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و�صل اىل القاهرة منذ عدة ايام مغني
االوبرا االيطايل امل�شهور انطونيو انا
ل��ورو ليلحق بزوجته امل�صرية امينة
ال �ب��ارودي ..ون��زل ان��ا ل��ورو يف مطار
القاهرة يركع على االر���ض رافع ًا يديه
ن�ح��و ق��ر���ص ال�شم�س امل�ل�ت�ه��ب ،مغنيا
يف تعبد لإل��ه ال ��دفء ..مانع احل��رارة
ومعطي احلياة!
وق�ي��ل الن��ا ل ��ورو :ول�ك��ن اه��ل القاهرة
هربوا اىل اوروب��ا ..هربوا مما تغني
له االن..
و�صاح انا لورو بلهجته التمثيلية:
 ول��و ..اين اح��ب ال�شم�س ..ث��م رفعيديه اىل ال�سماء قائ ًال:
 لقد ع�شت عاما بطوله يف ال�شتاء ..لقدا�شتغلت املو�سم كله يف م�صر واورب��ا
وامريكا ال�شمالية ،وملا انتهى املو�سم
ن��زل�ن��ا اىل ام��ري �ك��ا اجل�ن��وب�ي��ة لإح �ي��اء
مو�سم �آخر ،هو مو�سم ال�شتاء عندهم..
لقد ع�شت �شتاءين يف عام واحد� ..شتاء
يف ن�صف الكرة ال�شمايل ..و�شتاء يف
ن�صف الكرة اجلنوبي.
وراح انطونيو �سنينو كما ت�سميه امينة
ال �ب��ارودي – يغني م��ن ج��دي��د م�صليا
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لقر�ص ال�شم�س� ..إل��ه ال�ع��زف ،ومانح
احلرارة ومعطي احلياة!.
وبدا انا لورو يروي لآخر �ساعة ق�صته
يف ع� ��ام ..واخ� ��ذت ام�ي�ن��ة ال��ب��ارودي
ت�ساعده ..لقد عا�شت معه العام كله ثم
�سبقته اىل القاهرة ب�أ�سبوعني.
ان حياة م�شاهري النجوم يف العامل مل
تعد ت�صفيقا ي�صم الآذان ..وال زهورا
تنهال من كل ج��ان��ب ..وال �صفوفا من
املعجبني واملعجبات يحيطون بالنجوم
طلبا لإم�ضاءاتهم ..او لنظراتهم!
ق���ص�ت��ه
ويبد�أ"انالورو"يروي
وتبد�أ"�أمينة البارودي"ت�ساعده ..او
مبعنى ا�صح تقاطعه!
***
يقول انطونيو انالورو:
 لقد طفت بالعامل كل �أك�ثر من م��رة..وط �ف��ت ح��ول��ه يف ه��ذا ال �ع��ام ،وه�ن��اك
م�س�ألة هامة احب ان اقولها قبل ان اروي
ق�صة عام من حياتي كمغني اوبرا..

تلك هي ان العامل لي�س فيه ح��دود لقد
وجدت يف طوايف حول الدنيا �شعوب ًا،
ولكني مل اقابل ح��دودا ،او ان احلدود
ال �ت��ي ل�ق�ي�ت�ه��ا ،ح���دود وه�م�ي��ة �صنعها
الب�شر ،ومل ي�صنعها الله ..بل ان الب�شر
الذين �صنعوا هذه احل��دود ،مل يتقنوا
�صناعتها كما اتقنوا �صناعة غريها من
املخرتعات!!
خذوا مثال بلدي وبالدكم ان �آثار العرب
عرب البحر متلأ �صقلية وجوهر ال�صقل
احد ابناء �صقلية ،عرب البحر ليبني لكم
القاهرة.
ووجه ال�شبه بني النا�س يف م�صر وبني
ال�ن��ا���س يف �صقلية وا� �ض��ح اىل درج��ة
عجيبة ،حتى يف �سجن الوجوه ،ف�ضال
عن االخالق واملميزات ال�شخ�صية.
وه��ذا م�ث��ال واح��د ق��ري��ب واالم�ث�ل��ة يف
العامل الوا�سع كثرية!
و�سكت �أنا لورو –او ي�ضطر اىل ال�سكوت
– فقد بد�أت امينة البارودي تتكلم –

اتذكر حفلة"اوفييدا"باتينو؟
ومي�سك انا لورو ب�أمينة ي�س�ألها:
 ه ��ل � �ش �ع��رت ب� ��أن ��ك غ��ري �ب��ة يفحفلة"اوفييدا"وت�ضرب امينة على
�صدرها بيدها وت�ق��ول بطريقتها
اخلا�صة :ثم كيف قد؟
 ابدا والله يانينو!ويعود انا لورو لريوي كيف اقيمت
حفلة لتكرميه يف"اوفييدا"وكانت
زوجته �ضيف ال�شرف فيها ،وكان
العلم امل���ص��ري – تكرميا لها –
ميلأ كل جوانب نادي �سبورتنج،
ث��م كيف ق��دم��وا لها علبة ف�ضية
اثرية.
ومرة ثانية ي�س�أل انالورو:
 ه � ��ل �� �ش� �ع ��رت ب� � ��أن � ��ك غ ��ري� �ب ��ة يفحفلة"اوفييدا"؟
وت �� �ض��رب ام�ي�ن��ة ع�ل��ى � �ص��دره��ا بيدها
وتقول بطريقتها اخلا�صة:
 -ابدا والله يا نينو!
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***
و�سكت ان��ال��ورو برهة كامنا ي�ستعيد
ذك��رى ال�ع��ام م��ن اول ��ه ..ث��م يعود اىل
الكالم:
 كدنا عند بداية املو�سم ،نذهب – امينةوانا – اىل ال�سجن فقد ذهبنا اىل فرن�سا
لنقوم بتنفيذ عقد بالغناء على م�سارحها
وانتهى الغناء ،وعدنا يف اجتاه احلدود
االيطالية مارين من"كاركا�سون".
ان طريق"كاكا�سون"هو ا�سو�أ طريق
يف ال�ع��امل ،ذل��ك ان عربات النبيذ متلأ
الطريق وتزحمه ،هذا عدا ما مير عليه
م��ن ع��رب��ات اخ ��رى ،وق��د ح��دث ونحن
ذاه� �ب���ان ،ان ك��دن��ا ن �� �ص �ط��دم ب��اح��دى
ه��ذه ال �ع��رب��ات ،ث��م ج��اء دور ال �ع��ودة،
وامينة مم�سكة بعجلة ال�ق�ي��ادة ،وان��ا
اق ��ول ل�ه��ا :ح ��اذري م��ن ع��رب��ات النبيذ
قرب"كاركا�سون".
وو��ص�ل�ن��ا اىل ال�ق��ري��ة نف�سها ،وك��ان��ت
ال���س��اع��ة ح ��وايل اخل��ام���س��ة والن�صف
�صباحا ،والطريق امامنا خال ف�سيح..
واقبل واحد يبدو انه �شرب حمولة عربة
كاملة من عربات النبيذ ..واطلقت امينة
تغري ال�سيارة حتذره ،واذا الرجل يفزع
من النفري ،وبدل ان يبتعد عن ال�سيارة
القى بنف�سه امامها ،وح��اول��ت امينة
ان تتفاداه وجنحت يف ان ال تدو�سه
ولكنها �صدمته بجانب ال�سيارة فاذا
هو يقفز عاليا يف الهواء ثم يرمتي
�ساكنا هامدا.
ق�ل��ت ان ال �� �ش��ارع داخ ��ل ك��ارك��ا��س��ون
كان هادئ ًا �ساكنا يف تلك ال�ساعة من
ال�صباح ،ولكن ذلك احلادث مل يكد يقع
حتى ام�ت�ل�أ بعدد ث��م اك��د ات�صوره من

◄◄
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◄◄
النا�س وبدا الزحام حولنا ..وهو زحام
ع��دائ��ي رهيب وي�سكت ان��ا ل��ورو ،الن
امينة عادت تقاطعه..
وقالت امينة واهدابها الطويلة ترجتف
تاثر ًا:
 لقد ان�شقت االر�ض وظهرت منها �سيدةعجوز تولول وتندب وتقول:
 قتلوا ابني..وان���ش�ق��ت االر�� ��ض م ��رة ث��ان�ي��ة وخ��رج
منها رجل عجوز مي�سك بندقية ويقول
ب�صوت ثائر:
 اف�سحوا الطريق حتى اقتل ه ��ؤالءالذين قتلوا ابني.
وت�سكت امينة ال �ب��ارودي ،وتقول النا
لورو:
 اكمل انت ما حدثويقول انا لورو �ضاحكا:
 انا الآخر ال ادري ما حدث ..فقد اغمىعلي كما اغمى عليك!
وي�ستطرد انا لورو:
 ولقد افقنا من االغماء فوجدنا نف�سينايف ق�سم ال�ب��ول�ي����س ،وا� �س��رع��ت اطلب
حماميا وجاء رجل يقول لنا:
 ال داع ��ي ل�ل�م�ح��ام��ي ..اين ا�ستطيعان ا�سوي االم��ر نظري خدمة ارج��و ان
ت�ؤدياها يل ،ف��اين يف حاجة اىل دواء
من ايطاليا ،فلو ار�سلتما ايل هذا الدواء
ودفعتما ال�سرة امل�صاب �شيئا من املال
ف��ان امل�س�ألة ميكن ان تنتهي عند هذا
احلد..
وك � ��دت اق��ب��ل ال �ع��ر���ض ول��ك��ن ام�ي�ن��ة
اعرت�ضت.
و�ضربت امينة �صدرها بيدها قائلة:
 طبعا"يانينو"لو دف�ع�ن��ا ل��ه �شيئ ًا،لكان معنى ذلك اننا نعرتف بامل�سئولية
وي�ضيع علينا حقنا يف الت�أمني!
ومي�ضي انا لورو:
 وكانت امينة على حق ،فقد ظهر بعدان جاء املحامي الذي طلبناه ان امل�صاب
هو الذي ت�سبب يف هذا اخلط�أ ووا�صلنا
�سرينا وان ظلت امينة ط��ول الطريق،
حتى احل ��دود االي�ط��ال�ي��ة ،ت��رجت��ف من
الرعب ،وتتوقع يف كل دقيقة ان جتد
اح��د ج�ن��ود م��راق�ب��ة ال�ط��رق واحل ��دود،
ي�ستوقف �سيارتنا ويقول لها:
 قفي ايتها ال�سيدة ،لقد م��ات الرجلالذي �صدمته ب�سيارتك!
***
وتقول امينة البارودي:
 وو�صلنا اىل روما يف الوقت املنا�سبلنح�ضر احتفال افتتاح مو�سم االوب��را
وه�ن��اك تعاقد"نينو"على الظهور يف
احد االفالم ..ثم كان علينا ان ن�سرع اىل
فيني�سا حيث ك��ان على"نينو"ان يقيم
مو�سما �آخر.

وو�صلنا اىل فيني�سيا ا�ستعدادا لبداية
املو�سم ،وبدانا ال�بروف��ات ..ثم جاءت
برقية من روم��ا تخربنا بان على نينو
ان ي��ذه��ب ي��وم��ا واح ��دا لكي نلتقط له
عدة مناظر يف فيلمه متهيدا لعر�ضه..
واتفقنا ان ن�سرع اىل روما يوما واحدا
ونعود ..ومل ن�ست�أذن من امل�سرح الذي
كان على نينو ان يغني فيه.
وكان احلظ ال�سيء يرت�صدنا فقد انتهى
العمل يف روما يف يوم واحد كما قدرنا
وذهبنا لن�ستقل الطائرة عائدين اىل
فيني�سيا ،ولكن اجل��و ك��ان غري �صالح
للطريان ،ورف�ض قائد الطائرة ان يغامر
يف جو ت�سوده االعا�صري.
وت��أخ��رن��ا يوما �ضاع فيه علينا موعد
احدى الربوفات.
ثم و�صلنا يف اليوم التايل اىل فيني�سيا
قبل االقتتاح بليلتني ،ولكن املاي�سرتو
قال لنينو:
 ل�ق��د ت ��أخ��رت دون ع ��ذر ،وغ �ب��ت عنال�بروف��ة دون ان ن�ست�أذن ،ول��ذل��ك فقد
وقعنا عليك غرامة قدرها مليون لرية
وت ��دخ ��ل ع �م��دة ف�ي�ن�ي���س�ي��ا ال���ش�ي��وع��ي
ليقول:
 وفوق هذا فقد الغينا حفالتك الثالثو�� �ض ��اع ع �ل �ي��ك امل��و���س��م وال��ع��ق��د كله
وذهب"نينو"فا�ست�شار حمماي ميالن
ال�شهري ،كارتو لوين ،فا�شار عليه برفع
ق�ضية..
وك � � ��ان ام���ام� �ن���ا ���ش��ه��ر من �� �ض �ي��ه يف
روم ��ا ق�ب��ل ب��داي��ة امل��و� �س��م يف ام��ري�ك��ا
اجل �ن��وب �ي��ة وا� �ش�تري �ن��ا ��ش�ق��ة ب �ج��وار
يف
فيلال"تورلونيا"ال�شهرية
�شارع"فتنانا"واخذنا نعدها كما نريد.
وقالت امينة البارودي:
 ور�أى ان يقوم هو بكل اعمال الطالءالن��ه يهوى"الدهون بالبوية" ..وظل
اميا مم�سكا بالفر�شاة و"البوية"فطلى
اجلدران وال�سقوف واالثاث ..ومالب�سه
ومالب�سي اي�ضا!!
***
وقال انا لورو:
 ثم جاء اليوم الذي وجدنا فيه انف�سنايف يوني�س �آير�س عا�صمة االرجنتني.
ثم ا�ستدرك:
 -لقد قلت من قبل ان العامل لي�س فيه
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حدود ،وامنا فيه �شعوب.
ك � ��ان اول م� ��ن رك� �ب� �ن ��ا م� �ع ��ه � �س��ائ��ق
تاك�سي ،ا�صله من �صقلية ودعيت اىل
نادي"ريفريالت"وهو ن��ادي ا�صحاب
امل�لاي�ين يف االرج �ن �ت �ي �ن��وك��ان رئي�سه
ووكيله ايطاليني ،واولهما ملك اخل�شب
يف االرجنتني والثاين ملك الن�سيج وقال
يل ملك اخل���ش��ب ..االي �ط��ايل ..رئي�س
نادي ا�صحاب املاليني يف االرجنتني هل
تعرف كم يبلغ تعداد اجلالية االيطالية
هنا؟
وهززت ر�أ�سي نفيا ..فقال:
 اننا هنا اربعة ماليني من االيطاليني!وك��ان املو�سم يف يوني�س �آير�س ،ويف
مونتفيديو بعد ذلك حافال مليئا وكانت
امينة ق��د ا�شتاقت اىل ال���ص�ي��ف ..اي
اىل م�صر ف �ع��ادت وب�ق�ي��ت وح ��دي يف
مونتفيديو..
***
وانتهى املو�سم وركبت الطائرة عائدا
اىل روما.
ولكن حمركها احرتق ،ونزلت الطائرة
يف ب ��ورت ن��ات��ال ،هبوطا ا�ضطراريا
حيث بقينا � 48ساعة وكنت �شبه �سجني
يف ه��ذه ال �� �س��اع��ات ،ل��درج��ة اين كنت
اذهب اىل البحر ال�ستحم حتت حرا�سة
اح��د جنود البولي�س ،وج��اءت طائرة
اخرى لت�أخذنا ملوا�صلة الرحلة..
وعرب االطلنطي هاجمتنا زوبعة مل ار
لها مثيال من قبل ،وفج�أة هوت الطائرة،
واذا كل الركاب يتقلبون مع حوائجهم
يف جنبات الطائرة.
ثم تدخل القدر ،فا�ستقرت الطائرة ،ومل
ترتطم بامواج املحيط العاتية.
وت� �ن� �ه ��دت وق � ��د اي��ق��ن��ت اين جن��وت
م� ��ن م � ��وت حم� �ق ��ق ،وط� � ��اف ب��ذه �ن��ي
خاطر"املوت"وت�ساءلت :م���اذا ك��ان
يحدث لو وقع هذا؟..
و�ضايقتني الفكرة ل�سبب واحد:
 � �س��وف ات� ��رك ب �ع��دي ارم��ل��ة جميلةطروبا ،و�سوف تن�ساين بعد قليل ،ولن
تزور قربي ،النه لن يكون يل قرب و�سط
امواج املحيط الوا�سع .وتدخلت امينة
البارودي عاتبة:
 ال يا"نينو"و�صاح ..انا لورو :ماذا �ستفعلني اذن؟
 ��س��ارك��ب ط��ائ��رة اىل و� �س��ط املحيطوالقي منها طاقة من الورد على امواجه
و�ست انا لورو ثم �س�ألها:
 وم��ن �سيكون ب �ج��وارك يف الطائرةوترددت امينة البارودي قبل ان جتيب.
 -احلقيقة ..ال اعلم!

نظم �أمري ال�شعراء �شوقي بك
تلحني اال�ستاذ ريا�ض ال�سنباطي

تفتت��ح ام كلثوم غداً مو�سمها اجلديد ..ول�سوف تغني ام
كلثوم يف النادي االهلي اغنية جديدة هي ابيات خمتارة
من ق�صيدة �شوقي البديعة"..عرفات"
		
ري زائ ٍِر
�إِىل َع َرف ِ
ـات اللهِ يـا َخـ َ
		
يت نـاظِ ًرا
وَ َيو َم ُتوَ يِّل ِوج َه َة ال َب ِ
		
جاز َمال ِئ ٌك
عَلى ُك ِّل �أُ ْف ٍق ِباحلِ ِ
َ
ُ
		
الباب ِجربي ُل الأمني ِب ِ
راحهِ
َلدَى ِ
َ
كنٌ
		
وَ يف ال َكعبَةِ الغ ّراءِ ُر ُم َرحِّ ٌب
وَ َزم َز ُم تجَ ري َب َ
		
ني عَي َني َـك �أَع ُينـًا
َ
َ
َل َك ُ
		
جيج َج َمعتهُم
الدين يا َر َّب احل ِ
ِّ
ُ
		
�أَرى
النا�س افواجا وَ مِ ن كل بُقعَةٍ
َ
َ
َ
َ
		
ن�ساب فيها تفاوُتٌ
َت�ساوَ ْوا فال الأ ُ
ٌ
		
وَ يا َر ِّب هَ ل ُتغني ع َِن العَبدِ َح َّجة
		
وَ َت�ش َه ُد ما �آ َذيتُ َنف�سـًا وَ لمَ َ �أ ِ�ض ْر
		
ف�س هَ وً ى ِل ِبالدِها
وَ ما حُ ِّم َلتْ َن ٌ
		
وقدمت اعذاري وذلني وخ�شيتي
		
ـا�ص ٍـع
َـفوَ ،فـامْحُ ِبن ِ
وَ �أَنتَ وَ ليِ ُّ الع ِ
َ
َ
ترَ
		
�ضحكِ الدُنيا �إِليهِ ف َيغ ِ ْر
وَ َمن َت َ
َ
		
ممَّدٍ
�إِذا ُزرتَ بعد البيت قـ َ
رب حُ َ
ً
وَ َ
ُ
		
َمع العُيون َمها َبة
فا�ضتْ مِ نَ الد ِ
ِّ
َ
ُ
		
وَ �أَ�شـ َرق نو ٌر عنـ َد كل ثـ َ ِنيـ َّ ٍة
		
ُر�س ٍل
َف ُقل ِل َر ِ
�سول اللهِ  :يا َخ َ
ري م َ
َ
َ
		
ـرق ال ِبـال ِد وَ غر ِبهـا
ُ�شعوب َُك يف �ش ِ
ٌ
		
وران :ذِك ٌر ،وَ ُ�سنـَّة
ِب�أَيمْـان ِِهـم ُن ِ
َ
		
خارهِ م
وَ َذل َِك ما�ضي مجَ دِ هِ م وَ ف ِ
وَ هَ ذا َزمانٌ �أَ ُ
		
ر�ض ُه وَ َ�سما ُ�ؤ ُه
َ
َ
ال�سماءِ وَ �أن�ش�ؤوا
َم�شى فيهِ َقو ٌم يف َ
ُ
		
َف ُقلَ :ر ِّب وَ ِّف ْق لِلعَظائ ِِم �أ َّمتي

َع َل َ
ـات
يك َ�سـال ُم اللهِ يف َع َرف ِ
َ
مات
�شر وَ الق َ�س ِ
وَ �سي َم َ
جماىل ال ِب ِ
كات
َت ُز ُّف تحَـايـا اللهِ وَ البرَ َ ِ
ـات
َر�سـا ِئ ُل َر ْحمـا ِن َّيـ ُة ال َن َفح ِ
كن ُعفـاةِ
ِب َكعبَـةِ ُق ّ�صـا ٍد وَ ُر ِ
وثر المْ َ
َ
رات
ع�سول مُنف ِج ِ
ِ
مِ نَ ال َك ِ
ـات
هور
ال�سـاح وَ ال َع َر�ص ِ
ِل َب ٍ
يت َط ِ
ِ
ُ
َ
ـات
�إِ َلي َـك ان َت َه ْوا مِ ن غر َب ٍة وَ �شت ِ
ـات
َل َد ْي َك ،وَ ال الأَقـدا ُر خُم َت ِلف ِ
وات
وَ يف ال ُعم ِـر مـا فيـهِ مِ نَ الْ َه َف ِ
بغ يف َجهري وَ ال َخ َطراتي
وَ لمَ �أَ ِ
َ
َ
ف�س َي يف ِفعـلي وَ يف نفثـاتي
َك َن ِ
ً
وجئت ب�ضعفي �شافعا و�شكاين
ال�ص ْف ِح ما َ�سوَّ دتُ مِ ن َ�ص َفحاتي
مِ نَ َ
َ
مات
تيل الغِ يدِ ِبال َب َ�س ِ
يمَ ُتْ َكق ِ
َ
ُ
رات
وَ َق َّبلتَ َمثوى الأعظ ِم العَطِ ِ
ـرت وَ ا ُ
لأَ ْح َمـ َد َب َ
ـرات
حلجُ ِ
ني ِ
ال�س ِ
ِّ
ُ
ريج حتتَ كل َح�صاةِ
وَ �ضاعَ �أَ ٌ
َ
نَ
رات
�أَ ُب ُّث َك مـا َتـدري مِ احل َ�س ِ
َك�أَ
بات
َميق ُ�س ِ
�صحاب َك ٍ
هف يف ع ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
مات؟
َفما بالهُم يف حالِكِ الظل ِ
َفما َ�ض َّرهُ م َلو َيع َملونَ ل ِآت!؟
بري َحيـاةِ
ِقدام َك ِ
مجَ ا ٌل لمِ ٍ
َ
َ
ـات
ـراج ممُ ت ِنع ِ
ب ِ
َوار َج يف الأب ِ
مات
وَ َز ِّينْ َلها الأَفعا َل وَ ال َع َز ِ
�آخــر �ســاعة/
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ك�ث�رت خط ��ب النحا� ��س با�ش ��ا ه ��ذه
االيام!..
ويف هذا اال�س ��بوع فقط خطب رفعته
مرت�ي�ن ،م ��رة يف حفل ��ة املحام�ي�ن يف
اال�س ��كندرية ،والثاني ��ة يف القاه ��رة
مبنا�س ��بة عي ��د الهج ��رة وكان ��ت
اخلطبت ��ان ..كمعظم خط ��ب النحا�س
با�شا الر�س ��مية :ت�س ��لية ممتعة ،القى
ال ��كالم ال ��ذي ج ��اء فيهم ��ا ،ولك ��ن يف
اجلو الذي التقينا فيه ..والذي ال �شك
في ��ه انه مهما اختلف ��ت الآراء يف قيمة
اخلطب الت ��ي يلقيه ��ا رفع ��ة النحا�س
با�شا فان االجماع يلتقي على ان اجلو
ال ��ذي تلقى فيه هذه اخلطب جو ممتع
م�سل ..يتفجر بال�ضحك واملرح!
خطبة مهمة!
والذي ��ن مل تتح لهم الظروف ح�ض ��ور
خط ��ب النحا� ��س با�ش ��ا �سي�ص ��ابون
بالذه ��ول اذا �س ��نحت الظ ��روف يوما
واتيحت لهم الفر�صة!
فان احدا منهم ال يت�ص ��ور ان النحا�س
با�ش ��ا يخطب هكذا ..ولو ان �ش ��ريط ًا
�س ��ينمائيا �س ��جل ح ��ركات رفعت ��ه
وتعب�ي�رات وجه ��ه وا�ش ��ارته ونكاته
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التي تتخلل اخلط ��ب لكانت النتيجة:
اعظم االف�ل�ام اثارة للم ��رح منذ بد�أت
ال�سينما اىل اليوم!
ب ��د�أ رفعت ��ه خطب ��ة اخ�ي�رة فق ��ال
للم�ستمعني:
 ا�س ��معوا ..بق ��ى خطب ��ة النه ��اردةخطب ��ة مهم ��ة ق ��وي ..ا�س ��معوها
كوي� ��س :والزم تفهموه ��ا ..والل ��ي ما
يفهمها� ��ش ..وانثن ��ى رفعت ��ه انثناءة
عنيف ��ة ورف ��ع ي ��ده يف اله ��واء وقال:
�آن ..ثم ا�س ��تطرد"..اللي ما يفهمها�ش
بق ��ى ..ملعون"..ث ��م ذك ��ر رفعته كلمة
مت�س �آباء امل�ستمعني جميع ًا..
و�س ��ادت املكان عا�ص ��فة من ال�ض ��حك
وعق ��ب رفعته قائ�ل�ا يف نف�س حركات
التثني العنيف واال�ش ��ارات الوا�سعة
املدى:
 �آه� ..أه ��و ك ��ده ..احنا م ��ا عندنا�شغري كده ..واللي مو� ��ش عاجبه يعمل
ايه.
ويرف ��ع رفعت ��ه ي ��ده يف اله ��واء م ��اد ًا
�سبابته ثم ي�صيح:
 هيه ..اللي مو�ش عاجبه يعمل ايه؟وترتفع ع�شرات اال�صوات ترد ويقول
رفعته:

 ال ..هي ��ه ..مفي�ش ح ��د نبيه ..الليمو�ش عاجبه يعمل ايه؟
واخري ًا يهت ��دي احدهم اىل اجلواب
املن�شود في�صيح:
 ي�شرب من البحر..ويقف ��ز رفعت ��ه يف الهواء ث ��م يقول:
متام ..متام ..الواد ده جدع ..عرف
يجيبها..
ثم ي�س ��كت وي�شد قامته اىل االمام ثم
يتجه بب�ص ��ره اىل ال�س ��قف وي�ش�ي�ر
بيدي ��ه اىل االر�ض :ع ��رف يجيبها..
اللي مو�ش عاجبه ي�شرب من البحر!
ثم يبد�أ رفعته خطبته املهمة:
�أنا..
وح ��دث يف خطب ��ة النحا� ��س با�ش ��ا
االخرية يف حفلة املحامني ان و�صل
رفعته اىل اجلزء الذي يحوي ا�سماء
اع�ضاء وفد م�صر يف م�ؤمتر مونرتو
وبد�أ رفعته يتلو اال�سماء ثم قال:
 اولهم انا ..ح�ض ��رة �صاحب املقامالرفيع م�صطفى النحا�س با�شا..
واف�ت�ر ثغ ��ر رفعت ��ه ع ��ن ابت�س ��امة
عري�ضة ثم اردف قائال:
 -يعني ...انا!..

ا�شارة الت�صفيق!
وذكر رفعته ا�س ��م مكرم با�شا ودوى
الت�صفيق وا�شار احد منظمي احلفلة
اىل امل�صفقني وقال :كفاية كده!
و�س ��مع رفعت ��ه فتوق ��ف ع ��ن اكم ��ال
اخلط ��اب وات�س ��عت االبت�س ��امة ،ثم
قال وهو يندفع بقامته اىل الوراء.
 كفاية كدة ..ليه بقى يا �سيدي..واعت ��دل وه ��و ينثن ��ي اىل االم ��ام
وقال:
 ال مو�ش كفاية� ..صفقوا له كمان..كم ��ا ما عليه�ش� ..س ��قف ي ��ا واد انت
وهوه!
وملا و�ص ��ل رفعت ��ه اىل اجل ��زء الذي
يقول فيه:
"ومل تك ��ن م�ص ��ر يف نه�ض ��تها
الوطنية ت�شكو االحتالل الربيطاين
وحده"..
قاطع ��ه امل�س ��تمعون يف عا�ص ��فة من
الت�صفيق..
ورف ��ع رفعت ��ه ب�ص ��ره اىل اعل ��ى ثم
قال:
"اي ��ه املنا�س ��بة ..بت�س ��قفوا لي ��ه..يا نا�س"الت�س ��قيف"عند ال�ض ��رورة
ب�س ..ايوه ..ب�س عند ال�ض ��رورة..

ا�س ��مع يا جدع انت وهوه اوعى حد
منكم"ي�سقف"اال ملا انا اقول له ..انا
اديكو اال�شارة للت�سقيف!.
من الذي ك�شف نف�سه!
وحدث اخري ًا وكان رفعته يخطب ان
تعاىل الهتاف با�س ��مه ف�صاح رفعته:
مو�ش عاوز حد يهتف دلوقت ..م�ش
عاوز ..م�ش عاوز حد �ش ��ريكي ..هو
ا�سم مني مو�ش ا�سمي ..انا م�صطفى
النحا�س مو�ش عاوز..
وفج� ��أة هت ��ف احده ��م با�س ��م اح ��د
الن ��واب الوفدي�ي�ن وق ��ال رفعت ��ه
اخ� ��ص الل ��ه يك�س ��فك ..دلوق ��ت كلنا
فهمنا"وذك ��ر رفعت ��ه ا�س ��م النائ ��ب
الوفدي"ه ��وه الل ��ي جاب ��ك هن ��ا..
ك�شفت نف�سك يا تور ..ثم اخذ رفعته
يردد الكلمة االخرية وهو ينثني اىل
اليمني واىل الي�س ��ار قائال :تور� ..آه
تور ..تور �آه يا تور!
الذين يفهمون!
وو�ص ��ل رفعته يف خطب ��ة اخرية له
اىل مقطع يعلق علي ��ه اهمية كبرية،
ويب ��دو ان امل�س ��تمعني مل ي�ش ��اركوا
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رفعته يف تقدي ��ر اهمية هذه الفقرة،
فق ��د ف ��رغ رفعت ��ه منه ��ا وتوقف ومل
ي�ص ��فق احد ونحى رفعت ��ه االوراق
وقال:
 ما حد�ش فهم ..ما حد�ش فهم ..بقىدى ما ت�ستاهل�ش ت�سقيف..
ودوى املكان بعا�صفة من الت�صفيق.
وتوقف الت�صفيق اخري ًا واذا رفعته
يقول:
 بع ��د اي ��ه ..بق ��ى ..بع ��د اي ��ه؟ والح ��د فه ��م ..بق ��ى دي م ��ا ت�س ��تاهل�ش
ت�سقيف؟
وللم ��رة الثاني ��ة دوى امل ��كان
بالت�صفيق ..ثم هد�أت العا�صفة واذا
رفعته يقول:
 بر�ضه مو�ش كفايةوهت ��ف احدهم بحياة رفعة النحا�س
با�ش ��ا ورف ��ع رفعت ��ه ي ��ده يف الهواء
وهو ينثني ثم قال:
 ال ي ��ا خيب ��ان ..ان ��ا عاوز ت�س ��قيفمو�ش عاوز هتاف!!
ت�س ��قيف ..ما تعرف�ش ت�سقيف يعني
ايه؟ ويرفع �ص ��احب الرفعة يديه ثم
ي�صفق بحما�سة!
�آخــر �ســاعة/
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ذاكرة
العد�سة
�صورة نادرة
جتمع بني حممد
فوزى واملطرب
عبد الغنى
ال�سيد والفنانة
فاطمة ر�شدى
التى كانت تلقب
ب�سارة برنار
ال�شرق

�سمرية توفيق

ر�شدي �أباظة بعد�سة فان ليو عام 1950

عبد النا�صر يوم خطوبة ابنته عام 1964

�صانع ال�سيوف  -دم�شق
حوايل عام 1900

�سوق احلميدية يف دم�شق 1890

�ساحة املرجة يف دم�شق عام 1933

�شارع بارون  -حلب يف خم�سينات القرن املا�ضي
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دريد حلام و عادل �إمام

دم�شق
ثالثينات
القرن
املا�ضي و
تبدو يف
ال�صورة
�سكة
الرتامواي
و لوكندة
�سنرتال
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اخليام"الذي عر�ض يف مو�س ��م ()1959 – 1958
املا�ضي!
ورفعت �شركة كولومبيا – منتجة الفيلم – دعوى
�ض ��د ريتا هي ��وارت يف حماك ��م لو� ��س اجنيلي�س،
تطالبها فيها بتعوي�ض �ضخم قدره مليون دوالر!

عقد املخرج االمريكي انتوين
مان م�ؤمتراً �صحفيا حتدث
فيه عن �صوفيا لورين وعمر
ال�شريف واليك جيني�س و�ستيفن
بوند ،وميل فرير وهم جنوم
فيلم"�سقوط االمرباطورية
الرومانية"الذي ي�صور – االن –
لقطاته االخرية يف ا�سبانيا.
قال ان فيلمه هذا اعظم من
لوازان�س وكليوبرتا!
وقال ان تكلفته ترتاوح بني  10و
 12مليون دوالر.
وحتدث عن عمر ال�شريف فقال:
 عندي يف هذا الفيلم جنم منالقاهرة ا�صاب �شهرة وا�سعة
يف فيلم اوران�س ولفت انظار
املخرجني ال�سينمائيني يف اوروبا
وامريكا.
وعندما �سئل عن �سبب اختياره
لهذا النجم العربي اجاب:
 مل يقع اختياري عليه عفواومن باب امل�صادفة ،وامنا اخرتته
لدور امللك �سواهامو�س ملك ارمينيا
الذي يتزوج �صوفيا لورين بعد ان
ت�أكدت انه يفهم هذه ال�شخ�صية
بدقة وي�ستطيع ان ي�ؤديها
برباعة!
وقال ان هذا املمثل العربي ال�شاب
بد�أ حياته يف ميدان ال�سينما
العربية مع زوجته فاتن حمامة
املمثلة امل�صرية امل�شهورة:
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عمر يف �صحف العامل
ون�شرت �ص ��حف وجمالت العامل �آراء انتوين مان
يف عمر ال�ش ��ريف ..وقد بد�أت عالق ��ة انتوين مان
بعمر ال�ش ��ريف قبل ان يعر�ض فيلم"لوران�س"على
اجلمهور ويراه النقاد!
فقد و�ص ��لت اخبار جناح عمر ال�ش ��ريف اىل املنتج
�صمويل برون�س ��تون واملخرج انتوين مان ،وهما
يع ��دان �س ��يناريو فيلم"�س ��قوط االمرباطوري ��ة
الرومانية"فات�ص�ل�ا باملخ ��رج دافيدل�ي�ن – خمرج
لوران� ��س – يف لن ��دن وطلبا اليه م�ش ��اهدة بع�ض
املناظر التي مثلها عمر ال�ش ��ريف يف عر�ض خا�ص
�س ��توديوهات لن ��دن وخ ��رج االثن ��ان م ��ن �ص ��الة
العر� ��ض وقد اقتنع ��ا متاما بان عمر ال�ش ��ريف هو
اح�س ��ن ممث ��ل ميك ��ن ان يلع ��ب دور زوج �ص ��وفيا
لورين يف الفيلم!
و�ص ��وفيا لوري ��ن تلع ��ب يف ه ��ذا الفيل ��م دور ابنة
االمرباط ��ور ماركو� ��س املدللة يرغمه ��ا ابوها على
الزواج من عمر ال�شريف!
وبعد الزواج ،يعد عمر ال�ش ��ريف جيو�شه ملحاربة
ابيها االمرباطور!
وتقع �ص ��وفيا لورين يف حرية �شديدة بني زوجها
وابيه ��ا! ويلع ��ب دور ابيه ��ا االمرباط ��ور املمث ��ل
االجنليزي"الي ��ك جيني�س"ال ��ذي ن ��ال جائ ��زة
االو�سكار عن دوره يف فيلم"ج�سر نهر كراي".
�سيدنا يو�سف يف القاهرة
ولي�س دافيد لني هو اول من اكت�شف عمر ال�شريف
ليلعب دورا هام ًا يف فيلم عاملي ،فمنذ �ست �سنوات
زار املخ ��رج االمريك ��ي وليم ديرتيل م�ص ��ر ،وكان
يف ذلك الوقت يعد �س ��يناريو فيلم"�س ��يدنا يو�سف
واخوته"للت�ص ��وير ،وكان ق ��د اتف ��ق م ��ع ريت ��ا
هريارت على ان تلعب دور امللكة"زليخا" ..وبحث
عن"�سيدنا يو�سف"يف هولييود وروما ولندن فلم
يجده!..
ثم ر�أه هنا يف القاهرة! ر�أى عمر ال�ش ��ريف فتعاقد
معه على الفور!

ت�صرف خالد بن الوليد
خالف على
ّ
ويف نف� ��س الع ��ام ط ��ار املنت ��ج العرب ��ي جربئي ��ل
تلحمي اىل هولي ��وود ليتفق مع وليم ديرتيل على
اخ ��راج فيلم ع ��ن القائد العربي (خال ��د بن الوليد)
فقر�أ الق�ص ��ة ..واعرت�ض على امل�شهد الذي يتنحى
فيه خالد بن الوليد عن القيادة البي عبيدة اجلراح
بام ��ر امري امل�ؤمن�ي�ن عمر بن اخلط ��اب ..وقال انه
ال يوج ��د عل ��ى وج ��ه االر�ض ان�س ��ان به ��ذا اخللق
العظيم!
ف ��رد عليه جربائيل تلحمي بان هذه اللقطة لي�س ��ت
من خي ��ال امل�ؤلف ،وامنا هي واقعة تاريخية ثابتة
ومعروفة.
ومل يختل ��ف عليه ��ا امل�ؤرخ ��ون الع ��رب او غ�ي�ر
العرب!
ولكن املخرج االمريكي ا�ص ��ر على ر�أيه وقال انه ال
ي�س ��تطيع ان يقن ��ع ماليني النا�س ب ��ان هذه اللقطة
ميك ��ن ان تك ��ون حقيقة ..و�ص ��مم عل ��ى حذفها من
الق�ص ��ة ،و�ص ��مم جربائيل تلحمي على ت�صويرها
وتوقفت املباحثات عند ه ��ذا احلد واعتذر املخرج
عن اخراج الفيل ��م التاريخي من اجل لقطة واحدة
ي�شك يف ان النا�س �سي�صدقونها!

وب ��د�أ يف ت�ص ��وير املناظ ��ر اخلارجي ��ة ..ثم توقف
الت�ص ��وير ل�س ��بب خ ��ارج ع ��ن ارادة املخ ��رج ،فقد
رف�ض ��ت ريتا هيوارت يف �آخر حلظة احل�ضور اىل
القاهرة..
وعندما �سئل وليم ديرتيل عن ال�سبب اجاب:
 يظهر انها تقوم االن مبغامرة جديدة!فق ��د كان م ��ن املتف ��ق علي ��ه ان جت ��يء اىل القاهرة
بعثة ت�ض ��م املخرج وامل�ص ��ور والفني�ي�ن والنجوم
االمريكي�ي�ن ثم تلحق بهم ريت ��ا هيوارت بعد ثالثة
ا�سابيع لتلعب دورها امام عمر ال�شريف.
والتق ��ط املخ ��رج جميع مناظ ��ر ال�ص ��حراء ومنها
م�ش ��هد البئ ��ر ال�ش ��هرية الت ��ي ذك ��رت يف الكت ��ب
ال�سماوية ..وم�ض ��ت اال�سابيع الثالثة ومل حت�ضر
ريت ��ا هي ��وارت فاب ��رق اليه ��ا املخ ��رج ومل ترد هي
علي ��ه ،واخ ��ذ املخرج ي�س ��تغل الوقت يف ت�ص ��وير
بع� ��ض مناظ ��ر للبطلة م ��ن ظهرها م�س ��تعينا بفتاة
كومبار�س �ش ��قراء ت�ش ��بهها من اخللف ..وم�ض ��ى
اال�سبوع الرابع ومل حت�ضر ريتاهيوارت ..فار�سل

اليها برقية وبرقية وبرقية دون ان يتلقى رد ًا!
فتعط ��ل الت�ص ��وير وتوق ��ف املخ ��رج ع ��ن العم ��ل،
وانتظر ا�سبوعا خام�سا دون ان يتلقى كلمة واحدة
من هوليوود تفيد بان ريتا هيوارت يف الطريق!
ويف ذل ��ك الوقت كانت �ش ��ركة كولومبيا تبحث عن
ريتاهيوارت يف كل مكان مبلقاط ..ولكنها مل تعرث
لها على اثر!
امللكة زليخا طارت �إىل املك�سيك
ث ��م تب�ي�ن ان النجم ��ة امل�ش ��هورة ذهب ��ت اىل املطار
لت�س ��تقل الطائ ��رة اىل القاه ��رة لتلع ��ب دورها يف
الفيلم ،فالتقت هناك ب�صديقها املطرب االرجنتيني
ديك هاميز ..وبدال من ان تطري وحدها اىل القاهرة
لتلعب دور امللكة زليخا ..طارت مع ديك هاميز اىل
املك�سيك وتزوجا هناك!
و�س ��مع املخ ��رج وليم دي�ت�ريل به ��ذا النب� ��أ ..ف�أمر
بوقف العمل وحزم حقائبه واعتذر لعمر ال�ش ��ريف
وع ��اد اىل هولي ��وود ليب ��د�أ يف اخ ��راج فيلم"عمر

قطعة الإ�سفنج
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان توق ��ف فيلم"يو�س ��ف
و�إخوت ��ه"كان �ص ��دمة عنيف ��ة لعم ��ر ال�ش ��ريف..
فان ��ه مل يي�أ� ��س ومل تكن هذه اول مرة ي�ص ��اب فيها
عمر ال�ش ��ريف بخيبة �أمل ،فقد م ��رت به يف حياته
ال�س ��ينمائية جتارب عديدة ،ومل يحدث ان �صادف
ممثل يف بداية عمره الفني جناحا رائعا وال ف�شال
ذريعا مثل عمر ال�شريف!
وكان عم ��ر ال�ش ��ريف – كم ��ا يق ��ول عل ��ي ام�ي�ن –
كقطعة اال�سفنج ..ما يكاد يغط�س حتت املاء ،حتى
يطفو على ال�سطح!
وجربائيل تلحمي هو اول منتج قدم عمر ال�شريف
يف دور البطولة امام فاتن حمامة.
كان ذلك يف فيلم"�ص ��راع يف الوادي"الذي اخرجه
يو�سف �ش ��اهني ..وا�ش�ت�رط يو�سف �ش ��اهني على
عمر ال�ش ��ريف ان توافق جنم ��ة الفيلم االوىل فاتن
حمام ��ة عل ��ى اختياره له ��ذا ال ��دور امامه ��ا ..وقد
وافق ��ت فاتن حمامة على ظهوره امامها ..بل حدث
اكرث من ذلك ..فانه مل مت�ض �س ��نتان �إال وا�صبحت
زوجته!
�آخر �ساعة /حزيران 1963 -
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كلف"امل�صور"الفنانة
�سمرية احمد بان
ت�شتغل يف هذا العدد
بال�صحافة ..طلب منها
ان جتري هذا التحقيق
ال�صحفي مع عدد من
رجال ال�سينما وان جتيب
يف حتقيقها هذا عن
�س�ؤال :ما هو �أح�سن فيلم
عر�ض خالل عام 1967؟
املخرج احمد
بدرخان ..اختار
فيلم"انفجار"ك�أح�سن
فيلم عر�ض خالل عام
 1967هذا ما قاله من
حيثيات لهذا االختيار..
مل ار�شح هذا الفيلم
مت�أثراً بانه حاز على
جائزة"مهرجان
كان"االول ولكن اخرتته
النه يقول لنا �شيئ ًا
جديدا يف عامل ال�سينما
يختلف عما �ألفناه يف
الق�ص�ص ال�سينمائية التي
�سبق ان �شهدناها.
ولعل اروع ما يف
هذا الفيلم اللغة
ال�سينمائية اجلديدة
التي ت�ستعملها خمرجه
املتفوق"انطونيوين"يف
اخراج فيلمه الرائع.
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وق�صة الفيلم ت�شري �إىل عالمات ا�ستفهام
كث�ي�رة تتجمع مع �س�ي�ره ل ��دى املتفرج..
انت ت�ش ��اهد جرمية وال تعرف القاتل وال
مل ��اذا ارتك ��ب اجلرمية ..وت�ش ��اهد ق�ص ��ة
ح ��ب ولك ��ن من ط ��رف واح ��د ..وال ترى
لهذا احلب نهاية �سعيدة او تعي�سة..
كل م ��ا ميكنن ��ا ان نخ ��رج ب ��ه م ��ن ه ��ذه
الق�ص ��ة ه ��و حي ��اة االنح�ل�ال والتف ��كك
والقلق التي ت�سود املجتمع االجنليزي..
ف�ت�رى ال�ش ��باب م ��ن اجلن�س�ي�ن ،ال ��ذي
ي�ؤم ��ن بالوجودي ��ة – بح�س ��ب تف�س�ي�ره
له ��ا – يطل ��ق العنان ل�ش ��هواته من �س ��كر
وخمدرات وعربدة.
وبط ��ل الق�ص ��ة م�ص ��ور فوتوغ ��رايف
تخ�ص�ص يف ت�ص ��وير عار�ضات االزياء،
ولكن ��ه مي ��ل ه ��ذا الل ��ون م ��ن الت�ص ��وير
ال ��ذي �أبع ��ده عن واق ��ع احلي ��اة فينطلق
اىل الطبيع ��ة ..امللهمة احلقيقية للفنان..
ومع ��ه �آل ��ة الت�ص ��وير ،ويف حديقة عامة
ي ��رى عا�ش ��قني يتعانق ��ان ..ح�س ��ناء
جميلة"املمثلة فين�سيا ريدجراف"ورج ًال
كهال ..ي�ص ��ورها عن بعد ..ولكنه يقرتب
بع ��د ذل ��ك منهم ��ا ويلتقط عدة �ص ��ور من
زوايا خمتلفة ،ولكن الفتاة تلمحه فتلحق
به وتطلب منه ان يعطيها الفيلم او يتلفه
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بنف�س ��ه ولكن ��ه يرف� ��ض ،فتذه ��ب اليه
يف اال�س ��توديو وبعد م�ش ��هد عاطفي
بينهم ��ا يعطيه ��ا الفيل ��م فتعطيه رقم
تليفونها ..ويف الواقع كالهما خدع
الآخر فهو اعطاها فيلما غري م�صور
وهي اعطته رقم تليفون وهمي ًا.
وبع ��د حتمي� ��ض الفيل ��م وطبع ��ه
يكت�ش ��ف امل�ص ��ور يف احد ال�صور
جث ��ة قتي ��ل خمتفي ��ة بني ا�ش ��جار
احلديق ��ة ..وينطل ��ق اىل هن ��اك
ويج ��د يف نف� ��س امل ��كان جث ��ة
رج ��ل في�ض ��طرب ..ه ��ل يبل ��غ
البولي�س ويقدم له �صور الفتاة
وع�ش ��يقها! ..ولكن ��ه ع ��اد اىل
اال�س ��توديو وهن ��اك اكت�ش ��ف
اختف ��اء الفيل ��م وال�ص ��ور..
ويعرف ان الفتاة قد �سرقتهما
يف غيابه فيعود اىل احلديقة
ليك�ش ��ف اختفاء اجلثة ..اىل
�آخر ق�صة الفيلم..
هذا الفيل ��م يف ر�أيي يعترب
نقطة حتول يف ت�صوير لغة
ال�س ��ينما فاغلب م�ش ��اهده
�ص ��امتة ال ح ��وار فيها وال
مو�س ��يقى ت�صويرية ،واذا جل�أ اىل

احل ��وار فف ��ي كلم ��ات مع ��دودة ،وذل ��ك
اىل جان ��ب ح�س ��ن ا�س ��تغالل االل ��وان
بطريق ��ة ممي ��زة ،والبع ��د كل البع ��د ع ��ن
اال�س ��لوب التقلي ��دي يف االخ ��راج ،فلق ��د
كان"انطونيوين"عمالق ��ا وه ��و ي�ص ��ور
احل ��ب واجلرمي ��ة واالنح�ل�ال ،له ��ذا
ار�شح"انفجار"ك�أح�سن ما �شاهدته خالل
.1967
***
املخ ��رج عاط ��ف �س ��امل ..اخت ��ار اي�ض ��ا
فيلم"انفجار"باعتب ��اره اح�س ��ن اف�ل�ام
.1967
ق ��ال :هذا الفيلم الذي �ص ��ور يف اجنلرتا
جعلن ��ي ا�ش ��عر بواقعي ��ة هائل ��ة ..بانني
يف لن ��دن احلقيقية ..لن ��دن  ،1967ولقد
اب ��رز الفيل ��م االنحالل ب�ص ��ورة متفوقة،
الت�ص ��وير رائ ��ع واالخ ��راج اه ��م م ��ا يف
الفيل ��م ،وا�س ��لوب املدر�س ��ة احلديث ��ة
اجلديدة املعتدل ��ة جعلني اغري مفاهيمي
يف ال�س ��ينما ،والفيل ��م ي ��روي الق�ص ��ة
باح�س ��ا�س ،واذكر انن ��ي حاولت حماولة
ب�س ��يطة يف فيلمي"ام العرو�س ��ة"تركت
الكامريا يف بيت مع عائلة ت�ص ��ورهم كما
هم على طبيعتهم.
وباخت�ص ��ار ان فيلم"انفج ��ار"يف ر�أي ��ي
ه ��و فيل ��م  1967فهو ال ��ذي كان اكرث من
غريه من االفالم ت�أثريا يف نف�سي ،والبد
لنا من متابعة مثل هذه االفالم النها نقطة
حت ��ول هائل ��ة يف االخ ��راج والت�ص ��وير
وفر�ص ��ة يج ��ب ان ينتهزه ��ا املخرج ��ون
وامل�صورون ليطوروا ا�سلوب افالمنا.
***
واملخ ��رج املنت ��ج حلم ��ي رفل ��ة يق ��ول :ال
ا�س ��تطيع ان انك ��ر ان م�ش ��اغل عدي ��دة
حال ��ت دون متابعتي متابع ��ة جادة الهم
االف�ل�ام االجنبي ��ة الت ��ي عر�ض ��ت ه ��ذا
املو�س ��م ،وبذلك يكون اهم فيلم �ش ��اهدته
هو الفيلم العربي"ق�ص ��ر ال�ش ��وق""على
فك ��رة اال�س ��تاذ حلم ��ي رفلة ه ��و منتج
ه ��ذا الفيلم!"ومبع ��ث
االهمي ��ة يف هذا الفيلم
يتلخ�ص يف الآتي:
 -1انه عن ق�صة الكاتب
الكب�ي�ر جني ��ب حمفوظ
يعر� ��ض فيه ��ا �ص ��ورة
�ص ��ادقة لفرتة م ��ن فرتات
االحتالل وما يعك�س ��ه هذا
االحت�ل�ال البغي� ��ض عل ��ى
املجتمع امل�صري.
 -2ان املخ ��رج ح�س ��ن
االم ��ام ا�س ��تطاع ان ينق ��ل
ه ��ذه ال�ص ��ورة نقال �ص ��ادقا
وبارعا.
 -3ان ال�س ��يدة  /نادية لطفي
قام ��ت بدور جديد فاجادت فيه
وابدعت.
 -4ان يحي ��ى �ش ��اهني يف تل ��ك
ال�شخ�ص ��ية الفذة التي �صورها
جنيب حمفوظ قد ا�ض ��اف جمدا
جديد ًا اىل اجماده ال�سابقة.
 -5ان الفيل ��م يق ��دم وجها جديدا
�سي�س ��د فراغ� � ًا كبريا يف �ص ��ناعة
ال�سينما.

وبعد فقد خرج ��ت من هذا الفيلم بتجربة
مري ��رة ذلك انني ا�س ��تجبت انا وخمرجه
وجمي ��ع العاملني في ��ه اىل ما ميليه علينا
واجبن ��ا الوطني والفن ��ي يف هذه الفرتة
ونفذن ��ا يف امان ��ة وفدائي ��ة م ��ا تن�ص ��ح
ب ��ه االجه ��زة املختلف ��ة يف الدول ��ة عام ��ة
وال�ش ��ركة الت ��ي تعم ��ل حت ��ت ا�ش ��رافها
ب�ص ��فة خا�ص ��ة ،تل ��ك الن�ص ��يحة الت ��ي
تفر� ��ض االتق ��ان يف العمل مع االقت�ص ��اد
يف التكاليف.
ومن العجب انه ما ان الحت من ال�ش ��ركة
بادرة ت�ش ��جيع لهذا االجت ��اه حتى قامت
الدنيا وقعدت وتناثرت عالمات الت�شكيك
يف م�ستوى الفيلم واتهامنا بالكلفة ..الخ
ما تنف�ست عنه بع�ض ال�صدور.

واقول م ��ن العج ��ب الن حملة الت�ش ��كيك
كان يتزعمها لال�سف بع�ض الفنيني الذين
ال يخفى على ذكائهم وال خربتهم ان هناك
ابواب ��ا عدي ��دة ميك ��ن اجراء الوف ��ر فيها
دون امل�سا�س مبو�ض ��وع الفيلم او قيمته
الفنية.
ولعل ت�ص ��وير ديكور عل ��ى الطبيعة بدال
من تكليفه �ألفي جنيه او جهد ب�س ��يط يف
التدريب يوفر ع�ش ��رات العل ��ب اخلام او
�س ��اعة عمل ا�ض ��افية ب�ش ��يء من التنظيم
والدق ��ة لالنتهاء من جمموع ��ة كبرية من
الكومبار�س قد توفر على ال�ش ��ركة مئات
اجلنيه ��ات ،كل هذه االب ��واب وغريها ال
تخفي على من اثاروا الغبار حولنا.
والفيل ��م اوال واخ�ي�را معرو� ��ض عل ��ى

اجلمه ��ور وا�ص ��بح م ��ن حق ��ه وم ��ن حق
ال�ص ��حافة ان تقول كلمتها له او عليه فان
ج ��اء على ما كنا نريد فهذا ف�ض ��ل من الله
و�إن تخلى عن ��ا التوفيق فقد انقذنا جزء ًا
من اموال ال�شركة بنفع يف عمل �آخر.
***
وال�سيناري�س ��ت علي الزرق ��اين ..اختار
الفيلم امل�صري"الن�ص ��ف الآخر"كاح�سن
فيل ��م  ..1967وق ��د اخجل ه ��ذا االختيار
توا�ضعي النني قمت ببطولة هذا الفيلم!
وقال علي الزرقاين ..ل�س ��ت ادري ملاذا مل
يتح�س�س جمهور امل�ش ��اهدين لهذا الفيلم
م ��ع ان ��ه فيلم ممت ��از اخراجا وت�ص ��ويرا
واداء ..رمبا يكون ال�س ��بب هو ان الفيلم
لي�س فيه م�شكلة!
مثال الذي ي�شعر بالوحدة قد حل م�شكلته
بالزواج ..ومل يلق معار�ضة اال من ابنته
احللوة ،ولكن معار�ض ��تها مل تكن م�شكلة
فق ��ط �س ��ببت ل ��ه بع� ��ض احل ��رج ،وكان

ي�س ��تطيع ان يتجن ��ب هذا احل ��رج لو انه
وق ��ف منها موقفا منطقي ��ا فيقول لها انها
بلغت �س ��ن الر�شد وتخرجت يف اجلامعة
وحتب �ش ��ابا هو خطيبه ��ا ،فلماذا حترم
عليه – اياما – ما حتله لنف�سها؟
ف ��اذا اجبنا بان ��ه من الناحية النف�س ��ية ال
تطيق البنت ان تدخل البيت �سيدة اخرى
غري امها فكان حل امل�شكلة ال يتطلب اكرث
من تغيري البيت نف�سه!
ولق ��د كان ميك ��ن ان تكون هناك م�ش ��كلة
حقيقي ��ة تعمق ال�ص ��راع الدرام ��ي لو ان
هذه االبنة عان� ��س مثال او قبيحة ..فكان
يتحتم هنا الت�ص ��اقها بوالده ��ا ومن ثمة
ت�ص ��بح عقبة حتول دون زواج ��ه ،او ان
تك ��ون ه ��ذه االبن ��ة متعلق ��ة بامه ��ا تعلقا
�شديدا ي�صل اىل حد املر�ض.
وم ��ع ذلك فكل ه ��ذه الت�ص ��ورات ال تنتج
عنها م�ش ��اكل عام ��ة ،ام ��ا اذا كانت البنت
�صغرية يف دور املراهقة مثال ولها اخ او
اكرث دونها يف ال�س ��ن بالن�سبة للم�شاهد،
ويف ه ��ذه احلال ��ة كان ميك ��ن ان ن ��رى
حرج ��ا حقيقي ��ا يف دخ ��ول �س ��يدة غريبة
غري االم اىل البيت.
ومع انن ��ي اختار ه ��ذا الفيل ��م باختياره
يف ر�أيي من اح�س ��ن افالم  1967فقد اكد
عندي ب�ش ��كل ال يقبل ال�شك معنى غريب ًا،
ذلك انه ال االخراج العظيم وال الت�ص ��وير
املتقن وال االداء املتف ��وق ميكن ان يغني
امل�ش ��اهدين ع ��ن م�ش ��كلة عام ��ة يجدونها
يف الفيل ��م م ��ن خ�ل�ال �شخ�ص ��ياته ..او
حتى �شخ�ص ��ية واحدة فيه على االقل لها
مطالب عادلة تت�صارع من اجل حتقيقها.
واملخرج كمال ال�شيخ ..اختار فيلم"رحلة
العجائب"ك�أح�سن فيلم خالل .1967
وقال ..رحل ��ة ت�س ��تغرق  60دقيقة داخل
ج�سم االن�س ��ان ،وافرت�ض كاتب الرواية
ان ��ه يف االمكان ت�ص ��غري كتلة م ��ن املادة
اىل حج ��م ميكرو�س ��كوبي ..وان ي�ش ��مل
هذا الت�صغري االن�سان نف�سه.
وتب ��د�أ الرحل ��ة ..اربعة ا�ش ��خا�ص داخل
غوا�صة ..ال يزيد حجم الواحد فيهم على
حجم امليكروب ..واالربع ��ة علماء كلفوا
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بع ��د دفعهم داخل ج�س ��م ان�س ��ان مري�ض
بان ي�ص ��لوا اىل مكان حم ��دد داخل خمه
الزال ��ة اخلطر ال ��ذي يهدد حيات ��ه ..فمن
طري ��ق اجلراح ��ة العادي ��ة يتعر� ��ض هذا
االن�س ��ان املري�ض خلطر املوت ..وتنجح
الرحل ��ة وي�ؤدي العلم ��اء االربعة مهمتهم
ولك ��ن بعد ان يتعر�ض ��وا لاله ��وال داخل
ج�سم املري�ض.
ورمب ��ا ال يك ��ون ه ��ذا الفيلم هو اح�س ��ن
اف�ل�ام  1967على االط�ل�اق ولكنه اقربها
اىل الذه ��ن اذا حاولن ��ا ا�ستعرا�ض ��ها،
وق ��د ي ��راه امل�ش ��اهد الع ��ادي فيعجبه �أو
ال يعجب ��ه ..ام ��ا ان ��ا ف� ��أرى في ��ه �أم ��ورا
اخرى كثرية ..فهو ق�ص ��ة علمية حتولت
اىل"دراما"كامل ��ة جتعل ��ك تعي� ��ش يف
تف�ص ��يالتها املده�ش ��ة بالرغم من تفكريك
يف ا�ستحالة حتقيقها.
�ش ��يء �آخر يف ه ��ذا الفيل ��م يجعلنا نحن
ال�س ��ينمائيني اك�ث�ر تقديرا له ��ذا العمل..
ذلك ه ��و الق ��درة الكبرية عل ��ى التخيل..
ث ��م -وهو االهم – القدرة على تنفيذ هذا
اخليال.
***
واملخرج �ص�ل�اح ابو �سيف ..قال ان فيلم
ال ��ذي يج ��ب ان يك� � ّرم م ��ن اخراج"جول
دا�س ��ا"ومتثيل"ميلينا مريكوري"ه ��و
اح�س ��ن اف�ل�ام  1967يف ر�أيه ..وم�ض ��ى
يف�سر هذا الر�أي..
فك ��رة الفيل ��م ع ��ن قري ��ة يوناني ��ة اثن ��اء
االحت�ل�ال الرتك ��ي ،من ��اذج من ال�ش ��عب،
�ص ��ور من االنتهازيني وكيف ي�س ��تغلون
املوقف وكيف يفر�ضون �سيطرتهم.
ث ��م اجل ��ر�أة يف مل� ��س بع� ��ض احلقائ ��ق
املحرجة مثال بع�ض رج ��ال الدين وكيف
يح ��اول احده ��م ال�س ��يطرة على ال�ش ��عب
با�س ��تغالل الدي ��ن مل�ص ��لحته حت ��ى ل ��و
كان لهذا اال�س ��تغالل �ض ��حايا م ��ن اهايل
القرية.
يف نف� ��س الوق ��ت ن ��رى رج ��ل دي ��ن �آخر
يح ��اول ان يخ ��دم الفق ��راء وي�س ��اعدهم
على قدر طاقته لكي يعي�ش ��وا على النحو
الالئق.
والفيل ��م يف الواق ��ع وثيقة اته ��ام دامغة
لال�س ��تعمار واعوانه وذيوله ،وما يجره
من ويالت على االهايل امل�ساكني.
ومن الناحية الفنية فهو فيلم ممتاز جدا،
اتخ ��ذ املخرج طريق ��ا جريئ� � ًا يف تنفيذه
باختي ��ار قرية حقيقية يف اليونان جعلها
م�سرحا الحداث الق�صة.
ولق ��د ا�س ��تطاع املخ ��رج ان يجع ��ل
�شخ�ص ��يات الفيلم تنب�ض باحلياة حينما
�ص ��ور اه ��ل القري ��ة ب ��كل م�ش ��اعرهم من
اف ��راح واحزان حتى كان املتفرج ي�ش ��عر
وه ��و يتابع الفيل ��م ب�أنه يعي� ��ش فعال مع
ه� ��ؤالء النا�س يف قريته ��م وانه ال متثيل
هناك وال ا�صطناع وامنا واقع ملمو�س.
وك ��م كان املخ ��رج دائم� � ًا وه ��و مي ��زج
االحزان بال�ضحكات وامل�آ�سي باالفراح..
انه يف ر�أيي فيلم  1967بال منازع.
امل�صـــــور/
كانون الثاين1968 -

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

14

العدد ( )3990ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -الثالثاء (� )8آب 2017

العدد ( )3990ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -الثالثاء (� )8آب 2017

يف �أواخر عام � 1929شيّد
�صاحب ال�سمو امللكي االمري
حممد علي"ق�صر ال�صفا"يف
اال�سكندرية على الربوة التي كان
يحتلها ق�صر زيزينيا الذي كان
م�صيف ًا للحكومة قبل انتقالها اىل
بولكلي.
وقد ر�أى �سموه ان يختار لق�صره
ا�سم"ال�صفا"تيمنا بجبل ال�صفا
الذي ورد ذكره يف القر�آن الكرمي
بو�صفه من�سكا من منا�سك احلج.
ويف كل عام يطلب �سموه اىل
املهند�سني ا�ضافة اجنحة جديدة
اىل ق�صره ،او ادخال تعديالت
منا�سبة على البناء ،حتى بدا
بنا�ؤه حتفة من التحف الغالية
التي يعتز بها الثغر ،وحتى �صار
من معامل املدينة التي ينبغي ان
يراها امل�صطافون خالل �سريهم
على �شاطئ البحر.
و�أهم ما ي�سرتعي النظر يف
ق�صر ال�صفا تلك النقو�ش العربية
اجلميلة التي تزينها الآيات
القر�آنية الكرمية :ف�أينما اجته
الزائر فانه يرى هذه الكتابات
ال�شريفة مكتوبة بخط امهر
اخلطاطني ،ف�آية الكر�سي على
مدخل الق�صر من اجلهة البحرية
وا�سماء الله احل�سنى مموهة
بالذهب اخلال�ص يف قاعة الطعام
اما املدخل الرئي�س للق�صر فقد
نق�شت فوقه هذه العبارة"كتب
العز على ابوابها
فادخلوها ب�سالم �آمنني"
وت�ضم قاعة ال�شاي حتف ًا رائعة
حيث ر�سمت على جدرانها
امل�ساجد الفخمة يف ا�ستانبول
وق�صر اخلديو ا�سماعيل على
البو�سفور وق�صور �سالطني �آل
عثمان بفخامتها وروائها.
وت�ضم حديقة الق�صر طائفة من
النباتات النادرة التي يعنى بها
�سمو االمري عناية فائقة مثل
نبات"الكروتن"وا�صناف النخيل
التي ال وجود لها اال يف هذه
احلديقة وحديقة ق�صر النيل.
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