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ولد عاط���ف الطيب يف 26 كان���ون الأول عام 
1947، وح�ص���ل عل���ى دبل���وم املعه���د العايل 
لل�ص���ينما - ق�ص���م الإخ���راج ع���ام 1970، ب���داأ 
حياته الفنية خمرًجا لالأفالم الت�ص���جيلية يف 

عام 1972، ثم عمل م�ص���اعًدا للمخرج �ص���ادي 
عبدال�ص���الم يف فيلم "جيو�س ال�صم�س" ومع 
املخ���رج حممد ب�ص���يوين يف فيلم "ابت�ص���امة 

واحدة ل تكفي".
بدايته العملية مل تكن بعد تخرجه، واإمنا عمل 
اأثناء الدرا�ص���ة م�ص���اعًدا لالإخ���راج يف فيلمي 
كما  للحياة"،  للحب" و"دعوة  وجوه  "ثالث 

عمل م�صاعًدا للمونتاج مع كمال اأبو العال.
التح���ق، بعد تخرجه باخلدمة الع�ص���كرية يف 
الف���رة م���ن1971 اإىل 1975 وخ���الل ه���ذه 
الف���رة اأخ���رج فيلًم���ا ق�ص���ًرا ه���و "جري���دة 
ق�ص���ًرا  فيلًم���ا  وعم���ل  ال�ص���باح" )1972(، 
م���ن اإنتاج املرك���ز التجريبى ه���و "املقاي�صة" 

.)1978(

ث���م عمل م�صاعًدا للمخ���رج يو�صف �صاهني يف 
فيل���م "اإ�صكندري���ة ليه" كما عم���ل يف عدد من 
الأفالم الأجنبية، حيث عمل م�صاعًدا يف اأفالم 
لوي�س  اأحبنى" للمخرج  ال���ذى  "اجلا�صو�س 
جيلربت، "جرمية على النيل" للمخرج جون 
جيلرم���ن، "ال�صحوة" ملاي���كل بنويل، "توت 
عنخ اآم���ون" للمخ���رج فيليب ليل���وك، و"اأبو 

الهول" للمخرج فرانكلني �صافرن.

مخرج الغالبة والمهمشين
ووثيًق���ا  مبا�ص���ًرا  ارتباًط���ا  ا�صم���ه  ارتب���ط 
بق�صايا املواطن امل�ص���ري الب�صيط وبحقوقه 
الت���ي كفلته���ا احلياة له، ولذل���ك فقد كانت ول 
ت���زال اأغل���ب اأعمال���ه مث���رة للج���دل النق���دي 

وغ���ر النق���دي مل���ا تتط���رق اإلي���ه م���ن ق�صايا 
تتعل���ق باحلري���ات العام���ة واخلا�ص���ة عل���ي 
ال�ص���واء وق�صاي���ا احل���رب �ص���د ال�صتعم���ار 
الت���ي  الق�صاي���ا  ���ا  واأي�صً اأ�صكال���ه،  بجمي���ع 
تخ����س العالقة بني املواط���ن وال�صلطة ممثلة 
يف اأي م���ن اأجهزته���ا وموؤ�ص�صاته���ا وه���و ما 
ميك���ن اأن نالحظه يف الكثر م���ن اأفالمه مثل 
"التخ�صيب���ة" و"الزمار" ع���ام 1984 والذي 
مل يعر����س عل���ى اجلمه���ور ب���ل مت عر�صه يف 
عرو����س خا�صة رغ���م ا�صراك���ه يف مهرجان 
برل���ني  ومهرج���اين   1985 ع���ام  مو�صك���و 
والقاه���رة، وغرها من الأف���الم التي تناولت 
واق���ع املواطن الذي يعاين م���ن قهر الظروف 
الجتماعية وال�صيا�صي���ة والقت�صادية، حتى 

لقبه البع�س مبخرج "الغالبة واملهم�صني".

قصة حبه
تعرف عاط���ف الطيب على زوجت���ه وحبيبته 
الوحي���دة يف معه���د جوته ال���ذي كانت تعمل 
ب���ه، حيث طل���ب مه���ا تذاك���ر ملهرج���ان الفيلم 
الأملاين، وبعدها جمعه به���ا اأول لقاء عاطفي 
يف 28 �صبتم���رب 1982، وتزوجا بعد انتهائه 
من ت�صوير فيلم "احلب فوق ه�صبة الهرم".

المرض والوفاة
عان���ى عاط���ف الطي���ب يف �صغ���ره م���ن حمى 
روماتيزمية مل يتم عالجها ب�صكل جيد ب�صبب 
�صوء الأو�ص���اع ال�صحي���ة يف املراغة م�صقط 
راأ�ص���ه، ه���ذه الأزمة �صببت ل���ه يف الكرب اأزمة 
يف القل���ب، ثم اأ�صيب مبر����س ال�صكر، اإ�صافة 

اإىل حتامله على نف�صه يف الت�صوير.
رف����س الطي���ب ال�صفر اإىل اأملاني���ا للعالج على 
نفقة الدولة، م�ص���دًدا على اأن "الغالبة" الذين 
دافع عنهم يف اأفالم���ه اأوىل منه، واأقنعه اأحد 
الأطب���اء اأن العملي���ة من املمك���ن اإجراوؤها يف 
م�ص���ر، وهي العملية الت���ي ا�صتمرت ل�صاعات 
ب�صبب خطاأ طبي رف�س العراف به الطبيب 
املعالج لتك���ون هي النهاي���ة ويتوفى يف مثل 
ه���ذا الي���وم 23 يوني���و من ع���ام 1995 تارًكا 
خلف���ه اآخ���ر اأفالمه "جرب اخلواط���ر" الذي مل 

يتمكن من اإجنازه.

قبل خمس سنوات من قيام ثورة يوليو 

1952 كانت أرسة الطيب عىل موعد 

مع طفلها الجديد »عاطف » الذى نزح 

والده من محافظة سوهاج بصعيد 

مرص اىل القاهرة بحثا عن متسع للرزق 

ومابني 1947 ويونيو 1995 تلك الحياة 

القصرية شديدة الغنى والعطاء كان 

عاطف الطيب حدثا بالغ االثر ىف 

مسرية السينام املرصية.

فى �صباح يوم 23 حزيران 1995 تلقت م�صر خربا حزينا 
حيث رحل الطيب اثناء اجراء عملية تغير �صمام فى قلبه 
ال���ذى حمل اأوجاع امل�صريني وج�صدها من خالل 21 فيلما 
روائي���ا طويال وعدة جت���ارب قليلة فى اأف���الم ق�صرة هى 

»جريدة ال�صباح » و« املقاي�صة »
ميث���ل عاطف الطي���ب امت���دادا ل�صينما الواقعي���ة امل�صرية 
التى يع���د �صالح ابو �صيف اهم رواده���ا لكن الطيب الذى 
تعل���م من �صادى عبد ال�صالم ويو�ص���ف �صاهني ا�صتطاع ان 
يخلق م�صارا �صينمائيا خا�صا به وميتلك ادوات فنية تعرب 

عنه وعن جيله.
ه���ذا اجليل الذى ت�صكل وعيه عل���ى �صوت العندليب وهو 
يغن���ى للث���ورة وللعم���ال والفالحني وال�صتق���الل الوطنى 
وتعلق نظره وعقل���ه على كاريزما عبد النا�صر وح�صوره 

الطاغى واحالمه النبيلة فى العدل والتحرر والريادة.
جيل عاطف الطيب الذى جترع مرارة الهزمية كما قال على 
ل�ص���ان بطله فى » �صد احلكوم���ة » وانك�صر مع النك�صة هو 
ذات���ه الذى امتلك القدرة على الن�ص���ر والعبور فى اكتوبر 
وكان الطي���ب احد هوؤلء اجلنود الذين عربوا من الهزمية 

بوجعها وق�صوتها اىل الن�صر ببهجته وتوهجه.
وام�صى فى اخلدمة الع�صكرية خم�س �صنوات منذ تخرجه 
ف���ى املعهد العاىل لل�صينما 1970 حتى بعد احلرب بعامني 
1975 ليخرج ويجد عاملا مغايرا حيث كل �صيء يتغر وكل 

املوازي���ن تخت���ل وكاأن م�صر تنتظره لُيع���رب عن حتولتها 
ال�صادمة وتبداأ خطوات النفتاح » ال�صداح مداح » وت�صود 

قيم الفهلوة والنتهازية واأحالم املك�صب ال�صريع.
مل تع���رف ال�صينم���ا امل�صرية اف�صل من عاط���ف الطيب فى 
ر�ص���د تل���ك التح���ولت اجلذري���ة واملخيف���ة الت���ى �صهدها 
ال�صع���ب امل�ص���رى، والت���ى كان اكرثها ق�ص���وة عليه وعلى 
جيل���ه ان ي�صهدوا رموز النفتاح حت�صد مكا�صب الدم على 

جبهات القتال.
فى عام 1984 كانت ال�صينما امل�صرية على موعد مع موهبة 
متوهج���ة بح���ب الوط���ن معجونة ب���اآلم الب�ص���ر واوجاع 
املقهوري���ن عندما اطلق نور ال�صري���ف �صرخته فى وجهنا 

جميع���ا ف���ى نهاية فيلم »�ص���واق التوبي�س« قائ���ال »ياولد 
الكل���ب« وكانه يع���رب عن كل الذين �صرق���ت احالمهم ونهب 
قوته���م. مل يكن �صواق التوبي����س هو العمل الول للطيب 
ب���ل كان فيلم »الغرة القاتلة » ع���ام 1982 هو اول اعماله 
لكن���ه تعر����س لنتق���ادات عدي���دة ومل يكن يب�ص���ر مبخرج 
كبر كم���ا قال النق���اد وا�صتطاع الطيب من خ���الل »�صواق 
التوبي����س« ان يجرب اجلمي���ع �صواء النق���اد او اجلمهور 
عل���ى النتباه اليه، فنحن امام خمرج خمتلف ميتلك روؤية 
وا�صح���ة ور�صال���ة ل حتي���د ويجمع فى وجدان���ه خمزونا 
هائ���ال من تفا�صيل حياة النا�س ي�صتطيع ان يج�صدها على 
ال�صا�ص���ة دومنا ادع���اء او مبالغة ودومن���ا الن�صياق وراء 

ال�صكل ال�صينمائى على ح�صاب امل�صمون والقيمة.
فكان منذ اللحظة الوىل ينمتى اىل �صينما النا�س الغالبة 

وينحاز لق�صاياهم وهمومهم
ميثل عام 1986 رقما مهما فى م�صرة عاطف الطيب حيث 
ق���دم رائعته »الربئ« واي�صا »احلب على ه�صبة الهرم« فى 
تع���اون خا����س دائم���ا بينه وبني احم���د زك���ى ا�صتمر فيما 
بعد وقدما واح���دا من عيون ال�صينم���ا امل�صرية وهو فيلم 
اله���روب عام 1991 وميثل اله���روب حالة �صينمائية تعرب 
بوع���ى عن عاطف الطيب نف�صه كمخ���رج وكان�صان بدرجة 
كب���رة وامتلك خالل���ه وهجا �صينمائي���ا بديعا رغم حفاظه 
عل���ى و�ص���وح الر�صال���ة اىل حد املبا�ص���رة وظ���ل متم�صكا 
بق���درة ابطاله على ال�ص���راخ برف�س واق���ع يدعو للغ�صب 
النفج���ار ب���كل ما يحوي���ه من ت���ردى وظلم وق�ص���وة على 

الب�صطاء واملهم�صني.
كم���ا كان ع���ام 1992 خمتلف���ا اي�صا حيث تعر����س الطيب 
حلملة �صر�صة كم���ا كانت حول فيلم الربئ ال ان هذه املرة 
كانت حول فيلمه اجلرئ »ناجى العلى« الذي يج�صد حياة 
ر�صام الكارتر الفل�صطينى ال�صهر الذى اغتالته ا�صرائيل 
بع���د ان ازعجته���ا ر�صومات���ه بق���وة كم���ا خ���رج اىل النور 
ه���ذا الفيلم ال���ذى يوا�صل خالل���ه تعاونه املمت���د مع »نور 
ال�صري���ف« احد اهم من تعاون معهم الطيب فى نف�س العام 
اعم���ال »�صد احلكومة » الذى حتول اىل ايقونة �صينمائية 
و�صرخة كا�صفة لو�صاعن���ا ومواجعنا و�صهد فيلم »ك�صف 
امل�صتور« 1994 جدل وا�صع���ا اي�صا ب�صبب اقتحامه لعامل 
معق���د و�صديد احل�صا�صية �صيا�صي���ا. وفى عام 1995 يقدم 
جترب���ة الفيلم الذى تدور احداثه فى يوم واحد وهو فيلم 
»ليل���ة �صاخنة » والذى ح�صل على جائزة مهرجان القاهرة 
ال�صينمائ���ى الدول���ة لنف����س الع���ام وفى ع���ام 1998 وبعد 
رحيله بثالث �صنوات خ���رج اىل نور فيلم »جرب اخلواطر 
» وكان م���ن املقرر اأن يبداأ العمل ف���ى م�صروع فيلم »نزوة« 
ال���ذى اأخرج���ه فيما بع���د زميله عل���ى بدرخ���ان. وبعد تلك 
ال�صن���وات من الرحيل املباغ���ت واملبكر لعاطف الطيب عن 
عمر 47عاما قدم خاللها 21 عمال روائيا طويال وكانه كان 
ي�صعر بعم���ره الق�صر ولذلك قدم هذا الكم من العمال فى 

وقت ق�صر جدا باملقارنة بابناء جيله.
عاطف الطيب هو جربتى ال�صينما امل�صرية فى الثمانينيات 
والت�صعيني���ات و�صاحب ال�صرخة الأج���راأ فى وجه الظلم 

والقمع والردى.
 عن: المصري اليوم

عاطف الطيب..

عاطف الطيب الذي أعاد قراءة الشخصية املرصية من خالل أفالمه ضمن موجة من السينام ظهرت 

مضادة لسينام استهالكية صاحبت عرص االنفتاح. اصطدم الطيب باملستقبل عندما اكتشف الواقع 

الذي يتقاطع مع هموم املواطن املرصي، فقدم 21 فيلاًم يف 15 عاًما، دخل 3 منها ضمن قامئة 

أفضل 100 فيلم يف تاريخ السينام املرصية.

محمود دوير

محمد علوش

الواقعية الجديدة فى السينما العربية مخ���رج  الفق���راء  الذي مات لرفضه الع���اج على نفقة الدولة

عاطف الطيب..

يعرف" للي  ي�صيب  يعرف�س  ما  "ايل 
عاطف الطيب، هو اأحد اأهم ال�صتثناءات يف ال�صينما 
باجلان���ب  يهت���م  يك���ن  مل  ه���و  فبب�صاط���ة  امل�صري���ة، 
التج���اري، اأو هدفه الأول من �صناعة فيلم �صينمائي، 
والدلي���ل اإن فيلمه الأول » الغ���رة القاتلة« رغم بريق 
ال�صم، م�صتوحى من رواية »عطيل« ل�صك�صبر، وكان 
للطيب رغبة يف اإبراز موهبته من خالل الثالثي نور 
ال�صري���ف ويحي الفخ���راين ونورا ب�ص���كل �صينمائي 
خمتل���ف عن ما قدمت ب���ه الرواية �ص���واء يف الأعمال 

امل�صرحية اأو ال�صينمائية الأخرى .
وق���د حكى يل مدير الت�صوير �صعيد �صيمي اإن الطيب 
عر����س عليه �صيناريو الفيلم وكانا معا بالإ�صكندرية، 

فلم ي�صرح �صيم���ي لل�صيناريو، وبدا وا�صحا للطيب 
اإنه غر متفاءل باملكتوب، فبدا يف التفكر مرة اأخرى 
حت���ى و�ص���ال اىل �صيغة قد تكون ه���ي التي خرج بها 

الفيلم.
مل تك���ن عل���ى البداي���ة كم���ا كان يتوقع الطي���ب، اإذ اأن 
»الغ���رة القاتل���ة« مل حتق���ق ل���ه م���ا كان ياأم���ل، فه���و 
عا����س معان���اة طويل���ة منذ تخرج���ه، و�ص���ت �صنوات 
يف اخلدم���ة الع�صكري���ة حتى انت�ص���ار اأكتوبر 1973 
وعمل���ه م�صاعدا لعدد كبر من املخرجني منهم يو�صف 
�صاهني، واأخرج �صل�صلة من الأفالم الق�صرة، كل هذه 
املراحل كان���ت كفيلة باأن حتول هذا الإن�صان العا�صق 
اىل ف���ن ال�صينم���ا اىل عق���ل يفك���ر كيف يق���دم ر�صالته 

للم�صاهد.
ه���ذه الر�صال���ة التي حم���ل الطي���ب على عاتق���ه مهمة 
تو�صيله���ا هي اأن الإن�صان »حر« واإن���ه ولد ليحلق، ل 
لأن ي�صتعب���د، هذا هو ملخ�س كل اأفالمه، ل ت�صتعبده 

�صلطة اأو مال اأو جاه اأو حتى امراأة …
من هن���ا كانت اأفالمه تنط���ق بروح الإن�ص���ان العربي 
وهموم���ه، بروح البي���ت العربي، بق�صيت���ه، بهزائمه 
وانك�صارات���ه، وهو مل يق���دم لنا �ص���ورا براقة لعاملنا 
العرب���ي، حتى عندما راح ي�صور لنا ق�صيتنا ال�صائكة 
وه���ى الق�صي���ة الفل�صطيني���ة، ذه���ب حي���ث يتحرك » 
حنظل���ة« ال�صخ�صي���ة الكاريكاتوري���ة الت���ي قدمها لنا 
ر�ص���ام الكاريكاتر الفل�صطيني ناج���ى العلى وقدمت 
يف فليمه »ناجى العلى«، تلك ال�صخ�صية لل�صبى الذى 

يدير ظهره للعامل وهو مكتوف الأيدي ..
مل ت���دم حال���ة التوتر والقل���ق التي انتابت���ه ملا واجهه 
يف فيلم���ه الأول » الغ���رة القاتل���ة« طوي���ال، اإذ كانت 
جتربة » �صواق الأتوبي����س« امل�صنف �صمن اأهم مائة 
فيلم م�صري، هي املحط���ة التي ر�صت عندها اأحالمه، 
ومنه���ا ا�صراح على �صفة نهر طويل كنهر النيل الذي 
عا�س طفولته يف حمافظة �صوهاج وهو يتاأمله، حتى 

انتقل مع الأ�صرة اىل بولق وهو حي �صعبي م�صري 
�صهر.

يف » �ص���واق الأتوبي�س« كتب ب�ص���ر الديك عن م�صر 
دون اأن تكون الرمزية متغلغلة يف الفكرة، لكنها تبداأ 
وتنتهى بها، الفكرة هي » الفا�صدون« تلك العبارة التي 
قد ت�صمعها يف معظم اأف���الم الطيب ..واإن مل ت�صمعها 
تراه���ا ، امله���م اأن���ه ي�صر يف معظ���م اأفالم���ه اأن يكون 
الفا�ص���دون يف اجلان���ب الآخر من احلي���اة الطبيعية 
للمجتمع���ات العربي���ة، ه���م ال�ص���ورة ال�ص���وداء التي 
ينتهى عندها امل�صهد كم���ا حدث يف �صواق الأتوبي�س 
على ل�صان البطل وهو ينتقم منهم يف �صخ�صية الل�س 
ال���ذى ي�ص���رق املحفظة ..فينه���ال عليه ن���ور ال�صريف 

بال�صرب مرددا عبارة » ياولد الكلب« ..
رغ���م قلة اعمال عاط���ف الطيب، اإذ ل يتج���اوز عدد ما 
قدمه عل���ى 21 فيلم، اإل اإنها جميع���ا لها اأهميتها، لكن 
اغلبه���ا اأثار جدل، وق���د يكون م���ن املخرجني القالئل 

الذي���ن ر�صح���ت ع�ص���رة اأعم���ال له���م �صمن اه���م مائة 
فيل���م مثال ..وه���و املخرج ال���ذي و�صع النق���اد ا�صمه 
كعالم���ة ب���ارزة من���ذ اأول اأو ث���اين افالم���ه، وتع���اون 
م���ع كبار النج���وم م���ن اأول الأعم���ال كن���ور ال�صريف 
ويح���ي الفخ���راين وعم���اد حمدي، ث���م يف التخ�صيبة 
يب���دا التع���اون مع جن���م اأعمال���ه اأحمد زك���ى، وبداية 
لتع���اون ي�صتم���ر وي�صب���ح مهم���ا م���ع املوؤل���ف الكبر 
وحيد حامد الذى قدم مع���ه خم�صة افالم »التخ�صيبة، 
الزمار، والربيء. والدنيا على جناح ميامة ثم ك�صف 
امل�صتور« و يعد »الربيء« هو فيلم العمر كما يقولون 
عن���ه لي����س فقط للطيب ب���ل للجميع، وه���و اأكرث عمل 
�صينمائ���ي اأث���ر حول���ه لغط كب���ر، وحت���ذف نهايته 
ويع���اد تركيب نهاية مبتورة بن���اء على طلب الرقابة، 

وجهات اأمنية رات فيها خطرا على الأمن .
يف ح���ني اعتربت���ه الأو�ص���اط ال�صينمائي���ة والنقدي���ة 
وثيق���ة �صينمائي���ة �ص���د العن���ف وبرجم���ة الإن�ص���ان 

خلدم���ة اأنظم���ة اأو �صيا�صات معين���ة . الفيلم ركز على 
ما �صم���ى بانتفا�صة 17 و18 يناي���ر 1977 وقال عنه 
وحي���د حامد يف الإهداء الذي ت�صدر ن�س ال�صيناريو 
املكت���وب اإهداء اإىل ع�ص���اق احلري���ة والعدالة يف كل 

زمان ومكان اأهدي هذا اجلهد املتوا�صع.
وح�ص���ب لوزير الثقاف���ة امل�صري ف���اروق ح�صني يف 
ع���ام 2005، موافقته على عر�س الفيلم كامال بعد 19 
عامًا من اإنتاجه، ودون حذف يف انت�صار نادر حلرية 

الراأي والتعبر،
وفى م�ص���واره ال�صينمائي، جنح الطيب يف اأن تكون 
�صخ�صيته ه���ي التي تر�صم مالمح اعمال���ه، با�صتثناء 
عدد قليل من الأف���الم قدمها لظروف قد تكون خارجة 

عن رغبته هو.
ق���دم الطيب �صينما تنوعت مو�صوعاتها، لكنها حتمل 
ر�صال���ة واحدة كفيلم »احلب فوق ه�صبة الهرم« نف�س 

املعاناة، والفوارق الطبقية، والإن�صان املطحون.

التن���وع اأفاد �صينم���ا الطيب، وتركيزه عل���ى الإن�صان 
�صنع له قاعدة جماهري���ة من املوؤكد اإنها تزداد حتى 

بعد رحيله يوما بعد يوم .
م���ن افالمه » ابن���اء وقتلة« » الب���درون«« �صربة معلم« 
»قل���ب اللي���ل« و«كتيبة الإع���دام » الذى ع���اد وغرد من 
خالل���ه عل���ى جت���ار احل���روب والف�ص���اد ال���ذى عا�صه 

البع�س بعد احلرب.
لكن���ه عندم���ا ق���دم فيل���م » اله���روب« ع���اد م���رة اأخرى 
لي�ص���دم امل�صاهد بفيلم من ط���ني م�صر، فيلم به رمزية 
قلم���ا يتبناه���ا خمرج، م���ع بطله املحب���ب اأحمد زكى ، 
وفيه رك���ز على ما حدث للمجتمع م���ن تف�صخ بعد 73 
والنفت���اح القت�ص���ادي وعب���ارة » »اللي م���ا يعرف�س 
ي�صي���ب اللي يعرف »التي قاله���ا الفنان الراحل حممد 

وفيق للفنان عبد العزيز خميون .
ا�صتمر عزف الطيب على ج���رح املجتمع، فقدم اأفالما 
مث���ل »دم���اء عل���ى الأ�صفل���ت » و«ك�صف امل�صت���ور« مع 

نبيل���ة عبي���د و«ليل���ة �صاخنة« وب���ني كل ه���ذه الأفالم 
يق���دم رائعت���ه » �ص���د احلكومة« والتي ق���ال فيه احمد 
زك���ى خطبته ال�صه���رة عن الف�ص���اد » كلن���ا فا�صدون« 
يف توقي���ت �صيا�ص���ي �صع���ب ج���دا ، ومع ذل���ك عر�س 
الفيل���م رغم اإنه ق�صد مبرافعته باملحكمة اأن ي�صر اىل 
الف�صاد عام���ا ولي�س فقط حمام���و التعوي�صات، ممن 
كانوا يح�صلون على توقيعات وتوكيالت من عائالت 

�صحايا قطارات املوت .
مل يك���ن اآخ���ر افالمه موفقا بالقدر ال���كايف وهو »جرب 
اخلواطر« تع���ب يف اثناء تنفي���ذه، وعانى فيه كثرا 
بطول���ة �صريهان وا�صرف عبد الباق���ي �صور م�صاهده 
فى �صتودي���و م�صر، وكان كل ي���وم يتوقف الت�صوير 
م���ع �صعف ع�صل���ة القلب و�صعوره بالإعي���اء، لتنتهي 
معه رحلة طويل���ة ملخرج اأعطى �صورة م�صرفة للفيلم 

امل�صري.
 عن: جريدة  األهرام

الفاسدون في افالم عاطف الطيب
سيد محمود سالم
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واحل����ّس  الجتماع���ّي؛  باملحت���وى  تتمّي���ز 
التوثيق���ّي للُمجتمع )من خ���الل الت�صوير يف 
ال�ص���وارع و�صط املارة مث���اًل(؛ وح�ّس الأفالم 
الوثائقي���ة يف تقني���ات الت�صوي���ر وزواياه؛ 

والإكثار من املُمّثلني غر املُحرفني.
واأخًرا، جند ج�صع الزوج البائ�س والذي كان 
�صبًبا يف خيانة الزوجة من خالل فيلم "اأبناء 
وقتلة � 1987"، حيث �صرق �صيخون )حممود 
عبد العزي���ز( جموهرات زوجته ليبتاع حمالاًّ 
للخمور كان يعمل به، لتغتاظ الزوجة وُتقّرر 
ا على زوج  ً الإبالغ ع���ن زوجها كونه مت�ص���ررِّ
اأخت���ه الهارب من العدال���ة خليل )اأحمد بدير( 
ليدخ���ل �صيخ���ون ال�صج���ن وتت���زّوج  هي من 
�صاب���ط ال�صرطة، وبع���د خروجه م���ن �صجنه 
ُيق���ّرر �صيخ���ون النتقام بالقت���ل، كما يعر�س 
الفيلم مل�صاأل���ة يف غاية اخلطورة وهي اإغواء 
الإناث من ِقبل الذك���ور الأقارب واأ�صباب ذلك 
ودور الأّب املُتخ���اذل يف ُمقاب���ل موقف اأخته 

املُن�صف للحّق.
ومل تع���دم ال�صيا�ص���ة ن�صيًب���ا يف اأفالم عاطف 
الطّي���ب؛ فت���ارًة ن���راه يناق����س م�صاأل���ة ُحماة 
القانون يف ُمقاب���ل الفا�صدون، وذلك يف فيلم 
� 1987م" والذي ي�صعى فيه  "�صرب���ة معل���م 
الأب �صاك���ر عب���د الرحي���م )كم���ال ال�صناوي( 
لإنقاذ ابنه ولي���د )�صريف منر(، بُكّل ال�ُصبل، 
من حبل امل�صنقة كون���ه قتل ع�صيق اأمه، ليبداأ 
ال�ص���راع ب���ني امل�صئولني عن حتقي���ق العدالة 
م���ن جه���ة وب���ني الفا�صدي���ن واملُتحايلني على 
القان���ون م���ن جهة اأخ���رى. ويح���اول الطّيب 

يف الفيل���م تعريف املُ�صاه���د بالظروف العامة 
واخلا�ص���ة التي ت�صنع مناًخا فا�ص���ًدا ُي�صاعد 
على انت�ص���ار اجلرمية، ويجعل م���ن املقاومة 
لأج���ل تطبي���ق القان���ون نوًع���ا م���ن املُغام���رة 
املحفوف���ة باملخاط���ر؛ ك���ون الفا�ص���دون اأكرث 

واأقوى وطاأًة من ُحماة القانون.
وتارة اأخرى يعر����س الطّيب ل�صورة اأجهزة 
الأمن يف عالقته���ا باملواطن، وذلك يف فيلمي 
 � الآداب  يف  "مل���ف  و   "1986  � "ال���ربيء 
1986". فقّدم الأول �صورة املُواطن الب�صيط 
اجلاه���ل اأحمد �صبع اللي���ل )اأحمد زكي( الذي 
ه هو وغره  التحق بالع�صكرّية ومّت غ�صل خُمّ

وتعليمه���م الطاع���ة العمي���اء واإيهامه���م ب���اأّن 
كّل َم���ن يف املُعتق���ل اأعداٌء للوط���ن، يف ُمقابل 
ح�ص���ني  الوطن���ّي  املُثّق���ف  املُواط���ن  �ص���ورة 
وهدان )مم���دوح عبد العليم( � الذي عّلم �صبع 
اللي���ل الوطنية � وقد مّت القب�س عليه واآخرين 
وُيحّول���وا لنف�س املُعتقل ال���ذي يعمل به �صبع 
اللي���ل، ويلتق���ي ال�صديق���ان يف حلظ���ة فارقة 
تنك�ص���ف فيها احلقيقة للُمجّن���د املُغّيب. بينما 
قّدم الفيلم الثاين ق�صية خطرة وهي �صورة 
الأم���ان وحتقيق���ه يف اأجهزة الأم���ن وعالقته 
باملُواطن���ني من خالل جمموع���ة من املُوّظفني 
الُب�صط���اء الذي���ن اجتمعوا يف من���زل اأحدهم 
لُيقنعه���م بالتو�ّصط عند اإح���دى الزميالت كي 
يتزّوج بها، ليتّم القب�س عليهم بتهمة الدعارة 
اله���دى )�ص���الح  اأب���و  �صعي���د  ال�صاب���ط  م���ن 
لهًث���ا  و�صع���ى  �صم���ره  انع���دم  ال�صع���دين( 
وراء اإثب���ات ال���ذات.. لي�صعن���ا خُمرجنا اأمام 
الت�ص���اوؤل: كيف جلهاز الأم���ن الذي يلجاأ اإليه 
اجلميع لالحتم���اء اأن ُي�صبح جاّلًدا؟! ليك�صب 
الفيل���م من خالل حبكت���ه ال�صينمائّية تعاطفنا 
ًح���ا مدى الآث���ار النف�صّية  م���ع املُّتهمني، ُمو�صّ
اأُ�صيب���وا به���ا، وبرغ���م  الت���ي  والجتماعّي���ة 
ُح�صوله���م عل���ى ال���رباءة، اإل اأّن تلك الأخرة 
غ���دت مبثابة ل �صيء مع تواجد ملفات هوؤلء 
يف اإدارة ُمكافح���ة الآداب، بل هي و�صمة عاٍر 

ل ميحوها حتى املوت.
واأحياًن���ا اأخ���رى ُي�صّلط الطّي���ب ال�صوء على 
بع����س الفا�صدي���ن من رج���الت الدولة، وذلك 
يف فيل���م "�ص���د احلكوم���ة � 1992" وال���ذي 
يعر����س ل�صخ�صي���ة وكي���ل النياب���ة املُرت�صي 
)اأحم���د زك���ي(  واملف�ص���ول م�صطف���ى خل���ف 
وال���ذي يعم���ل كُمحامي ي�صتغ���ّل اأُ�صر �صحايا 
ح���وادث الُطرقات لفائدته املادي���ة، ثّم يتخّلى 
لأول مرة عن تلك الأ�صاليب وُيطالب بتحقيق 
العدال���ة اإث���ر اإ�صاب���ة ابنه الوحي���د يف حادثة 
م���ن نف�س النوع.. هن���ا ُي�صاومه اأحد رجالت 
الدول���ة للع���دول ع���ن ق�صيت���ه املرفوع���ة �صّد 

الدولة )وزيري النقل والتعليم(.
اأخًرا، يك�صف عاط���ف الطّيب برباعة وُجراأة 
ع���ن انح���راف بع����س رج���ال املُخاب���رات من 
خالل فيلم "ك�صف امل�صت���ور � 1994"، والذي 
���ح البتزاز القذر للن�ص���اء يف اأ�صخا�س  ُيو�صّ
عبي���د(  )نبيل���ة  �صاه���ني  �صل���وى  م���ن:  كلٍّ 
وجنوى )�صوي���كار( وناهد ع�صفور )جنوى 
ف���وؤاد( ووف���اء املغربي )عايدة عب���د العزيز(، 
وت�صخر اأجه���زة الدولة لأه���واء ال�صاقطني، 
يف �صخ����س كّل م���ن ر�ص���اد عوي����س )يو�صف 
�صعب���ان( وال�صابط اجلدي���د حم�صن )فاروق 
الفي�ص���اوي(، لينته���ي الفيل���م مبقت���ل �صلوى 
�صاهني باأي���دي جمهولة خالل رحلتها للك�صف 

عن امل�صتور ورف�صها العودة للغواية.
وعلى م�صتوى الوطنّي والقومّي، قّدم عاطف 
ا به عن  ً الطّي���ب فيل���م "ناج���ي العل���ي" ُمع���ربرِّ
القومي���ة وُمدافًعا ع���ن الق�صّي���ة الفل�صطينّية 
الكي���ان  م���ع  تطبي���ع  �صبه���ة  اأّي  ���ا  وراف�صً
ال�صهيويّن الغا�صم. كما ناق�س قيمة الوطنّية 
يف �صخ�س ح�صن عز الرجال )نور ال�صريف( 
ُمقاب���ل العمال���ة واخليان���ة يف �صخ����س فرج 

الأكت���ع )عب���د الل���ه م�ص���رف( وذل���ك يف فيلمه 
ُيج�ّص���د  1989" وال���ذي   � الإع���دام  "كتيب���ة 
مود  الأح���داث يف مدينة ال�صوي�س اأي���ام ال�صُ
ع���ام 1973، وتط���ّرق خالل الفيل���م لعديد من 
القي���م منه���ا اخليان���ة الزوجي���ة يف �صخ����س 
م�صرة )�صادي���ة عبد احلمي���د( زوجة ح�صن، 
واإن�ص���اف املظلوم والبحث ع���ن احلقيقة يف 
اأ�صخا�س كّل من نعيمة الغريب )معايل زايد( 

وال�صابط���ان يو�ص���ف )مم���دوح عب���د العليم( 
وكمال )�صوق���ي �صامخ(، كما اأ�صار اإىل �صلوك 
املهند����س اأب���و خطوة � ف���رج الأكت���ع وقدرته 
عل���ى اإيق���اف �صابط���ي ال�صرط���ة ع���ن العم���ل 
وحتويلهما للتحقيق والذي يعني اأّن للخيانة 
وجًها غ���ر منظور واأّن الف�ص���اد هو الواجهة 

ال�صرعّية للخيانة.
ه���ذا ومل تغ���ب الفل�صفة وق�صاياه���ا عن اأفالم 
عاط���ف الطّي���ب، فق���ّدم لنا فيل���م "قل���ب الليل 
� 1989" ع���ن رواي���ة بنف����س ال�ص���م لنجي���ب 
حمف���وظ. ويف اعتقادن���ا باأّن���ه كان اختي���اًرا 
�صعًبا؛ اإذ تتعّر�س الرواية للمنطقة الرمادية 
الت���ي يعلوه���ا ال�صب���اب، والت���ي ُتّث���ل ُبعًدا 
م���ن اأهم اأبعاد روؤية جني���ب حمفوظ للحياة، 
كم���ا اأّنه���ا ُتعال���ج ق�صي���ة فل�صفية هام���ة طاملا 
اأرهق���ت الفكر الإن�صاين وه���ي ق�صية احلرية 
والرغب���ات  بالأ�ص���واق  م���روًرا  والختي���ار، 
الت���ي تعتمل يف اأعم���اق ال�صخ�صيات حُمّطمًة 
النواهي واملمنوعات، كما اأّن الرواية تتناول 
اليقني املُهت���ّز بال�صكوك والأ�ص���رار الغام�صة 
والت���ي غالًب���ا م���ا يعجز العق���ل الب�ص���ري عن 
ك�صفه���ا اأو اإدراكه���ا، وه���ي جميعه���ا ق�صاي���ا 
فل�صفية قيمية بعيدة تاًما عن هموم ال�صينما 
ال�صائ���دة وقتئٍذ. اأ�ص���ف اإىل ذل���ك اأّن حتويل 
الق�ص���ة لفيلم يط���رح ق�صية فني���ة هامة وهي 
م�صاألة العالقة بني الأدب وال�صينما، اإذ ما زال 
تطويع الُبعد الروائ���ي الأدبي ل�صالح امل�صهد 

ال�صينمائّي ُمرتبًكا �صعيًفا.
اأخ���ًرا، فقد بحث الطّيب عن القيم يف العديد 
من اأفالمه، فف���ي فيلمه "التخ�صيبة � 1984م" 
ُيج�ّص���د ق�ص���ة الطبيب���ة اآم���ال )نبيل���ة عبي���د( 
توّرط���ت يف تهم���ة ُظلًم���ا انطالًقا م���ن حادث 
�صي���ارة ب�صي���ط، لُتم�ص���ي اأيامها ب���ني اأق�صام 
ال�صرطة وُغرف املُ�صت�صفي���ات ُمنتظرًة جناح 
حُماميه���ا جم���دي )اأحم���د زك���ي( يف اإثب���ات 
براءته���ا، وخ���الل تلك الأي���ام الع�صيبة ت�صهد 
الطبيب���ة ته���اوي القيم الجتماعّي���ة واملبادئ 
الإن�صانّي���ة م���ن حوله���ا، لتندف���ع لالنتقام من 
الرجل �صب���ب الف�صيحة كم���ال ر�صتم )حمدي 

الوزير(.
وخ���الل فيلم���ه "اله���روب � 1991م" اأمتعن���ا 
بالتبّح���ر يف اأعم���اق ال�صخ�صّي���ة ال�صعيدّي���ة 
واملُمّثل���ة يف �صخ�صّية منت�ص���ر )اأحمد زكي( 
وم���ا يحمل���ه بداخل���ه م���ن م���وروث قيم���ي، 
واملُتاأرج���ح بني قيمه ونخوت���ه، فاأحياًنا نراه 
يغ����سّ الط���رف ع���ن مبادئ���ه مبوافقت���ه على 
العمل مع مدير مكت���ب ت�صفر الُعمال للخليج 
بتاأ�ص���رات ُم���زّورة، ُث���ّم ي�صتيق���ظ �صم���ره 
وُيعار�س مدحت حينما حاول الأخر اإحلاق 
العدي���د م���ن ع�ص���رة منت�ص���ر للخ���ارج بتلك 
التاأ�ص���رات، لتاأت���ي رج���وات )ليل���ى �صعر( 
غاوي���ًة زوجت���ه عل���ى ال���ورق زين���ب )عايدة 
فهمي( وُتلحقها بالدعارة حل�صابها يف تركيا، 
لتب���ُزْغ قيم���ه جُمّدًدا م���ن خالل رغبت���ه ال�صفر 
والثاأر من زوجته الهاربة، وخالل ذلك ُتطارده 
ال�صرط���ة كون���ه قتل رجوات، وخ���الل هروبه 
مل ت�صقط من���ه قيمه، بل خاط���ر بحياته وعاد 
اإىل بلدته لُيواري اأم���ه الرثى، ّثم ت�صقط منه 
القي���م خالل ُمعا�صرته للراق�ص���ة �صباح )هالة 
�صدقي( ليعود اإلي���ه �صمره �صريًعا ويرف�س 
وعدها بالزواج كونه حمكوًما عليه بالإعدام، 
م���ا ي���دلُّ على ال�ص���راع القيم���ي اإث���ر النتقال 
من الُق���رى اإىل املُدن، اأو بتعب���ر  الفيل�صوف 
الفرن�ص���ّي برغ�ص���ون )1941( م���ن املجتم���ع 
املُغل���ق اإىل املفتوح، لُيوؤّك���د لنا منت�صر خالل 
رحلته ق�صور نظرّية ابن خلدون )1406( يف 
النتقال من البدو اإىل املُدن وما ينُتج عنه من 

ُفقدان النخوة وال�صهامة وغرها.
اإّن���ه عاطف الطّيب: جنيب حمف���وظ ال�صينما 
امل�صرّية، الذي اهت���ّم بت�صوير هموم الطبقة 
الُو�صطى امل�صرّية ور�صد تغّراتها وواقعها، 
رحل عاطف الطّيب ولكّنه مل يغب ولن يغيب، 
و�صتظ���ّل اأعماله �صاهدًة عل���ى ُخلوده وبحثه 

عن القيم.
 عن: موقع سينما

ارتب���ط ا�ص���م عاط���ف الطّي���ب ارتباًط���ا وثيًقا 
بق�صايا املُواطن الب�صيط وبحقوقه الطبيعّية، 
واأث���ارت اأعماله جدًل وا�صًعا مل���ا تطّرقت اإليه 
من ق�صايا تتعّلق باحلرّيات العامة واخلا�صة 
على ال�صواء، وق�صايا احلرب �صّد ال�صتعمار 
الت���ي  الق�صاي���ا  اإىل جان���ب  اأ�صكال���ه،  بكاف���ة 
لطة، ومن اأبرزها  تخ����سّ عالقة املُواطن بال�صُّ
"التخ�صيبة" و "الزمار" عام 1984 والذي مّت 
عر�صه يف ُعرو�ٍس خا�ص���ة رغم ا�صراكه يف 
مهرج���ان مو�صك���و 1985م ومهرجاين برلني 
والقاهرة، وعلى اإثر تلك الأفالم وغرها لّقبه 

البع�س مُبخرج "الغالبة واملُهّم�صني".
ط���رح عاط���ف الطّي���ب العدي���د م���ن امل�ص���اكل 
الجتماعي���ة، كُم�صكلة عدم ُقدرة ال�صباب على 
الزواج وقّلة الدخل وعدم العثور على العمل 
املُنا�ص���ب اأو ال�صكن، فنج���د فيلم "احُلّب فوق 
ه�صبة اله���رم � 1986م" وال���ذي تدور ق�صته 
ا نظًرا لعدم  ���راًّ حول �ص���اب وفتاة يتزّوجان �صِ
الُق���درة على تكاليف ال���زواج الباهظة، وحني 
ح���اول مُمار�ص���ة حياتهما الزوجي���ة مل يجدا 
اأف�ص���ل م���ن ج���دران الأهرام���ات �صات���ًرا لهما 
ليقع���ا يف قب�ص���ة �صرطة الآداب. وق���د تتفاقم 
الأمور ليت���ّم ال�صغط على الفت���اة للزواج من 
اأول ث���ري يط���رق ب���اب اأبيها، وه���و ما حدث 
م���ع اأمين���ة )ليل���ى عل���وي( يف فيل���م "اإن���ذار 
بالطاعة � 1993م" ما ا�صطّر زوجها املُحامي 

اإبراهي���م )حمم���ود حيدة( لرف���ع ق�صية طاعة 
�صّد زوجته، وم���ع خوفها من عادات املجتمع 
ليخ�ص���ر  اأمين���ة  اأنك���رت  الأ�ص���رة  و�ص���ورة 
اإبراهيم الق�صية، والذي اأ�صّر على ا�صرجاع 
زوجت���ه، وتتواىل الأح���داث لتع���رف اأمينة 
اأنه���ا زوجة اإبراهي���م ليعي���د الأب الأمور اإىل 

جمراها الطبيعي وُيتّمم الزيجة.
ومن جانب اآخر، عر�س لنا فيلم "ليلة �صاخنة 
� 1995" وال���ذي ا�صتعر����س في���ه جانًب���ا من 
ُمعان���اة املُواطن الب�صيط خ���الل �صعيه لك�صب 
رزق���ه باحل���الل يف �صخ����س �صائ���ق التاك�صي 
�صي���د )ن���ور ال�صريف(، و�صهامت���ه مع حورية 
)لبلب���ة( العاهرة التائبة والت���ي ت�صعى لدبر 
مبلغ لتنكي����س املنزل الذي تعي����س فيه، ومع 
تطّور الأح���داث يف م�صوار الكف���اح املعي�صي 
نق���ود  ُمتطّرف���ة وحقيب���ة  بجماع���ة  يلتقي���ان 
وجرمي���ة قتل �صه���د عليه���ا �صائ���ق التاك�صي، 
ال�ص���وؤال  م���ع  �ص���راع  يف  املُخ���رج  لي�صعن���ا 
القيمي: هل يجوز احتفاظ �صيد � رغم ظروفه 
البائ�صة والتهمة التي قد ُتل�صق به � الحتفاظ 
بحقيبة النقود والتي كانت بحوزة القتيل من 

اأفراد الع�صابة!
كذل���ك، فقد اأدمى قلوبنا من خ���الل العديد من 
امل�ص���اكل والُهم���وم الأ�صرّي���ة، ف���راه ُيناق�س 
ق�صية انح���راف الأبناء بجوانبه���ا املُتباينة، 
فت���ارة ُي�صّلط ال�صوء عل���ى دور الفقر يف ذلك 

املر����س الذي ُيهّدد الكي���ان الجتماعّي ويدفع 
باملُجتم���ع نحو حافة النهي���ار، يف ظّل غياب 
الوع���ي الأ�ص���رّي، وذل���ك يف فيل���م "البدرون 
حُماول���ة  جُم���ّرد  ُيعت���رب  وال���ذي   ،"1987  �
لالق���راب م���ن الواق���ع املُعا����س ل�صتجالئ���ه 
ِبنتائ���ج  من���ه  واخل���روج  وحتليل���ه  وفهم���ه 
املُواط���ن امل�ص���رّي  اإكم���ال وع���ي  ُت�صه���م يف 
الب�صيط.. والفيلم يف �صكله � بح�صب خُمرجه 
���ا، ومُيك���ن اعتبار ال�ص���كل جُمّرد  � ميلودرامياًّ
ا لتو�صي���ل املفهوم  و�صيل���ة ُموّظف���ة �صينمائياًّ
واإبراز التناق�س الطبقّي يف جُمتمع النفتاح 
القت�ص���ادّي وما بعده وما اأفرزه من �صلبّيات 

�صيا�صّية واجتماعّية واقت�صادّية واأخالقّية.
وتارة اأخرى يوؤكد الطّيب على اأّن من اأ�صباب 
النح���راف غي���اب ال���دور التوع���وّي الأبوّي 
وذلك يف فيل���م "دماء على الأ�صفلت � 1992"، 
)ح�ص���ن  الن���ور  اأب���و  الأب  اته���ام  مّت  حي���ث 
ح�صن���ي( امل�صئول ع���ن الأر�صي���ف يف وزارة 
العدل ب�صرقة ملّف ق�صي���ة هامة ت�صغل الراأي 
الع���ام، ليكت�صف ابن���ه الأكرب الدكت���ور �صناء 
)ن���ور ال�صريف( فور عودت���ه � من عمله خارج 
م�ص���ر � ملُ�صان���دة اأبيه ح���دوث �صروخ خطرة 
يف الأ�ص���رة: ف�صقيقت���ه ولء )حن���ان �صوقي( 
العام���ة،  والآداب  تتناف���ى  اأعم���اًل  ُتار����س 
و�صقيقه الأ�صغر عالء )ط���ارق فهمي( ي�صقط 
يف هاوية الإدم���ان والإجت���ار يف املُخّدرات، 

اأعم���اق  يف  ���ا  غو�صً �صن���اء  رحل���ة  لُت�صب���ح 
املُ�صت�ص���ري  للف�ص���اد  وا�صتك�صاًف���ا  املُجتم���ع، 

والذي طال �صقيقته.
ومل ُيهمل الطّيب الق�صايا الجتماعّية الأخرى 
من قبيل ج�صع الأهل والتفّكك الأ�صري وخيانة 
الزوج���ة كنتيج���ة جل�ص���ع ال���زوج وظروف���ه 
البائ�ص���ة وم���ا نتج عن جميع ذل���ك من كوارث 
طال���ت الأبناء.. فعن ج�ص���ع الأهل والأقربون 
يف ُمقابل �صهامة ونخوة الُغرباء قّدم لنا فيلم 
لنا  � 1989" لُيقّدم  "الدنيا على جناح ميامة 
�صائق التاك�ص���ي ر�صا )حممود عب���د العزيز( 
درو�ًص���ا يف الب�صاط���ة والتلقائّي���ة وال�ص���دق 
الأرمل���ة  اأه���ل  ج�ص���ع  ُمقاب���ل  يف  والأمان���ة، 
الرثّي���ة اإمي���ان )مرف���ت اأم���ني( وطمعهم يف 
ثروتها التي ُتقّدر باملاليني والتي ورثتها عن 
زوجه���ا، وحني قّرر خال اإميان فوؤاد بيه )عبد 
الله فرغلي( وابنته فوزي���ة )اإنعام �صالو�صة( 
التخّل�س م���ن اإميان بقتله���ا، ي�صتيقظ �صمر 

زوج فوزية ليف�صح الأمر.
ل من امل�صئولية  ك الأ�صري والتن�صّ وعن التفكُّ
وُنكران اجلميل، يقّدم لنا الطّيب فيلم "�صواق 
ُي�ص���ّور احلال���ة  � 1982" ال���ذي  الأتوبي����س 
الجتماعي���ة ملُجتم���ع م���ا بع���د ح���رب اأكتوبر 
ال�صخ�صّي���ة  م���ن تغي���ر ط���راأ عل���ى  1973م 
امل�صرّي���ة، وحالة الأ�صدق���اء الذين دخلوا يف 
حال���ة انعزال بع���د عودتهم من مي���دان القتال 

بع���د اأن انت�صروا ومل يجنوا ثمار انت�صارهم 
يف مي���دان احلياة العملي���ة، ووجدوا غرهم 
ق���د ح�صد با�صمهم. ويق���ول ح�صن احلداد عن 
الفيل���م يف مقال ل���ه مبجلة "هن���ا البحرين": 
اإّن �ص���ّر جناح فيل���م "�ص���واق الأتوبي�س" اأّنه 
ُيحّدثن���ا ع���ن الأ�صي���اء العادية الت���ي يت�صّور 
البع�س باأّنها لي�ص���ت مو�صوًعا لل�صينما، وقد 
ل يختل���ف اثن���ان على اأّنن���ا اأمام فيل���م ينتقد 
بقوة ذلك اخلراب الذي حّل بالإن�صان امل�صرّي 
العادي يف ع�صر النفتاح � تلك الكلمة التي مل 
ت���رد يف حوار الفيل���م ولو ملّرة واح���دة؛ اإمّنا 
ه���ي دليٌل وا�صح عل���ى اأّن الفيل���م قد حتا�صى 
جاهًدا تقدمي مواعظ وُخطًبا رّنانة وُمبا�صرة 

عن ال�صرف والأمانة والوطنّية.
وعلى العك�س من غالبية الأفالم التي تناولت 
مرحل���ة النفتاح، ففيلم "�ص���واق الأتوبي�س" 
التط���ّورات  تاأّم���ل  يف  الهتم���ام  كّل  �ص���ّب 
والتغّرات الدقيقة يف الأخالقّيات وامل�صاعر، 
وكذل���ك الرواب���ط العائلّي���ة والآث���ار النف�صّية 
ا الإبداع يف  بة منها، وكم هو �صعٌب حقاًّ املُرترِّ

هذه املنطقة الوعرة.
اإىل  الأتوبي����س" ينتم���ي  "�ص���واق  فيل���م  اإن 
"الواقعّية اجلديدة" التي كان عاطف الطّيب 
وحممد خان م���ن اأهّم اأقطابه���ا. و "الواقعّية 
اجلدي���دة" � ح�صب الكاتب والناق���د الفرن�صّي 
اأندري���ه ب���ازان 1985 � هي حرك���ة �صينمائّية 

محمد عرفات حجازي

الباحث عن القيم في السينما المصرية
عاطف الطّيب

عاطف الطّيب هو أحد ُرّواد 

السينام الواقعّية يف مثانينات 

القرن العرشين، وقد أعاد من 

خالل أفالمه قراءة الشخصّية 

املرصّية َكَمْوجٍة سينامئّية 

ُمضادة لسينام استهالكّية 

صاحبت عرص االنفتاح.

وتبدو براعته يف اكتشافه 

الواقع الذي يتقاطع مع 

هموم امُلواطن املرصّي، 

وقّدم ألجل ذلك 21 فيلاماً يف 

15 عام، وُأْدِرجت ثالثة منها 

ضمن أفضل 100 فيلم يف تاريخ 

السينام املرصّية.
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رح���ل "الطي���ب" ع���ام 1995 وبعده���ا بعام 
اأعلن مهرج���ان القاه���رة ال�صينمائ���ي نتائج 
اأول ا�صتفت���اء لأف�ص���ل مائة فيل���م يف تاريخ 
"�ص���واق  فيل���م  لياأت���ي  امل�صري���ة،  ال�صينم���ا 
الأتوبي����س" يف املرتب���ة الثامن���ة، وليك���ون 
عاطف الطيب ه���و املخرج الوحيد يف جيله 
الذي و�صل لتلك املكان���ة، وجاء اأي�صا فيلمه 
فوق  املرتب���ة 28 و"احل���ب  "ال���ربيء" يف 
ه�صبة الهرم" يف املرتبة 68، ول اأدري ملاذا 
�صق���ط فيلمه "الهروب" من القائمة. واملوؤكد 
اأن فيل���م "ليل���ة �صاخن���ة" ل���و مل يعر�س بعد 

ال�صتفتاء لكان �صمن تلك الأفالم املائة.
كانت نقطة النطالق لهذا املخرج ال�صتثنائي 
عرب معاجلة ع�صرية "لعطيل �صك�صبر" بعد 
اأن جم���ع الراحل القليل م���ن الأموال لإنتاج 
ه���ذا الفيل���م ال���ذي و�صع م���ن خالل���ه بطاقة 
التعارف الأوىل بينه وبني جمهوره، وحمل 
كل حرفية "عاط���ف الطيب" كمخرج واإن مل 
يحمل كل اأفكاره وطموحاته التي �صاهدناها 

بعد ذلك يف اأفالمه التالية.
يف جمم���ل اأف���الم عاط���ف الطي���ب ت�صتطيع 
اأن ت���رى اأن���ه يق���دم ال�صينم���ا كم���ا يريده���ا 
وب�ص���روط ل تتناق�س مع ال�ص���وق، تختلف 
اأعمال���ه اأحيانا ولكن بدرجة ل ت�صل اإىل حد 

التناق�س
"اأم���ا فيلمه الثاين "�صواق الأتوبي�س" فقد 
انطل���ق بالطيب لي�صع���ه يف مقدمة �صفوف 
املخرج���ني وو�ص���ل اإىل ال���ذروة باأك���رث من 
جائ���زة عاملية يف مهرج���ان "نيودلهي" منها 

جائزة التمثيل لنور ال�صريف!!
مل يكن عاطف الطي���ب هو اأ�صبق اأبناء جيله 
زمني���ا يف الإخ���راج ال�صينمائ���ي، اإذ �صبق���ه 
املخرجان حممد خ���ان وخري ب�صارة. ومل 
يكن فيلمه "�صواق الأتوبي�س" هو اأول فيلم 
يقدم النفت���اح القت�صادي واملتغرات التي 
حدث���ت يف املجتم���ع امل�صري، ولك���ن ل �صك 
اأن عاط���ف الطيب كان هو اأغ���زر اأبناء جيله 
-ول ي���زال بعد رحيله- يف عدد الأفالم التي 
قدمه���ا –21 فيلم���ا– ولحق���ه فق���ط موؤخرا 

حممد خان.
يف جمم���ل اأفالم الطي���ب ت�صتطي���ع اأن ترى 
اأنه يق���دم ال�صينما كما يريده���ا وب�صروط ل 
تتناق�س م���ع ال�صوق، تختلف اأعماله اأحيانا 
ولكن بدرجة ل ت�صل اإىل حد التناق�س. وقد 
ج���اء فيلم���ه "�ص���واق الأتوبي����س" مت�صدرا 
�صينما هذا اجليل ومعلنا لي�س فقط عن ا�صم 
"عاطف الطيب" ولكن اأي�صا عن جيل جديد 

من املخرجني باجتاهات خمتلفة.
الأتوبي����س"  "�ص���واق  بط���ل  "ح�ص���ن"  اإن 
ه���و اأح���د اأبط���ال ح���رب 73 الذي���ن دفع���وا 
الثم���ن، ولكنه يج���د اأن الآخرين قد ح�صدوا 
معظ���م املكا�صب بع���د اأن فر�ص���ت التحولت 
ال�صيا�صي���ة والجتماعي���ة منط���ا ا�صتهالكيا 
خمتلف���ا، وعليه اإم���ا اأن يخ�صع له���ذا النمط 
اأو يواج���ه طواح���ني اله���واء، ليكت�ص���ف اأن 
علي���ه اأول اأن يواجه نف�صه واأن ينت�صر على 

ال�صلبية التي فر�صت نف�صها عليه.
كان���ت القف���زة الثاني���ة للطيب بع���د "�صواق 

لق�ص���ة  �صينمائي���ة  مبعاجل���ة  الأتوبي����س" 
جنيب حمفوظ "احلب فوق ه�صبة الهرم"، 
و�صارك بهذا الفيل���م يف اأ�صبوعي املخرجني 
الروؤي���ة  ال�صينمائ���ي. ه���ذه  مبهرج���ان كان 
ال�صينمائي���ة نال���ت اإعجاب الكات���ب الراحل 
جني���ب حمفوظ ال���ذي تنب���اأ مب�صتقبل واعد 
لعاط���ف الطي���ب. وق���ال �صاح���ب نوب���ل عن 
الفيلم "لق���د قدمت يل ال�صينما الع�صرات من 
الأف���الم، ولكني اأعتقد اأن احلب فوق ه�صبة 
اله���رم م���ن املعاجل���ات ال�صينمائي���ة اجليدة 
الت���ي مل ت�صتغ���ل الأ�ص���ل الأدب���ي لأ�صب���اب 
ل ت���ت ل���الأدب اأو الف���ن ب�صل���ة، اإمن���ا حول 
الق�ص���ة الأدبي���ة اإىل �ص���كل �صينمائي متميز 
جع���ل منه���ا بالفعل عالم���ة مهم���ة يف تطور 
ال�صينما يف م�صر، وجعل من خمرجها بحق 
عميدا للخط الواقع���ي يف ال�صينما امل�صرية 

احلديثة..". انتهت كلمات اأديبنا الكبر.
ولأن عاط���ف الطيب كان خمرجا لديه وجهة 
نظ���ر ولي����س جم���رد خم���رج ح���ريف يجي���د 
فق���ط "الديكوب���اج"، وهو حتدي���د اللقطات 
والزواي���ا وحركة الكامرا، فاإن الفيلم عنده 
كالطف���ل حني مي���ر مبرحلة حم���ل وح�صانة 
وطفول���ة ومراهق���ة حتى ي�صبح ق���ادرا على 
التنف�س مع النا�س، ولهذا فاإن كل التفا�صيل 
الدقيق���ة الت���ي ت�صب���ق ولدة الفيل���م يعيه���ا 
الطي���ب ليج�صدها لنا بعد ذلك يف فيلمه على 

ال�صا�صة.
وم���ن اأفالم���ه ال�صتثنائية "ال���ربيء" الذي 
جت���ري اأحداث���ه م���ن دون حتدي���د الزم���ان 

وامل���كان، ورغ���م ذل���ك يحم���ل ج���راأة كب���رة 
تف�صح ت�صلط الدول���ة وديكتاتورية احلكم، 
وله���ذا تعامل���ت الرقابة ب�صرا�صة م���ع الفيلم 
واأف���رج عن���ه بعدما حذفت من���ه اأكرث من 15 

دقيقة.
الفيل���م يقدم ال���رباءة يف قف�س التهام، اإذ ل 
يكف���ي اأن تكون بريئا وطاه���را حتى تعرف 
م���ن هو العدو من ال�صديق، ولكن ينبغي اأن 
تلك الن�صوج واأن تت�صلح باملعرفة والثقافة 
لت�صتطيع توجيه �صحنتي احلب والغ�صب.

اإنه���ا مقاربة ملفه���وم احلري���ة والقهر، حيث 
ي�صب���ح ال�صج���ني ه���و ال�صج���ان وتختل���ط 
ج���دران ال�صج���ن بح���دود الوط���ن، وعندما 
يتح���رر الإن�ص���ان م���ن داخل���ه ي�صتطي���ع اأن 
يح���رر اأي�صا الوط���ن، لأن الوط���ن لي�س هو 
م�صاح���ة الأر�س التي نعي����س عليها بقدر ما 

هو اإح�صا�س الكرامة الذي نحياه!!
ونتوق���ف م���ع فيلمه ال���ذي اأ�صتعي���ده كثرا 
وه���و "الهروب"، حيث يعل���ن الفيلم باإيحاء 
فن���ي اأن ال�صلطة لي�صت دائم���ا هي ال�صرطي 
الذي يط���ارد املجرم، ولكنه���ا اأحيانا ت�صبح 
املج���رم ال���ذي يح���اول الإف���الت م���ن عق���اب 

ال�صرطة.
يو�ص���ف فيل���م "اله���روب" باأنه الأج���راأ يف 
تاري���خ ال�صينم���ا امل�صري���ة، ورمب���ا كان ذلك 
�صحيح���ا اإىل حد بعيد، ولكن لي�صت اجلراأة 
فقط هي �صر هذا الفيل���م، كما يو�صف اأي�صا 
باأن���ه كان الأ�صب���ق يف انتق���اد العدي���د م���ن 
ال�صلبي���ات الجتماعي���ة وال�صيا�صية. ورمبا 

كان ه���ذا اأي�صا �صحيحا حيث يناق�س الفيلم 
ق�صاي���ا النا����س امللح���ة، ولكن لي����س ال�صبق 
وحده هو �صر ه���ذا الفيلم، رمبا تكون هناك 
اأفالم اأ�صبق اأو اأجراأ، لكن ل �صك اأن الهروب 

هو الأ�صدق.
زاوي���ة روؤية املخرج لي�صت هي فقط ت�صكيل 
ال�ص���ورة يف الفيلم، ولك���ن اكت�صاف زاوية 
جدي���دة ومكان اإبداع خمتلف���ة داخل املمثل، 
وق���د كان عاط���ف الطي���ب دائم���ا ق���ادرا على 
اقتنا����س ملح���ة جديدة ون���ربة خمتلفة رمبا 
مل يك���ن يدركها الفنان نف�ص���ه من قبل، وهذا 
ه���و ما ميكن اأن نكت�صفه مث���ال يف اأداء بطلة 

الفيلم لبلبة بفيلم "ليلة �صاخنة".
الأحداث ال�صاخنة هي التي تك�صف املخرج، 
لأن عليه األ تاأخذه �صخونة احلدث عن تاأمله 
واأحداث فيلم "ليلة �صاخنة" اأكدت اأن عاطف 
الطيب خم���رج يجيد التاأمل والهدوء يف عز 
حلظ���ات الغليان، ف���كان "ليل���ة �صاخنة" هو 
فيل���م ال���وداع وترنيم���ة �صجية ملخ���رج ودع 

حياتنا ولكنه ل يزال ي�صكن م�صاعرنا.
كان���ت احلري���ة والرغبة يف حتطي���م القيود 
ه���و الهاج����س الذي يح���رك �صحن���ة الإبداع 
داخ���ل "عاطف الطي���ب"، ولأن���ه كان �صادقا 
يف انفعاله فاإن روح���ه اأي�صا حتررت مبكرا 
من قي���ود اجل�ص���د، لكن اأتوبي����س "الطيب" 
دائم���ا  اأراه  منطلق���ا،  ي���زال  ل  ال�صينمائ���ي 
كلما ملح���ت عمال �صينمائي���ا ين�صح باجلمال 
وال�ص���دق والإبداع عل���ى الف���ور، اأتذكر اأنه 
كان يعي�س بيننا قبل 17 عاما عنوانا م�صيئا 
للجم���ال وال�ص���دق والإبداع، وكم���ا و�صفه 
بح���ق جني���ب حمف���وظ بقول���ه اإن���ه "عمي���د 

الواقعية يف ال�صينما امل�صرية احلديثة".
 عن: الشرق االوسط

مثل املخرج الراحل عاطف 

الطيب وال يزال نقطة فارقة 

يف تاريخ السينام املرصية، 

فقد كان يسابق الزمن ليرتك 

له رصيدا من األفالم تعيش 

بعده وتحمل اسمه، حيث إنه 

مل ينجب أطفاال ويف ملسة 

وفاء إدارة مهرجان األقرص 

للسينام األفريقية إهداء 

الدورة الثانية التي تفتتح يف 

منتصف مارس/آذار القادم 

لهذا املخرج املتميز.

طارق الشناوي

اف الشهري  هل هو نسرتادموس  .. العرَّ

الذي رحل منذ قرون و مازال البعض 

يلجأ إىل تنبوأته و تفسريها ؟؟ هل 

اف السينام املرصية ؟؟ فبعد  هو َعرَّ

أن قام بإخراج فيلم " الربئ" بعدة 

أشهر  حدثت أحداث األمن املركزي و 

ية يف  متردهم عىل أوضاعهم املرتدِّ

منتصف الثامنينات من القرن املايض .  

سجلَّت جميع أفالمه بكل جرأة العديد 

من أوجه الفساد و التجاوزات يف 

مختلف مجاالت الحياة و بعض أجهزة 

الدولة و عىل رأسها األجهزة األمنية 

،  و كأنه واحد ممن تعرضوا للظلم 

و القهر و الذل ، أو أنه أحد ضحايا 

الفساد واإلهامل الذي إسترشى يف 

حياتنا حتى أصبح أمر واقع و ما َعداه 

هو غري املألوف والشاذ  و كان ذلك 

واضحا جليااً يف أفالمه ..

ال�ص���اب   .. " " اله���روب  فيل���م  يف  ذروته���ا  كان  و 
ال�صعي���دي الذي بهرت���ه اأ�صواء املدين���ة و اإ�صطرته 
احلي���اة و ق�صوته���ا اأن يتن���ازل عن برائت���ه و مبادئه 

���ُه مل ي�صتطي���ع اأن يبي���ع اأه���ل قريت���ه الذي���ن  ، و لكَنّ
ترب���ى و عا����س و�صطه���م و يعرف معان���اة كل واحد 
منه���م ، و كان الثمن حريت���ه واإنهيار حياته و من َثَمّ 
الإنتق���ام و الهروب ُثَمّ امل���وت باأمر واحد من قيادات 
ه الذين يقامرون بحياة النا�س التي  الأجه���زة الأمِنَيّ
ل ت�ص���اوي ِفل����س يف نظره���م ..  و ل���و اأدرك نظ���ام 
مب���ارك اأن اأف���الم عاطف الطي���ب هي م���راآة للواقع ، 
و اأن���ه لبد م���ن اإ�صالح اخلل���ل و رفع الُظل���م ، رمبا 
اَنة َحَتّى الآن  ..  ���ا ل نزال ن�صتمع اإىل ُخَطِب���ِه الرَنّ ُكَنّ
فال�صع���ب ميكن اأن يغف���ر اأي �صئ اإل الذل و املهانة و 
الإ�صتهتار بحياته و كاأنها حياة بعو�صة اأو هامو�َصه 
. عندم���ا كان الطيب يدر�س يف معهد ال�صينما ، ق�صم 
اإخراج ، مل يثر هدوءه و اإنطواءه ف�صول و اإنتباه 
اأ�صت���اذه و رائ���د الواقعية يف ال�صينم���ا امل�صرية ... 
املخ���رج الكبر " �صالح اأبو �صيف " ، و لكن �صرعان 
���ة ، و اأعلنت عن خليفة �صالح  م���ا اأثارت اأفالمه �صَجّ
اأبو �صيف يف الواقعية .. ف�صخ�صيات اأفالمه ثالثية 
الأبع���اد ، من حلم و دم ، هي اأنا اأو اأنت اأو اأي واحد 
م���ن ماليني ال�صعب امل�صري املكاف���ح و املنا�صل  يف 
ح���رب البق���اء .. ح���رب الإ�صتمرار باحلي���اة ب�صيطة 
و هادئ���ة رغ���م ال�صقاء .. ل نحلم بق�ص���ور فاخرة اأو 
�صي���ارات فاره���ة حيث ُتر�صينا اأب�ص���ط الأ�صياء .. و 
نحمد الله على نعمة ال�صحة و ال�صر وال�صراء قبل 
ه احليط ( ،  ولي�س بجانبه  ال�ص���راء  .. من�ص���ي ) جَوّ
���ا �صوى الُبع���د و الغن���اء .. عماًل  .. فلي����س لل�ص���ر ِمَنّ
باملث���ل القائل " اإبعد عن ال�ص���ر و غِنّي له ".. و لي�س 
اأدل عل���ى ذلك اأكرث من اأفالم���ه .. �صواق الأتوبي�س ، 
احل���ب فوق ه�صبة الهرم ، اله���روب ، الربئ ، كتيبة 
الإع���دام ، �صد احلكومة ، الدنيا على جناح ميامة .. 
ف���ال زلت اأذكر مقولة مرف���ت اأمني " اإميان" ل� يو�صف 
�صعب���ان " ح�ص���ن " يف الفيل���م املذك���ور اأخ���رًا ، من 
تاألي���ف الكاتب الكب���ر وحيد حامد ، ب���اأن " املُْهِمل ) 
ال���ذي ت�صبب باإهماله يف م���وت اأ�صخا�س ( يجب اأن 
ر حياتنا  يعاق���ب مثل القاتل ، لأن الإهمال قتلنا و دَمّ
" لأنه كما اأن الفتنة اأ�صد من القتل ، فاأي�صا الإهمال 

اأ�صد اأنواع القتل و الف�صاد .. فاملُْهِمل ل يقتل �صخ�س 
بعينه بل يقتل ِجِياًل باأكمله ..

عاط���ف الطي���ب ) 26 دي�صم���رب 1947- 23 يوني���و 
1995 (  ه���و موهب���ة اإ�صت�صنائي���ة  يف الإخراج لذا 
كان علي���ه ، اأي�صًا ، التعامل م���ع مواهب اإ�صت�صنائية 
ِب���دًء م���ن الأ�صط���ورة ، اإمرباط���ور  يف التمثي���ل .. 
الت�صخي����س ) فه���و يعي����س ال�صخ�صي���ات و ل يقوم 
بتمثيله���ا ( النم���ر الأ�ص���ود اأحم���د زك���ي .. م���رورًا 
بال�صاحر حممود عبدالعزيز .. و �صوًل ل� "الأ�صتاذ"  
نور ال�صري���ف .. َفَجِميَعُهم  تقريب���ًا من نف�س اجليل 
َح���ت عيون���ه عل���ى ث���ورة يوليو  ، اجلي���ل ال���ذي َتَفَتّ
الت���ي كان اأعظ���م اإجنازاته���ا لي����س التاأمي���م اأو بناء 
ال�ص���د الع���ايل ، اأو َحَتّى توزيع الأرا�ص���ي الزراعية 
ين يف  عل���ى الفالح���ني الب�صطاء الذي���ن ذاق���وا الأََمَرّ
اأبعادي���ات و و�صاي���ا اخلواج���ات و البا�ص���اوات .. 
ب���ل كان اأعظم اإجنازاته���ا هو روح الث���ورة ذاتها .. 
روح الإنتم���اء وحب الوط���ن .. روح العمل و الأمل 
و الإخال����س .. روح الإرادة و العزمية جلعل م�صر 
واح���دة من اأهم و اأعظ���م دول املنطقة بل و العامل .. 
َحَتّى و اإن اإ�صطدم هوؤلء ال�صباب بواقع مرير موؤمل 
.. و حي���اة �صيا�صية و اإجتماعي���ة نخرها ال�صو�س و 
الف�ص���اد ، و لك���ن هذه ال���روح مل ت���وت بداخلهم  .. 
روح الثورة على الواقع و ك�صف خباياه و ماآ�صيه .. 
تلك الروح التي عا�س بها جنوم هذا اجليل .. اأحمد 
زكي ، عادل اإمام ، نور ال�ًصريف ، حممود عبدالعزيز 
، ممدوح عبدالعلي���م ، عاطف الطيب ، وحيد حامد ، 
حممد خان ، داود عبدال�صيد ، علي بدرخان ، �صريف 
عرف���ه ، �صم���ر �صي���ف ، و غره���م الكثري���ن الذين 
عا�ص���وا احلل���م ، و حاول���وا تغير الواق���ع .. و كان 
هذا وا�صحًا يف اأفالم الثمانينات و الت�صعينيات من 

القرن املا�صي .. 
ر )47عام���ًا( اإَلّ اأنه  عاط���ف الطيب رغم رحيل���ه املُبِكّ
واحد من اأه���م و اأعظم خمرجي ال�صينما امل�صرية و 
العربي���ة . رحم الله عاطف الطيب .. اإبن م�صر البار 

الذي َعرَبّ باأفالمه عن ُهمُوَمنا و اأحالمنا.

قيل و�صُيقال كالم كثر عن �صينما املخرج امل�صري الراحل 
عاط����ف الطي����ب )1947 – 1995( ال����ذي �صّكل����ت روؤيت����ه 
النقدية اجلذرية لنظام احلكم واملجتمع مادتها الأ�صا�صية، 
معار�صًا �صيا�ص����ات النفتاح القت�ص����ادي والف�صاد والقمع 

التي راأى فيها و�صفة موؤّكدة لتدمر م�صر.
خ����الل 13 عام����ًا فقط، قّدم الطي����ب 21 فيلم����ًا تّكن خاللها 
اأن يقّدم مقولت����ه/ مرافعته كاملًة من غر لب�س، وهو الذي 
عك�صت اأعمال����ه �صرة حياته ب�صكل اأو باآخر؛ الفالح القادم 
من ال�صعيد اجلّواين –من جزيرة ال�صورانية يف حمافظة 
�صوهاج- اإىل القاهرة، موؤمنًا بوعود النا�صرية يف التحّرر 

الوطني والعدالة الجتماعية.
مث����ل كثري����ن م����ن اأبن����اء جيل����ه، مل تع����رّب نك�ص����ة حزيران 
ع����ام 1967 ع����ن كارث����ة وطنية فح�ص����ب، اإمن����ا تعامل معها 
باعتباره����ا هزمية �صخ�صية كذلك، ولأن اأق����داره قادته اإىل 
اخلدم����ة الع�صكرية بعد اأن اأنه����ى درا�صته يف املعهد العايل 
للتمثي����ل ع����ام 1970، فاإن �صنوات����ه اخلم�س الت����ي ق�صاها 
لها  يف اجلي�����س ك�صفت ل����ه حقيقة ح����رب اأكتوبر الت����ي ف�صّ
ال�ص����ادات ليغّر وج����ه "اأم الدنيا" بتوقي����ع اتفاقية ال�صالم 
م����ع الحت����الل، وب����ْدء اأب�ص����ع خ�صخ�صة ق����ادت اإىل ارتهان 

عي�س املواطن امل�صري للخارج حتى اليوم.

من����ذ تقدمي����ه اأوىل اأفالم����ه الروائي����ة؛ "الغ����رة القاتل����ة" 
و"�ص����ّواق الأتوبي�س" عام 1982، وحتى يوم رحيله الذي 
ي�صادف اليوم، مل يغب عن باله اأن اإخ�صاع ال�صلطة للج�صد 
وا�صتغالله وتوجيه طاقاته/ ذاته ميّثل مركز عنفها املادي 

والرمزي يف اإطار �صيطرتها على الفرد واجلماعة.
تنّبه �صاحب "التخ�صيب����ة" )1984( باكرًا اإىل اأن منظومة 
ال�صتبداد تتاأ�ّص�س عل����ى ا�صتحواذ اجل�صد من خالل اآليات 
الرقاب����ة الت����ي تتحّكم ب����ه وتر�صم ل����ه لغة وحرك����ة ل يحيد 
عنهم����ا، لتحتك����ر النم����اذج والأدوار الت����ي يج����ب اأن يقوم 
به����ا، حيث ت�ص����ادر حريته ووعيه وهويت����ه، وت�صبح غاية 
وج����وده الت�صحي����ة من اأج����ل الوط����ن وال�ص����رف والعقائد 
وغره����ا من قيم ُي�صادره����ا امل�صتبد وحتّل م�صاحله حمّلها 

وي�صتعر قد�صيته منها.
يف هذا ال�صياق، جت����در مراجعة اأفالمه الثالثة: "الربيء" 
)1986( و"الهروب" )1991(، و"�صد احلكومة" )1992( 
التي قام ببطولتها اأحم����د زكي، حيث ي�صّور الأول اعتقال 
امل�صارك����ني يف انتفا�صة يناير 1977 �ص����د "كامب ديفيد"، 
وتعذيبه����م على يد جن����ود ب�صطاء موؤمن����ني باأنهم يعاقبون 
اأع����داء الوط����ن ُفتنته����ك الأج�ص����اد وت�صف����ى با�صم����ه، ويف 
اللحظة التي يعي فيها اجلندي/ بطل الفيلم هذه اخلديعة، 
ي�ص����ّوب بندقيت����ه باجت����اه ال�صب����اط، وه����ي النهاي����ة التي 

حذفتها الرقابة قبل اأن ُي�صمح بعر�صها بعد ثالثة عقود.
ي����روي الفيل����م الثاين ق�ص����ة موّظف يعم����ل يف اأحد مكاتب 

العم����ل الت����ي فتح����ت اأبوابه����ا يف الثمانيني����ات لت�صغي����ل 
امل�صريني يف بل����دان اخلليج، ويقّدم عق����ودًا مزّورة مقابل 
مبالغ كبرة، فُتد�ّس املخ����درات يف بيته بعد ف�صحه الأمر، 
وُيقب�س عليه ويهّربه اأحد ال�صباط الفا�صدين لي�صغل الراأي 
الع����ام بق�صية موظف هارب من �صجنه، واإبعاد الأنظار عن 

اإخفاق ال�صلطة يف مواجهة اإحدى اجلماعات املتطّرفة.
يه����رب البطل وُيه����ّرب اأكرث من م����رة يف عملي����ة مدرو�صة، 
لر�ص����د �صاحب فيلم "كتيبة الإع����دام" حالة اأخرى ي�صبح 
فيه����ا امل����رء هارب����ًا ومالحقًا م����ن دون ذنب اقرف����ه، يجري 
ا�صتع����ادة ج�ص����ده واإطالق����ه يف لعبة تف�ص����ي اإىل قتله حني 

ينتهي ا�صتخدامه.
اجل�صد يف العمل الثالث يجري ال�صتهانة به واإلغائه تامًا 
ف����ال يعود لوجوده اأي قيمة ومعنى، حني ترف�س احلكومة 
حادث����ة  فتعت����رب  وظلمه����ا  وف�صاده����ا  بف�صله����ا  الع����راف 
ا�ص�صدام حافلة طالب مدر�صة بعربة القطار جمّرد "ق�صاء 
وق����در" ي�صتحق عق����اب ال�صائق وعامل �صك����ة احلديد، لكن 
بط����ل الفيلم/ املحامي ينجح يف طل����ب الوزراء امل�صوؤولني 

للمثول اأمام املحكمة وتقدميهم اإىل العدالة.
ت�ص����ر اآلي����ات �صب����ط اجل�ص����د وال�صيطرة علي����ه وفق نظام 
حم����ّدد يتحالف في����ه حمامي �ص����ركات التاأمني ال����ذي يعمل 
اأي�صًا م�صت�ص����ارًا لدى احلكومة، ومدّر�صًا يف كلية احلقوق 
الت����ي تخ����ّرج حمام����ني وق�ص����اة و�صب����اط �صرط����ة يعملون 

خلدمة هذا النظام.

عاطف الطيب.. الجميل.. والشرس

عاطف الطيب.. جسد المواطن 
بمواجهة السلطة

طارق ناجح

عاطف الطيب
عميد الواقعية الحديثة

محمود منير
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لإلعالم والثقافة والفنون

ق�������ري�������ب�������اً

هكذا ازدح���م )مانيف�صتو( ه���ذه اجلماعة بروح 
الإ�ص���رار واملغام���رة والعزم عل���ى بلورة اجتاه 
ب���ل  جدي���د ينت�ص���ل اق���دم ال�صينم���ات العربي���ة 
وامل�صرقي���ة من بالدتها وتخلفه���ا على الرغم من 
وجود حمطات مهم���ة يف م�صرتها .. وان كانت 
هذه اجلماعة قد �صم���ت اأ�صماء واأعماًل تفاوتت 
يف اأهميتها فاأن البع�س منها وهو قليل على اأية 
حال ا�صتط���اع ان يتوا�صل وي�صق طريقه و�صط 
�صعوب���ات جمة، ليق���دم �صينم���ا خمتلفة فر�صت 
نف�صه���ا عرب اكرث من ثالثني عامًا كاجتاه لميكن 

ملتابع او موؤرخ �صينمائي جتاهله ..
فم���ن ب���ني اأ�صم���اء مثل خ���ري ب�ص���اره و حممد 
خان وعل���ي عبداخلالق وغالب �صع���ث واآخرين 
ي���ربز ا�صم املخرج الراحل عاطف الطيب كواحد 
م���ن اهم اأ�صم���اء هذه املوجه مب���ا مثله من منجز 
اإبداع���ي ميزه عن اأبناء جيله .. هذا اجليل الذي 
اكت�ص���ف يف فيل���م )املومي���اء( للمب���دع الراح���ل 
�ص���ادي عبدال�صالم كل عنا�ص���ر ال�صينما العربية 
اجلديدة من حيث امل�صمون احل�صاري وال�صكل 

التحديثي.
وعاط���ف الطي���ب ال���ذي م���رت قب���ل اأي���ام ذكرى 
رحيل���ه الع�صرين امتاز عن ممثلي هذه اجلماعة 
بال�صر يف خط بي���اين وا�صح ، وان كان بع�س 
م���ن اأفالم���ه الأوىل مقرب���ا م���ن من���ط ال�صينما 
ان���ه كان يف كل فيل���م يطم���ح اىل  اإل  ال�صائ���دة 
حتقيق الأن�صج والأف�صل .. فمعظم اأفالمه تبدو 

كما ل���و كانت خطوات مق�صودة ي���وؤدي كل منها 
اىل الآخر وهي نت���اج مناخ �صيا�صي واجتماعي 
ا�صتطاع���ت بف�ص���ل اأفكاره���ا وتقنياتها اخراق 

ال�صينما التقليدية ال�صائدة..
فالدار�س ل�صينما عاط���ف الطيب ليجد �صعوبة 
يف تتب���ع مراحل الن�صج والتطور يف اأفالمه مع 

املراهنة على اجلديد واملغايرة ..

وه���و م���ا منحه �صف���ة الف���رادة بني اأ�صم���اء هذه 
اجلماع���ة التي عجز البع�س منه���ا على املطاولة 
وغ���رق البع�س الآخر يف جل���ة الأفالم التقليدية 
ذات احل�س التجاري فيم���ا اكتفى البع�س بعمل 

او بعملني على اكرث تقدير.
امليزة الأخ���رى التي انفرد بها عاطف الطيب مع 
م���ا حتمله من جمازفة، هو الإ�صرار على اختيار 
م���الك العمل من اأبناء جيل���ه ليحمل العمل �صفة 
ال�صبابي���ة واجل���دة عل���ى الرغم من فق���ر جتربة 
البع����س منهم ال مبا يحمله من روح املغامرة .. 
ويكف���ي ان نذكر هنا ان امل�ص���ور �صعيد ال�صيمي 
ال���ذي يع���د واحدًا م���ن اه���م م�ص���وري ال�صينما 
يف م�ص���ر ق���د تعاون مع عاط���ف الطيب يف عمل 
ثمانية من اهم اأفالمه والتي ا�صبح البع�س منها 

عالمة يف م�صرة ال�صينما العربية ..
وعلى الرغ���م من اأهمية الكثر م���ن الأفالم التي 
حققها الطي���ب اإل اأن )�ص���واق الأوتوبي�س( يعد 
واحدًا من اهم الأف���الم التي اجنزها بل من اهم 
اأفالم ال�صينم���ا امل�صرية طيلة �صن���وات تاريخها 
الطويل .. فيلم م�س �صمي���م احلياة الجتماعية 
املعا�ص���رة بحرية وبجودة وق���دم ابعادًا مفعمة 
باأ�صلوب جذاب و�صرد م�صحون و�صل�س يف ذات 

الوقت.
بالرحي���ل املبكر لعاطف الطيب ومن قبل ل�صادي 
عبدال�صالم خ�صرت ال�صينما العربية الكثر .. و 

ال�صواهد وا�صحة.

عاطف الطيب
يف أيار 1968 أعلنت مجموعة 

من السينامئيني الجدد عن 

تكوين جامعة السينام الجديدة، 

واصدروا بيانا حددوا فيه مفهوم 

السينام، واعلنوا انهم يقفون 

ضد املفهوم التقليدي املتخلف 

لإلنتاج السيناميئ يف مرص، 

الذي سيطر عىل إنتاج القطاع 

العام، وانتهى البيان اىل ان نشأة 

السينامئيني التقليديني يف مرص 

تفرس مواقفهم، فمعظمهم مل 

يدخل السينام يك يعرب عن أفكار 

معينة أو ليك يحقق شكالاً فنيااً 

معينااً .. ومن هنا مل يظهر يف 

مرص يف تاريخ السينام – كام رأى 

البيان – أي مفكر سيناميئ يقف 

جنبااً اىل جنب مع السينامئيني، 

أصحاب التيارات مثل ايزنشتاين و 

روسيلليني و غودار وغريهم..

عالء المفرجي

سينما التغيير


