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 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 :املقدمة
 53يقال إن يف أفالم السينام تأريخاً لألوطان، فهي تلك الحكايات املنسوجة عىل رشيط 

حكايات وتفاصيل حياة تنقلها األفالم عن ميل تحيك عن الناس يف ظرف وزمن معينني، 
مختلف العصور بعيون أصحابها، وسواء اختلفنا مع تلك األفالم أو اتفقنا معها أحببناها 

 أو كرهناها، لكنها تظل مرآة للمجتمع. 
، أظن أنه سيكون رصداً لحياة املرصيني من خالل 0222ويف رصدي لألفالم منذ عام 

ها منذ بداية األلفية الثانية. وكام كانت مرص عرضة لكثري أفالمهم وفنونهم التي أنتجو 
 من اإلحباط البادي يف فنونها، فهي أيضاً كانت تحمل كثرياً من األحالم ملا هو آت.
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 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 :اآلحالم
 

يف الزمن الصعب حني يقسو الواقع علينا وتحارصنا الهموم فال ترتك لنا إال ثغرة 
فرصة الوحيدة املتاحة للتوازن وللحياة، أما أن بسيطة ملرور الحلم، تصبح األحالم هي ال

تفر األحالم فهذا هو املوت بعينه، وألين مازلت أشعر بدبيب خافت للحياة بداخيل فكام 
آخرون مل تخاصمني األحالم بعد واليزال عندي منها البعض، أحلم أن تعود القدس عىل 

مجلس األمن، أحلم أن  يد صالح الدين، أحلم أن أرى جيشا للعرب، ومقعدا دامئا يف
أسافر من طنجة إىل صنعاء بال جواز سفر، أحلم بأن أجد يف بطاقات انتخاب الرؤساء 

 العرب خمسة أسامء أو حتى ثالثة نختار منها من نشاء. 
أحلم أن أكتب ما أشعر به ويشعر به مثيل املاليني فأجد من يهتم ويرد بداية من 

شوارع تكسوها الخرضة، وأال أسمع صوت نفري سيارة،  الوزير حتى الغفري، أحلم أن أسري يف
أحلم أن أرى رشطي املرور يبتسم، أحلم أال أرى طفال يتسول يف الشارع أو ينام عىل 
الرصيف، أحلم أال أخاف عىل أبنتي حتى وهي ابنة السبع سنوات من االغتصاب، أحلم 

ثم يعتذرون، أحلم أن أرى  وأنا أسري يف الشارع أال يتخطاين اآلخرون ويدوسون عىل قدمي
أبنايئ حويل حني أكرب لو امتد العمر يب وال يرتكوين حني تتبدل األدوار وأكون أنا من 

 أحتاجهم، أحلم أال ميوت أحد تحت عجالت قطار وعرباته ألن الكل يحرتم الطريق. 
أحلم أن أجد صديقة تقف إىل جانبي يف محنة، أحلم أن أجد جارا يهنئني بعيد، أحلم 
أن تكون مدرسة ابني عونا يل يف تربيته وليس العكس، وأحلم أن يكون مدرسه مثله 
األعىل وليس العكس. أحلم أن أفتح التليفزيون فال يصيبني االكتئاب من سامع نرشة 
األخبار.. أحلم أن تبقى عندي القدرة عىل الحلم يف زمن عز فيه الحلم حتى إنني تعبت 

 . حتى أفكر فيام أمتنى أن أحلم
 

 الجمهور من عاوز كده :
 

من فرط عشقي للسينام يخفق قلبي إذا رأيت فيلامً جميالً صادقاً. ويخفق أكرث بل 
يرتجف خوفاً من أن يفشل جامهريياً، وهذه بالتحديد كانت حالتي حني رأيت فيلمني يف 
عرض خاص، إحدى امليزات التي تعطي للنقاد ولكنها يف ذات الوقت نقمة كام سيبدو 

قارئ هام األبواب املغلقة، وهو أول إخراج لعاطف حتاته بطولة محمود حميده لل
إخراج محمد أبوسيف وبطولة نور الرشيف ومريفت « أوىل ثانوي»وسوسن بدر وفيلم 

 أمني ومجموعة من الوجوه الجديدة. 
وألن السينام يف مرص كأشياء كثرية أصبحت ال تخضع ملعايري تؤكد نجاح أو فشل أي 

بالتايل أصبح ال يكفي أن يكون فيلامً صادقاً جميالً ليك ينجح، مشكلتي أن بعد عمل، ف
كل عرض أشاهده أظل أسأل نفيس سؤاالً ال أجد له إجابة: هل سينجح هذا الفيلم أم 
ال؟ أحياناً أصيب وأحياناً أخيب. ولكن حني يكون فيلامً جميالً يدخلني عامله ويقحمني 

وليد فلو قابل فشالً رمبا انتكس، وإذا انتكس الفن الصادق يف ثناياه، أخاف عليه كطفل 
 يف بلد حتى من خالل عمل أو اتنني معناه أن هذا بلد يعاين من مكلة تذوق. 
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 السينما من الواقع المر إلى األحالم

مام أفسد الجمهور « الجمهور عاوز كده»وإن كان املنتجون منذ زمن رفعوا شعار 
ده. فهل سينجح الذي مل يكن عايز كده ولكنه تعلم كده. فأصبح ال يستسيغ سوى ك

« أوىل ثانوي»الذي يقتحم حياة القاهرة بجرأة؟ وهل سينجح « األبواب املغلقة»
الكوميديا الراقية التي تقتحم حياة املراهقني؟ إذا نجحنا فسأكون من السعداء ألن 
معني ذلك أنه اليزال هناك أمل أما إذا فشال فلن تنتهي الدنيا ولكن سيكون الجمهور 

 عاوز كده. 
 .0222سبتمرب -العريب  الغد
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 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 :العامل الرسي للبنات
 

للبنات دامئا أرسار ولكنها تختلف من عرص آلخر، ففيام مىض كانت مجرد رؤية رجل 
من خلف الشباك واإلعجاب الصامت به حدثا كام يف ثالثية نجيب محفوظ حني أعجبت 

صبحت األرسار ابنة السيد عبد الجواد بالضابط صاحب الرشيط األحمر، وتطور األمر فأ 
خطابات وصورا ثم أصبحت عالقات البنات بالجنس اآلخر علنية يف الشوارع إىل أن 
وصل الرس إىل أقىص مداه كام هو حادث يف أرسار بنات مجدي أحمد عىل والذي 

، فرس البنات 0222يصدمنا بقصة عزة شلبي األوىل للسينام والتي تحيك عن بنات سنة 
أشهر حتى  7ها ال يتعدى الخامسة عرشة تحتفظ به مدة اآلن جنني يف بطن فتاة عمر 

 تضعه قبل املوعد املحدد دون أن يدري بها أحد إال بعد وقوع الكارثة. 
فالفيلم يحيك حياة أرسة مرصية متوسطة الحال مكونة من األب )عزت أبو عوف( 

( وهي أرسة واألم )دالل عبد العزيز( وابنه واحدة تدرس يف املرحلة الثانوية )مايا شيحة
مثالية يتابع فيها األب خطوات ابنته منذ لحظة والدتها بكامريا يصورها يف كل موقف 
ويهتم هو واألم بابنتهام، ومل يكتفيا بتحصينها ماديا ولكنهام حصناها دينيا أيضا لتكون 
فتاة معتدلة فال هي باملحجبة كبنات عمها منذ صغرهن وال هي ترتدي املايوه كابنة 

 ألكرث تفتحا. خالتها ا
ورغم ذلك تقع الفتاة يف املحظور بعالقة غري كاملة مع جارها فتحمل طفال وتستطيع 
خالل سبعة شهور أن تخفي األمر عىل كل املحيطني بها، إىل أن تضع املولود والذي ميوت 
بعد أيام بعد أن تكون كل أحالم األم واألب قد ماتت حتى الفتاة نفسها تنام يف مشهد 

عىل رسيرها مبالبس بيضاء ويغلق األب البيت، كان املوت يحوم حول املكان، ورغم  النهاية
أن هذا الرسد فيه ظلم كبري للسيناريو الذي حفل بكثري من التفاصيل التي زادت من 

 صدمتنا كمشاهدين، فنخرج بسؤال ماذا فعلت تلك األرسة ليك تواجه ابنتها هذا املصري؟ 
وسط بني التزمت والتربج؟ هل العالقة الفاترة لألب باألم  فهل أخطأت ألنها كانت أرسة

هي التي دفعت االبنة للخطأ؟ هل الذنب كان ذنب األم التي أقنعت نفسها بأن ابتعاد 
االبنة عنها سببه فرتة املراهقة التي تعيشها مام جعلها ال تالحظ ما طرأ عىل االبنة من 

ن اإلجابات واحدة، وأتصور أن هذا هو تغريات؟ عرشات األسئلة ستطرح نفسها ولن تكو 
الدور األسايس ألي فيلم أن يطرح أسئلة ويدفعنا إىل اإلجابة وأن يوقظ بداخلنا الخوف 
عىل بيوتنا ال الطأمنينة الزائفة، فكام جاء عىل لسان األب: عمري ما تصورت أن ده يحصل 

 لّيه كنت بس باقرأ عنه. 
« يا دنيا يا غرامي»ثاين ملجدي أحمد عىل بعد هو الفيلم ال« أرسار البنات»وإن كان 

الذي ضم أيضا حكايات عن أرسار البنات ولكن البنات التي فاتها قطار الزواج، فهذا يؤكد 
أنه صاحب رؤية يف اختياراته وهي رؤية متميزة عن أغلب مخرجي السينام املوجودين 

ام املرصية أغلبها سينام ذكورية حاليا، والذين يؤرقهم أرسار الرجال أو أرسار الشباب فالسين
كاملجتمع متاما يغلب فيها الحديث عن الرجل ومشاكله، وبقدر ما يحسب ملجدي مغامرته 
بفيلم ال يحمل أسامء المعة تجذب املشاهد لدور العرض كدالل عبد العزيز وعزت أبو 

 عوف وسوسن بدر ووجهني جديدين هام مايا ورشيف رمزي
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مونتري  كل أدواته كمخرج أن يقدم لنا فيلام مدهشا يشاركه إال أنه أستطاع من خالل
فنان هو أحمد داود وموسيقي معربة لعمرو أبو ذكري وتصوير واع وشديد التميز 
لسمري بهزان، يحسب أيضا للمخرج أنه أخرج أقوى تعبري من كل ممثل فعزت أبو عوف 

له كممثل وكذلك دالل قدم أفضل أدواره حتى اآلن يف ذلك الفيلم، فكان خلقا جديدا 
عبد العزيز وإن كانت سوسن بدر وشوقي شامخ مل يضيفا إىل أرصدتهام كممثلني 

 مجيدين. 
أما مفاجأة الفيلم الحقيقية فهي تلك الشابة الصغرية مايا شيحة األخت الصغرى لحال 
والتي قدمت دورا ذكرين بجودي فوسرت يف أول أفالمها سائق التاكيس الذي حصلت عىل 

 ها فيه عىل جائزة األوسكار فانتظروا هذا الوجه إن وجدت أفالما تستحق موهبتها. دور 
أما رشيف رمزي فصحيح أنه مناسب من حيث السن للدور، إال أن ظهوره كان 
باهتا.. يختلف الكثريون حول األخالق وهل الفن هو ترويج للقيم فحسب فريد مجدي 

 ج فيه إال للصدق. أحمد عىل عليهم بأرسار البنات الذي مل يرو 
 .0222أبريل  –امليدان 
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 السلم والثعبان )الشياكة(:
 

ال أعرف بالتحديد أو رمبا أعرف ملاذا ظل يلح عىل بعد عرش دقائق من بداية فيلم 
منولوج شهري لعادل الفار يتكلم فيه عن مباراة كرة حرميي بني بنات « السلم والثعبان»

هي الحياة بقت كده.. موبايالت »مقطع منه  البيئة وبنات الهاي كالس، فيقول يف
وشورتات وسنجاب بالبل يف الرتميامت!؟ تعليقاً عىل بنات الهاي كالس ولنرتك الفار 

بطولة هاين سالمة « السلم والثعبان»ومونولوجاته ملعرفة سبب اإللحاح من خالل فيلم 
« يحيى» وطارق التلمساين« أحمد»وأحمد حلمي « ياسمني»وحال شيحة « حازم»أو 

ومن إخراج طارق العريان مخرج الفيديو كليب الشهري وصاحب فيلمني سابقني هام 
 « الباشا»و« اإلمرباطور»

والفيلم يحيك أو املفرتض أنه يحيك قصة حازم الذي يعمل يف وكالة دعاية وإعالن وال 
م نعرف ما هو عمله بالتحديد، وهو مطلق وله ابنة صغرية وصديقه أحمد اللذان ال ه

لهام ليل نهار إال البنات وال حديث لهام إال عن العالقات الجنسية، ثم ظهور ياسمني أو 
حال الفتاة الرومانسية التي تعمل نهاراً يف وكالة لبيع السيارات وليالً مدربة تانجو 

 برازييل!! 
ويتظاهر حازم بحب ياسمني حتى يصل إىل غرضه منها، وتقع هي يف حبه فيمل منها 

ويرتكها ولكنه يكتشف أنه وقع يف حبها فيحاول «  يحدث لنا كمشاهدينكام»حازم 
العودة إليها ولكنها ترفض، إال أن محاوالته املتكررة تدفعها للقبول فيتزوجان. وهذه 
هي قصة السلم والثعبان التي كتبها طارق العريان سيناريو وحوار محمد حفظي وأنا 

ب يف مقدمة الفيلم قصة طارق العريان، ألن أزعم أن طارق العريان كان عليه أال يكت
املسألة ال تتعدى فكرة فيديو كليب وهو مجال العريان الذي يصول ويجول فيه ولكن 
السينام يشء مختلف، فمهام تقدمت الفنون والتكنولوجيا ستظل دراما أو حدوتة 

جديد  أستطيع أن أحكيها يف إطار فكرة وقد ال تكون فكرة جديدة ولكن متناولة بشكل
أو عىل األقل شيق، مبعنى أن طارق قد يكون وضع سطرين. وهام، كام وزع يف العرض 

السلم يصعد إىل أعىل درجات النفس »الخاص، ورقة يقول فيها الدنيا سلم وثعبان 
 «. اإلنسانية سمواً والثعبان الذي ينحط بالنفس البرشية إىل أعمق مناطق النفوذ

ه وهذه الكلامت من املمكن أن يص اغ حولها آالف األفالم ولكن كيف، وهذا ما يوجَّ
إىل حفظي صاحب السيناريو والحوار الذي خلق لنا شخصيات مل نعرف من أين أتت، 
ثم أدار عىل لسانها حوارات مل تتعد بني هاين سالمة وأحمد حلمي إال إيحاءات جنسية 

الشباب موجودون وحديث عن النساء بال هوادة. وقد يزعم العريان وحفظي أن هؤالء 
بيننا يف صاالت الديسكو ويف النوادي وسأصدقهم، لكن حني أراهم يف فيلم فعيل صناعة، 
أن يحكوا يل عنهم وأن أعرف ماذا كانوا وكيف أصبحوا هكذا حتى الشخصية الرئيسية 
حازم أو هاين سالمة أشار الفيلم إىل أنه كان متزوجاً ولديه طفلة وأناين وال يحب إال 

 أنا كمشاهدة مل أر ذلك، ولكنهم قالوا عىل لسان األبطال واملفرتض أن أصدقهم. ذاته و 
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أحمد حلمي كشخصية صديق البطل، الصديق التاريخي خفيف الظل الفقري الذي 
كلام وجد حفظي أو طارق أو االثنان معاً فراغاً يف األحداث أظهرا له أماً أو أخاً أو أختاً 

ى ثم ينسيان أمرهم متاماً إىل أن يحدث فراغ ثانية أو قصة دخول أمه إىل املستشف
فيتذكروا أن رسد قصة حب من خالل السينام يشء مرشوع وفن نتطلع إليه ولكن 
ياسمني وحازم يف السلم والثعبان مل يكونا سوى بطيل فيديو كليب مثل أغاين هاين شاكر، 

جامل وبالتأكيد بطل إيجابياته الوحيدة تقع يف نطاق الصورة فالفيلم صورة شديدة ال
الصورة هو سامح سليم مدير التصوير، الشاب الذي كون شكالً وإضاءة جديدتني عىل 
شاشة السينام، وقد ساعده مهندس الديكور فوزي العوامري الذي جعل املشاهدين 
يشعرون وكأنهم أمام إحدى مجالت الديكور العاملية وإن كنت ال أستطيع أن أنفي 

العريان يف هذا األمر، ألنه بالتأكيد أشيك مخرج يف السينام ولكن بالتأكيد وجود طارق 
الشياكة ال تكفي لصنع فن هاين سالمة، البطل تراجع خطوات وخطوات عن فيلمه 

وإن كان جزء من العبء يقع عىل املخرج الختياره هاين لدور هو « العاصفة»األخري 
 لق وأب حتى لو كان تزوج صغرياً.أصغر منه سناً بكثري، فهو مل يقنعنا بأنه متزوج ومط

أما أحمد حلمي عنرص الكوميديا يف الفيلم قد أضحكنا أحياناً، حال شيحة مل تعد 
مجرد وجه جميل وقوام ممشوق ولكنها أصبحت األكرث من ذلك بكثري، فإن كان السلم 
والثعبان أخذ من رصيد كل من شارك فيه إال القليل، فحال الوحيدة التي أضافت 

بداية من األفيش الذي « السلم والثعبان»ها كممثلة ثم كنجمة منتظرة. إن فيلم لرصيد
يحمل مالمح أفيش فيلم أجنبي، ومروراً بشخوصه وبيوته التي ال توجد فيها إال مطابخ 

فيلم شيك وأفيش شيك وشخصيات وبيوت وشوارع شيك، إنه « أمريكية»مفتوحة 
، أي املمهورة بإمضاء مصممني signeeيه  يجنح كل الجنوح للشياكة أو األفالم السين
هي الحياة بقت كده موبايالت وشورتات »عامليني، وأعود للبداية لكلامت عادل الفار 

 «. وأضيف إليها فيديو كليبات يف صورة سينامت
 0222يوليو  -جريدة القاهرة 
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 قصة حب ملراهقة: –إيناس الدغيدي 
 

ن يف حفل ختام مهرجان القاهرة السيناميئ عيل املرسح الكبري باألوبرا وقفت سيدتا
الدويل، إحداهام فازت بشهادة تقدير عن فيلمها لشجاعتها يف فتح باب عىل جزء من 
تاريخ أمة تم تجاهله واألخري فازت بجائزة قدرها مائة ألف جنيه لجرأتها يف استخدام 

احبت إعالن جائزة كل اللغة الشعبية يف تناول القضايا املعارصة، وهذه العبارة هي التي ص
منهام وبرغم مناطق االلتقاء بني السيدتني فبينهام فروق شاسعة فأما االلتقاء فكل منهام 
مخرجة وكاتبة ومنتجة، وكل منهام اشرتكت بفيلمها يف املسابقة الرسمية ملهرجان القاهرة 

 . 2692يز عام السيناميئ الدويل، أما االختالف فاألوىل إيرانية تهمينا ميالين ولدت يف ترب
درست الهندسة ثم السيناريو السيناميئ ولها أربعة أفالم سجنت بسبب فيلمها األخري 

ومل يطلق رساحها إال لحضور مهرجان القاهرة، أما الثانية هي إيناس « النصف الخفي»
« مذكرات مراهقة»أفالم آخرها  6، ولها 2673الدغيدي التي تخرجت يف معهد السينام عام 

ان تناولتا قصة فتاة من خالل مذكراتها، تهمينا ميالين اإليرانية فتاتها كتبت مذكراتها واالثنت
لزوجها القايض تحيك له عن حياتها ومراهقتها قبل الزواج منه ليستطيع أن يحكم يف 
شكوى إحدى السجينات، ولتطلب منه أال يحكم عليها إال بعد أن يسمع قصتها كاملة ألن 

مختلفا علينا معرفته قبل الحكم عليه، وقد استطاعت املخرجة  يف حياة كل منا جزءاً 
اإليرانية أن تقدم فيلام منسوجا بخيوط من حرير يف وسط حفل ألغام اسمه الرقابة 
اإليرانية، فهي تقدم قصة حب بال قبلة وال ملسة يد فقط تعبريات وجوه توصل الرسالة 

بدايات الثورة الخومينية يف إيران،  واستطاعت كذلك أن تقدم قضية مراهقات يساريات يف
 وكيف انتهى بهن الحال بعد أن تجاوزن مرحلة املراهقة. 

يناس الدغيدي التي تكاد تكون املخرجة املرصية الوحيدة لدينا، فمراهقتها تكتب  أما إ
قصة  مذكراتها فال تجد شيئا تقوله إال قصة حب، وهذا ال يعني استهانة بالحب ولكنها

غل فيها إيناس الحرية الرقابية املمنوحة للمرصيني عىل عكس اإليرانيني، حب خائبة تست
فتتعذب الفتاة وتتبهدل بسبب الحب الذي دفعها ملامرسة الجنس مع حبيبها والحمل 
سفاحا، وحني يعود الحبيب للزواج من حبيبته وإصالح الخطأ يرفض األب زواج ابنته 

 الفضيحة.  من حبيبها ويأخذ أرسته ويرحل من مرص بسبب
وتدعي إيناس الدعيدي أنها تتعرض للهجوم بسبب جرأتها يف اقتحام ما تخفيه يف 
حياتها، ورغم كلمة لجنة التحكيم التي قالت ما تقوله إيناس عن الجرأة ولكن أين 
الجرأة يف هذا الفيلم، فتاة حاملة مراهقة تقع يف الحب وتخطئ وحني تريد تصحيح 

جر، ومل يكن هذا هو عقاب املجتمع لها ولكنه عقاب املخرجة الخطأ تجعلها املخرجة تها
وكاتب السيناريو عبد الحي أديب لهذه الفتاة.. فكم من فتيات أخطأن وحني تزوجن مل 
يلفظهن املجتمع وبالتايل تبدو إيناس دامئا كمن يخلق املشكلة ملحاكمة املجتمع عىل غري 

وتهمينا اإليرانية فازت بورقة بردي ال  الواقع، إيناس املرصية فازت مبائة ألف جنيه،
يتعدى مثنها عرشة جنيهات، ورغم ذلك فمراهقة تهمينا اإليرانية أجمل وأعمق 
وتعاطفنا معها وأحببناها، أما مراهقة إيناس املرصية فلم نحبها ومل نتعاطف معها ومل 

نظر  تقنعنا فهي بطلة متاما كمخرجة الفيلم تدعي دامئا أنها ضحية لقصور ووجهة
 املجتمع واملشكلة فيها وليس يف املجتمع. 
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 سينام الضحك والدموع والعري:
 

حني طلب مني زميل يف الجريدة أن أمتنى عىل بابا نويل مجموعة أمنيات عله 
يحققها، كان ضمن ما طلبت أن يزيد اإلنتاج السيناميئ ليس حبا يف السينام ولكن بحثا 

يناميئ كلام نضبت الصفحات الفنية والعكس عن عمل أكرث، فكلام قل اإلنتاج الس
فيلام، بالتأكيد فإن عميل سيكون مخترصا ولكن  52صحيح، ويف ظل سينام تنتج يف العام 

، فيلام إال أن أهم ما مييز اإلنتاج هذا 52عىل  0222إن كان اإلنتاج قد اقترص يف عام 
 ن جيل الكبار. العام هو مشاركة مختلف أجيال السينام كمخرجني وكتاب بداية م

كان ممثلهم يوسف شاهني حتى أصغر مخرجي السينام مازن الجبيل وأحدثهم 
وعيل « علشان ربنا يحبك»أرشف فايق، وما بينهام كان جيل الوسط امليهي الذي قدم 

جحيم »ثم نادر جالل الذي قدم « راندفو»و « ميني طالق»عبد الخالق الذي قدم فيلمني 
سينامئيا، ثم يأيت الجيل « عفروتو»عزيز الذي قدم مرسحية ومحمد عبد ال« تحت األرض

وعمر « السادات»ثم محمد خان « أرسار البنات»الذي يليه ممثال يف مجدي أحمد عىل 
ومحمد أبو سيف الذي شارك بفيلمني « جرانيتا، والقليويب، واتفرج يا سالم»عبد العزيز 

وعادل األعرس « بتوع املطار إحنا»ورشيف يحيى « بطل من الجنوب»و « أوىل ثانوي»
رحلة »ومحمد النجار « ابن عز»ثم يأيت الجيل األصغر رشيف عرفة « عنرب واأللوان»

وأخريا جيل الوجوه « السلم والثعبان»وطارق العريان « صعيدي رايح جاي»و « حب
ثم سعيد حامد « جواز بقرار جمهوري»و « العاصفة»الجديدة إخراجيا خالد يوسف 

وعاطف حتاتة « أفريكانو»ثم عمرو عرفة « رشة جريئة»و « ان التايلجاءنا البي»
ومجدي الهواري « اللبيس»وأرشف فايق « جال جال»ومازن الجبيل « األبواب املغلقة»
 «. العاشقان»ثم أخريا نور الرشيف بفيلم « أصحاب وال بيزنس»و « إسعاف 33»

قد شاركوا يف حصاد  -صغارا كبارا و  -وبذلك يكون املخرجون وكذلك كتاب السيناريو 
هذا العام سينامئيا يف الوقت الذي اختفى أغلب نجوم التمثيل الكبار من الساحة، ومل 
نكد نرى أيا منهم إال أحمد زيك يف فيلم السادات ويرسا يف العاصفة ونور وبويس يف 

عىل  العاشقان، باعتبارهام املنتجني ونور املخرج وسمري صربي، وأيضا استطاع أن يحصل
دور يف جحيم باعتباره املنتج، وكام املمثلون مل تظهر أسامء املخرجني الكبار عىل 

 األفيشات إال ألنهم منتجون كيوسف شاهني وامليهي، فاآلثنان يعمالن من إنتاجهام. 
يف فرتة من الفرتات رفع السينامئيون أو أغلبهم شعار الجمهور عايز كده، وسارت 

م اآلن ألنهم مل يعودوا ال يعرفون ماذا يريدون هم أنفسهم، األمور ولكني مشفقة عليه
فقد تصور الجميع أن الفيلم الكوميدي هو الجوكر وأن اإلعالن عنه بوجود ممثل 
كوميدي كاف إلنجاح الفيلم، وهو تصور أخفق فيه الكبار والصغار معا كشاهني يف 

فة واللبيس ألرشف وابن عز لرشيف عر « علشان ربنا يحبك»وامليهي « سكوت حنصور»
 فايق، وزكية زكريا وإحنا بتوع املطار ورشة جريئة، فهذه األفالم تحمل ختم الكوميديا 
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ورغم ذلك فشلت ومل تعد الجامهري يكفيها ظهور ممثلة مغرية ليدفع ما يف جيبه 
ليشاهدها، بدليل فشل ميني طالق لفيفي عبده وجال جال لجاال فهمي، كام مل تعد 

ث عن الرومانسية بدليل فشل العاشقان وبطل من الجنوب وأوىل ثانوي الجامهري تبح
وعنرب واأللوان آلثار الحكيم وحسني فهمي برغم روعته، ومل تعد الجامهري أيضا تريد أن 
تفكر بدليل إخفاق األبواب املغلقة والتساؤالت حول فيلم داود األخري مواطن ومخرب 

كافيا كجواز مرور لنجاح األفالم بدليل عدم  وحرامي، ومل يعد وجود وجوه جديدة كذلك
اإلقبال الجامهريي عىل راندفو الذي قام ببطولته من األلف للياء وجوه جديدة كسمية 
الخشاب وأحمد زاهر وأحمد رزق، وهم نفس أسامء نجوم التليفزيون اآلن أو حال 

 شيحة النرضة وهاين سالمة الكتكوت الصغري يف السلم والثعبان.. 
لوقت الذي تخفق فيه هذه النوعيات املختلفة من األفالم عىل اختالف ويف ا

مستوياتها ونوعياتها، نجد السينامئيني كصعيدي رايح جاي يحصد املاليني بال سبب واحد 
وجيه يقبله العقل واملنطق، ويخرج عن هذا السياق نجاح فيلم كالسادات وإن كان 

تلفاً عن أفالم هذا العام حتى يف تقييم فيلام له ظرف تاريخي خاص وبالتايل نجده مخ
 الجمهور له. 

ومن كل ما سبق تخيل أنك سيناميئ يحاول أن يستقرأ الواقع الفني فيمسك بيده 
وردة وهو مييش يف الشوارع ليقول كوميدي مش مضمون ألن ابن عز فشل، ورومانيس 

ي ال، فالجمهور فشل ونكد بالش، ألن األبواب املغلقة فشل وعر « العاشقان»بالش ألن 
عايز أفالم نظيفة نجوم كبار بالش، ألن بطل من الجنوب برغم وجود نجالء فتحي بعد 
غيبة أصابه الفشل، وكامن العاشقان، هيافة برضه فشل ألن اللبيس وجال جال، طب 
نخليها سياسة؟! مش مضمونة ألن السادات أحمد زيك رصخ منه، مغامرات.. أفريكانو مل 

تى زكية زكريا برضه فشل، وهكذا ال يجد السيناميئ إجابة لسؤاله الذي يكرس الدنيا.. ح
يقطف بسببه زهور حديقة، كاملة وال تسقط عليه التفاحة أبدا التي يقول بعدها 

 وجدتها.
، مزيجا من الهيافة والضحك والسياسة والبكاء واالستقامة 0222لذلك نجد سينام 

 حث عن جمهور. والعري بال مالمح واضحة.. إنها سينام تب
 0220يناير  -امليدان 
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 :0حرامية فريش يف كيجي 
 

نصحو منها لنقول سرتك يارب، والبعض اآلخر يكون كالرؤية أو اإللهام فنصحو منه 
لنقول اللهم اجعله خري ونحن متوجسون، وهناك ما هو ال هذا وال ذاك بل مجرد حلم 

ال خوف أو توجس، وهذا هو أقرب نبتسم عىل إثره ولكن نصحو بعده يف حالة اسرتخاء ب
حرامية يف يك »وصف أتصوره لحالة مشاهد يخرج من دار عرض بعد مشاهدته لفيلم 

 الذي تتصدر إيراداته أفالم هذا املوسم. « 0جي 
الفيلم يحيك عن لصني صديقني يضبط أحدهام أثناء رسقة قلعة قايتباي ويهرب 

يعتني بابنته الصغرية ذات الخمس أن  –مقابل أال ييش صديقه به  –اآلخر فيضطر 
سنوات، فتتحول حياة اللص املاضية املبعرثة إىل النقيض بسبب وجود الطفلة معه 
رسة الحضانة ميس ريم،  باإلضافة إىل اضطراره إللحاقها باملدرسة التي يقابل فيها مدَّ

راءة التي تحول حياته متاما إىل النقيض حيث يقع يف حبها فيتوب عن الرسقة فتكون ب
الطفلة والحب هام أسلحته إىل التطهر، وفيلم كهذا ال متلك إال أن تبتسم أو قد تعلو 
ضحكاتك ثم تخرج منه وأنت يف حالة اسرتخاء وهو ما نحتاج إليه كبرش يف كثري من 
األحيان، فهو ال يدعوك إىل ثورة أو قضية تؤرقك أو مشكلة، إنه فيلم بال عقد وقصة 

مضمونة النجاح، طفلة وشاب وسيم وفتاة جميلة وحتي  فريش أي طازجة عنارصها
املومس يف الفيلم ال متلك إال أن تحبها ألنها خفيفة الظل وغري مبتذلة، وكلهم يعيشون 
يف مجتمع يخفي الذنوب جميعا، وحتي نحن كمشاهدين ال منلك إال أن نخفي ذنوب 

ه التي ترسقنا كل يوم أبطاله بل نسعد بها، فمن منا ال يتمنى أن يرسق مدرسة أطفال
 كام فعل البطل! 

لقد استطاع كاتب السيناريو بالل فضل الصحفي الهارب إىل عامل السينام أن يقدم 
سيناريو مضموناً التوليفة وحواراً خفيف الظل يجري عىل لسان أبطاله، ليكون بطاقة 

لتي اعتربت تعارفه األوىل مع الجمهور، فكام نجح يف الكوميديا نجح يف لحظات الشجن ا
اللصوص حني تذكروا طفولتهم املحرومة الدافعة إىل الرذيلة فكانوا ضحايا للظروف، ال 
منلك إال أن نشفق عليهم ونحبهم.. أما ساندرا مخرجة الفيلم يف ثالث تجاربها 

ليه »التجربة التي مل يكتب لها النجاح الجامهريي ثم « مربوك وبلبل»السينامئية بعد 
تواضع فنيا املتوسط النجاح جامهرييا، وعرشات من الفيديو كليب امل« خلتني أحبك

استطاعت ساندرا أن تثبت أن الفنان إنسان متطور، فهي بالتأكيد يف هذا الفيلم أكرث 
نضجا ولكنها تلميذة نجيبة عن جامل الصورة، وهو وضع مناسب يف هذا الفيلم وقد 

ارها ألبطال الفيلم مام يحسب لها، ساعدها السيناريو عىل التميز، وبالتأكيد أن اختي
فكريم عبد العزيز يف دور البطل اللص وجه طازج ال منلك إال أن نحبه يف بساطة أدائه 

 كان يف أفضل أحواله السينامئية وخفة ظله، كام أن ماجد الكدواين قريبة وجاره
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كارت، أما حنان ترك فهي أخرياً صاحبة عرشات األدوار أو الجوكر الذي يستبدل بأي 
وبقدر هذه القدرات لكني خائفة عليها من االحرتاق عىل أرض امللعب، مها عامر الطفلة 
بالتأكيد أحد املحاسن التي تحسب لساندرا سواء يف االختيار أو التوجيه، نشوى مصطفى 
يف دور الجارة العانس التي تتمنى الرجال، منط متكرر يف حياتنا السينامئية ولكنه ال يعد 

وحتي إن كان فبمنطق الفيلم نحن مجتمع متسامح. طلعت زكريا اللص أبو  منط غلطة
 الطفلة فرصة سينامئية استطاع أن يستغلها. 

إيهاب محمد عيل.. التصوير شكل مع املخرجة دويتو فبدا وكأنه مثلها تلميذ مجتهد 
ملدرسة الفيديو كليب التي تهوى الصورة والخروج بالكامريا إىل الهواء الطلق يف 
بورسعيد وأسوان وموسيقى هشام نزيه ومونتاج منى ربيع كانا من عوامل تأصيل هذا 

بعنارص فريش نشاهده « طازج»فيلم فريش « 0حرامية يف يك جي »اإلحساس.. إن 
 فنضحك ونصبح فريش، فام أحوجنا أحيانا لهذا اإلحساس. 

 0220مارس  -امليدان 
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 الحكم للجمهور: –يروي مرقدي 
 

كنت عىل وشك الكتابة عنه فإذا يب « أمري الظالم»فيلم عادل إمام  بعد أن شاهدت
عىل الفضائية « عريب أنا»أشاهد لقاء مع يوري مرقدي املغني اللبناين صاحب أغنية 

املرصية يحيك عن تجربته مع الحرب اللبنانية، وكيف أثرت يف شبابه مام دفعه إىل 
إال حني أرسلت له أمه صورة عادل إمام بال الهجرة ألمريكا ومل يعد إىل لبنان وطنه األم 

تعليق، فظل يبيك من فرط حبه لهذا النجم العريب املرصي الذي ذكرته صورته بكم 
حنينه إىل وطنه، فجمع حقائبه وعاد لبالده... وبعد أن سمعت هذا الحوار قررت أن 

، ألن للنجم أعود ملشاهدة الفيلم مشاهدة ثانية لعيل أجد فيه ما يغري من رؤيتي األويل
بحق قيمة لدى محبيه ولكني أعرتف أن املشاهدة الثانية مل تغري من وجهة نظري حول 

 الفيلم. 
تلك هي املقدمة التي فرضت نفسها عىل ألهمية هذا الفيلم بعد فيلمني مل يلقيا 
النجاح املنقطع الذي اعتاد عليه، وألنه بالنسبة إليه حتى لو أنكر ذلك مقياساً لبقائه 

امً للنجوم ونجم النجوم أم أن أسهمه قد بدأت ترتاجع بعد الهجوم الشبايب عىل زعي
الشاشة الذهبية. ثم تأيت أهمية الفيلم أيضاً بالنسبة لعادل إمام األب وليس النجم الذي 
يقدم ابنه املخرج رامي عادل يف أول أعامله السينامئية. أما أهمية الفيلم عىل املستوى 

ل ملجموعة أفالم املوسم الصيفي بعد أن اشتقنا لسينام ناطقة الفني أنه أول السي
بالعربية إثر هجمة أفالم أمريكية مازلنا يف توابعها لآلن، وكلام شاهدت بعضاً منها قلت 
النستطيع أن نقدم يف مرص مثل هذه السينام التي استنفدت حتى كتابة هذه السطور 

افة إىل أن الفيلم يقدم للسينام مخرجاً ماليني جنيه طوال موسم عرضها، إض 22أكرث من 
جديداً هو رامي وكاتب قصة جديداً هو خالد رسحان وكاتب سيناريو ألول مرة هو تامر 
عبد املنعم، وهو بذلك سيمثل إضافة للسينام وخاصة يف مجال القصة والسيناريو والتي 

من ال يبتكرون شيئاً تعاين من فقرها السينام املرصية، أو سينضم أصحابها إىل الكثريين م
 وتوضع أسامؤهم عىل األفيشات.. 

ولكل ما سبق فإن أمري الظالم فيلم له أهمية خاصة، والسؤال هل جاء الفيلم عىل 
 قدر أهميته واإلجابة ال لألسف!! 

القصة: تحوي ثالثة أحداث رئيسية، طيار من أبطال أكتوبر يستطيع أن يجتاز أهوال 
لق عىل قرشة موز!! ويذهب إىل مؤسسة ألنه مشاغب الحرب ويفقد برصه حني يتزح

فيحدث حالة من التمرد لدى الشباب املقيم فيها والتي يديرها يوسف داود والتمرد 
عبارة عن الخروج بدون إذن وعزف املوسيقى!! الحدث الثاين عالقة الحب التي تجمع 

ثم الحدث « لنرصشريين سيف ا»البطل الكفيف بفنانة تشكيلية يقابلها يف ملهى لييل 
الثالث وجود جامعة إرهابية يف مرص للتخطيط الغتيال رئيس أجنبي يف زيارة ملرص 
وفشل املخابرات يف كشف اإلرهابيني، يف الوقت الذي يستطيع فيه البطل الكفيف 
التخلص منهم، وكعادة أفالمنا املرصية يصل البوليس بعد أن يكون كل يشء قد انتهى 

 فينتهي الفيلم. 
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األوىل للسينام والتي تقوم عىل فكرة « ابن سمري رسحان»ه قصة خالد رسحان هذ
فقدان البرص لدى املكفوفني وفقدان البصرية لدى أصحاب العيون املبرصة، وهي فكرة 
تم تناولها يف عرشات من األعامل الفنية الراقية أو املتوسطة وأحياناً القليلة القيمة سواء 

فالفكرة ليست جديدة ولكن قد يكون التناول جديداً وهنا البد أن مرصياً أو عاملياً، إذاً 
 ننتقل للسيناريو آلفة الفيلم الثانية بعد الفكرة املكررة. 

السيناريو: الذي كتبه تامر عبد املنعم مع عبد الفتاح البلتاجي مل يستطع أن يخلق 
ام وشباب شخصيات من لحم ودم نتعاطف معها، فسعيد املرصي مل يكن سوى عادل إم

املكفوفني مل نعرف عنهم أي تفاصيل أو حتى تاريخ يؤهلنا كمشاهدين أن نتعاطف 
معهم ونحبهم أو حتى نكرههم، وال يكفي مجرد أنهم فاقدو البرص للتعاطف معهم 
وخاصة أن كل شخصيات املكفوفني كانت تتحرك دامئاً يف حياتها دون أن نشعر بإعاقتهم، 

دون حاجة للمساعدة ويكون أنيقاً جداً ويرتاد املالهي  فسعيد املرصي يرتدي مالبسه
الليلية، ويلعب املكفوفون مباراة للكرة ويزوغون ليالً ونهاراً من األسوار، ثم إن 
املكفوفني يف مرص كام يف بالد الدنيا لهم مؤسسات تعلمهم ولكن لهم حياة أخرى وأرس 

 صلة بيننا وبينهم. وتاريخ، كل هذا أغفله السيناريو ففقدت الشخصيات ال
مناطق الكوميديا يف الفيلم بدت وكأنها مل تكتب معه ولكنها أضيفت له يف صورة 
اسكتشات، فبدا األمر وكأن كل ربع ساعة أو أقل يف الفيلم البد من وجود مشهد 
كوميدي وبالتايل يخلق املشهد ويرتب له فيبدو مقحامً بل أحياناً متكرراً، كمشهد عودة 

وبحكم كفيف قام بدوره رفيق مدرسة املشاغبني يونس شلبي مدرب منافس املكفوفني، 
قام بدوره سعيد صالح، فبدأ األمر وكأن عادل إمام ال يريدنا أن ننىس مدرسة املشاغبني 
فهو أخرياً قد استعان برفقاء األمس!! أما شخصية يوسف داود أو مدير املدرسة الفظ 

، STEREO TYPEمنطية أو سرتيوتيب الحرامي فهي شخصية نطلق عليها شخصية 
وهذه النوعية من الوظائف قتلها تكرار األعامل الفنية املرصية وهي إما كوميدية من نوعية 
الناظر حسن مصطفى يف مدرسة املشاغبني أو رشيرة مكروهة كام كانت تقوم بها نجمة 

 تام أو نظار مدارس. إبراهيم أو زوزو حمدي الحكيم يف أفالم األربعينيات كمديرين لدار األي
أما األحداث التي تقع يف إطار التشويق واألكشن يف الفيلم فهي تفتقد أهم عنرص 
وهو اإلثارة، التي تأيت لنا كمشاهدين من تكافؤ كفتّي الرصاع وانتظار نتيجة عىل 
أعصابنا، ولكن إذا كان البوليس املرصي ال يستطيع أن يكشف لغز العصابة إال من خالل 

لسجائر والعصابة اإلرهابية شكلها مكشوف وتكاد أن تقول أنا هنا يف مشهد أعقاب ا
عربة اإلسعاف، فإنها مباراة ضعيفة مل تدفعنا للتساؤل حول من سينترص ألنه بالتأكيد 

 رامبو أو الجرنال عادل إمام صاحب البصرية والبرص يف هذه املعركة. 
شوارع القاهرة لن تجد إال صورة التمثيل: إذا نظرت إىل أفيش الفيلم املوجود يف 

كبرية لعادل إمام جالساً واسمه يتصدر األفيش بال أية أسامء أخرى مشاركة يف الفيلم إال 
املنتج عصام إمام واملخرج رامي إمام، وبالتايل فأنت تشاهد فيلامً ممثله الوحيد هو 

يف النرص عادل إمام، أما بقية الشخصيات فهي مجرد ضيوف رشف وبالتايل فشريين س
وخالد رسحان الكاتب واملمثل عبداملنعم والسيناريست واملمثل ودنيا ورجاء الجداوي 

 يستحقون عليه الثناء أو اإلساءةوسعيد عبدالغني مل يقدموا ما 
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فهم ضيوف وليسوا أصحاب بيت أو بصمة، أما يوسف داوود فأداؤه كام شخصيته 
فيه إال عادل إمام النجم فحتى وهو يتحرك يف يف الفيلم منطياً مكرًر. سعيد املرصي مل أر 

داخل بيت صديقته الذي يدخله ألول مرة مل يقبل أن يتعرث يف منضدة أو كريس وهو 
كفيف، بل كان يتحرك بشكل طبيعى. وهذا ليس إذاً إال عادل إمام النجم الشامخ 

م أمام وأزعم أن معظم ممثيل العامل تأيت قيمة أدائهم من أنهم ينسلخون من أنفسه
الكامريات وينسون أنهم نجوم ويتحولون إىل الشخصية التي يؤدونها، فننىس 
كمشاهدين من يكونون أما عادل إمام فهو مل ينسنا للحظة من يكون، ألنه الزعيم أو 
الجرنال أو القائد املهم أنه ال يتعرث وال يضعف وال يحتاج حتى لعصاة املكفوفني فهو 

 أكرب من ذلك. 
لتصوير: خالد حامد واضع املوسيقى ومحسن نرص مدير التصوير كانا املوسيقى وا

من أكرب عنارص القوة يف الفيلم، فخالد مبوسيقاه املؤثرة برغم ضعف الحدث ومحسن 
نرص بفنه وخربته التي أظن أنها أفادت املخرج كثرياً سواء يف اإلضاءة يف بعض املشاهد 

 أو يف التكوين البرصي. 
عىل مخرج سيناميئ يف أول أعامله بالعبقرية ولكن ال ميكن أن اإلخراج: قد نحكم 

يتم الحكم عىل مخرج من أول أعامله بأنه ليس مخرجاً عىل اإلطالق، وهذه هي حالة 
رامي إمام فهو بالتأكيد ليس عبقرياً أو شديد التميز. ولكن هذا الفيلم ال يعد له نهاية 

ربة مل يحصل عليها رامي بعد.. وإذا بل هو مجرد رؤية فهو تكنيك وآلالت تحتاج لخ
كانت إضافة بعض مشاهد الجرافيك قد يراها البعض فضالً يعود للمخرج، فهو خطأ أوالً 
ألن جزءاً منها بالتأكيد يعود لسخاء املنتج حتى لو مل تكن مشاهد عبقرية ثانية، ألن 

نها مل تكن هذه املشاهد لها من ينفذها عىل الكمبيوتر وال يقوم بها املخرج ثم إ 
تستوجب كل ما أحاط بها من دعاية، إن تنفيذها قد عطل عرض الفيلم ملدة عام، فكرثة 
الحديث عىل عنرص من عنارص الفيلم تخلق توقعات إذا مل تتحقق ترض بالفيلم وليس 

 العكس، ولكن يظل رامي برغم هذا الفيلم مخرجاً أمامه فرص قد يثبت نفسه فيها. 
املقصود أن يتم تفصيله عىل مقاس صاحبه عادل إمام صاحب  فيلم أمري الظالم كان

االسم والصورة الوحيدة عىل األفيش، ولكن ال الرتزي وال مساعدوه استطاعوا أن يضبطوا 
مقاسه بشكل جيد عليه، وبالتايل فقد اهتز املشهد األخري حتى لو كان البطل واقفاً أمام 

الكبار الذين مازالوا صغاراً يصفقون له، رئيس الجمهورية بسلطته وسلطة الجيش وأبناء 
 ففي هذه الحالة السلطة ال تكون إال للجمهور. 

 0220يوليو  –امليدان 
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 سقوط أفام النجوم:
 

أثبت هنيدي وأرشف عبدالباقي أول ما أثبتا بفيلمهام الجديد أن كالً منهام بالفعل 
 صاحب صاحبه بس خالص!

مع فريد شوقي « البخيل وأنا»يف مسلسل منذ أن ظهر هذا الفتى القصري الصغري 
استطاع أن يصنع حالة من األلفة مع عيون املشاهد برغم أن ما من أحد كان يعرف 
اسمه، ومل يكن أحد يهتم حتى بالسؤال عن اسمه ولكن ما إن يظهر يف أي فيلم أو 
مرسحية إال ويقول املشاهد: عىل فكرة الواد الصغري ده هايل ودمه خفيف، وأصبحت 
األلفة حباً جارفاً ترجمه الجمهور من جيوبهم إىل ماليني تتدفق لدور العرض مبجرد أن 
تجد اسمه عىل أفيش فيلم، وأصبح هنيدي هو قائد كتيبة النجوم الذين مل يعودوا 

 أجداداً!
ومنذ أن يبدأ ماراثون الصيف السيناميئ تبدو كل األفالم السابقة ألفالم هنيدي 

وصول إىل فيلمه، ولكن لقد أتت الرياح هذا العام بيشء اسمه وكأنها حالة تسخني لل
اللمبي قلب املوازين، ومل تعد الفرتة السابقة لفيلم صاحب صاحبة فرتة تسخني ولكنها 
كانت ملتهبة كلفت الجمهور حتى اآلن خمسة عرش مليون جنيه. مام أربك السوق 

مهور وعىل وفائه لنجمه األثري والنجوم واملنتجني واملوزعني متاماً، ورغم ذلك ظل الج
 محمد هنيدي ينتظر فيلمه، فامذا قدم له؟ 

صاحب صاحبه سيناريو يخص ماهر عواد، يحيك عن صديقني تستمر صداقتهام برغم 
البعد وصعوبة الظروف فإنهام ال ينفصالن، وهي كفكرة ال بأس بها قد تصنع فيلامً عبقرياً 

السيناريو من مواقف وتفاصيل صغرية يف النهاية  أو عادياً أو سيئاً. وذلك حسب ما يقدم
تكون جسامً للفيلم. وهو ما مل ينجح فيه ماهر عواد ألنه طرح الفكرة من بداية الفيلم 

صديق يعول أم صديقه الغائب البخيل وجده، « محمد هنيدي»الذي فهمنا منه أن أسامة 
تظل « ف عبدالباقيأرش »وينتظره ليعود منذ خمس سنوات ثم حني يعود الصديق جاد 

أحداث الفيلم تدور يف إطار أن أسامة يعرقل سفر جاد بكل الوسائل حتى ينتهي الفيلم 
الذي قال لنا يف البداية أن أرشف وهنيدي أصدقاء بحق وحقيق، ثم ظل يردد نفس العبارة 
وكأنها جملة موسيقية واحدة ولكن بتنويعات مختلفة مام مل يخلق لدى املشاهد حالة 

بعد قليل من الوقت ألي حدث جديد سوى ترقب رمبا الضحك مل يأت إال يف مشهد ترقب 
يبدو أن هنيدي يعتربه فأالً حسناً عىل أفالمه وهو مشهد أدائه لدور سيدة فتعلو الضحكات 
يف أرجاء قاعات العرض، وبالتأكيد إن فضل هذا الضحك وحده يعود لهنيدي وليس لكاتب 

 اءه هو املسئول األول واألخري عن ضحكات الجمهور. السيناريو أو للمخرج ألن أد
ماهر عواد منذ سنوات كان كاتب سيناريو تنتظر منه أفالماً عبقرية، ولكن يبدو أن 
ظروفه الخاصة جداً قد أثرت عليه فلم يقدم ما يثبت عبقريته املنتظرة بدليل فيلمه 

اقي أو حتى فيلمه األخري الذي قام ببطولته منفرداً أرشف عبدالب« رشة جريئة»السابق 
 الذي أوقع بكل املسئولية عىل هنيدي فأرهقه. « صاحب صاحبه»
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سعيد حامد مخرج ارتبط اسمه بهنيدي منذ هامم يف أمسرتدام وقبلها صعيدي ثم جاءنا 
البيان التايل.. وهو كمخرج اعتمد يف كل نجاحاته السابقة عىل املمثل فقط.. واملمثل مجرد 

ات كثرية قد يستخدمونها، املخرج وسعيد اكتفا باستخدامه أداة واحدة أداة من ضمن أدو 
هو عنرص التمثيل فال نستطيع أن نقول إنه مخرج يحب أن يدين له ممثلوه بالفضل بل 

ال يختلف « صاحب صاحبه»عىل العكس أن يدين بكل نجاحاته للممثلني فقط ولهذا ففيلم 
دوات سعيد حامد يف أفضل الثالث املصاحبة يف أسلوب إخراجه عن غريه من أفالمه سوى أ 

ألغنيات هنيدي يف إضفاء يشء عىل الفيلم نستطيع أن نذكره للمخرج.. ألنها يف الغالب 
كانت مطلباً ال إنتاجياً لتوزيع ترشيع الفيلم بأغنيات أكرث عىل أمل مكسب أكرث وهو ما 

 أشك فيه.  
 

 :املمثلون 
لة تواصل مع الجمهور، فهو الطيب الشهم محمد هنيدي كام أرشت يف البداية حا

ابن البلد خفة ظله تخرج من تحت جلده بال افتعال، ولكن كل هذا مل ينقذه من 
سيناريو اعتمد عليه.. فأرهقه يف محاولة إلضحاك جمهوره مل تفلح إال يف لحظات قليلة 

سن األمر لعل أبرعها قيامه بدور سيدة خليجية، وهو ما بدأت أخاف منه عليه إذا استح
ومنذ أسبوعني كتبت: أتعجب « 0220اآلنسة حنفي سنة »أن يقدم لنا يف فيلمه القادم 

أن محمد فؤاد مل يقدم سوى أغنية واحدة يف فيلمه ليتفرغ ملحاولة أن يكون كوميديان، 
أكرث من املطرب »واليوم أتعجب من هنيدي الذي غنى يف فيلمه ثالث مرات أغنيات 

تى كاد أن يتفرغ ليكون مطرباً فضاعت منه الكوميديا وال يشفع له ح« املحرتف بأغنيتني
 أن عمله يف أعياد ميالد األطفال يتطلب الغناء، فأغنية واحدة لكل مواطن تكفي!! 

أرشف عبدالباقي ممثل مل يجد حتى اآلن دوراً يستطيع أن يخرتق به جدار النجومية 
امً كام يف اإلرهاب والكباب أو كالم الحقيقية، بل إن أعظم أدوار أرشف هي أصغرها حج

الليل.. هو ممثل، نعم، ظلمه من قال له انترص عىل الكوميديا املطروحة حالياً فهو يبدع 
يف حالة وجود ورق بلغة أهل السينام، ولكن عليه أن يجرب نفسه يف أدوار أخرى وإن 

هو »يف فيلمه  كان بحق قد أخذ فرصته يف الفيلم كاملة ومل يحدث له كام حدث مع آدم
الذي تم تحجيمه فيه.. ورغم ذلك فأرشف عبدالباقي باق لو عرف أنه ممثل « يف ايه

محتاج لكاتب، كام كان أحمد مظهر رحمه اللـه الذي قدم لنا كثرياً من الكوميديا ال 
 تعتمد عىل اإلفيه ولكن عىل موقف، ومل نصنفه إال كممثل فحسب. 

يشء لزوم اليشء عىل رأي رجاء حسني يف إعالن ريهام عبدالغفور موجودة مبنطق ال
 الهالل والنجمة!! 

أما املمثل الذي أدى شخصية اللص املسطول املخمور ولألسف ال أعرف اسمه فهو 
 محاولة ممجوحة من الكاتب واملخرج إليجاد ملبي آخر، ونحن مازلنا يف توابع األول. 

هو أعظم « شكل»ور محمد يوسف مهام شارك مع النجوم يف األفالم سيظل د
 الشخصيات التي قام بها. 

خالد حامد صاحب املوسيقى التصويرية التي تاهت بني نغامت األغنيات وطول 
 الفيلم مل يرتك بصمة. 
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فيلم حاول كل صانعيه أن يستخدموا متيمة النجاح. فهنيدي « صاحب صاحبه»
اقي استخدما متيمة استخدم األغنية والقيام بدور املرأة وسعيد حامد وأرشف عبدالب

النجاح  لهنيدي، وماهر عواد واملخرج استخدما هنيدي ومحمد يوسف واملرأة العجوز 
كتميمة للنجاح، ولكن هل يكفي أن ترتدي خرزة زرقاء لتكفيك من رش العني أو أن 

 تخطو برجلك اليمني لتضمن املرور.. أشك كثرياً. 
 0220أغسطس  –امليدان 
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 :بني الوزير والفنان
 
وكم ذا مبرص من املضحكات.. ولكنه ضحك كالبكا.. قالها املتنبي من مئات السنني، »

وبرغم ذلك مازلنا نستخدمها حتى اآلن كلام قابلتنا يف أرض املحروسة مضحكة مبكية، 
وما أكرثها يف دنيا الفن فام بني وزير الثقافة ومهرجان القاهرة السيناميئ وما بني سعيد 

 ما أكرث املضحكات املبكيات. صالح كجيل هنيدي 
 املضحكة املبكية األوىل 

يف حوار نرش األسبوع املايض يف جريدة األهرام مع وزير الثقافة فاروق حسني، 
رصح الوزير ألول مرة أن ميزانية مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل مليون ونصف 

رى تدفعها وزارة الثقافة. املليون جنيه، مليون تدفعها وزارة املالية والنصف مليون األخ
وقد يسأل سائل وما املضحك املبيك يف هذا الترصيح الذي طاملا سأل عنه الصحفيون يف 
كل مؤمتر صحفي سابق عىل انعقاد املهرجان، وكان كل رئيس له يتنصل من اإلجابة إما 

رقم بشكل دبلومايس أو غري دبلومايس، فأخريا قد عرفنا الرس وعني الضحك والبكاء يف ال
لعدة أسباب بعضها يتعلق بوزارة الثقافة وبعضها يتعلق بآخرين، فأما وزارة الثقافة 
التي يفخر وزيرها برقم النصف مليون الذي يدعم به مهرجانا سينامئيا مرصيا وعامليا يف 
نفس الوقت الذي يقام فيه مهرجان عبثي بال جمهور وال قيمة وال مردود إعالمي داخيل 

هرجان الرقص الحديث الذي يرأسه وليد عوين متعدد املواهب وتكلفه أو خارجي، وهو م
 الوزارة أربعامئة ألف جنيه.. أليس األمر هكذا يصبح مدعاة للضحك البايك. 

فلَم ال ترشد الوزارة ميزانيتها ويضع الوزير أمامه قامئة باملهرجانات التي تقام عىل 
اثنني حسب مردودهام الثقايف مدى العام يف مرص وال يبقى إال عىل مهرجان أو 

واإلعالمي واملادي سواء الداخيل أو الخارجي، أليس هذا أفضل من بعرثة امليزانية عىل 
عرشات املهرجانات التي ال تغني من جوع وال تسمن؟! نحن دولة فقرية كام يقول كل 

لفن املسئولني عنا ونحن نصدقهم، وبالتأكيد ليس الفقر معناه أن نحرم من الثقافة وا
ولكن الفقر يجرب صاحبه عىل اختيار األولويات وبالتايل الكيف أما الكم فهو مظهر من 

 مظاهر الرفاهية التي ال منلكها حسب ترصيحات املسئولني عنا.. 
أما سبب أن األمر مضحك ومبٍك أيضا، ولكن ليس بسبب وزارة الثقافة فحسب وإن 

ستقيل السابق حسني فهمي كان ميأل الدنيا كان لها يف األمر يد فهو أن رئيس املهرجان امل
رصاخا وشكوى من ميزانية املهرجان الهزيلة، وهو محق ولكني ضحكت حتى البكاء 
وأرجو منكم املشاركة لو علمت أن رئيس املهرجان يحصل شهريا عىل عدة آالف من 

رة الجنيهات هو ومساعده مام جعل الوزير يف أحد ترصيحاته السابقة يقول: إن الوزا
تدعم املهرجان ولكن إدارته تيسء استخدام الدعم دون تحديد أرقام، وبالتأكيد كان 
يقصد املرتبات التي تصل إىل مائتي ألف جنيه سنويا للرئيس فقط بينام دعم الوزارة 
إجامليه خمسامئة ألف جنيه، ومبعنى آخر أن الكل يعاير بعضه وفيه ما فيه ولسان 

 «. رين وال أعايرك الهم طايلني وطايلكال تعاي»الحال يجب أن يكون 
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 :املضحكة املبكية الثانية
والذي تذيعه قناة األوربت العامة يوميا استضاف « القاهرة اليوم»يف برنامج 

الربنامج يف األسبوع املايض سعيد صالح ويونس شلبي نجوم كوميديا األمس وشباب 
فيها، وكانت معمل تفريخ مدرسة املشاغبني التي كانت وش السعد عىل كل من عمل 

للنجوم الذين تربعوا عىل عرش السينام واملرسح والتليفزيون يف السبعينيات 
والثامنينيات وحتي التسعينيات من القرن املايض مع تفاوت درجات نجوميتهم، فأبطال 
هذه املرسحية كانوا عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وحسن مصطفى وأحمد زيك 

سهري البابيل. وقد استثمر عادل إمام نجاحه يف هذه املرسحية وكان وهادي الجيار و
أكرثهم حظا، أما سعيد صالح ويونس شلبي فكانا أبطاال لسينام املقاوالت ومعهام هادي 
الجيار ولكنه كان أقلهم حظا، أما حسن مصطفى فكان جوكًرا يف كل األعامل الكوميدية 

 بعدها أصبحت برميادونا املرسح وأخذت مكانة سواء مرسحيا أو سينامئيا، وسهري البابيل
شويكار أو أكرث قليال وحتى سينامئيا أصبح لها وجود، أما أحمد زيك فقد سلك اتجاها 

 آخر بعيدا عن الكوميديا ولكنه أصبح هو اآلخر بطال.
املهم نعود إىل املضحك املبيك يف هذه الجلسة التي ضمت سعيد ويونس اللذين 

ينام الحالية وأنها سينام خالية من املعنى وال يتذكرها املشاهد لحظة جلسا ينتقدان الس
خروجه من باب دار العرض.. أما املرسح الحايل فقاال عنه ما قاال من تدين مستواه 
وهبوط فكره، والحقيقة أنني ال أختلف معهام يف الرأي وأعتقد أن الكثريين يوافقونني 

ل سينام املقاوالت التي أفسدت املشاهد املرصي ولكن املثري أن هذا الرأي يقوله أبطا
 والعريب معا كام أفسدت السينام!! 

فهل هناك أحد يتذكر أسامء أفالم سعيد صالح أو يونس شلبي وحتى أفالم عادل 
إمام زعيمهم يف بداياته، مل تكن إال تنويعة عىل سينام املقاوالت، وبالتايل كنت طوال 

الفرح الذين أتوا ينتقدون كل يشء ونسوا ماذا فعلوا يف  الربنامج أشعر وكأنهام عواجيز
صباهم..!! ثم عىل الجانب اآلخر تجد شباب الفنانني اليوم يف جلساتهم الخاصة ينتقدون 
ويقطعون يف أوصال الكبار ولكنهم أمام األضواء يضطرون أحيانا إىل مجاملة الكبار 

جب احرتامهم، وحني يجرؤ واحد كنوع من املكياج الالزم لكلمة أن القدماء رموز وي
أن ينتقد عبد الحليم  -وإن كنت لست من املغرمني به  -منهم مثال وهو عمرو دياب 

الذي أحبه كنور العني تقوم الدنيا وال تقعد، أليس هذا مضحكا مبكيا فمسموح للكبار 
 ولدي. مبرمطة الصغار أما إذا تجارس صغري أن يقول رأيه يف الكبار فهو ملعون ملعون يا 

ملَ ال نسمح ملخرج صغري أن يقول إنه ال يحب أعامل يوسف شاهني وال يفهمها وال 
ننعته بالجهل؟ أو ملطرب أن يعرب عن رأيه يف عبد الحليم حتى لو اختلفنا معه وال نعلق 
له املشانق؟ مللحن أن يقول إن عبد الوهاب كان صاحب رؤية ولكنه مل يكن مبدعا وال 

لكوميديان أن يقول إن إسامعيل ياسني مل يكن يضحكه وهو طفل نسلخ له لحمه؟ أو 
وأن عادل إمام ال يعجبه وال نتهمه بأنه خائن لوطنه بسبب هذا الرأي؟ ويف النهاية ملَ ال 
نرتك أبطال فيلم صعيدي يف الجامعة األمريكية، هنيدي والسقا وحنان ترك وهاين رمزي 

م بخيانة الوطن فيصبح لسان حال الصغري والكبري وغريهم أن ينفثوا ما يف صدورهم بال اتها
 ثم نضحك حتى البكاء عىل الفن زمان واآلن. « ال تعايرين وال أعايرك الهم طايلني وطايلك»
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 الكبري كبري: -وحيد حامد 
 

محامي خلع، هو العنقود يف سلسلة أفالم الصيف الساخن قبل أن نعود إىل حفنة 
دور العرض املرصية حتى عيد الفطر والذي سنعود فيه من األفالم األمريكية لتتأمرك 

مرة أخرى ملشاهدة سينام مرصية قد نأسف لها أو ألغلبها كام حدث يف هذا املوسم.. 
ذكرين فيلم محامي خلع والحالة التي خلقها عند البعض وخاصة املتخصصني مبقولة 

« ري والنص نص نصالكبري كب»شهرية إلبراهيم نرص يف أحد املسلسالت حني كان يقول 
وبالتايل فنحن كمتلقني حني نرسم صورة لنجم وكاتب أو ممثلة من خالل أعامله ال نقبل 

 لها بديالً. 
فإذا قام عادل إمام بتمثيل فيلمني أو ثالثة عن قضايا قومية ال نقبل منه أن يقدم لنا 

دي بحرق العلم فيلامً ال يحمل ملمحا قوميا ونحمله فيام بعد كل أوزارنا، وإذا قام هني
اإلرسائييل مرة فال ميكن إال أن يكون بوقا للتنديد باملجازر الصهيونية، وإال نسأله ماذا 
قدمت يف هذا الفيلم؟ كام أن وحيد حامد ككاتب حني قدم للسينام مجموعة من أهم 
أفالمها عىل مدى العقدين اآلخريين وآخرها سوق املتعة الذي حمل كثريا من الجدل 

جلس الشعب، يرفض البعض اآلن أن يقدم وحيد فيلامً يصنف داخل إطار وصل إىل م
، التي كثريا ما نراها يف األفالم األمريكية ونعجب Light Comedyالكوميديا الخفيفة: 

 بها ونضحك معها وال نسأل عن الهدف القومي منها. 
لجادة. فلَم نطالب وحيد حامد وغريه من كبار كتابنا أن يقترصوا عىل الكتابات ا

 أليس من حقهم وحقنا أن نضحك للضحك ما دام الكبري كبري والنص نص نص. 
الخلع من زوجها كام تقول « داليا البحريي»يف محامي خلع تطلب سيدة أعامل شابة 

« هاين رمزى»ألنه يشخر أثناء النوم، ثم تقع يف حب املحامي الذي يرتافع يف قضيتها 
ولكنه « عال غانم»تميله زميلته يف مكتب املحاماه الريفي البسيط والذي تحاول أن تس

يرفض الثانية ويصبح زواجه من األوىل مستحيال رغم الحب الختالف البيئة، وينتهي الفيلم 
تريد أن تخلع زوجها وبني املحامي الشاب « حنان ترك»مبقابلة بني سيدة أعامل أخرى 

 وكأن القصة ستستمر. 
يه برغم أنها شكل مقبول يف بعض األفالم الكوميدية ولعل نهاية الفيلم هي أسوأ ما ف

فإنني شعرت وكأن وحيد حامد قد لجأ إليها هربا من أن ينتهي الفيلم نهاية تقليدية بزواج 
البطل وزميلته املتيمة بحبه، والتي أنقذت سمعته أمام أهل بلدته فهو أيضا بداخله عقدة 

مه بنهاية غري تقليدية حتى لو بدت غري أن الكبري كبري والنص نص نص، فلم ال ينهي فيل
مقبولة.. متيز السيناريو بالحفاظ عىل التامسك برغم أنه بناه عىل قضية بها خطأ قانوين، 
وهو رضورة إثبات الرضر لطلب الخلع وهو غري صحيح، ألن األصل يف الخلع عدم ذكر 

حيد بالتأكيد يعرف أسباب، إال عدم قدرة الزوجة عىل احتامل الحياة مع الزوج.. ولكن و 
طوال « ما يعرفش»هذه الجزئية الهامة ولكنه أغفلها يف مقابل أنه أراد أن يلعب بلفظ 

الفيلم، والذي كان يعني أن الزوج ال ميلك القدرة الجنسية لتكون هذه العبارة مفتاح 
بني الكوميديا يف كثري من املواقف، والتناقض الشكيل بني الزوج الذي تبدو عليه الفحولة و 

 شكوى الزوجة.. وقد نجح الفيلم يف هذا الصدد وأضحكنا. 
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 :اإلخراج
محمد ياسني رابع مخرج جديد يقدم نفسه يف هذا املوسم السيناميئ بعد رامي إمام 
مخرج أمري الظالم، ووائل إحسان مخرج اللمبي وفهمي الرشقاوي مخرج فالح يف 

نا لنفسه أفضل من الثالثة اآلخرين. الكونجرس، وبالتأكيد أنه بهذا الفيلم قد وجد مكا
وإن كان من املفرتض أن يوجه لوم ألحد فيام يخص اختيار املمثلني، فمن املفروض أن 
يكون للمخرج، ولكن يف السينام املرصية تختلف األمور أحيانا ولكني سأوجه له تساؤال 

وميدية لهذا حول فيلم عال غانم بشخصية الزميلة. أمل يكن من األفضل اختيار ممثلة ك
الدور أم أن الكوميديا يف مرص أصبحت مقصورة عىل الرجال وال مجال لظهور شويكار 

 أخرى جميلة إىل جوار البطل؟ مجرد سؤال ال أعرف من يجب أن يجيب عنه!! 
 

 :التمثيل
حتى اآلن الوحيد الذي مل يُصب برضبة شمس الصيف من النجوم،  –هاين رمزي  -

مييش.. فمن جواز بقرار جمهوري إىل محامي خلع يثبت أنه ولهذا فهو واثق الخطوة 
ممثل جيد لورق قد يحمل الكوميديا أو غريها، ولذلك أتصور أنه سيكون األطول عمرا.. 

 قد ال يحقق ماليني املاليني ولكنه سيستمر.. وهذا هو املعيار الحقيقي للبقاء. 
 متلك القدرة عىل البقاء.  ممثلة بدرجة مذيعة أو العكس ولكنها –داليا البحريي  -
 كنت أمتنى أن تكون نشوى مصطفى.  –عال غانم  -
 اليشء لزوم اليشء.  –حسن حسني وإنعام سالوسة  -
 خالد صالح يف دور القايض ممثل بدرجة مستشار مشهد واحد ووجه ال ينىس.  -

د تنبهوا إليه فهو يحتاج لنظرة، فشخصيته يف الفيلم وإن عا –حجاج عبد العظيم 
 الفضل لخلقها لوحيد حامد إال أنه هو الذي أكسبها الروح برغم قرص ظهورها. 

وحيد سيف، عبد السالم النابليس هذا العرص، ولكننا كدنا ننساه من فرط تجاهل  -
 املخرجني له. 

فيلم محامي خلع مل يحصل فيه هاين رمزي عىل دور من الجلدة للجلدة، ولكن كان 
مد أضحكنا للضحك وكان معه من ساعده، ومحمد ياسني حوله من ساعده، ووحيد حا

 أثبت نفسه وكان هناك من ساعده ليثبتوا أن الكبري كبري والنص نص نص. 
 فام املشكلة؟ 

 0220سبتمرب  -امليدان 
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 ادفع عشان نسمع صوتك: –أمال ماهر 
 

إن البحث عن نجم وموهبة هو بالتأكيد يشء يضني صاحبه أما صناعة نجم فهو 
آخر ال يضني وال يعذب ولكنه يكلف جداً، وهذه القواعد ترسي يف تصوري عىل يشء 

أي زمان ومكان، ولكني ال أعرف ملاذا تذكرت بشدة هذه القاعدة وأنا أشاهد الحلقات 
وأرى انتصار شاهيناز صاحبة الفستان العاري تنترص « سمعنا صوتك»األخرية لربنامج 

اللحظة بالتحديد تذكرت أم كلثوم حني سمعها  عىل الجميع والفرحة تغمرها.. يف هذه
ألول مرة الشيخ أبو العال محمد وأثنى عىل صوتها وطلب منها االنتقال إىل القاهرة 
لريعاها، ومن املؤكد أن فرحة أم كلثوم يف هذه اللحظة كانت ذاتها هي فرحة شاهيناز 

حمد مكتشف أم كلثوم بفوزها.. ولكن شتان بني اللحظتني وشتان بني الشيخ أبو العال م
وحسن أبو السعود وحلمي بكر مكتشفي شاهيناز.. وبرغم أين لست ممن يريدون 
توقف الزمن والبكاء عىل املايض وتأليه األمس وعشق أم كلثوم وكراهية كل جديد، فإن 

ليس إال انعكاسا لعرص نعيش « سمعنا صوتك»سمعنا صوتك اضطرين لذلك، برنامج 
باملحسوبية وتسترشي املنفعة فحسب يف كل شئون حياتنا لألسف فيه، فحني نصاب 

 يكون األمر خطرا ولكن إذا وصل األمر إىل الفن يسقط املعقل األخري. 
 

 :مالحظات السقوط
برنامج سمعنا صوتك بالفعل برنامج إعالين، وهو مل ينكر ذلك بدليل أن صاحبيه  -

ت، واآلخر محسن جابر تاجر اثنان من كبار التجار أحدهام طارق نور تاجر اإلعالنا
األغنيات، ولكنه خدع أصحاب املواهب حني أعلن عن اسمه وقالوا سمعنا صوتك ومل 

 يعلنوا برصاحة ادفع علشان نسمع صوتك! 
عىل مدى تاريخ مرص قلام ظهرت موهبة فيها من العاصمة، فمواهبها الحقيقية  -

راء أن يصل صوتهم ألجهزة موجودة يف األقاليم ويف الكفور والنجوع فمن أين للفق
اإلعالم، إذن املبدأ ادفع ليك نسمعك، مساكني أصيبوا باإلحباط مرتني مرة وهم ال 
يعرفون كيف يصل صوتهم ومرة حني رأوا شاهيناز تفوز فتأكدوا من أنه ال أمل لهم إال 

 يف الغناء يف الحامم. 
ليلية، وتصبح يف حني تفوز مطربة تعمل منذ ثالث سنوات يف مالهي البحرين ال -

 املثال فال عزاء للفقراء واملوهوبني. 
حني يكون حسن أبو السعود نقيب املوسيقيني وحلمي بكر امللحن البايك دامئا عىل  -

 الفن هام املشاركني فال عزاء للموهوبني! 
حني يصبح معيار تقييم األصوات الجديدة هو البالي باك أي الغناء اإللكرتوين  -

لحي ألن مهندس الصوت سيسكب أكرث فقد تقاىض خمسة آالف جنيه وليس الغناء ا
عىل كل تسجيل، أما لو أتت فرقة وعملت طوال الليل فلن تكلف أكرث من نفس املبلغ 

 ألي عدد من األغاين فال عزاء للفن واملوهوبني! 
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حني يتخىل اإلعالم الرسمي الذي احتضن موهبة. فتاة صغرية اسمها آمال ماهر  -
ن رئيس الجمهورية، حني يتخىل هذا اإلعالم الرسمي عنها ويرتكها تباع إىل رشكة بأمر م

غري مرصية ويكون الوسيط يف هذه الصفقة أحد أقطاب اإلذاعة فال عزاء للموهوبني 
 والفن! 

حني تخلط األوراق إىل هذه الدرجة بني فن املالهي الليلية وفن آخر يعيش ونخلط  -
والسلطنة ألغنية جميلة ونضع شعبان عبدالرحيم عىل رأس النقوط بالتصفيق الحقيقي 

 املائدة فال عزاء للفن والفنانني. 
 0225يناير  –امليدان 



 

 
27 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 قلب كل املوازين: –اللمبي األمرييك 
 

هوليوود ال تعرف املصادفة فكل يشء محدد ومرسوم له خطة منذ أن تبدأ فكرة 
سيجني من وراء ما يقدمه من أفالم  الفيلم حتى يتم عرضها، يكاد املنتج أن يعرف كم

تلهب مشاعر الجامهري، ففي أمريكا املصادفات قليلة ألنهم يخططون لكل يشء ورغم 
ذلك فمهام وصلوا من علم فإن الحياة تثبت لهم بني الحني واآلخر أنهم عرضة 

سبتمرب مصادفة سيئة يف حياة  22للمصادفات التي مل يحسبوا لها حساباً، فكام كان 
، أو My Big fat.greek weddingيكا مل يحسب لها حساب، كان ظهور فيلم: أمر

 «. حبيبتي اليونانية»الذي يعرض حالياً يف مرص باسم « زواج اليوناين الكبري السمني»
هذا الفيلم هو املصادفات الثانية يف حياة أمريكا وخاصة هوليوود بعد الحادي عرش 

 من سبتمرب. 
سيناريو ممثلة مغمورة من أصل يوناين اسمها نيا فاردالوس، هو « حبيبتي اليونانية»

طافت به عىل مكاتب رشكات اإلنتاج وكانت تقابل عادة بشكل غري الئق، ولكنها مل 
تيأس إىل أن وجدت رشكة إنتاج صغرية تعد من رشكات إنتاج السينام املستقلة التي 

املغمورة وكذلك البطل « نيا»لم قررت إنتاج الفيلم مبيزانية قليلة، وخاصة أن بطلة الفي
ممثل وسيم، ولكنه ليس عىل قوائم نجوم هوليوود ومل يقدم سوى « جون كوربيه»

، ثم أتت الرشكة مبخرج ال ميلك أي تاريخ فني مبهر سوى 2663مثانية أفالم منذ بدأ عام 
والوجه « جويل زويك»أفالم مل ترتك عالمات عىل قوائم السينام األمريكية اسمه  4

الذي قام بدور « مايكل كونستانتني»الوحيد املعروف يف هذا الفيلم كان املمثل العجوز 
والد البطلة اليوناين، وتم تصوير الفيلم يف أسابيع قليلة ومبيزانية متواضعة تناسب حجم 

دور عرض بال  221الفيلم وأبطاله قزم بالنسبة للعاملقة. وتم طرحه عىل استحياء يف 
الرشكة املنتجة، وهذا العدد من دور العرض قد يبدو بالنسبة ملرص أدىن دعاية تكلف 

 عدداً مهوالً ولكنه يف أمريكا يعترب عدداً متواضعاً جداً ألن دور العرض هناك باآلالف. 
ألف دوالر، وهو  367ويعرض الفيلم عدداً من األسابيع يف هدوء بإجاميل دخل 

أبطال وال عدد كبري من دور العرض.. فكل  الدخل املتوقع بالنسبة لفيلم بال دعاية وال
يشء يسري حسب ما خططوا له، ثم تحدث املفاجأة التي مل يحسبوا حسابها، لقد أحب 
الجمهور القليل الفيلم الذي شاهده فأخذوا عىل عاتقهم الدعاية له، فكان جمهور دور 

يتحول  العرض كلام خرج بعد مشاهدة الفيلم نصح آخرين مبشاهدته، وهكذا فجأة..
دار عرض، ويصل دخله  020إىل الفيلم األول يف املشاهدة وتطلبه « حبيبتي اليونانية»

مليون دوالر، ويستمر عرضه عرشين أسبوعاً ويتحول أبطاله  522حتى اآلن إىل نحو 
وكاتبة قصته إىل نجوم تسعى وراءهم الرشكات الكربى حتى إن بطلته اليونانية وقعت 

لكربى وكتبت عنها الصحافة األمريكية تقول: إن فيلم الفرح جعل عقداً مع رشكة ديرين ا
بعض رشكات اإلنتاج تعيد النظر يف سياستها اإلنتاجية، بل وقعت املفاجأة الكربى حني 
تم ترشيح املوسيقى املصاحبة للفيلم لجائزة األوسكار وتحولت أمريكا يف غضون أسابيع 

 إىل فرح يوناين فرض وجوده. 



 

 
28 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

عرف هذه املعلومات قبل مشاهديت لهذا الفيلم الذي يعرض حالياً عىل وألين كنت أ 
استحياء يف مرص، فقد الزمني شعور قبل مشاهديت له بأنه اللمبي األمرييك الذي قلب 
املوازين، فاللمبي املرصي أيضاً كان مصادفة أربكت أهل السينام يف مرص، ولكن شتان 

نعوا فيلامً عن فتاة يونانية مرضوبة مهمشة يف بني اللمبي املرصي واآلخر األمرييك هم ص
الحياة ال تجد لها فرصة فهي ال تتمتع بأي جامل أو مبوهبة حظها عرس من فئة منعزلة 
يف الحياة األمريكية ولكنها يف النهاية تحصل عىل كل يشء. عىل العريس األمرييك 

 الوسيم وعيل رضا أرستها بل وأرسته األرستقراطية. 
املهمشني ولكنه يحمل كوميديا ال متلك إال أن تضحك معها حتى  إنه فيلم عن

تستلقي، فتخرج من الفيلم وأنت محموالً عىل أجنحة الرضا والسعادة متلك أمالً حقيقياً 
وليس زائفاً بأنك مهام كنت فإن الحياة ستحمل لك فرصة لو اجتهدت. فاللمبي  

يِّب عقلها بل اجتهدت ودخلت األمرييك أو األمريكية مل تستسلم لظروفها ومل تغ
الجامعة لتتعلم، واملصادفة أن اللمبي عندنا دخل فصول محو األمية أيضا ليتعلم ولكن 
يظل الفرق شاسعاً بني فيلمني بال إمكانيات وبال آمال يف مكسب كبري، ورغم ذلك تحدث 

 لهام املصادفة. 
للمبي املرصي برغم لقد أحببت اللمبي األمرييك برغم كراهيتي ألمريكا، وكرهت ا

حبي ملرص.. هم يصنعون أفالماً بجد ويفكرون بجد حتى لو كرهناهم، أما نحن فنصنع 
أفالماً أقرب إىل الدخان األزرق وال نفكر إال ملاما حتى لو أحببناهم.. فاللمبي املرصي 
واللمبي األمرييك حقيقة ومصادفة فانظر إىل حقيقتهم ومصادفاتهم تعرف الفرق بيننا 

 نهم. وبي
 0225فرباير  –امليدان 
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 ضحية فيلم: –أحمد حلمي 
 

عيل مدى أكرث من ساعة جلست يف دار العرض املظلمة إال من شاشة كبرية تعرض 
أتساءل هل أنا ثقيلة الظل؟ هل أنا مكتئبة؟ هل أنا أكره « ميدو مشاكل»أحداث فيلم 

ابات بال أدركت أن من صنع هذا الفيلم لسبب أو آخر؟ هل.. هل وحني كانت كل اإلج
هناك شيئا خطأ ولكني أقسم أنني ال أعرف ما هو.. فدار العرض كانت ممتلئة، بلغة 
السوق كومبليه. والناس كانت تضحك أحيانا والفيلم حتى أسبوعه األول كان محققا 
أربعة ماليني ونصف املليون جنيه.. وهذا يف حد ذاته خطأ ولكنه حدث ويحدث حتى 

يرادات تأثرت بعد العيد، ألن اإلجازة انتهت، كام انتهت العيدية، ولكن اآلن بالتأكيد اإل
الفيلم مازال عىل رأس قامئة األفالم املعروضة وهو أول بطولة ألحمد حلمي بعد 
مجموعة من األفالم التي شارك فيها كبطولة ثانية أو كنمط متكرر يف السينام املرصية 

ثم صديقا ملحمد سعد  -رحمه اللـه  -الدين  وهو صديق البطل، فكان صديقا لعالء ويل
الشهري باللمبي والذي تم دفعه للصفوف األوىل ثم أخريا صديقا ملحمد فؤاد، ولكن ها 
هو يأيت وقته ليصبح هو البطل ومحمد لطفي هو صديق البطل ميدو مشاكل الذي 

 بيه. كتبه أحمد عبد اللـه أحد قطبي كتاب السيناريو الكوميدي اآلن مع أحمد ال
ورغم أين ال أدعي معرفة بأحمد عبد اللـه، فإنني أجزم أنه رجل خفيف الظل فهو مل 

للراحل عالء ويل الدين، ولكنه أيضا « ابن عز»و « عبود»و « الناظر»يقدم فقط أفالم 
املشارك من الباطن يف عدة سيناريوهات ألفالم أخرى فهم يأتون به ليك يطعم الحوار 

، وهذا بالتأكيد يعني أنه رجل خفيف الظل أو عىل األقل يعرف واألحداث بالكوميديا
متى يلقي بالنكتة، ولكن أحمد عبد اللـه ككاتب سيناريو أصابه عىل ما يبدو ما يصيب 
كل يشء يف هذا البلد فكل يشء يبدأ صح ومتام ومضبوط وكبري ثم ينحرف ويفسد 

ألصل كام هي حالة محمد وينكمش متاما كاألحالم وهي حالة أحمد عبد اللـه طبق ا
و « هو فيه إيه»وأنتهى إىل فيلم « زمن حاتم زهران»النجار املخرج الذي بدأ بفيلم 

 «. ميدو مشاكل»
هو شاب يدرس يف معهد لالتصاالت ومصدر إزعاج لوالده حسن حسني « ميدو»و

 راكور السينام املرصية، تحبه شريين موضة الغناء حاليا زميلته يف املعهد وهو يحب
البنت الغنية أخت صديقه رامز جالل، وله أخت أشبه بالعانس نشوى مصطفى ويقع 

يف يد عصابة رشيرة لإلرهاب لزوم طبعا املعارصة يف الحديث عن اإلرهاب، « ميدو»
ولكنه بحس وطني يقهر العصابة املفرتية ويصبح بطال قوميا. شخصيات منطية وحدوتة 

يقه والحبيبة الخطأ واإلرهاب ونكتة ومواقف تعبنا من كرثة مشاهدتها عن البطل وصد
مكررة وإخراج يتبع مبدأ االستسهال واالستهبال. فكل يوم تخرج علينا األفالم تحت 

مرة أو مرتني « الكلينكس»شعار بطل جديد كل يوم يستغله املنتجون والجمهور كأوراق 
 ثم يلقون به يف سلة املهمالت. 
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نجم بالضحكات ويغري املنتج باإليرادات ثم ينقلب لقد أصبح الجمهور مفرتسا يغري ال
 عليه، ووقع الفنانون يف الفخ وأخاف أن يكون أحمد حلمي آخر الضحايا حتى اآلن. 

شريين بطلة الغناء يف هذا الفيلم ذكريت بجايك شان، فمحمد النجار املخرج كان 
تجاه السليم، يعرف الهدف من استخدامها يف الفيلم، فلم يكلف خاطره بتوجيهها اال 

نشوى مصطفى تبحث عن فرصة فهي ممثلة صاحبة طاقة، ولكني أخاف عليها أن 
 تتحول إىل منط من سعاد نرص أو هالة فاخر. 

محمد لطفي املالكم الطيب واملمثل التلقايئ الذي يبحث عن بطولة يف زمن أبطال 
ميدو »بيننا  كلينكس. رامز جالل محاولة الستنساخ أحمد السقا، ملاذا فأحمد مازال

 فيلم كلينكس ال يتعدى استخدامه باب دار العرض. « مشاكل
 0225فرباير  –امليدان 
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 ))امسك حكومة(( و ))طرائعو((:
 

يف أسبوع واحد أصبت برضبتني يف رأيس، وألنني لست من البخالء.. فال أملك إال أن 
ن إصابة مرسحية أرشك القارئ معي فيام حدث يل، والرضبتان ملن يهمه األمر جاءتا م

وعليه « مرسح الفن»وليست سينامئية كالعادة، وأما الرضبة األوىل فكانت موجهة مكانها 
اسم ميضء دامئا، وهو اسم جالل الرشقاوي املخرج املرسحي املخرضم صاحب املذكرات 

امسك »الشهرية واملرسحيات الكثرية والتاريخ العريض، واسم املوقعة التي تم رضيب فيها 
 «حكومة

أما املشاركون يف الرضب فهم ملن سيقدم بالغاً نيابة عن صالح عبدهللا وأحمد رزق 
ووفاء عامر وهند صربي والكاتب مدحت يوسف ومجموعة كبرية من الكومبارس، تخيلوا 
كل هؤالء اجتمعوا بعد العارشة والنصف مساء عىل العبدة الفقرية إىل هللا وأوسعوين رضباً، 

غري أنها تقع تحت بند « امسك حكومة»يف الثالثة صباح اليوم التايل.. ومل ينتهوا مني إال 
الرضب يف املشاهد من املمكن أن نقول إنها مونولوج مع االعتذار بالتأكيد للكلمة، ألن 
للمنولوج نجوماً عظاما، وكان عىل رأسهم إسامعيل ياسني وشكوكو وغريهام، ولكنني ال أجد 

لتأكيد ليست مرسحية، وال هي بالتأكيد كباريه سيايس، كام بالفعل اسم لها آخر، ألنها با
يحلو ملخرجها أن يطلق عىل مرسحياته ولكنها كباريه فقط فهي حول شاب لديه اكتشاف 
بحل كل مشكالت مرص، ولكنه يقع يف قبضة مجموعة حشاشني وراقصة بال مناسبة، ثم 

ه مبادلة ما لديه مباليني تخطفه أمريكا بال مناسبة أيضا ليقابل بوش الذي يعرض علي
لحل مشاكلها، ثم يلتقي هو ومجموعة « مرص»الدوالرات، ولكنه عبيط يهرب ويعود لـ 

نون حكومة، ثم يسدل الستار وأجمل ما يف هذه املرسحية أو املوقعة   ِ مجانني ويكوَّ
 .بني الفصول« يا أغىل اسم يف الوجود»حقيقة كان صوت علّيا التونسية وهى تغني 

ملرسحية مل يكن أمام أبطالها سوى الحديث عن الجنس والشواذ واألعضاء طوال ا
التناسلية. مجموعة من النكات ومجموعة من الفساتني التي تظهر أكرث مام تختفي لـ 

من الكالم يف السياسة « لخمسة»توليفة الرشقاوي املرسحية أصبحت متكررة « وفاء عامر»
من النكت القبيحة القدمية، ثم نهاية، وبرغم « لخمسة»من الغناء والرقص، و « لخمسة»و 

أنني لست ممن يقيَّم الفن مبنطق األدب وقلة األدب أو عىل األقل، فإن مفهومي لهاتني 
العبارتني مختلف عن غريي، فإنني جلست أتعجب ألن العرض الذي حرضته كان مخصصاً 

 أبهى حله، وبأقل عدد من ملشاهدة الرقابة عىل املصنفات الفنية، أي أنه البد أن يكون يف
الخروج عىل اآلداب العامة، فظللت أسأل ما بال لو مل تكن الرقيبة بيننا فامذا كان سيفعل 
بنا الرشقاوي كمشاهدين؟ وإن كان جالل الرشقاوي هو أكرب اسم وأقوى سطوة يف مرسحه 

اللـه الحائز وعىل خشبته، إال أنني البد أن أشري لعنرص التمثيل الذي اضطلع به صالح عبد
يف أول بطولة « مواطن ومخرب وحرامي»عىل جائزة التمثيل العام املايض عن دوره يف 

سينامئية بعد طول معاناة، ثم تأيت له أو لبطولة مرسحية عىل يد الرشقاوي، فال أملك إال 
أن أقول له: إن أكل العيش مر جدا كالعلقم أحيانا، وأظن أن دورك يف هذا العمل ال يقع 

تحت بند أكل العيش، وكذلك وفاء عامر، أما هند صربي فهي وجه صبوح أثبت نفسه  إال
 نفسها.  إىل حد ما سينامئياً، ولكنه عىل املرسح بحاجة ملرسحية وليس مونولوجا لتثبت
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أحمد رزق موهبة فطرية ووجه ال تستطيع أن ترتكه العني إال وهي تتابعه، وبرغم أنه 
الكوميديا الجدد أصحاب املاليني فإنني أتوقع أنه سيكون أكرث مل يدخل بعد يف زمرة نجوم 

عمرا فنيا منهم جميعاً، ولكنه كان كوميدياناً بال نص وهذا من شأنه أن يجعله يتوه مهام 
ح صغرية ومهام حشدوا له الشقراء والسمراء، ووضعوا يف طريقه قزماً  كانت خشبة املرس

 ديا سياسية مهام فعلوا إنها مفردات بالية. يضحك منه وادعْوا أنهم يقدمون لنا كومي
وقعت يل الرضبة الثانية من مخرج كبري هو « مع بعض التحفظ»وبنفس هذه املفردات 

سمري العصفوري، واسم يساوي ماليني هو محمد هنيدي، وبدال من وفاء عامر أتت غادة 
وقعة يف عبدالرازق لتلعب الدور نفسه، وتحولت هند صربي إىل حنان ترك ومتت امل

مخرج بال نص حقيقي وممثلون يكدحون ليك يتلقى الجمهور ضحكاً، « طرائيعو»مرسحية 
وتهريج مغلف بسياسة فاملرسحية تحىك قصة فارس، الذي يعمل والده مطرباً يف املوالد 
ويطلب منه أن ينرصه عىل البلطجي مدحت صالح، ولكن ابنه يهوى الحوار، واملحادثات 

ف فيحاول بالحيلة أن يغلب البلطجي  مرة بدور امرأة ومرة بدور السلمية ويرفض العن
بدوي، وهكذا يفلح بالحيلة أن يستأنس البلطجي، كام يفلح أن يعيد أرض أجداده التي 
سلبها األعداء، ويقع كاهل الكوميديا ثانية عىل محمد هنيدي، الذي ميلك هذه الطاقة التي 

نه ضحك ال يستغرق إال لحظات ليفيق يستنفذها بكل الحيل فيضحك الجمهور، ولك
وينىس، ويستمتع بغناء مدحت صالح خاصة اللحظات التي يغني فيها غناء حياً وليس 
مسجالً، ولكنها لحظات وينىس وحقيقة كام سبق وذكرت أن الفرق بني املوقعة األوىل، 

ذلك بسبب أكرث تكلفة، وطبعاً « طرائيعو»والثانية أن املرسحية األوىل والثانية هو أن 
ولكن يظل اإلحساس بالرضب واحداً لو أىت « امسك حكومة»أسامء نجومها األكرث بريقاً من 

 لك القلم من شحاذ أو مليونري، ففي النهاية أنت مرضوب مرضوب.
هي ذاتها التي صفعتني يف « امسك حكومة»نفس املفردات التي صفعتني يف 

وات، أغاٍن ومنولوجات، وأقزام نكات ومواقف مدسوسة، شقراوات وسمرا« طرائيعو»
يضحكون منه ورجل يف مالبس سيدة، وسيدة بدينة، وطاقات كوميدية مهدرة فيام 
يطلقون عليه مرسح مغلف بالسياسة وحتى اسمي املرسحيتني ليس لهام موقع من 
األحداث. وبرغم أنني ممن يكرهون البكاء عىل األطالل، ومقارنة املايض بالحارض، واألسود 

يض باأللوان، فإنهم أجربوين عىل أن أتذكر مرسحياة فؤاد املهندس التي تطالعنا يف واألب
التليفزيون فهي نحو فكرة سياسية مغلفة وال مواربة وال غريه، وهى مل تحو قزما واحدا وال 
نكتة من نوعية مرة واحد جه يقعد عىل قهوة قعد عىل شاي، ولكنها تضحكنا حتى اآلن، 

د املهندس وعبداملنعم مدبويل وأبو بكر عزت وحتى محمد عوض رغام عنا تذكرت فؤا
 «. ثاليث»وثاليث أضواء املرسح، حني كانوا 

 وتساءلت. أمل تكن يف زمن األسود واألبيض أمريكا أو بريطانيا؟ أمل تكن إرسائيل
موجودة، أمل تكن هناك سياسة؟ أمل يكن الشعب مهموماً بلقمة العيش واملعتقالت 

عيات واملواصالت؟ أمل نكن مهزومني؟ ورغم ذلك مل تحك الكوميديا يف هذا وطوابري الجم
العرص، الذي أحسدهم عليه موقعة للرضب، كام حدث يل، نجوم هذا العرص نجوم بال 
نص، وضحك هذا العرص ضحك خال من النص، لهذا رضبوين به.. أما نجوم عرص األسود 

 الجمهور إال بالضحكات.  واألبيض فكانوا مسلحني بالنص مل يحتاجوا لرضب
 .0225فرباير  -القاهرة 
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 صنعة نجم: -املشخصايت 
 

السينام ما هي إال مخرج وعنارص أخرى، رغم ذلك فنحن نعيش حالياً، بل منذ زمن 
يف عرص النجم، فالنجم هو الذي يختار النص، النجم هو الذي يختار املخرج، والنجم هو 

 اآلخرين، كام أنه أيضاً يختار توقيت العرض، لهذا الذي يختار مجموعة العمل من املثلني
أجد يف أغلب األحوال صعوبة يف الكتابة عن األفالم بشكل نقدي صحيح أو عىل األقل 
كام تعلمت، ألن املوازين قد انقلبت فأصبح أغلب من يكتب نقداً عن فيلم مضطراً أن 

ه حديثه إىل أبطاله دون وجه، وكأن األخري ضيف ال حي لة له. وبالتايل فحساب عليه، يوجَّ
الذي يعرض حالياً فهو ميثل حالة حرة « مشخصايت»وإن كان هذا األمر يرسي عىل فيلم 

يف السينام املرصية، ألنه فيلم مصنوع من بطله الذي هو ليس بنجم، فهو ليس فيلامً ال 
 لكاتبه وبالتأكيد هو مغامرة ملنتجه للرشكة التي تقوم بتوزيعه. 

فيلم مصنوع ومعد ومعبأ شخصياً لبطله الوجه الجديد متاماً تامر « املشخصايت»
عبداملنعم الذي مل يظهر إال يف أعامل قليلة وأدوار صغرية مع محتضنه ومكتشفه عادل 
إمام، وسار يف السينام أو املرسح. وهو مل يرتك بصمة يف أي منهام، فهو ليس هنيدي 

ورغم ذلك مل ننسه، وال هو عالء ويل الدين  «املنيس»الذي ظهر إىل جوار عادل إمام يف 
برغم الدقائق القليلة التى رأينا فيها وجهه عىل « اإلرهاب والكباب»الذي سطع يف 

الشاشة، ولكنه حالة ثالثة جديدة متاماً عىل السينام، أن يضطلع وجه جديد ببطولة فيلم 
تج جديد وكاتب أيضاً يتم تنفيذه يف زمن قيايس، كام تم عرضه كذلك يف زمن قيايس مبن

جديد هو مهدي يوسف، وكذلك مخرج مل يقدم إال عملني عىل مدى عرش سنوات، وهام 
أي أن الفيلم جديد يف جديد فامذا قدم الجديد، قدم لنا « سحر العيون»و « هارمونيكا»

موضوعاً مفصالً عىل موهبة بطل وهو التقليد، فإذا أردت أن تربز موهبة أحد يف تقليد 
ري فام عليك إال أن تكتب له اسكتشات، كتلك التي كانت تقدمها لبلبة أو سيد املشاه

املالح، وهذا هو ما فعله مهدي يوسف حني قدم شخصية محورية، وهو شلبي الشاب 
العاشق للتمثيل الذي يحلم بفرصة فال يكون أمامه سوى أن يجد فرصته عىل يد 

ول الفيلم إىل حالة من التقليد ريجسري يستغله يف تقليد شخصيات املشاهري، فيتح
، ثم محمد فؤاد ثم أحمد زيك، ثم عادل إمام، ثم امرأة، ثم «عمرو دياب»واملحاكاة لـ 

الريس متقال، ثم نبيل شعيل، وال يبقى ىف الفيلم أي وقت لرنى تامر عبداملنعم البطل 
لني ميلكون ميثل، والحقيقة أن املحاكاة فن يختلف متاماً عن فن التمثيل، فبعض املمث

، ولكن ليس كل من ميلك األوىل يشرتط أن «لبلبة»و « أحمد زيك»هاتني املوهبتني كـ 
 ميلك الثانية، والعكس صحيح. 

وألن الكاتب جاء لخدمة البطل فقد قدم الدراما التي تناسبه، أما املخرج فخر الدين 
العام املايض وقدم « محمود عبدالعزيز»لـ « هارمونيكا»نجيب الذي قدم منذ سنوات 

، فيبدو أنه كان يعرف الهدف من هذا الفيلم، «عامر منيب»لـ « سحر العيون»فيلم 
وهو إبراز بطل وجه جديد، فلم يكلف خاطره إال أن يضع الكامريا أمام وجه البطل يف 

البطل لحال سبيله يصنع ما  أي مقربة، ثم يرتكها لحال سبيلها، كام ترك» مشاهد كلوزأب
 يريد



 

 
34 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 أنه فهم الهدف من االستعانة به، فاشرتى دماغه إىل درجة أنه ىف مشاهد يبدو يل
كثرية أكاد أجزم أنه مل ينظر حتى يف الكامريا لريى ما سرياه الجمهور، كمشهد البطل، أما 

ليبدو شبيهاً « تامر»محمد عشوب املاكيري الذي اضطر لوضع املكياج عىل وجه 
ىف هذا الجزء، أما اللقطات القليلة التي « بعشو »بالشخصيات التي قدمها، فقد نجح 

ألنه وضع له مكياجاً مبالغاً فيه « عشوب»فقد فشل « شلبي»كـ « تامر»ظهر فيها وجه 
فبدا دامئاً، وكأنه مل يغسل وجهه جيداً من املكياج الخاص بالشخصيات التي كان يقلدها 

كام سبق وأرشت إىل أن ، «كلوز أب« »تامر»يف املشهد السابق له. خاصة أن كل مشاهد 
بطولة فيلم سيناميئ ال تصل إليها الوجوه الجديدة، إال بعد معاناة وخربة وانتظار من 
الجمهور، ولكن تامر عبداملنعم قد تخطى كل هذه الحواجز، وهذا ال يضريين، ولكن 

، أظن أنه يضريه هو، ألن الطفرات والقفزات العالية إن مل يكن الفنان كاإلنسان مهيأ لها
فإنها يف الغالب ال ترفعه إال لحظات، ثم يسقط بعده سقوطاً مدويا، وكل ما أمتناه أال 

لنفسه من خالل هذا الفيلم فحسب، أو حتى إيراداته، ألنه يعرض يف سوق « تامر»يقيم 
 خال من املنافسات كام أنه ليس بالتقليد وحده يحيا الفنان. 

 .0225مارس  -القاهرة 
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 :جنون الدوالر – حرامية يف تايالند
 

مجرد حرامية محليني،  –أي يف البداية  –يف العام املايض كان الحرامية يف يك جي تو 
ولكن اآلن الزمن يتطور وبالتايل يتطور معه البرش فقد انتقل الحرامية عىل يد ساندرا 

يالند إىل العاملية وسافروا إىل تايالند يف أقىص رشق املعمورة، فامذا حدث لهم؟ حرامية تا
لصاحبها نبيل أمني ومخرجتها ساندرا هم حرامية األفالم الكوميدية الذين ال نستطيع أن 
نحاكمهم مبنطق الحقيقة والواقع، ألنهم ظرفاء وطيبون يحبون بعضهم ولديهم شهامة 
ال تتوافر لدى كثري من األخيار، فكريم عبد العزيز شاب يعمل يف رشكة الكهرباء مقامر 

بحث عنه شقيقه ماجد الكدواين الذي مل يكن يعرف بوجوده إال حني بحكم الوراثة ي
 اعرتفت له أمه قبل موتها. 

وحني يجده األخ مينحه عرشة آالف جنيه نصيبه يف مرياث األم، وهو منتهى النبل 
الذي نتمنى جميعا أن يحدث ألي منا أن يجد أخا فجأة أو حتى قريبا يعرض عليه ما 

وال أحداث الفيلم نجد أن كل الشخصيات املوجودة عىل جاء من السامء، وهكذا ط
الشاشة شخصيات طيبة تحدث لها حوادث طيبة، فحتي األرشار يف هذا الفيلم لطفي 
لبيب زعيم العصابة وطلعت زكريا ال تستطيع أن تدعي أنك كمشاهد قد كرهتهم فهم 

وه عىل إعطائهم أرشار ظرفاء ومساملون، حتى حني اختطفوا حنان ترك زوجة كريم ليجرب 
اللوحة املرسوقة مل يؤذوها بل كانوا رشفاء، وحني حصلوا عىل اللوحة ردوا الزوجة إليه.. 
فالحرامية يف تايالند فيلم قرر أصحابه من البداية أن يبهجونا بل مل يكتفوا بذلك وقرروا 
أن يأخذونا مجانا يف رحلة سياحية إىل تايالند، فكيف يفسدون هذه البهجة حتى 

 لرش!! وكيف نفسدها نحن بسؤالهم عن املنطق وواقعية األحداث ورسم الشخصيات؟ با
ساندرا مخرجة حرامية أظنها منوذجا ذكيا ومبدعا، فهي مل تتوقف كثريا أمام فشل 

جامهرييا وإن كان استقبله النقاد بشكل جيد. فقررت أن « مربوك وبلبل»فيلمها األول 
د ولكن مستوى إبداعها وخاصة يف مجال الشكل تنزل الحلبة وتعطي الجمهور ما يري

والصورة الذي تربع فيه فهي ابنة رشعية للفيديو كليب وإن كانت يف فيلمها الثاين 
حرامية يف يك جي تو قد انطلقت عىل مستوى الصورة واملوضوع الذي سلحها به بالل 

أن تحب  فضل كاتب السيناريو ووجه طفلة بريئة هي هدى عامر فال تستطيع معه إال
الفيلم، ولكنها مل تتوقف حني مل تجد سيناريو له نفس املواصفات بل استمرت ألنها 
تعلمت أصول اللعبة، فهي تعرف أن الجمهور يبحث عن مناظر أكرث مام يبحث عن 
قصة، فالجمهور أيضا أصبح ابنا رشعيا للفيديو كليب. ومل تكن ساندرا وحدها هي 

ي املونتري وإيهاب محمد عىل مدير التصوير الذي وضع املايسرتو فقد رافقها خالد مرع
صاحب السيناريو نبيل أمني يف مأزق، فصور إيهاب ومونتاج خالد كانت تجري تبحث 
عن أحداث فال تجد فتتجاوز العيب وتستمر، كريم عبد العزيز بطل الفيلم شاب مل 

ىل حبه، إنه النموذج تظلمه الوسامة ولكنها منحته وجها تحبه الكامريا فيجرب الجمهور ع
 أو الفتى األول الذي يعيد لنا رشدي أباظة، « للجان»التقليدي الوسيم 



 

 
36 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

عن أحمد السقا ألن كريم هو الطفل الكبري الذي ال متلك إال أن وهو بذلك يختلف 
تقبل أن تحبه حنان ترك أو غريها، وتقول كمشاهد لها حق. مل تكن ساندرا هي املرأة 

يلم التي تعلمت لغة السوق، فحنان ترك بطلة الفيلم أيضا تعرف أنه ال الوحيدة يف هذا الف
مكان للمرأة البطلة الحقيقية يف سينام اليوم، فلهذا تقبل أدوارا أقل كثريا من قيمتها. تظلم 
مقدرتها. ولكنها تعرف السوق الذي لن مينحها إال هذه األدوار، وتحاول أن تصنع منها 

 بطولة وهو ما فعلته. 
د الكدواين البدين الجميل الذي أمتنى أال يضيق بصفة املمثل الثاين وأرجوه أال ماج

يحاول حاليا السعي لبطولة منفردة، فهو حالة صادقة وهو بطل حتى ولو كان اسمه 
 الثالث فال تجعل منتجي السينام يحرقونك كغريك. 

ع كريم طلعت زكريا ولطفي لبيب وحتي الشاب الذي ال أعرف اسمه وكان يلعب م
القامر، كلهم استطاعت ساندرا كمخرجة أن تجيد تحريكهم وإدارتهم يف زمن ال تستطيع 
السينام أن متنحنا الكوميديا إال من خالل ميدو مشاكل واللمبي وأفالم أخرى لالستهالك مرة 
واحدة. يجب أن نرحب بحرامية يف تايالند ألنهم عىل األقل منحونا رحلة مجانية إىل بالد لن 

 لغها إال بشق األنفس، خاصة بعد أن ارتفع سعر الدوالر إىل ستة جنيهات وأكرث. نب
 .02252مارس  –امليدان 
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 سينام الفن وسينام اللحمة:
 

يف بعض األحيان يوضع الصحفي أمام مأزق ال يستطيع الفكاك منه، وهو األمانة 
نه يطلب منك واألمانة هنا أعني بها حني يأمتنك مصدر ما فيفيض إليك بحديث ولك

عدم نرشه، ورغم كل اإلجراءات فإنك كصحفي لديه األمانة الصحفية تلتزم بهذا العهد، 
وكثريا ما تعرضت ملثل هذه املواقف واحتفظت فيها مبا يف جعبتي من ترصيحات أو 
أرسار تخص كثريا من فنانينا ومل أخب ظن أحدهم، ولكني أعتذر هذه املرة فسوف 

 ام يقال فهناك دامئا املرة األوىل. أخون األمانة مكرهة وك
والقصة بدأت حني عرض العام املايض فيلم اللمبي بطولة محمد سعد وإنتاج رشكة 
السبيك واإلخراج األول لوائل إحسان وكان الفيلم برغم نجاحه الجامهريي الساحق فإن 

لم، أغلب األفالم قد هاجمت الفيلم وصناعه حتى وصل األمر بالبعض العتباره ال في
وكنت ممن هاجموا الفيلم ومستواه الفني ثم جمعتني املصادفة مع مخرج الفيلم وائل 
إحسان الذي كنت أقابله للمرة األويل شاب نحيل يبدو عليه الخجل منخفض الصوت، 
ودار بيننا نقاش حول الفيلم والتعليقات املثارة حوله فإذا به يقول يل أنت ال تعرفني يف 

فيلم، فأنا مخرج جديد أىت به نجم الفيلم ألننا أصدقاء وأعمل أي ظروف قدمت هذا ال
مع منتج ال يعرف شيئا عن السينام سوى التفاهة والضحك فامذا أفعل؟! لقد قرر وائل 
إحسان أن يقبل ما يفرضونه عليه ولكنه كام قال صور مشهدا واحدا وهو الفرح ليثبت 

ملشهد الوحيد رفض املنتج أن يكون به أنه مخرج جيد ميلك أدواته، ولكن لألسف هذا ا
ضمن أحداث الفيلم ألنه كام قال وقتها يا عم بال قرف، وأقسم يل وائل إحسان أنه سار 
من االستديو حتى بيته عىل قدميه يبيك، وكم هي عزيزة دموع الرجال فقد بىك الرجل 

ورب  حلمه يف أن يصنع مشهدا واحدا يف فيلمه األول. وحني تعجبت كيف وهو املخرج
العمل يقبل، قال هذه هي رشوط العمل حني تكون مخرجا جديدا يعمل مع منتج من 

 نوعية هذا املنتج. 
وحني طلبت منه أن يسجل ذلك طلب مني عدم ذكر األمر ألن مجرد شكوى مخرج 
جديد من منتج ستحرمه من العمل، ثانيا قوانني السوق صعبة وهو يتمنى العمل 

يثبت فيها أنه ليس العدو األول للشعب والثقافة املرصية ويحلم بفيلم وأفالم أخرى 
كام صوره البعض. وانتابتني حالة من الغيظ والكمد وشعرت بأنني وغريي رمبا نكون قد 
ظلمنا مخرجا شابا ولكنني ال أستطيع حتى أن أنرش دفاعه عن نفسه بسبب األمانة 

يلم محمد فؤاد هو فيه إيه الصحفية، أما القصة الثانية فتخص نجمة صغرية عملت يف ف
والتي قالت يل إنها حني قرأت السيناريو انبهرت به وشعرت أن دورها سيكون مؤثرا 
ولكن حني بدأت الكامريات تدور اكتشفت أنه ال مكان لها، وكانت تتسول ملحمد فؤاد 
بطل الفيلم وليس للمخرج، وهو العجب، إن تحظى بلقطة كلوز أي أن النجم هو الذي 

مر وينهى حتى يف زوايا الكامريا، وهو ما يثري العجب والضحك ولكنه يفرس الفضل كان يأ 
الكبري الذي مني به الفيلم حني عرض وال أعرف إن كان من قبيل املصادفة القدرية أن 
يجتمع املحيطون يف األرض مثل وائل إحسان وكاتبي السيناريو والحوار نادر صالح 

 ديد ولكن مبفردات مختلفةفيلم ج الدين وسامح رس الختم يف
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فاملنتج هذه املرة هو العدل فيلم، منتج يعرف أبجديات السينام ويتعامل معها كفن 
مربح نعم ولكنه يف النهاية والبداية فن، فيقدمون لنا فيلام يعد مفاجأة حقيقية جميلة 

ي لكل من عمل به بداية من املخرج وكاتبي السيناريو والحوار والبطل محمد سعد وحت
الوجه الجديد نيفني مندور التي تقوم بدور زوجة اللمبي أو املنفلوطي، مفاجأة دفعتني 
أن أصدق وأتأكد اليوم مام قاله يل باألمس وائل إحسان، فحني أصبح يف ظرف مختلف 
بنوعيات مختلفة يف ظروف إنتاجية مختلفة قدم فيلام تعلن فيه كل لقطة أننا أمام 

وسيناريو وحوار، وغالبا ما نجا من عبث العابثني، فأىت إلينا مخرج له رؤية وعني جميلة 
اللمبي محموال عىل جناح إنساين عذب وال متلك إال أن تحبه وتضحك معه وتفكر يف 
املأزق الذي وضعه فيه القدر، حني وضعوا مخه بعد عملية جراحية يف جسد ضابط قاس 

غري عامله وامرأة يتمناها وهي عىل  شديد الشبه به، مام يدفعه إىل حياة غري حياته وعامل
األوراق زوجته لكنه ال يستطيع أن يلمسها فهو مجرم مسجون ولكنه سجن دفاعا عن 
حقه وليس ألنه مجرم بطبعه، استطاع الفيلم أن يلخص اللمبي الضائع العابث يف جملة 
واحدة دارت بينه وبني الضابط املرتيش حسن حسني حني قال له: طول عمرك تبحث 

ن فرصة لتبيع نفسك وأنا طول عمري أبحث عن ربع فرصة أشرتي بها نفيس. إنها ع
جملة تحول شخصية اللمبي املسطول املخمور دوما إىل لحم ودم إىل إنسان مدرك وواع 

 برغم عبث الزمن والقوانني معه. 
اليل بايل بالك ليس مجرد فيلم ولكنه تجاوز بصانعيه املخرج وكاتبي السيناريو 

 يفيض أداء من مرحلة التوهان والسطل إىل مرحلة من الفن الجميل. وممثل 
وائل إحسان: برغم املاليني التي حصدها فيلمك األول أرجوك حني تقدم قامئة عمل 

 ليكن اليل بايل بالك عىل رأسها. 
نادر صالح الدين وسامح رس الختم: استطعتام أن تقدما سيناريو بسيطا قد تكون 

ي استغالل التشابه والخطأ الطبي ليست جديدة، ولكنكام قدمتامها فكرته الرئيسية وه
بشكل مبتكر مع حوار يصل يف بعض كلامته إىل فلسفة، ولكنها فلسفة الشارع التي 
يفهمها الجميع كل عىل قدر استيعابه، إضافة إىل املواقف الكوميدية التي مل تكن مبتذلة 

 ولكن أيضا مبتكرة مثل مشهد روميو وجولييت. 
محمد سعد: ما بني اللمبي واملنفلوطي أتصور أنك الوحيد بني أبناء جيلك القادر عىل 
أن تخرج من األمناط، فأنت ممثل جميل ولست إرسائيليا كام كنت تشكو ممن 

 هاجموك العام املايض بل أنت مبثل هذه األدوار ستكون يف قلب املرصيني. 
ك بالتأكيد أجمل من ألف ماما عبلة كامل: اسم عىل األفيش خدعنا وجوده ولكن

 وماما حتى لو يف حقائق قليلة. 
حسن حسني: ماذا متلك والصغار يعتربونك الحظ غري أن تقول نعم ألي دور مير 

 عليك، فأنت دليل عىل فقر خيالنا يف ابتكار متائم أخرى. واللعب عىل املضمون. 
نا الحاليات ورمبا نيفني مندور: وجه جديد مرشق وشكل مختلف عن كثري من نجامت

يكون هذا سببا للتميز املستقبيل أو قد تقع يف فخ اللعب عىل املضمون فال يقبل عليها 
 املخرجون. 
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الغناء يف الفيلم: لقد أصبح الغناء يف الفيلم أي فيلم كوميدي بل يف أي فيلم حتى لو 
بط الفيلم بأغنية مل يكن كذلك مثل مافيا وغريه جزءا أساسيا ال أرى له داعيا إال أن يرت

تذيعها الفضائيات دامئا وبرامج األغنيات املنترشة، ويعد ذلك دعاية مجانية للفيلم وهو 
منطق تجاري بحت وإن كانت السينام تجارة ولكنها فن قبل هذا ال يرتبط باألغنية 

 واألمر يبدو يل وكأنه أيضا متيمة حظ كحسن حسني. 
لصحفية معهم ولكنني مضطرة أمام الفرق وأخريا أعتذر لكل من فرطت يف أمانتي ا

 بني سينام تفوح منها رائحة اللحمة وسينام أخرى تفوح منها رائحة عبري الفن. 
 .0225يوليو  –امليدان 
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 أحالم الزحام: 
 

عرض التليفزيون عىل قناته األوىل يوم الخميس املايض فيلم املنىس الذي قام 
وحيد حامد وإخراج رشيف عرفه وقد ضم  ببطولته عادل إمام ويرسا، وهو من تأليف

الفيلم أربعة ممثلني كل منهم ظهر ملدة مشهدين وهم صالح عبد اللـه، محمد هنيدي، 
أحمد آدم وعالء ويل الدين، وهم اآلن األسامء الكبرية يف عامل السينام وكأن التاريخ كان 

هندس وظهر محمد يعيد نفسه، فكام ظهر عادل إمام ممثالً صغرياً إىل جانب فؤاد امل
صبحي وسعيد صالح وغريهام من الكوميديني إىل جوار مدبويل أصبحوا نجوما بعدها 
وكان آخر ظهور ملمثل صغري يف فيلم يتحول بعده إىل نجم يحصد املاليني كان محمد 
سعد بطل اللمبي الذي ظهر يف مشاهد قليلة يف فيلم الناظر إىل جوار عالء ويل، الدين 

التاريخ الطبيعية فلم يعد نجوم الكوميديا يستعينون مبمثلني صغار يف ثم توقفت حركة 
أدوار ثانية أو حتى ثالثة يف أعاملهم، بل لجأوا إىل نجوم كبار السن يشاركونهم كأن 
لسان حالهم يقول: هي املرشحة ناقصة قتيل فيكفينا حسن حسني أو محمد يوسف 

 وم يزاحمونا يف الساحة. ألنهام مهام أضحكا الجمهور فلن يتحوال إىل نج
وهذه املقولة ظني ال تنطبق فقط عىل الفن بقدر ما أصبحت تنطبق عىل كثري من 
مجاالت حياتنا، فمن طول ما أنتظر الصغار ألن يفسح لهم الكبار مكانا يقفون فيه إىل 
جوارهم فال يصلون إىل أي يشء يذكر إال بعد األربعني، أو رمبا بعد ذلك بسنوات فلم 

لديهم املقدرة عىل تحمل أن يصعد آخرون أصغر إىل جوارهم، وأصبح كل منا إذا تعد 
وصل إىل أي مكان ميسك بيديه وأسنانه فيه ويركل كل من يقرتب منه، وذلك هو عني 

 أخالق الزحام التي أصبحت أخالقنا جميعا. 
 .0225يوليو  –امليدان 

 
 بني الروبابيكيا والفن:

 
رث من خمسة وعرشين عاما يف فيلم فتاة االستعراض حني غنت سعاد حسني منذ أك

كانت تقصد حسب أحداث « فيه ناس روبابيكيا روبابيكيا تنفع للبكيا للبكيا»أغنية: 
الفيلم شخصية حسن يوسف الفتى املدلل الذي ال يعرف قيمة الفن وال األخالق، وغريه 

ها وصوتنا يردد من النامذج التي تشبهه، وماتت سعاد حسني ورغم هذا مازال صوت
نفس كلامت األغنية بنفس نغامتها مع اختالف تعبرينا عن نوعيات البرش التي يليق أن 

 نطلق عليهم هذا التعبري يف كل زمان ومكان. 
سيظل يظهر ناس روبابيكيا وال يشرتط أن يكونوا أغنياء أو فقراء متعلمني أو جهلة، 

لتي غنت سعاد حسني وما أكرثهم يف أذكياء أو أغبياء املهم أنهم من هذه النوعية ا
 حياتنا العامة التي احتلتها العشوائية يف أحيائنا وشوارعنا وحتي داخل بيوتنا. 
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ومن عشوائية الفن السيناميئ بالتحديد أن يفقد كل عنرص من عنارص العمل الفني 
ول كاملخرج واملمثل واملنتج وظيفته ويبادلها مع غريه، فكاتب السيناريو الخالق األ

للعمل أصبح اليوم ملطشة لكل من هب ودب. ولكل نجم أن يفعل ما يحلو له بأوراقه 
وأفكاره حتى إننا كثريا ما نسمع هنيدي وآدم وغريهام من النجوم يقولون يف أحاديثهم 
الصحفية وغريها إنهم مثال يعملون حاليا يف تجهيز وكتابة السيناريو ويجلسون مع 

ط غريب فام عالقة النجم بكتابة العمل، إن املمثل هو الكاتب جلسات عمل، وهو خل
آخر حلقات العملية الفنية ولكنهم قلبوا األوضاع وبالتايل ساء حال السيناريو يف السينام 
املرصية وأصبح نجومها أحمد عبد اللـه وأحمد البيه اللذين يتقنان كتابة االسكتشات 

ن كانا يعرفانه فقد أصبحا ال يعمالن به وال يعرفان شيئا اسمه البناء الدرامي، وحتى وإ 
ألنه ضد السوق وقوانينه، ومل يقترص األمر عىل السيناريو بل دخل اإلخراج يف اللعبة 
ورغم أن املخرج هو رب العمل وصاحبه الحقيقي  فإن األوضاع انقلبت وأصبح املخرج 

جودا به، بل إما دمية للنجم ال يصور مشهدا إال مبوافقته حتى لو مل يكن النجم مو 
الجديد أن النجم يحرض املونتاج وهو الذي يقول ماذا يبقي وماذا يلغي!! وهل من مثال 

الذي قدم فيلمني ثم مل « كذلك يف الزمالك وكلم ماما»أكرث من أحمد عواض مخرج 
يستعفف أن يعمل بوظيفة مساعد إنتاج يف فيلم ثالث ملجرد أن تكون يف خدمة منتجه 

جديدة يف اإلخراج، وحني يسألونه كيف تقدم يف فيلمك أغنية ال حتى يعطي له فرصة 
عالقة لها باألحداث، تقول كلامتها أعرف هيثم أعرف تامر أو اعرف االثنني، وأنه بذلك 
يعلم جيال بأكمله فساد األخالق حني ترددها بناتنا، فيدافع عواض عن نفسه بأن األجيال 

 ة أخرى فهي لن تؤثر!! الجديدة بالفعل فاسدة فال مانع من أغني
أي منطق ذلك وأي مخرجني ثم يعلن علينا الخرب العظيم عن فيلمه القادم ليه يا بابا 
ليه، ويقول وهو األستاذ الذي يعلم أجياال السينام داخل املعهد إنه يعلم تكنيكا وال 

وقبلهام يعلم فكراً!! أليس هذا الحديث عشوائية وكالم روبابيكيا يجعلنا نكره ماما وبابا 
 الزمالك وكل روبابيكيا. 

 .0225يوليو  –امليدان 
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 تغلق التليفزيون: –ليىل علوي 
 

كام يحدث يف أي غزو عىل وجه األرض، مييل الغازي أوامره ورشوطه عىل أهل األرض 
التي غزاها، إال أن هناك خطأ تراجيديا عادة ما يقع فيه الغزاة إذا مل يدركوا وهم ميلون 

 أهل األرض التي غزوها، فهنا يجدون مقاومة وكراهية ال حد لهام.  رشوطهم طبيعية
ومقصدي من الغزاة هنا ليس أمريكا وال بريطانيا وال غريهام ولكنهم نجوم ونجامت 
السينام الذين غزوا التليفزيون طوال رمضان املايض، رغم انتهاء الشهر الكريم فإن 

ال تزال تالحقنا، من خالل العديد من  –التي ال تحمل الربكة كصفة الشهر  –توابعه 
الندوات التي أصبحت صفة الجتامع املجتمع املخميل املتمثل يف نوادي الليونز 
واإليرنويل وغريهام، والتي تضم مجموعة من سيدات ورجاالت املجتمع وجدوا يف 
استضافة نجوم املسلسالت شكال جديدا إللقاء الضوء عىل اجتامعاتهم، فراحوا يتبارون 
يف دعوة أهل كل مسلسل ملوائد الغداء والعشاء والحديث عن الفن الذي قدموه، ويف 
هذه الجلسات متتد املوائد مبا لذ وطاب من الطعام للحضور، وما لذ وطاب من النفاق 
للنجوم، وعادة ما تتحول هذه الجلسات ألشياء شبيهة بربامج التليفزيون التي تستقبل 

جمال مثل: أنت روعة وجميلة واملسلسل يجنن أو ياه..  مكاملات الجمهور ونسمع فيها
 ما فيش أجمل من كده. « كلمة فرنسية»كنت تحفة! وأوه عىل الشياكة! ومونديو 

ولكن قد تأيت أحيانا الرياح مبا ال تشتهي السفن، فقد يخرج أحد الحضور عن 
يف إحدى  السيناريو املعروف ويرضب كرسيا يف الكلوب فتقع أقنعة النفاق كام حدث

والذي حرضه « تعاىل نحلم ببكرة»الندوات التي أقيمت ألبطال ومؤلف ومخرج مسلسل 
د. محمد رفعت مؤلف املسلسل وليىل علوي بطلة العمل وأقوى شخصية فيه سواء عىل 
الشاشة كإنجي الكاشف، أو خلفها كليىل علوى، ودارت رحى الثناء وياي ويجنن وغريها 

ى الحارضات حني بدأ يتحدث عن عمله وكأنه أحد األعامل إىل أن استفز الكاتب إحد
الفائزة بنوبل، فقامت لتقول له إن املسلسل كان به كثري من املشاهد املقززة كمشاهد 
االغتصاب املتكررة، وكثري من الخروج عن اآلداب املتعارف عليها يف األعامل التليفزيونية 

ن السيناريو املقرر له وراح الكاتب وخاصة يف الشهر الكريم، وهنا خرج االجتامع ع
يرغي ويزبد ولكن الرضبة القاضية جاءت من أقوى املوجودين ليىل علوي والتي ردت 
برد يقطع دابر كل من تسول له نفسه االعرتاض حني قالت أن العرض مسئولية القامئني 

ا عىل التليفزيون وتوقيته وليس من عمل فريق املسلسل، وهو طبعا رد مغلوط فكلن
يعرف السعي واإلغراءات والضغط الذي يتعرض له املسئولون لعرض أعامل فنية بعينها 
يف رمضان، فاألمر يصل ببعض الفنانني إىل افتعال املرض ودخول املستشفيات لدفع 
املسئولني من باب الشفقة لعرض أعاملهم، وقد يبيت آخرون عىل أبواب املسئولني 

الجواب من ليىل كان أوت.. خارج الجون وغري  لإللحاح يف عرض أعاملهم، إذن هذا
صحيح، ولكنها زادت حني قالت وعيل العموم اليل مش عاجبه املسلسل وعايز يصوم 
ويصيل ويعبد ربنا يقفل التليفزيون!! ففقدت ليىل علوي بذلك كل دبلوماسية ومنطق 

يف اختالف ألنها نسيت أن املشكلة ليست يف عبادة اللـه فهي فرض وحق ولكن املشكلة 
 وسيلة العرض.. 



 

 
43 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

فأهل السينام لهم الحق أن يقدموا ما يقدمونه يف أفالمهم فنحن الذين نذهب 
إليهم وندفع لهم لنشاهدهم، بإرادتنا الكاملة الحرة فال عيب عليهم فيام يقدمون هم 

 أحرار. كام أن املشاهد حر. 
عرض، ولنأخذ مثال أما التليفزيون يف كل بقاع األرض حتى اآلن له قواعد يف ال

املسلسل األمرييك الذي يحيك أشد العالقات تطرفا وإباحية « الجريء والجميالت»
ولكنهم يف بلدهم ال يجدون حرجا يف هذه العالقات، ورغم ذلك مل يكن هناك مشهد 
واحد خادش للعني يف داخل املسلسل برغم كل إباحية محتواه، وهذه هي أمريكا بالد 

 نهم يعرفون قواعد عروض التليفزيون. الحرية الجنسية ولك
ومل تكن ليىل علوي هي الوحيدة التي تجاوزت الفهم، ولكن زميلها يف املسلسل 
حسني فهمي قد رصح إلحدى الصحف بأن الهجوم عىل املشاهد الساخنة يف املسلسل 
وراءه نقاد يهاجمون تاريخنا الفني بشكل متعمد، وأضاف حسني فهمي بأنه حني يرتدي 

ليفزيون الحجاب سوف يتم إلغاء املشاهد وإذا حدث فسوف نذهب إىل لبنان!! الت
ترصيح سخيف مستفز أمتنى أن ينكره حسني فهمي وإن مل يفعل فأرجو منه من اآلن أن 

 يجمع من يحب ويسافر إىل لبنان!! 
يا أهل السينام افعلوا ما شئتم يف بيوتكم ولكن حني تخرتقون علينا بيوتنا كضيوف.. 

 كم احرتام قانون املضيف وكونوا ضيوفا ال غزاة غري مرحب بهم، وياي وأوه ومنديو! علي
 .0225ديسمرب -امليدان 
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 ))اللمبي(( هنيدي ظاهرة غريبة:
 

يف ليلة شديدة الربودة من ليايل األسبوع املايض تصورت أنني سأكون أو أكاد أن 
تمتع بخلو الشوارع من املارة أكون الوحيدة التي تسري يف شوارع القاهرة املحروسة أس

، وبينام أنا يف قمة سعاديت وشعوري بالسكينة والهدوء 52وأتخيل أنني أسري يف القاهرة 
فوجئت يف الظالم وعن بعد بشخص طويل مهيب الهيئة يسري يف االتجاه املعاكس، وهو 
يحدث نفسه بصوت عال فدفعني الفضول ألن أنطلق يف اتجاهه فإذا يب أمام عىل 

ثم أخرج فيلم عادل أمام « أصحاب وال بيزنس»ريس املخرج الشاب الذي قدم فيلم إد
الذي عرض يف هذا الصيف، وتعجبت ما الذي يدفع مخرجا شابا « التجربة الدامناركية»

ويبدو حتى اآلن ناجحا أن يسري يف الشوارع ليال يحدث نفسه، ولكن إن عرف السبب 
 بطل العجب! 

بل هو مازال يف غاية الرزانة ولكنه مسكني تعرض لتجربة، فالرجل مل يصب يف عقله 
وهي ليست التجربة الدامناركية طبعا ولكنها تجربة ليمباوية سعدية جعلته يسري يخبط 
كفا عىل كف وهو يقول: ممثلني آخر زمن!! فبعد أن اتفق عىل إدريس مبدئيا مع 

م كاتب فيلميه األول السبيك عىل إخراج فيلم محمد سعد والذي كتبه سامح رس الخت
والثاين كان طبيعيا أن يجلس مع بطل الفيلم فإذا به يجد أن سعد مييل عليه رشوطا 
مثل: حقه يف اختيار املمثلني الذين يشاركونه يف الفيلم وحقه يف التدخل يف مونتاج 
الفيلم وسقوط حق املخرج يف تغيري السيناريو و .... و .... وطبعا جلس عىل إدريس 

أمام النجم الصغري الكبري، ثم سأل سعد سؤاال واحدا إذا مل يكن يل كمخرج كل  مشدوها
هذه الحقوق منفردا فهل يل حق واحد وهو أن أنسحب، وبالفعل انسحب وسار يف 
الشارع يحدث نفسه كام رأيته ويردد يا ناس بقى أشتغل مخرًجا مع عادل إمام وهو 

ا مل أسمع به من قبل واللـه ممثلني آخر زمن، نجم النجوم ثم يأيت ابن إمبارح يطالبني مب
 مل يعد هناك مكان املخرج يحرتم مهنته ونفسه إال أن يجلس يف البيت! 

وتركت عىل إدريس وأنا يف حالة من التعجب ومل أعرف مباذا أعلق، وأكملت سريي 
فإذا يب أصطدم وأنا أنظر إليه بشخص شديد السمنة ولعجبي سمعته يردد ممثلني آخر 

من! فنظرت إليه فإذا يب أمام محمد النجار أثقل مخرجي السينام املرصية وزناً وخفة ز 
ظل، طيبة مع املمثلني لدرجة أنه ال يرد طلبا ملمثل يف كلوز أو ما شابه، وحني سألته ما 

بحبك وأنا »لك يا محمد هل تكلم نفسك بسبب بعض النجاح الذي أصاب فيلمك 
ار ثانية ممثلني آخر زمن. وحىك يل كيف أنه اتفق أم بعض الفشل؟ ردد النج« كامن

وحني جلس معه وطلب « كالكيت ثاين مرة»مبدئيا عىل إخراج فيلم محمد سعد الجديد 
السيناريو رفض النجم أن يقرأ النجار السيناريو فيكفي أن سعد قرأه، وعليه فاالتفاق 

مخرج شديد  سيكون عىل اإلخراج بدون سيناريو، والغريب والطريف أن النجار
السالسة خاصة مع النجوم فهو قد عمل مع محمد فؤاد ومصطفى قمر ومل يرفض لهام 
طلبا يصعب عىل مخرجني آخرين قبوله، ولكنه هذه املرة رأى أن طلب النجم أكرب من 
كل احتامل له، فألول مرة يطلب منه نجم أن يخرج فيلام دون االطالع عىل السيناريو 

 الشوارع يردد ممثلني آخر زمن. مام دفعه ألن يسري يف 



 

 
45 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

وما بني عىل إدريس ومحمد النجار وبعدهام يستقبل مكتب السبيك كل حني مخرجا 
عله يفوز برضا النجم الذي مل يرض حتى اآلن، وكلهم يخرجون ينترشون يف الشوارع 
يرددون ممثلني آخر زمن، فمن الواضح أن محمد سعد الشهري باللمبي ظن أنه بعد 

لمني أصبح قيرص روما سابقا وحاكم أمريكا حاليا، فقد تحول إىل بالونة شديدة بطولة في
االنتفاخ ومل يدرك حتى اآلن أن االنتفاخ الشديد تعقبه فرقعة شديدة جدا، فالجمهور 
الذي يرفع النجم عاليا ال يؤمتن له جانب وخاصة جمهور هذه األيام. فهو جمهور ملول 

ن فرصة تغيري أخرى؟ بالتايل فلو ملك الجمهور تغيري ال ميلك تغيري نجومه فهل له م
نجومه كل صباح ومساء ما تأخر، فلقد أصبح املمثلون بالنسبة لهم كمطريب الفيديو 

 كليب كل يوم وجه جديد لالستهالك مرة واحدة أو أكرث بقليل. 
ولعل يف محمد هنيدي أسوة حسنة، فصاحب السطوة الذي فتح أبواب السينام عىل 

يها لجيل بأكمله استطاع أن يحصد من جيوب املشاهدين يف أول إطاللة حقيقية مرصاع
مليون جنيه حني كان الدوالر بثالثة جنيهات  05« إسامعيلية رايح جاي»له من خالل 

وليس بسبعة كام يف زمن محمد سعد، هذا النجم الذي قلب موازين التوزيع الداخيل 
شاهدين يف أحيان كثرية، وهذا هو نفسه وأثرى من ورائه العرشات ونفض جيوب امل

النجم الذي يلجأ اليوم لتصوير فيلمه الجديد يف الصني ليضع عىل األفيش أول فيلم 
مرصي يصور يف الصني يف محاولة لغزل الجمهور، وبذلك يضمن نسبة من الجمهور 
مسبقا سواء الفيلم جيد أو غري ذلك بل إنه اضطر إىل اللجوء لرشيف عرفه املخرج 

 القوي. 
بعد أن أخفق عاما وراء عام  -رحمه اللـه  -متيمة حظ عادل إمام وعالء ويل الدين 

وموسام وراء موسم يف أن يكون األلفة، فحني تصور هنيدي أنه لو قال ريان يا فجل 
سيضحك جمهوره كان مخطئا فقط خانه الجمهور وحني تصور أن زرع الشعر سيضيف 

ر. وحني تصور عبقريته ليست يف عفويته وبدأ يتدخل له كان مخطئا فقد خانه الجمهو 
يف كل صغرية وكبرية يف الفيلم مرة بالتأليف وأخري باإلخراج خانه الجمهور، وإن كانت 
خيانة الجمهور لهنيدي حتى اآلن ليست خيانة عظمى ألنه مازال ميلك رصيدا من الود 

ل حال. واملشكلة التي ال والحب والعرشة التي ال ميلكها سعد إال أنها خيانة عىل ك
يفهمها أو ال يدركها مضحكو هذا الزمن أن الجمهور قد يقبل التعايل من نجمة لجاملها 
أو من جان برمير أو فتى أول له وسامة الواد التقيل حسني فهمي، ولكنه ال يغفر أبدا 

نع أن يكون مضحكًا متعاليا عليه أو عىل غريه، فالجامل من صنع الخالق أما هو من ص
الجمهور، وبالتايل فهو يحاسب به ورغم ذلك كلام مررت بشارع ووجدت مخرجا يسري 
وهو يرضب كفا بكف ويقول: ممثلني آخر زمن فاعرف إنه خارج توا من مكتب السبيك 

 لإلنتاج الفني. 
 .0224يناير  –امليدان 
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 وكسة أطفال مرص: –فرح  –شرب ونص 
 

لدولة عن قرار اتخذه ولكن هذه املرة ال قليال ما أستطيع أن أحيي مسئوال يف ا
أستطيع إال أن أعلن تحية حارة للدكتورة مشرية خطاب، رئيس مجلس األمومة والطفولة 
التي قدمت بالغا للنيابة ضد فريق األطفال فري بيبي ومدير الفريق وأولياء أمور هؤالء 

تتناسب مع سنهم  األطفال إلساءة استغالل طفولتهم ودفعهم للرقص والغناء بصورة ال
وإن كنت أظن أن هذا البالغ لن ينتهي إىل شئ وإن كانت السيدة الدكتورة قد تقدمت 
بهذا البالغ بعد أن رأت األطفال يف برنامج يذاع عىل إحدى الفضائيات فامذا عني وعن 
غريي ممن سيسوقهم حظهم العاثر إىل مشاهدة هؤالء األطفال وغريهم ومعهم الكبار 

الذي يعرض حاليا وهو أول الغيث أما الثاين « شرب ونص»نامئية، فاألول هو يف أفالم سي
وسيعرض يف عيد األضحى ويف أدراج الدكتور مدكور ثابت رئيس « فرح»فهو باسم 

 الرقابة، هناك أكرث من خمسة سيناريوهات متت املوافقة عليها وأبطالها أطفال. 
مرص ضد هذه األفالم، فهذا دور ولن أتقمص دور املدافعة عن رشف طفولة وأطفال 

الدكتورة مشرية خطاب وكل املؤسسات التي لها الحق يف ذلك ولكني توقفت أمام 
الفيلمني لسبب آخر متاما وهو، أن الفيلم األول شرب ونص العمل األول ملخرجه د. عادل 

تليه فن يحيى األستاذ يف املعهد العايل للسينام الذي من املفرتض أنه يعلم األجيال التي 
اإلخراج، أما الثاين وهو فيلم فرح فهو أيضا العمل األول ملخرجه أكرم فريد الذي قيل يل 
إنه من أوائل دفعته العام املايض والفيلامن ال يتفقان فقط يف أنهام العمل األول 
ملخرجيهام وأن االثنني األستاذ والخريج الحديث من املفرتض أن يكونا متميزين وال 

فقط يف أن بطولة العملني تقع عىل عاتق األطفال.. إن منتج كل فيلم فيهام  يتفقان أيضا
والثاين إنتاج « عمل أول أيضا»هو صاحب القصة، فاألول إنتاج وقصة نافع عبد الهادي 

وقصة محمد نرص الدين. وال أستطيع أن أعرف هل لجأ الرجالن للكتابة توفريا للنفقات 
 نرى موهبتهام يف الكتابة؟  أم إنهام لجآ لإلنتاج من أجل أن

وعيل العموم أيا كان هدفهام فالصفة األخرية املشرتكة بني الفيلمني أنهام كارثة فنية 
بكل املقاييس تعلن عن وكسة أكرب من أفالم املقاوالت. فأفالم املقاوالت التي ظهرت يف 

هد السينام منتصف السبعينيات من القرن املايض مل يكن أحد من مخرجيها أستاذا يف مع
وال كان أحدهم أول دفعته، بل كان صناعها متطفلني عىل الوسط الفني، أو من نطلق 
عليهم بلغة العرص أصحاب سبوبة، وال تجد لهم اآلن ذكرا، وأبطالها كانوا عادة ممن مل 
يجدوا مجاال يف أفالم أخرى تتمتع بقدر من االحرتام، وهو ما يتفق إىل حد ما مع أبطال 

مثل شمس ومريال وانتصار وحسني اململوك، ولكن ال أستطيع أن « ونصف شرب»فيلم 
أجد عذرا لحسن حسني الشرتاكه يف هذا الفيلم، إن كل أفالم حسن حسني الفنية 
السابقة كوم آخر، إنه عمل يستحق أن يحاكم  بسببه فهو ال تنقصه الشهرة وال املال وال 

 دمن الجلد وأدمن تعذيبنا!! العمل، فلَم يفعل ذلك بنفسه، إال إذا كان أ 
آخر بدال من حسن حسني، فهو حسن كامي ممثل « حسن»نجد « فرح»ويف فيلم 

يقف إىل جوار مي عز الدين واملوديل أحمد هارون الذي شارك من قبل أصالة يف أغنية، 
 «. ببالش كده»أي أن الفيلم تكلف حاجة 
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أو فريق معرفيش اسمه يف  أما األطفال سواء فريق سيايس بيبي يف فيلم شرب ونص
فهم أطفال يتميزون بثقل ظل ومواصفات ال عالقة لها بالطفولة، فهم « فرح»فيلم 

أقرب إىل املساخيط منهم إىل األطفال، وإن كنت لست من هواة البكاء عىل أطالل 
املايض إال أنني يف هذه الحالة مضطرة أن أقف ألبيك وألطم عىل مقربة أنور وجدي 

ت الحياين عىل باب فريوز، فقد كانت ترقص وتغني وتحب وتكره وتقلد وأرصخ بالصو 
ومتثل ولكنها يف النهاية كانت طفلة، أما هؤالء فهم ال أطفال وال كبار، ال بهم براءة وال 
تستطيع أن تصفهم باملجون، هم يشء أي يشء، وطبعا عتبي عىل الكبار الذين تصوروا 

التي ابتالنا بها نرص « بابا فني»د نجاح أغنية أننا أصبحنا يف زمن موضة األطفال بع
 محروس ليظن كل مغامر أن شوية عيال من شأنهم أن يجعلوه مليونريا. 

فيلم شرب ونصف وفيلم فرح أجد صعوبة شديدة يف أن أحكيهام أو أتصدى بالنقد 
امن لهام ليس من زاوية أخالقية وال من زاوية ترفع، ولكن من زاوية فنية بحتة، فهام فيل

حاجة ببالش كده ساقني حظي العاثر أيضا أن أشاهدهام، ويُطرح عىل سؤال بعد 
املشاهدة هل تسمح الرقابة بعرض هذه األفالم أم ال، فأجبت أرجو أن تسمح الرقابة 
بعرضهام ليس ليشء سوى أن أكرب عقاب ملنتجيهام هو عرض هذه األفالم. ثم انرصاف 

حتى اآلن يف الفيلم األول والذي يعرض حاليا يف  الجمهور عنهام وهو بالفعل ما تحقق
دور عرض خاوية إال من عامل السينام، أما املشاهد الذي يسوقه حظه العاثر للمشاهدة 
فله اللـه مثلام كان يل، كذلك أطفال مرص يف زمن تصعد فيه مركبات الفضاء للمريخ 

 « شرب ونص وفرح»ويطلب منهم أن يشاهدوا 
 ا سوى اللـه العيل القدير. فهؤالء ليس لهم أيض

 .0224يناير  –امليدان 
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 :0225أحالم العام الجديد 
 

، وحني 0224وبداية عام  0225دقت األجراس وانطفأت األنوار لتعلن انتهاء عام 
طلع النهار نادى بائع الصحف أهرام أخبار جمهورية.. ميدان.. وفد.. أحرار، فناديت 

 م الجديد عليه مرسعة ألعرف أول أخبار العا
فهي بشارة، وكانت هذه هي جملة أخبار الفن للعام الجديد الذي ألخصها لكم من كل 

 الصحف: 
عادل إمام يشارك فؤاد املهندس ومحمد هنيدي يف بطولة فيلم يبدأ تصويره  -

 األسبوع املقبل قصة وحيد حامد وإخراج رشيف عرفة. 
حنان ترك ومنى زيك وعبلة عودة فاتن حاممة للتمثيل يف فيلم تشاركها البطولة  -

 كامل وفتحي عبد الوهاب. 
أخريا اجتامع أحمد زيك ومحمود عبد العزيز وأحمد السقا يف فيلم من إخراج هاين  -

 خليفة عن قصة تامر حبيب الثنايئ اللذين قدما سهر اللي إىل العام املايض. 
يوسف شاهني يعلن أن فيلمه الجديد عن قصة نجيب محفوظ ويضيف أنه لن  -

 كتب له السيناريو بل سيكون السيناريو مفاجأة بقلم محفوظ عبد الرحمن. ي
، والصعود إىل الهاوية يعلن 25عودة كامل الشيخ لإلخراج.. صاحب املنزل رقم  -

يف فيلم بطولة يرسا وهند صربي وحسني فهمي ومجموعة من  سعادته بالعودة لإلخراج
 الوجوه الجديدة. 

بة فيلم يبدأ تصويره أوائل الشهر القادم يف تجربة داود عبد السيد ينتهي من كتا -
 جديدة للسينام املرصية يشاركه يف إخراجها محمد خان. 

 42االستديوهات السينامئية يف حالة من النشاط الكبري حيث يجري تصوير حوايل  -
 مع نهاية العام.  72فيلام قد تصل إىل 

ور الثقافة يف قرى ونجوع وزير الثقافة )بدون تحديد أسامء( يعلن تحويل كل قص -
مرص املحروسة إىل دور عرض سيناميئ، مثن التذكرة فيها أربعة جنيهات مام سيجعل العرض 
الداخيل يف مرص يغطي ويزيد عىل ميزانية أي فيلم سيناميئ وميثل زيادة يف موارد وزارة 

 الثقافة تصل إىل ماليني الجنيهات. 
جل صناعة فيلم مرصي أفضل يرسا نجوم السينام يعلنون تخفيض أجورهم من أ  -

وليىل علوي وإلهام شاهني وأحمد زيك وهنيدي والسقا وعادل إمام ومحمد سعد يشاركون 
 يف هذا اإلعالن. 

رئيس جهاز السينام )بدون تحديد أسامء( يرصد مبلغ عرشة ماليني جنيه إلنتاج  -
سيناريو، وهناك عدد أفالم من إخراج أوائل معهد السينام يف شعبة اإلخراج والتصوير وال

آخر من األخبار الفنية مثل اعتزال فيفي عبده وتفرغ نبيلة عبيد لكتابة مذكراتها التي 
تشاركها فيها نادية الجندي وإعالن رغبة توبتها عن السياسة بعد سقوط صدام حسني 

 وتفرغها للفن ومجموعة متنوعة أخرى من األخبار. 
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اتها، فقرات هذه األخبار التي أورد أما يف صفحات التليفزيون يف الصحف ذ -
 لكم أهمها: 

يف مؤمتر صحفي كبري وزير اإلعالم ورئيسة التليفزيون )بدون تحديد أسامء(  -
يعلنان عدة قرارات هامة مع بداية العام الجديد وقد بدا تنفيذها بالفعل مثل 

املرصي،  من مذيعات التليفزيون وإلغاء فقرة الربط يف التليفزيون %72االستغناء عن 
ونقل وزارة اإلعالم وكل املوظفني من مبنى ماسبريو إىل السادس من أكتوبر واالكتفاء 
باالستديوهات يف هذا املبنى ما جعل القاهرة وكورنيش النيل يف هذه املنطقة من أجمل 

 أماكن املحروسة. 
ثل وقد أضاف وزير اإلعالم يف ترصيحه، إلغاء العديد من الربامج والقنوات التي مت

عبئا عىل ميزانية الدولة بال طائل مثل خطة التنوير وغريها وتركيز العمل يف قنوات 
محدودة حتى تكون جديرة بحمل اسم مرص وتكون بالفعل منافسة يف فضاء العامل، 

 وكذلك إلغاء تعيني األقارب حتى الدرجة الرابعة يف التليفزيون. 
ن )بدون تحديد أسامء( وأعلن من وقد حرض املؤمتر الصحفي رئيس قطاع التليفزيو 

جانبه وبدون توجيهات من أحد لن تتم محاسبة مسلسالت التليفزيون بالساعة ولكن 
بالقيمة، وبالتايل أصبحت أغلب مسلسالت التليفزيون عرش حلقات، وأضاف رئيس 
القطاع أن التليفزيون يعلن توبته عن إنتاج أفالم سينامئية ولكنه سينتج كل شهر 

ليفزيونني من إخراج شباب خريجي معهد السينام، وبطولة مجموعة من فيلمني ت
الوجوه الجديدة مع كبار النجوم وقد بدأ بالفعل تصوير أفالم هذا الشهر وتم تسويقها 

 خارجيا. 
ورغم كثري من التساؤالت لدى من حرض املؤمتر الصحفي فإن الدهشة والسعادة 

 كانتا تسودان الحضور. 
 التقديم التليفزيوين وتفرغه لألعامل الخريية.  اعتزال طارق عالم -
 انتقال هالة رسحان من روتانا للجزيرة!  -
 دريم تكتفي بقناة واحدة تقدم فيها أفضل ما لديها من برامج وأفكار.  -
 قناة املحور تغري اسمها وجلدها.  -
محفوظ عبد الرحمن انتهى من كتابة عدة مسلسالت عن تاريخ مرص الفني  -

رويش وانتهاًء بعبد الحليم حافظ، يشارك يف إخراجها عدد من مخرجي بداية بسيد د
التليفزيون ويقوم ببطولة كل حلقة ممثل مختلف وقد بدأ بالفعل تصوير أول حلقة 

 بطولة إميان البحر درويش ومدحت صالح. 
دويتو يجمع بني محمد منري وعيل الحجار وآخر بني مدحت صالح ومحمد  -

 الحلو. 
 الغناء أهم من النيولوك. أنغام تعلن أن  -
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، صاحب أغنية إين مسافرة وحاعمل حفلة يتعاون مع حلمي بكر، MTMفريق  -
بهذه املناسبة هجر الترصيحات والرتكيز يف التلحني لصغار املطربني املجيدين بأقل 

 األسعار. 
الوليد بن طالل صاحب رشكة روتانا، والتي احتكرت يف العام املايض أغلب  -

بأسعار خيالية، يعطي نجومه أصدقاء اليوم ولهذا أعلن عمرو دياب اشرتاكه نجوم الغناء 
مع محمد فؤاد يف تقديم رشيط من ألحان كاظم الساهر واعتزال عدد كبري من األصوات 

 الغنائية. 
نرص محروس منتج األغنيات الشهري يتعاون مع عفاف رايض يف تقديم  -

 حدثا فنيا كبريا.  مجموعة من أغنيات األطفال ويعلن أنها ستكون
ظهور أسامء جديدة يف سامء األغنية من شباب األوبرا مثل مي فاروق وسامح  -

إسامعيل ورشا حسن وتهافت الجمهور عىل رشاء أغانيهن والتليفزيون ينتج عددا كبريا 
من الفيديو كليب لهذه األصوات بإمكانيات مادية هائلة. وهناك عدد آخر من األخبار 

 املتفرقة. 
أن انتهيت من قراءة الصحف واالطمئنان عىل أحوال الفن يف مرص املحروسة،  وبعد

وشعوري بالزهو وإحسايس بأن أمامي عمال صحفيا كثريا انطلقت أحرك قدمي لرشب 
فنجان قهوة يعينني عىل العمل، فإذا يب أسقط من عىل الرسير ألكتشف أنني قرأت ما 

كانت مجرد أضغاث أحالم بسبب برودة  قرأت ورأيت ما رأيت فيام يرى النائم وأنها
 الجو وسقوط الغطاء عني!! 

 .0224يناير  –امليدان 
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 انتصار: –صايع بحر 
 

قد « صايع بحر»أعرتف أن الفضائيات التي عرضت األغنية املأخوذة من فيلم 
خدعتني، فهي أغنية تحوي كل توابل الحياة الحديثة ثم األجساد العارية الراقصة، كل 

ي إىل أن أذهب ملشاهدة فيلم أعرف مسبقا أنه مصنوع باملواصفات القياسية ذلك دفعن
للسينام املرصية حاليا والتي ال تحمل معها أية مواصفات للدهشة أو التوقف، ولكني 
أعرتف أنني منذ اللحظة األوىل والتي دارت فيها الكامريا لتصور اإلسكندرية نهارا وليال 

، شعرت أن هناك شيئا مختلفا يف هذا الفيلم ولكني مل وتدور ألرى الثغر بعني مختلفة
آمن نفيس كثريا، فكم من صورة عىل الشاشة تخدع املشاهد، وانتظرت ألعرف ما الذي 
سيقدمه أحمد حلمي مع كاتب السيناريو بالل فضل واملخرج عىل رجب، والثالثة 

ميدو »ق، فمن والحق يقال تجاربهم األخرية معي كمشاهدة مل تكن لطيفة عىل اإلطال 
لعيل « األجندة الحمراء»لبالل وصوال إىل « الباشا تلميذ»ألحمد حلمي إىل « مشاكل

 رجب ثم األغنية التي تذيعها الفضائيات كلها ال تنبئ بالخري. 
ولكن أحداث الفيلم الذي يحيك قصة شاب يتحايل عىل الحياة وصعوبتها واحباطاتها 

يف الصباح بائًعا رسيًحا مع والده وهم يغريون وضيق الرزق بكل الوسائل، فهو يعمل 
عيل كل »بضاعتهم حسب السوق فمرة رشائط دينية ومرة مجالت جنسية وكام يقال 

ثم يف الليل يعمل يف فرقة مع أصدقائه لزف العرائس وإحياء األفراح، « لون يا باطستة
ذا الواقع املر، وما بني النهار والليل تسري الحياة وال تتوقف ويتعايش الشباب مع ه

فيحب البطل فتاة تخذله ورمبا تتساءل كمشاهد هل يف ظل حياة كهذه فرصة للحب، 
أو حتى التفكري فيه، ويجيب الفيلم عن هذا السؤال بنعم، فالبطل ال يتوقف حزينا 
يغني تحت بيت حبيبته، كام كان عبد الحليم أو عبد الوهاب يفعل يف املايض وال 

ياسمني عبد »كرس، ولكنه يحزن لحظة ثم يعود ليحب أخرى ينزوي أو ميرض وال ين
 بال أمل يف زواج وبيت يجمعهام، ولكنه رغم ذلك يتزوجها يف مشهد النهاية. « العزيز

انتصار لجيل يستطيع التعايش مع واقع مر ضد جيل سابق انزوى ما « فصايع بحر»
شمل الشخصيات الثالث بني القبور حيا أو ميتا، ولكنه انتصار منقوص كنت أمتنى لو 

الرئيسية التي متثل هذا الجيل وهم أحمد حلمي وصديقه محمود عبد املغني الشاعر 
املطحون الذي يبيع أشعاره بثمن بخس لشاعر آخر مشهور، ثم أخريا ريكو، فاملشاهد 
تعرف عىل كل تفاصيل حياة حلمي عىل األم واألب والحلم والحبيبة واإلحباط، ونيس أن 

عن أصدقائه ولو فعل لكان فيلام عظيام، ولكنها آفة السينام املرصية التي ال يحيك لنا 
تستطيع إال أن تحىك عن شخص واحد وهو البطل بينام مرسح الحياة يتسع للعديد من 

 األبطال. 
وتقف شخصيات الشباب الثالثة يف مقابل شخصية أستاذ الفلسفة املحبط أحمد 

القبور، ثم شخصية فؤاد خليل يف مشهد واحد راتب الذي ترك املدينة ليعيش وسط 
يحاول فيه االنتحار، تجد الشباب وكأنهم حائط صد أخري، فالشباب أيضا محبط كالكبار 
ولكنه متحايل عىل الزمن بالضحك والنصب والبحث عن لقمة العيش حتى لو يف بطن 

 الحوت. 
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بحكمة: أن رش البلية كوميديا مبقاييس الحياة املرصية التي تسري « صايع بحر»فيلم 
ما يضحك، وتسري مبقاييس السينام املرصية التي ال تستطيع أن تحتمل إال بطال واحدا، 
فأحمد حلمي مل يغب عن الشاشة مشهدا واحدا، وتلك هي مشكلة هذا الفيلم فكم 
كنت أمتنى لو غاب قليال لنعرف عن اآلخرين أي يشء، ولكن ال هو غاب وال كاتب 

ذلك أو املخرج، ويف مقابل أحمد حلمي تقف ياسمني عبد العزيز يف السيناريو سمح ب
هذا الدور لترصخ بأعىل صوت أنها ممثلة من العيار الثقيل. فقد قدمت دورا من 
أجمل، بل أجمل األدوار النسائية املتاحة حاليا، فقد استطاع عىل رجب أن يضعها يف 

مالبس، فقد كانت طوال الفيلم مرتبة عالية من األداء الذي مل يعتمد عىل شكل أو 
ترتدي الحجاب، ومل نشاهد شعرها إال يف مشهد واحد تم تنفيذه بإجادة حني سقط 

تستحق أفالما وليس « صايع بحر»الحجاب من عىل رأسها، ياسمني عبد العزيز بعد 
 فيلام واحدا وكثريا من الجوائز. 

م تكن هناك فرصة وألن كام سبق وأرشت إىل أن الفيلم مصنوع ألحمد حلمي فل
كبرية ملحمود عبد املغني أو ريكو ليك نرى منهام أكرث مام رأينا، أما أحمد راتب فهو 

 ممثل جميل يستطيع أن يحول أي دور لصالحه حتى لو كان بني القبور. 
 سعاد نرص وخريية أحمد بالتأكيد إضافة للدور وليس العكس.  -
هذا الفيلم يف بداية عمله السيناميئ بالل فضل كاتب السيناريو أعتقد أنه كتب  -

ألنه يحمل بكارة مل تكن قد أفسدتها متطلبات املهنة، ولكنه اضطر لبعض التغيري بعد 
 أن عرف قانون السوق واألبطال وهو قانون سوء. 

هشام جرب واضع املوسيقى التصويرية تأكد أنك أحد أسباب تواصل املشاهد مع  -
 هذا الفيلم. 

مد شفيق مديرا التصوير كامريا عذبة وصورة جميلة لحياة تحمل هشام يرسي ومح -
 كثريا من القبح استطاعا أن يجعالها جميلة. 

عىل رجب مخرج الفيلم جعلنا نرى اإلسكندرية وكأننا نراها للمرة األوىل وال أمتنى  -
يف  أن تكون األخرية، واستطاع أن ينسج الكوميديا مع قتامة الحياة، ويغزلها ثم يختزلها

ليقول لنا من خالله: إن فيلميه السابقني مل يكونا إال حالة تسخني غري « صايع بحر»فيلم 
 «. صايع بحر»موفقة ملباراة استطاع أن يحرز فيها هدفا اسمه 

ملحوظة: قرأت أكرث من تعليق عىل اسم الفيلم وكانت تعليقات تستهجن عبارة 
الجواب إال من عنوانه، أفال ينظرون  وأتعجب عىل هؤالء الذين ال يقرأون« صايع بحر»

إىل آالف الوجوه التي تسري يف شوارعنا وتجلس عىل املقاهي وتلعب الشطرنج وتدخن 
هي العبارة املناسبة للحالة حتى لو كانت تؤذي « صايع بحر»الشيشة ليعرفوا أن 

 أسامعنا املرهقة الكاذبة، فأغلب الشباب اآلن ما بني صايع بحر وبر!! 
 .0224فرباير  – امليدان
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 فكرة ضلت الطريق: –))الباشا تلميذ(( 
 

إن مولد كاتب سيناريو جديد يف سينام فقرية فكريا وفنيا كالسينام املرصية يشء 
يستحق االحتفاء به وخاصة إذا كان هذا الكاتب يحمل مالمح االبتكار، وأظن أن هذا 

حرامية يف يك جي »أول أفالمه كان سبب االحتفاء الكبري بكاتب السيناريو بالل فضل يف 
فهو مل يكن فيلام عبقريا ولكنه كان يحمل مالمح طازجة حتى لو كانت بسيطة، « تو

والذي يقوم ببطولته نفس بطل فيلمه « الباشا تلميذ»ومع ثاين فيلم لنفس الكاتب 
األول كريم عبد العزيز ومن إخراج مخرج اللمبي الجزء األول والثاين وائل إحسان، نجد 
أننا أمام فكرة لطيفة ليست بالطبع عبقرية ولكنها تسمح بصناعة فيلم يصلح بعدة 

 معالجات فمن املمكن أن يكون بوليسيا أو رومانسيا أو كوميديا أو حتى اجتامعيا. 
فهو يحيك عن مجموعة شباب يف جامعة خاصة، يظن البوليس أنهم سبب انتشار 

ر كطالب بها حتى يستطيع أن يكتشف مصدر املخدرات بها، فيتم زرع أحد الضباط الصغا
هذه املخدرات، ولكن الضابط يقع يف غرام إحدى فتيات املجموعة ويشعر أن هؤالء 
الطلبة املتهمني ضحايا ظروفهم فيتعاطف معهم وحني ال يصل إىل نتيجة تتم تنحيته عن 

مصدر هذه  املهمة ولكن يف النهاية نكتشف أن إدارة الجامعة وصاحبها رجل األعامل هو
املخدرات، ويستطيع الضابط الشاب مبساعدة الطلبة القبض عىل أفراد العصابة وتتحول 
الحياة إىل اللون البمبي، فتشعر كمشاهد بالراحة والرسور وتخرج من دار العرض ضاحكا 
أو مبتسام، هذا إذا كنت من نوعية املشاهد املشرتي لدماغه أي الذي ال يريد أن يفكر ولو 

بعد انتهاء الفيلم فستكتفي مبجموعة اإلفيهات الضاحكة لحسن حسني ومحمد لدقائق 
لطفي وستكتفي بخفة ظل كريم عبد العزيز وقدرته عىل جذبك وجامل العائدة غادة 
عادل، ولكن إن كنت من نوعية املشاهد املزعج املتعب الذي ال يحبه كثري من العاملني يف 

 هن فستقفز أمامك مبارشة. صناعة السينام املرصية وأنا واحدة من
وقبل أن تضاء أضواء صالة العرض مجموعة أسئلة: ملاذا تحول هؤالء الشباب الضائعون 
فجأة إىل شباب زي الفل متفوقني وأسوياء بعد أن كانوا يف حالة مدرسة املشاغبني، وكيف 

وحة استمرت الجامعة الخاصة بعد فضيحة القبض عىل صاحبها حتى لو كتب صناع الفيلم ل
 تقول إنها انتقلت تحت إرشاف وزارة التعليم العايل؟! 

وقد تكون مشاهدا أكرث رذالة فستغوص أكرث يف األسئلة وتقول: ملاذا جن جنون حسن 
حسني الذي قام بدور رئيس وحدة مكافحة املخدرات حني علم أن الضابط اختاره للمهمة 

ت فاكره خيبان وكأن الخيبة يف كلية كان األول عىل دفعته، وراح يرصخ يا خرب اسود أنا كن
 الرشطة دليل عىل عبقرية الضابط بعد التخرج. 

وقد يضايقك مشهد متكرر عرشات املرات يف السينام املرصية لسيدة بدينة تجري وراء 
البطل وكأنها تحاول اغتصابه وهو يتمنع، واملفروض أنك ستضحك بل قد يصل بك ثقل 

بد أن يكون يف مقابل البطلة الجميلة فتاة أخرى يتصور الظل كمشاهد أن تتساءل: هل ال 
صناع الفيلم أنها قبيحة وال يحبها أحد ويكون فقط دمها خفيفا لنضحك، والغريب أن مها 
أحمد التي قامت بهذا الدور ليست قبيحة ولكنهم أقنعوها بهذا الدور ليك تكون هناك 

 سنيدة وخالص. 
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ذ لحظة النهاية تفسد عليك بعض الضحكات عرشات من األسئلة تقفز إىل عقلك من
 التي تكتشف أنها ترسبت بعد دقائق قليلة فال تبقى فكرة أو مشهد يف الذاكرة. 

كريم عبد العزيز، بطل الفيلم لديه قدرة ال إرادية عىل جذب العني إليه، وتلقائية 
للـه محببة تذكرين بهؤالء األشخاص الذين نقول عنهم إن أمهم دعت لهم أن يحبب ا

 خلقه فيهم. 
 غادة عادل، ظهرت ثم غابت ثم عادت وال فرق بني الثالث حاالت. 

محمد لطفي، يف كل أدواره السابقة كان يتمتع بتلقائية ال يبارى فيها، ولكني شعرت 
يف هذا الفيلم أنه ميثل وكأن الدور أكرب أو رمبا أصغر منه، فاملهم أنه ليس عىل مقاسه 

 يقلقه. ألن هناك شيئا ما كان 
حسن حسني، لو مل أشاهدك عىل كل أفيش لقلت إنك أجدت يف حدود دورك ولكنك 

 ال تعطي للمشاهد فرصة ليك يتنفس يف غري وجودك. 
مها أحمد، من الذي أقنعك أنك تستحقني دور السنيدة الباحثة عن أي رجل مهام 

 كان حتى لو كان حسن حسني؟ 
رابة ولكنها متتلك مقومات لو اكتشفها منى حال، وجه جديد واسم به قليل من الغ

 صانع ماهر يستطيع أن يصنع منها شيئا رمبا جميال. 
وائل إحسان، مخرج الفيلم مل يرتك بصمة متتدح أو حتى تذكر ولكنه يعمل بقانون 

 السوق وأظنه قانون كرت من الضحك وأنىس. 
 .0224فرباير -امليدان 
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 الرضب يف امليت حالل: –كيمو وانتيمو 
 

دفعتني مشاهدة فيلم إىل االمتناع عن الكتابة األسبوع املايض وقد يكون يف ذلك 
منفعة للقارئ الذي اسرتاح مني وللزمالء الذين وجدوا مساحة أكرب للكتابة بدالً من 

أما سبب «.. كيمو وأنتيمو»مزاحمتي لهم. وأعتقد أن هذه هي الفائدة الوحيدة لفيلم 
انتابني بعد مشاهدة الفيلم وسؤاالً أطرحه عىل نفيس: هل  االمتناع فكان رصاعاً داخلياً 

أكتب عن هذا الفيلم أم أن الرضب يف امليت حرام.. فالفيلم إيراداته حتى اآلن شديدة 
الهزال بل تكاد دور العرض التي تعرضه ال يرتادها إال عدد محدود عىل أصابع اليد 

وزت من قبله كثرياً من األفالم التي ال الواحدة، وبالتايل فكتابتي عنه لن تؤخر، كام تجا
تستحق التوقف.. ولكن عدت ألطرح عىل نفيس سؤاالً: هل نكتب فقط عن األفالم 
العظيمة أو الجميلة أو حتى النص نص ونرتك األفالم القبيحة أو التافهة دون تعليق ويف 

ن هناك ذلك ما يكفيها من تجاهل: وكدت أن أستسلم لهذا الرأي لوال أنني تذكرت أ 
مشهداً يف الفيلم يركز عىل صورة عبدالحليم حافظ مع خلفية موسيقية إلحدى أغنياته 
وهو ما أثارين ودفع يب للعدول عن الرأي القائل: إن الرضب حتى بعد املوت، وكذلك كل 
من اشرتك فيه بداية من الكاتب أحمد البيه، مروراً باملخرج حامد سعيد واملنتج محمد 

 ني نفر نفر. حسيب ثم املمثل
أحمد البيه أخذ جزءاً من مشهد من فيلم عبدالحليم حافظ وعبدالسالم النابليس 
ومريم فخر الدين حني ابتلعت مدينة القاهرة الحاملني حليم والنابليس القادمني من 
اإلسكندرية بحلم الشهرة واملجد حني صورهام الفيلم يف مشهدين باملينا هاوس وورطة 

السميط والجبنة يف شوارع املحروسة أخذ أحمد البيه هذا املشهد دفع املال وأكلهم 
هكذا ظن، ليتحول الفيلم إىل حالة من البله والسخف واملواعظ حول وصنع به فيلامً أو 

بدالً من برنامج « يا خراىب»الفن العظيم، وأصبح الفن العظيم متمثالً يف برنامج ستار ميكر 
تبدل حليم بعامر منيب والنابليس بطارق عبدالعزيز عىل الناصية يف الفيلم القديم واس

 للـه!  منهم
أما طارق عبد العزيز فللمرة الثانية أكتب وأرجوه أال يصدق من أقنعوه أنه يصلح 
ألداء الكوميديا بأي صورة من الصور، وطبعاً أنا ال أحاول أن أثنيه عن التمثيل ولكن 

 قد يصلح لها. لكن بالش كوميديا.  هناك أنواعاً أخرى من التمثيل غري الكوميديا
فإنه « سحر العيون»أما عامر منيب الذي كان قد كسب أرضية ال بأس بها بعد فيلم 

 مل يفقدها وحسب بل فقد كل األرايض بسبب نشتاق إليه مل يسلم من لعنته الفيلم!! 
ت لوال أن القانون أعفى الصحفيني من الحبس واكتفى بالغرامة لقل« كيمو وأنتيمو»

فيهم ما يستوجب الحبس، ولكن لن أقول ألن خسارة فيهم الغرامة فيكفيني مثن 
 التذكرة. 

 .0224مارس -امليدان 
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 النساء قادمات: –أحىل األوقات 
 

لو كنت أملك أن أعطي نسخة من هذا الفيلم إىل وزير خارجية الدولة العظمى 
ولكن ألثبت لهم أن حجتهم أمريكا أو حتى رئيسها بوش لفعلت، طبعاً ليس حباً فيهام 

أحىل »الفارغة يف التدخل يف شئوننا باطلة عىل األقل من جانب حقوق املرأة، ففيلم 
رغم كراهيتي لتقسيم الفن أو األدب أو غريه من مناحي الحياة عىل رجل « األوقات

 وامرأة فإنني مضطرة أمام هذا الفيلم ألن أقول إنه مثال صارخ للفن السيناميئ النسايئ.
فصاحبة القصة ومخرجته فتاة وهي هالة خليل، أما كاتبة السيناريو والحوار فهي 
أيضاً فتاة تكتب ألول مرة اسمها وسام سليامن، وكذلك منار حسني التي قامت 
باملونتاج واملسئولة عن الديكور رشين فرغل، كلهن اجتمعن مع ثالث نجامت شابات 

 ليقدمن لنا فيلامً له رائحة الياسمني. أيضاً هن حنان ترك وهند صربي ومنة شلبي 
فاألفالم كالبرش لكل منها رائحة، ويف هذا الفيلم شممت رائحة الورد والياسمني 

فيلم يحيك « أحىل األوقات»وحتي الكرشي الذي أكلته بطالت الفيلم يف بعض األحيان. 
الث عن دنيا النساء وأحالم البنات بدون فذلكة وبال شهادات من خالل حكاية ث

صديقات جمعتهن يف الطفولة والصبا شوارع شربا ولكن فرقتهن األيام بزواج أم إحداهن 
من طبيب غني وسكنت املعادي، وحني ماتت األم وهذه هي بداية الفيلم « حنان ترك»

بدأت الفتاة تفتش يف ماضيها لتعرف من هو الذي يرسل لها رسائل كل يوم، ويعرف 
د الفتاة تبحث عن ماضيها يف شوارع شربا لتعود عالقتها عنها كل تفاصيل حياتها، فتعو 

بصديقات الطفولة الاليت يشاركنها يف رحلة البحث عن املجهول الذي يرسل لها الرسائل، 
ومل تكن هذه الرحلة االستكشافية غري رحلة اكتشاف لكل واحدة منهن ويف ذات الوقت 

 إحباطهن . رحلة لنا كمشاهدين لنشاركهن معرفتهن وأحالمهن حتى 
أحىل األوقات يف حياة الناس كام يقول الفيلم هي أوقات تنساب من أيدينا وال 

 نشعر بقيمتها إال حني تغادرنا ومحظوظ هذا الذي يتمسك بها. 
وبرغم أين مل أحرض وال حتى يوماً واحداً يف تصوير هذا الفيلم فإين أجزم أن فريق 

مع بعضهم البعض، لهذا خرج لنا أحىل  هذا العمل قىض أثناء تصويره أحىل األوقات
األوقات بهذه الروح التي تستشعرها وأنت تشاهد الفيلم روح محبة تدفعك ألن تقبل 
كل شخصية يف الفيلم كام هي حتى بأخطائها وتتسامح معها، فحتي حسن حسني األب 

ليه، إنها الذي تخىل عن ابنته ومل يعرفها من كرثة زيجاته وأبنائه تتسامح معه وال تنقم ع
 روح الفيلم املتسامحة التي تنطبع عىل املشاهد. 

هالة خليل: مخرجة وصاحبة القصة كالكيت أول مرة، وأرجو لها مرات عديدة فهي 
إنها  –متوهجة رقيقة متلك حرفية وقدرة فائقة عىل تحريك ممثليها واختيار زواياها 

 امرأة مبائة رجل حتى اآلن. 
ريو والحوار مل تتعامل بلغة السوق فهي قد أخضعت وسام سليامن: كاتبة السينا

الحوار والحديث إىل الشخصية فضحكنا وتعجبنا وحزنا متاماً كام يف الحياة، أمتنى أن 
 تقدم لنا كثرياً من السيناريوهات وأمتنى أال تفسدها األيام!
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رد حنان ترك: أجمل من متثل بنظراتها، ممثلة متلك كل األسلحة ولكن كثرياً ما تج
 نفسها من هذه األسلحة ولكن يف هذا الفيلم كانت حنان ترك جيشاً كامالً. 

هند صربي: كذاب من يقول إن هند صربي ولدت يف أحد أحياء تونس الخرضاء 
وتجيد الفرنسية، إنها صناعة مرصية من حواري شربا وعيل من ال يصدق أن يشاهدها يف 

ال يدل إال عىل أنها ممثلة لهلوبة خسارة  هذا الفيلم، فهي مرصية معجونة برتابنا وهذا
 يف أفالم نص نص.. فهي تستحق أن تصنع من أجل موهبتها األفالم. 

منة شلبي: البنت الصغرية كربت فمنذ الساحر وحتي اآلن مرت سنوات ال أعرف، هل 
 السنوات هي التي أنضجتها أم املخرجة هي التي استطاعت أن تضبط إيقاع أدائها. 

اة تجمع الرجل واملرأة معاً ورغم أنني كام ذكرت يف البداية أستطيع أن وألن الحي
أزعم أن هذا الفيلم منوذج لسينام املرأة فإنه مل يغفل الرجل الذي كان له دوره بداية 
من اإلنتاج الذي قام به د. محمد العدل وهو بالتأكيد مغامر ولكنه لن يندم، أمتنى ذلك 

ت يف دور زوج األم املحب البنة زوجته كان مناسباً ومل وسامي العدل الذي شارك البنا
ينه بني البنات، أما عمرو واكد هو وأمري كرارة املذيع يف أول أدواره فكانا ممثلني لهام 
روح ووجود وأهمية ال تستطيع أن تنساهام برغم صغر دوريهام، وكذلك حسن حسني، 

صربي كتبت عنه سابقاً إنه ولكني سأتوقف عند خالد صالح الذي أدى دور زوج هند 
ممثل بدرجة مستشار يف دوره يف فيلم عايز حقي، أما يف هذا الفيلم فقد صعد إىل 
درجة وزير أو رئيس وزراء وطبعاً ال أقصد به وزيراً مرصياً أعوذ باللـه بل وزير من دولة 

 متحرضة يجيد عمله بشدة ويحبه الناس.. خالد حامدة واضع املوسيقى أيضاً رجل ال
 نستطيع إنكار دوره إىل جانب سيدات هذا الفيلم. 

فيلم أحىل األوقات بالتأكيد وسام عىل صدر كل من شارك فيه، أما من سيشاهده 
فسيحصل عىل باقة ورد كالتي أهداها خالد صالح يف نهاية الفيلم لزوجته، أو عىل أقل 

 ت. تقدير مجرد وردة تحمل كلمة أحىل األوقات فالنساء والبنات قادما
 0224أبريل  -امليدان 
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 الرنتييس وتامر حسني يف املنوعات:
 

يف الثامنينيات من القرن املايض كتب محفوظ عبدالرحمن مسلسالً باسم الكتابة عىل 
لحم محرتق وأخرجه مخرج فلسطيني اسمه عباس أرناؤوط. وقد تذكرت هذا االسم 

لكتابة يف الفن، وعيل الفن ألنه االسم الوحيد الذي سأستعريه لوصف حال من ميتهن ا
 27مثيل يف هذا الزمن فليس أمامنا إال أن نكتب عىل لحم محرتق. ففي ليلة السبت 

أبريل بينام كان فريق من شباب أطباء األرض املحتلة يحاولون إنقاذ رجل تعلم يف مرص 
وشب فيها اسمه عبدالعزيز الرنتييس، وبينام شوارع غزة متوج بعرشات اآلالف من 

اضبني املقهورين ملقتل الرجل.. ستوب بلغة السينام ننتقل إىل مشهد آخر... عىل الغ
القناة األوىل للتليفزيون املرصي نرى فيديو كليب، أما الثانية ففيها شاب مذيع ال أعرف 
اسمه ولكن به كثري من املياعة يقدم برنامج مسابقات متخلفاً، والقناة الثالثة تذيع 

أما القناة الخامسة « الرياضة للجميع»ما الرابعة فتقدم برنامج حلقة من مسلسل عريب أ 
مع ضيف يتحدث يف الطب، وتقدم القناة السادسة برنامج « أهالً وسهالً»فتقدم برنامج 

يف حوار بني الفنان محمد الصاوي والفنانة وفاء الحكيم. والقناة « صحفي وفنان»
 واراً من حاليب وشالتني عن البيئة... السابعة تقدم مباراة كرة قدم، والثامنة تقدم ح

املشهد الثالث الفضائيات، فعيل قناة املنوعات املرصية حوار مع املطرب الشاب 
صاحب الكرش الحديث تامر حسني يتلّقى مكاملات من الجمهور كلها تشيد بعظمة 
فنه، لدرجة أن أحد الشباب قال له إن رشيطه الجديد جامد جداً وأنه أجمل يشء 

له هذا العام آي واللـه هكذا قال، كم كبري من اللحم املتلوي مييناً ويساراً، أما حدث 
الحرة قناة أمريكا الناطقة بالعربية فتعرض ملسرية أحد فناين السينام األمريكية ـ ستوب 

يوليو، السيارات مرتاصة باملئات تسري ببطء يف  09انتقاله رسيعة عىل طريق محور 
نتاج اإلعالمي، وهي تحمل كرمية املجتمع وكل الشباب الروش طريقها إىل مدينة اإل 

طحن يف طريقه لحضور حفل يضم نانيس عجرم والشاب اإلسباين األمرييك إنريكو 
جنيه فقط ال  522جنيهاً فقط ال غري، وأغناهم  032إجليسياس بعد أن دفع أفقرهم 

كرث، أما أغناهم غري، وأفقرهم هذا سيشاهد الحفل واقفاً ملدة ثالث ساعات أو أ
 فمسموح له بالجلوس أمام املطرب العاملي ألنه دفع ما يؤهله للجلوس. 

ستوب... تنتقل الكامريا إىل املدينة الجامعية لجامعة األزهر، حيث خرج آالف الطلبة 
الذين ميثلون أفقر فئات املجتمع املرصي يف مظاهرة داخل حرم املدينة الجامعية 

 أو قطع لنهاية املشهد كله..  cutمحارصين باألمن... 
أبريل بكامريا ال يجد من يكتب يف الفن إال أن  27هذه هي تفاصيل مشهد ليلة 

 يصورها هكذا ثم يكتب عىل لحم يحرتق. 
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 :وقفة وتساؤل
رصح عبدالرحمن حافظ حني سألوه عام إذا كان الوليد بن طالل بالفعل رشيكاً يف 

نوي رشاءها كاملة، كام أرشت منذ أسبوعني فقال مدينة اإلنتاج اإلعالمي، وإذا كان ي
رئيس مجلس اإلدارة: قد يكون الوليد أحد الرشكاء ولكني ال أعرف فرمبا اشرتى اسمها 
باسم آخرين، وهذه اإلجابة تعني مصيبة كربى ألنه أيضاً قد يكون شارون رشيكاً يف 

ظ: ما كنتش أعرف يا املدينة ولكنه اشرتى باسم آخرين وساعتها يقول عبد الرحمن حاف
 نهار اسود!! 

 .0224أبريل  –امليدان 
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 حوار تحت تهديد السالح: –محمود مريس 
 

يف التاسعة صباحاً من كل ثالثاء داخل قاعة املحارضات مبعهد السينام كان يعرتينا 
يشء من الخوف والرتقب والبهجة يف انتظار وصول األستاذ، فقد كنت وغريي من الطلبة 

سبوعي ملعايشة فيلم يكتبه ويخرجه ويقوم ببطولته محمود مريس، عىل موعد أ
فمحارضات األستاذ كانت توازي فيلامً ألنها مزيج من الفن والسياسة واألخالق، كانت 
محارضات يف الحياة رغم أن مادته كانت تسمى حرفية اإلخراج السيناميئ، ولكنها 

 دون منازع. محارضات كانت توازي قيمة فيلم يحصل عىل األوسكار 
رحل محمود مريس املمثل ومل يبق لجمهوره سوى )شئ من الخوف( و )الليلة 
األخرية( و )طائر الليل الحزين( و )سعد اليتيم( و )العائلة( و )أبو العال البرشي( وأعامل 

 أخرى.
أما أنا فقد تبقى يل أكرث كثرياً من ذلك، تبقت يل ذكريايت، أيامنا الحلوة يوم أن كنت 

ميذة وكان هو األستاذ، وتبقى يل حوار واحد أجريته معه عنوة رغم تهديده يل، التل
وكانت لهذا الحوار حكاية: يتصور الجمهور دامئاً أن املمثل البد أن يكون جريئاً وال ميكن 
أن يكون خجوالً فكيف مبن يقف أمام الكامريات واألضواء ويحب ويصيح ويتحرك هنا 

بل ممثلة  يف مشهد حب، كيف بهذا أن يكون خجوالً، ولكن محمود وهناك بل قد يقَّ
مريس كان كذلك فقد كان أرسع وجه رأيته تكسوه الحمرة إعالناً عن الخجل حتى لو 
كان يف نظرة جريئة من طلبة شقية مثيل، مام كان يدفعه أحياناً ألن يصبح طالباً مني 

 ن ننظر يف أي يشء إال إليه.أن أنظر يف كتايب، رغم أننا يف محارضات األستاذ ال ميكن أ 
وقد يكون هذا الخجل والعزوف عن الشهرة الكاذبة هام السبب يف رفضه اإلدالء بأي 
حوار صحفي عىل مدى حياته أو الظهور يف أي لقاء تليفزيوين مام دفعني عىل مدى 
عامني أن أطارد محمود مريس ليك أحاوره بعيداً عن مدرجات الدرس، ولكنه كان يرفض 

يف اتجاه سيارته الزرقاء العتيقة والتي كانت تشبهه، إىل أن استطعت يوماً أن  ويجري
أتعلق بشباك سيارته وأطرح عليه أسئلتي دفعة واحدة، وبدأ يتحرك بالسيارة ولكني 
ظللت عالقة بها مصممة حتى لو دهستني عجالت سيارته، وحني مل يجد مخرجاً له من 

وهو يكاد ينفجر غيظاً، ولكنه كان غيظاً طيباً،  هذا املأزق اضطر أن يرد عىل أسئلتي
وبعد أن انتهى أغلق الشباك وهو يقول يا ساتر يارب منك، أما أنا فقلت له إنني مادته 
ولكني نرشت الحديث ومل يقتلني محمود مريس ومل أرسب يف االمتحان ولكني فزت 

 بحوار مع الفنان الصامت يومها دوماً. والصامت اآلن أبدا. 
 .0224أبريل -هرام األ 
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 معركة بحب السيام:
 

عيل قدر ما شاهدت من أفالم وكتبت عنها مرحبًة أو كارهًة لها، مؤيدًة أو غاضبًة 
منها، يظل فيلم بحب السيام حالة خاصة يف تاريخ السينام وتاريخي الشخيص، ليس 

، وليس فقط فقط ألنه فيلم من أهم ما أنتجته السينام املرصية يف العرش سنوات املاضية
ألنه فيلم ميس يف ُمشاهده مشاعر رمبا مل تتحقق من فيلم آخر قبله، ولكن ألنه أيضاً 
أكاد أزعم أنه أكرث األفالم التي استغرقت مني معارك عىل الورق وخارجه مع أطياف 

 مختلفة من املجتمع، وخاصة مع بعض من أهل الدين املسيحي. 
ع يبحث عن مصدر لتمويل الفيلم وحني ظل أسامة فوزي مخرج هذا الفيلم املبد 

وجده بشق األنفس واجه مشاكل مع الرقابة قبل وبعد عرض الفيلم، واعتربت الكنيسة 
القبطية يف مرص هذا الفيلم مسيئاً للديانة املسيحية ودخل رجال الدين وبعض من 

 املشاهدين األقباط طرفاً يف رصاع حول عرض الفيلم ووجدت نفيس يف خضم معركة عىل
الورق ليس مع ناقد أو صانع فن لكن مع قس جليل هو يتحدث بالدين وأنا أتحدث 
بالفن واإلحساس، ووجدت نفيس مدفوعة ألن أنتقل من ندوة ألخرى ومن كنيسة 
ألخرى مدافعة عن بحب السيام رغم أين لست من ُصناعه ولست من أهل ديانة أبطاله 

مل أكن ومازلت عىل قناعة بأن ليس هناك التي رأى بعض أهلها أن فيه إساءة لدينهم. و 
من عمل فني أو غري فني من املمكن أن ييسء لديانة ألن اللـه من فوق سبع سنوات 
أنزل األديان لرتقى بالبرش وبحياتهم، وأي فن جيد صادق بالتأكيد من شأنه أيضاً أن 

 يرقى بحياة البرش مع الفارق. 
معركة ضد كل فكر يتدثر بقوة الدين  مل تكن معركتي حول فيلم بحب السيام إال 

ويشهر يف وجوهنا سالح الحرام والحالل ليحرمنا الحرية. وما أشبه الليلة بالبارحة وحتي 
بالتاريخ البعيد فرجال الدين يقتحمون علينا فناء السياسة والفن وحتي االقتصاد 

فيخاف العامة  مشهرين يف وجوهنا سيوفهم التي يظنون أنها تقودنا إىل الجنة أو النار
ويستغفرون ربهم من أي فكر جديد، وهم غري مدركني أن أعظم منحة إلهية للبرش 
كانت العقول، وإن يف إعاملها عبادة للـه فلو أصابت لها أجران ولو أخطأت له أجر،ً 
وبحب السينام مل يكن إال إعامل عقل يف عالقة اإلنسان بربه وال أظن أن ُصناعه أخطأوا 

 هم أجران.فرمبا يكون ل



 

 
62 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 بحب السيام: –حنان شومان تعلن 
 

بادرتني صديقتي التي تعرف أن السينام هي مجال عميل وأنها حبي األول يف اتصال 
تليفوين بأن هناك فيلامً كافراً يعرض حالياً، وكانت محتدة بشدة وساقت يل أسباب نعتها 

اإلنسان وربه فرنى البطل لهذا الفيلم بصفة الكفر، فكام قالت هو فيلم يرفع الكلفة بني 
يتحدث إىل اللـه وكأنه شخص عادي أو صديق، ثم هو فيلم تظهر فيه السامء تربق 
والرعد والغامم يف السامء تتحول إىل شبه وجه وكأنه يرينا اللـه الذي ليس كمثله أحد، 

 فكيف يتم تجسيد اللـه يف صورة غامم يتكون يف السامء؟ 
ن الفيلم فيه تجسيد لصورة سيدنا يوسف وتصوير ومل تتوقف صديقتي بل زادت بأ 

القديسني واألنبياء حرام كبري، ثم اختتمت حديثها بأن الفيلم يحوي مشهدين لعالقة 
جنسية بني رجل وامرأة تقصد ليىل علوي ومحمود حميدة ومنة شلبي وزوجها يف 

املسئولة  الفيلم، فلم أنطق بكلمة بل ظللت أسمع حتى أنهت حديثها بتساؤل يل ألنني
عن صناعة وفكر السينام يف مرص حني قالت: كيف يسمحون بعرض مثل هذه األفالم 

 وكيف كتبت تدافعني عن حرية التعبري لصناع هذا الفيلم؟ إن الكفر ليس حرية تعبري!!
وحني انتهت صديقتي من حديثها سألتها سؤاالً واحداً: هل رأيت الفيلم؟ فأجابت: 

!! فكان هذا الرد هو خامتة الحديث بيننا فصديقتي التي ال، ابنتي شاهدته وحكت يل
وصفت الفيلم وصناعه بالكفر مل تر الفيلم بل سمعت وحكت وكأنها رأت، وتلك هي 
مشكلة مجتمع بأرسه وليست مشكلة خاصة بصديقتي، فنحن مجتمع ذو ثقافة سمعية، 

كلها تردد دامئاً ما  نسمع فرندد وقدمياً قالوا ليس من سمع كمن رأى ورغم هذا فإن مرص
تسمعه وتتحدث عنه حديث اليقني، وتلك آفة مجتمع بأرسه فال أعرف كيف سيخرج 

الذي « بحب السيام»منها وال متى وأظنها ستكون هذه هي املشكلة التي تواجه فيلم 
يعرض حالياً، فهذا الفيلم ليس كمثله فيلم ألنه تعدى حدود السينام التي عرفناها 

سنني بل تعدى شكل الحياة التي خربناها، إنه يعطي لنا مساحة من وتدربنا عليها 
 الحرية مل نعتدها ال سياسياً وال فنياً.

وأعتقد أن الجدل حوله لن ينتهي بسهولة، صديقتي التي نعتت الفيلم بالكفر 
نسيت وهي تحيك عن حديث اإلنسان لربه أننا نتحدث يف كل ساعة إىل اللـه وأن 

حديث الوحيد يف حياتنا الذي ال يخضع للرقابة نحن نتحدث إىل اللـه حديثنا للـه هو ال
عرايا أو متدثرين يف فراش، نحن نحدث اللـه يف النشوة ويف الحزن، حتى الكفار الذين 
ينكرون وجود اللـه يتحدثون إليه وعنه فلم نأخذ عىل فيلم أن بطله املتدين يف لحظة 

إىل اللـه جاثياً عىل قدميه معرتفاً له بأنه  يأس حني علم أنه مريض وسيموت رفع صوته
مريض وسيموت رفع صوته إىل اللـه جاثياً عىل قدميه معرتفاً له بأنه كان يفعل الفضيلة 
خوفاً منه وليس حباً وأنه يتمنى حبه أكرث مام يتمنى خوفه، ارتعد قلبي يف هذا املشهد 

، هل ألن البطل وحديثه وأظن أن كل وشاهد كان يف صالة العرض حدث له ما حدث يل
 واجهني بنفيس أنني قد أكون مثله أفعل الفضيلة خوفاً فقط من اللـه وليس حباً لذاته. 
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وعند إجابة هذا السؤال الذي دفعني إليه الفيلم: األسهل عند املشاهد أن يقول إن 
هذا كفر واألصعب جداً أن يسأل نفسه ذات السؤال ويتعرف عىل عالقته بربه أكرث 

لك هي مشكلة الفيلم، هو يطرح علينا مواجهات صعبة تدفعنا حياتنا اليومية وت
 للهروب منها واألسهل أن ننعته بالكفر بدالً من البحث داخلنا عن موطن الضعف.

قد يبدو أنه فيلم يحيك حكاية نعيم الصبي الصغري وأرسته املسيحية « بحب السيام»
املسيحي املتزمت الذي يرفض وجود التي تسكن شوارع شربا، واملكونة من األب 

تليفزيون يف بيته ألنه حرام، واألم الفنانة التي نسيت الرسم يف غمرة الجهاد من أجل 
الحياة والرتقي إىل درجة مديرة مدرسة ونسيت أنها امرأة يف غمرة التحريم، إنه حكاية 

كره اإلنسان أن تبدو سهلة ولكنها شديدة الصعوبة ألنها تدفعنا ملواجهة أنفسنا، وكم ي
يواجه نفسه وهذا عني ما يجعلنا نخاف لحظة حساب اللـه لنا ألننا يف هذه اللحظة 
فقط سنضطر أن نواجه أنفسنا مبا فيها وما فعلت، وكأن هذا الفيلم مواجهة مبكرة 
فاألسهل أن نصفه بالكفر، كام وصفته صديقتي التي نسيت يف غمرة حامسها أن مشهد 

ي يتكون يف السامء ليعطي صورة هالمية لوجه مل تستمر إال ثوان السامء والغامم الذ
كان يصور ذاكرة طفل هو بطل الفيلم يف لحظة حديثه للـه والسؤال أمل نكن جميعاً 
ونحن أطفال نتخيل ونرسم يف خيالنا صورة للـه حتى نستطيع أن نقرتب من تصور ما ال 

 نراه؟ 
ى عىل الشاشة طفالً يتخيل ما تخيلناه؟ أم أمل نفعل ذلك كلنا، فلامذا نرتعد حني نر 

ألننا كبار اآلن فال نريد أن نتذكر ما فعلناه صغاراً ونتمنى أال يذكرنا أحد كهاين جرجس 
كاتب الفيلم وأسامة فوزي مخرجه، وحني فعال ننعتهم بالكفر؟! ال أريد أن أقول أن ليىل 

أضيف عىل بدانتها صنع  علوي قدمت أعظم أدوارها قاطبة يف هذا الفيلم وكل كيلو
أمامه ألف كيلوا فناً، وال أريد أن أقول إن محمود حميدة الذي فقد نصف شعره يف هذا 
الفيلم أضاف بقدر ما فقده من شعر إىل فنه. ال أريد ان أقول إن عايدة عبدالعزيز أو 

دوار منة شلبي أو إدوارد أو الطفل البطل أو حتى الجريان الكومبارس يف الفيلم صنعوا أ 
حياتهم، كام ال أريد بهذا املقال أن اقول إن هاين جرجس كاتب السيناريو لو مل يكتب 
بعد ذلك لكفاه هذا الفيلم فناً، وأن أسامة فوزي املخرج قدم شيئاً غري مسبوق وال أقول 

مللم  53ليس ما نعرفه من السينام حتى وإن تم بكامريا « بحب السيام»فيلامً ألن 
 يف غرفة مظلمة.ويعرض عىل شاشة 

مقايل ليس هدفه اإلشادة بفيلم أو البحث عن مواقع ضعف أو قوة فنية، مقايل 
هدفه الجمهور ومشاهدو السينام ودافعو مثن التذاكر فإن مل تكونوا تريدون مشاهدة 
أنفسكم أحياناً، وإن مل تكونوا تريدون مواجهة أنفسكم للحظات وإن مل تريدوا أن 

نفسكم أسئلة، وإن كنتم تريدون أن تعيشوا يف سالم حتى لو كان تفكروا وتطرحوا عىل أ 
زائفاً ال تشاهدوا هذا الفيلم، ألنه سيقلقكم وألنه سيؤرق أنفسكم وألنه سيصدمكم 

الذي ينتهي « بحب السيام»ورمبا يخيفكم، أما إن أردتم غري ذلك فاذهبوا وشاهدوا 
لضحك، بكاء الطفل وضحك الكبار ويف ببكاء وضحكة كالحياة متاماً التي تبدأ بالبكاء وا

 النهاية نتبادل األدوار فيبيك الكبار ويضحك الصغار. 
 .0224يونيه  –امليدان 
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 رد القص مرقص عزيز خليل:
 

خرجت علينا كل الصحف يف األسبوع املايض مبقاالت وتحقيقات تحمل نغمة واحدة 
 يسمى باإلبداع الفني، وهي رفض فكرة أخذ رأي رجال الدين اإلسالمي واملسيحي فيام

والحقيقة أنني مندهش لهذه األقوال، هل من حق أي مسلم أن يكتب يف قضية إسالمية 
لها وجاهتها ومتس صميم سلوكيات األرسة املسلمة وخاصة عندما يتم االستشهاد 
بالقرآن الكريم خالل األحداث، هل يحق ألي مسلم أن يكتب فيلام ويسخر من نصوص 

وهل يعقل أن يسمى مثل هذا العبث إبداعا وتخرج أصوات تحتج  القرآن الكريم،
وتعترب أن أخذ رأي األزهر يف هذا األمر يعترب تصديا لإلبداع، لو كان هذا اإلسفاف إبداعا 

 فاللـه الغني عام يسمى إبداعاً. 
حيث استنكر كثريون ومنهم « بحب السيام»هذا ما حدث عند عرض فيلم يسمى 

ثقفون أن يؤخذ رأي الكنيسة وأعتربوا ذلك عودة إىل نظام محاكم من يطلق عليهم امل
التفتيش التي كانت يف العصور الوسطى يف أوربا وال أدري كيف تفتق ذهن السادة 
الكتاب إىل هذه املقارنة، فنحن يف مرص ولسنا يف أوربا والكنيسة يف مرص ليس لها 

وليسمح يل السادة األفاضل كتبة سلطات الحكم كام كانت الكنيسة يف أوربا.. .. إلخ، 
التحقيق أن يوضحوا يل ما هو وجه الغرابة يف ذلك؟ أال يؤخذ رأي األزهر يف مثل هذه 
األمور التي تتعرض للنواحي اإلسالمية؟ أال يحق مراجعة أهل الفن فيام يقدمونه من 

ن األقباط تزييف الحقائق والتاريخ؟ إنني أتفق مع ما جاء يف التحقيقات واملقاالت من أ 
ليسوا مالئكة، ونحن نرفض أن تقدمنا السينام يف صورة مالئكة، ولكننا ال نقبل أيضا أن 

 نقدم بهذه الصورة املهلهلة. 
يف رأيي أن الكنيسة ليست ضد الفن، وليست ضد السينام، بل إن الكنيسة سبق أن 

عليه وضد أنتجت وتنتج أفالما عديدة، ولكن الكنيسة ضد الرذيلة والرش وضد الحض 
تزييف التاريخ واإلساءة إىل األديان، ويف رأيي أن املسيحي قد يكون أمينا أو رشيفاً أو 
طاهراً إىل آخره.. وقد يكون عكس ذلك، وليس من املعقول أن يكون الشخص املسيحي 
دامئا يف صورة مالئكية، وليس أن املقبول أيضا أن يكون دامئا يف صورة منفرة، إنه يحيا يف 

 مع ويصاب بأمراض هذا املجتمع شأنه يف ذلك شأن أخيه املسلم. املجت
ويف رأيي أن الكنيسة مل تسع أن تكون جهة رقابية وال يهمها ذلك ولكن عندما 
ينحرف القامئون عىل السينام ويسيئون إىل الكنيسة فللكنيسة أن تعلن صوتها ولها أن 

سة بأنها تسببت يف تعكري الصفو.. تحتج، وليس من املقبول يف هذه الحالة أن تتهم الكني
إلخ، وعندما يرى القامئون عىل الرقابة أن يؤخذ رأي الكنيسة يف عمل ما، فمن املؤكد أن 
هناك مربرا لرأيهم هذا، ومن املهم جدا أن نحرتم وجه النظر هذه وال نرتبص بها وتخرج 

رأي الكنيسة، العديد من الصحف يف وقت واحد وتنادي بهدم الرأي الذي يطالب بأخذ 
مام يوحي بأن هناك حملة منظمة ومرتبة قد يكون وراءها منتج الفيلم أو املتحمسون 

 لفكرته أو أشخاص آخرون يعلم اللـه ما يف صدورهم. 
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 ماذا يضريكم من أخذ رأي الكنيسة؟ 
ماذا يضري القامئني عىل السينام من أخذ رأي الكنيسة ال بصفتها رقيبا، بل بصفتها 

نا مخلصا محبا للوطن ويسعى الزدهاره ووحدة أبنائه، ومن املعلوم أنه يف طرفا أمي
حالة تقديم أي عمل ميس النواحي اإلسالمية البد من أخذ رأي الجهات املسئولة باألزهر 
الرشيف، فلامذا هذه الثورة التي باتت واضحة عىل صفحات غالبية الصحف، إن وجود 

ية خاصة متيزها عن الكثري من البلدان فلم األزهر والكنيسة يف مرص جعل ملرص هو
تنحدر إىل وهدة الفساد واإلباحية املنترشة يف الغرب وكثري من البلدان، فال تتجاهلوا 

 صوتها، غالبية الصحف مل تتعرض ملوضوع الفيلم. 
الغريب أن غالبية الصحف مل تتعرض لقصة الفيلم أو مشاهده، ولكنها ركزت عىل 

ار أي صوت للكنيسة ولتعاليم السيد املسيح، هل من العدل أن يشء واحد هو عدم إظه
تحاول أن تلوي ذراعي وتحرمني حتى من مجرد الرصاخ؟ أين املنطق والعدل والحق؟ 
ونحن ال نطالب بأن تكون الكنيسة سلطة رقابية، ولكن حفاظا عىل مشاعر األمة 

األمور التي يخىش منها وحفاظا عىل وحدتها ليكن بدافع الحب واألخوة أن تتم مناقشة 
تحب مرص وتعشق ترابها وال ترىض إال  %222خاصة أن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية 

برفعة اسم مرص، ومل يوجد تاريخها الطويل عكس ذلك. منذ متى كان األقباط 
 متعصبني؟! 

منذ متى كان األقباط متعصبني بأي صورة من صور التعصب؟ هل هي بداية إللصاق 
ب لألقباط واستثامرها فيام بعد؟ وإذا كان الزوج يف هذا الفيلم متعصبا صفة التعص

وهو قبطي أرثوذكيس فكيف ارتىض أن يتزوج من بروتستانتية؟ إنه زوج ساذج وليس 
متعصبا صنعه مؤلف الفيلم، ألن كل من شاء الكتابة عن املسيحية يكتب وهكذا سارت 

 األمور وربنا يسرت. 
نهم أقباط متدينون؟ هناك موضوع آخر ميلء باأللغام هو من هم املثقفون؟ وهل بي

موضوع املثقفني الذين يؤخذ رأيهم يف عمل ما مثل هذا الفيلم، فعيل أي أساس يتم 
اختيارهم؟ وهل هؤالء املثقفون يفتون يف كل األمور سواء دينية أو فنية أو اقتصادية أو 

باط متدينون؟ أم أقباط يحملون ذرية.. إلخ، وملاذا ال يكون بني هؤالء املثقفني أق
 بطاقات تعلن أنهم أقباط وكفى! 

 :مهال أيها املخرج املسيحي
إن املسيحيني مل يعتادوا مشاهدة أنفسهم »يقول السيد أسامة فوزي، مخرج الفيلم: 

بشكل حقيقي عىل الشاشة، وهذا هو رس خوفهم وتشككهم وتحفزهم ألي عمل ميكن 
ليسمح يل سيادة املخرج أن أقول له: وهل أنت قدمت و « أن يتعرض لألرسة املسيحية

األرسة املسيحية عىل حقيقتها؟ هل األرسة املسيحية بها هذا التعصب البغيض؟ أم أنك 
تيسء إىل األرسة املسيحية لهدف يف نفس يعقوب؟ وهل الزوج املسيحي يحرم زوجته 

وجته حقها الواجب؟ من حقها الطبيعي، أم أن الكتاب املقدس يطالب الزوج أن يويف ز 
 أم أنك مل تقرأ الكتاب املقدس؟ 
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إن الزواج املسيحي ال يحرم العالقة الجسدية يف الزيجة بل تعلن بألفاظ واضحة 
، وترى املسيحية أن «يرتك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصري االثنان جسدا واحدا»

كن هذه العالقة مسيحيا الزواج صون للعفة وحامية لغري القادر عىل ضبط نفسه، ول
مرتبطة بالحب أشد االرتباط متجهة باإلنسان نحو ملكوت السموات، إن املسيحيني ال 
يستعبدون للغريزة يف الزواج ألن الزيجة املسيحية ليست دعارة رشعية، إن القلوب 
املكرسة للـه لديها ما ميألها من حب، وعندما يشغل حياتها حينئذ تكون العالقة 

سيلة فقط وليست غاية إطالقا، أما أن يتخذ مؤلف الفيلم من السمو الجنسية و
املسيحي مدخال لرواية تىسء إىل تعاليم السيد املسيح ويقدم لنا زوجة زانية ترمتي يف 
أحضان رجل فنان نتيجة تقصري زوجها املفتعل، بل إنني أتساءل: هل إذا قرص الزوج يف 

املقدس فهل يدفع ذلك زوجته للخيانة؟  حق زوجته نتيجة عدم فهمه لوصايا الكتاب
وهل مل يجد املؤلف من بني املسيحيات منوذجا يقدمه للمشاهدين إال هذه املرأة 

 الساقطة وهذا الزوج املتعصب؟ 
العائلة املسيحية كام جاءت يف فيلم باحب السيام، يقدم الفيلم صورة لزوج 

التاسعة من عمره يدعى نعيم.. ارثوذكيس متزوج من سيدة بروتستانتية، ولهام إبن يف 
األب يقدم صورة عن املسيحية ال وجود لها إال يف خيال املؤلف واملخرج واملنتج، األب 
يلقن ابنه أنه إذا أخطأ سيذهب إىل جهنم بينام تعلن املسيحية أن اللـه يحب الخطائني 

األب ويشفق عليهم ويريد من الجميع يخلصون إىل معرفة الحق ويقبلون به، ويقول 
البنه إنه إن مل يرتد فتلتني تحت مالبسه فإنه سيدخل جهنم، وإذا أخرج غازات من 
بطنه سيدخل جهنم حتى بنى جداراً نفسياً داخل االبن فأصبح يكره اللـه ويحب 

يتحدث «. اللـه محبه»السينام، وقد نيس صناع الفيلم أن من أبرز سامت املسيحية أن 
فيذكر بإعجاب شديد وسخرية قصة اللص الذي تاب يف األب مع ابنه عن الجنة وجهنم 

آخر حياته، ويتعجب كيف أن اللص فعل كل الرشور وعاش حياة املتعة ثم دخل إىل 
الفردوس، بينام يتعجب أن يحيا إنسان حياة ملتزمة ومن املمكن أن يخطئ يف آخر 

باإلله القايس الذي حياته فيهلك ويكون مصريه النار.. إنها صورة غريبة للـه، إنها تصوره 
ينىس تعب اإلنسان وجهاده وكأنه يتمنى سقوطه يف الخطيئة ليعذبه.. بينام املسيحية 

اللـه ليس بظامل »لن يضيع أجره( وأن « أي يشء قليل»تعلن )أن من يقدم كأس ماء 
، إن قصة اللص تعلن لنا أن اللـه عىل استعداد لقبول اإلنسان «حتى ينىس تعب املحبة

رشط أن يتوب حتى لو كان قد أمىض كل حياته يف الخطيه وتطالب اإلنسان أن الرشير ب
 يتوب اآلن ألنه ال يعلم متى ستنتهي حياته ويرتك هذا العامل. 

يصور الفيلم الزوجة وقد جعلها زوجها تكره اللـه بتزمته بالحالل والحرام بينام هي 
وهي من عائلة منحلة، فاألم  الشخصية الربوتستانتية املتحررة، ويقدم الفيلم الزوجة

بذيئة اللسان شتامة حالفة منامة بخيلة تنتظر الفرخة حتى تبيض وتكتب عليها رقمها 
وتاريخها ثم تحفظها يف السلة، وعندما يطلب أحد أوالدها شيئا من البيض تقول له 

الجده لصة، األخت منحلة تنظر من البلكونة تجاه «.. خد البيضة رقم.. بتاريخ..»
 نيسة يظنونها تصيل بينام هي تنظر إىل شاب يشاغلها من شباك الكنيسة. الك
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يقدم الفيلم االبن نعيم ذا التسع سنوات يف صورة مليئة باالنحالل والفجور، ويف أحد 
حواراته مع خاالته يسألنه عمن يختارها زوجة له، وال يرتدد الطفل يف اختيار خالته ذات 

تياره، وتشيد بقية الخاالت بحسن اختياره ويعلن له أنه الصدر الكبري والتي تبتسم الخ
 عندما يكرب سيكون رجاًل. 

يصور الفيلم األرسة املسيحية عىل أنها خالية من املحبة، فوالدة الزوجة ال تحب 
حامتها، والحامه لصة ترسق منها السجائر و.. إلخ وهكذا بقية أفراد العائلة ليس يف أحد 

لمنا اإلنجيل املقدس أن نحب بعضنا بعضا بل ان نحب منهم يشء صالح بينام يع
 أعداءنا ونبارك العنينا ونصيل من أجل الذين يسيئون إلينا. 

يظهر يف الفيلم شخص ملتح يعمل كمفتش عىل الزوجة الفنانة ناظرة املدرسة، وهو 
فنان شيوعي تاب وصىل وعرف طريق اللـه شكال ظاهريا فقط لكن قلبه ممتلئ بالزنا 

جاسة، مل يهدأ له بال إال عندما حرض الزوجة عىل رسم النساء العاريات ودفعها والن
 للتمرد عىل زوجها وعىل مهنتها كناظرة للمدرسة ومامرسة الزنا معها. 

يقدم الفيلم األب الذي يطبق رشعية اإلنجيل بال فهم، فهو األرثوذكيس املتزمت 
ام زوجته الربوتستانتية التي ال تعرف الذي ميتنع عن العالقة الزوجية بحجة الصيام بين

الصوم تقوم باغتصاب زوجها يف منظر مقزز ثم تقوم باكية وهو يلملم مالبسه 
مستغفرا.. ما هذا الجهل مبفاهيم الكتاب املقدس؟ ويكشف األب أن ابنه يذهب إىل 

هل هذا ترصف »السينام مع خالته دون علمه فيثور ويذهب إىل البار يحتيس الخمر 
ويبدأ يف حوار بينه وبني نفسه فيعلن أنه كذاب وأنه يدعي القداسة « متزمت!شخص 

وليس حبا يف اللـه وليس »والحقيقة أنه يحب الخطيئة وال يفعلها خوفا من عقاب اللـه 
من أجل طهارة نفسه وليس من أجل سعيه إىل الحياة األبدية كام يعلمنا الكتاب 

اختالف الطوائف ويعلن أنهم يتكلمون عن  يتحدث الزوج وهو مخمور عن –«. املقدس
هنا يتضح الخط الهدام الذي يسعى الفيلم إلدخاله يف عقول الناس، »اللـه وال يعرفونه 

 «. إنها دعوى لتكفري الكل
يصور الفيلم لألطفال أن السينام هي الجنة وأن قاطع التذاكر هو حارس الجنة، وأن 

وقديس وعامل السينام لهم أجنحة املالئكة،  صاحب البطارية يف صالة السينام هو مالك
مام يدفع األطفال للبعد عن الكنيسة واملسيحية ويدفعهم للتعبد للسينام، كام يصور 

بصورة منحلة وبشدة شغفهم بالجنس فيتم  -مسيحيني ومسلمني  -الفيلم األطفال 
يعرض طفل  ضبط فتاة يف حامم املدرسة نازعة رسوالها عارضة عورتها لألطفال.. بينام

آخر كوتشينة جنسية، والفيلم ميلء بالعالقات الجنسية فاالبن يشاهد خالته يف أوضاع 
غري صحيحة مع خطيبها ويساومهام عىل إفشاء أرسارهام إن مل يستجيبا لرغباته، ويساوم 
أمه عىل االستجابة لطلباته أو يقوم بإفشاء رسها أمام أبيه وهو أنها تقوم برسم النساء 

ت، أثناء الليل تستحم األم مع ابنها ويطلب منها أن يرى جسدها ليك يقارنه العاريا
بالنساء العاريات اللوايت ترسمهن، ثم يرصح بأن أمه أجمل منهن، ويف مشهد آخر 
يتلصص الطفل عىل خالته وزوجها وهام يستحامن ويقبالن بعضهام ويشاهد العالقة 

ىل تربية األطفال وتنشئهم التنشئة الجنسية، لقد نيس الجميع أن الكنيسة تعمل ع
 الصحيحة عن طريق فصول مدارس األحد. 
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يصور الفيلم بعض املشاهد داخل الكنيسة أحدها داخل الكنيسة اإلنجيلية خالل 
إمتام زواج بطيل الفيلم وهو مشهد ميلء بالشتائم البذيئة داخل الكنيسة، أما املشهد 

ناء الصالة عىل الزوج، وبالطبع مل ينس القامئون الثاين فيتم يف الكنيسة األرثوذكسية أث
عىل الفيلم أن ميألوا هذا املشاهد بالشتائم والسباب والرضب واملشاجرات وعدم احرتام 
أماكن العبادة وعدم احرتام اللـه ورجال الدين، وهناك مشهد آخر يصور لقاء عاطفيا 

لعليا بشربا، بينام الصالة يف وقبالت بني فتاة وشاب يف أحد أدوار الكنيسة اإلنجيلية ا
الدور السفيل، والحقيقة أنني اندهشت عندما علمت بتصوير هذه اللقطة بالكنيسة 
اإلنجيلية بشربا، بل واألكرث من هذا وذاك أنه يف بداية الفيلم كله شكر وتقدير للقس 

ت الدكتور أكرم ملعي عىل مساعدته وتسهيله إمتام هذا اإلبداع الفني، وال أجد كلام
كان اللـه يف عونك يا كنيستنا القبطية »أعلق بها عىل ذلك، لقد سبق أن قلت من قبل 

 «. فأنت تتحملني ترصفات كنائس الغرب
كان اللـه يف عونك يا كنيستنا القبطية فأنت تتحملني ترصفات كنائس »واليوم أقول 

الكنيسة بعيدا عن  ، وسأترك التعليق ألبناء«الغرب والكنائس املنتمية إىل الغرب يف مرص
 املزايدات. 

يصور الفيلم الشباب املسيحي يف صورة الكذابني والنصابني والجبناء املتخاذلني 
واملتهربني من التجنيد، متناسيا الكم الهائل من األقباط الذين سالت دماؤهم يف حرب 

 أكتوبر وغريها فداء لبلدهم الحبيب مرص. 
 خوتنا املسلمني فينا؟ ما هو هدف الفيلم؟ وهل هذا هو رأي إ 

هذا ما قدمه فيلم بحب السيام الذي سبقت عرضه ضجة كبرية لحاميته من النقد، 
فهل هذا هو رأي إخوتنا املسلمني فينا، إنني أثق يف إخوتنا املسلمني يف أنهم يرفضون 
ويستنكرون ذلك، ولكن ماذا نقول؟ وهل حقا الذين وافقوا عىل هذه املهازل هم 

املسيئون إىل الدين؟ وهناك سؤال ساذج بسيط وهو ما هو الهدف من املثقفون أم 
إنتاج هذا الفيلم؟ فلريحمنا اللـه ويحفظ بالدنا من دعاة اإلبداع والتمييز، وكم من 

 الجرائم ترتكب تحت ستار اإلبداع.  
 .0224يونيه  -امليدان
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 ال داعي للحساسية: –جناب القمص 
 

عىل األقل من الجانب « بحب السيام»فيلم  كنت أظن أن الحديث والكتابة عن
الرقايب سواء بالنسبة للرقابة الفنية أو الدينية املتمثلة يف الكنيسة قد انتهى بعرض 
الفيلم دون حذف للكبار فقط، وإنه مل يبق لنا نحن محبي السينام ومشاهديها إال أن 

ن يبدو أن ظني قد نكتب أو نتحدث عن هذا الفيلم من الجانب الفني واالجتامعي، ولك
خاب، فقد طالعنا القمص مرقس عزيز خليل يف األسبوع املايض يف نفس هذه الصفحة 

بحب السيام.. ليس له عالقة باإلبداع الفني واللـه الغني عن هذا »مبقال بعنوان 
 «. اإلسفاف

واملقال يقع يف نصف صفحة وله عنوان جانبي، الفيلم مل يقدم األرسة املسيحية 
، وما الهدف من إنتاجه؟ والحق أنني حينام قرأت املقال وجدت نفيس الحقيقية

مدفوعة ثانية ألن أكتب رداً عىل سيادة القمص الذي أكن له كل احرتام حتى وإن 
 اختلفت معه كل االختالف. 

يا سيدي: لقد بدأت مقالك بالهجوم عىل من أطلقت عليهم مثقفني وقفوا ضد تدخل 
لرفض لعمل فني وخاصة فيلم بحب السيام، وقد كنت واحدة الكنيسة يف املوافقة أو ا

من هؤالء الذين يرفضون تدخل املؤسسة الدينية سواء األزهر أو الكنيسة يف الرقابة عىل 
األعامل الفنية، ليس والعياذ باللـه كراهية لهم أو عدم احرتام لثقافتهم ولكن ألن لكل 

 مقام مقاالً. 
يام من منطلق ديني بحت، وكأنه فيلم تعليمي من لقد تناول القمص فيلم بحب الس

األفالم التي تنتجها الكنيسة لتعرض داخلها، وذلك هو االعرتاض األول لدي والسبب الرئييس 
لرفض تدخل السلطة الدينية يف تقييم األعامل الفنية، ألن األفالم السينامئية يا سيدي 

فردية موجودة بيننا، أال يعيش بيننا تتعرض لحاالت إنسانية أنها تتحدث عن منط أو حالة 
الجاهل واملتعصب والكافر واملحب واملجنون، فهل إذا تحدث فيلم عن حالة جنون أصاب 
البطل، رفضنا الفيلم وصناعه وقلنا إنهم يسيئون ملرص ألنهم صوروا مرصيا عىل أنه 

 مجنون؟ 
صابت جسده حني تحول املجتمع املرصي أخرياً إىل حالة شديدة من الحساسية التي أ 

يأيت ذكر الدين بأي صورة من الصور سواء إسالمية أو مسيحية، وهو ما يناقض  متاما 
الصورة الرسمية التي يعطيها رجال كل دين يف املناسبات الدينية وأمام كامريات الصحافة 
والتليفزيون، ومقالك خري دليل عىل ذلك، فقد كتبت يا سيدي يف بدايته قائالً: نحن ال 

لب بأن تكون الكنيسة سلطة رقابية ولكن حفاظا عىل مشاعر األمة وحفاظا عىل نطا
وحدتها فليكن بدافع األخوة أن تتم مناقشة األمور التي يخىش منها، يا سيدي هذا حديث 
حق يراد به باطل، فأنا ال أفهم ما عالقة الوحدة الوطنية بفيلم كتبه وقدمه مخرج وكاتب 

ون، فيلم اجتامعي عن مرصيني أيا كان دينهم، فام عالقة هذا سيناريو يفرتض أنهم مسيحي
األمر بالوحدة الوطنية التي أصبحت كلمة متثل البعبع الذي نخافه، فإذا قالها أحد أو كتبها 
تبدو وكأنها الكلمة األخرية التي ترفع بعدها األقالم وتجف الصحف ألننا لو مل نفعل ذلك 

 وطنية للمجتمع. ألصبحنا متهمني بتكدير الوحدة ال
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لقد اعرتضت يا سيدي عىل الفيلم مبجمله ثم فصلت أسباب اعرتاضك ولهذا ففي 
املجمل قبل التفصيل أسألك هل لو كان هذا الفيلم مل يحدد ديانة أبطاله أو لو كان 
أبطاله مسلمني هل كان يحق لرجال األزهر أن يعرتضوا؟ أال تحوي أفالمنا ومسلسالتنا 

ج التي تجهل الدين وعالقة اإلنسان بربه وتدين باإلسالم، ورغم هذا عرشات من النامذ 
ال نقبل تدخل األزهر فيها، أمل يكن فيلم اإلرهايب لعادل إمام منوذجا لعالقة إنسان 
مسلم بربه بدأها خاطئا ثم صححها، فهل كان هذا الفيلم دعوة ضد اإلسالم واملسلمني 

حساسية بال معنى، فبحب السيام عن مسيحي  يك يعرتض عليه األزهر أم أن األمر مجرد
كان يفهم عالقته بربه خطأ ثم صححها فام الضري والعيب والحرام يف ذلك. يا سيدي 
القمص.. لقد كتبت يف تفاصيل الفيلم أوجه اعرتاضك بعيون رجل الدين وال غضاضة يف 

تحدثت  ذلك فأنت واحد منهم، ولكن املشكلة أنك مل تتحدث عن فيلم سيناميئ، لقد
عن فيلم مثايل غري موجود يف الحياة لقد تساءلت فيام كتبت كيف يتزوج أرثوذكيس 

 متدين، سيدة من الربوتستانت؟ 
باملنطق الديني هذا ال يجوز، ولكن مبنطق الحياة كل يشء جائز أال يتزوج املسلم 

هي قبطية، أو املسيحي لسيدة قد تكون بوذية؟ أال يحدث هذا يف الحياة والسينام 
صورة من الحياة حتى لو رفضناها فام املشكلة، اعرتضت سيدي فسألت كيف يحرم زوج 
مسيحي زوجته من حقها الطبيعي، وهو سؤال استنكاري وأنا معك فيه والفيلم أيضا 
كان يؤدبنا بدليل أنه حني تصالح البطل مع ربه ونفسه كان الزوج الرقيق املحب الذي 

 يعرف حقوق زوجته. 
سيادة القمص عىل شخصية أخت البطلة التي أدتها منة شلبي، وقلت اعرتضت يا 

إنها فتاة منحلة تنظر إىل الكنيسة يظنونها تصيل والحقيقة أنها تنظر إىل شاب يشاغلها 
من شباك الكنيسة، ولقد صدمت يا سيدي من استخدامك كلمة منحلة، وتعجبت لهذا 

منحلة، وهل من املمكن أن  الوصف، فهل إذا نظرت فتاة من شباكها لشاب أصبحت
نعترب أن لقاء الفتيات بالشباب يف نوادي الكنائس لنتعارف وإيجاد زيجات بالتايل يعترب 
انحالال، لقد تزوجت هذه الفتاة يف الفيلم هذا الشاب فام االنحالل يف ذلك أليس ما 

 كتبته تعصبا؟ 
مليئة باالنحالل كتبت تقول: يقدم الفيلم االبن نعيم ذا التسع سنوات يف صورة 

والفجور، وأنا مل أر إال طفال بريئاً يقول إلحدى صديقات خالته إنه يريد الزواج منها حني 
يكرب، أال يحدث هذا يا سيدي يف كل عائلة مسلمة ومسيحية أن نحدث أطفالنا فيمن 
يحبونهم فأحيانا يردون أنهم يتمنون الزواج من أمهم مثال فنضحك ونفهمهم أن االبن ال 

 تزوج أمه وال نقول انحالل عىل ذلك؟! ي
كتبت تقول إن ذهاب الزوج للبار ورشبه الخمر ثم حديثه عن مختلف الطوائف 
املسيحية يبني الخط الهدام الذي يسعى الفيلم إلدخاله يف عقول الناس، وهو دعوة 

 للتفكري، يا اللـه أهكذا يرى رجال الدين الحديث عن االختالف؟! 
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ن الفيلم يصور الشباب املسيحي يف صورة الكذابني والنصابني سيدي لقد كتبت أ 
والجبناء املتخاذلني، متناسيا الكم الهائل من األقباط الذين سالت دماؤهم دفاعا عن 
الوطن أن هذه العبارة بالتحديد دون غريها بل من أكرث ما كتبت تربز شيئني ال ثالث 

هذا الفيلم بكل وسيلة أو أنك مل تشاهد لهام، فإما إنك تريد أن تستعدي املسيحيني ضد 
الفيلم ألن الحقيقة أن املشهد يصور الزوج إدوارد وزوجته يف الكنيسة تتشاجر معه ألنه 
كذب عليها أيضا يف أنه معفي من التجنيد والحقيقة غري ذلك، ثم تحاول أن تثني هذا 

يد، وتعطي له الزوج الكاذب منذ البداية عن استمراره يف الكذب وهروبه من التجن
أمثلة عن ثالثة شبان آخرين يجلسون يف الكنيسة مبالبس الجيش، فهو واحد كاذب 
متهرب يف مقابل ثالثة آخرين لبوا نداء الوطن، أال ترى يا سيدي أن عيونك لو رأت 
الفيلم بهذا الشكل هي عيون غري محبة ال تستطيع حتى أن ترى مواطن الضوء يف فيلم، 

يف نهاية مقالك ما هو هدف الفيلم وهل هذا رأي إخوتنا املسلمني أي فيلم ثم تتساءل 
 فينا؟ 

وأنت بهذه العبارة تدخلنا يف نفق مظلم بال داع وتحمل فيلام سينامئيا جميال كل 
خطايا البرش وكل مشاكلنا يف الحساسية الدينية التي يصنعها البعض. يا سيدي إن 

ح والطالح والفضيلة والرذيلة التي خلقها السينام هي فن الحياة التي نجد فيها الصال
اللـه مع النفس البرشية التي ألهمها فجورها وتقواها، فلم تأخذ عىل البطلة أنها أخطأت 
وندمت وتابت حتى إنها بعد موت زوجها حرمت الزواج عىل نفسها، أمل يقل املسيح: 

ملعيار املسيحي الذي من كان منكم بال خطيئة فلريمها بحجر، فلم ال تنظر للفيلم بهذا ا
 يعفو عن املخطئني؟

بحب السيام يا سيدي ال عالقة له باإلسفاف وال اإلساءة لألديان، والذين يدافعون 
عنه ال ينترصون لدين ضد آخر ولكنهم ينترصون لحب اللـه الذي لن نتفق أبدا عىل 

 كيفية حبه إىل أن يرث اللـه األرض وما عليها. 
 .0224يونيه  –امليدان 
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 الرشق رشق والغرب غرب: –القمص مرفوض 
نستكمل حديثنا عن فيلم بحب السينام الذي قدم صورة مزيفة لألرسة املسيحية كام 
أهان الكنيسة وأظهرها يف صورة مهلهلة بال احرتام عند أبنائها، بل إنه تطاول وقدم مشهدا 

يجاز عىل بعض املقاالت التي رحبت با لفيلم الذي ييسء فاضحا يف داخلها وسوف أعلق بإ
 إىل املسيحية ألنني لو كتبت باستفاضة فلن تسع الصفحات. 
بحب »تحت عنوان « امليدان»قالت األستاذة ماجدة خري اللـه يف العدد املايض من 

عودة الروح للسينام املرصية قالت عن املعرتضني عىل الفيلم: مل يعرتضوا عىل « السينام
ودون بنا إىل عصور الظالم.. ولتسمح يل األستاذة ماجدة واآلن يع«.. أحدب نوتردام»أفالم 

أن أقول لها نحن يا أستاذتنا يف الرشق: الرشق بلد األديان واألخالق. لسنا يف الغرب حيث 
اإلباحية والشذوذ الجنيس وكل أنواع الفساد. إن املقارنة هنا يا أستاذة غري صحيحة وظاملة 

لتغرب عن رشقيتنا والتمثل بالغرب الذي يحاول أن اللهم إال إذا كان مقالك يحمل دعوة ل
يفرض نفسه عىل رشقنا فرضا ونحن نرفض الغرب وأفكاره ومشاريعه، أما األستاذة حنان 

هذا الفيلم ليس كمثله فيلم ألنه تعدى حدود السينام التي عرفنا وتدربنا »شومان فتقول 
لنا مساحة من الحرية مل تعتدها عليها سنني بل تعدى شكل الحياة التي خربناها أنه يعطي 

ولتسمح يل سيادتها أن أقول لها وهل ال يتم إال عىل حساب األرسة « سياسيا وال فنيا
املسيحية وكرامتها وعقيدتها وهل يتم ذلك مبناظر الجنس واإلثارة التي تعرث شبابنا 

عة أما أننا تدفعهم يف طريق االنحراف، وهل تعاليم املسيحية أو اإلسالم تبيح هذه الخال 
نتخىل عن إمياننا وأدياننا تحت ستار اإلبداع جيد أن تكون السينام كل حياتك كام تقولني 

 ولكن األجود أن نضع أمام عيوننا كيف سنواجه اللـه يف يوم الدين! 
اقلقتني املكاملات التليفونية التي تطالب بالتصدي لهذا العمل والتي كان أصحابها يف 

نهم كانوا يحادثونني وأنا مقيم بالعناية املركزة إثر أزمة صحية حتى إ  –ثورة شديدة 
تعرضت لها ومازلت تحت العالج، وكانوا يعتذرون بشدة فهم يعلمون أنني يف وعكة 
صحية شديدة إال أن أزمتهم النفسية كانت أشد وهم يرون مسيحيتهم تذبح عىل مذبح ما 

سم فيهم الدفاع عن املبادئ والقيم يسمى زورا باإلبداع الفني وبأقالم أناس كنا نتو
 والتمسك مببادئ األديان. 

 
 :قات الزوجيةعدم مامرسة العال 

خالل أيام األصوام سمو ال تزمت، ناقش الفيلم الذي يصفه البعض باإلبداع الفني 
قضية عدم مامرسة العالقات الزوجية خالل أيام العمل بطريقة مستفزة منفرة تيسء 

سيحية ونحن نقول إن الصوم يف املفهوم املسيحي هو تدريب إىل الكنيسة وإيل امل
النفس عىل النمو يف الفضائل وترك الرذائل والعادات الضارة والفاسدة، ولذلك يتم ضبط 

أعط جسدك ما » الجسد عن كل الشهوات حتى عن شهوة الطعام، كام قال القديسون
فرتات الصوم وإذا ما حورب  يقيته ال ما يشتهيه، وعيل هذا األساس ال ميارس الجنس يف

وال « للزوجني»اإلنسان بالدافع الجنيس الشديد فإن مامرسته يف الصوم يعترب اليوم فطرا 
إال يف الظروف »يجوز ألحد الرشيكني االمتناع عن رشيكه الراغب يف تلك املامرسة بشدة 

ن ويجب أن يقتنع الزوجان بذلك بهدوء وحكمة ويشعرا« الصحية الخاصة باملرأة
 بحبهام لبعضهام حتى ينرصفا مؤقتاً عن مامرسة الجنس. 
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 :التعفف الزوجى
مع أن الزواج يبيح ارتباط الرجل بامرأته جسديا إال أن املسيحية تدعو إىل التعفف 

كام أن التعفف اإلرادي يساعد « 7:3كو  2»اإلرادي خالل األصوام من خالل االتفاق معا 
أحد الزوجني يف سفر، أو مرض، أو لكرب السن، أو  عىل التعفف الالإرادى، مثل وجود

النشغال أحدهام بالخدمة أو ملوت أحدهام ويكون أساسه الحب الحقيقي القائم عىل 
 محبة الروح وليس املحبة لجسد الرشيك. 

 بحب السينام وإثارة حروب الشهوة لدى الشباب 
ل النظر والسمع مثة نوعان من الحواس األوىل هي الحواس الخمس الخارجية وتشم

والشم واللمس والتذوق، والحواس الداخلية وتشمل الذهن والقلب والحواس الخارجية 
مفتوحة، تدخل منها الشهوات إىل قلب اإلنسان وعيل رأسها العني فتؤدي إىل « أبواب»هي 

فالعني ترى الدنس وتعرث الجسد « 22:4ميخا »إظالم الجسد كله، وتدنس الفكر أيضا 
فاسدة التي تراها وتنقلها للداخل وتتحول مناظر النهار املتعرثة إىل أحالم رشيرة باملناظر ال

الذيك »مصحوبة بالدنس أو الرغبة يف النجاسة بالفكر ثم بالفعل، ويقول سليامن الحكيم 
واألذن هي أحد مداخل « 5:00أم « »يبرص الرش فيتوارى، والحمقى يعربون فيعاقبون

لرشيرة إىل داخل اإلنسان والتي يتعود عليها ويرددها وينفذها الكلامت الدنسة واألفكار ا
، يت 02: 9يت  2»بحامقة، وقد نها القديس بولس عن السامع والتكلم بالكالم الباطل الدنس 

وقال القديس موىس األسود: أحفظ عينيك لئال ميتلئ قلبك أفكارا شيطانية خفية، « 29:0
ق بها كام أن الخطية تنفذ إىل القلب وإيل الذهن ومن نظر إىل امرأة بلذة فقد أكمل الفس

سواء عن طريق الحواس أو عن طريق األفكار الرشيرة التي تأيت مبارشة عن طريق العقل 
الذي يتجنس بالخالعة، وما يقدمه فيلم بحب السينام هو يف الحقيقة كم من املناظر 

نبع فساد للجسد، الذي واأللفاظ املعرثة للفكر والقلب. وعندما يتدنس القلب يصبح م
إن راعيت إمثا يف »مييل بطبعه للرغبات الفاسدة ويغضب اللـه فال يستجيب له الصالة: 

 «. 02:96مز « »العار كرس قلبي»ويسبب الحزن « 21:99مز« »قلبي ال يستجيب يل الرب
 السينام تحارب تدريب الحواس عىل حياة العفة والطهارة أحيانا 

بعد تدريبها روحيا  –التي تتمتع « تدريب الحواس»وضوع ركز الرسول بولس عىل م
وبني ما يرض وما ينفع فيجب تدريب « 24:3عب »عىل التمييز بني الخري والرش  –
عىل النظرات املتسامية بأن ينظر املرء إىل الجنس اآلخر كأخوات وزوجات « العني»

خوة أطهار بنقاوة وأمهات وخاالت وعامت، وكل املؤمنني هم يف نظر الجنس اللطيف أ 
قلب، وفكر عامر باإلميان والقداسة ال سيام بعد انسكاب فيض الروح القدس يوم 
الخميس عىل الجنسني، وكل الذين كانوا معا مواظبني عىل الصالة كأمر اللـه يف علية 

 «. بيت مار مرقس الرسول»صهيون 
لصالح، واإلنسان ويقول السيد املسيح: اإلنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخر ا

إن العمل « 43:9لو »يخرج الرش « الفاسد»من كنز قلبه الرشير « الدنس»الرشير 
الجنيس يف الزواج يسبقه حب ويصاحبها حب، ويعقبها أيضا حب. أما يف إطار الزنا فإن 
العمل الجنيس قد تسبقه شهوة مشتعلة تفقد الزاين عقله وصوابه وتجعله يرتكب 

 لتحقيق شهوته.  حامقات وجرائم وعنفاً 
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 مهزلة الطفل املعجزة والنجوم الكبار 
يف لقاءين تليفزيونني األول قدمته األستاذة الدكتورة هالة رسحان، والثاين قدمه 
الفنان رشيف منري، ظهرت أرسة الفيلم وكان نجم اللقاء هذا الطفل الذي قام ببطولة 

ام خالل أحد اللقاءين كان الطفل الفيلم والذي تركز حوله حوار عىل أنه طفل معجزة بين
املعجزة يقوم برضب إحدى املمثالت بينام باقي أرسة الفيلم يضحكون ويبدون إعجابهم 
الشديد من كل ما يقول أو يفعل حتى من تطاوله عىل ممثلة تكربه يف العمر بعرشين 

ب ثم أجا –وهذا هو أيضا نوع من اإلبداع واألدب وحسن الرتبية  –عاما عىل األقل 
 الطفل املعجزة عىل سؤال مهم حول ما أعجبه يف قصة الفيلم.

علام بأن الطفل يف السابعة من عمره وكانت أمه تقرأ له السيناريو فأجاب الطفل 
املعجزة وسط تصفيق النجوم الذين يخدعوننا بابتسامات وضحكات صفراء باهتة قال 

ها ال مثيل لها يف تاريخ الطفل املعجزة ذو السبع سنوات: إن رس إعجابه بالقصة أن
السينام هكذا أجاب ابن السابعة ولهذه اإلجابة صفق له نجوم اإلبداع الحديث، حقا إنه 
طفل يستحق التصفيق فقد درس تاريخ السينام وهو جنني وشاهد األفالم وهو يف اللفة 
فأفتى بفتواه وهو طفل، وربنا يسرت عىل عقول الناس مام يقدمه أهل الفن من 

 ت قاتلة تغلفها ابتسامات وضحكات مدمرة. إبداعا
 .0224يونيه  –امليدان 
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 املبدعون يدافعون عن بحب السيام:
األستاذة الفاضلة حنان شومان، اسمحي يل أن أوجه لك التحية ألنني وجدت فيك 
منوذجاً لإلنسانة املرصية القوية التي نتمنى أن نراها دامئاً، حقاً نحن مختلفان يف بعض 

، ولكن الخالف يف الرأي ال يفسد للود قضية، أحييك عىل صالبتك وعيل دفاعك عام األفكار
تؤمنني به ويا ليت كل أبناء الوطن يكونون ذوي عزمية صلبة يف الدفاع عام يؤمنون به 

ووضعت يف ذهني أال  04/9مثلك، قرأت مقالك املنشور بجريدة امليدان الغراء بتاريخ 
اتجاهات متعددة وأنا مل أتخيل أن يأخذ موضوع هذا الفيلم أعلق عليه حتى ال أتفرع يف 

هذا الكم من الكتابة. وألنني أدركت أن لكل منا وجهة نظر تختلف عن اآلخر، وأنا أحرتم 
تفكريك ووجهة نظرك، واكتفيت بأنني قرأت مقالك وأدركت منهجك يف التفكري وقد 

طفالً صغرياً، فام بالنا والكاتبة  تعودت أن أستفيد من كل يشء أقرأه حتى لو كان الكاتب
هنا واحدة من نوابغ الكتابة الفنية، ولكني فوجئت يف العدد املايض بجريدة امليدان بأن 

تعليقاً عىل موقفي من الفيلم، وأنا مل أتعود أن « نقطة نظام»سيادتكم كتبت تحت عنوان 
 ليشء إال ألنني تعودت أتناقش مع إحدى الكاتبات إال نادراً ومل يكن يخطر ذلك ببايل ال

دامئاً أن أخاطب املرأة بكل إجالل وتقدير وأنت بالقطع تستحقني ذلك وأكرث، تقول 
األستاذة حنان شومان: كنت أتصور أن القمص مرقس خليل رجل دين أساء فهم عمل فني 
وأختلف معه فنرش رأيه يف جريدة امليدان حيث له مساحة من الكتابة عىل مدي ثالثة 

، ولكنني فوجئت به يدور عىل كل الصحف موزعاً رأيه واستعداءه عىل الفيلم أسابيع
 مصحوباً بصورته. 

التعليق: ليتك يا أستاذة حنان ومن املعلوم أنك تديرين لقاءات وندوات خاصة يف 
املهرجانات الفنية، ليتك كنت تتأكدين مام تكتبينه قبل كتابته، ألن يف كتابته إساءة 

نون لك كل تقدير واحرتام، من أين أتيت بقولك إنني أدور عىل كل لآلخرين الذين يك
الصحف موزعاً رأيي واستعدايئ للفيلم مصحوباً بصوريت، اللـه يعلم أنني  لست ممن 
يتسولون الصحافة وأنا أكتب يف الصحافة رمبا قبل مولدك الكريم، ومل يحدث أنني كنت 

ة فإنني أقول لك إنني كتبت بعد نرش أدور عىل الصحف أوزع رأيي، وحتي تكوين مطمئن
أربع صفحات تهاجم فكرة تدخل رجال الدين فيام يخص الفيلم وكتبت يف مجلة روز 
اليوسف نتيجة اتصال األستاذة وفاء شعري ومحاورتها يل، وعن جريدة العدالة اتصل يب 

صوريت األستاذ عامد بسيط.. وهكذا وجميعهم أحياء يرزقون ميكنك سؤالهم، أما عن نرش 
فاللـه يعلم يا أستاذة حنان أنني مل أسع إىل ذلك عىل اإلطالق، بل إنني كثرياً ما امتنعت 
واعتذرت عن إعطاء الصورة للصحف وآخر موقف يف هذا املجال حينام أرسلت بتعليقي 
إىل مجلة املصور اتصل يب األستاذ الفاضل حمدي رزق وطلب مني أن أرسل له بصورة 

ولكنه أرص وأرسل يل سيارة خاصة من دار الهالل ومعها مندوب ليك فاعتذرت لسيادته، 
أرسل لسيادته الصورة وعندما أبلغني أنه سيخترص جزءاً من املقال لضيق املساحة طلبت 

هذا الكالم لوال  منه عدم االختصار واالستفادة من مكان الصورة، ما كنت أرغب يف نرش
أما عن استعدايئ للفيلم فأعتقد أن الصورة  تعليق سيادتكم وحتي تتضح األمور أمامكم،

اتضحت أمام سيادتكم فأنا ال أعادي أحدا ولكنني قلت رأيي وألن بعض الصحف طلبت 
نرش هذا الرأي فقد تصورت سيادتكم أنني أستعدي الفيلم خاصة أن سيادتكم من 

 املتحمسني له. 
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ملحاكم عىل الرقابة تقول األستاذة حنان: بل مل يكتف بذلك ولكنه رفع قضية يف ا
والفيلم وصناعه مام جعلني أتأكد أن األمر ليس اختالفاً يف وجهات النظر ودفاعاً عن 

 عقيدة ولكنها حالة مركبة من التسلط مصحوباً بأشياء أخرى.
التعليق: عفواً يا أستاذة حنان من قال لك إنني رفعت قضية ضد الرقابة؟ إن هذا مل 

ستاذة حنان تدققني فيام نكتب وال نأخذ األمور بالسمع يحدث عىل اإلطالق ليتك يا أ
وأعتقد أن هذا رأيك، أمل تكتبي مقاالً بعنوان )ليس من سمع كمن رأى( لقد انضممت إىل 
قضية قام برفعها األستاذ املستشار الدكتور نجيب جربائيل عن نفسه وبصفته األمني العام 

قام الدعوى مبا اتهمتيني به؟ وهل اللجوء إىل ملركز حقوق اإلنسان، فلامذا مل تتهمي الذي  أ 
القضاء يجعلك تتأكدين أن األمر ليس اختالفاً يف وجهات النظر ودفاعاً عن عقيدة، ولكنها 
حالة مركبة من التسلط مصحوباً بأشياء أخرى، هل اللجوء إىل القضاء جرمية أو ترصف شاذ 

اللـه يا أستاذة نحن ال نعرف حتى يجعلك تعتقدين يف شخيص كل ما قلتيه عنى. سامحك 
الكربياء أو التسلط أو األشياء األخرى التي تتحدثني عنها ولكنني أدافع عن الذي نقف 
جميعاً إىل جواره ونؤيده، لقد سبق أن دافعت عن بعض األمور املتعلقة باإلسالم وبنفس 

سطاط الحامس الذي  أدافع به عن عقيديت كام سبق أن توليت الدفاع عن مدينة الف
اإلسالمية األثرية، وتعرضت لهجوم مشابه ملا قمت به سيادتكم من أحد األشخاص كان 

رية وأنت كذا وكذا.. ضيق األفق حيث كتب يقول: ملاذا تدافع عن مدينة الفسطاط األث
 .إلخ

تقول األستاذة الجليلة حنان شومان: والسيد القمص أثبت لنا مبا فعل أن سامحة الدين 
ر ال يعرفه، وأن قضايا الحسبة مل تنته تحت أقدام الجامعات اإلسالمية يف االختالف أم

فحسب، وأن الرقابة عىل املصنفات الفنية وهي رقابة رسمية أقل رضاوة من رقابة 
جامعات يف املجتمع ال تقبل االختالف. واختتمت كلمتك الرقيقة بقولك فلريحمنا اللـه من 

 التسلط واملتسلطني وما أكرثهم اآلن. 
التعليق: أرجو أن تحكم األستاذة ضمريها وتجيب عن أسئلتي بينها وبني نفسها 
برصاحة ووضوح لتدرك كم الضيق الذي أصاب الكثريين من املسيحيني مبشاهدتهم لهذا 
الفيلم، هل يقبل ضمريك أن يقول األب البنه أنت هاتدخل مع ربنا قافية كام لو كان األب 

أحد املقاهي الشعبية، هل من اإلبداع يا أستاذة حنان أن  يجلس مع اللـه ويتخاطبان عىل
نتحدث عن اللـه هكذا؟ هل ضمريك مسرتيح؟ أنا أعلم أنك فنانة والفنان بطبيعته حساس 
ورقيق لذلك اندهشت وتعجبت لتغاضيك عن كل ما تعرضت له عقيدتنا يف هذا الفيلم 

يف حصة دين.. إلخ أننا يا أستاذة  تحت اسم الفن واإلبداع وتقييم العمل الفني فنيا ولسنا
حنان نرفض الوصايا عىل السينام أو غريها وقد كررت هذا القول مرارا، كام أننا يا أستاذة 
نسعى لتعميق مبدأ قبول اآلخر ولكن مع توقري هذا اآلخر وتوقري معتقداته حتى لو كان 

هذه الحقيقة، نحن لسنا  وثنيا، ولو تابعت سيادتكم ما كتبته يف املقاالت السابقة ألدركت
يناير نحن  7جامعات ولسنا نرفض االختالفات وأذكر أنني كتبت يف جريدة األخبار يوم 

نقبل االختالفات وال نريد الخالفات، لقد تحمست لرأيك ولفكرك الذي أختلف فيه معك 
ومل أهاجمك رغم أن هذا الهجوم هو أسهل األساليب، أرجو أن يتسع صدرك وأن تشعري 

خر كام نشعر نحن، ليتك تدركني أن اإلنسان قد يستطيع التسامح يف أمور كثرية باستثناء باآل 
عقيدته وإميانه ودينه. ختاما لك خالص تقديري لحامستك ودفاعك عام تؤمنني به والرب 

 يوفقك. 
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 هل حقا مخرج الفيلم مسيحي؟ 
 فيلم من إخراج حمدي رزق 

عىل إسكات الصوت القبطي بعبارات مثل إيل كل من كتب وأيد الفيلم وكان يعمل 
، 0224يونيه  22تلك الواردة يف تحقيق الغرابة املنشور مبجلة املصور الصادرة بتاريخ 

والذي تحمس له الكاتب الفاضل األستاذ حمدي رزق، حيث جاء بالتحقيق )الغرابة أن 
ج قضية الحساسية بلغت حد االحتجاج عىل فيلم كاتبه ومخرجه ومنتجه مسيحي ويعال

لها وجاهتها يف األوساط القبطية(. لقد كانت وسيلة خداع للمسيحيني وإن كانت ليست 
ذات قيمة وقد تنبهنا لها من اللحظة األوىل أن املخرج ال ميكن أن يكون مسيحيا، وقد 
وضعت عنوانا جانبيا يف مقايل وهو مهال أيها املخرج املسيحي حتى يدرك القامئون 

من السذاجة إىل حد الضحك علينا، فرغم أن معلوماتنا يف الفن ال  بالتحقيق أننا لسنا
تعدو أن تكون قليلة فإن الرسائل املرسلة إلينا من القراء تعطينا فكرة تعوض نقص 
معلوماتنا يف كثري من املجاالت، فقد تلقيت الرسالة التالية من السيد )م ن ع( بقول 

حية بطريقة مرسحية حيث بنت تحقيقها فيها لقد خدعت مجلة املصور الجامهري املسي
عىل أن مخرج الفيلم مسيحي ونحن نعلم أن سيادة املخرج كان متزوجا من الفنانة )س 
خ( ثم تزوج من األستاذة )ص ح( ثم تزوج من زوجته الحالية. وجميعهن مسلامت، 
فكيف يتزوج رجل مسيحي من ثالث نساء مسلامت، ومن املعلوم أن الرشيعة 

ال تبيح زواج املسيحي من املسلمة أم أن خيال أرسة الفيلم الذي زوج اإلسالمية 
 األرثوذكيس من الربوتستانتية جعله يتصور أنه سيخدعنا. 

 
 :رسالة تحية للجمهور

يرسين أن أوجه التحية للجمهور الواعي الذي تجنب مشاهدة الفيلم رغم أننا ألول مرة 
عالنات الصحف أن رأي الجامهري أنه فيلم هايل نقرأ يف الحملة الدعائية للفيلم وجاء يف إ 

يجنن واقعي جدا، ورغم أن االدعاء بأن الفيلم حقق أكرب اإليرادات وليس هذا شامتة ال 
سمح اللـه بل كنا نتمني أن يضع املسئولون عن الفيلم أموالهم فيام يفيد ال فيام يرض 

ريدة املصور التي رفضت املجتمع، وال أدعي أنني صاحب إحصائيات ولكنني أنقل عن ج
أن أنقل آراء رجال الدين. جاء مبجلة املصور تحت عنوان اإليرادات تجاوزت املليون جنيه 

ا من رفع فيلم )بحب السيام(  42يف  دار عرض ما ييل: مل يجد مدير سينام مودرن بشربا بدًّ
حي شربا،  بعد أسبوعني فقط من عرضه لعدم اإلقبال عليه رغم أن أحداث الفيلم تدور يف

جنيه يومياً يف أربع  922حقق الفيلم يف سينام مودرن مثانية آالف فقط مبعدل أقل من 
حفالت، الفيلم يعرض يف شربا حالياً يف داري عرض أمري وبلغت إيراداته بها أيام األربعاء 

يراداته يف  422جنيه مبعدل 2022والخميس والجمعة املاضية  جنيه يومياً، يف حني بلغت إ
جنيه، ونرشت املجلة عن السيد أسامة محمد أحمد  922يام الثالثة نفسها بسينام دوليل األ 

مدير سينام مودرن قوله: هناك بعض املشاهد مل يتقبلها الجمهور مثل الخناقة التي متت 
يف الكنيسة واأللفاظ التي قيلت بداخلها، وتضيف مجلة املصور قائلة: أما يف سينام أمري 

 حفلة الواحدة ظهر يوم السبت سوى مشاهدين اثنني يف دار العرض، بشربا فلم نجد يف
وزاد العدد يف الحفالت املسائية التالية ولكن مل متتلئ الصالة يف أية حفلة صباحية أو 

 مسائية. 
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أما األستاذ عامد خليل مدير سينام دوليل بشربا فقد قال: حتى اآلن كل من شاهدوا 
ة أو منقبة، وقد لفت انتباهي كل ما كتب يف الصحف الفيلم مسيحيون ومل أجد محجب

فاهتممت برصد من سيدخلون الفيلم ليشاهدوه فلم أر أيا من القساوسة يدخل، 
ويضيف بعض الجمهور خرج غاضبا من الفيلم والحظت ذلك من ردود فعلهم عىل 

ذين وجوههم ومن خالل حواراتهم البينية، ثم رصد آراء الكثريين سواء املعارضني: ال
 احتجوا أو املؤيدين الذين أعجبهم الفيلم. 

 
 :ملاذا مل يعلق أحد

عند عرض فيلم آالم املسيح كتبت مقاالت عديدة تهاجم الفيلم وتطالب بإيقافه 
وقال فيه كاتبه إنني أحذر من « احذوا فيلم آالم املسيح»سأذكر من بينها مقاالً بعنوان 

حرية الفكرية ومعرفة الرأي والرأي اآلخر مشاهدة هذا الفيلم وأقول ملن يقولون بال
وميتدحون هذا الفيلم وما شابهه أن اللـه سبحانه وتعايل قد نهى عن الجلوس يف 
املجالس التي يكفر فيها بآيات اللـه ثم أضاف فنهينا عن القعود معهم فكيف بالسعي 

املثقفني للرد ملشاهدتهم والحث عليها، إنني أتساءل ملاذا مل يتحرك أحد من املبدعني و 
عىل مثل هذه الكتابات ومل يعلن أحد عن نظام الحسبة و.. إلخ. يا جامعة خليل الطابق 

 مستور وكفاية إبداع. 
 

 :مقتطفات من اإلبداع
لحريص عىل مستوى الثقافة واإلبداع يف مرصنا الغالية أقول ملن يدافعون عن هذا 

نابية ال حرص لها، هل أشري إىل  الفيلم الذي يحوي يف طياته موسوعة شتائم وألفاظاً 
بعضها حتى يعيد املثقفون تقييمهم لهذا الفيلم هل يصح أن يقول أب البنه يف حوارهام 
عىل أكل البطاطس أنت هاتخش مع ربنا قافية، هل يصح أن تردد الجدة يف قصيدة 

وحتي الردح أنت يا مارا )امرأة( يا وسـ.. يا بنت الكلب. الجعيص فيكم مش البس لبا.. 
 يف العزاء تقول )يا مرا يا وسخة يا رششوحة يا بنت الكلب(. 

هل يعقل أن أول مشاهد الفيلم تصور األب وهو يغسل وجهه ومعه سيل من 
األلفاظ البذيئة مثل يا حامر يا ابن الحامر، هل يصح أن الفنانة الكبرية ترد عىل لسان 

إن كانوا منعوا الصوت يف كلمة الدين صاحبة الدور يف الفيلم ملعون أبو الدنيا والدين  و 
لكن حركة الفم واضحة، ويف داخل الكنيسة تقول يف صالتها: الشيطان ابن الكلب هو 
ين عىل الخطية، ويقول الزوج معلون أبو الحالل والحرام هل من األخالق التي  اليل وزَّ

فل املعجزة مع نزرعها يف أوالدنا انه عندما يتضايقون يتبولون عىل غريهم كام فعل الط
الطبيب وكام فعل خالل موقف العزاء بعد قصيدة الردح التي قالتها جدته حيث قام 

 برشب كمية من املاء وتبول عىل الحارضين وهو يقول لهم )نجاملكم يف األفراح(. 
*** 
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 بحب السيام ولغة القطيع:
 

ولكن ألن كنت قد آليت عىل نفيس أنني لن أعيد الكتابة حول موضع الخالف حوله، 
األمر قد استغرق مني ثالثة أسابيع يف محاولة الحديث والرد عىل قائد املختلفني القمص 
مرقص خليل، وحني اكتشفت أن الحديث بيننا عىل صفحات امليدان لن يسفر عن حتى 
محاولة الوصول مع القمص إىل حد أدىن من التفاهم ملنطق مختلف عنه. وأن األمر تحول 

 ضية يرى أن الكتابة حولها مثرية. بالنسبة له إىل ق
ورأيت أن ما يكتبه يف امليدان هو ذاته الذي يعيد رسده يف مختلف الصحف واملجالت. 
قررت أن ذلك فصل الخطاب، وأن القمص ال يتحاور بل يتعارض يف قضية تبدو مثرية 

 بالنسبة له. فقررت أن الصمت يف هذه الحالة هو أفضل رد بل أبلغ رد. 
ه حني بدا للقمص أنني وغريي قد زهدنا يف العراك غري املنطقي، رفع القمص ويبدو أن

صوته بشكل أعىل حتى يثري االنتباه أكرث. فرفع هو وآخرون قضية ضد الفيلم وصناعه 
ستنظرها املحاكم يوم السبت القادم. وطبعاً هذا خرب من شأنه أن يتحول إىل عنوان يف 

قضايا الحسبة مل تعد لها ذات األهمية، وأنها قانونا  صحيفة أو مجلة، ولكن ألين أعرف أن
تنتهي برفض الدعوى فاعتربت حتى هذه اللحظة أن األمر فرقعة إعالمية ليس إال، ولكنني 
لألسف قرأت ما كتبه القمص األسبوع املايض يف امليدان ذاكرا أنه خص جريدتنا بهذا املقال 

الكرة يف به أن أغري من عهدي بأال أعيد ملوقعه فيها، وإذا يب أضطر تحت ضغط مام كتن
 .الحديث حول هذه القضية

فقد كتب القمص فيام كتب، وهكذا قال نص رسائل وصلته من بعض أقباط املهجر من 
لندن ومونرتيال وأمريكا تدين فيلم بحب السيام وتتضامن يف الوقوف معه ضد عرض 

به رجل دين يعظ الناس بالصدق يف الفيلم وصناعته، وطبعاً أنا ال أجرؤ أن أشكك فيام كت
أن تكون هذه الرسائل من عنده فإن قلت ذلك كان تطاوالً ال أجرؤ عليه وال أرضاه، ولكني 
سأسلم أن هناك من أرسل من كندا وأمريكا وأوربا للقمص باالعرتاض، ولكن يا سادة هل 

ناعه؟ أهؤالء يجب أن نعتد برأي أناس يعرتضون عىل فيلم مل يروه ويطالبون مبحاكمة ص
يصح أن نسمع لهم رأيا ونحرتمه أم أننا يجب أن نتجاوزهم وكأنهم ورأيهم مل يكونوا.. 
الفيلم يعرض داخل القاهرة وبعض املحافظات ومل يتم تسويقه خارجياً. فأين شاهده 
املعرتضون ومتى شعروا بالطعن يف دينهم إن كانوا مل يشاهدوا هذا الفيلم؟ إن ردة الفعل 

ق عليها علامء االجتامع والنفس لغة القطيع. كان يقف واحد يف أول طابور من هذه يطل
 آالف ويقول الذئب قادم، فريدد التايل له نفس القول 

ولن آيت بأمثلة من التاريخ فحارضنا زاخر بها فهل ننىس املظاهرات التي خرجت من 
والتي قادها كاتب  «وليمة ألعشاب البحر»كليات جامعة األزهر تندد وتخرب بسبب كتاب 

مغمور يف صحيفة يبحث عن الشهرة وارتداء عباءة شهداء الدين فخرج املسلمون ثائرين 
ومل يكن واحدا فقط، قرأ الرواية بل خرجوا يف نرصة الدين الذي ظنوا يف سذاجة القطيع أنه 
أهني عىل يد كاتب.. ذلك سيدي القمص هو اللعب بالنار ورمينا بها، ولألسف ألن 

اتنا مرتعشة بسبب مشاكلها وفسادها فهرعت وزارة الثقافة لسحب الكتاب من حكوم
األسواق ومحاكمة املسئولني عنه، ولو كانت حكومة اآلالف ووزعته ببخس الثمن ليقرآه 

 املتظاهرون ويناقشوه ويتعلموا أن يكونوا برشا ال قطيع من أغنام. 
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ياء، ألن رب العزة موجود ولن يهز يا أيها السادة إن دين اللـه ثابت يف قلوب األتق
صدق « وجادلهم بالتي هي أحسن»مؤمنا فيلم أو كتاب أو رأي، فقد قال اللـه تعاىل: 

هللا العظيم. أال أوىل برجال الدين مسلمني ومسيحيني أن يكونوا الحكامء بيننا؟ أال أويل 
ة العقول وعلت بهم وهم الحافظون لكالم اللـه أن يكونوا العقالء يف زمن عزت فيه لغ

لغة القطيع؟ يا نيافة القمص الغرية عىل الدين تثبت عىل املنرب واملذبح وبالنصيحة 
واملوعظة الحسنة وال تثبتها أبدا املحاكم وال كل مقاالت الدنيا يف كل صحف العامل، أويل 
بك يا سيدي أن تهتم برعايا كنيستك وتعليمهم السامحة والصدق اللذين هام جوهر 

املسيحية، وأين أتعجب أين ذلك الرجل الحكيم قداسة البابا شنودة قارض الشعر  الديانة
ومتذوق الفن. الرجل الذي جلست أمام التليفزيون أكرث من ساعتني يف حوار له مع 
درية رشف الدين منذ عام مىض جلست منبهرة بشخصه، أين هذا الحكيم املرصي 

 الجميل مام يحدث باسم الكنيسة.
 .0224وليو ي  -امليدان



 

 
81 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 كفاية حرام: –خالتي فرنسا 
 

الضحك احتياج إنساين، وعيل من ينكر ذلك أن يثبت يل كيف يستطيع هذا الشعب 
أن يحيا حتى اآلن، لو مل يكن يضحك، هذه مقدمة شعرت أنها مهمة ألثبت بها أنني 

 وتجلس أمام« قعر كباية»لست من أصحاب الكآبة أو من األمناط التي ترتدي نظارة 
شاشات العرض وتقول عن نفسها نقادا لألعامل الفنية من منطلق مرتفع، فأنا يف النهاية 
واحدة من الشعب، الذي لوال الضحك أحيانا لكنت اسام من بني آالف األسامء يف صفحة 

خالتي »الوفيات. ولهذا مل تكن مهنتي الصحفية هي فقط التي دفعتني ملشاهدة فيلم 
عة ألول فيلم يقال عنه كوميدي يف هذا املوسم، إضافة إىل ولكنني ذهبت مدفو « فرنسا

صايع »أنه التعاون الثاين بني املخرج عىل رجب وكاتب السيناريو بالل فضل، بعد فيلم 
أما السبب الثالث فكان اإلعالن عن الفيلم ذاته يف دور العرض منذ مدة والذي « بحر

ن يحصل عىل أية جوائز وبطولة يقول بشكل ساخر إنه فيلم لن يرىض عنه النقاد، ول
وأشياء أخرى جعلتني أعتربه « مني زيك»وقطة السينام « عبلة كامل»وحش الشاشة 

 إعالنا مبتكرا، ومل يستفزين كام استفز البعض وخاصة نقاد السينام، والذين يكتبون عنها.
املهم أن كل هذه العوامل دفعتني ألن أهرول ملشاهدة الفيلم وأنا يف حالة من 

موسيقى كام يحدث يف األفالم « آن.. آن..»ملصالحة مع صناعه، حتى قبل أن أراه، ا
الذي قالوا عنه من بني ما « خالتي فرنسا»املرصية يف مشهد الذروة، فشاهدت فيلم 

قالوه إنه من ضمن األفالم التي ستعيد البطولة النسائية للسينام التي يحتكرها الرجال 
التي « منى زيك» الفيلم يف بداية طويلة قصة حياة بطة منذ عقد من الزمان، حيث يحيك

تنتمي لعائلة من النشالني وتجار املخدرات، وكيف أن خالتها فرنسا أخذتها لرتبيها، 
فربتها عىل احرتاف الرششحة، وهي ملن ال يعرف معناها نوعية من النساء يتم 

أو لفضح أحد، ولست  استئجارهن متاما كالبلطجية الرجال للدخول يف معارك مع خصوم
أنكر وجود هذه النوعية من النساء يف املجتمع، ولهذا لو أن الفيلم حىك لنا عن هذه 
الطائفة املوجودة يف املجتمع وكأنه يرصد حالة ما كنت أستطيع أن أقول شيئا، فأنا 
لست ضد رصد املجتمع بكل طوائفه والنوعيات املوجودة فيه، لكن املشكلة أنني 

يرصد حالة رششحة وردح إىل ما ال نهاية، فتخيل أنك ملدة ساعة ونصف  شاهدت فيلام
الساعة أو يزيد دخلت حارة أو شارعاً، وبدال من أن تتجول فيه، وتتفقد أحوال الرعية 
وتعرف ملاذا هم هكذا أو تتحدث معهم، بدال من ذلك تقف عىل رأس الحارة وتشاهد 

اية، وليس أبلغ من تعليق أحد املشاهدين، حالة ردح مستمرة بال انقطاع، مزعجة بال نه
وهو يغادر دار العرض كغريه قبل دقائق من نهاية الفيلم وهو يقول كفاية بقى يا 

التي كلام زاد وزنها زاد صياحها، وبالفعل فقد كانت يف « عبلة كامل»فرنسا!! فرنسا هي 
كاتب الفيلم قد ويبدو أن بالل فضل « كلم ماما»هذا الفيلم أكرث وزنا حتى من فيلم 

استغرقه البحث عن مفردات الردح والرششحة طوال الفيلم فنيس أو مل يهتم بأي يشء 
آخر إال الرششحة، فليس هناك سيناريو باملعنى الحقيقي فحتي الحكايات الفرعية مثل 

للتخلص من حياة الردح وذهابها للرقص يف املالهي الليلية « بطة»محاوالت منى زيك أو 
 وتنكَّر عبلة كامل يف زي رجل « الردح»لهدف الكاتب الرئييس مجرد خدمة 
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فبدال من أن يتحول هنيدي أو سعد إىل امرأة تحولت علبة إىل رجل، وحكاية تاجر 
املخدرات الذي تحاول منى أن توقع به وترشد البوليس عنه، وكل حدث آخر يف الفيلم 

قة متوترة، أظن ليس إال ليك حتى عالقة فرنسا بأختها عايدة رياض جعلها الكاتب عال 
 تكون فرصة هائلة لردح عبلة كامل. 

إنه أثبت لنا أن كل « صايع بحر»أما عىل رجب املخرج الذي سبق وقلت عنه يف 
« صايع بحر»وغريها قد ظلم نفسه فيها، ألن « األجندة الحمراء»أفالمه السابقة مثل 

م إىل نقطة الصفر، وال أقول يجعلك تقول عنه: مخرج مجتهد، فقد عاد يف هذا الفيل
البداية فهو اآلخر يبدو أن مهمته الرئيسية كانت إفساح املجال لفرنسا، ليك تصول 
وتجول يف الردح فال تكوين برصي وال فكري، وال اجتهاد إخراجي، وال يشء إال حالة من 

سخني الردح، وكأن اإلعالن عن الفيلم الذي سبق وقلت إنه مل يستفزين كان حالة من الت
 لوصلة الردح يف الفيلم، مام استفزين بشكل الحق. 

وتصورت خطأ « حرامية يف يك جي تو»حتي مها عامر الطفلة التي أحببناها يف فيلم 
أنها من املمكن أن تكون من عنارص الجذب يف هذا الفيلم، مل تكن عنرصا ال للجذب وال 

 ألي يشء إال الطرد كغريها من عنارص الفيلم.
يف هذا الفيلم مل تكن السيناريو واإلخراج واإلزعاج فقط، ولكن تعدى األمر واملشكلة 

الذي أعادين إىل عدة سنوات للوراء بسبب سوء اإلضاءة والصورة التي ال أستطيع أن 
أجزم أنها خطأ إضاءة أم شاشة العرض، ولكنه كان يدفع املشاهد إىل أن يسأل واحد 

 منهم اآلخر هم قالوا إيه؟
وهي شخصية جديدة متاماً عليها وأداء مل « بطة»ذا الفيلم منى زيك أو وتبقى يف ه

نتعود عليه، فهي الرابحة الوحيدة يف هذا الفيلم، ولكن ربحها مرهون بسوء الفيلم، 
فكأنها الناجحة الوحيدة بدرجة يف مدرسة مل ينجح فيها أحد، فال أدري هل يلومونها أم 

 يهنئونها بالنجاح الفريد!
أحد أن يجزم بقراءة ما يف الفيلم، ولكنني أشعر بأن بالل فضل وعيل  ال يستطيع

رجب بهذا الفيلم كان هدفهام أن يردحا لكل املجتمع املرصي، لهام بعض الحق، فمن 
منا ال يتمنى أن يقف يف ميدان عام ويصيح بوصلة رششحة لكل يشء، هذا هو الفرق 

شوحة ترصخ، فال نفهم معنى بني فنان أو إنسان متمدن يريد أن يرصخ وسيدة رش
حركات يديها، وهذا ما فعله الكاتب واملخرج لألسف، فال أملك إال أن أقول لهم: كفاية 

 بقى يا فرنسا وبالل وعيل. 
 0224يوليو  -امليدان 
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 متخض الجبل فولد فارا: –عوكل 
 
 هذه هي الحكمة أو العبارة« متخض الجبل فولد فأرا مريضا منزوع الشعر والدسم»

املأثورة التي ظلت ترتدد عىل مسامعي بعد حوايل عرشين دقيقة من بداية فيلم 
، الفيلم الذي كانت ترتعد منه فرائص أهل السينام، خاصة أصحاب األفالم «عوكل»

والالحقة له يف موسم الصيف، بل الفيلم الذي تغري أو بتعبري أدق « عوكل»السابقة عىل 
م محمد سعد بطل الفيلم باالطالع عىل السيناريو طفش منه ثالثة مخرجني مل يسمح له

 خوفا من رسقة الفكرة، واإلفيهات، ويا ليته فعل وأطلعهم عليه ولكنه مل يفعل. 
بطله األوحد رسا من األرسار الحربية ذكرين  –الذي اعتربه محمد سعد « عوكل»فيلم 

مسامع العامل،  بقصة أسلحة الدمار الشامل العراقية، التي ظلت أمريكا ترددها عىل
ترهب بها حتى األطفال يف املضاجع إىل أن صحا العامل يف يوم واكتشف حقيقة هذا 

 االدعاء فلم يجد ال أسلحة دمار وال غريه، بل مل يجد أساسا جيشا للعراق. 
هو الشخصية الجديدة التي حاول أن يخرج بها محمد سعد من جلد « عوكل»و 

ملدة ثالثة أفالم إحداها كشخصية ثانوية يف فيلم اللمبي، الشخصية التي التصقت به 
اللذان جعال منه « اللمبي واليل بايل بالك»للراحل عالء ويل الدين، والفيلامن اآلخران 

ملوسمني امللك املتوج عىل عرش اإليرادات الصيفية، وإذا كانت مالمح شخصية اللمبي 
لدائم من جراء املخدرات، الذي هي الشاب الصايع الذي ال مهنة له، ويف حالة املسطول ا

سمكري « عوكل»يعيش مع أمه السيدة السوقية قوية الشخصية املعذبة له، فإن مالمح 
سيارات قالوا إنه جيد جدا يف مهنته، ولكن حبه للسينام والتمثيل جعالنه يهمل عمله، 

، السيدة السوقية قوية الشخصية املعذبة له« أطاطا»وهو يعيش هذه املرة مع جدته 
ولكن محمد سعد عز عليه أن يجد لهذا الدور ممثلة تؤديه فأداه هو بفضل املالبس 
واملاكياج، أعتقد لسببني: األول حتى ال يغيب عنا لحظة خوفا من أن يفتقده الجمهور، 
ثانيا خوفا، رمبا، من أن تنفصل عنه جدته، كام فعلت أمه عبلة كامل من قبل وتصبح 

 ج من عباءته! بطلة ألفالم خاصة بها وتخر
ويرسقه أخوها « انتصار»الذي يحب فتاة « عوكل»والفيلم بدون اختصار يحيك أن 

لدفن « عوكل»بحجة التوفري له يخدعانه وترتبط بشخص آخر أكرث ثراء منه، فيذهب 
أحزانه مع الخمر ويسري مرتنحا يف الشوارع حتى يقابل عربة دفن موىت بها جثة لزعيم 

وى أن جيوبه بها كم كبري من األملاس، ويف طريقها للمطار للسفر عصابة، ال يعرف عنه س
من التابوت لينام بدال منه ويرتدي جاكتة الرجل ويجد نفسه يف « عوكل»لرتكيا، فيخرجه 

تركيا يستعدون لدفنه يف مراسم جنائزية، فيصحو ويهرب ليقابل عمدة املرصيني يف 
ساعده العمدة املرصي وابنته، تركيا، وقال إيه هو مش عارف طبعا هو فني، وي

من « عوكل»ويقبضون عىل العصابة املفرتية، اليل كانت عايزه ترسق األملاس، ويتزوج 
ست البنات بنت العمدة الذي يأيت له بجدته لحضور حفل الزفاف يف تركيا، وتوتة توتة 
فرغت الحدوتة.. اليل كتبها سامح رس الختم ومحمد نبوي، هكذا مكتوب عىل إفيش 

؟ وطبعا الدميقراطية التي نعيشها تسمح للجمهور «حلوة وال ملتوتة»لفيلم والسؤال ا
 بأن يجيب إحدى اإلجابتني، ولكن عليه أن يكون حذرا فمن سيقول ملتوتة عليه حدوتة.
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والحقيقة أنه من الظلم الشديد يل ولكم ولكتاب السيناريو أو غريهم من عنارص صناعة 
د شاهدته مبنطق النقد الفني أو حتى مبنطق قعدة العرب!! الفيلم أن أناقشهم فيام ق

فالوحيد الذي يجب مناقشته هو محمد سعد الذي مثل من الجلدة للجلدة، والذي اختار 
األسامء التي شاركته واملخرج وكل يشء يف الفيلم، الذي ظن أن فيلمني سابقني عىل قمة 

 «. ريَّان يا فجل»لو قال اإليرادات كفيالن بأن يجعال الجمهور يصفق له حتى 
واملشكلة أن محمد سعد ممثل جيد بدأ منذ سنوات طويلة وهو يحب التمثيل، ومل 
تكن أدواره يف بعض األحيان تتعدى سطورا قليلة أو مشهدا عىل األكرث، وظل هكذا 
سنوات، وهو بالتايل جوعان متثيل، ولكن هناك فرقا بني الجوع والرشه، فالجائع إذا أكل 

 أن يبدأ خطوة خطوة، ألنه لو حرش فمه ألصيب بالتخمة القاتلة. عليه 
وضع نصب عينيه أكرب كم من اإلفيهات الضاحكة، ولكن املشكلة كانت أنني « سعد»

وكل جمهور الحارضين مل نفهمها ألنه مرص عىل أال يتكلم إال بطريقة غريبة ال تتضح 
اللمبي، فاملفروض أنه ليس شارب  معها مخارج األلفاظ، وطبعا مل تكن لديه حجة كام يف

الحشيش املسطول يف عوكل هو فقط مدخن رشه. هذه هي الخطيئة األوىل لعوكل فهو 
مل يرتك لنا فرصة لنتنفس بدون أن يكون يف الكادر، وطبعا أشعر ببعض اإلشفاق عليه 

 ألنني سأزعم أنه فعل ذلك من أجل إسعادنا نحن الجمهور البطران، ولكني عىل ثقة أن
املمثلني الذين أدوا أمامه األدوار كسعيد طرابيك، وحسن حسني ونور، قد ضحكوا أكرث 

 منا أثناء التمثيل معه. 
محمد سعد بداية من أفيش الفيلم الذي يقف فيه بثقة شديدة ومتسك بيده نور 
تتمناه وهو يعطيها ظهره، فاتحا صدره، واضعا البايب يف فمه، مرتفعا، وانتهاء بكلمة 

حالة خاصة جدا لألسف تحولت إىل حالة عامة يف الوسط الفني « عوكل»ية يف فيلم النها
سواء السيناميئ أو الغنايئ، فأحدهم تنجح له أغنية يف فيلم يكرس الدنيا، فجأة وبدون 
سابق إنذار، فيدير النجاح رأسه ويلتف حوله أوالد الحالل وينفخون فيه، حتى يتحول إىل 

أبيض، أو يوسف بك وهبي، أو أنه أم كلثوم، وينىس أن نجاحه  بالونة، ويشعر أنه جورج
وليد إمبارح، وإنه نجاح باملصادفة، فينتفخ ويتصور أنه الساحر الذي ستتحول الجامهري 

 بإشارة منه إىل ما يريده. 
وقد تأيت له الفرصة ثانية أو ثالثة فتصبح طامة كربى يتصور بها أنه املخ والعضالت، 

كالشهاب يسقط كذلك تحت أقدام جمهور ال يرحم، ولألسف من هذه وكام صعد رسيعا 
النامذج الكثري اآلن، رغم أن بعضا منهم جيد بل قد يكون ممثال جيدا جدا، ولكن ماذا يهم 
فهم ينسون مهنتهم، ويصبحون كتابا ومفكرين، ومخرجني ومديري تصوير، وأشياء أخرى 

أن يتعلموا فيتمتعوا وميتعونا، ولكم يف هنيدي ليحولوا حياتنا وحياتهم إىل جحيم، بدال من 
 أسوة حسنة. 

ال يأيت باملاليني بل سيفعل، فالجمهور » وال تتصورا أنني أقول إن محمد سعد يف عوكل
سيدخل الفيلم مدفوعا بخربته السابقة القصرية تجاه سعد، ولكنه سيخرج واجام، كام رأيت من 

ندا إىل أنه أضحكه مرتني من قبل، ولكن لن يطول كان معي يف دار العرض، وقد يغفر له مست
غفران الجمهور ألن رصيد سعد فيلامن فقط، فالغفران مرهون بالرصيد، وباملناسبة لقد نسيت 

 «.النجار محمد»أن أذكر أن مخرج الفيلم كام هو مكتوب عىل األفيش اسمه 
 .0224يوليو  –امليدان 
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 مأزق السقا: –تيتو 
 

ال تتحدث إال عن « شيك»رق العريان أتهمته بأنه يقدم سينام يف حوار سابق مع طا
طبقة معينة يف املجتمع هي طبقة األثرياء دون التطرق إىل موضوعات أخرى فقال برصاحة 
ووضوح إنه يصنع أفالما من أجل جمهور املول )وهي دور العرض من الدرجة األوىل( 

لثة فهو مخرج عاش حياته بني طبقة وليس من أجل دور العرض من الدرجة الثانية أو الثا
راقية يف املجتمع وبالتايل فهو ال يستطيع أن يتحدث أو يصور إال الحياة التي يعرفها، 
وكانت عبارته األخرية هذه هي العبارة التي ظلت ترتدد بداخيل طوال مشاهديت لفيلم 

وحنان ترك  أحدث أفالم املخرج طارق العريان والذي قام ببطولته أحمد السقا« تيتو»
ليس إخراج طارق فحسب ولكن هو صاحب القصة « تيتو»وخالد صالح وعمرو واكد، و 

والسيناريو إذن فمسئوليته عن هذا الفيلم مسئولية مؤكدة، من حيث إنه ليس فقط 
 موافقا عىل فكر الفيلم بإخراجه له ولكنه صانع هذا الفكر. 

الشوارع والذي يتم القبض عليه  والفيلم يبدأ برسد رسيع لقصة فتى صغري من أطفال
بسبب قتله أحد رجال الرشطة دفاعا عن أحد أصدقائه، ثم إيداعه مؤسسة األحداث حيث 
يواجه فيها رصاعاً من أجل البقاء بالعنف كام كانت حياته يف الشوارع فال تبقى له إال قوة 

ة باالنتقال إىل جسده ليعيش بها وسط عامل ال يعرف الرحمة، لتنتهي هذه املشاهد الرسيع
مشهد البداية صورة مقربة ألحمد السقا وهو ميارس التمرينات الرياضية نفسها داخل 

 الزنزانة منفردا كام كان يف صغره ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم. 
إذن فطارق العريان مل يحب أن يدخلنا يف تفاصيل حياة ذلك الفتى وهو فقري أو 

 نر إال شاباً قالوا إنه كان يف يوم ما من أطفال مرشد، بالتايل فنحن طوال الفيلم مل
الشوارع ولكنه تحول إىل أصحاب املاليني يسكن يف الزمالك ويستعني مبهندس ديكور 
لريتب له البيت، ويركب سيارة مرسيدس أحدث موديل، وهذا التحول حدث له ألنه 

ورسقة مؤكدة أصبح أداة يف يد أحد الضباط الفاسدين الذي استغله يف عمليات سطو 
النجاح بسبب موقعه يف وزارة الداخلية، وتستمر تلك العالقة بني اللص ورجل الرشطة يف 
شهر عسل إىل أن يتعرف تيتو إىل شاب سوى من عائلة كبرية ويصبحا صديقني بل 
يتشاركان يف ملكية مطعم للطبقة الراقية، ويقع تيتو يف حب فتاة من بني هذه الطبقة 

قته بالرسقة والقتل، بعد أن عرف الحياة الرشيفة التي ال يخاف فيها ويقرر أن يقطع عال 
سيارة الرشطة، ويتفق الضابط وتيتو عىل آخر عملية ولكن يظهر شخص « سارينة»من 

يف وزارة الداخلية يهدد الضابط الفاسد بكشف رسه فيلجأ ثانية إىل تيتو ليخلصه من 
خر عملية قذرة بينهام ولكن يفشل تيتو هذا الضابط بالقتل، عىل وعد بأن تكون هذه آ 

يف قتل الضابط الرشيف وكأن الحب والحياة النظيفة اللذين عرفهام منعاه من الضغط 
عىل الزناد. ويجن جنون الضابط الفاسد فيعلن الحرب عىل تيتو ويفضحه أمام حبيبته 

و الذي ترك ويهدم حلمه وحلم صديقه املتمثل يف املطعم الفاخر، ويف النهاية يقتل تيت
رسالة تحوي كل أرساره هو ومسئول الداخلية الفاسد، فكام ميوت تيتو برغم أنه البطل 
مثنا لجرامئه ومل تشفع له توبته يتم القبض عىل الضابط ويبقى الصديق والحبيبة 

 Titoليحافظا عىل ذكرى تيتو بافتتاح املطعم مرة ثانية ولكن تحت اسم تيتو أو 
 باإلنجليزية. 
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تكرس كل أحداث الفيلم للفكر الخاص لطارق العريان مخرجه يف نظرته للطبقة وكام 
الغنية، تأيت النهاية تنويرا لهذا الفكر فلم يبق يف الصورة إال فتاة غنية رحيمة وصديق 

يبقي عىل الذكري وفتي صغري مرشد تبناه تيتو وترك له ثروته ليتعلم « ابن ناس»
 ناؤها يف الشوارع. ويلتحق بالطبقة التي ال ينتهي أب

قد يتصور البعض أن هناك موقفا ضد األثرياء أو ضد أي فيلم يحيك أن فيهم من هو 
صالح، فالحقيقة غري ذلك فكل الطبقات يف أي مجتمع فيها الصالح والطالح، وليس كل 
أبناء الشوارع والحواري مالئكة وليس كل ساكني القصور شياطني، ولكن املشكلة يف هذا 

ن طارق العريان تعرض لقضية أطفال الشوارع وهي مشكلة ينئ منها املجتمع، الفيلم أ 
فكان كمن تعرض ألكلة شديدة الشعبية « الشوكة والسكني»ولكنه تعرض لها مبنطق 

مغرقة يف الصلصة ليأكلها بالشوكة والسكني، وتلك هي املشكلة الوحيدة يف الفيلم.. أما 
عىل  –أفالم طارق العريان فنيا، فقد استطاع  غري ذلك فيمكن القول إن تيتو هو أنضج

أن ينفذ مشاهد مطاردات السيارات ألول مرة يف فيلم مرصي بشكل ال  –سبيل املثال 
 –كام أخذ عليه البعض  –يدعونا إىل الضحك وكأنها مطاردات كارتونية وال نأخذ عليه 

 تأثره بالسينام األمريكية فمن منا ليس كذلك!! 
امئيا من هوليوود وأفالمها، لنكن واقعيني والفيصل يف ذلك هو: فنحن محتلون سين

هل تأثر املخرج بالسينام األمريكية وقلدها فحسب أم أنه استفاد بتقنية متطورة 
حسنت شكل الصورة والتنفيذ السيناميئ لفيلم مرصي؟ وأظن أن املخرج إن فعل الفعلني 

أفالم أخرى أمريكية ولكنه يف و  men in Blachفهناك مشاهد تكوينها ذكرين بفيلم 
النهاية صاغ عمال سينامئيا غري مخجل للصناعة بخاصة مدير التصوير طارق التلمساين 
الذي يثبت يف كل فيلم يقوم بتصويره أن عني الكامريا وما تلتقطه يختلف بسبب من 

هد إذا يقف وراءها، وأن النور والظل من العنارص الفنية التي ال ميكن أن يتجاهلها املشا
 أحسن استغاللها. 

ومل يكن طارق التلمساين مدير التصوير وحده هو أحد عنارص الجذب يف الفيلم 
الذي غاب عن السياق يف الصيف املايض وأىت هذا  –أو تيتو  –ولكن هناك أحمد السقا 

برغم « مافيا»الصيف عىل حصان أسود مرتدياً أداء جديداً مختلفاً حتى عن فيلمه األخري 
ب عنارص الشخصية التي يؤديها، فقد اجتهد السقا يف إيجاد صيغة مختلفة لشخصية تقار 

اللص القاتل فلم يكن عايل الصوت كام تعودنا هذه الشخصيات وال حاد االنفعاالت، 
وهي مهارة تحسب له كممثل حتى لو تعجبنا كيف ميكن أن يكون من ترىب يف الشوارع 

تل العرشات بدم بارد هو هذا الرجل الهادئ والتحق مبؤسسة األحداث مدة طويلة وق
التي « شجيع السيام»الوديع خفيض الصوت؟! ولعل أداء السقا هذا وطبيعة شخصيته 

أراد أن ينفرد بها ستضعه يف مأزق رمبا يف فيلمه املقبل.. فامذا سيكون؟ إن أحمد السقا 
من الشخصيات ممثل جيد ومجتهد من الظلم لنفسه أن يحرصها يف أداء نوعية واحدة 

حتى لو افتقرت إليها السينام املرصية، فهو غري مسئول عن سد الفراغ وحده يف هذه 
النوعية من األفالم. أما حنان ترك البطلة األنثى الوحيدة يف الفيلم فهي املمثلة املجتهدة 
التي تصنع من األدوار الصغرية بطوالت فرغم أنها مل تظهر إال يف منتصف الفيلم أو حتى 

عد ذلك فإنها متلك مقومات املمثلة التي تظل تبحث عنها منذ بداية الفيلم وال تنساها ب
 حتى بعد كلمة النهاية عىل الشاشة. 
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والغريب أن هناك من يتوقفون أمام أداء خالد صالح يف هذا الفيلم ويقولون إنه 
كذلك ال مفاجأة، فخالد صالح يف الحقيقة مل يفاجئنا املشكلة الوحيدة أننا ننىس و 

نتحدث عادة عن املمثلني إال إذا طالت أدوارهم، بينام هناك أدوار صغرية تنم عن 
؟ «عايز حقي»وجود ممثل كبري وراءها فهل نسينا دوره الذي مل يتعد مشهدين يف فيلم 

؟ لقد أدى خالد صالح أدوارا «أحىل األوقات»وهل نسينا دوره أيضا الصغري يف فيلم 
تبار حقيقي فطبيعي إذا أعطي الفرصة يف دور مكتوب بشكل صغرية بعبقرية وهو اخ

جيد وله مساحة أنه يكون صاحب أداء فريد، لقد استطاع خالد أن يصنع من شخصيته 
بطولة وأجمل ما يف أدائه أنه مل يتأثر بأداء الراحل عادل أدهم الذي أجاد أدوار الرشير 

ولكن خالد صالح خرج من إطار  األنيق، فعادل أدهم كان منطا أحببناه حتى لو كرره،
بل خرج من جلده ليك يعطينا منوذجا مل نره يف شخصية الضابط عىل « الشيك»الرشير 

 شاشة السينام املرصية. 
عمرو واكد يف دور الصديق الرثي لتيتو كلام رأيته يف فيلم يذكرك بدوره األول يف 

 «. أصحاب وال بيزنس»دور الشاب الفلسطيني يف فيلم  –السينام 
فيلم تستمتع به، قد ال يبهرك إذا كنت من بني هؤالء املسكونني بالسينام « تيتو»

األمريكية ولكنه بالتأكيد سيجعلك تتوقف أمامه ألنه فيلم مرصي، ولكنك قد تتساءل 
مندهشا طوال أحداث الفيلم: أين هذه األماكن التي تم التصوير فيها وتتعجب أن 

مثل تلك التي ظهرت يف الفيلم، ولكن للحق هناك  تكون هناك بيوت ومطاعم يف مرص
يف مرص بيوت أكرث ثراء ومطاعم أكرث فخامة ولكننا ال نعرفها، فعدم معرفتنا بها ال ينفي 

 وجودها. 
 0224يوليو  –امليدان 
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 مظلومة اه: –مجنونة ال 
 

تصور عادة أغلب األعامل الفنية سواء يف التليفزيون أو السينام الصحفي الذي 
كتب يف مجال الفن يف صورة شخص إما تافه يسأل املمثلة أسئلة من نوعية أين ي

ترعرعت سيديت، أو انتهازي يصعد عىل أكتاف راقصة أو باحث عن فضيحة، مام خلق 
لدى العامة صورة منطية لهذا الصحفي، وأضاف له الجمهور صفة أنه صحفي محظوظ 

واألضواء التي تهفو الناس إليها، وألنني ألنه محاط دامئاً بالنجوم والسهرات واألفالم 
واحدة من هؤالء الذين ابتالهم اللـه بحب الفن والكتابة عنه فلم أسلم من هذه 
النظرة املليئة إما باالزدراء أحياناً أو بالحسد حتى من أقرب املحيطني يب، والنظرة األخرية 

ثالثة واألضواء املبهرة هي التي تؤرقني فالصحفي الفني ليس كل ما يراه هو النجوم ال
بل عىل العكس نحن نرى النجوم أحياناً مظلمة مام يضيَّع علينا البهجة والخيال الذي 
يجتاح املشاهدين تجاه نجومهم، وسأحيك لكم ما حدث يل هذا األسبوع، علني أجد 
بعض الشفقة عىل أمثايل من املبتلني بالفن، فبحكم مهنتي عىل أن أشاهد كل األفالم 

تعرض يف دور العرض بغض النظر عن مستواها أو نوعيتها أو حبي لنجومها من التي 
 عدمها فاملسألة مهنية بحتة. 

ولهذا ذهبت إىل دار عرض أشاهد فيلامً مرصياً ألكتب عنه، وكنت أمثل املشاهد 
السادس يف دار العرض فلم يكن هناك غري خمسة آخرين ساقهم الحظ إىل مشاهدة 

قل من ربع ساعة من البداية ملحت شبحني يف الظالم ينسحبان من هذا الفيلم، وبعد أ 
معركة مشاهدة الفيلم، فدميقراطية مشاهدة السينام ال تعلوها دميقراطية، والحرية فيها 
مكفولة ألي مواطن باالنسحاب وقتام يشاء فتذكرت كلمة أنور وجدي يف فيلم أمري 

اياه باالنتقام، ومرت دقائق فإذا يب أرى االنتقام )األول والثاىن( حني كان ينتهي من ضح
شبحني آخرين ينسحبان يبدو أن صربهام قد نفد وقررا الخروج للجلوس يف الهواء 
الطلق، فهو أكرث نفعاً من مشاهدة هذا الفيلم وكدت أن أرصخ فيهام وماذا عن مثن 

تيار التي التذاكر ولكنهام اختفيا يف ثوان معدودة، فكتمت غيظي ألن لديهام حرية االخ
 أفتقدها ومل يبق يف دار العرض سوى رجل واحد وأنا. 

وحني شعرت أنه يهم باالنسحاب كدت أمسك بتالبيبه إال أنني تراجعت يف اللحظة 
األخرية خوفاً من أن يتصور أنني أتحرش به، خاصة أنني سيدة مبفردها ويتحول األمر 

ته يفلت مني ومل يبق يف النهاية إال لفضيحة تتناقلها الصحف يف اليوم التايل، ولهذا ترك
أنا داخل دار العرض أنعي حظي العرث ومهنتي التي تجربين أن أجلس ألشاهد هذا 
الفيلم حتى الثاملة، واحتملت وحيدة همهمة عامل السينام وصوت عامل املاكينة الذي 
كاد صوت دعائه عىل أن يطغى عىل صوت املوسيقى التصويرية للفيلم ولسان حايل 

قول أين الحاسدون لريوا، وبعد انتهاء معركة املشاهدة وأنا يف طريقي خارج دار ي
العرض سمعت همسات تقول الست دي باين عليها مجنونة أو تشكو من الفراغ، 

 فاستدرت مبتسمة وقلت: مجنونة أل مظلومة آه.. فأنا صحفية أكتب عن السينام!!
 .0224أغسطس  -األهرام 
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 فالم:أ  22سفه املرصيني يف 
 

دفع املرصيون حتى اآلن حوايل سبعني مليون جنيه يف مشاهدة السينام يف موسم مل 
يتعد ثالثة أشهر ومازال هناك حوايل أسبوعني، واألرقام تقول منذ بداية شهر يونيه تم 

سبع »و« خالتي فرنسا»ثم تاله « بحب السيام»افتتاح املوسم السيناميئ الصيفي بفيلم 
غبي »وبعدها « عريس من جهة أمنية»وبعدها « عوكل»ثم « تيتو»و « ورقات كوتشينة

أي أن املرصيني أنفقوا « إسكندرية نيويورك»وأخريا « فول الصني العظيم»ثم « منه فيه
 19مليون جنيه متوقع أن تصل يف نهاية املوسم إىل  72يف مشاهدة عرشة أفالم حوايل 

 مليون جنيه. 
مبا نسمعه من أرقام يحققها فيلم أمرييك واحد يف وقد يبدو هذا رقام هزيال مقارنة 

أيام عرضه األوىل يف إطار سينام غنية وبلد يزخر بدور العرض يف كل منطقة وحي، أما يف 
مرص املحروسة فإن هذا املبلغ يعد مبلغا كبريا جدا يف بلد ال تتجاوز فيه دور العرض 

 اقتصادية أكرث من أن تحىص. شاشة ويف إطار سينام فقرية وبلد يعاين من مشاكل  022
إن أول ما يتبادر إىل الذهن بعد قراءة هذا الرقم أننا بصدد الحديث عن صناعة 
مهمة تغلفها الدولة وأن حديث املنتجني أحيانا عن أن السينام ال تربح هو حديث ال 
ميكن تصديقه وأيضا يعني هذا الرقم أن الناس يقبلون عىل السينام كوسيلة ترفيه أوىل 

 أكرث من أية وسيلة أخرى. 
 والسؤال: ماذا شاهد املرصيون هذا الصيف وفيم دفعوا هذه املاليني؟ 

الذي « إسكندرية نيويورك»واألرقام تقول: إن خمسة أفالم من بني تسعة. تستثني 
بدأ عرضه منذ أيام قليلة هي أفالم كوميدية قام ببطولتها نجوم جدد إىل حد ما ونجم 

ادل إمام وقفوا جميعا يف معركة الكوميديا ضد الدراما وهم محمد واحد مخرضم وهو ع
سعد وهنيدي وهاين رمزي وعبلة كامل، وهذه األفالم الخمسة هي التي حصدت 

 النصيب األكرب من املكاسب مام يعني أن الجمهور مازال يؤازر من يضحكونه. 
ال يهز وسطه أو محمد سعد الذي مل نسمع بعد نربة صوته الحقيقي ماز « عوكل* »

مليون جنيه، برغم أنه أسوأ األفالم من حيث  23رقصا ويحصد وحده حتى اآلن 
وال حاجة به « املخ والعضالت»املستوي، الفني وهذا يعني أنه سيستمر عىل مبدأ أنه 

إىل مخرج أو كاتب سيناريو أو مصور أو مونتري فكل ما يحتاج إليه هو منتج يدفع 
 عليه!  ومخرج ال يقول ال والباقي

عادل إمام مازال يحتفظ بإيراداته برغم التجاعيد التي كست وجهه ودون عمليات  -
رشة الطويلة مع  شد أو نفخ، ولكنه بدأ يجد صياغة فنية جديدة تحتفظ له مبيزة الع 

 الجمهور وميزة التجديد أيضا، فهو قادر عىل البقاء يف صياغة فنية مختلفة. 
بحاجة إىل مخرج أي لعقل يحفظ له مكانته، فلجأ محمد هنيدي أخريا عرف أنه  -

إىل رشيف عرفه الذي ساعده عىل البقاء واالستمرار يف رصاع مادي رشس آخر ما فيه 
 املستوى الفني. 
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هاين رمزي يدخل يف شكل جديد دون مضمون يسانده ويعضد موقفه فال يتقدم  -
 وال يتأخر. 

لتي تحمل لقب بطلة حقيقية تقوم عىل عبلة كامل األنثى الكوميديانة الوحيدة ا -
أكتافها بطولة فيلم مل تستطع أن تصمد طويال أمام الرجال وال نستطيع أن نجزم إن كان 

 السبب سوء مستوى الفيلم الفني أم سوء املستوى الفني ال يسبب فشل فيلم!! 
ُِ يف موقعه عىل األقل  والخالصة؛ أنه ال اختالف بني هذا العام والعام املايض، فكلُّ

من حيث مستوى اإليرادات وإن اختلف املستوى الفني إىل األحسن لكل من عادل إمام 
 ومحمد هنيدي. 

فيلم واحد من بني التسعة أفالم يعد فيلامً أكشن قام ببطولته أحمد السقا الذي  -
يبحث عن صيغة مختلفة عن رفقاء البداية للبقاء، ومل يخذله الجمهور ولكن خذلته 

  العظام بني منتجي األفالم ولعبة التوزيع. معركة تكسري
قامت ببطولة فيلم تهافت عليه املوزعون حتى « صاروخ الفيديو كليب»رويب أو  -

كانت تتم من أجل الفوز بحق توزيع « تحت الرتابيزة»أنني أعرف أن كثريا من عمليات 
بأن يدفع  الفيلم متصورين أن الجمهور الذي عضد رويب عىل شاشات الفضائيات كفيل

يف مشاهدتها عىل الشاشة الذهبية الكثري، ولكن ذهبت توقعاتهم أدراج الرياح 
« ليه تدفع أكرث مادام ممكن تدفع أقل»فمشاهدو الفضائيات املجانية ساروا عىل مبدأ 

ساعة فام الداعي للهرولة إىل دار عرض ملشاهدتها ومل  04فرويب متاحة عىل الشاشات 
ن جنيه ويزيد قليال، وإن دل عىل يشء فإنه يدل عىل أن مزاج يحصد الفيلم إال مليو 

 رواد السينام مختلف عن هؤالء الذين ميسكون رميوت التليفزيون. 
يبقى يف خانة وحيدة ال يشاركه إياها فيلم آخر، فهو فيلم صنع « بحب السيام» -

ة عنه حالة من الجدال يف املجتمع حتى إن الصحف والفضائيات مل تخُل من الكتاب
أسابيع وأسابيع وتم تداوله حتى يف املحاكم وتم رفض الدعوى، ورغم الدعاية التي 
حظي بها والحفاوة التي قابله بها معظم املثقفني واملهتمون بالسينام فإن الفيلم مل 
يصمد أمام ظلم العرض وأمام بعض املتعصبني فحظي مبليوين جنيه أو يزيد من 

 اإليرادات. 
ول السباق والذي دخل الحلبة منذ أيام قليلة إال يوسف شاهني ومل يبق من خي -

الذي يكمل به مسرية الحديث عن حكايته يف الحياة « إسكندرية نيويورك»وفيلمه 
والذي يقول للواقع السيناميئ والجامهريي: إن الجمهور لن يعضده بشكل كاف فجمهور 

ومن شابهه، أما أن « عوكل»السينام هذه األيام ال يريد أن يعرف إال حكايات كفاح 
يقف أمام رحلة ذاتية لفنان مهام يكن شأنه فهذا يعني أن إيراداته لن تزيد عىل مليون 
جنيه بأي حال، وسيسانده يف ذلك امتالك مخرجه عددا من دور العرض السينامئية التي 

 تتيح له الحفاظ عىل فيلمه ضد أي مذبحة. 
وسم: إن الجمهور ودافعي السبعني مليون جنيه وخالصة القول يف أمر األفالم هذا امل

مل يختلفوا عن جمهور العام املايض الذي مازال يطلب الضحك وال يرىض عنه بديال حتى 
 لو كان ضحكا أجوف. 
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 :فائزون
مساكني النجوم.. يف حالة رصاع محموم عىل اإليرادات وعيل من يكون الزعيم ومن 

يهات الباعثة عىل الضحك، ولكن هناك فنانون يحظى يف الكوميديا بأكرب قدر من اإلف
فني دون ضغط « روقان»آخرون فازوا فنيا وعيل مستوى قبول الجمهور ألنهم يف حالة 

أن يحفر « تيتو»من أوهام النجومية وهمومها وهم؛ خالد صالح الذي استطاع يف فيلم 
ف صورته اسمه إىل جوار السقا، ثم حسن الديب يف عادل إمام وهو ممثل كلنا يعر 

ولكني ال أظن أننا نذكر اسمه ولكنه استطاع من خالل دور مساعد عادل إمام يف فيلم 
اكتشاف ممثل قديم  –كمشاهدين  –أن يشد االنتباه، ونعيد « عريس من جهة أمنية»

جديد، وكذلك فازت لبلبة يف الفيلم نفسه بأرضية ونوعية مختلفة عن أدوارها السابقة 
طة السينام الجديدة برغم أنها ممثلة قدمية جدا منذ طفولتها، أظنها ستضعها عىل خري

وأخريا وليس آخرا يظهر فنان شاب رأيناه يف عدد قليل من األدوار الصغرية حتى إنه يعد 
ليصنع « فول الصني العظيم»وجها جديدا اسمه محمد شومان يظهر مع هنيدي يف فيلم 

داء وأمتنى أال تفقده أحالم النجومية حالة من البهجة والشكل الكوميدي الجديد يف األ 
 تلك العفوية. 

، سينام حصدت ماليني وتكلفت ماليني وشاهدها ماليني ولكنها 0224سينام صيف  -
لن تبقى كثريا يف الذاكرة ألن معظم أفالمها ضحكنا فيها ثم نسينا الضحك قبل أن نرتك 

 مقاعدنا.  
 .0224أغسطس  –امليدان 
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 يلة:السيام والخيبة التق
 

أحببناها أو كرهناها، عشقناها أو أهملناها تابعناها أو أنقصنا من أهيمتها. ستظل 
السينام وأفالمها هي مصدر لكثري من الصور النمطية التي نرسمها للبرش يف حياتنا سواء 
أردنا أم مل نرد، فإذا تحدثنا عن إنسان رشير يف مجلس لنا شبهناه بتوفيق الدقن، ولو 

يكاً قلنا مثل عادل أدهم، وإذا تحدثنا عن حامة قاسية قلنا مثل زوزو كان رشيراً ش
حمدي الحكيم أو نجمة إبراهيم إذا أردنا أن نقرب الصورة ملحدثنا، أما لو أردنا أن 
نتحدث عن واحدة جميلة قلنا جاملها مثل سعاد حسني أو مريفت أمني أو غريهام من 

 لسينام ليل نهار حتى لو مل نشعر بذلك. جميالت السينام، أي يف النهاية نحيك عن ا
وسأحيك لكم حكايتي مع الحياكة والسينام التي جعلتني حتى اآلن ال أستطيع أن 
أمسك بإبرة وخيط مهام كانت الظروف، فحني كنت صغرية كان أيب يرى أن جزءا من 

الحياكة تربية البنات خاصة أبناء البيوتات وهكذا كان يقول البد أن تحوي تعليم الفتاة 
ليك تصبح ربة بيت متكاملة، كام عرف هو الهوانم يف عرصه، ومل أكن أتوقف عند هذه 
األقوال فقد كنت صغرية وكثرياً ما كان يتحدث أيب عن أشياء ال أعَيها فأرصف النظر عنها 

 وأقول هذا زمن مىض وانقىض إىل أن أنهيت تعليمي الثانوي بنجاح. 
درسة والتحاقي بالجامعة وجدت أيب يعود متهلاًل إىل ويف إجازة العام الذي بني امل

املنزل ويزف إىل خرب أنه قد وجد سيدة راقية متلك مدرسة تعلم فيها الفتيات الحياكة، 
وأنه قد حجز يل مكاناً ووقع الخرب عىل كالصاعقة وفوجئ أيب بدموعي تسقط بغزارة 

ره ولكنني مل أتوقف عن وأنا أسأله ملاذا؟ فأجابني مبا سبق وأوضحته عن وجهة نظ
 البكاء وبادرته بسؤال. هل افتقرنا يا أيب إىل هذه الدرجة؟ 

وتعجب الرجل من سؤايل، الذي طننته يف محله، فام عالقة الفقر بتعلمي الحياكة 
وكانت لدّي اإلجابة فطول عمري كنت كلام شاهدت فيلامً تصاب فيه عائلة بكارثة أو 

االبنة إىل الحياكة، فتصبح خياطة تنكب عىل املاكينة حتى  يحل عليها الفقر تتجه األم أو
متوت أو تصاب باألمراض وتحل اللعنة عىل األرسة حتى قد تنحرف االبنة لإلنفاق عىل 

 مرض األم. 
وهكذا ارتبطت لدّي الحياكة وتعلمها بالفقر وسنينه ورفضت متاماً أن أتعلمها وكلام 

 ه الخيبة الثقيلة ولكني رغم هذا أحبها!قلت لعن هللا السيام التي سببت يل هذ
 .0224أكتوبر  -األهرام 
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 إليزابيث تايلور املرصية: –أم السيد 
 
ًِ وقد ال يكون حتى زجاجاً » ، هذه حكمة علمتني إياها «ليس كل ما يربق ماساً

السنون وعميل يف مجال الفن، فالنجوم املتأللئة يف سامء الفن تلهب خيال الناس 
 سم حولهم هالة تتضاءل كثرياً إذا اقرتبت منهم. واملعجبني وتر

واآلن مل يعد يصدمني شييء من نجوم السينام التي كانت بعد أن توالت عىل 
الصدمات سنني، ولكني لن أنىس أوىل تلك الصدمات عىل يد إليزابيث تايلور قطة 

ىل هوليوود وعاشقة املجوهرات والرجال صدق أو ال تصدق، فالصدمة األوىل كانت ع
يديها حني كان القلم يرتعش يف يدي وأنا مبتدئة.. حينها انترش خرب حضور ليزا جميلة 
الجميالت إىل القاهرة كضيفة رشف ملهرجانها السيناميئ، وجلست أحلم بلقاء هذه 
النجمة والتحاور معها ولكن أىّن يكون يل ذلك وأنا بعد ال يشء، ولكن ألن ما نيل 

 الدنيا كده عىل رأي سعاد حسني. املطالب بالتمني ولكن تؤخذ
ذهبت إىل املطار يف اليوم املوعود واندسست بني جموع من الصحفيني الكبار ومل 
أحب قلة حجمي إال يف ذلك اليوم، ألنه سمح أن أتخفى خلف ساق كامل املالخ أطول 
الصحفيني قامة يف ذلك الوقت، فوجدت نفيس فجأة أقف عند سلم الطائرة املفتوح 

يف انتظار هبوط كليوباترا الشهرية بليزا.. وتسمرت عيناي عىل الباب املفتوح الذي بابها 
بدأ الركاب يخرجون منه وأنا أكاد أرتجف.. فاآلن سأرى حبيبة ريتشارد بريتون وسأدخل 
التاريخ وأشياء وأشياء، بل وصل يب األمر أين حمدت اللـه أنني أحب السينام والفن 

 حفي دون غريهام وها هو أول الغيث.. لقاء مع إليزابيث تايلور. واخرتتهام يف املجال الص
ويف خضم أحالمي نزلت عىل السلم سيدة تتهاوى بفستان بنفسجي اللون وكان 
أقرب إىل الجلباب املنزيل منه إىل الفستان، فتعجبت من تكون هذه السيدة التي 

بينهام أن أم السيد كانت ذكرتني بهيئة أم السيد زوجة أبو السيد، غري أن هناك فرًقا 
أقل بدانة أو رمبا أكرث متاسكاً من هذه السيدة إضافة إىل أن األخرية تركت شعرها أشعث 
أغرب بينام أم السيد تزم شعرها مبنديل مام جعلها أكرث جامالً من وجهة نظري ووقفت 

 أضحك من نفيس. 
 إرادياً بني وفجأة الحظت حركة غري عادية من املحيطني يب ووجدتني أتحرك ال

السيقان الطويلة وسمعت صوتاً من أعىل يقول: إليزابيث تايلور وصلت هذه هي 
صاحبة الفستان البنفسجي.. يا نهار أسود فهل ميكن أن تكون شبيهة أم السيد هي قطة 
هوليوود؟! وتصورت أن الرجل مجنون ولكن لألسف مل يكن مجنوناً ألن بريق الفالشات 

بت مني أكدا يل ما كنت أظنه مستحيالً، فتلك املرأة هي ليزا يف ولون عينيها حني اقرت 
الواقع وكليوباترا عىل الشاشة، أما، عىل أرض مطار القاهرة فلم تكن سوى أم السيد 

 تايلور!!
 .0224أكتوبر  -األهرام 
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 صامئة وهللا أعلم: –يوميات صامئة 
 

وة، وأنا كسائر العباد أحب لشهر رمضان حالوة وطعم عند عباد اللـه ال تضاهيها حال 
أيام الشهر الفضيل وأعشق لياليه، غري أين أعرتف أين يف هذا الشهر بالتحديد تصيبني 
غرية وغيظ من جميع العباد الذين ال يضطرهم عملهم أن يتسمروا أمام شاشة 
التليفزيون لينهلوا مام يقدمه، ففي رمضان ميارس الناس جميعا الدميقراطية بقوة فمن 

أنت، وأنتم.. أن تشاهدوا هذا املسلسل أو ذلك الربنامج، وبنفس الحق أنتم حقك 
قادرون عىل أن تغلقوا جهاز التليفزيون وتقاطعوه أو تتخريوا ما يروق لكم وتتحرروا يف 
بقية أيامكم، أما أنا ومن هم مثيل ممن يعملون يف الكتابة عن الفنون فلهم اللـه. 

قراطية املشاهدة التليفزيونية، نحن املقهورين أمام فنحن املحرومني يف رمضان من دمي
شاشات التليفزيون شئنا أم أبينا، نحن املضطرين أن نكون أكرث الكاظمني غيظاً واملتقبلني 
لقضاء اللـه وقضاء اإلعالم وجهاز التليفزيون.. فأنا وآخرون زمالء يف املهنة مضطرون 

 شاشة التليفزيون ولنا اللـه.  لكتابة يوميات الصامئني يف ليايل رمضان أمام
 صامئة حول الربامج الرمضانية:  -

أصابتني حالة من الذعر من عدد الربامج التي تعتمد عىل املقالب كام يقولون. مثل 
وغريها ومنبع « تيجي نهزر»و « حسني عىل الناصية»و « تاكيس»و « مقلب دوت كوم»

جتمع من خالل التليفزيون لخرج الذعر يأيت من لو أن هناك أجنبياً يرصد لحالة م
بنتيجة أننا شعب يعيش عىل النصب واملقالب، فكل يشء لو زاد عىل حده انقلب 
لضده، ففي كل تليفزيونات العامل يوجد برنامج أو اثنان مام يطلقون عليه مواقف 
ضاحكة، ولكن حصارنا بالفكرة من كل صوب يقتل هدفها الوحيد وهو الضحك، وبعد 

الفن وأبطاله هم العرضة للمقالب تحول األمر إىل فناين الصف الثاين أن كان نجوم 
والثالث من الفن ومل يعد األمر مضحكاً بل تحول إىل سخافة ومرمطة ألهل الفن، أما 

اليل ما يرضاش »الذين مل يكن يعجبهم إبراهيم نرص فهؤالء يرسي عليهم املثل الشعبي 
وأكاد أجزم أن برامجنا «. تاكيس»بربنامج  فقد ابتالهم اللـه« بالخوخ يرىض برشابه

تشبهنا فنحن مل يسترش فينا النصب فحسب ولكن عدم االبتكار وقلة الحيلة واللعب 
عىل املضمون والتقليد األعمى هي صفات برامج التليفزيون املرصي يف رمضان وصفات 

 املجتمع املرصي طوال العام!! 
صح انتهت مني وجدتني مبارشة يف  وحني انتهيت من برامج املقالب أو عىل األ 

والنجوم واللعب مع « محمود سعد»و « وال عىل البال»مواجهة النجوم وبرامجهم مثل 
وإن كان « النجوم»و« البيت بيتك»ثم « مع النجوم»النجوم وتخيلوا برنامًجا آخر اسمه 

ي بحالة من هذا الربنامج له مقام ومقال آخران ولكن فكرة النجوم والكلمة ذاتها أصابتن
الكراهية ليس فقط من نجوم األرض ولكن حتى نجوم السامء، فهذا يسأل منى زيك أين 
ترعرعت سيديت؟ وذلك يسألها: هل تحبني القطايف؟ وآخر يحارصها بفلسفتها يف حياتها 
وهكذا مع هنيدي والسقا وأرشف وغريهم، وغريهم، فأشاهد القناة األوىل ألجد فيها 

، دما لربنامج ثم أحول عىل القناة الثانية ألجده ضحية لربنامج آخرأرشف عبد الباقي مق
 ثم يف قناة أخرى بطالً ملسلسل
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وهكذا حارصتنا النجوم حتى اتخنقنا وأحاول جاهدة البحث عن ذاك الذي أفتى بأن 
رمضان ال يجوز إال بحرضة النجوم وعن اسم السيدة والدته ألدعو عليه دعاء مستجاباً 

 ! إن شاء اللـه
وإن كانت النجوم بعيدة املنال يحوطها الغموض فإن نجوم الفن يف مرص قد هبطوا 
علينا يف رمضان وكأنهم غزو كائنات فضائية ال تستطيع أن تالحقها وليتهم يعودون إىل 

 ديارهم. 
وأمام تيار النجوم برغم أننا يف الشهر الفضيل تتوارى الربامج الدينية يف أوقات  

كل رسمي حكومي لتستضيف شيخ األزهر أو املفتي يف أحاديث خجول أو تقدم بش
تفتقر إىل جذب االهتامم أو أسئلة يجيب عنها الدعاة املحرتمون بختم النرس، فتفضحنا 
كشعوب ال نسأل إال عن أسئلة تفتقر ليس إىل املنطق فحسب ولكن إىل أي يشء آخر، 

يس أمام كلب ذكر؟ واملصيبة مثل السيدة التي سألت الداعية ماذا لو أين خلعت مالب
ليست يف السؤال وحسب ولكن يف اإلجابة التي تقول: من األفضل أن تقتني النساء 

 الكالب األنثى وأشياء من هذا القبيل: يا خرب اسود بئس السائل والسؤال!! 
قالوا لنا إن البيت بيتنا ولهذا أنفقوا الكثري من املال عىل بيتنا، وكانت توجيهات 

ال نبارح بيتنا، وألنني مواطنة صالحة قررت أن أعمل بأمر الحكومة وأرابط يف الوزير أ 
 البيت الذي هو بيتنا. 

هنا »وانتظرت فإذا يب أجده مثل بيوت أناس آخرين عىل قناة األوربت ويسمى برنامج 
وإن قال قائل وما له فربامج املنوعات أو الفاريتي شو تشبه بعضها يف كل العامل.. « القاهرة

لقلت له: نعم ولكن العربة بالهدف من الربنامج والنتيجة. وإن كان الهدف من هذا 
الربنامج هو التفاف الجمهور املرصي حول قناته األوىل وعدم هروبه للفضائيات ألن 

يستضيف النجوم فهذا الغرض مل يتحقق ألن النجوم كام سبق وقلت « البيت بيتك»
يزة تتحقق لهذا الربنامج عىل بناء ديكور يبدو يف كل املحطات، إذن فال م« مرطرطني»

يا مرص مثال، فقد نجحوا يف ذلك من خالل كرثة « مساء الخري»مختلفا ومتفوقاً عىل برنامج 
 أسئلة املذيعني واملذيعات للضيوف: رأيك إيه يف الديكور. 

جعلت الربنامج يبدو وكأنه برنامج لهواة الديكور، ثم إن فكرة وجود مطبخ داخل 
لبيت أستخدمها بطريقة أمثل، حيث يقدم اإلمام بالفعل أجمل فقرة يف الربنامج وفيه ا

يتسمر النساء والرجال معاً ليشاهدوا استعراضاً حقيقياً لحسني اإلمام وأكالته، أما يف البيت 
بيتك فتشعر أن النجم الذي أوقفوه أمام البوتاجاز واقع يف حيص بيص ال يعرف ماذا 

.. وحتي تنوع واختالف ضيوف الربنامج ال يعطي له الرثاء املطلوب سيقدم ومل يقدمه
بسبب حالة االنبهار التي تصيب أغلب مذيعيه من استضافة النجوم، وكم الكلامت 
املعسولة والتدليل لهم، ولكم يف الحلقة التي استضافوا فيها نادية الجندي مثال، فقد ظلت 

ورة املشاهد التي تقدمها نادية، واملشاكل شافيك املنريي تتحدث عن عبقرية نادية وخط
التي تصيب نادية وكأن الست شافيك ال تعرف أن رضب السينام وجروح السينام )الدم يف 
السينام( كله كده وكده وليس حقيقة، وألننا نعرف أن التليفزيون املرصي قد جعل 

ة االنبهار والتعليم االتصاالت التي تأيت للنجوم متفًقا عليها برضه معلش لكن أن تصل حال
 للنجوم من زمالئهم املتحدثني عىل التليفون لتصيب املشاهد بالذعر من كم النفاق
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لو كل ممثالت »عنها  فمثال دالل عبدالعزيز تقول لنادية الجندي إن نادر جالل قال
يا نهار أسود لهذه الدرجة نكون « مرص مثل نادية الجندي ألصبح لدينا فن عاملي

 تعبري املهذب، كاذبني بالتعبري الحقيقي! مجاملني بال
اللهم إين »وألن الشهر الفضيل مل مير منه إال أسبوع واحد فال أملك إال أن أقول 

وسأصرب علّني حتى األسبوع القادم أفوز بيشء جديد أو فكر جديد ويوميات « صامئة
 جديدة لصامئة يف حالة غيظ. 

 .0224أكتوبر  –صوت األمة 
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 لنور الرشيف ومصطفى محرم: السقوط الكبري
 

 :األسبوع الثاين يف رمضان
البيت »سألْت املذيعة الرقيقة جداً أمرية عبد العظيم أحد الزمالء النقاد يف برنامج 

ملاذا يشعر النجوم خاصة يف رمضان أن النقاد يحرضون لهم السكاكني واملقصلة « بيتك
اللحظة أجلس، أنا الصامئة  حول أعاملهم الفنية حتى قبل أن تبدأ؟ وكنت يف هذه

املوحدة باللـه، متكورة أمام التليفزيون أصارع وأجاهد نفيس استكامال لجهاد الصوم 
 ليك أتابع فيض املسلسالت التي استطاعت أن تفوز بالعرض يف هذا الشهر الكريم. 

ولكن سؤال السيدة أمرية عبد العظيم دفعني ألن أرصخ وأنىس أدب الصوم قائلة: 
ي يحرض السكني ملن؟ هل نحن املبتلني بحب الفن واملضطرين للكتابة عنه من الذ

والصرب عليه؟ هل نحن الجمهور املستكني املستأنس يف بيته الذي تنزل عىل رأسه 
املسلسالت الواحد تلو اآلخر؟ هل نحن الذين تضيع من بني أيديهم ساعات وأيام 

كتاب واملخرجني من كل صوب رمضان يشاهدون ما تتفتق عنه قريحة الفنانني وال
وحسب؟ هل كل هؤالء هم حملة السكاكني؟! أم أن حملة السكاكني هم من يدعون 
أنهم صانعو فن وأنهم سهروا الليايل وعذبوا أنفسهم من أجل إمتاعنا ومل يحصلوا إال عىل 
شوية ماليني وعدم إعجاب من جمهور متمرد منرود ال يعجبه العجب وال حتى الصيام 

 ان!! يف رمض
 

 :مصطفى محرم ونادية الجندي
يعد مصطفى محرم ظاهرة رمضانية بكل املقاييس. فإذا نّحينا رمضان املايض قبله. 
وما قبلهام والذي كان يكتفي فيهام مبسلسل واحد مثل الحاج متويل أو غريه لوجدنا أنه 

أن قد تضخم يف هذا العام فقدم إلينا ثالثة مسلسالت دفعة واحدة والحمد للـه 
لنادية « مشوار امرأة»التليفزيون املرصي األريض مل يحصل إال عىل اثنني منهام وهام 

فقد « بنت أفندينا»لنور الرشيف، أما مسلسل إلهام شاهني « عيش أيامك»الجندي و 
حرمنا منه لألسف وبالتايل ال مجال للحديث عنه!! مصطفى محرم ليس ظاهرة رمضانية 

ديدة، فهو أكرث كتاب السيناريو غزارة يف اإلنتاج سواء فحسب ولكنه ظاهرة ألسباب ع
بالنسبة للسينام أو التليفزيون مام يعني أنه رجل لديه فيض ال ينضب من األفكار والتي 
ال يبخل بها علينا!! أضف إىل ذلك أنه رجل خفيف الظل. مغرق يف الشعبية، ال يخلو 

 األدوار الثانية من جملة )قال حوار يف أي مسلسل عىل لسان كل أبطاله أو حتى ممثيل
عىل رأي املثل( ثم يفقعنا مثال شعبيا عبقريا لدرجة أنك لو فتحت التليفزيون ووجدت 
هذه الجملة عىل لسان أي ممثل فتأكد أنك تشاهد مسلسال كتبه مصطفى محرم!! ثم 

ر أيضا من صفاته العظيمة أنه كاتب طيب ال يرفض طلبا لنجوم أعامله، فأحالمهم أوام
أسوة قد تكون غري حسنة ولكنها أسوة وخالص فهذا « مشوار امرأة»ولنا يف مسلسل 

املسلسل كان يجب أن يقدم له بهذه العبارة: نقدم إليكم مسلسال يحمل إثارة وخوفا 
وعنفا وغراما وانتقاما وكل يشء تتمنونه متاما مثل األفالم الهندي التي كانت تعرض يف 

 وات. سينام دوليل بشربا منذ سن
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عاما أو يزيد يف حضن السينام عادت  03فنادية الجندي العائدة إىل التليفزيون بعد 
 بقامئة من الطلبات من كاتب السيناريو مصطفى محرم التي حققها لها جميعا. 

فقد عادت بذات املفيدات التي انتهجتها ملدة ربع قرن يف السينام. عادت بنفس 
نطق الذي ال منطق له، كام كانت تفعل يف السينام. اللغة، وبنفس املشاهد، وبنفس امل

فهي األنثي املرغوبة من كل الرجال صغارا وكبارا. فقراء وأغنياء. حتى إنها استبدلت 
املمثلني جامل عبد النارص ويارس جالل اللذين كانا يحبانها يف السينام مبحمد رياض 

أجل عيونها، ومن أبجدياتها الضابط الصغري الواقع يف هواها، العازف عن الزواج من 
أيضا يف السينام أنها املحبة حتى الثاملة للشخص الخطأ املطعونة يف حبها، ثم أخريا يف 

 املنتقمة الجبارة املنترصة مهام واجهت من صعاب ومهام رضبوها وشوهوا جاملها!! 
مصطفى محرم يف مشواره مع نادية الجندي مل يحرمها من طلب واحد أو مشهد 

 نرها فيه من قبل يف أفالمها، حتى إنني كنت أنتظر بعد عدة حلقات وأسأل واحد مل
نفيس متى ترضب نادية الجندي ومل يخب ظني أو أنتظر طويال فقد رضبت الرجال 

 األوغاد املرأة يف الحلقة العارشة!! 
لقد مشت نادية يف مشوارها من السينام إىل التليفزيون، بدأت مبنطق جمهور الرتسو 

عرض شارع عامد الدين الذين منحوها لقب نجمة الجامهري، وفّصل لها مصطفى ودور 
مليون جنيه  0محرم مسلسال أرضاها، ومن املؤكد أنها فرضت واستمتعت وقبضت 

بالتامم والكامل ولكن نادية ومصطفى نسيا يف غمرة حالة الرضا شيئا اسمه جمهور 
مليون ناقد ال  72الشهر الفضيل إىل مليونًا يتحولون يف  72وعدده يف مرص فقط حوايل 

يحملون السكاكني ولكنهم يحملون لسانا وحديثا يلهب ظهر من ال يعجبهم، ولكننا يف 
 بلد يلزمنا فيه القانون بالدفع أوال حتى لو كان منصوبا علينا ثم الشكوى واالعرتاض! 

 مصطفى محرم ونور الرشيف 
قتباس جملة )عيل رأي املثل  من فرط تأثري بجمل مصطفى محرم أستأذنه يف ا

أسمع كالمك أصدقك أشوف أمورك أستعجب( وهذا املثل يرسي بقوة عىل فنان أحبه 
رغم كل يشء كام يحبه ماليني غريي، وهو يستغل ذلك الحب ألقىص مدى يف هذا 

تنطبق عليه ألنه يف إحدى أجمل حلقات برنامج « أسمع كالمك»الشهر. وحكاية مثل 
ذي أدارت فيه الحوار اللهلوبة هالة رسحان استضافت نور الرشيف وال« البيت بيتك»

عيش »الذي راح يتحدث عن أزمة منتصف العمر وهو املوضوع الذي يعالجه مسلسله 
وقال نور كالما عظيام وهي بالفعل قضية تستحق املناقشة، فأزمة منتصف « أيامك

دد بنفس أسلوب مصطفى العمر تقابل الرجال والنساء، وكنت وأنا أسمع كالم نور أر 
 محرم )عيل رأي املثل من شاف الباب وتزاويقه ما شافيش من جوه نشفان ريقه!(.

فنور الرشيف أحسن الحديث ولكنه مل يحسن االختيار، فمصطفى محرم يبدو أنه 
قد وقع تعاقدا رسيا مع نور عىل أن يقدما مسلسال يف كل رمضان أمال يف حصد نجاح 

األمر كان مختلفا ألن مصطفى محرم مل « لن أعيش يف جلباب أىب»كانا شاركا فيه، وهو 
يكن صاحب القصة بل كان إحسان عبد القدوس ومصطفى كتب لها السيناريو والحوار، 
وتضافرت لها عدة عوامل أخرى مثل وجود عبلة كامل يف شكل جديد مل نكن قد اعتدناه 

 امهرييمن هذا النجاح الفني والجوعنارص كثرية أخرى كانت تض
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وأغرى النجاح الثنايئ نور ومصطفى بتكرار التجربة مرة بعد مرة ويف كل مرة كان 
عنرص يسقط كعنرص الفكر يف الحاج متويل، ثم تاله سقوط وسقوط حتى وصال إىل 

ألنه افتقد كل العنارص، فنحن مل نعد نصدق نور « عيش أيامك»السقوط األكرب يف 
بأدائها لتكراره، وعامد رشاد يستحق جائزة أوسكار  الرشيف وعبلة كامل مل تعد تبهرنا

أسوأ ممثل يف مرص بال منازع والفضل يف ذلك للشخصيات التي رسمها مصطفى محرم 
وكلام رأيت حلقة أو حتى مشهدا واحدا أردد كغريي كيف قبل نور الرشيف عىل نفسه 

 أن يسقط مثل هذه السقطة؟ 
ه يشء ومسلسل يفوت وال حد ميوت فإن كان مصطفى محرم رجال مغامرا ال يهم

ويعرف أننا يف بلد يحاكم فيه املمثلون عىل أفكار الكتاب وخطاياهم لكن كيف يقبل 
من قدم عددا من أجمل وأرقى أعامل السينام املرصية أن يكون انتحاريا حتى لو دافع 
عن نفسه بأنه يقدم عمال من نوعية الكوميديا الفاريس أو السخن ، ولكن حتى 

عن كل القواعد إال عن « عيش أيامك»خرية الفنية لها قواعد وقد خرج مسلسل الس
رغبات يف نفس اللـه أعلم البطل أم الكاتب أم االثنني معا، ومنها نص أمور دينية مثل 
فكرة املطلق وفتح أبواب للخالف والنقاش السخيف مثل فكرة زواج الرجل من أربع 

اوين التي تبدو لها عالقة بالدين وهي يف النهاية نساء كام فعل من قبل وغريها من العن
رغبة لجذب االنتباه الخايب ثم يقولون بعدها كذبا أو وهام إنهم يناقشون مشاكلنا 
االجتامعية، ويف خدعة أربأ بها عن نور الرشيف ولكنه فنان وإنسان كامل األهلية 

يف البنك ولكن وكذلك عبلة كامل وقد يكون نور وعبلة ومصطفى زادوا من رصيدهم 
 املؤكد أنهم خصموا من رصيدهم لدى الجمهور. 

 مخرجون ولكن 
السينام مخرج والتليفزيون مخرج نص وكاتب، هكذا تعلمنا ولكن األيام تعلمنا غري 
ما تعلمناه يف الكتب، فالواقع يقول إن السينام لدينا نجم وبطل والتليفزيون كذلك 

يعد أحد منهم يجتهد إال ليك يحقق أحالم النجوم،  وبالتايل توارى املخرجون والكتاب ومل
فإذا كان املخرجون يف السينام يخرجون األفالم إخراجا رشعياً فأوىل بصقر والنقيل أن 
يخرجا املسلسالت إخراجاً رشعياً، وقد فعال فطوىب لهام!! وطوىب لنا نحن املشاهدين 

 حتى آخر نفس ورمضان كريم واللـه أعلم.
 .0224فمرب نو  –صوت األمة 
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 كذب كبار النجوم:
 

نحن شعوب تكذب من أجل أن تتجمل ويتفق يف ذلك الفقري والوزير، فكلنا أمام 
اآلخر أتقياء طيبون، مثاليون، ال نعرف الخداع، وما يدور بداخل قلوبنا نجده عىل 

وهي عبارة « عيبي الوحيد إين طيب»ألسنتنا، حتى إننا دامئا ما نسمع من بعضنا عبارة 
ريبة لو فكرت فيها لوهلة فمتى ويف أي دين أو ملة كانت طيبة اإلنسان وكونه سويَّا غ

عيبا؟! ولكنها كغريها من العبارات املدسوسة عىل قاموس حديثنا اليومي والتي تؤكد 
أننا شعوب كاذبة ألن الطيبني واألسوياء يف زمننا هذا أصبحوا كالغول والعنقاء والخل 

وألن نجومنا هم جزء منا فهم مثلنا يكذبون من أجل أن يتجملوا، الويف أي املستحيالت! 
والفرق الوحيد أن كذبنا يف الظل بينام كذبهم يتم تحت األضواء وعيل رءوس األشهاد، 
كل منهم يريد أن يرسم صورة محددة عن نفسه للجمهور وال يكتفون يف ذلك 

ختلط األمر عليهم فأصبحت بحواراتهم الخاصة للصحف ويف اللقاءات التليفزيونية بل ا
أعاملهم الفنية تخضع للصورة التي يريدون أن يرسخوها لدى املشاهد عن أنفسهم 

 حتى يف حياتهم الخاصة. 
ومسلسالت التليفزيون وبالتحديد يف رمضان خري شاهد عىل ما أقول، فنادية الجندي 

غوبة من كل الرجال، تريد أن تؤكد لنا أنها سيدة كل العصور وأنها جميلة الجميالت املر 
فجعلت كاتب السيناريو يلوي الدراما ويكتب لها بهدف واحد هو إثبات ما تريد أن 
تنقله لنا من صورة عن نفسها، ومل تكن نادية الجندي هي الوحيدة يف هذا األمر فيرسا 
أيضا قد انضمت للقامئة ولكن بصورة مختلفة.. يرسا نجمة بكل املقاييس وال شك يف 

ميلة الوجه والروح والشك يف ذلك أيضا، وإال ما أحبها وعشقها الجمهور ذلك وهي ج
عىل مدى السنني التي متيزت فيها بتقديم أدوار مختلفة ألمناط متنوعة من الشخصيات 
الحية والتي تحمل ما يف النفس البرشية من فجور وتقوى فحتي دورها كفتاة ليل يف 

شيئا من نظرة الجمهور لها أو دفاعه عنها  أو غريه مل يغري« اإلرهاب والكباب»فيلم 
حتى يف حياتها الخاصة حني تعرضت ألكرث من كبوة فاحتضنتها مشاعر الجامهري، إذن 
فيرسا مل تكن بحاجة ألن تستخدم أعاملها الفنية لرتسيخ صورة إنسانية معينة عنها كام 

 تفعل يف التليفزيون. 
صيبا كبريا من النجاح وقعت يرسا الذي نال ن« حياة الجوهري»ولكن منذ مسلسل 

لقاء »و« أين قلبي»يف الفخ الذي يخلط العام بالخاص وأتبعته مبسلسلني آخرين وهام 
ويبدو أن اللعبة أعجبتها والوجود الرمضاين زغلل عيونها، ومن املؤكد أن « عىل الهواء

قديم لعب عىل هواها فتم ت« لقاء عىل الهوا»محمد أرشف كاتب السيناريو ملسلسل 
هذا املسلسل الذي يشبه جملة الحالل بنّي والحرام بني وبينهام شعرة والشعرة هي يرسا 
ذاتها مبا متلك من مصداقية األداء ووهج النجومية، فتخيلوا لو أن مثال تيسري فهمي هي 
التي قامت ببطولة هذا املسلسل وال أقصد هنا إساءة لها ولكني أقصد مثال ملمثلة ال 

ة يرسا، هل كان أحد سيتوقف أمامه؟ هل كان النقاد والجمهور معا تتمتع بنجومي
سيغفرون أخطاء كثرية شابت املسلسل كتابة وإخراجا؟ هل كان سيقبل عليه الجمهور 

 ويصدقه ويشعر أنه مسلسل درة من درر رمضان؟ 
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أظن أن اإلجابة ستكون بالتأكيد بالنفي، إذن فالرس يف يرسا ورس يرسا أنها خلطت ما 
ني أدوارها وما بني ما تريدنا أن نراه فيها، بدليل أنه بعد كل مسلسل من تلك ب

املسلسالت أجد لها حديثا عنوانه تقول فالنة )أي شخصية( فيها كثري مني، فكام قالت 
أخرياً لقاء تشبهني إذن فعمليات التجميل بالنسبة للنجوم قد ال تكون مجرد حقنة 

ولكنها تعدت إىل تجميل درامي مهام كلف صاحبها كوالجني أو شد رقبة مهام تكلفت 
 وكاتبها ومخرجها. 

فيرسا جميلة وأنيقة ومحببة إىل القلوب ولها وهج، ولكنها مل تكتف بذلك فأرادت 
أن تكون أيضا بال خطايا وال خطيئة فقدمت إلينا نفسها يف مسلسل يصلح أن نطلق 

ي ودموعي وابتسامتي، راح محمد أرشف كاتب السيناريو يفعل من أجل ذلك  عليه دمَّ
أي يشء مقبول وغري مقبول حتى نراها كذلك، فكل املحيطني بها أوغاد أرشار بداية من 
األخ واألخت والزوج والزمالء فالظالم محيط بها لتظل هي بؤرة الضوء والنقاء يف 
األحداث، وحتى إذا ظهر آخر مثل شخصية هشام سليم أو طارق التلمساين بدا أن لهام 
عيوبها إىل جانب سيدة بال أخطاء، وأتعجب من هؤالء الذين يحاولون أن يتصوروا أن 
قصة لقاء هي قصة حياة املذيعة هالة رسحان فاليشء الوحيد الذي يجمع االثنتني أنهام 
مذيعتان ولكن هالة يف الحقيقة فيها مثل ما فينا من الخري والرش، أما لقاء فهي املزيفة 

 يل الدرامية ألنها ال متلك إال الخري. صاحبة عمليات التجم
شابان اتسام بالشجاعة والجرأة الفنية « لقاء عىل الهوا»محمد رجب وأحمد زاهر يف  -

التي افتقدها الكبار ألن رجب خرج من جلباب الرشير الذي سجن فيه ليدخل يف شخصية 
الذي عّودنا أن يثبت بها أنه ممثل قادر عىل أداء مستويات مختلفة، وكذلك أحمد زاهر 

 يقبل أدوار الطيب املستكني قام بدور يحسب له، فهو الندل الكاذب املتجمل وقد نجح. 
يحيى الفخراين الذي تحول بفعل الزمن واألداء الهامس املحبب والنجومية    -

والقرب من قلب القلب إىل طقس رمضاين متاما بالكنافة والقطايف، ولكنه أيضا وإن مل 
تجميل طبية دخل يف دائرة عمليات التجميل الدرامية متاما كيرسا مع يلجأ لعمليات 

 بعض االختالف. 
فعباس األبيض يف اليوم األسود، املسلسل الذي كتبه سمري خفاجي ويوسف معاطي 
وأخرجه نادر جالل، مسلسل يحمل قدرا كبريا من االفتعال والتزوير الدرامي، مبعني أن 

 مقبولة ليصال بنا من حدث إىل حدث ومن منطقة ألخرى الكاتبني لجأ إىل كل وسيلة غري
ليك نقع يف هوى عباس األبيض فعال رغم أن كل ما مر به كشخصية درامية من أحداث 
ال ميكن أن تبقي عىل بياضه الناصع، بل من املؤكد أنها ستحوله إىل قطعة بالية من 

كان صدام حاكام  السواد الحالك، فبعد عرشين سنة من السجن يف العراق وقت أن
للعراق كانت كفيلة بأن تحول املالئكة لشياطني، ولكن املالك هنا هو يحيى الفخراين، 
إذن فمغفور له خطاياه، التطرف هو ما أصاب هذا املسلسل يف مقتل، فهل يعقل أن 
يكون هناك إنسان ميلك املاليني واآلخرون يعرتفون بحقه يف ذلك ورغم ذلك يكتفي 

ها عىل سبيل السلفة، صحيح أن اليل يعيش ياما يشوف لكن اليل بطلب عرشين جني
يتفرج عىل املسلسالت يشوف أكرث، ومهام رأينا يف عباس األبيض سنظل نوهم أنفسنا 

 بأنه ممكن ال لسبب إال ألن الفخراين هو عباس األبيض يف أعيننا. 
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منا وحبهم فنحن كجمهور يتغايض عن الخطيئة الدرامية الفنية من أجل عيون نجو 
يف قلبنا وإمكاناتهم يف التشخيص وأشياء أخرى ال عالقة لها بالعمل الفني ذاته، إنه 
ارتباط عاطفي كاذب لألسف يوهم أصحاب العمل الفني بأنهم قدموا عمال عبقريا 
والحقيقة غري ذلك، فتصوروا لو أن شخصية عباس األبيض قام بها ممثل جيد جدا ولكنه 

سيسلم من أقالم كثرية وألسن كثرية تهاجمه ملستوى السيناريو،  ليس الفخراين هل كان
ذلك ألن املمثل الجيد فقط ال يحميه إال العمل الجيد أما النجوم فمغفور لها خطاياهم 
حتى لو كذبوا علينا وتجملوا، وصدق من قال أم كلثوم لو قالت ريان يا فجل لقال 

 الناس اللـه. 
تحبها عيوننا وقلوبنا، فهي سيدة اإلحساس بال منازع كام ماجدة زيك تحبها الكامريا كام 

الفخراين هو سيد اإلحساس، أما أحمد عزمي الشاب الصغري يف دور محمود صدقوا أو ال 
تصدقوا برغم طغيان الفخراين حني يظهر أمام الكامريا فإأن أحمد الصغري استطاع يف مشاهد 

وكذلك مروة يف دور أخته فهي وجه مبرش  كثرية أن تطول قامته ويصل إىل قامة الفخراين،
وأداء جيد بال افتعال. محمد كامل يف دور الصديق اللص ممثل قديم ممن أطلق عليهم 

 فلوال هؤالء ما كان النجوم استطاعوا أن يقدموا عزفا منفردا وال جامعيا. « ملح األرض»
 كذب النجوم ولو صدقوا« عباس األبيض»و« لقاء عىل الهوا»يف 

مرت حلقة من حلقات هذا املسلسل الذي كان أول مسلسل رمضاين يكتفي بنصف كلام 
الشهر، كنت أشعر وكأنني أسمعه وال أراه رغم  أن كاتبه واحد من أشهر كتّاب الدراما 
السينامئية والتليفزيونية وحيد حامد، ومخرجه هو املخرج السيناميئ الزائر للتليفزيون سمري 

ستخدام إدارة الصورة جيدا، ورغم ذلك كنت أشعر أنني أمام سيف. أي أن كليهام يجيد ا
أحد مسلسالت الخامسة والربع يف الربنامج العام، ومل تطل حرييت طويال حني عرفت أن الدم 
والنار كان مسلسال إذاعيا كتبه وحيد حامد منذ أكرث من عرشين عاما، ورغم هذا تعجبت 

تأكيد قادر عىل أن يحول عمال إذاعيا إىل آخر ألنني أعرف  أن وحيد حامد كاتب متمكن وبال
تليفزيوين ولكنه مل يفعل، وشارك يف ذلك اإلحساس أن بداية الحكاية كل يوم بالراوي وكذلك 
نهايتها به، وأعتقد أن أحد أسباب كبوة املسلسل هو محمد العزيب بدا باهتا بال لون وال 

ب أو الفيشاوي ومعايل زايد وال حتى سواء فتحي عبد الوها -طعم ومل ينقذ فريق التمثيل 
 املسلسل من قتامته وال تواصل املشاهد معه.  -عبد الرحمن أبو زهرة 

امليزة األوىل واألخرية يف هذا املسلسل كان أنه اكتفى بسبع عرشة حلقة ومل يرص عىل 
 الوجود طوال الشهر ألنه مسلسل إذاعي أخطأ الطريق للتليفزيون. 

 .0224نوفمرب  -صوت األمة 



 

 
113 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 :))كان يوم حبك(( من أول قطمة
 

خرجت من معركة رمضان الدرامية مثخنة بالجراح واستنفدت كل الصرب أو هكذا 
تصورت غري أين نادمة عىل بعض ما كتبت يف حق هذه املسلسالت، ألنني لو كنت انتظرت 
نهاياتها لكانت غنيمتي فيهم أكرب، ورغم أنني أعرف مسبقا أن كل نجوم وصانعي 

ملسلسالت سيكونون ضيوفا عىل ندوات الجمعيات الخريية واملؤسسات اإلنسانية التي ا
صارت تقليدا يقام بعد رمضان وال أعرف له سببا، وسيجلسون يف تلك الندوات يحتفلون 
بنجاحهم الكاذب الجبار، ومل يطل انتظاري فقد شاهدت ندوة بالفعل عىل إحدى القنوات 

الجندي ومجموعة مسلسلها جالسني يغنون أغنية الناجح يرفع التليفزيونية للسيدة نادية 
إيده وهم يف نشوة وفخر وكأنهم استطاعوا تخليص أهل الفلوجا من عذابهم!! وسيقولون 
عن كل من يلمس لهم طرف ثوب إنهم أعداء النجاح، أو كام قال مصطفى محرم، نجم 

: إن النقاد الذين كتبوا أن أعامله نجوم الكتابة الرمضانية وصاحب ثالثة أعامل يف عني العدو
 سيئة بحاجة إىل االلتحاق مرة أخرى باملعاهد والجامعات ليك يتعلموا أصول النقد!!

وهكذا خرج نجوم رمضان مجبوري الخاطر ماديا ببعض املاليني وسيجربون خاطرهم 
معنويا بكثري من النفاق عن قيمة أعاملهم ولكن من سيجرب خاطر املشاهد الذي 

ته يرسا، وغررت به نادية الجندي، وحزن بسبب نور الرشيف وعبلة كامل، ومل خدع
يروه محمود عبد العزيز، وأسعفه بعض من أداء ماجدة زيك والفخراين ولكنه خدعته 
وعذبته إلهام شاهني.. من سيعوض هذا املشاهد عن حرقة الدم والوقت املهدر؟ ال أحد 

بدأ أن اإلنسان من النسيان ولهذا فهم يعرفون ألن املسئولني يف هذا الوطن يسريون مب
 أننا سننىس ورمضان يفوت وال حد ميوت سوى عرفات والشيخ زايد! 

وكام قلت يف البداية، فإنني تصورت خطأ أنني استنفذت كل الصرب الذي أملكه يف 
مشاهدة مسلسالت رمضان وبرامجه وكنت بحاجة إىل اسرتاحة كاسرتاحة املحارب بني 

اسرتاحة ما كان أحوجني وأحوجكم إىل تلك االسرتاحة، وبالفعل أخذ الجمهور حربني، و 
من الفن والفنانني بدليل أن إيرادات السينام يف فرتة العيد، كام رصدها أحد الزمالء مل تتعد 
الخمسة ماليني وهي أقل من النصف أو يزيد عىل العام السابق، أما أنا ومن هم مثيل ممن 

لبلد فلهم اللـه، ألننا خرجنا من رمضان لنتابع أفالم العيد وتوابعها يتابعون فنون هذا ا
وعددها ستة توابع واحرتت كيف أبدأ وأين أذهب فأفالم العيد فيها حاجة تدفعك إىل 

كان يوم »إىل « حبك نار»اللخبطة حتى من قبل أن تشاهدها، فكلها حب يف حب فمن 
املهم أننا محاطون بالحب يف «.. ان أحبكسيب وأنا أسيب علش»إىل « حالة حب»إىل « حبك

كل أفيش، فعزمت أمري، ألن من أنواع الحب أيضا حب الوطن، أن أذهب ملشاهدة الفيلم 
الذي أنتجه جهاز السينام التابع بشكل أو آخر إىل الدولة ليك أزيد من دخل مرص وأساهم 

ملعي يف ثاين تجربة الذي أخرجه إيهاب « كان يوم حبك»يف بنائها.. فكان من حظي فيلم 
والذي كان يحمل ملمحا ملخرج مختلف ميلك رؤية « نظرة عني»سينامئية له بعد فيلم من 

ونظرة عني مبرشة، وإن مل تكن عبقرية فكان اسم املنتج واملخرج دافعا يل أن أبدأ بهذا 
 الفيلم دون غريه.
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ن فاتتني كل ويا ليتني ما فعلت، فقد جلست يف صالة العرض املظلمة وحدي بعد أ 
صديقايت ورفضن صحبتي ملشاهدة هذا الفيلم تحت زعم أنني مضطرة من أجل أكل العيش 
ملشاهدة األفالم أما هن فليس عليهن غالب.. جلست مستقبلة الشاشة ببشاشة ألنني أحب 
السينام طبعا أكرث من التليفزيون وبدأت األحداث بثالثة أصدقاء هم؛ خالد سليم وخالد 

رجب، يعيشون يف مكان ما وفتاة هي داليا البحريي ومعها مجموعة فتيات  رسحان ومحمد
يعملن أيضا يف بار  ما. يف مكان ما.. وتذهب داليا أو ليايل إىل الشبان يف بيتهم وتدعي الرشف 
لسبب ما.. ثم يقابلها خالد سليم ليقع يف حبها من أول نظرة لعلَّة ما.. ويقرر أن يتزوجها 

صبها زميله لعلة ما.. ثم ترحل لتعمل راقصة ليشء ما.. فيرتك البطل القاهرة لسبب ما.. ثم يغت
فتحبه وال يحبها ثم ميرض مبرض مزمن « ريهام عبد الغفور»وينتقل لينساها فيقابل واحدة ما.. 

فيعود إىل حبيبته الراقصة وميوت وهو جالس يشاهدها ترقص بعد أن وصلت ملجد ما.. 
... فأنظر إىل اسم مراد منري املكتوب عىل األفيش كصاحب القصة فينتهي الفيلم بنهاية ما.

 والسيناريو والحوار وأسأل: هل هناك عالقة ما بني ما شاهدته وبني السينام بشكل ما؟
وقد يقول قائل: إن فن السينام هو فن الصورة. ولو كان األمر كذلك فقط لكان هذا 

ولكن املخرج نيس يف غمرة عمله أن السينام  الفيلم يجوز أن نطلق عليه فنا سينامئيا جيدا،
هي فن الصورة املتحركة فأغلب مشاهد الفيلم تصلح أن تكون بوسرتاً أو صورة ثابتة رغم 
أن الكامريا كانت متحركة، يعني مثال يف مشهد يجمع خالد سليم بداليا البحريي واملفروض 

لكن يستعرضان كاملوديل أمام أنهام يرقصان نجد أن االثنني يف كل املشهد ال يتحركان و 
 الكامريا، وأظن أن ذلك كان لثقل حركتهام ولسبب ما.

مبعنى آخر، إن هذا الفيلم يصلح أن يكون مجموعة صور فوتوغرافية ألبطاله بال صوت، 
بال حوار، بال يشء آخر، ومل تكن مشكلة الفيلم تنحرص يف ذلك وحسب ولكن هناك مشكلة 

قد نسيها وهو يحدد أسامء أبطاله، لو كان يقصد أن الفيلم  أخرى كبرية يبدو أن املخرج
رومانيس، فقد اختار خالد سليم عريض املنكبني الذي يشبه رويك يف أروع أدواره الذي 
يصعب عىل شخصيا أن أقتنع به كمطرب عاطفي من فرط ما تعودنا أن املطربني عادة ما 

يرتدي فيها املايوه يبدو كهرقل، يكون حجمهم أقل كثريا، ولكن خالد وخاصة يف مشاهد 
وأعتقد أن داليا مبالمحها ومكياجها آخر من تصلح أن تقوم بدور مقصود به أن يكون 
مفرط الرومانسية كغادة الكاميليا، فداليا ليست ممثلة سيئة ولكن لها نوعية أدوار يصعب 

األدوار ولكن أو سوء توزيع « مس كاستينج»تجاوزها لنوعية أخري، وهذا ما يطلقون عليه 
بدا يل أن املخرج مغرم بأصحاب األجساد عريضة املنكبني، فقد قدم خالد رسحان كصديق 
البطل الكوميديان والذي أرجوه وأتوسل إليه أال يعيد الكرة يف الكوميديا ثانية، فهو قد 

 يصلح للتمثيل يف دور ما لكن الكوميديا بالش. 
وال العرض، فلم كان يهمس املمثلون طوال الفيلم وقد أرقني سؤال مل أجد له إجابة شافية ط

حتى يف املشاهد التي ال تحتاج الهمس؟ هل يا ترى ألن املخرج قال لهم منذ البداية: إن هذا 
الفيلم مفروض أنه رومانيس وبالتايل عليهم بالهمس حتى يف املشاهد التي ال تحوي رومانسية؟ 

ة ما ملناقشة هذا الفيلم بشكل نقدي ما فال أجد وحقيقة األمر يف النهاية أنني أبحث عن وسيل
الكثري حتى الغناء الذي قد يكون أحد أسباب مشاهدة الجمهور للفيلم أحيانا، أنوار صالة العرض 
يف فيلم من نظرة عني، فيلم إيهاب ملعي األول شعرت أن هناك عينا مختلفة تقف وراء الكامريا 

، ويف هذا الفيلم أيضا هناك عني مختلفة تقف من رغم بساطة املوضوع عن الحب من أول نظرة
 .وراء الكامريا ولكن بال موضوع إال لو كان املقصود به الحب من أول قطمة!
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 بعيدا عن الهلوسه: –))حالة حب(( 
 

كنت أتصور خطأ أننا كشعب فقد القدرة متاماً عىل أن يثور ضد يشء، أي يشء، أو 
اناً بعض الباحثني يف شئون اإلجتامع والجغرافيا كدت أركن لذلك الرأي الذي يردده أحي

والتاريخ. إن املرصيني من فرط تأثرهم بجغرافيا املكان شعب مستكني اعتاد حياة 
السهول والوديان وأن ثوراته عىل مر التاريخ مل تكن أكرث من مجرد فورات غضب ومل 

رنسية أو غريها. ولكني تكن أبداً ثورة باملعنى الذي تعرفه الشعوب األخرى، كالثورة الف
« كان يوم حبك»بعد أن عرفت أن بعض جمهور إحدى دور العرض خرج من فيلم 

وحطم شباك التذاكر حزناً عىل قيمة التذكرة وأنه يف دور عرض أخرى راح يكيل الكثري 
من الكلامت القاسية ملوظفيها.. بدأت أستعيد بعضاً من الثقة يف أننا رمبا سنثور يوماً 

مام ال يعجبنا إذا كنا استطعنا أن نثور ضد مجرد فيلم رديء فرمبا تدفعنا ضد كثري 
 السينام وأفالمها إىل يشء إيجايب، أي يشء! 

وإن كانت هذه مقدمة تبدو سلبية تجاه فيلم آخر شاهدته هذا األسبوع من باقة 
وأنا مفتقدة كل « حالة حب»أفالم العيد فعيّل أن أعرتف بأنني دخلت فيلم 

تي، دخلت متحفزة ضد الفيلم من أثر معركة مشاهدة الفيلم السابق أوالً، ثم موضوعي
ألن أحد أبطاله مطرب أيضاً كالفيلم السابق، ثم إن مخرجه سعد هنداوي مخرج يقدم 
نفسه ألول مرة، مام جعلني متشككة يف نتيجة العمل ككل.. والخالصة أنني جلست يف 

يال يا عم خلصنا خلينا »ولسان حايل يقول:  الدقائق األوىل أنظر إىل الشاشة أمامي
ولكنني أعود ألعرتف بأن ما هي إال دقائق وبدأت أعتدل عىل «.. نشوف اليل بعده

املقعد وأّغري نربة مشاهديت لهذا الفيلم الذي كتب له القصة والسيناريو والحوار أحمد 
األيام ليرتىب أحدهام عبدالفتاح، وقام فيه هاين سالمة وتامر حسني بدور أّخني فصلتهام 

يف باريس مع أبيه الفنان املحبط الذي يرسم البورتريه يف ميادين مدينة النور والذي 
 تصور أن الغربة ستحتضنه وتعرتف مبوهبته ولكنها أحبته وأعطته القليل. 

أما األخ اآلخر فقد ترىب يف مرص مع أمه التي رفضت الهجرة ومتسكت بحضن الوطن، 
مرب يشعر هاين الذي يعيش يف باريس متصوراً أنه جزء من نسيج سبت 22ولكن بعد 

املجتمع الفرنيس، بأنه يعامل كغريب ودفعه إحساس الغربة للعودة للوطن بحجة إنجاز 
فيلم للمحطة التي يعمل بها مخرجاً ويجد أخاه وأمه ويعايش املجتمع املرصي لفرتة 

ه يف مأزق يدفعه إلعادة التفكري يف كسائح ال يرى سوى سلبيات املدينة، ولكن وقوع أخي
فكرة الوطن التي تشمل األم واألخ والصديق والحبيبة وأيضاً كيف ميكن أن تكون جزءاً 
من السلبيات لتغريها ويدعو أباه يف خطاب إىل مل الشمل والعودة لينتهي الفيلم، الذي 

سعد به أكرث مام أعرتف بأنه كان عىل غري ما توقعت متاماً إىل الدرجة التي تجعلني أ
يجب، ملجرد مقارنته بغريه من األفالم السيئة التي تحيطه، ولكن للحق فإن أبرز ما يف 
هذا الفيلم هو عنرص اإلخراج الذي قدمه سعد هنداوي ثم يليه التصوير وال أستطيع أن 
أنكر إن جهة اإلنتاج قد وفرت لهنداوي ما يبدو فرصة هائلة، ومنحته حرية الحركة 

لخيال، أما أحمد عبدالفتاح كاتب السيناريو والحوار فهو أيضاً عنرص جيد أمتنى وحرية ا
أن يكون حالة حب مجرد تسخني ألعامل أعمق تحمل شيئاً مختلفاً عن حالة الهلوسة 

 السائدة يف الكتابة السينامئية حالياً. 
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ن هاين يبقى عنرص التمثيل الذي اشرتك فيه بالتأكيد املخرج مع املمثلني، فإن كا
سالمة وهند صربي ممثلني متمرسني أديا دورهام بشكل جيد غري أن هند صربي كممثلة 
أكرب من الدور إال أنها مبوهبتها أعطت له قيمة أكرب بالتأكيد لو أنهم أتوا بأخرى ملجرد 
أنها وجه جميل مثالً كام هي الحال مع زينة التي تساوت مع هند صربي يف حجم الدور 

ن األخرية تفوقت بسبب الخربة واملوهبة، أما تامر حسني يف أول اختبار إىل حد ما ولك
له أمام الشاشة ال أستطيع أن أقول إنه نجح بامتياز ولكنه اجتاز االمتحان عىل كل حال 
رمبا بسبب طبيعة الدور وألنه يف إطار عام جيد أو رمبا ملوهبة مل تنضج بعد، ولكن 

وحقيقة ال أفهم »ىل األقل عرشة كيلو جرامات، بالتأكيد هو بحاجة إىل خفض وزنه ع
ملاذا يرتك شباب مطربينا أنفسهم لحالة التخمة الغذائية؟ أفال ينظرون إىل محمد فؤاد 

 «. ويتعلمون؟
ولكنه « أرسار البنات»ويبقى رشيف رمزي الذي قدم ثاين أدواره يف السينام بعد 

يبدو أكرث توجهاً حتى ممن هذه املرة تفوق يف الدور الصعب السهل واستطاع أن 
سبقوه يف مجال التمثيل، أما عزت أبو عوف الذي قام بدور األب فكان كالفاكهة 

 املقطوفة الناضجة يف وسط سلة فاكهة أخرى. 
وقد تعجبت من ترصيح قرأته لتلك املمثلة الشابة التي تقول: إن دورها يف هذا 

ا أنه انطالقة ولكن ليست جديدة وال الفيلم نوعية مختلفة وانطالقة جديدة، وقد أوافقه
 يشء إال أنها مجرد انطالقة. 

فيلم متميز تصدرت إيراداته إيرادات أفالم العيد حالياً، ولكن يبقى « حالة حب»
لدّي سؤال: ملاذا اختاروا هذا االسم للفيلم؟ وتبقى أمنية أن يستمر سعد هنداوي وال 

الحياة وتضيع منه األحالم ويتقهقر من يكتفي بفيلمه األول كبطاقة تعارف ثم تدهسه 
متصوراً. ألنه تفوق « حالة حب»إىل حالة أخرى، أو وحتى أن يتوقف عند « حالة حب»

 عىل مجموعة من الخايبني أن هذا يكفيه!   
 .0224نوفمرب  –صوت األمة 
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 عدو وال حبيب: –مهرجان القاهرة 
 

نهايته ليك ال تأيت شهاديت عىل انتظرت الكتابة عن مهرجان القاهرة السيناميئ حتى 
ما أظن مبتورة أو متهمة بالتهور والجري وراء السبق الصحفي والخروج بعنوان ساخن. 
ولعيلِّ سأبدأ من حيث كرثة الحديث عن إقامة مهرجانني عربيني للسينام يف نفس 

 توقيت إقامة مهرجان القاهرة السيناميئ وهام ديب ومراكش، وكنت أظن أن هذه النغمة
التنافسية التآمرية كرث فيها الحديث يف الصحافة فحسب غري أن كلمة رئيس املهرجان 
رشيف الشوبايش يف ختام املهرجان ودخوله يف تفاصيل هذا األمر وإبداء أسفه وأساه 
وتحيته للنجوم الذي حرضوا الختام دون الغائبني، جعلتني مكرهة عىل التصدي لهذا 

 فاعليات املهرجان التي هي بالتأكيد أكرث أهمية.املوضوع ابتداء دون غريه من 
والحقيقة أنني مل أجد فيمن تحدث أو كتب يف هذا الشأن إال فريقني، فريق يرى أن 
مهرجان القاهرة أصابته الشيخوخة املبكرة قبل أن يكمل الثالثني، وأن ضعف امليزانية 

، وأن اإلدارة املرصية مقارنة مبهرجان آخر مثل ديب كفيل بأن يرث األخري عرش األول
التي ثبت عجزها عموما أمام اإلدارة صاحبة العيون امللونة والشعر األصفر سواء الكندية 
ملهرجان ديب أو الفرنسية ملهرجان مراكش أيضاً ستكون سبباً من أسباب تواضع مهرجاننا 

مرص تكاد  مقارنة مبهرجاناتهم، أما الفريق الثاين الناقض لهذه الفكرة فيزيد عليهم بأن
أن تكون املنتج السيناميئ األوحد يف املنطقة وأنها هوليوود الرشق، وهي التاريخ 
والجغرافيا وست الكل وصاحبة الريادة وصانعة النجوم، والحق أنني لست مع هؤالء أو 
مع من ضدهم، فال أموال ديب كفيلة بأن تصنع مهرجاناً حقيقياً للسينام منافساً لربلني أو 

ى القاهرة، وال غياب النجوم عن مهرجان القاهرة كفيل مبوته إكلينيكيا، وال كان أو حت
كفيلة بأن تضمن للقاهرة  –هذه الكلمة التي أصبحت تصيبني بالحساسية  –الريادة 

بقاءها عىل قمة املهرجانات العربية، أما األموال ورعاية األمري يف ديب أو امللك يف مراكش 
لعقول هي التي تختار صبغة تعمل خاللها لتقدم فكرة فهي ال تصنع مهرجانات بل ا

مبهرة أو صياغة مختلفة ملهرجان سيناميئ يكون مرآة للغة عاملية يفهمها الجميع ويف 
 السينام مهام اختلفت اللهجات واللغات. 

وأما موضوع غياب النجوم فلَم نحزن أن يعترب نجومنا قيمة يسعى وراءها مهرجان 
 بريقاً، أما البكاء عىل أن نجومنا هجروا مهرجان القاهرة وسافروا سيناميئ ألنهم األكرث

إىل مهرجانات عربية أخرى وأن هذه خيانة كربى ففي هذه العبارة كثري إما من الجهل 
أو عدم استقراء الواقع، ألن النجوم ووجودهم ال يرثي أي مهرجان، فوجودهم يقترص 

من وجودهم محطات التليفزيون التي  عىل حفيل االفتتاح والختام والفائز الوحيد
تحظى بلقاءات مع هؤالء النجوم، وعادة ما تسألهم أسئلة من نوعية: إيه رأيك يف 
املهرجان؟ ويردون بعبارات محفوظة معلبة ثم ال يشء بعد ذلك، إذن ملاذا البكاء عىل 

ع لنا. وجود النجوم وما فائدتهم يف مهرجاننا هذا؟ بل أعتقد أن وجودهم بالخارج أنف
 فهم واجهة ملرص وتأكيد أن وجودهم يف أي حدث فني ال غنى عنه، 
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ثم إن مهرجان القاهرة يفتقد عنرص تالحم النجوم أو مرورهم حتى أمام الجامهري 
كام يحدث يف مهرجان كان أمام قرص املهرجانات، مام يضفي بهجة وصبغة خاصتني عىل 

يف األوبرا والتي تقف حولها كالب الحراسة  هذا املهرجان بالتحديد بينام مهرجاننا يقام
والجنود املدججة بالسالح بدال من الجمهور. فال تلوموا إذن عىل النجوم يف نجاح أو 

 فشل مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل. 
أعتقد أن املهرجانات السينامئية لها هدفان وقد يكون لها ثالث ال أعرفه، ولكن 

فني السياحي والتجاري لذلك البلد، والهدف الثاين هو إمتاع الهدف األول هو الرتويج ال
الجامهري يف ذلك البلد أيضا برؤية نوعية وعدد من األفالم من بالد مختلفة لن يتسنى له 
مشاهدتها إال من خالل مهرجان سيناميئ. وهذا من شأنه أن يصنع حالة ثقافية وفنية 

عد من مجرد زيادة الثقافة الفنية، وأسأل لدي هؤالء املشاهدين مام قد تكون له آثار أب
هل مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل يروج للسينام املرصية ويؤثر فيها بأي حال من 
األحوال؟ هل يخلق لها مجاالت أرحب للتوزيع يف أرجاء املعمورة؟ هل مهرجان القاهرة 

موزعني املرصيني يك فرصة للموزعني املرصيني يك يفتحوا أسواقا ملنتجهم أو هو فرصة لل
يفتحوا أسواقا ملنتجهم أو هو فرصة ليك يجد آخرون سوقاً لهم لدينا نحن املسكونني 
بالسينام األمريكية؟ هل مهرجان القاهرة السيناميئ يضع مرص عىل خريطة السياحة 
العاملية بسبب هذا الحدث الفني فيتم الرتويج له بني األفواج السياحية حتى املوجودة 

يف مرص يف ذلك الوقت؟ جمعت كل األسئلة يف صف واحد ألنني مل أجد لها إال  بالفعل
 إجابة واحدة. ال ال ال. 

وافتحوا موقع املهرجان عىل اإلنرتنت لتجدوا عليه تعريفا برشيف الشوبايش رئيس 
املهرجان ثم بسهري عبد القادر نائب الرئيس ثم الربنامج الذي يوضع قبل ساعات من 

ان، وعادة ما يتم تغيريه ودمتم، وافتحوا موقع مهرجان مراكش عىل بداية املهرج
اإلنرتنت لتعرفوا الفرق بيننا وبينهم ولتعرفوا أن من يريد أن يحدد موعداً مع شون 

ميكنه أن يحدده من خالل  –وكان ضيفا عىل مهرجان مراكش هذا العام  –كونري مثال 
لتي يعرفها أهل السينام العاملية، ليس النت بشكل سابق عىل وصوله إىل بالد املغرب ا

ألن ملك املغرب هو راعي املهرجان ولكن ألنهم جميعاً أو عىل األقل أغلبهم صور بها 
فيلام أو آخر ذات يوم، وله فيها ذكريات عىل عكس ما نطلق عليها هوليوود الرشق 

 حتى لو كان القاهرة التي متلك الريادة يف طرد أي أجنبي تسول له نفسه أن يصور فيلامً 
 تسجيليا يف مرص. 

أما عن عشاق السينام يف ذلك البلد وأنا واحدة منهم، هؤالء الذين يريدون  يجب 
مشاهدة أفالم املهرجان فهم املمولون األوائل له وبغض النظر عن هدفهم من املشاهدة 

ي سواء كانت مناظر أم قصة فشلت يف معرض تقييم الجمهور، ولكن الجامهري عموماً ه
التي تصنع األحداث وأنا أبحث عنهم أثناء املهرجان فال أجد منهم إال أقل القليل مجرد 
محرتيف مشاهدة املهرجان ثم ال يشء، أبحث عن طلبة الجامعة عن فئات يف املجتمع 
كفيلة بأن ترثي أي مهرجان فال أجد ببساطة ألن وجود املهرجان منعزل عنهم فهو يف 

يه صعبة املنال عىل جيوبهم، أو ألن سمعة أفالم املناظر فندق خمس نجوم التذكرة ف
تطردهم حتى إن بعض دور العرض القليلة جدا التي كانت تعرض أفالم املهرجان كانت 

 ال تجد زبونا يدخلها فتلغي العرض. 



 

 
119 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

وسأطرح سؤاالً عىل السادة القامئني عىل املهرجان رمبا.. رمبا يجيبني أحد: هل عرفتم 
 العروض؟ هل لديكم سجل ما يحدد العدد ألن السيدة ماريان خوري كم مشاهداً حرض

يوما يف صالة واحدة  24التي قدمت مهرجان الفيلم األوريب يف إحدى دور العرض ملدة 
استطاعت أن أن تجيبني عن هذا السؤال وقالت لقد حرض عرشة آالف مواطن عروضها 

شخص فحسب، بعبارة واحدة  022 علامً بأنها كانت تعرض أفالمها يف صالة واحدة تسع
صدقوين أن الجمهور املرصي أو كثرياً منه متعطش لسينام جميلة أخرى ولكن إذا تم 
إعالمهم وإخبارهم بشكل مسبق وبطريقة الئقة وقتها سيجد املهرجان جمهوراً. ولكن 
هيهات أن تكتفي إدارة املهرجان بكام ملصق ورسائل تليفزيونية كسيحة وحفالت عشاء 

تادها املوظفون وأقاربهم وحالة إحساس بالتضخم يف كل شئ بداية من عدد األفالم ير 
 لعدد الدول لعدد الضيوف ويف النهاية العدد يف الليمون. 

ويبقى يل أن أناقش املسئولني عن املهرجان حول حدثني لهام داللة وأهمية كبرية 
ف وعادة ما يكونان أسوأ هام: حفال االفتتاح والختام أول انطباع وآخر انطباع لألس

انطباعٍ ففيهام كل سلبيات حياتنا من عشوائية وفجاجة وعدم ابتكار وكثري من الكلامت 
وقليل من الفعل. فعادة يبدأ الحفل برقصة أو يشء ال عالقة له مبهرجان سيناميئ بل 
مبهرجان مرسحي أو غنايئ أو أي يشء آخر ثم تظهر مذيعات عادة ما يكونان يف حالة 

اللخبطة ثم يصعد رئيس املهرجان ليطول حديثه أكرث مام يحتمل الجالسون، ثم  من
يصعد الوزير ثم الغفري ثم يتحول األمر لحالة من الهرج واملرج. أال يشاهد أحد مثيل 

؟ أال يعرف أحد MTVومثل غريي من املاليني حفالت األوسكار أو امليوزك أوارد أو حتى 
البساطة خري الطرق إىل قلب البرش واألحداث، وأننا يف  من املسئولني عن املهرجان أن

عرص يطلقون عليه منذ زمن عرص الرسعة، إنهم يقدمون املقدم ثم يقدم املقدم وهكذا 
فيتحول املشاهد لهذه االفتتاحيات والخواتيم إىل حالة من البالدة وفقدان االهتامم، 

إمكانات عقلية ليس إال مع قليل من وأرجوكم ال تقولوا إنها إمكانات مادية، فالحق أنها 
 االبتكار. 

وأخريا أمتنى أن يقرأ القامئون عىل املهرجان اآلراء املختلفة حول املهرجان، وأال يصموا 
آذانهم عنها بزعم أن من يرى غري رؤياهم هو خائن أو حاقد عىل نجاحهم ويكتفون 

له متام وليس يف اإلمكان بتبادل التهنئة فيام بينهم ألن املهرجان انتهى عىل خري وك
أحسن مام كان واليل مش بيحبنا يبقى مش مننا حتى ال نكون كمن قال عنهم الشاعر 

 «. نعيب زماننا وديب ومراكش وما لزماننا عيب سوانا»
 .0224ديسمرب  –صوت األمة 
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 يفضح البيت بيتك: –عامد الدين أديب 
    

عالم د. ممدوح البلتاجي مبوضوع مكرهة أنا عىل أن أتوجه ثانية للسيد وزير اإل 
مقايل هذا األسبوع، رغم أين عادة أكره أن أتوجه للوزراء ألنهم عادة ال يقرأون وإذا 
قرأوا ال يهتمون وإذا اهتموا ال يفعلون، لكنني كام قلت مضطرة. يف األسبوع املايض 

 تصورت أنني قدمت مجموعة من الرصخات من جهاز التليفزيون وكنت سأكتفي مبا
ال سمح اللـه ولكن تأدبا ومبنطق كفاية  -قدمت ليس ألنها كل ما أملك من رصخات 

حرام.. ولكن ما حدث هذا األسبوع عىل الهواء مبارشة يف التليفزيون املرصي ودفعني 
لعدم االلتزام باألدب، بل ألن أرصخ بالصوت الحياين يك أنفث عن نفيس وغريي غيظا 

مثل غريي من شباب وجيل الوسط يف الصحافة  وضغطا عصبيا قد يوديان بحيايت
املرصية الذين يحصدهم املوت كل يوم وهم دون األربعني أو يزيدون قليال، بينام 

يف صحة موفورة وذلك ببساطة ألن الصغار مازال لديهم أمل  –اللهم ال حسد  –الكبار 
 وصوت يرصخون به بينام الكبار تتملكهم حكمة الصمت والطناش. 

م، أوالدها صغار، مازالوا يف حاجة إليها فقد قررت أال أؤجل رصخة اليوم إىل وألنني أ 
الربنامج الذي اعتربه د. ممدوح البلتاجي طفله « البيت بيتنا»الغد والرصخة عنوانها 

الوليد والقادر عىل أن يغسل كل خطايا التليفزيون وينقلنا إىل دنيا الريادة واملنافسة 
الدين الذي خرج من القمقم وحشد له الوزير ميزانية فكأنه عفريت فانوس عالء 

ضخمة وديكورا خاصاً كلف التليفزيون املاليني وأىت له بكل األسامء الالمعة يف محطات 
فضائية أخرى من معدين ومخرجني ومهندسني للديكور وألغى بسببه برنامجا ما أنزل 

ومل يطل شكرنا فإذا بنا فحمدنا اللـه، « مساء الخري»اللـه به من سلطان كان اسمه 
كمشاهدين له منذ رمضان نجده برنامجا ككل برامج املنوعات عىل مختلف الشاشات، 

كنوع من الوطنية آهو البيت بيتنا ومذيعوه الذين حظوا بالرضا « وما له»وقتها قلنا 
دون غريهم من مجموعة التقديم هم جاسمني طه وياسمني عبد اللـه ورشيف عبد 

 أمني وقالوا إنهم حملوهم إىل بريوت فسافروا ملدة أسابيع للتدريب. الرحمن وتامر 
وألنني لست وطنية فحسب ولكني لدّي ميول تاريخية قومية قلت: ما العيب يف 

بأن بريوت أصبحت قبلة  –ألنه فضول  –أجراء نيولوك بريوت ملذيعينا، فعلينا االعرتاف 
حاليا لكل العامل العريب، ولكني  لكل راغب يف التجمل وهي تصدر مذيعيها ولهجتها

بالتأكيد حزنت قليال حني تذكرت املايض القريب حني كانت القاهرة هي قبلة التدريب 
البيت »يف كل املجاالت ومكان العلم وقلب القلب!! وانتظرت كغريي أوىل حلقات 

وال بعد النيولوك فإذا يب أجدهم يعلقون شعار وكأنك يا أبو زيد ال رحت بريوت « بيتك
كام هم وال جديد يف الربنامج يوحي بنيولوك أو تطوير، « الحلوين»جيت، فاملذيعون 

فقلت صربا لنعطي لهم فرصة فالبيت بيتنا!! وجاءت الحلقة الثانية يف بيتنا التي مل تكن 
 لألسف إال فضيحة عىل الهواء بكل املقاييس 
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الحلقة قنبلة مفاجآت ودرة  رغم أن نيَّات القامئني عىل الربنامج كانت أن تكون تلك
الحلقات، وليتهم ما فعلوا بحسن نية، فقد استضافوا عامد الدين أديب نجم قناة 

الفضائية واإلعالمي جمع بني البيزنس واإلعالم الحديث بكل صوره واستطاع « األوربت»
يف سنوات أن يصنع إمرباطورية إعالمية تضم الصحافة والتليفزيون والسينام أخريًا 

وله مجال اإلنتاج ورشاء مجموعة دور عرض.. أي أن عامد الدين أديب شخصية بدخ
شديدة الرثاء للحوار معها، ففركت يدي وأنا جالسة أمام الشاشة أنتظر حديثا مختلفا 
ووجها رمبا يعرفه العامة من خالل اإلعالنات، ولكن من ال ميتلك األوربت وهم ماليني مل 

 يروه يتحدث من قبل. 
أجد أن يف البيت بيتنا مفاجأة نعم.. ولكن كلها تؤكد ارتعاش وعجز فإذا يب 

التليفزيون املرصي ومذيعيه العائدين من بريوت، فقد جلس رشيف وجاسمني طوال 
الربنامج كقطع الديكور يف حالة انبهار عصبي من عامد أديب وحواره أوال مع الرئيس 

 مهذبني أكرث من الالزم وحني فتح ثم مع أحمد زيك ثم مع ماجدة الرومي، فكانوا ضيفني
بعد كالم مطول للرجل  –اللـه عىل أحدهم بسؤال لعامد أديب كان أن سألته جاسمني 

يا  –هو حرضتك قرأت الرواية  –« عامرة يعقوبيان»عن إنتاجه لفيلم مأخوذ عن رواية 
تسأله  فالرجل يتحدث عن املوضوع والفيلم والرواية والحدوتة وكل هذا ثم –نهار طني 

هل قرأتها؟. فكانت كمن سكتت دهرا ثم نطقت كفرا، ومل يكتف املذيعون بكونهم 
كقطع الديكور طوال الحلقة وال باألسئلة الشاحبة حني تحدثوا وال بحالة االنبهار وال 
االزبهالل أثناء حوار عامد أديب مع الرئيس، بل اكتملت الصورة حني راحوا يعلنون عن 

مرة يذاع برنامج البيت بيتك، مرة أو ثالث أو خمس والجائزة  سؤال الحلقة وهو: كم
 عرشة آالف جنيه. 

وبذلك اكتملت الصورة الكاريكاتورية متاما للتليفزيون املرصي الحكومي يف مقابل 
عامد أديب الذي ميثل كل ما هو ليس حكومي، حتى إنه حني طرح فكرته عن قناة 

بحاجة لتأكيداته بأنها ستكون جيدة أخبار أرضية قطاع خاص مل نكن كمشاهدين 
وتستطيع أن تنافس الجزيرة التي نعتربها املسئولة عن كل عقدنا النفسية اإلعالمية، 
صدقناه ببساطة ألننا رأينا بعضا من مهاراته، فمن حوار سيايس ليس مرتعشا، لحوار 

 فنى، ملفاجأة خربية. 
أنه بابا نويل الذي وزع هداياه لقد أىت عامد أديب للتليفزيون املرصي ضيفا فبدا وك

عىل املشاهدين ولكنه تركنا تأكلنا الحرسة عىل ما لدينا من درة مذيعي ماسبريو الذين 
شملهم الوزير برعايته وباهتاممه بالنيولوك لهم وأرسلهم يف بعثة إىل بريوت بال طائل، 

ير: كم مام يعطيني الحق كأي مواطنة رشيفة دافعة للرضائب أن أسأل سيادة الوز
تكلف ذلك النيولوك؟ وهل النيولوك املزعوم والديكور الذي يقولون عنه مبهرا وتكلف 
آالف اآلالف وعرشات األسامء قبل وبعد الترت والدعاية، هل كل هذا يصنع برنامجا 
ناجحا؟ يا سيدي قد يكون مجرد مقعدين ومنضدة ومذيع وضيف كفيلة بصنع برنامج 

ون املرصي ليس بحاجة إىل نيولوك بل بحاجة إىل نيو فكر، نيو يهز أرجاء البالد، التليفزي
 عقل ونيو صدق حتى يكون فعال البيت بيتنا. 
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نقطة نظام وسؤال: منذ أن توىل د. ممدوح البلتاجي وزارة اإلعالم التي تتبعها هيئة 
االستعالمات وتركها رئيسها السابق د. طه عبد العليم الذي كان محسوبا عىل الوزير 

سابق صفوت الرشيف، والهيئة بال رئيس يدير أمورها بل لقد تحولت إىل مكان لنفي ال
املغضوب عليهم يف التليفزيون مثل مصطفى الوشاحي ورئيس قطاع األمن املنقول إليها 
أخريا محمد الجوهري، ويعيش موظفوها يف حالة سيئة من طول انتظارهم لنتيجة 

إجراؤه يف أكتوبر املايض ويقولون إن النتيجة قد امتحان امللحقني اإلعالميني الذي تم 
ظهرت ولكن الوزير محتفظ بها يف درج مكتبه بدون إعالن حتى اآلن، وقد بدأت الهيئة 
تستعد الستفتاء الرئاسة حيث أرسل د. البلتاجي مستشاره اإلعالمي صابر عنرت هذا 

أمة »ثة كتب باسم األسبوع إىل الهيئة لالجتامع مبوظفيها لحثهم عىل التحضري لثال 
اإلصالح يف كل املجاالت اقتصاديا »والثالث باسم « فكر القائد»وآخر باسم « وقائد

 «. وسياسيا وثقافيا
وتلك الكتب التي تقدر تكلفتها بآالف ستكون عصارة فكر الهيئة من أجل التحضري 

س القادم الستفتاء الرئاسة القادم تلك هي نقطة النظام أما السؤال فرتى من هو الرئي
لهيئة االستعالمات؟ وهل هناك فارق بني هيئة االستعالمات حاليا واالتحاد االشرتايك 

 سابقا؟ ومتى ستظهر نتيجة امتحان امللحقني اإلعالميني؟ بس خالص. 
 0223يناير  –صوت األمة 
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 رس النجاح: –أبو عيل وزيك شان 
 

نامئية، فقد حصد األول من عىل رأس اإليرادات السي« أبو عىل وزيك شان»يقف فيلام 
جيوب املشاهدين أكرث من خمسة ماليني ونصف املليون جنيه، والثاين حوايل أربعة ماليني، 
وكان السؤال الذي تردد بداخيل هو: ما الذي دفع الجمهور ملساندة هذين الفيلمني 

مثيل اآلخرين؟ ورمبا ستجد بعضاً من اإلجابة فيام سأورده الحقاً أو رمبا تصعب عليك 
اإلجابة إال بكلمة واحدة حني ال أجد مربراً إال أن أقول: إن القدر والرزق هام البطل يف كثري 

« أبو عىل»من ظواهر حياتنا حني تعيينا اإلجابات!! والفيلم الحائز عىل الرتتيب األول هو 
م بطولة كريم عبدالعزيز ومنى زيك وإخراج أحمد جالل يبدأ بداية قوية موحية بأننا أما

موضوع جذاب، فتى من بيئة شعبية يتحايل عىل رزقه باالشرتاك يف رسقة السيارات القيِّمة 
مستغاًل وسامته وذكاءه وخفة ظله وكلها مؤهالت جيدة للنصب ثم يقع أخوه الصغري 
املسئول عن تربيته فريسة مرض يدفعه لطلب مساعدة مادية من كبري العصابة التي يعمل 

ه ال يكون أمامه وهو اللص الصغري إال أن يرسق اللص الكبري، ويف لديها، فحني يتخىل عن
رحلة الهروب من اللصوص والرشطة التي ميثلها ضابط ال ميلك نزعة من الضمري يتقابل مع 
فتاة مصدومة من قسوة املجتمع وضائعة مثله، ولكن ألسباب مختلفة وتحدث مفارقات 

إال أن تضحك حتى الثاملة وتلغي كثرياً من بعضها كوميدي وأخري عاطفية ال متلك كمشاهد 
عقلك وال تتساءل مل بدا صديق البطل خائناً ثم فجأة وفياً وكيف حدثت النهاية األخالقية 

 املريحة التي ترضينا كشعوب مقهورة من اللصوص الكبار وقبضة الحكومة؟ 
انترص للبطل  فقد فعل الفيلم ذلك نيابة عنا وببساطة ومبنتهى السهولة انترص لنا ألنه

الذي نحبه ولبطلته التي تحب البطل، وبهذا يكون الفيلم حالً إلحباط كثري من رواد السينام 
ويف نفس الوقت يسليهم بقفشات كوميدية وأبطال محببني. معادلة مضمونة النجاح فلم ال 
يفوز باملركز األول. إخراجياً أحمد جالل كمخرج استطاع أن يجيد يف تصوير مشاهد 

اردات والحب واختيار أماكن تصوير يف مناطق جديدة عىل عني الكامريا املرصية، وال املط
أستطيع أن أعطيه بنطاً الختياره ممثليه ملعرفتي بأن السينام يف مرص اآلن تسري بالعكس، 
فالنجم هو الذي يختار املخرج وبالتايل فهنا سأحيي كريم عبدالعزيز الختياره أحمد جالل 

ن كريم وجه سيناميئ محبب متفرد يف الجمع بني الوسامة وخفة الظل، مخرجاً إضافة أل 
ولهذا فأي كاتب سيناريو يكون مسرتيحاً ومطمئناً وهو يعطيه عمله مهام يكن به من 
ثغرات، ألن تعاطف الجمهور معه كفيل بسد الثغرات وسيخرج الجمهور من الفيلم قائالً: 

ألن كريم هو البطل ومعه منى زيك املمثلة  هذا الفيلم هو األفضل دون بحث أو متحيص،
اللهلوبة الذكية التي تعرف أنها تعمل يف إطار سينام فقرية الفكر عموماً وخصوصاً تجاه 
املرأة، ورغم هذا تستطيع أن تلون أداءها فتوهمنا أن هذا دور مختلف وشخصية مختلفة 

 ألفضل يف ذلك، فهنيئاً لها. وموضوع حاجة تانية خالص. والسينام ماهي إال وهم ومنى زيك ا
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ثم أنتقل إىل الفيلم الثاين يف الرتتيب )زيك شان( بطولة أحمد حلمي وياسمني عبدالعزيز 
وسيناريو محمد فضل وإخراج وائل إحسان مخرج اللمبي الشهري، ويستوي األمر بني الفيلمني 

من ابنه والبنت الغنية يف حالة السيناريو، فاالحتفاظ بنمط االبن املشاغب واألب الذي يضج 
واألغنية واإليفيه املضحك كلها عنارص متكررة أشعر منها مبأزق املمثل املسكني املتهم أيضاً 
والذي يحاول أن يقدم أفضل ما لديه ليك نضحك أو نحبه أو نتعاطف معه، فأحمد حلمي 

يف االجتهاد وأظن وليس كل الظن إمثا أنه أكرث املجتهدين يف هذا الفيلم وال تتساوى معه 
ياسمني عبدالعزيز عىل عكس زميلتها منى زيك، فال أعرف ما الذي أصاب ياسمني املمثلة 
اللهلوبة هل الدور وفقدانه عنارص تربز أو حتى ترتك مساحة للمثل املجتهد أم زيادة الوزن أم 

 ى؟املخرج أم قد يكون الكيمياء بينها وبني أحمد حلمي مفقودة عىل عكس ما بني كريم ومن
ال أستطيع أن أجزم ملن أرجع الفضل يف استغالل الطفل وعالقة أحمد حلمي به يف 
عنارص جذب الفيلم، ولكن أحمد له جاذبية خاصة يف عالقته باألطفال وقد استغلها عىل 

 كل حال بشكل رشعي. 
اللعب يف املضمون هو شعار النجاح السيناميئ وأفضل عنارصه املمثلون، فلألسف 

نا الفكر والفن، وال يقف يف الساحة سوى املمثل يجاهد من أجل أن أضعف ما لدي
 يحظى بفيلم يضعه عىل الخريطة حتى لو بشق األنفس. 

 .0223فرباير  –صوت األمة 
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 أبو العريب وصل ياناس: 
 

يف شوارع القاهرة تسري عربات امليكروباص التي يطلقون عليها عفاريت األسفلت 
أو عىل أقدمهم، تخالف كل قواعد املرور وقواعد األمن  لتعذيب املارة سواء سيارات

واملتانة وتخرج لنا ألسنتها برغم كل يشءء، تدفعنا ألن نلعنها هي وأصحابها يف كل 
لحظة ورغم ذلك فهي مازالت تسري عىل األسفلت وأيضا تدفعنا إىل االبتسام أو الضحك 

يا عسل الباشا وصل، أو ما  حني نقرأ ما يكتبه سائقون عليها من كلامت مثل: يا ناس
تبصليش بعني رضيَّة بص للمدفوع فيا، أو غريها من العبارات التي تحمل حكمة 
وضحكة يف ذات الوقت مثل: عضة كلب وال عضة عني حاسد، املهم أن عفاريت 
األسفلت برغم كل يشء باقون مهام تعذبنا ومهام شكونا حتى وإن ضحكنا، ألنهم 

يس ظاهرة، رجال أفالمنا أشبه ما يكون بحال عفاريت ببساطة أصبحوا واقعا ول
األسفلت وعربات امليكروباص املكتوب عليها عبارات مضحكة حكيمة وتصدر منها 
أصوات ألغنيات فجة وتؤدي الغرض بأي وسيلة وأفالمنا كذلك، أما الغرض فهو استمرار 

ستثناء، أما أغلبها فهم صناعة السينام يف هذا البلد بأي وسيلة، وقليل من أفالمنا هو اال
الذي دار « أبو العريب وصل»عفاريت األسفلت أو الشاشة. وآخر عفريت شاهدته هو 

حوله كثري من اللغط اعتربه أهل بورسعيد تنكيتا عليهم وإهانة لهم.. ولهم أقول: ما 
كان لكم أن تغضبوا ولكن أوىل بالسينام كفن أن تطلب اعتذارا من صناع الفيلم بداية 

اتب السيناريو طارق عبد الجليل ومخرجه املصور الوافد إىل اإلخراج محسن أحمد من ك
وبطله هاين رمزي، وإن كانت لكل منهم حكاية وسبب لورطته يف هذا الفيلم حتى 
منتج العمل رجل األعامل كامل أبو عيل.. والحق أين مل أشفق عىل أحد منهم إال هاين 

أنه الوحيد الذي سيحمل خطاياهم جميعا رمزي ليس من باب أنه نجم ولكن بسبب 
 عىل كتفيه. 

فاملنتج لديه قرية سياحية يريد أن يروج لها وكذلك معهد فندقي وباملرة قد يكون 
بيحب السيام والنجوم وال يرض أن يكسب كام يكسب غريه من عمل إضايف كالسيام، أما 

اصيلها ولكني أستشف حكاية كاتب السيناريو بالنسبة للسينام فال أزعم أين أعرف تف
مام رأيته أنه رأى فيام رأى من أفالم سابقة أن توليفة النجاح ال تتطلب وجع دماغ وال 

حاجة، الحكاية ولد صايع وبت حلوة ورجل عجوز أب أو غريم وشوية إفيهات  
وصديق طبعا للبطل ثم شوية تعاطف ورحلة نجاح وهمية عىل شوية إيحاءات جنسية 

اي، ويا ناس يا عسل أبو العريب وصل، أما محسن أحمد مدير وسلم يل عىل الرتوم
التصوير الناجح جدا ومخرج الفيديو كليب أيضا الناجح جدا رمبا صعب عليه أال يجرب 
حظه كرب للعمل وخاصة أنه رجل وفنان مخرضم يف صناعة السينام، فلم ال يكمل 

مبنطق الفيديو كليب، أغنية مؤهالته ويتوجها باإلخراج السيناميئ؟! ولكنه أخرج الفيلم 
ثم أخرى ومشهد غروب ورشوق وبس خالص، وما هكذا تخيلت أعامل محسن أحمد 
السينامئية، فإن كان األمر كذلك فأمتنى عليه أن يكتفي بالتصوير والفيديو كليب ألن 
كونه األول يف هذين املجالني أفضل ألف مرة من أن يكون األخري يف مجال آخر مهام 

 ءاته. كانت إغرا
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أما هاين رمزي أو أبو العريب، فحاله ليس أفضل من سابقيه ولكنه أصعب، هو يريد 
الوجود ويف كل مشهد يريد أن يؤكد علينا وكأن لسان حاله يقول: واللـه آهه أنا 
باضحكُّم وال مانع عنده من أجل هذا الهدف النبيل أن يفعل أي يشء حتى لو كان أن 

ليشء إال لتصوره أننا سنضحك.. والحق أن فكرة التنكر هذه يتنكر يف مالبس امرأة ال 
 –فقدت معناها ومغزاها وأصبحت ممجوجة وتثري القرف أكرث من الضحك. هاين رمزي 

إذا قدم فيلام جيدا أو حتى متوسط املستوى يحمل بعضا من الفكر  –مسكني يا ولدي 
بالتفلسف، أما إذا قدم  قلنا عنه متخصص يف األفالم السياسية، وبدأ البعض يتهمونه

أفالما للضحك بأي مثن سلخنا جلده، ولسان حاله يقول: أفتح الشباك وال أقفله، أما أنا 
فأقول له: ال هذا وال ذاك أنت ممثل ولد ليعيش ولكن ليس بامتهان نفسك أو فنك إىل 
هذه الدرجة كام فعلت يف أبو العريب. منة شلبي، أو كام هو مكتوب عىل أفيشات 

يلم، بحثت عنها فلم أجدها.. هل يدلني أحد ما هو الدور الذي أدته هذه املمثلة الف
املوهوبة حتى أستطيع أن أتحدث عنها وله جائزة؟ وحيد سيف، صالح عبد اللـه وعبد 

جبتك يا عبد املعني تعيني لقيتك محتاج »مرشف وكلهم مجتمعون يرسي عليهم املثل 
 ال أفادوا أنفسهم. ، فال هم أفادوا هاين رمزي و «إعانة

مل تستطع الحكومة إيجاد بديل لعشوائية امليكروباص وال الجامهري استطاعت أن 
رش »تتخىل عنه، ألنه الوسيلة الوحيدة املتاحة برغم عدم آدميتها وألننا شعب يرفع لواء 

حصد حتى اآلن ثالثة ماليني من جيوب « أبو العريب وصل»لهذا فيلم « البلية ما يضحك
 دين، ألنه يا ناس يا عسل أبو العريب وصل وبص يل بحنّية وما تبصش بعني رضية. املشاه

 0223فرباير  –صوت األمة 
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 منع امللك من التصوير:
 

« الشوارع حواديت.. حوادية الحب فيها.. وحوادية عفاريت»مات جاهني الذي قال: 
ضا مجموعة من ولكن بقي املعنى رغم موت صاحبه، وكام الشوارع حواديت فالحياة أي

الحواديت ولدي هذا األسبوع بعض منها فتعالوا إىل الحكاية األوىل.. هل تصور يوماً 
ملك مرص املخلوع فاروق األول أنه سيطرد من قصوره امللكية حياً وميتاً؟ هل لو حىك 
له عراف وهو يف سن التاسعة عرشة غضاً غريراً يتسلم حكم مرص والسودان، ما حدث 

 حياته، ترى هل كان سيصدقه أم كان سيأمر بقطع رقبته يف ميدان له من أحداث يف
 عابدين ألنه كذاب أرش؟

حكاية هذا امللك  هي قصة للمؤرخني وعظة للمؤمنني وتحليل للسياسيني وفيلم 
للسينامئيني، وأما الفيلم فله حكاية غريبة كصاحبه، فمنذ أكرث من ثالث سنوات قرر 

لز الحاصل عىل أكرث من ترشيح لجائزة األوسكار، أن يخرج املخرج العاملي كريستوفر ماي
عن السنوات األربع األوىل يف حياة فاروق ملك مرص « الفرعون األخري»فيلامً باسم 

والسودان، وكيف شكلت هذه السنوات وعي امللك الجديد وغريته، وكيف كانت هي 
فيلم وكان من الطبيعي أن برغم قتلها سببا من أسباب نهايته. وتم رصد ميزانية كبرية لل

يلجأ املخرج العاملي إىل مرص طالبا التصوير فيها واتفق بالفعل مع مدينة اإلنتاج 
اإلعالمي عىل استخدام بعض من إمكاناتها يف التصوير، ومر بكل املراحل املزعجة 
للتصوير مبرص من رقابة عىل النص وميزانيات تصوير مرتفعة جداً باملقارنة ملناطق أخرى 
يف العامل ومشاكل أخرى ال نهاية لحرصها، ولكن ظل الحاجز الذي يقف أمامه هو طلبه 
للتصوير يف بعض القصور امللكية ملدة خمسة أيام حجر عرثة يف طريق بداية تصوير 
الفيلم، سلك الرجل كل السبل دون مجيب، وألنقل لكم الصورة سأورد ما ذكره بالنص 

 . 01/2/0223ن أعامله يف مرص بتاريخ يف خطاب أرسله للمكتب املسئول ع
لقد تحدثت إىل نييك بريي، الذي يظن أنه ال سبيل لحل مشكلتنا إال أن آيت أنا وهو »

إىل مرص ملقابلة الرئيس أو رمبا ابنه رمبا نستطيع أن نحصل منهام عىل املوافقة عىل 
كاتب عظيم التصوير يف القصور امللكية السابقة، هل تعلم أن دافيد أمربويس وهو 

وصديق يل يكتب حالياً فيلامً من جزءين للتليفزيون الفرنيس عن رمسيس الثاين ولكنه 
« الفرعون األخري»مهموم، كلام يفكر فيام يحدث يل وهو نفس األمر فلو أن فيلم 

استطاع التصوير ستنترش األخبار السعيدة وسريتاح الرجل أما اآلن فال أمل. شكراً عىل 
ويف جزء آخر من الخطاب يقول «. تقول وتتمني سنفوز إنشاء هللامجهوداتكم وكام 

كريستوفر مايلز: )أتساءل ملاذا يبتعد السينامئيون عن التصوير يف مرص أوالً: رغم أنني 
أتفاوض ملدة ثالث سنوات حول هذا األمر فإنني مل أحصل عىل الترصيحات بعد(. ثم 

 اته بالنسبة ملرص. يستكمل خطابه إىل ما ال نهاية من أسباب عذاب
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يا دي املصيبة التي تحيط بنا يف كل مجال. ففي الوقت الذي يتقابل فيه امللك عبد 
اللـه ملك األردن مع مجرد مخرج اسمه ريديل سكوت يقولون عليه مخرجاً عاملياً 
ويطالبه بتصوير أعامله يف األردن، ويجلس امللك ابن امللوك كمذيع عىل قناة 

civilization channel ليقدم بنفسه برنامجاً ملدة ساعة لريوج لبالده عىل شاشات ،
التليفزيون، ويف ذات الوقت الذي يفتح ملك املغرب بالده عىل مرصاعيها لتصوير األفالم 
العاملية مام يدعم صناعة السينام املغربية، ويضع اسم املغرب عىل رأس قامئة األماكن 

س الوقت الذي يطالب فيه رئيس الوزراء املنافسة الستديوهات هوليوود، ويف نف
النيوزيلندي بزيادة الفنادق والحجرات السياحية بأكرث من ألف غرفة لزيادة السياحة يف 

أو الخاتم، يف نفس الوقت وبعكس  The Ringنيوزيلندا بعد أن تم فيها تصوير فيلم 
فون أن كلمة كل منطق نجد أنفسنا يف بلد طارد لكل خري ورش، لألسف مسئولون ال يعر 

منهم ندفع جميعاً مثنها، مخرج عاملي سيصور فيلمه يف مرص عن ملك مرصي ندفعه ألن 
يطلب مقابلة رئيس الجمهورية لحل مشكلته ما هذا الهراء والرتفع والغباء يف معالجة 
بريوقراطية تخنقنا ثم نعود لنولول أن املغرب تسحب من تحت أقدامنا البساط، ديب 

مية ستسحقنا، ونحن أصحاب الريادة والصدارة والتاريخ والجغرافيا.. بال مبدينتها اإلعال 
هم ال تاريخ وال جغرافيا وال سيادة وريادة تشفع لنا، ما نحن فيه ألنه من صنع أيدينا 
لو طفش الرجل ومن مثله ولحق مبن سبقوه مثل سبعة أفالم أخرى طفشت من 

كم فقدنا من ماليني أو حتى آالف التصوير يف مرص واتجهت للمغرب، فال ذنب لهم ف
 الدوالرات ومكسب لعاملة مرصية ستصاحبهم ودعاية مجانية ملرص. 

 الفنانون املرصيون يف دافوس
يرسا ورويب ورشيف صربي وحسني فهمي وعمرو دياب كانوا ضمن الوفد املرصي 

لخرب املرافق للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يف تجمع دافوس االقتصادي، هذا هو ا
الذي مل تنرشه الصحف يف بداية توجه الوفد إىل سويرسا وحني تم نرشه، حوله البعض 
لنكتة وآخرون حولوه إىل قضية وتساؤل يف مجلس الشعب وما بني السخرية والتعجب 

أو البداية حني « نقطة الصفر»واالستهجان أتعجب يف أننا عدنا ثانية ملا يطلقون عليه 
خاصة والفنان عامة مشخصايت، وال يقبلون بشهادته يف كان يطلقون عىل املمثل 

املحكمة، ثم مر زمن طويل وعمل شاق حتى استطاع الفنان أن يحظى باحرتام وقبول 
داخل املجتمع حتى إن ممثال كحمدي أحمد استطاع أن يصبح عضو مجلس شعب، 

ضمن وفد ورونالد ريجان رئيس جمهورية، فلم نستكرث اليوم أن يكون بعض من فنانينا 
ميثل مرص، أليسوا مواطنني مرصيني ميثلون رشيحة ما؟ ومل نقبل أن تكون أنجلينا جويل 
وروبرت ريد فورد وممثلون آخرون ومطربون جزءا من وفد أمريكا وال نقبل نفس 
اليشء من فنانينا؟أعتقد أن جزءا من ذلك يعود إليهم وإيل الشكل العام الذي رسموه 

ن األمرييك الذي قد تكون أخبار فضائحه جنبا إىل جنب مع ألنفسهم عكس صورة الفنا
أخبار مساهامته يف قضايا بالده وقضايا العامل، فكم فنان أمرييك تربع من أجل تسونامي 

 سبتمرب، وطبعا ال أطالب أعوذ باللـه بتربع فنان مرصي لتسونامي  22وقبلها ضحايا 
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يحمل أكرث من وجه، أما لدينا  ولكن القصد أن شكل الفنان يف الغرب لدى العامة
فله وجه واحد مشخصتيه وعوامل جمع عاملة من عامل الرقص، وظلم كلنا مشاركون فيه 
حتى الحكومة التي طلبت حضورهم يف املؤمتر بشكل خفي ومل تعلم الناس وال اإلعالم 
بشكل واضح ورصيح أن جزءا من املؤمتر فيه جانب ترويجي وفني مسئولة عن ذلك، 

وكأنها تتحرج من هذا اإلعالن وكأنها تفعل فضيحة يف الظالم وهو ظلم بنّي للفن فبدت 
والفنانني الذين ميثلون، رمبا أحيانا أفضل ما لدى مرص من عنارص للتصدير، ولكن يف بلد 
يناقش حرمة الفن والسينام النظيفة ويف حكومة مهملة مل يعد فيها لطلعت حرب من 

لد، ومع إعالم يهمش صفحات الفن ويحولها لصفحات وجود إال يف ميدان بوسط الب
فضائح وأخبار عبيطة، وفنانني مل يعد ألغلبهم هم إال لقمة العيش أو البقالوة مثلنا 
جميعا، ال تتعجبوا أن يستهجن ويعرتض ويسخر الجميع من الخرب املوجود يف بداية 

 املحكمة.  املوضوع.. كالكيت ثاين مرة الفنان مشخصايت ال تقبل شهادته يف
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 تكشف ذنوب املبدعني املرصيني: –))راي تشارلز(( 
 

يف السينام الكذب هو سيد األخالق، والطريق إىل الجنة فيه مفروش باملراوغة 
واللوم، يف السياسة الحب انكسار والقسوة يف شعلة النجاح والحلم هو النار.. يف 

ن كان لها مجال فال وقت إال لآلالت النحاسية أو الرضب السياسة املوسيقى ال تصدع وإ 
عىل الدفوف.. يف السياسة إما قاتل أو مقتول.. أما يف الفن فاألمر جد مختلف بل هو 
النقيض ففي الفن الصدق هو سيد األخالق والطريق إىل جنته مفروش باألحالم.. يف 

كل األنغام.. ولهذا  الفن الحب هو شعلة نجاحه وفيه املوسيقى من كل لون وعيل
فليحيا الفن ولتسقط السياسة ليعيش الصدق وميوت الكذب، ولكن يف بالدنا اختلطت 
السياسة بالفن حتى تاهت الخطوط الفاصلة بينهام فال السياسة تبدو فيها كام هي يف 
بالد أخرى أهلها صُفر الشعور وملوين األعني وال الفن لدينا أصبح يشبه فنونهم، ببساطة 

نا خلطنا األوراق، تلك املقولة كانت هي اليشء الوحيد الذي نغص عىل مشاهديت ألن
لفيلم راي املرشح لست جوائز واملأخوذة عن حياة املوسيقي األمرييك العاملي راي 

 تشارلز الذي تويف العام املايض. 
، يف والية جورجيا جنوب الواليات 2602لقد ولد هذا املوسيقي األسطورة يف سبتمرب 

ملتحدة وعشق املوسيقى من خالل األلحان الدينية التي كان يسمعها يف الكنيسة، وقبل ا
أن يتم الخامسة كان قد تعلم العزف عىل البيانو وبعد ذلك حدثت املأساة يف حياته 
مبوت أخيه األصغر أمام عينيه غرقاً ثم فقده البرص، ولكن أمه الفقرية الجاهلة كانت 

يش الحياة كمعوق وأرسلته للتعلم بعيداً عنها برغم الفقر سيدة عظيمة علمته أال يع
والعاهة إىل أن تحول إىل أسطورة برغم إدمانه الهريوين الذي زج به إىل فضيحة مدوية 
وسجن، وحني شعر أن املوسيقى ستضيع من حياته طلب العالج وعاد إىل فنه حتى مات 

صديقة ومليارات  21يقات قدروها بـابناً وعدداً من الصد 20العام املايض تاركاً وراءه 
مليون جنيه لألطفال الصم ألنه كان يرى أن فقد  222تربع بأغلبها لألعامل الخريية منها 

البرص ال يوازي شيئاً إىل جانب فقد السمع الذي من املمكن أن يحرم اإلنسان من سامع 
 األصوات وخاصة املوسيقى. 

من النقائض والضعف والفضائح كحياة كل  حياة حافلة بالكفاح ولكن بها أيضاً كثري
منا التي تحمل هذا وذاك، وتلك هي النقطة التي استوقفتني مل قبل رأي تشارلز هذا 

أنا عىل يقني بأن تيلور )مخرج »الفيلم الذي يحيك عنه بصدق بل إنه بارك صناعه وقال: 
لرجل قضية عىل ملَ مل يرفع ا« الفيلم( أنجز عمله بنجاح وصور حيايت كأفضل ما يكون

صناع الفيلم ألنهم فضلوا مساوئه قبل محاسنه، ملَ مل يطلب ورثته أن يظهر كمالك وإال 
جرجروا صناع الفيلم إىل ساحات املحاكم، ببساطة ألنهم صادقون يف فنهم لهذا تخرج 
علينا أعاملهم عظيمة نصدقها ونحبهم كام هم بنقائصهم قبل مزاياهم ألننا عىل يقني 

قد ألهم كل نفس فجورها قبل تقواها، ولكن هذا يقيننا مع الغري أما فيام  بأن اللـه
يخصنا فأتوا يل بفيلم أو كتاب أو مذكرات ألحد املشاهري وأقسموا أنها الحقيقة لتدخلوا 

 النار ألنها مزيفة كاذبة، نحن شعوب تدمن الحقيقة لدي الغري وتدمن الكذب 
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م يف الفيلم الذي يصور عن حياته هل حني يخصها األمر، ترى كيف سيظهر حلي
سيقرتب من قريب أو بعيد لنقائصه، ملكائده مع اآلخرين لكذبه الذي قالوا عنه إنه 
أبرع فيه من الصدق؟ أليست هناك عرشات القضايا املرفوعة عىل كّتاب من ورثة 
مشاهري لرفضهم تصوير قصة حياتهم برغم أنني عىل يقني أن الكتاب ذاتهم الذين 

فعون عن حقهم كاذبون هم أنفسهم ولن يكتبوا الحقيقة عن سرية يتناولونها يدا
 ببساطة ألن الكل كاذب الورثة والكتاب واملشاهدون أنفسهم سريفضون الصدق.

أليس مسلسل أم كلثوم الذي كتبه املبدع محفوظ عبد الرحمن مثااًل عىل ذلك، لقد 
لنا بالفعل عن أم كلثوم التي  احتفى به الجميع مبدعون وجمهور برغم أنه مل يحك

بدت وكأنها كاملة األوصاف وهي مل تكن كذلك مثل كثريمنا؟! أليس كل قصص مشاهرينا 
فنانني أو سياسيني كفاحاً دون نقيصة واحدة توحد اللـه وكأنهم مالئكة مجنحون نزلوا 

ة الشهادة عىل األرض؟ أمل تقم الدنيا ومل تقعد حني نرشت إحدى الجرائد اليومية املستقل
الدراسية لعبد النارص حني كان طالباً يف املدرسة لتقول الدرجات إنه مل يكن طالباً مجرد 
طالب أقل من متوسط الدرجات؟! أليس نحن الشعب الذي أبدع عبارة الحفاظ عىل 
الرموز حتى بالكذب إىل أن حولنا هذه الرموز إىل مقدسات تتساوى مع السنة 

اد اغتيال عمرو دياب ألنه أعلن يف حوار له عن رأيه يف رموزنا والرشيعة وقام منا من أر 
 الغنائية مام أضطره ألن ينكر ذلك ويستغفر من الكذب عن الصدق؟! 

تلك هي الحكاية التي نغصت عىل مشاهديت لفيلم رائع عن رمز أمرييك للموسيقى 
القاته مع ولكنهم قبلوا أن يظهروه عىل حقيقته عبقري نعم ولكنه مدمن وحقري يف ع

النساء، وضعيف أمام نزواته، ورغم ذلك ظل وسيظل رمزاً لصدقهم الذي نحرتمه وال 
 نحتمله لتظل رموزنا كاذبة مثلنا. 

 .0223فرباير  –صوت األمة 
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 تاه عىل باب السينام: –فرحان مالزم ادم 
 

م يف بلد مل يعد جمهور السينام وصناعها يعرفون سوى الضحك، ال تأمل أن ينجح فيل
خارج هذا السياق ألنه منبوذ من أصحابه ذاتهم وألن السينام فقدت يف مرص كل أدوارها، 
ومل تعد إال تسلية بريئة جدا تصل إىل حد الزغزغة فحسب، ودون ذلك يعترب حراما أو أي 
يشء آخر!! وألين لست من هواة رجم املشاهدين بالحجارة واعتبارهم سبباً أو نكبة يف 

، فإين أرجع كل نكسة أو وكسة للسينام املرصية إىل أصحابها، أهل السينام السينام أو غريها
أنفسهم فام بني منتج وموزع ومخرج وممثل وكاتب ترُضب السينام املرصية يف مقتل من 
أهلها. أمل تتخل الرشكة العربية املنتجة لفيلم )بحب السيام( عنه قبل أن يتخىل عنه 

 املرصية عن مخرج اسمه يرسي نرص اللـه حني دار الجمهور؟! أمل يتخل منتجو السينام
فرفضوه حتى مدينة السينام التي تبعرث النقود « باب الشمس»عليهم يعرض إنتاج فيلمه 

عىل مسلسالت وأفالم ما أنزل اللـه بها من سلطان رفضته فأنتجه بفلوس أجنبية ومل يكتف 
طه إال ثالث دور عرض فقط، صناع السينام بذلك حتى يوسف شاهني كموزع للفيلم مل يع

وكأنه معروض بشكل رسي مام دفع الجمهور دفعا للتخيل عنه يف الوقت الذي اختارته 
فرحان »مجلة التاميز األمريكية كواحد من أهم عرشة أفالم يف العامل هذا العام، أما فيلم 

األفالم  الذي يعرض حاليا فهو أيضا فيلم أزعم أنه لن ينجح، ليس ألنه أعظم« مالزم آدم
ولكن ألنه يقع يف نفس « باب الشمس»وال يف عبقرية « بحب السينام»فال هو يف قيمة 

الدائرة: إنه فيلم بال أب وال أم، فيلم غري رشعي تركه أصحابه عىل باب السينام بدال من 
باب الجامع ورحلوا، ولهذا ال تتعجبوا إن تخىلَّ الجمهور عن هذا الفيلم رغم أن حكايته 

 «. بحب السيام»و « باب الشمس»عن حكاية  مختلفة
قصة الراحل محسن زايد الذي يحيك أن شابا هبط إىل العاصمة من بلد ليس « فرحان»

عىل الخريطة ليواجه كل أنواع الفساد والقهر والقبح، فيتلوث ليعود ثانية إىل قريته 
ميكن أن متوت مهموما بعد أن كان فرحانا، والحق أن هذا الفيلم مشكلة ومنوذج لكيف 

األفكار العظيمة يف مهدها إذا مل تجد من يرعاها، فالفيلم ظاهريا من إنتاج مطيع زايد 
ولكن الحقيقة أنه إنتاج رشكة روتانا التي أعطت فلوس اإلنتاج لوسيط وضع منها ما وضع 

مل »يف جيبه دون أن يتعب وأعطى منها ما أعطى ملطيع زايد الذي فعل بدوره الشئ نفسه 
إال الفتات إلنتاج هذا الفيلم الذي خرج فقريا مريضا غري معاف من قبل أن يولد،  تبق

وحني ولد خرج الفيلم مل يجد من يدافع عنه أو يدعو له. ورغم أن األصل يف نقد األفالم أن 
نكتب عام نراه أمامنا عىل الشاشة وليس عام نعرفه من كواليسها، فإنني مل أستطع أن 

 للفيلم حكاية والدته املبترسة التي أرقتني. أنىس طوال مشاهديت 
ولو تفتح عمل الشيطان  –كان ميكن أن يكون فيلام جميال عظيام « فرحان مالزم آدم»

لو أعطي مخرجه عمر عبد العزيز ميزانية تسمح له بأن ينفذ  –لعنه اللـه يف كل كتاب 
ة ولكن هناك فرقاً بني ديكورا غري ما رأينا، فاألحداث حقا تدور يف منطقة عشوائية فقري 

فيلم يصور الفقر وفيلم فقري.. ألن الديكور الفقري ال يسمح ملخرجه بحركة للكامريا تشعر 
املشاهد بفقر املكان وغنى الفيلم، ميزانية الفيلم قد تكون أيضا هي التي دفعت عمر عبد 

بال هدف، اللهم  العزيز الختيار هاىن مهني واضعا ملوسيقى الفيلم والتي كانت بال ابتكار،
إال أنها كانت مصدر إزعاج عىل إزعاج وينسحب الفقر عىل التصوير الذي قام به مصور 

 مخرضم كسمري فرج. 
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وبذلك ال تبقى من عنارص الفيلم إال القصة واألداء. أما األداء فقد استطاع فتحي 
وفهم عبد الوهاب أن يؤدي شخصية الشاب الربيء يف عامل املدينة القايس بحرفيه 

عميقني وبشكل بعيًد عن التقليدية يف أداء مثل هذه الشخصية التي قام بأدائها من قبل 
استطاع فتحي  أن يحافظ عىل عفوية « شباب امرأة»بعبقرية شكري رسحان يف 

الشخصية بأداء يرقى أحيانا لدرجة الكوميديا دون أن تتوه منه الخيوط التي تفصل بني 
، ولكن املشكلة الوحيدة التي تقابل هذا املمثل يف أدائه أنه العفوية والكوميديا والبؤس

يبدو يف بعض املشاهد مشدود األوتار أكرث مام يجب، رمبا عليه أن يلحظ نفسه ليرتك 
لنفسه العنان وليأخذ أحمد زيك مثاال وليس نور الرشيف، فالفرق بني االثنني أن األول 

فتحي عبد الوهاب أن يرتك عقله دامئا عىل ميثل بال عقل، أما اآلخر فكله عقل وأمتنى ل
السيدة التي تفتقد الزوج واألمان ومقومات « أم فتنة»أعتاب االستديو، لبلبة يف دور 

الحياة، تؤدي دورا جديدا عليها وفرصة هائلة مل تضيَّعها بقبولها هذا الدور، ولكن تظل 
كشفتها بعض املشاهد  نونيا الشهرية بلبلبة أرقى قليال من سيدات هذه الطبقة، فقد

التي كانت تحتاج إىل سوقية أكرب من الصياح، تساءلت يف مقال سابق عن فيلم زيك 
شان: أين ياسمني عبد العزيز؟ وماذا أصابها؟ ويف هذا املقال أجيب عن سؤايل، فلقد 
وجدتها يف هذا الدور فهي متأل الشاشة حتى حني تغيب وتلك مفارقة تستحق التأمل 

إلجابة، أيهام أجمل اسم عىل أفيش يف فيلم يتصدر اإليرادات أم ممثلة وسؤال صعب ا
قيمة لدور جميل؟! كاذب من يجيب عنه.. حسن حسني وحجاج عبد العظيم وسامي 
العدل ما أقىس عىل املمثل أن تكون أعظم أدواره يف فيلم ال يسانده أحد، فالكالم عىل 

 ياسمني عبد العزيز هو ذاته املنطبق عليهم. 
لقصة: سيناريو وحوار محسن زايد يشء بالتأكيد يستحق التأمل والوقوف أمامه فهو ا

يحمل أكرث كثريا من حيز الفيلم، إنه فيلسوف روايئ ولكن املشكلة أن جمهوره مل يعد 
يريد الفلسفة ورواد املوالت ليس لهم شوق للحديث عن سكان املناطق العشوائية 

ع كاذب ال يريد أن يواجه نفسه وال أن يرى ورصاعهم من أجل الحياة، فنحن مجتم
نفسه يف مرآة حقيقية، بل أدمنا الكذب حني تعبنا من الفقر، فأصبح وجوده يف أي عمل 

 فني طارداً. 
فالجمهور يؤيد أغنيات الفيديو كليب التي تحمل البنات الجميالت الاليت يرتدين ما 

تي تصورنا كشعب يعيش يف غال من املالبس، و هو نفسه الذي يصفق للمسلسالت ال
القصور، وهو نفسه أيضا الذي يساند أبطاله الفقراء برشط أن يقعوا يف حب البنت 
الغنية وينتقلوا إىل عامل البيزنس والفلوس!! نحن مجتمع فقري حقا ولكنه ال يساند الفقر 

أفالم  يف أحالمه وبالتايل يكرهه يف أعامله الفنية الحالية، بل يقبل فقط أن يرى هذا يف
األسود واألبيض وكأن الفقر والفقراء جزء من التاريخ. وتلك مشكلة أخرى تواجه هذا 

 الفيلم الذي بدأ فرحانا وانتهى حزينا. 
 .0223مارس  –صوت األمة 
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 منك هلل ياعبد الواحد ))بحبك وهموت فيك((:
 

يف حياة كل صحفي وكاتب إن كان لديه ضمري حي يفهم خطورة وقيمة الكلمة، 
جده قد يندم أحياناً عىل موضوع كتبه أو خرب سطره بقلمه، وقد ينبع الندم من خطأ ت

يف تفاصيل خرب أو ترسع يف رأي قد يراجعه.. وأشهد أمام اللـه كام سبق وأن أرشت يف 
مقدمة هذا الكتاب، أين ما سطرت كلمة عىل ورق إال دعوت ريب قبلها أن تكون يف 

سيئات وذلك إدراكاً مني بقيمة الكلمة التي تخرج ميزان حسنايت وليس يف ميزان ال
كالرصاصة وال تعود أبداً إىل غمدها إن قيلت. وأزعم أين عىل قدر ما كتبت من نقد 
سلبي لكثري من البرش واألعامل الفنية ما تراجعت أو ندمت إال عىل كتابتي لهذا املقال 

بال قيمة فنية حقيقية، فكان  الذي اتخذت له عنواناً ظننته خفيفاً مداعباً لصناع فيلم
هو العنوان وعبدالواحد هو زميل صحفي ويف ذات الوقت « منك للـه يا عبدالواحد»

كان هو منتج الفيلم، وكان أبطال الفيلم يرددون طوال األحداث عبارة منك للـه يا 
عبدالواحد فاستخدمت تلك العبارة يف العنوان، وإذ يب أفاجأ برفع قضية ضدي بسبب 

املقال.. وطبعاً ندمي عىل كتابة هذا املقال ليس نابعاً من أنني واجهت قضية يف هذا 
املحاكم بسببه، فكم من قضايا قانونية واجهتها يف حيايت املهنية، ولكن مصدر ندمي أىت 
حني التقيت منتج الفيلم عبدالواحد العرشي مصادفة فبادرته بالسؤال عن كيف تطاوعه 

قضية عىل يف املحاكم بسبب رأي يف فيلم مجرد رأي؟ فرد  نفسه وهو الصحفي أن يرفع
عىل بأن ليس رأيي السلبي هو السبب ولكن أن هذا املقال آذى مشاعر ابنته الصغرية 

 التي امتنعت أليام عن الذهاب لجامعتها خجالً من مقايل حول فيلم أبيها!
وحزين يف وأشهد أين ما حزنت وال غضبت من نفيس عىل كلمة كتبتها قدر غضبي 

هذه اللحظة من قلمي، فكيف يب آذي فتاة صغرية مل أفكر يف مشاعرها وأنا أخط ما 
 كتبت حول أبيها رغم أين ما تجاوزت وما أسأت، ولكن الظن أن مشاعر االبنة تختلف. 

قد أكون اعتذرت للفتاة الصغرية وقد أكون ندمت وحزنت ويعلم اللـه كم أدمت 
راجعي عن رأيي يف الفيلم، وعدم استمرار وقائع قلبي هذه املشاعر رغم عدم ت

القضية... ولكن أشهد بأنني منذ ذلك الوقت كنت ومازلت أحسب ألف حساب لكلاميت 
 علّها تطيش عن مسارها فتؤذي من ليس له ذنب. 

ليس إليذاء ابنة بأبيها ولكن ألؤكد « منك للـه يا عبدالواحد»وها أنا أعيد نرش مقال 
 ال يستوجب كل هذا الحزن وإن فعل.أن رأيي يف فيلم 

 حنان شومان تأكل أظافرها:
 ال تنخدع ببداية هذا املقال التي تبدو جادة جدا، استمر يف القراءة فاملهزلة قادمة. 

يف السبعينيات من القرن املايض كتب الدكتور لويس عوض أن السينام فن غري قابل 
ات ورقصات؟! وكان هذا الرأي للناقد للنقد والتحليل، فامذا يعني نقد أفالم وكباريه

الكبري مبنيا عىل أن سينام هذه الفرتة أغلبها سينام مقاوالت احتقرها الدكتور لويس 
 عوض، وبالتايل وجب عليه احتقار النقد املوجه لها. 
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وطوال مشاهديت ألحداث فيلم مرصي يعرض حاليا كنت أشعر وكأن روح الدكتور 
رض لتبث يل احتقارها، ألنني أشاهد هذا الفيلم بل أكرث من لويس تحوم حويل يف دار الع

ذلك سأكتب عنه... والحق ألنني ال أتوقف دامئا أمام كل فيلم يعرض للكتابة عنه ليس من 
باب عدم الفضا أو املشغولية، ولكن ألنني كثريا ما أتذكر مقولة د. لويس عوض التي 

 ه فيلم وعّدي وللمهنة متاعبها. تجعلني أمر عىل كثري مام أرى مرور الكرام وآه
لسبب أقوى من خويف « بحبك وأموت فيك»ولكني مضطرة جدا أن أتوقف أمام فيلم 

من احتقار روح د. لويس يل أو أي أحياء آخرين وذلك ألنني سأتخذه مثاال ألشياء كثرية 
مثلني غري أريد أن أطرحها، ومنها أنني لست ضد أن يتم إنتاج أفالم قليلة التكلفة بأسامء م

معروفني أو رخييص السعر، ويكتبها كتاب سيناريو جدد ويخرجها مخرجون جدد ألول مرة، 
ألف جنيه أو حتى مليون، وهو رقم  622فال تصل تكلفة الفيلم عىل أعيل تقدير أكرث من 

ضئيل حاليا إلنتاج أي فيلم سيناميئ خاصة يف الوقت الذي يتقاىض فيه النجوم الشبان 
ماليني أجرهم فقط عن الفيلم، إذن فتلك رمبا تكون وسيلة سينامئية  خمسة أو ستة

لتفريخ أجيال جديدة وإفراز أعامل رمبا نستطيع أن نحصل منها عىل فائدة مستقبلية وإال 
توقف اإلنتاج السيناميئ املرصي عند حدود العرشين فيلام أو يزيد قليال. وأنا لست أيضا 

يئ منتجون مغامرون جدد حتى لو جمعوا أموال اإلنتاج ضد أن يدخل مجال اإلنتاج السينام 
عن طريق سلف التوزيع ومشاركة اتحاد اإلذاعة والتليفزيون، وجمعوا القرش ليك ينتجوا 

أعوذ « بحبك وأموت فيك»فيلام. كل هذا أنا لست ضده مبعنى أنني مل أدخل ألشاهد فيلم 
جد ما سبق وقتلته. وحتي هذه باللـه بنّية سيئة مسبقة عىل العكس دخلت آملة أن أ 

 اللحظة فأنا ناقدة محرتمة جدا لطيفة جدا ومقبلة ومشوقة جدا وأيضا عاقلة جدا. 
ولكنني أعرتف أنني فقدت كل الصفات السابق ذكرها بعد دقائق من بداية الفيلم 
وبدأت أفعل مثل فؤاد املهندس حني كان يقع يف مأزق كوميدي فيقضم أظافره حينا ثم 

قدم اليرسى عىل اليمنى ثم ينقلها إىل العكس برسعة شديدة، ثم يقف منتفضا ثم يضع ال
يعود للجلوس.. وهكذا أصابتني حالة فؤادية مهندسية وكلام مرت الدقائق زادت الحالة، 
فام هذا الذي أراه أمامي؟! قال إيه خري اللهم اجعله خرياً وبعيداً عنكم يف املنام ثالثة 

عايزة  الث شابات وعايزين يخرجوا معاهم، وقال إيه البنات مششبان وقعوا يف غرام ث
، وهند الحناوي  D N Aعلشان عيب الخروج بره الحرم الجامعي، تخيلوا يف زمن 

الزميلة ترفض الجلوس مع زميلها وقال إيه كامن كل الحكاية إن األوالد عايزين 
لوة يف املسكن املجاور يفضفضوا مع البنات واللـه مش أكرت!! املهم تيجي تسكن بت ح

فيقع يف هواها األصدقاء الثالثة ونسيت أقول لكم، واحد فيهم مطرب والثاين بيقولوا 
دمه خفيف والثالث مش عارفه إيه، وبعدين خري اللهم اجعله خرياً تحصل حاجات 
وتحصل حاجات ثانية وبعدين حاجات تالتة وبعدين تحصل حاجات رابعة وبعدين 

ينتهي... بعد أن أصبت بشد عضيل من كرثة حركة الساق عىل الساق  الحمد للـه الفيلم
واكتشفت أنني مل تعد يل أظافر عىل اإلطالق وأنا التي أعترب أن أظافر املرأة هي عنوان 
أناقتها والحمد للـه بسبب هذا الفيلم فقدتها متاما، وال أعرف من سيعوضني عنها هل 

ي شارك فيه بالتمثيل وكسب شوية فلوس هو عبد الواحد العرشي منتج الفيلم الذ
وانبسط؟ أم مخرج الفيلم سيد عيسوي؟ أم كاتبه هيثم وحيد؟ أم اتحاد اإلذاعة 
والتليفزيون املشارك باإلنتاج؟ أم مجموعة األبطال؟ فكلهم تفرق دمي وأظافري 

 ودموعي بينهم وما دام الدم قد تفرق فال حق يل! 
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ريا وإدوار، زميله، لعن اللـه الكوميديا إن كانت فارس، بطل فيلم وجه تخاصمه الكام
هكذا فعليهم أن يلغوها، أما أحمد هارون فبالتأكيد اإلعالنات فيها متسع للجميع بدال 
من هم السينام يا شيخ! مها أحمد طاقة مهدرة عىل األسفلت وأمرية فتحي وجه قد 

فتأيت يف أفالم قاتلة  يختلف حوله الناس ولكنها دامئا يف مأزق، إنها تريد البطولة
للبطولة.. وبالحق نسيت أقول لكم إن فارس يف الفيلم تنكر يف زي امرأة وكان بالفعل 

رمبا نجح فيه. « سكر هانم»هذا أفضل مشاهده، ولهذا أنصحه بإعادة تقديم فيلم 
وخرجت من دار العرض وعيل فمي جملتان رحم اللـه د. لويس عوض فقد كان عىل 

نقد السيناميئ، أما الجملة الثانية فهي منك للـه يا عبد الواحد، وهو حق حني احتقر ال
اسم املنتج الذي ظل األبطال يرددونه طوال الفيلم بدون سبب، أما أنا فبالتأكيد لدي 

 لرتديد اسمه ألف سبب وسبب!! 
 0223أبريل  –صوت األمة 
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 قلب مكسور: –هيفاء وهبي 
 

ك خطر، ويف بريوت حني يستبدل الجيتار حني يتوقف صوت الغناء يف بريوت فهنا
والعود بالبازوكا والكالشينكوف  فهناك خطر كبري، وحني يختفي صوت فريوز أمام 
أصوات االنفجارات عىل صوت دبات أقدام راقيص الدبكة تدرك أنه قد أن لنا جميعاً أن 

بني نشعر بالخطر. أمكتوب عىل بريوت صوت البارود أم أنه الحسد؟! أمكتوب عىل ج
 الصبايا هناك الخوف أم هو قدر؟

هذا قليل مام دار يف ذهني وأنا أرى وجه فتاة من عالمات بريوت ترتدي السواد ويف 
وسط صدرها صورة لغائب حارض يف عامل السياسة وهو رفيق الحريري. ومن مفارقات القدر 

زيك. صبية من أن تكون يف القاهرة لتعزي يف غائب حارض أيضاً، ولكن يف مجال الفن أحمد 
أجمل ما أنتجت بريوت يف عامل النساء اتفقنا أو اختلفنا معها فيام تقدم من فن اسمها هيفاء 
وهبي.. جلست إليها فام كانت كام أراها عىل شاشات الفضائيات شعلة من األنوثة مهام 

ن الخوف. اختلفنا ثانية حول ما تقدمه، مل أر فيها إال فتاة بريوتية عيونها حزينة بها كثري م
وكام يف بريوت يتعاطون الحياة حتى الثاملة أظن أنهم يتعاطون السياسة كذلك، فهل من 
عجب أن أحاور هيفاء وهبي يف السياسة التي سببت لها الحزن والخوف فأسألها عن الحريري 

 الغائب الحارض فتقول: 
ظهر يف حياتنا  الحريري إنسان غال عىل لبنان، ترك فراغاً وجرحاً عميقنًي، فهو إنسان

لريتبط بعودة البسمة إىل الشفاه بعد حرب أهليه طاحنة، مل يظهر يف الحرب ولكنه 
ارتبط بإصالح ما أفسدته وخربته الحرب. لقد استطاع الحريري أن يوحد كل اللبنانيني، 

 حتى يف موته تكاتفت كل التيارات السياسية املختلفة. 
د، ففي لبنان اآلن حالة من الزخم السيايس أجد صدى لصويت وأسئلتي عند هيفاء فأزي

وعدم االستقرار واملظاهرات التي تعم كل مكان حتى إنها انتقلت كالعدوى إىل شوارع 
 القاهرة، وكذلك أصوات انفجارات فام الذي تريده يف هذا الجو فتاة كهيفاء وهبي؟ 

؟ فحرام أن نعود مثل كل لبناين أريد أن أعرف الحقيقة، أريد أن أعرف ملَ حدث ما حدث
إىل الوراء إىل سنني حزينة بعد أن رصنا اسرتاحة لكل العرب، قلبي مكسور، فآمالنا يف لبنان 

 كانت معلقة عىل هذا الرجل، وضاع كثري من اآلمال مبقتله فمن حق كل لبناين أن يسأل ملاذا. 
يبدو يل أكاد أنىس أين أمام صاحبة األغنيات التي أرفضها وحكايات الفيديو كليب و

وجهها كتلك الوجوه التي أراها عىل صفحات الجرائد وأمام الكامريات التي تصور 
املتظاهرين يف أنحاء بريوت، فأتذكر خرباً قرأته عن ترشيح اسمها لخوض االنتخابات 

 النيابية والذي تصورته نكتة فإذا يب أعرف الحقيقة حني تقول: 
خول االنتخابات النيابية ليس كام بعض رموز الصحافة السياسية طرحوا اسمي لد 

كتبوا من باب املزحة ولكنهم فيام قالوا إن هيفاء وهبي قادرة عىل زرع البسمة 
والسعادة والحياة يف الحياة السياسية اللبنانية، وتم بالفعل سؤال عدد كبري من شباب 

 ذين وافقوا الرأي وأيدوا ترشيحيالجامعات ال
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األمر بجدية ألن الساسة كام أراها ال قلب لها وأنا  ولكن بالنسبة يل طبعاً مل أخذ
ميويل إنسانية، فام الذي قدمه الساسة لنا غري لعبة تكتوي بها الشعوب. الفن أجمل 
 َ وأطهر. ولكني أحمل كثرياً من األمنيات والطلبات من الساسة كمواطنة عربية، فلو نَيس 

أن رقاب الشعوب معلقة بهم  الساسة العرب خالفاتهم وطموحاتهم الشخصية وتذكروا
لكنا أحسن حاالً. قلبي ينفطر عىل طفل يفقد عائلته يف حرب أو يهدم بيته لخالف 
سيايس وكثرياً ما أفكر لو ترصف الساسة مثيل وغريي من الفنانني لكانت حياتنا أفضل، 

نا فأنا كفنانة كل ما أفكر فيه هو إسعاد جمهوري وزرع بسمة عىل الوجوه، فلو، لهذا فأ 
 سعيدة بعميل وال أقبل عنه بديال. 

وعن نرشات األخبار قالت ىل: إنها تتابعها، نرشات األخبار تؤذي مشاعرى، فمشكلتي 
أنني أحلم كثريا بعكس ما أشاهده، أحلم بلبنان واحة ومصدر سعادة العامل، أمتنى أن 

 يسود الهدوء ولكن نرشة أخبار واحدة كفيلة بتعكري حيايت وخويف. 
وهبي هنا تحولت متاماً بالنسبة يل فتاة لبنانية فقط فأسألها ما الذي يخيفها  هيفاء

خائفة أن نعود إىل الوراء، وقت الحرب كنت طفلة مل أدرك »من السياسة؟ فتقول: 
بشاعتها إال حني كربت وشاهدت أرشيف تلك الحرب، وعائلتي مل تربح لبنان مثل غريها 

لكنها رفضت الهجرة حتى لو كانت مؤقتة وقالت:  من العائالت، فأمي رغم أنها مرصية
كيف أترك منزيل وقد ربح من ظل مرابضا يف لبنان رغم الحرب ودفع مثن السالم غالياً، 
فكيف يريدون لنا أن نعود ثانية إىل سنوات سوداء من تاريخنا. أنا وغريي من اللبنانيني 

مهددون كل ساعة بانفجار أو  نحيا يف خوف فال نحن يف حالة حرب وال حالة سلم، لكننا
 قنبلة. لبنان يجب أن يكون سيدا حرا مستقال وأنا خائفة عليه. 

وألن لكل لبناين يف الشوارع رأيا فيام يخص الوجود السوري ما بني مؤيد ومعارض 
 -ال تدخليني يف مشاكل »فسألت هيفاء يف أي معسكر تقع؟ أشاحت بوجهها وقالت: 

يل ترصيحات تخص بعض األسامء التي دفعت مثن  فمن قبل كانت -تكرم عينك 
اشرتاكها يف الحرب وطالبت بالعفو عنها ليك ننىس سنوات الحقد، وجرت عىل هذه 
الترصيحات تهديداً بالقتل والتشويه ولهذا فاآلراء يف السياسة لها أهلها وهم بالتأكيد 

  أقل إنسانية من أهل الفن، لذا ال أريد أن أعلن رأيي ألين أخاف.
وفكرت أن من كرثة ذكر كلمة الخوف يف حوارنا أين أخرياً مع فنانة ملء السمع 
والبرص، ورغم هذا فكم الخوف عندها ال حد له فقلت رمبا هي السياسة شجاعة أم أنها 
تخاف أشياء أخرى فسألتها عن ذلك فقالت: أخاف الزمن حني يقول يل الجمهور كفاية، 

الفن ستكون أبدية ولهذا فبعد شهرين سأطلق أول مجموعة ولهذا فأنا ال أظن أن عالقتي ب
إكسسوار باسمي ومن تصميمـي، ومقـر الرشكة يف جنيـف وهي من تصاميـم رشقيـة ولن 

 . H تكون باهظة الثمن ليك يسمح لكل املعجبني يب وبهـا أن يرتدوهـا وكلها ستحمـل حـرف
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منها بحديث السياسة فقلت وقبل أن أجمع أغرايض وأرحل عنها عز عىل أن أكتفي 
لها: أنت أكرث سيدة صنعت جداًل يف الفن واألخالق فقبلك كان االختالف عىل مفهوم 
الغناء محدوداً، أما بعدك فقد فتحت بابا مل يغلق، فمنه دخلت كل فتاة تحلم بالشهرة 

رج واملال من باب الغناء الذي أصبح سهالً بعد هيفاء، فكانت كأنها أبواب جهنم التي خ
منها جيل يطلق عليه هيفاء وإخوتها، وأصبحت األغنية ترى وال تسمع.. هنا وهنا فقط 
تذكرت هيفاء الغناء يف حديثنا وقالت: نعم فتحت بابا ولكني أغلقته ورايئ ولست 
مسئولة عن التشويه يف الغناء اآلن، فأنا مل أطالب أحدا بالصعود معي عىل الروف. 

آخر فأنا مل أرد أن أفسد حوارنا عن السياسة بالغناء. رغم ولكن تلك حكاية أخرى وحوار 
 أن السياسة عادة هي التي تفسد كل حوار إال هذه املرة. 

 .0223أبريل  –صوت األمة 
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 خطئية عيل أبو شادي: –منتهى اللذة 
 

متكن التطرف من أوصال الوطن وأمسك بجلبابه وتخفى يف مناطقه العشوائية 
ه وراح ميرح يف شوارعه مرة باسم الدين ومرة باسم الفقر وعشش يف قصوره وفيلالت

 ومرة باسم الحرية ومرة باسم الدميقراطية ومرة باسم حسابات ال حدود لها يف البنوك. 
ورغم ذلك أحلم بأن هناك خط دفاع موجودا بداخلنا ويعيش بيننا يستطيع أن 

م جميل أو كلمة صدق يقف يف مواجهة الطوفان حتى لو كان خطا ضعيفا يتمثل يف فيل
مكتوبة أو أغنية تدخل كلامتها وألحانها القلوب، أو صورة معلقة عىل جدران تحمل 
طفال يف املهد، ولكن حتى هذا الحلم بدا يبعد ويبعد ليس ألن فنوننا أصابتها الشيخوخة 
أو التفاهة فحسب، ولكن آلن هناك من املسئولني عنها أصابهم الخوف من مجتمع ال 

مجتمع متطرف واسمعوا الحكاية: عىل أبو شادي أحد الوجوه البارزة يف عامل يرحم.. 
الفن واملسئول عن الرقابة عىل املصنفات الفنية وعن املركز القومي للسينام ورئيس 

 مهرجانها القومى، ناقد ومثقف ومحبب ألهل السينام والثقافة والصحافة. 
أكرث مام أدينه، ولكن ال  عيل أبو شادي منوذج جميل مرصي مثقف أشفق عليه

أستطيع إال أن أستنكر ما حدث منه حتى لو مل يكن مسجال بعد بشكل رسمي يف 
الرقابة التي يرأسها، والحكاية تقول: إن املخرجة منال الصيفي تقدمت بسيناريو إىل 

وبالفعل « آخر ديسمرب فستقي»جهاز الرقابة لتأخذ عليه املوافقة باسم مؤقت وهو 
جة عىل موافقة الرقابة وتم االتفاق عىل البدء يف تصوير الفيلم وإن مل يتم حصلت املخر 

االتفاق عىل االسم وتناقشت املخرجة مع مجموعة عمل الفيلم واتفقوا عىل أن يكون 
وهو االسم الذي يلخص فكرة الفيلم، حيث إن منتهى اللذة تختلف « منتهي اللذة»اسمه 

ك وآخرون يرون أن منتهى اللذة يف الصعلكة، أما من شخص آلخر فالبعض يرى الطعام كذل
بطلة الفيلم فرتى منتهى اللذة يف املوت، املهم أن املخرجة حني أبلغت عىل أبو شادي 

 باالسم رفضه شفاهة وطلب منها البحث عن اسم بديل ألن االسم فيه إيحاء جنيس!! 
السم رسميا ألن أحدا عرفت الخرب وحني سألت عىل أبو شادي مبارشة قال ىل: مل أرفض ا

مل يتقدم يل واعتربت هذه إجابة فيها مراوغة فأعدت عليه السؤال فإذا يب ال أجد أمامي 
عىل أبو شادي الذي أدعي أين أعرفه، فراح يتحدث عن حادث األزهر والتطرف وأن البلد 
مش ناقصة، وأن اسم فيلم يجلب صداعا أمام مجلس الشعب وعيل صفحات الجرائد من 

التضحية به. وأن أفيشاً مكتوبا عليه منتهي اللذة يف شوارع املحروسة سيكون نذير  السهل
شؤم، وأن علينا الحذر حتى ال نعطي للمتطرفني فرصة وأضاف: إن الرقابة تتعرض اآلن 
لهجمة رشسة من أصحاب أفالم يسعون لتسميتها بأسامء غريبة لجذب النظر، وأضاف عىل 

كان بل تحول بالنسبة يل فجأة رجال حكيام، والحكمة هنا ليس أبو شادي، الذي مل يعد كام 
املقصود منها معناها اإليجايب ولكن مقصود بها الحكمة التي تجعلنا نلوي أعناقنا ونغطيها 
لتمر العواصف دون أن ترضنا وتلك حكمة للعاجزين وليست حكمة املثقفني وال الفنانني 

ذا ما يجعلني أدين عىل أبو شادي حتى لو الذين من شأنهم أن يغريوا مجتمعاتهم، وه
أتت اإلدانة لسبب يبدو صغريا مجرد اسم فيلم، ولكن تلك هي البداية فكل الكبائر يف 

 حياتنا تبدأ صغرية. 
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ولكني أعود بذاكريت رغام عني لتمس بعض العذر لذلك الرجل الذي دفعه املجتمع 
بو شادي رئيس هيئة قصور املتعصب األعمى لغري هويته، فمنذ سنوات حني كان أ 

الثقافة حدثت له أزمة عرفت باسم أزمة الروايات الثالث التي أجاز طباعتها عىل نفقة 
هيئة قصور الثقافة، وخرجت األفالم وبعض املظاهرات لتذبحه ألنه سمح بطباعة هذه 

 األعامل التي اعتربها البعض روايات جنسية حتى إن أهايل اإلسامعيلية رفعوا قضية عىل
توفيق عبد الرحمن كاتب إحدى هذه الروايات ألن أحداثها تدور يف مدينتهم واعتربوا 
ذلك إهانة لهم، وكأن اإلسامعيلية مدينة الطهر والعفاف، منتهى التطرف والهيافة 
ولكنها أحداث بالفعل حدثت ودفع مثنها عىل أبو شادي باإلقالة واألدباء إبراهيم أصالن 

لة، وجلس عىل أبو شادي لفرتة يف بيته ولكن وزير الثقافة ومحمد البساطي باالستقا
 أعاده بعد فرتة للعمل باملركز القومي للسينام. 

اليل »ولهذا أزعم أن حكمة عىل أبو شادي قد أتته من ذلك الدرس الذي يقول 
، لست أقصد شن حرب عىل أبو شادي بسبب اسم «إتلسع من الشوربة ينفخ يف الزبادي

عد قيمته، ولكني كام سبق وقلت كل الكبائر تبدأ صغرية، وكل التطرف فيلم مل تثبت ب
يبدأ اقتناعا، وكل العجز يبدأ بكلمة أن مرص مش مستحملة وهي الجملة التي ال أعرف 
سواها منذ أن وعيت الحياة يف هذا البلد، فكلام فتحت فمي بكلمة أجد من يقول يل 

بعض البعض كعيل أبو شادي الذي ال  هذه الجملة ولكن مل أكن أمتنى أن أسمعها من
حتي أنت يا عىل استطاع تطرف مجتمعنا أن ينال منك.. حتى »أملك إال أن أقول له: 

 «. أنت يا عيل
 .0223مايو  -األمة  صوت
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 فيلم لن ميوت: –بنات وسط البلد 
 

 كام للمدن روائح متيزها، وللبرش روائح متيزها، لألفالم أيضاً روائح متيزها، فهناك
وغريها برائحة التمر حنة أو بخور « الياسمني أو الورد البلدي»أفالم بروائح ذكية مثل 

العود وبعضها برائحة نفاذة منفرة كالطريش أو الفسيخ وكثري منها بال رائحة أو طعم أو 
لون، مجرد رشائط من السيلوليد تدار عىل ماكينة عرض تعرض لقطات يف غرفة مظلمة 

ال ذاكرة العقل وال ذاكرة اإلحساس، ألن املوسم السيناميئ الذي ال تبقى يف الذاكرة 
نعيشه حالياً يحمل أنباء عرض خمسة أفالم مرصية جديدة أضاءت دور العرض التي 
انطفأت طوال شهر رمضان، يقف الراصد للحركة السينامئية حائراً بأي فيلم يبدأ، خاصة 

ل الشهر الكريم.. قررت البدء بفيلم بعد أن استهلكنا التليفزيون إىل حد املرمطة طوا
ليس ألن محمد خان مخرج كبري وليس ألن كاتبته امرأة هي وسام « بنات وسط البلد»

وليس ألن البطولة يف الفيلم لنجمتني يف زمن « أحىل األوقات»سليامن صاحبة فيلمه 
 نجومية الرجال، ليس بسبب كل ما مىض وإمنا لسبب واحد فقط، أنه الوحيد من بني

 األفالم املعروضة الذي يحمل رائحة محببة وهي رائحة السينام. 
فئة تعمل يف املنطقة التجارية املعروفة بوسط البلد، جميعنا « بنات وسط البلد»

نعرفهن، ونتعامل معهن، نراهن حني ندخل املحال يأكلن ويضحكن وأحياناً نراهن 
قف لنسأل أنفسنا عن حياة هؤالء باكيات يف شجار مع صاحب املحل، ولكننا قليالً ما نتو 

وتحيك لنا « منة شلبي وهند صربي»البائعني، وقد سلط خان الضوء عىل اثنتني منهن: 
حكاية كل من الصديقتني، أحالمهام حتى لو كانت كاذبة، تفاصيل حياة فتاتني من طبقة 

يف فمن خروجهام اليومي « بنات وسط البلد»دون املتوسطة، ومن التفاصيل خرج فيلم 
رحلة مرتو األنفاق من حلوان إىل منطقة عملهام ومن لقاءاتهام اليومية وخروجهام يف 
ليل كل خميس ومن حكاية األب اللبناين الذي رحل وترك ابنته مع أمها دون كلمة وداع 
إىل منوذج ألب آخر يجمع بني زوجتني دون أن تعرف إحداهام، ولكن االبنة تقدر ظروفه 

ا مجرد نصف أب، ومن محل الكوافري الذي تعمل فيه األخرى، ومن وتحبه حتى لو كان له
قصة حب صادقة إىل األخرى مل تبدأ حتى تكتمل، كل ذلك نسجته وسام سليامن يف 
سيناريو عن قصة محمد خان ومعه مدير التصوير كامل عبد العزيز الذي ال يعمل كثرياً 

 كأبناء جيله برغم أنه يف قمة عطائه. 
ة بقيادة محمد خان كمخرج، مل تختلف كثرياً عن هند صربي يف أفالم هند صربي ممثل

أخرى سابقة، وهنا ال أقصد املعنى السلبي ببساطة ألن هند ممثلة من أخمص القدم حتى 
النخاع فهي تعزف الوتر الصحيح دامئاً للشخصية، هي منوذج من الفنانات الاليئ يختفني 

 ويتوارين أمام الشخصية املكتوبة. 
منة شلبي فهي منوذج مختلف ألنها تختلف من فيلم آلخر ومن مخرج آلخر، فحني  أما

بدأت مع مخرج مثل رضوان الكاشف كانت مبهرة، ولكنها قامت بعدة بأدوار مع مخرجني 
آخرين مل يستطيعوا أن يجدوا مفاتيح تشغيلها حتى أىت محمد خان وأعطاها الدور 

ج لنا منة أخرى ممثلة من العيار الثقيل، الصحيح وضغط عىل األزرار الصحيحة فأخر
مبدعة يف اللفتة والنظرة وحتي الدمعة فكأن الصغرية الروشة فجأة قد كربت وأصبحت 

 نجمة كبرية . 
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خالد أبو النجا ومحمد نجايت أديا دوريهام كام يجب، وكل ضيوف الفيلم كذلك مثل 
ي من أدوا أدواراً عزت أبو عوف وأحمد راتب وماجدة الخطيب ومنال عفيفي وحت

 ثانوية مثل جاكلني نصيف، كلهم أعطوا طعامً ورائحة عذبة للفيلم. 
عىل هامش « بنات وسط البلد»كنت أمتنى، كمشاهدة أن أصادف مناذج أخرى من 

الحياة مزدوجة ومل « وسط البلد»حياة البطلتني، كنت أود لو اتسعت رؤية الفيلم، ففي 
يها أيضاً كثري من الحكايات ولكن خان اختار وهو حر يف يشعرين الفيلم بذلك الزحام، وف

 اختياره وأنا حرة أيضاً يف أمنيايت. 
هذا الفيلم لن يأيت باملاليني ملنتجيه ليس ألنهم أساءوا االختيار، ولكن ألننا يف زمن 

 يهرب فيه الجمهور من عذابه وإحباطه اليومي بضحكة ال معنى لها. 
 0223نوفمرب  –الفجر 
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 سينام النساء: –ى اللذة منته
 

أجمل ما يف فن السينام، كام يف فنون أخرى، أنها تعطي لصناعها كامل الحرية يف 
خلق حياة وبرش وحب وكراهية، قدرة عىل إيقاف األحداث أو وقف تسلسل حياة 
أبطالها ثم إعادة ترتيبها أخرياً إنهائها.. حرية يف الواقع ال ميلكها إال اللـه، ويف الخيال 
وعيل رشيط سيناميئ ميلكها صناع السينام، وإن كنا ال منلك االعرتاض عىل حرية اللـه 
فنحن بالتأكيد منلك كجمهور حرية االعرتاض عىل حرية هللا فنحن بالتأكيد منلك كجمهور 

حيانا نزيد بأن نطالبهم بتعديله فهم أحرار فيام أ حرية االعرتاض عىل خيال الفنانني، بل 
 لك فاالختالف ىف السينام. عكس القدر. ال يفسد للود قضية.  يفعلون ونحن كذ 

حني اختفت البطالت قلنا نحن نواجه سينام الرجال ونفتقد سينام النساء، ثم بدأت 
تظهر بوادر سينام تحيك عن املرأة، بطالتها نساء، وكاتباتها نساء، وحتي مخرجاتها نساء.. 

بعض مشاكلها ملجرد أنها روح جديدة  وبدأ البعض يتحمس لهذه األفالم ويتغاىض عن
تبعث يف جسد السينام، وهذا ما يخفيني أن نحتفي باملرأة ملجرد أنها أنثى، وليس ألنها 

 مبدعة حقيقية أو غريها من مناحي الحياة. 
هو فيلم من األفالم التي يجوز ملن يقسمون السينام لرجالية وأخري « منتهى اللذة»

النوعية األخرية فمنتجته امرأة وهي نهاد رمزي وكاتبته امرأة  نسائية أن يقال عنه إنه من
وهي شهرية سالم ومخرجته امرأة وهي منال الصيفي وبطالته األكرب اسام نساء وهن حنان 
ترك ومنة شلبي وزينة وسعاد نرص ويقف وراءهن يوري مرقدي يف أول أداء سيناميئ، 

يلم تتحدث عن أقىص لذة يصل إليها ومجدي كامل وأحمد راتب وأرشف مصيلحي. فكرة الف
اإلنسان، هي املوت، ومن الغريب أن يكون اسم الفيلم عكس معناه، وبالتأكيد أن صناع 
الفيلم قصدوا أن يقدموا فيلامً مختلفاً، ولكن ليست كل النيات كافية لصناعة هذا االختالف 

دا أنها كانت مهمومة بنظرية فيها، فالكاتبة ب« إحتاس»فالفكرة قد تبدو براقة ولكن السيناريو 
املوت والحياة، ولكنها أضافت لها تفاصيل حياة عاطفية ونفسية ألربع نساء، واحدة تواجه 
أزمة موت األب وأخري أزمة حب وخيانة الزوج، وثالثة أزمة فقدان عذريتها واألخرية أزمة 

وتعتمر، « وسلمصيل اللـه عليه »زوج مدمن وأقىص أحالمها أن تذهب لزيارة قرب الرسول 
، ولكنه ليس مثله وقد «أحىل األوقات»، قد يشبه عند بعض الجامهري فيلم «منتهى اللذة»

، ولكنه ليس مثله.. مشكلة هذا الفيلم أنه يشبه أفالماً أخرى رغم «بنات وسط البلد»يشبه 
 أنه مختلف، وأعتقد أن أزمته يف السيناريو وهو ذاته سبب االختالف. 

التأكيد تبدو مخرجة واعدة، ولكنه أول أفالمها، لذا فمغفور لها منال الصيفي ب -
خطاياها من افتقاد المتالك عنرص اإليقاع والذي مل يساعدها فيه املونتاج وأيضا 
افتقادها لتقدير اقرتابها بالكامريا من ممثل ال ميتلك عىل اإلطالق قوة األداء مثل يوري 

 مرقدي. 
ا الفيلم لعدة أسباب أهمها املشهد الذي تتحدث حنان ترك أعتقد أنها قبلت هذ -

فيه عن نفسها وعالقتها باللـه والحجاب والخطأ والصواب، ومن الغريب أن بطلة الفيلم 
 اسمها حنان فكأن أزمة البطلة نفسها هي أزمة النجمة يف الحالل والحرام!! 
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 منة شلبي أخاف عليها من التكرار.  -
 ن دوراً يجعل من أدائها بصمة. زينة ممثلة مل تجد حتى اآل  -
سعاد نرص ال أعتقد أنني سأكون مبالغة إذا قلت إن هذا أفضل أدوارها منذ زمن،  -

 رمبا ألنها مل تحاول أن تضحكنا. 
 مجدي كامل وجه غري محروق ولكنه مازال يبحث كزينة عن بصمة أو دور.  -
حدث بحكمة أحمد راتب أحمد راتب ممثل كبري ولكن املشكلة يف دوره أنه كان يت -

 وليس حكمة األب املدمن الجاهل. 
يوري مرقدي بالتأكيد جاء ترشيحه للفيلم من أجل استغالل تجاري السمه، ولكني  -

ال أظنه أفاد الفيلم إال بقدر أغانيه، فقد سمعت بعض الحضور يقول إنهم دخلوا الفيلم 
يجعلني أقول: إنني رمبا أكون ألنهم شاهدوا أغانيه عىل إحدى القنوات الفضائية. مام 

 مخطئة فقد يكون مرقدي وسيلة جذب أوىل ولكنه بالتأكيد وسيلة تنفري أخرية. 
ليست سينام املرأة هي حديث النساء عن بعضهن البعض، ولكنها يجب أن تكون  -

سينام مختلفة مبدعة منفردة ال يستطيع أن يقدمها الرجال ولآلن مل تستطع النساء أن 
 ولكنها رمبا بداية. تفعل ذلك 

 .0223ديسمرب  –الفجر 
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 أفالم متوت بالسكتة بعد العيد:
 

يقولون يف األمثال الشعبية.. بعد العيد ما ينفتلش كحك.. بعد العيد ال معنى لخبز 
 الكعك.. وما يرسي عىل كعك العيد يرسي عىل أفالم العيد. 

ن من حول دور العرض يف لقد تبخرت فلوس العيدية رسيعاً وبالتايل انفض املشاهدو 
 أيام معدودة فانخفضت إيرادات األفالم بصورة كبرية. 

لقد شاهدت هذا األسبوع فيلمني يف دور عرض مختلفة، أحدهام حرضته مع اثنني 
آخرين ال أعرفهام فكنا ثالثة متفرجني فقط أمام شاشة طويلة عريضة، ويف الفيلم اآلخر 

يش مر فقد شاهدت الفيلمني يف يوم واحد لعلَّة كنا سبعة متفرجني فقط، وألن أكل الع
يف نفيس وهي أن أقارن بني املحمدين.. محمد فؤاد ومحمد عطية.. أحدهام مخرضم 
واآلخر عوده أخرض ومازال يحبو.. وألن الفيلمني يحمالن توقيع مخرجني يعمالن يف السينام 

و أحمد البدري صانع ألول مرة وإن كان أحدهام عتيقاً كمساعد إخراج ومخرج منفذ وه
ملحمد فؤاد، واآلخر وجه جديد متاما عىل اإلخراج وهو سامح « غاوي حب»فيلم 

عبدالعزيز. وللعجب أن الفيلمني البطولة النسائية فيهام ألختني من عائلة شيحة..حال 
شيحة أمام محمد فؤاد وهنا شيحة أمام محمد عطية، ثم أخريا قررت أن فيلمني يف الرأس 

 احدة أسهل من تلقيهام عىل مرتني. عىل مرة و 
هو الفيلم األول وهو كام مكتوب عن قصة محمد فؤاد وسيناريو وحوار « غاوي حب»

أحمد البيه، وهو يحيك عن قصة حب بني طفلني جارين تفرقهام األيام ثم تعود الفتاة 
 لتبحث عن حبها الوحيد الحقيقي بعد أن تزوجت رجاًل رشيراً خالص خالص. وقررت أن

تهجره. وطبعاً رمز النقاء والحب والصفاء هو محمد فؤاد املالزم له صديق خفيف الظل 
، ومبنطق أفالم الكارتون يبدأ الفيلم ويستمر FMوهو رامز جالل الذي يعمل مذيعاً عىل 

ثم يستمر وينتهي فيلم يحمل شيئاً شبه الرومانسية وشبه الحب وشبه الكوميديا وشبه 
 شبه الغناء وأخرياً بعضاً من شبه التمثيل. املطاردات وبعضاً من 

فاألفالم عند عامة املشاهدين إما فيلم حلو أو وحش، أما عندي فاألفالم إما أفالم أو ال 
أفالم أو شبه أفالم، وغاوي حب من النوعية األخرية حتى لو كان يف أيام العيد الخادعة عىل 

لألدوار الثانية لتلخص لكم مشكلة ماليني. وسأحيك هنا قصة عرفها من إحدى املمثالت 
أفالم محمد فؤاد بعد إسامعيلية رايح جاي الذي شعر بعده أنه نجم سيناميئ عىل نفس 
مستوى نجوميته يف عامل الغناء، ودون ذكر أسامء حكت يل املمثلة الصغرية التي كانت 

كلوز، وهنا  مشاركة يف فيلم سابق ملحمد فؤاد أنها قالت والنبي يا أستاذ محمد نفيس يف
انتفضت فقد تعجبت أن تطلب ممثلة من مخرج حجم اللقطة التي يأخذها لها، وكان 
اسم املخرج أيضاً محمد وحني أبديت اندهايش من هذا الطلب للمخرج وردت بأنها مل 
تقصد األستاذ محمد املخرج ولكنها كانت تطلب ما تريد من األستاذ محمد فؤاد.. يا نهار 

 أسود!! 
ملن يعرف هو اآلمر الناهي يف أفالمه، بداية من القصة  –مع األسف  –اد فمحمد فؤ 

حتى املونتاج وخالفه، وهي كارثة فكل ميرس ملا خلق له واملطرب محمد فؤاد مل يُخلق إال 
للغناء وللتمثيل أحياناً، ولكن املشكلة الكربى يف السينام أن ال أحد يكتفي بعمله فينتهي 

 مله. األمر بأال يقوم أحد بع
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وأظن أن أحمد البدري مخرج باملعنى الحقيقي للكلمة.. لكن قلبي معه.. فالذي أىت 
به ليخرج الفيلم، محمد فؤاد، فكيف كان يتحمله ويترصف معه؟! ورمبا كان السؤال: 
ملاذا وافق أن يأيت واإلجابة: جاء بحثاً عن فرصة يف زمن عزت فيه السينام وعز فيه ممثل 

رج هو سيد العمل.. لكن مل يكن لفيلم غاوي حب سيد وال رب نجم يدرك أن املخ
وبالتايل تاه محمد فؤاد املمثل وتاهت حال شيحة التائهة أساساً وتاه خالد الصاوي رغم 
كونه ممثالً جديداً يف أعامل أخرى، ومل يبق سوى رامز جالل، ألنه الوحيد الذي أدرك أن 

 ربه هو التهريج واإلفيه فكان وفياً له. 
كان الفيلم الثاين أو الخبطة الثانية التي تلقيتها عىل رأيس، وقد « درس خصويص»

كانت أقىس كثرياً من األوىل، رغم أن فكرة الفيلم كانت من املمكن أن تصنع فيلامً 
شديد الطرافة واالبتكار وهي أن رجاًل قد رحل عىل منت سفينة هرباً من مطاردة 

، واختفت السفينة 2632ليزياً من ضباط االحتالل عام البوليس له، ألنه قتل ضابطاً إنج
فتصور الجميع أن كل من عليها مات إىل أن تجده طبيبة عىل مركب بداخل صندوق 

، وكأن الزمن مل مير عليه فهو مازال شاباً ألنه رمبا اختفى يف مثلث برمودا الذي 0223عام 
عمرا، ليجد أبناءه الثالثة عجائز إن الزمن فيه مختلف فيعود الشاب مظهر الكهل يقال عنه 

ولكن يجدهم يف حالة تعيسة فاقدي الرتبية وكارهي بعضهم، وإيل هذه الجزئية من الفكرة 
كان من املمكن للسيناريو أن يتطور ويقدم فيلامً بالفعل مختلفاً ولكنه مع األسف، عىل يد 

ستطيع ان أبرئ منها خالد جامل كاتب السيناريو تحول إىل مسخرة وحالة من العبط ال  أ
املخرج سامي عبدالعزيز الذي أظنه مل يلتفت إىل جزئية مهمة جداً يف عمل املخرج وهي، إدارة 
املمثل، فقد اعترب أن التمثيل مسئولية كل ممثل فكان الكارثة األوىل بالنسبة ملحمد عطية )سوبر 

 ن غريه ملخرج ولكن هيهات!! ستار األكادميي( فهو مسكني ألنه ممثل بال خربة كان بحاجة أكرث م
أما املمثلون الكبار أصحاب الخربة مثل حسن حسني وهالة فاخر وصالح عبداللـه 
فأظنهم قد قبلوا هذا العمل واستمروا فيه من باب الصحبة والفسحة عىل شواطئ سفاجا 

ظي رمبا التي تم التصوير فيها، أما هنا شيحة فدورها مثل أدائها كان باهتاً. أكرث ما أثار غي
يشء قد يبدو تافهاً جداً يف وسط حالة الفوىض، وهو أن السيناريو أرص عىل أن يحب 
البطل البطلة، فنجد أنفسنا فجأة يف وسط قصة حب ومحاولة زواج، ألن األمور هكذا 

 يجب أن تسري كالعادة. 
ىل فيلم من إنتاج كامل أبو عىل الذي يهوى إنتاج أفالم تدور أحداثها ع« درس خصويص»

الشواطئ لريوج رمبا مبعهد لديه أو قرية سياحية، وهذا من حقه فهو يفعل بفلوسه ما يريد، 
ولكن مَل يا أهل السينام شبانا أو كبارا مترمطون الفن الوحيد الذي مازلنا نتسيّد به عىل غرينا؟ 

مازلت  تعبثون بقليل من ريادة وسيادة بعد أن تدْهول حاله يف كل املجاالت؟! ولكن عجبا أين
 أسأل مثل هذه األسئلة والسينام لدينا مجرد هزل نعرف قيمته، وسخافة تنتهي بنا إىل هاوية. 

نقطة نظام: يف فيلم غاوي حب يقول رامي جالل صديق البطل ملحمد فؤاد يف حوار 
بينهام يا عم اليومني دول الحب بقى تيك آواي وجميعنا يعرف مطار التيك آواي وصديق 

توصيف الحب وكان عليه أن يضيف: ليس الحب وحده الذي أصبح تيك البطن اكتفى ب
 آواي ولكن األفالم أيضاً.. فهي متوت من أول قطمة. 

 .0223ديسمرب  –الفجر 
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 :0223يسقط الفن يف  –يحيا التطرف 
 

ما هي إال أيام قليلة نرحل من عام آلخر، وأعتقد أن هذا العام ادخر توهجه 
البورصة والعامل من حولنا ونزع كل الدسم عن الفن، مل يعد للسياسة والشارع وأخبار 

يجدي أن نقيم سباقات ونرفع من شأن األفضل يف سلسلة األسوأ وأن نحيك عام فات 
 «. ما فات قد مات»ألنه يف إطار حالة البهتان الفني 

 حناجر كاذبة 
ت شعار إنه عاصفة من االنتقاد يف مهرجان القاهرة السيناميئ تح« دنيا»أثار فيلم 

لهديل « اسانسري»ييسء ملرص ألنه تعرض لحادثة ختان، وأثار، أو يكاد. الفيلم القصري 
نظمي أزمة طائفية ألنه ييسء للحجاب، وبالتايل لإلسالم ولن أدخل يف تفاصيل القيمة 
الفنية للفيلمني. فمثل هذه االتهامات املتطرفة ال ترتك الفرصة للحديث عن الفنن ففي 

هديل نظمي « أسانسري»وسلني صعب ألف مشكلة فنية لدى املتلقي ويف ج« دنيا»
عرشات املشاكل الفنية أيضاً ولكن تحت عنوان اإلساءة ملرص واإلساءة للدين ترتعش 

الروح بالدم نفديك يا »أقالم وتسن أخرى وتكاد تحتفي أصوات وتعلو أخرى بنداء بـ 
نانية أو فيلمها أساءا ملرص، وال هديل ، والحق أن ال جوسلني صعب اللب«مرص ويا إسالم

وأسانسريها أساءا لإلسالم، ولو كشفت النقاب عن تلك األصوات العاملية لكشفت ألف 
عورة تيسء ملرص بهم. ولكن ألننا لسنا يف سجال كشف العورات أمتنى أن نتعلم كيف 

فاية بعد ترديد تعامل الفيلم يف إطاره املحدود واألغنية يف مجالها والكتاب يف منهجه وك
 كلامت كاذبة حتى نتحول من مجتمع الظاهرة الصوتية إىل مجتمع عاقل؟!

 االعتزال والعودة 
، أعلن محمد الحلو وسمية األلفي وحال شيحة اعتزالهم، وكل 0223مع نهايات عام 

منهم ميثل جيالً ومنهجاً مختلفاً عن غريه وبالتايل فأسباب اعتزالهم مختلفة ومن 
ه يف ذات الوقت عودة بعض الوجوه التي أعلنت اعتزالها لدائرة الضوء التناقض أن

وتعمل من جديد مثل سهري البابيل. التي عادت من خالل مسلسل تليفزيوين وشهرية 
التي عادت من خالل برنامج تليفزيوين، وسهري رمزي العائدة من خالل أخبار مسلسل 

فنية ولكنها ظاهرة « لخبطة»هرة قادم، االعتزال والعودة عند أهل الفن ليستا ظا
اجتامعية وإنسانية!! سمية األلفي تعزو اعتزالها لكونها مضطرة اآلن للتفاوض « خبطة»

عىل مكان اسمها عىل الترتات وهو وضع  معروف مسبقاً لكل من يعمل يف الفن يف 
مرص، أو حتى يف أنحاء العامل املختلفة أن ترتيب األسامء عىل أفيشات لها عالقة 
بالتسويق والنجومية. ولهذا فأنا ال أصدق هذا السبب لالعتزال، ولكن حتى وإن كان 
صحيحاً فهذا يعني أن بعض فنانينا ال يقبلون الواقع أو كاذبون. حال شيحا تجسيد لكثري 

كربى وشخصيات هشة وفهم منقوص للدين وحجاب « لخبطة»من بنات جنسها وجيلها 
هم. حال وغريها نتاج مجتمع الكبار فيه يرفعون شعار إن لزم األمر ورقص إذا انقشع ال

الفضيلة نهاراً ويتمرغون يف الرذيلة ليالً وما بينهام ضائع ومتخبط، وعودة املعتزالت خري 
دليل عىل تخبط أفكار مجتمع أعلن شيوخه وفقهاؤه الرباءة من الفن، فكان قرار 

 االعتزال والتوبة 
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وحرامه حرام فعادوا ليأخذوا الحالل ويرتكوا  ثم أعلنوا مرة أخر أن حالله حالل
الحرام كام قالوا. عىل حسب وداد جلبي.. قال الرسول عليه الصالة والسالم نحن أمة 

 وسطاً فهل أطمع أن نكون مجتمعاً وسطاً ال تطرف فيه أم أن ذاك أضغاث أحالم؟ 
 ملك وكتابة وجمهور

يلم ميضء يف عام سيناميئ أغلبه ف« ملك وكتابة»مع أخر أيام العام بدأ عرض فيلم 
يرادات ولكن  56مظلم باهت أنتجت فيه السينام  ُِ وحصدت بعض ماليني كإ فيلامً

أغلبها أفالم ستموت بالفعل ماتت بعد أيام من عرضها. ومن الغريب أنه يف وقت مل 
 تستطع فيه النساء أن تحرز نجاحاً يف الربملان تستطيع البنات يف السينام أن تحرز أيضاً 

، ومجرد «ملك وكتابة»أهدافاً قليلة ولكن قوية كساندرا وكاملة يف ماليك إسكندرية، ويف 
وقبلهن هالة خليل يف « عشق اللذة»بداية ملنال الصيفي حتى لو مل تكن موفقة يف 

 ولكن يظل عددهن سواء يف الربملان أو السينام محدوداً.« أحيل األوقات»
حياة وجهني، وهي حقيقة نعيشها أحياناً بقسوة يف ملك وكتابة يحيك الفيلم أن لل

وأحياناً بلطف والفيلم عرض لالثنني عرض لخيانة زوجة وحب أخرى، عرض لرتابة حياة 
ولصخبها. عرض حب غزلتها املخرجة بيد من حرير وقدمها أداء محمود حميدة بشكل 

ربي فهي حالة عبقري. فهذا ممثل ال ينضج وال يتوهج إذا وجد دوراً يستحق، أما هند ص
مرشقة عىل الشاشة تعيد لنا صياغة أن فناناً عربياً يف مرص يتحول إىل معجون من ماء 
النيل، وهند تونسية تم غسلها مباء النيل فخرجت كأجمل ما يكون. خالد أبو النجا يف 
هذا الدور الذي يبدو صغرياً بدا ممثالً كبرياً، وحتي الوجوه الجديدة التي ظهرت يف 

ومع األسف ال أعرف أسامءها جعلتها قيادة كاملة وجوهاً راسخة محببة  الفيلم،
 للمشاهد. 

 .0223ديسمرب  -الفجر 
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 ))ظرف طارق(( السينام:
 

ماليني جنيه ويتصدر قامئة اإليرادات يف مرص  1حقق أكرث من « ظرف طارق»فيلم 
ويتجسس « جميلة»رغم أنه يقوم عىل فكرة مستهلكة.. سوء فهم لشاب يطارد فتاة 

عليها بوصفها محبوبة رجل مهم.. لكن الشاب يقع يف حب طريدته من أول مرة يسمع 
فيها صوتها عرب املوبايل.. ويكتشف يف نهاية الفيلم أنها ليست الفتاة املقصودة.. الفيلم 
بطولة أحمد حلمي وسيناريو محمد فضل وإخراج وائل إحسان.. وإذا كان الجمهور 

 ه، يصبح وصفه بأنه فيلم سيئ نوعاً من العبث. ماليني جني 1سانده بـ 
يوسف »شخصيات الفيلم بدءا من بطله، ثم صديقته أو الحبيبة الجميلة والرجل الكبري 

أو الرشير خالد الصاوي كل هؤالء أمناط متكررة يف األفالم الكوميدية، ولد دمه خفيف « داود
خر بال ابتكار. وحتي اإلفيهات ميكن وبنت حلوة وراجل رشير.. باترون جاهز يتكرر من فيلم آل 

نقلها من فيلم آلخر دون أن يخل ذلك باملضمون. وإخراج مجرد تحريك كامريا.. وأداء فاتر 
والذي ينجح «.. ظرف طارق»معرب. ومن العبث أن نعيد ما قلناه يف أفالم سابقة وينطبق عىل 

ملك »يف ذيل القامئة.. مثل  هو وغريه يف جذب الجمهور، بينام أفالم أخرى أكرث قيمة تبقى
 وهو أمر يف حاجة لفهم. «.. الغزال

أتصور أن السياسة التي جثمت عىل أنفاسنا برموزها وأبجدياتها والتي ألقت بظاللها 
عىل أجيال ولدت يف العقود األخرية، وضعت منطية وتكراراً يف كل يشء اإلعالم.. 

ذي ميثل زبون السينام محبط سياسياً والسياسة وانعكس األمر عىل السينام.. الشباب ال
واقتصادياً وأخالقياً.. ثم إن الشباب يف زمن العوملة يستعيض عن سياسة بالده ببالد 
أخرى ومن فنون بالده بفنون أخرى عىل رأسها هوليوود.. الشباب يحصل عىل السينام 

يضحك منها الجيدة من هوليوود. وال يبقيء له من السينام املرصية سوى الهزل، أفالم 
األطفال الذين يجذبون الكبار من أيديهم عىل السينام.. وال نعرف عىل من نعتب أو 

 نلوم. 
 .0229فرباير  -الفجر 
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 أزمة ممدوح الليثي وأسد فوالدكار:
 

افتتح مهرجان القاهرة السيناميئ دورته الثالثني باحتفالية بدت مبهجة وبالتأكيد أكرث 
، ومل يكن عزت أبو عوف وال نائبته سهري االفتتاح أم ال، تنظيام من دورات أخرى سابقة

وأظن أن السبب الثاين لشعور فاروق حسني بالنجومية أن ظهوره األول كان يف ملعبه 
وعيل أرضه محاطاً بأهل السينام والثقافة الذين كانوا كتيبة الدفاع األويل عنه يف أزمته 

 األخرية.
الحفل الذي تاله يف قرص محمد عىل يسري  كان فاروق حسني سواء يف األوبرا أو

مزهوا والكل يتسابق للسالم عليه وإلقاء جمل اإلطراء عليه مثل أنت أعظم وزير أو ق 
 الوقت فوزير الثقافة هو نجم مهرجان القاهرة السيناميئ بال منازع.

أسد فوالدكار مخرج لبناين شاب شارك منذ عامني يف مهرجان اإلسكندرية السيناميئ 
وكان من أجمل األفالم املعروضة وأذكر وقتها أين حني « ملا حكيت مريم»يلمه األول بف

قابلته كان يحيك كيف أن حبه األول ملرص ألنها أول من أهدته جائزة فكانت وجه خري 
عىل فيلمه، أسد فوالدكار ضيف مهرجان القاهرة هذا العام وعضو لجنة تحكيم املهرج 

من حق الليثي التساؤل الثاين فإن االعرتاض األول بالتأكيد جائزة لهذا األسد، وإن كان 
ليس من حقه أوال ألن هناك اتفاقية بني نقابة الفنانني يف لبنان ومرص لتبادل العمل 

 ومن خالل أفالمها، السينام ال تصلح أن تكون مجاال لتطبيق.
ا الالتينية تحية من املهرجان لسينام أمريك« أبناء فرانسيسكو»كان فيلم االفتتاح 

وهو يحيك قصة حقيقية ألرسة تحيا بحلم وصول ابنيها للشهرة بعد تكوين ثنايئ الفيلم 
 يف ذاته، ولكن أزمته هي أزمة كل فيلم لالفتتاح فأغلب الحضور ينرصفون.

 .0229أبريل  –الفجر 



 

 
142 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 سينام العدو :
 
رسن ويلز إن عبارة أو « احرتقت روما يف حني ظلت أوركسرتا نريون تعزف برباعة»

هذه التي تعود للستينيات ميكن أن تنطبق جيداً اليوم عىل انحدار اإلمرباطورية 
األمريكية والتدهور املنترش فوق كوكب األرض، ففي هذا العامل امليلء بالكوارث، فإن 
األوركسرتا التي مازالت تعزف يف سينام هوليوود، التي أصبحت اليوم الديكتاتور املطلق 

ملي، ورغم هذا تخرج علينا نقابة املهن السينامئية ببيان نصفق له جميعاً يف السوق العا
ونتمناه، ولكن الواقع يقول إنه حلم صعب املنال كحلم فأر مبحاربة التنني. الحق أنه يف 
أوقات كالتي نعيشها، ال ميكن إال أن نكره كل ما هو أمرييك، ولكن الحق يشء والواقع 

أبواب دور العرض ستجد أحد عرش فيلامً أمريكياً تعرض يشء آخر، فبنظرة رسيعة عىل 
يف مقابل ثالثة أفالم مرصية، أما عىل قنوات التليفزيون فحدث وال حرج، وأما عن 

ساعة أفالماً أمريكية فهل من املعقول أن  04الفضائيات فقنوات األفالم تعرض ملدة 
حتى أدمنه أن نطالبه فجأة نطالب جمهوراً منت تربيته وتنشئته عىل الفيلم األمرييك، 

 بإيجاد بديل إلدمانه. 
إن السينام أي سينام جزء من نسيج املجتمع سواء كان سينام محلية أم وافدة، ومنذ 
سنوات والسينام األمريكية تتخلل ذلك النسيج، تتخلله بأخبارها ونجومها وأفالمها حتى 

، حتى الفيلم الهندي الذي أصبحت ترسي فينا، كام ترسي يف دماء كثري من شعوب العامل
كان له مشاهدون يف مرص يف فرتة الستينيات والسبعينيات فقد عرشه يف دور العرض 
الدرجة الثالثة، بدليل أن فيلم أميتاب باتشان األخري الذي يعرض حالياً يشكو موزعه 
أنطوان زند من خسارته، برغم جودة الفيلم، ويضيف أنطوان زند موزع الفيلم 

)اآلخرون(، الذي عرض العام املايض، إنه لوال أن بطلة الفيلم األمريكية  اإلنجليزي
ما كان هذا الفيلم وجد سوقاً رائجاً يف مرص لتصور املشاهد أنه فيلم « نيكول كيدمان»

أمرييك، وباإلضافة إىل إدمان الجمهور الفيلم األمرييك، فهناك كسل أوريب يف توزيع 
خاصة يف مرص، فالفيلم األوريب أو غريه ال يوزع فقط من أفالمهم يف مختلف دول العامل، 

خالل موزعينا، ولكنه يحتاج لدعم من قبل أصحابه، وهذا الدعم غري متوفر ألن الفيلم 
األوريب سواء كان فرنسياً أم أملانياً أم من إيطاليا يعاين داخل بلده أمام هجوم 

 الديكتاتور العاملي، الفيلم األمرييك. 
األمرييك، ألن لدينا » ا أن ينادي باملقاطعة نعم، فقاطعوا السندويتشمن حق أي من

وماكس فاكتور، فلدينا مكياج كريستيان « ريلون»الفول والطعمية. وقاطعوا مكياج 
سوزان »فلدينا البديل، ولكن هل نستطيع أن نقاطع النجمة « كوداك»ديور، قاطعوا 

شون »حرب؟ هل نستطيع أن نقاطع التي تلف فمها برشيط الصق رافضة ال« ساراندون
ال ليس « بوش»ألف دوالر من جيبه إلعالن صحفي ليك يقول لـ  93الذي دفع « بني

باسمي تذهب للحرب؟ ثم وهو األهم هل نستطيع أن نقاطع أوركسرتا نريون التي 
مازالت تعزف برباعة برغم احرتاق روما؟ فأمام السينام األمريكية يقف العامل، ولسنا 

 «.أخاصمك آه أسيبك ال»يف ذلك يغني أغنية جامعية وراء نانيس عجرم ونقول وحدنا 
 .0229مايو  -جريدة القاهرة 
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 مقاس أحمد آدم: –صباحو كدب 
 

ال يشء يف الدنيا يساوي النجومية والزعامة وإن كان الرضا أجمل وأقيم وأبقى، 
أخرجه بعد غياب النجومية بريق وحالة طريان فوق السحاب ورغم هذا يظل الرضا، و 

املخرج محمد النجار أما البطولة فهي ألحمد آدم وأمرية فتحي وأمرية العايدي وميرسة 
 وعبداللـه مرشف ومحمد رشف.

فامذا فعل هؤالء بفيلمهم الجديد؟! قصة الفيلم تحيك عن مدرس موسيقى رضير 
ن فرقة موسيقيني إلحياء األفراح ليال، ويعيش البطل يوهمه أنها  ويف نفس الوقت يكوَّ

سيدة فاضلة ويقع حادث للبطل يسرتد به برصه ليكتشف كذب كل من حوله ثم يعود 
 فيفقد برصه بعد حادث آخر ليسعد بفقدان البرص ألن األجمل أال ترى الحقيقة.

فكرة الفيلم بالتأكيد بها ابتكار وكان من املمكن أن تصنع فيلام شديد الحيوية ولكن 
األفكار، األفالم قد تصنعها فكرة ولكن تقدم لكل عنارص الفيلم  األفالم ال تحيا فقط عىل

من مونتاج وتصوير، ولكن ماذا عن البطل أحمد آدم فهل انتقلت له عدوى الكسل وهو 
 الذي يحاول أن يحافظ عىل مكانته وسط نجوم الكوميديا وبطولة ال تغيب؟!

ة وليس السينامئية أحمد آدم كوميديان بالتأكيد ولكنه قدم الكوميديا املرسحي
والفرق بينهام كبري، فالسينام لحظة، رمشة عني، كلمة موق عرض سيناميئ وليس 
مرسحياً. أحمد آدم لديه مأزق عام وآخر خاص، فهو يشارك كل كوميديانات الشاشة 
املرصية يف البحث عن أكرب قدر من الضحك حتى نسمع لهم صوتا. نجومنا ال يرضيهم 

حتى لو آذى ذلك عيوننا. أما املأزق الخاص بآدم أنه جيل وسط إال أن يكونوا شموسا 
فال هو من الشباب وال هو من الكبار، وهذا الجيل يجد صعوبة يف الحياة عامة فام بالنا 

 يف السينام.. مأزق أحمد آدم ليس فيلام ولكنه فكر.
البطل أمرية العايدي الفتاة الرشعية يف كل أفالم الكوميدينات الحبيبة التي تحب 

دون أسباب، والدور الذي لو نزعناه من الفيلم لن تتأثر أحداثه وبالتايل فهي صاحبة 
 دور وأداء منزوعي الدسم وأشياء أخري.

أمرية فتحي لو كان هذا الدور أول أدوارها لقلت إنها وجه مبرش ولكنه ليس كذلك، 
، ولكن ذلك يقع قدمت أمرية ألول مرة دورا وشخصية بإجادة وإن شابها بعض املبالغة

عىل عاتق املخرج، أما هي فأنصحها بقبول أدوار مختلفة عن الفتاة الرقيقة ألنها 
 تجسدها برباعة.

محمد رشف يف دور مساعد البطل كعادته ممثل يعرف حدوده وكذلك عبداللـه 
 مرشف.

 فيلم مقبول يف إطار أفالم الصيف التي تذوب رسيعا يف الفم.« صباحو كدب»
حث عن بقاء النجومية فيصنع أفالمه وفق تلك املقاييس رغم أنه لو أحمد آدم يب

صنع أفالمه وفق الرضا بالدراما وقانون السينام لكان صباحو كدب أحد أفالم الصيف 
 عىل األقل حتى اآلن وكان صباحو بصدق.

 .0229مايو  –الفجر 
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 العيال والندلة:
 

هي زيادة وعي الشعوب وطرح  يخطئ من يتصور أن وظيفة السينام األوىل واألخرية
القضايا والدخول إىل املناطق الشائكة، السينام أوالً وأخرياً فن هدفه األول االستمتاع 
وخلق حالة معينة من الدهشة مدة ساعتني أو أقل هام مدة عرض الفيلم وأي إضافة 

 عىل ذلك هي من قبيل زيادة الخري خريين. ويف السوق السيناميئ اآلن يوجد فيلامن
بطولة « العيال هربت»األول هو «.. االستمتاع املجرد»يقعان تحت طائلة هذا املفهوم 

حامدة هالل ورشكاه إخراج مجدي الهواري كتبه أحمد عبداللـه وقد شاهدت الفيلم يف 
إحدى دور العرض التي أشعرين جمهورها أنني يف حضانة روادها أطفال ال تزيد 

بعضهم تصحبهم األم، ورغم أن نيات البرش هي يف أعامرهم عىل العرش سنوات أو أقل 
علم اللـه فقط لكنني أظن أن صناع الفيلم مل يكن هدفهم إال هذه الفئة العمرية من 
الجامهري فهو يذكرين باللعب املصنوعة من الشيكوالتة التي ال يستغرق اللعب بها 

 يبقى من أثرها إالّ دقائق معدودة ثم رسيعاً تذوب يف أيدي األطفال فعليهم بأكلها فال
 قضمة ولحوسة حول فم الطفل. 

وال أمانع يف أن تكون تلك وظيفة فيلم برشط أال يتشدق أصحابه بأكرث من هذا. 
« إسامعيلية رايح جاي»أحمد عبداللـه كاتب السيناريو منذ أن وضع ختمه عىل فيلم 

« الناظر» فيلم الفيلم الذي كان فاتحة خري بالنسبة للكثريين مل يكلف قلمه إال يف
للراحل عالء ويل الدين ولكنه رسيعاً ما يعود إىل قواعده ساملاً، أفالم رسيعة الذوبان. 
حامدة هالل بالتأكيد يكسب بنطاً بهذا الفيلم فهو زيارة وتجارة زيارة سينامئية وتجارة 

ي غنائية. ال أستطيع أن أذكر شخصية أبو عزة هل قام بها صالح عبداللـه أم حسن حسن
 فاألمر سيان.

مل يكذبوا ومل يتجملوا فقد أعلنوا أن اسم الفيلم « العيال هربت»أصحاب فيلم 
 للعيال ومل يقدموا أكرث مام تصوروا أنه يسعد العيال.

حالة سينامئية أخرى للمتعة وإن اختلفت، فبطلة الفيلم هذه املرة « عودة الندلة»
ه هو سعيد حامد الذي ال مهنة له إال ممثلة استثنائية بال جدال هي عبلة كامل ومخرج

اإلخراج، وكاتبه هو بالل فضل ومنتجه هو محمد السبيك الذي لديه ترمومرت خاص 
لقياس احتياجات الشوارع الضيقة جداً، فيلم الندلة تستطيع أن تشاهده وأنت تأكل 

الرشيفة كثرياً من الفشار ألنه منط من األمناط املتكررة يف السينام املرصية الحرامية 
ورجل األعامل وضابط البوليس واالبن الذي هو آخر من يعلم إنه ابن ألخرى، فيلم ال 
يدعي أكرث مام يقدم حالة بهجة مؤقتة مبمثلة لها حضور، وحوار ميلك كاتبه مفردات 
لغة الشارع ولكن يف مواقف مكررة، ومخرج يعتمد عىل هذين العنرصين وليس عىل 

 ا يف أن يحافظ عىل راكور بعض املشاهد. يشء آخر حتى قدراته الدني
وإن كان العيال هربت فيلامً مصنوعاً من الشيكوالتة املضغوطة ففيلم عودة الندلة 

 مصنوع من الفيشار املنقوش.. وجميعها أكالت ال تغني من جوع لسينام أخرى. 
 .0229يوليو  -الفجر 
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 الكل كداب: –السندريال والعندليب 
 

تبقى منهم إال سرية يحيك عنها أحياناً من عاشوا معهم، حني ميوت  حني ميوت الناس ال
الفنان تبقى منه كسائر البرش سرية ولكن تبقى إضافة له وهي مسرية أو أعامل تبقيه حياً 
يف ذاكرة الجامهري حتى تلك التي مل تعارصه، فتبقيه حيا يف األذهان باقيا بقاء أرشطة 

فنانينا من هم وأكرث بقاء من أسامء مثل أم كلثوم  الصوت والصورة. وليس بالتأكيد يف
وعبدالوهاب وسيد درويش وعبدالحليم حافظ وسعاد حسني فكلهم غابوا بجسدهم 
ولكن بقيت أعاملهم تحيك لنا عنهم وما ال نهاية له، ويعرض يف رمضان عمالن يتعرضان 

قليل ووضعا نفسيهام يف للسندريلال وحليم فامذا فعال بهام؟! كذب الكاتبان ولو صدقا يف ال
مأزق اعتامداً عىل أننا شعوب تحرتف تزوير التاريخ العام، فام الذي يضري يف تزوير أو 
تجميل التاريخ الخاص. والغريب أن نفس املآخذ التي أجدها يف العمل الخاص بحياة سعاد 

ة حسني أجدها يف العمل الخاص بالعندليب مام يعني ان املأزق يف الكتابة عن شخصي
مشهورة هو مأزق عام وليس مأزق الليثي أو عاطف بشاي ككتاب لحياة السندريلال أو 

 مدحت العدل ككاتب لحياة العندليب. 
فكل كاتب تسول له نفسه التصدي لشخصية عامة يجد أمامه كم عراقيل قانونية من 

لكاتب أهل وأقارب املشاهري تريد أن تحصل عىل أموال بالكوم من وراء سريته، ثم يجد ا
نفسه مطالباً بالكتابة عن الشخصية مبنطق املالئكة املجنحني وإال ستطارده العائلة، وهناك 
أيضاً مرياث لدينا من الحياء يقول اذكروا محاسن موتاكم، فيختلط مرياث الحياء مع مرياث 
كذب وخوف ترعش األيدي فال تبقى من سرية املشاهري غري أعاملهم التي نعرفها فنجد يف 

سل السندريلال مقتطفات من أفالمها ال حاجة لنا برؤيتها ومنى زيك تؤديها حتى لو مسل
باجتهاد ألن لدينا األصل نشاهده كلام اشتقنا لها. ونفس اليشء بالنسبة للعندليب الذي 
، فقد قالوا عن حليم  ربط الكاتب بني كل أغنية غناها وبني حياته الخاصة وهو كذب بنيَّ

، وهو يتكلم أصدق البرش وهو يغني، مام يعني أن حياته ال ميكن أن إنه كان أكذب البرش
يجاد شبه بني األبطال وبني حليم وسعاد حتى  تحكيها أغانيه. لقد اكتفى صناع املسلسلني بإ

أنهم يف كل مسلسل وضعوا صورة سعاد إىل جوار منى وحليم إىل جوار شادي وكأنهم 
فام أسهل أن تجد شبيهاً لحليم أو « يا سالم! شوفوا إحنا شطار إزاي»يريدون أن يقولوا 

سعاد ولكن ما أصعب ان تروي حكايتهام وقد كانت لكل منهام حياة تحمل دراما تحىك يف 
 كتب.

سعاد حسني مثالً لكل من عرفها كانت فتاة بوهيمية تجلس باأليام يف حجرتها مكتئبة 
نها مل تكن تهتم بنفسها إال ال يستطيع أن يعرفها أحد بالشارع إذا نزلت وسارت فيه، أل 

أمام الكامريا، سعاد يف حياتها الخاصة مل تكن سندريلال ولكنها كانت فتاة بائسة ما رأيناها 
عىل الشاشة. من عرفوها كانوا يحكون عن غرائب طباعها مثل أنها كانت تضع امللوخية يف 

 عقل مفيد فوزي زجاجة لترشبها عند الكوافري، سعاد مثال مل تتزوج العندليب إال يف
ألسباب يعرفها كل من عارشهام وانتهت عالقتها بحليم نهاية مأساوية باترة، وحليم مل 
يخطب ومل تقع يف هواه ديدي كام يدعي بل حليم كان يحاول التقرب منها لشهرة عائلتها 
حتى يضيف اسام مشهوراً إىل معجباته. وما العيب يف أن تحىك سرية كل منهام الحقيقية أو 
عىل األقل جزء منها ألن الحقيقة عادة ما تغيب بغياب أصحابها. ولكن ما نراه عىل الشاشة 

 وصورة وأغنية أو مشهد من فيلم. يشء آخر غري سرية أصحابه مجرد عنوان



 

 
146 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

يف كل العامل حني يتصدى أحد للكتابة عن املشاهري يكتبون عن أخطائهم وأحزانهم، 
عن برش من لحم ودم وليس عن تقرير بأعامل  يكتبون عن ضعفهم قبل قوتهم يكتبون

 فنية خال من الروح ومن الحقيقة.
مل تنجح السندريلال وال العندليب كمسلسلني يف أن نحب سعاد أو نحرتم حليم كبرش، 
وحتي كذبهام مل ينجحا يف أن يغلِّفاه بصورة أو حوار يجعل من مل يعارصهام يشعر بهام. 

فرط وال شبه شادي شامل وأداءه الضاحك أحياناً استطاعا ال أداء منى زيك واجتهادها امل
أن يصنعا أسطورة تحيا حتى اآلن اسمها العندليب رشائطه توزع أعيل املبيعات وال 

 السندريلال التي مازالت كل نجمة تخاف وتحلم أن تحصل عىل جزء منها.
ل القانونية كان عىل كاتبي العملني أن يطلقا عليهام أي أسامء أخرى تجنبا للمشاك

التي مروا بها دون طائل، كنجمة الجامهري مثالً أو نجم الجامهري ولكنهام بالتأكيد أرادا 
 استثامر أسامء املوىت كعائالتهام متاماً، فخدعا املشاهدين كام سيخدعان التاريخ.

وحتي يظهر بيننا كاتب مل يولد بعد يستطيع أن يكون صادقاً قبل أن يكون صاحب 
قبل أن يكون راغباً يف استثامر أسامء املوىت، أرجوكم ال تنتجوا أعامالً عن  خيال وقوياً 

املشاهري يف حياتنا فأعاملهم تكفينا ويكفينا كذب التاريخ الذي يدرسه أبناؤنا يف 
 املدارس، فال نضيف له كذباً عىل شاشة هي يف األصل كاذبة.

 .0229أكتوبر  -الفجر 
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 سقوط النجم:
 

مشاهدي السينام، نجمة ال يوضع إىل جوار اسمها عىل األفيش  عرفتها ككل جمهور
اسم، وال يكتب بحجم البنط أي اسم آخر، ووصلت إىل تلك املكانة عىل مدى رحلة 

 طويلة اجتهدت فيها أحياناً مبوهبة املمثلة، وأحياناً كثرية مبوهبة األنثى. 
أو األدوار. ونسيت يف مل تفوت فرصة لالستفادة من نهم الرجال سواء يف جني املال 

رحلتها الطموح أن تعلن زواجاً أو تأيت بطفل، وإن كانت حياة اإلنسان تقىض رسيعاً، 
 فإن انقضاء توهج النساء أرسع.. وأرسع منهم جميعاً توهج النجامت. 

تغريت معامل السينام وأراح جيل من الشابات كبار النجامت، وكانت منهن يف تلك 
إلنساين منها أكرث حني اعرتفت يل وكأنها تعرتف لنفسها بأن رنني اآلونة، كان اقرتايب ا

التليفون مل يعد أبداً يزعجها كام كان من قبل، أوالً: ألنه قليل جداً، وثانياً: ألنه رمبا 
 يحمل نبأ ترشيح لدور بطولة فهي ال تقبل بأقل من هذا.

ات التجميل ومشارط اعرتفت النجمة وهي تجلس معي بال رتوش ماكياج تخفي آثار عملي
األطباء، بأنها تخاف الليل، الذي طاملا أحبته، ففي املايض كان هناك دوماً من يشاركها فيه، أما 

 اآلن فالوحدة تقتلها، ولهذا فهي تغري ديكور حجرة النوم مرة كل عدة أشهر. 
رتها اعرتفت النجمة بأنه أثناء تكرميها أخرياً يف مهرجان سيناميئ دويل كانت درجة حرا

تصل لألربعني، وعيل الرغم من هذا بدت كأحسن ما يكون وصعدت عىل املرسح تحيي 
 الجمهور ولحظتها مل تشعر بيشء إال التصفيق وفالشات املصورين. 

 اعرتفت بأن روحها مل تكن يف جسدها املتعب، لكنها كانت يف السامء ترقبها. 
اعرتفت النجمة بأنه ال يشء له حالوة الشهرة واألضواء، ثم نزلت دموعها، فهممت 
باالنرصاف مرتبكة، فلم تلحظني وأنا أحاول فتح الباب للخروج وألقي نظرة عىل النجم، 

 إذا هوى. 
 .0229نوفمرب  –وشوشة 
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 األغنية الناقصة:
 

ة سليلة الحسب والنسب.. ولدت ألرسة ثرية كانت فيها األقرب شبهاً من األم الجميل
عاشت طفولة متميزة عن أطفال العائلة ألن لديها صوتاً تستطيع به أن تطرب 

 التجمعات العائلية. 
كل يشء يف حياة بطلتنا كان يشري إىل قصة حياة تقليدية لفتاة غالباً ما تنتهي بزواج 

املوبيليا يف  مرتب بني العائالت، وخاتم مايس وبيت مفروش من بونرتميويل أشهر محال
ذلك الوقت، ولهذا بدأت األم منذ صغرها يف االستعداد لهذا اليوم املنشود، وكان أهم ما 

 اشرتته لعروس املستقبل كريس أنتيك مببلغ كبري. 
يف مرحلة كانت مرص كلها تخرج من رحم هزمية إىل مجهول يدفع الكبار لليأس 

الحركة اليسارية هي أنشط الحركات والصغار للثورة، التحقت بطلتنا بالجامعة وكانت 
السياسية والفكرية يف مرص، بل يف العامل، والفتاة املدللة كانت تربة خصبة ألقطاب 
الفكر الشيوعي، ألنها ورقة بيضاء مثالية ألن يحفروا عليها أفكارهم وأن يستفيدوا أيضاً 

ن ارتبطت بهم من جزء من أموال عائلتها يف اإلنفاق عليهم، أما هي فقد رأت حياة م
 أكرث إثارة ومترداً من حياة عائلتها املنمقة دامئاً!

وكان غناؤها رفقة ليل للمنترصين ويف قوة الثورة تعرفت بطلتنا إىل شعراء ومطربني 
 وأدباء وصعاليك جمعتهم مقاهي وسط البلد. 

تنقلت من حب إىل حب ومن مترد إىل مترد، واكتسبت بعض الشهرة كمطربة للثورة 
ء مقهى ريش اليساريني، ثم وقعت يف هوى أحد أشهر شعراء تلك الفرتة وعيل حكام

الرغم من فارق السن تزوجته يف حجرة فوق أحد أسطح القاهرة لتعيش تجربة الحب 
 والحزن والثورة!

، ودخلت مرص مرحلة جديدة يف تاريخها لكن بطلتنا وكثرياً 75انقضت الهزمية بنرص 
 تمرد يكتبون ويغنون له. من رفاقها ظلوا عىل عهد ال

لكن الرياح أتت بزمن غري الزمن. سحق من مل يواكبه وانقطعت أوارص التمرد وأهله 
فعادت البطلة إىل بيت عائلتها بورقة طالق وأفكار بالية وهزمية عقيدة وشهرة محدودة 

 يم. بتاريخ مىض وحتي العائلة التي كانت من األثرياء صارت يف زمن االنفتاح آالفها مالل
وتاهت البطلة يف زحام الحياة ومل يعد أحد يذكر غناءها إال يف جدران نقابة، أو 
احتفال بذكرى ال يحرضها إال القليل، فنها مل يبق منه ألنه فن ارتبط بأبجديات مترد مل 

 تعد مستخدمة. 
وكام ذهب الفن ذهب الشباب وكثري من الجامل ومل يعد لديها من رفقة إال كريس 

 رت ألوانه باهتة متاماً، يذكرها بجهاز عروس مل يكتمل.. وأغنية حياة ناقصة.أنتيك صا
 .0229ديسمرب  –وشوشة 



 

 
149 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 حرم الباشا وامللوخية:
 

عرفتها منذ سنوات نجمة يف حفالت املجتمع ليس ملهنة تجذب األضواء وال لصفة 
أن لها جذوراً تخلب األلباب ولكن ألنها ببساطة حرم الباشا الوزير وسيدة بيضاء تبدو وك

تركية، رجلها عاش وتقلب يف كل العصور منذ قيام الجمهورية فكان نجامً يف عامل 
االشرتاكية والقومية ثم مات امللك وعاش امللك فأصبح وازداد قوة، أما هي فرغم تقلب 
الروح مل تتغري ألنها كانت ثابتة عىل لقب حرم سيادة الوزير األطول عمراً، كانت تتحدث 

و الكالم فتجد من حولها يقول اللـه أعيدي يا ست، تفتخر بأن شنطة يدها حتى يلغ
حاجة ببالش كده يادوب بألف دوالر، من ترَض عنه متد له يدها بالسالم أما غري ذلك 
فإهانة تكفي أو أقل، يف جلساتها كانت تشكو من أنها اشتاقت ألكل تصنعه بيديها يف 

فرصة لدخول هذا املكان فالطعام دامئاً يرسل لها املطبخ ألن محاسيب الزوج ال يعطونها 
 جاهزاً وساخناً. 

كانت حرم الباشا الوزير من طول فرتة السلطة تزداد بدانة عاماً بعد عام فتبدو 
وكأنها ديك منفوش وخاصة أنها تعشق اللون األحمر ويندر أن تراها ترتدي شيئاً ال 

 يوجد فيه هذا اللون. 
لة ركود سيناميئ.. االستثناء الوحيد فيه حني تظهر يف مناسبة كنت أراها دامئاً يف حا

تحرضها السيدة األوىل فكم من سيدات أوائل مررن عليه، وقتها فقط كانت لعجبي 
تبدو أرفع كثرياً من حقيقتها وأكرث ضآلة، وألن سنة الحياة التغيري حتى ملن ميلكون جلود 

ًِ ألجدها  الحرباء فقد خرج السيد الوزير أخرياً من جنة السلطة، أما حرمه فقابلتها أخرياً
وكأنها دامئاً يف حرضة السيدة األوىل رغم غيابها، تسأل الحارضات عن أسهل الطرق لطبخ 

 امللوخية. 
 .0227يناير  –وشوشة 
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 خيانة غري مرشوعة لخالد يوسف:
 

بطولة هاين سالمة وسمية الخشاب ومي عزالدين « خيانة مرشوعة»شاهدت فيلم 
ناريو وإخراج خالد يوسف، يف عرض يطلقون عليه مجازا عرضا خاصا، والحقيقة أن وسي

العروض الخاصة التي من املفرتض أن تكون كذلك تحولت إىل مهزلة عامة من البهدلة 
واملرمطة للمهتمني، حتى إن أغلبية النقاد هجروها ومل يعد يحرضها إال هواة مشاهدة 

تتزاحم بصورة غري إنسانية وال مهنية عىل النجوم النجوم وكامريات الفضائيات التي 
لتخنقهم، ولكن بعيدا عن مرمطة العرض الخاص وأجوائه يظل خيانة مرشوع فيلامً 
يجب التوقف أمامه ألنه الفيلم األول يف بداية موسم األعياد ألسباب أخرى عديدة، 

 سينامئية خاصة.بالتأكيد عىل رأسها أن صانع الفيلم هو خالد يوسف وهو حالة فنية و
خالد يوسف خريج كلية الهندسة وكان رئيسا التحاد الطلبة يف الجامعة، وما بني 
الهندسة واتحاد الطلبة يف ذلك الوقت كانت الجامعة متوج بالعمل السيايس ومل يكن 
حرس الجامعة وال املجتمع لديه حساسية من مشاركة الطلبة حتى لو بشكل محدود يف 

الجامعة تلقفته أحضان يوسف شاهني فنان مدهش أكرث شبابا من  العمل السيايس، ومن
الشباب، فدخل خالد مدرسته ليتعلم فيها حرفة السينام وقد تعلمها من األستاذ ثم 

والذي كان مغلفا بكثري من السياسة التي « العاصفة»انطلق مخرجا كامال يف أول أفالمه 
واستطاع خالد يوسف أن يحفر لنفسه تلعب يف املجتمع ورأس خالد أثناء حرب الخليج، 

مكانة يف السينام بأفالم أخرى وإن مل تكن األعظم إال أنها كانت دامئاً ما تحمل حرفية 
الذي قام ببطولته هاين رمزي « جواز بقرار جمهوري»جيدة وظالالً سياسية كام يف 

 وحنان ترك.
يحمل مالمح األعامل  ثم قدم لنا خالد يف املوسم املايض فيلم ويجا الذي كان فيلام

السينامئية الخاصة بالجرمية والغموض، ونجح خالد بشكل أو آخر ومل تكن هناك 
مساحة تسمح باللعب عىل أوتار السياسة يف ويجا، ورغم ذلك مشهد فتاة تتنكر 
بالحجاب وهي منة شلبي تدخل شقة فتى ملامرسة الرذيلة معه أدخل فيلم خالد يف 

 جدل ديني وأخالقي.
ليقدم لنا نفس النوعية من فيلم ويجا.. فيلم بولييس به « خيانة مرشوعة»يت ثم يأ 

جرمية قتل األخ والزوجة يقرتفها هاين سالمة دون أن يرتك أثرا يستطيع البوليس أن 
يتهمه به، رغم أنه معرتف بالقتل ونحن كمشاهدين نعرف تفاصيل الجرمية ودوافعها 

ورغم هذا نستمر حتى آخر الفيلم لنكشف  منذ البداية فنتصور أننا نعرف كل يشء
أحداثا وتفاصيل جديدة لتكتمل صورة الجرائم ليس فقط التي اقرتفها هاين سالمة ولكن 

 كل الشخصيات.
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خالد يوسف استطاع أن يحافظ كمخرج عىل إيقاع عمله املثري سواء مبوسيقي يارس 
التي يتم أغلبها يف  عبدالرحمن أو مونتاج أو دقة تصوير مشاهد مطاردات السيارات

السينام املرصية بشكل مضحك وفقري أكرث مام يثري االنتباه والرتقب، إضافة إىل أن خالد 
استطاع كعادته مع املمثلني أن يجيد إدارتهم فمن هاين سالمة الذي بالتأكيد تقدم يف 

هاين أدائه الحريك والتمثييل أكرث من الرتكيز عىل عينيه، برغم أن األفيش يحمل عيون 
األثرية لدى الكامريا، كذلك استطاعت سمية الخشاب أن تجسد دور الفتاة الفقرية 
املتطلعة بشكل جيد وإن كانت مي عزالدين تقدمت خطوات أكرث منها كثريا برغم صغر 
حجم دورها إىل جانب سمية، ويظل سامح الرصيطي عمالقا يف أدائه مهام كان حجم 

بأس به يف حجم دوره، فاملخرج إما ممثل يحلم دوره وخالد يوسف نفسه كممثل ال 
 بالتمثيل وفاشل أو ممثل يحلم بالتمثيل وممتنع.

يبقى يشء أو خيط درامي أو شخيص أو ممثل واحد يف هذا الفيلم ال استطيع أن 
أتبني سببا لوجوده إال أن خالد يوسف ال يستطيع أن يتنازل عن ملمح سيايس يف فيلم 

تيعاب يشء آخر غري املطاردات وألغاز الشخصيات، وال أظن أن بولييس ال مكان فيه الس
خالد يوسف من املخرجني الذين تأيت يف أعاملهم مشاهد باملصادفة، فاختيار الصحفي 
إبراهيم عيىس ألداء دور يف الفيلم والزج بفكرة صحافة املعارضة وأن تكون زوجة األخ 

أن تعمل أي عمل آخر أو حتى ال  صحفية ال مربر له، فكان من املمكن« مي عزالدين»
تعمل فذلك مل يؤثر عىل الفيلم إال انه أعطى خالد مربراً لوجود إبراهيم عيىس كرئيس 
تحرير جريدة معارضة وفرصة أيضا لورود حوار عىل لسانه مرتبطاً مبحاربة الفساد 

ح واملعارضة، ونفس اليشء بالنسبة لظهور كامل أبو عيطة أشهر متظاهر يف مرص كمرش
عن مجلس الشعب يف دوره يف الفيلم، وحتي أغنيات الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم يف 
الفيلم كانت كأنها آتية من منطقة ال مربر وال معنى لها، ففي الكافيهات مهام اختلفت 
نوعيات من يجلس فيها ال وجود إال ألغنية العنب!! وظهور جزء من خطبة حسن نرص 

ة خناقة يف قهوة بلدي يف منطقة عشوائية ال أظنه كان اللـه بعد حرب يوليو يف خلفي
مناسبا، فال املشهد يحتمل ذلك وال معنى له وال مربر إال أن خالد يوسف ال يستطيع أن 
يخون السياسة، ولكنه مجازا يخون الدراما وهو يربر لنفسه أنها خيانة مرشوعة، وال 

 أظنها كذلك.
 .0227يناير  -الفجر 
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 نرس:ختم ال –الرهينة 
 

ليس هناك وسيلة واحدة ألي مهتم بالشأن السيناميئ أن يعرف إيرادات األفالم 
املعروضة، وكاذب من يدعي من موزعي السينام أن فيلمه يقف عىل قامئة اإليرادات يف 
العيد أو بعده، ألن هناك حرباً معلنة بني تكتل رشكات التوزيع وأصحاب دور العرض، 

إيرادات األفالم ويستطيع من خاللها أن يرصد أي األفالم خرجت  وبالتايل فال أحد يطلع عىل
منترصة يف معركة العيد أو خرجت مجروحة، وعليه فليس من حق نجم أو فيلم أن يدعي 

 أنه األول دون منازع ألن الكل كاذب.
الذي « الرهينة»ومن بني ستة أفالم مازالت معروضة منذ أيام العيد أتوقف عند فيلم 

. نبيل فاروق يف أول مرة تتعامل معه السينام، وهو كاتب تخصص يف كتابة كتب قصته د
الروايات البوليسية وحكايات الجاسوسية، وهو فن نادر يف األدب العريب عامة واملرصي 

يقابل يف رحلة هجرته ألوكرانيا « أحمد عز»خاصة، حيث تحيك القصة عن شاب مرصي 
 جائزة نوبل، ويتم اختطافه ليجد الشاب نفسه يف عاملاً مرصيًا يف مجال الذرة حاصالً عىل

يف البداية تسعى لقتل العامل املرصي « نور»مواجهة مع عصابة من املرتزقة تتزعمهم سيدة 
مأجورة من جامعات إرهابية باسم اإلسالم ثم تسعى ثانية للحفاظ عليه ألن هناك جهة 

ومجموعة من املرصيني  أخرى تريده لتستغل قدرته يف مجال الذرة، ويواجه الشاب
صالح »املهاجرين ومعهم مذيعة يف قناة فضائية هذه العصابة حتى يخلصوا العامل 

من أرسهم ولكن النهاية تبقى مفتوحة ألن زعيمة العصابة مازالت حية عىل « عبداللـه
 عكس ما توقع أبطال الفيلم واملشاهدون.

ج لساندرا ومونتاج أحمد حدوتة مشوقة ومنسوجة بشكل سيناميئ جيد ما بني إخرا 
 حافظ وسيناريو نادر صالح الدين.

ولكن يظل الفيلم يف مأزق مع الجمهور ألنه فيلم مرصي، كل عنارصه سمراء وليس فيها 
أو أي فيلم يقرتب من هذه « الرهينة»عيون ملونة وشعر أشقر، فتلك هي مشكلة فيلم 

ود مستعد الستقبال أفالم أمريكية النوعية، فالجمهور املرصي الذي ترىب عىل سينام هوليو 
تحيك عن البطل األمرييك الخارق والسوبرمان، وتحوي أحداثها مطاردات سيارات وطائرات 
وغواصات، لكنه ليس مستعدا بأي حال من األحوال أن يستقبل نفس األحداث يف فيلم 

داثه يف مرصي حتى لو تم تنفيذه بشكل فني جيد، وخريا فعل صناع الفيلم بأن أداروا أح
أوكرانيا خارج مرص ورغم هذا فمصداقية البطل املرصي مقارنة بالبطل األمرييك دامئا 

 أو رومانيس متدلِّهمفقودة. الجمهور يف مرص، مستعد ألن يصدق أن بطله خفيف الظل أو 
وأقىص ما يصدقه أن بطله قد يدخل يف معركة باأليدي مع آخرين من أجل محبوبته 

دا بعد ألن يصدق أن بطله قادر عىل التعلق بطائرة يف الهواء أو فقط، ولكنه ليس مستع
قيادة سيارة برسعة جنونية أو غريها من أحداث اعتاد عليها يف األفالم األمريكية. وفيلم 
الرهينة قدم أحمد عز يف هذه الصورة مام يقف عائقا أمام تقبل الجمهور لها حتى رغم أن 

طل املرصي حاليا الذي يجب أن يحمل طابعا كوميديا صناع الفيلم مل ينسوا أبجديات الب
ألنه ابن بلد. يخرج الجمهور من دور العرض وقد استمتع بشكل أو آخر بالفيلم ولكنه غري 

ال يصدقه عقل رغم  مصدق له، وهو ما ينقص الرهينة فهو بالنسبة للمشاهد املرصي يشء
 جودته.
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حالة بحث دائم عن جديد تقدمه  ساندرا: مخرجة صغرية السن والتكوين، لكنها يف
مام يحسب لها حتى لو كان ناقصا بفعل الجغرافيا وكونها مولودة وتعيش وتعمل يف 

 مرص.
أحمد عز: توافرت له كل اإلمكانات الفنية يف هذا الفيلم من أجل خلق بطل من نوع 

دة خاص يجمع بني البطولة العضلية والكوميدية، فرصة هائلة مل يضيعها ولكنها محدو 
 بتقبل الجمهور فال هو توم كروز وال هو شوارزنجر فهو ببساطة مازال أحمد عز.

ياسمني عبدالعزيز: متثل نفسها أكرث مام متثل الشخصية، فياسمني جميلة خفيفة 
الظل مشكلتها أن األدوار تكتب للرجال أما النساء فمسئولية خاصة باملمثلة مام يجعلها 

 فيلم آلخر.يف أغلب األحوال ال تتغري من 
نور: استطاع املكياج مع طبيعة الدور املختلف أن يخلق منوذجا جديدا عىل عكس ما 

 قيل عن نور.
صالح عبداللـه: يبقى دوره يف مواطن ومخرب وحرامي هو درة أعامله وتتضاءل إىل 

 جانبه كل األدوار.
محمد رشف: يف دور صديق البطل منوذج لكيف يجب أن تكون هذه النوعية من 

 ألدوار الثانية التي تتوازى مع البطولة.ا
لنموذج « الرهينة»و« خيانة مرشوعة»سامح الرصيطي: فيلامن يف موسم واحد 

 ملمثل كبري يف دور يستمد قيمته من املمثل.
الرهينة محاولة سينامئية جيدة للخروج من أرس منطية السينام املرصية ولكنها 

النرس حتى رغم محاوالت ُصناعه للطريان به ناقصة لدى املشاهد، ألنها مختومة بختم 
 إىل خارج األجواء املرصية.

 .0227يناير  –الفجر 
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 مطب احمد حلمي الصناعي:
 

أي حد »حالة السينام يف مرص تشبه متاماً حالة املرور يف شوارع القاهرة املحروسة 
سمعه وعيل املترضر اللجوء للرصاخ ولن ي« يعمل أي حاجة يف أي مكان ويف أي وقت

أحد. ورغم حالة التخبط والتسيب يف شوارعنا فإن الحياة ال تزال تسري يف شوارعها 
وأعتقد أنهم لو أتوا بأكرث علامء ومهنديس التنظيم شهرة يف العامل سيقف عاجزاً أمام 
ضبط هذه الشوارع، وسريى أن أهل القاهرة يستمرون يف الحياة مبعجزة ال يستطيع 

 العلامء تفهمها ألنها صناعة مرصية للتحايل عىل العيش.هذا العامل أو غريه من 
وهذا متاماً حال نجومنا يف السينام فهم يف مأزق يريدون الحياة والبقاء والنجومية، 
ويحيطهم صناع سينام من كتاب ومخرجني وفنيني وموزعني ومنتجني يف حالة عشوائية 

صة لعقل أن يفكر أو أن يبدع، كلهم يريدون الوجود والبقاء بأية صورة مام ال يعطي فر 
ولكن وسيلة البقاء الوحيدة هي أن يعيشوا عىل السائد والسري عىل املضمون املتعارف 
عليه يف حالة العشوائية. أحمد حلمي ممثل انساب بهدوء إىل الصفوف األوىل من 
النجوم ووجد مكانا لنفسه بالضحكة ووجود وجه طفل إىل جواره فأحبه رواد السينام 

صة األطفال الذين يسحبون الكبار من أيديهم لدور العرض، وأحمد كان يستطيع يف وخا
ظل هذا القبول املحبب أن يقدم أعامالً كوميدية متنوعة يف كل موسم، ولكنه آثر 

شاب مكافح من طبقة فقرية  -العمل مبقومات السري يف املضمون عىل باترون محفوظ 
يختلف كثرياً من فيلم آلخر ومن كاتب آلخر،  ال -أو متوسطة نوعاً ما يقع يف مآزق 

فمرة يكون بودي جارد ألرسة ثرية ومرة منقذاً لفتاة صغرية ثرية املهم أن هناك وسيلة 
ما تدخله لحياة عائلة ثرية يؤثر فيهم ويحب منهم ويحولون هم حياته إىل صورة 

رف عشق أحمد يف الفيلم وأنا أع« كلب»أفضل، نفس املواصفات حتى إن دامئاً هناك 
 حلمي للكالب.

االختالف الوحيد من فيلم آلخر هو اإلفيهات الكوميدية التي كان لها الوجود األقىص 
لن تلحق أن تسمع اآلخر. قد يختلف « إفيه»حتى إنك لو ضحكت عىل « مطب صناعي»يف 

املمثل الذي يقوم بدور والد أحمد حلمي من فيلم آلخر وقد تختلف البطلة املحبوبة 
 ن األمر سيان رغم اختالف األسامء.ولك

سابقاً مل يكن يفكر « كتكوت»أجزم بأن طارق األمري كاتب السيناريو الذي كتب فيلم 
وهو يكتب أنه يقدم فيلامً كوميدياً ملمثل ولكنه كان يعمل عىل باترون سبق أن قدمه 

 آخرون ألحمد حلمي.
و قانون ضد الطبيعة حلمي مل يغب للحظة واحدة يف مشهد واحد عن الشاشة، وه

فحتي األبطال يغيبون لبعض الوقت يف الحياة ولكن قانون أبطال الكوميديا يف السينام 
 املرصية مثل الشوارع قانون خاص.

وائل إحسان مخرج يريد أن يثبت يف كل فيلم يقدمه أنه ليس هذا الذي قالوا عنه يف 
ير واملونتاج ليقول: هناك رجل إنه ليس مخرجاً فهو يستخدم التصو« اللمبي»أول أفالمه 

يقف خلف الكامريا له دور، ولكن ماذا يفعل ذلك يف ظل فكر مكرر وحواديت تكاد تكون 
معروفة مسبقاً مام يلغي حالة الدهشة أو الرتقب لدى املشاهد وهي أعظم الحاالت يف 

 السينام.
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لتي حتي أحمد سعيد عبد الغني رشير عىل طراز نفس الباترون، وكذلك نور ا
يف دور صغري ولكن له بصامت، تختفي وال تجد لها أثراً بعد « الرهينة»شاهدتها يف 

خروجك من دار العرض إال أن تسأل نفسك ملاذا كانت دامئاً متجهمة يف مقابل بطل 
 يبعث عىل االبتسام.

فيلم ال تندم ملشاهدته كأفالم أخري، فلن تشعر بأن صناعه رضبوك « مطب صناعي»
وتعاملوا معك عىل أنك عبيط، ولكن هم أيضاً مل يتعاملوا معك عىل أنك  عىل أم رأسك

مشاهد تريد من أهل السينام أن يدهشوك بجديد.. بأي جديد يف الباترون املتعارف 
 عليه بدالً من اللعب عىل املضمون وليس يف املضمون.

 .0227يناير  –الفجر 
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 أنا معاهم وهو ال:
 

ية هو تحقق الخيال يف صورة تبدو ملموسة ونفس هذا أجمل ما يف األفالم السينامئ
وتقول: أنا مش معاهم، ولكن يف حالة الفيلم الذي يحمل هذه الجملة األخرية، والذي 
أخرجه أحمد البدري، وقام ببطولته أحمد عيد وبرشى عن سيناريو د. فيصل عبدالصمد 

، أنت بالتأكيد ستهتف وشاركه فيه أحمد عيد دون أن يعلن، ذلك عىل األقل عىل األفيش
 أنا معاهم.

الفيلم يحيك عن مجموعة شبان تجمعهم أسوار الجامعة وإن اختلفت حياتهم، 
ولكن التطرف أيضاً تجمعه التيمة الجميلة وهذه ميزة أحييهم عليها، ففي هذا الفيلم 

نهم أنت أمام بطلني متساويني، اجتامعياً وماديًا محبتها، فكأننا مثل هؤالء الذين قيل ع
 إن من خاصم فيهم فجر.

وعودة إىل الفيلم.. نحن أمام عمل كوميدي ساخر وإن مل يرتفع صوته صارخاً متاماً 
 بالتأكيد فيلم خارج هذه املبكيات.

أحمد البدري.. أخرياً يا صديقي من حقك بعد عمر طويل أن تكتب يف بطاقتك أنك 
 مخرج وحكاية وأحمد أفسح البطولة لهام فنجح.

.. ليس ممثالً كوميدياً باملعنى املتعارف عليه، فهو ال يوحي إطالقاً أحمد عيد
بالضحك من مظهر أو أداء، ولكنه عىل العكس يبدو دامئاً شخصاً مهموماً بيشء ما مثل 
ماليني الوجوه السائرة يف الشوارع، ولهذا فهو ال يستطيع أن يضحكنا إال من خالل 

 سيناريو مهموم مثله بقضية.
 ابقوفيلمه الس

برشى.. هذا الفيلم بالتأكيد مل يكتشفها ولكنه كشف عودة األفالم الكوميدية األخرى 
، وبرشى مبوهبتها صوتاً وصورة ممثلة مل «مزة»التي ال تتعامل مع البطلة إال باعتبارها 

 تستغلها السينام ليس لعيب فيها ولكن العيوب يف الصناعة نفسها.
 إدوارد.. كلام رأى

كام أنصف هذا الفيلم البطلة « لطفي، ميمي، سيف، أحمد راتبرجاء، »الكبار 
األنثى، أنصف أيضاً الكبار أو اآلباء ومل يتعامل معهم كنمط عبيط مكمل ولكنه أكسبهم 

 روحاً وهم بالتأكيد أكسبوه أيضاً إضافة.
إن كانت أغنيات األفالم املصاحبة لبعض أحداثه قد صارت األصل يف املوسيقى 

 ى باتت قاعدة يف السينام املرصية يكفي.التصويرية حت
 .0227مارس  –الفجر 
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 أما فضيلة املفتي: –التوربيني 
 

يحيك عنا األغراب أننا شعب عاطفي، وأن الرشق الذي نحن جزء منه يتميز أهله 
بالرومانسية التي افتقدها الغرب يف رحلة صعوده إىل الفضاء، ومن فرط ترديد هذا 

ورحنا نردده عن أنفسنا، فهل صدق األغراب وهل صدقنا؟ لدي  القول أظن أننا صدقناه
أول أفالم مخرجه أحمد « التوربيني»شك كبري يف ذلك خاصة بعد أن شاهدت فيلم 

مدحت وبطولة رشيف منري وأحمد رزق وهند صربي، عن سيناريو وحوار محمد 
عقد من حفظي، وهو مأخوذ عن فيلم رجل املطر الذي قدمته هوليوود منذ أكرث من 

الزمان وقام ببطولته توم كروز وداستني هوفامن، وتلك هي عقدة هذا الفيلم، ولست 
بأي حال من األحوال ضد االقتباس فهو فن له أصول وقام عليه كثري من تاريخ السينام 
املرصية، ولكن املشكلة أن رجل املطر درة من درر هوليوود فيلم يغزل عىل املشاعر 

حرير ال تكمن أهميته يف اإلخراج أو األداء أو حتى اإلنتاج الضخم، اإلنسانية بأصابع من 
لكن أقيم ما فيه هي املشاعر التي تضافرت كل العوامل السابقة يف إبرازها، قصة 
شقيقني أحدهام مصاب مبرض التوحد واآلخر يكاد يكون كامال يلتقيان بعد فرتة تجف 

أن تذوب أنت كمشاهد عشقا يف األخ  فيها منابع املشاعر ولكن رحلة يقومان بها تكفل
 األكرب املريض فكيف ال يذوب شقيقه يف الفيلم حبا؟ 

لذا حني عرفت أن فيلام مرصيا يصور مأخوذا عن نفس القصة وضعت يدي عىل 
قلبي خوفا عىل صناعه، فاملقارنة رمبا تقتلهم ولكني عدت ألقول لنفيس نحن شعب 

يون امللونة والشعر األصفر خاصة يف العالقات عاطفي لدينا ما هو أكرث من أصحاب الع
األرسية، اطأمن قلبي لهذه املقولة وانتظرت مشاهدة الفيلم ولكن للحق خذلني 
التوربيني كام خذل عاطفتنا، ليس ألنه سيئ الصنع سينامئيا فمخرجه ينبئ مبستقبل 

ل كفاءة فني خاصة أن هذا هو عمله األول، مدير تصويره أحمد عبدالعزيز مل يكن أق
من مخرجه وكذلك صاحب املوسيقى تامر كروان ولكن بدا يل أن محمد حفظي كاتب 
السيناريو هو صاحب املشكلة األويل أو حتى األخرية فهو األكرث مترسا يف السينام رغم 
حداثته وهو الذي صاغ أو أعاد صياغة األصل فلم أستطع طوال مشاهدة الفيلم أن 

سا مثال التي قام بها الشقيقان بدت يل أنها كانت للخروج أنغمس يف أحداثه، فرحلة فرن
من مأزق فأين يلعب املرصيان القامر يف كازينو إال لو كانا يف الخارج رغم أن حفظي 
وجد قبلها معادال حني جمع األخ املعاق مبساعدة املعاق مع أصدقاء له يف بيت أحدهام 

ريس إال وسيلة غري منطقية القرتاب ليكتشف عبقرية األخ يف األرقام، مل تكن رحلة با
الشقيقني كمعادل لرحلة الس فيجاس يف الفيلم األمرييك التي كانت مربرة، وعيل هذا 
املنوال استطيع أن أرضب أمثلة كثرية مثل شخصية األم وشخصية الطبيبة والعم التي 

 تكن أضافها حفظي رمبا ليشعر عىل األقل داخليا أنه أضاف وبّدل وغرّي، ولألسف مل
اإلضافة وال املعادالت يف صالح التوربيني مقارنة باألصل، ومع نهاية الفيلم كنت أمتنى 
لو أين مل أشاهد رجل املطر حتى استطيع أن أكون محايدة تجاه عمل فني ولكني من 

 هؤالء الذين تربوا عىل مقولة عىل األصل دور.
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الفنية عىل األقل يف تلقيها فال ويظل األداء التمثييل أحيانا وسيلة الختالف األعامل 
رشيف منري هو توم كروز وال أحمد رزق هو داستني هوفامن، فقد كان كل منهام هو 
الشخصية التي أداها فمعهام فقط حاولت أن أنقض األمريكيني، رشيف وأحمد بالتأكيد 
ممثالن مجيدان ولكن مل يستطع السيناريو أن يوقعني يف هوى املعاق قبل السليم 

ام، وال أنا استطعت أن أجد أداء هند صربي املمثلة املجتهدة مربرا لوجودها غري فيه
خوف صناع الفيلم من أن يظهر عمال سيناميئ دون وجود بطلة حتى لو من ورق.. 
رشيف منري كلام تقدم به العمر زاد توهجا وأحمد رزق كلام سنحت له الفرصة يف 

كن ماذا يصنع توهج متثييل يف حالة خفوت التمثيل وليس اإلضحاك كان أيضا متوهجا ول
 فني مقارنة بأصل مبهر كالشمس.

التوربيني فيلم لن تندم إذا شاهدته إال عىل يشء واحد أنك شاهدت رجل املطر 
 فرمبا هذا ما خصم من متعتك، رمبا.

 .0227أبريل  –الفجر 
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 ))بوسطة(( لبنان رقصة الحياة:
 

الصقفة املمزوجة بالرقصة؟ هل تعرف هل تعرف معنى البهجة؟ هل تعرف معنى 
كيف تستمتع بوجبة دسمة دون أن تليها مغصة معدة؟ لو مل تعرف فعليك بـ 

إنه مجرد فيلم سيناميئ أىت إلينا من بلد األرز « بوسطة»وما أدراك ما «.. بوسطة»
وفريوز والدبكة، فألول مرة يعرض يف القاهرة فيلم لبناين عرضا تجاريا بعيدا عن 

انات والعروض الخاصة. والسينام اللبنانية بشكل عام سينام فقرية إنتاجيا مبعنى املهرج
أنها ال تنتج أكرث من فيلمني أو ثالثة كل عام وهي نفس حال السينام العربية بشكل عام 
سواء يف تونس أو املغرب أو الجزائر وهي الدول العربية الوحيدة التي تنتج سينام 

دى أصابع اليد يف كل الدول العربية األخري، وبالتايل فحني إضافة إىل محاوالت ال تتع
تقال كلمة سينام عربية أو فيلم عريب يعني مبارشة أنه فيلم مرصي، ولكن دور العرض 
املرصية تستقبل اآلن وألول مرة فيلام عربيا باملعنى الحقيقي، أي أنه إنتاجا وإخراجا 

صدورا وعيونا تستقبله ليس من باب ومتثيال وقصة من دولة عربية أخري، فهل سيجد 
االحتفاء بالقومية العربية التي ماتت أحالمها منذ زمن ولكن من باب أوسع وأشمل 
وهو الفن السيناميئ، تلك اللغة العاملية التي ال تعرف حدودا وال فواصل؟ كلمة بوسطة 

األوتوبيس، لدينا تعني مكان إرسال الخطابات أما لدى أهل لبنان فهي تعني السيارة أو 
هذا يف الظاهر ولكنها تأيت كناية عن معني آخر وهو الحرب األهلية التي شبت بدايتها 

 بسبب معركة بني فصيلني يف أوتوبيس. 
والفيلم الذي كتبه وأخرجه فيليب عرقتنجي يحيك عن شاب مصمم رقصات 

الدبكة وموسيقي هاجر إىل باريس إبان الحرب األهلية، ولكنه عاد ليكون فرقة لرقص 
من مجموعة زمالئه يف الدراسة بعد أن تفرقت بهم السبل، وإن ظل كل منهم عىل حبه 
للرقص، وتحاول فرقة الشباب دخول مسابقة ولكن ليس بالشكل التقليدي للدبكة ولكن 
بإضافة ملسات من العرصية سواء يف املوسيقى أو األداء مام يحرمها من فرصة املسابقة، 

فيلم عىل مزج الرتاث والقديم بالحديث يدفعه ألخذ فريقه يف غري أن إرصار بطل ال
جولة داخل لبنان لعرض فنه ويف رحلة الشباب يصطدمون بواقع وبأنفسهم وبتاريخ 

 حفرته فيهم حرب وحب ورغبة يف التغيري إىل أن تأيت النهاية باالنتصار.
املكسوة  هنا مرادف للنساء الجميالت ومذيعات الفضائيات املتدلالت والجبال

بأشجار األرز والحرب كثريا واملظاهرات والقتل وبنات الكليبات العرايا أحيانا، فيظل 
 سؤالنا كيف يستطيع بلد مثل هذا أن يعيش ويتنفس ويبقى رغم كل يشء؟

وستجد الجواب واضحا لدى بوسطة فيليب عرقتنجي، فلبنان فيه برش مثل أبطال 
ن يرقصوا حتى عىل األنقاض وأن يعيدوا صياغة الفيلم يدفعهم حب البقاء واإلرصار أل 

األشياء القدمية واآلتية من كل الدنيا إىل صناعة لبنانية مثل الدبكة عىل املوسيقى 
 التكنو.
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ال أتصور أن اللهجة ستقف عائقا أمام استمتاع املشاهد املرصي بفيلم بوسطة، 
سينام والدراما لهجتنا من فالفضائيات قد علمتنا كثريا عن لهجات العرب كام علمتهم ال

قبل. ولكن قد يبقى عائق أن املشاهد املرصي مل يرتب بعد عىل مشاهدة أفالم أخرى غري 
السينام األمريكية واملرصية وقليال من السينام األوربية، ولكني أحلم بأن نخرج من هذا 

اسمها األرس إىل دنيا أرحب فنشجع سينام أخرى تزورنا عىل استحياء من خالل موزعة 
مريان خوري تتميز بجرأة وحب للسينام، فهي التي تأيت إلينا مبهرجان السينام األوربية 
وهي أيضا التي أتت بهذا الفيلم إىل دور العرض رغم املجازفة املادية. بوسطة فيلم 
يثبت أن لبنان ليس مزة وصدرا عاريا ولكنه حكاية تستحق املشاهدة والرقص معها 

 رقصة الحياة.
 .0227أبريل  -الفجر 
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 قصص الحب بني النجوم:
 

ما الذي يجعل امرأة ليست كأي امرأة تقع يف هوى رجل؟! ما الذي يجعل امرأة متثل 
الحلم األنثوي يف حياة رجال تعرفهم وآخرين ال تعرفهم أن تهوى رجال واحدا فتمنحه 

ملرأة إنها لغز نفسها ونجوميتها وكل أحالمها وأحالم اآلخرين تجاهها؟ يقول الرجال عن ا
صعب الفهم، صعب اإلرضاء، وأحيانا صعب املنال، وغالبا حلم صعب البقاء، وذلك 
يرسي عىل كل النساء فام بال نجامت السينام الاليت لسن ككل النساء، ألنهن عادة حلم 

 كل الرجال.
حني نشاهد األفالم السينامئية ونرى فيها مشاهد الحب التي تجمع بني البطلني يخيل 

عامة أن وراء كواليس الكامريات أحداثا. قصص حب مشابهة أو مكملة ملا نراه عىل لل
الشاشة ولكن الواقع عادة ما يكون غري ذلك، ألن البطولة الحقيقية خلف الكامريا تكون 
للمخرج، فإذا كنا كمشاهدات نقع يف هوى أبطال األفالم فإن املمثالت عىل الطرف اآلخر 

 بطالهن ولكن أبطالهن هم املخرجون.كثريا ما يقعن يف هوى أ 
قصص الحب بني النجامت واملخرجني لها تاريخ ممتد كتاريخ السينام املرصية التي 
نحتفل مبئويتها هذا الشهر. فاملرأة تحب البطل أينام كان.. والبطولة هي مفتاح قلب 

ام هم األبطال املرأة أما األحالم فهي وقود طاقتها ورس أرسار حياتها، واملخرجون يف السين
وهم أيضا وسيلة لتحقيق األحالم.. هم بيجامليون صناع الحياة والباعثون عىل تحقيق 
األحالم، فالنجمة تستطيع تحقيق أحالمها بيد مخرج ماهر، واملخرج يرى يف النجمة أداة 

 تحقيق أحالمه.. عالقة متشابكة متبادلة يف عامل األحالم وهل الحب إال حلم؟
باألحدث، بخالد يوسف ومنة شلبي فقصة حبهام ظهرت عىل  وسأبدأ الحكاية

الذي يقوم فيه خالد بدور املخرج املساعد ألستاذه « هي فوىض»السطح منذ فيلم 
أنت »يوسف شاهني وإن كنت أظن أن رشارة الحب البد أن تكون قد بدأت منذ فيلم 

أكيد ال أنا وال غريي الذي شاركت فيه منة البطولة نيليل كريم وأخرجه خالد، بالت« عمري
يستطيع أن ميلك يقينا عن خريطة حب خالد ومنة، ولكن األفالم تستطيع أن تدلنا ولو 
قليال عن بدايات الحب، فطبيعة العمل السيناميئ الذي يتطلب ساعات طويلة من 
العمل وبقاء املخرج مالصقا لنجومه وتلقينهم أحيانا كلامت الحوار بأداء يطلبه. قد 

الناس عىل حب منة وخالد حكام اجتامعيا حني يفكرون يف أن خالد زوج يحكم بعض 
وأب، وإن كان الطرفان أكدا أن عالقة خالد الزوجية قد انتهت، ولكن املشكلة أن الحب 

أنت »بني طرفني يصعب الحكم عليه بأي منطق، ألن الحب بال منطق متاما كقصة فيلم 
يلم قامت منة بدور الزوجة املحبة لزوجها الذي شارك فيه الطرفان ففي هذا الف« عمري

هاين سالمة الذي يقع فجأة يف حب أخري، وإن كان يف األمر أن هاين يف الفيلم كان 
مريضا، وجمعه املرض مع محبوبته ولكن حتى هذا التفسري ال يجد عند البعض قبوال، 

م عليها فكيف لرجل يف لحظاته األخرية أن يهجر زوجته الحبيبة المرأة أخرى محكو 
باملوت، عالقة ال يحكمها إال منطق الحب الذي يقبل أي يشء، ولهذا فإن حب منة 

 لخالد مثلهام منطق فني ال تستطيع أن تناقشه سوى أن املخرج عايز كده.
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وإن كانت منة وخالد األحدث فامري كويني وأحمد جالل األقدم، وهناك أيضا 
لة أفالمه يف بدايتها وأخرج لها عددا املخرج حسني فوزي الذي تزوج نعيمة عاكف بط

من األفالم، وحني تم الطالق تزوج ثانية مبمثلة أحبها يف بالتوهات السينام وهي ليىل 
 طاهر.

أما قصة زواج ليىل مراد أغىل نجامت عرصها من املخرج واملمثل أنور وجدي، 
ع أن يحقق كل فكانت حكاية.. فأنور وجدي وجد يف ليىل الوجه واألنثى التي بها يستطي

أحالمه الفنية واملادية كمنتج ومخرج فاحتكر البطلة والزوجة ولكنها متردت عىل 
االحتكار، فوقع الطالق الذي تزوج بعده املخرج من وجه صاعد ليس أقل جامال وال 
سحرا وهي ليىل فوزي جميلة جميالت الشاشة، وليىل ذهبت هي األخري للقطب اآلخر 

 بدالوهاب والد ابنها زيك فطني الذي يعمل مخرجا.فتزوجت مخرجا هو فطني ع
أما قصة زواج آل ذو الفقار املخرجني محمود وعزالدين ذو الفقار مع النجامت فهي 
قصة شديدة اإلثارة وشديدة التشابك، فعزالدين ذو الفقار مخرج روائع الرومانسيات 

والرجل الثاين وغريها « رد قلبي»و« بني األطالل»و« إين راحلة»يف السينام املرصية مثل 
من عرشات من درر السينام املرصية قد وقع يف هوى كل بطالت أفالمه فقد أحب 

كام أحب ليىل « أقوى من الحب»و« إين راحلة»و« وفاء»مديحة يرسي بطلة أفالمه 
الرجل »ووقع يف هوى سامية جامل أثناء فيلم « بورسعيد»فوزي أثناء تصوير فيلم 

أنها تبادله حبا بحب رغم رصاعها مع صباح يف هذا الفيلم عىل بطل وكان يبدو « الثاين
الفيلم رشدي أباظة، فيحيك أن رشدي كان يحب االثنتني يف ذات الوقت ويهدي كل 

 نجمة فيهام هدية مشابهة لألخرى. 
عزالدين أيضا وقع يف حب شادية ولكن قصته األشهر كانت يف زواجه من فاتن 

ورزقت منه بابنه واستمر « خلود»، بعد أن أخرج لها فيلم 2646حاممة الذي كان عام 
رصاع يف »، حني انفجر الحب بني قلب فاتن حاممة وبطل فيلمها يف 34الزواج حتى عام 

عمر الرشيف، وكان االنفصال بعد عودة فاتن من التصوير يف األقرص حيث « الوادي
ني وكانت فاتن قبلها ترفض دارت أحداث الفيلم، فهناك متت القبلة الشهرية بني البطل

تصوير القبالت ولكنها وافقت عىل قبلة عمر الرشيف، ووصلت األخبار للزوج يف 
القاهرة، ومع نهاية الرحلة انتهت حياة الزوجني عز وفاتن فرتكت فاتن منزل الزوجية يف 
عامرة السعوديني بالعجوزة حيث كان يجاورها فريد شوقي وعبدالحليم ووحيد فريد 

 لتسكن يف الزمالك.وذهبت 
أما عز فقد سكن يف عوامة عىل النيل ومل تتعاطف وقتها الصحافة وال العامة مع 
حب أبطالهام رغم أن الزمن جعل بعد ذلك من قصة حب فاتن وعمر أشهر القصص 
الرومانسية يف تاريخ ممثليهم، فكام ذكرت سابقا أن الحب ال منطق له حني نناقشه 

رف فكلنا نخضع له يف النهاية، والجمهور الذي رفض حب نجميه بالتقاليد واألصول والع
األثريين يف البداية هو ذاته الذي حول هذا الحب إىل مثال للرومانسية وذرف الدمع 
عىل انفصال املحبني بعد ذلك، ومن املثري أن أول لقاء لفاتن وعز بعد الطالق كان يف 

أيامنا »توه وفاتن تصور فيلم يف بال « رد قلبي»ستديو مرص حيث كان يصور فيلم 
مع عمر وحليم وأحمد رمزي، وكان عاّمل البالتوه والفنيون يف حالة قلق من « الحلوة

 اللقاء ولكن مر تصوير الفيلمني بسالم.
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أما محمود ذو الفقار فقد تزوج يف بدايته من عزيزة أمري أشهر منتجات زمانها وحني 
نت تصغره بخمسة عرش عاما وكان زواجها توفيت تزوج من مريم فخر الدين التي كا

 منه فرصة للهروب من قبضة األب واألم.
قصص حب النجامت واملخرجني ال تتوقف عند آل ذو الفقار، فلبنى عبدالعزيز كان 
نصيبها األول مع رمسيس نجيب أشهر منتجي عرصه ولكنه أيضا كان مخرجا فجمع بني 

فارق السن واختالف الديانة التي حلها  كل ما تحتاجه نجمة صاعدة فكان الزواج رغم
 رمسيس بإشهار إسالمه وقتها.

ومل يستطع فارق السن أيضا أن مينع الحب بني نجمة صاعدة جديدة يف ذلك الوقت 
لتنطلق « رابعة العدوية»هي نبيلة عبيد واملخرج عاطف سامل الذي قدمها يف فيلم 

غرية مبخرج أفالمها يف حينه حسام سينامئيا، وكذلك كانت قصة زواج نيليل النجمة الص
 الدين مصطفي.

ومل تستطع السندريال أيضا أن تخرج من حصار حب املخرج والنجمة فقد أحبت 
سعاد حسني عىل بدرخان الذي كان مرشوع مخرج فوقعت يف غرامه أثناء تصوير فيلم 

ر ألن ال وكان هو مساعدا ألبيه أحمد بدرخان ولكن زواجهام مل يستم« نادية يف فرنسا»
النجمة صارت تحقق للمخرج أحالمه وال صار املخرج محققا ألحالم النجمة، انتهاء 
عالقة عىل بدرخان وسعاد حسني مل يكن استثناء يف عالقة حب وزواج املخرجني 
بالنجامت، فقلام استمرت عالقة، رمبا تعترب عالقة وزواج كوكا املمثلة الشهرية بأداء دور 

وكانت زوجة للمخرج نيازي مصطفى وماتت وهي « عنرت وعبلة»البدوية وخاصة فيلم 
زوجة له من العالقات القليلة التي استمرت، كذلك استمر زواج زهرة أبوالعال باملخرج 

 حسن الصيفي ومل ينفصال إال مبوت الزوج.
 .0227يونيه  -الفجر 
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 القيمة ال تقاس باملساحة: –مرجان أحمد مرجان 
 

ذا معناه تاريخ ورحلة فنية وكثري من الجهد واالجتهاد، أما أن أن تكون عادل إمام فه
تكون مرجان أحمد مرجان فهذا أمر مختلف ألنه مجرد أحدث أفالم عادل إمام يف 

ملحمد سعد وهو أمر مل « كركر»موسم الصيف والذي يعرض يف نفس يوم عرض فيلم 
م عرض فيلم لعادل إمام إال يتعود عليه ال الجمهور وال نجام الفيلمني، فعادة كان ال يت

منفرداً عىل األقل ملدة أسبوع ولكن كرثة عدد األفالم وقرص املوسم الصيفي ورصاع 
رشكات التوزيع والعرض خلقت حالة جديدة للعروض يف فصل الصيف، وإن كان هذا 
األمر ال أظن أنه يشغل جمهور السينام بشكل أو آخر ولكنه يشغل املتخصصني ولكن ما 

فعي التذاكر بحق هو األفالم ونوعياتها ورمبا كم الضحكات فيها، وبالتأكيد قبل يشغل دا
هذا وبعده متعة ارتياد السينام ومشاهدة نجومها، وهو أيضا ما يشغلني يف املقام األول 
فأنا قبل وبعد تخصيص مجرد مشاهدة أحب السينام وأفالمها، فامذا قدم لنا عادل إمام 

ي واملخرج عىل إدريس ومجموعة أخرى من الشباب وفريقه الكاتب يوسف معاط
 والفنانني عىل رأسهم مريفت أمني العائدة بعد غياب عن كامريات السينام.

ينبئك اسم الفيلم بأنه يدور حول شخصية رئيسية ووحيدة وهو مرجان أحمد 
مرجان الذي تصدر األفيش، وإن كان محاطا بصورة جامعية مع فريق العمل، فالفيلم 

منذ اللحظة األويل عن سطوة شخصية واسم مرجان عىل العاصمة فهو رجل يحيك 
االقتصاد واملال األول يف القاهرة صاحب مصانع األلبان واملياه والطعام والسياحة 
واملقاوالت واإلعالم فهو صاحب إمرباطورية ميهد لها الفيلم بالصورة قبل بداية األحداث، 

الذي يصل إىل مبتغاه بالرشوة بداية من رجل  ثم يبدأ الفيلم يف رسد طبيعة البطل
الرضائب مرورا بكل الشخصيات التي متر عليه وتقف عائقا أمام الوصول ألهدافه سواء 
كعضو يف مجلس الشعب أو حاصل عىل جوائز الدولة ومستثمر أو رجل أعامل يتدخل 

 يف االستثامر يف التعليم. 
ان بالعار من هذا وتؤازرهام يف هذا وللبطل ابن وابنة يف جامعة خاصة فجأة يشعر 

اإلحساس أستاذتهام يف الجامعة دون مربر، وليك يغري األب وجهة نظر أبنائه عنه يلتحق 
بذات الجامعة ويريش أساتذتها جميعاً للنجاح إىل أن يوضع يف مأزق مع األستاذة 

تخرج مع ومترض ابنته فيتخىل عن طبيعته لبعض الوقت ويجتهد يف االستذكار لينجح وي
أبنائه ويتزوج من األستاذة. اختصار بالتأكيد مخل باألحداث ولكن تلك هي الخطوط 
الرئيسية لقصة الفيلم التي كتبها يوسف معاطي وهي تشبه فيلام أمريكيا شاهدته منذ 

، أو العودة للمدرسة، وهو ليس اتهاماً للكاتب Back To school»سنوات باسم 
مية ولكن العربة بالنهاية، وهي ليست نهاية الفيلم لكن باالقتباس فاالقتباس ليس جر 

أقصد الفيلم ككل. فالسيناريو يقدم لنا منذ البداية طبيعة شخصية البطل التي تعتمد 
عىل الرشوة يف كل موقف، لكنه يظل يعيد فيها إىل ما ال نهاية دون حدث حقيقي إال 

حتى وجود  وال يبدد املللدقيقة من األحداث، فيصاب املشاهد بامللل  02بعد نحو 
 عادل إمام
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والحدث األسايس هو التحاق البطل بالجامعة ولقاؤه مع مجموعة زمالئه الشبان 
خاصة الشاب أحمد ميك الذي أظن أنه الشخصية الوحيدة يف الفيلم التي كانت تشع 
حياة ليس لفضل يف الكتابة ولكن لفضل يف األداء، كذلك كانت شخصية أحمد السعدين 

 دور الشاب املتدين وإن كان بدرجة أقل من سابقه. يف
ومن نقائص السيناريو أنه كان يخفي األبناء واملفرتض أنهام بطال الفيلم أو عىل األقل 
مشاركان يف البطولة داخل األحداث فكان من فرط الكسل يدفعهام إىل هجر املنزل حتى 

 يتخلص منهام.
بالتأكيد عادل إمام مأخًذا واقعًيا مثل قد يأخذ البعض عىل يوسف معاطي والفيلم و 

أن يتساءل البعض: هل رجل بهذه املقايس املادية يف زمننا حيث سيادة املال يتعرض 
ابناه للحرج منه ولكني ال أرفض الفنتازيا يف السينام، وقد يأخذ البعض عليه مأخذاً 

أحد مل يستطع  أخالقياً متزمتاً برفض املشهد الذي تسأله فيه مريفت أمني: هل هناك
رشوته حتى اآلن، فرناه يصيل ويزيك وكأنه يرشو اللـه سبحانه وتعاىل ولكني أراه من 
أذىك مشاهد الفيلم، أما أنا فال أرى يف هذا أو ذاك عيبا ولكن العيب أن الفكرة أقوى 
من السيناريو وأن الضحكة متكررة عىل نفس املوقف وأن اإلخراج لعيل إدريس مل 

ذ املوقف، ومن الغريب أن أقوى وأجمل مشاهد الفيلم هام مشهد يستطع أن ينق
األغنية الجامعية ومشهد تخيل مرجان لألستاذة وهي تؤدي أغنية هيفاء وهبي بوس 

 الواوا.
نجوم السينام يف املعتاد لهم عمر افرتايض إال حاالت استثنائية أو كوميديانات، 

كرث من الجان، وعادل إمام يجمع بني فالكوميديان ال يشيخ ويستطيع أن يحيا طويال أ
الحالتني فهو استثناء وكوميديان ولكنه خذلني بدرجة ما يف هذا الفيلم، ليس أداء وإمنا 
لعيوب يف السيناريو واملونتاج واإلخراج انطبقت عىل أدائه وظهوره، وهو ليس كأي نجم 

 فهو يتحمل أخطاء كل من حوله ألنه األشهر وبالتايل األقوى.
أمني عائدة بعد غيبة رغم أنها الشخصية الوحيدة التي عرفنا لها مالمح من  مريفت

تاريخ مثل مرجان فإنها كانت تحتاج ملزيد من املالمح لينطبع عىل أدائها ولكنها مازالت 
 متلك حيوية وكانت بالتأكيد إضافة.

 بسمة ورشيف سالمة ظلمهام الفيلم كام ظلمهام السيناريو رغم أن صورتهام تزين
 األفيش.

محمد شومان ممثل له طابع حتى لو ظهر لدقائق معدودة أمام الشاشة ولكنه مل 
يكن كذلك رغم أن مساحة دوره يف هذا الفيلم أكرب كثريا من أدوار سابقة ولكن القيمة 

 ال تقاس باملساحة.
مجموعة الشبان أحمد ميك ومصطفى هريدي وعمرو عبدالعزيز هم املكسب 

يلم، ورمبا هذا فضل لهم ولكن أيضا لعادل إمام الذي اعتقد أنه الحقيقي يف هذا الف
 اختارهم، فالنجوم لألسف اآلن هي التي تختار وليس املخرجون أو هكذا أظن.

مرجان أحمد مرجان ليس عادل إمام، فهو رغم ثرائه وشهرته ليس له ذات الوهج 
 حتى وإن كان االسم الوحيد يف ميدان التحرير.

 .0227يوليو  -الفجر 
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 مظاهر نسائية: –تيمور وشفيقة 
 

يقولون إن السينام مرآة املجتمع كام كل الفنون جميعا، ولكن يبدو أن هذه املقولة 
قد أخذها البعض ذريعة لتحميل السينام وحدها كل خطايا املجتمع، مل أكن قد 

يدي، يف خضم األفالم املتواترة لكبار نجوم الصيف الكوم« تيمور وشفيقة»شاهدت فيلم 
وكنت أنوي الكتابة عنه بشكل مؤجل ولكن حملة صحفية من بعض األقالم الزميلة 
دفعتني دفعا لتأجيل مشاهدة الكتكوت محمد سعد واالتجاه ملشاهدة تيمور وشفيقة، 
وكنت كامرأة قبل أن أكون ناقدة مستفزة تجاه الفيلم الذي كتبوا عنه أنه ردة للنساء 

ت كثرية كان عىل كامرأة وعاملة جدا أن تنفرين من الفيلم وإعالء ملجتمع ذكوري واتهاما
قبل مشاهدته، بل وصل األمر بأنهم سألوا الوزيرة عائشة عبدالهادي عن رأيها يف الفيلم 

 التي قالت إنها مل تشاهده ولكنها ضد فكرته.
كدت من فرط احتقان اللغة ضد الفيلم أن أتصور أن النساء وجمعياتهن وجمعيات 

نسان ستخرج يف مظاهرة تندد بفيلم تيمور، والحق أين جلست عىل كريس دار حقوق اإل 
العرض وأنا مستعدة للمعركة ومخالب األنثى العاملة بقرون االستشعار يف أعىل 
معدالتها وبدأت أحداث الفيلم فرأيت تيمور أو السقا يعرف نفسه ثم بدأت التعرف 

طة ببعضهام، ثم أخذتني األحداث ليكربا عىل شفيقة أو منى زيك وطفولة كل منهام املرتب
أمام عيني ويصبح تيمور ضابطا قد الدنيا وشفيقة فتاة متفوقة تصل إىل كريس الوزارة 
يف وقت قيايس، ثم رأيتهام يتعاركان ويتصالحان ويف كل مرة كان خالف يحدث بينهام 

جا وتركت كنت أصيح بداخيل ال عودة ثانية فحب الطفولة ال يضاهيه حب إىل أن تزو 
شفيقة كريس الوزارة ولكنها مل ترتك طموحاتها، بدليل الخناقة األخرية بينهام والتي 
جاءت لتنهي الفيلم الذي صاغ أحداثه تامر حبيب وأخرجه ألول مرة املونتري املجتهد 

 خالد مرعي الذي تحول إىل اإلخراج. 
وزارة، فقد  لقد أحببت تيمور وشفيقة ووجودهام معا حتى لو تركت شفيقة ألف

دفعتني األحداث وتفاصيل الفيلم لهذا اإلحساس، ومل أجد يف الفيلم ما يجب أن أحمله 
له من كل خطايا البرش، فإن كانت السينام مرآة املجتمع فهي قبل هذا وبعده مرآة 
لصناعها وخيالهم، فتيمور وشفيقة مجرد قصة رجل وامرأة ال يجب أن تنسحب عىل كل 

طقة العربية، فاألفالم متثل نفسها وصناعها قبل أن متثل املجتمعات، نساء مرص وال املن
والحق أن من العجب أن نتصدى لفكر السينام قبل أن نتصدى لصناعتها يف بلد ينتج 
أغلب أفالمه خالية من فكر أو صناعة، فإذا وجدنا فيلام جيد الصنع بقدر ما أهلنا 

ة مجرد فيلم مرح ال أظنه يحمل كل الرتاب عىل فكرة، تيمور وشفيقة، ببساطة شديد
تلك النيات الرشيرة التي حملوها له، فقولوا يل مْن من النساء عىل مدى مسرية الحياة 
وجدت حبا حقيقيا وأمانا وحامية يف كنف رجل ثم تهجره لعمل أو غريه إال وتتكالب 

ي للتعجب أيضا عليها الدنيا مبا فيها من نساء لتؤنبها، ألنها أضاعت الرفيق، ثم ما دفعن
هو التساؤل حول الفيلم وكيف تصبح شابة وزيرة يف غضون سبع سنوات من تخرجها 
وكأن السينام مطلوب منها أن تكون كربونا للواقع دون ترصف، السينام واقع متخيل 

 ومن منا ال يضيف أو ينقص لواقعه حتى يجمله أو يرسع بخطاه أو يبطئه.
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يلم نيس األغلبية أن يتحدثوا عن قيمة الصنعة ويف خضم الحديث عن ردة صناع الف
يف الفيلم، وهي للحق جيدة يف بعضها وشديدة الجودة يف البعض اآلخر فالكوميديا قد 
جاءت يف سياق أحداث احرتمت عقل املشاهد الذي بدا أن أغلب صناع األفالم الصيفية 

لة تاريخية بأن أعظم يعاملونه عىل نحو من الهبل، وخالد مرعي يف أول أفالمه يؤكد مقو 
مخرجي السينام هم يف األصل مونتري جيد، فمن عنارص تصوير ومونتاج وموسيقى وأداء 
استطاع خالد أن يضع قدمه باحرتاف عىل أوىل عتبات باب اإلخراج، كل شخصيات 
الفيلم مرسومة بحرفية ومل تلجأ إىل الكليشيات التقليدية يف السينام املرصية عموما 

اصة مثل صديق البطل أو صديقة البطلة أو حسن حسني أو غريهم من والحديثة، خ
 املنظومة التي تجعلنا نعرف كل تفاصيل الفيلم مبجرد قراءة أسامء املشاركني.

أحمد السقا أظنه يف هذا الفيلم قد أضاف رصيدا رمبا افتقده من فيلمه السابق عن 
طوال الوقت ومل يصدقوه العشق والهوى فالناس يف األخري كانت ترى بطلهم يبيك 

 ولكنهم بالتأكيد صدقوه وأحبوه كتيمور حتى لو اختلفوا معه.
منى زيك يف دور شفيقة أيضا أضافت رصيدا لها بالتأكيد وللبنات يف السينام املرصية 

وقطعة ديكور يف إطار الكوميديان، « ُمزة»التي بالفعل تبدو فيها املرأة مغبونة مجرد 
أن ندافع عن النساء ووصفهن السيناميئ بدال من التبايك عىل وأوجب يف هذه الحالة 

 شفيقة.
هالة فاخر ورجاء الجداوي يف دور األمهات ال أظن أن الفيلم كان ميكن أن يظهر 

 بدونهام عىل عكس أدوارهام يف أغلب األفالم التي تشاركا فيها يف دور أمهات.
وتيمور أجادوا األداء ألن كل الشخصيات الهامشية يف الفيلم أي يف حياة شفيقة 

 توظيفهم جاء جيدا.
تيمور وشفيقة مجرد فيلم رومانيس مرح وليس دعوة للتقهقر تستحق مظاهرة 
مناهضة من طالبات الحرية النسائية، وإن كنا يف زمن تنازل أغلب الرجال عن رجولتهم، 

أن تخرج مبعنى حاميتهم للنساء حتى يف الشوارع من باب الشهامة فأوجب عىل النساء 
للهتاف بحياة تيمور الذي أجاد حامية حبيبته، أما أنا فلن أخرج معهم ألين سأشاهد 

 بقية أفالم الصيف يف هذا الوقت أي سأجري عىل أكل عييش.
 .0227يوليو  -الفجر 
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 طظ للجمهور : -محمد سعد 
 

ه عيلَّ النعمة د»هل يصح أو يصلح أن يستهل ناقد مقاله حول فيلم بهذه العبارة 
بالتأكيد ال يصح وال يصلح، ولكن، عىل النعمة ده مش فيلم ولكنه حالة « مش فيلم

فنية واجتامعية واقتصادية وأخالقية يجب رصدها، أما الفيلم الذي ليس فيلام فهو 
وأما الحالة فهي نجم هو محمد سعد واملنتج هو السبيك، ولنبدأ الحكاية ممثل « كركر»

يف كل مكان سواء عىل املرسح أو بني البالتوهات  صغري موهوب راح يبحث عن فرصة
ومل يحظ باهتامم أو فرصة حقيقية ليك تظهر موهبته سواء للجمهور أو لصناع الفن، 
طال األمد عىل املمثل املوهوب ورأى أجياال تصعد وتيضء األنوار أسامءهم ورأى 

ة يحلم بفرصة. وإن ممثلني أقل موهبة كثريا منهم تحولوا إىل نجوم وهو مازال يف القاع
كان إحباط الشاب عموما يؤدي إىل انفجار اجتامعي فإحباط الفنان يؤدي إىل نفس 
االنفجار ولكن بشكل مضاعف ثم يليه انفجار فني مدمر، ثم جاءت أخريا فرصة يف فيلم 

 بطولة عالء ويل الدين. « الناظر»
دور أداه سعد بإتقان  شخصية اللمبي السكري الصايع واملغيَّب باملخدرات والبلطجي،

يف فيلم ناجح مع نجم محبوب فكانت تلك نقطة فاصلة يف حياته الفنية، حيث انتهز 
الفرصة منتج هو السبيك يعرف بوصلة االحتياج الجامهريي ليلعب عليها والجمهور يف 
حالة تهييس والناس مرضوبة ومل يعد هناك منطق، يسري الشارع أو البيت أو البلد 

فال دليل عىل رضب الدماغ ليتحول اللمبي إىل البطل بدال من الناظر صالح مجتمعة لذا 
الدين، فيلتقي ممثل محبط ومخرج محبط يف ذلك الوقت هو وائل إحسان مع منتج 

 يعرف من أين تؤكل الكتف والكتف هنا للجمهور. 
مثل ويرضب فيلم اللمبي األرقام القياسية يف اإليرادات وبني ليلة وضحاها يتحول امل

املحبط إىل نجم بتوليفة هبلة مغيبة، ومهام يقال له أو يكتب عنه من انتقاد ال يجد من 
صدي وهو أمر طبيعي فالرجل عاش عمرا ميثل بجد ويفن بجد مل ينظر له أحد، أما حني 
رضب عقله يف الخالط تحول إىل سوبر ستار، وتصور محمد سعد أن هذه هي الخلطة 

الجرعة من فيلم آلخر بل تحول إىل ديكتاتور يأمر فيطاع  الرسية للنجاح، فراح يزيد
ازداد سعد قبحا يف كل شخصية « عوكل»ثم « بوحة»إىل « اليل بايل بالك»ومن فيلم 

وازداد ديكتاتورية وصلت به ألن مينع املخرجني واحدا تلو اآلخر من معرفة جميع 
التقطيع وكل تفاصيل تفاصيل السيناريو، وأن يحدد هو شكل مونتاج الفيلم وكيفية 

األفالم حتى الديكور، ويحصل سعد عىل ماليني مقابل املوافقة ويصطف الجمهور أمام 
أبواب دور العرض ليشاهد فيلمه مرة بعد أخري، أليست هذه هي الصورة النمطية 

طظ »الذي يختمه بأغنية « كركر»لتحول البرش من حالة ألخري؟! حتى يأيت فيلمه األخري 
ليعرب بصدق عن حالة نفس برشية ومجتمع مل تعد فيه إال كلامت مثل « افيكو وطظ في

 52محجوب عبدالدايم يف القاهرة « طظ»تليق، وهي بالتأكيد تختلف عن « طظ»
لصالح أبوسيف ونجيب محفوظ، فاألخرية قالتها شخصية مرسومة ومنحوتة من لحم 

الرحيم وأخذها منه محمد فقد غنى بها أوال شعبان عبد« كركر»ودم أما األويل أي طظ 
 ليعرب بها عن موقفه من الحياة.« كركر»سعد أو 
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وإن كان النجم صورة لهذا املجتمع فإن املنتج وهو السبيك أيضا وجه لعمله، فقد 
الذي تم يف سينام مرتو ورأيت صوتا « كركر»قادتني املصادفة ألن أشاهد تصويرا الفتتاح 

لفيلم أحمد عبداللـه الذي كاد يرضبه ومينعه من وصورة كيف يتعامل املنتج مع كاتب ا
استكامل حوار إلحدى محطات التليفزيون ويأمره بالصعود ويسب املصورين ومندويب 
املحطات التليفزيونية، صورة ال تليق ال بافتتاح فيلم وال بوضع فني ولكنها تليق 

صنعه الجمهور مبجموعة تقف عىل ذبيحة يهش صاحبها الناس من حولها، ديكتاتور آخر 
يعلن يف كل مكان أن معياره هو شباك التذاكر، وأن الصحفيني مش فاهمني حاجة 
وينشطر آل السبيك انشطارا نوويا فبعد أن كانوا رشكة واحدة تحولوا إىل اثنتني أحمد 
ومحمد ثم إىل ثالث أحمد ومحمد وكريم، كلهم يسريون عىل نفس النهج كرب دماغك 

 .الجمهور يف حالة تهييس
ولكن محمد سعد والسبيك ككل الطغاة ينسون أن هناك دامئا نهاية وبالتأكيد أن 

ليس النهاية ملحمد سعد ولكنه سطر ونقطة يكتبها يف نهايته رغم أين أزعم أنه « كركر»
أكرث كومديانات مرص قدرة عىل األداء ولكنه تحول لطاغية وحياة الطغاة تنتهي مهام 

 الحياة. طال بهم البقاء فتلك هي سنة
فالجمهور بالتأكيد سريد عليه « طظ فيك» وإن كان محمد سعد يغني للجمهور

كله عىل كله ملا تشوفه قله، هو فاكرنا إيه مش ماليني عينيه، روح قله »بأغنية أشد قائال 
 «!!حصل إيه، كله عىل كله

 .0227يوليو  -الفجر 
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 ))حوش اليل وقع منك( يدهس الكبار:
 

يئ الصيفي ينقيض إال من فيلمني أو ثالثة أفالم مازال الجمهور مل كاد املوسم السينام 
يختربها ومل يرها بعد، وكام يف الحياة العامة يوجد نجوم ووالد بطة بيضاء ينفق عليهم 
باملاليني وقد يخيبون ظن آبائهم أو ينجحون، وآخرون سائرون بربكة دعاء الوالدين، فهناك 

عىل املنتجني ويدفع لهم ماليني ولكن يخيب ظن املنتجني يف السينام أيضا نجوم يتدللون 
والجمهور معا أو قد تكون درجة نجاحهم تؤهلهم ملجرد االلتحاق بالجامعات الخاصة أو 
املودرن أكادميي عىل أقىص تقدير، وهناك أفالم ونجوم قليلة التكلفة مل تدفع بهم رشكات 

يجب أن نتوقف أمام تجاربهم ليس  كربى أو أموال ضخمة للسوق السيناميئ، ورغم هذا
 لعبقرية األداء والناتج ولكن ألننا أمام مناذج التمثيل املرشف.

ويف هذا األسبوع نحن أمام أفالم تحاول أن تعيش يف ظل سينام تعتمد عىل احتكار 
رشكتني فقط لإلنتاج والتوزيع، ورغم أن تاريخ السينام املرصية قام دامئا عىل أكتاف أفراد 

نا يف مقابل رشكات كربى لإلنتاج مثل استديو مرص فإن تاريخ السينام املرصية يدين وأحيا
بطولة أحمد رزق ومحمود عبداملغني « حوش اليل وقع منك»أغلبيته للمنتج الفرد. فيلم 

وبرشى وعال غانم، كتبه يف ثاين تجاربه محمد القوشتي وأوىل التجارب اإلخراجية ألحمد 
ألفراد التي تحاول أن تعيش رغم االحتكارات والرشكات الكربى التي الجندي منوذج لسينام ا

تدفع لنجومها وتحاول أن تدفع بهم ليعيشوا رغم انتفاء أغلب أسباب الحياة لديهم. قد ال 
فيلام عظيام أو عبقريا لكنه محاولة تحرتمها يف ظل « حوش اليل وقع منك»يكون فيلم 

 نجوم ودروس خصوصية وحقن تقوية دون فائدة. أفالم يحكون أنها تتكلف ماليني ودلع 
أحمد رزق ممثل مل يصل لحجم نجومية تدفع الرشكات الكربى للرهان عليه، لكنه يستطيع 
أن يحيا، لهذا فال غضاصة أن يتعاون مع رشكة صغرى لإلنتاج وكاتب جديد ومخرج ألول مرة يف 

للنجم الهوليودي جيم كاري وهو أنه مأخوذ عن فيلم شهري  -وليس كل الظن إمثاً -فيلم أظن 
عرض ترومان )ترومان شو( الفيلم يتعرض لفكرة برامج الواقع التي تصورها الفضائيات اآلن 
بكرثة، ورمبا لو تم تقديم هذا الفيلم من سنوات قليلة ماضية ملا صدقناه ولكن مع تفيش هذه 

، يف الفيلم األمرييك «منك حوش اليل وقع»الربامج يف الفضائيات نستطيع أن نستوعب قصة فيلم 
يصور البطل الذي تالزمه الكامريا لربنامج الواقع منذ مولده وتستمر يف عرض قصة حياته وتصل 
به الحال إىل أنه مل يعد يعرف الواقع من الخيال، فالفيلم يدين بشكل أو آخر اخرتاق اإلعالم 

 لهذا االخرتاق.  والصورة لحياة اإلنسان ويخلق ذلك من خالل منوذج شديد القسوة
ويكاد الفيلم املرصي يقول ذات القول وإن كان األمر أقل حدة حيث يجعل البطل عرضة 
لربنامج من برامج الواقع دون أن يعرف ملدة محددة، فيبدو األمر وكأننا أمام الكامريا الخفية 

أالعيب  أن الكاتب استغرق يف البحث عن« حوش اليل وقع منك»ولكن بتنويعة مختلفة، مشكلة 
برنامج الواقع املفربكة حتى النهاية ومل يهتم بالجانب اآلدمي إال يف إشارة أخرية للفيلم، فبدت 

فيلم خفيف لطيف ال يحمل عبقرية فكرة « حوش اليل وقع منك»حياة البطل وكأنها كذبة كبرية، 
بك، وإن  أو أداء أو إخراج، لكنه يف نفس الوقت ال يرضبك عىل قفاك وأنت تشاهده فيستهني

محاولة سينامئية ملجرد  وصلت حالة بعض أفالمنا لهذا املستوى فوجب علينا أن نشكر أصحاب
 أنهم مل يعبثوا بنا كمشاهدين بصورة مستفزة.
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أحمد الجندي يف أول إخراج له بالتأكيد نلمس موهبته حتى لو مل ينفق عليها الكثري 
 وبالتأكيد أمامه فرص أخري.

يناريو يستطيع أن يخلق أحداثا ولكن تنقصه الفكرة محمد القوشتي كاتب س
 الخاصة.

أحمد رزق ممثل هادئ يف توهجه أو يف الكوميديا ال يرتفع صوته عاليا، وبالتايل فهو 
 ليس ممن ينطبق عليه القول ما طار طري وارتفع إال كام طار وقع.

يجمعهام،  محمود عبداملغني بداياته كانت تنويعة عىل أداء أحمد زيك رمبا لشبه
لكني أراه اآلن كطائر محلق يف سامء األداء بجناحني وأسلوب مختلف خاص به سيجعل 
منه أكرث الرابحني يف هذا املوسم السيناميئ وأمتنى ملواسم أخرى ألنه ممثل مخلوق 

 ليعيش طويال.
 برشى تلعب يف حيز املمكن واملتاح مثلها مثل عال غانم وإن اختلفت األهداف.

قع منك فيلم أمتنى أال تدهسه أقدام الصيف ملجرد أنه فيلم بال ظهر حوش اليل و 
 النجومية أو ابن بطة سمراء.

 .0227أغسطس  -الفجر 
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 الثالثة يف واحد: –كده رضا 
 

بني خالد الصاوي وأحمد حلمي عالقة خاصة شاركه بطولة أنجح أفالمه السابقة 
نا دويتو يصعد « كده رضا»ويف تجربتهام الثانية « ظرف طارق» كل منهام باآلخر ليكوَّ

فنياً استطاع حلمي أن يجعل خالد يدخل ملنطقة الكوميديا.. ونجح خالد يف أن يجذب 
« كده رضا»حلمي إىل منطقة كوميدية تراجيدية لذلك كانت كل مشاهدهام معا يف 

 شديدة التميز.
نها تحمل خالد مير اآلن بأسعد أوقات نجاحه بعد هذه التجربة مع حلمي، ويقول إ 

أيضا ورمبا « أبوعيل»يف عالقته بأحمد نادر جالل بعد فيلم  0يف عالقته بحلمي و 0رقم 
التجربة األويل من كل من االثنني اختربت جو العمل، فكان نادر وحلمي من أفضل من 

 تعامل معهام ألنهام رائعان عىل املستوى الفني واإلنساين.
فإنه قلب املوازين بشهادة الجمهور  رغم تأخر عرضه املوسم الصيف« كده رضا»

واإليرادات التي ال تعرف املجاملة.. ويرجع خالد الصاوي ذلك ألشياء أهمها الجو 
الصحي الذي تم فيه التصوير، باإلضافة للسيناريو الجيد واملخرج املتميز والنجم أحمد 

به نظيف أنه ممثل جامد جدا دماغه نظيفة وقل»حلمي الذي أثبت ـ والكالم لخالد ـ 
كام أنه ميلك ثقة كبرية يف نفسه، لذلك ال يلجأ ملا يسمى «. وبيحب الناس وذيك وموهوب

عىل زمالئه فلم يحاول تصغري دوري مثال بالعكس يحب أن يظهر الجميع معه « النفسنة»
كانت مساحة الدور كبرية، ويف أحد « ظرف طارق»مبساحة كبرية وبدور متميز.. ويف تجربة 

تركني حلمي طوال املشهد دون أن يدخل يف الكادر، ورفض أن « ماسرتسني»ن املشاهد وكا
يتم تقطيع املشهد ليظهر وجهه ثانية واحدة.. وهذا موقف يؤكد أنه فنان ونجم يساعد 

حلمي يساعد زمالءه واملخرج يساعد الجميع.. « كده رضا»زمالءه.. نفس األمر يتكرر يف 
ود يساوي ان النجاح وعيل فكرة قد يفهم كالمي عىل وأنا من مدرسة تقول إن التفاهم وال

أنه مجاملة لكن أنا أبعد شخص عن ذلك، بالعكس أنا أكرث الناس فضحا ألي مشكلة وال 
 عندما أرى أي يشء خطأ.« بعمل دوشة»أسكت عن حقي وال أجامل وال أنافق وطبعا 

ية صعبة كان وشخصية الطبيب النفيس الذي يتاجر بأرسار مرضاه وينصب عليهم شخص
اقرتحت أن يكون شكل الطبيب رجالً يلبس باروكة أو له »لها تفاصيل قال عنها خالد: 

سكسوكة وخرجت الشخصية بشكل دقيق بعد عدة جلسات مع حلمي وأحمد نادر جالل 
لدرجة أن البعض قال يل مش ممكن نتخيل حد يعمل الشخصية غريك لكن أنا ممثل أعشق 

ثيل أيضا فعندما أرى دوراً يقدمه خالد صالح يعجبني جدا وال التفاصيل، وهناك آخرون م
 «.أتخيل أحداً غريه ألنه ممثل قوي ويجيد وضع تفاصيل للشخصية

الطبيب النصاب الذي يستغل أرسار مرضاه الشخصية يدخل ضمن نطاق الشخصيات 
األدوار غري التقليدية واملخيفة لبعض الفنانني لكن خالد بالطبع يقبل هذه النوعية من 

بروح املغامرة، وكام يقول: أنا باموت يف املغامرات ألين لست موظفاً وال ممثالً يعمل بروح 
الوظيفة.. بل عىل الفنان أن يغامر دامئا وأنا أملك ثقة بنفيس وبالجمهور املتذوق ألي دور 
جديد ومختلف حتى وإن كانت به نسبة مغامرة، والدليل أنه بعد عامرة يعقوبيان عشت 

 آخرون. جمل مراحل النجاح وحب الناس عىل عكس مام كان يتوقعه نجومأ 
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شخصية الطبيب النفيس الذي ينصب عىل مرضاه أشعلت االتهامات باإلساءة ملهنة 
الطبيب النفيس والتشكيك يف املهنة.. وهذا أثار خالد جدا وقال بحدة: منذ سنوات وأنا 

 يفرتض أن يستفز أي مهنة ألن أنادي بأن أي فيلم يعرض أي شخصيات أو مهنة ال
الفيلم يقدم وجهة نظر وليس الواقع بالضبط، أو تقدميه شخصية طبيب فاسد أو ضابط 
أو غريه ال يعني أن الضباط فاسدون أو األطباء فالتعميم أكرب خطأ ولألسف نجد 
اتهامات بشعة محفوظة مثل اإلساءة لسمعة مرص.. اإلساءة لألطباء تشويه سمعة 

فنحن محاطون « يسيبونا نتنفس»اإلساءة للدين.. وهكذا، وكل ما أطلبه أن البلد.. 
 بالرقابة السياسية والدينية واملهنية والفن يحتاج مساحة من الحرية.

هو مشهد الرضب الذي « كده رضا»من أصعب املشاهد التي تحدث عنها خالد يف 
 أخاف عىل نفيس حدث بينه وبني حلمي.. وقال دامئا أتوتر يف مشاهد الرضب ألين

 وزماليئ وعميل، فطاملا لعبت ألعاباً ورياضات عنيفة ورأيت إصابات كثرية تحدث.
عيل خشبة املرسح يقف املمثلون ليضحكوا الناس أو يبكوهم، يتفاعلون معهم 
بشكل مبارش مام يدفعهم للضحك والتصفيق أو للبكاء والتصفيق، املهم أن املمثل 

يبهم بشكل مبارش، وهذا وضع مخالف للحالة وصناع العمل يحصلون عىل نص
السينامئية التي يحصل فيها صناع الفيلم عىل نصيبهم مع الجمهور من خالل األرقام أي 

« كده رضا»اإليرادات، وبعض كلامت من النقاد هنا وهناك، وحني ذهبت ملشاهدة فيلم 
الجمهور بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وإخراج أحمد جالل تعجبت إىل حد ما أن 

يصفق للفيلم عند ظهور كلمة النهاية، وهو مشهد مرسحي أكرث منه سينامئيا، ومل أجد 
تربيرا لهذا الترصف العفوي الذي يخلو من الكذب أو النفاق املصاحب للعروض الخاصة، 
ببساطة ألنني شاهدت الفيلم يف عرض عام، غري أن هذا الجمهور رمبا أغلبه شاهد 

ولكنه استمتع « كده رضا»رى ودفع فيها مثل ما دفع يف فيلم األفالم الصيفية األخ
باألخري بدرجة أكرب، وشعر أن فلوسه مل تذهب هباء فلم يجد من وسيلة لزيادة أجر 

 حلمي إال أن يصفقوا له هو وكل صناع الفيلم حتى لو مل يكن أحد منهم موجودا.
نت محمل مبرياث وأ « كده رضا»لو أنك من رواد السينام ستدخل ملشاهدة فيلم 

تقليدي عن أفالم الصيف، خاصة األفالم الكوميدية الحديثة عامة ثم عن أفالم احمد 
حلمي السابقة، بالتايل لن نتوقع كثريا ولكنك ستفاجأ منذ البداية بخلطة مدهشة 
لحكاية ثالثة إخوة توائم يسميهم والدهم بذات االسم هربا من الجيش مام يدفعهم 

حد ال يسمح إال بخروج شخص واحد فقط يف املرة، الثالثة إخوة للوجود يف مكان وا
مختلفون متاما يف الشخصية حتى لو تشابهت أشكالهم ويستغلون هذا التشابه يف 
النصب حتى يستطيعوا أن يجمعوا مبلغا يسمح لهم بالهجرة، تتواىل األحداث ويقع األخ 

الكمبيوتر لعالجه حتى الطيب املسامل يف قبضة طبيب نفيس يلتقط اسمه من عىل 
يتخلص من مشاكل ضعفه وخوفه، أجمل ما يف هذا الفيلم هو الحبكة التي تسري بك من 
البداية للنهاية دون أن تستهني بعقلك حتى لو أننا أمام فيلم كوميدي يسمح بالتجاوز 

 وقبول أحداث من منطلق الفارس ولكن حتى هذا الكارت مل يستخدمه الفيلم. 
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يو الشاب أحمد فهمي بدا يل أنه أخذ املوضوع بشكل جدي متاما، كاتب السينار
اهتم فيه بكل تفاصيله واستطاع أن يجري حوارا عىل ألسنة شخصياته املنحوتة بعناية 
مام أثر عىل أداء أحمد حلمي بالتأكيد، فاحمد من قبل كان ممثال مجيدا ولكن يكاد 

ن السيناريو مكتوب بشكل جيد يتيح أداؤه يقرتب وال يختلف من فيلم آلخر مام يؤكد أ 
للممثل أن يبدع ويتقن عمله وهذا واضح يف أداء حلمي للشخصيات الثالث حتى إنك 
تستطيع بسهولة أن تفرق بينهم فكأنهم ثالثة ممثلني أو ثالثة يف واحد، يف األفالم 

« اكده رض»الكوميدية عادة هناك أمناط ثابتة حبيبة البطل واألب والصديق، واستطاع 
أن يخرج من هذا األرس فقدم حبيبة البطل منة شلبي ولكنها ليست كأي حبيبة، مام 
انعكس أيضا عىل أدائها فهي مل تأت للفيلم من قبل اضحك علشان الصورة تطلع حلوة، 
ونفس الكالم يندرج عىل دور األب لطفي لبيب، مشاهد قليلة ولكنها ال ميكن أن تزاح 

 اً منه. من الفيلم ولو كان لفقد جزء
وأخريا وليس آخرا يأيت الصديق أو الدور املساند للبطل يف صورة الطبيب النفيس 
خالد الصاوي، ممثل أكاد أجزم أنه مدهش ولكن حني يجد كاتبا يكتب ومخرجا يقوم 
بعمله، فخالد الصاوي ممثل رائع يف سينام ال تعرف قيمة مواهبها. مشهدان لخالد 

لصالة مشهد الرقص والغناء مع حلمي ثم حني اكتشف انتزعا الضحك والتصفيق يف ا
الخديعة فقال جملة حسبي اللـه ونعم الوكيل، ونفس الكالم الذي يرسي عىل املمثلني 
يقال عىل املخرج الشاب أحمد جالل، فقد استطاع ينقل الكلامت عىل الورق 

حتي حني والشخصيات إىل صور متتابعة ال تستطيع أن تغمض عينيك أثناء مشاهدتها و 
 يختار املشاهد كيف سيستمر الفيلم يجد نفسه مفاجئا.

كده »فيلم يؤكد أننا ممكن نضحك ونستمتع دون الرضب عىل القفا، « كده رضا»
 قوي حني يكون الثالثة يف واحد وليس يف اثنني أو أربعة.« رضا

 .0227أغسطس  -الفجر 
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 االحالم ال تكفي: –البلياتشو 
 

ري أو سريك يضم الوحوش والبرش والخري والرش، عبارات قد ما الدنيا إال مرسح كب
نقبلها من ممثل عريض املنكبني يقف عىل خشبة املرسح ويرج أرجاء املكان بصوته 
الجهوري فيصفق له الجمهور معجباً برخامة الصوت واألداء املبالغ وحكمة الكلمة 

ألمر يختلف، فهي يف املبارشة، كل هذا قد يحدث عىل خشبة مرسح ولكن يف السينام ا
الهمس بالكلامت ورمبا بالنظرة التي أحياناً تخلو من الكلمة، السينام واملرسح قد 
يجمعهام البحث عن حكاية وحدوتة ولكن تفرقهام األساليب يف الرسد، وفيلم البلياتشو 
الذي يعرض اآلن وكتبه وأخرجه عامد البهات يف ثاين تجاربه بعد فيلم استغامية 

األوىل لهيثم زيك مع فتحي عبدالوهاب وهايدي كرم من األفالم التي بدت يل والبطولة 
أنها تنتمي لفن املرسح أكرث من السينام، ألنه ببساطة مل يعرف كيف يوصل فكرة الفيلم 
التي تقول إن الدنيا مثل السريك بكل طوائفه بلياتشو، ووحوش، والعبي ترابيز قد تنتهي 

ا يلعبون عىل األسالك وحافة الخطر، وتلك حكمة جميلة حياتهم يف ملحة بعد أن عاشو 
أن تصل للمشاهد ولكنها مل تصل ألن املخرج مل يستخدم أدوات السينام املهمة بل 

 استخدم النوع الفج فيها: املبارشة دون تربير واملمثلون دون تدريب.
جر نحن أمام حكاية تقول إن العب ترابيز واآلخر فتحي عبد الوهاب رامي الخنا

يعمالن معاً يف رسقة خزائن بيوت األغنياء إىل أن تقع يف أيديهم مجموعة أوراق مهمة 
من خزينة أحد الرجال املهمني، ثم متر سنوات ونفهم أن رامي الخناجر استفاد بهذه 
األوراق فأصبح مليارديراً وبقي ابن البلياتشو كام هو وال نعرف ملاذا، وكأن هيثم زيك 

يب ونقي واآلخر رشير، فهكذا أراد املخرج الكاتب ثم تتصاعد وهو حرامي خزائن ط
األحداث دومنا مربر ليعود هيثم لرسقة الخزائن فيشاهد جرمية قتل يورطه فيها صديقه 
ليبدو كأنه القاتل، فيطارده البوليس بدالً من الرجل الشهري املهم عزت أبو عوف 

أكمل رسد األحداث ألن رسد األحداث  وتساعده زميلة سابقة يف السريك ولكنها.. عفواً لن
 فيه كثري من التشويش الذي ال أرى مربراً لنقله إىل القارئ.

فإن كانت الحدوتة مشّوشة غري مقبولة والشخصيات غري مربرة األفعال، واألحداث 
مفتعلة تبقي للمشاهد واملخرج صاحب الفيلم أدوات أخرى مثل املمثل والصورة 

 واملوسيقى.
مثل فقد أخفق املخرج يف توجيهه خاصة أن بطله هيثم زيك ممثل بال أما عنرص امل

خربة يف األداء أو استخدام طبقات الصوت أو غريه، وحتي فتحي عبد الوهاب صاحب 
الخربة األكرب مل يستطع أن ينجو من مبالغة األداء رمبا لعدم فهمه لدوافع ترصفات 

مح، رمبا الوحيد الذي استطاع الصمود الشخصية، وكذلك هايدي كرم التي مل تبد لها مال 
يف الفيلم هو املمثل الكبري أحمد راتب ألنه رمبا استعان مبرياث الفكرة التي تقول إن 

 البلياتشو يضحك الناس ببساطة حتى لو كان باكياً.
موسيقى عمرو إسامعيل تبدو وكأنها هي العنرص الوحيد الذي خرج من فخ الفيلم 

 ن أن تنقذ فيلامً.ولكنها بالتأكيد ال ميك
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البلياتشو ليس نهاية مطاف بالتأكيد ملخرجه عامد البهات الذي اتسم فيلامه األول 
والثاين بنفس املواصفات ولكنه عليه مراجعة نفسه يف أن يكون مخرجاً وكاتباً ألفالمه يف 

 ذات الوقت، ألنه رمبا لو اكتفى باإلخراج دون التأليف لفاز بإحدى الحسنيني فليس كل
 مخرج بقادر عىل كل اإلبداع.

أما هيثم زيك فرغم فخ البلياتشو فإنني أري فيه مالمح ملمثل موهوب فقد البوصلة 
يف األداء والفهم للشخصية، ورمبا لو منح فرصة أخرى أفضل لكان أكرث قبوالً، ومن الظلم 

لآلباء قتل  للممثل الصغري أن نقارنه باألب، ألنها مقارنة ستظلمه إىل األبد فكم من شبح
 األبناء.

البلياتشو بالتأكيد كان حلامً ملخرجه سعى لتنفيذه وكذلك كان حلام لهيثم يف بطولة 
 حقيقية ولكن من قال إن األحالم كافية وحدها لصناعة األفالم.

 .0227سبتمرب  -الفجر



 

 
177 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 سلطة بال كرامة: –الجزيرة 
من الحرير، عادة ما ما بني السينام والسياسة عالقة تبدو مثل خيط غري مريئ 

يتجاوزه غالبية الناس عندما يرون األفالم إال حني يحمل الفيلم خاتم الوطنية أو يحيك عن 
حرب ترتفع فيها األعالم والبنادق .. والحق أن السينام حتى بأفالمها الهزلية هي انعكاس 

 لحالة سياسية أو بائسة أو المعة.
انطباعاً بأن املخاض الذي جعل الصحافة  ونظرة عىل املوسم السيناميئ الحايل تعطي

تتمرد عىل تابوهات ومحرمات الجنس والدين والسياسة قد انتقل إىل الشارع املرصي يف 
صورة اعتصامات ومظاهرات.. هذا املخاض وصل إىل السينام وأفالمها.. فكام خرجت 

 الصحافة من أرسها.. خرجت السينام من أرسها أيضاً.
اهدها الجمهور اآلن تشبه الحالة الصحفية، أفالم تتحدى تابوهات هناك أربعة أفالم يش

املجتمع دون أن يستطيع أحد اتهامها بأنها أفالم مخلة، وقد دفعت كثرياً من األقالم 
السياسية إىل الخوض فيها حتى سارت مجاالً للعراك بني الصحافة القومية والصحافة 

 لذي سبقته إليها الصحافة؟املعارضة، فهل دخلت السينام حالة الفوران ا
األفالم األربعة مع تفاوت مستوياتها الفنية هي حالة رصد من زوايا مختلفة لواقع فيه 
كثري من البؤس والغضب أغلبه صب نريان غضبه عىل رأس وزارة الداخلية التي ال متثل 

 غضب نفسها فقط، ولكنها متثل الجهاز التنفيذي لنظام يحمل وجوهاً من القبح ويدفع إىل
 طوائف مختلفة ضده.

كانت الرشطة دوماً يف تراثنا السيناميئ يف خدمة الشعب، وكان رجل الرشطة هو ممثل 
العدل والنزاهة والفداء من أجل البسطاء، كان أنور وجدي بطالً وهو يلعب دور رجل 
بوليس، وكذلك رشدي أباظة وصالح ذو الفقار وعامد حمدي.. يف زمن األبيض واألسود، 

لرشدي أباظة وفريد شوقي، ويف « كلمة رشف»ي يف زمن األلوان، فإن ذلك تكرر يف وحت
عامل الكوميديا كان رجل الرشطة هو إسامعيل ياسني ورشفنطح وغريهام ممن يعشقهم 

 جمهور السينام فيضحك معهم وعليهم.
كام وتغري الزمن واملجتمع والنظام ومل يعد رجل الرشطة يف السينام كام كان من قبل، ف

تجرأت الرشطة عىل الناس ودفعت الصحافة إىل الهجوم عليها بالكلمة فإنها دفعت السينام 
أيضاً للهجوم عليها، والدليل عىل ذلك األفالم األربعة األخرية.. هاجمتها بتفاوت وإن كانت 

رأت أن هذا الفيلم هو مصدر اإلهانة األوىل « هي فوىض»كل األقالم التي كتبت عن فيلم 
ة ممثلة يف أمني الرشطة خالد صالح إال أنني رأيت جانباً آخر فبقدر ما صور الفيلم للسلط

فساد الرجل إال أنه مل ينزع عنه ورق التوت، ألنه أبقاه محباً يحرك الحب كل أفعاله حتى 
حني اغتصب محبوبته منة شلبي فكان اغتصابه لها دافعاً ليك ترتبط به ويحلم أن ينجب 

يض نعم ولكنه حب، وكأنني أرى يف خالد صالح رجل الرشطة الفاسد منها طفالً، حب مر
فساده هو الذي « هي فوىض»جزءاً إنسانياً مل يفقده حتى رغم الفوىض، رجل الرشطة يف 

ال يرتفع صوته ولكنه يحيك « الجزيرة»قتله يف فيلم عايل الصوت، بينام يف فيلم آخر وهو 
ة لإلجرام بعيداً عن القاهرة الصاخبة بصوت منخفض عميق عن قصة صعود مملكة خاص

يف فيلم يبدأ بصورة النيل الهادئ ليحيك عن األب الذي بدأ تاجراً للمخدرات يف صعيد 
مرص، ثم تحول إىل زعيم وحاكم بأمره عىل برش، ومل يرتدد يف أن يورث ابنه املتعلم الذي 

 .خدم يف الجيش مملكته
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قصة عزت حنفي بتفاصيلها أم بإضافة بعض سواء كان السيناريو يحيك « الجزيرة»يف 
الخيال إليها، فإن كاتب السيناريو محمد دياب استطاع أن يقدم حفراً عىل حجر وليس 
عىل ورق إىل رشيف عرفة الذي غاب بعض الوقت عن السينام ليعود بحرفية أعىل 

 وأنضج من كل ما قدم سابقاً، متسلحاً بقصة قوية ومبهندس ديكور موهوب هو فوزي
العوامري ومبصممة مالبس شديدة التميز هي ناهد نرصاللـه وبشاب يقف خلف 

 الكامريا يعي ويشعر جيداً مبا يصوره وهو مين أبو املكارم.
كل هؤالء كانوا أذرعة رشيف عرفة، ولكن رشيف عرفة مل يكتف بهؤالء وإمنا استطاع 

صربي يف دور أضافت له كام أن يتجاوز باختياراته يف املمثلني كثرياً من اإلبداع.. هند 
أضاف لها مهام قرص، وزينة التي أثبت دورها أن العربة بالعمق وليست بالشرب، محمود 

، ثم هل أستطيع أنا أو غريي إال أن «واثق الخطوة مييش ملكاً »عبداملغني السائر ببطء 
ط نرفع قبعة الختيار محمود ياسني يف دور األب، وكذلك عبدالرحمن أبو زهرة الضاب

 الكبري.
هو األب الروحي والحقيقي للعائلة، كان من املمكن أن « الجزيرة»محمود ياسني يف 

يلجأ رشيف عرفة إىل وجوه أخرى مكررة سينامئياً يف هذا العمر، ولكن باختياره محمود 
ياسني قدم هدية لفيلمه وملحمود ياسني نفسه الذي خذلته السينام، بعد أن كان فتاها 

 األول.
كان وجهاً آخر وأداء آخر « الجزيرة»د السقا بطل الفيلم والشباك ففي أما أحم

واستطاع أن يتجاوز فكرة النجم إىل املمثل، واجتامع االثنني يف شخص واحد عادة ما 
يكون صعباً.. أحمد السقا يف هذا الفيلم عاش الشخصية ورمبا ذاب فيها ببساطة ألن 

هده يف ذاته وليس يف البحث عن عنارص املمثل حني يكون مع مخرج كبري يوجه كل ج
أخرى ليس عليه أن يحمل لها هامً، ففي الجزيرة مل يحمل السقا إال هم نفسه فارتفع 

 مبستواه كثرياً.
أما خالد الصاوي ضابط الرشطة املواجه للبطل، فهو حالة سينامئية غري مكررة.. نضج 

 حتى أصبح أداؤه فوراناً فنياً يفيض يف كل مشهد.
ألنها ليست حالة « هي فوىض»إدانة أكرب وأعمق للرشطة من فيلم « لجزيرةا»يف 

فردية ولكنها حالة فكر ينتقل من أب إىل ابنه أو زوج ابنته، فمصدر السلطة والفساد 
فساللة كل من قطبي « هي فوىض»استمرا حتى نهاية الفيلم، ومل ميوتا كام حدث يف 

 اللعبة مستمرة.
قال سامح « حني ميرسة»سم السيناميئ، ففي فيلم الرشطة هي بطلة هذا املو

السلطة ملهاش »الرصيطي اللواء الكبري للضابط الصغري أحمد سعيد عبدالغني عبارة 
لكن الزم يكون »فصفق الجمهور يف دار العرض، ولكنه حني أكمل العبارة بقوله « كرامة

يعيشه فصمت،  ، انقطع الضحك والتصفيق، وتذكر الجمهور الواقع الذي«ليها هيبة
، والذي قام بدوره «خارج عىل القانون»وحتي حني قتل الضابط يف فيلم أضعف فنياً هو 

أيضاً أحمد سعيد عبدالغني، ال أظن أن الجمهور تعاطف معه، ألنه كان يشعر بأنه 
 مجرماً، ولكنه مجرب عىل اإلجرامكاذب ورط البطل حتى لو كان البطل 
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باألفالم األخرى يدين أبو الرشيط األحمر املعروف  فكأن الفيلم رغم ضعفه مقارنة
باسم ضابط الرشطة أو الجهاز التنفيذي للسلطة التي ليست لها كرامة، ولكنها صاحبة 
هيبة ولكن حني يقف السقا يف نهاية الفيلم قائال: أنا الحكومة ويصفق له الجمهور 

 .يعني أن السينام هذا املوسم أفقدت السلطة كرامتها وهيبتها
 .0227ديسمرب  -الفجر 
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 البعرورية: –مي عز الدين 
 

من حق كل إنسان أن يحلم بالبطولة والرثاء، ومن حق كل فنان أن يحلم بالنجومية، 
ففي عامل األحالم كل يشء مرشوع ولكن حني تنزل عىل أرض الواقع، كثرياً ما تنكر 

إن اقرتنت باألفعال، ومي  األحالم حني ال توازيها األفعال أو قد ال يواتيها الحظ حتى
عزالدين يف شيكامارا متثل الحالتني فهي حلمت بالبطولة املنفردة يف عامل اإليرادات 
السينامئية ولكنها مل تقرن الحلم بالعمل كام أن الحظ مل يحالفها، وإن كان الزميل طارق 

يحق يل الشناوي منذ فرتة استخدم تعبري املرأة الليمباوية عىل عبلة كامل مام ال 
استخدام اللفظ عىل أخري، فال أجد أمامي إال أن أستخدم عبارة املرأة البعرورية نسبة 

وحصد إيرادات سمحت لها « أيظن»إىل بعرور الذي شارك مي عزالدين يف فيلمها األخري 
 بأن تحلم بالغناء منفردة دون بعرور )أي جمل صغري( أو حتى جمل كبري.. 

صغرية جميلة متلك موهبة ال أنكرها ومتلك أحالما  بالتأكيد مي عزالدين ممثلة
تدعمها تلك املوهبة ولكن يبدو أن عملها مع السبيك يف الفرتة األخرية قد أثر عىل 
اختياراتها فقد عملت يف هذا الفيلم مبنطق السبيك يف األفالم: مخرج جديد يحلم بفرصة 

هل أمين مكرم هذا أو ذاك؟! فيوافق عىل أي يشء أو قد ال ميلك املوهبة واللـه أعلم 
وبقية منطق السبيك يف اإلنتاج حدوتة بسيطة ومواقف تسمح بأكرث قدر يف اإليفيهات 
اللفظية، ومركبة بشكل عشوايئ وأغنية ورقصة ويلال!! وقد سارت مي يف شيكامارا عىل 
هذا النموذج متصورة أنه املضمون ولكن خاب ظنها ففيلمها حظي بأقل قدر من 

ت رمبا ألن املوسم الذي عرض فيه الفيلم تنافس مع أفالم وجدت لدى الجمهور اإليرادا
صدى لالنتقام من واقع يعيشونه وملوا من الضحك عليه ومنه، أو ألن خلطة السبيك 
كانت ناقصة للنَّفس الذي هو رس الطبخة. املهم أن شيكامارا وضع اسم مي عزالدين 

 توقعها اإليرادات يف عامل السينام.منفردا ولكنه ليس يف قامئة الرشف التي 
شيكامارا هو اسم التدليل لشكرية سائقة امليكروباص التي تعيش مع زوجها العاطل 
وأبنائها يف منطقة شعبية اطلقوا عليها هذا االسم لحبها يف األفالم الهندية، تقودها 

ن األدوار حادثة سيارة للقاء شبيهتها بنت الذوات التافهة الرافضة لحياتها فيتبادال 
 لتصلح كل منهام حياة األخري مبنطق أن مافيش حد عاجبه حاله.

فكرة الفيلم تكاد تتطابق مع فيلم إسامعيل ياسني الشهري بجزر، وهي العبارة التي 
كان يرددها سمعة كلام وقع يف مأزق ليلحقه شبيهه الغني الذي تبادل معه الدور، 

كان املوبايل هو الجزر، وزمييل وصديقي ولكن يف شيكامارا التي ظهرت يف عرص آخر 
مصطفى عامر هو صاحب الفكرة ولكني ال استطيع إال أن أشاكسه مببدأ املوضوعية 

 وأقول له: جزر يا مصطفى جزر.
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طبيعة السينام كعمل جامعي تفرض حتى عىل أكرث املتشددين يف الفردية أن 
طفي لبيب ومحمد شومان يشاركهم آخرون، وقد شارك مي إدوارد وماجد الكدواين ول

ورجاء الجداوي البطولة، ولكنهم لألسف خرسوا جميعا بهذه املشاركة وخاصة إدوارد 
الذي بدا يف األفالم أخرياً قاسام مشرتكا محببا ولكنه يف هذا الفيلم عيب، أما محمد 
شومان فأستطيع ان أجزم أن أكل العيش أحيانا كام يدفع الناس للهم دفع محمد 

، أما لطفي لبيب ورجاء الجداوي فال تعليق إال قليال من االحرتام للتاريخ لشيكامارا
 واجب.

أثناء تصوير فيلم شيكامارا قرأت كثريا من األخبار عن استعداد مي عزالدين للفيلم 
بتعلم الرقص الهندي، وأن منتج الفيلم سافر خصيصاً إىل الهند لرشاء مالبس 

ظرت طوال عرض الفيلم عن تأثري الهند العظيمة وأكسسوارات لكل من مي وإدوارد وانت
عىل صناعته فلم أجد إال رقصة وأغنية محشورة حرشا يف حلم ال متت لعظمة الهند من 
قريب أو بعيد، ولو أنهم سألوين بدال من السفر واملشقة لكنت أرشت عليهم بأماكن يف 

بل عرضها أحيانا تكون القاهرة تبيع مستلزمات هندية!! األخبار املكتوبة عن األفالم ق
أكرث استفزازا من األفالم ذاتها، فأمتنى من الفنانني والزمالء الصحفيني أن يتبادلوا فيام 

إذا كان املتكلم مجنونا فاملستمع عاقل مش كده وال »بينهم الحكمة الشعبية التي تقول 
 ؟!«إيه

أو اثنني أو حتى  ال يعني يف تاريخ املمثل والفنان شيئاً أن يخطئ االختيار يف فيلم
ثالثة، فاألخطاء ليست كلها نهاية بل عادة ما نتفاءل فنقول: إن القادم افضل، وقد 
تكون مي عزالدين ما بني أيظن وشيكامارا قد أخطأت االختيار ولكنها عىل األقل أثبتت 
مبا ال يدع شكا أنها قادرة عىل متثيل كل النوعيات بعيدة عن حبيبة البطل الرومانسية 

ي حرصها يف بداية انطالقها، وألقت بالكرة اآلن يف ملعب املخرجني وصناع السينام الت
اآلخرين لينظروا إليها نظرة مختلفة، فأزعم أن مي أيظن وشيكامارا أخطأت لهدف نبيل 
عىل سبيل: أن خطاياها فيلامن، يف األول قلت لها جزر ويف الثاين سأقول جزر.. جزر، 

فيه نفس عبارة إسامعيل ياسني ولكن الثالثة تابتة، فبعدها  وخطأ ثالث قالت رمبا أعيد
 من حقي أنا وغريي أن نطلق عليها مي بعرور أو بعبارة أخرى أنثى الجمل الصغري.

 .0221يناير  -الفجر 
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 ))جوبا(( سينام األطفال:
 

كام لكل إنسان عقل يفكر وجسد ينفذ وأطراف تتحرك يف كل اتجاه قد تكون أحيانا 
سليمة أو خاطئة فتوقع اإلنسان يف مأزق أو تنجيه، أفالم السينام أيضا كالبرش  حركاتها

 البد أن يكون لديها عقل يفكر ويدبر وجسد ينفذ وأطراف تتحرك.
ومن املفرتض أن السيناريو هو عقل الفيلم الذي يصنع له الخطوات التي يسري عليها 

هناك عرشات من الحاالت الجسد، فإن صلح العقل صلح الجسد والعكس صحيح. لكن 
املختلفة بينهام.. تلك مقدمة مل أقصد السفسطة ولكني أكاد ألخص بها رؤيتي لفيلم 

الذي يعرض حاليا وكتبه د. محمد رفعت وأخرجه الشاب أحمد سمري فرج يف « جوبا»
 أول أعامله وقام ببطولته مصطفى شعبان وداليا البحريي.

صور صحفي خرج من مرص إىل تركيا ألنه حاول عقل الفيلم أو كاتبه يحيك لنا قصة م
أن يفضح الفساد فلم يجد له عيشا يف بلده فذهب إىل بلد آخر ليصبح مصور باباراتزي 
يصور فضائح الناس يف مقابل مدفوع من أعدائهم، ويبدأ الفيلم مبطاردة هذا املصور من 

أكرث منهم  قبل بودي جارد لشخصية مهمة، ويستطيع املصور أن يفلت منهم وكأنه
مامرسة ملهنتهم فال نحن كمشاهدين نفهم بداية هل هو بودي جارد وقاتل محرتف أم 
مصور، ولكن عقل الفيلم يريد أن يقدم لنا بطال يجري وينترص فيقدمه هكذا دون تربير 
منطقي.. ونجد بعد ذلك أن البطل مطلوب منه متابعة وتصوير فتاة مرصية تعيش يف 

رصية وأباها فلسطيني، وال نعرف ملاذا تحيا يف تركيا متاما كحالة تركيا نعرف أن أمها م
البطل، وفجأة تتطور األحداث لنجد أنفسنا يف مواجهة إرسائيل وفلسطني واالنتفاضة 
وتهريب األسلحة للمقاومة وخيانة وموت ومطاردات، ولو سألت نفسك كمشاهد سؤاال 

ة، ألنك لن تجد إجابة غري أن واحدا منطقيا يف وسط األحداث لتوقفت عن املشاهد
 عقل الفيلم أو السيناريو مشوش ال يعرف كيف يحيك لك وال ماذا يحيك لك.

مأزق جوبا األول هو السيناريو أو د. محمد رفعت كاتبه الذي تقول كل تجاربه 
السابقة إنه طبيب أطفال، بالتأكيد أفضل منه ككاتب سيناريو أو تقول إنه يكتب 

طفال وإن كان أطفال هذا الزمان قد تعدوا منطق حكايات الشاطر مبنطق أنه يحيك أل 
 حسن والغولة.

وقد يتصور أحد أين متحاملة عىل الكاتب يف فن، املخرج فيه هو مايسرتو العمل، 
لكن يف حالة جوبا املخرج شاب يقف ألول مرة خلف الكامريا مام يجعلني وغريي نقبل 

ال أمام أحمد سمري فرج ليك يتجاوز أخطاء عقل منه أخطاء العمل، األول فاملستقبل ماز 
فيلم جوبا، وإن أراد املخرج يف بعض املشاهد أن يربز عضالته دون حاجة إىل ذلك يف 

، ولكني أعود ثانية ملنطق أن slow-fastmotionمشاهد فاست موشن أو سلو موشن: 
ه عىل خريطة املخرج يف املعتاد مقبول منه التجاوز يف أول عمل من أجل أن يضع اسم

السينام، وإن كان هناك بعض االستثناءات حني يكون العمل األول للمخرج هو األفضل 
 يف تاريخه ولكني أزعم أن مخرج جوبا لن يقع يف دائرة هذا االستثناء.
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بطل فيلم جوبا مصطفى شعبان ممثل يف مأزق ألنه يريد أن يدشن اسمه بطال وقد 
ومل تفلح تجربته ثم وضع « خيل الدماغ صاحي»م جرب الكوميديا يف بداياته يف فيل

نفسه أو وضعه بعض صناع السينام يف دور الجان ولكن مبواصفات ال تنطبق عليه متاما 
أو مل يتقبلها مجموع املشاهدين، فال هو أحمد عز وال هو أحمد السقا ولكنهم ظلوا 

نا يؤيدها، ومن يراهنون عليه فيلام بعد اآلخر ليلعب يف منطقة وسط ال تحوي مضمو 
الغريب أن يكون أفضل أدوار مصطفى شعبان التي يذكرها الجمهور والنقاد معا هو 
دوره يف فيلم مافيا، الذي مل يكن هو االسم األكرب فيه ولو وعي شعبان الدرس لعرف أن 
القيمة تكمن عند بعض املمثلني أحيانا يف دور جيد مكتوب بشكل منطقي يف فيلم جيد 

 ه نجام دون حاجة لعضالت مفرودة كاذبة.مام سيصنع من
داليا البحريي ممثلة جيدة ولكنها تلعب يف دائرة املتاح لها كامرأة يف سينام أغلب 

 أبطالها رجال، فهل متلك إال أن تقبل املتاح بأقل قدر من الخسائر؟
غسان مسعود املمثل السوري الذي شارك يف أفالم عاملية مل يضف للفيلم قيمة ولكن 

سف انتقص من قيمته لدينا، فاللعب مع الصغار يضعف الكبار وليس العكس كام لأل
 حدث مع غسان.

يف السينام تنبع الكوميديا الراقية أحيانا من مواقف تبدو شديدة الجدية تحولها 
الظروف ملواقف طريفة، ولكن حني يدعي فيلم جوبا أنه يتكلم عن قضية شديدة 

يعالج األمر بهذه السطحية يتحول األمر إىل يشء الجدية مثل القضية الفلسطينية و
بعيد عن الطرافة.. وحني أسمع بأذين كاتب السيناريو محمد رفعت يف ندوة يربر ذلك 
بأن رواد السينام وأغلبهم أطفال وشبان البد أن نعرفهم القضية بأسلوب بسيط ألنهم مل 

ينام ليسوا أطفال البامربز يعيشوها، فال أجد أمامي إال أن أقول له: عفوا إن رواد الس
وهم يعرفون ويشاهدون كل ساعة نرشات أخبار تحيك عن هذه القضية بشكل أكرث 

 فهام وعمقا وقيمة مام قدمته لبطلك وللمشاهدين.
 .0221يناير   -الفجر 
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 طباخ الرئيس:
 

ليك يُصنع فيلم مغامرات أو أكشن أو جاسوسية أو ما شابه، بداية عىل كاتب 
ن يكون لديه تصور لحكاية يستطيع من خاللها خلق األكشن دون أن يدع السيناريو أ 

للمتفرج فرصة ليسأل نفسه هو يف إيه؟ بل عليه أال يرتك يل كمشاهدة فرصة أن أسأله 
عن منطق األحداث إال رمبا بعد أن أخرج من دار العرض وأصل إىل منزيل وأستعد للنوم 

هذه املغامرات واملوضوع بسيط كده، هذه وأسرتجع الفيلم، فأقول يا ابن اإليه كل 
التوليفة يعرف إخواننا األمريكان صناعتها بحنكة، فهم أصحاب تاريخ يف األونطة 
ويجيدونها، مئات من أفالم األكشن األمريكية نشاهدها ونلهث وراءها ونستمتع بها 

خرج ونصفق لها أحيانا وهي مجرد أونطة ولكن محبوكة فنصدقها، ولكن حني يقرر امل
عثامن أبو لنب والكاتبان عمر طاهر وأحمد سعيد صناعة فيلم عىل غرار هذه األفالم ال 
نصدقه ببساطة ألن األونطة غري محبوكة، برغم أن يف مرص اآلن نوعية جرائم شكلها 
جديد علينا مثل السطو الذي قام به خمسة عرش شخصا عىل بنك يف وضح النهار يف أحد 

يف عمليات خاصة نجد حكاية أربعة أصدقاء مفتويل العضالت شوارع املهندسني، ولكن 
تقرر جهة ما أمنية أن تجندهم للعمل لحسابها يف الرسقة والقتل ملصلحة مرص!! 
يقودهم رجل هو مصطفى فهمي وامرأة هي نيكول سابا، ومن مغامرة ألخرى ميوت 

بداية هو فيه إيه؟ األربعة شبان ثم فجأة نجدهم أحياء يرزقون ثانية، وكام نسأل يف ال
نسأل يف النهاية هو فيه إيه وإزاي وإمتى؟ وهي أسئلة ضد منطق هذا النوع من 
األفالم، ال أنكر أن عثامن أبو لنب استطاع أن ينفذ بعض املشاهد بشكل جيد ولكن جودة 

 األفالم تقاس بكل املشاهد وليس ببعضها.
بقدر احتياجها إلخراج وكتابة هذه النوعية من األفالم ال تحتاج لعنرص متثييل قوي 

قوية، ولكن املخرج بالتأكيد قد وفق يف اختيار عنارصه التمثيلية من خالل اختياره لثالثة 
ممثلني مفتويل العضالت ذوي مواصفات جسدية خاصة وهم خالد سليم وتامر هجرس 
وأمري كرارة يضفي تكوينهم مصداقية عىل أداء األكشن وإن كان املخرج كسب 

رهم إال أنهم كممثلني مل يربحوا كثريا خاصة خالد سليم الذي أراد أن يثبت أنه باختيا
ممثل دون طرب وال أعلم ملَ ريض خالد بأن يجرد نفسه من سالح الطرب الذي مييزه عن 
غريه، رمبا املمثل الوحيد الذي كسب من هذا الفيلم هو نبيل عيىس، حيث أدى العنرص 

 عن ممثيل هذه النوعية من األدوار.الساخر يف الفيلم بشكل مختلف 
فيلم عمليات خاصة مل يستطع أن يصل لألونطة األمريكية أو يتمسك باألونطة 

 املرصية فرقص عىل السلم فال شاهده اليل فوق وال اليل تحت.
ما أكرث ما قدمت هوليوود أفالما تحيك عن حياة رجال يف البيت األبيض حكموها 

بعينهم مثل نيكسون أو كيندي وأفالم أخرى تحيك عن سواء بأفالم تحيك عن رؤساء 
رئيس أمريكا دون أن تحدد الزمان أو الشخصية، مجرد خيال من املؤلف، وهذا جائز يف 

لرؤساء الذين تناوبوا أمريكا ببساطة ألن التاريخ األمرييك عىل قرصه يحوي مئات من ا
 .عىل حكمها
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أربعة رؤساء فقط هم الذين حكمونا،  أما يف مرص فإن التاريخ الحديث لنا يقول إن
وأيام السادات أما  39وقد قدمت السينام فيلمني عىل جوانب من حياتهم وهام نارص 

األفالم املتخيلة عن حياة الرؤساء فهو عمل غري مسبوق يف السينام املرصية ببساطة ألن 
يوسف خيال املشاهد ليس خصبا يف هذا الشأن، ويف فيلم طباخ الريس الذي كتبه 

معاطي وأخرجه سعيد حامد يتبادر مبارشة للذهن أن هذا الرئيس الذي يقوم بدوره 
خالد زيك مقصود به الرئيس مبارك سواء أردت أم مل ترد كمشاهد، أو رمبا ككاتب مثل 
يوسف معاطي والفيلم يحيك عن رجل ميتلك عربة طعام يف منطقة شعبية لديه كل 

ملواصالت والرشاوى للمحليات، وباملصادفة يقع عليه مشاكل طبقته، يعاين يف املسكن وا
اختيار الرئيس ليكون طباخه الخاص يف محاولة منه لالقرتاب من الشعب وهي محاوالت 
يقف ضدها دامئا املحيطون به من بطانته، ويحاول الطباخ أن يكون عني الرئيس ولكن 

 عن الرئيس.  بطانته التي تريد عزله عن الحقيقة تكسب يف النهاية بإبعاده
فكرة من املمكن أن تكون فيلام شديد التميز وفيها كثري من مواطن الضحك 
والسخرية، ولكن كأن الكاتب كان مكبال ومل يطلق لخياله العنان ببساطة ألنه مرصي 
خياله محدود يف الرؤساء، حتى إن شخصية الرئيس يف الفيلم كانت منزوعة الدسم بال 

رؤساء األمريكيني يف األفالم، فهم يحبون ويخونون زوجاتهم عائلة وال روح عىل عكس ال
ويقعون يف الخطايا من كذب ويسخرون ويسخر منهم، ويبدون أحيانا بلهاء وأحيانا 
حكامء فهم يقدمونهم كبرش أما يف طباخ الرئيس املرصي هناك حالة من احرتام لهيبة 

ون املشاهد األول واألخري الرئاسة، وكأن صناع الفيلم تصوروا أن الرئيس مبارك سيك
للفيلم فعليهم أن يحرتموا أنفسهم يف عرض الفيلم حتى املخرج سعيد حامد الذي تتميز 
أعامله عادة بروح مرحة كان كأنه يقف انتباها، ونفس روح االنتباه أصابت بطل الفيلم 

 طلعت زكريا يف بطولته الثانية وإن كان العبء ألقي عليه يف املرح دون أن يعطيه
 الكاتب واملخرج فرصة حقيقية. 

كنت أمتنى لو أن خالد زيك الرئيس السيناميئ خرج عن أدائه املعتاد وكان أكرث مرحا، 
لكنه أخذ األمر بجد وكأنه رئيس ولكن رئيس أمام منصة مجلس الشعب وليس يف حياته 

لناس اليومية، والغريب أنهم لو نقلوا بعضا من قفشات الرئيس الحقيقية حني يقابل ا
عىل أرض الواقع، أو نقلوا بعضا من النكات التي تتناول الرئيس بالفعل لكان الفيلم أكرث 
لطفا، فحتي املشهد الوحيد الذي من املفرتض أن الطباخ يلقي فيه عىل الرئيس بنكت مل 
يقولوا فيه إال كالما مهموما ويف غاية الجدية. فيلم طباخ الرئيس املرصي بالتأكيد لو كان 

كيا لكان فيلامً شديد املرح أو بعبارة أدق مسخرة، لكنه يف النسخة املرصية تحول أمري
 من طباخ الريس إىل فيلم يف حرضة الريس وال عزاء للمرصيني يف األونطة أو املسخرة.

 .0221فرباير  -الفجر 
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 رصخة أنثى عىل اإلنرتنت:
 

ه الواقع بكثري من هل ترجع قيمة عمل فني ما إىل عرضه للأملوف يف الحياة ورصد
مرادفاته املقلقة، أم أن القيمة املضافة قد تكون لعرضه لظواهر غري مألوفة لندرتها أو 
لخصوصيتها؟ سؤال قد يختلف حول إجابته كثري من الناس واملبدعني وهو ما حدث مع 

الذي انتهت قناة أبوظبي الفضائية من عرضه وحظي بنسبة « رصخة أنثى»مسلسل 
رغم عدم عرضه عىل قناة أرضية حتى اآلن، ولعل نسبة املشاهدة مشاهدة عالية 

تستطيع أن ترصدها من الحوار الذي جرى يف شأن هذا املسلسل عىل اإلنرتنت، 
فاملسلسل كتبه محمد الغيطي وأخرجه رائد لبيب وقام ببطولته داليا البحريي والوجه 

م الدراما التليفزيونية، الجديد عىل مرص إياد نصار وطارق لطفي، وعدد كبري من نجو 
رصخة أنثى استلهم بداياته من قصة شاب متفوق اكتشف بعد وصوله ملرحلة الجامعة 

أو »أنه يعاين من اضطراب هرمونات دفعه إىل التحول األنثى، وهي قصة دفعت سايل 
التي تعمل حالياً مرشدة سياحية وهي صاحبة أشهر قصة تغيري جنيس يف « سيد سابقا

ينيات القرن املايض إىل إقامة دعوى ضد وزير اإلعالم ومنتجة املسلسل ناهد مرص يف مثان
فريد شوقي واملؤلف واملخرج لوقف تصوير وعرض املسلسل، ورغم هذه الدعوي 
السارية حتى اآلن والتي مل تفصل يف محكمة القاهرة لألمور املستعجلة فإن املسلسل قد 

 عرض بالفعل.
صل فيها القضاء حتى اآلن إال أنني أستطيع أن أقول إن وبعيدا عن القضية التي مل يف

هو مولد جديد لداليا البحريي وإياد نصار كممثلني، فاملسلسل كان رصخة « رصخة أنثى»
نجوم أكرث من رصخات إناث برغم عنوانه، ولكنه عاىن من كثري من عيوب الدراما 

سل واحد وكأنه سيكون األول التليفزيونية املرصية التي تريد أن تحيك عن كل يشء يف مسل
واألخري لكاتبه محمد الغيطي الذي استطاع حتى منتصف املسلسل أن يحافظ عىل هدفه 
األول، حكاية نادرة ولكنها حدثت وتحدث يف الحياة، ولكن الغيطي نيس قصته األساسية 
وتحول مع بقية الحلقات إىل حدوتة قد تصلح أن تحدث يف حياة أي امرأة عادية مل 

 رض لحكاية التحول من ذكر إىل أنثى.تتع
الذي مازال األطباء -بالغ الغيطي يف تعاطفه مع بطلته، فلم يكتف مبنحها حق التحول 

ولكنه أضاف إليها تاج ملكة جامل الفتيات يف مرص، وأعطاها  -ورجال الدين مختلفني عليه
م التي مل تعان من املال والشهرة وحتي القدرة عىل البقاء واإلنجاب مقابل األخت التوأ 

يف جزئه الثاين عاىن مام « رصخة أنثى»إشكالية الهوية ولكن حياتها انتهت نهاية مأساوية، 
تعاين منه كثري من املسلسالت املرصية، وهو البحث عن االستمرارية فدخل يف قصص 
منظامت مافيا ورصاع انتخابات وفساد وشغل بوليس أضاع موضوع مسلسله الرئييس. إنها 

لة الثالثني حلقة أو يزيد التي تدفع املؤلف راضيا أو مرغامً عىل أن يستمر حتى لو مشك
كان االستمرار ضد العمل نفسه. رائد لبيب مخرج هذا العمل عرفناه مخرجا ملسلسالت 
الكوميديا االجتامعية من قبل ولكنه يف هذا املسلسل رمبا أراد أن يغري من أدائه املعتاد، 

رياً حتى بات لعب الكامريا مزعجاً للعني وهو أسلوب يتبعه إسامعيل فلعب بالكامريا كث
 أكرث إقناعاً. عبدالحافظ أحياناً ولكن بحرفية أكرب وبهدف درامي
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ورغم ما سبق من نقائص فإن نفس هذه النقائص هي التي منحت داليا البحريي 
، فداليا دامئا يف طابور الفرصة ألن تقول إنها ممثلة بارعة مل يتم اكتشافها كامال حتى اآلن

ممثالت يكملن الصورة بنجمة جميلة مقبولة لبطل يف حاجة إىل وجود أنثى إىل جواره 
ولكنها يف « وعفوا يف التعبري»فأفالمها السينامئية حتى اآلن مل تخرج بها عن إطار املزة 

 قالت إنها تستطيع ما هو أكرث فرمبا يسمع أحد رصاخها.« رصخة أنثى»
نصار الوجه الجديد عىل الشاشة املرصية والذي عرفناه بطالً يف الدراما أما إياد 

فهو مكسب وافد بقوة استطاع أن « األمني واملأمون»السورية واألردنية ولعل أشهرها 
يقول بأدائه الهادئ: إن فن التمثيل يف الوطن العريب ال يجب أن تقف أمامه الحدود 

طراز خاص وأياً كانت جنسيته فإن رصخة أنثى السياسية الغبية، إياد نصار ممثل من 
 أعطاه الباسبور املرصي برشف.

ورغم أن طارق لطفي وجه تليفزيوين مألوف فإن هذا املسلسل كام أعطى داليا 
 وإياد فقد أعطى طارق أيضاً فرصة أكرب ليك يثبت أنه ممثل بارع لو منحوه الدور.

هذا املسلسل، وجدت أن أغلب وعودة إىل ما أثري من جدل عىل اإلنرتنت بسبب 
التعليقات جاءت من السعودية سواء بالرفض أو التأييد لتغيري الجنس، وهي مالحظة 
قد تستحق الرصد من علامء االجتامع، ويبقى أن كل من علق عىل موضوع املسلسل 
تحدث من منطق الحالل والحرام رغم أن املسلسل قد جانبه الصواب حني لجأ إىل 

ض تفاصيل الحالة التي عرضت يف املسلسل، ورغم مأساوية التحول طبيب ليحدد بع
الجنيس فإن أغلب الدراما والسينام املرصية تناولت هذا األمر بصورة كوميدية ال تعرب 
عن املأساة التي مير بها أصحاب تلك الحاالت والتي ال يعتربها الطب ذات عالقة عىل 

سلسل الذي مازال يواجه صعوبات يف اإلطالق بالشذوذ الجنيس، وقد يحسب هذا للم
 العرض األريض عىل التليفزيون املرصي.

فإن كانت قصة السيد سايل الراقصة املدرسة الطبيبة يف الواقع مل يحسمها حتى اآلن 
القضاء أو رجال الدين، إال أن الدراما التليفزيونية حسمتها لصالح البطلة وأطلقت عليها 

 «.رصخة أنثى»
 .0221فرباير  -الفجر 
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 إثارة رغم الدخان: – 21شارع 
 

بعد غياب لبعض الوقت يف الجزائر عدت إىل مرص ألجد السوق السيناميئ مليئا باألفالم 
الجديدة سواء الواردة من هوليوود، وأغلبها إما كان مرشحاً لألوسكار أم فاز بالفعل، 

وعاً ما مقارنة بأفالم وكذلك وجدت عدداً ال بأس به من األفالم املرصية قليلة التكلفة ن
وكلها أفالم تقع يف » 21وحسن طيارة ولحظات أنوثة وشارع  727غرفة »النجوم مثل فيلم 

دائرة التجربة، تجربة نوعية قصص أو ممثلني أو حتى مخرجني، فهي تأيت بني مواسم 
 مزدحمة بتكالب النجوم عىل عرض أفالمهم فيها، وتلك األفالم تذكرين بتاريخ التياترو يف

مرص حني كانت بديعة مصابني أو نجيب الريحاين أو غريهام يأتون مبمثل أو منولوجست 
أو مطرب أو راقصة مللء فراغ بني منرة نجم شهري أو كتقديم له، وكم من نجوم عرفناهم 
كانوا ملء السمع واألبصار عملوا يف هذه الفراغات، ففريد األطرش وإسامعيل ياسني 

غريهم كانوا يف وقت ما مجرد ملء فراغ ولكنهم انتقلوا من الفراغ وتحية كاريوكا وكثريون 
إىل النجومية عرب هذه الفرص وموهبتهم بالتأكيد، وعودة إىل زمن دور العرض وبعيداً عن 

، ألنه أوالً من إنتاج د. محمد العدل املنتج الغائب 21زمن التياترو أتوقف عند فيلم شارع 
ان من صناع كثري من الرواج السيناميئ بدفعه عدداً من عن السينام منذ فرتة رغم أنه ك

الوجوه الجديدة التي صارت فيام بعد هي نجوم السينام املرصية يف مجاالت عديدة متثياًل 
 وإخراجاً وتصويراً.

سيناريو عمر شامة وهي التجربة األوىل كام أنه التجربة األوىل ملخرجه « 21شارع »
 تب واملخرج الجديدان بفرصة أعطاها لهام منتج مخرضم؟حسام الجوهري، فامذا فعل الكا

يحيك الفيلم عن فتاة يتيمة األم تعيش حياة مغلقة بسبب أب قاس، ويبدأ الفيلم 
مبشهد لكتب ملقاة عىل األرض من بينها رواية ألجاثا كريستي أشهر من كتب قصص 

ة األويل أنه أمام فيلم اإلثارة، ثم مشهد دماء تسيل مام يأهب املشاهد متأهباً منذ اللحظ
مثري وهو ما مل يخذلك كمشاهد بعد ذلك فقصة الفيلم تدور حول جرمية قتل تشاهدها 
تلك الفتاة من شباك حجرتها وال تتكشف خيوطها إال مع نهاية األحداث، وقد استطاع 
السيناريو أن يحافظ عىل هذه اإلثارة دون مبالغة أو إحساس من املشاهد بأنه مخدوع 

تل بالنسبة له كاد يكون معروفاً، وحتي حني يكتشف املشاهد أن تفاصيل القتل ليس فالقا
كام تصورها ولكن القاتل هو من توقعه، يشعر باالرتياح ألن السيناريو مل يضلله وإن أثار 

 لديه الفضول .
رسم عمر شامة الشخصيات بجودة تتناسب مع تاريخ كل منها، فالبطلة يسهل خداعها 

طموح ولكنه ليس فاسداً، والعم رجل محنك ولكن الطمع والوضع املايل والبطل شاب 
السيئ له يسمح له بالغفلة، واملخرج حسام الجوهري كذلك مل يخذل السيناريو وال املنتج 
الذي غامر به، فقد قدم فيلامً عىل مستوى احرتاف وليس هواية، وأعتقد أن أمام موهبته 

أنه استطاع بنجاح تحريك مجموعة شبان كلهم قدموا  فرصة لالنطالق يف أفالم أكرب خاصة
أعامالً سابقة لكنها املرة األوىل التي يضطلعون فيها ببطولة منفردة مجتمعة، ولكن يؤخذ 
عليه اإلفراط يف مشاهد التدخني خاصة بالنسبة لرجل البوليس والبطل، وهذه املشاهد 

األسود واألبيض ثم إنها خطر عىل  امخطأ وخطر فهي تقليدية جداً يف أفالم اإلثارة منذ أي
 .الصحة!!
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 :أبطال الفيلم
الضطالعها بالبطولة، فقد وقفت إىل -اسامً  -دنيا سمري غانم هذه ليست املرة األوىل 

جوار محمد هنيدي ولكن إىل جوار هنيدي هي مجرد سنيدة حتى لو قالوا لها غري ذلك، 
 تخذل املنتج أو املخرج ولكن عليها أن ولكنها هذه املرة كانت يف اختبار حقيقي وهي مل

تالحظ وزنها وإن بدا هذا يف الفيلم مناسباً للشخصية، كام كانت نوعية املوديالت التي 
ارتدتها، دنيا مبوهبة صوتها الغنايئ ومتثيلها قد تكون أكرب ولكنها يف حاجة لجرأة شخصية 

 أكرب ولجرأة من صناع السينام أكرث.
تقدميه كان من خالل شخصية ابن الوزير املغتصب تليفزيونياً أحمد فلوكس برغم أن 

، فإنني أظن وليس كل الظن إمثاً أن 21يف قضية رأي عام، ثم قاتل محتمل يف شارع 
أحمد فلوكس قادر عىل أداء نوعية أخرى من األدوار، فهو لسبب ما يذكرين بحسن 

ة وأحمد فلوكس مل يقدم يوسف يف شبابه وأفضل ما قدم حسن يوسف كان األفالم املرح
 بالتأكيد كل ما لديه لكنه مثل زميلته دنيا أمامه فرص كثرية.

ميس حمدان استطاع املخرج أن يخلصها من مبالغة األداء التي اكتسبتها فيام يبدو 
وجه جميل أمتنى أال يرهقه املكياج   size 2من عملها بالربنامج الكوميدي التليفزيوين

 مبكراً.
وجه واعد جداً ولكنه مازال بحاجة إىل فرص أكرث، ومن املفارقة عمر حسن يوسف 

أن زميله أحمد فلوكس ذكرين بحسن يوسف والد عمر فليس دامئاً االبن رس أبيه فأحياناً 
 يكون الزميل رس أب زميله.

أرشف مصيلحي يف دور وكيل النيابة أفضل كثرياً من دور اللص يف مسلسل قضية رأي 
  منه يف دور الضابط.عام ألنه إنسان أكرث

 محمد ظاظا الفرصة مل تأت بعد.
 الكبار: سامي العدل وسامح الرصيطي سمة الحياة أن يلمس الكبار أيدي الصغار.

قد يكون مجرد جس نبض أو فاصال يف تياترو ولكن أمتنى أن يتقدم هو  21شارع 
يت االنفجار، وشارع وغريه إىل دائرة أكرث. فبدايتها عرض عىل استحياء ثم من يعلم متى يأ 

 رمبا ليس انفجارا ولكنه مرشف ألصحابه لو اختفى منه بعض الدخان. 21
 .0221مارس  -الفجر 
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 نقطة رجوع رشيف منري:
 

يف زمن أصبح الحصول فيه عىل رغيف العيش حدوتة يومية تحتمل امللهاة واملأساة 
صفحات  فهي تجتذب رسامي الكاريكاتري بنفس القدر الذي تجتذب به صحفيي

الحوادث لينقلوا لنا حكايات عن جرائم قتل أو تشويه باملولوتوف من أجل رغيف 
العيش، يف مثل هذا الزمن تنتابني الهواجس أحياناً حني أتصدى للكتابة عن فيلم 
معروض هنا أو هناك، وأتساءل عن معنى الكتابة نفسها سواء كانت عن فيلم أو حتى 

نفيس املتسائلة: أليست السينام هي األحالم التي عن رغيف العيش ولكنني أرد عىل 
يعيش يف كنفها حتى هؤالء الواقفني طوابري من أجل لقمة عيش؟ وأليست السينام كذلك 
هي أكل عيش آلالف أخرى من البرش العاملني فيها؟! ومثل هذا الحوار الدائر يف نفيس 

 ينتهي عند نقطة الرجوع فأعود ألكتب عن األفالم.
الذي قام ببطولته رشيف « نقطة رجوع» أن أحدث فيلم يعرض اآلن هو ومن املثري

منري ونور وهايدي كرم ومحمد سليامن ومحمد شومان، وكتبه اسامن يقدمان للسينام 
أول أعاملهام وهام إبراهيم حامد ومحمود حامد، كام أخرجه يف أول تجاربه السينامئية 

 حاتم فريد.
لم عىل أن أتحدث عن األفيش وهو بطاقة الدعوة وقبل أن أبدأ يف الحديث عن الفي

ملشاهدة أي فيلم، أو بعبارة أخرى هو البوابة التي تعرب منها لقرار مشاهدة الفيلم 
ليست محفزة عىل اإلطالق، فهي تذكرين « نقطة رجوع»والحق أن بطاقة أو بوابة فيلم 

طل والبطلة حاجة بأفيشات زمن مىض حني كانت ترسم باأليدي وال تحمل إال صورة الب
كده زي فيلم رصاع األبطال أو ما شابه، ولكني مدفوعة برغبة يف مشاهدة الجديد حتى 

 لو بدا غري ذلك من خالل األفيش. 
ومع بداية الفيلم الذي نرى يف بدايته حادث سقوط سيارة، ثم نتعرف عىل طريف 

املرموق، ثم زوجته الحادث وهام زوج نراه مشوهاً ونفهم أنه رشيف منري رجل األعامل 
نور التي مل تصب إصابة كبرية يف الحادث ثم نعيش معهام رحلة عالج الرجل حتى 
وصولهام ألمريكا وإجراء عدة جراحات تجميلية إىل أن يعودا إىل بيتهام يف مرص، ويتم 

دقيقة من بداية الفيلم حتى تبدأ األحداث بطيئة وبعد بعض  02أو  23هذا يف حوايل 
املشاهد بامللل بالفعل، ألنه مل يدرك حتى هذه اللحظة نوعية الفيلم الذي الوقت يشعر 

أي تشويقي، املهم أن قصة الفيلم « سيسبنس»يشاهده أهو اجتامعي أم أكشن أم 
تحيك عن زوجني توترت عالقاتهام بسبب كرثة خيانة الرجل حتى وقعت زوجته يف عالقة 

لنهاية التي تكشف لنا أن الزوجة هي مع آخر، وهناك جرمية نظل حائرين فيها حتى ا
 القاتلة مع عشيقها وأن الزوج هو املقتول وليس العكس.

ولكن يف كونه انتقد أهم عنارص نجاحه، « سسبنس»مأزق هذا الفيلم ليس يف كونه 
أن يطولها امللل بأي صورة من  -وأعيدها ال يجب -فهذه النوعية من األفالم ال يجب 

ة أفالم اإلثارة وإال ملا سميت بهذا االسم، وهو ما مل يستطع الصور، ألن ذلك ضد طبيع
 كاتبو السيناريو أو املخرج أو حتى املونتري تالفيه.
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القصة نفسها تحتمل أن تكون فيلامً مثرياً جيداً، ولكن السيناريو أخفق لبعض الوقت 
األول، ثم  وهو ما مل يتداركه املخرج الذي افتقد الخربة وافتقد بعضا من بكارة العمل

نأيت إىل عنرص التمثيل وهو عادة يف هذه األفالم يكون عنرصاً مكمالً ال أساسياً، ولكنه 
 يظل العنرص الحي املتحرك الدافع للمشاهدة خاصة لدى الجمهور املرصي.

رشيف منري ممثل تزيده األيام براعة ونضجاً، هذا قول عام عىل رشيف ولكن بشكل 
 من مأزق ال يخصه وحده ولكنه يخص السينام املرصية التي عام أيضاً رشيف منري يعاين

ال تعرتف وال تحتمل إال جيال واحدا وهو الشباب، فهي سينام ال تعرف التنوع الكايف يف 
املوضوعات واألدوار، وحتي الجمهور الذي يتقبل جيل رشيف منري فال هو يصلح طالبا 

يز، فإن كانت أزمة منتصف العمر جامعيا وال هو يصلح أبا للسقا أو كريم عبد العز
تصيب بعض البرش، فهي بالتأكيد تصيب بقسوة املمثل يف السينام املرصية، ورشيف 

رشيف منري مالئم سنا « نقطة رجوع»منري أحد هؤالء املصابني وليس املتصابون. يف 
 وشكالً للشخصية، ولكن هل يكفي هذا كإضافة لرصيد ممثل؟

هذا الفيلم فقد قدمت شخصية مرسومة دون غريها  نور: هي أكرث املستفيدين من
بشكل جيد ومبساحة تحمل فرصة لها أكرب من أفالم أخرى كثرية شاركت فيها مبنطق 

 استغلها كأنثى جميلة فقط.
هايدي كرم: عكس نور فدورها مل يحمل بصمة يف األداء ألنه مل يحمل بصمة يف 

 السيناريو.
 محمد سليامن: مايش!

 هود محرتم يف فيلم عالماته قليلة.محمد شومان: مج
ليس صدمة وال كارثة سينامئية يجب أن يتربأ منها صناعها، ولكنه « نقطة رجوع»

عمل أول لكاتبه ومخرجه، ولست من هؤالء الذين يقرصون الرؤية عىل زاوية واحدة، 
 لهذا أقول لهم: هناك فرص أخرى ستأيت، أمتنى أال تكون لهم نقطة رجوع للبدء، ولكنه

من األفالم التي تعرض يف  %32عىل أصحاب األعامل األوىل أن يتذكروا أن أكرث من 
مهرجانات العامل داخل املسابقات هي أعامل أوىل ألصحابها يتنافسون بها عىل الفوز 
بالسعفة أو الدب أو جوائز أخرى مع العتاولة الكبار. لذا فال تستهينوا بالعمل األول 

 نقطة رجوع.ألنه رمبا لن تأيت بعده 
كثرياً يف مقايل، وأمتنى أن أكون « نقطة رجوع»كلمة أخرية: استخدمت اسم الفيلم 

 أحسنت استخدامه أكرث من صناع الفيلم الذي مل أفهم قصدهم من االسم.
 .0221مارس  -الفجر 



 

 
192 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 جنينة األسامك والفيشار:
 

س أمام منذ قرن ونصف القرن حني جلس مجموعة من الناس عىل أحد مقاهي باري
شاشة عرض بدائية ملشاهدة أول فيلم سيناميئ، وكان يعرض تحرك أحد القطارات جرى 
الجمهور خوفاً من تصورهم اقرتاب القطار منهم، أي أن السينام منذ بدايتها تصنع حالة 
للجمهور فهي إما تقدم حالة فرح أو حزن أو تأمل أو شجن أو عرشات من الحاالت 

ختلف الحالة التي يرتكك عليها الفيلم باختالف طبيعة وثقافة النفسية املختلفة، وقد ت
املتلقي أو حالته املزاجية حني دخل ملشاهدة الفيلم، إذن القاعدة أن األفالم تخلق 
حاالت ولكنها تختلف من شخص آلخر، وذاك بالتحديد هو مدخيل للحديث عن فيلم 

لته عمرو واكد وهند صربي الذي أخرجه يرسي نرص اللـه وقام ببطو « جنينة األسامك»
 عن سيناريو يرسي نرص اللـه ونارص عبد الرحمن وتصوير سمري بهزان.

يحيك عن طبيب تخدير ومذيعة يف الراديو والحياة من حولهام « جنينة األسامك»
تتحرك والكائنات املحيطة بهام من أم وأب وأخ وصديق وحبيبة كل هؤالء ال يعانون 

مشاكل مادية أو حتى عاطفية، ولكن معاناتهم تكمن يف امللل  كام اعتدنا يف السينام من
أي يف هم « لقد خلقنا اإلنسان يف كبد»والهم املالزمني لإلنسان فكام قال رب العزة 

 وحزن وصعوبة.
طبيب التخدير ميلك عيادة وسيارة وبيتا ال يسكنه وحبيبة ال يشعر بها واملذيعة 

قا يحبها، لكنها رغم ذلك تعاين من الوحدة متلك جاها وعائلة لها اسم ومهنة وصدي
 وكذلك تبدو األم التي تنتظر املوت وتويص ابنتها بكراسة طبيخ جدتها.

والسيدة املسيحية التي تؤجر الشقق يف عامرتها للمسلمني يك تتدثر بهم خوفاً من 
 لحظة قادمة يتوىل فيها اإلسالميون السلطة، وهي ال تستطيع أن تحيا مع أبنائها يف

أمريكا ولكنها خائفة من املستقبل يف مرص. والناس يف الشارع الحاملون يافطات كفاية 
 يف صمت هم أيضاً يف حالة انتظار.

 كل النامذج يف فيلم جنينة األسامك يف حالة ترقب وانتظار لتغيري حتى لو كان موتاً.
يف السينام يرسي نرص اللـه يقدم يف هذا الفيلم حالة مختلفة متاماً عام تعودناه 

املرصية التي عودتنا أن تسهل علينا املشاهدة متاماً مثل امتحانات الثانوية العامة التي 
يتمطع الوزراء املتتالون للتعليم مؤكدين أن االمتحانات يف مستوى الطالب املتوسط 

 حتى صارت كل األشياء يف مستوى املواطن األدىن من املتوسط إال الحياة نفسها.
أن أتطرق ألمر آخر يف مسرية النقد « جنينة األسامك»بسبب  ولعيل مضطرة

السيناميئ الذي يبدو أحياناً متعالياً عىل الجمهور، وأكاد أجزم أحياناً أن بعض األفالم ال 
يحبها وال يفهمها النقاد ورغم ذلك يكتبون عنها باحرتام يف هوجة حتى ال يُتهمون 

هم الفيلم، وألنني أعترب نفيس الضعيفة جمهورا بالجهالة أمام جمهور عام يقول إنه ال يف
فأنا مثالً ال أحب وال أفهم اتجاه الدوجام، وهو فن سيناميئ ظهر يف أملانيا وانترش يف 
العامل وصارت أفالمه تعرض يف املهرجانات وتحصد جوائز، ولكني ال أفهمها، وهناك كثري 

ها وال أخجل من إعالن ي ما أحببتمن األفالم التي حظيت باحرتام النقاد يف العامل ولكن
 هذا األمر
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ليس دوجام وال فيلام مل أفهمه ولكن أربعة من املشاهدين « جنينة األسامك»ولكن 
الذين جلسوا إىل جواري ودخلوا دار العرض بأكياس فيشار كبرية جداً خرجوا بعد وقت 

دار العرض اسرتجاع  قليل من بداية الفيلم معلنني تذمرهم، ورمبا خرجوا ليطلبوا من مدير
 نقودهم، ذلك أنهم عىل ما أزعم مل يعطوا أنفسهم وال الفيلم فرصة ليفرس نفسه. 

فيلم يحتاج ملشاهدته للتأمل وللقدرة عىل استيعاب ما مل تعتده، أما إذا « جنينة األسامك»
لفيلم. كنت من هؤالء الذين يرون يف األفالم فيشارا وحاجة ساقعة فال حاجة لك مبشاهدة هذا ا

يف « هي فوىض وحني ميرسة وجنينة األسامك»وال أظن أن املصادفة هي التي جمعت بني عرض 
وقت واحد وتحت اسم واحد هو نارص عبد الرحمن رغم اختالف األفالم الثالثة ظاهرياً عن 

 لشاهني ألنه جسد الثورة عىل النظام.« هي فوىض»بعضها البعض، الناس تعاطفت مع 
لخالد يوسف تلميذ شاهني فقد حملته الناس عىل أكتافها ألنه  «حني ميرسة»أما 

« جنينة األسامك»يتحدث عن القهر للطبقات املطحونة، ولكن ال أظن أنها يف حالة 
ستتعاطف بنفس القدر ببساطة ألنه عىل الطرف اآلخر يتحدث عن هموم األغنياء، والعامة 

 اية هم وإن اختلف.ترى يف هموم األغنياء ترفا ولكنه صدقوين يف النه
فكان نارص عبد الرحمن بأفالمه الثالثة عىل اختالف مخرجيها الذين أتوا من أصل واحد 

ح املجتمع كله بجميع طبقاته وبهمومه كافة.  قد رشَّ
اختار يرسي نرص اللـه شكال غري مسبوق يف السينام املرصية يف حني جعل شخصيات فيلمه 

لنا عىل املرسح، يف البداية تشعر كمشاهد بتعجب ولكن بعد  تحدث الكامريا مبارشة وكأنها تحيك
قليل تشعر بألفة مع الشخصيات التي تحدثت ألنها تفهمك أكرث إىل أن نصل ملشهد سامح أنور 
أو مارجريت املسيحية التي تحيك لنا همومها ومخاوفها يف مشهد من أجمل وأقوى وأمتع 

مسرية حياة إنسانية ومسرية حياة ممثلة مل مشاهد الفيلم، واستطاعت فيه سامح أن تلخص 
 تعطها السينام الكثري لكن مشهدا واحدا أعطاها كل ما حرمت منه طوال سنني.

 عمرو واكد يلعب دامئاً يف دائرة الهواية ولكنها هواية االحرتاف.
 «.جنينة األسامك»هند صربي من حقها أن تشعر بتميز عن كل بنات جيلها ألنها بطلة 

ب من قال إن الجامل خاص بالشباب فقط، التجاعيد أحياناً تضيف جاماًل جميل رات
 للممثل أكرث من كل الشباب.

منحة البطراوي، أحمد الفيشاوي، سلوى محمد عيل، ووجوه أخرى ال أعرف أسامءها 
مثل صديق عمرو واكد يف الفيلم كلهم بال استثناء.. استثناء لألبطال أعطي الفيلم مسحة 

 تصل لالحرتاف. الهواية التي
سمري بهزان يف التصوير وتامر كروان املوسيقي مل يكونا أقل كفاءة وال قدراً من إبداع 

 املخرج أو كاتب السيناريو نارص عبد الرحمن.
يرسي نرص اللـه بالتأكيد ميتلك عشقاً للسينام ولكنه بالتأكيد أيضاً ميتلك مورداً آخر 

 يقدم مثل هذه األفالم.للرزق غري السينام حتى إنه يستطيع أن 
الذي لن يجلب « هي فوىض وحني ميرسة»ثالثية نارص عبد الرحمن بعد « جنينة األسامك»

 فيشار. ذات اإليرادات وإن جلب متعة أكرب لهؤالء الذين يدخلون دور العرض دون أكياس
 .0221مارس  -الفجر 
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 أضحك واقفا: –ورقة شفرة 
 

جد دور العرض مليئة بعدد من األفالم غبت عن القاهرة بعض الوقت ألعود فأ 
املرصية الحديثة التي تندرج تحت عنوان أفالم قليلة التكلفة، أوهي نوعية من األفالم 
تعرفها السينام العاملية بكرثة وهي األفالم التي تخرج بعيداً عن دائرة النجوم سواء يف 

ربح بشكل كاٍف الستمرار التمثيل أو اإلخراج أو كتابة السيناريو، وهذه األفالم عادة ت
صناعها يف السينام ومنها أفالم تأيت مفاجأة لتتحول إىل صدارة قامئة العرض مثل فيلم 

الذي كرس حاجز اإليرادات « Fat Greek Bride2« »عروستي اليونانية البدينة»
املليونية ومل يكن فيه أي من نجوم السينام، هذه هي الحالة بالنسبة لهوليوود أما لدينا 
يف هوليوود الرشق فإن سمعة األفالم القليلة التكلفة سمعة رديئة حتى إنها تسمى منذ 
زمن سينام املقاوالت، نسبة إىل أن صناعها األوائل كان البعض منهم يعمل يف مجاالت 
املقاوالت أو ألنها تعترب مقاولة رسيعة بني عدد من الوجوه ومخرج وكاتب وصاحب 

 ة ألشياء أخري.رأس مال يأخذ السينام وسيل
املهم لنرتك التاريخ ونتكلم عن الحارض الذي يعطينا أكرث من سبعة أفالم تقع يف 

« إحنا اتقابلنا قبل كده»و« كامب»و« لحظات أنوثة»دائرة أفالم قليلة التكلفة مثل 
، ورمبا يف الطريق أفالم «ورقة شفرة»و« ماشيني بالعكس»و« بنات وموتوسيكالت»و

أفالم يف بروجرام واحد لتصوري  5نني قررت يف داخيل أن أرضب أخري، والحقيقة أ 
املسبق أن هذه األفالم مشاهدتها ستكون سهلة ولن تحتاج مني وقتاً أو تعليقاً إال يف 
حدود عامة، وأصدقكم القول إنني حتى قررت يف عقيل كيف سأبدأ الكتابة وكيف 

الذي ال أعرف من « شفرة ورقة»ستنتهي وآهه موضوع وفيلم والسالم وبدأت بفيلم 
صناعه إال أحمد فهمي كاتب السيناريو وأمري رمسيس املخرج، وإن كان السم أحمد 
فهمي لدّي معادل لنجاح فيلمه األول ككاتب سيناريو إال أن تجارب أمري رمسيس 

 السينامئية السابقة ال تشجع كثرياً. 
ىل األقل عدم الحامسة، ودخلت دار العرض بهذه املشاعر األقرب إىل السلبية أو ع

ولكن ولعجبي فإين بعد دقائق من بدء العرض وجدتني أعتدل بشكل ال إرادي يف 
جلستي ثم دقائق أخرى معدودة ووجدتني ال إرادياً أعتدل أكرث وأكرث ثم بدأت أضحك 
وأشعر وكأن كل الوجوه التي تقف أمام الشاشة أعرفها منذ زمن، وكأنها نجوم ثم حني 

يف وسط الفيلم تضايقت ألنهم سيغيبون للحظات ثم مل أملك يف النهاية إال أىت الفاصل 
ورقة »أن أصفق لهم جميعاً، هؤالء الذين كانوا عىل الشاشة أو من وقف خلفهم. فيلم 

يحيك حياة ثالثة شبان أصدقاء يف الجامعة كل منهم له قصة حياة ثم فجأة « شفرة
شفون أن وراء الجرمية حكاية تخص أحد يقعون يف مشكلة اتهام بجرمية قتل ثم يكت

وخريطة تثبت أن هيكل سليامن ليس له وجود تحت « ورقة شفرة»أرسار زمن الفراعنة 
املسجد األقىص كام يدعي اليهود، وهؤالء الشبان الذين تصورنا أنهم مستهرتون ال 

وعدم  يقبلون ببيع هذه الوثيقة ملنظمة يهودية، حدوتة يفقدها الحيك بكارتها وصدقها
ادعائها البطولة أو الوطنية، فيلم بطولة السيناريو بالتأكيد والذي كتبه أحمد فهمي 

 وهشام ماجد بطال الفيلم، وكذلك شيكو البطل الثالث فكلهم إضافة لعامل التمثيل. 



 

 
195 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

كام أن أحمد وهشام إضافة قوية لعامل السيناريو فقد استطاعا رسم الشخصيات 
ولقد نجح  -عىل رأي إخواننا اللبنانيني  -ار مقبول ومهضوم وتحويلها إىل لحم ودم وحو 

أمري رمسيس يف اختيار األبطال مثل فرج وسمية الجويت وحتي الشخصيات الثانوية مثل 
الجدة ثريا إبراهيم واملمثلة الكبرية التي قامت بدور أستاذة الجامعة، ولألسف ال أعرف 

طة ومساعده، وبالتأكيد كان وجود اسمها ومحمد متويل الذي قام بدور ضابط الرش 
أحمد الفيشاوي إضافة قوية وكذلك سمري غانم الذي يثبت دوره أن مشهدا واحداً 
يكفي النجم بل قد يرشفه أكرث مام يرشف العمل، مدير التصوير شادي عبداللـه 
ومهندس الديكور كامل مجدي واملونتري أحمد عبداللـه والستايليست ريم العدل كلهم 

من الشبان ال أملك إال أن أشكرهم قبل أن أصفق لهم ألنهم قدموا عماًل  مجموعة
أحبوه فبادلهم الحب، ويف السينام الحب واملوهبة معدية تنتقل عرب أشعة غري مرئية إىل 

 الجمهور الذي أحلم بأن يساند هذا الفيلم أو كل هذا الحب.
صناعه ممن يحصلون  قد ال يكون صوته مرتفعا أو أبطاله نجوما أو« ورقة شفرة»

عىل املاليني ولكنه بالتأكيد فيلم ستحصل مبشاهدتك له عىل أكرث كثرياً من مثن التذكرة 
ستحصل عىل متعة عقلية وبرصية، ورمبا تضطر يف نهايته ألن تقف مصفقاً لصناعه، 
وملن وقف يساندهم ويساعدهم كاتب السيناريو محمد حفظي الذي مازال شاباً ولكنه 

لهؤالء الشباب يريس قاعدة نفتقدها يف حياتنا، وهي أن من ليس له امتداد باحتضانه 
فكأنه شجرة بال جذور وأغلبنا شجر بال جذور حتى نكاد نتهدم، محمد حفظي باحتضانه 

 لهؤالء املواهب أضاف قامة لنفسه كام أصاف لهؤالء املبدعني الصغار.
 .0221أبريل  -الفجر 
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 برامج تصدير الوهم:
 

ليلة األربعاء من هذا األسبوع تسدل الفضائيات العربية وحتي القناة الثانية  بانتهاء
األرضية والفضائية املرصية الهايد بارك املفتوح املسمى، بربامج التوك شو الليلية.. ولكن 
أخرياً انتهجت قناتا دريم واملحور نهجا مختلفا بوضعهم عىل خريطة برامجهم يومي 

ساعة عىل املحور،  41واحد من الناس عىل دريم، وبرنامج الخميس والجمعة برنامجي 
وهي برامج تبدو بديال أو سداً لفراغ يومي نهاية األسبوع بالنسبة لربامج التوك شو الليلية 

 أو رمبا ضامنا لخلو الساحة مام قد يدفع املشاهد ملتابعتها.
مرتني يوم  واحد من الناس عىل املحور برنامج يعده ويقدمه عمرو الليثي ويعاد

الجمعة والسبت، ورمبا أكرث وهو بذلك يضمن حالة إلحاح عىل املشاهد تشبه إىل حد ما 
الربنامج اليومي، وهو صورة من صور املجلة التليفزيونية التي تحوي التحقيق والحوار 

 ومختلف الفنون الصحفية أوال ثم التليفزيونية فيام بعد.
حتى اآلن تحوي مجهودا غري منكر، وبالتأكيد بالتأكيد حلقات الربنامج التي أذيعت 

أيضا أن عمرو الليثي استطاع أن يقدم قالبا مختلفا عام يقدمه عىل التليفزيون املرصي من 
الذي يبحث يف التاريخ أكرث مام يبحث يف الحارض أو يفتش يف « اخرتاق»خالل برنامجه 

زيون الحكومي ليطلق حريته املستقبل، وكأن الليثي قد استغل أنه خرج من أحضان التليف
يف الحديث، ولكن ليس يف املايض كام يفعل مع الحكومة التي لن يضريها حديث املايض، 
ولكنه عىل دريم القناة الخاصة يفتش يف الحارض، يف مرص اآلن، وال عيب عىل عمرو الليثي 

 يف ذلك فلكل مقام مقال، وملقام قناة دريم مقال يف الحارض.
املأخوذ اسمه عن فيلم لبالل فضل وبطولة « واحد من الناس»مج ولكن مشكلة برنا

كريم عبدالعزيز، أنه قرر أن يكون حتى اآلن ميلودراما بأسلوب حسن اإلمام أكرث من 
حسن اإلمام نفسه.ففي الحلقة األوىل كان تحقيقه عن سكان املقابر وبعدها عزبة خرياللـه 

االعتداء عليهن من بنات الشوارع، وأنا  ومناطق عشوائية أخرى ثم بعدها عن فتيات تم
بالتأكيد ال أنكر وجود هذه الظواهر يف مجتمعنا بل أكرث، ولكني أنكر األسلوب الذي عالج 
به اإلعالمي عمرو الليثي هذه املوضوعات، وأعرف مسبقا أين برأيي سأسري يف حدائق 

 اد بها باطل!!األشواك. ولكن ما قيمة أال تدمي أرجلنا يف سبيل كلمة حق ال ير 
الفقراء يف بالدنا كثريون وبنات الشوارع منتهكات بأكرث كثريا من االغتصاب، ولكن ما 
قيمة إعالم يلطم عليهم الخدود ويشق الجيوب ويوجع قلب املشاهدين ويكتفي بأن 
يقول عىل لسان املذيع: ياريت تبقى الحكومة عندها دم وتحس، وكأن اإلعالم الخاص 

لوحيدة هي نغز الحكومة وهي بالفعل تستحق النغز والرضب كثريا والجلد مهمته األوىل وا
 أحيانا ولكن الشعب والناس أيضا تستحق النغز والجلد بعض الوقت.

فكثري من األرس التي وقفت حول عمرو الليثي يف املقابر والعشوائيات وراحت تشكو 
عىل عرشة، أمل يستوقف  فقر الحال وصعوبة األيام يزيد عددها أفرادها عىل أقل تقدير

ذلك اإلعالمي ليوجه لهم وملشاهدين آخرين بالتبعية، رسالة بأن الفقر وضعف الحال 
يستوجبان أن يتوقفوا عن هذه الزيادة وأن يكتفوا من العيال بواحد أو اثنني عىل أكرث 

 رةتقدير حتى تهون العيشة ولو قليال؟ أمل يخطر عىل بال اإلعالمي أن يشري إىل أزمة هج
 .الريف إىل العاصمة وماذا فعلت بنا؟
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أن لعن الحكومة ليل نهار أضمن لدى اإلعالميني  -وليس كل الظن إمثا  -ولكني أظن 
الفضائيني لكثافة املشاهدة ويسبغ عليهم صفات املعارضة والقوة وعدم الخوف من 

رضا لومة الئم، فبالتأكيد من األسهل أن تكون معارضا للحكومة من أن تكون معا
 لخطايا شعب خاصة من الفقراء.

وظيفة لشباب يف وزارة البرتول عن  65ال أنكر أن عمرو الليثي يف برنامجه سيقدم 
طريق القرعة، وسيسهم يف مساعدة البعض بالجهاز للزواج عن طريق إحدى الجمعيات 

 شابا وتجهيز عدد 65الخريية، وهي مهام ال أنكر قيمتها ولكن أليس األهم من توظيف 
 من العرائس تعليم شعب وتنبيهه إىل خطاياه؟

ساعة عىل املحور مع الكاتب الصحفي سيد عىل وهناء السمري وإعداد بشري  41
دقيقة، والزميل الصحفي، برنامج أيضا من نوعية املجلة  62حسن املعد السابق لربنامج 

التقارير تكون دقيقة يف يشء حتى إن أحيانا مراسيل  62التليفزيونية وهو ال يختلف عن 
ساعة يف ذات الوقت، فكأنها قناة تنافس نفسها  41دقيقة و 62يف أيديهم ميكروفونات 

بربنامجني حتى إن استخدام رجل وامرأة يف تقدميه ميثل تشابها ال أرى فيه إال متاثالً مع 
 دقيقة. 62

سيد عىل صحفي وصاحب رأي المع عىل صفحات األهرام واملرصي اليوم، وكان يقدم 
عىل نفس القناة برنامجا باسم ببساطة، وهو نفس اسم عموده يف األهرام وبالتايل فهو 
ليس جديدا أو غريبا عن القناة، فباإلضافة إىل هناء السمري التي كانت مراسلة للرئاسة 
يف قطاع األخبار، وبالتايل كان ظهورها محدودا عىل تليفزيون الدولة بأخبار الرئاسة حتى 

ا ألول مرة تتحول إىل مذيعة حقيقية تناور وتختلف وتناقش، وهو ما مل لو كرثت، ولكنه
يكن متاحا لها يف الرئاسة وأظنها غري موفقة فالكيمياء بني قطبي أي برنامج تنعكس 
عليه، وكيمياء هناء السمري مع سيد عىل ثقيلة جدا ومن الغريب أن مذيعة كانت 

مخارج الحروف العربية، وبالتحديد الدال مندوبة الرئاسة تفتقر إىل كثري من الخطأ يف 
وعفوا أنا ال أقصد هنا إهانة أو استهانة ولكن كيف ال تتدرب مذيعة « تال»التي تنطقها 

محرتفة عىل نطق الحروف العربية بشكل صحيح وأرجو أال يكون ذلك مقصده الدلع 
 مثال.

طأ ال ميثلون فقط والحق أن الكيمياء بني املذيعني ونطق هناء السمري والديكور الخ
ساعة، ولكن كيف بربنامج يأيت بضيف ثابت وهو الدكتور عادل عبدالعال  41مشكلة 

صاحب قضايا سابقة وفضائح عىل الهواء، وهو ليس بطبيب ليجلس أمام املشاهدين 
يتلقي اتصاالت لعالج الرسطان وأمراض أخرى بنصائح عن الكرنب وغريه الدكتور عادل 

 عبدالعال.
ولسنا هنا بصدد إحصاء االتهامات والحكايات املنسوبة للدكتور املعالج خطأ فادح 

الذي ليس بطبيب، فكيف بقناة وبرنامج يبحث عن مصداقية فيصدر نفسه يف بدايته 
 بهذا التزييف.
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أال يكفي قناة املحور برنامج األحالم لبطله الشيخ سيد حمدي الذي يصدر الوهم 
 حالم كفيلة بتغييب شعوب بأكملها.ووجوده عىل الشاشة وتفسرياته لأل 

يف أحدث حلقاته هذا األسبوع أن  -ال فض فوه  -الشيخ سيد حمدي الذي أعلن 
إنفلونزا الخنازير انتقام من اللـه للغرب ألنهم يأكلون الخنازير، ونيس أن يقول لنا ملاذا 

 ينتقم منا اللـه بإنفلونزا الطيور التي أحلها املويل عز وجل؟!
ب واملثري أن قناة املحور هي أول فضائية مرصية خاصة، فهي األقدم من الغري

ولكنها قناة ال تتعلم أبدا من أخطائها أو أخطاء غريها، كلام بدا فيها إرشاق كلام 
تراجعت بأرسع مام تتقدم، فهل هي مشكلة إدارة أم رؤية إعالمية محدودة أم أشياء 

 أخري؟
يف السامء وظهر نستند عليه حني ال  الفضائيات املرصية الخاصة هي حصن لنا

يسندنا تليفزيون الحكومة، فلهم علينا حق املشاهدة ولنا عليهم حق النقد حتى لو 
 كانوا يعملون بفلوسهم، ألنهم يعملون عىل عقولنا.

 .0221مايو  -الفجر 
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 أفالم اللخبطة:
 

يف عرض األفالم لعنة هللا عىل الخالف بني رشكتي التوزيع السيناميئ اللتني تتحكامن 
السينامئية، فهو خالف له أثره عىل صناعة السينام بالتأكيد، ولكن حقيقة ما يعنيني يف 

التي تصيبني من أجل أن أشاهد فيلام فأظل أبحث عن دور عرض « الدوخة»األمر هو 
ثم عىل أن أتأكد من أنها تعرض الفيلم، كام تعلن، ثم عىل أن أتأكد ثالثا أن الفيلم 

حفلة معينة، فدوخة أكل العيش مرة أحيانا، املهم أنني نجحت يف أن أشاهد  سيعرض يف
هذا األسبوع فيلمني من تلك األفالم التي تعرض يف هذا التوقيت الذي يعتربه صناع 
السينام توقيتا محروقا، ولهذا يعرضون فيه أفالما ال يظنون أنها ستأيت بإيرادات إال يف 

هم وجوه جديدة أو ألنهم أصحاب تجارب سينامئية حدود توازي أسامء صناعها، ألن
ليست مضمونة العواقب، وبالتحديد تلك أسباب تدفعني أكرث ملحاولة مشاهدة هذه 
األفالم التي رمبا تحمل يف طياتها أمالً وشكال مختلفني لسينام أمتنى أن تكون ثرية بكل 

 األشكال.
بوع، وقد اندفعت له بحكم كان الفيلم األول يف مشاهديت هذا األس« كامب»فيلم 

أنهم صدروه بعبارة أنه فيلم رعب وأنا من هؤالء الذين يستمتعون بهذه النوعية من 
األفالم إذا كانت جيدة الصنع، ألنها تلعب عىل أوتار القلق الذي يعشش يف أرواحنا 
فتستهلكه مدة عرض الفيلم مام يشعرين بعدها براحة، وبعض ممن أعرفهم وأقول لهم 

لتحليل تجاه أفالم الرعب ينعتونني بالجنون والهبل أحيانا، ولكنه رأي قد يحتمل هذا ا
الذي كتب له السيناريو هيثم « كامب»الصواب والخطأ، املهم أين دخلت ملشاهدة 

وحيد وإخراج عبدالعزيز حشاد، وهي أسامء جديدة متاما وبطولة مجموعة من الوجوه 
اجة ألسامء كبرية فاملوضوع واإلخراج هام الجديدة وعادة أفالم الرعب ليست يف ح

 أبطال هذه األفالم، فهل استطاع كامب أن يفعل يب ما تفعله أفالم الرعب؟ 
لألسف ال ببساطة، ألن منطق الرعب ال تكفيه غرابة املكان وهو فندق مهجور يف 

ب يشء منطقة نائية، وال تكفيه نظرات الخوف بني املمثلني وال تكفيه املاسكات ولكن الرع
ينبع من حالة املفاجأة غري املتوقعة، وهي ما مل تتحقق يف كامب فالفيلم يحيك قصة 
مجموعة أصدقاء ذهبوا يف رحلة إىل فندق مهجور ميلكه رجل وزوجته وهام غامضان دون 
مناسبة، ثم تبدأ سلسلة من جرائم القتل املربرة يف البداية ثم غري املربرة، وتبدأ حالة من 

ألسف هي الجزء األسوأ يف الفيلم ثم نكتشف يف النهاية أن األمر برمته كان املطاردات ل
حلام أو أمنية للبطل يف غيبوبة أصابته، ولكن النهاية تقول لنا إنها رمبا ستتحقق، وتلك 
النهاية أنقذت الفيلم إىل حد ما ولكنها جاءت كإنقاذ متأخر ألن الفيلم كان مفتقدا لنبض 

ه يظل محاولة مرشوعة يف إطار البحث عن سينام مختلفة بعيدا عن ما طوال أحداثه، ولكن
الكوميديا واألكشن: مجموعة الوجوه الجديدة التي قامت ببطولة الفيلم أمين الرفاعي 
وأمرية هاين وريم هالل وياسمني جامل الدين وهاين صنع اللـه ومحمد عاطف وعمرو 

األسوأ ولكن بالتأكيد أقلهم موهبة هو  عبداللطيف، ال أستطيع أن أميز بينهم باألفضل أو
محمد الخلعي صاحب الدور األكرب، أما جيهان سالمة ولطفي لبيب األقدم متثيال يف دور 

 الزوجني فهام استخدام مرشوع ال نستطيع أن نصفق له وال أن نرفضه.
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محاولة أقل من متوسطة لصناعة الرعب، ولكنها قد تكون بداية « كامب»فيلم 
مل يستطع أن يجذبني قررت أن أشاهد « كامب»من أجل فيلم آخر، وألن ألصحابها 

هو محطتي التالية فيلم تتصدر أفيشاته نيليل « إحنا اتقابلنا قبل كده»فيلام آخر فكان 
كريم وحسن حسني والوجه الجديد آرس ياسني وراندا البحريي. سيناريو نادين شمس 

اما عىل الساحة السينامئية فامذا فعال وإخراج هشام الشافعي، وهام اسامن جديدان مت
 «. إحنا اتقابلنا قبل كده»حني تقابال أول مرة يف 

الحقيقة أنهام قدما فيلام بكل املقاييس جيد الصنع سيناريو محكم شخصيات 
مرسومة بعناية تنفيذ جيد ملخرج يقف ألول مرة خلف الكامريا، وأداء بالفعل أكرث من 

الجديد آرس الذي أتصور أن هذا هو االختبار الحقيقي له، جيد وإن تربع عليه الوجه 
واملفاجأة هو حسن حسني الذي ليس بحاجة إلثبات أنه مازال يستطيع أن يقدم أداء 
مختلفا عن شخصية أبو البطل الكوميديان أو عمه أو قريبه من بعيد، كل هذا وأكرث 

رك بحالة قلق حتى بعد جيد يف فيلم إحنا اتقابلنا قبل كده، ولكن يظل الفيلم يشع
 انتهائه، قلق نابع من فكر ال يرىض بالزواج نهاية ألفالمنا. 

وقد قرأت عنوانا لألسف ال أذكر يف أي صحيفة أو من كتبه يقول عن هذا الفيلم إنه 
يحارب مؤسسة الزواج، ألنه ببساطة ينتهي باحتفال أبطاله باستمرار عالقتهم دون زواج 

الزواج الوحيدة يف الفيلم كانت فاشلة وإن كانت هناك عالقة  أو ارتباط خانق، فعالقة
أخرى مل تبد لنا ألن بطلتها متوفاة وهي زوجة حسن حسني يف الفيلم، وإن كنت كامرأة 
أرى أن الزواج هو العالقة الوحيدة املرشوعة يف األديان الساموية، إال أنني كناقدة 

أختلف معهم وقد أجادلهم ولكني وإنسانة أرفض أن أحاكم آخرين عىل فكرهم، قد 
بالتأكيد لست قيِّمة عىل هؤالء الذين يختلفون معي، ولكني شعرت بقلق عىل أجيال 
قادمة رمبا ترى ما يراه أصحاب الفيلم من رفض للزواج يف مقابل إباحة العالقات، ألن 

لنا قبل إحنا اتقاب»من سبقونا يف الغرب يف هذه اإلباحة أظن أنهم نادمون عليها، فيلم 
فيلم يثري القلق لألسف ألنه جيد الصنع، فلو مل يكن كذلك ما كنت خائفة، ويف « كده

 ذلك حديث آخر.
فيلامن عىل النقيض من بعضهام، فيلم رعب كان يجب أن يثري قلقي فام فعل، 
وفيلم رومانيس كان يجب أن أهدأ به فام هدأت!! وللـه األمر يف املرعبني والرومانسيني 

 لتوزيع.ورشكات ا
 .0221يونيه  -الفجر 
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 أحالم الكبار باملاليني:
 

السينام وأفالمها هي ذاك السحر الذي يغلف األحالم، فأحياناً ما أتخيل أنني أعيش 
يف عرص ما قبل السينام وأتساءل تُرى كيف كنت سأعيش؟ بالتأكيد كنت سأفعل، ولكن 

ال ألحالم النوم ورمبا لفنون السؤال كيف وحياتهم يف هذه العصور مل يكن فيها سحر إ
أخرى مثل املرسح حيث يختلف السحر. هذه ليست مقدمة فلسفية للحديث عن 
السينام بشكل عام ولكنها مدخل منطقي للحديث عن فيلمني يعرضان حالياً عىل 
استحياء، ورغم أن أسباب االستحياء مختلفة فإنهام يقعان تحت عناوين مختلفة عام 

ء من حيث األبطال والنجوم أو من حيث املوضوع، وثالثا من حيث يعتاده الجمهور سوا
توقيت العرض املرضوب بسبب موسم االمتحانات، وأخرياً ألنها تعرب عن أحالم الكبار 

 معهم بعض الصغار.
 

 : الحالة األوىل
املكتوب عىل أفيشه ليىل علوي وفاروق الفيشاوي ورشيف « ألوان السام السبعة»

ب عزيز ومخرجه سعد هنداوي، واالسامن الكبريان يف هذا العمل ليىل رمزي وكاتبته زين
جني عىل رأس السينام، ولكن  وفاروق مل يجمعهام أفيش منذ فرتة بعد أن كانا اسمني متوَّ
الزمن اختلف وذهب وهج البعض وزاد وهج آخرون، وإن ظلت لييل علوي ما بني 

فيش سينام، إال أن فاروق مل يستطع الحني واآلخر قادرة عىل البقاء كاسم كبري عىل أ 
 الصمود واكتفى بالتليفزيون كأبناء جيله بديالً عن سحر السينام. 

ولكن هناك بعض القصص السينامئية التي ال ميكن إال أن تُخلق يف حالة وجود كبار، 
قصة ألوان  -وهي اسم شاب بارز يف دنيا التأليف -ورغم قلتها فقد قدمت زينب عزيز 

بعة ملخرج شاب وبالتأكيد تحمس لها فهي تحيك عن سيدة تعيش عىل نفقة السام الس
رجال يف مقابل متعة الجسد تقابل راقص تنورة يرى يف عمله حالة صوفية، وإن كانت 
حياته هو اآلخر فيها كثري من الدنس وتتقاطع حياة الرجل واملرأة، فتحاول املرأة غسل 

يفعل مثلها بالرقص وبتعليم ابنه فناً يعشقه،  ذنوبها وهمومها حتى مبياه البحر والرجل
ولكنه يخاف عليه منه، قصة وأحداث رقيقة يف زمن مل يعد كذلك ولألسف حتى هؤالء 
الحاملني بالرومانسية قد ال يتحمسون للفيلم بشكل كاف لسبب قد أراه غريباً بعض 

حني يحيك لنا فيلم اليشء، ألن الرومانسية مرتبطة عند العامة بالطهارة والرباءة، حتى 
ما عن عالقة بني غانية ورجل أو بني لص وامرأة يجعل صناع األفالم أحدهام بريئا طيبا 
واآلخر يحلم ويتمنى التغيري، كام يف فيلم امرأة جميلة مثال أو يجعل الطرفني رائعني كام 

 ، فيتعاطف املشاهد مع الطرفني ويحلم بأن يجتمعا، ولكن يفLovestoryيف قصة حب: 
حالة ألوان السام السبعة األمر ليس كذلك، إال أنه تفسري قد يحتمل الخطأ فالنظرة 
للعالقات اإلنسانية يشء ال يستطيع حتى أرسطو أبو الفكر أن يجزم به، فام بال إن كنت 
أنا! املهم أن فيلم ألوان السام السبعة يفتقد بعض الكيمياء التي تستطيع أن تسمو به 

 لتي قد تريض البعض.لخانة الرومانسية ا



 

 
212 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

سعد هنداوي كمخرج شاب بالتأكيد يتميز بالجرأة، ألنه تعرض لهذا الفيلم يف ثاين 
تجاربه السينامئية ومل يجنح لسهولة فيلم ضاحك أو هزيل بسيط، ولكنه مل يستطع 
بشبابه أن يضفي حيوية وإيقاعا عىل الفيلم رغم أن الصورة جميلة يف عرص أغلب صوره 

 تسلح يف هذا بخربة وفن وإضاءة أحد كبار مصورينا محسن نرص.قبيحة، وقد 
ليىل علوي من املمثالت التي أضفى عليها الزمن جودة وعمقا يف األداء رمبا كانت 
تفتقده يف صدر شبابها ولكن السينام املرصية ال تعرتف إال قليال بعمق وقيمة األداء، 

بحب  -حب البنات -لوان السام السبعة أ »ورغم هذا فليىل قادرة عىل البقاء بأفالم مثل 
وغريها وإن كانت لن تأيت مبثل هذه األفالم بإيرادات مليونية إال أنني أعتقد « السيام

قوا أو ال تصدقوا هو املستمتع األول بعمله قبل  أنها تريض بها نفسها أوال، فالفنان صدِّ
 لقمة العيش وأظن أن ليىل كذلك عىل األقل سينامئيا.

رف اآلخر من ليىل علوي يقف فاروق الفيشاوي الذي مل يفعل معه الزمن وعيل الط
كام فعل مع ليىل، ففاروق قد فقد أو أفقد نفسه كثريا من وهج األداء وعمقه اللذين 
يفعلهام الزمن باملمثلني، وأظن وليس كل الظن إمثاً إن فاروق الفيشاوي مل يعد يستمتع 

من أجل البقاء فهو فاقد للمتعة مام يفقد املشاهد  باألداء أو التمثيل، ولكنه يفعل ذلك
 له نفس تلك املتعة.

رشيف رمزي وجه شاب أفضله يف األدوار األخف روحا من هذا الدور، فهو ممثل 
 مواصفاته ال تؤهله لكل األدوار دون استثناء.

 
 :الحالة الثانية

ارة، فشعرت فوجئت بإعالن لفيلم بطولة رغدة ومكتوب عىل أفيشه إخراج خريي بش
بأنني رمبا أخطأت النظر أو رمبا فقدت بوصلة األخبار الفنية السينامئية، وهي مهنتي 

وهو اسم الفيلم املزعوم ألتأكد من أن هناك فعال « رحلة إىل القمر»فذهبت مرسعة إىل 
فيلامً يعرض، فوجدت األمر صحيحا ولعجبي قابلت خريي بشارة يف دار العرض وهو 

يل متعجبا متاما كعجبي من عرض الفيلم، فالحكاية أن هذا هو ثاين يشاهد الفيلم مث
، بعد أن قدم 0225تجربة ديجيتال يف تاريخ السينام املرصية أخرجه خريي بشارة عام 

وبعد أن انتهي خريي من الفيلم « كليفتي»محمد خان التجربة األوىل من خالل فيلم 
ل رغبة املنتج يف إضافة مشاهد وأغان الذي أنتجه واصف فايز دبت بينهام الخالفات حو 

مليل، ويعرضه يف دور العرض، ولكن  53جامهريية للفيلم حتى يستطيع أن يحوله إىل 
املخرج رفض ألنه يعرف أن الفيلم تجربة خاصة من املستحيل إضفاء جامهريية له من 
خالل مجرد أغنية، ولكن مرض واصف فايز املفاجئ يف ذلك الوقت جعل خريي يفقد 
االهتامم بالخالف وبالتايل بالفيلم، ونيس التجربة إىل أن صحا يوما فوجد إعالن الفيلم 
بعد خمس سنوات، فحرض مثيل متعجبا ليشاهد الفيلم الثاين يف تاريخ السينام املرصية 

 بعد أن نيس أنه صانعها.
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انوا رغدة وطارق التلمساين وراندا البحريي هم أبطال هذه التجربة، وقد بدا أنهم ك
مستمتعني بالعمل فيها، حكاية عالقة أرسة يف زمن فقدت العالقات األرسية فيها الدفء 
وصارت مجرد حساب يف البنك أو عالقة عرب اإلنرتنت، ويأخذنا خريي بعدها إىل زمن 
قادم متخيل سيحيا بعض الناس فيه عىل كواكب أخرى وأماكن أخرى مثل القمر، فيلم 

كنك ستحرتمه خاصة حني تسمع مثيل خريي بشارة وهو يقول ليس بالرضورة أن تحبه ول
إنه يُخرج مسلسالت فيديو ليك يستطيع أن يعيش ويقدم أحالمه من خالل أفالم 

 سينامئية.
وحالة رغدة يف هذا الفيلم متاثل حالة ليىل علوي يف ألوان السابعة وخريي بشارة 

ق فوق السحاب باألفالم وسعد هنداوي وآخرين من الفنانني، فهم يحلمون باالنطال 
فينطلقون حاملني وأحياناً قد تصيب أحالمهم وأحياناً أخرى قد تخيب، وسواء استطعنا 
مشاركتهم األفالم واالختالف معهم يف الواقع فليس علينا إال عىل األقل أن نحرتم أحالم 

 اآلخرين، أحالم الكبار فلهم.
 .0221يونيه  -الفجر 
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 كبارية النجوم:
 

النات يف التليفزيون واإلذاعة يبدأ ببعض أغنيات املطرب سامي يوسف أحد اإلع
ل الرنات  3633وآخرين، ثم يقول صوت املذيع اتصل بـ  ثم رقم كذا لتنرص نبينا وحمَّ

عىل تليفونك، هذا اإلعالن كغريه من العرشات يثريين حتى الغليان وأكاد أرصخ يف قائله: 
ي اللـه برنة ولكن ماليني غريي يفعلون! ثم أسري يا راجل حرام عليك فهل ننرص محمد نب

يف شوارع القاهرة ذات األلف مئذنة وآالف الزوايا وأجد آالف السيارات مكتوباً عليها 
فأتساءل: وأين أنت يا صاحب السيارة فلم تفدي « فداك أيب وأمي يا رسول اللـه»

كثرياً من الكلامت  الرسول بأبيك وأمك وليس بنفسك؟ وكام يف الشوارع والرنات تجد
كذلك، حاول أن تذهب ألي مكتب حكومي أو غري ذلك به عرشات املوظفني ستجد إىل 
جانب كل منهم حديثاً نبوياً فيه حكمة وعظة والحوائط مكسوة بدعاء السفر والركوب 
والطعام وامللبس ولكنك ستجد أيضاً نفس هؤالء البرش فاتحني أدراج مكاتبهم يف انتظار 

اء مصلحتك، وهم أيضاً الذين يستأذنونك للصالة قبل وبعد الرشوة يف زاوية رشوة إلنه
 صغرية اتخذوها مكاناً للصالة يف طرقات املصالح الحكومية. 

ويف مرص أثبتت اإلحصاءات أنها أكرث الدول اإلسالمية املصدرة للمعتمرين والحجاج 
اً يف هذه الفريضة ومن إىل بيت اللـه الحرام، وأن املرصيني هم أكرث الشعوب إنفاق

الغريب أن نفس هذه اإلحصاءات تقول إن نسبة الفساد يف مرص هي األعىل يف املنطقة، 
للمحجبة « أي بلوزة ضيقة»يف مرص أيضاً دون غريها من البالد اإلسالمية يوجد بادي 

وبنطلون جينز بوسط متدل للمحجبة، يف مرص الدين للجميع والفساد للركب 
أي الفصام فريوس ينتقل بسهولة يف جزيئات الهواء، حتى إنه أصاب والشيزوفرانيا 

« كباريه»األجنة يف أرحام أمهاتهم، ولهذا ففي مرص أنت ستستمتع جداً مبشاهدة فيلم 
الذي تدور أحداثه يف ليلة واحدة وهو يحيك عن كباريه يأيت له شاب من الجامعات 

مهمته بصورة كوميدية فيتعرف إىل  اإلسالمية يف مهمة انتحارية لتفجريه ولكن تفشل
شخص الجارسون الذي يقنعه برتك عامل الرذيلة فيتمنى إلغاء العملية ألنه اكتشف أن 
الحوار يُصلح بعض البرش، ولكن يأيت زميله ليتم العملية فينفجر املكان مبن فيه بعد أن 

الفساد وميسك نكون تعرفنا عىل مناذج مثل صاحب الكباريه الذي ال يتعاطى الخمر وال 
باملسبحة طوال الوقت، ولكنه يستحل أموال عاهرة تعمل يف ملهاه والفتاة التي تعمل 
بالدعارة وتتخفى بالحجاب يف املنطقة التي تسكنها، واملطرب الذي يعيش عىل أموال 
املرأة الخليجية ويؤدي أغاين هابطة وال يحتمل أحداً آخر يغني غريه، والبودي جارد 

 من أبطال الحرب وفقد صوته ولكن الدولة تركته فلم يجد إال هذه الذي كان بطالً
املهنة، والفتاة التي تتعرض للتحرش من زوج أمها فتهرب للشارع فتواجه باغتصاب 

 فتهرب إىل الكباريه وآخرين.
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تجد كل ما يحبه السبيك منتجاً وأحمد عبداللـه كاتباً للسيناريو موجوداً « كباريه»يف 
ن رقص وغناء مسف وإيفيه ضاحك ونساء خليعات، ولكن كل هذا وجوده يف الفيلم م

ألول مرة وجود مرشوع بل وجود حتمي ألن القصة ببساطة تدور أحداثها يف كباريه 
استطاع أن يرسمه أحمد عبداللـه برباعة وبقدرة عىل تضفري األحداث العامة والخاصة 

 هذا الفيلم ثم تأيت البطولة لسامح فحق علينا أن نقول إن السيناريو كان بطالً أول يف
عبدالعزيز املخرج الذي استطاع أن يحول كل هذا إىل صورة نابضة بالحياة رغم ثبات 
املكان الذي تدور فيه أحداث الفيلم، فاألحداث رسيعة متالحقة تلهث وراءها وال ترتك 

 تأت فرصة للرتابة، حتى املواقف الكوميدية كانت يف موضعها شديدة الذكاء ومل
مقحمة، كام نجح املخرج يف تقدميه للسيناريو عرب الشكل نجح يف اختيار ممثليه ألقىص 

 درجة، فاملمثلون دون استثناء استطاعوا أن يعيشوا الشخصيات حتى الثاملة. 
فمن املؤكد أن كاًل منهم أحب شخصيته فخرجت دافئة نابضة بالحياة، صالح عبد 

الحظ عىل كرب، فتحي عبدالوهاب التمثيل السهل  اللـه أستاذ األداء الذي يحالفه
املمتنع، خالد الصاوي انتحال حاد رائع، دنيا سمري غانم أخرياً.. أحمد بدير وهالة فاخر 
كبار يف املقام واألداء، ماجد الكدواين، محمد رشف ومحمد لطفي عظمة، إدوارد كلام 

يجب عليه أال ميثل الكوميديا  أراه ميثل اآلن أتذكر أول مرة كتبت فيها عنه قائلة إنه
خاصة فاعتذر ألنه قادر عىل أداء كل األلوان، جومانا مراد وكأنها اإلطاللة األوىل 
واملساحة ال تسع يف الحقيقة باإلشادة بكل وجه ظهر يف الفيلم حتى املمثل الذي أدى 

 دور الرجل الخليجي، وبالتأكيد مي كساب يف دور صغري ولكنه باق.
حالة تناغم بني سيناريو وتصوير ومونتاج وإخراج ومتثيل وصلت يف « هكباري»فيلم 

ذروتها إىل لحظة االنفجار، ولكم كنت أمتنى لو اختلفت النهاية وخرج رواد الكباريه يف 
الصباح الباكر وذابوا مع بقية الشعب لتؤكد لنا أن الحال باقية والفريوس منترش، ولكن 

أخالقياً فتموت الرذيلة وال يخرج منها إال التائب أو  الكاتب آثر أن يختم فيلمه ختاماً 
متاماً ولكن « كباريه»املعاق أو الجسد امليت، لكن الحقيقة أن شوارع املحروسة تشبه 

قبل أن ينفجر، وألين أحب السينام جداً فحني أستمتع بفيلم أعتقد أنني محظوظة ألين 
نه، وألين كثرياً ما هاجمت أحمد قادرة عىل شكر صناعه مبارشة دون انتظار الكتابة ع

عبداللـه كاتب السيناريو فرأيت أن من حقه عىل بعد استمتاعي بفيلمه أن أشكره 
فلم قدمت « كباريه»وأسأله: إن كنت متلك املوهبة والقدرة عىل الكتابة كام فعلت يف 

 الجمهور دفعني ألن أبرز موهبتي فحني وجدت جمهوراً »أفالماً سيئة من قبل؟ فقال: 
جيداً يستقبل أفالماً غري تقليدية بصدر رحب ويساعد عىل نجاحها، قررت أن أتذكر 

فيلامً قبل كباريه كلها  27وأضاف أحمد عبدهللا قدمت « موهبتي وأقدم فيلامً أحبه
أفالم لنجوم كانت لهم مواصفات وطلبات وكلمة النجم سيف عىل رقاب الكاتب، ولكن 

ن النجومية ومتاعبها والجمهور يتقبله ويستطيع أن مختلف بعيداً ع« كاست»حني ظهر 
مثل صالح عبدهللا وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وغريهم، استطعت « يشيل فيلم»

أن أقدم بهم أحالمي، كان فيه حاجة تايهة مني ووجدتها يف الفيلم ده، قبل كده ما 
ت لكن اآلن حني كنتش قادر علشان ضغوط النجوم واملنتجني وإال كنت حاقعد يف البي

 استطعت أن أفرض موهبتي وأجد جمهوراً قدمت فيلامً أحبه.
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أحمد عبدهللا منوذج لعرشات املواهب التي تتوه يف دوامة، طلب الفرصة واالحتياج 
ولكنه استطاع أن يتجاوز ويقدم فيلامً جميالً فعلينا أن نهنئه، ولكن إن عاد عدنا بعد أن 

 جوم واملنتجني الذين أهدروا موهبته طويالً.قدم فيلامً يعري املجتمع والن
 .0221يونيه  -الفجر 
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 حسن ومرقص وفشار السيام:
 

انتهى النقاش مع الصديق الذي أظن أنه مل يقتنع بوجهة نظري.. وسأحاول هنا 
 استكامل الحوار.

يف مرص اآلن احتقان يزداد رشاسة يوماً بعد يوم هو الخالف الطائفي بني املسلمني 
حيني.. حالة من الرتبص تسخن وتلتهب وتنفجر.. وأحياناً نجد التهاباً بني أبناء واملسي

إسالمي  -مسيحي، وآخر إسالمي  –الطائفة الواحدة حتى صار هناك خالف مسيحي 
 تجاه هذه القضية الشائكة؟« حسن ومرقص»فامذا فعل 

ي آخر أفالم عادل إمام وعمر الرشيف عن سيناريو يوسف معاط« حسن ومرقص»
وإخراج رامي إمام يقدم لنا صورة للتطرف املسيحي الذي يدفع قساً إىل التنكر يف شخصية 
مسلم، والتطرف اإلسالمي يدفع شيخاً مسلامً إىل التنكر يف شخصية مسيحي، ثم يصور لنا 
قلياًل من مظاهر التطرف لدى كل ديانة ضد األخري كأن يشرتي الصائغ من زبونه املسيحي 

تفع ويف نفس اللحظة يشرتي من املسلم ذهبه بسعر أقل، أو حني يصور الذهب بسعر مر 
عالقة الحب التي تجمع بني فتاة مسيحية وشاب مسلم والعكس فترصخ الحبيبة املسلمة 
قائلة: ال هذا حرام. ثم أخرياً يصور لنا املشايخ من فوق املنابر يشعلون نار الفتنة والقساوسة 

الطرفان يف قتال عنيف، بينام العائلتان املسيحية واملسلمة يف كنائسهم يزكونها حتى يخرج 
 ميسك أفرادهام بأيديهم وهم يتعرضون للعنف وينتهي الفيلم.« أبطال الفيلم»

تجاه هذه القضية أو باألحرى « حسن ومرقص»عودة لسؤايل الذي طرحته ماذا فعل 
ألسف جاء فعلهام ماذا فعل يوسف معاطي كاتب السيناريو واملخرج رامي إمام بها؟ ل

أو فيلمهام محبطاً وسطحياً حول قضية الهزار فيها جد خطري.. مل يكن مطلوباً من فيلم 
عن الفتنة الطائفية أن يجد لها حالً، فهذا ليس دور السينام ولكن ليس مطلوباً منه أيضاً 

 أن يسفه األمر وكأن الفتنة الطائفية نتاج تطرف مجموعة مشايخ وقساوسة.
عرض ملظاهر تطرف أظنها لألسف قد تزيده بدالً من أن تحارصه أو « صحسن ومرق»

تبقيه عىل حاله.. ويوسف معاطي مسئول عن هذا متاماً كام املخرج الشاب.. ورغامً عن 
إراديت وطوال مشاهديت للفيلم كنت يف حالة مقارنة بني عادل إمام مع وحيد حامد، وعادل 

بري، فاألول ممتلئ حياة يستطيع أن يضحكنا إمام مع يوسف معاطي والحق أن الفرق ك
ويبكينا ويدفعنا للتفكري والتأمل حتى بعد أن نعود لبيوتنا.. ولكن الثاين يبدو جاداً دون جدية 

 وهزلياً دون ضحك، وحني نخرج من دور العرض بعد الفيلم ال نشعر أننا بحاجة ألن نفكر.
 ليس هكذا تصاغ األفالم التي تدعي أن لها رسالة.

رامي إمام مخرج يف هذا الفيلم مل أملح له تفرداً أو لغة اللهم إال يف مشهد انفصال 
 العائلتني كل منهام يف غرفة عىل منضدة بعد أن كانت تجمعهام منضدة واحدة.

املمثل يف السينام ينطق بلسان الكاتب واملخرج ويعرب عن عواطفهام وعقليهام فإن 
داؤه، وما حدث يف حالة عادل إمام فقد افتقد أجادا أجاد املمثل وإن نقصا نقص أ 

حيوية العقل والفكرة ورغم أن عمر الرشيف كممثل كان يجب أن يتعرض لنفس الحالة 
 فإن أداء مشهد معرفته بأن نجيب الريحاين كان مسيحياً يكفيه كنجم متميز.
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املمثلون الكبار مثل لبلبة وهناء الشوربجي وعزت أبوعوف وحسن مصطفى ويوسف 
 داود وآخرين أثروا الفيلم بوجودهم وإن مل يرثهم الفيلم، وإن كانت لبلبة األفضل.

شباب الفيلم املتمثل يف إدوارد وشريي األول مجيد والثانية وجه صبوح رمبا يعطيها هذا 
الدور فرصة ألدوار أخري.. مل أجمع محمد اإلمام مع شباب الفيلم ألنه يعد بطاًل يف هذا 

عادل إمام وكل الكبار والحق إن وجه محمد يفتقد إىل كثري من االنفعال الفيلم إىل جوار 
املطلوب للشخصية التي أداها واالنفعال املطلوب عموماً ألي ممثل، فإن كان محمد اإلمام قد 

 قرر أن يصبح ممثالً محرتفاً عليه أن يتوجه لورش تعليم األداء فقد تصلح بعضاً من العيوب.
ن حاولت أن تصلح ما فسد يف السيناريو ولكنها موسيقى موسيقى يارس عبدالرحم

ض ما عجز عنه الكالم.  موحية ال تكفي ألن تعوِّ
تحدث عن الطائفية يف مرص بكالم فخيم وإنتاج مكلف « حسن ومرقص»فيلم 

وأسامء نجوم كبار، ولكن كم من كالم فخم تكتشف بعد أن تحاول التفكري فيه أنه 
 «.السيام.. كيس كبري ال ينتهي بيشء فشار»أجوف. تكتشف أنه مثل 

 .0221يوليو  -الفجر 
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 الجمهور يقبل اسف أحمد حلمي:
 

لكل فعل هدف كام لكل فيلم هدف، فصناع األفالم يهدفون إىل إمتاع جامهريهم 
وترسيخ مكانة لديهم ترتجمها اإليرادات، والجمهور هدفه املتعة املتحققة من العمل 

أو حتى مأساة، هذه هي صياغة االتفاق غري املكتوب بني  الفني يف ابتسامة أو فكرة
الفنان وجامهريه، ويتأرجح النجاح أو الفشل بني اقرتاب أو ابتعاد تحقيق هدف 
الجمهور مع هدف الفنان، جمهور أحمد حلمي بالتأكيد هدفه من مشاهدة أفالمه 

ة يعلم مسبقاً أنه عند الضحك رمبا ضحكاً مختلفاً عن زمالئه الكوميديني، ولكنه يف النهاي
مشاهدة نجمه سيضحك من قلبه، ولكن حلمي قد أعلن لهم قبل املشاهدة أنه آسف 

 عىل اإلزعاج يف عنوان ال تعرف معناه إال إذا شاهدت الفيلم.
فمع أمين بهجت قمر كاتباً للسيناريو وخالد مرعي مخرجاً للفيلم قرر أحمد حلمي 

منطقة مغايرة عن التي اعتادها جمهوره منه، لهذا  أن يغري من أدائه وأفالمه ويدخل يف
ولكن هل فعالً عىل حلمي أن يعتذر « آسف عىل اإلزعاج»رمبا اختار اسم فيلمه 

لجمهوره ألنه خذله ضحكاً أم أن األمر مختلف؟ أظن أن من حق املمثل أن يفاجئ 
طق غري جمهوره مبواهب وقدرات كامنة لديه، وكذلك من حق الفنان أن يلعب يف منا

معتادة ليبحث عن عمر طويل بعيداً عن منطية التقسيم، إذن فأحمد حلمي له حق يف 
تحقيق « آسف عىل اإلزعاج»هدفه، وهنا يأيت السؤال التايل هل استطاع أحمد حلمي بـ 

هدفه أم خابت اإلصابة؟ أنا أجزم أنه قد فعل، فالفيلم يحيك عن شاب عبقري لديه 
يشعر باالضطهاد يف مجتمعه فيلجأ إىل إرسال خطابات مرشوع يريد تنفيذه ولكنه 

للرئيس يشكوه الحال، إىل أن نكتشف يف ثلث الفيلم األخري أن كثريا مام رأيناه ما هي 
إال خياالت مريضة لدى البطل الذي يتم عالجه لتستقيم حياته، ولكننا نكتشف يف 

 املشهد األخري أن خياالت البطل مازالت مستمرة ولكنه يعيش.
تلخيص شديد اإلخالل ببنية الفيلم ولكنه تلخيص عىل األقل للفكرة، سيناريو الفيلم 
محكم وذيك وفيه طرافة شعر أمين بهجت قمر كاتبه، وفيه أيضاً كثري من حكمة 
الشعراء، وقد استطاع خالد مرعي مخرجه أن يتفهم طبيعة العمل التي يطلق عليها 

امللل الذي رمبا احتاج إىل مونتاج ينقذه، ورمبا سايكودراما وإن شابه يف بعض اللحظات 
يكون بعض امللل قد أىت من إحساس مشاهد ينتظر شيئاً يأيت من الضحك ولكنه مل يأت، 
حلمي يف آسف عىل اإلزعاج يقول بالفم املليان أنا لست مضحكاً فقط يف أحسن 

كاً مع أحمد حلمي األحوال ولست مهرجاً يف أسوئها، اختيار خالد مرعي ـ وبالتأكيد مشرت 
ملحمود حميدة ودالل عبدالعزيز يف أدوار األب واألم غري تقليدي وموفق جداً، والغريب 
أن حميدة الذي اعتدنا عليه ممثالً جاداً قد تبادل األدوار مع حلمي، فبدأ كنسمة 
خفيفة تهدئ األحداث، وكم كان حزيناً حني يكتشف املشاهد أن االبتسامة ممثلة يف 

انت مجرد وهم لدى البطل، منة شلبي يف هذا الفيلم بالتأكيد ليست تلك حميدة ك
الفتاة التي يلجأ إليها نجم الكوميديا ملجرد أن تكون هناك أنثى يف الفيلم، ولكنها 

 شخصية مرسومة بشكل رئييس وقد نجحت منة الوجه الصبوح يف أدائها.
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طالً ورمبا ال يحفظ كثري هو ممثل من نوعية من نطلق عليهم ملح األرض فهو ليس ب
من الجمهور اسمه ولكني أحببته منذ بدايته ثم جاء دوره يف هذا الفيلم ليؤكد أنني 
كنت عىل صواب فهو رائع األداء وهو محمد رشف الذي استطاع يف مشهدين فقط يف 
الفيلم أن يرتك عالمة تستحق جائزة ليس ألنها باكية ولكن ألنه أدى دوره بشجن ضاحك 

 عب أنواع األداء.وهو أص
فيلم يدخله الجمهور بهدف الضحك فيبدأ ضاحكاً وينتظر « آسف عىل اإلزعاج»

املزيد فال يجد فيصيبه بعض اإلحباط ولكنه يستمر لعله يصل لهدفه إىل أن تأيت النهاية 
فيكتشف أن تعاقده مع أحمد حلمي تغري، وقد يقبل البعض بالعقد الجديد وقد يرفضه 

 النهاية تعاقد مرشوع محرتم قبلناه أو رفضناه وفضلنا عليه حلمي.البعض ولكنه يف 
 .0221يوليو  -الفجر 
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 كارتون ضاحك: –إتش دبور 
 
هو آخر العنقود يف املوسم السيناميئ الصيفي وهو األعىل إيراداً يف األفالم « إتش دبور»

 حالياً، فام هي حكاية آخر العنقود؟
 شخصية الشاب إتش أو أحمد ميك وهو يف األصل فيلم كارتوين اعتمد عىل« إتش دبور»

تامر وشوقية فالقت قبوالً عند الجمهور خاصة « سات كوم»مخرج قدم هذه الشخصية يف 
صغار السن والشباب مبالمحها الكاريكاتورية وباروكتها الكثيفة حتى إنهم استغلوها يف 

ب األلفية الثانية الروش اإلعالنات، وهي تذكرين بشكل أو آخر بفطوطة ولكنه منوذج لشبا
طحن، وبالتأكيد من حق ميك أن يستثمر نجاح وحب الجمهور للشخصية سينامئياً فامذا 
فعل بها قدم لها حكاية ليست جديدة، حكاية الشاب الطائش الغني العابث الذي ال 
يعرف املسئولية إال حني تضيع منه الرثوة فيكتشف معادن الناس األصيلة، حدوتة قدمتها 

سينام منذ بدايتها حتى اليوم مئات املرات آخرها كانت يف فيلم الراحل عالء ويل الدين ال
ابن عز، وال رضر فادح يف هذا األمر ببساطة ألن شخصية مثل إتش ال تحتمل إال حدوتة 

 كارتونية
املأزق يف إتش هو التفاصيل والخوف عىل إتش نفسه، فهذه النوعية من األفالم التي 

لخري الرش ببساطة البد أن تتسم برسعة املشاهد وإيقاع الهث وعبارة قصرية، يطارد فيها ا
ولكن يف فيلم إتش إيقاع بطيء ومشاهد مرسحية فيها مبارزة يف طول الحديث بني إتش 
واألب حسن حسني، ورمبا ما يخفف إحساس املشاهد بهذا البطء هو بكارة الشخصية عىل 

حال محمد سعد، ففي فيلمه األول بدت شخصية  شاشة السينام ولكني أجزم بأن هذا هو
اللمبي طازجة محببة رغم كل عيوب الفيلم ثم استمر األمر كذلك حتى وصلنا إىل 

 بوشكاش الذي أشعر الناس بامللل من نفس املفردات الفنية للشخصية.
لجأ أحمد ميك إىل مخرج جديد من جيله هو أحمد الجندي الذي مل أملح له بصامت 

ظن وأغلب الظن ليس إمثاً أنه اكتفى بالوجود ليضع اسمه عىل أي أفيش وإن كنت أ 
مخرجاً، وترك مليك القيادة الذي اختار من يشاركونه البطولة من نفس مجموعة السات كوم 
إال اسمني كبريين هام حسن حسني يف دور األب وهالة فاخر يف دور الغرمية أدوار ليس 

قد بدوا مثل تلك السيدة السمينة التي ال نري إال قدميها فيها إضافة لها وال صناع الفيلم، ف
يف أفالم توم وجريي أما الشباب إنجي وجدان وسامح وميك نفسه فال أجد مفاجأة، فهم 
متاما مثل الشخصيات التي يؤدونها يف تامر وشوقية أي شخصيات سات كوم وال أظن وجود 

 صيات كإتش.إمكانية أكرب لهم من هذا األداء يف إطار فيلم وشخ
فيلم إتش فيلم كارتون ضاحك عىل آال يتكرر وأال أصبح نكتة بايخة قليلة األدب وقلة 
األدب يف النكات نضحك عليها يف املرة األوىل بخجل وعيل استحياء ولكننا يف املرة الثانية إذا 

ع أعادها علينا أحد مرصاً نقول عليه ال ده عايز قلة أدب فال أمتنى أن يكون منهم صنا 
 إتش.

ملحوظة أخرية: أشعر شعوراً مريباً أن أحمد ميك هو نسخة جديدة من سعد يف 
سلبياته، ولكني أصحو من النوم فأقول: هذه مجرد أضغاث أحالم وميك بالتأكد ليس 

 كذلك.
 .0221أغسطس  -الفجر 
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 ))الصحافة التايواين(( يف رمضان:
 

عف رصيده عند املوىل عز نتهى رمضان ومل يبق منه إال خري صنعه البعض فضاا
وجل، أو رش صنعه البعض فزاد رصيده من السيئات رحمنا اللـه ورحمهم هللا.. هذا 
حساب السامء.. أما عىل األرض فال يبقى من رمضان إال حديث أثر الدراما التليفزيونية 
التي حارصت الناس من كل صوب وحدب بعضها مات عند امليالد وأخري ماتت بعد 

لدها وقليل منها يبقى ليصبح شاباً فيصري حديث الناس لبعض الوقت او قد أيام من مو 
يطول به العمر، ومن الظواهر العامة يف دراما رمضان هذا العام الحديث عن الصحافة 
وأهلها حتى إنه مل يخل مسلسل من شخصية صحفية كام هو يف الدايل وهيام أو يدور 

 يف إيد أمينة. املسلسل يف كواليس الصحافة كام يف مسلسل
وبعد الفراق وبنت من الزمن ده، إذن فالحديث عن الصحافة وأهلها ليس حديث 
مصادفة بل صار ظاهرة تليفزيونية تستحق الرصد والتساؤل َفل َم اهتم فجأة وبإجامع 
كتاب الدراما عىل إدخال الصحافة كطرف رئييس فعال يف أحداث حكاياتهم، وجعلوا من 

كومبارساً ودارت أحداثهم يف أروقة الصحف، فهل صدقوا أم كذبوا؟  الصحفيني أبطاالً أو
أتصور أن هذا االتجاه الدرامي ينم عن تنامي دور الصحافة يف مرص وتأثريها وهو يشء 
بالتأكيد يسعدين ألين أحد العاملني يف هذا املجال، ولكن الحق أن الدراما التليفزيونية 

 فكلام شاهدت يرسا يف دور أمينة تساءلت أخفقت بشدة يف رصد الصحافة والصحفيني
أين أنا منها أو من يوسف الصياد كام قدمه خالد صالح أو حتى من داليا البحريي أو 
ريهام عبدالغفور أوغريهم، مناذج وهمية ال وجود لها إال يف خيال أصحابها، وإن من حق 

 ام بشكل أو بأخر به.الكاتب أو الفنان أن يتخيل ولكنه خيال مرتبط بواقع عليه االلتز 
يف املايض كان شكل الصحفي يف السينام مثالً صورة منطية لنموذج أين ترعرعت 
سيديت، ومل تتغري هذه الصورة إال عىل يد كتاب عظام مثل نجيب محفوظ أو موىس 
اً.. مل  صربي اللذين استطاعا أن ينقال للمشاهد صورة حقيقية للصحفي فاسداً أو خريَّ

تليفزيونية أن تخرتق حاجز الحقيقة إال عىل يد كاتب عظيم مثل  تستطع أي دراما
فتحي غانم يف مسلسل زينب والعرش الذي استطاع أن ينقل صورة أمينة لهذا العامل، 
ولكن كتاب دراما هذا العام عادوا سنني إىل الوراء جرياً وراء صورة منطية للصحفي 

الظاهرة، أن الصحافة تحولت ليشء والصحافة، رمبا اليشء الوحيد الذي تنم عنه هذه 
مثري للقلق، ولكن قلق كتاب دراما رمضان أسفر عن حالة هبل حقيقية يف رصد الواقع 
الصحفي أو حتى مفرداته، رصاع يرسا وهشام سليم رصاع كوميدي حلمت أن أكون طرفاً 

ثم أفقت عىل صوته صارخاً يفّ: أين عملك؟ « رئيس التحرير»فيه مع عادل حمودة 
ذكرت أنني لست أمينة أو يرسا، وجلست أرقب خالد صالح وزمالءه ورؤساءه يف بعد فت

 الفراق أبحث عن شبه ولو من بعيد لهؤالء فلم أجد إال خيال محمد أرشف.
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يف الصحافة فساد للركب نعم، وفيها خري للركب أيضاً، ولكن كتاب الدراما مل 
د كتاب الدراما لرصاعات أهل يستطيعوا الوصول للركب وال حتى لألقدام، فلو عا

الصحافة وحكاياتهم لنهلوا منها حكايات تفيض دراما رصاع؛ هيكل ومصطفى أمني كان 
رصاعاً درامياً عظيامً تكتب حوله عرشات األعامل، وحكايات أهل الصحافة اآلن رؤساء 
ومرءوسني حكايات تخرج منها مسلسالت تحتوي عىل دراما شديدة اإلثارة ما بني 

ديا وكوميديا، حكاية رضا هالل واختفائه نفسها قصة مثرية ال عالقة لها باختفاء تراجي
خالد صالح الذي يثري الضحك أكرث من الشجن.. كتاب الدراما التليفزيونية يف رمضان 
جنحوا إىل رسم صورة سابقة التجهيز للصحفي ورجل األعامل وعضو مجلس الشعب، 

ذلك أنهم يهددون السالم االجتامعي يف هذا البلد ومل يتعبوا يف التفكري بل أزيد عىل 
دون وعي بخطورة ما يقدمونه من مناذج للفقراء واألغنياء، فكل الفقراء عند كتاب 
الدراما أخيار وكل األغنياء أرشار دون تربير ألسباب الخري أو الرش، وهو خطر محدق 

سطة وصار بالفعل يزيد من كراهية قطبي هذا البلد الذي تآكلت فيه الطبقة املتو
الفساد فيه للركب، ولكن ليس كل غني فيه من أهل النار وال كل فقري من أهل الجنة، 
فأفيقوا يا سادة ألنكم مبسلسالتكم عىل تفاهتها تكدرون صفو مجتمع عىل شفا حفرة 

 من نار.
 .0221أكتوبر  -الفجر 
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 بدون ماليني: –زي النهاردة 
 

أن هذا املوسم السيناميئ الضعيف إيراداً مقارنة السينام فن شاب وإن شابت، ورغم 
مبوسم الصيف فإنه يحمل مالمح تجارب شابة مختلفة يجب أن نتوقف أمامها ونحرتمها 
حتى وإن تدنت إيراداتها مقارنة بإيرادات أفالم نجوم تحصل عىل ماليني وتأيت مباليني 

 «.الدهشة»ولكنها تفتقر ألهم عنارص بهجة السينام 
فيلم يقع يف دائرة السينام الشابة املدهشة فكاتبه ومخرجه وصاحب « اردةزي النه»

املونتاج هو شخص واحد شاب يف أوىل تجاربه، عمرو سالمة لجأ إىل وجوه معروفة 
ولكنها ال تكلف وال ترهق ميزانية فيلم وصنع بهم حالة خاصة قد تحبها أو العكس، 

وتجعلك تتوقف عندها وبالتأكيد وقد تعجبك أو العكس ولكنها بالتأكيد ستدهشك 
 تحرتم صناعها.

يقع يف دائرة األفالم السيكودراما التي قلام نجدها يف السينام « زي النهاردة»فيلم 
املرصية، فهو يحيك عن ظاهرة متر علينا جميعاً يف لحظة أو لحظات يطلق عليها 

اً وتدير معه حواراً ( أو لقد سبق أن رأيت هذا فأحيانا تقابل إنسانDeya vaبالفرنسية )
وفجأة تشعر بأن هذا املوقف قد عشته من قبل دون أن تعرف أين أو متى، وهذه هي 
حكاية بطلة الفيلم بسمة التي تعيش مع أمها ولديها أخ مدمن يكدر حياتهام، وفجأة 
تقع يف حب شاب يتعرض للموت عىل يد أخيها ثم تعيد الكرة يف حب شاب آخر فتتواىل 

 ابهة وإن اختلفت النتائج.األحداث املش
يحيك عن قدر مرسوم ال منلك تغيريه حتى لو عرفناه مسبقاً، فكرة « زي النهاردة»

فلسفية استطاع صانع الفيلم عمرو سالمة أن يحولها لصورة وحياة، وقد أجاد استخدام كل 
 أدواته بداية من املمثلني ومرورا بالتصوير واملوسيقى واملونتاج.

خرج يف توصيل رسالته أن وجوه ممثليه ليست محروقة يف أعامل كثرية أكرث ما أفاد امل
لذا صدقناها، بسمة كانت إضافة للفيلم ولنفسها يف نوعية جديدة عليها، نبيل عيىس رغم 
محاولته للسيطرة عىل نربات صوته فإن أداءه يف الكوميديا بالنسبة يل أفضل حاالً، أحمد 

و واملخرج ألنه سيطر أكرث من الالزم عىل أدائه فبدا الفيشاوي، وجه مجتهد ولكن أخطأ ه
 جامداً وهذا ضد طبيعته وضد الشخصية التي من املفرتض أنها ال تعرف ماذا سيحدث لها؟

آرس ياسني تذكروا هذا االسم والوجه جيداً ألنه لو متتع بالعقل والحظ كام يتمتع 
ام املرصية، آرس قدم شخصية باملوهبة سيصبح واحداً من أهم الوجوه الشابة يف السين

املدمن كام مل تقدم من قبل يف السينام املرصية، وال أكون متجاوزة إذا قلت إن الراحل 
 أحمد زيك كان أفضل من قدمها إال أن آرس تجاوز أسلوب أحمد زيك.

أروى أدهشتني، فهي يف األصل موديل وعادة املوديل متثال جميل يفتقد الروح، وهكذا 
مع نبيل عبيد وخالد الحجر، ولكنها يف هذا « مافيش فايدة»مسبقاً يف فيلم  تم استخدامها

الدور استطاعت أن تتجاوز فكر الجسد منزوع الروح، فقد بقيت وإن ماتت يف الفيلم. 
زي »هذه حقيقة مؤكدة حتى وإن تشابها، وفيلم « زي إمبارح»ليس « زي النهاردة»

نه يؤكد أن هناك أمالً يف سينام شابة مختلفة تحتاج حتى وإن مل يحقق املاليني، فإ« النهاردة
 لدعم جمهور.
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 :اعرتاف بالخطأ
االعرتاف بالخطأ فضيلة ولكن االعرتاف بالحق فضيلة أكرب، وألنني أمتنى أن أجمع بني 

« قبالت مرسوقة»الفضيلتني فأما الخطأ حدث حني كتبت األسبوع املايض عن فيلم 
حمد صالح املخرج وكاتب السيناريو، بينام هو للكاتب ونسبت فيه السيناريو للشاب أل 

 الكبري والناقد األستاذ أحمد صالح. خطأ عىل االعرتاف به.
أما الحق الذي أمتنى أيضاً أن أحصل عىل فضيلته، فهو أنني بحثت عن سبب اختالط 
األمر عىل فوجدت قصة للحق يجب أن تقال وليس تربيراً لخطأ وقعت فيه واعرتفت 

فيلم رائحته وطعمه وملساته تحمل روح الشباب « قبالت مرسوقة»به، فيلم  بالفعل
فكيف بكاتب مخرضم مهام بلغ من موهبة أن ينقل لنا تفاصيل هذا الفيلم، فالحقيقة 
أن أحمد صالح الكبري بالفعل كتب سيناريو هذا الفيلم، ولكن ما تم تنفيذه وما 

ج عمل املخرج خالد الحجر ومجموعة شاهدناه عىل الشاشة ليس ما كتبه، بل هو نتا 
أخرى من العاملني بالفيلم، والحكاية تقول إن الكاتب الكبري حني شاهد نسخة عمل 
الفيلم مبشاهدها التي رأى ورمبا خاف أن تنسب له، تربأ من الفيلم، وإن مل يعلن هذا 

صالح الرأي رصاحة ولكن بعد أن تم تخفيف حدة القبالت سكت الكاتب الكبري، وأحمد 
الكبري أستاذي وجب عىل احرتامه وتقديره، ولكنني أعطي نفيس حق سؤاله، يف مجتمع 
صار مرتعشاً من قبلة متثيلية، أي كده وكده!! هل خاف الكاتب الكبري من سن األقالم 
عليه ملجموعة قبالت مرسوقة فتربأ منها، وحني ذهبت القبالت مل يتربأ من فكر الفيلم 

 تاج عمله كامالً؟الذي بالتأكيد ليس ن
 .0221أكتوبر  -الفجر 
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 قبالت مرسوقة لكن محرتمة:
 
فيلم عنوانه مثري يف مجتمع صار متناقضا حتى الثاملة، مجتمع « قبالت مرسوقة»

يخاف من رأس وشعر نسائه قبل أن يخاف عىل بطونهن وتفاصيل الجسد، لهذا رمبا بدا 
لو شاهد الفيلم ووجد فيه بالفعل  عنوان الفيلم مرفوضا حتى قبل مشاهدته، فام بال

 قبالت ما هو أكرث قليال، رمبا هذا هو الذي أثار اآلراء حول الفيلم عىل األقل عند البعض. 
ودعني أبدأ من أول السطر أو من أول الفيلم، قبالت مرسوقة كتب قصته د. عبد 

ة يل الهادي مصباح، مع سيناريست ومخرج شاب هو أحمد صالح توليفة تبدو بالنسب
وآلخرين غريبة طبيب كبري السن وفنان شاب اجتمعا ليحكيا قصة أربعة مناذج من 
الشباب وقصص حبهم وإحباطهم وبطالتهم، ثم أخرياً خروجهم إىل األمل أو الحياة، وقد 
يبدو الفيلم يف هذا االختزال منوذجا متكررا ألفالم كثرية بداية من إحنا التالمذة لعرشات 

ولكن العربة يف األفالم بالتفاصيل، والتفاصيل استطاع املخرج خالد الحجر األفالم األخري، 
أن يحكيها مبهارة مستندا إىل خربة مدير تصوير مثل د. رمسيس مرزوق، ومونتاج منار 
حسني ثم وجوه شابة صدقناها مثل أحمد عزمي وفرح يوسف ورندا البحريي ومحمد 

كبرية مثل حنان يوسف وسلوى محمد كريم ودعاء طعيمة ونرمني ماهر ووجوه أخرى 
 عىل وماهر سليم. 

واملشاهد لفيلم قبالت مرسوقة لو دخله مبنطق ورأى مسبقاً أنه فيلم مثري تجاوز 
الخطوط الحمراء، رمبا سيقل بالتأكيد استمتاعه بجودة وصدق الفيلم وحالة التفاؤل 

ريى فيه حكاية تتكرر كل التي تثريها النهاية، أما إذا شاهد دون رأي مسبق فبالتأكيد س
لحظة عىل شاطئ نيل مرص، شباب تتشابك أيديهم ويحلمون بوظيفة وبيت ومستقبل 
ولكن الواقع يصدمهم فيسقط بعضهم يف أول الطريق، وبعضهم يف وسطه وقليل منهم 
يكمله.. استطاع خالد الحجر مخرج الفيلم أن يقدم رؤيته كأفضل عمل سيناميئ قدمه 

ثالثة أفالم ونجح يف إدارة ممثليه الشبان ورمبا الوحيدة بينهم التي حتى اآلن من بني 
مازالت يف حاجة إىل جهد توجيهي هي يرسا اللوزي، ولكنها وجه جميل يحتاج لقليل 
من الخربة التي افتقدتها، أسوأ العنارص التمثيلية كان الشاب شادي خلف وإن مل يكن 

 هذا الدور نهايته. 
صاحب القصة مع أحمد صالح اسم غريب عن عامل السينام،  د. عبد الهادي مصباح،

ولكن أهالً باألسامء الغريبة إذا صنعت فناً حقيقياً معرباً.. يف زمن عزت فيه القبالت 
الرشعية علينا أن نقبل القبالت املرسوقة، ألنها مرشوعة حتى لو جاء بعضها يف فيلم له 

 الته. بعض الهنات ولكنه فيلم غري مرسوق عىل عكس قب
 .0221أكتوبر  -الفجر 
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 البلد ال فيها حكومة وال سينام:
 

يف الحياة دامئا هناك أشياء أصيلة وأخري تشبهها، ولكنها ليست كذلك بل مجرد 
أشباه لألصالة، هناك برش وأشباه برش، هناك فنانون وأشباه فنانني، هناك أفالم وأشباه 

اهرة بوضوح جيل، حيث تعرض دور أفالم.. ويف دور العرض تطالعنا اآلن هذه الظ
العرض يف موسم يكاد يخلو من السينام املرصية مجموعة من األفالم األمريكية تجاورها 
أفالم قليلة مرصية.. فتبدو املقارنة فاضحة ملفهوم وشكل اليشء والشبيه، فاألفالم 

رب وال األمريكية تبدو هي األصل وأفالمنا تبدو كأشباه أفالم، وليس هناك من مثل أك
الذي ال ينم اسمه عن استفهام أو تأكيد، « البلد دي فيها حكومة»أوضح من فيلم 

فالفيلم هو الثاين ملخرجه عبدالعزيز حشاد بعد فيلم كامب الذي مل يلق نجاحا ورغم 
هذا مازالت آمل أن إضافة اسم مخرج جديد للسينام من املفرتض أن يكون مبعثا 

شعراوي وهي منتجة الفيلم أيضا، اسم جديد والبطل  للرسور، كام أن الكاتبة شريين
املساعد لتامر هجرس هو أيضا وجه جديد اسمه جامل أو جو وهو زوج املنتجة، أي أن 
الفيلم يحمل كام كبريا من األسامء الجديدة واملفرتض أن تكون إضافة فامذا فعل الجدد 

 بفيلم سيناميئ؟ 
م سيايس وأن الرقابة عذبتهم حتى خرج أّدعي بداية من عنوانه حتى عرضه أنه فيل

الفيلم إىل النور، ويا ليتها فعلت فام قدموا إال فيلام يشبه األفالم ولكنه ليس كذلك!! 
فالفيلم يحيك عن فساد رجل رشطة أو رجال الرشطة ولكنهم ليسوا كرجال الرشطة 

أمام حالة  عندنا وال حتى فسادهم يشبه فساد رشطتنا أحيانا، وطوال الفيلم تجد نفسك
من الهزل ولكنها تشبه الجد، كل األفالم تصنع لهدف يف نفس صناعها متفاوت من واحد 
آلخر وحتي الجمهور له هدف من مشاهدة هذه األفالم وإن مل يتفاوت الهدف فهو 

 املتعة.
فيلم كله أهداف فبالنسبة ملخرجه فرصة أن يضع اسمه « البلد دي فيها حكومة»

، ولكن هل مجرد وضع االسم يف قامئة يكفي لصنع فيلم؟! أما عىل األفيش ألول مرة
منتجته وكاتبته فمن حقها أن تعمل بفلوسها وتجعل من زوجها ممثال ولكن ليس من 
حقها أن تضحك علينا وتقول إنها تقدم لنا سينام يدفع فيها الجمهور مثن تذكرة، تامر 

وضع محدد عىل خريطة التمثيل هجرس يحلم بالبطولة املنفردة ألنه حتى اآلن ليس له 
وهذا الفيلم كفيل بطرده متاما من عىل الخريطة، عال غانم بالتأكيد لها أهداف يف الفيلم 
وأكره بشدة نفيس حني أتصور أن هدفها تأكيد ألنوثتها، ألين ضد هذا االتهام ولكن يف 

 حالة عال غانم يف هذا الفيلم ال أجد إال هذا التربير لظهورها.  
كرم ومحمد الخلعي منوذجان لوجوه تبحث عن فرصة ويف النهاية كله أكل  هايدي

مبدأ أكل العيش فلم ترفضه هايدي كرم  -وهو الكبري  -عيش فإن قبل عزت أبو عوف 
البلد دي فيها »أو محمد الخلعي أو املصور أو املونتري أو غريهم من عنارص فيلم 

ل، الوحيد املظلوم يف هذا األمر هو ؟ للكل هدف قد يكون وصل إليه أو مل يص«حكومة
الجمهور الذي دخل بهدف املتعة أو البحث عن معنى عنوان الفيلم فلم يجد ال 

 الحكومة وال الفيلم.
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ومن العبث املقارنة بني هذا الفيلم وآخر أمرييك يعرض إىل جواره وهو فيلم 
ليون دوالر، وتقوم م 245الفيلم الذي حصد يف األسواق األمريكية حتى اآلن « ماماميا»

ببطولته مرييل سرتيب التي تعدت الستني وهي ترقص وتغني، يشاركها فيه بريس 
بروسنان ووجه جديد يقدم ألول مرة أماندا سيفريد عن سيناريو لكاثرين جونسون 
التي تكتب للسينام أول مرة، وكذلك املخرجة كيفيلدا اليويد يف أول أعاملها السينامئية 

بها بشكل أو بآخر يف الفيلمني ولكن شتان، فامماميا فيلم يجربك عىل أي أن هناك تشا
االبتهاج حتى لو كنت مكتئبا، ويجربك عىل السعادة حتى لو كنت باكيا، ويجربك عىل 
الغناء والرقص حتى لو كنت ثقيال. يف أمريكا انتخابات وحكومة وسينام أصيلة، أما 

 وفيلم عنوانه البلد فيها حكومة.عندنا فهناك شبه االنتخابات وشبه الحكومة 
 .0221نوفمرب  -الفجر 
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 مصيبة السبيك اخر كالم:
 

أتساءل كثريا عن جدوى مهنتي يف زمن تراجعت فيه القراءة واالهتامم بالكلمة، يف 
زمن يجلس فيه الفنانون أمام الكامريات دون خجل ليعلنوا أنهم ال يقرأون الصحف وال 

ابا، أما الجمهور فيعيل من شأن كثري من األعامل املسفة يتأثرون بالنقد سلبا أو إيج
ويهجر كثرياً من األعامل الجيدة، دائرة تصيب القلم بالسكتة القلبية وتفرغه من كل 
األحبار، أكتئب قليال أو كثريا ولكني أعود مقاتلة من أجل فن يسمو بأخالق أهل هذا 

الراية البيضاء ألعلن استسالمي للقبح  البلد.. فهل أنا واهمة؟ رمبا.. ولكني مل أرفع بعد
ودلييل عىل ذلك أنني لن أتجاوز الكتابة عن فيلم قبيح يعرض حاليا وحصد بعض 
املاليني التي تبدو قليلة ولكنها كثرية يف فيلم تكلف مالليم وال يستحق إال إلقاء 

 الطامطم الفاسدة عليه.
أحذر الناس من قبحه، ولكن ليس ألنه األسوأ وال ليك « آخر كالم»أكتب عن فيلم 

ألنه تفرد يف السوء وألن فيه كثرياً من الظواهر التي تنطبق عىل املجتمع املرصي عامة 
 وليس عىل السينام فحسب.

محمد السبيك منتج مرص عىل إنتاج فاسد، ورغم هذا مازال إنتاجه يرى النور، وال 
ق الحامية؟! ولكن يف بلد تحاربه جمعيات حامية املستهلك. أليست السينام سلعة تستح

ميوت فيه الناس بهواء ومياه وطعام مسمم، رفاهية هي إذن لو طالبنا بحامية مستهليك 
 السينام.

مفردات السبيك يف اإلنتاج السيناميئ ُمزة بيضاء بضة وأي مطرب بعرور ووجه 
 كوميدي أهبل ثم صيل عىل النبي.

جمة كليبات تحلم بالظهور املزة البيضاء هي مادلني مطر ن« آخر الكالم»يف 
السيناميئ وليتها ما فعلت، ولكني بالتأكيد كأي إنسان من حقه أن يحلم حتى لو كانت 
أحالماً غري مرشوعة، وأحالم مادلني يف السينام أكرث من غري مرشوعة. متاما كأحالم بعرور 

 مطرب السبيك املفضل.
ني أتوقف كونه أستاذاً يف أكرم فريد قد ال تتوقف أمام اسمه كمخرج سيناميئ، ولك

معهد السينام الذي يخرج أجياال، فكيف يقف الرجل أمام تالميذه ليعلمهم؟! ولكنه 
يحيا يف زمن البجاحة التي تؤهل صاحبها للبقاء، فكم من سياسيني وأهل اقتصاد ودين 

 وفن كاذبون ولكن البجاحة تدفعهم للصفوف األوىل ويرتاجع الصادقون املجيدون.
ي ظاهرة مجتمعية أخرى وليست فنية فحسب، حسن حسني ممثل حسن حسن

موهوب وأستاذ لجيل ومتيمة حظ ولكنه بالتأكيد يشعر أن العمر مل يعد فيه بقدر ما 
مر فقرر أن يفعل أي يشء ليلحق ما فات وما هو قادم، حسن حسني مثل جيله مل 

ريه، فأصبح عىل يعرف املاليني فحني عاش حتى رأها أدارت عقله كام أدارت عقل غ
استعداد ليفعل أي يشء من أجلها حتى لو جعلوه أراجوزا ظاهرة محزنة مبكية ال ضحك 
فيها أو منها ولكنها تجعلني أتساءل يف زمن األراجوزات: هل هناك من متأمل لهم وهم 

 .كُرث يف كل املجاالت؟
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املرصية منط تيخة وجه ملمثل شاب دوره يف الفيلم أن يتلقى الصفعات، ويف السينام 
ملمثل يتلقى الصفعات وعادة ما يكون وجهاً جديداً يحلم بفرصة فال يتأذى من أن 
تبارك وجهه يد بطل الفيلم بالرضب لعل يأيت عليه يوم يكون هو الضارب وليس 

 املرضوب، ولكن تيخة تجاوز كل املرضوبني يف السينام املرصية عىل مدى تاريخها.
ببناها مع أحمد حلمي يف مطب صناعي، ومع منة عرفة وجه صغري موهوب أح

أرشف عبدالباقي يف راجل وست ستات، ولكنها يف هذا الفيلم متثل الرباءة املفقودة يف 
زمن أطفال الشوارع رغم أنها يف دور ابنة أستاذ جامعي، وهذا يف حد ذاته إشارة رمبا 

 .مقصودة أو غري مقصودة من صناع الفيلم ألن هيبة األستاذ قد ضاعت
مشهد الختام: تجاوز فيلم آخر كالم كل الخطوط الحمراء والصفراء والسوداء يف 
السينام املرصية، ولكن مشهد الختام الذي يخرج فيه علينا املنتج واملخرج واملصور وكل 
صناع الفيلم لريقصوا ويغنوا هو فتح جديد يف اإلسفاف مل يسبقهم فيه أحد، وأعرتف أين 

اي غري مصدقة ملا أراه عىل الشاشة، ونظرت إىل عامل ضحكت فيه حتى دمعت عين
السينام الذي يقف بالبطارية إىل جواري أنتظر منه أن تخرج يده بالصاجات بدال من 

 البطارية ليقول يل مني؟ لطفي!! أصل أنا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي.
رة وليس مبقالة قد يرى البعض أن عدم الكتابة عن فيلم قبيح أو اإلشارة إليه بعبا

ليس مجرد فيلم قبيح بالنسبة يل ولكنه عنوان لزمن أقبح، « آخر كالم»يكفي، ولكن 
ففيه كل مفردات حياتنا من سلبية ونطلق عليها مسرية عمل، وكذب نطلق عليه كلمة 
حق، وقبح نطلق عليه جاماًل، وخطأ نطلق عليه عني الصواب، لو كان فيلم آخر كالم هو 

 بة أما لو أنه أول الكالم فتصبح املصيبة أكرب.اآلخر لصار مصي
 .0221نوفمرب  -الفجر 
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 ثورة النساء مرضوبه:
ظلت أغلب األفالم السينامئية عىل مدى عقد من الزمان أو أكرث تستخدم البنات أو البطالت 

 كنوع من اإلكسسوار املكمل للبطل، فهي الحبيبة أو األخت أو األم ولكن ليس لها دور ذو قيمة.
وقد ملت البنات من هذا الوضع الذي يجعل منهن مجرد سنيدة، وحتي حني ظهرت بعض األفالم 
التي ضمت بطولة نسائية مثل أحىل األوقات أو كلِّم ماما مع الفارق بني الفيلمني فلم يكن يكفي 

 األفيش اسم واحد لبطلة تتحمل مسئولية الفيلم، بل جاء األفيش بأسامء كثرية نسائية كنوع من
 املساندة لبعضهن البعض، وظلت البطالت تشكو من الفقر السيناميئ النسايئ. 

ويف هذا املوسم السيناميئ ظهرت ثالث بطالت تصدرن األفيشات،عبلة كامل ومي عز 
الدين وياسمني عبد العزيز، ومع اختالف كل حالة من هذه األسامء عن األخري خاصة أن 

األفيش، ليس مجال رصدها اآلن، إال أن كثريا من عبلة ومي لهام تجربة سابقة يف تصدر 
يقبلن األفالم راحت تهال لعودة البنات بقوة، بل قرأت ترصيحات البطالت تؤكد أنهن لن 

 .دور سنيدة البطل مرة أخرى
وليكن الدادة دودي أول األفالم النسائية التي نحيك عنها، فالقصة تروي حكاية لصة 

بيت مدير أمن لتواجه لديه ستة أبناء مبشاكل عديدة،  تهرب من جرمية رسقة فتختبئ يف
ولكنها تستطيع أن تقيم معهم عالقة مودة تنتهي باعتزالها الرسقة وتوبتها وانضاممها 
لألرسة، السيناريو بخطوطه العامة قد يشبه كثريا من األفالم األجنبية الكوميدية الخفيفة، 

ا من عيوب الفيلم. فهذه النوعية من ولن أحصيها ولكن ليس هذا عىل اإلطالق هو عيب
 األفالم تفاصيلها هي التي تجعل منها فيلام رائعا ممتعاً أو فيلامً سيئا. 

مشكلة الدادة دودي أن كاتب السيناريو بدأ وكأنه وضع القصة، ثم حني بحث عن 
التفاصيل مل يستطع إال أن يقدم اسكتشات دون معنى أو هدف إال االنتهاء من الفيلم. 

ال عالقة ياسمني بالسيدة التي دلَّتها عىل العمل يف بيت الضابط منطقية ولكنها مبتورة حتى مث
النهاية، عالقة األبناء بالدادة منذ اللحظة األوىل ال معنى لها إال اإلضحاك مبواقف غري مرتابطة 

 حتى شخصية الجار إدوارد وزوجته وجودهام غري مربر إال للتخديم عىل دور الدادة. 
ن نحن أمام سيناريو مفكك هدفه بطلة تفعل كل يشء تغني وترقص وترصخ وتبيك إذ

وتتنكر يف زي سيدة عجوز. مواصفات الدادة دودي هي ذات مواصفات أفالم املضحكني 
 الرجال الذين هربت منهم ياسمني عبد العزيز لتفعل نفس ما يفعلونه. 

لكنها يف هذا الفيلم مبالغة يف ياسمني ممثلة محببة لألطفال والكبار، أداؤها جميل و 
األداء وكأن البطولة املطلقة تستدعي مبالغة يف كل يشء بداية من حجم االسم والصورة 
عىل األفيش وانتهاء باألداء، وبالتأكيد يشاركها عىل إدريس مخرج الفيلم الذي مل يستطع أن 

ا يف أدائه خاصة يضبط إيقاع أدائها وهو نفس خطته مع صالح عبد اللـه الذي بالغ كثري 
املشهد الذي رضب الخادمة فيه لالعرتاف وكأنني أراه يف فيلم مواطن ومخرب وحرامي حني 

ألن الدادة دودي كان يرضب هند صربي الخادمة لالعرتاف، فاألداء واحد وهو خطأ جسيم 
من  فيلم بسيط مرح ال يحتمل مثل هذا األداء، قد يكون الدادة دودي حصد بعضا أو حتى كثرياً 

ستكفيها الستكامل سرية  فلوس العيدية ولكني أمتنى أال تظن ياسمني عبد العزيز أن العيدية
البطولة، ولكن بعض الرجال عربة لها فكثري من العيدية التي حصدوها مل تدفعهم لألمام إال 

 قليال ليرتاجعوا فتأيت أعياد عليهم بال عيدية وال يحزنون. 
أطلق عليها البعض ثورة مرضوبة وبعبارة أكرث تحديدا ثورة النساء يف السينام كام 

 فاساكونيا. 
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 :نقطة نظام
يف األسبوع املايض كتبت عن فيلم هنيدي الجديد ولظروف النرش تم اقتطاع جزء من 
كالمي عن الفيلم الذي أتحدث فيه عن السيناريو وكاتبه يوسف معاطي، والذي وجهت له 

بدأ قويا ثم مل يكن لديه نفس طويل ليكمله بذات كل اللوم يف عيوب السيناريو الذي 
املستوى، فبدأ الفيلم كبريا ثم أخذ يضعف ويضعف حتى خفت متاما، وهذا هو عني مشاكلنا 
ليس يف السينام فحسب ولكن يف كل مناحي الحياة، دامئا نبدأ كبارا مفعني باألمل مهللني 

بدأنا، صفة متيز املرصيني، ونادر صالح الدين لقدراتنا ثم ال منلك أبدا نفسا نصل به للنهاية كام 
 كاتب دودي ويوسف معاطي كاتب رمضان مربوك أبو العلمني  مرصيان حتى النخاع. 

 .0221ديسمرب  -الفجر 
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 نجوم األربعني: –أسرتاليا 
 

حني تصل املرأة ملنتصف األربعينيات تشعر أحيانا ويشعرها بالتأكيد كل من حولها أنها 
 الخريف، فيبدأ الخوف يدب يف أوصالها، فام بال لو كانت تلك املرأة نجمة يف طريقها إىل

 سينامئية بالتأكيد سيصبح همها أكرب وخوفها أكرث من أي امرأة عادية.
ولكن لو شاهدت أسرتاليا بالتأكيد ستغري وجهة نظرك فليس كل خريف مخيفاً ولكن 

 أيضا ليس كل النساء نيكول كيدمان.
عرض عامليا ويف مرص كذلك، بطولة نيكول كيدمان وهيوجاكامن والطفل أسرتاليا فيلم ي

براندن والرتز سيناريو وإخراج بازلريمان مخرج فيلم موالن روج وروميو وجولييت.الفيلم 
مليون دوالر  252يقف عىل قامئة إيرادات السينام األمريكية يف مختلف دول العامل، تكلف 

 ون دوالر إيرادات ومازال معروضا.ملي 62واستطاع حتى اآلن أن يحصد 
، عن سيدة إنجليزية 2640و 2656ويحيك الفيلم الذي تقع أحداثه بني عامي 

أرستقراطية ترحل من إنجلرتا إىل أسرتاليا بحثا عن زوجها ويف رحلتها تتغري حياتها لتقع يف 
لسكان حب اثنني: رجل راعٍ لألبقار يساعدها، وطفل من الجنس املختلط بني األبيض وا

األصليني السرتاليا، وكان يطلق عىل هؤالء األطفال األجيال املرسوقة ألنهم كانوا مينعون من 
االختالط حيث يقبض عليهم ويجمعونهم يف أماكن تشبه السجون. وما بني حب الرجل 

 وحب الطفل تواجه املرأة حربا رشسة عليها من الطبيعة ومن آخرين.
أفالم أخري، حب ورصاع وحرب وسحر لألرض والبرش،  ال يشء يف هذه القصة مل نره يف

ولكن رغم هذا تعيش مسكونا لثالث ساعات هي مدة عرض الفيلم بهذه البقعة من 
األرض البعيدة أو بالتحديد أصغر قارات األرض أسرتاليا. ولهذا يكمن جزء كبري من أهمية 

أن من يعيش يف هذه هذا الفيلم يف عنرص التصوير وسحر املكان الذي يجربك أن تصدق 
 البالد يصيبه سحرها، فام بني سحر البرش واملكان ميكنك التصديق.

األداء الثنني من أبطال السينام العاملية الذين تعدوا األربعني، وهو يف عرف السينام 
الشابة سن الخفوت، ورغم هذا فإن هيوجاكامن ونيكول كيدمان استطاعا برباعة أن يجعال 

 حلم الحب املراهق وليس األربعيني. املشاهد يرى فيهام
ومن املثري يف هذا الفيلم أن كيدمان اكتشفت حملها أثناء التصوير يف توأمها الذي 
وضعته بعد االنتهاء من الفيلم، وحرضت بهام عروض الفيلم الخاصة حول العامل، أمل أقل 

 لكم إنها امرأة تتجاوز الزمن.
دون أن نشري إىل موسيقاه واألغنيات وال ميكن أن نتجاوز الحديث عن الفيلم 

املصاحبة له التي شارك فيها التون جون، وكتب كلامتها املخرج وكذلك شاركت مطربة 
أسرتالية يف الغناء وهي أنجالليتل. ولعل أكرث ما أثارين أثناء وبعد مشاهدة الفيلم هو 

أي مكان يف  إحساس بالغيظ الشديد من السينام األمريكية التي تستطيع أن تتجول يف
العامل وتصنع أفالما ونصدقها. حتى حني تأيت إىل منطقتنا العربية وتقدم أفالماً عنها 
نصدقها مثل جسم من األكاذيب أو غريها، وهي يف هذا الفيلم تبتعد أكرث فتذهب إىل 
أسرتاليا وتدفع العامل لتصديقها، بل تدفع أسرتاليا إىل دفع مليون دوالر يف حملة دعائية 

 ياحة مصاحبة لعرض الفيلم يف كل أنحاء العامل.للس
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فأسرتاليا تأمل أن تزيد السياحة بها كام حدث مع نيوزيالندا بعد عرض فيلم ملك 
 «.شاهد الفيلم.. شاهد البلد»الخواتم، وتصدرت الحملة للسياحة والفيلم عبارة 

اليا كفيل أن وهذا األمر أيضا أثارين، فمليون دوالر وفيلم سيناميئ مل تنتجه أسرت 
بزيادة عدد السياح يف الوقت الذي ننفق فيه ماليني عىل حمالت ترويجية خايبة بل 
لألسف طاردة للسياح كإعالنات التحرش الجنيس والرسقة، ونطفش أي فيلم أجنبي يأيت 
للتصوير يف مرص، السينام أحالم تتحقق عىل أيدي مجموعة من املبدعني أو قد تكون 

حلم تحقق عىل يد مخرجه وبطلته نيكول كيدمان وآخرين، فام بال  كوابيس، وأسرتاليا
 أحالمنا نحن كوابيس.

 .0226فرباير  -الفجر 



 

 
225 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 مغامرة ))شيك((: –ميكانو 
 

مخرج ألول مرة وكاتب وبطل أيضا للمرة األوىل تجربة تعني أنه فيلم محفوف 
ميكانو اإلخراج باملخاطر بالنسبة للمنتج، وكذلك للمشاهد، تلك هي مواصفات فيلم 

األول ملحمود كامل والعمل األول أيضا لكاتبه وائل حمدي وكذلك التجربة السينامئية 
األوىل لتيم حسن، ويف قول آخر امللك فاروق، فامذا فعل هؤالء بفرصة أتيحت لهم؟ 
قدموا دراما خاصة تعتمد عىل قصة أخني يصاب أحدهام مبرض عضوي نادر وهو فقدان 

بسبب ورم يف املخ فيضطر األخ الكبري أن يالزم أخاه إلخفاء مرضه الذاكرة الغريب 
وينىس حياته يف مقابل حياة غري كاملة لألخ املريض أو املعاىف ومن خالل األحداث 
نتعرف إىل فتاة تقع يف حب األخ املريض ولكنه أيضا حب غري كامل ألن الحبيب ينىس 

 مرة بعد أخري. حبه ولكن الحبيبة بدا أنها ستعاود تجربة الحب
ميكانو فيلم خاص ليس من النوعية التي تطرقها السينام املرصية كثريا بل قد يتبادر 
إىل ذهن املشاهد من خالل ندرة هذا املوضوع أن يكون هذا الفيلم مأخوذا عن أصل 
أجنبي، فعقلية املشاهد املرصي صارت عقلية متشككة تجاه أي إبداع جديد أو غري 

 اده عىل النمط املتكرر من األفالم والشخصيات.تقليدي لفرط اعتي
ولكني ال أظن أن ميكانو مأخوذ عن فيلم أجنبي، بل هو مجرد فيلم جيد الصنع 
بعيدا عن النمطية استطاع مخرجه محمود كامل أن يتعامل مع عنارص الفيلم وكأنها 

تب قطع ميكانو جمعها لتعطي شكال متكامال لفيلم، وبالتأكيد شاركه يف هذا كا
السيناريو وائل حمدي الذي ترىب يف كثري من ورش السيناريو وخاصة يف مجال التحريك 
أو اإلنيامشن، كل عنارص الفيلم من صورة مسئول عنها هشام رسي ومونتاج مها رشدي 
وموسيقى تامر كروان وديكور عادل مغريب صنعت تجانسا مع موضوع الفيلم ومع 

 از أو غري متناغم.بعضها البعض فلم يبُد فيها يسء نش
ويبقى الحديث عن أوضح عنارص أي فيلم وواجهته وهو عنرص التمثيل الذي تحمل 

 مسئوليته تيم حسن وخالد الصاوي ونور وخالد محمود.
تيم حسن يف أوىل تجاربه السينامئية كنت مشفقة عليه منها، ألن التمثيل 

جمهور الذي قد يرفع ممثال للتليفزيون رغم أن االثنني بنفس التسمية متثيل، وحتي ال
إىل عنان السامء يف التليفزيون قد يوقعه أرضا ويدوسه يف السينام، ولهذا كنت مشفقة 
عىل تجربة تيم السينامئية، ولكني بعد مشاهديت أستطيع أن أجزم بأن تيم قطع جزءا 
من طريقه إىل الشاشة الساحرة، ولكن مازال أمامه طريق طويل ليقطعه ويستطيع به 

يؤكد أن من أحبه عىل شاشة التليفزيون مجانا لديه دافع أكرب لينزل من بيته ويدفع  أن
ملشاهدته عىل شاشة السينام، تيم حسن استطاع أن يتجاوز حاجز اللهجة واألداء والروح 
املرصية. لكن أعتقد أن الجمهور مازال يف احتياج لدور آخر وشخصية أخرى ليك يدشن 

 نع يف مرص.اسم تيم حسن نجام بختم ص
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خالد الصاوي ممثل مختوم بالخصوصية، فهو صاحب أداء ال يشبه أحدا حتى لو مل 
يتجاوز دوره، عدد محدود من املشاهد، ولكن السينام املرصية حتى اآلن مل تستطع أن 
تستفيد منه ألنها بال أجنحة تكفيها للتحليق بعيدا كموهبة خالد الصاوي، قد يعترب 

 خالد لالنطالق ولكنها مازالت غري طليقة.ميكانو فرصة ملوهبة 
نور ممثلة من املمثالت الاليت يثبنت أن قرار أرشف زيك للحد من عاملة املمثلني غري 
املرصيني قرار خاطئ، ألنه يعني أن يحرمنا من وجه جميل موهوب كنور استطاعت أن 

 تفهم الشخصية التي قدمتها وصاغتها بنكهة خاصة ال تشبه أحدا.
حمود يف دور الزوج الفاسد بداية لتسليط الضوء عىل اسم مير عليه املشاهد خالد م

عادة مرور الكرام، ولكنه بعد هذا الدور يجب أن يتوقف أمامه، ويف ذلك عودة ملوهبة 
 مخرج جديد استطاع أن يخرج الجديد من القديم.

 ميكانو مغامرة بدايتها شك ولكن نهايتها يقني.
 .0226فرباير  -الفجر 
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 أزمة رشف ممثل ومخرج:
 

يف تاريخ السينام تحول بعض املنتجني إىل مجال اإلخراج ألسباب مختلفة مثل حلمي 
رفلة وأنور وجدي ورمسيس نجيب الذي كان اسمه منتجا ميثل ختم الجودة للعمل 

 الفني، وكان اسمه يسبق اسم نجوم أفالمه فهو النجم األول ألفالمه بال استثناء.
مام رمسيس نجيب دون غريه من املنتجني الذين تحولوا لإلخراج، ولعيل سأتوقف أ 

ألنه فعل ذلك يف ثالثة أفالم هي عىل التوايل، هدي ثم بهية ثم أخريا غرام األسياد، والتي 
كانت بطولتها للبني عبدالعزيز التي وقع يف غرامها املنتج فتبنى موهبتها إنتاجا، ثم 

ال يكفي نجمته املتألقة يف قلبه فأضاف إليها اإلخراج شعر املنتج النجم أن اإلنتاج وحده 
 لتكون مسئوليته عنها كاملة.

وحني انتهى الحب بينهام مل يعاود رمسيس نجيب اإلخراج ثانية ألن اإلخراج بالنسبة 
 له بدا كنزوة انتهت بانتهاء الحب لنجمته األثرية.

ختلف األمر، ففيلم تلك حاالت من التاريخ أحيك عنها للحديث عن الحارض وإن ا
الذي يعرض اآلن من إنتاج وإخراج وليد التابعي الذي مل تظهر عليه « أزمة رشف»

 أعراض اإلخراج إال بعد زواجه من غادة عبدالرازق بطلة الفيلم.
يشارك غادة يف البطولة أحمد فهمي يف دوره الثاين هذا املوسم، وأحمد سعيد عبد 

 يلحي عن قصة طارق بركات.الغني وطارق لطفي وساندي وأرشف مص
أي التي « ميسرتي»والفيلم من املفرتض أنه من نوعية األفالم التي يطلق عليها 

تحمل غموضا تنحل فيه األلغاز مع نهاية األحداث، وهي أفالم عادة تعتمد عىل براعة 
يه الكتابة قبل براعة اإلنتاج أو األداء أو أي عنرص آخر من عنارص الفيلم وهو ما افتقر إل

فالسيناريو بدأ قويا ثم أخذ يتهاوى حتى وصل إىل ختام الفيلم « أزمة رشف»فيلم 
فتهاوى متاما كام تهاوى البطل من أعىل املبنى ليسقط دون حراك ميتا بال روح، وهو 

 نفس ما أصاب الفيلم. 
عادة يف أفالم الجرمية الغامضة الناجحة تجد نفسك كمشاهد تقول يف النهاية لصانع 

م يا ابن الذين كيف حدث هذا، وتعيد األحداث لتحاول ترتيبها، ولكن إذا أصابت الفيل
املشاهدين حالة من الضحك واإلحساس بالهبالة فهذا يعني أننا أمام أي نوعية من 
األفالم إال النوع الذي قصده الكاتب واملخرج.. وهو ما حدث حني ذهبت ملشاهدة 

 الفيلم.
ة ومخرج وكاتب ولعل أقواهم هو أزمة املمثلة، هو أزمة ممثل« أزمة رشف»فيلم 

فغادة عبدالرازق بالتأكيد ممثلة موهوبة ولكنها بدأت مشوارها الفني كبرية إىل حد ما 
مقارنة ببدايات غريها، ونجاحاتها حققتها بشكل متقطع سواء يف السينام أو التليفزيون، 

بد من استخدام كل قوتها لتضع ورمبا تشعر أن فرصتها ليست كبرية يف البطولة ولهذا فال 
نفسها عىل قامئة البطالت، وفرصتها زوج منتج واألفضل لو اضطلع باملهمتني املنتج 

 واملخرج.
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أزمة غادة عبدالرازق أنها ال تكتفي بلقب ممثلة ولكنها تريد أن تكون بطلة نجمة 
الذي « مة رشفأز »وتلك قضية أخرى قد تأيت أو ال تأيت ولكنها أبدا لن تأيت بفيلم مثل 

ترتدي فيه مالبس النجامت وكأنها يف أبهى حلة وليست يف دور شخصية مطاردة هاربة 
من قتل أو باحثة عن ثأر، وإن غاب هذا عن املمثلة فكان ال يجب أن يغيب عن 
املخرج، ولكن املخرج هو الزوج الذي يجتمع يف الهدف مع املمثلة وهو املنتج لذا فرمبا 

 «.ال عيب ده غلط»تاً ثالثاً يقول لهام مل يجد االثنان صو 
غادة ممثلة مجتهدة لها مكان عىل الخريطة الفنية ولكنها ال تكتفي به ومن حق كل 

 إنسان أن يتطلع لألفضل وكذلك الفنان ولكن كيف يكون األفضل؟ تلك هي األزمة.
فضل وليد التابعي مخرج ليس كارثيا ولكنه ليس مبدعا وال إضافة لديه وكان من األ 

له أن يكتفي باإلنتاج ّوهو مهمة شاقة لها قيمتها يف سينام وزمن يعانيان من أزمة 
 اقتصادية.

ولكن البحث عن أدوار أكرث يحّجم أي إبداع أو تطور يف مهنة اإلنسان األصلية، فوليد 
التابعي منتج يف األصل لديه كثري من القصور، فام بال املخرج طارق بركات، الكاتب 

أراد أن يصنع فيلام كآالف األفالم األمريكية التي نراها كل يوم ونعجب بها،  أزمته أنه
تعرف منني إنها »ولكنه متادى يف الخيال حتى انطبق عليه املثل الشعبي الذي يقول 

وقد اتسعت منه الحكاية فكانت النهاية بانتحار « ملا تالقيها وسعت –أي كذبة  –معرة 
 البطل الذي مل أفهم له سبباً.

ولكنه يظل « بدون رقابة»أحمد فهمي بالتأكيد يف هذا الفيلم أفضل حاال من فيلم 
 البطل الرخيص.

أحمد سعيد وطارق لطفي يضايقاين أحيانا حني أضطر أن أسأل فناناً كلمة واحدة 
 «.ليه»

 نقطة نظام
قرأت حوارا لغادة عبدالرازق تقول فيه: أنا أول واحدة عملت دور الشاذة وهو ليس 

حاً، فهناك أسامء كثرية سبقتها وأجادت مثل: نجوى فؤاد يف كشف املستور ومديحة صحي
كامل يف الصعود للهاوية وغريها، وإذ يب بعد حوار غادة أقرأ حوارا لعال غانم تقول فيه: 
أنا أفضل من أدى دور الشاذة، ثم حوارا ملاريا بتاعة إلعب تقول فيه: دوليل شاهني تغري 

لت إنها انسحبت من الفيلم بسبب ماريا وال يرشفها بالتايل العمل مني أما دوليل فقا
معها، ثم وليد التابعي الذي راح يلطم الخدود عىل أن الرقابة تقف عرثة أمام فيلمه 

 ومتنعه مام يجعل املشاهد يتصور يف الفيلم ما ليس فيه.
، والحقيقة واختصارا، فهناك حالة من الردح حول أفالم مثل: بدون رقابة وأزمة رشف

 أن الجنازة حارة واملوىت أفالم، وأحىل من الرشف مافيش.
 0226فرباير  -الفجر 
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 الفساد بال مربر : –بدون رقابة 
 

« دوري املظاليم»نحن أمام موسم سيناميئ يجوز أن نطلق عليه بلغة أهل الكرة 
ني والسؤال من سيصعد من دوري املظاليم إىل الدوري املمتاز ومن سيسقط حتى ب

 املظاليم؟
وهو اإلخراج األول للمنتج « بدون رقابة»أول الذين نزلوا يف ملعب املظاليم كان 

هاين جرجس فوزي، وبطولة أحمد فهمي مطرب فريق واما مع دوليل شاهني وماريا 
وإدوارد وباسم السمرة وعال غانم وراندا البحريي ونبيل عيىس، « إلعب»مطربة كليب 

وله « للكبار فقط»الوحيد الذي يحمل يف هذا املوسم عبارة  هو الفيلم« بدون رقابة»
أربعة شاركوا يف تأليفه كلهم أسامء جديدة ودار حوله كثري من األقاويل قبل وأثناء 
وبعد تنفيذه، فمن مشاكل رقابية إىل خالفات بني املخرج املنتج ورزان مغريب التي كانت 

 شاهني.  مرشحة للبطولة ثم انسحبت إىل مشاكل مع دوليل
صادفته كثري من األخبار التي قد تدفعني كغريي « بدون رقابة»الخالصة أن فيلم 

ملشاهدته ثم بطبيعة الحال الكتابة عنه، ولكني ال أكذبكم القول واللـه عىل شهيد، 
فبعد أن شاهدت الفيلم قلت يف نفيس بال وجع دماغ ليس كل ما نراه يستحق أن 

ث عنه غري  ي، ولكن غريت وجهة نظري وقررت الكتابة عن الفيلم نتوقف أمامه وأحدَّ
حني شاهدت مخرجه عىل التليفزيون يف لقاء خاص يتحدث عن الجرأة املوجودة يف 
الفيلم وأنها ستجد من يقف أمامها ألننا نكذب عىل أنفسنا وال نريد أن نواجه واقعنا.. 

شمر عن يدي وأكتب هكذا تحدث املخرج املنتج عن فيلمه ويف هذه اللحظة قررت أن أ
عن الفيلم ألن هناك مسئولية تقع عىل حملة األقالم حتى لو كانت ثقيلة، وهي أن 
نواجه هؤالء الذين يكذبون أو رمبا يتصورون أنهم عىل حق وهم عىل باطل أو لديهم 
مشكلة ما، وأظن أن هاين جرجس فوزي حني قال ما قال عن فيلمه يحتاج للمراجعة 

 طاناً أخرس.وإن صمتُّ سأكون شي
الفيلم يبدأ برقصة لعال غانم عىل أنغام غربية ثم نرى كل وسائل الفساد من 
مخدرات لخمور لواٍق ذكري ومالبس داخلية نسائية وسيقان لنساء، ثم يبدأ الفيلم 

شبان وفتيات املفرتض أنهم طلبة يف كلية الحقوق، وكل منهم  1الذي يصور لنا حياة 
كلهم دون استثناء قوالب محفوظة يف السينام املرصية مثل منوذج لفساد أخالقي ما، و 

الفقرية التي دفعها الفقر للعهر، والغني الذي دفعه املال للفساد واملتحفظ الذي دفعه 
الكبت للكذب ومتني الفساد، واملتوسط الحال الذي دفعه ارتباطه بالغني للفساد، كلهم 

« العزمية»أو حتى ما قبل ذلك يف فيلم  «إحنا التالمذة»أمناط ال جديد فيها منذ فيلم 
مروراً بسنني طويلة تقدم فيها السينام املرصية فساد الشباب بشكل منطي، لكن ليك 
نعطي لكل ذي حق حقه لقد تجاوز هاين جرجس يف هذا الفيلم كل من سبقوه وأمتنى 

بال أن يكون متجاوزاً لكل من سيلحق به، فهاين قدم فساد مناذج برشية دون مربر و 
 طائل بل قرر أن يغوص يف عامل املثلية الجنسية باملرة ليك ال يرتك شيئاً قبيحاً ال يعرضه.
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هناك فرق كبري جداً بني أن تتحدث عن القبح يف املجتمع املرصي أو أي مجتمع وأن 
تشارك يف القبح، فكم من أفالم عظيمة يف كل الدنيا هاجمت قبح البرش والسياسة 

انت شديدة الجامل، هاين جرجس املخرج والكتاب األربعة مل يدركوا واألخالق ولكنها ك
 الفرق فعرضوا القبح والفساد بشكل أسوأ وأعبط من الفساد نفسه.

 .0226فرباير   -الفجر 
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 الطموح املحدد: –مقلب حرامية 
 

يف الحياة برش لهم طموح وآخرون طموحهم محدود وفئة أخرى بال طموح عىل 
الحياة ففي السينام وكام البرش األفالم فهناك أفالم طموحها إىل حد اإلطالق، وكام يف 

الطريان يف السامء وأخري طموحها محدود بأهداف وغريها التعرف حتى طموح البقاء 
 عىل شاشة تليفزيون.

وفيلمنا هذا األسبوع من النوع الثاين فيلم طموحه محدود فهل وصل إىل ما طمح 
كتب قصته املنتج وائل عبداللـه وشارك خالد جالل يف  إليه؟ فيلم مقلب حرامية الذي

السيناريو وأخرجه للمرة األوىل سميح النقاش وقام ببطولته محمود عبداملغني وأحمد 
السعدين وعمرو يوسف وماجد الكدواين ورشيف سالمة وشاركهم املمثل الكبري صالح 

فالم كثرية أمريكية عبداللـه وإميان العايص، قصة الفيلم تبدو متشابهة مع قصص أ 
اعتدنا عليها يف سينام الخواجات لكنها قليلة يف السينام املرصية، وعادة يعيب هذه 

استطاع خالد جالل « مقلب حرامية»النوعية سوء نقلها أو فجاجة نقلها، ولكن يف 
مشاركا لوائل عبداللـه أن يعطيها نكهة مرصية إىل حد ما فهي تجمع بني أربعة شبان 

موهبة يف مجال ما ال تربطهم صلة إال رجل كبري يجمعهم من أجل رسقة لكل منهم 
كربي وتنضم إليهم فتاة من الداخل وليس من الخارج، وهي ابنة أخ الرجل الكبري الذي 

 قرر أن يرسق أوراق مصلحة صك العملة بعد أن كان مسئوال أمنياً سيئ السمعة.
التخطيط حني ينقلب الحرامية عىل الفيلم يعتمد عىل ذكاء التخطيط ثم ذكاء إفساد 

 بعضهم البعض وبالتحديد عىل كبريهم.
يف مقلب حرامية مخرج يطمح ألن يضع اسمه يف قامئة املخرجني ليس إالّ وقد فعل 

 «.مقلب حرامية»وإن مل تكن لديه فرصة أكرب من خالل فيلم من نوعية 
ما ينهل منها قصصاً ويف نفس الفيلم طموح منتج محب للسينام األمريكية، وكثريا 

وقد فعل، ولكنه هذه املرة مشاركا لخالد جالل الذي استطاع أن يصنع روحا وملمحاً 
 لكل شخصية أعطتا للفيلم نكهة مقبولة.

أما طموح أبطاله فقد تفاوت فمحمود عبداملغني سيعترب بالتأكيد أن هذا الفيلم 
دفها نجاح جامهريي كبري تدشني لبطولة تأخرت وحتي حني أتت جاءت مع أفالم مل يصا

فلم متنحه حق البطولة املطلقة، ورمبا يكون « كشف حساب»أو « دم الغزال»مثل 
تدشيناً كافياً لتلك البطولة عىل األقل بصورة مختلفة، وأظن أن هذا « مقلب حرامية»

 كان محور طموحه وقد فعل.
ئية بال طعم أحمد السعدين وعمرو يوسف قبل هذا الفيلم كانت مشاركتهام السينام

 حقيقي، ورمبا كان مقلب حرامية فرصة لهام لوجود مختلف وأظنهام نجحا فيه.
ماجد الكدواين أجاد كعادته ولكن طموحه مل يتغري عن أدواره السابقة فهو مازال 

 يلعب يف نفس الحيز.
رشيف سالمة وإميان العايص بالتأكيد كان لهام طموح ولكن ليس كل ما يتمناه املرء 

خاصة يف حالة إميان العايص التي أظنها مل تجد حتى اآلن مطلعا لغنائها أقصد  يدركه
 متثيلها عىل الشاشة.
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وجود صالح عبداللـه ممثال كبريا بني الصغار كان بالتأكيد واجباً درامياً، فالقصة 
بحاجة ملمثل كبري السن ليجمع شباب العصابة ومن باب الواجب أدى صالح عبداللـه 

 هذا املمثل عادة يبدع حني ال يكون لديه واجب لذا فالتنويه واجب. الدور ولكن
فيلم متوسط امليزانية محدود الطموح ولكن حني تأيت لتقييمه البد « مقلب حرامية»

أن نسأل: هل وصل الفيلم إىل ما طمح إليه واإلجابة نعم دون االستعانة بصديق، لذا 
 فقد نجح حتى لو مل يربح املليون.

 .0226رباير ف -الفجر 
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 األوسكار املرصي:
 
يف هوليوود تستطيع أن تبني أحالمك من ال يشء ولكنها عند لحظة معينة تتحول »

 «.إىل حقيقة
، 12بهذه العبارة بدأ هيوجاكامن املمثل األسرتايل تقدميه لحفل األوسكار رقم 

فر وجلست أشاهد الحفل ويف قلبي حالة من الحنق والغيظ عىل أصحاب الشعر األص
والعيون امللونة أو الشعر األحمر والعيون الداكنة واألفالم الكثرية املتنافسة، جلست 
أشاهد األناقة يف األداء والرشاقة يف التنافس.. لحظة تجتذب عيون وعقل املاليني حول 

 العامل حتى من بني هؤالء الذين ال تستهويهم السينام بشكل كبري.
ين أجلس بني هؤالء الذين أراهم عىل الشاشة فحتي سّولت يل نفيس األّمارة بالسوء أ 

الصحافة واملصورين شكلهم يفرح ومندويب املحطات التليفزيونية املختلفة يصورون مع 
 نجوم تساوي ماليني املاليني بال بهدلة ويقف أمامهم كل نجم منتظراً لدوره يف األسئلة.

ت بالرميوت للحظات ولسوء حظي مل يستمر الحلم طويل فقد قطعه إعالن فانتقل
إىل محطة أخرى أتابع للبخت األسود نقل حفل األوسكار أو الذي يطلقون عليه 
األوسكار املرصي، فأفقت من الحلم ألسقط عىل جذور رقبتي عىل الواقع الذي أعيشه 

 وألقارن مضطرة غري مخرية إىل املقارنة.
ة أشخاص أو يزيد عاما من خالل جمعية تضم عرش  52فاألوسكار املرصي يقدم منذ 

قليال وهم نفس من يختارون أفضل األفالم كل عام وبنفس األسلوب، والحفل يبدو 
كفرح شعبي ورغم صغر سن األوسكار املرصي مقارنة باألوسكار األمرييك الذي تعدى 
الثامنني فإنه ال مقارنة بني كهولة وقبح وسوء سمعة األول وجامل وصبا وحسن سمعة 

األمر من قبل ومن بعد عدت ألنفض عن نفيس السقطة التي سقطت األخري. وألن للـه 
 فيها مبشاهديت للقبح وعدت إىل الحلم حفل األوسكار.

وي  « بتاع جتنا نيلة يف حظنا الهباب»ورحت أستكمل مشاهديت بروح قاسم السامَّ
ومل يسرتح بداخيل الحاج قاسم إال حني أعلنوا عن جائزة أفضل سيناريو مكتوب خصيصا 

، داستني النس بالنك،  Milkسينام والتي حصل عليها كاتب سيناريو فيلم ميلك: لل
والذي يحيك حياة هاريف ميلك رائد الدفاع عن حقوق الشواذ، يف هذه اللحظة تخلصت 
من جزء من إحسايس بالغيظ فقلت مش مهم اليل عندهم لكن برضه دول ماعندهمش 

ظهم الهباب!! ويجعله عامر وكل أوسكار أخالق بيدعوا لقلة األدب.. جتهم نيلة يف ح
 وإحنا طيبني.

 .0226مارس  -الفجر 
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 أعز صحاب .. دوري املمتاز:
 

يف مرص للسينام مواسم متوهجة كالصيف والعيدين وإجازة نصف العام ومواسم 
أخرى راكدة بقية العام، ولذا فإن األفالم املعروضة حاليا تبدو وكأنها تتسابق يف دوري 

ألنها أفالم إما قليلة التكلفة أو أسامء صناعها ال تسمح بكثري من اآلمال عند املظاليم، 
 منتجيها لجني إيرادات كبرية.

الذي كتب له « أعز أصحاب»ومن بني األفالم التي تتصارع يف دوري املظاليم فيلم 
السيناريو محمد ناير يف أول تجربة، وإخراج أحمد سمري فرج يف تجربته الثالثة وبطولة 
مجموعة أسامء شابة ال يستطيع اسم واحد بينهم أن يتحمل تصدر أفيش سيناميئ وهم؛ 

 أحمد فلوكس وأحمد السعدين ومعتز التوين وسومة والنا سعيد ومروة عبداملنعم.
فكرة الفيلم تدور حول مجموعة أصدقاء منذ أيام الدراسة والطفولة وماذا حدث 

من األعامل السينامئية وسوف تتكرر لكن لهم بعد سنوات، وهي فكرة تكررت يف كثري 
بعض التفاصيل التي كانت « أعز أصحاب»االختالف يكمن يف التفاصيل، ورمبا ينقص 

 قادرة عىل أن تخرجه من خانة الفيلم البسيط إىل الفيلم األكرث قيمة.
وإن كنت أكره بشدة املقارنة يف الفن عموما والسينام خاصة فليك أوضح مقصدي 

فاألول كام قلت تنقصه التفاصيل والثاين « أعز أصحاب وسهر الليايل»ة بني أطرح مقارن
 يحفل بتفاصيل تحفره يف ذاكرة املشاهد.

وكل ما سبق ال ينفي عن أصحاب الفيلم حق الصعود من دوري املظاليم إىل دوٍر 
أعىل، ألنهم صنعوا فيلام من بني نوعية تساعد عىل ضخ دماء جديدة للسينام املرصية 

 تاج لبعض الفيتامينات واملقويات ولكنها دماء جديدة عىل كل حال.تح
أبطال الفيلم الصغار كلهم دون استثناء أدوا ما عليهم حتى سومة يف أول أدوارها 

 وإن كانت بحاجة إىل خربة ستكتسبها لتستطيع أن تبث الروح أكرث يف األداء.
دور الصيديل واحتجت ولكني سأتوقف عند أداء معتز التوين، الشاب الذي أدي 

السؤال ليك أعرف اسمه فهو وجه مختلف وحتي أداءه الكوميدي يحمل بصمة مختلفة 
عن كل ما هو عىل شاكلته، وأمتنى أن يجد يداً تتلقفه الستخدام درامي كوميدي 

 مختلف.
ومن الغريب يف هذا الفيلم أن أسوأ أداء كان للوجه الكبري الوحيد يف الفيلم وهو 

ليفزيوين املخرضم عادل أمني الذي رمبا ظن املخرج أنه ال يحتاج لتوجيه يف املمثل الت
 األداء فجاء مبالغا حتى لطبيعة شخصية األب التي مل ترسم مالمحها يد السيناريست.
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 :نقطة نظام
أفيش األفالم املرصية يعيد به دامئا التقليد من األفيشات األمريكية، ولكنه تقليد 

ابة أسامء املمثلني إهدار لحقهم حتى لو كانت صورتهم موجودة، لألسوأ ألن إلغاء كت
وال أدري ألي سبب تتم كتابة أسامء األفالم باللغة اإلنجليزية إضافة للعربية، فال أظن 
أنها وسيلة لجذب مشاهد أجنبي للفيلم املرصي!! إنها مجرد تقليعة سخيفة تذكرين مبن 

، وباملناسبة uper Marketكلمة وصحيحها: يكتب عىل محل بقالة الحاج حنفي يف حارة 
، باإلنجليزية تعني عكس مخمور أي أنهم يكتبون ما معناه السوق   Sober sizeكلمة:

 غري املخمور وسلم يل عىل الباذنجان.
 .0226مارس  -الفجر 
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 صفر(( هو الحل: –))واحد 
 

ضيق حني تقسو الظروف ويضيق الوطن، يبحث املرصي عن مخرج من القسوة وال
فيلقي نكتة أو يتحمس لفريق كروي أو حتى يجلس عىل قهوة يلعب عرشة طاولة 
تنسيه همومه نسياناً زائفاً، فال يشء يتغري بعد النكتة أو املباراة ولكنها وسيلة مرصية 

 من وسائل عديدة للتحايل عىل األحزان.
هي مريم هذه هي حكاية فيلم نسجته برباعة كاتبة جديدة عىل السينام املرصية و 

 مع مجموعة من النساء األخريات.« صفر -واحد »نعوم التي قدمت 
ساعة ليحيك قصة مناذج معجونة بأحزان  04تدور أحداثه يف أقل من « صفر -واحد »

مرصية عامة وإن بدت خاصة بكل شخصية، فهناك املرأة التي تعدت األربعني مسيحية 
نية فتضطر إىل عالقة محرمة وتحمل قضت سنوات تحاول الطالق وال تستطيع الزواج ثا

طفال ميثل لها الحلم يف األمومة ولكنها التستطيع أن تعلن الزواج أو الحمل، فالكنسية 
زين يا أسلم.  تحرمها الحالل ولسان حالها يقول ياتجوَّ

ثم هناك منوذج ملذيع شهري عىل عالقة بهذه السيدة، هو مثل كثري ممن نراهم عىل 
منهم نجوما. ويف مقابل املذيع هناك الفتاة الجميلة الفقرية التي  الشاشة، اإلحاح صنع

تحولت لنجمة بال موهبة إال شبابها وأنوثتها، يديرها مخرج كبري ميتص رحيق شبابها 
 وأمواالً تجنيها من أنوثتها.

وتكمل مريم نعوم غزل صورة مرص بتلك السيدة التي تعرفها كثري من النساء، 
يف تجميل النساء يف املنازل، امرأة هجرها الزوج وترك لها شاباً فرتبيه،  بالبالَّنة املتخصصة

وتتحايل عىل الحياة بالكلمة الحلوة الزائفة وتصري رجال وامرأة، عالقة االبن بأمه هي 
 منوذج لعالقات تلك الفئة التي ال تعرف أن السرت معناه أال يسمع جارك صوت رصاخك.

ملرص بنموذج السايس الذي يريب حفيده واالثنان  ويكمل الفيلم رسم خريطة برشية
منوذجان يربيهام الشارع. وألن لكل امرئ شأناً يغنيه، ففي الصورة تجد الفتاة املحجبة 
الفقرية أخت املطربة الطموح التي ترىض بالفقر وتتحايل عليه بإعطاء الحقن ولكنها 

لة يف أمني رشطة تحرمها تحلم بالحب ولو للحظات عىل ضفاف النيل، ولكن السلطة ممث
 حتى هذا الحق.

تلجأ كاملة أبو ذكري إىل أسلوب برصي جديد عىل السينام املرصية، « صفر -واحد»يف 
الكامريا املحمولة التي تصاحب األبطال حتى يشعر املشاهد أنه جزء من الشخصية 

كاتبة برصيا وهو بالفعل يشعر كذلك، وتستطيع منى ربيع املونترية أن تلتقط روح ال
واملخرجة فتصنع إيقاعا الهثا متوازيا مع األحداث والشخصيات ويكمل الصورة خالد 
شكري صاحب املوسيقى التصويرية التي تصاحبنا حتى النهاية مع صوت العود الذي 

 ميثل الشجن املرصي الخالص.
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إبداع كاملة أبوذكري ورفيقاتها مل يكن ليكتمل دون ممثلني رائعني عرفنا أسامءهم 
 أم مل نعرفها لصغر حجم أدوارهم.

إلهام شاهني ممثلة تقدم قطعة من قلبها يف كل دور تؤديه، أحب فيها شجاعتها التي 
مل تدفعها لعمليات تجميل تخفي السنني، فكل خط عىل وجهها يزيدها وهجا وقدرة 

 عىل األداء.
، فنمر عليها إلهام ممثلة من طراز رفيع ولكنها تعمل أحيانا يف ظروف إبداعية عادية

مرور الكرام ولكنها حني تجد الفرصة تدهشنا بجرأة ال مثيل لها بني ممثالت جيلها أو 
 حتى من سبقوها.

انتصار ممثلة استطاعت أن تعلو بقيمة دور حتى يف لحظات الصمت كانت أقوى 
 من لحظات الرصاخ.

كنها بعده إذا زينة أتصور أنها قبل هذا الدور مل تكن تعرف قيمة التمثيل الجميل ول
 شاهدت نفسها رمبا لن تقبل بالغث.

نيليل كريم متوهجة بال رقص وال باليه وال شعر منسدل، مجرد ممثلة وهبت الدور 
روحها فأشعرت املشاهد أنها مثل آالف البنات الاليت يقفن عىل الكورنيش يف لحظات 

 حب مختلسة من الزمن.
 كرث نضجاً و عمقاً.خالد أبو النجا وأحمد الفيشاوي أداء جديد أ

ال تستطيع أن تتصور أحداً غريه كان « صفر -واحد»حسني اإلمام بعد أن تشاهده يف 
 يستطيع القيام مبثل هذا الدور، وذلك هو قمة النجاح.

لطفي لبيب، الطفل حفيده والضابط والطبيب والعسكري واألم والراقصة األجنبية 
 امءهم.كلهم دون استثناء أبطال حتى لو مل نعرف أس

كثرياً ما أختلف مع ممدوح الليثي رئيس جهاز السينام منتج هذا الفيلم، ولكن ال 
استطيع إال أن أرفع له القبعة ألنه منح كل هؤالء ماالً صنعوا به فيلامً سيعيش، ولو 
استطعنا تسويقه جيداً رمبا حصدنا عنه جوائز عاملية فهو ليس أقل شأناً من أفالم 

ا األوسكار وغريها من الجوائز، ولكننا لألسف تنقصنا القدرة عىل شاهدتها وحصد صناعه
 التسويق.

أرشت فيام سبق إىل كل عنارص الفيلم وال يبقى إال أهم عنرص له الجمهور الذي 
أمتنى أن يحتضن الفيلم رغم أنه معروض يف فرتة دوري املظاليم، ولكنه يحتاج ويستحق 

 ري.أن يلعب بجدارة عىل الكأس ويفوز بالدو 
الفنانون املبدعون ال يكفيهم تصفيق حفنة من الصحفيني والنقاد ولكنهم بحاجة إىل 
احتضان من الجمهور دافعي مثن تذاكر السينام، فهم مصدر القوة للفن الجميل مقابل 

بحاجة « صفر -واحد»فن هابط، وبدون مؤازرة الجمهور يحبط الفنان املجتهد وصناع 
 حباط.إىل التصفيق وال يستحقون اإل 

 .0226مارس  -الفجر 
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 أفالم فاسدة:
 

من عبث األقدار والبرش أن يكون موسم عرض األفالم األمريكية التي حظي أغلبها 
بجوائز أو عىل األقل ترشيحات لألوسكار، أن يكون هو ذاته موسم األفالم الظاملة يف 

 السينام.
ق إما حالة إحباط تام أو نظرة عىل األفالم املرصية املعروضة مقارنة باألمريكية تخل

حالة مسخرة كاملة، وألنني لست من هؤالء الذين يسهل إحباطهم، فقد اخرتت 
السخرية أو املسخرة فهي عىل كل حال جزء من تكويني املرصي الذي يقابل الهم 

 بالضحك والغلب واإلحباط بالسخرية.
بطولة « الغريبةحالة بنجامني باتون »يف دور العرض توجد هذه األفالم األمريكية 

بطولة كيت وينسلت ودي « ريفيلو شرني روود»جوائز أوسكار،  5براد بيت حاصل عىل 
 6الهندي صاحب « املليونري املترشد»كابريو رشح وحصل عىل جوائز حول العامل بالهبل، 

كوميدي اجتامعي، « اعرتافات مدمنة رشاي»كوميديا، « ماري وآنا»جوائز أوسكار، 
« مدغشقر»من عمره،  73لكلينت استوود العبقري الذي تجاوز الـ « جراند تورينو»
أفالم أمناشن كارتون، بوجي مان وغريه من أفالم الرعب، بعبارة « حكاية ديسبارو»و

أخري: السينام األمريكية تغمرنا بنوعيات مختلفة من أفالم كوميدية لرعب ألفالم 
وقيمة تجعلك تشعر بالقيمة  اجتامعية ألكشن كلها دون استثناء تحمل فناً ومتعة

الحقيقية لفن السينام تلك الشاشة املبهرة التي تجوب بك العامل وتحيك لك عن برش 
 وتدخلك حياتهم دون أن تربح مكانك، مجرد جالس عىل كريس يف صالة مظلمة.

ويف مقابل هذا املوسم األمرييك الزاخر تتلفت حولك لتجد األفالم املرصية املعروضة 
« أيام صعبة»و« بدون رقابة»افس مع األمريكية عىل جيب املشاهد، هي والتي تتن

 -واحد »وأستثني من هذه الحزمة الظاملة فيلم « دكتور سليكون»و« علقة موت»و
الذي أظنه قد آيت يف غري موقعه مع سينام الظاملني، أفالم تفتقر إىل أبسط قواعد « صفر

 املتعة أو الفن أو أي يشء.
د للحديث عن فيلمني ألنهام ميثالن حالة متجاوزة من رأس املال وسأتوقف بالتحدي

الذي يدفعك ألن تتمنى زواله من يد البعض حتى ال يؤذي به أصحابه أنفسهم أو 
 غريهم.

أنتجه شخص اسمه نافع عبد الهادي له تجارب إنتاجية سابقة « علقة موت»فيلم 
باسم منتجه وكأنه رمسيس  ، إعالنه يقدم الفيلم«علقة موت»كلها عىل نفس وترية 

نجيب.. نافع عبد الهادي استغل حلم ماجد نبيه يف أن يكون مخرجاً ولو ملرة واحدة 
وأىت مبجموعة من املصارعني يتصدرهم ممدوح فرج ليصنع بهم مسخرة سينامئية، 

، ومهام حاولت «علقة املوت»ويتحول املشاهد لهذا الفيلم إىل قطعة من عجينة بعد 
مكان صناع هذه العلقة أن أتخيل ملاذا يفعلون ذلك ال أجد تربيراً إال أن  من وضع نفيس

 أقول: لعن اللـه ماالً أُنفق يف علقة موت.
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وهو أيضاً من أصناف أفالم ملنتجه صاحب رأس املال « د. سليكون»الفيلم الثاين هو 
باإلنتاج بل السعودي عبد اللـه الكاتب الذي تجاوز نافع عبد الهادي، فقرر أال يكتفي 

هانت عليه بلوة « د. سليكون»ميتعنا بطلعته البهية كممثل وراقص ومغني ومن شاف 
، فاألخري أىت مبفهومني من حملة األثقال ومخرج ألول مرة يقف خلف «علقة موت»

كامريا ليصنع بهم فيلامً، أما سليكون فقد أىت لألسف بأسامء كبرية سناً ومفروض مقاماً 
في لبيب وغريهم وأىت مبخرج موجود يف السوق وهو أحمد مثل حسن حسني ولط

البدري وال ينقصه حلم الوقوف خلف الكامريا بأي مثن، وأىت أيضاً برنمني الفقي حتى لو 
مل تكن بطلة سينامئية إال أنها بالتأكيد ال تشتاق للوقوف بأي مثن أمام الكامريا، صاحب 

ركوا معه يجب أن يخجلوا حقاً من سليكون أكرث بجاحة من صاحب علقة موت، ومن شا
« د. سليكون»أنفسهم، وأتعجب حني أقرأ لرنمني الفقي حديثاً تقول فيه: قدمت       

ألثبت أنني بطلة سينامئية وتليفزيونية وال تعليق يل عىل ما تقول إال أن أقول لها بال 
 خيبة!!

 .0226مارس  -الفجر 
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 املليونري املترشد يتصارع عليه اآلباء:
 

من الستينيات إىل الثامنينيات كانت األفالم الهندية التي تعرض يف مرص تلقى عادة 
احتفاء جامهرييا كبريا وبالتايل دخالً ال بأس به بالنسبة ملوزعيها، وأصبح أميتاب باتشان 
األسطورة الهندية أسطورة يف مرص أيضا.. وحني دعاه مهرجان اإلسكندرية وقف 

  انتظاره باملطار، وكادت الفتيات يفقدن وعيهن.الجمهور املرصي باآلالف يف
ولكن كل ذلك انتهى ألن جمهور السينام مل يعد كام كان، فذوق جمهور ذلك الزمان 
كان يجنح إىل أميتاب باتشان ونوعية هذه األفالم، وعيل الطرف اآلخر كانت نادية 

الذوق الهندي  الجندي هي نجمة الجامهري يف األفالم املرصية وكانت تقدم ما يشبه
 ولكن بتوابل مرصية.

ٍِ لقد ذهب هذا الزمن بذوقه وجمهوره وعندما حاولت رشكة جود نيوز  عيل كلًّ
تغذية السوق بسينام مختلفة عن السينام األمريكية وأتت بفيلم أو اثنني من الهند 

  -املليونري »لعرضهام يف مرص تعرضت لخسائر كبرية.. إذن ما الذي جعل فيلم 
يحظى بأعىل إيرادات يف قاعة األفالم املعروضة « Slundog millionaresize:املترشد

جوائز أوسكار ألن  1حاليا؟ وطبعا ال ميكن أن ننسب نجاحه إىل كونه فيلام حاصال عىل 
كثريا من األفالم التي حصلت عىل األوسكار وعيل ماليني املاليني يف العامل كثريا ما نكست 

 يف العرض املرصي.
األمرييك حالة خاصة علينا أن نتوقف  -اإنجليزي  –الهندي « املليونري املترشد»فيلم 

 أمامها لنحيك حكاياتها.
الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها الدبلومايس الهندي فيكاس سوارب، وقع يف غرامها 
كاتب سيناريو إنجليزي شهري هو ساميون بوفوي حولها إىل نص سيناميئ وأضاف لها 

عن الرواية.. مثال البطل يف الرواية ليس مسلام ولكنه مجهول الديانة أحداثا اختلفت 
بينام يف السيناريو.. األبطال من األقلية املسلمة التي تتعرض لالضطهاد الهندويس بل 

 يصل األمر إىل درجة إحراق أحيائهم.
تصدت رشكة إنتاج صغرى هي كيالدور إلنتاج الفيلم، وهي نفس الرشكة املالكة 

وكان مقررا أن هذا الفيلم لن يعرض يف « من سريبح املليون»نتاج برنامج لحقوق إ 
وبيعه ملحطات التليفزيون، وحتي  DVDصاالت السينام ولكن سيكتفون بعرضه عىل 

عىل هذا النطاق مل تستطع الرشكة أن تكمل إنتاجه فلجأت إىل رشكة إخوان وارنر 
ولكنها أيضا تقاعست ومل تهتم به  ماليني دوالر الستكامله، 3األمريكية التي دفعت 

فدخلت معها رشكة فوكس العمالقة ودفعت الستكامل إنتاجه مليوين دوالر.. مام يعني 
أن هذا الفيلم كان مرشدا وللعجب يتحول الفيلم املرشد إىل حاصد لكل الجوائز 
السينامئية عىل مدار العام، ويصبح متيمة الحظ لكل من شارك فيه ويجني من عرضه 

مليون دوالر ويتحول إىل ظاهرة سينامئية غري مسبوقة  065ل العامل حتى اآلن حو 
 نه بالنسبة للبعض شوه وجه الهندوتخرج بسببه مظاهرات غاضبة يف الهند أل 
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بينام لدى البعض اآلخر فهو فيلم ميثل خيال الرجل األبيض عن الهند، بينام يرى 
زمية أمريكا يف عقر دارها وأخذت منها آخرون أنه تاج عىل رأس الهند التي استطاعت ه

جوائز أوسكار حتى إن حزب املؤمتر اتخذ من أغنية الفيلم التي لحنها املوسيقار  1
 الهندي أ.ر.رحامن، أغنية مصاحبة لحملته االنتخابية ألنها أغنية االنتصار.. 

الفيلم يحيك عن شاب صغري فقري قرر أن يخوض تجربة برنامج من سريبح املليون 
مليون روبية وحني يتهمه مقدم الربنامج املتعجرف بالغش  02ويستطيع الفوز بجائزة 

ويحقق معه البوليس يكشف الشاب عن ماضيه الذي أّهله لإلجابة عن كل أسئلة 
الربنامج من خالل سيناريو متواز بني حياة الشاب منذ صباه واألسئلة التي طرحها 

دويس أمه املسلمة وآخرين وكيف استطاع أن املذيع، ومنها نرى كيف أحرق وقتل الهن
يعيش هو وأخوه فوق أسطح القطارات ويف العراء إىل نهاية القصة التي تنتهي مبوت 
األخ الفاسد وعودة الحبيبة إىل الحبيب بعد أن حقق حلم املاليني الذين كانوا يتابعونه.. 

 صحوبة بالرقص.وينتهي الفيلم برقصة تشبه نهايات كثري من األفالم الهندية امل
أقوى ما يف هذا الفيلم هو السيناريو الذي استطاع أن يتجاوز فكرة حلم االنتصار إىل 
رسم مالمح حياة كاملة للهند من تعصب وفقر وجرمية وعشوائيات ثم يشري إىل تغريها 

 وتقدمها.
الفيلم يحوي كل عنارص األفالم التجارية ولكنه يحمل خلطة قليال ما يستطيع فيلم 

ناميئ أن يقدمها، وهي الرضا الجامهريي ورضا النقاد الذين يصعب أحيانا إرضاؤهم سي
 بل وأيضا استطاع أن يريض الجمهور املرصي الذي مل يعد يهوى األفالم الهندية.

مل يدع أصحاب فيلم املليونري املترشد الحديث يف السياسة أو الدين، ولكنهم بالتأكيد 
لنفس البرشية التي تحوي كثريا من األرسار.. بعد أن تحدثوا فيهام كام تحدثوا عن ا

شاهدت الفيلم قليل التكلفة الذي مل يقدم نجام واحدا صاحب تاريخ إال أنيل كابور 
املمثل الهندي الشهري يف دور املذيع، بل استعان بأبطال أغلبهم يقف أمام الكامريا للمرة 

لذين أدوا أدوار املرشدين هم مرشدون األوىل مثل البطلة فريدا بنتو وكثري من األطفال ا
 فعال.

بعد أن شاهدت هذا الفيلم تساءلت: ملَ ال نستطيع أن نقتحم األوسكار أو ننطلق 
بأفالمنا إىل فضاء العامل؟ فكانت اإلجابة عام أظن أنهم يف الهند سمحوا ملخرج إنجليزي 

اءة لهم ويضعوا أبيض أن يصور ويخرج كثريا من القبح ومل يكفروه أو يتهموه باإلس
العراقيل أمامه، فانترص املخرج دافيد بويل ومعه الهند بأرسها، فمتى ننترص حتى لو 

 مبخرج هندي؟.
 .0226أبريل  -الفجر 
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 ))حفل زفاف(( القتل املجاين:
 

يف اللحظة التي يصنع فيها فنان مشهدا دراميا قاصدا به بكاء الجامهري فيضحك 
به أن يضحك الجمهور فتحدث حالة من الصمت  الجمهور، أو يصنع مشهداً يقصد

املطبق.. هذه اللحظة بالتحديد تكون إعالنا لفشل الفنان والعمل الفني الذي يقدمه 
 فام كان يتمنى حدوثه مل يحدث بل حدث عكسه.

الذي يعرض حاليا من إخراج وسيناريو « حفل زفاف»وهذا بالتحديد هو حالة فيلم 
 ل إنتاج للممثل محمد رياض.املخرج الشاب أحمد يرسي وأو 

حفل زفاف يحيك عن صداقة تجمع مجموعة شبان يف أثناء احتفالهم بليايل العزوبية 
األخرية لصديقهم، فتحدث حادثة ال ذنب لهم فيها وهي وفاة راقصة كانت تشاركهم 
الليلة، موتها ومحاولتهم طمس معامل الجرمية تدفعهم إىل مجموعة جرائم متالحقة حتى 

 الفيلم الذي ينتهي بجرمية قتل لبطل الفيلم محمد رياض عىل يد عروس صديقه. نهاية
ومن املفرتض أن املخرج قصد أن تكون النهاية حزينة ومفاجئة ولكن ما حدث يف 
صالة العرض أن النهاية دفعت الجمهور لحالة هسترييا من الضحك غري مصدقني، ففي 

وتتحرك العروس القاتلة وجسد البطل الوقت الذي تلعب فيه املوسيقى نغمة حزينة 
 مسجى يضحك الجمهور وتلك هي أزمة هذا الفيلم أو عىل األقل جزء من أزمته.

استوقفني بشدة أن يكون السيناريو مكتوبا بثالثة أقالم من بينهم املخرج ثم تكون 
 نتيجته كام شاهدت عىل الشاشة، أمل يقرأ أحدهم عىل اآلخر ما كتب فرياجعه ثان مثال؟

 أمل يقرأ املمثلون السيناريو فيستوقفهم بعض ما جاء؟
حيث استطاع أن يقدم « يوم 43»بداية املخرج أحمد يرسي كانت بفيلم جميل هو 

موضوعا وشكال مختلفني قد تحبهام أو ال تحبهام ولكنه بالتأكيد جهد ستحرتمه وترى 
خالل فيلم  فيه اختالفا يستحق التوقف ثم جاءت تجربة أحمد يرسي الثانية من

ملحمد سعد وهي تجربة كلنا نعرف أنها مل تكن موفقة للمخرج أو للبطل « بوشكاش»
ولكن بالتأكيد ال تحسب عىل املخرج ببساطة، ألن العمل مع سعد يشء محفوف 
باملخاطر، إضافة إىل أن أحمد يرسي جاء كمحلل بعد هرب عمرو عرفة وآخرين من 

هي التجربة الثانية « حفل زفاف»رب أن تجربة فيلم إخراج الفيلم. واختصارا فإنني سأعت
ليرسي. يف الفيلم األول اضطلع أحمد يرسي باإلخراج وترك الكتابة لسيناريست رائع 
وهو محمد حفظي، بينام يف التجربة الثانية حني وضع اسمه يف خانة السيناريو خانه 

املجالني، فنموذج  الحظ ألن ليس كل مخرج بالتأكيد قادراً عىل أن يكون مبدعا يف
 املخرج الكاتب حتى عىل مستوى السينام العاملية محدود إىل حد كبري.

مشكلة أحمد يرسي كآخرين من جيله مخرجني تربوا يف دائرة الفيديو كليب 
واإلعالنات مام خلق لديهم عيناً مختلفة تتعامل مع الصورة بشكل مختلف ومبدع، 

ضعيف متاما كأصوات املطربني وكلامت ولكن يف األغلب بال مضمون أو مبضمون 
 أغنياتهم التي يرددونها يف الفيديو كليب الذي ميطرنا ليالً ونهاراً.
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محمد رياض بالتأكيد مغامر حني يخوض تجربة اإلنتاج السيناميئ وكذلك طموح، 
 ولكنه أيضا كان ذكيا حني مل يفرض وجوده كبطل أوحد باعتباره منتجا.

أداء جيد ولكن حني يكون األداء يف الهواء غري مصحوب إياد نصار هناك دامئا 
 مبوضوع يتوه املمثل أو باألحرى يتوه الجمهور عن املمثل.

هايدي كرم ممثلة تحمل شكال وأداء مختلفني ولكن يصعب عىل الجمهور أن 
 يتخذها منوذجا لنجمة ونفس الكالم ميكن أن يقال عن فيدرا.

إيوان ثالثة شاركوا يف البطولة ولكنها  أحمد التهامي مصطفى هريدي واملطرب
 ليست بطولة مرشفة.

مل يكن إال حفل قتل مجاين دفع الجمهور للضحك حتى عىل الدم « حفل زفاف»فيلم 
 حني تناثر.
 0226مايو  -الفجر 
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 وكان خالد يوسف:
 

املرصيون شعب طيب قوي من فرط ما رددناه صدقناه ثم صدرناه ثم دارت األيام 
اه متصورين أننا فقدناه، والحق أن محاولة جمع املرصيني كلهم أو أي شعب علينا فبكين

آخر تحت راية صفات موحدة أو جمعية هي يف األصل يشء شديد االستحالة خاصة 
بعد أن تعددت روافد التأثريات فنحن مل نعد أغلبنا فالحني، والزراعة ما عادت مهنة 

الختالف أيضا ولكن قد يكون سبب املرصي األوىل.. حديث قد يطول الرشح فيه وا
« دكان شحاتة»مدخيل هذا هو الفرضية التي طرحها خالد يوسف يف أحداث أفالمه 

 والذي كتب له السيناريو والحوار نارص عبدالرحمن رفيق أغلب أفالم خالد أخرياً. 
والفيلم يحيك قصة عائلة رجل صعيدي نزح إىل القاهرة بأبنائه األربعة وكأنها حكاية 

يدنا يوسف أو عزف عىل وترها، فهي حكاية األب الذي يفضل ابنا له دون إخوانه س
اآلخرين فيوغر صدرهم ضده فيكيدون له خاصة بعد موت األب ويدخلونه السجن 
ويستولون عىل مرياثه، ورغم هذا يظل األخ عىل لهفته للقاء إخوته والتسامح معهم 

ىل أن ينتهي الفيلم مبقتل األخ الطيب حتى حني يعرف أن أخاه قد تزوج من حبيبته، إ
عىل يد أخيه الحاقد عليه، فتشيع الفويض يف حياتهم التي تتوازى يف نفس الوقت مع 

، وكأن 0225إشاعة الفوىض يف مرص التي يرى خالد أنها قريبة، فخالد يحيك عن عام 
 العارمة.موت األخ بطيبته وتسامحه سيكون ورقة التوت األخرية املنزوعة قبل الفوىض 

تلك هي رؤية املخرج التي ال مواربة فيها وال تحتاج لقراءة عميقة حتى تصل إىل 
املشاهد، ومن حق أي مخرج بالتأكيد أن تكون له رؤية خاصة يقدم بها فنه، نختلف أو 

ليست يف رؤية املخرج الخاصة « دكان شحاتة»نتفق معه ونناقشه فيها ولكن أزمة 
ل ولكنها يف أسلوبه الذي فر  ضه عىل الفيلم ليجعله عايل الصوت أكرث من الالزم فحمَّ

 الفيلم ما مل يكن يف حاجة إليه.
بداية األحداث مبا فيها من فالش باك لكل األحداث السياسية والعاملية التي حدثت 
من السبعينيات حتى اآلن أضافت عبئا مل تكن القصة بحاجة إليه، ويف الدراما ما ال 

كثري مام ال يضيف إال ارتفاع الصوت ليصل « دكان شحاتة» فيلم يضيف ينتقص منها ويف
إىل حد الرصاخ، مثل بيع األبناء فيلال الطبيب املناضل الذي مات إىل السفارة اإلرسائيلية، 
فالبيع نفسه نوع من التغيري، وقد يعني يف أعقد التفسريات هجرا لرتاث اآلباء ويف 

هذه األرض مثال للسفارة الهولندية كان األمر  أبسطها التطوير، فهل لو باع األبناء
سيختلف، وأحداث الفيلم لن تتطور بنفس النتيجة؟ ال أظن ذلك ولكن خالد يوسف يف 
ذلك الفيلم رغم امتالكه كل حرفية اإلخراج املتميز فإنه عىل مستوى الفكر بدا وكأنه 

كاتب أو أول قبلة أول أفالمه.. ببساطة ألن أول فيلم للمخرج يبدو مثل أول كتاب ل
ملحب يريد أن يقول فيها كل يشء.. كل يشء وكأنه لن تأيت كتب أو أفالم أو قبالت بعد 

ليس أول أفالم خالد وبالتايل فمن غري املقبول أن يحمل « دكان شحاتة»ذلك، ولكن فيلم 
 كل هذا الضجيج.
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كيد كلامتها حتي عنرص الغناء يف الفيلم الذي يحمل عددا كبريا من األغنيات بالتأ
جميلة مصاغة بحرفية ونبض شاعر كبري هو جامل بخيت لكن تنوعها بني املوال وأنواع 

 أخرى من الغناء وثالثة أصوات مختلفة من رجال ونساء أضافت إىل الضجيج ضجيجا.
كان لهام دور ال ميكن إنكاره  -أستاذ خالد األثري  -الغناء واملوسيقى يف أفالم شاهني 

شاهني ومن أكرث مخرجي السينام املرصية استخداما وحرفية يف استخدام دراميا، وكان 
عنرص الغناء، وخالد سار عىل نهجه يف كل أفالمه التي أخرجها منذ بدايته بال استثناء 

 ولكن يف دكان شحاتة خليط مل أستطع أن أالحقه أو أهضمه مع تواتر األحداث.
بدالنارص كفيلة بأن تغطي قد يرى نارص عبدالرحمن وخالد يوسف أن صورة ع

الرشوخ يف حياتنا ولكنها بالنسبة يل رومانسية البحث يف املايض أو النوستالجيا التي ال 
 «.دكان شحاتة»تغني من جوع أو تسمن إذا تحدثت بواقعية تفاصيل 

الشك أن خالد يوسف من أبرع املخرجني الشبان يف اختيار ممثليه وتحريكهم وهم 
فعمرو سعد يف هذا الدور خطا خطوات إىل األمام وله مشاهد عادة ال يخذلونه.. 

 تستحق التوقف طويال أمامها كمشهد حديثه لوالده وهو يف القرب.
محمود حميدة ما بال هذا املمثل كلام زاد بياض شعره وحفر الزمن عىل مالمحه 

من أدوار  الكرب زاد جامال ونضوجا وقدرة عىل األداء، ولكن لألسف السينام املرصية كثري
 الكبار فيها كسيحة فال تحتمل موهبة حميدة.

عمرو عبدالجليل إن كان يدين لشاهني بأنه املخرج الذي قدمه للشاشة فعليه أن 
يدين أكرث لخالد ألنه منحه الروح والتألق، وعمرو منحه أداء محفورا باسمه مل يسبقه 

 إليه أحد.
ونية وإن كان اسمه اليعلق كثريا صربي فواز وجه معروف بالنسبة للدراما التليفزي

اختياره مغامرة استطاع أن يقتنصها وقدم دورا وأداء « دكان شحاتة»باألذهان ولكن يف 
 رائعني ال يجب أن ميرا دون أن يرفعاه درجات.

محمد كريم وأحمد وفيق اختيارات غري تقليدية تحسب للمخرج وموهبتهام مل تخذله 
بالتأكيد ممثل موهوب. ال يبقى إال  -سف ال أعرف اسمه ولأل -حتى الذي قام بدور الربص 

العنرص النسايئ يف الفيلم والذي قدمته اثنتان واحدة منها هي غادة عبدالرازق ممثلة 
صاحبة خربة بالتأكيد وأداؤها مل يكن مفاجأة ألنها قدمت من قبل أدوارا أعتقد أكرث 

  دور األخت ليس بجديد.صعوبة حتى من هذا الدور ونجحت فيها، فإذن نجاحها يف
وتظل هيفاء وهبي هي املفاجأة ليس ألنها األفضل ولكن ألنها قدمت دورا بعيدا متاما 

 عن تصوراتنا عنها، رغم أنه يحمل كثريا من اإلغراء والجامل اللذين عرفناهام عنها.
شاهد تراوح أحيانا أداء هيفاء بني املفاجأة الجيدة وأحيانا فلت منها األداء يف بعض امل

خاصة يف املشهد الدي تسكب فيها الجاز عىل جسدها لتهدد باالنتحار حرقا، هذه املشاهد 
تحتاج إىل فتاة معجونة باملرصية لتستطيع أن تؤديها دون أن تفلت ابتسامة أو ضحكة من 
مشاهد عىل أن هيفاء الرقيقة صاحبة الصوت الرفيع الناعم تفعل ذلك. ورغم هذا تظل 

املشاهد قادرة عىل أن تجتاز الصورة املعروفة عنها، مجرد مطربة فيديو هيفاء يف أغلب 
 كليب مثري، ألنها قادرة عىل أن تتحول ملمثلة أكرث إثارة بأدائها.
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اختيار خالد يوسف لهيفاء رمبا يكون جزءاً خاصا بتحدياته باختيار ممثلني غري 
دها دعائيا، لكني أعتقد أن تقليديني ألفالمه، إضافة ـ طبعا ـ إىل االستفادة من وجو 

 هيفاء لن تقنع بدكان شحاتة ألنها ذاقت طعم السينام فرتى ما الذي ستقدمه بعد؟
وأخريا أتعجب كيف أن خالد يوسف دائم الشكوى من تعنت وزارة الداخلية معه، 
وأنها تدس أنفها يف الرقابة عىل األفالم، ثم أجده يقدم الشكر لها يف نفس تلك األفالم، 

شكر خالد لوزارة الداخلية نوع من الكياسة ليأمن رشها أم ألنها بالفعل متفهمة  فهل
ألفالمه ولبحثه عن حريته مام قد يدفعنا جميعا لشكرها ألنها وزارة متفتحة فنيا 

 صدرها رحب؟!
حالة فنية وإنسانية لو تجردت من إقحام رغيف العيش واملظاهرات « دكان شحاتة»

يد، لكن خالد يوسف مل يكتف بحكاية الدكان ولكنه أرص عىل لكانت أكرث صدقا بالتأك
 أن يحيك حكاية الشارع كله بل البلد كله بل العامل كله فضاق به الدكان.

 .0226يونيه  -الفجر 
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 إبراهيم االبيض يف الزمن األسود:
 

عيل غرار السؤال الذي مل تجد له البرشية إجابة حتى اآلن، أيهام أسبق البيضة أم 
أيهام السابق عىل « إبراهيم األبيض»خة، ظل سؤال يراودين طوال مشاهديت لفيلم الفر 

اآلخر العنف يف الشوارع أم العنف عىل الشاشة.. كل علوم االجتامع وعلامئه وغريهم 
يشريون باالتهام عادة لفن السينام وبعض مشاهد العنف يف نرشات األخبار ويرجعون 

 املجتمع.إليها السبب يف انتشار العنف يف 
والكثري من الجرائم التي تتم يعرتف أصحابها بأنهم استقوا بعض تفاصيلها من جرائم 
سينامئية، ورغم هذا فال أظن أننا نستطيع أن نجاهر باإلجابة بيقني أن عنف املجتمع 
مسئولية السينام، ولكن حني يصل األمر بالسينام أن يكون مشهد افتتاح فيلم كل هذا 

د عىل دقائق، فاألمر بالتأكيد مفزع ويستوجب التوقف ألننا بحاجة العنف وملدة تزي
لسينام تتجاوز عن أحالم صناعها وإغراءات حرية الفنان لتشعر مبسئوليتها يف مجتمع 

 متفجر ويف زمن يتسم بالعنف.
قد طالت كام طال العنف يف مقدمة « إبراهيم األبيض»قد تكون مقدمتي عن فيلم 

هاية فيلم سيناميئ يحتاج كغريه للتوقف أمام عنارصه فهو السيناريو الفيلم، ولكنه يف الن
« عامرة يعقوبيان»األول لعباس أبو الحسن، والعمل الثاين ملخرجه مروان حامد بعد 

وعودة بعد شوق للكامريا من محمود عبدالعزيز وخطوة لألمام يف تاريخ ممثل شاب 
 يحلم بالبقاء وهو أحمد السقا.

بيض يحيك عن بعض الناس يف مرص، هؤالء الذين يعيشون يف قلب فيلم إبراهيم األ 
العاصمة جغرافياً ولكنهم ال عالقة لهم بها وال يخضعون لقوانينها، ألن لديهم تاريخاً 
وجغرافيا وقوانني مختلفة. اختار صناع الفيلم منوذجا منهم وهو إبراهيم الشهري باألبيض 

 ب وانتقام وأخريا موت ونهاية.ليحكوا عنه منذ مولده وحكاية صداقة وح
رمبا بدت يل الفضيلة األوىل لهذا الفيلم أنه مل يحّمل القصة السينامئية أكرث من كونها 
حكاية واحد من الناس يف قاهرة املعز، وترك العبء عىل املشاهد للتفكري وحمل الهم 

ن واآلدمية، فيام حدث لنا وكيف تركت الدولة مناطق فيها لتتحول إىل بؤر خارج القانو 
وكأن « اإلسالم هو الحل»رغم أنها تكتب عىل جدرانها، كام بدأ يف الديكور، عبارات مثل 

عنف الفكر قاد إىل عنف البرش، مروان حامد يف ثاين أفالمه يؤكد أنه مخرج موهوب 
بعيدا عن قلم األب وحيد حامد الذي زعموا أن نجاحه مرتبط به، فإن كان يف يعقوبيان 

بقلم حامد وبشهرة وقيمة الرواية وعدد النجوم، فإنه يف فيلم إبراهيم  مروان تسلح
األبيض مل ميلك إال موهبته ورغم ذلك نجح. ونجح معه مدير التصوير الذي استطاع 
باإلضاءة وحركة الكامريا أن ينقل تفاصيل حياة رسيعة وباتة، وأما األستاذ أنس أبو سيف 

همية يف هذا الفيلم فهو بالتأكيد كان عنرصا فاعال املسئول عن الديكور فال يقل قيمة وأ 
 من عنارص قيمة الفيلم.
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ويظل العنرص التمثييل أقوى أسلحة املخرج يف الوصول إىل قلب املشاهدين، وأحمد 
السقا يف هذا الفيلم يتقدم خطوات ليس يف مجال األكشن الذي يجيده ولكن يف األداء 

ن الفيلم والنصف الثاين الذي تحول فيه إىل شخص فاختالف أدائه ما بني النصف األول م
مجروح مدمن يؤكد أن السقا ليس ممثال يؤدي بعضالته أدواره ولكنه يؤديها بعقله. 
ورغم أين أرفض سينام النجم يف مرص التي لها قوانينها ومن بينها أنه األوحد الذي قلام 

 ألنه ال يظهر أبدا يف أي يختفي من عىل الشاشة فإنني أرفع القبعة لسينام السقا نجام
 فيلم إال وهو محاط بآخرين لهم قيمة يف األدوار وقامة يف األداء.

محمود عبدالعزيز القيمة والقامة األخري يف الفيلم، ممثل افتقدناه وهو غائب عن 
قصد أحيانا ترفعا وأحيانا زهدا يف أدوار ال تليق مبوهبته، ولكنه عاد ليقدم دورا سيظل 

 ئه.محفورا بأدا
د معها، فمن يصدق  عمرو واكد متفردا بأداء مبهر وكأنه هضم الشخصية حتى توحَّ
أن هذا الشاب خريج الجامعة األمريكية والذي يعمل يف البورصة ويهوى التمثيل هو 

 الشخصية التي قدمها.
هند صربي وجه صبوح كلام مرت عليها األدوار كلام وقف اسمها يف وجه كل من 

ممثلون عرب، ألن القول الحقيقي: إن املمثلني العرب قد يأتون إىل  يدعي بأن مرص بها
مرص بجنسية ولهجة مختلفتني ولكن مرص متنحهم لونا ولهجة وتألقا يحق لنا أن نقول 

 بالفم املليان إنهم ملك لنا. وهند صربي حق لنا بالتأكيد.
يف الواقع عنفاً  قد نكره العنف ولون الدم املتناثر عىل طول الفيلم، وقد يخيفنا أن

مامثل أو أكرث، وقد يكون إبراهيم ليس أبيض كام كتبوا عىل أفيش الفيلم ولكنه أحمر 
ولكن يبقى أن الفيلم استطاع أن يتجاوز العنف حني يتحدث عن مشاعر البرش من حب 

 وصداقة وأمومة حتى يف أقىص الظروف، ففي النهاية هم برش.
 .0226يونيه  -الفجر 
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 الدة:بدل فاقد : و 
 

مولد مخرج سيناميئ جديد وجيد ليس بحدث يجب أن مير كأي حدث سيناميئ عابر، 
ببساطة ألنه إن كان املمثل هو قلب السينام فإن املخرج هو عقلها، وإن نضبت وخفتت 
العقول شاخت القلوب ثم ماتت.. حتى لو كانت واقفة، وهذا املوسم يشهد مولد 

م بدل فاقد الذي كتبه محمد دياب وقام مخرج جديد اسمه أحمد عالء قدم فيل
ببطولته أحمد عز ومنة شلبي، والفيلم يجمع بني األكشن والغموض أو ما يطلق عليه 

حيث يحيك قصة زوجة وزوج محرومني من اإلنجاب فيتبنيان طفال من « suspence»الـ
 أحد املالجئ ويكرب ليصبح ضابطاً كاألب فهو نتاج طبيعي لهذه األرسة.

األحداث يف سيناريو شديد اإلحكام ليكتشف املشاهد أن البطل الضابط  وتتشابك
لديه أخ توءم ولكن عىل النقيض منه فهو مدمن هريوين وحياته ضائعة، وهو أيضاً نتاج 
طبيعي لبيئته التي ترىب فيها، فاألم راقصة تركته محاطا بخمر ونساء ومال دون رقابة 

اف تلك الحقيقة تتصاعد األحداث أكرث لينتهي فأصبح عىل ما هو عليه، وحني يتم اكتش
الفيلم مبوت أحدهام وسجن اآلخر، وإن مل تكن األحداث بهذه البساطة التي رويتها بها 

 ألن بالفيلم كثريا من التفاصيل التي قد تفسد املشاهدة إذا متت الكتابة عنها.
الصنع عىل ألنها إن مل تكن محكمة « suspence»أصعب أنواع السينام هي أفالم 

الورق كسيناريو تحولت إىل مسخرة عىل الشاشة يضحك منها الجمهور بدال من أن 
يتابعها بشغف، وقليل من أفالمنا املرصية ـ وبالتايل األقالم التي تستطيع أن تصنع فيلامً 

فيلم ال يستطيع املشاهد « بدل فاقد»مثرياً ال يدعو املشاهد للسخرية منه، والحق أن 
خرية منه بل يدفعه ملتابعته حتى كلمة النهاية وعند البعض حتى بعد بأي حال الس

 النهاية.
ومل تكن بقية عنارص الفيلم، من إخراج ألحمد عالء ومونتاج ألحمد حافظ وتصوير 
لنزار شاكر وموسيقى لعمرو إسامعيل بأقل من السيناريو املحكم الجيد، بل إنها أضافت 

املشاهد وكأن هناك حالة تناغم جامعية بني كل له عنارص جامل وقيمة للفيلم فبدا 
 صناع الفيلم.

يظل الحديث ناقصا إن مل أتحدث عن قلب أي فيلم وهو املمثلون، وسأبدأ بأحمد 
عز ليس ألنه البطل الذي يتصدر اسمه األفيش، ولكن ألنه قبل كل هذا كان مغامراً 

غامرة ولكن عز مل بالعمل مع مخرج جديد ألول مرة، وكثري من نجومنا يخشون امل
يخشها ففاز بفيلم جميل ودور بالتأكيد فيه كثري من اإلضافة له. وقبل مشاهديت للفيلم 
كنت أعرف أن عز يقوم بدورين لتوءم، عز غامر عىل طريقة نور الرشيف الذي كان 
يهوى تقديم مخرجني جدد أصبحوا فيام بعد هم األهم مثل عاطف الطيب. وظننت أن 

م السينام يلجأون لفكرة التوأم قرساً حتى ال يغيبوا عن الشاشة ولكن عز مثل بعض نجو 
املسألة مختلفة ألنه لو كان عز اكتفى بشخصية واحدة ما « بدل فاقد»يف حالة توءم 

كان لفكرة الفيلم أو أحداثه أن يستمر، إذاً أحمد عز مل يلجأ لهذه الحيلة ليك يتسيد 
 كن االستغناء عنها.املشهد ولكن ألنها رضورة درامية ال مي
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أحمد عز وإن كانت بدايته السينامئية اعتمدت عىل وسامته إال أنه يف كل فيلم 
 يضيف سبباً إىل الوسامة لالستمرار عىل خريطة البطولة السينامئية.

منة شلبي موهبة بالتأكيد أكرب من املتاح لها ولكنها يف دور الحبيبة الرثية املدمنة 
ليس مليئا فإنه اسم بطلة أنثى إىل « بدل فاقد»الكم، فدورها يف إضافة يف الكيف وليس 

جوار بطل رجل ولكن ألن الدور يحتاج ملمثلة تعرف متى تغسل وجهها من املساحيق 
 وتخرج عىل الشاشة لتمثل فقط دون أن تقول إنها نجمة ولكنها ممثلة لدور مدمنة.

نام كعنرص يبعث محمد لطفي وجه اعتدنا عىل وجوده بشكل ثانوي يف السي
ولكنها « عبده مواسم»الضحكات رغم أن البطولة قد أتيحت له مرة واحدة يف فيلم 

ثم فاجأنا « كباريه»تجربة مل تتكرر، ولكنه فاجأ املشاهدين العام املايض بدوره يف فيلم 
 «.بدل فاقد»هذا العام بشخصية جديدة متاماً وأداء مختلف يف 

يل من املمثلني الخروج بها من دائرة النمطية مثل شخصية الرشير مل يستطع إال قل
إستيفان روستي وعادل أدهم، استطاع محمد لطفي أن يضيف إىل هؤالء اسامً بدوره يف 

 «.بدل فاقد»فيلم 
ممثلو األدوار الثانية والثالثة يف السينام املرصية كنز ميكن أن يرثي السينام، ومحمد 

السينام أغلبهم أصحاب نظر قصري ال يرون إال لطفي وغريه مثال عىل ذلك ولكن صناع 
األبطال املكتوبة أسامؤهم بالخط الكبري عىل األفيش فال يهتمون إال بهم، وهذا ينزع 

استطاع املخرج أحمد عالء أن يقدم « بدل فاقد»كثرياً من الدسم يف األفالم ولكن يف 
 فيلام كامل الدسم بال كوليسرتول.

، « حذايئ أوالً ثم احكم عىل الطريقة التي أسري بهاضع قدمك يف»هناك حكمة تقول 
 ورغم هذا فقليل منا من يعمل بها.

كلنا عادة ما نسري عىل عكس هذه الحكمة فام أسهل أن نحاكم غرينا ونحكم عليهم 
تحققت هذه الحكمة فقد « بدل فاقد»دون أن نتصور أنفسنا يف مكانهم، ولكن يف فيلم 

عرفت أن الحديث عن الفضيلة سهل لكن تحقيقها ليس تبادلت الشخصيات األحذية ف
 بنفس السهولة.

 .0226يونيه  -الفجر 
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 مرص اليل تحت شهر زاد والفرح:
 

عادة يتصور النقاد أنهم وحدهم يحتكرون الحقيقة حول األفالم، ولكني أظن أنني 
 أحدهام مختلفة أو عىل األقل أحلم باالختالف، لذا فإنني سأكتب هذا األسبوع عن فيلمني

من وجهة نظر بعض من الجمهور الذي شاهده فقد نقلت آراؤهم كام قالوها واآلخر 
 اسمحوا يل أن أكتب عنه من وجهة نظري، فام بني الفرح وشهرزاد الجمهور وأنا حكينا.

سينام بال جمهور كأنها كتاب بال قارئ أو وجبة طعام بال جائع، أو جريدة بال مطلع 
ع فيها صار مكانها سلة املهمالت، فال السينام ميكن أن تكون لها قيمة عليها، فإذا اختفى ضل

لو هجرها الجمهور وكذلك الكتاب والطعام والجريدة. ولهذا سأفسح املجال يف هذا املقال 
للجمهور الذي وقفت أسأله عىل باب دار العرض عن رأيه، « احيك يا شهرزاد»عن فيلم 

ار مشاهدة الفيلم من عدمه، رغم أين كنت وكأنني مشاهدة أطلب رأيهم ألتخذ قر 
 شاهدته.

سألت النساء أوال فجاءت اإلجابات: رائع، يحيك عنا بصدق فكل منا عاشت قصة كهذه 
بشكل أو آخر، ممل، أعجبني، التغيري الذي طرأ عىل منى زيك ألول مرة أرى فيلاًم ليرسي 

لصار أفضل فيلم يف هذا  نرص اللـه، أحداثه بطيئة جدا ولو تم التخلص من بعض البطء
املوسم حتى اآلن، شعرت وكأن املذيعة فيها بعض من هالة رسحان، كانت تلك آراء بعض 

 من الفتيات والنساء الاليت سألتهن رأيهن عن الفيلم.
ولعجبي فقد جاءت آراء الرجال مختلفة متاما أو عىل األقل، فمن سألتهم مل يكن 

غري واقعي، قصة الثالث فتيات تشبه قصة يوسف متحمسا للفيلم فقد قالوا فيلم ممل 
إدريس بيت من لحم فال جديد فيها، مل نشعر بالتعاطف مع النساء، لو كان املخرج يقصد أن 
املرأة قوية بهذا الفيلم فقد أخفق ألن كل النساء يف الفيلم تم تدمريهن سواء بالسجن أو 

أين الواقعية يف أن تستطيع مذيعة العنوسة أو الفضيحة، فهذا بالتايل فيلم ضد النساء، 
 الرجال. الوقوف أمام الكامريا لتحيك قصتها إنه خيال نابع من مجتمع آخر.. هذه كانت آراء

تباينت وجهات نظر الجمهور عن الفيلم باختالف جنسهم وسنهم، وال أظن أن بعد 
اً مام كل هذه اآلراء هناك مجال ألن أطرح رأيي ألن الجمهور يكفيني، فقد قال بعض

 آراه ومام مل آره.. ولكنه تحدث متاما كام تحدثت شهرزاد وحيد حامد ويرسي نرص اللـه.
أفالم السينام الجميلة تهب مشاهديها لحظة فرح أو حزن أو حكمة ولحظة تأمل يف 
حياة آخرين، قد يتشابهون أو يختلفون متاماً عن املشاهد، ولكنه يف النهاية يتفاعل 

أو أهل.. قد يحبهم أو قد يكرههم، ولكنه يف النهاية يتفهم معهم كأنهم أصدقاء 
 مواقفهم التي حكت عنها تلك األفالم.

أما أفالم السينام القبيحة أو تلك التي تتصف بالضحالة فعادة ال يبقى منها يشء 
للمشاهد ليفرح أو يحزن أو يتأمل، ويبقى بعيداً عن شخوصها فال هم أهل أو أصدقاء 

 حركون عىل شاشة تفصلهم عن املشاهد مسافات ومسافات.ولكن هم أناس يت
تلك هي الفروق ببساطة بني فيلم جميل قيم وآخر قبيح ضحل، ولكن يف فيلم 

الذي يعرض حالياً رمبا نحتاج أن نضيف مواصفات أخرى للمعنى وللفرق بني « الفرح»
 فيلم جميل قيم وآخر قبيح ضحل.
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سئلة مثل، هل هناك تناقض بني جامل وقيمة يدعوين ألن أطرح عدة أ« الفرح»ففيلم 
الفن السيناميئ والقيمة األخالقية التي يطرحها أي فيلم؟ أي هل لو طرح فيلم ما قيمة 
الصدق أو الرشف أو األمانة يصبح بالرضورة فيلامً جيداً ألنه فيلم أخالقي أو يصبح فيلامً 

 العبادة؟ضحالً ألنه يتحدث عن قيم أخالقية مجالها املدارس ودور 
وأعتقد أن النفي هو اإلجابة الوحيدة فال األخالق الحميدة التي تدعو لها بعض األفالم 

 تجعلها قيمة وال هي تنقص من قيمته أفالم أخري.
الذي قدمته نفس مجموعة العمل التي قدمت العام املايض فيلم « الفرح»فامذا عن فيلم 

ج سامح عبدالعزيز واملنتج أحمد السبيك وحتي كباريه، كاتب السيناريو أحمد عبداللـه واملخر
ذات املمثلني مثل خالد الصاوي وماجد الكدواين ودينا سمري غانم وصالح عبداللـه وآخرين إضافة 

 إىل ممثلني آخرين جدد مثل كرمية مختار ويارس جالل وحسن حسني.
جل ذي تدور أحداثه يف ليلة واحدة ويف مكان واحد بحيث يحيك عن ر « الفرح»فيلم 

يقرر أن يقيم فرحاً وهمياً يدعو فيه أهل املنطقة « خالد الصاوي»صيت يف منطقة شعبية 
ليجمع أموال النقوط، التي تعتربها هذه الفئة ديناً يجب رده يف املناسبات، ويشرتي بها 
ميكروباص، ومن خالل هذه املناسبة نرى خريطة لتلك املنطقة وشخوصها وحياتهم مثل 

آالف جنيه إلجراءات موتها، والبنت املسرتجلة  5التي تحرص عىل مبلغ « ختاركرمية م»األم 
« حسن حسني»التي تحمي نفسها وأهلها بإخفاء أنوثتها، والرجل الكبري « دنيا سمري غانم»

بهذه املنشطات الذي يتزوج شابة ويلجأ إىل املنشطات للجنس ولكنه ال يستطيع أن يلبي 
الذي تطول خطبته سبع سنوات دون « يارس جالل»جل قوي، والشاب كل رغباتها يف أن يحتويها ر 

التي كربت ولكنها مازالت تعمل من « سوسن بدر»أمل من أجل شقة وعفش، والراقصة الشعبية 
أجل لقمة العيش رغم أنها شبه محجبة يف الواقع، منولوجست مل يعد املجتمع يحتاجه ألنه 

وطال بها الحرمان فامرست « جومانا مراد»ي كربت مغيَّب والضحك صار مختلفاً، الشابة الت
الجنس مع زوجها أمام اللـه ولكن املجتمع يريد براءتها معلنة عىل منديل ملوث بالدماء فتبحث 

 عن طبيب يعيد لها عذريتها من أجل الناس.
مناذج من البرش رسمها كاتب السيناريو لتنقل بعضها صورة مجتمع وأخري لرتسم 

الذي يجمع النقوط ويهجر أباه لعنف يف « ماجد الكدواين»ة، كذلك الرجل صورة حالة فردي
وقد أجاد أحمد عبداللـه كاتب السيناريو  صغره سبب له عالمة يف الوجه مل متحها السنون.

يف رسم تفاصيل كل شخصية دون احتياج لفالش باك أو للخروج من الزمن أو املكان الذي 
 تدور فيه األحداث.
كالً جديداً عىل نهايات األفالم املرصية وأن كانت السينام الغربية قد قدم الكاتب ش

فعلتها من قبل، فبعد أن يتصور املشاهد أن الفيلم قد انتهى يعيده السيناريو واألحداث 
مرة أخرى بنهاية أخرى مختلفة متاماً، ففي لحظة كان عىل البطل أن يختار ما بني إعالن 

تكامل الفرح وإخفاء األمر حتى يتم جمع النقود التي أرادها، وفاة أمه وإنهاء الفرح أو اس
فيقدم الفيلم اإلجابة عن ماذا لو؟ فال يرتك للمشاهد خيار تصور إال أعطى له اإلجابة وهو 
شكل جديد يف رسد األحداث مل تعرفه السينام من قبل وقد يراها البعض نهاية أخالقية 

« ماذا لو»ر الحياة ومأزقها األكرب هو إجابة سؤال تقريرية وإن كنت ال أراها كذلك ألن جوه
قرر أن يجيب عن هذا السؤال وال عيب يف « الفرح»والذي ال نعرف أبداً الجواب عنه، ولكن فيلم 

ذلك أو تناقض بني أن تقر كفنان مبدأ أخالقياً ويف ذات الوقت تصنع فيلامً جيداً، وقد أجاد صناع 
 أخري. رضا األم من رضا الرب مثالً ومعانالفرح تقديم فيلم جميل يقر بأن 
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استطاع املخرج سامح عبدالعزيز بالتفاصيل والصورة التي قدمها جالل الزيك 
واملونتاج الذي قدمه أن يقدم أحداثاً رسيعة، وأن يشعر املشاهد أنه يتحرك يف الزمان 

 واملكان برغم أن الزمان واملكان مل يتغريا.
بالتأكيد أضافوا بهذا الفيلم إىل تاريخهم الفني حتى  سامح عبدالعزيز وفريق عمله

 لهؤالء الذين قد يختلفون معهم يف الفكر.
يبقى من عنارص الفيلم املمثلون ثروة مرص التي ترسم لها األدوار الجيدة القدرة 

 عىل البقاء مرتبعني عىل عرش السينام العربية ويف قلوب مشاهديها.
رح رمبا لن يبهر أداؤه املشاهد كشخصية الشاذ خالد الصاوي يف شخصية صاحب الف

ولكن أعتقد أن أداء شخصيته يف الفرح « كباريه»أو املطرب الشعبي يف « يعقوبيان»يف 
 أصعب عليه كممثل ألنها بعيدة عن الكاركرت الذي يبهر املشاهد.

ماجد الكدواين ما أجمله يف أداء سلس ارتفع به إىل مصاف النجوم الكبار، وقد 
ين أين كنت عىل حق حني كتبت عنه منذ سنوات: إنه ليس ممثالً كوميدياً مبنطق أشعر 

ًِ وجهة نظري.  الكوميديا املرصية ولكنه ممثل فقط وأثبتت أدواره أخرياً
كرمية مختار وسوسن بدر مشاهد قليلة ولكن عبقرية وصدق األداء يعلو بهام عن 

 كل أدوار البطولة.
ل حي عىل أن املمثل إناء ينضح مبا فيه، فإن أعطيته دنيا سمري غانم ويارس جالل دلي

دوراً قيامً حقيقياً أعطى موهبة متفجرة أما وإن أعطيته أدواراً عىل شاكلة بونو بونو أو 
 خالتي نوسة فإنه ال يعطي املشاهد إال فراغاً.

صالح عبداللـه، مي كساب، حسن حسني، باسم السمرة، روجينا، جومانا مراد، عالء 
 آخرون رمبا ال أعرف أسامءهم ممثلون يساون املاليني وإن تقاضوا اآلالف.مريس و 

يف الفرح ال يجب أن نخجل أو نرفض املنطق األخالقي ألنه مصنوع بحرفية ولكن يف 
 أفالم أخرى تدعي األخالق وتهمل الفن نرفض أخالقهم وفنهم.

 .0226يوليو  -الفجر 
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 فجور البرش: –السفاح 
 

لنساء متنوعة ومتلونة البعض منهن سهل القياد والبعض اآلخر أفالم السينام كا
صعب الفهم، الجامل يجب أن يكون أبرز ما فيهن، ورغم ذلك تجد بعضهن يعرفن 
كيف يكن جميالت، وأخريات رغم الجامل ال يربزن إال القبح.. مالمح أفالم السينام 

أو غبية، بسيطة أو معقدة بالتأكيد تبدو يل كقسامت وجه امرأة جميلة أو قبيحة، ذكية 
 ولكنها يف النهاية امرأة تنتظر دامئا من يتطلع إليها.

الذي يعرض حاليا أجدين أتطلع إىل امرأة مدهشة « السفاح»وحني اتطلع إىل فيلم 
 عفوا اقصد فيلام مدهشا.

الذي مل يلق « ألوان السام السبعة»السفاح إخراج سعد هنداوي بعد فيلمه األخري 
رييا وكتبه للمرة األوىل للسينام خالد الصاوي مع عطية الدرديري وقام نجاحا جامه

 ببطولته هاين سالمة ونيكول سابا وخالد الصاوي.
والفيلم يحيك حكاية شاب انفصل أبواه وتعقدت حياته منذ الصغر لتصل به إىل 

 نهاية أكرث تعقيدا ومأساوية إىل حبل املشنقة.
املليودراما والصادفات غري املقنعة، وكثري من  وقد تحتمل هذه الحكاية كثرياً من

الرصاخ واملواعظ ولكن فيلم السفاح كام كتبه الصاوي ودرديري كان مدهشا يف هذا 
السياق ألنه قفز عىل سهولة املليودراما وحىك تفاصيل الفيلم والشخصيات بيد ماهرة 

يستطيع أن يدين ومبيزان دقيق كميزان الذهب، فاملشاهد للفيلم يف قرارة نفسه ال 
الشخصيات بصورة كاملة، وأيضا ال يستطيع أن يكرهها بصورة كاملة بالرغم من أن كل 
النامذج يف الفيلم مخطئة فاألم تركت ابنها من أجل رجل آخر، ورغم ذلك تجد لحظات 
تشعر فيها باإلشفاق عليها واألب رجل قاس ولكنك تجد فيه لحظات تعاطف والحبيبة 

نك تجد لها أحيانا بعض العذر، والبطل سفاح وقاتل ولكن ظروف امرأة خائنة ولك
حياته تجعلك ال تستطيع إدانته بالكامل، وهذه املواصفات يف الشخصيات هي بالفعل 
الحقيقة يف الحياة فال نحن جميعا مالئكة وال نحن أيضا دامئا شياطني وهكذا هي 

 شخصيات فيلم السفاح.
مستوى آخر فرغم أنه تخرج يف مدرسة يوسف شاهني هاين سالمة انتقل يف أدائه إىل 

ثم تلقفته بعدها يد خالد يوسف واالثنان عىل قربهام ينتميان إىل مدارس مختلفة متاما 
يف األداء فإن هاين يدهشنا يف هذا الفيلم ألنه يخرج بأداء مختلف وبفهم أعمق 

 للشخصية من مجرد نظرات.
األصفر إىل ساحة التمثيل ولكنها تدهشنا يف  نيكول سابا ممثلة دفعها الجامل والشعر

هذا الفيلم بأداء جيد وبفهم رائع لتفاصيل امرأة وزوجة خائنة ولكنها محبة، فهل هناك 
امرأة تسعد بخيانتها مهام مترغرت فيها، ال أظن بل أنا عىل يقني وقد استطاعت نيكول 

 أن تنقل هذه الحقيقة باقتدار مدهش.
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ثنائية يف السينام واملرسح وحتي الشعر واألدب والسياسة خالد الصاوي حالة است
وكنت أظنه اكتفى بالدهشة عند ذلك ولكن ما زال خالد قادراً عىل أن يدهشنا حني 
يقدم يف هذا الفيلم شخصية الرجل اللبناين الذي يسعى وراء املال يف الحرب أو السلم 

املفرتض أن تكرهها من ويتجاوز مع من خانه من أجل أن يستفيد منه، شخصية من 
 األلف إىل الياء سينامئيا، ولكن خالد وهبها الحياة فأحبها املشاهد بل ضحك معها.

حتي الشخصيات الثانوية يف الفيلم كاألم سوسن بدر واألب سامي العدل ووكيل 
 النيابة وزوج األم أرشف مصيلحي كلهم دون استثناء أجادوا أدوارهم.

متأخرا يف موسم الصيف إال أنه متقدم يف املستوى  وإن تم عرضه« السفاح»فيلم 
ويستحق أن نشاهده حتى لو تناثرت فيه الدماء، ألنه يحيك عن برش ألهمهم اللـه 

 الفجور قبل التقوى وهم يف ذلك مثل كل منا.
 .0226يوليو  -الفجر 
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 طري أنت من الضحك :
حتى إن بعض درر األفالم كثري من تاريخ السينام املرصية أقام دعامئه عىل االقتباس 

املرصية التي حفرت اسمها يف وجدان املشاهدين صارت مرصية خالصة رغم أنها 
لفطني عبدالوهاب « إشاعة حب»لعزالدين ذوالفقار و« نهر الحب»مقتبسة مثل 

وعرشات من األفالم املأخوذة عن أصل أجنبي، ومن فرط مرصية اللمحات والقسامت 
ملشاهد لها أنها مرصية املولد واألب واألم حتى الجد العارش، لهذه األفالم يكاد يجزم ا

 وهنا نرفع القبعة لالقتباس حتى لو حلمنا بأن نكون املبدع األول ملا نقدمه عىل الشاشة.
املأخوذ عن الفيلم األمرييك الكوميدي « طري إنت»وهذا األسبوع بدأ عرض فيلم 

املخرج عبارة شديدة السخرية وبكل رصاحة ووضوح كتب » Be Dazzle -«يب دازل»
 وعميقة املعنى حني قال: لو هناك تشابه بني هذا الفيلم وفيلم آخر فهي مصلحة.

يعد إضافة « دبور»للمخرج أحمد الجندي يف ثاين أعامله بعد « طري إنت»والحق أن 
 بل بداية حقيقية له يف مقابل فيلم أول ليس مقتبسا ولكنه سيئ.

اريو األول للزميل عمر طاهر الذي انتقل من الكتابة الساخرة هو السين« طري إنت»فيلم 
يف الصحافة واألدب إىل السينام، ولعله بذلك االسم الثاىن يف هذه القامئة حيث سبقه بالل 

 فضل.
الفيلم يحيك عن شاب يعمل طبيبا بيطريا وهو غريب األطوار مقارنة مبن حوله، ويف 

ظهر له جني يريد أن يحقق له أي رغبة، ولكن ليلة عيد ميالده التي يقضيها وحيدا ي
 العفريت منوذج لعفاريت هذا الزمان فهو عفريت خيبان.

بداية تسمح لبطل الفيلم أن يتحول من شخصية إىل أخرى حسب قدرة ورغبة 
العفريت يك يفوز مبحبوبته، ويف كل مرة يخفق العفريت يف وصول البطل لقلب محبوبته 

 ه أن يكون نفسه يك يفوز بقلبها.فال يجد مفرا من أن ينصح
ويف سياق سيناريو هكذا يجد أحمد ميك فرصة هائلة ليك يربز مواهبه التمثيلية 
والكوميدية، يساعده ماكياج جيد وتصميم مالبس مناسب ومخرج بدا أنه يف حالة تناغم 

ام تيار مع كل تفصيلة يف الفيلم الذي شارك يف كتابة السيناريو والحوار له، حتى حني جرفه
الكوميديا يف وضع مواقف ليست لها قوة درامية مثل تقليد حسن شحاتة وميدو، أو تقليد 
شخصية البطل الهندي يف األفالم جاءت اإلضافة لصالح العمل ككل وليس خصام منه، 
فموضوع الفيلم يسمح بإضافة اسكتشات حتى لو كانت لهوى البطل وإبراز قدراته، وهذا 

 كل ما ال يخدم الدراما فهو ضدها.استثناء لقاعدة أن 
استثناء لقاعدة أظن أن الجمهور سيحبها وال أستطيع كناقدة أن أعتب « طري إنت»يف 

 عىل صناع الفيلم فيها.
ولعل أهم ما يف هذا الفيلم شابة صغرية اعتدنا عىل وجودها يف أدوار كاملة عدد، 

هي األبرز واألقوى، « طري إنت» إال أن مفاجأة« الفرح»وإن فاجأتنا دنيا سمري غانم يف 
تجاوزت دنيا التوقعات واستطاعت بتنوع الشخصيات واألداء أن ترصخ عاليا يا ناس يا 

 هوه أنا شديدة املوهبة ومل أجد من يستغلني بعد.
أحمد ميك بطل صاحب عرشات الوجوه وقفت إىل جواره دنيا عىل قدم املساواة بل 

عد أن نسينا كيف ميكن ملمثلة جميلة أن تضحكنا نزعت الضحكات من أفواه الجامهري ب
 منذ شويكار أو سهري البابيل.
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ماجد الكدواين أصبح بالفعل كاسمه يف الفيلم مارد الكدواين األداء السلس أو السهل 
 املمتنع.

شخصيات أصدقاء البطل التي قام بها اثنان من خريجي ورشة خالد جالل املرسحية 
ر أصدقاء البطل دامئا مرهون بوجوه محددة يف السينام تتميز بطزاجة الحضور، فدو 

 املرصية ولكن يف هذا الفيلم كرس التوقعات.
يف نهاية موسم سيناميئ محبط كوميديا وضعيف يف اإليرادات يعرض فيلم أحمد ميك 

 الذي مل يسعدين العام املايض ولكنه أجربين عىل تذكر ضحكات نسيتها.
الفقرية نوعا ما من الفيلم ويقولون عىل شخصيات  قد يضحك رواد سينام وسط البلد

مثل املدرب الريايض إنها مبالغة، وسيضحك رواد سينام املوالت الغنية من نفس 
 الشخصيات ولكنهم سيقولون عنها إنها صورة طبق األصل من واقع هم يعرفونه.

 ه.وما بني الواقع والخيال املهم أن الجمهور يضحك دون أن يرضبه أحد عىل قفا
 .0226يوليو  -الفجر 
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 ساقط قيد: –العاملي 
 

يف املجتمع املرصي تعبري ساقط قيد يعني أنه شخص موجود حي يرزق ولكنه 
بالنسبة للسجالت الرسمية ليس له وجود، وعادة ما يواجه ساقطو القيد مشاكل كثرية، 

حاليا.  الذي يعرض« العاملي»ولعيل أستعري هذا التعبري ساقط قيد لوصف حالة فيلم 
ومل يتصدر « طري إنت»وميك « ألف مربوك»فالفيلم ُعرض قبل أسبوع من فيلمي حلمي 

األفيش اسم نجم أو نجمة يثري االهتامم وصورة يوسف الرشيف وأروي والوجه الجديد 
رحمة وحتي املمثالين الكبريين دالل عبدالعزيز وصالح عبداللـه ومحمد لطفي ال أحد 

وراً عادياً ويدفعه لدخول الفيلم وحتي اسم مخرجه أحمد فيهم بالتأكيد يثري جمه
وكاتب السيناريو الجديد ال أحد فيهم ميتلك « التوربيني»مدحت يف ثاين أعامله بعد 

 نجومية مخرج كخالد يوسف أو رشيف عرفة ليدفع الجمهور للثقة يف الفيلم.
لك من قبل تم تجاوزه من قبل الجمهور، وكذ « العاملي»خالصة القول: إن فيلم 

موزعي السينام واعتربوه بعد أيام من والدته ساقط قيد، وأعتقد أن الصحافة تعاملت 
 معه بنفس املنطق.

وال أنفي عن نفيس اللوم ذاته، فقد أهملت مشاهدته ولكني عدت لدفاتر السينام 
 ألجده وال أخجل إن قلت إين أعتذر عن ذلك.

رة ورحلة صعوده إىل ذلك العامل يحيك قصة فتى يهوى لعب الك« العاملي»فيلم 
بالتوازي مع رحلة حياته التي تحوي قصة أم وأب وأخت توأم غيبها املوت يف لحظة 
فاصلة ثم حب بدأ منذ الطفولة واستمر حتى النهاية، كل تلك األحداث يرويها 
السيناريو بطريقة الفالش باك أحيانا ثم يعود إىل الحارض يف فيلم يعد األول رمبا الذي 

 يحيك عن العبي كرة القدم وعاملهم.
استطاع الفيلم بني الكاتب واملخرج أن ينقل لنا حياة أرسة مرصية وكيف ميكن أن 
متوت املواهب أو تولد، ومل يتطرق امللل لحظة إىل املشاهد، سواء كان محبا للكرة أم غري 

يتصورها كام  0222محب، ولكنه مع نهاية األحداث ووصول مرص إىل كأس العامل عام 
الفيلم يشعر املشاهد بحالة سعادة غامرة حتى لو كانت زائفة ألن مرص مل تستطع 

 هزمية الجزائر يف الواقع كام تخيلها الفيلم.
خلف فريق العمل يقف منتج فنان وهو كاتب السيناريو محمد حفظي الذي انتقل 

وهوب بالتأكيد من خانة الكتاب إىل خانة ُصناع السينام مبنطق راق وبرعاية لشباب م
 يساندهم بخربة الكاتب وبأموال املنتج.

بالتأكيد أقدر وأكرث متكنا « التوربيني»أحمد مدحت مخرج للمرة الثانية بعد فيلم 
، ولكنه يقدم فيلام مرصيا «رجل املطر»ألنه يف هذه املرة ال ينافس فيلامً أمريكياً مثل 

كنية لتصوير الطبقة الوسطى من خالصا، فحتي اختياره ألماكن التصوير يف بلوكات س
املجتمع التي بدأت تأكلها املدينة، وموسيقى خالد حامد بالتأكيد ساهمت يف إضفاء 

 قيمة للفيلم محسوسة.
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واستطاع املخرج كذلك يف أن ينقل يوسف الرشيف بطل الفيلم إىل دائرة أرحب من 
 دور حبيب منة الذي حصل فيه عىل« هي فوىض»أدواره السابقة حتى مبا فيها فيلم 

مختلف وإن مل « العاملي»شلبي، وأدوار أخرى بدأ فيها أداؤه باهتا بال طعم ولكنه يف 
يصل بعد إىل قلب املشاهد أما أروى وحبيبة فقد أحسن املخرج إدارتهام وقد أحسنتا 

 األداء.
صالح عبداللـه ودالل عبدالعزيز ممثالن كبريان وما أجملهام، فدورا األب واألم 

 فان يف هذا الفيلم يف االستخدام التقليدي يف السينام املرصية.مختل
محمد لطفي ممثل مدهش من فصيل نادر أظن أن موهبته أكرث كثريا من إمكانيات 
السينام املرصية التي ال تعرتف إال بالنجوم وتهمل األدوار األخري، ومحمد لطفي ممكن 

 من أدوار كل النجوم.أن يكون نجم األدوار األخري وهي لو تعلمون أجمل 
تجربة مثرية لالهتامم حتى وإن كانت ساقطة قيد فإنها تستحق من « العاملي»فيلم 

املشاهد إعادة قيدها، ألنها بالتأكيد أجمل من تجارب سينامئية أخرى حملت أسامء 
 نجوم ممثلني ومخرجني ورغم هذا أحبطت مشاهديها.

 .0226أغسطس  -الفجر 
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 كل الرجال بتوع ستات:
 

أفتقد صوت النقشبندي وفانوس رمضان املرصي بزجاجه امللون والشمعة الصغرية 
وفوازير رشيهان ونيليل وصوت الشيخ محمد رفعت وهو يؤذن لصالة املغرب، أفتقد 
رائحة رمضان الذي كان.. أفتقد فكرة أن رمضان كان يعني يل ولكل املرصيني مسلسال أو 

ية وأن هذه املسلسالت كانت متثل درة املشاهدة، اثنني مثل صيام صيام أو ليايل الحلم
وأشعر بكثري من الغرية من هؤالء الذين كانوا يعملون بالنقد يف ذاك الزمان ألن مل يكن 

رواقة »لديهم كثري من األعامل الفنية ملشاهدتها والكتابة عنها فزمانهم كان أكرث 
عىل لسان شخصياته ولوال التجاوز لكنت قلت كام يقول مصطفى حسني «.. ومزاج

 «.جتنا نيله يف حظنا الهباب»الكاريكاتورية: 
وألنني ال أستطيع الزعم بأي حال أنني امرأة خارقة ومشاهدة وناقدة فوالذية 
تستطيع أن تتابع عرشات من األعامل الفنية الدرامية املعروضة يف رمضان مام يؤهلني 

ة عويصة تشعر بها النساء منذ لنقدها بشكل كامل فأكتفي بالحديث عن أزمة اجتامعي
 بداية رمضان وتتفاقم كلام مرت أيامه وعرض التليفزيون مسلسالته.

« خاص جدا»و« علشان ماليش غريك»أكرث من ثالثة عرش مسلسال من بينها 
« قانون املراغي»و« تاجر السعادة»و« أفراح إبليس»و« ابن األرنديل»و« الباطنية»و

حكاية املرأة الثانية والثالثة ورمبا الرابعة يف حياة الرجل وغريها تحيك من بني أحداثها 
 وكأنها تؤصل لفكرة أن امرأة واحدة التكفي.

كل الرجال يف كل مسلسالت رمضان عىل اختالف أعامرهم أو مستوياتهم االجتامعية 
ما بني طبقة غنية أو متوسطة أو حتى معدمة، كام يف تاجر السعادة تجد فيها رجال أو 

وجا ألكرث من امرأة، وحتي مع اختالف األزمنة ما بني زمن املرصاوية إىل زمن خاص أكرث ز 
 جدا تجد الرجل الذي يهجر املرأة ألخري أو يجمع بني أكرث من امرأة.

ولو أن متابعا غريبا شاهد مسلسالت رمضان املرصية وقرر أن يستخلص منها بعض 
مسكينة ودامئا واخدة مببة من رجل هو مقومات املجتمع املرصي يقرر أن املرأة املرصية 

 زوج أو حبيب، وال فرق يف ذلك بني متعلم أو جاهل وكبري أو صغري وغني أو فقري.
والسؤال: هل الدراما التليفزيونية التي تحظى بكثافة عالية يف املشاهدة وكتابها هم 

ن الكتاب املذنبون يف حق املجتمع واملرأة ويعودون بنا إىل زمن زوج األربعة، أم أ 
والدراما انعكاس لواقع يفرض عليهم تصويره، وأن الحقيقة أن املجتمع املرصي بل 
والعريب يعود إىل الوراء سنوات وسنوات ليس فقط يف الفكر األصويل ولكن أيضا يف 

 جوهر العالقة األساسية للبرشية وهي عالقة الرجل واملرأة؟
، ولكني أظن أن كتاب الدراما اإلجابة ليست بالتأكيد بنفس سهولة طرح السؤال

 عكسوا بعضا من الواقع.
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ولكن يف مرص كام يف كل العامل « خذوا بالكم من عيالكم»هناك مثل عامي يقول: 
 الناس يأخذون بالهم ويأخذون قيمهم من نجومهم وقادتهم ومثلهم األعىل.

وكل يف مرص املثل األعىل والنجوم هم أهل املال والسطوة وبعض من السياسيني 
هؤالء مع قليل من االستثناء اليكتفون بامرأة واحدة وال اثنتني وال حتى ثالث، واإلعالم 
صار وحشا كارسا يستطيع أن يدخل حتى غرف النوم والحاممات، وبالتايل ينقل للعامة 
تنقل الرجال من امرأة ألخري سواء بالزواج كام يف حال أحمد عز مثال وهو رجل 

 حدث مع حسام أبوالفتوح أو هشام طلعت مصطفى ورامي لكح السياسة األبرز، أو كام
 وعرشات بل مئات ومئات من أسامء رنانة يف دنيا السياسية واملال وكذلك الفن.

ويحرضين هنا ما حدث منذ سنوات حني ُعرض مسلسل الحاج متويل الذي كتبه 
ل وكيف مصطفى محرم، وُعرض منذ سنوات وقامت الدنيا ومل تقعد بسبب ذلك املسلس

انتفض املجلس القومي للمرأة وغريه من الجمعيات النسائية تطالب مبنعه وتتهمه 
 برتويج أفكار هدامة يف املجتمع.

 .0226سبتمرب  -الفجر 
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 خالط صيني: –الديكتاتور 
 

بعد موسم تليفزيوين امتد إىل أكرث من ثالثني يوما وإيل عرشات الحكايات واملمثلني 
اشة الصغرية، اشتقت للسينام.. للشاشة الكبرية املضيئة يف صالة الذين رأيتهم عىل الش

كبرية أو صغرية مظلمة، وخرجت أبحث عن فيلم سيناميئ حتى لو كان يف موسم 
 مرضوب مثل هذا املوسم.

فاألفالم املعروضة فيه ستة أفالم إضافة إىل بواقي فصل الصيف. والحق أن العربة 
مشاهدته قد تُغني عن عرشات األفالم أو تساوي  ليست بعدد األفالم فرب فيلم واحد

ساعات وساعات من املتعة. وألن أكل العيش يحب الخفية وأكل عيش من هم عىل 
شاكلتي هو مشاهدة السينام، فكان عىل أن أختار الفيلم الذي أبدأ به مشاهديت 

عرض  دون غريه ال لسبب إال أنه الفيلم الوحيد الذي أقيم له« الديكتاتور»واخرتت 
خاص حرضه عادل إمام تحية ألصحابه وبالتحديد لبطله وصاحب قصته خالد رسحان يف 
بطولته األوىل. وقد سولت يل نفيس أن رمبا حضور عادل إمام العرض يعني بشكل أو 
آخر أن الفيلم فيه يشء مختلف، إضافة ألن هناك أنباء تواترت قبل تصوير الفيلم وأثناء 

 ديها كثري من االعرتاضات عىل السيناريو.صناعته أن الرقابة كان ل
الذي تتصدر أفيشه « الديكتاتور»كل ذلك دفعني ألن يكون اختياري األول لفيلم 

 صورة خالد رسحان وحسن حسني ومايا نرصي وعزت أبوعوف وإخراج إيهاب ملعي.
ورغم أن تاريخ خالد رسحان التمثييل قليل وليس فيه ما ينبئ عن تفرد كام أنه ليس 

ه تجارب يف الكتابة سابقة، فإن ذلك مل يكن ليقف عائقا أمام حسن استقبايل للفيلم لو ل
كان جيدا، وكذلك فإن إيهاب ملعي مخرج ليس صاحب بصمة إخراجية من خالل أفالمه 

ي وال تنفري.  القليلة السابقة ورغم ذلك قلت برشَّ
باسم مامبوزيا وكانت بداية الفيلم بالفعل مبرشة فهو يحيك عن مدينة وهمية 

يحكمها حاكم ويف لحظة يدخل عليه متآمر ليقتله ويتوىل الحكم، وكثري من الدول 
الشقيقة وغري الشقيقة التي تحدث فيها انقالبات ويفنى شعبها شالوا ألضو وحطو 
شاهني تستتب األمور للحاكم الجديد حسن حسني الذي يقدمه لنا الفيلم كرجل تافه 

مل اسم صقر ألنه حلم بأن هناك صقراً سينزعه من عىل كريس من يحديكتاتور يقتل كل 
الحكم، وتتواىل األحداث رسيعة لتصور زواج الديكتاتور وإنجابه توأمني وموت زوجته 
وتفاصيل حياته. حتى هذه اللحظة يف الفيلم كانت األمور تسري بشكل جيد سواء كتابة أو 

ري بالتأكيد التوأمان خالد رسحان دوبل، وتتفكك متثيالً أو إخراجا ولكن فجأة يكرب الوالدان ويص
أوارص الحكاية حني نرى أحد اإلخوة دامئاً ممسكا بالتليفون يبيع كل يشء يف البلد حتى 
الكوب املفضل الذي يرشب فيه أبوه الحاكم الشاي. أما التوأم الثاين فال هم له إال مصاحبة 

ثريا، إىل أن يقرر األب الديكتاتور نتيجة انفالت النساء. وتتناثر الفتيات العاريات عىل الشاشة ك
 االبن إرساله مع خادمه ومعينه املطيع إىل القاهرة بدال من الفضائح.

ويستمر االبن يف حكاياته مع النساء ويستمر توأمه يف البيع، ويقابل ابن الحاكم يف 
رسة تاريخ   حبه.وبدون مقدمات وال أي حاجة تقع يف « مايا نرصي»القاهرة مدَّ
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وحني يثور الشعب عىل الديكتاتور ويقرر قتله هو وابنه يف مامبوزيا تنهار حياة 
االبن اآلخر ليقوم بعدة مغامرات تشبه أفالم الكارتون السيئة الصنع، ولكن معجزة 
تحدث فينجو الديكتاتور وابنه من املوت ليعودا إىل السلطة ويحرقا بيت أحد األهايل 

 وكأنهام يحرقان الشعب.
طبعا والتأكيد حني أحيك عن الفيلم بهذا األسلوب أعتقد أنني أنزع عنه كل سوءاته 
من حالة مراهقة فجة إخراجية ألداء هزيل كئيب من كل املمثلني يف الفيلم وخاصة 
خالد رسحان ومايا نرصي التي أمتني لو أنها تشاهد هذا الفيلم مرات ومرات لتتأكد أن 

 لشاشة واألداء التمثييل.هناك حالة خصام بينها وبني ا
الغريب أنني كلام أتذكر خالد رسحان يف أدوار صغرية مع عادل إمام يف أفالم مثل 
السفارة يف العامرة أو التجربة الدامناركية أبتسم وأتأكد أن ُرب مشهد يف فيلم يساوي 
عرشات البطوالت، بل عىل العكس بطولة واحدة سيئة كفيلة بإهدار أي عالقة حسنة 

 قة مع املمثل.ساب
 .0226أكتوبر  -الفجر 
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 مجنون أمرية والبطل واملخرجة:
 

حني تتملك فكرة ما من عقل اإلنسان فتعميه عن رؤية أي يشء آخر غري ما يراه 
وحني تزداد الحالة « هوس»ويتمسك حتى املوت بها، يطلق األطباء عىل هذه الحالة 

ول اإلنسان وال يبقى من ضوء يف تعقيدا فتختفي كل األفكار والحقائق األخري من ح
عقله إال عن الفكرة التي متتلكه يصبح تشخيص الطب النفيس لها يف عبارة واحدة 

 «.هوس عصايب»
والهوس العصايب هو بالتحديد التفسري الوحيد الذي تخرج به بعد أن تكون قد 

يدي إخراج إيناس الدغيدي والبطولة األوىل ملصطفى هر« مجنون أمرية»شاهدت فيلم 
والسورية نورا رحال، وتشاركهام هياتم وآخرون. الفيلم كام هو مكتوب عن قصة أرشف 

 شتيوي وسيناريو وحوار املخرضم مصطفى محرم.
الفيلم يحيك عن شاب لديه هوس بأمرية القلوب ديانا حتى إنه يخلط بني الواقع 

قيقة ولكن باسم آخر واألحالم التي تصورها يف أحضانه كلام نام، وفجأة يلتقي بها يف الح
وصفة أخرى فهي تدعي أنها صحفية جاءت للكتابة عن مرص، هذا بالنسبة لبطل الفيلم 

 أما بالنسبة لنا كمشاهدين فنحن نعرف أنها األمرية.
وتستمر أحداث الفيلم يف حالة تلفيقية من أجل ثالثة مشاهد أحدها مشهد 

ت، ثم مشهد لقاء األمرية مجموعة بنات صغريات يخرجن من مدرستهن وكلهن محجبا
مع شيخ من مشايخ اإلسالم وحديثه معها عن اإلسالم السمح، ثم أخريا لقاء األمرية مع 

 شيخ األزهر الذي يكرر كالم الشيخ ولكن بصورة رسمية أكرب.
وينتهي الفيلم مبقتل الشاب املهووس بحب األمرية ثم مشهد النهاية الذي يصور 

 ىل صوت التون جون الذي غنى لها أغنية خاصة يف جنازتها.جنازة ديانا أمرية القلوب ع
طارحا عىل نفسك سؤاال ما « ازبهالل»ثم تخرج كمشاهد للفيلم يف حالة ـ عفوا ـ 

هذا الذي شاهدته؟! فال هو بقصة وال هو مبناظر وال هو بحالة فنية وال هو حتى 
عيد عىل نفسك السؤال فت«. آهو عىل األقل ضحكنا»بضحكة أو ابتسامة تقول من خاللها 

أو مل « مجنون أمرية»ما هذا الذي شاهدته؟ واسمح يل أن أجيب فإن كنت شاهدت 
تشاهده فهذا فيلم يعرب عن حالة هوس عصايب لدى البطل الذي ميوت دون حبه 
الوهمي، وكذلك املخرجة إيناس الدغيدي صاحبة الفيلم التي تتملكها أفكار خاصة 

هي همها األول يف كل ما تفعله وتتحدث عنه إيناس  بالحرية والتعصب حتى صارت
الدغيدي التي بدأت حياتها العملية كواحدة من صغار اإلخراج لكبار نجوم اإلخراج يف 

 ذاك الوقت، ثم أصبحت مخرجة يف سينام تفتقر إىل أنامل النساء يف اإلخراج.
م قدمت كثرياً من بصمة جديدة يف السينام ث« عفوا أيها القانون»وكان فيلمها األول 

األفالم الجيدة واملتوسطة، وكانت اسام تجاريا مينح النجاح حتى لو وجدت بعض 
 االختالف مع آخرين.
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إيناس الدغيدي كانت مخرجة مجتهدة، منذ فرتة ولكني هنا أتحدث عن التاريخ 
واملايض ألن إيناس متلكتها فكرة واحدة بدأت صغرية ثم ظلت تتضخم لديها حتى 

ثل بطلها يف الفيلم.. حالة هوس عصايب أنساها أن السينام ليست مقاال مكتوبا تحولت م
وال عنوانا لترصيحات ملتهبة وال مصنعاً ُمعلباً لألفكار، ولكنها صورة وحكاية ومتعة 

 يتآلف معها املشاهد حتى لو اختلفت أفكاره مع الفيلم.
لتمثيل، فاملمثل كلام املخرجون أعامرهم عىل الشاشة تطول أكرث كثريا من نجوم ا

تقدم به السن خصم ذلك من نجوميته وسعره، بينام يف حالة املخرج فإن السن والخربة 
 تعدان إضافة وتزيدان من سعره.

ولكن لألسف إيناس الدغيدي مل تستفد من هذه امليزة التي متنحها لها وظيفتها 
فعل أي يشء يف مقابل كمخرجة، فقد تعاملت مع السينام مبنطق النجمة التي تقبل أن ت

 أن تظل يف بؤرة الضوء وتحصل عىل البطولة حتى وإن مل تجد من يصفق لها.
حجاب »متسكت إيناس الدغيدي باإلعالن عام تحاربه وترفضه « مجنون أمرية»يف 

، ونسيت أدواتها من ممثلني وتتابع من خالل مونتاج «وتفسريات دينية الختالف األديان
قى راجح داود املؤلف املوسيقي املتميز يف إضافة يشء للفيلم، وصورة، ومل تفلح موسي

خرس مصطفى هريدي كثريا فال نحن قبلناه بطال وحتي لو حصل اآلن عىل أدوار ثانية 
 أظن أن املشاهد سيظل يذكر بطولته فتعيق تقبلهم له.

مرة  رمبا مل يربح أحد يف هذا الفيلم إال نورا رحال املطربة السورية التي تقف ألول
 أمام شاشات السينام ألنها أكدت قبول وجهها الجميل املعرب عىل الشاشة.

مجنون »قرأت عدة ترصيحات أخرياً إليناس الدغيدي تقول فيها: إن فيلمها األخري 
يدافع عن األديان، ولكني أستحلفها باللـه وبكل ما تحب أن تدافع عن السينام « أمرية

رتك جانبا هوسها بالحديث عن الدين ومشتمالته والفن بأفالم جميلة ممتعة، وأن ت
آلخرين سواء أكانوا معتدلني أم متطرفني، أو فلتعلن االعتزال السيناميئ وتتفرغ لحربها 

 املجتمعية واألخالقية.
 .0226أكتوبر  -الفجر 
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 ))إبقي قابليني(( لو لقيت فيلم:
 

ة كبرية من جيوب مل يستطع املوسم السيناميئ يف عيد الفطر أن يحصل عىل عيدي
املرصيني رغم أن ستة أفالم جديدة كانت قد تقدمت لهذه املهمة واستمرت أفالم أخرى 
من موسم الصيف استطاعت أن تصمد كإيرادات مثل: طري إنت وألف مربوك، أو أبقتها 
رشكات اإلنتاج املالكة لها يف دور العرض التي متتلكها ايضاً مثل بوبوس الذي تعرضه 

 وز يف دور العرض الخاصة بها.رشكة جودني
ماليني جنيه فإنها كثرية جداً  1وبرغم أن عيدية العيد السينامئية مل تتجاوز الـ 

 بالنسبة لنوعية األفالم املعروضة.
ليس طمعاً يف متضية وقت جيد « إبقى قابلني»يف هذا األسبوع توقفت أمام فيلم 

ابة مقال نقدي، ولكن ما أثارين أن أقرأ بالتأكيد وال طمعاً يف ملء مساحة يف الجريدة وكت
ترصيحات صناع الفيلم وأعرف أنه كان عىل قمة اإليرادات الهزيلة حقاً ولكنه عىل قمة 
اإليرادات عىل كل حال.. ويف الوقت الذي اختفت فيه من دور العرض أفالم ظهرت معه 

 إال أن ابقى قابلني مازال صامداً.
شاهدة فيلم من إنتاج محمد السبيك كتبه سيد وكان ذلك كفيالً بدفعي للذهاب مل

السبيك، واملفاجآت كام ذكر سعد الصغري يف حديث له أنه صاحب القصة ومخرجه 
إسامعيل فاروق مخرج عديد من الكليبات يف أول أعامله السينامئية، البطولة لسعد 

ة الصغري وعالء مريس وسليامن عيد وحسن حسني ومها أحمد وأمرية فتحي والراقص
شمس.. طبعاً ذكرت كل هذ األسامء ألؤكد معنى واحداً أن تكلفة الفيلم حاجة ببالش 

 ماليني جنيه فاملنتج إذن قد كسب!! 4كده مبعني آخر أنه إذا كانت إيرادات الفيلم 
ومن حق أي منتج ألي إنتاج سيناميئ أو غريه أن يكسب وأدعو أن يزيده اللـه ولكن 

سدة فهل هذا أيضاً ندعو له بالزيادة أم لو طالبنا السامء ماذا عن الذي يقدم بضاعة فا
 بأن تفعل فعلتها فيه نكون من الحاقدين؟! 

فسادها فني أوالً فال هي قصة ولكن بها «.. وإبقى قابلني بضاعة فاسدة ومفسدة»
بعض املناظر املصنوعة خصيصاً لراقصة اسمها شمس رقصها فج ومالبسها أكرث فجاجة 

 «.إبقى قابلني وجود فج»أحداث حالة الهبل املسامه  وحتي وجودها يف
الرقص الرشقي فن رائع وعند بعض الراقصات راق وليس كام رأيناه يف إبقى قابلني 
فهناك فرق كبري بني أن ترقص فنانة أمام جمهور لتمتعهم بفن كام كانت تفعل تحية 

رشات من األسامء، أو كاريوكا أو زينات علوي أو كيتي أو نعيمة عاكف أو سهري زيك وع
أن ترقص امرأة لرجل يف غرفة نوم ألهداف أخري.. وشمس يف الفيلم كانت من النوع 

 األخري.
يقول بالحرف: بعض النقاد « كالم الناس»سعد الصغري يف حوار له نرشته مجلة 

يهاجمونني ألنهم ال يعرفون حقيقتي، ولكن بعد أن يعرفوين تتغري نظرتهم عني، أما 
 ون يعملون لصالح املنافسني وهؤالء ال أهتم بهم.هناك آخر 
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كالم يبدو كإكليشيه أسهل أن يطلقه سعد الصغري أو من هم عىل شاكلته من أن 
يفكر أنه رمبا هناك نوع ثالث من النقاد ال يريد أن يعرفه إال كام يبدو عىل الشاشة ويف 

 ذات الوقت هو ال يعمل لصالح منافسيه.
فنان ميتلك صوتاً ما وخفة ظل شعبية ككثري من أوالد البلد يف بالتأكيد سعد الصغري 

مرص، حني كان الناس أقل اكتئاباً، ولكن موهبة سعد لألسف بال عقل وأكرث من ذلك 
أوقعته يف يد منتج من نوعية محمد السبيك الذي يجيد رضب أفالم من املاركة الصيني 

 عبارة عن غنوة وبوسة ورقصة وهوبا.
سعد فقط هي التي أغاظتني وفرستني ولكن مها أحمد أيضاً التي  ومل تكن كلامت

رصحت بحديث تقول فيه: أنا مافيش مني اثنني.. بركة يا ست.. يا من تتصورين أن 
 الكوميديا حالة هبل دامئة متكررة من فيلم إىل آخر.

حسن حسني حالة تستدعي الدراسة أو الحرسة عىل موهبة أضاعها تحت أقدام 
 هافت عىل جمع مال.الزمن والت

أمرية فتحي كنت أكاد أؤمن أنها ممثلة تستطيع أن تحيا بعد بعض األدوار 
التليفزيونية، ولكن تربؤها من هذا الفيلم ال معني له إال أنها تلطم الخدود بعد خراب 
مالطة مثلها متاماً مثل األخت عال غانم التي كلام قدمت فيلامً ولفظه الجمهور تتربأ منه 

حدث يف هذا املوسم مع فيلم األكادميية، وقبله يف فيلم لحظات أنوثة!! إعالن  مثل ما
الرباءة من عمل قد يكون مخرجاً مؤقتاً ولكن العمل الفني مهام كان مستواه يظل 

 شاهداً عىل أصحابه حتى بعد أن يختفوا من الوجود.
ة يف تقبل حني كان األخوان محمد وأحمد السبيك يعمالن ما كنت أجد صعوبة شديد

أفالمهام، وحني بدأ بينهام الخالف وأعلن كل منهام استقالله قلت يا داهية دقي لقد 
انشطرا وبدالً من واحد صارا اثنني بل إن أرستهام تزداد باألبناء واعتربت ذلك انشطاراً 
نووياً سيؤذي السينام.. ولكن أعتذر عن هذا ألنه حني انفصل أحمد عن محمد السبيك 

نهام منهج، ومتسك محمد مبا يقدم بينام اختلف إنتاج أحمد السبيك وتطور صار لكل م
إىل سينام قد يختلف حولها الناس ولكن بالتأكيد هي سينام تتنافس حولها كفيلم كباريه 

 أو الفرح.
ولكن ظل محمد السبيك قابضاً عىل نوعية األفالم التي ما أنزل اللـه بها من سلطان 

 وكأنه قابض عىل جمر.
ماليني جنيه أو أكرث وهي فلوس مرصيني دفعوها يف  4حصد « إبقى قابلني»لم في

بضاعة فاسدة ولكنها ال ترد وال تستبدل وليس هناك جهاز لحامية مستهليك السينام، 
فكل مواطن مسئول عن حامية نفسه.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.. فإبقى قابلني لو 

 لقيت فيلم.
 .0226أكتوبر  -الفجر 
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 يون غلبوا الهنود:املرص
 

اعتاد املرصي حني يريد أن يظهر فطنته وذكاءه يف مقابل آخرين من أي جنس ولون 
، حتى صارت هذه العبارة قواًل «إنت فاكرين هندي»أن يرصخ متسائاًل مستنكراً بعبارة 

مأثوراً يف ثقافة املرصيني، وركن املرصي إىل هذه املقولة، بل حولها إىل حقيقة يف وجدانه 
حتى إنها تحولت أيضاً إىل وصف ييسء ألي فيلم سيناميئ مرصي إذا وصفه املشاهد، 

 وحتي النقاد، بأنه فيلم هندى.
وال أستثني نفيس من استخدام هذه العبارة يف إشاريت أحياناً لعدم معقولية فيلم ما، 

 أو حتى لالزدراء منه باعتباره مليودراما فجة.
الكوميدي الذي ُعرض الصيف املايض « طري إنت»يلم وقد يذكر القارئ إذا كان تابع ف

بطولة أحمد ميك ودنيا سمري غانم، قد يذكر كيف ضحك جمهور صاالت العرض من 
املشهد الذي قلد فيه ميك ودنيا األفالم الهندية وكيف كان الضحك عالياً يف صاالت 

 العرض يف هذا املشهد.
، قبل أي مواطن، بأن نقدم اعتذاراً كل هذه املقدمة كان البد منها ألن أطالب نفيس

رسمياً لدولة الهند ولكل الهنود يف العامل عام اقرتفناه يف حقهم من تهكم ليس له من 
معني إال خيبتنا الثقيلة!! وال تتعجل أرجوك، وتصفني بأنني كاتبة سليطة اللسان 

 متجاوزة عىل مرصيتي ومرصية حرضتك.
غ عدد سكانها املليار هي الدولة التي ال تستورد لن أعاير املرصي بأن الهند التي يبل

بجنيه واحد طعاما ألن لديها اكتفاء ذاتيا، ولن أعاير حكومتنا الرشيدة ومواطنيها بأن 
الهند صانعة قنبلة نووية يف الوقت الذي مازلنا نبحث فيه عن مكان عىل أرض 

هي الدولة األوىل يف  املحروسة إلقامة أي حاجة نووية.. لن أعاير املرصيني بأن الهند
صناعة السوفت وير الخاص بالكمبيوتر وكذلك باملحمول.. لن أعاير أحدا بذلك ألن الهم 

 يف ذلك طايلني وطايلهم.
ولكني أستطيع أن أرصخ وأعاير كل أهل السينام ورشكات اإلنتاج واألمراء والشيوخ 

لحيَّاين قائلة لهم يا ليتكم الذين يرعون الفن يف الحجرات باملاليني.. كل هؤالء وبالصوت ا
 كنتم هنودا.

يف العام املايض ويف نفس هذا الوقت من العام كانت أقدام الهنود أصحاب فيلم 
تسري عىل السجادة الحمراء يف طريقها لحفل األوسكار وترضب صناعة « املليونري املترشد»

 املاليني وجوائز الهندي حصد ماليني« املليونري املترشد»هوليوود يف عقر دارها، فيلم 
 واحرتاما يف كل مكان يف العامل، وهو الذي مل يتكلف إال املالليم.

اسمي خان.. »ويف هذا العام ويف نفس التوقيت تفاجئ الهند العامل ذات صباح بفيلم 
من إخراج « My name is khan.. and i am not aterrorist» -« ولست إرهابياً 

قصته شيبايل باثيجا ومن بطولة شاه روخ خان  مخرج شاب هو كاران جوهار وكتبت
 والنجمة الهندية كاچول.
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والفيلم يحيك حياة شاب هندي مصاب مبرض التوحد، وهو مسلم وكيف علمته األم 
أن العامل ينقسم إىل أخيار وأرشار وليس إىل مسلم وبوذي أو من أهل ديانة أخرى، 

به الظروف إىل أمريكا، ويتعايش وتتطور حياة هذا الشاب املريض العبقري حتى تصل 
سبتمرب فيصبح خان  22ويحب ويتزوج إىل أن تصل األحداث لنقطة التحول، حادث 

وكل من هو مسلم إرهابيا، وتتحول حياتهم إىل سلسلة من العذاب واالضطهاد، ولكن 
املسلم املريض الضعيف خان يستطيع وحده أن يغري األمر ويصري محط أنظار اإلعالم 

 والعامل حني يتجه بدافع الحب ألن يقول لرئيس أمريكا: اسمي خان، أي أنا األمرييك
 مسلم ولست إرهابياً.

فيلم باملعايري الفنية قطعة من املخمل إخراجاً وكتابة ومتثيالً وموسيقى. ولكن األهم 
أنه رسالة من دولة، البعض فيها يعبد البقر أو النار أو متثال بوذا، ورغم هذا فهم 

 لعامل رسالة تسامح وطلب نبذ للتعصب ودفاع عن اإلسالم.يعطون ل
مل تستطع كل أموال املسلمني العرب أن تقدم ولو سطرا أو كلمة فيها، فال بلد األزهر 
الذي يخرج نوابه علينا بأن السينام حرام والفنانني كفرة قوادون فعل مثل الهند، وال 

طات دينية تتحدث لنفسها بالعربية بالد اإلسالم النفطية التي تنفق أموالها عىل مح
 استطاعت كذلك.

الهند والهنود هم الذين فعلوها، وكام قالت الصحافة العاملية حولت خان املسلم إىل 
البطل الذي يعشقه املشاهدون يف كل العامل وتجري دموعهم حباً واحرتاماً يف قاعات 

 لهم.العرض املظلمة، رب اجعل كل العرب واملسلمني هنودا وأنا أوَّ 
 .0222مارس  -اليوم السابع 
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 حاربوا بالسينام: –ايها العقالء 
 

من يقول ماذا؟ ومتى؟ وملن؟ وبأي طريقة؟ تلك كانت القاعدة التي حفظناها عن 
األساتذة الذين علمونا أبجديات اإلعالم يف جامعة القاهرة يوم أن اخرتنا الصحافة مهنة 

ة إال إذا ربطتها ببقية الحكاية.. وأما الحكاية ومستقبال. تلك مقدمة قد ال تبدو مفهوم
فهي قصة رصاع سيايس وإنساين وجغرايف وحتى حريب تدور رحاها منذ أكرث من نصف 
قرن بني العرب وإرسائيل. وجرب العرب كثريا من األسلحة يف حربهم فانهزموا يف كثري 

وسالح واحد مل يقرب منه منها وانترصوا يف القليل، ومازالت الحرب قامئة والرصاع دائرا. 
العرب رغم أنه األقوى واألكرث فاعلية يف ظل غياب أسلحة أخرى ال ميلكونها.. الفن بكل 
أشكاله وخاصة السينام.. ورُب قائل بأن حديثي ما هو إال هذيان أو متسك بتوافه األمور 

رمبا  يف ظل حديث جد خطري وهو الرصاع العريب اإلرسائييل، ولكن دعوين أسوق أسبايب
 أجد لقضيتي أنصارا حتى لو عىل الورق.

قبل أن تتحرك جيوش أمريكا وحشودها العسكرية وآلتها الحربية ألي بقعة من بقاع 
األرض انترشت موسيقاها وأفالمها وموضة مالبسها الجينز، واحتل الهامبورجر والكنتايك 

العامل عسكريا مطاعم العامل ثم بدأت الغزو العسكري.. أي أن الدولة األقوى يف 
استعانت بآلة الفن واملوضة قبل أن تستعني بالدبابة والبندقية. فام بال العرب الذين ال 

 ميلكون الدبابة والبندقية ال يستعينون بالفن واملوضة التي يستطيعون امتالكها؟!
لألسف تقف تهمة التطبيع حجر عرثة أمام أي شخص يتحدث يف هذا األمر، سواء كان 

إرسائيل أم حتى عن الغرب بشكل عام. فينتهي بنا األمر دامئا إىل أن فنوننا الحديث عن 
 وموسيقانا وثقافتنا تتحدث مع نفسها وال تخرج أبعد من ذلك.

أفالمنا ال تخاطب أحدا إال جمهورنا بل حتى بعض الجمهور، وموسيقانا ال تطرب أحدا 
بل أكرث من هذا إذا وجدنا فنانا ما إال بعض اآلذان، وطعامنا ال يعرف إال بالكاد أفواهنا. 

يحاول أن ينطلق مبوسيقاه ألي مكان خارج الحدود اتهمناه بأنه حامل بالرساب، وإذا وجدنا 
سينامئيا يسعى للوصول بأفالمه لالشرتاك يف مهرجانات عاملية أو إنتاج مشرتك اتهمناه 

ا إل  « مطبع»رسائيل قلنا عنه بالعاملة للغرب، وإذا حاول فنان أن يشارك يف احتفالية ندًّ
 وذبحناه كام حدث مع يرسي نرصاللـه منذ شهور.

« فلسطني»يف نيويورك تُعرض حاليا مرسحية عىل أحد مسارح حي منهاتن اسمها 
تعرضها نجالء إدوارد سعيد ابنة الفلسطيني الراحل، وهي من الجيل الثاين أو حتى الثالث 

نجليزية ولكنها تتمسك بجذورها، فهل احتفى بها للفلسطينيني يف املنفى وال تتحدث إال اإل 
 أحد وهي تتحدث عن فلسطني فنيًّا يف عقر دار العدو؟.

مثل « عجمي»إسكندر قبطي مخرج عريب يحمل الجنسية اإلرسائيلية مكرها، فيلمه 
العربية يقول؛ إنه ال ميثل  BBCإرسائيل يف مسابقة األوسكار األخرية، شاهدته عىل قناة 

رغم أن رشيكه يف اإلخراج إرسائيىل، ولكنه مل يجد سبيال لصناعة فيلم إال بأموال إرسائيل 
إرسائيلية، فهل نجرؤ عىل عرض فيلمه ومساندته ألنه مخرج شجاع وقف أمام كامريات 
العامل يف أهم حدث فني عاملي ليهاجم الدولة العنرصية التي دعمته؟! فإذا كنا ال نستطيع 

، فهل، عىل األقل، 2694ىل األوسكار كام تفعل إرسائيل منذ أن نقدم أفالما تنافس ع
 نستطيع أيضا أن نساند هؤالء الذين يجاهدون نيابة عنا؟
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كل أموال العرب مليارات املليارات التي تستثمر يف الفن، تنفق عىل مطريب الكليبات 
لألسف العرايا، ويا ليت عريهم يفيد. كل مليارات شيوخ النفط تنفق يف غرف نومهم و 

حتى رجال األعامل يف مرص حني ينفقون عىل الفن والثقافة فإنفاقهم مرتبط مبتعتهم 
الشخصية أو الربستيج ولن أعطي أمثلة عىل املتعة الشخصية ولكني سأكتفي بالحديث 
عن الربستيج كام يحدث يف دعم مهرجان القاهرة السيناميئ مثال. أما يف مجال الحديث 

ميثلون اإلسالم املرتبط بالرشق فحدث وال حرج، فضائياتهم عن أصحاب اللحى الذين 
ينفقون عليها أيضا املليارات ولكن حديثها كحديث الطرشان، جمهورها املستهدف هو 
جمهور بالفعل مسلم أو عىل األقل مرتبط باإلسالم، ينّفر من هم بالفعل عىل دينهم وال 

 يزيد منهم بل يف أنجح األحوال ينقصهم.
ريبا كنت عضواً يف لجنة تحكيم املهرجان القومي للسينام، ومن بني منذ عام تق

األفالم القصرية والتسجيلية املعروضة يف املهرجان كان هناك فيلم عن لقاء شباب مرصي 
وإرسائييل يف مهرجان سيناميئ وتحاورهم سويا، وكنت بشكل شخيص أرى أن فكرة 

م من أغلب أعضاء لجنة التحكيم الفيلم جيدة وشجاعة ولكني قوبلت بسيل من الهجو 
الذين اعتربوا الفيلم دعوة للتطبيع، ودار حديث مطول حول األمر لن أطيل عليكم يف 
نقله.. ولكن انتهي يب الحال وأنا املقاتلة إىل أن أنزوي يف ركن بعيد هادئ ألين متهمة 

 بالدفاع عن فن التطبيع.. تهمة كفيلة بإخراجي من رحمة العباد ال الخالق.
فلكل هؤالء الذين يتحدثون بلغة بالروح والدم نفديك يا وطن، أو دين.. لكل هؤالء 
طوق نجاتكم يف السينام واملوسيقى والفن ولكنها بالتأكيد ليست سيام الرتسو وال 

 موسيقى املالهي الليلية وال فن العوامل، فهل هناك من مجيب؟
ذا.. أجيب.. أنا مرصية قومية وعودة إىل البداية، القاعدة التي تقول من يقول ما

 موحدة باللـه أقول قويل ألناس علَّهم يعقلون ويتدبرون فيفعلون.. يا ريت.
 .0222أبريل  -اليوم السابع 
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 الجنة والنار لنا ولهم:
 

الشهرية إن أغلب من يذهبون إىل « فرايتي»كتب أحد النقاد األمريكيني يف مجلة 
ن مشكالتهم، والغالبية يكرهون من يذكرهم السينام يبحثون عن الفرار املريح م

       -جرين زوون »بأخطائهم.. لذا فالجامهري يف أمريكا لن يسعدهم مشاهدة فيلم 
green zone ».حتى لو كان فيلام جيدا 

انتهى كالم ناقد أمرييك عن فيلم جرين زوون الذي يعرض حاليا يف أمريكا ومرص، 
يكران مراسل جريدة الواشنطن بوست الشهرية وهو مأخوذ عن رواية لراچيف شاندراس

يف العراق إبان حرب الخليج، وقام ببطولة الفيلم مات دميون، وجريج كنري، وإميي ريان، 
 وإيجال ناعور، أما املخرج فهو بول جرين جراىس.

وأما الناقد الذي كتب الكلامت التي بدأت بها حديثنا، فله كل الحق بشكل عام، 
أن يذكره أحد بأخطائه وخطاياه. وإن كان جرين زوون يذكر  فيام قال، فمن يحب

أمريكا بأخطائها فهو لألسف أيضا يصفعنا آالف الصفعات ويرصخ بأخطائنا كعرب أوال 
 ومرصيني ثانيا.

ولنبدأ بخطايا أمريكا التي يحيك عنها الفيلم، فهو يخط بداية قصة الغزو األمرييك 
مة برجال املخابرات ورجال السياسة، ويصور للعراق ووصول القوات األمريكية مدعو 

الفيلم حالة الفوىض العارمة التي حدثت يف العراق، وعملية البحث الدءوب من القوات 
الخاصة عن أماكن أسلحة الدمار الشامل، وبالتحديد من خالل فرقة يقودها مات 

ف الرساب دميون، ولكن كلام تذهب إىل مكان حددته املخابرات كبؤرة سالح دمار تكتش
 فال يشء فيه.

وتتواىل األحداث لتصل بنا كجمهور وأبطال الفيلم يف الوقت ذاته إىل الخدعة التي 
تعرض لها الجميع.. ال وجود ألسلحة الدمار الشامل يف العراق، وأن القيادة األمريكية 
ممثلة يف أسامء بعينها خدعت الجميع مبن فيهم الجيش األمرييك بهذه الحجة لغزو 

اق، وأن املسألة ال تعدو أن تكون إال مصالح أشخاص دفعت أمة إىل الهاوية العر 
 والفوىض.

إذن أمريكا تدين نفسها يف هذا الفيلم، واألهم أن إدانتها بشكل فني وبرصي وعقيل 
رائع، وحني يدين اإلنسان نفسه يتخلص من خطاياه باالعرتاف، وهل من اعرتاف أكرب 

أو « املنطقة الخرضاء»!! السينام األمريكية من خالل فيلم وأعىل صوتا من أفالم السينام
وأفالم أخرى تنقي أخطاءها وتُخرج ما يف جعبتها من خطايا، فكأن « جرين زوون»

 السينام األمريكية نيابة عن أمة بأرسها تقوم باالعرتاف والخالص للشعب.
املنطقة »لم فال أظن أن في« فرايتي»وعودة إىل حديث الناقد األمرييك يف مجلة 

أو ما عىل شاكلته ميثل أزمة للمشاهد األمرييك ألنه يذكره بخطاياه، بقدر ما « الخرضاء
 ميثل مصدرا للراحة ألنه وجد من يعرتف نيابة عنه بالخطأ.
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ولكن بحسب منطق ذاك الناقد فإن مثل هذه األفالم يجب أن تدمي قلوبنا نحن 
عجزنا وهواننا عىل الناس، ولكن األهم أنها العرب واملرصيني، ليس فقط ألنها تذكرنا ب

تؤكد خيبتنا الثقيلة فنيا وفكريا.. فال نحن نستفيد من انتصاراتنا وال هزامئنا.. مل نستطع 
أن نقدم مثال فيلام واحدا عن انتصار أكتوبر الذي تُدرسه كل معاهد تعليم فنون 

«.. أختي»و« ال يف جيبيالرصاصة ال تز »و« بدور»الحرب حتى اآلن، قدمنا أفالما مثل 
وحتي إنسانية فيام يشبه أغانينا الوطنية التي تقام يف املناسبات ومتوت « وكسة فنية»

قبل والدتها.. مجرد سبوبة لصناعها.. هذا يف حالة االنتصار أما يف الهزمية فحدث وال 
كل يف السينام؟ قدمنا مجموعة أفالم مل تخرج عن نفس ش 97حرج.. ماذا فعلنا بهزمية 

عودة االبن »أو « العصفور»ويوم أن شمرنا سواعدنا قدمنا فيلم « بدور»و« أختي»
 أفالم رمزية ال تحمل وضوحا وصوتا يسمحان آلخرين غرينا بفهمها.« الضال

يعاين من رفض الرقابة له منذ « املشري والرئيس»وهل من مثل أسطع من أن فيلم 
لمؤسسة العسكرية يف زمن مىض ومل سنوات، خوفا من أن يتعرض من قريب أو بعيد ل

يتم اإلفراج عنه إال بحكم محكمة، ورغم أين مل أقرأ السيناريو ومل يتم بعد تنفيذ الفيلم 
فإنني عىل ثقة بأنه سيأيت مثل غريه من األفالم التي تتحدث عن هذه الفرتة ليس ألين 

ومخرجه خالد أرضب الودع، ولكن ألن صناع الفيلم، كاتب السيناريو ممدوح الليثي 
يوسف يف لقاءاتهام بعد الحكم ذهبا يدافعان عن الجيش وصورته وأن هذا الفيلم تحية 

 إعزاز وليس نقدا لتلك املؤسسة عىل األقل تاريخيا.
ومن العبث الحديث طبعا عن أفالم تتحدث عن حرب لبنان أو العراق أو إيران أو 

طايانا وهزامئنا وانتصاراتنا اليمن أو السودان، فإن مل نستطع أن نقدم ونتخطى خ
 كمرصيني منتلك ناصية السينام أكرث من غرينا يف املنطقة.. فكيف نفعل بقضايا عامة.

ودعوين أزيدكم من الخيبة حكايات مجرد أمثلة.. تركيا تصنع حاليا فيلام اسمه 
وادي الذئاب.. »عن القضية الفلسطينية كام قدمت من قبل « وادي الذئاب.. القدس»

واألفالم تحصد اهتامما عامليا عىل املستوى العاملي واملادي.. تربح تركيا من « اقالعر 
الذي باعته لقنواتنا بأموال وأجربت إرسائيل « رصخة حجر»قضايانا كام ربحت مبسلسل 

 عىل االعتذار بسبب تهجمها عىل تركيا بعد هذا املسلسل.
طاياهم وهزامئنا وأحزاننا، إذن أمريكا وتركيا وآخرون يربحون أمواال ومكانة من خ

 حتى أفراحنا، بينام نحن نكتفي باملشاهدة ومصمصة الشفاة.
دوا املنطقة الخرضاء ومصمصوا شفاهكم حتى نقوم بدورنا، فالجنة لهم والنار  شاه 

 لنا.
 .0222أبريل  -اليوم السابع 
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 جنازة حارة:
 

ء وال يتوقف أحد أمام عجباً عىل بالد تدور فيها املعارك وتتضخم ثم تنفجر بال حيا
أصل املعارك، وبتعبري آخر أّم املعارك.. وأّم املعارك اآلن تدور يف صحف مرص ولبنان 
واإلنرتنت بني العْمرين، عمرو دياب املطرب الشهري وعمرو عفيفي رجل اإلعالن واإلعالم 

 القوي، فبعد فرتة من العسل بينهام أىت البصل بكل رائحته النفاذة الكريهة.
و دياب أشهر اسم يف عامل الطرب الذي استطاع البقاء نجامً ملدة تزيد عىل ربع عمر 

القرن، حتى لو اختلفنا يف تقييمنا حول فنه يظل بقاؤه عىل القمة طوال هذه الفرتة 
 تأكيدا لقبول جمهور وذكاء يحسب له.

إلعالن أما عمرو عفيفي فهو نجم أيضاً ولكن يف عامل اإلعالن، بزغ نجمه منذ فرتة، وا
اآلن يحرك اإلعالم والفن، فالقيمة املضافة لالثنني تأيت من أسامء الرشكات واملعلنني 
املقبلني عىل اسم النجمة أو النجم، فكلام استطاع هذا، أو تلك، اجتذاب معلنني عىل 
برامجه أو مسلسالته أو أفالمه أو أغانيه صارت له السطوة والنجومية، وبغض النظر عن 

ا املعيار الذي أفسد املجالني، فإن واقع الحال هو كذلك ولست هنا يف مجال تقييمنا لهذ
 تقييم هذه املعضلة.

املهم أن النجمني جمعتهام املصلحة فكل منهام كان يف احتياج لآلخر، وكام سبق أن 
ذكرت عاشا يف شهور العسل أو سنينه. ولكن فجأة تقاطعت املصالح، يشء عادي جداً 

ات التجارية أو الفنية أو حتى الزوجية.. فمن ذا يهتم بعالقة نجم يحدث يف كل العالق
 برشكة إنتاج وإعالن؟ فقط املتخصصون يف املهنة أو حتى املنافسني.

ولكن خالف عمرو دياب وعفيفي تحول إىل اهتامم جامهريي عرب اإلنرتنت والصحافة 
أو فنية أو غريها  وحتي هذا مل يكن ليدفعني للتوقف أمامه.. فكم من خالفات سياسية

ال قيمة لها وتأخذ حيزاً من االهتامم الجامهريي واإلعالمي وهي غري مستحقة مثل 
 خالف شوبري ومرتىض.

موقع اهتاممي هو حالة البجاحة التي تغلف خالفاتنا اآلن يف املجتمع املرصي حتى 
د خالفه أصبح املنطق السليم لألشياء مقلوباً. السيد عمرو عفيفي خرج عىل الناس بع

مع عمرو دياب يقول إنه كان يدفع مثن جوائز النجم من جيبه الخاص، وأبرز ما يؤكد 
مزاعمه من فواتري تحصيل بنكية، وراح يكيل له االتهامات والفضائح فخرجت جامهري 
غفرية من كل صوب وحدب تدافع عن نجمها املحبب وأصابع عمرو دياب تدير املعركة 

 يفي.وتكيل االتهامات لعمرو عف
ويف خضم كل ذلك نيس املتعاركون أنها معركة تدين املتهم والشايك معاً، أنا بالتأكيد، 
حتى ال يساء فهمي، أقولها واضحة، أنا ال أدافع عن عمرو دياب.. ولكني متعجبة، 
فالسيد عمرو عفيفي يعلن أنه دفع رشوة ليك يعطي عمرو دياب امليوزيك أوورد 

ت محرتمة حتى اآلن يف العامل ولكنها منذ أن أضيفت إليها العربية، جائزة كانت ومازال
صارت جائزة مشبوهة سيئة السمعة. مل نصم كل يشء يوضع يف أيدينا « عربية»عبارة 

وكأننا طاعون منترش؟ مل أفسدنا جائزة كانت محرتمة تقيم املطربني حسب املبيعات 
 واإلقبال الجامهريي؟!
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ت كل استفتاءاتنا ودراساتنا وآرائنا وحتي جوائزنا احرتفنا التزوير يف السياسة فصار 
 مزورة.

واليشء باليشء يذكر فهناك أيضا فضيحة جائزة البوكر العربية يف األدب والتي 
انفجرت مؤخراً تؤكد مزاعمي، فجائزة البوكر إنجليزية األصل من أكرث الجوائز األدبية 

نافسة مثل سرييالنكا ودول أمريكا قيمة يف العامل، كل دول العامل الثالث دخلت فيها مت
الالتينية وغريها ومل تحدث فيها ولو ملرة واحدة فضيحة، إال حني أضيفت إليها كلمة 
عربية منذ ثالثة أعوام فقط ظهرت النسخة األوىل منها محرتمة بال مشاكل حني فاز بها 

اً أىت العام الثالث بهاء طاهر، ولكن يف عامها الثاين مل تستطع أن تصمد إال قليالً، ثم أخري 
« ترمي برشر»فانترشت الفضائح عىل الرشفات، خرج من يقول إن الرواية السعودية 

فازت ألن الكويت كانت ترتأس لجنة التحكيم وأرادت أن تجامل السعودية، وأن الرواية 
 ال تستحق حتى الطباعة وأشياء من هذا القبيل، املهم فضيحة.. فام أسعدنا بها.

مليوزيك أوورد العربية التي انترشت فضائحها أيضاً منذ سنوات حني وعودة إىل ا
خرج الجاسمي يؤكد أنه رفض الدفع، وغريه من نجوم الطرب فضحوا الدنيا. إذن نحن 
مدمنو تزوير وفضائح خالص عرفنا، ولكن أن نصل إىل حالة البجاحة حني يعرتف املنتج 

كة ثم يتصور أنه بذلك يفضحه دون نفسه، واملشارك يف الرشوة بأنه دفع لينال نجمه الرب 
هذه هي أخالق البجاحة أما أن ترد جامهري عمرو دياب أو عمرو نفسه بأنه املستحق 
الوحيد للجائزة ألنه األهم فهو تأكيد لغباء وبجاحة أكرب، فيا جامهري عمرو دياب أينام 

 كنتم ويا دياب: هل نتقاتل ونتفاخر بالرسقة والتزوير؟.
؟! يبدو أنهام مل يسمعا بها أو «إذا بليتم فاسترتوا»لعْمران بعبارة تقول أمل يسمع ا

أننا أصبحنا يف زمن تقطيع الهدوم حتى لو كانت ستكشف عوراتنا، الجنازة حارة وامليت 
 امليوزيك أوورد والكالب تعوي.

 .0222أبريل  -اليوم السابع 
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 عادل إمام يخاصم الزمن:
 
خالل شهر ونصف الشهر ضيف عىل برنامج ريايض يف  الزعيم كالكيت ثاين مرة يف»

الزعيم يحتفل بخرب فيلمه الجديد وتوقيعه عقدا مع الرشكة «.. »قناة النيل للرياضة
 وهكذا كانت األخبار التي تواترت عن عادل إمام خالل هذه األيام.. يا سالم.«.. العربية

يم، وكنت أمتنى لو رفضه عادل إمام الفنان الكبري.. أرفض أن أطلق عليه لقب الزع
هو اآلخر ألننا يف بالد كلمة الزعيم فيها لها وقع غري محبب. وأتعجب أخرياً من ترصفات 
نجم كبري أمتنى لو يراجعها، وإن كنت أشك بشدة يف ذلك ألن عادل إمام كام هو 

 صاحب تاريخ فني طويل هو أيضاً صاحب تاريخ من العند والكرب طويل.
النجومية وجمهورية الكوميديا، كام يقولون، مل يكن عادل إمام  منذ تربعه عىل عرش

أبدا متاحا للصحافة أو اإلعالم، بل كان ضنينا وعزيزا يف الظهور، وكان يصطفي من 
 الصحفيني اسامً أو اثنني للحديث لهم وإمدادهم بأخباره.

دل إمام ومن النقيض إىل اآلخر، من االختفاء إىل الظهور املفرط بال معنى، فال عا
يقول جديدا أو يحاوره أحدهم يف غري عظمته وقيمته، حتى صار ظهوره مرتبطا عند 
الكثريين بامللل من الضيف واملضيف. حتى حني ظهر عىل مدى مرتني مع أرشف عبد 
الباقي وأحمد آدم يف قناة الحياة التي اعتربتها انفراداً، ترقب الجمهور املرة األوىل 

 انية.ولكنهم انرصفوا يف الث
وكأن عادل إمام الفنان الكبري فقد بوصلة االتصال، وأفضل هذا التفسري عن تفاسري 
أخرى خبيثة تقول: إن ظهور عادل إمام املتكرر تعبري عن رغبة البقاء تحت الضوء مهام 
كان األمر. ويسوق أصحاب هذا التفسري قبول الفنان الكبري فكرة األكادميية الوهمية مع 

دنية وتحول األمر يف نهايته إىل فضيحة. ثم يسوقون أيضاً أن متسكه قناة مغمورة أر 
بأجره السابق الكبري مع رشكة جود نيوز دفعتهم إلنهاء التعاقد معه بعد خسارتهم يف 

فرقه ناجي عطا »، مام اضطره إىل أن يعلن أن فيلمه املزمع عمله «بوبوس»فيلمه األخري 
يتم « رشاب»ذا سيحوله إىل مسلسل وكأن املسألة يحتاج ملبالغ طائلة لتنفيذه ل« اللـه

 قلبه.
وأخريا يظهر عادل إمام مع الزميل يارس أيوب للمرة الثانية يف برنامج ريايض ليعلن 
خرباً فنياً ويحتفل بتعاقده مع الرشكة العربية بفيلم آخر. متى كان عادل إمام يحتفل 

ومحطات تليفزيونية من كل  بأفالمه أمام كامريات الربامج! كانت مؤمترات صحفية
 صوب وحدب تتابع ولكن صار اآلمر مجرد برنامج وستديو.

ومرة ثانية أؤكد أين لست من هؤالء الذين يرجعون ترصفات عادل إمام إىل حلول 
برد الشتاء عىل نجوميته، ألين عىل اقتناع بأن النجومية مرتبطة بذكاء وبوصلة اتصال 

 اء مبعايري مختلفة عن البدايات.قادرة عىل التقييم الصحيح والبق
عادل إمام، كام يبدو يل، فاقداً لبصرية الحكمة التي تقتيض من النجوم القبول 
بتغريات الزمن والتي نجح يف قبولها قليل من نجومنا مثل فريد شوقي وكثري من نجوم 

 هوليوود والعامل.
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ربامج: إن اسم توم سمعت مثال بأذين جاك نيكلسون النجم األسطورة يقول يف أحد ال
 كروز طبعاً يجب أن يسبقه، ورغم هذا ما زال نيكلسون هو الفنان العظيم.

التصالح مع الزمن والسري إىل جواره وليس أمامه هو ما ينقص النجم الكبري، الذي 
شاهدته أخرياً كثريا وهو ميثل أنه متصالح بينام لآلسف هو يف حالة خصام شديدة مع 

 الزمن.
 .0222أبريل  - اليوم السابع
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 فساد السلطة والشهرة:
 

السلطة والشهرة عادة ما يقرتنان بالفساد. معيار إنساين وقاعدة يندر أن تجد فيها استثناء، 
فالنفس البرشية التي خلقها اللـه سبحانه نفس ضعيفة أمام غواية السلطة والشهرة واملال، 

ء، وذات الغواية هي يف نهاية األمر قاتلة ويحتاج جهاد النفس فيها إىل جهاد القديسني واألنبيا
أصحابها، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يصدها، فتلك هي األيام التي يداولها اللـه بني البرش 

املأخوذة عن رواية فتحي غانم، « تلك األيام»ليفرق بني معادنهم، وتلك هي حكاية فيلم 
بقاً واحدة من أجمل وأصدق املسلسالت األديب الذي استطاع أن مينح الدراما التليفزيونية سا

، ورغم ذلك مل يستطع «زنيب والعرش»عن عامل الصحافة والفن والسياسة وهو مسلسل 
سيناميئ أو تليفزيوين أن يتذكره ليقدم عماًل مأخوذاً عن رواياته، رمبا ألن الروايات األدبية 

أكرث كثرياً من صياغة وتحويلها إىل سيناريو سيناميئ أو تليفزيوين يحتاج إىل مجهود 
 سيناريوهات مبنية عىل فكرة نجم أو نجمة تريد أدوار تفصيل.

األدب ليس فيه تفصيل ألنه يشبه الحياة التي مل يرتبها البرش عىل اختالف أهوائهم، 
 والسينام والدراما التليفزيونية لدينا قلام تشبه الحياة.

 ابنه املخرج الشاب الذي قرر أن يكون وكام سبق أن ذكرت، مل يتذكر فتحي غانم أخرياً إال
أول أعامله مأخوذاً عن أعامل أبيه، فهي إرثه الشخيص وهو أوىل بها. واألهم أنه وجد منتجاً 

يف أوقات صعبة، حيث َعّزْ املال « تلك األيام»يوافقه الرأي وهو د. محمد العدل، ليقدما فيلم 
 ياء أخرى لسنا يف مجال رصدها اآلن.وإنفاقه يف السينام، بسبب تأثريات اقتصادية وأش

خرج عىل الشاشات فامذا فعلوا به؟ قدم الفيلم لنا قصة « تلك األيام»املهم أن فيلم 
منوذج أجزم أنني رأيته وأعرف «.. محمود حميدة»رجل الفكر والسياسية أستاذ الجامعة 

له ألف قصص العرشات ممن يشبهونه يف حياتنا السياسية والصحفية والفكرية، رجل 
وجه، مفكر ولكنه فاسد، وفساده يعود إىل تاريخ سابق، هذا الرجل متزوج من إحدى 
تلميذاته التي يكاد يكون قد دمرها، ويلتقي مع ضابط سابق يف مكافحة اإلرهاب 

ليساعده مبعلومات يف بحث يعده عن فرتة اإلرهاب القصوى يف « أحمد الفيشاوي»
 مرص.

تصل بنا إىل خامتة الفيلم، حني تقع فضيحة عىل الهواء وتتشابك األحداث والعالقات ل
لهذا الرجل املهم الذي كان يستعد لتقلد منصب وزاري، ويرفع الحزب الحاكم عنه 
غطاءه وحاميته وكذلك السفارة األمريكية ويصري كامًّ مهمال ليعود كام جاء من بلدة 

 صغرية لتنتهي حياته باالنتحار.
أحمد غانم قدم كل يشء يستطيعه، ولكنه بالتأكيد قدم  قد ال يكون املخرج الصغري

كارت تعارف محرتما متدثراً بفكر أبيه األديب العظيم. استطاعت الصورة واإلضاءة 
ألحمد عبدالعزيز أن تضيف عمقاً وجامالً وتفرداً، كام ساهمت موسيقى عبده داغر، 

لحظات الصمت  الذي يشارك ألول مرة يف وضع موسيقى تصويرية لفيلم، أن متنح
 روحاً.
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ولكن بطء اإليقاع يف بداية الفيلم رمبا تحرمه من مشاهد اعتاد أن يبدأ املشاهدة 
وهو فاهم كل يشء، مشاهد، رمبا أفسدت جزءا فيه السينام السهلة التعاطي، ولكن 
يظل رغم هذا نفس املشاهد، أن يستمتع إذا صرب قليالً، ولكن ليس كل مشاهد لديه 

وعيل السينام املرصية املختلفة أن تجد حال وسطا لكسب هؤالء الصرب لذلك، 
 املشاهدين.

عنارص التمثيل يف هذا الفيلم جميعها مالمئة ألدوارها، فمحمود حميدة ممثل محري 
من دور آلخر، حتى وإن اقرتن بعض من أدائه بشخصيته ولكنه يظل كممثل العبا يف 

 منطقة ال يباريه فيها أحد.
يشبه كثرياً يف اختياراته وتفرده يف منطقة محمود حميدة عىل األقل أحمد الفيشاوي 

 سينامئياً.
صفية العمري وإن مل أستطع استساغتها كأم ملحمود حميدة، لكن يظل وجودها 

 حتى بدور صغري إضافة للفيلم.
أما الوجه الجديد ليىل سامي، فهي الوحيدة بني كل طاقم التمثيل التي تحتاج 

 نستطيع أن نعرف إىل حد ما جزءا من مستقبلها.لفرصة أخرى حتى 
قد يكون فيلام غري تقليدي، ولكنه بالتأكيد يصلح ملشاهد تقليدي، « تلك األيام»

لديه بعض من رحابة الصدر والصرب عىل املشاهدة، واألهم عىل رؤية جزء من الواقع 
 تلك األيام سريى كل رمبا يقرأ عنه أو يسمع به، ولكنه ال يعرف منه إال وجهاً واحداً، ويف

 الوجوه.
 .0222مايو  -اليوم السابع 
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 ))نور عيني(( الغجرية ست جريانها:
 

كثري من الظواهر العامة يف حياتنا تتمثل يف الفن والفنانني، كام تتمثل يف السياسة 
وأهلها واالقتصاد وأباطرته ورجاالت الدين، وحتي يف أهل العلم والثقافة يف هذا البلد 

 عيش فيه.الذي ن
ولرنصد بداية الظواهر العامة التي أقصدها، فصاحب الصوت العايل والضجة عادة 

الغجرية »هو املنترص يف أي معركة حتى لو كان عىل غري الحق، عمال مبثل شعبي يقول 
فقيمة العمل تتالىش متاما أمام ارتفاع الصوت وما تحشده من أصوات «.. ست جريانها

ساعد العرص الذي نعيش فيه من سطوة اإلعالم وتسلطه عىل غجرية معك.. وبالتأكيد 
 تنامي هذه الصفات.

فكم من فنان بال قيمة أو حتى صاحب قيمة متوسطة أو عمل بالسياسة من باب 
االسرتزاق، أو طبيب أو نصف عامل أو مثقف صار من أصحاب القامات يف مرص ملجرد 

ؤالء يقف أصحاب املواهب أنه صاحب صوت عاٍل وشديد اإللحاح.. ويف مقابل ه
والقيمة الحقيقية مكتفني مبا يقدمونه، مهمومني بالعمل خافضني أصواتهم ألن ال وقت 

 لديهم للرصاخ أو لفت األنظار ألعاملهم.
املوهوبون الحقيقيون لألسف الشديد يف هذا العرص وما قبله قليال، بال صوت، مام 

 إىل هزائم تتحرك عىل األرض.يقتلهم أو عىل األقل يخنقهم وأحيانا يحولهم 
لدّي عرشات بل مئات األمثلة من أصحاب الصوت العايل يف كل املجاالت ولكني 
لست يف حالة سعي إىل فضح بعض ممن يقولون عنهم رموزا بقصص وحكايات خلف 
األبواب، أنا فقط أرصد ظاهرة أظن أن القايص والداين يعرفها، ولكننا لألسف من فرط 

معها مل تعد الفتة للنظر أو مستهجنة، بل صارت مبرور الزمن واقعا يفرض ما عشنا فيها و 
 نفسه ومل يعد أحد يهتم أن يتوقف أمامه.

ولكني سأتوقف أمام اسم واحد فقط وعمل سيناميئ سأتخذ منه مثاال لظاهرة 
 الصوت العايل يف مجتمعنا.

لقصري، تامر أول أفالم موسم الصيف ا« نور عيني»تامر حسني نجم شهري، وفيلم 
بالتأكيد فنان ميتلك موهبة ال نستطيع التقليل من حجمها سواء يف مجال الغناء أو 

 التلحني أو حتى بعض من موهبة التمثيل.
فنان موهوب، ولكنه بالتأكيد ليس األجمل  -كام يحب أن يلقبه جمهوره -إذن تيمو 

صوتا، فال يخلو يوم أو ساعة صوتا أو األكرث موهبة يف التلحني أو التمثيل، ولكنه األعىل 
 إال وصنع من ال يشء أو بعض اليشء.. أكرب حدث.. صدقا أو كذبا.

ولن أرصد كثريا من هذه األحداث بل سأكتفي برصد حدثني يف حياته أحدهام شديد 
السلبية استطاع أن يحوله النتصار، وآخر أظنه كاذبا غري حقيقي وبعض الظن إثم، ولكن 

 حدث عاملي غري مسبوق بارتفاع صوته حوله.تيمو أيضا حوله إىل 
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الحدث األول السلبي حني تم اتهامه بالتهرب من التجنيد وتم حبسه، حول تامر 
بذكاء هذه التهمة غري املرشفة إىل انتصار ومعيار لشعبيته، بل استخدمها لإلضافة وليس 

مل تحدث حتى  للخصم، تم وضع الفتات عىل كوبري أكتوبر للمساندة له يف واقعة نادرة
مع رموز اإلخوان املسلمني املحبوسني الذين بالتأكيد لهم مريدون أغنياء قادرون عىل 
ملء صفحات الجرائد الخاصة وليس القومية والفتات الشوارع بتأييد لهم، ولكنهم مل 
يفعلوا بينام فعلها تيمو.. هذا مجرد مثال عىل تحويل الهزمية والجرمية إىل انتصار 

 وشعبية.
بيج آبل »ا املثال اآلخر الذي أظنه غري حقيقي فهو تلك الجائزة التي قال إن اسمها أم

تامر نرش يف كل مكان أنه حصل عىل «. Big Apple Music Award -ميوزك أوورد 
هذه الجائزة وسيسافر خالل هذا الشهر لتسلمها، وهذا اإلعالن جاء مبارشة بعد افتضاح 

موناكو التي فجرها عمرو عفيفي يف وجه عمرو دياب  أمر جائزة امليوزك أوورد بتاعة
النجم األكرث شهرة ليس يف مرص ولكن يف كل الوطن العريب، توقيت إعالن تامر إذن ال 

 أظنه غري مدروس.
واألهم أن هذه الجائزة التي أعلن عنها تامر قال إن من منحوه إياها قد عرضوها 

رفضها ولكنهم حني قرروا يف املرة ثالث سنوات متتالية كمطرب فقط، ولهذا كان ي
الرابعة أن يقدروه حق قدره فيمنحوه إياها كنجم القرن وظاهرة غري مسبوقة.. قرر 
قبولها!! يا سالم.. السؤال: أي قرن؟ القرن الحايل أم الذي مىض منذ عرش سنوات؟ مل يقل 

ها بعد متنع، تيمو ما هذه الهيئة، ومل يعلن عن أي تفاصيل تخصها.. املهم أنه حصل علي
 واألهم أنها أعطته لقب نجم القرن!!

وهي « بيج آبل أوورد»بحثت يف أصل هذه الجائزة أياما وأياما، ومل أجد إال اسم 
جائزة تعطي ملتعهدي الحفالت كأفضل تنظيم أو أفضل شكل لرتتيب املوائد، وعيل من 

د الوصول إليها، يجد غري ذلك أن يدلني!! فاإلنرتنت موجود يوصلنا بأي معلومة نري
 فالعامل أصبح قرية صغرية.

ورغم هذا فتامر حسني صنع من قصة التفاحة الكبرية أو البيج آبل.. بيج قصة، ثم 
راح أيضا يتبايك بأن الناس تستكرث عليه الفرحة وأنه يرفع اسم مرص عاليا، أي تحول من 

للصوت العايل شخص مشكوك يف روايته إىل شخص شاٍك باٍك.. وكامن مظلوم.. وشكرا 
 الذي منحه كل هذا.

أحدث أفالمه حالة أخرى، فهو صاحب القصة وكثري من الحكايات « نور عيني»فيلم 
والشائعات صاحبت إنتاج وظهور هذا الفيلم الذي قال إنه جديد يف كل يشء وفتح 
جديد يف السينام الغنائية، ولكننا نجد أنفسنا كمشاهدين أمام فيلم مثل كل أفالمه 

 بقة، بل عىل العكس هو يعد واحدا من أسوأ السيناريوهات التي قدمها.السا
فيلم هدفه األوحد أن يقدم لنا تامر صاحب األلف وجه، الكوميديان « نور عيني»

الذي ال يبارى وصاحب العضالت املفتولة وطبعا املطرب واملمثل وقبل كل هذا املؤلف 
 وامللحن.
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م التي قدمها عىل مدى تاريخه القصري بأنه وائل إحسان مخرج يشعرين أمام األفال 
أو مبعنى أدق حسب مثل «السوق عايز كده»مخرج يسري عىل خط ويرتك آخر، ألن 

والحامر بالنسبة لوائل هو الفيلم أما « اربط الحامر مطرح ما صاحبه عايزه»شائع 
 صاحبه فإما املنتج أو النجم أو االثنان مجتمعني.

 لتأكيد هو منة شلبي وعمرو يوسف، مع اختالف األسباب.أفضل ما يف هذا الفيلم با
 منة شلبي بالتأكيد سرتبح من هذا الفيلم ليس ربحا فنيا ولكن بعض الربح التجاري.

أما عمرو يوسف وهو وجه جديد إىل حد ما عىل السينام وبرغم عدم وجود مالمح 
سينام ورمبا تدفعه محددة للشخصية التي لعبها، فإنها منحته الحق يف حجم أكرب يف ال

 خطوات.
نحن أمام فيلم مرتفع الصوت بأخباره وتصدره املشهد السيناميئ « نور عيني»يف 

الصيفي وببطله ومنتجه.. أما ما هو غري ذلك فال صوت له.. ولكن أمل أقل لكم إن 
 «.الغجرية ست جريانها»

 .0222مايو  -اليوم السابع 
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 عسل الوطن األسود:
 

؟ سؤال طرحه منذ سنوات مدحت العدل يف كلامت أغنية تغنى يعني إيه كلمة وطن
وأجاب عنها بكلامت أخرى تعني أن « أمريكا شيكا بيكا»بها املطرب محمد فؤاد يف فيلم 

الوطن مجموعة من التفاصيل والذكريات التي تخضع للعاطفة.. وقد تكون هذه النظرة 
، ولكنه املعنى العاطفي، «طنالو »إىل حد بعيد فيها جزء من اإلجابة عن معنى كلمة 

فالوطن يوجد حيث توجد الكرامة املصانة، واألمان املادي واملعنوي، والشعور بالتميز 
 ألنك يف وطنك.. أو حتى خارجه.

الفيلم الذي كتبه خالد دياب، « عسل إسود»وحول هذا املوضوع تدور أحداث 
ة من األسامء أعترب وأخرجه خالد مرعي، وقام ببطولته أحمد حلمي مع مجموعة كبري 

أنهم جميعا أبطال مثل إميي سمري غانم، وإدوارد، وسعيد طرابيك، ولطفي لبيب، 
وإنعام سالوسة، وآخرين قد ال أعرف أسامءهم ولكنهم جميعا دون استثناء شاركوا 

 حلمي البطولة بجدارة.
ما فالفيلم الذي يحيك قصة عودة شاب يف الثالثني إىل مرص بعد أن قىض عرشين عا

يعيش يف أمريكا مع والديه، وكيف يواجه لقاء بلده الذي اختار أن يعود له حامال جواز 
 سفره املرصي.

يتحدثون عن نفس تفاصيل معنى الوطن الذي سبق أن أرشت إليها « عسل إسود»يف 
يف بداية املقال، ويحولها الفيلم إىل حكايات وقطع من املوازييك لرتسم صورة الوطن 

ن أسود وأبيض، وقد يسبب الفيلم عند بعض الجمهور نوعا من الحزن بكل ما فيه م
حتى لو ضحك يف لحظات أخرى.. لو أن هذا الجمهور من النوع الذي مازال مهموما 
بفكرة الوطن، أما عند جمهور آخر فقد يرى فيه تنفيسا عن غضب تجاه هذا الوطن 

ستسعدها النهاية بالتأكيد حني  وحالة انتقام من كل سلبياته، والفئة األوىل من الجمهور
يرفض البطل مغادرة بالده، أما الفئة الثانية من الجمهور فسرتفض النهاية ولن تراها 
واقعية، فمن هذا الذي يرتك فرصة العودة ألرض األحالم أمريكا ويرىض مبرص كام هي 

 وأرستها!وكام جاءت يف الفيلم ملجرد أن له جارة عجوزا أعطته بعض املال أو جلس معها 
وأظن أن هذا االختالف املُتصور هو من أجمل وأقوى عنارص الفيلم.. فعيل قدر ما 
أفسدت أغلب أفالم السينام املرصية جمهورها بأفالم أحادية النظرة ال ترتك للمشاهد 

للمشاهد فرصة للجدل مع « عسل إسود»فرصة لالختالف معها، عىل قدر ما يعطي فيلم 
 ية أو النهاية.صناع الفيلم حول البدا

البطولة األويل يف هذا الفيلم تخص املوضوع وبالتايل السيناريو الذي كتبه خالد 
دياب، واإلخراج لخالد مرعي الذي حوله إىل صورة وتفاصيل نابضة حية تبعث عىل 

 الضحك واألىس يف ذات الوقت.
ء ويبقي الحديث عن البطل الذي واجه الجمهور وهو أحمد حلمي، الذي قدم أدا

مختلفا متطورا، واألهم أنه يف كل مشهد كان لديه كممثل وعي بكل كلمة أو حركة 
 ينطق بها.
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أحمد حلمي حتى اآلن هو املمثل الوحيد من بني كل أبناء جيل، سواء يف الكوميديا 
أو حتى يف أبطال السينام عىل اختالف نوعياتها، الذي مازال ميلك القدرة عىل بعث 

مه، فهو يصنع حالة من الدهشة من فيلم آلخر.. يف الوقت الذي الدهشة يف جمهور أفال 
يلعب اآلخرون عىل املضمون أو عىل األقل ما يتصورون أنه مضمون النجاح لدى 
الجمهور، وهذا هو عني الفشل يف الفن أو يف غريه من املجاالت، ولكنه لألسف سمة 

 لصيقة بالوطن حاليا.
محل عصري فواكه يف أحد الشوارع ونجح، أليس نحن البلد الذي لو فتح أحدهم 

امتأل الشارع مبحال عصري الفواكه؟ أليس أبطال أفالمنا إذا نجحوا يف شخصية أو تركيبة 
فنية يظلون يعزفون عليها حتى املوت؟! ويف هذا تجسيد لغياب االبتكار واملغامرة، 

ب وحيدا بني وهام الضلعان الرئيسيان يف الفن الحقيقي، وبذلك فإن أحمد حلمي يلع
 أبناء جيله مغامرا ومبتكرا، فحتي إن اختلفنا معه ال نستطيع إال أن نحرتمه لتفرده.

إميي سمري غانم، طلتها كانت مختلفة وأداؤها كان رائعا ويصعب أن تنساه حتى 
 بعد أيام أو أسابيع، بل أظن أن هذه الشخصية رمبا ستظل تطاردها لبعض الوقت.

ني الذين يستطيعون تقديم أداء نادرا إذا أُعطوا أدوارا قيمة، إدوارد منوذج من الفنان
فاملمثل إذا كان جيدا يصبح كالبرئ تنضح مبا فيها والبرئ هي دور وسيناريو وحوار 

 يستطيع أن يؤديها، ولهذا فإدوارد يتفاوت بني فيلم وآخر ألنه يتحمل وزر ما يُعطى له.
عسل »ثم تم تغيريه إىل «  هي أوضتيمرص»يف بداية تصوير هذا الفيلم كان عنوانه 

وأظن أن االسم الثاين أكرث تعبريا عن حالة الفيلم فكل األوطان عسل يف فم « إسود
أبنائها أو ُمّر.. ويف هذا الفيلم الوطن كان عسال ولكن بلون الليل أسود، فمتى يأيت النهار 

 ليصري وطننا لون عسله أبيض؟!
 .0222يونيه  -اليوم السابع 
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 عرس هضم" –يلر الد
 

عند تعرض اإلنسان، أي إنسان، إىل فن ما أو فيلم ما فهو ال إراديا يطرح عىل نفسه 
سؤاال هو: ما فائدة ما شاهدته أو شاركت فيه مبشاهديت؟ وأزعم أن اإلجابة أيضا تأيت ال 

 إراديا، فقد تكون الفائدة استمتاعا برصيا أو فكريا أو االثنني معا، وحتي االختالف قد
 يدفع املشارك باملشاهدة لالستمتاع، وذلك ببساطة ألنه يدفعه للتفكري واملخالفة بالرأي.

كل ما سبق أن ذكرته يحدث يف عقلنا الباطن فيدفعنا إىل حب عمل فني ما أو 
 كراهيته، أو حتى الوقوف عىل حياد يف مشاعرنا تجاهه.

طول انتظار، فاملشاهد الذي يعرض حاليا بعد « الديلر»وأعتقد أن هذه أزمة فيلم 
لهذا الفيلم رمبا سيسأل نفسه ال إراديا: ما فائدة مشاهديت لهذا الفيلم الذي تقوم كل 
أحداثه عىل الصدف يف سيناريو صاغه د.مدحت العدل، فال هو فيلم من نوعية األب 
الروحي، أو أفالم تحيك حكايات عن املافيا ونصدقها من أصحاب الشعر األشقر، ومل 

من أصحاب البرشة السمراء، وهذه ليست عنرصية ولكنها أزمة فكر، فنحن  نصدقها
نأخذ من غرينا جزءا مام يصنعون وحني نغلفه بلمستنا يصبح ال هو األصل وال هو 

، فال هو دخل عامل «الديلر»بصورة، بل يشء ثالث مشوه. وهذا ما قدمه سيناريو فيلم 
ال هو حىك لنا عن حكاية تخص الخاصة أو املافيا الذي يوجد يف كل مكان يف العامل، و 

 العامة.
األوىل تقع عىل عاتق سيناريو مفكك استطاع مخرجه أحمد « الديلر»إذن أزمة 

صالح، ومصور الفيلم سامح سليم، أن يصنعا من الصورة والحركة بعض الروح. ولكنها مل 
 «.الديلر»تكف إلنقاذ 

ال تكفى الصورة وال املشاهد الخارجية أو وألن األفالم السينامئية نتاج مجهود جامعي، ف
املطاردات لصنع فيلم أكشن، وبالتأكيد هناك عنرص آخر ال ميكن إغفاله يف هذه األفالم، 
وهو املمثلون أو باألحرى أبطاله، وبطل هذا الفيلم هو أحمد السقا الذي يتمتع بكاريزما 

ا برغم كل هذا مل يستطع أن وقدرات ومصداقية ملثل هذه النوعية من األفالم، ولكن السق
 ألنه كان فاقدا لعنرص الدهشة لدى املشاهد.« الديلر»ينقذ 

مل يستطع أن يدفع املشاهد ملتابعته ألنه قدم ما نعرفه عنه « الديلر»السقا يف فيلم 
بالفعل، فكأننا شاهدناه من قبل فيام يقدم، وألبني وجهة نظري سأتوقف عند فيلم 

هد لهذا الفيلم يعرف السقا ممثال، ويعرف قدراته، ويعرف أيضا مثال، فاملشا« الجزيرة»
أنه سيشاهد فيلامً أكشن، ولكنه يستمتع بالدهشة من أن تفاصيل الفيلم تختلف عن 

 يف قامئة أفالم تحسب للسقا.« الجزيرة»املُتوقع، ولهذا يقع فيلم مثل 
ه ظهور خالد النبوي ولعل املثال اآلخر الذي يؤكد ما أقوله هو رد فعل الجمهور تجا

 يف هذا الفيلم، برغم أنه ال يقف عىل قدم املساواة مع السقا بالنسبة لحجم النجومية.
خالد النبوي يف هذا الفيلم غري املكتمل العنارص استطاع أن يربح ألنه أثار دهشة 
املشاهد الذي تصور أنه يعرف ممثله، ثم اكتشف من خالل الفيلم أن خالد ليس هو 

ثل الهادئ الحامل األداء، ولكنه أدى شخصية رشيرة مبعايري مختلفة عن املتوقع هذا املم
 منه، ولذا ربح خالد النبوي وخرس السقا.
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وقد يكون الرابح األكرب يف هذا الفيلم هو نضال الشافعي الذي عرفناه وجها كوميديا 
ن خالل فإذا بنا أمام ممثل صاحب وجوه عدة استطاع أن يثبت م« تامر وشوقية»يف 

 أنه كفء ليصعد إىل درجة أعىل يف قلوب وعيون املشاهدين.« الديلر»دوره يف فيلم 
وضعها « الديلر»ورمبا تقع مي سليم يف منطقة وسط بني الرابحني والخارسين ألن 

 عىل بداية طريق مختلف، التمثيل بعيدا عن الغناء.
من « جميل»أنه فيلم مبعيار زمن تنفيذه أطلقت عليه يف أكرث من موضع « الديلر»

الجمل، اللحم الذي يستغرق وقتاً طويالً حتى ينضج، ورغم ذلك ورغم طول فرتة تنفيذه 
 يف التلقي.. أي أنه فيلم صعب االستساغة.« جميل»يف التنفيذ و« جميل»فإنه يظل فيلام 

 .0222يونيه  -اليوم السابع 
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 الجنازة حارة وامليت إيه ده :
 

حافة يهتامن بقضايا كبرية وهموم عامة، وأيضاً أشياء صغرية، يف كل العامل إعالم وص
وهموم قد تبدو تافهة لدى البعض، يف كل العامل وبالد الدنيا صحافة تكتب عن النجوم 
وفضائحهم وخالفاتهم وحكاياتهم وأشياء أخرى، ولكنهم تظل مختلفة عام يحدث يف 

ناك فاصل واضح ومعروف بني صحافة مرص املحروسة. وأخرياً يف كل العامل وبالد الدنيا ه
ومحطات التابلويد أو الفضائح والهبل، وبني صحافة وإعالم ومحطات أخرى لها قيمة 

 محددة ملا تكتب عنه وتنرشه.
ولكن يف املحروسة كام يختلط ماء النهر العذب مباء البحر املالح، وكام يختلط القبح 

جامل، يختلط إعالمنا صحافة وتليفزيونا يف شوارعنا وبيوتنا ومالبسنا وأخالقنا ببعض ال
 بنفس املعايري وبصورة غري مسبوقة.

خلطة صنعناها تدفع املتابع ألي يشء يف حياتنا، إما إىل اللخبطة، أو يف النهاية، إىل 
 الكفر بكل املعايري.

فعيل مدى أسابيع طالعتنا الصحافة بأخبار بدأت يف صفحة الحوادث بتقديم هيفاء 
د من تقول عنه إنه مدير أعاملها، بأنه باع أغانيها ملغنية أخرى مصنفة يف وهبي بالغا ض

 نفس فئة هيفاء التي تغني وال تطرب وهي املغنية روال سعد.
خرب بالتأكيد يستحق أن تنقله الصحافة، فاسم هيفاء جاذب لألنظار، وقد يستدعي 

مية وخاصة بصفحات نقل هذا الخرب أن تحدث له متابعة ما. ولكن أن تتفرغ صحافة قو 
 بني هيفاء وروال فهذا عني العبث.« إيه ده إيه ده»مطولة عن خناقة عىل أغنية 

ال تقل يل إن عىل املشيعني أن « إيه ده إيه ده»فحني تكون الجنازة حارة وامليت 
إيه »يكونوا باملئات من األخبار والصفحات والحوارات يف صحف رصينة وأخري من فئة 

 «!!ده إيه ده
ا التناول اإلعالمي لخرب هيفاء يدل عىل أن املالح والحلو قد اختلطا يف إعالمنا هذ

 وصار عشوائياً.. فال صحافة رصينة وال أخرى راقصة، رصنا نستطيع التفريق بينهام.
ورغم أنني من كتيبة العاملني يف هذه املهنة، فإنني يف األصل من قبل أن أمتهنها 

 لصحافة ومشاهدة لإلعالم املريئ أتأثر به وأتعاطاه..حتى وأنا بينهم، فأنا قارئة ل
وهيفاء، ولكنني « إيه ده إيه ده»وقد يتهمني أحد بأنني توقفت شخصياً عند أغنية 

ما توقفت أمام هذا األمر إال كعينة عشوائية من اختالط األمور يف حياتنا.. ولتكن أغنية 
مثل لحالة خلط مزرية لها  هيفاء املرسوقة وخربها الذي يتصدر صفحات الفن مجرد

كثري من األمثلة، كفتاة تغطي شعرها بحجاب وتعري مؤخرتها ببنطلون بوسط ساقط، أو 
محطة تليفزيونية قومية بفلوس الناس تتبارى يف التفاهة، مثل قنوات بفلوس فرادى 

 رمبا حصلوا عىل ثرواتهم من غسيل األموال.. مناطق راقية سعر املرت فيها بآالف مؤلفة،
 ورغم هذا تحيطها عشش وبيوت من صفيح.
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منحتنا الطبيعة التقاء البحر بالنهر عىل شواطئ منطقة رأس الرب، فعز عىل املرصيني 
اآلن أن يكتفوا من الخلط يف الطبيعة، فأضافوا إليها خليطاً خاصاً رمبا يتصوره البعض 

نظر إلينا غريب لن يجد مامثالً للطبيعة، ولكنه يف حقيقة األمر تشويه للحياة، حتى إذا 
 ؟!«إيه ده.. إيه ده..»إال عبارة واحدة يقولها وهي 

 .0222يونيه  -اليوم السابع 



 

 
289 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 ال تراجع من الجمهور:
 

انتهى موسم الصيف السيناميئ بفيلمني من األفالم التي تحسب عىل عامل الكوميديا 
مني وصناعهام ، ورغم أن مقصد الفيل«ال تراجع وال استسالم»، و«جيجا 1اللمبي »

، فإن الطرق قد تشعبت بهام، فكان القول املأثور «الضحك»وأبطالهام هو ذات املقصد.. 
تعددت األسباب ولكن الضحك واحد. قد تبدل يف حالة هذين الفيلمني، اللمبي الذي 
لعب يف املضمون وعليه، الشخصية التي أحبها الجمهور ودفع فيها املاليني سابقاً أغرت 

د سعد بالعودة لها بشكل كامل هذا املوسم بعد أن ظل سنوات يأخذ منها صاحبها محم
« كتكوت»و« بوحة»بعضا من مالمحها ويقدمها يف شخصيات مختلفة مثل 

، ولكنه مل يحصل عىل النجاح الذي يتمناه.. فقرر أنه ال تراجع وال استسالم «بوشكاش»و
 للصفوف األمامية.عن العودة الكاملة للشخصية التي كانت السبب يف دفعه 

دون مواربة أو تغيري ظناً منه أن إضافة « اللمبي»فعاد محمد سعد صاغراً إىل 
إىل هذه التوليفة كفيلة بإحرازه مكانته املفقودة « الچيچا»التكنولوجيا من خالل 

وماليينه الضائعة املنتظرة، ولكن خاب ظن محمد سعد، فال الجامهري ضحكت كام 
ادت، وال النجاح املغري كلل رأسه، ووضعه عىل رأس قامئة مضحيك تصور، وال املاليني ع

 رواد السينام.
وظني أن سعد يسأل نفسه: ملاذا؟ فقد فعلت كل ما كان يُضحك الجمهور ودون 
مواربة، وعدت كام أحبوين وساندوين سابقاً فلم يخذلوين؟! وقد يضيف سعد يف نفسه 

قصت، وغنيت وأطلقت النكات، وقلبت نطق قائالً حائراً: لعنة اللـه عىل الجمهور، ر 
 الكلامت، وأعدت لهم بطلهم اسامً وشكالً، ولكنهم ال يرضون!

رمبا سيسأل محمد سعد نفسه ألف سؤال وسؤال، ولكن اإلجابة لن تأتيه ألنه ال 
 يسمع إال صوت عقله الذي يعود إليه بصدى صوته فحسب.

التليفزيونية،  H شخصية وعيل الطرف اآلخر يقف ممثل آخر أحبه الجمهور يف
وتعاقد معه عىل الضحك، وبالفعل قدم لهم نفس الشخصية ثانية يف السينام، ولكن 
نفس هذا الجمهور ليس عىل استعداد للرضا بعدم اإلبداع الكامل وباإلرصار عىل إعطائه 
وجبة أكلوها سابقاً عرشات املرات وهضموها، وقالوا كفاية خالص، ولكن ال أحد 

 يسمعهم.
الجمهور السيناميئ يف مرص طموحه ليس كطموح جمهور السينام يف العامل، فالناس 
يف مرص التي اعتادت عىل أقل القليل يف كل املجاالت صارت ترىض بالقليل حتى يف 
مجال الفنون واإلبداع، ولكن أن يركن الفنانون إىل هذه املعادلة فهذا خطأ شديد، ألن 

 ن لها جانب.الناس والجامهري يف مرص ال يؤم
وذاك هو الخطأ الرتاجيدي الذي يواجه كل من آمن للناس ولحبهم له، ووثق أنه ال 

 تراجع وال استسالم عن هذا الحب.
محمد سعد وأحمد ميك منوذجان لعدم الرتاجع أو االستسالم، ولكن الفرق بينهام 

 كبري.
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اح ويركن له، بل من خالل أول أفالمه نجح بتقدير مناسب، ولكنه مل يكتف بهذا النج
اعتربه مجرد بداية وخلع الباروكة التي كانت متيمة نجاحه واستجمع قواه الفنية 

طري »وقدراته عىل تقمص شخصيات متنوعة يف موسم آخر من خالل فيلم جديد وهو 
، وتسلح يف نجاحه بآخرين مثل ماجد الكدواين ودنيا سمري غانم ومخرج بدا أنه «إنت

و أحمد الجندي، وإيل موسم سيناميئ آخر جديد يظهر ميك يف صاحب عني سينامئية وه
فيلم آخر ويجذب الجامهري إىل شخصية أخرى جديدة دون عبقرية أو فذلكة وبحكاية 
قدمية جداً منذ زمن أفالم األسود واألبيض، حكاية تم هرسها كام قالوا يف الفيلم عرشات 

قدمية ولكن بأداء جديد دون  املرات، ولكن الجمهور يحبها ألن البطل يحيك حكاية
 تراجع أو استسالم.

إذن جمهور السينام ليس بالرضورة أن يسعده اإلبداع املتكامل بداية من الفكرة إىل 
ال »التنفيذ إىل التفاصيل واملمثلني، ولكنه يرىض باألقل، بدليل رضائه عن فيلم ميك 

 «.تراجع وال استسالم
 .0222يوليو  -اليوم السابع 
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 اهرة وبريوت ودمشق:بني الق
 

تسكنها الحرارة واالختناق يف هذه األيام فمن يستطيع  -عاصمة املعز-ألن القاهرة 
اإلفالت منها ومن زحامها وغبارها.. بالتأكيد سيفعل فيتجه رشقا أو غربا أو شامال املهم 

 أال يتجه إىل الجنوب.
از مهامهم التي وقبل أيام من حلول الشهر الكريم يبدو الجميع يف تسابق إلنج

 تتنوع باختالف األشخاص واألهداف.
ويف عامل اإلعالم والفن املهام واألهداف يف هذه األيام هي إعداد الوجبة التليفزيونية 
الرمضانية وما أدراك ما الوجبة اإلعالمية الرمضانية يف ظل أزمات مالية سابقة وبالتأكيد 

لشهر الكريم أن يحل بربكاته عىل املنتجني الحقة وبالتايل جفاف إعالين، ليظل األمل يف ا
 من برامج ومسلسالت وغريها من الفنون التليفزيونية.

ستديوهات الدراما يف مدينة اإلنتاج وغريها من مواقع التصوير وأي ستديو مرت يف 
مرت يف مدينة القاهرة يعمل اآلن بكامل طاقته، وانتقلت العدوى التي بدأت أعراضها يف 

زمن إىل بعض العواصم العربية ولكنها ظلت تحمل البصامت املرصية. فمن القاهرة منذ 
دمشق إىل بريوت يبدو أن موسم الحج قد بدأ مبكرا ولكنه ليس حجا للتكفري عن 
الذنوب، بقدر ما هو حج لالعرتاف ورمبا التطهر من الذنوب أمام املاليني الذين 

لربامج وكلها ستحمل قذائف سيشاهدونهم عىل الشاشات، يف رمضان ستظهر عرشات ا
ضد املشاهري يف كل مجال، واملشاهري بالتأكيد هم فنانو مرص ورياضيوها وشخصياتها 
العامة، وألن كثريا من هذه الربامج يتم تصويرها يف بريوت فبدا األمل بالنسبة للمدينة 

 وكأنه حج فني إليها.
 يودعهم بعد أيام.املطار يستقبل كل يوم عددا من الوجوه الفنية املعروفة و

مدينة بريوت الغاضبة من منع فريوز من الغناء والتي دفعت شبابها وشيوخها 
 للتظاهر واالحتجاج هي ذاتها التي تزدان اآلن بوجوه مشاهري املرصيني.

ولست هنا يف معرض الحديث عن برامج رمضان أو غريها من األعامل الفنية التي مل 
يقة واضحة ال هروب منها: مرص بفنانيها ومشاهريها تظهر بعد.. ولكني أتوقف أمام حق

 سلبا أو إيجابا هي األكرث جذبا وصاحبة السيادة دون منازع.
نتحدث عن تراجعنا وهمومنا وعلو شأن الدراما السورية وارتفاع نربة اللهجة 

لكن اللبنانية وغزو الدراما الرتكية وأفضلية السينام اإليرانية وتنوع السينام األمريكية، و 
حني يأيت الشهر الكريم يظل الوجه املرصي هو السيد للموقف فبدون مشاهري مرص لن 
يجد منتج عمالً فياً، خاصة برامجي، فرصة لتسويقه حتى لو كان منتجا لربنامج من 

 نوعية الكامريا الخفية.
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ولست أزعم أن تدافع برامج التليفزيونات العربية عىل الفنانني املرصيني هو معيار 
لثقل املرصي الفني الوحيد حتى ال أتهم بكثري من االتهامات التي يسوقها البعض، ا

ولكني أحاول أن أنظر بتفاؤل يف زمن محبط، للرتاجع املرصي حتى لو كان هذا التفاؤل 
نابعا من مجرد عبور الفنانني املرصيني من بوابة مطار دمشق وبريوت.. فهل أنا متفائلة 

وة.. أم هو مجرد وهم أساعد نفيس عىل الصرب به عىل أن مرص مازالت صاحبة سط
 مكاوة الرتاجع؟

 .0222أغسطس  -اليوم السابع 
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 أضحك للصورة:
 

رغم انتهاء الشهر الكريم وفريضة الصيام فإن بعض املسلمني األتقياء يصومون الستة 
لق أيام البيض ُسنة عن الرسول عليه الصالة والسالم، ويبدو أن آخرين من هذا املنط

قرروا أنه إن كان رمضان قد انتهى إال أن توابعه مازالت قامئة... وتوابع رمضان لدى 
 هؤالء تتمثل يف مسلسالته التي حارصتنا من كل صوب وحدب.

ويف ظاهرة بدأت منذ سنوات قليلة ال أجد لها تفسريا مقنعا أو منطقيا أو حتى 
نوادي الليونز واإليرنويل يف مجرد تفسري، يتصارع هوانم وبهوات مرص الذين يشكلون 

استضافة طاقم عمل املسلسالت الرمضانية يف احتفاليات خاصة، يدللونهم فيها 
ويتحدثون معهم عىل جاملهم وعظمة أدائهم ورسالتهم، ويتم تصوير األعضاء 

 والعضوات املبجلني يف صحبة الفنانني ويف نهاية املطاف مينحونهم الدروع والتكرميات.
حف ومحطات التليفزيون يف تصوير هذه االحتفاليات.. وتتساوى يف وتتبارى الص

االحتفاء لدى الهوانم والبهوات األعامل القّيمة مع الغثة والتي نجحت مع األخري 
 الفاشلة، املهم أن يأيت الفنانون وتتم الليلة والصور والذي منه.

تفاليات ومن العجب أنني كمراقبة للمشهد الفني واملجتمعي صارت تلك االح
الخادعة تؤكد للفنانني نجاحهم حتى وإن مل ينجحوا، وصارت ذريعة يف أيديهم أن 
الصحافة تتحدث وتهاجمهم أحيانا ألنها يف واد والجامهري يف واد آخر، بدليل أنهم يف 
حالة طويلة بعد الشهر الكريم من االحتفاء ومع مني مع كرميات املجتمع، بهوات 

 يل.وهوانم الليونز واإليرنو
وتتوه منهم حقيقة مواجهة أنفسهم يف أن هذه االحتفاليات رمبا السبب الرئييس 

 فيها الفرجة عليهم ببالش من طبقة الكرميات.
وقد فاتني أن أذكر لكم، ملن ال يعرف، أن هذه النوادي هي يف أصلها وبداية إنشائها 

العمل والتربع فيها تجمعات تهدف إىل أعامل الخري من الطبقة الرثية يف املجتمعات، و 
 تطوعي.

إذن يظل السؤال قامئا: ما العالقة بني تجمعات ألعامل الخري واالحتفاء مبسلسالت 
رمضان عىل مدى شهر شوال إال لو كان أعضاؤها يعتربون أن التصفيق وتكريم أهل 

 املسلسالت نوع من الزكاة ملا بعد رمضان.
اإليرنويل فنانا صاحب دور اجتامعي أستطيع أن أتفهم وأقبل تكريم نوادي الليونز و 

 متفرد قام بخدمة عامة.
أستطيع أن أتفهم وأقبل أن الهوانم والبهوات من أهل الخري يتوقفون أمام أصحاب 

 عمل فني ساهم يف التعريف بأعاملهم الجليلة ويكرمونه ويحتفلون به.
امل التي تحتفي ولكني ال أستطيع أن أتفهم أو أقبل هذه الظاهرة غري املسبوقة يف الع

فيها جمعيات خريية بامرأة تزوجت خمسة، أو فنانة قتل ابنها زوجها ألنها عىل عالقة 
به، أو أبناء مترغوا يف عار الحرام أو حتى أصحاب مسلسل يحيك عن حوادث قتل، أو 

 غريها من حكايات مسلسالت رمضان.
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أجد تربيرا ملثل  ولكني حني أتوقف للحظات أو ساعات أو أيام، محاولة الفهم ال
هذه االحتفاليات والتكرميات التي تجمع بني هوانم جاردن سيتي وغريهن من البهوات 
والفنانني إال أن لكل منهم غرضا يف اآلخر ال يتم بأي صلة بالفن أو بالعمل الخريي 

 التطوعي.
وتلك صفة مرصية أصيلة فنحن نأخذ من كل األشياء أسامءها ولكننا أبدا ال نبحث 

جوهرها، فنوادي الليونز وااليرنويل منترشة يف كل العامل ولكنها صاحبة جوهر وفعل عن 
مختلفني متاما عام نفعله يف مرص بهذه التجمعات التي صارت وردة عىل عروة جاكيت 

 كل من ميتلك املال وأضافوا لها الصور مع فنانني. 
 واضحك.. علشان الصورة تطلع حلوة.

 .0222سبتمرب  -اليوم السابع 
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 أفالم العيد بني اليأس واالمل:
 

تعد أفالم السينام يف كل العامل وسيلة من وسائل قراءة حال املكان والزمان سواء 
بالسلب أو باإليجاب. ونظرة عىل أفالم موسم عيد الفطر التي مازالت تعرض أظن أنها 

 كفيلة بقراءة حالنا بشكل أو آخر.
الرجل الغامض »أو هكذا يعتربها أصحابها فـ أغلب األفالم املعروضة أفالم كوميدية

ثالثة أفالم من أربعة تُعرض، أفالم « أوالد البلد»، و«سمري وشهري وبهري»، و«بسالمته
كوميدية، مام يعني أن القامئني عىل السينام يعرفون أن الشعب يف احتياج للضحك، 

ناميئ صار كام ولكن هل متد هذه األفالم الجمهور بالضحك فعال أم أن ضحكنا السي
 نضحك يف الحياة ضحكاً ُمراً أو كاذباً؟ فلرنَ.

يختلط الضحك بالسياسة، فكابنت بالل فضل « الرجل الغامض بسالمته»يف فيلم 
مشاغب سيايس، وبطله هاين رمزي مشاغب فني، ورغم هذه الخلطة لكن الفيلم مل 

اكتفى بلمسة من كل  يقدم لنا ضحكا خالصا صافيا وال سياسة حقيقية لها موقف، ولكنه
يشء، فال الضحك كان حقيقيا، وال السياسة كانت صادقة، بل بدا أن هناك ملسة من كل 

يشبه بالفعل حالنا وإن « الرجل الغامض بسالمته»يشء بال رؤية متكاملة، لذا فإن فيلم 
مل نحبه أو يرضنا، فنحن يف مرص مل يعد ضحكنا حقيقيا بل ضحك زائف يشبه الضحك، 

ن بدأنا نضحك فأبدا ال يكتمل، ويف السياسة لدينا ما يبدو عىل السطح أننا وحتي إ 
نعيش كام يقولون يف حراك سيايس.. مجلس للشعب وأحزاب ومعارضة وصحف وبرامج 
مسائية وسهرة، ولكنها جميعا دون استثناء مجرد مظهر من مظاهر املامرسة السياسية 

فهي شبه الحراك السيايس يف دول أخرى يف ظاهرها، ولكنها يف جوهرها ليست حقيقية 
 ولكنه مجرد شبه.

الذي ميثل السوقية واإلسفاف، فهل « أوالد البلد»إىل « الرجل الغامض بسالمته»ومن 
مبا هو ليس فينا؟! أال نراقب أنفسنا وشوارعنا ومالبسنا وبرامجنا « أوالد البلد»أىت 

املحال يف أكرث األماكن سوقية.. أال  وضيوفها، ومحالنا يف أكرب الشوارع التي تشبه تنسيق
يدا علينا، فال لوم إذن عىل من صنعوا  نراقب كل هذا لنعرف أن اإلسفاف والسوقية تسَّ

 هذا الفيلم إال أنهم نقلوا الواقع بسوقيته وفجاجته.
فيلم كتبه ومثَّله مجموعة من الشبان: أحمد « سمري وشهري وبهري»ثم أخريا يأيت فيلم 

هشام ماجد، يحمل تسلية وضحكا وإبداعا ليس له من هدف إال املتعة فهمي وشيكو و 
والضحكة الصافية، ويف ذلك تشابه مع حياتنا، فرغم كل ما فيها من صعوبة عيش، وقهر 
كثري يصل إىل حد اليأس ومظاهر سلبية كثرية، فإننا ما بني الحني واآلخر تظهر يف حياتنا 

تبعث فينا أحيانا بعضا من األمل، فنقول كام ومضات مضيئة متنحها لنا أجيال جديدة 
 قول يبعث عىل األمل.«.. الخري يفّ ويف أمتي إىل يوم الدين»قال الرسول 
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، فيلم كتبه شاب هو عمر جامل، وأخرجه أكرم فريد، «عائلة مييك»ثم يأيت أخريا 
يف يحيك عن شكل العائلة املرصية اآلن مبنظور الشباب يف أغلب األحوال، والكبار 

بعضها، ولألسف يجد املشاهد للفيلم نفسه بعد املشاهدة يكفر باألرسة واألبناء 
واألمومة، فالكل باطل وكاذب ومزور، حسب وقائع الفيلم، وما أسوأها من صورة 

، مقابل صور نقلتها لنا السينام املرصية لألرسة عىل مدى تاريخها، 0222لألرسة يف عام 
، وعرشات من األفالم التي «إمرباطورية ميم»و« يعائلة زيز »و« أم العروسة»مثل 

عائلة »أضاءت يف حينها مواطن السلب واإليجاب يف األرس املرصية.. وليك يأيت فيلم 
لييضء فقط مواطن الجروح، فال نجد يف جسد األرسة إال أمراضا، فهل اختفت « مييك

مييك!!!! ال أمتنى.. بالفعل صورة أرسة زيزي والعروسة وميم ومل يعد من أرس إال أرسة 
 ولكن يبدو أنها الحقيقة.

 .0222أكتوبر  -اليوم السابع 



 

 
297 

 السينما من الواقع المر إلى األحالم

 منزوعة الدسم: –نادية الجندي 
 

كان الظهور التليفزيوين األخري حتى اآلن للفنانة نادية الجندي من خالل برنامج 
وتقدمه وفاء الكيالين، ظهورا أثار كثريا من  Lbcالذي يذاع عىل قناة « بدون رقابة»

التعليقات الصحفية وحتي الفنية بني زمالء مهنتها... فقد خرجت بعض األقالم تعيد ما 
ذكرته نادية الجندي يف حديثها بنوع من التندر أو التعجب بسبب ما ذكرته الفنانة من 
تفردها ومتيزها اللذين ال مثيل لهام، وتعليقاتها عىل زمالئها مثل ما ذكرته ردا عىل إعالن 

، كام أنها انتقدت أداء «نازيل»ومن بعده « فاروق»م إعجابه مبسلسيل عادل إمام عد
مام دفع غادة ألن تعلن يف الصحافة أنها « الباطنية»غادة عبدالرازق يف دورها يف 

متعجبة من كالم نادية يف العلن ألنها كانت أول املهنئني لها فيام بينهام أي يف الرس. 
ة يف حوارها مع وفاء الكيالين أو حتى ردود فعل وبعيدا عن تفاصيل ما أدلت به الفنان

الصحافة وزمالء مهنة نادية الجندي تستوقفني القصة التي تقبع خلف هذه الحلقة من 
أو ما مياثلها عىل املحطات التليفزيونية، فالقصة مكررة « بدون رقابة»حلقات برنامج 

ليفزيونية لشخصيات سمعتها وعرفتها وشاهدتها عرشات بل مئات املرات... لقاءات ت
فنية أو سياسية أو حتى اقتصادية تخلو من الدسم، والدسم هنا ليس قلة األدب أو 
التطاول عىل الضيف ولكن أن يجعل املذيع واملحاور من نفسه نائبا عن املشاهد يف 
طرح آراء أو أسئلة تدور يف عقول هؤالء الذين يتابعون ذاك اللقاء.. ولكن اللقاءات 

ن الدسم وأتحدث عنها تحمل فقط حديثا من طرف واحد ال تضع املشاهد التي تخلو م
 يف عقلها... إنها تبحث عن تعبئة حلقة عىل رشيط.

مثاال لنا، فالنجمة الكبرية أعلنت للقامئني عىل  Lbcولتكن حلقة نادية الجندي عىل 
ختالف الربنامج موافقتها برشوط أن تصول وتجول فيام تريد قوله دون كلمة نقد أو ا

واحدة، حتى إن أي مشاهد لهذه الحلقة يتعجب من حالة الهدوء التي انتابت مذيعتها 
املتنمرة دامئا املستفزة دوما. فكأن وفاء الكيالين قد تعاطت حبوبا مهدئة قبل الحلقة أو 
أنها تتعاطى حبوب الضغط العايل قبل حلقات ضيوف آخرين سحلت أجسادهم من 

 قبل مبا ال يليق.
كمشاهدة وأُصاب بضغط الدم العايل حني يجلس أمامي عىل الشاشة ضيف أتعجب 

يصول ويجول كذبا أو تضخيام لذاته أو كارسا الحقائق، وأجد أمامه مذيعا خنوعا 
مأزوما.. يخرس الطرفان ويرتفع ضغط دم املشاهد مثيل وما أكرث أسباب ارتفاع ضغط 

 كل خاص.دمه يف الحياة بشكل عام ومن مثل هذه اللقاءات بش
ومن العجب أن هؤالء الكاذبني والواهمني أمام الكامريات ومن يستضيفونهم ال 
يدركون أن املشاهد لهذه اللقاءات يضحك منها ويجلس عىل كرسيه، أي إن كان مكانه 
ليضحك من الطرفني، املذيع والضيف هذا إن كان طيبا هادئا، أما وإن كان عكس ذلك 

ابل من الصفات غري املحمودة وأحيانا الدعاء، ويف الحالتني رشيرا وعصبيا فإنه ميطرهم بو 
 هو يرفضهم ألنهم مينحونه حوارا بال دسم وهو يف األصل يعاين من أنيميا الصدق.

 فارحمونا من وجباتكم منزوعة الدسم والصدق.
 .0222أكتوبر  -اليوم السابع 
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 عادل إمام يستعيد عالقته بالجمهور:
 

سينام يف األعياد ألنها عادة ما تحمل يف تصوري نوعا من البهدلة مل أعتد عىل ارتياد ال
وعدم االستمتاع الشخيص بالفيلم بسبب الزحام، ولكنني خرجت عن عادايت هذا املوسم 
علّني أتابع ما تصورته عن موسم سيناميئ أىت للجمهور بعد شوق للفيلم املرصي، فقد 

ا أفالماً مرصية جديدة، فالصيف كان طال األمد عىل جمهور السينام بدون أن يشاهدو 
قصريا وأفالمه بالتايل قليلة مل تسمح للجمهور بالشعور باإلشباع من الفيلم املرصي، ثم 
أىت رمضان املوسم الذي يخاصم فيه الجمهور السينام، وبعده عيد الفطر الذي أيضاً مل 

 يظفر فيه الجمهور بأفالم مرصية قوية أو متنوعة.
ي تصورت أن الجمهور املرصي عىل اختالف نوعياته سيخرج إىل دور خالصة األمر أنن

العرض السينامئية ملتابعة أفالم هذا العيد، وقد صدق حديس.. فشاهدت بالفعل اآلالف 
يرتادون دور العرض وعيل اختالف رشائحهم، حتى إن كثريا منهم مل يبدو بالنسبة يل من 

ولكن كان هذا ما الحظته وأكدته يل اإليرادات  النوعية التي ترتاد دور العرض يف األعياد،
التي تجاوزت الستة ماليني يف األيام األوىل للعيد، وهو مبلغ كبري إىل حد ما ملثل هذا 
املوسم، إذ السينام استطاعت أن تسحب من عيدية املرصيني مبلغا ال بأس به، فقد أتت 

 بعد شوق.. فامذا قدمت لهم؟
الذي يعود به عادل إمام بعد « زهامير»املوسم كان  أول األفالم التي قدمها هذا

 غياب عام كامل، بل أكرث، عن شاشات العرض، فرُتى كيف كانت عودته؟
يف فيلم من تأليف نادر صالح الدين، وإخراج عمرو عرفة، وتصوير محسن أحمد، 
يعود عادل إمام مبشاركة من فتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق، ونيليل كريم، ورانيا 

ف، ليحكوا قصة رجل شديد الرثاء يواجه مرض الزهامير، وهو يف حالة رفض لتصديق يوس
أنه مريض، ولكن كل الظواهر تؤكد مرضه، إىل أن يكتشف املشاهد أن هذه خدعة من 
أبنائه الفاسدين يف محاولة منهم لوضع أيديهم عىل أموال األب، وحني يدرك األب ما 

اماً، إىل أن ينتهي الفيلم كام يجب أن تكون حدث تنقلب األحداث إىل اتجاه آخر مت
 الحياة لو كانت مثالية.

سيناريو الفيلم قد ال يكون فكرة غري مطروقة يف الدراما من قبل، فاألفالم التي 
تتناول جحود األبناء كثرية، ولكن بالتأكيد استطاع نادر صالح الدين أن مينح الفكرة غري 

 فاصيل واألحداث.الجديدة كثريا من االبتكار يف الت
واستطاع عمرو عرفة أن يحول هذه األحداث إىل رشيط سيناميئ يضج بالحياة، وإن 
كنت أظن أن أهم إنجاز ملخرج هذا العمل أنه أعاد لنا صياغة خاصة يف األداء لعادل 
إمام، فعيل الرغم من أن عادل إمام هو صاحب أكرب كم من األلقاب يف الوسط الفني 

، «النجم األكرب تربعاً عىل العرش برغم طول السنني»و« الزعيم»و «نجم النجوم»مثل 
، ولكنه عاد «بوبوس»فإن النجم الكبري خاصمه الجمهور إىل حد كبري يف آخر أفالمه 

 ليصالح الجمهور ولكن بشكل غري متوقع.« زهامير»بـ
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عليهام استطاع عادل إمام يف هذا الفيلم أن يقدم وجها وتعبريات يف األداء مل نعتد 
منه، ليس ألنها تحمل أىس أو تراجيديا، ولكن ألنها تحمل حساً مختلفاً عن أداء نجم من 

 طول معارشتنا له حفظنا تعبرياته عند الغضب والضحك وحتى البكاء.
ففي عالقة النجوم بالجمهور تظهر أحياناً مالمح امللل التي تشوب العالقات متاماً 

استطاع أن يبدو كالزوج الذي « زهامير»بدوره يف فيلم كالزواج مثالً، ولكن عادل إمام 
يفاجئ زوجته بهدية، برغم أنها تصورت أنه مل يعد قادراً بعد عمر طويل عىل منحها 

 هدية تفاجئها.
 .0222نوفمرب  -اليوم السابع 
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 ابن القنصل ليس ابنه:
 

يتجه إليها  أمازالت أفالم موسم عيد األضحى هي التي تشكل الوجبة السينامئية التي
الجمهور يف رحلته إىل دور العرض، ورغم ثقتي بأن اإليرادات اليومية السينامئية قد 
انخفضت عام كانت عليه يف أيام العيدية فإن األفالم الجديدة األربعة تشهد كل يوم 

 جمهورا إضافيا.
 وفيلم ابن القنصل الذي بدأ عرضه مع بداية العيد قد ال يكون بالتأكيد هو األعىل

إيراداً ولكنه يعد حالة سينامئية وجب التوقف عندها لعدة أسباب، فمؤلف العمل هو 
الشاعر والكاتب األكرث إثارة للجدل واإلعجاب واالنتقاد أيضاً يف مجاالت عديدة وهو أمين 
بهجت قمر، ومخرج الفيلم هو عمرو عرفة الذي ينافس نفسه بفيلم آخر يف املوسم نفسه 

طل العمل أحمد السقا فهو أيضاً حالة مثرية للجدل، نجم كبواته الفنية وهو زهامير، أما ب
كثرية ورغم هذا يتمتع بحب الجمهور الذي مل ميل بعد من أخطائه.. يقدم يف هذا الفيلم 
دورا يتصور أنه سيبعده عن النريان الصديقة والعدوة فهو دور يحمل كوميديا ويبتعد فيه 

 من وجع الدماغ ويشاركه البطولة خالد صالح بعد غياب عن األكشن الذي أىت للسقا بكثري
سيناميئ وحضور تليفزيوين مل يكن مرشقا يف رمضان، ثم أخرياً وليس آخراً تأيت معهام غادة 

 عادل التي غابت ملواسم عن الظهور.
إذن يشكل فيلم ابن القنصل إىل حد كبري عالمة فارقة نوعاً ما يف حياة كل من شارك 

 األقل يف سجلهم الفني الحارض، فرتى ماذا فعلوا؟فيه أو عىل 
ر عتيد يدخل السجن لسنوات وحني يخرج منه يواجه  قدم لنا ابن القنصل قصة مزوَّ
موقفا غريبا فيكتشف أن له ابنا مل يعرف عنه شيئا من قبل، وتتواىل األحداث ليكتشف 

ي من االبن املزعوم وفتاة معاً أنهام كانا ضحايا لخدعة كرب « خالد صالح»املشاهد واملزور 
الليل وكل من شاركهم يف األحداث وينتهي الفيلم برغم هذه الخدعة نهاية سعيدة تريح 

ويؤكدها « داين تدان»كل األطراف ورمبا املشاهد الذي قد يرتاح للحكمة التي تقول 
 الفيلم بدون عنف أو دماء أو انتقام.

ة كطبيعة كاتبها أمين بهجت قمر إذن نحن أمام قصة ذكية مالمحها كوميدية ساخر 
 ولكنها لألسف غري مكتملة.

لها « بلوف»هذه النوعية من األفالم التي تعتمد عىل الخدعة أو ما يطلق عليه 
أسلوبان ال ثالث لهام يف السينام، فإما أن يكون الجمهور مشاركاً يف الخديعة ضد البطل، 

بالخديعة مثله مثل  -أ الجمهور متاماً ويعرف جميع تفاصيل الخداع من البداية أو أن يفاج
البطل املخدوع، ولكن يف فيلم ابن القنصل ابتدع املؤلف طريقة بني بنٍي، فال هو أرشك 
الجمهور من البداية يف الخدعة وال هو جعلنا كمشاهدين ننام ملء جفوننا مصدقني أن 

ويف الوقت نفسه أطال الجزء السقا هو ابن املزور فعالً، ثم نفاجأ بالحقيقة يف نهاية الفيلم، 
األول يف الفيلم حتى اعرتاه بعض امللل، وأظن أن هذه املشكلة ال تعد فقط مسئولية 
الكاتب ولكن يشاركه فيها بشكل كبري املخرج وكذلك كلمة كان السقا يرددها يف ندائه 

لكلمة لخالد صالح، واملفرتض أنه أبوه وكان السقا يناديه بكلمة يا والدي وترديد هذه ا
دامئاً وضع املشاهد يف حالة دامئة من الشك، ألن األبناء عادة عىل اختالفهم ينادون أباهم 

 ال يطلقها األبناء إال كدعابة مرة وليس بشكل دائم.« يا والدي»بكلامت عديدة ولكن 
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وعيل كل تعد هذه تفاصيل صغرية، ولكن من قال إن األفالم ال تفسدها التفاصيل؟! 
هذا الفيلم كان بالتأكيد يحتاج لروح أكرث مرحاً وجرأة وإيقاعا خاصة يف  عمرو عرفة يف

النصف األول من الفيلم. السقا يف هذا الفيلم رمبا أراد أن يصالح جامهريه ويريهم وجهاً 
سمحاً بال دماء أو عنف قدم أداًء مرحاً وإن شابه بعض التوتر ولكن يظل السقا بالتأكيد 

 اء الجيد لو قاده مخرج يحب املمثل.ممثال ميتلك ناصية األد
خالد صالح يف هذا الفيلم ميثل الرباعة الخاصة يف تقمص الشخصيات أو ما يطلق 

 عليه ممثل الكاراكرت الذي ال يتقيد مبواصفات يف الشخصية من حيث العمر أو الحالة.
غادة عادل هي بكل املقاييس مفاجأة هذا الفيلم، فهي ممثلة دامئاً جميلة وإن 

يف شقة مرص »كانت تجاربها السابقة منطية إال حني عملت مع محمد خان يف فيلم 
ولكنها يف ابن القنصل كشفت عن قدرة متثيلية أخرى جبارة، مام يعني أن « الجديدة

غادة كممثلة قادرة عىل اإلبهار ولكنها مل تجد حتى اآلن من يستطيع أن يكتب ويخرج 
اء، فيلم ابن القنصل كان لكل من ُصنَّاعه هدف ما لديها من مواهب وطبقات يف األد

خاص يسعى إليه، وإن اجتمعوا عىل الرغبة يف النجاح بشكل عام فأصاب بعضهم وخاب 
 قليل منهم بشكل ما، ولكن بالتأكيد سعيهم مشكور ومنظور.

 .0222ديسمرب  -اليوم السابع 
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 بس طفس: –بلبل حريان 
 

ئية الحصان األسود الرابح، كام أطلقت يشكّل أحمد حلمي منذ عدة مواسم سينام
عليه الصحافة، حيث صار وجود اسمه عىل أفيش فيلم سيناميئ يستدعي كلمة النجاح 
الجامهريي، وكثريا من النجاح النقدي.. ليس ألنه األكرث إضحاكاً بني نجوم جيله أو األكرث 

 عضالت، ولكن ألنه األرجح عقالً.
ألصحاب العقول الراجحة، وهم قد ال يكونون األجمل  ويف قانون الحياة البقاء دامئاً 

أو األكرث مرحاً أو األقوى جسداً. وكام هو قانون البقاء يف الحياة أيضاً هو قانون البقاء 
 يف النجومية.

 ؟«بلبل حريان»ولكن تُرى ماذا فعل حلمي يف فيلم 
أكرث من شهد معه نجاحاته، وأكد من خالل  -وهو خالد مرعي-تسلح النجم مبخرج 

فيلم أنه مخرج ميلك قدرات إبداعية تضاف له، إىل جانب عمله كمونتري مجتهد، وتسلح 
 أيضاً بكاتب شاركه هو اآلخر نجاحه السابق وهو خالد دياب.. فامذا فعل الثاليث؟!

قدموا قصة تحمل حكاية شاب ناجح يتمنى االرتباط بفتاة تتوافق مع أحالمه، وحني 
ل، فام كان يراه ميزة يتحول لعيب إىل أن يلتقي بنقيضتها، فريي يلتقي بها تبدأ املشاك

فيها ما كان يفتقده يف الحبيبة األخرى، فيرتك األوىل ويسعى للثانية التي يكتشف أيضاً 
أن ما دفعه إليها هو نفسه ما يكرهه فيها، ويعيد الكرَّة بسبب حادث فقدان الذاكرة، 

 لحكاية تدور من خالل فالش باك يحكيه لطبيبته.إىل أن تنتقم منه االثنتان، كل هذه ا
ألحمد زيك « امرأة واحدة ال تكفي»فكرة الفيلم تطرقت لها أفالم أخرى سابقة مثل 

ُقتل اإلنسان ما »وثالث بطالت.. لسان حالها يذكرنا مبا قاله اللـه تعايل يف اإلنسان 
لب عكسها أحياناً واملزيد يف ، فمهام منحنا اللـه من نعم نتمناها، فإننا نعود لنط«أكفره

أغلب األحيان ، هذا هو التفسري املتعقل، ولكن التفسري الشعبي لألمر، أن الرجل بطبعه 
 يتمري بالطفاسة، فهو يريد كل النساء وواحدة أبداً ال تكفيه.

ما هو إال تنويعة عىل هذه النغمة، الرجل فيها هو البطل، « بلبل حريان»وفيلم 
ا، ولكنه يف نفس الوقت أضاف خطاً يخص الشخصية النسائية التي واملرأة مفعول به

 لعبتها إميي فجعلها فاعالً، ومن يريد االرتباط بها جعله مفعوال به.
إذن قدم الثاليث حلمي ودياب ومرعي فيلام مرحاً يحمل فكرة يف إطار مرح بدون 

خاصة شريي فذلكة، واستطاعت زينة وشريي عادل أن تقدما دورين بالفعل جيدين، 
 الحديثة العهد بالتمثيل.

ولكني أتوقف عند إميي، ليس ألنها كانت األفضل أو األسوأ، لكني أتعجب من عدم 
عسل »االستفادة بقدراتها الكوميدية يف هذا الفيلم، برغم أن مساحة دورها أكرب من 

 ، املشاركة األوىل لها مع حلمي.«إسود
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« عسل إسود»ن نقبله منها قبل ظهورها يف فالدور الذي أدته إميي كان منطقياً أ 
، لقد اكتشف املشاهد طاقة كوميدية رائعة يف هذه الشابة «سمري وشهري وبهري»و

فل َم مل يستغل « عسل إسود»الصغرية، وساعدها حلمي يف إظهارها يف مشاهد قليلة يف 
ويتناىف مع وكانت الفرصة أكرب؟! سؤال مل أجد له إجابة، « بلبل حريان»هذه الطاقة يف 

صفات العقل التي تحدثت عنها يف البداية عن ميزة أحمد حلمي بني أقرانه.. فالعقل 
يقول: إن النجم خاصة الكوميدي بحاجة إىل كتيبة من املواقف الكوميدية والبرش، وأظن 
أن إميي وقدراتها تساوي جيشا، فل َم تنازل صاحب العقل عن استخدامها؟ وحرم نفسه 

 من قوة دفع؟!
 فيلم يحمل خطايا الرجال وأحياناً النجوم.« بلبل حريان»

 .0222ديسمرب  -اليوم السابع 
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