يوسف؟ -

دي على طول؟ن وبعدين شمعن  إنتوا القيتوا العربية يوا  -

أنا مش حرامي عربيات، أنا  ن  هرجعها، بس الب ، الب  

 عايزة تر ب عربية ليلة دخلتها.

 

 النهاية
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 مفاريت األسفلت

 م1996يوليو  8

 

 

إذا  انررررر  السرررررينما المصررررررية قررررردم  شخصرررررية سرررررائق 

م التا سررري فررري أفرررالم م رررل جالررردنيا علرررى جنرررا  يمامرررة) عرررا

عررام  )الشررقة مررن حررق الزوجررةجم، ومررن قبلرره فرريلم 1989

م، وقرررردم  شخصررررية سررررائق األترررروبيس فرررري رائعررررة 1985

عرراطف الطيررب جسرروا  األترروبيس)، ذلرر  الفرريلم المتميررز 

م، فمرررررن 1982الرررررذي قرررررام ببطولتررررره نرررررور الشرررررربف عرررررام 

الطبيعي أن يأخذ سائق الميكروباص نصريبه مرن الظهرور 

أن أنرب  الميكروبراص على الشاشة الفضية، خانة بعرد 

وسرريلة موانررالت يسررتخدمها الك يرررون، وهنررا جرراء فرريلم 

وأخرجره  مصرطف  ذ رري) الرذي  تبره مفاريت األسفلتج
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، وقررام ببطولترره الفنرران محمررود حميرردة مررع أسررامة فررو ي

الررررنجم جميررررل راتررررب والفنانررررة الكبيرررررة عايرررردة عبرررردالع يز 

 وسلوى خطاب. 

لم سررائقي نتعرررف مررن خررالل الفرريلم علررى مالمرر  مررن عررا

الميكروبانررررررات مررررررن خررررررالل شخصررررررية سرررررريد جمحمررررررود 

حميررردة) الرررذي يعمرررل سرررائق ميكروبررراص، ويعررريش مرررع 

الرررذي يعمرررل سرررائق هرررو -والرررد  عبررردهللا ججميرررل راترررب) 

يررررردة جعايررررردة عبررررردالع يز)، وشرررررقيقته ووالدتررررره تف -اآلخرررررر

 نشرا  جسلوى خطاب). إ

 

ويبررررردو مرررررن سرررررينا(يو الفررررريلم أن ُنرررررناعه  ررررران هررررردفهم 

هرررو إلقررراء الضررروء علرررى حيررراة السرررائقين فقرررل، األساسررري 

أهميرررة وجرررود قصرررة لهرررا حبكرررة قويرررة،  -أو تناسررروا-ونسررروا 
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فبمشاهدة الفيلم نالحظ أن أول نصرف سراعة منره جثلر  

مدترررره) تمررررر أمامنررررا علررررى الشاشررررة دون أن نتعرررررف علررررى 

حكايتررره، فقرررل تعرفنرررا علرررى شخصررريته الرئيسرررية جسررريد) 

شررقيقته ة سرريد، وشخصررياته األساسررية جوالررد سرريد، والررد

(ينجررو، األسررط  محمررد الحررال  و وجترره نررديقه نشرررا ، إ

 اللعوب). 

، شررخص عشرروائي يبرردو أنرره يعرريش بررال هرردف وال ساايد* 

يفكررر فرري مسررتقبله، هررو فقررل يعمررل  سررائق ليجررد قرروت 

يومررره، ويمرررارو عالقرررات جنسرررية مرررع أ  رررر مرررن واحررردة، 

ويرررردخن المخرررردرات، ويشررررتري مالبسرررره المسررررتوردة مررررن 

  .و الة البل

 

، نرررررديق سررررريد منرررررذ الطفولرررررة و ررررراتم أسررررررار ، رينجاااااو* 

ا.  ويعمل سائق ميكروباص أيضل
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، والرد سريد الرذي يعمرل سرائق ميكروبراص هرو مباده* 

اآلخرررر، ويخرررون  وجتررره مررررع  اهيرررة جأمرررل إبرررراهيم) أرملررررة 

 نديقه.

ررا  32، شررقيقة سرريد الترري تبلررم مررن العمررر إنشااراح*  عامل

فسررية  بيرررة يجعلهرررا ولررم تتررزو ، ممرررا يسرربب لهررا أ مرررة ن

تلجأ للتعري أمام عامل الِفراشة شعبان جمحمرد شررف)، 

 الذ ور.  فيلكي تشعر بأن أنوثتها قادرة على التأثير 

، والررردة سررريد التررري يمكرررن أن نصرررفها بأنهرررا امررررأة تفيااادة* 

متصرررابية، مرررا  الررر  لرررديها رغبرررة جنسرررية جامحرررة تجعلهرررا 

مترزو  تخون  وجها مع جارها الحال  جحسرن حسرني)، ال

  .جمنال عفيفي) التي تخونه مع سيد من بطة

حررال  ثرثررار يبرردو أنرره ال يهررتم بزوجترره  ،األسااطم محمااد* 

التي تخونه مع سيد، فري حرين يخونهرا هرو مرع والردة سريد 

 جتفيدة).

وبعد مرور أول نصف سراعة مرن الفريلم تظهرر برادرة أمرل 

لوجررررود حكايررررة للفرررريلم، لنرررررى (ينجررررو يتقرررردم للررررزوا  مررررن 

ويرررررفى سرررريد أن تترررزو  شررررقيقته مررررن سررررائق  إنشررررا ،

يطلررب ميكروبرراص أخالقرره سرري ة م لرره، فُيصرردم (ينجررو و 
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، يحلرررق لررره شرررعر رأسررره برررالمووأن  األسرررط  محمرررد مرررن

يرا نشرا  تسخر منره قائلرة: "إوهو تصرف بال معن  جعل 

فرحترري بيرر ، هررو د   ررل اللرري قرردرت عليررهن روحرر  تحلررق 

 لي رأس  بالموون

 
لسرررخرية مرررن تصررررفه، برررل أخرررذت نشررررا  باإولرررم تكترررِف 

أنرا أعررف بقر  إن تحرحه على شقيقها سيد، فقالر  لره: "

الراجررل اللرري عنررد  نخرروة بصررحي  لمررا نرراحبه اللرري وا ررل 

"، و ررأن ر حهمعررا  عرريش وملرر  يقررول عليرره  ررد  ال م يَشرر

سريد عردو لهرا ولريس شررقيقها، وهرو الكرالم الرذي أاهرر لنررا 

م ال لم، فُهرررمررردى انحطررراط الشخصررريات التررري قررردمها الفررري

يراعررون أُُخررو ة أو حررق جررار أو ُحرمررة الميرر  جوالررد عبرردهللا) 

ن، ومع ذل  نجد سيد يتحررم ببطرة الذي لم يكن قد ُدفِ 

 ين. ِ د الطعام للُمعَ عِ التي  ان  تُ 
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الغريب أن العالقات الجنسية التري تناولهرا الفريلم تحردث 

و أن الجميع يعلرم بهرا ويسرك  عنهرا ويتقبلهرا، فنجرد فري 

(ينجرررو يطرررر  بررراب شرررقة سررريد،  ،مرررن الفررريلم 54دقيقرررة ال

" : أنرررا رايررر  وهرررو ممسررر  باألسرررط  محمرررد ويصررررخ قرررائالل

 ".يا أسط  (يالأحلق يا أسط ، أنا رافع اإل

 

مرررا هرررذ  النمررراذ  البشرررعة التررري يعرحرررها الفررريلم بطريقرررة 

مقز ة؟ ومرا هرذا الكرم الهائرل مرن العالقرات الجنسرية غيرر 

لم مدتره سراعة ونصرف؟ن وهرل الشرعية التي نراهرا فري فري

اعتقررد نررناع الفرريلم أن مجرررد تعريررف الُمشرراهد بسررائقي 

الميكروبانررررات وعررررالمهم  ررررافا لكرررري يكونرررروا قررررد قرررردموا 

ا؟ن أيرن الصرراع فري الفريلم؟ مرا هرو هردف سريد؟  ا جيردل فيلمل
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يبدو أنه يعيش بال هدف، وهو ما يعني عدم وجرود درامرا، 

ذ برتقالرررة مرررن فنرررا  فررري آخرررر مشررهد مرررن الفررريلم وهررو يأخررر

عربرررة مر ونرررة علرررى جانرررب الطريرررق ويقشررررها بررررالمطواة، 

ويلقرري القشرررر علرررى األرض بالمبررراالة م لمرررا فعرررل فررري أول 

 الفيلم، لنفهم أن الحياة مستمرة  ما بدأت.

 

 *ع الهامش*

 إن  بتجيب اللبس د  منين؟ -

 من و الة البل . -

 

 اللي ورا التليف يون؟ -

لو الة بتجيب باالت هدوم من أيووو  عليكي نور، أنل ا -

بر ، هدوم ملبوسة قبل  د ، نص عمر يعني، بس النص 

 وفي عندنا.عمر بتاعهم جديد نُ 
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ق بس إحساو إن  البس حاجة ملبوسة قبل  د  يقلِ  -

 شوية.

ق في إيه؟ن عارفة حكاية الو الة دي ج  لي على يقلِ  -

الطبطاب، أنا طول عمري ما أحبش اللبس الجديد، بيبق  

ا في العيد،  ان  أمي تجيب م نشي  د  ودمه تقيل، خصونل

لي اللبس وأنا نغير، ويصب  العيد والكل البس جديد في 

جديد، و ن  أنا بق  و(ينجو ومحمود والشلة  لها نخر  

الصب  بدري بالقصد البسين بيجامات، وبيجامات قديمة 

 مان،  نا نعمل تقسيمة ونلعب ماتش  ورة على حق (بنا 

ضهر، والعيال بق  واقفين حوالينا البسين جديد في لحد ال

 نا بنوقفهم ورا الجون  -فرافير-جديد وشكلهم يقطع القلب 

 يجيبوا الكورة.

 

 النهاية

 

 

 

 



 - 143 - 

 المرأة والساطور

 م1996يوليو  28

 

 

الررررذي  تبرررره  ت فرررريلم ج وجترررري والكلررررب)منررررذ أن شرررراهد

وقرررد اقتنعررر  بأنررره  ،م1971وأخرجررره سرررعيد مرررر و  عرررام 

را علررى مخرر   متميرز، يسربق أبنراء جيلره بنحرو عشررين عامل

ي هلره لكتابرة سرينا(يو جيرد األقل، إال أن تميز   مخر  لم 

م فيررره  رررادرات مميرررزة أشررربه باللوحرررات  للفررريلم الرررذي قرررد 

ا  بيرلا لكي يظهرر لنرا بهرذا التنروع  الفنية، وبذل فيه مجهودل

وقرد قررأت علرى أحرد مواقرع التوانررل  .الكبيرر فري اللقطرات

فررري أثنررراء - أن منرررتي فررريلم ج وجتررري والكلرررب)جتمررراعي اال

ر مررن   رررة اللقطررات الترري يصررورها سررعيد م  ذَ تَرر -التصرروير
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يرا أخري مر و ، فقال لره الفنران الراحرل محمرود مرسري: "

مرررا تسرررريب الشرررراب ياخررررد اللقطرررات اللرررري عايزهررررا، مررررا أنررررا 

". وسرررواء وسرررعاد حسرررني متنرررا لين عرررن جرررزء مرررن أجرنرررا

ن أو مررررن خيررررال  اتبهررررا، فررررإن َمرررر  انرررر  الحكايررررة حقيقيررررة

يشرراهد الفرريلم ال ينكررر المجهررود الكبيررر الررذي بذلرره سررعيد 

 مر و  لكي يقدم هذا التنوع الكبير من اللقطات.

 

ا على اإلطرال ، فمرن  أما عن سينا(يو الفيلم فلم يكن جيدل

يشاهد الفيلم سرينتهي منره دون أن يتعررف علرى طبيعرة 

يو يجرررب أن يوحررر  عمرررل أبطالررره، مرررع أن  اترررب السرررينا( 

الحياة العملية والحياة الشخصية والحياة الخانة ألبطرال 

فيلمرررره، وهنررررا لررررم يوحرررر  السينا(يسرررر  الحيرررراة العمليررررة، 

دون أن نتعرررف علررى  فنررارفقررل عرفنررا أنهررم يعملررون فرري ال
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 م سرررينا(يو ج وجتررري والكلرررب)َسررر مرررا اتَ  .طبيعرررة عملهرررم

رررا بررررالتكرار، فررررالم لف يقررردم مشرررراهد جديرررردة دون  أن أيضل

تضررررررريف معلومرررررررة جديررررررردة أو تونرررررررل مشررررررراعر جديررررررردة 

كمررررل للُمشرررراهد، هرررري فقررررل مشرررراهد للررررر "حشررررو" لكرررري يُ 

الفيلم مدة الساعة ونصف، مع أنه  ان يمكن تقديمره فري 

ا. ا قصيرلا هامل  نصف ساعة فقل ليصب  فيلمل

ن سررعيد مررر و  نجرر   مخررر  فرري فرريلم ج وجترري وإذا  ررا

(يو، فرررال م ولرررم يرررنج   كاترررب سرررينا1971عرررام  والكلرررب)

ش  أن الخبرة التي ا تسبها على مدار خمسرة وعشررين 

ررررا  انرررر الماااارأة    افيررررة لتسرررراعد  علررررى  تابررررة فرررريلم جعامل

 جيدة. بطريقةا  )والساطور

حرول سرعاد جنبيلرة  تدور أحداث فريلم جالمررأة والسراطور)

عبيد) األرملرة، التري تتعررف علرى محمرود علروان جأبرو بكرر 

ه يعمرررل مرررديرلا لمكترررب عرررزت)، النصررراب الرررذي يرررد عي أنررر

رئرريس الررو راء، ويتزوجهررا ويسررتولي علررى أموالهررا،  مررا أنرره 

يغتصرررربها ويمررررارو معهررررا الشررررذوذ الجنسرررري، ويتحرررررم 

بابنتهررا، وفرري النهايررة تضررطر لقتلرره وتقطيررع ج ترره وتعب تهررا 

بالسرتيكية، لتكتشرفها الشررطة وتلقري القربى  في أ يراوا 
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م للمحا مررة، ويُحكرررم عليهررا باعليهررا وتُ  لسررجن خمسرررة قررد 

ا.  عشر عامل

 

، فيبردأ علرى ا تشراف "الفاال  باا "ُقرِدم الفريلم بطريقرة 

 ة محمود علوان، وبعد الونول لزوجتره تعرود الشرطة لجُ 

األحداث لنقطة الصفر عندما تعرف  عليه، ورغم أن تلر  

  أحررداث الفرريلم مررن بدايترره إال أننرري ال أجررد َقررَر الطريقررة حَ 

الكبيرررة أن سررينا(يو الفرريلم أ مررة  بيرررة فرري ذلرر ، فاأل مررة 

ر مرن أول (برع سراعة فيره، للغاية، وهو ما اهر ا ان حعيفل 

الشررررطة ج رررة محمرررود علررروان تبررردأ فررري  تشرررفتكفبعررردما 

رحلررة   البحرر  عررن القاتررل حترر  تصررل إلررى سررعاد، وُقررِدم

البحررر  القصررريرة عرررن القاترررل بطريقرررة غيرررر مالئمرررة علرررى 

تحقيررق  اإلطررال  لفرريلم مررن أفررالم الجريمررة، فنجررد مشرراهد

الشرررطة مررع سرركينة العشررماوي جإنعررام سالوسررة)، وبررائع 

الروبابيكيا جسيد حراتم)، و وجرة محمرود السرابقة جميمري 
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سالم) تتسم بالطابع الفكاهي، سواء من ناحية الحروار أو 

أداء المم لين، وهي بداية مناسبة لفيلم  وميردي ولريس 

 لفيلم يحكي عن جريمة قتل.

 
علررى أول (بررع سرراعة مررن  ولررم يقتصررر حررعف السررينا(يو

لرم تحمرل  -وحتر  النهايرة-الفيلم، فاألحداث التالية لذل  

فنرا خرالل النصرف ذ ر، فقد عر  مواقف م يرة أو مفاج ت تُ 

سررررراعة األولرررررى مررررررن الفررررريلم أن محمررررررود علررررروان نصرررررراب 

ومحتررال، فالسينا(يسرر   شررف جميررع أوراقرره مبكرررلا ولررم 

لم مرن هرذ  لفري مناسبةل  يكن لديه ما يخفيه ليصنع أجواءل 

 النوعية.

م سررينا(يو مُ  رروإذا  رران سررعيد مررر و  قررد  ل فرراألمر لررم بِ ح 

ا بدرجررة  بيرررة، فقررد فعلهررا مررن قبررل  فرري فرريلم يكررن نررادمل

الصررردمة األ برررر  انررر  فررري  . مرررا ذ ررررت ج وجتررري والكلرررب)

 إخرا  الفيلم. فإذا  ان سعيد مرر و  المخرر  سربق أبنراء
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ا فري فريلم ج وجتري و ، فإنره الكلرب)جيله بنحو عشرين عامل

رررررا فررررري فررررريلم جالمررررررأة  تراجررررع بمسرررررتوا  نحرررررو أ(بعرررررين عامل

م مشاهد اعتمدت على تنوع  بيرر ، فبعدما قَ والساطور) د 

في اللقطرات فري الفريلم األول، فإنره فري الفريلم ال راني اعتمرد 

أي أن المشرهد  one shotفي مشاهد   يرة على طريقة الرر

ان يحررردث فررري بأ ملررره يُصرررو ر علرررى لقطرررة واحررردة، م لمرررا  ررر

أفررررررالم الخمسررررررينيات والسررررررتينيات، و(بمررررررا فعررررررل ذلرررررر  

ويروفر  ية جعلته يختزل وق  تصروير الفريلملظروف إنتاج

علررب الخررام المسررتخدمة فرري تصرروير ، وهررو بررالطبع أمررر ال 

يعنرررري الُمشرررراهد الررررذي يحكررررم فقررررل علررررى الفرررريلم الررررذي 

ا عن اروف تصوير .  يشاهد  على الشاشة بعيدل
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 *ع الهامش*

 حيوان قذر، مش ممكن في إنسان يرتكب  ل فعالل  -

المحرمات دي، مش ممكن، لعلم  لو مكنش اتقتل  ان 

 .هُيعدم بالقانون،  ان ال م تقتليه

 بس أنا ما قتلتهوم. -

 .أومال تفتكري مين له مصلحة في قتله -

 . ل الناو بتكرهه،  ل الناو اتأذت منه -

 

د  يوم ما بس مش بالشكل اللي حصل معا ي، ورغم   -

 شوفتي ج ته في المشرحة أغم  عليكي.

أيو  إلني ما أقدرم أشوف حمامة بتتدب ، ما أقدرم  -

 أشوف دم معرفش.

 .بس إحنا بق  عارفين  ل حاجة -

 عارفين إيه؟ -

 السكينة والساطور اللي قطعتيه بيهم عليهم بصمات . -
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 .أل -

وفصيلة دم، الطب الشرعي أثب  إنها نفس فصيلة دم  -

 .محمود علوان، واأل ياو النايلون اللي عبيتيه فيها

 .أنا مكنتش أقدر عليه -

إنتي استعملتي نفس أسلوبه، المخدر بتاع أم  اللي ثب   -

ا إنه في الج ة، هو خدره واغتصب  وإنتي خدرتيه  أيضل

 وقتلتيه، لو  نتي نسيتي نرو  تاني المشرحة.

 .أل -

 .تشوفي الطعنات بعينيكي -

 .أل -

 .تلتيهق -

 ما قتلتوم. -

 قتلتيه. -

 ما قتلتوم. -

 قتلتيه. -

 ما قتلتوم. -

 .قتلتيه -

 ما قتلتوم. -
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 قتلتيه. -

 قتلته، أ  قتلته وقطع  جتته حت  ورميتها للكالب. -

 

 النهاية
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 امرأة فوق القمة

 م1997فبراير  9

 

 

رررا بينررري وبرررين رررا منيعل الفنانرررة  ثمرررة حررراجز منيرررع يقرررف عائقل

 -«نجماة الجمااهير»التري لقبر  نفسرها برر -نادية الجنردي 

فمررا أن أسررمع أو أقرررأ اسرررم ناديررة الجنرردي أو تقررع عينررري 

)، ذلر  امرأة فوق القمةعلى نورة لها حت  أتذ ر فيلم ج

الفيلم الوحيد الذي شاهدته لها في السرينما عنردما ُعررِض 

ا قررر مشراهدة الفري1997عام  لم مرع م، وقتما  ن  مراهقل

 -بحسررب مررا أتررذ ر–أنرردقائه فرري أحررد أيررام عيررد األحررح  

 من المغامرة.  نوعا 

ترررردور أحررررداث فرررريلم جامرررررأة فررررو  القمررررة) حررررول نعمرررر  

عبرررردالغفار جناديررررة الجنرررردي)، الترررري تطلررررب الطررررال  مررررن 

 وجهرررا بسررريوني بسررريوني جأحمرررد بررردير)، المحرررامي الفقيرررر 
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رررا مرررن أدهرررم المررروارد ي الرررذي ال يُنجرررب، لكررري تترررزو  عرفيل

ججمرررال عبدالنانرررر)، الرجرررل ال رررري العائرررد مرررن الخلررريي، 

الرررذي تزوجهرررا ألجرررل المتعرررة بعرررد أن أخبرررر   وجهرررا أنهرررا ال 

تنجرررررب، ويفاجرررررأ أدهرررررم بحمرررررل نعمررررر  ويتر هرررررا ويعرررررود 

للخليي بعرد أن يردفع لهرا مبلرم مرالي  بيرر جنصرف مليرون 

رررا مرررن افتضرررا  أمرررر  أمرررام  وجتررره الخليجيرررة،  جنيررره)، خوفل

هرررررا السررررابق الرررررذي يقررررررر أن ينسرررررب وتعررررود نعمررررر  لزوج

لنفسرره، وترردخل نعمرر  عررالم  -ابررن أدهررم-الطفررل جتررامر) 

جالبيررزنس) معتمرردة علررى أنوثتهررا والنصررف مليررون جنيرره، 

ررررا  بيرررررلا وتصررررب  مررررن أقرررروى  وبعررررد سررررنوات تحقررررق نجاحل

الشخصررررريات االقتصرررررادية فررررري مصرررررر، ويعرررررود أدهرررررم مرررررن 

 الخار  وتحدث منافسة شرسة بينهما تنتهي بمقتله.

الذي  تبه مصرطف  محررم، وطريقرة تأديرة  ،حداث الفيلمأ

رررررا ناديرررررة الجنررررردي) أشررررربه  ،المم لرررررين ألدوارهرررررم جخصونل

بررررراألفالم الهنديرررررة الكالسررررريكية، فهكرررررذا ببسررررراطة تتحرررررول 

نعمررررر  المررررررأة ترررررتحكم فررررري اقتصررررراد مصرررررر، لمجررررررد أنهرررررا 

تهررا إلخضرراع امتلكرر  نصررف مليررون جنيرره واسررتغل  أنوث

مرررا تطلرررب، فنجررردها تقرررول  وإجبرررارهم علرررى تنفيرررذ الرجرررال

 من الفيلم:  46لرفع  جعادل أمين) في الدقيقة 



 - 155 - 

 .أنا ما اتعودتش حد يقول لي أل -

أنررا مررافيش تنرري بجملررة جَر    وهرري جملررة م يرررة للسررخرية ذَ 

دل إمرام فري فريلم جسرالم ) التري قالهرا عرامرة ما بتحبنريش

 .م1987عام  يا ناحبي)

 

جرررردها محتفظررررة وبمرررا أن نعمرررر  تعتمررررد علررررى أنوثتهررررا فن

الترررري تتمتررررع بهررررا طرررروال أحررررداث وبعوامررررل اإلثررررارة  افررررة، 

وال تظهررر عليهررا عالمررات التقرردم فرري السررن، م لمررا  ،الفرريلم

اهرررت علررى جمررال عبدالنانررر وأحمررد برردير، و أنهررا قررادرة 

علررى تحررردي الرررزمن، فبعرررد مرررور أ  رررر مرررن عشررررين سرررنة 

تظهررر نعمرر  بررنفس شرركلها دون أي تغييررر، وفرري الحقيقررة 

ناع هررذا الفرريلم هررا بهررذا الشرركل هررو أهررم عنانررر ُنرراهور

لجرررذب الجمهرررور الرررذي لررررم يكرررن يرررذهب لمشررراهدة تلرررر  

 سررتمتاع بمشرراهدة جسررد ناديررة الجنرردياألفررالم سرروى لال
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الترري  انرر  تعتمررد علررى أنوثتهررا لجررذب الجمهررور لشررباه 

الترررذا ر، أمرررا عرررن السرررينا(يو أو اإلخررررا  أو أي شررريء آخرررر 

 ."نجمة الجماهير"لنسبة لمحبي فكلها أمور ال قيمة لها با

 

مررن الالفرر  للنظررر أن مررن  تررب الفرريلم هررو السينا(يسرر  

يتهرررراون فرررري  لرررم يكررررنالمعرررروف مصررررطف  محرررررم، الررررذي 

ويوجه لهرم  حشية على  مالئه من نناع األفالمالهجوم بو

م هنرررررا اتهامرررررات بالسرررررطحية والضرررررعف، وهرررررو  الرررررذي قرررررد 

ة  ليشرررررررريهات والمواقررررررررف الم يررررررررر سررررررررينا(يو ملرررررررريء باإل

 للسخرية.

مررررن الفرررريلم تررررذهب نعمرررر  لمواررررف  43فااااي الدقيقااااة * 

بررو ارة األوقررافل لتطلررب منرره الحصررول علررى قطعررة أرض 

ا، ولكري تقنعره أنهرا امررأة متدينرة،  لكي تبني عليها مسجدل
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فإنهررررا تررررذهب لرررره مرتديررررة جعبايررررة رجررررالي)، وهررررو أمررررر غيررررر 

 مفهوم على اإلطال ، لماذا ترتدي مالبس رجالية؟ن

 

اهررررررت فرررررري دور فتررررراة إعالنرررررات سرررررري ة  المةنهلاااااة سااااا* 

السلوه تمارو الجنس مرع  رل مرن هرب ودب، وإلحرفاء 

ا مررررن اإلثررررارة علررررى أحررررداث الفرررريلم فررررإن تررررامر جابررررن  م يرررردل

نعمرر ) يكرررون علررى عالقرررة جنسررية بهرررا فرري نفرررس الوقررر  

ررررا، وهرررري  الررررذي يكررررون والررررد  أدهررررم علررررى عالقررررة بهررررا أيضل

م الهنديرررررة المفارقرررررة المسرررررتهلكة فررررري الك يرررررر مرررررن األفرررررال

 الضعيفة. 

ولمرررردة ت يررررد عررررن الرررردقيقتين ترررررقص  55فااااي الدقيقااااة * 

فرررري مررررع أدهررررم، علررررى أنغررررام أغنيررررة ج slowنعمرررر  رقصررررة 

) الترري يغنيهررا خالررد حجررا ، وهرري أغنيررة غيررر مالئمررة نرراو

على اإلطال  لم ل تل  الرقصة الرومانسية، وما  اد األمرر 

ا النظرات المتبادلرة برين نعمر  وأدهرم،  ي  انر  التروسوءل
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(بمرررا  انررر  تلررر  الغلطرررة مرررن نصررريب م يررررة للضرررح . ج

 ).المخر 

يتعرررررض أدهررررم لعمليررررة اغتيررررال فرررري  نهايااااة الفاااايلم* فرررري 

الرررذي أطلرررق الرنررراص عليررره شرررخص شرررديد والمحكمرررة، 

ناع الفرريلم أرادوا أن ي  رردوا علررى الشرربه بررالهنود، و ررأن ُنرر

"هندية" فيلمهم، واألغررب مرن ذلر  هرو اختيرار المحكمرة 

عملية االغتيال، و أن أدهرم ال يمكرن الونرول إليره لتنفيذ 

 في أي مكان آخر. 

 

لمخرررر  أشررررف فهمررري لقطرررات وعرررن اإلخررررا  فقرررد قررردم ا

ررجيرردة لررم تُ  ررا مرررع هررذا السررينا(يو السرراذ  المكررررر،  دِ ج  نفعل

ومع األداء التم يلري المبترذل للفنانرة ناديرة الجنردي، التري 

كرون نجمررة لرم تكرن تتمترع برأي قبرول أو موهبرة ت هلهرا لت

الجمراهير، ومرا  انرر  لتحصرل علررى هرذا اللقررب لروال غيرراب 
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ي ذو  الجمهررور الباحرر  عررن الجررنس فرري دِ رَ المنافسررة، وتَرر

 ناالت العرض السينمائي.

 

 * ع الهامش*

 أدهم بيه، أنا مش فاهمة إن  عايز مني إيه بالظبل؟ -

 بصراحة يا نعم ، أنا حاسس إني محتا  ل . -

 يعني إيه محتا  لي؟ -

 يعني، عايز أبق  سعيد معا ي. -

ني س  متجو ة، وإن   مان متجو  إأيو  بس إن  عارف  -

 وعنده أوالد.

 

أنا اتجو ت إلني  ان ال م أبني نفسي، وعشان أبني نفسي  -

في بلد غريبة  ان ال م أال)ي حد يقف جنبي، بصراحة مراتي 

وأهلها وقفوا جنبي  تير، لكن على الرغم من  ل د  

 يي  تمام. ..ش إني سعيدماحسيت
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 وعرف  إ اي إني مش سعيدة؟ -

 من أول مرة شوفت  فيها. -

 

 النهاية
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 ميش الرراب

 م1997يونيو  9

 

 

تناول  السينما المصرية   يرلا موحوع تجرارة المخردرات، 

شرراهد يتعامررل مررع تلرر  األفررالم بحررذر، لدرجررة جعلرر  المُ 

ا مرن مشراهدة حكايرة مكرررة ومسرته ناع لكة، وألن ُنرخوفل

السرررررينما يهررررردفون إلرررررى تقرررررديم الجديرررررد للجمهرررررور،  ترررررب 

)، مايش الرارابالمخر  الكبير سمير سيف قصة فريلم ج

الذي قام ببطولته نور الشرريف مرع يسررا وعرزت أبوعروف 

  .م1997عام 

تررررردور أحرررررداث الفررررريلم حرررررول عرررررزة المنصررررروري جيسررررررا)، 

، المتزوجة من رجل األعمال أ رم نبري جعزت أبوعروف)
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عتبررر أول سرريدة التري تعمررل فري السررل  الدبلوماسري، وتُ و

تترررولى منصرررب منررردوب مصرررر الررردائم فررري األمرررم المتحررردة، 

مرررررن ِقبرررررل عمرررررالء ترررررابعين للمخرررررابرات  ،خطرررررف ابنتهررررراوتُ 

للضررغل علررى أ رررمل ليبيررع لهررم مررواد  ،المر  يررة األمريكيررة

سرررتخدم فررري تصرررنيع األسرررلحة الذ(يرررة، فتلجرررأ إلرررى ة تُ ع  ِشرررمُ 

ف  جنررررور الشررررريف) إلنقرررراذ ابنتهمررررا، وهررررو طليقهررررا مصررررط

س الضررابل السررابق الررذي  رران حررمن طرراقم حراسررة الرررئي

ممررا أدى لشررعور   م1981وقرر  اغتيالرره عررام  "السررادات"

بالرررذنب وطرررارد  إحسررراو الفشرررل الرررذي  ررران يهررررب منررره 

ا لها.   باحتساء الخمر بشراهة، لدرجة أن أنب  مدمنل

اث م يرررة القصررة ليسرر  سرري ة، هنرراه نررراع قرروي وأحررد

 7حيرر  ُخِطفرر  ابنررة يسرررا فرري أول تبرردأ مررن أول الفرريلم، 

، )point of attackدقررائق مررن الفرريلم، فيمررا يُعرررف بررر ج

ولكن هل جودة القصة وحدها تضمن جرودة الفريلم الرذي 

يتكرررون مرررن عنانرررر مختلفرررة أهمهرررا السرررينا(يو واإلخررررا  

 والتصوير والتم يل والمونتا ؟

تنراول بعضرها أالتري  القصرور م بربعى نرواحيَسرالفريلم اتَ 

 في النقاط التالية: 
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م عزة أن ابنتها لَ ع  : عندما تَ من الفيلم 8الدقيقة  في* 

تستقبل األمر بشيء من  تعرح  لالختطاف فإنها

الذي ال يتناسب مع نعوبة الموقف بالنسبة والهدوء، 

أم، و أنها فقدت حقيبة يدها أو قطعة من  ألي

السينا(يس  نال   وإذا  انابنتها،   مجوهراتها وليس

ا فأين دور المخر  الكبير سمير  ا حعيفل ف اد  تب مشهدل

 !والفنانة الكبيرة يسرا؟ سيف

 

، الرجل )شتاينر ج شخصيةتظهر  :14في الدقيقة * 

األلماني وأحد مساعدي أ رم، الذي  ان يتحدث باللغة 

 المصريين، وهو بالطبع أمر غير منطقي، فكان  العربية

ر)،  مايجب أن  أن  تكون لهجته مختلفة جعرعي مكس 

ا للغاية، فبدا أن شعر   الما يا  الذي خضع له  ان سي ل

 .ة"َر سكَ بصبغة ردي ة أو "مَ  امصبوغل 

إيناو جندى بسيوني)،  : عزة تتعقب34في الدقيقة * 

جنال  قابيل)، حت  تصل إلى  "البيي بوو"مساعدة 
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عد و أنها ال المص معها دخلأحد الموالت التجا(ية، وت

 تهتم بأن تراها، وهو أمر أرا  غريب،  ادت غرابته بطريقة

هروبها من تل  العصابة بأن حقن  حارسها باألنسولين، 

وهو ينظر لها ببالهة، قبل أن تفر ها(بة، وتحدث مطاردة 

 في المول أشبه بمطاردات األفالم الكوميدية. 

: تحررررردث مشررررراجرة برررررين مااااان الفااااايلم 77فاااااي الدقيقاااااة * 

صررطف  ومسرراعد  الصررول رحرروان جمصررطف  متررولي)، م

ونررررى مصررررطف  فرررري  ،ويسرررددا لبعضررررهما لكمرررات عنيفررررة

 المشهد التالي دون أي إنابات أو  دمات في الوجه.

 

: يجتمرررررع اللرررررواء حلمررررري مااااان الفااااايلم 80فاااااي الدقيقاااااة * 

عبررردالحافظ مرررع مصرررطف  وعرررزة ويخبرهمرررا عرررن نرررفقة 

ا، ويقررول المررواد المشررعة، الترري تسرربب  فرري خطررف ابنتهمرر

لهمرررا إن قرررروات األمررررن لررررم تهررراجم السررررفينة الترررري جرررراءت 
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ررا مررن تسرررب  بررالمواد المشررعة علررى متنهررا إلررى مصررر، خوفل

تلررر  المرررواد وتعررررريى المنطقرررة بأ ملهررررا لخطرررر التلرررروث 

 93اإلشررررعاعي، ومررررع ذلرررر  فررررإن مصررررطف  فرررري الدقيقررررة 

يهاجم المكان الُمخبأة به المواد المشعة، ويتبرادل إطرال  

تاينر ومسراعديه،  مرا أنره فري نهايرة الفريلم الرناص مع ش

برررررزور  مطررررراطي ونرررررندو   )جوليرررررانوجيطرررررارد الحرررررارو 

المرواد المشرعة معره، وهرو مررا يعكرس رعونرة واحرحة مررن 

رررررا ألجهرررررزة األمرررررنم التررررري رفضررررر   صرررررطف  وفشرررررالل ذ(يعل

مداهمرررررة سرررررفينة ليصرررررل األمررررررر إلرررررى مطررررراردة بررررررالزوار  

 المطاطية.

 

ل أسرررماء نجررروم َمرررحَ  حالرررة خلرررل واحرررحة فررري الفررريلم الرررذي

 ونرررور الشرررريف ،ير سررريف ويسررررا بيرررة علرررى رأسرررهم سرررم

الذي لم أجد في أدائه ما يجعلني أنبهر به م لما أبهرنري فري 

فيلم جليلة ساخنة) علرى سربيل الم رال، وهنرا أجرد نفسري 
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أمررام سرر ال: مررا الررذي  رران يجررب أن يفعلرره نررور الشررريف 

 لكي يتألق في هذا الدور ولم يفعله؟

نررور الشررريف فعررل مررا يجررب أن يفعلرره فرري هررذا  أعتقررد أن

الدور، واجتهد بالقردر الكرافي، وأن اهرور  الباهر  يرجرع فري 

 األساو للسينا(يو وللدور المكتوب على الور .

وإذا تحرررردثنا عررررن نررررواحي القصررررور فرررري الفرررريلم، فيجررررب أن 

مرررد المخرررر  الكبيرررر أتحررردث عرررن نرررواحي التميرررز، فقرررد اعت

 close لقطرات الضريقةعلرى ال  بيرر شركلا سرمير سريف ب

shots  ُررا فرري ذلرر  ليتناسررب وَ وحر ررة الكرراميرا، فكرران م فقل

 الذي ينتمي ألفالم التشويق واإلثارة. من طبيعة الفيلم 

 

 *ع الهامش*

 يال بينا نرو   يا مصطف  بيه. -

 

 والتد(يب؟ -
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أل، تد(يب إيه بق ن إحنا نبلم البوليس على المخدرات وهما  -

 .يتصرفوا بمعرفتهم

 إن  أ يد بتهزر. -

اللي بنعمله هو عين الهزار، أي واحد غلبان بتتسر   -

محفظته يبلم البوليس، البوليس هو اللي بيجيب للغالبة 

 حقهم.

 

 النهاية
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 المصير

 م1997أغسطس  18

 

 

وقرررر  عرحرررره عررررام  )المصاااايرجأ مررررة  بيرررررة أثارهررررا فرررريلم 

واتهررام  عليررهبسرربب هجرروم بعررى المتخصصررين  م،1997

غيررر حقيقيرة عررن  عه بتشرويه التررا(يخ وتقرديم أحرداثان  ُنر

حيررراة الفيلسررروف ابرررن رشرررد الرررذي عرررام فررري األنررردلس فررري 

القرررن ال رراني عشررر خررالل فترررة حكررم الخليفررة يعقرروب بررن 

يوسررف جالمنصررور)، الررذي  رران يحترروي ابررن رشررد قبررل أن 

  .ينقلب عليه ويحر   تبه ويطرد  من األندلس

لفررريلم حرررول الصرررراعات التررري عاشرررها ابرررن تررردور أحرررداث ا

رشد قبل أن يرتم إبعراد  مرن األنردلس، مرن ناحيرة نرراعه 

مررررع الخليفررررة المنصررررور جمحمررررود حميرررردة) الررررذي أنررررابه 
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الغرررور وتحررول إلررى عرردو بعررد أن  رران نررديق، ومررن ناحيررةا 

أخرررررى نررررراعه مررررع التطرررررف الررررديني، واهررررور جماعررررات 

جررري باب وتُ متطرفررة تنشررر أفكررارلا عدوانيررة وتجتررذب الشرر

لهررررم عمليررررات غسرررريل مررررخ، وتشررررحنهم بأفكررررارا عدوانيررررة 

برن اللدرجة نجاحهم في استقطاب عبدهللا جهاني سرالمة) ا

رررررا للخليفرررررة األنرررررغر ، الرررررذي  ررررران هدفررررره أن يصرررررب  راقصل

ا، و ران يشرجعه علرى تحقيرق حلمره ابرن رشرد جنرور  محترفل

أنررا لمررا  نرر  فررري الشررريف) الررذي قررال فرري أحرررد المشرراهد: 

 .أيام من غير ما يتقطع َنَفسي 3قعد أرقص سنه  ن  أ

 

را برالرقص لدرجرة أن يررقص لمردة  هل  ان ابن رشد مهتمل

 ثالثة أيام؟

لرريس هررذا هررو السرر ال الوحيررد الررذي نجررد أنفسررنا نتوقررف 

أمامه بعد مشاهدة الفيلم، بل هناه العديد من األسر لة، 

 : م ل
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هل  ان   وجة ابن رشد وابنتره ترترديان مالبرس مفتوحرة 

هرل  الصدر أمام تالميذ  وأندقائه م لما اهر فري الفريلم؟

  ان  مالبس الفيلم مناسبة أنالل لتل  الفترة؟ 

 ،دارسين للتا(يخ على هرذا السر الالأجابني أحد أندقائي 

 رران بيبقرر   جخالررد النبرروي)ابررن الخليفررة فقررال باسررتنكار: 

 .د   الم فاحي نالبس هدوم  اشفة ندر   د ؟

 

تل  المالبس ليس  هي الخطأ الوحيد فري  في الحقيقة أن

 إحرررردىالفرررريلم، فقررررد سررررمع  الفنرررران نررررور الشررررريف فرررري 

% مرن أحرداث الفريلم حقيقيرة، 70الندوات وهو يقول إن 

مرررن األحررررداث ليسرررر  حقيقيررررة  %30وهرررو مررررا يعنرررري أن 

أنرررره  "الشررررريف"جوهرررري نسرررربة ليسرررر  حرررر يلة). وأوحرررر  

طلررب مررن يوسررف شرراهين توحررري  تلرر  النقطررة فرري تترررر 

رررا منررراارة الرررد تور ال فررريلم ولكنررره رفرررى،  مرررا رفرررى أيضل
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األستاذ بكلية اآلداب جامعة عرين شرمس  ،عاطف العرا)ي

بحسرررب  رررالم  والمتخصرررص فررري فلسرررفة وفقررره ابرررن رشرررد،

تلميررذ يوسرررف شررراهين النجيرررب "خالررد يوسرررف" فررري أحرررد 

الرررررذي قرررررال إن الرررررد تور عررررراطف و ،البررررررامي التليف يونيرررررة

أسروأ فريلم د أن شراهد  أنره العرا)ي  ان رأيه في الفريلم بعر

  .في التا(يخ

 

ررا وتحرردثنا عررن اإلبررداع الررذي  وإذا نحينررا نقطررة التررا(يخ جانبل

عنا برررره بعررررى السررررينمائيين فسررررنجد أن اإلبررررداع فرررري نررررد  

الفررريلم يقتصرررر علرررى بعرررى عنانرررر  فقرررل، م رررل الصرررورة 

الجيرردة لمرردير التصرروير محسررن نصررر، والكررادرات الجيرردة 

ة ليوسرررف شررراهين، والعنصرررر وحر رررة الكررراميرا المدروسررر

مته لتل  ءمال الذي ال أعرف مدىو ،الموسيقي في الفيلم
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را مردى الفترة، وديكورات حامد ح مدان التري ال أعررف أيضل

 متها لنندلس في القرن ال اني عشر. مالء

أما إذا تحدثنا عن فكرة محا(بة التطررف الرديني فرال يوجرد 

ي أن تحرارب بها أدنى قردر مرن اإلبرداع، فلريس مرن المنطقر

التطرررف الررديني بصرردور النسرراء العا(يررة، سررواء  وجررة ابررن 

رشرررررد جنرررررفية العمرررررري) أو ابنتررررره جروجينرررررا) أو الغجريرررررة 

 مانويال جليلى علوي).

(بمررا نجرر  الفرريلم فرري إثررارة قضررية التفكيررر وإعمررال العقررل 

أمرررررا ، وإاهررررار قيمررررة الكترررررب والعلررررم وال قافرررررة والمعرفررررة

   .فال أعتقد ذل ن؟محا(بة التطرف

 

وإذا  انرررر  ترررروافرت للفرررريلم بعررررى عنانررررر اإلبررررداع، فررررإن 

لم ناعه لرم تكرن  افيرة ليظهرر الفرياألخطاء التي ارتكبها ُنر

ويسررلم مررن النقررد الررالذع الررذي تعرررض  مقبررول مسررتوىب
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وأن المم لررررين الرررررذين يقفررررون فرررري الصرررررفوف  لرررره، خانررررةل 

األماميرررة لتونررريل رسرررالة الفررريلم  رررانوا يتحررردثون بلهجرررة 

ررررا مالئمررررة لتلرررر  الفترررررة، بررررل  انرررر  غريبررررة، لررررم  تكررررن أيضل

مالئمررة لفترررة التسررعينيات جفتررررة إنتررا  الفرريلم)،  مرررا أن 

" الرذي أثبر  الشااهينيتم يلهم ألدوارهرم ات سرم براألداء "

فشله على مدار سنوات طويلة مع العديد من المم لرين، 

شرراهد نفسرره وهررو ولررذا فلرريس مررن الغريررب أن يسررأل المُ 

ليلررة ج"أيررن نررور الشررريف الررذي قرردم فرريلم: يشرراهد هررذا ال

وغيرهرا مرن األفرالم  )سوا  األتروبيسجو )العار جو )ساخنة

بيررة؟ن أيرن ليلرى علروي التري التي اهرت فيها موهبتره الك

وغيرهرا مرن  )يرا دنيرا يرا غرامريجو )خر  ولرم يعردجقدم  

  !األفالم التي جعلتها تصل إلى قلوب المشاهدين؟

ا أن يوسررف  شرراهين لررم يكتررِف بجعررل ومررا  اد األمررر سرروءل

المم لرررين يررر دون أدوارهرررم بهرررذ  الطريقرررة "اللزجرررة" التررري 

اهررررت فررري الفررريلم، برررل إنررره اسرررتعان بمم لرررين معررردومي 

الموهبة م ل هاني سالمة وإنجري أباارة، وليظهرر لنرا عمرالل 

ا يعتبررر  أنصررراف َّو(بمررا أ(بررراعَّ الموهررروبين  ررا مشررروهل فنيل

ا عظيمل   ا.والم قفين في الوسل الفني إبداعل



 - 175 - 

 *ع الهامش*

 نحارقين دمنا بمشا ل هايفة والعدو على األبواب -

نين قاعد ينخر في ما العدو  مان في الداخل، وسنين وس -

 قالها ل  ابن رشد نديق العمر. ..سلطت   ي السوو

 لو قل  االسم د  قدامي تاني مرة و(عي هرمي  في السجن. -

  والناو تقول ومالهن ما إن  الخليفة، تعمل اللي إن  عايز  -

 يا سالمن

 

ندفة  ..ل ليوهو ابن رشد د  اللي هيقسم البلد نصين، ق -

يستقيل بالظبل لما العدو يهجم؟ ندفة يقنع النانر ابني 

يرو  آخر الدنيا دلوق  بالذات؟ ندفة نظبل  تبه وأفكار  في 

 إيدين العدو؟

 هي أفكار وأسرار عسكرية؟ن األفكار لعنسانية  لها، دولتنا -

بحالها اتبن  على فكرة، وهي اللي هتعيش قرون وقرون 

 .وحنا في عالم النسيانونكون أنا وإن  و لنا رُ 
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 .أنا هكسب المعر ة، هو وأفكار  اللي هيتمحوا لنبد -

 .األفكار ليها أجنحة، ما حدم يقدر يمنعها تونل لعنسان -

 .هحر  له  تبه  تاب  تاب، وأنفيه آلخر الدنيا ..أنا أقدر -

نبق  قضينا على حضارة الموحدين، قضينا على األندلس  -

  لها،

 مش هو. ..األندلس أنا -

 

 النهاية
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 إسماميلية رايح جاي

 م1997أغسطس  25

 

 

فاايلم فااي تاااري   100أهاام لطالمررا سررمعنا أو قرأنررا عبررارة "

دون أن نفهرررم أسرررباب اختيرررار تلررر   "الساااينما المصااارية

عررن أراء  بررالطبعر ِبررعَ الترري تُ  ،ةلتكررون حررمن القائمرراألفررالم 

التررررري ال يُشرررررترط أن تكرررررون أراءل نرررررائبة أو ومتخصصررررين، 

مبنيررررة علرررى مرررا يحملرررره  -و مررررا يبررردو لررري-دقيقرررة، إال أنهرررا 

-أو مضررمون، فنجررد مررن بررين القائمررة  الفرريلم مررن رسررالة

بجانررررب أفررررالم م ررررل جاألرض) وجبدايررررة ونهايررررة) وجسرررروا  

الكوميررررردي  الفررررريلم -األتررررروبيس) وجشررررريء مرررررن الخررررروف)
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م، وذلر  لمرا 1963جاأليدي الناعمة) الرذي ترم إنتاجره عرام 

يحمله الفريلم مرن رسرالة حرول قيمرة العمرل، وهري نفرس 

القيمررة الترري يطرحهررا فرريلم جالع يمررة) الررذي قررام ببطولترره 

 م. 1939حسين ند)ي وأخرجه  مال سليم عام 

فرري اعتقررادي الشخصرري أن تصررنيف الفرريلم  فرريلم هررام ال 

ف فقررررررررل علررررررررى مضررررررررمونه أو رسررررررررالته يجررررررررب أن يتوقرررررررر

جالسينا(يو)، ولكن على طريقة تقديم تل  الرسرالة، سرواء 

 ..مرررن ناحيرررة اإلخررررا  أو المونترررا  أو التم يرررل أو التصررروير

الرذي يظهرر  )ي عنانر نرناعة الفريلم السرينمائيإلخ من با

لنا على الشاشة نتيجة مجهرود مشرتره مرن العراملين بره 

ولرريس  ،جمرراعيلفيلم عمررل  افررة تحرر  قيررادة المخررر . فررا

عمرررل فرررردي م رررل الروايرررات والقصرررص األدبيرررة التررري يصرررنعها 

 شخص واحد فقل.

وعلرررى الررررغم مرررن أهميرررة تكامرررل عنانرررر الفررريلم حتررر  ُيصرررنف 

لهررا اسررت ناءات، ومررن حررمن  فريلم هررام، إال أن تلرر  القاعردة 

) إساااماميلية راياااح جاااايفررريلم ج -فررري رأ ررري–اسرررت ناءاتها 

ان محمرررررد فررررر اد، ومعررررره نجرررررم الرررررذي قرررررام ببطولتررررره الفنررررر

م، وحقرررق إيررررادات 1997الكوميرررديا محمرررد هنيررردي عرررام 

  .غير متوقعة
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ترردور أحررداث الفرريلم حررول رحلررة نررعود المطرررب الشرراب 

إبررراهيم جمحمررد فرر اد)، وعالقترره العاطفيررة بجارترره سررلوى 

صرررديقه المقررررب مرررنعم جمحمرررد عالقتررره بجحنررران ترررره)، و

 بوي) الذي يغار منه.هنيدي)، وأخيه األ بر ييزو جخالد الن

 

، يمكرررن أن نقرررول إنهرررا مكرررررة  قصرررة الفررريلم  انررر  عاديرررةل

األفررررالم الترررري قررررام ببطولتهررررا وتشرررربه   يرررررلا قصررررة معظررررم 

، ورغرررم ذلررر  فالُمشررراهد قرررد يشرررعر بخلرررلا  بيرررر ونمطربررر

وهررررررو يشرررررراهد الفرررررريلم الررررررذي ترررررردور أحداثرررررره فرررررري أوائررررررل 

السررربعينيات، وبخصررروص تلررر  الفتررررة يمكرررن أن نوحررر  

 احي القصور في الفيلم.بعى نو

 المالبس – 1

لررم تكررن مالبررس الشخصرريات مناسرربةل لتلرر  الفترررة علررى 

اإلطرال ، فرأي مترابع للسررينما المصررية يسرتطيع بسررهولة 

أن يتعرف على موانفات المالبس في فترة السبعينيات، 
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ة فرررري مالبررررس وهرررري الموانررررفات الترررري لررررم تكررررن مترررروافر 

ع فترررررررة الترررررري حملرررررر  توقيرررررر جإسرررررماعيلية رايرررررر  جرررررراي)

 التسعينيات جفترة إنتا  الفيلم).

 

 جعزت أبوعوف وشقيقاته)فرقة الفور إم  – 2

اسرررتطاع بطرررل الفررريلم إبرررراهيم جمحمرررد فررر اد) أن يحقرررق 

حلمررره بمسرررراعدة الفنررران عررررزت أبوعررروف، الررررذي اهرررر فرررري 

الفريلم بشخصريته الحقيقيرة  قائرد لفرقرة جالفرور إم) الترري 

أن الفريلم أحداثره  أسسرها فري أواخرر السربعينيات، فري حرين

 تدور في أوائل السبعينيات، أي قبل تأسيس الفرقة.

  الكامننا – 3

أغنيرة ج امننرا) التري شراره فري أشهر أغنية في الفيلم هري 

ها الفنان محمد هنيدي بجانب مطررب الفريلم محمرد ئغنا

نفسرري ألقرر  نفسرري الترري يقررول جهنيرردي) فيهررا: "وفرر اد، 
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تالتررين تررالف جنيرره،  واد حبيررب وبيرره ومعايررا فلرروو  تيررر

"، وهرررري وأجيررررب لرررري دم مررررع الموبايررررل والحتررررة الكوبيرررره

الكلمات التي تتماش  مع فترة إنتا  الفيلم وليس فتررة 

السرررربعينيات حيررررر  لررررم يكرررررن قررررد ترررررم اختررررراع الهواترررررف 

 المحمولة جالموبايل).

 

 أغاني الفيلم – 4

 مرررا أن  لمرررات أشرررهر أغنيرررة فررري الفررريلم ال تناسرررب فترررررة 

ال يناسرب  –و ما أعتقرد–ه، فإن توييع األغاني وقوع أحداث

تلر  الفترررة التري  رران عبردالحليم حررافظ أهرم نجومهررا، لررذا 

فمررررن المفترررررض أن يررررتم تقررررديم أغرررراني بكلمررررات وألحرررران 

  وتوييعات مناسبة لتل  الفترة.

مرررع عررردم تميرررز الفررريلم -ورغرررم أن تلررر  األخطررراء الفادحرررة 

صرنف الفريلم تسرتبعد أن ي -فري برا)ي عنانرر    بير شكلا ب

ررا فرري  -فرري رأ ري–مرن األفررالم الهامرة، إال أنرره  را هامل يعتبررر فيلمل

ترررا(يخ السرررينما المصررررية، وأهرررم فررريلم فررري مسررريرة الفنررران 
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ا وهرررو الترررأثير الرررذي  ،محمرررد هنيررردي، والسررربب بسررريل جررردل

 . أحدثه الفيلم

ا فررري النجرررا  الهائرررل الرررذي حققررره ذلررر   الفررريلم  ررران سرررببل

المصرررررية، والتغييررررر ال فرررري السررررينما  حرررردوث تغييررررر  بيررررر

يقتصررر علررى اهررور جيررل جديررد مررن المم لررين فقررل، بررل 

ررررررا علررررررى اهررررررور جيررررررل جديررررررد مررررررن الكُترررررراب  سرررررراعد أيضل

والمخررررررجين والمرررررونتيرين ومرررررديري التصررررروير وغيررررررهم، 

را إلرى وجرود مسرت مرين فري  وليس ذل  فقل بل امترد  أيضل

، ةهرذا المجرال، وتطروير المعردات ودور العررض السرينمائي

  دور عرررض جديرردة بموانررفات أفضررل  انرر  أحررد وافتتررا

أسباب عودة الجمهور للسينما، وحردوث حالرة روا  لتلر  

 الصناعة.

وإذا  رران فرريلم جإسررماعيلية رايرر  جرراي) اهررر لنررا بأخطرراءا 

ذ رررت بعضررها، إال أن التغييررر الكبيررر الررذي أحدثرره  ،فادحررة

سرراعد علررى تقررديم أفررالم بموانررفات فنيررة أفضررل   يرررلا، 

رررا فررري ترررا(يخ السرررينما وهرررو مرررا ي رررا هامل جعلنرررا نعتبرررر  فيلمل

 المصرية.
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 *ع الهامش*

 نبا  الخير يا عم نوفل. -

 أهو نبا ، عاو  إيه دلوق ؟ -

 .ب   علي ن د  ر   يا جدعَص إيه يا عم نوفل د  أنا بَ  -

 

ِتني،  - مرة يا  17هو إن  بييجي من وراه ر  ن د  إن  غل ب 

حلق عندي وتسيبني وتهربن مرة يا راجل تُخش ت 17منعم، 

 عاو  إيه دلوق  إن ؟

ُفرَِج  يا جدع، أبويا بع  فلوو من ليبيا مع واحد جاي  -

 من السعودية وهتقبى.

 

 النهاية
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 هارمونيكا

 م1998يونيو  29

 

 

ها وتلوثهرررررا ءبتعررررد عرررررن القررررراهرة با دحامهررررا وحوحررررراأن ت

غوط الحيررررراة وعالقاتهرررررا المرعبرررررة الناتجرررررة عرررررن   ررررررة حررررر

ا فرري االسررتمتاع وقسرروتها، هررذا فرري حررد ذاترره قررد يكررون سرر ببل

الرررذي  تبررره عررراطف البكرررري وأخرجررره  )هارمونيكاااابفررريلم ج

فخررر الرردين نجيرردة، وقررام ببطولترره نررانع البهجررة محمررود 

 عبدالع يز .

ترردور أحررداث الفرريلم حررول نرررجس جإلهررام شرراهين)، الترري 

هرا، الرذي تذهب إلى محافظة اإلسماعيلية لتبح  عن  وج

شرراهين جمحمررود  سرررقها وهرررب، وفرري اإلسررماعيلية تقابررل

األرمررررل الررررذي يعرررريش مررررع شررررقيقه األنررررغر عبررردالع يز)، 
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سيف جأحمد السقا)، وشقيقته نعيمرة جييرزي البردراوي). 

ويستضيف شراهين نررجس فري بيتره ويقررر مسراعدتها فري 

ول أن يجعلهرررا تتغلرررب الع رررور علرررى  وجهرررا الهرررارب، ويحرررا

وتقاوم الحزن الذي يسريطر عليهرا، فيقرول  على مشكالتها

رقصي، غني وافرحي، اخرجري مرن ألها في أحد المشاهد: "

". إمبرررار  وتعرررالي للنهرررارد ، اعملررري لررر  حكايرررة مرررن جديرررد

ررا علررى آلررة "الهارمونيكررا" الترري لررم  ررا مبهجل ويعررزف لهررا لحنل

علرررى  )نررررجسجوتتعرررود  .تكرررن تفارقررره فررري أفراحررره وأحزانررره

أنهررا واحرردة مررن األسرررة وتقررع فرري شرراهين وإخوترره، وتشررعر 

  حزنه على نفية حب شاهين، وتقف بجانبه عندما يقهر 

بعرد أن فقردت  ،التي يعتبرها بم ابة ابنتره ،جداليا إبراهيم)

 عذ(يتها على يد ابن شقيقته المستهتر جمجدي  امل).
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قصررة الفرريلم بسرريطة بعيرردة عررن التعقيرردات والصررراعات 

يتررروتر ويشرررعر بالضررريق، العنيفرررة التررري تجعرررل الُمشررراهد 

ا عررن  فحترر  المشرراهد العنيفررة ُقررِدم  بإيقرراع هررادئ بعيرردل

الصررخب، وهرري سررمة عامررة طغرر  علررى الفرريلم الررذي أخررذ 

طابع  السيكي، ناتي عن قصرته البسريطة وإخراجره الرذي 

ا، حيرر  اعتمررد المخررر  بطريقررة  بيرررة علررى  لررم يكررن سرري ل

فظ، ل مررررع حر ررررة الكرررراميرا بررررتحالكررررادرات ال ابتررررة، وتعاَمرررر

ار عمرررررررو وأ مررررررل دور  المررررررونتير أحمررررررد داود والموسرررررريق

ماشر  مرع الطرابع  ري الذي قردم موسريق  مميرزة تذأبو 

الررررذي بلغرررر  مدترررره سرررراعة ونصررررف  الكالسرررريكي للفرررريلم

اعه فرنرررررة للمشررررراهدين أن نَ السررررراعة لكررررري ال يترررررره ُنررررر

 يشعروا بالملل من إيقاعه الهادئ. 

 

م الرنجم  محمرود عبردالع يز أما عن أداء المم لين، فقد قرد 

دور  برشررررراقة معهرررررودة،  ررررران ينقصرررررها فقرررررل أن يرررررتعلم 
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حترر  يررتقن التعامررل معهررا،  الهارمونيكاااالعررزف علررى آلررة 

وامتز  أداء النجم الكبير بأداء برا)ي المم لرين الرذي اتسرم 

بالبساطة، ليتماش  مع الحالة العامة للفيلم الذي يعتبرر 

  بم ابة جرعة من األمل والسعادة والتفاقل.

 

 * ع الهامش*

 .ماالقيتش حاجة في العربية -

مافيش حاجة؟ يا نهار أسودن دي فيها  ل حاجتي، هدومي  -

 وفلوسي وبطاقتي ومفاتي  شقتي، هعمل إيه دلوق ؟

 

خرجي من إمبار  وتعالي أترقصي، تغني وتفرحي،  -

للنهارد ، اعملي ل  حكاية من جديد، المهم يبق  ل  حكاية 

 تحكيها.

 

 ةالنهاي
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 ضحك الصورة تطلع حلوةا

 م1998نوفمبر  24

 

 

رض فيهررا اإلعررالن الرردعائي لفرريلم أذ ررر تلرر  الفترررة الترري ُعرر

علرررى شاشرررة التليف يرررون  )اضاااحك الصاااورة تطلاااع حلاااوةج

م، وهررو اإلعررالن الررذي تضررمن بعررى اللقطررات 1998عررام 

لقطة مرن المشرهد الرذي يصرفف فيره ر الجاذبة للجمهور،  

  ري)، شرعر أحرد يبائنره قبرل المصرور سريد غريرب جأحمرد 

ليكتشررف أنرره يرترردي شررعرلا مسررتعارلا جبارو ررة)،  ،تصرروير 

ولقطررررة أخرررررى تقررررول فيهررررا نوسررررة جليلررررى علرررروي) لسرررريد 

ة سبع مرات، س  مررات أنا س  محترمة وحاج  غريب: "

"، باإلحافة إلى اللقطرة فيهم طلع  أنشل لكن السابعة أل

فرري حمررام  الطريفررة الترري يقفررز فيهررا سرريد غريررب بمالبسرره
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يلرتقل مفترا  السريارة السباحة مرع حريوف الحفلرة، لكري 

 ويفو  بها.

م اإلعرررالن بخفرررة دم واحرررحة، وأذ رررر أنررره  ررران يُعررررض َسررراتَ 

، ومع ذلر  لرم يحقرق الفريلم على شاشة التليف يون   يرلا

تليق به وق  عرحه فري دور العررض، إال أنره وبعرد  إيرادات

ا تسررب  ،وقرر وبمرررور ال ،عرحرره علررى شاشررة التليف يررون

الررررذي ا تشررررف حالررررة فنيررررة  مكانررررة  بيرررررة لرررردى الجمهررررور

وهررو يترررجم  يقودهررا المخررر  الكبيررر شررريف عرفررة مميررزة

 لمات السينا(يس  وحيد حامرد لمشراهد سرينمائية مرن 

بطولرررة الرررنجم الراحرررل أحمرررد   ررري ومعررره الفنانرررة الكبيررررة 

ليلرررى علررروي، التررري قررردم  دورلا مرررن أفضرررل أدوارهرررا، هرررذا 

 –رحمهررا هللا–لررى النجمررة الكبيرررة سررناء جميررل باإلحررافة إ

التي قدم  دور األم باقتدار شديد، جعلها تنرافس أحمرد و

 . صُعب منافستهيلعبقري الذي   ي وهو النجم ا
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يحكرررري الفرررريلم عررررن سرررريد غريررررب، المصررررور الفوترررروغرافي 

وابنتررره تهررراني جمنررر    ررري) التررري  ،البسررريل، وعالقتررره بأمررره

را بزميلهرا ال رري طررار  كليرة الطرب وترررتبل عب لتحرقت اطفيل

ررررا ا فرررري  ،ج ررررريم عبرررردالع يز)، الررررذي اهررررر شررررابلا متفوقل جررررادل

فري حرين يررتبل سريد  –لمعترادعلى غير ا–عالقته بزميلته 

ا لبيرع )النشالة التائبةجبنوسة  ، التري تمتلر   شركلا بسريطل

الحلويات والمرطبات جالحاجة الساقعة)، وتظهرر عالقرتهم 

أو االسررتغالل، وتبار هررا سررناء  نقيررة ال مجررال فيهررا للخررداع

 مررا جميررل الترري اهرررت فرري دور األم المصرررية الحقيقيررة، 

 هي في معظم البيوت المصرية.

يبة والبساطة في العالقات بين مجموعة مرن حالة من الطِ 

بخفرة  ترجمهرا المخرر  شرريف عرفرة ،األشخاص العاديين

مرررن يشررراهد الفررريلم يشرررعر بسرررالم ورشررراقة فنيرررة تجعرررل 

نر  لرو قابرل هر الء األشرخاص وعرام معهررم، ويتم نفسري

 إن لم يكن قابلهم في حياته بالفعل.

 بررر حكايررة الفرريلم البسرريطة لررم تكررن بحاجررة إلررى مررا يسررم 

جبهلوانيررات السررينما)، سررواء موسرريق  تصررويرية نرراخبة 

أو ح ينرررة بطريقرررة مبرررالم فيهرررا، أو حر رررة  ررراميرا   يررررة، أو 
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قرات السرعادة انفعاالت شديدة من المم لرين سرواء فري أو

أو أوقررات الحررزن، باإلحررافة إلررى خلررو الفرريلم مررن المشرراهد 

لحالررة الجنسررية الترري  انرر  مررن الممكررن أن تفسررد تلرر  ا

 .الرومانسية الهادئة

 

لرررم تررنج  فررري  -شرررديدة اإلنسررانية-وإذا  انرر  تلررر  الحالررة 

جرررررذب الجمهرررررور وقررررر  عررررررض الفررررريلم فررررري دور العررررررض 

أهرم، نجحر  فري أن السينمائية، فإنها قد نجحر  فيمرا هرو 

 مرررا هرررو الحرررال مرررع جميرررع األفرررالم  ،تعررريش مرررع الجمهرررور

كررم علررى مرردى جودتهررا بررإيرادات الجيردة الترري ال يمكررن الحُ 

شباه التذا ر أو الجوائز، بل تُتره للزمن لكي يقرول رأيره 

فيها، فرإن عاشر  مرع الجمهرور فإنهرا أفرالم جيردة، وإن لرم 

 .يتذ رها أحد فلم يكن هناه داِع لتقديمها
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أاهرررر لنرررا اإلنسررران  فررريلم جاحرررح  الصرررورة تطلرررع حلررروة)

بمشررررراعر  َّالتررررري قرررررد تكرررررون متناقضرررررة أحيانلرررررا، ولكنهرررررا 

ا عن  الخادعرة، وهرذا هرو  بهلوانيات السرينمانادقةَّ بعيدل

جروهر السرينما، اإلنسران الرذي إذا ترم التعبيرر عنره بطريقررة 

نرررحيحة فرررإن الفررريلم يصرررل إلرررى الجمهرررور، ويعررريش معررره 

 لد  في تا(يخ السينما. ويتأثر به ويخ

 

 * ع الهامش*

 مال  يا سيد؟ -

ا؟ -  إيه اللي منز ل  الساعة دي يام 

ما هو مش معقول يا بني أشوف  قاعد القعدة دي  -

 ومنزلش.

 

 وناحية لغاية دلوق  ليه؟ -
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إحنا من يوم ما جينا هنا يا بني ما بنامش إال لما إن  تدخل  -

 سيد؟ في إيه يا ..البي  إن  وتهاني

ا في إيهن بس حسي  إن أنا عايز أقعد  د  وأشم  - ا يام  أبدل

 شوية هوا.

 مافيش حد يي  شبعان هوا، د  إن  يوم   له هوا. -

ا. -  بس هوا عن هوى برحو يفر  يام 

 إن  بتحب يا سيد؟ ..عنده حق، هوا عن هوى يفر  -

 حب إيه يا أم سيدن إحنا  برنا على الحاجات دي. -

وبعدين إن  لو  ..بني مافيهوم ال  بير وال نغير الحب يا -

هي الب  بتاعة  ..ماحبيتش يبق  أ يد في  حاجة غلل

 الكش ؟

ا. -  يام 

 هي حلوة. ..بيني وبين  تستاهل ..يا واااد -

 

 النهاية
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 مبوح مىر الحدوح

 م1999يوليو  21

 

 

فرررريلم جالمنسرررري)، فرررريلم جقشررررر البنررررد )، فرررريلم جبخيرررر  

ة جأالبنرردا)، فرريلم جحلررق حرروم)، فرروايير وعديلررة)، مسرررحي

أعمرررال  ..جأبررريى وأسرررود)، مسلسرررل جوإنررر  عامرررل إيررره؟)

  يرررة جمعرر  الفنرران الراحررل عررالء ولرري الرردين مررع الررنجم 

فررري طريقهمررا الفنررري الطويررل الرررذي الكبيررر محمرررد هنيرردي 

ن يربطرررررون برررررين ي  مرررررن الصرررررفر، ممرررررا جعرررررل الك يرررررر آبرررررد

ر ا مرع تكوينهمرا اسميهما ويعتبروهما ثنائي مميز، خصونل

الجسماني الذي جعل الربعى يشربههما بال نرائي العرالمي 

جلو(يرررل وهررراردي)، لرررذا فكررران مرررن الطبيعررري عنررردما َعَبرررر 



 - 196 - 

المصرررررية إلررررى مرحلررررة  السررررينمابالفنرررران محمررررد هنيرررردي 

، أن ينتظرر )نعيدي في الجامعرة األمريكيرةججديدة بفيلم 

الجمهرور بترقررب رفيررق "هنيرردي" فرري رحلررة  فاحرره، فررذهب 

ء ولي الدين إلى المخرر  الكبيرر شرريف عرفرة وقرال لره: عال

هررو أنررا يررا أسررتاذ شررريف ينفررع أعمررل مررع حضرررت  فرريلم "

فمرررا  ررران مرررن المخرررر  الكبيرررر إال أن قرررال لررره:  "بطرررولتي؟

ررا يررا حبيبرري لررو فرري سررينا(يو" ". وقرردما مناسررب نعملرره طبعل

ررا فرريلم ج م، مررن تررأليف 1999عررام  )مبااوح مىاار الحاادوحمعل

وبطولرررة  رررريم عبررردالع يز والوجررره الجديرررد  أحمرررد عبررردهللا،

 آنذاه أحمد حلمي.

 

ترردور أحررداث الفرريلم حررول الشرراب المسررتهتر عبررود جعررالء 

ولي الدين) الذي يترزو  والرد  "حرابل الجريش المتقاعرد" 
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جبرررر "عبرررود" علرررى جحسرررن حسرررني)، لكررري ينجرررب ولرررد ويُ 

ررررا منرررره أن دخررررول ابنرررره  االلتحررررا  بالخدمررررة العسرررركرية، انل

فضررل حرل لكري يغيررر حياتره لنفضرل ويقلررع للجريش هرو أ

ويرردخل عبررود الجرريش مررع نرررديقيه  ة، عررن عاداترره السرري

منصرررررور ج ررررررريم عبرررررردالع يز) وسرررررعيد جأحمررررررد حلمرررررري)، 

مرررع  مررريلهم  ،واليقرررابل )حررررو الحررردودجقررروا بسرررال  لحَ ويُ 

جميلرة جغرادة عرادل) التري  ،بردالمغني)وهردان جمحمرود ع

وعرروف)، تعمررل مررع ترراجر مخرردرات يرردع  تررومي جعررزت أب

 "برانجو"الذي يطلرب مرن عبرود وأنردقائه إحررا  مزرعرة و

تقع في نطا  خدمتهم، مقابل حصرولهم منره علرى مليرون 

جنيررره، فيوافقررروا بسررربب احتيررراجهم للنقرررود، إال أن وهررردان 

يعترض فيتم إطال  الرناص عليه من أحد رجال تومي، 

 .االنتقام من تومي وعصابته نديقا ليقرر عبود و 

مهرور ينتظرر الفريلم الرذي يقروم ببطولتره عررالء وإذا  ران الج

م الرذي ل على الفريلولي الدين، فكان من الطبيعي أن يُقبِ 

ررا قويلررا لفرريلم جهمررام فرري أمسررتردام) الررذي قررام   رران منافسل

عبرود علرى جه محمد هنيدي. ولكن هل حقق فريلم ببطولت

ررررا جماهيريلررررا  بيررررررلا بسرررربب حالررررة الترقرررررب  )الحرررردود نجاحل

 ؟الكبير أنه فيلم يستحق فعالل هذا النجا أم  ،واالنتظار



 - 198 - 

ولعجابررة عررن هرررذا السرر ال سررأتحدث عرررن بعررى عنانرررر 

التي ال يجب بالضرورة أن تكرون  ،الفيلم، من وجهة نظري

 نحيحة.

 

 السيناريو* 

المتعررارف عليرره فرري مصررر أن سررينا(يو الفرريلم الكوميررردي 

ا طالمررا أحررح   المشرراهدين، وهرري فكرررة أراهررا يعتبررر جيرردل

وحترررررر  إذا تعاملنررررررا معهررررررا باعتبارهررررررا نررررررحيحة  .ةخاط رررررر

فررريمكن أن أقرررول إن سررررينا(يو الفررريلم لررررم يكرررن  وميررررديلا 

بدرجرررررررة  بيررررررررة، فهنررررررراه بعرررررررى المواقرررررررف المضرررررررحكة 

واإليفيهات، ولكنها لم تكرن علرى قردر  بيرر مرن الكوميرديا، 

فررريمكن أن نصرررنف الفررريلم بأنررره فررريلم جاليررر   وميررردي)، 

ا  وميديلا.  وليس فيلمل

 اج اإلخر * 

ال شرر  أن شررريف عرفررة يعررد مررن أهررم مخرجرري السررينما 

ما سرابقة لهرذا الفريلم، م رل المصرية، وهو ما أثبتره فري أفرال
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، ولكررن شررريف عرفررة حررح  الصررورة تطلررع حلرروة)افرريلم ج

لرررم أجرررد  فررري  حرررح  الصرررورة تطلرررع حلررروة)ام جالرررذي قرررد  

م لقطرات جيردة  جعبود على الحدود) بنفس التميز، لقد قد 

كرن لريس برنفس الجرودة، فقرد شرعرت أنره  ران  عادته، ول

مررررن أمررررر  وال يهررررتم بدقررررة  يصررررنع الفرررريلم وهررررو فرررري عجلررررةا 

رررا برررالتغيرات المفاج رررة  التكوينرررات، (بمرررا لرررم يكرررن مقتنعل

 التي  ان  تحدث في السينما في ذل  الوق .

  لورة الفيلم* 

الررذي -نرورة الفرريلم تكررون مررن اختصرراص مرردير التصرروير 

ومصرررح   -" معرررين للفررريلمودمرررويرررو ع اإلحررراءة لعمرررل "

را–األلوان الذي يبدو لي في هرذا الفريلم   –وقرد أ رون مخط ل

أنه استعان بر "فلترر" جراهز لتلروين الفريلم، واخترار "فلترر" 

را  غامق اللون ووحعه على الفيلم بأ مله فأعط  إحساسل

 بالحزن. 
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ا  )مدير التصوير جأعتقد أن أيمن أبوالمكارم  لم يكن موفقل

حرراءة، الترري جعلرر  الفرريلم يبرردو و أنرره فرريلم فرري توييررع اإل

مرررررن أفرررررالم الجريمرررررة، فاإلحررررراءة خافترررررة فررررري الك يرررررر مرررررن 

المشررررراهد وعيرررررون المم لرررررين ال تظهرررررر، وهرررررو مرررررا يعطررررري 

ررا مررع طبيعررة  ررا بالك بررة والضرريق ال يتماشرر  إطالقل إحساسل

 الفيلم الكوميدي.

 التمثيي* 

ا، (بمررررا  أداء المم لرررين الشرررباب فرررري الفررريلم لرررم يكررررن جيررردل

بسرربب قلرررة الخبرررة، وأقصرررد هنرررا  ررريم عبررردالع يز وأحمرررد 

حلمرري، أو بسرربب حررعف الموهبررة، وأقصررد هنررا عررالء ولرري 

الرردين الررذي ال أرا  ممرر الل موهوبلررا بدرجررة  بيرررة، هررو فقررل 

مم ررررل برررردين يعتمررررد علررررى تكوينرررره الجسررررماني إلحررررحاه 

رررررا مميرررررزلا م رررررل محمرررررد  رررررا أداق  فلرررررم أر  يومل الجمهرررررور، أم 

يعتمررد فقررل علررى قصررر قامترره إلحررحاه  هنيرردي الررذي ال

 الجمهور.
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 واآلن نعود للس ال: 

نجاحلرررا جماهيريلرررا  هرررل حقرررق فررريلم جعبرررود علرررى الحررردود)

يسررتحق أم أنره فريلم  ، بيررلا بسربب حالرة الترقرب واالنتظرار

 فعالل أن ينج  بهذا الشكل؟

فرري رأ رري أن الفرريلم يسررتحق النجررا ، ولكررن نجررا  محرردود، 

الرذي حققره عنرد عرحره، فكران سرببه أما النجرا  السراحق 

رغبرررررة الجمهرررررور فررررري تشرررررجيع السرررررينما الجديررررردة، وحالرررررة 

ل قِبرالتري جعلر  الجمهرور يُ و ،الفضول التي تحدث  عنها

على فيلم جعبرود علرى الحردود) وفريلم جالنراار) وينصررف 

عرررن فررريلم جابرررن عرررز) الرررذي قدمررره عرررالء ولررري الررردين عرررام 

 م في نهاية مشوار  القصير. 2001

 

 *لهامشع ا*

 هو حضرت  والد العروسة؟ -

 عمها. -

، هو أنا  ن  عايز ألف  نظر وا لحاجة مهمة. -  أهالل وسهالل

 قول يا ولدي. -
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ا إنتوا عند وا النخوة والكرامة والشهامة ولو حد تعدى  - طبعل

 عليكم ما تعديش بالساهل.

 خ  ل اللي ياخد حقنا.ونُط  -

 أبويا بق  مش  د  خالص. -

 لدي؟يف يا و ِ  -

 

أبو ، اللي هو جدي، مات قدامه مقتول،  ،تصور حضرت  -

 .حتة، مارفعش شماعة يدافع بيها عنه 100اتقطع 

 يبق  راجل طيب. -

طيبن طيب هقول ل  على حاجة، أبويا بيلعب قمار،  -

 بيجيب نحابه  ل يوم ويسهروا للصب  ويلعبوا قمار.

 وبيكسب؟ -

 أل بيخسر. -

 يبق  (بنا بيعاقبه. -
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بيعاقبهن طب من اآلخر عشان نخلص بق ، أبويا بيشرب  -

بانجو، والبانجو بتاعه أهو، بيشيله معايا عشان أي لجنة 

 .تاخدني ويطلع هو

 البانجو يا ِولد. ..ما شاء هللا ما شاء هللا، يبق  ال م نكرمه -

 

 النهاية
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 همام في أمسترحام

 م1999أغسطس  17

 

 

  .. "م الذي عبر ومن بعد  عبر جيل  املرأو السه"

هكذا ونف الفنان أحمد السقا  ميلره الكوميرديان الكبيرر 

ث انقالبلررا فرري عررالم حرردِ محمررد هنيرردي الررذي اسررتطاع أن يُ 

السرررينما فررري مصرررر، وبعررردما  انررر  أوشرررك  علرررى االنهيرررار 

ا مررن األفررالم  ر "الرررزعيم" وتصرردُ بتقررديمها لعرردد قليررل جررردل

جمررراهير" ناديرررة الجنررردي للمشرررهد عرررادل إمرررام و"نجمرررة ال

 السينمائي وسيطرتهم على شباه التذا ر.

نررررعيدي فرررري الجامعررررة ج  محمررررد هنيرررردي فرررري فرررريلم نجررررا

م، سررربقه نجاحررره الكبيرررر فررري فررريلم 1998عرررام  )األمريكيرررة
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الررررررذي لعررررررب وم، 1997عررررررام  جإسررررررماعيلية رايرررررر  جرررررراي)

بطولتررره الفنررران محمرررد فررر اد الرررذي  ررران يتمترررع بشرررعبية 

الوقررر ،  مطررررب ولررريس  مم رررل، ولكرررن جارفرررة فررري ذلررر  

قبررل عليرره ليفاجررأ تصرردر  لبطولررة الفرريلم جعررل الجمهررور يُ 

بكوميرررديا محمرررد هنيررردي التررري  ررران لهرررا الررردور األ برررر فررري 

نجررا  الفرريلم، وهررو مررا شررجع المنررتي محمررد العرردل علررى 

 إنتا  فيلم يحمل اسم محمد هنيدي.

 

احق الرررررذي حققررررره محمرررررد هنيررررردي بفررررريلم النجرررررا  السررررر

قلررب مرروايين السررينما،  فرري الجامعررة األمريكيررة) جنررعيدي

ن يفكررون فرري إعطراء الفرنررة لجيرل جديررد يوجعرل المنتجرر

من المم لين، فظهر أحمد السرقا وهراني رمرزي وعرالء ولري 

الدين، وغيرهم من المم لين الذين  ان أقص  طمروحهم 

أن يأخررذوا دورلا  بيرررلا فرري فرريلم مررن بطولررة  – مررا أعتقررد–

وعلى رأسهم عرادل إمرام الرذي تعررض نجوم ذل  الوق ، 

 لهزة عنيفة من نجا  "هنيدي". 
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وعلررى الرررغم مررن النجررا  السرراحق لهنيرردي، وعلررى الرررغم 

لنجررا  الصرراخبة مررن اسررتحقاقه لهررذا النجررا ، إال أن حالررة ا

 الجامعرررررة األمريكيرررررة)نررررعيدي فررررري الترررري بررررردأها بفررررريلم ج

واسرررتمرت معرررره لبضررررع سرررنوات لررررم تسررررتمر حترررر  اآلن، 

ا بعخ عنتر ابرن ابرن ابرن جد السقوط المدوي لفيلمه صونل

 م. 2017الذي قدمه عام  )شداد

 

وبررررررالعودة للرررررروراء قلرررررريالل سنكتشررررررف أن رحلررررررة سررررررقوط 

هماام رلا، وبالتحديد مع فيلمه ال راني جبدأت مبك "هنيدي"

الرررذي حقرررق وم، 1999الرررذي قدمررره عرررام  )فاااي أمساااترحام

ا، لررريس بسرررب كرررن ب أنررره فررريلم جيرررد، ولإيررررادات  بيررررة جررردل

 . بسبب نجا  جنعيدي في الجامعة األمريكية)

ا علرررررى المسرررررتويات  افرررررة، وأولهرررررا  فرررررالفيلم  ررررران حرررررعيفل

وأهمهررررا السررررينا(يو الررررذي  تبرررره مرررردح  العرررردل فرررري فترررررة 
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سرررينا(يو ف ،بحسرررب تصرررريحات "هنيررردي" ، منيرررة وجيرررزة

ف  فررريلم ن  َصرررالفرريلم يفتقرررر للكوميرررديا، وهرررو مررا يجعلررره يُ 

ي، واألمررر ال يقتصررر علررى "اليرر   وميرردي" ولرريس  وميررد

را للموحروع والحبكرة،  السرينا(يو برل افتقرر ،ذلر  فقرل أيضل

فالقصرررة ال يوجرررد بهرررا جديرررد، شررراب مصرررري فقيرررر يسرررافر 

ررا  بيرررلا بعررد سلسررلة مررن اإلخفاقررات  للخررار  ويحقررق نجاحل

 .ال جديد ..و

فرري اعتقررادي أن حررعف السررينا(يو يرجررع فرري المقررام األول 

العمرررل، فالفنررران محمرررد  لرررفم الللطريقرررة التررري بررردأ بهرررا 

هنيردي قررال فري أحررد لقاءاترره التليف يونيرة إن الفكرررة برردأت 

برررراقترا  بتقررررديم فرررريلم ترررردور أحداثرررره خررررار  مصررررر، تبعرررره 

وبردأ السينا(يسر  مردح  العردل فري  ،باقترا  آخر لهولندا

 الكتابة بناءل على االقتراحين. 
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ررررا، فررررنحن ال  فرررري اعتقررررادي أن تلرررر  الطريقررررة خاط ررررة تمامل

رررا فررري الخرررار  إال إذا تطلرررب السرررينا(يو ن سرررافر لنصرررور فيلمل

المكتررروب ذلررر ، أمرررا أن نعكرررس اآليرررة، فنقررررر السرررفر ثرررم 

نكتررب سررينا(يو ليمكننررا مررن السررفر، فكأننررا نضررع العربررة 

 أمام الحصان. 

يجررررررب أن أعترررررررف أن محمررررررد هنيرررررردي هررررررو أ  ررررررر فنرررررران 

ررا بررنفس القرردر، وذلرر   يضررحكني، ولكننرري ال أحررح  دائمل

السرررينا(يوهات الترري يقررردمها، وهررري أ مرررة  بسرربب حرررعف

"هنيرردي" الحقيقيررة، وأ مررة السررينما المصرررية منررذ قررديم 

 األ ل. 

 

 *ع الهامش*

 .ُ رت الهرم بتاعنا ..أنا أحب مصر -

 

 الهرم بتاعنان إنتوا عند وا هرم يينا؟ -
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 أل، هرم الجيزة. -

 .جيزة مين يا باشمهندو؟ تقصد تقول الهرم بتاعنا إحنا -

 .بتاع  ل البشر ..مممإم -

 وق ع  قلبي... و ل البشر بتحبه ،أ  الحمد لله -

 

 النهاية

 

 

 للتوانل مع الكاتب

mohamedsharif1987000@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 - 211 - 

 

 

 أممال أخرى للكاتب

 

 جمجموعة قصصية) بنات مائالت محترمات

 جمقاالت فنية)  بتوع األفالم

 جمجموعة قصصية)  النوف

 االت فنية)جمق  ت كرة سينما

 جمجموعة قصصية)  قميص مشجَّر
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 الفهرس

 الشيطانة التي أحبتني -

 الراقصة والسياسي -

  ابو(يا -

 اإلمبراطور -

 المواطن مصري -

 حد الحكومة  -

 أيس  ريم في جليم -

 مستر  اراتيه -

 أرض األحالم -

 الباشا -

 اإلرهاعي -

 خلطبيطة -

 الرجل ال ال  -

 ليلة ساخنة -

 وم في العسلالن -

 يا دنيا يا غرامي -

 عفا(ي  األسفل  -

 المرأة والساطور -

 ة فو  القمةامرأ -

 عيش الغراب -

 المصير -

 إسماعيلية راي  جاي -

 هارمونيكا -

 احح  الصورة تطلع حلوة -

 عبود على الحدود -

  مستردامأهمام في  -

 أممال أخرى للكاتب* 

5 

13 

19 

25 

33 

41 

49 

57 

65 

75 

83 

95 

103 

113 

119 

127 

135 

143 

153 

161 

169 

177 

185 

189 

195 

205 

211 
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