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المقدمة

تعد الكتابة عن أحد رموز السينما المصرية مسئولية كبيرة، فاإلحاطة بمسيرته الفنية 
بقيمة  فنان  مع  الصعوبة  دقيقا، وتتزايد  كبيرا وتحليال  تتطلب جهدا  وإبداعاته وروائعه 
عن  لينضم  الدورة،  هذه  فى  للسينما  القومى  المهرجان  إدارة  اختارته  الذى  اإلمام  حسن 

استحقاق إلى سلسلة الخالدين، وخاصة ما أصبحت تمثله نسبة من أفالمه ككالسيكيات رائدة.

 وما يزيد من عبء المسئولية هو غزارة إنتاجه وصدور أكثر من كتاب عنه، وآخرهم 
ما أصدره مهرجان االسكندرية فى دورته الماضية تحت عنوان »حسن اإلمام رؤى نقدية 

معاصرة« والذى شارك بالكتابة فيه مجموعة من النقاد.

الفتاح من إصدارات مهرجان  الراحل محمد عبد  الناقد  أيضًا كتاب  نغفل  أن   وال يمكن 
القاهرة لعام 1998 الذى يعد عمال شامال ودقيقا فى رصد مسيرته الفنية، ومن هنا يصبح 

الجهد مضاعفا لتقديم كتاب يمكن أن يمثل إضافة لكل ماسبق.

 لهذا قررت أن أركز فى كتابى هذا بشكل خاص وأساسى حول تحليل أفالم حسن اإلمام 
السينمائية، والبحث وراء أسلوبه الخاص الذى عبر من خالله عن الموضوعات التى تناولها، 
مما حقق لها هذه المكانة الكبيرة، محافظا على شخصيته الفنية، فيجعلك ما أن ترى مشهدا 

أو حتى لقطة واحدة من أى فيلم من إخراجه إال وتدرك على الفور أن هذا العمل ينتمى له.

وعلى الرغم من االهجوم الشديد على أعماله التجارية ذات الطابع الميلودرامى خصوصا 
مع رغبة وتوجهات  يتعارض  الفن  من  باعتباره يقدم نوعا  إليه،  التى وجهت  واالتهامات 
الحركة النقدية التى تناصب العداء غالبا لهذا النوع من االفالم، إال أن هذا ال ينفى أنه مع 

مرور السنوات ونضج الحركة النقدية قد أعيد له اعتباره وتقدير موهبته.

حد  إلى  وصل  أن  له  يسبق  لم  مجتمعة  أو  منفردة  اعماله  أمام  بالتحليل  الوقوف  لكن 
تحديد معالم شخصيته الفنية بالقدر الواجب وبالموضوعية الالزمة، ومن خالل الربط بين 
الموضوعات التى تصدى لها والسيناريوهات التى حققها من جانب، وبين بحثه الدؤب عن 
المعادل السينمائى الموضوعى لها، واألسلوب التعبيرى الذى يحقق التأثير المستهدف منها 

فى غالبية االحوال.

فنية  فيلم قدمهم خالل مسيرة   91 بها  التى ذخر  العديدة  التفاصيل  تلك  أيضًا   هنالك 
طويلة وحافلة ومليئة بالنجاحات، وبشفرة تواصل خاصة استطاع أن يحققها مع المشاهد، 
بالقدر الذى جعل اسمه ال يقل أهمية عن أسماء أبطال أفالمه، كعنصر جذب، وليصبح فيلم 
من إخراج حسن اإلمام ماركة مسجلة، وبتوقيعه الشهير والمميز، وليطلق عليه تارة مخرج 

الروائع وتارة الملك.
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فى الحقيقة أن الدراسات النقدية عندنا كثيرا ما تغفل البحث وراء األسباب الفنية 
لنجاح األفالم ذات الطابع الجماهيرى، ونستريح عادة إلى إحالة النجاح ألساليب الجذب 
التوافق مع ذوق الجمهور فى ظرف معين أو إلى شعبية نجم أو نجمة فى  التجارى، أو 

حالة صعود.

 لكن كل هذه العوامل رغم أهميتها ليست كفيلة وحدها غالبا بهذا النجاح، فكثيرا ما 
تفشل أفالم لنجوم كبار فى عز مجدهم، وكثيرا أيضًا ما تفشل أفالم مشبعة بعناصر الجذب 
التجارى من أغان أو استعراضات او مشاهد مفعمة باإلثارة أو الضحك، أما عن التوافق مع 
أذواق الجمهور فهى مسألة فى غاية التعقيد وتتطلب رؤية فنية وأسلوبية خاصة ولغة 
مميزة، ال يمكن أن تتحقق بالصدفة خاصة لو تكرر األمر مع مخرج بعينه وفى أعمال 

كثيرة وفى مراحل زمنية مختلفة كما تحقق مع اإلمام. 

عن  كثيرا  تقاعست  دراسة  من  مهما  جانبا  ألحقق  لى  فرصة  الكتاب  هذا  يعد  ربما 
كتابتها رغم حماسى لها منذ سنوات بعيدة، وكان موضوعها عن العوامل الفنية فى إخراج 
األفالم التى حققت نجاحا تجاريا ساحقا فى السينما المصرية، ومن يكون ضلعا أساسيا 
فى دراسة كهذه مثل حسن اإلمام الذى حققت العديد من أفالمه طفرة فى مستوى إيرادات 
شباك تذاكر السينما، ومنها على سبيل المثال اليتيمتين والخطايا وخللى بالك من زوز 

وغيرهم كثير.

لكن دراسة حسن اإلمام على وجه التحديد ال تتوقف فقط عند أفالم من هذا النوع، 
السينما  فى  والنادرة  الجريئة  التجارب  من  حقيقة  تعد  أفالم  إلى  أيضًا  تمتد  ولكنها 
وإضراب  المميزة،  السينمائية  ولغته  الخاصة  بأسلوبيته  الخرساء  فيلم  ومنها  المصرية 
استعراضية  غنائية  سينما  تقديم  فى  المبكرة  المحاوالت  أجرأ  من  يعد  الذى  الشحاتين 
الشاشة  على  المصرى  األدب  روائع  عن  الغزيرة  اعماله  فى  وكذلك  الحقيقى،  بالمعنى 

ومنها ثالثية نجيب محفوظ بأجزائها الثالث.

إليها  سبقنى  وقد  بسهولة  رصدها  يمكن  اإلمام  لحسن  مميزة  مالمح  بالطبع  هناك 
توجيه  فى  المميز  أسلوبه  أو  أعماله،  غالبية  فى  الميلودرامى  الطابع  ومنها  الكثيرون 
الممثل، أو قدرته الخاصة فى تصوير األغنية وتوظيفها دراميا، ولكن هذه المالمح فى 
الحقيقة هى مجرد مظاهر خارجية ال تكتمل وال تكتسب معناها الحقيقى إال بإدراك دور 
التفاصيل فى صنعها، وربط الجزئى بالكلى والهامشى باألساسى وباإلحساس الخاص لديه 
بإيقاع المشهد وتكوين الصورة وتوظيف حركة الممثل وأدائه داخلها، واالنسجام بين 

الصورة بمختلف مفرداتها والصوت بعناصره.

لكن كل هذه الزوايا التى يمكن من خاللها قراءة أعمال حسن اإلمام يجب أن يسبقها 
قراءة حول الفترة الزمنية التى نشأ وظهر فيها هذا الفنان، وحول الظروف والمالبسات 
التى أحاطت بهذه األعمال، فمع كامل احترامنا لقيمة العمل الفنى الحقيقى، وقدرته على 
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أن يكتب لنفسه الخلود من خالل أجيال تشاهده باستمتاع مع مرور السنين، إال أنه يظل 
دائما من المهم التعرف على قيمة العمل من خالل السياق التاريخى والزمنى الذى ظهر 

خالله، وهى مسألة تغيب عنا كثيرا حين ننظر إلى عمل قديم بمقاييس فنية معاصرة.

 هذا ما قد يجعلنا قد نسخر من هذه التفصيلة أو تلك التى نراها ضعيفة أومبالغا 
فيها بمعايير اليوم، فاألمر الذى ال شك فيه ومهما تحدثنا عن تدهور الفن أو تراجعه 
إال أنه بالتأكيد هناك طفرات قد حدثت خالل سنوات السينما التى تجاوزت المائة فى 
أساليبها وايقاعها وأدواتها التعبيرية، بصرف النظر عن الموضوعات التى تتناولها او 
التوجهات الغالبة عليها، وال شك أن تقييمك لفيلم أو فنان فى سياقه الزمنى الذى نشأ 
أو ظهر فيه يختلف كثيرا عن تلقيك له دون وعى بما سبقه أو لحقه من تجارب وأعمال 

وتطورات فنية فى هذا المجال.

لهذا رأيت أن أقسم هذا الكتاب إلى ثالث فصول.. أولهم عن زمن وجيل حسن اإلمام، 
عن تلك الفترة التاريخية بما شهدته من أحداث تاريخية وفنية وسياسية أحاطت بميالده 
ونشأته، وعن ظروفه الحياتية والبيئة التى تربى فيها ثم تلك التى انتقل إليها.. وعن 
عالم الفن الذى انضم إليه فى نهاية الثالثينيات من القرن الماضى مع السنوات األولى 
لتحول السينما إلى صناعة وتجارة كبيرة لها إنتاجها السنوى المستقر، وكوادرها التى 

تتشكل جيال وراء جيل.

فى الفصل الثانى سوف أتناول غالبية أعمال حسن اإلمام، متابعا تشكل وتطور لغته 
الفنية واإلنجازات التى حققها والعقبات التى واجهته، وكيف استطاع أن يشق طريقه 

كمخرج ليصبح اإلسم األكثر شهرة وصاحب المكانة المقدرة بين زمالئه قبل جمهوره.

وفى الفصل األخير سوف أتناول بالنقد والتحليل مجموعة مختارة من أعماله يعبر 
كل منها عن نوع فنى برع فيه أو محطة فنية شكلت عالمة فى مسارة اإلبداعى، وبالتأكيد 
مراجعة  على  بناء  بإخراجها،  قام  التى  ألعماله  بفيلموجرافيا  الكتاب  هذا  نختم  سوف 
دقيقة لكل ما صدر من قبل من رصد ألفالمه، ليكون لدينا سجال كامال لكل ما أنجزه حسن 

اإلمام فى مجال اإلخراج السينمائى على وجه التحديد.

القومى  المهرجان  رئيس  رمزى  كمال  األستاذ  اشكر  أن  سوى  يسعنى  ال  النهاية  فى 
الذى أتاح لى أن أحقق من خالل هذا الكتاب جانبا مهما وأساسيا ضمن دراسة كبرى حلمت 
بتحقيقها، كما أتمنى أن أتمكن من خالل هذا الكتاب أن أعبر بصدق وموضوعية عن قيمة 
هذا الفنان الكبير وأن أصل إلى سر نجاحه وتميزه وخلود اسمه وفنه الذى يستحيل أن 
فى  فقط ولكن  فى مصر  ليس  الكبير،  ذاكرة جمهورها  من  أو  السينما  ذاكرة  من  يسقط 

العالم العربى كله.
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   الفصل األول

أضواء على الطريق
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شهد عام ميالد حسن اإلمام قيام ثورة 1919، وإذا كان المولود لم يع بالطبع هذه 
األحداث إال أن اإلمام يظل أهم وافضل من وثق لها فى السينما الروائية من خالل المشاهد 

التى ال تنسى ألحداثها فى فيلمه بين القصرين.

ولد حسن اإلمام فى 6 مارس 1919 بمدينة المنصورة وفى الشارع الرئيسى، شارع 
الصيادين، والذى يتميز بوجود ثالث دور للعبادة لألديان السماوية الثالثة، فتميزت 
أفكار  عن  التام  والبعد  الوطن  بوحدة  واإليمان  اآلخر  واحترام  بالتسامح  شخصيته 

التعصب، وهو ما انعكس على أعماله.

الرئيسى بينما تطل  الشارع  كانت األسرة تقيم فى بيت تطل واجهته األمامية على 
الرائع  المزيج  الصيادين، فاختزنت ذاكرة حسن اإلمام هذا  الخلفية على حارة  واجهته 
بين العالم األمامى حيث يقطن االثرياء والميسورين من األجانب والمتمصرين والشوام 

واألرمن، وبين العالم الخلفى حيث الصيادين والباعة الفقراء.

 وكان والده من أكبر وكالء توزيع السجاير األجنبية فى محافظة الدقهلية، وكان 
بمدرسة  األكبر  بأخيه  أسوة  فألحقه  المدارس،  بأرقى  أوالده  يدرس  أن  على  يحرص 
واتسعت  األوروبية  الثقافة  على  فانفتح  الخامسة،  عمر  فى  وهو  بالمنصورة  الفرير 
مداركه مبكرا بإجادة اللغة الفرنسية، كما تفتح وعيه وهو يرى المظاهرات التى اجتاحت 

البالد تجوب شوارع المنصورة مطالبة باالستقالل.

فعلى  والطلبة،  التالميذ  مظاهرات  فى  المشاركة  على  قادرا  اإلمام  يكن  لم  »ربما 
غرار سى السيد، وكغالبية البيوت المصرية فى ذلك الوقت كان األب هو السيد المتسلط 
المهيب، وكذلك كانت أمه ذات شخصية قوية، وبالـتأكيد تمتزج العاطفة والخوف على 
األوالد مع الشدة فى منعهم من الخروج فى هذه األجواء إال ألغراض الدراسة- حوار مع 

حسن اإلمام- مفيد فوزى- المجلة 1984-9-28«.

أمينة  الكبرى  فأخته  بالوحدة،  فيه  يشعر  اإلمام  كان  كما  صارما،  البيت  جو  كان   
تزوجت قبل مولده وأخواه أحمد ومحمد كانا أكبر منه سنا وكان األب شديدا فى معاملة 
أوالده، وكان حسن يخشاه.. لذا كان متنفسه الوحيد االنزواء فى حجرته التى تطل على 
حارة الصيادين، مستغرقا فى القراءة، التى وجد فيها رئة يتنفس من خاللها ويطل على 

العالم الواسع.

لكن »لم تسر حياة اإلمام على وتيرة واحدة، فقد كان لها مباهجها القليلة ومسراتها 
القصيرة ولياليها الحلوة، »من هذه الليالى التى ال تنسى، تلك التى كان يصحب فيها 
خاله صبرى إلى حفالت السيرك، فهناك شاهد شيئا لم يكن مألوفا أو معتادا، رأى حياة 
ودنيا حلوة تصبغها األلوان والحركات واألصوات والموسيقى.- حسن اإلمام- منير محمد 

إبراهيم- مجلة الفنون- مايو 1988«.
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السياسية  باألحداث  مشبعة  كانت  اإلمام  لحسن  والصبا  الطفولة  سنوات  أن  المؤكد   
المهمة فى تاريخ الوطن، والتى ارتبطت ارتباطا وثيقا بارتفاع الحس والوعى الوطنى 
من خالل حركة وطنية لم تهدأ فى مواجهة المستعمر، والتى مرت بأكثر من ذروة بداية 
من إنشاء حزب الوفد ككيان وطنى كبير التف حوله المصريون، ومنحوه أصواتهم ليفوز 

فى االنتخابات النيابية باكتساح الدورة تلو األخرى.

 كما توجت الحركة مع إعالن دستور 1923 والذى بدأ العمل به في مصر الملكية عقب 
صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، فتم وضع 
 29 رقم  النظامي  محل القانون  أبريل عام 1923 ليحل  في 19  صدر  للبالد  جديد  دستور 

لسنة 1913.

 ثم صدر دستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة 
الديمقراطية، فقام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا األخير في 19 

ديسمبر 1935 وهواألمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923.

فى خضم هذه األحداث شهدت سنوات الشباب األولى لإلمام توقيع المعاهدة البريطانية 
المصرية لعام 1936 وهي معاهدة وقعت في 26 أغسطس 1936 بين بريطانيا ومصر في 

لندن.

الفرنسية  اللغة  إجادته  إلى  القراءة واإلطالع منذ صغره، فإضافة  كان حسن يهوى 
منذ صغره، كان حريصا على استعارة الكتب والمجالت العربية من مكتبة المدرسة لينهمك 
صوت  إلى  باإلنصات  يستمتع  كان  كما  للمعرفة،  شديد  نهم  فى  بالساعات  قراءتها  فى 

الموسيقى واألغانى من الجرامافون فى بيته حين يستقبل والده ضيوفه.

كفرقة  بالمنصورة،  المسرحية  الفرق  تقيمها  التى  الحفالت  عنه  غائبا  يكن  ولم   
فاطمة رشدى وعزيز عيد ويوسف وهبى الذى كان يعشق فنه إلى أقصى درجة، وكان 

يتابع أخباره فى مجلة الصباح و يحرص على قراءتها لمتابعة أخبار الفن والفنانين.

فى المدرسة كانت أول محاوالته للتعبير عن حبه للفن بإنشاء فرقة مسرحية استعدت 
لتقديم عرضا مسرحيا باللغة الفرنسية، وتحطم الحلم على يد مدرس جديد اعترض على 
عرض باللغة الفرنسية يشاهده جمهور معظمه ال يعرفها، ولكن يعاوده األمل من جديد 
من خالل فرقة مسرحية كونها شقيقه األكبر محمد، الذى وافق على مشاركته بالتمثيل 
فى دور صغير بعد إلحاح من حسن، ولكن األب يغضب بشدة ويوقف المسرحية فى اليوم 

التالى لعرضها.
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متنفسًا  يجد  حيث  السيد  نبيه  صديقه  عزبة  إلى  يسافر  كان  الصيف  أجازات  وفى 
لهوايته ويقف أمام أسرة صديقه يقلد يوسف وهبى فتنهال كلمات التشجيع والتحية.

ولكنه فى عام دراسى الجديد كان البد ان يستكمل تعليمه فى الفرير بالقاهرة بعيدًا 
عن بيت األسرة، فيسافر مع والده الى القاهرة فى عام 1935 ليلحقه بمدرسته الجديدة 
ليشاهد العاصمة الكبيرة بما تزخر به من حركة وزحام المظاهرات الحاشدة التى سبقت 

التوقيع على معاهدة عام 1936.

ميلودراما احلياة

الداخلية  المدرسة  حدود  فى  ليتقلص  الفسيح  الكبير  العالم  هذا  ضاق  ما  سرعان   
بنظامها الصارم واالنعزال عن العالم الخارجى الذى لم يكن يراه إال فى الخميس األول 
من كل شهر، فى طريقه مع طابور المدرسة لمشاهدة أحد االفالم الدينية، ليعود بعدها 

فى نفس الطابور دون ان يجرؤ حتى على االلتفات يمينًا أو يسارًا.

بعد نهاية العام الدراسى يعود إلى المنصورة فى أجازة الصيف ليفاجأ بخبر إفالس 
الكبيرة  الشركات  مع  التنافس  ظل  فى  للدخان  لمصنع  أقامه  مشروع  فشل  بعد  أبيه، 
األخرى، وأثر هذا اإلفالس على قدرة الوالد على سداد تكاليف القسم الداخلى لمدرسة 
الفرير بالقاهرة، ولم يجد األب حال سوى فى إقامة حسن مع بعض زمالئه الوافدين فى 

غرفة فى حدود اإلمكانيات فى درب مصطفى المتفرع من شارع الملك فاروق.

على الرغم من ضيق االمكانيات المادية إال أن الحرية التى أتيحت لحسن من خالل هذا 
السكن بعيدا عن المدرسة الداخلية أتاحت له الحرية فى الحركة والخروج والتعرف على 
الحياة والناس، والتواجد فى شارع عماد الدين حيث المسارح والمقاهى التى يجتمع فيها 

األدباء والفنانين.

بابه  أمام  يقف  صاحبنا  كان  الذى  رمسيس  ومسرح  بارى  دى  كازينو  أيضًا  هناك 
بالساعات يحلم بلقاء يوسف وهبى، وأن يسمح له بأن يعتلى خشبة المسرح إلى جواره، 
ومن باب مسرح رمسيس ينتقل إلى باب فرقة فاطمة رشدى أو على الكسار دون أن يمتلك 

الجراة والشجاعة ليتقدم خطوات ويتحدث مع المخرج عزيز عيد.

وفجأة يأتى خبر وفاة والده كالصاعقة وتنتهى أيام العزاء فى المنصورة ليعود إلى 
القاهرة مثقال بهموم الموقف المالى الصعب لألسرة والديون التى ظهرت فجاة، ولم يكن 
هناك بد من البحث عن عمل أثناء الدراسة، وكان أول مجال يفكر فيه طبعا هو الفن الذى 

يعشقه، فالتحق بهواة مسرح رمسيس الذى استحدث نظامه قاسم وجدى مدير المسرح.

فكان أشبه بمدرسة إلعداد كوادر جديدة من األجيال الصغيرة لاللتحاق بالفرقة بعد 
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التدريب، وكان يسمح لهم بحضور بروفات العروض المسرحية حتى يكسر عندهم الرهبة 
من الوقوف على خشبة المسرح، ولالستعانة ببعضهم فى حالة حدوث أى ظرف طارىء 

يقع ألى من أعضاء الفرقة أثناء العروض.

وجاءته الفرصة فى يوم ما ليجد نفسه واقفا أمام يوسف وهبى على خشبة المسرح 
ولكن حالة من االضطراب انتابته من هول الموقف، فتعثرت خطواته وارتبك و تحرك 
فى اتجاه الجمهور بدال من أن يتجه إلى عمق المسرح، مما أثار ضحك الجمهور على الرغم 

من مأساوية الموقف. 

لكن شعوره بالخجل والفشل جعله يفر هاربا إلى الشارع ويقرر أال يعود من جديد إلى 
فرقة رمسيس، ورغما عن هذه الصدمة كان عليه أن يبحث عن فرصة عمل من جديد، وهو 
ما وجده فى وظيفة بدائرة الشاذلى بك والد صديقه سعد بفضل إتقانه للغة الفرنسية.

إال أنه يظل على عشقه للفن يتحين أى فرصة للعمل فى مجاله، فينضم إلى فرقة متجولة 
جاءت للمنصورة، كونها سعد مجاهد باالشتراك مع الشاعر عبد الرحمن الخميسى، ولكن 
الفرقة ال تحقق نجاحا فى المنصورة فتتجه إلى القرى والمدن المحيطة بها، وكان عمله 
بالتمثيل يثير غضب األم، كمهنة لم يكن العاملون بها يلقون االحترام فى ذلك الوقت، 

وال تناسب المستوى االجتماعى لألسرة رغم الظروف.

العودة للقاهرة

العمل متاحة  للقاهرة حيث فرص  إقناعها بالسماح له بالعودة  لكن حسن ينجح فى 
القاهرة  إلى  ليعود  مطلبه  االم على  دراسته وتوافق  استكمال  أيضًا  يمكنه  أكثر، وحيث 
ويواصل رحلته بها من جديد، ويعود هذه المرة وقد ازداد تصميمه على تحقيق أحالمه، 
وعلى أن يوجد له مكانا فى هذه العاصمة الكبيرة المزدحمة الساهرة والعامرة بمسارحها 

ومالهيها وفنانيها.

 ويضعه القدر فى قلب العاصمة فى فندق صغير بحى كلوت بك وبفضل سيرة والده 
الطيبة يلتحق بالعمل بسكرتارية عبد اهلل فكرى أباظة وحيث يتعرف على سكرتيره الذى 
يهوى المسرح، ويعمل فى ترجمة المسرحيات االجنبية، وتوطدت الصداقة بينهما ويعلم 
بأن المستقبل فى األيام القادمة سيكون للسينما بعد إنشاء ستوديو مصر، ويعرف حسن 

من خالله أن عبد اهلل فكرى يشارك فى إنتاج فيلم نشيد األمل.

كان حجر األساس الستوديو مصر قد تم إرساءه منذ سنوات كنواه ألكبر ستوديو فى 
الشرق، وفى عام 1935 بدأ نشاطه فعال كأحد الشركات التابعة لبنك مصر وكأول ستوديو 
سينمائى متكامل فى مصر، يضم أكثر من بالتوه وحارة للتصوير ومعامل للطبع والتحميض 
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وغرف للمونتاج والمالبس والممثلين وكاميرات تصوير وأدوات إضاءة وأجهزة الصوت 
وورش للديكور ومعدات حديثة لكافة فروع الفيلم، كما تضمن غرفا للفنانين والفنيين 
محدودة وفى  إمكانيات  بها سوى  تتوفر  لم  من ستوديوهات  كسابقه  والعاملين، وليس 

مساحات محدودة. 

وينجح حسن فى االلتحاق بالتعيين فى ستوديو مصر فى عام 1937 م وفى أول يوم عمل 
له يتسلم العمل معه أيضًا شاب هادىء نحيل قليل الكالم، وعمل اإلثنان سويا تحت رئاسة 
نيازى مصطفى، حسن اإلمام كعامل كالكيت، أما زميله كمال الشيخ المخرج الكبير فيما بعد 
فقد عمل فى غرفة المونتاج، وخالل عمله فى االستوديو رأى نجيب الريحانى والقصرى 
وميمى شكيب.. هؤالء النجوم الذين تمتلىء الصحف بصورهم، وتضىء األنوار أسماءهم على 
أبواب دور العرض السينمائية والمسرحية، ومأله الزهو فكل هؤالء النجوم يقفون حيث 
يشير لهم على األرض بالطباشير، ينفذون ما يحدده لهم، وعاد من االستوديو فرحا بكل 
ما رآه، يريد أن يتحدث إلى كل من يقابله عن لقائه بهؤالء النجوم.- محمد عبد الفتاح«.

 تبهره السينما وتسحره فينجذب إلى عالمها وينخرط فى العمل بها ويسعى إلى تعلمها 
بكل حماس وجدية، فيقوم إلى جانب عمله بمراسلة مدرسة الفيلم بباريس، وبعد حصوله 
على عمل شبه دائم فى ستوديو مصر ينتقل للسكن فى غرفة فى درب سعادة فى نفس شارع 

كلوت بك، ومنه إلى درب عنبه المتفرع من شارع محمد على.

فيقطنه  المالح،  والليالى  األفراح  وإحياء  الموسيقى  شارع  على  محمد  شارع  كان 
ويتردد عليه العازفون ومطربو ومطربات األفراح، وعلى جانبيه المحالت التى تبيع أو 
تؤجر اآلالت الموسيقية، وبحكم العشرة والفترة التى استمرت ما يربو على ثالث سنوات 
عرف كواليس وخبايا وأسرار شارع محمد على، ليكون مخزونا هائال من الصور والقصص 

والحكايات والتفاصيل سوف يعينه الحقا فى جانب كبير من عمله. 

وفى ذات الوقت كانت عالقاته تتوطد بكبار الممثلين وفنانى السينما بفضل استمراره 
إلى  كالكيت  عامل  من  قليلة،  سنوات  سريعا وخالل  فيه  الذى صعد  السينمائى  العمل  فى 
مساعد مخرج أول حظى بثقة كبار المخرجين، وعلى رأسهم نيازى مصطفى وأحمد جالل 
وكمال سليم ويوسف وهبى، وذلك بفضل قوة شخصيته وجديته وإخالصه وثقافته الفنية 
الواسعة.. وهكذا كان حسن اإلمام يعيش بين عالمين عالم الفنانين الفقراء القاطنين بشارع 

محمد على وعالم النجوم وأساطير الفن الذين كان يسمع عنهم وأصبح مقربا جدا منهم.

لم يكتف حسن اإلمام فى تلك الفترة بعمله فى السينما بل عمل أيضًا مديرًا لمسرح 
فرقة بديعة وكان أيضًا يترجم ويعرب لها بعض أغانى الميوزيك هول الفرنسية، كما 

ترجم مسرحيات الفودفيل الفرنسية التى كانت تقدم كفواصل مضحكة بين الفقرات.
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عرف أيضًا فى هذه المرحلة كزجال وكاتب لألغنيات والمونولوجات، فغنت له ثريا 
حلمى عددا كبيرا من مونولوجاتها الشهيرة ومنها »فتح يا ابنى فتح شوف مين بيكلمك« 

و»خشبة حبشى« كما غنى له اسماعيل يس وببا عز الدين وحسين ونعمات المليجى.

كبار  ثقة  وتزداد  اآلخر،  تلو  نجاحا  يثبت  كمساعد  اإلمام  كان  اإلخراج  مجال  فى 
المخرجين فيه فيسندون له مهام كبيرة، وهو على جانب آخر يراقب ويتعلم، فمن نيازى 
مصطفى تعلم أصول وحرفية اإلخراج وتحريك الكاميرا وأساسيات توظيف اإلضاءة، كما 
أثر كمال سليم كثيرا على فكره وعلى إضفاء التفاصيل واللمحات الواقعية، ومن توجو 
مزراحى تعلم كيف يجيد إخراج األغنية وأن يخلق لها مناخا معبرا، ويضيف ويساعد 
على الرؤيا البصرية، وتعلم من يوسف وهبى اإلدارة والتعامل مع الممثل وكيف يحقق 

التأثير ويصل إلى قلوب الناس.

هكذا فى ظل هذا النشاط الواسع والجهد الدؤب والقراءة الدائمة والدراسة المتصلة 
اإلمام مستعدا لخوض تجربته  المستمر غنائيا ومسرحيا وسينمائيا يصبح حسن  والعمل 
فى   1945 مزراحى سنة  المخرج توجو  يفكر  الفرصة حين  اإلخراج، وتأتى  فى  األولى 

تشجيع عدد من مساعدى اإلخراج المتميزين لالنتقال إلى عالم اإلخراج.

ويضع فى مقدمتهم حسن اإلمام وحسن حلمى، ويبدأ حسن اإلمام فى اإلعداد لفيلمه 
ولكن  بدير  السيد  للمتخصص  الحوار  مهمة  ويترك  بنفسه  السيناريو  له  ويكتب  األول 
يتعثر المشروع لظروف إنتاجية، إال أنه يصمم على تحقيق مشروعه، وينجح فى الحصول 

على قرض للفيلم من إحدى شركات بنك مصر .

الرهان ال�صعب

كان الرهان صعبا على عمله األول كمخرج )مالئكة فى جهنم(، فهو ليس فيلمًا غنائيًا 
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فى ظل تسيد هذا النوع ألفالم المرحلة، كما أن بطلته لم تكن نجمة صاحبة أسم شهير 
وجاذب ولكنها كانت فتاة صغيرة السن والحجم، مازالت تلعب األدوار الثانية هى فاتن 
الحمامة، ولكن رأى حسن اإلمام أنها األنسب فى دور شابة ضعيفة قليلة الخبرة تتعرض 
لضربات القدر بال حول وال قوة، وأمامها أيضًا فريد شوقى فى أول بطوالته وكان قد 
تخرج لتوه من معهد التمثيل، ولكن اإلمام دعمهما بأسماء راسخة وقديرة مثل أمينة رزق 

وزوزو شكيب وسراج منير وثريا حلمى.

ويحقق الفيلم نجاحًا معقواًل قياسًا بشعبية أبطاله، ويتنبه السينمائيون إلى قدرات 
حسن اإلمام وتمكنه من إنجاز فيلمه األول بنجاح، وتوجيه أبطاله لألداء السليم ومنهم 

وجوه جديدة جدًا على الشاشة.

كان عام 1946 الذى شهد بداية حسن اإلمام كمخرج يعد عاما فارقًا فى تاريخ السينما 
العالمية، وهو طبقا للدكتور رفيق الصبان عاما فاصال فى هوليوود، فهو الذى بدأت فيه 
موجة األفالم االستعراضية تطغى على كل الموجات مما سيمهد للعصر الذهبى لهذا النوع.

وفى فرنسا أيضًا تابعت السينما تحويل األعمال األدبية إلى أفالم سينمائية مبهرة 
كفيلم جان بيير ميلفيل صمت البحر، وفى إيطاليا تابعت الواقعية الجديدة انتصاراتها 
بتقديم فيلم سارق الدراجة لفيتوريو ديسيكا كما قدم روسيللينى فيلمه الشهير ألمانيا 

سنة الصغر.

فى  مهمًا  دورًا  الثانية  العالمية  الحرب  لعبت  فقد  المصرية  السينما  صعيد  على  أما 
أن  بإمكانها  الرقابية وأصبح  القيود  الكثير من  إثرها من  تطويرها، فقد تخففت على 
تعالج بعض الموضوعات الجريئة والجادة، وبدأ ظهور جيل جديد من المخرجين بعد جيل 

الرواد أمثال كمال سليم ومحمد كريم وأحمد بدرحان ونيازى مصطفى.

وبدأ المخرجون يوازنون بين الفن الذى يرغبون فى تقديمه وشروط السوق التى 
تكبلهم، ومن هؤالء كان حسن اإلمام الذى اشتهر فى بداياته بتقديم ميلودرامات نابعة 
من األوساط الشعبية، وبطريقة ذكية بما يرغب أن يراه الجمهور وبقدرة خاصة على 
استدرار دموعه بين موجة من األغانى والرقصات، وكان قد سبقه بسنوات بركات بحسه 
الفنى المتقدم وتأثره الشديد بالثقافة والفن الفرنسى وذوقه المترف ونظرته الجمالية.

توازى مع ظهور حسن اإلمام مخرجًا سنة 1946 دفعة من المخرجين الجدد كان أغزرهم 
الباشا  حرم  هم:  واحدة  دفعة  أفالم  أربع  قدم  الذى  حلمى  حسن  حظًا  وأوفرهم  إنتاجًا 
والخمسة جنيه والخير والشر واألحدب، وتاله فى غزارة اإلنتاج فى نفس العام المخرج 
ولى الدين سامح القادم من عالم تصميم المناظر بثالث أفالم هم: لعبة الست وسر أبى 
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وأحمر شفايف، كما ظهر فى نفس العام أول فيلم روائى طويل لصالح أبوسيف هو دايما 
فى قلبى..

فى العام التالى ينضم إليهم مخرج جديد مهم هو عز الدين ذو الفقار بثالث أفالم دفعة 
واحدة.. وفى السنوات التالية سوف تتشكل عبر ثالثة مخرجين ثالث تيارات مؤثرة فى سينما 
الخمسينات والستينات، فاإلمام سوف يظل فى غالبية أعماله مخلصا ألسلوب الميلودراما، 
محافظا على هذا اإلرث الكبير الذى تشكل عبر سنوات طويلة مسرحيًا ثم سينمائيًا، بينما 
يتميز عز الدين ذو الفقار فى األسلوب الرومانسى ويحقق من خالله نجاحات كبيرة، أما 
صالح أبوسيف فسوف يعمق ويطور من أسلوب الواقعية فى السينما المصرية، الذى بدأه 

كمال سليم بفيلم العزيمة الذى عمل به صالح نفسه مساعدا أول لإلخراج.

وعلى الصعيد الشخصى استطاع حسن اإلمام بعد نجاح فيلمه األول مخرجًا أن يحظى 
فى  له  تتعرض  ألن  رفضها  حد  إلى  بالفن  عمله  من  تخجل  كانت  التى  والدته  بتقدير 
الزواج، ولكن النجاح الكبير لفيلم مالئكة فى جهنم والدعاية واألخبار التى أحاطت به 
فى تقدير لموهبة مخرجه الجديد غيرت كل شىء، وأصبح بإمكان حسن اإلمام أن يتقدم 
لخطبة السيدة نعمت الشقيقة الصغرى لزوجة شقيقه، والتى سوف يكون زواجه منها سببا 

فى استقرار أحواله وتوفير المناخ العائلى المالئم له.

 فيواصل خطواته الفنية بنجاح كبير، وتظل زوجته هى حبه الوحيد التى خلد اسمها 
بتسمية العديد من بطالت أفالمه باسمها، ثم يستعين بعد ذلك أيضًا باسم ابنتهما زينب، 
وهى الكاتبة الصحفية الكبيرة حاليًا، والتى مارست أيضًا الترجمة والتأليف واالقتباس 

للسينما فى أفالم منها »بنت من البنات«1968 و 
»الحلوه عزيزه« 1969 و »حب فوق البركان« 
1978. كما ظهرت فى فيلم » حكم القوى« عام 
أبناءه  ورث  كما  طفلة،  مازالت  وهى   1951
سواء  أيضًا،  فيه  وأبدعوا  للفن  حبه  الرجال 
أو  اإلمام،  مودى  الكبير  والموسيقى  الملحن 
والمخرج  والمنتج  الممثل  الراحل  الفنان 

الراحل حسين اإلمام.

مارس حسن اإلمام أيضًا اإلنتاج فى الفترة 
الكبير  نجاحه  مستثمرًا   1955 وحتى   1952 من 
وسمعته الرائجة، ومن انتاجه مثال فيلم أنا بنت 
مين 1952 والمالك الظالم 1954 والجسد 1955، 
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يسعى  الذى  الفنان  بين  التعارض  ولكن 
فيلمه  لتحقيق  اإلمكانيات  كل  لتقديم 
المنتج  وبين  اقتصادية،  حسابات  بدون 
ميزانية  إطار  فى  يعمل  أن  يجب  الذى 
محددة قد أفضى إلى خسائر مالية، وذلك 
لبعض  التجارى  النجاح  من  الرغم  على 
هذه األعمال، وقد أدت هذه التجربة إلى 
الكبير  الفنان  عاشها  المعاناة  من  فترة 
زوجته  ساعدته  وقد  الديون،  بسبب 
المالية  المشاكل  هذه  اجتياز  على  نعمت 
وتفهمها  تدبيرها  وحسن  حكمتها  بفضل 

للظروف.

بالتأكيد ساهمت هذه الحياة األسرية 
المستقرة واألبناء الموهوبين الناجحين 
فى إثراء حياة اإلمام اإلنسانية والفنية 
ليقدم هذا الزخم من اإلبداع المتمثل فى 
فى  شارك  روائى طويل  فيلم   91 إخراج 
كتابة نسبة كبيرة منهم، وهذا فضال عما 
كتبه لآلخرين ما أخرجه من افالم قصيرة 
إذاعية، وهذا  وتليفزيونية وأوبريتات 
فضال عن ظهوره بالتمثيل فى أعمال من 
إخراجه أو من إخراج الغير، ومنها أدوار 
كل  إلى  ويضاف  البطولة،  فى  مشاركة 
هذا ما كتبه فى بداياته من مونولوجات 

وأغنيات.

حسن  يواجه  هذا  كل  من  الرغم  على 
مسيرته  معظم  خالل  كمخرج  اإلمام 

السينمائية بهجوم حاد من الحركة النقدية التى كانت تسعى لتشجيع التطوير والتجديد 
والخروج عن أسر السينما القديمة، والتى كانت ترى أن اإلمام هو المخلص لها والمحافظ 
على تقاليدها الموروثة، قبل أن تعاد قراءة هذه األعمال بعيدا عن التعصب التجاه أو 

تفضيل نوع من السينما على أخرى.
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سينجح  آخر  جانب  على  اإلمام  لكن   
نجاح  تحقيق  فى  بداياته  ومنذ  كثيرًا 
جماهيرى وتجارى كبير ألفالمه، يمنحه 
مكانة خاصة ومتميزة ويتيح له تحقيق 
الخاصة،  بأسلوبيته  الفنية  مشروعاته 
له  فيعاد  بالخلود  أعماله  ولتحظى 
االعتبار من قبل الحركة النقدية أيضًا، 
كأحد  السينمائى  الفن  تاريخ  وليسجله 

الخالدين.

 فكيف استطاع اإلمام أن يحافظ على 
وكيف  طوال  سنوات  عبر  النجاح  هذا 
غالبا  الميلودراما  على  باعتماده  أمكنه 
فى أن يحظى بتعاطف وانجذاب الجماهير 
من  يخرج  أن  أمكنه  وكيف  ألعماله؟، 
يفقد  أن  دون  آلخر  حين  من  طوقها 
شخصيته الفنية؟، وهل كانت هذه األعمال 

على المستوى الفنى تستحق كل هذا القدر من النجاح؟، هذا ما سنحاول أن نجيب عنه فى 
الفصل التالى ونحن نستعرض مسيرته الفنية ونتوقف عند أسلوبه الفنى وأهم مميزاته 

وخصائصه. 
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الفصل الثاني
إشارات وعالمات
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امتدت المسيرة السينمائية للفنان حسن اإلمام كمخرج إلى ما يقرب من أربعين عام من 
1946 وحتى 1986، قدم خاللها 91 فيلم روائى طويل شارك فى كتابة القصة والسيناريو 
لعدد منها، وهذا إلى جانب خمس أفالم قصيرة وتسجيلية و4 أعمال للتليفزيون وأخرج 
مسرحية واحدة كما قام بكتابة 4 أوبريتات لإلذاعة، وهذا فضال عن مشاركته فى كتابة 
فيلمين لمخرجين آخرين وقيامه باإلنتاج السينمائى وكذلك بالتمثيل فى عدة أفالم منها 

فيلمين بأدوار اساسية هما أنياب ومدافن مفروشة لإليجار.

من بين هذا العطاء السخى سوف نتوقف عند نشاطه األساسى الذى كرس له معظم 
سنوات عمره وحقق من خالله مكانة كبيرة ومتميزة وهو اإلخراج السينمائى، وإذا كان 
فيلمه األول مالئكة فى جهنم الذى كان تاريخ عرضه األول فى 9 ديسمبر 1946 ليس من 
السهل قراءتها وتحليلها من  التالية متاحة ومن  المتاح مشاهدته، فإن غالبية أعماله 

الشاشة مباشرة.

نظرا ألهمية العمل األول فى مسيرة أى مخرج سيكون رجوعنا باألساس إلى البيانات 
الواردة فى موقع السينما وبعض ما كتب عنه، والالفت للنظر فى بيانات فيلم مالئكة فى 
جهنم أن حسن اإلمام اعتمد على سيناريو من تأليفه دون اإلشارة إلى مصدر القصة ولكنه 
والموسيقى  أورفانيللى  ألفيزى  للمخضرم  والتصوير  بدير،  للسيد  الحوار  كتابة  أسند 
البراهيم حجاج، كما أن مساعده فى اإلخراج فطين عبد الوهاب الذى سيصبح الحقًا أحد 

أهم مخرجينا.

فاتن  هما  جديدين  لوجهين  مرة  البطولة ألول  يسند  أن  فى  الجرأة  اإلمام  امتلك   
حمامة وفريد شوقى، وكالهما سيصبحان من أهم نجوم السينما المصرية عبر تاريخها 
كله، وبهذا يؤكد حسن اإلمام بداية على قدرته كمخرج على اختيار عناصره والرهان 
بذكاء وبحسابات مدروسة على وجوه تستحق الفرصة، على الرغم من أنه هو نفسه كان 

يحقق فرصته األولى.

تدور أحداث مالئكة فى جهنم حول أب يتخلص من ابنته التي يشك في بنوتها، فتقع 
في أيدي زعيم عصابة للسرقة والنشل، فتنشأ بينهم وتصبح واحدة منهم، وبعد مرور 
السنين يعرف األب طريق العصابة ويطلب من زعيمها رد ابنته إليه، فيطلب المجرم مبلًغًا 
كبيًرا، في الوقت الذي تضيق الفتاة ذرًعا بحياتها، فتهرب فيقدم زعيم العصابة لألب 
فتاة أخرى على أنها ابنته، حتى يكتشف الخديعة وتتواصل محاوالته للوصول إلى ابنته.

الميلودراما والمصادفات  فلك  القصة واألحداث تدور فى  أن  الملخص  يتضح من هذا 
الضائعة،  والفتاة  المكلوم  األب  حول  الوقت  ذلك  فى  الشائعة  والموضوعات  الفاجعة 
فاتن  لوجه  باختياره  والمصداقية  التعاطف  من  مزيدا  عليها  يضفى  أن  لإلمام  وأمكن 
فى  األداء،  فى  المؤثر  وأسلوبها  الصغير  الضعيف  الجسمانى  وتكوينها  البرىء  حمامة 

مواجهة ذى الوجه القاسى والقامة الفارعة والعضالت المفتولة فريد شوقى.
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خطا حسن اإلمام من خالل هذا الفيلم أولى خطواته نحو تحقيق الفن الميلودرامى الذى 
تأثر وأفتتن به منذ سنوات صباه.. » وكانت هذه هى البطاقة األولى التى تقدم بها حسن 
كمخرج، وقد  بوجوده  االعتراف  على  من خاللها  وليحصل  به  الجماهير  لتعريف  اإلمام 
نجح الفيلم بحيث ترك أثرا طيبا فى سوق اإلنتاج، وأقبلت عليه الجماهير فقد حشد لها 
حسن اإلمام كل المشهيات والمرغوبات التى تفضلها والتى تجد استجابة لديها- محمد عبد 

الفتاح- حسن اإلمام«

بعد مرور عام أو أكثر قليال ومع بداية عام 1948 يخرج لدور العرض فيلمه التالى 
الستات عفاريت، وبالتأكيد فإن أصعب أزمة تواجه المخرج فى بداياته هى تقلص فرص 
عن  اإلمام  يتخلى  لهذا  كمساعد،  عمله  أثناء  مستمرة  شبه  كانت  والتى  المتاحة  العمل 
ميلودراماته ويسعى إلثبات وجوده فى مجال الكوميديا فى فيلم بعنوان الستات عفاريت، 

ولك أن تتخيل فيلم كوميدى بطولة محمود المليجى وزوزو حمدى الحكيم.

الشر  نجوم  تقبل  الجمهور  على  فصعب  صائبا،  المرة  هذه  الرهان  يكن  لم  وربما   
والتراجيديا فى عمل كوميدى، مما تسبب فى تراجع مستوى إيرادات الفيلم.

 تدور أحداث الستات عفاريت حول زوجين تتبدل حياتهما من الهناء إلى الشجار 
تاركا  البيت  الزوج  يغادر  عنيفة  مشادة  اثر  وفى  الغيرة،  بسبب  دائم  بشكل  والنزاع 
فتالحقه  األرواح،  تحضير  خالله  يتم  أقامته  للزار  حفل  على  اعتراضه  بسبب  زوجته 

الزوجه بالسيارة السترضائه.

 لكنها تلقى مصرعها مع السائق فى حادث وتنتشر األقاويل الكاذبة حول عالقتها 
بأطفاله،  اعتنت  التى  الراحلة  زوجته  صديقة  الجميلة  من  األرمل  ويتزوج  بالسائق، 
ولكن روح الزوجة ينتابها الغضب فتعود لتفسد الحياة الزوجية عليهما وتدمر بيتهما، 
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حتى تتكشف لنا فى النهاية حقيقة ما رأيناه بأنه كان مجرد حلم، بما يشبه درسا للزوج 
يعيد له اتزانه.

 يتبدى فى هذا الفيلم حرص حسن اإلمام وجديته فى إخراج مشاهد فيلمه لتتفق مع 
نميمة  بما يدور خالله من  إلى مشهد كوميدى  العزاء  فيحيل مشهد  الكوميدية،  طبيعته 
العائلة  نساء  ومحاوالت  والمعارف  األهل  بين  المصالح  على  وتسابق  مزيفة  وادعاءات 
بالنساء  محاط  وهو  للبطل  المميزة  تكويناته  اإلمام  ويرسم  الجديد،  األرمل  إغواء 

المتشحات فى السواد بكامل زينتهن وكأنه فى حصار أنثوى.

 ويكشف اإلمام عن حرصه على تحقيق التتابع المحكم، فبناء على ما يحيط الرجل من 
مغريات ونقمته على زوجته الراحلة يبرر بصورة مقنعة إقدامه على الزواج من جارته 
وتأثره  الزوج  فعل  رد  لقطات  على  المخرج  تركيز  يعززه  الراحلة،  زوجته  صديقة 

وتحرك عاطفته تجاه الزوجة الجديدة التى تتفانى فى خدمة ابنتهما المريضة.

حسن اإلمام مع أبطال فيلم الستات عفاريت

كوميديا من نوع جديد

 يعبر اإلمام عن طموحه فى التجديد من أول لقطة فيستهل فيلمه بلوحة قبل العناوين 
مكتوب عليها كوميديا من نوع جديد، وهى حقيقة ال شك فيها، فالنص الذى كتبه أبو 
السعود اإلبيارى ملىء بالمفاجآت والمفارقات على الرغم مما يتضمنه من حادث مفجع 
سوء  على  يعتمد  وهو  للسوداء،  أقرب  كوميديا  إلى  يحيلها  ومخيفة  مأساوية  ومواقف 
التفاهم والتحوالت فى مواقف الشخصيات، بل إنه يجنح إلى الفانتازيا بقوة حين ينتقل 
إلى عالم األرواح ويجعلها تتدخل فى حياة البشر، ضمن محاوالت نادرة فى هذا المجال 
وخاصة فى فيلم كوميدى، وال يكتفى السيناريو بالتعامل مع روح الزوجة ولكن يضيف 
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لها أيضًا روح السائق التى صعدت معها فى نفس الحادث ليضفى السائق- اسماعيل يس- 
مالمحا كوميدية إضافية.

يوظف حسن اإلمام فى هذا الفيلم أسلوبه الذى سوف يظل مالزما له فى غالبية أعماله 
الذى يتكون من لقطة واحدة، تتحرك  المشهد  أو  المشهدية،  اللقطة  فى االعتماد على 
خالله الكاميرا من مكان آلخر وفقا لحركة الدراما والممثلين، وبإدراك واع لما يجب أن 
يتراجع إلى عمق الكادر، وما يجب أن يكون فى مقدمته طبقا لمقتضيات الدراما وتحقيق 

التأثير الكوميدى.

لمواصلة  للممثل  المجال  ليدع  طويال  يستمر  والثبات  محدودة  الحركة  كانت  وإن   
حالته االنفعالية بإحساس مستمر ومتدفق، ولكن الحرص على تقوية المواقف وإشباعها 
انتهاج  إلى  أخرى  أحيان  للمبالغة، وفى  أحيانا  الممثلين  للضحك يدفع  المثير  بالصراع 

اساليب التهريج التى تضعف من مصداقية الموقف.

 ال يستثنى من هذا سوى محمود المليجى طبعا، فهو صاحب االنفعال المنضبط والفهم 
الواعى بأن الكوميديا تنبع من الجدية وليس التهريج، ولوال السمعة الشائعة للمليجى 
ألدرك  والفيلم،  المشاهد  بين  انفصال  حالة  فى  تسببت  التى  خطير  سينمائى  كشرير 
الجمهور أن المليجى يقدم أداءا تمثيليا فى غاية الرقى ويتفق تماما بجديته مع طبيعة 

المواقف الهزلية.

الموقف  روح  من  النابعة  والرقصات  األغانى  الفيلم  هذا  فى  اإلمام  يوظف  كما 
الطعام لحفل الخطوبة إلى اسكتش غنائى راقص  إنه يحيل عملية طبخ  والشخصيات بل 
مفعم بالحركة والرقص والموسيقى، وهو كعادته ال ينشغل كثيرا بأثر طول األغانى، 
وما يصحبها من رقص شرقى غالبا على اإليقاع وقطع سرد االحداث، فهو يعتبرها زمن 

قوى وجاذب للمشاهد ال يجب االستغناء عنه أو قطعه او اختصاره فيستمر حتى آخره.

 فى ظل هذه األجواء المرحة ينسى السيناريو أو يتناسى طبيعة الشخصيات فيجعل 
البطل يسمح بعملية تحضير أرواح للبحث عن سارق المجوهرات بل ويشارك فيها، وهو 
نفسه الذى غضب بسببها من قبل واعتبرها أمور رجعية ومتخلفة، ولكن اإلمام يتقن فى 
هذا المشهد بتوظيف اإلضاءة والدخان والخلفيات وأحجام الممثلين فى اللقطة مع حركة 
الكاميرا والزوايا، واالنتقال بين ما يدور داخل الشقة وما يغلف السماء من سحب كثيفة 
الغناء والموسيقى، بل والرقص  أن يغفل  الزوجة، وكل ذلك دون  تمهيدا لقدوم روح 

داخل المشهد حتى ولو كان سيلويت ليحقق التأثير المطلوب. 

إضافة إلى ذلك ينجح اإلمام فى توظيف الخدع والمؤثرات فى الفيلم بأسلوب يتناسب 
ولوال  وانفجاره،  البيت  حريق  منها  متعددة  مشاهد  وفى  الزمن،  هذا  فى  مستواها  مع 
الفيلم  اعتبار هذا  الممكن  من  لكان  إلى حلم،  األحداث  التى تحيل كل  الصادمة  النهاية 
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رائدا فى مجال الفانتازيا الكوميدية بال أدنى شك، وهو يسبق فيلم يوسف شاهين األول 
الشهير بابا أمين بعدة سنوات، والذى يعتمد أيضًا على فكرة ظهور روح المتوفى، كما 

أنه ينهيه أيضًا بالكشف عن أنه كان مجرد حلم.

على الرغم من كل هذا ال يحقق الفيلم إيرادات جيدة ولكن قوة الدفع تستمر مع عرض 
فيلم آخر لإلمام فى نفس العام هو الصيت وال الغنى، وليسعى اإلمام من خالله عامدًا أو 
بمحض الصدفة إلى تأكيد قدراته بصورة مكثفة فى مجال المشهد الغنائى فى فيلم يلعب 
بطولته المطرب الشهير وقتها محمد عبد المطلب، ومعه كتيبة من نجوم الكوميديا على 

رأسهم على الكسار وثريا حلمى واسماعيل يس وعبد الفتاح القصرى.

تدور أحداث الصيت وال الغنى حول شابين وفتاتين من البسطاء يربط الحب بينهم 
ويشرعون في الزواج، يحدث أن يرث الشابان أموااًل من قريب لهم توفى، فيصبحان من 
األثرياء، لتتغير مشاعرهما تجاه فتاتيهما فجأة، بل وتتغير حياتهما إلى حياة الفساد 

والعربدة ومصاحبة الراقصات.

من  أجواء  إضفاء  فى  السابق  فيلمه  فى  بدأه  ما  والغنى  الصيت  خالل  اإلمام  يواصل 
محمد  الشعبى  المطرب  والبطل  خاصة  تركيزا،  أكثر  وبصورة  والغناء  والرقص  المرح 
عبد المطلب، أما الدراما فهى أيضًا تقوم باألساس على التحوالت الميلودرامية المفاجئة. 

تراث  فى  به  معمول  كان  لما  طبقا  مباشرة،  أخالقية  دروس  من  النهاية  تخلو  ال 
األولى، خاصة وهى  سنواتها  فى  وبالذات  السينما  عنه  ورثته  الذى  المصرى  المسرح 
تعتمد فى معظم انتاجها على نجوم مسرح وكتاب جاءوا من المسرح مثل بديع خيرى وأبو 

السعود اإلبيارى.
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 ربما يجد اإلمام فى الفيلم فرصة كبيرة فى توظيف الصورة فى المشاهد الغنائية، 
كثيرًا  االنشغال  مع  والراقصات  الممثلين  أداء  عبر  لها  ديناميكية  تحقيق  نحو  والسعى 
األغانى  لحساب  الفيلم  من  ضئيلة  مساحة  سوى  يشغل  يكاد  ال  الذى  الدرامى  الخط  عن 

والرقصات.

أفالمه  خالل  من  اإلمام  حسن  يكتسب  للفيلمين  المحدودة  اإليرادات  من  الرغم  وعلى 
غالبية  فى  يوظفها  سوف  التى  الثالث  المجاالت  فى  والتجربة  الخبرة  األولى  الثالثة 
أفالمه التالية، التى تعتمد على األسلوب الميلودرامى ممزوجا بعناصر الغناء والرقص 
والكوميديا، وكأنه ودون أى حسابات ومن خالل أفالمه األولى يخوض ورشة فنية تمكنه 
الجمهور والمشاهدين وآراء زمالء  فعل  الوقت على ردود  ذات  أدواته، وتطلعه فى  من 

المهنة حول كافة التفاصيل داخل أعماله.

عر�ش امليلودراما

عفاريت  الستات  فيلمى  عرض  عام  نفس  فى 
ثالثًا  فيلمًا  للنور  يخرج  الغنى  وال  والصيت 
أيضًا  يظهر  اإلمام  اسم  إن  بل  اليتيمتين،  هو 
والحوار  للقصة  ككاتب  رابع  فيلم  عناوين  فى 
كامل  وإخراج  سيناريو  البوسطجى  فيلم  وهو 
التلمسانى، وهكذا ينضم اإلمام أيضًا الى قائمة 
المخرجين المتواجدين على الساحة بقوة، ولكن 
خالل  من  يحقق  إنه  بل  بهذا  يكتفى  ال  اإلمام 
باعتالئه  فريدة  مكانة  تحديدا  اليتيمتين  فيلم 
حينه  فى  كبير  تجارى  بنجاح  اإليرادات  قمة 

وجماهيرى مازال مستمرا حتى اآلن.

هى  المآسى  جرعة  أن  البعض  يعتقد  ربما 
الوسيلة األسهل لنجاح فيلم ميلودرامى ولكن فى 

حقيقة األمر أن المسألة ليست بهذه البساطة، فكثيرا ما تفشل أفالم ميلودرامية زاخرة 
بالفواجع، ولكن المسألة بالتأكيد تتصل بقدرة المخرج على تحقيق التأثير المطلوب 

بالمقدار المطلوب وبالقدرة على إقناع المشاهد بكل المفاجآت والمصادفات.

 وكذلك فى التحكم فى اإليقاع الفيلمى بصورة جاذبة وقبل كل هذا خلق حالة من 
التعاطف بين المشاهد واألبطال، والتى قد تصل إلى درجة من درجات التوحد والتى 
تمكن اإلمام من تحقيقها بجدارة، وعبر إدراك صحيح للغة السينما وقدرة فائقة على 
من  تفصيلة  كل  اختيار  فى  وأمزجتهم،  الناس  ألذواق  عميق  بفهم  ممزوجة  توظيفها، 

تفاصيل العمل.
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وأن  الجماهير  نبض  إلى  األقرب  المخرج  يصبح  أن  )اليتيمتين(  فى  اإلمام  استطاع 
يتفوق على زمالئه وأساتذته وأصبح فيلمه اليتيمتين فى قائمة األفالم األكثر إيرادات، 
نجوم  أفندى ألهم  بلبل  الغنائى  الفيلم  ينافسه  كان  العام  نفس  فى  أنه  من  الرغم  على 
ألنور  عنبر  وفيلم  فوزى،  حسين  إخراج  ومن  األطرش  فريد  وقتها  والسينما  الطرب 

وجدى ونجمة السينما األولى المطربة ليلى مراد.

الفنى وليحقق من  اليتيمتين ليشكل نقلة كبيرة فى مساره  الرابع  هكذا يأتى فيلمه 
خاللها حسن اإلمام مكانة مهمة بين كبار المخرجين، كفلتها له إيرادات هذا الفيلم الضخمة 
البكاء  عن  تنقطع  تكاد  تكن  لم  التى  الفيلم  جماهير  على  حققه  الذى  الكبير  والتأثير 
وهى تتابع أحداث الفيلم، وهو إنجاز كان يحسب بمقاييس ذلك الزمن كبيرا، وخاصة 
أمام جمهور ألف واعتاد على أفالم المآسى والميلودرامات الحادة والفواجع، والتى أمكن 
اللقاء بهم  الذين كان يحلم بمجرد  أساتذته  أن يتفوق فيها على سابقيه، وعلى  لإلمام 
ومصافحتهم، ربما لهذا يستحق الفيلم قراءة نقدية متمهلة ودقيقة ضمن أعمال اإلمام 

المختارة فى الفصل التالى.

تتواصل نجاحات حسن اإلمام وتأكيده على مهاراته وقدراته الواسعة فى توظيف 
لغة الفيلم باجادة للتعبير عن موضوعات ميلودرامية واتقانه البالغ لعمله وحرصه فى 
قمة  إلى  ويصل  غالبا،  ميلودرامية  أفالم  فى  الفيلم  تفاصيل  كافة  فى  األفضل  تحقيق 

النجاح فى أعمال تجمعه بالنجمة فاتن حمامة التى صعدت معه أو صعد معها.

 فيواصل تقديمها فى أدوار الفتاة الضعيفة المغلوبة على أمرها والتى تتعرض للظلم 
وتتحمله بصبر واستكانة ورضا حتى تتدخل يد القدر لتنقذها فى آخر لحظة، وفى افالم 

تعبر عناوينها عن موضوعاتها مثل أنا بنت ناس وأسرار الناس وقلوب الناس.

 ولكنه يقدم بطالت أخريات فى أفالم ناجحة أيضًا مثل ليلى فوزى فى أنا بنت مين 
وهدى سلطان فى أعمال كثيرة منها فى شرع مين وأمينة رزق فى بائعة الخبر وهند رستم 
لواحظ،  منها  األفالم  العديد من  الجسد وغيره، وشادية فى  المفضالت فى  أحد بطالته 
اإلنفصال  من  تقع حالة  ذلك  من  الرغم  فاتن ال يضاهى، وعلى  مع  النجاح  ولكن يظل 
الفنى بينهما تستمر لما يقرب من ثالث سنوات بعد اعتالء فاتن حمامة عرش النجومية، 
ليعودان فى لقاء جديد فى فيلم لن أبكى سنة أبدا 1957 الذى يشكل عالمة فارقة ومهمة 

فى مسيرة كل منهما.

قدم حسن اإلمام فى فيلم لن أبكى أبدًا لغة سينمائية معبرة اعتمادًا على دراما قوية 
ومحكمة وأثبت قدرته على تحقيق فيلم مؤثر وقوى بعيدا عن الميلودراما إلى حد كبير، 
وبسيطرة إيقاعية ومنضبطة فى أطوال اللقطات والمشاهد ودفع حركة الصراع بصورة 
ال تكاد تهدأ، اعتمادًا على المونتير الكبير كمال أبو العال، بل وأمكنه أن يقدم المشاهد 



27

العاطفية بروح من المرح والمشاكسة وبأسلوب متطور بعيدا عن الكليشيهات القديمة فى 
المشاهد التقليدية الممجوجة، والتى تنساب فيها العواطف بمقادير زائدة وتفصح كلماتها 

عن المشاعر بأسلوب مباشر وسقيم.

كما تخرج فيه فاتن عن ثوب شخصية الفتاة الضعيفة المستكينة السلبية التى كررتها 
كثيرا فى أفالم حسن اإلمام وغيره لتظهر بصورة الفتاة العصرية قوية اإلرادة والقادرة 
على المواجهة وتحمل المصاعب والكفاح من اجل تحقيق غاياتها، كما يخرج اإلمام نفسه 

عن األسلوب الميلودرامى الذى اعتاده فى افالمه السابقة.

 وهو يقدم فى فيلمه لن أبكى أبدا تراجيديا ثأرية قوية محكمة الصنع ال تعتمد على 
المصادفات الكثيرة وال على الشخصيات المسطحة األبعاد، وإن كانت ال تخلوا من مآس 
ومواقف قاسية ولكن فى إطار درامى مقنع ومنطقى جدا، وتتصاعد األحداث وتتطور 
تتوقف  التى  األقدار  بتدخل  وليس  الشخصيات  وأفعال  السببية  على  اعتمادا  الحبكة 
مقاال  الذى يستحق  الثانى  الفيلم  بالتأكيد  أقعده، وهو  الذى  حدودها عند مرض األب 

منفصال فى الفصل الثالث.

بعد هذا الفيلم المهم فى مسيرة حسن اإلمام وبعد تخليه المؤقت عن الميلودراما يعود 
الذى يتناول تضحية  الملك  العظيم تأليف نيروز عبد  إليها من جديد فى فيلمه الحب 
الزوجة ليلى التى تكتشف أنها مريضة بالسرطان وال يشغلها سوى حياة زوجها وابنتها 

الوحيدة ليلى بعد رحيلها.

 فتضغط على مشاعرها وتسعى للتقريب بين زوجها وزميلته فى العمل إلهام، وتنجح 
فى ذلك بالفعل، ويتفنن حسن اإلمام فى التوغل إلى قلب المرأة وكشف مشاعر الغيرة 
الغائرة فى قلبها والتى يفسح لها مجاال واسعا عبر التركيز على النظرات ولغة الجسد، 

تمهيدا النقالب ميلودرامى جديد حين تكتشف الزوجة أنها ليست مريضة.

وعلى الرغم مما يحفل به الفيلم من مشاهد عاطفية إال أن اإلمام يتجنب فيه مشاهد 
اإلثارة أو االعتماد على األغانى والرقصات لتلطيف األجواء، إنه يقبض بيد من حديد 
هذه  وهو  الموضوع،  لب  حول  أبدا  تركيزه  يفقد  وال  للفيلم،  االجتماعى  الطابع  على 

األسرة التى تتعرض للخطر نتيجة لتوهم الزوجة بأنها فى انتظار الموت.

ينسج اإلمام العالقة الثالثية بين الزوج والزوجة وعروس المستقبل فى مثلث محكم، 
ولوال اللجوء للنهاية السهلة والحل الميلودرامى باكتشاف الزوجة بأنها ليست مريضة ألمكن 
اعتبار هذا العمل من أقوى افالمه المعبرة عن المشاعر اإلنسانية واألنثوية بوجه خاص 
فى تلك الفترة، خاصة مع األداء المتميز لهند رستم التى تصل فى هذا العمل إلى مرحلة من 

النضج المبكر وتكشف عن قدراتها بعيدا عن أنوثتها الفاتنة وجاذبيتها الطاغية.
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وكر  فيلمه  فيقدم  الكبير  للمخرج  جاذبًا  يظل  والملذات  والسهر  الليل  عالم  لكن 
الملذات الذى يعود فيه إلى أجواء الفتاة الفقيرة الشريدة نعمت التى ال تجد مالذًا إال 
للرذيلة،  وكرا  تدير  أنها  نكتشف  ما  سرعان  التى  الراقى  المجتمع  سيدات  إحدى  لدى 
وتستسلم نعمت لقدرها وترضخ لألمر الواقع لتصبح واحدة من هذا العالم حتى تتعرف 
على حسنين وتحبه فتسعى إلى تغيير حياتها، ولكن الفيلم ملىء باألحداث والمفارقات، 
التى ينسجها محمد مصطفى سامى بمشاركة اإلمام فى السيناريو فيمزج فيها بين المشاهد 
الجادة والماجنة، والمواجهات الدرامية المحبوكة ومشاهد الغناء والرقص، مستغال مكان 
عالية،  بدرجة  والتمثيلية  الغنائية  صباح  الفنانة  قدرات  وموظفا  الرئيسى  األحداث 
مصداقية  من  تضعف  مكثفة  بصورة  تتوالى  الميلودرامية  والمصادفات  التحوالت  ولكن 
الميلودراما ذاته، ولكنه بالتأكيد من األفالم التى تضيف شعبية  الفيلم حتى فى مجال 

ونجاحا للمخرج وهو فى أوج مجده وشهرته.

كما يمثل فيلم إغراء الذى كتبه اإلمام أيضًا بمشاركة محمد مصطفى سامى عن موضوع 
عبر عنه مخرجنا فى عدد ال يستهان به من أفالمه حول الفتاة الفقيرة الطموحة الشرهة 
التى تسعى للصعود بأى وسيلة، فتلجأ للكذب على حبيبها الثرى لإليقاع به، ولكن مخططها 
النزعة  عليها  تطغى  التى  األفالم  من  وهو  والتحديات،  المصاعب  من  بالعديد  يواجه 
إلى غايته  ليصل  المنطق  يلوى عنق  الذى  المباشرة، سواء فى سير األحداث  األخالقية 

بتقديم موعظة عبر خطاب مطول، للتأكيد على المعنى الذى يهدف إليه.

فى نفس الفترة يقدم فيلما من أعماله التى تتشابه حكايتها مع قصص قدمها هو نفسه 
وقدمتها السينما كثيرا حول الفتاة التى تهرب من قسوة األب ليرعاها مهرج فى سيرك 
متجول سرعان ما تكبر وتعمل به لتكشف عن مهارتها ومواهبها، وال يضيف الفيلم شيئًا 
فى مسيرة اإلمام سوى توظيفه ألجواء السيرك واستعراضاته وعالمه المفعم بالحركة 

والرقص والغناء وبتوظيف صوره الملهمة. 

أما فيلمه قلوب العذارى فتدور حبكته مثل عشرات األفالم فى تلك الفترة حول الفتاة 
التى تحمل من حبيبها دون زواج ويختفى الحبيب لظروف ما، وتظل الفتاة تعانى من 
إثر فعلتها حتى تأتى النهاية السعيدة ويلتم شملها على حبيبها، وهى النهاية المتوقعة 
من أول لحظة ومع أبطال سبق أن قدموا ذات الموضوع كثيرا، بل إن أسماء الثالثى كمال 
كفيل  كانت  الفيلم  عنوان  مع  الدعاية  بوسترات  على  رياض  وحسين  وشادية  الشناوى 

بحرق موضوعه تمامًا.

شادية  الساذجة  ابنته  حمل  فى  يفجع  بالتأكيد سوف  المسكين حسين رياض  فاألب   
ويسعى  رشده  إليه  سيعود  الذى  الشناوى  كمال  جوان  الدون  الوسيم  الشاب  من  سفاحا 
للزواج من حبيبته فى آخر لحظة، ولكن فى قلوب العذارى تضاف عقدة طبقية جديدة 
قرب النهاية حين يرفض الباشا والد الشاب الموافقة على الزواج من بنت الرجل الفقير، 



29

وفى حل ميلودرامى سريع تنجذب عواطف الباشا للمولود حين يجبر على حمله فيبارك 
الزواج فورًا.

 وعلى الرغم من اجتهاد حسن اإلمام فى المزج بين أجواء القلق والتوتر مع المرح 
والغناء إال أن تكرار الموضوع وضعف الصورة لكمال كريم إضافة إلى السيناريو المشتت 
فى عدة خطوط والفاقد للمصداقية بتحوالته الميلودرامية الفجة يجعله من األفالم التى 

يطويها النسيان والتى ال تبقى فى الذاكرة حتى ضمن أفالم هذا النوع.

الغالب فى أفالمه على أعمال تنجح فى وقتها بفضل  الميلودرامى  ويتواصل االتجاه 
تالقيها مع مزاج المشاهد فى تلك الفترة رغم مآسيها المبالغ فيها وشخصياتها أحادية 

البعد بين الطيبة المالئكية والشر الشيطانى دون التطرق إلى أسبابه ودوافعه.

بني االجتماعى والعاطفى

 وهو ما نراه فى أفالم عديدة يغلب عليها الطابع االجتماعى منها عواطف، أو تطغى 
عليها مشاهد الرقص والغناء مثل صائدة الرجال، و زوجة من الشارع  الذى تدور أحداثه 

التي  )دالل(  المطربة  حول 
الكباريهات،  أحد  في  تعمل 
العديد  غرامها  في  ويقع 
تفضل  لكنها  الرجال  من 
تتزوج  الثرى،  )مصطفى( 
معه  لإلقامة  وتنتقل  منه 
والدة  وتصدم  عزبته،  في 
ترغب  كانت  التي  )مصطفى( 
أن يتزوج ابنها من إبنة عمه.

في  دالل  إصابة  ومع   
حادث يأتي أحد األطباء لعالجها فيتعرف على دالل، حيث كان أحد زبائنها السابقين، 
الذي سيكشف  ابنة عم )مصطفى(، وترفض )دالل( هذا الزواج  ويتقدم الطبيب لخطبة 

ماضيها، فتقرر قتل الطبيب للحفاظ على ماضيها أمام أسرة زوجها.

البناء  رغم  الحبكة  إطار  عن  يخرج  مفاجىء  بوليسى  منحى  إلى  األحداث  لتتجه   
الدرامى الذى يسعى الكاتب محمد عثمان إلحكامه، ولكن الفيلم ينضم إلى األفالم الشعبية 
الجماهيرية فى أداء مميز لهدى سلطان التى شكلت ثنائيا فنيا مع اإلمام لفترة، وقدمها 

فى عدة أدوار كشفت عن جوانب مهمة فى قدراتها التمثيليلة.
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وال يتوقف اإلمام عن إعادة اكتشافاته لوجوه فنية موهوبة أو تدعيم مواهب جديدة 
فى بداية طريقها وهو ما نراه فى فيلم مال ونساء 1960 وهو أول لقاء بين اإلمام وسعاد 
حسنى وهو من أوائل أفالمها وهى فى بداية نجوميتها، وهو فيلم يعانى من فتور اإليقاع 
وبطء الحركة غير المتعمد واإلطالة فى تقديم الشخصيات، وال تلوح فيه شخصية حسن 
اإلمام إال فى تكويناته المميزة ولقطاته الطويلة التى يعتمد فيها على حركة الممثل 

والكاميرا فى نفس المكان فى لقطات مشهدية طويلة.

 لكن ضعف الدراما وتقليدية الموضوع وجمود الحدث يظالن عقبة فى تحقيق ديناميكية 
للصورة، مع غلبة الحوار المباشر المتخم بالحكم والمواعظ والنزعة األخالقية المباشرة 
حول موضوعه المحبب فى تلك الفترة، عن الزوجة المتمردة الناقمة على حياتها والتى 
الزوجية بعد درس قاس فى  إلى حياتها  إلى رشدها، وتعود  تلقى عقابها حتى تتوب 

نهاية سعيدة متكررة.

 لكن اإلمام يحقق فى مشهد النهاية لغة سينمائية متمكنة فى لقطة مشهدية من لقطاته 
الرائعة حيث الكاميرا فى صالة بيت األب تستقبل الزوجة الخارجة من غرفتها لتشكر 
مطلقها على وقوفه إلى جانبها بعد وفاة أبيها، وحيث تتابع الكاميرا البطلة حتى تصل 
الزوج على  يجلس  بينما  الندم  مشاعر  مالمحها  انعكست على  الصالة، وقد  منتصف  إلى 

الكنبة فى منتصف الصالة.

 وما أن يلمحها حتى يتوجه نحوها فى عاطفة ولكنه يتردد ويتوجه نحو الباب خارجًا 
ليجد أبوه يدخل ويدعوه لمصالحة زوجته، وبعد معارضة وحوار قصير يقترب األب من 
الزوجة التى تدخل إلى الكادر نحوه فى لهفة، ليجمع الكادر بين الثالثة وحيث الزوج 

فى المنتصف تحت الحصار وهو فى حالة تردد وتخاذل.

 وعندما يبدو أنه ال جدوى تلتف سعاد بوجهها مواجهة الكاميرا لتكشف عن تأثرها 
البالغ فى تصاعد إنفعالى يكشف عن الموهبة الفريدة والحضور الطاغى لهذه الممثلة 
الشابة، ثم تكمل دورتها ذاهبة إلى حضن أمها فى الجانب اآلخر باكية، فيناديها الزوج 
بيديه  من جديد وتمسك  إليه  لتستدير  إليها  ردت  وكأن روحها  إليه  فتلتفت  »نعمة«، 

راكعة »سامحنى يا حسين«.

أيًا كان رأيك فى الموقف الدرامى لكن هذا المشهد يتميز بحيوية شديدة وتوظيف 
األربعة، فى  الممثلين  أداء  من  متفوقة  اقتناص لحظات  بليغ وقدرة عالية على  حركى 
ظل التواصل والتفاعل االنفعالى الذى يحيل ثبات المكان المسرحى إلى صورة سينمائية 
شابة  تمثيلية  موهبة  عن  وكاشفة  والتدفق،  واالنسيابية  واالنفعال  بالحركة  مشحونة 
لسعاد التى تثبت تفوقها أمام ثالثى من المخضرمين، ومؤكدة أنها فى طريقها لتكون 
واحدة من كبار المبدعات فى فن التمثيل بفضل ما أتاحه لها هذا المشهد المركب حركيًا 

من مجال واسع للتعبير.
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لكن العام ذاته يشهد فيلم الخرساء- وهو أحد أهم وأقوى أفالم حسن اإلمام والذى 
العمل  إلغراء  واستسالمه  التقليدية،  السوق  أفالم  على  االعتياد  من  فترة  بعد  يقدمه 
المتواصل، بفضل سمعته القوية كمخرج، تسعى شركات اإلنتاج و كبار النجوم للعمل معه.

 من خالل فيلم الخرساء يجد اإلمام سيناريو يكشف فيه عن وجه جديد لموهبته و 
قدراته، فيلم يعتمد بشدة على اللغة السينمائية، ويتناول موضوعا إنسانيا فى غاية 
القوة عن فتاة خرساء تتعرض لالغتصاب وتعجز عن أن تبوح باسم المجرم، ولكن هذه 
حقوقها  السترداد  تسعى  بأكملها،  قرية  لحالة  عام  إطار  مع  تمتزج  الخاصة  الحكاية 

وكرامتها من طاغية ظالم ومستبد ومحتكر لسبل الرزق.

يبرع اإلمام فى مشاهد الخرساء فى اقتناص الزمن القوى وتوظيف مختلف عناصر 
الفيلم فى التعبير عنه، وهو يمتلك الشجاعة والتمكن من الحفاظ على الحالة الدرامية 
المأساوية فى قلب األغنية واالستعراض، وهو يحيل بتدرج محسوب بصحبة الموسيقى 
البارع على اسماعيل الحالة الموسيقية لتنتقل تدريجيا من التعبير عن الفرحة للتواصل 

والتعاطف مع البطلة فى لحظات الهزيمة واالنكسار واأللم.

 وهو يعد من أفالمنا النادرة التى ال تعتمد على الحوار إال فى أضيق الحدود لتترك 
الصورة  خيال  فى  لالبتكار  الواسع  المجال  اإلمام  ولتمنح  الصورة،  لتعبير  المجال 
وتعبيرها وتوظيف لغة الفيلم بكل طاقته، وهو بالشك من روائع اإلمام التى سنتوقف 

أمامها أيضًا فى فصلنا التالى.
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السينمائية بقوة وغزارة بفضل جاذبية  الساحة  اإلمام تواجده على  ويواصل حسن 
اسمه الجماهيرية وعمله مع كبار النجوم فى أفالم تتوفر لها أكبر الميزانيات، ويتوقع 
لها منتجوها أعلى اإليرادات وهو ما يتحقق غالبًا، وهو ما نراه فى أفالم مثل حياتى هى 

الثمن والتلميذة.

إنتاجها مع بداية الستينات، ومع  وتختلف ظروف السينما وأسواقها وجهات ونظم 
المؤسسة  فى  ممثاًل  العام،  القطاع  خالل  من  السينمائى  اإلنتاج  لغالبية  الدولة  احتكار 
مكانته  نفس  فى  اإلمام  المتعددة، ولكن يظل حسن  بشركاتها  للسينما  العامة  المصرية 
المزيد  بأفالمه  يضيف  أن  على  قدرته  وفى  المسجلة  والماركة  الكبير  اإلسم  كصاحب 
إليرادات السينما، بفضل تالقى أفالمه مع أمزجة الجماهير واجتهاده الشديد فى تحقيقها 
األداء  فى  مستوى  بأفضل  أبطاله  إظهار  وفى  موضوعها  مع  تتناسب  صورة،  بـأفضل 

التمثيلى.

يحقق اإلمام قفزة جديدة فى مستوى إيرادات األفالم بالنجاح التجارى والجماهيرى 
الطاغى لفيلمه الخطايا بطولة عبد الحليم حافظ، والذى كانت أفالمه تحقق غالبًا نجاحًا 
كبيرا إال أن فيلم الخطايا يحقق نجاحا يفوق التوقعات، وبرقم قياسى يضعه فى الصدارة 

لسنوات طوال.

لفيلم  الكبير  النجاح  على  بقوة  أثرت  وجماهيرية  تجارية  عوامل  هناك  بالتأكيد 
سينمائى،  الحليم كمطرب ونجم  النجم عبد  المستمر فى شعبية  التصاعد  منها  الخطايا، 
فى  شاركوا  الذين  الكبار  النجوم  فريق  أيضًا  ومنها  والسينما،  الغناء  بعرش  وانفراده 
بطولة الفيلم من أجيال مختلفة، سواء من الكبار على رأسهم عماد حمدى ومديحة يسرى، 
نادية لطفى  الذين كانوا فى حالة صعود وبدايات نضج فنى وبوجه خاص  الشباب  أو 

وحسن يوسف.
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والصورة  الدرامية  التفاصيل  فى  التميز  من  جوانب  هناك  أن  أيضًا  شك  بال  لكن 
السينمائية، والتأثير الميلودرامى البارع الذى حققه اإلمام فى هذا الفيلم، والذى أجبر 
التى  العاطفية  الحالة  مع  الدرامية، وأن يتوحدوا  يتناسوا هناته  أن  المشاهدين على 
غلف بها اإلمام الفيلم، وتمكنه الشديد من المزج بين الفرحة والضحكة واالبتسامة مع 
الشجن واأللم والحزن الذى يصل إلى حد البكاء، من فرط التعايش مع القصة والتوحد 

مع بطلها وتصديقها بدرجة ال توصف رغم ما بها من تلفيق.

على الرغم من أن فيلم الخطايا يعتمد على حبكة تتشابه إلى حد ما مع حبكة فيلم 
أن بصمة  إال  للمخرج هنرى بركات  أيام وليالى  بعنوان  بداياته  الحليم فى  قدمه عبد 
وأسلوبية حسن اإلمام تصنع مذاقًا مختلفًا، وال تتأثر بتشابه الموضوع أو تكراره لنفس 
النجم، بل ويتمكن من أن يجعل من الفيلم أحد الذروات الكبرى لنجاحات عبد الحليم بين 
ذروات كثيرة، ويظل الخطايا ورغما عن أى تحفظات من األفالم الجديرة بالدراسة التى 

سنسعى إلى تحقيقها بدقة وموضوعية فى الفصل التالى. 

بعد النجاح الكاسح لفيلم الخطايا كان البد أن تتحقق المعجزة على يد حسن اإلمام، 
تجاريًا  أيضًا  العنوان  له  يلمح  ما  ولكن  الفيلم  عنوان  فقط  ليس  بالمعجزة  والمقصود 

تجتمع  أن  معجزة  بأنها 
السينما  فى  نجمتين  ألمع 
فيلم  فى  الوقت  ذلك  فى 
حمامة  فاتن  وهما  واحد 
بطولة  وفى  وشادية، 
فيها  تتطابق  تكاد  مشتركة 
دوريهما وتتعادالن  مساحة 
الدرامية،  األهمية  فى 
-فاتن  الشابة  فالصحفية 
أن  إلثبات  تسعى  حمامة- 
التى  شادية-  النشالة- 
إجرامية  ألصول  تنتمى 

يمكن أن تتحول إلى شخصية سوية إذا تهيأت لها الظروف المناسبة، وهى ال تجد سبيال 
إلخفاء الفتاة وإبعادها عن األشرار والمالحقة، إال بأن تجعلها تقيم مع خطيبها األعزب 

فى بيته!، ولكن النشالة تسرق قلب خطيب الصحفية وتتوالى األحداث.

واقتناعهما  لبطلتين،  للتمثيل  مجال  ولكنها  مصطنعة  الفكرة  تبدو  البداية  من 
باالجتماع معا فى هذا الفيلم هو فى حد ذاته إغراء ال يقاوم، ولكن مع األسف ورغما 
عن المقدرة العالية لحسن اإلمام فى إدارة الممثل ورغما عن القدرات التمثيلية العالية 
الفيلم، وربما يأتى ذلك لشعور كل منهما  للبطلتين، فإن تمثيلهما يبدو أضعف ما فى 
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بأنها مباراة يجب أن تنتصر فيها إحداهما، فشاب أداءهما المبالغة، وبوجه خاص شادية 
على الرغم مما قيل وقتها أنها هى التى تفوقت. 

 ربما أيضًا شهد الفيلم كواليس غير مريحة وال مناسبة للمخرج ليحقق فيلمه بالصورة 
التى ترضيه، وازداد األمر صعوبة بالمحدودية الشديدة لقدرات الممثل عمرو الترجمان 
الذى لعب الدور الرئيسى معهما والذى امتلك الوسامة دون أن يمتلك الموهبة على الرغم 

من أن دوره ال يقل أهمية عن البطلتين.

 بل إنه العنصر الذى تتصارع عليه امرأتان، والمفترض أن يحقق الممثل على األقل 
حوله،  بينهما  الصراع  يدور  النجمتين  أن  يتقبل  حتى  باألساس،  المشاهد  لدى  قبوال 
التمثيل  التى يظهر فيها عنصر  النادرة لحسن اإلمام  والفيلم بالتأكيد هو من األعمال 
ضعيفا، وتبقى قيمة الفيلم الوحيدة فى أنه العمل النادر الذى أمكن فيه لحسن اإلمام أن 

يجمع لجمهور السينما أكبر نجمتين محبوبتين فى عمل واحد. 

حياة الراق�صات

ثم يأتى فيلم شفيقة القبطية 1963وهو أحد أفالم اإلمام الكثيرة الذى تدور أحداثه 
حول حياة إحدى الراقصات وهو العالم الذى تميز فيه بدرجة ال توصف، وكاد يتفرد به 
وعبر من خالله عن معرفته ودراسته الشديدة لهذا العالم وهذه الموضوعات والشخصيات، 
كما تمكن من خالله أن يؤكد على براعته فى مجال إخراج األغانى واالستعراضات، إلى 
للراقصات  الخاصة  الحياة  فى  الخوض  من  وتمكنه  اإلنسانى،  حسه  على  التأكيد  جانب 

والكشف عن جوانبها اإلنسانية وتغيير نظرة المشاهد السطحية لها.

 وكذلك فى المزج بين الحياة المرحة المنطلقة المتحررة الظاهرة للشخصية وبين 
جانبها اآلخر المأساوى والحزين، مع التحوالت الميلودرامية التى يحققها بمهارة فريدة، 
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ليتقبلها المشاهد ويكسب تعاطفه مع الشخصية فى التقلبات الدرامية التى تقع لها وفى 
الظروف القاسية التى تعيشها بعد حياة حافلة بالشهرة والمتعة والثراء.

وقد أدى النجاح الكبير لهذا الفيلم أن يقدم اإلمام عددًا كبيرًا من األفالم عن حياة 
الراقصات، سواء عن شخصيات حقيقية أو خيالية، ومنها بنت بديعة 1972وبديعة مصابنى 
1975 ودالل المصرية 1970 وبمبه كشر 1974 الذى يضاف أيضًا إلى أفالم حسن اإلمام التى 
لها  ومهدت  النجومية  مستوى  إلى  الجندى  بنادية  صعدت  والتى  مهولة  إيرادات  حققت 
الطريق لتصبح الحقا نجمة الجماهير، ولتظل لسنوات صاحبة الجماهيرية األولى بين 

نجمات السينما. 

أما فيلم زقاق المدق الذى خرج للنور فى نفس عام عرض شفيقة القبطية 1963 عن 
قصة نجيب محفوظ، فهو أول عمل يقدمه حسن اإلمام عن رواية أدبية مصرية، وهو الذى 
أو مستوحاة عن أصول  مقتبسة  أو  للسينما  أعمال مؤلفة  بداياته على  بنى شهرته فى 
أجنبية بفضل ثقافته الفرنسية، ولكن لقاءات اإلمام بعد ذلك مع األدب المصرى سوف 
تستمر، وبوجه خاص أدب نجيب محفوظ الذى سيقدم اإلمام العديد من رواياته للسينما 

بعد ذلك.

الغريب أن يسند إخراج فيلم زقاق المدق لإلمام على الرغم من السمعة التى كانت 
المغرم  التجارية  واألفالم  الميلودراما  مخرج  باعتباره  الوقت،  ذلك  فى  عنه  شائعة 

بالرقص وعالم الراقصات والتى واجهت هجوما من الحركة النقدية والصحافة الفنية.

 ولكن يأتى اختياره بعد اعتذار أكثر من مخرج عن العمل، ليتصدى له اإلمام بشجاعة 
هذا  إخراج  من  تمكنه  والتى  زمالءه،  يدركها  التى  الفنية  وموهبته  قدراته  فى  واثقا 
الفيلم الصعب بأحداثه الغزيرة وأجوائه المختلفة، التى تدور فى زمن قديم وتتطلب 
دقة وسيطرة على كل العناصر، لتتحقق لها المصداقية المطلوبة وليحقق التأثير الذى 

يليق بسمعة الرواية وشهرتها وأهميتها الكبيرة.

 فرواية زقاق المدق هى واحدة من أهم أعمال نجيب محفوظ والتى تم التنويه عنها 
ضمن حيثيات منحه جائزة نوبل، كما أنها من رواياته القليلة التى تم إنتاجها وإخراجها 

سينمائيا خارج مصر فيما بعد فى فيلم مكسيكى بعنوان حارة المعجزات.

فى  كما  أحداثه  تدور  الذى  للفيلم  التاريخى  البعد  تصوير  فى  اإلمام  حسن  ينجح 
الرواية أثناء الحرب العالمية الثانية، ويحقق ذلك سواء من خالل الديكور والمالبس 
المعبرة عن الزمن أو أجواء الصورة وعمق مجالها الذى ال يغيب أو صورة الحارة المعبرة 

عن تلك الفترة، بشخصياتها وطبيعة حياتها ومهنها وعالقاتها.
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يلتزم اإلمام بعرض كل األحداث التى تضمنتها 
الرواية تقريبًا اعتمادًا على سيناريو سعد الدين 
تقريبا  شخصياتها  كل  بعرض  يلتزم  كما  وهبة، 
بما فيها الشخصيات الثانوية، ولكن يظل اهتمام 
الجميلة  حميدة  بشخصية  الرئيسى  السيناريو 
إلى عالم  الزقاق  للخروج من  المتطلعة  الفقيرة 
العز والثروة والطبقات العليا، وذلك فى مقابل 
طبيعة  أن  والحقيقة  الشخصيات،  غالبية  تهميش 
عكس  محددة  عرض  بساعات  وارتباطه  الفيلم 
الرواية، يفرض عليه أن يقوم باختزال وتهميش 

الخطوط الجانبية والحبكات الفرعية.

لبلورة  ذلك  يتحقق  أن  أيضًا  المفترض  لكن 
الفكرة الرئيسية للرواية أو لعرض رؤيا جديدة 

ذاك،  وال  يحدث  لم  هذا  ولكن  بالفيلم،  خاصة 
فرواية زقاق المدق هى عن هذه الحياة الضيقة فى حارة سد تسمى زقاق، وعن هذه 
اقتصادية  متنفس حقيقى فى ظل ظروف  السجينة فى واقعها والبعيدة عن  الشخصيات 
وسياسية سيئة، وانكماشها وانغالقها على ذاتها فى عالم متغير يعيش حربا عالمية ستعيد 
تشكيله، وإن كانت على أرض هذا البلد ستدور معارك حاسمة ال ناقة لشعبه فيها وال جمل.

 فى ظل هذه األجواء يسعى المستغلون والمتسلقون والمحتاجون بأى وسيلة للصعود 
مهما كانت منحطة، سواء باإلتجار فى المخدرات أو القوادة والدعارة، واألسوأ من كل 
ثرواتها  ويستحلب  البالد  على صدر  يجثم  الذى  المحتل  االنجليزى  مع  التعاون  هو  هذا 

لينفق على حروبه.

ال يمكن الحديث عن فيلم زقاق المدق دون اإلشارة من جديد إلى التعاون الفنى بين 
الموسيقية«  إسماعيل  عبقرية  توظيف  على  اإلمام  قدرة  وفى  إسماعيل،  وعلى  اإلمام 
ايقاعية مستمرة يرافقها تصفيق كمقدمة  الفيلم ضربات  فقد وضع اسماعيل فى مقدمة 
،وهمهمة  الفيلم  مع طبيعة  لتتماشى  الشرقية  بطبيعته  يتميز  الذى  اللحن  دخول  تسبق 
بآهات  أوركسترا  وكأنه  الرجالى  الكورس  ويدخل  للحن،  مرافق  النسائى  الكورس  من 
مستمرة فى تماهى مع اللحن، والكورال النسائى يدخل بكلمة اهلل لفظ الجاللة ويعود مرة 
أخرى الكورس الرجالى ثم ضربات إيقاعية بسيمترية لتدخل كلمات األغنية ترافقها 
المصاحبة اللحنية واإليقاعية وتنتهى الكلمات بدخول أول مشاهد الفيلم- د, رانيا يحى- 

موسيقى اإلمام«.
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تصويره  أسلوبية  فى  جديدا  تقدما  اإلمام  يحقق  السينمائية  الصورة  مستوى  على 
ليكثف  االكسسوار  وقطع  والنوافذ  الحواجز  خالل  من  والتكوينات  للزوايا  وبتوظيفه 
معنى الصورة ولينقل حالة الشخصيات، وهو يحقق فى مقدمة الفيلم تأسيسا قويا ألجواء 
الحارة، ويساعده السيناريو المكثف والمعبر لسعد الدين وهبة فى تقديم الشخصيات 

سريعا والتعرف على مالمحها األساسية.

 يوظف اإلمام الحركة الرشيقة لتمتزج مع الحوار الدرامى ليحقق استهاللية قوية، 
الدقن-  الغرائبية وهو زيطه- توفيق  محفوظ  أن يؤسس ألحد شخصيات  فيها  ينسى  ال 
اإلمام  ويقدمه  منها،  ليتكسبوا  للمتسولين  عاهات  يحترف صناعة  الذى  العاهات  صانع 
بصورة تتفق مع شخصيته وفى أجواء تتناسب عالمه الغريب والمخيف باستخدام الدخان 
فى عمق الكادر والعجالت الخشبية فى مقدمته والتى تضعه فى التكوين فى نفس اإلطار 

مع زبونه أو ضحيته.

فى مشاهد الحملة االنتخابية لمرشح فاسد يقودها قواد« تظل الصور المتتابعة تترابط 
لتؤكد على شىء وحيد هو الجهل المتأصل فى عقول سكان الزقاق عندما يخاطب جاهل 
مجموعة من الجهالء فتنتج مفارقة درامية غير كوميدية بالمرة، هى المأساة بكل صورها 
جسدها اإلمام بكل جدية، فعندما يكون المرشح يجهل مخاطبة ناخبيه، فمن الطبيعى أن 

يكون القواد هو ما يقود حملته االنتخابية- رانيا يوسف- العالم يغرق فى زقاق«.

يعد الفيلم أيضًا من أضخم األفالم انتاجيًا فى السينما المصرية لما تكبده من ديكورات 
وما استلزمه تصويره من زمن يتفق مع العوالم التى تنقلت خاللها حميدة أو من خالل 
نجومه الذين مثلوا كل أجيال السينما المصرية فى ذلك الوقت، بداية من حسين رياض 
وعبد الوارث عسر وعقيلة راتب وحتى النجمة الكبيرة شادية ويوسف شعبان وصالح 
قابيل ووصوال إلى جيل جديد من الشباب على رأسهم حسن يوسف الذى يعود ويتفوق 
من جديد، وليصبح بعد هذا الدور أحد نجوم جيله، ولينضم إلى قائمة طويلة وممتدة 
لممثلين أصبحوا نجوما بعد تعاونهم مع حسن اإلمام، بفضل مهارته فى اختياره للممثل، 

ووضعه فى الدور الذى يناسبه واإلطار المالئم له.

ن�صيب االأ�صد

 بعيدا عن أى تحفظات سوف يستحوذ حسن اإلمام سينمائيا الحقا على نصيب األسد من 
روايات نجيب محفوظ فسيخرج بعد ذلك الثالثية بأجزائها الثالث، بين القصرين وقصر 
الشوق والسكرية، كما أخرج أيضًا عصر الحب وكذلك أميرة حبى أنا عن المرايا، ويضاف 
أيضًا  القصيرة، والذى لم يبخل عليه  فيلم دنيا اهلل عن إحدى قصص محفوظ  إلى ذلك 

بكتابة القصة السينمائية خصيصا لفيلم دالل المصرية.
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قصصى  إبداع  ظهور  فمع    
المحلى،  المستوى  على  غزير 
ومع سيطرة مناخ سياسى قومى 
صناع  رغبة  تولدت  ووطنى 
تقديم  فى  مصر  فى  السينما 
المصرى  الواقع  عن  تعبر  أفالم 
بعمق، وال تحفل بعملية التمصير 
بإعتبارها تسعى إلعادة معالجة 
نص أجنبى، إلضفاء طابع محلى 
ما  كل  من  الرغم  على  عليه 
شخصيات  و  أفكار  من  ينضمنه 

ومالبسات و تفاصيل واقع غريب، ومن هنا بدأت تظهر بقوة أعمال كثيرة تعتمد على 
إبداع األدباء المصريين و أصبحت النصوص األدبية المصرية تنافس األفالم والنصوص 

األجنبية كمصدر لسيناريوهات األفالم . 

  وقدمت السينما المصرية الكثير من روائع اإلنتاج األدبى الروائى المصرى، وعلى 
لألفالم  أفالم عالمية يظل  و  المأخوذة عن روايات  المصرية  األفالم  من غزارة  الرغم 
المعدة عن أدبنا المحلى تميز خاص، وتحفل هذه األفالم عادة بإهتمام نقدى كبير، خاصة 
لو كانت من إبداع أحد كتابنا الكبار، وال يمكن أن تخلوا قائمة ألهم أو أفضل األفالم 
نجيب  »ويعد  الكبار.  أدبائنا  روايات  عن  المأخوذة  األفالم  من  كبير  عدد  من  المصرية 
فى هذا المجال- حيث قدمت  من حيث الكم –  محفوظ الروائى صاحب النصيبب األكبر – 
السينما المصرية عشرات األفالم عن رواياته وقصصه القصيرة، و يليه فى الغزارة من 
حيث الكم- إحسان عبد القدوس الذى تبلغ األفالم التى أخذت عن روايته و قصصه مجتمعة 

22 فيلما، ولحسن اإلمام أيضًا نصيب منها.– هاشم النحاس – نجيب محفوظ على الشاشة«.

أما ثالثية محفوظ على وجه التحديد فهى من أشهر وأهم روائع محفوظ األدبية و التى 
أصبحت جزءا أساسيا من ثقافتنا األدبية ، بل و ذاكرتنا الشعبية لما تضمنته من ثراء فى 
الشخصيات و األحداث وامتزاج الخاص بالعام، وهى تتضمن أيضًا رصدا لتفاصيل الحياة 

اليومية المصرية والمناسبات الشعبية و االحتفالية فى بناء روائى محكم.

إنه  بل  الثالثية،  عن  التعبير  على  اإلمام  حسن  أفالم  قدرة  حول  الجدل  ثار  وقد 
بين  لفيلمى  بالنسبة  وباألخص  السبب  لهذا  طوال  لسنوات  استمر  شديدا  هجوما  هوجم 
القصرين 1964 وقصر الشوق 1967، ولكن الزمن أنصف اإلمام حين تم اختيار الفيلمين 
أقامه  والفنانين  للنقاد  استفتاء  خالل  ومن  تاريخها  عبر  المصرية  األفالم  أفضل  ضمن 

مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته لعام 1996.
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 أما السكرية فقد حظى بتقدير جيد منذ عرضه األول، فكتب الناقد سمير فريد عن 
السكرية بجريدة الجمهورية فى 14 فبراير 1973 »منذ أن التقى أحمد عبد الجواد بالعالمة 
زبيدة وهى تشحذ بعد زوال المجد القديم وحتى يصرخ متولى عبد الصمد فى عطفة 
الصنادلية »من أين طريق الجنة« فى فيلم السكرية يقدم حسن اإلمام ساعتين من أفضل 
السينمائية الطويلة، إن لم تكن أفضلها على اإلطالق.« وعالوة على  ما قدم فى حياته 
هذا فقد استحق الفيلم أن يتم اختياره ضمن أهم مائة فيلم فى السينما المصرية بناء على 
اختيار ثالثة من كبار النقاد هم سمير فريد وكمال رمزى وأحمد الحضرى، وهذا طبقا 
للكتاب الذى أصدرته مكتبة اإلسكندرية فى 2017 وحيث كتب أحمد الحضرى من حيثيات 

خاصة  مكانة  له  »أن  اختياره 
بفضل  المصرية  السينما  فى 
مؤلفه نجيب محفوظ والسيناريو 
روايته  عن  اعد  الذى  والحوار 
واداء ممثلين بمختلف امكانياتهم 
وقيادة  وتعددهم  وطاقاتهم 
ولكل  العمل.«  لهذا  اإلمام  حسن 
ما سبق تستحق أفالم الثالثية أن 
نخصص لها قراءة نقدية مستقلة 
ضمن أفالمنا المختارة فى الفصل 

التالى.

كان البد أيضًا للمخرج الذى تميز جدا فى تصوير الطبيعة وتوظيف عمق المجال 
أن يكون له تواجدا فى األفالم التى صورت فى لبنان بطبيعتها الخالبة، ولكنه فى فيلم 
الراهبة 1964 يستعرض بإبداع غير مسبوق الطبيعة هناك، خاصة وهو من أفالمنا الملونة 
إطار  فى  تأتى  أنها  إال  للسياحية  أقرب  تبدو  بصورة  ربما  الوقت،  ذلك  فى  النادرة 
التى  اإلمام  اإلنسانى فى شخصية  الجانب  على  العمل  كما يؤكد  موضوع جديد ومختلف 

تلوح فى أعماله الفنية.

 فمن عنوان الفيلم يتكشف لنا أن بطلة الفيلم شخصية مسيحية، وهى مسألة نادرة 
التى  المسألة  وهى  األمة،  عنصرى  جانبها ألحد  من  إهمال  وهو  المصرية،  األفالم  فى 
سيتأكد حرص اإلمام على تعويض تجاهلها فى عنوان فيلم آخر له هو شفيقة القبطية، وإن 
كان عن شخصية حقيقية، كما يبدو من إسم الراهبة أنه يتغلغل أيضًا إلى عالم األديرة 

وأجوائها.

معرفة ودراسة،  تتطلب  التى  الدينية  له قوانينه وأصوله ومرجعياته   وهو عالم 
كما أن البطلة التى تلعب دورها هند رستم هى شخصية مسيحية تتنقل فى حياتها بين 
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جانب  من  األسرة  واستقرار  الجانب  من  العاطفة  بين  االختيار  والتردد وصعوبة  القلق 
آخر، وهو الجوهر اإلنسانى للموضوع.

لممارسة عملها وعشقها  منه تعود  فالبطلة فى ظل خالفاتها مع زوجها ثم طالقها 
القديم فى الغناء، وسرعان ما تحقق نجاحا كبيرا بتعاونها مع مخرج موهوب تنمو بينهما 
مشاعر تكاد تكلل باالرتباط، ولكن مشاعر األمومة وحرص البطلة على أن تظل ابنتها 
الطاحنة،  أزمته  فى  جوارمطلقها  إلى  الوقوف  بضرورة  شعورها  يضاعفه  أحضانها  فى 

يدفعانها للعودة إلى زوجها والتضحية بمشروع االرتباط بحبها الجديد.

كانت بعض األخبار والتصريحات للفنان سمير صبرى قد نشرت حول إصرار رشدى 
ليكون هو بطل  إليه  البطلة  بعودة  الفيلم  ينتهى  أن  الزوج على  لعب دور  الذى  أباظة 
تلقينا  على  تؤثر  ال  الهامشية  المعلومة  هذه  ولكن  األول،  الفيلم  نجم  بصفته  النهاية 
للفيلم الذى أبدع اإلمام خالله فى إخراج المشاهد الدرامية ورصده للمشاعر على الرغم 
واندماج  أبدع فى تصويره لألغانى  كما  تماما  االنفعاالت،  بعض  فى  المبالغة  بعض  من 
الملحنين، محمد عبد  التى صاغها كبار  الرائعة  إيقاعاتها وألحانها  صورته بصريا مع 

الوهاب وكمال الطويل ومحمد الموجى وبليغ حمدى. 

»فالقصة ارتبطت ارتباطا كليا باألغانى التى كتبت خصيصًا للحكاية وللمواقف التى 
المتاحة  التقنيات  اإلمام كل  استخدم  النهاية، وقد  البداية وحتى  منذ  بها  يتم سردها 
فى هذا التوقيت من خلفيات وألوان وصور متحركة وشاشات فى الخلفية، وكلها عناصر 
به من مواقف  ما  مع  البصرية، تمتزج  البهجة والمتعة  الفيلم مساحات من  إبهار تمنح 

ميلودرامية وأزمات صعبة- سيد محمود سالم- عمالقة الموسيقى فى فيلم واحد«

وكما انفرد اإلمام بتقديم نسبة كبيرة من األفالم المأخوذة عن أدب نجيب محفوظ، 
فقدم أيضًا ثالث أفالم عن قصص أدبية إلحسان عبد القدوس، كان أولهم هى والرجال، 
ولم تكن تجربة موفقة بسبب انشطار القصة إلى حكايتين ال يربطهما سوى البطلة، وأيضًا 
الزدحامه بشخصيات هامشية متعددة أربكت الحبكة، وهذا فضال عن المواقف الميلودرامية 
المفتعلة لدرجة مبالغ فيها لم تنجح محاوالت اإلمام فى إقناع المشاهد بها رغم براعته 

فى هذا المجال، وذلك عالوة على األداء التمثيلى النمطى الذى شاب العمل بوجه عام.

وربما ال تتميز تجربته الثانية مع أدب إحسان فى فيلم هذا أحبه وهذا أريده، حيث 
تدور القصة وكأنها تقدم المعادل لفكرة نظرية عن المقارنة بين أسلوبين فى الحياة، 
الظل  المواجهة من جانب وبين من يتوارى فى  معتركها ويقدر على  بين من يدخل فى 
فى إحجام عن خوض غمارها من جانب آخر، ويسير السيناريو فى حبكة مفتعلة ليحقق 
وأفكاره، ولكن  نظريته  لفرض  الكاتب  من  مباشر  فى سعى  الثانى  على  لألول  انتصارا 
األحداث ال تكتفى بهذا بل تضيف أزمة نفسية تكشف عنها قرب نهايتها، ولكل هذا يصبح 
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من الصعب الحديث حول جهود 
فى  اإلخراجية  اإلمام  حسن 
بها  أطاح  التى  الفيلم  هذا 

سيناريو محدود المستوى.

اإلمام  تجارب  أفضل  لكن 
فى  تتمثل  إحسان  أدب  مع 
فيلم العذاب فوق شفاه تبتسم 
ببالغة  يعبر  والذى   ،1974
لفكرة  القصة  طرح  عن 
ويعبر  زمانها،  فى  تقدمية 
لها  إخراجه  فى  اإلمام  حسن 

على  قادرة  المرأة  جعلت  والتى  االجتماعية،  للمتغيرات  وتفهمه  للعصر  مسايرته  عن 
تحقيق استقالليتها الشخصية من خالل استقالليتها المادية واتجاهها للعمل الذى يجعلها 

ندا لزوجها وقادرة على مواجهته بل وعقابه على فعل الخيانة الذى ارتكبه فى حقها.

يتميز الفيلم بإيقاع عصرى مناسب لزمن عرضه ويمنح كل شخصية األسلوب االنفعالى 
بين  الواضح  التقابل  فى  هذا  ويتضح  طابعها،  مع  يتفق  والذى  لها  المناسب  والحركى 
الوقور-محمود  الرزين  الثانى  والخطيب  صالح-  األحمق-سعيد  المتهور  األول  الخطيب 
ياسين- الذى سيتمكن من خطف قلب الفتاة التى تنسجم شخصيتها مع شخصيته، بإيقاعه 
الهادىء وطبيعته الشخصية والتى تتبدى أيضًا عبر التوافق فى المظهر الهادىء والمالبس 

المتناسقة بينهما.

يقدم اإلمام فى الفيلم أيضاًً رقصة من الفولكلور التونسى تأتى فى موضعها وبأسلوبه 
المميز فى إخراج األغانى موظفا إيقاع الصورة بالتضافر مع اإليقاع اللحنى، ومبتعدًا 
األحداث  تجنح  ال  حيث  األحداث،  لتلطيف  كوسيلة  األغانى  على  االعتماد  عن  تمامًا 
بشخصية  ترتبط  والتى  والمنطق،  العقالنية  طابع  عليها  يغلب  وإنما  أيضًا  للميلودراما 

البطلة التى تتحرك األحداث وفقا لخططها وحساباتها.

يأتى الفيلم كأحد األفالم المهمة والناجحة لمحمود ياسين فى فترة تألقه وتربعه 
على عرش النجومية، كما يتم توظيف نجوى إبراهيم وصفية العمرى فى دورين مناسبين 
للممثل  اكتشاف  إعادة  الفيلم  هذا  فى  دوره  فيعد  سعيد صالح  أما  مميز،  أداء  لهما وفى 
وفرصة إلظهار قدراته التمثيلية بعيدا عن الكوميديا التى اشتهر بها، ولكن اعتمادا على 

بعض مالمحها دون اإلخالل بالمراحل العاطفية التى تمر بها الشخصية.
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فى  القدوس  عبد  إلحسان  المهمة  األفالم  أحد  تبتسم  شفاه  فوق  العذاب  فيلم  يبقى 
وبطابع  المميزة  اإلمام  حسن  وببصمة  له،  قدمها  التى  األفالم  من  العديد  بين  السينما 
عصرى، وبتفهم شديد لطبيعة القصة والزمن والمتلقى فى منتصف السبعينيات من القرن 

الماضى.

بعد منتصف السبعينات وحتى بدايات الثمانينات فى ظل هذا النجاح الكبير والنجومية 
المستمرة لحسن اإلمام يتمكن من إعادة إخراج بعض أفالمه القديمة، ربما رغبة منه بأن 
الملون هو السائد، وتتفاوت  الفيلم  يصورها بالتقنيات الحديثة وخاصة بعد أن أصبح 

نجاحاته فى هذا المجال من عمل آلخر.

ربما شجعه على االستمرار فى هذه التجربة النجاح الكبير الذى حققه فيلم وبالوالدين 
إحسانا عام 1976 كإعادة لفيلم غضب الوالدين 1952، وفى هذا الفيلم يعود اإلمام بشدة 
تفنن  والتى  االبناء،  جحود  على  المؤلمة  البكائية  هذه  فى  الميلودرامى  المنحى  إلى 

السيناريو واإلخراج والقصة فيها على إثارة الشفقة على اآلباء.

الذى  التاثير  اإلمام يحقق  أن  إال  القديم  الموضوع وأسلوبه  الرغم من تكرار   على 
يسعى إليه وتتحول صاالت السينما إلى مبكى تذرف فيه الجماهير الدموع بغزارة، وعلى 
الرغم من أن البطولة لسمير صبرى وسهير رمزى إال أن فريد شوقى يسحب البساط من 
الجميع، ويحقق بفضل تفاهمه مع اإلمام واستيعابه التام ألسلوبه وخبرته الطويلة فى 

العمل معه أن يؤدى الشخصية باألسلوب الذى يثير الشفقة بصورة بالغة.

إخراجية  الزمن بخطة  مع  مراحل شخصية األب وضعفها ووهنها  اإلمام على   ويؤكد 
المشاهد بأجواء من  الكئيبة يوجد اإلمام وسيلة إلشباع  بارعة، وفى ظل هذه األجواء 
الرقص والمرح فى شقة أسرة زوجة اإلبن التى تبدو أقرب لوكر للملذات، ومن خالل 
هذه الخلطة المجربة لحسن اإلمام يتحقق للفيلم نجاحا تجاريا كبيرا يعيد فريد شوقى 
إلى الصفوف األولى من جديد ويصبح هو النجم كبير السن المطلوب أكثر واألعلى أجرا 

والذى تكتب أفالما خصيصا من أجله تماما كنجوم السينما الشباب.

لكن تجربة إعادة تقديم األفالم ال يتوفر لها نفس القدر من النجاح سواء فى فيلم 
الكروان له شفايف 1976 عن فيلم حكم القوى وال فى أفالم القضية المشهورة وحب فوق 
إعادة  1982وهو  المجتمع  فى  مين  إبن  فيلم  بخصوص  أما  قدميها،  تحت  والجنة  البركان 
لفيلمه الشهير الخطايا ولكن بعماد عبد الحليم بدال من عبد الحليم حافظ ،فإن المقارنة 
كانت ظالمة خاصة مع فيلم خالد يعد من كالسيكيات األفالم الغنائية التى مازالت قادرة 
على جذب المشاهد حتى اليوم، بعكس غالبية األفالم التى أعاد تقديمها والتى لم تكن 

بنفس قدر الخطايا من النجاح فى نسختها األولى.
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التى  االفالم  عدد  كان  وإن  الثمانينات  فى  السينما  فى  اإلمام  حسن  أعمال  تتواصل 
يخرجها يتراجع، ولكنه يشارك بالتمثيل أيضًا فى أدوار مهمة فى فيلمى أنياب للمخرج 
متواجدا  الخالق، ولكنه يظل  إخراج على عبد  محمد شبل ومدافن مفروشة لإليجار من 
على الساحة كمخرج وحتى آخر أفالمه عصر الحب الذى يعرض فى سبتمبر 1986 وهو عن 

رواية نجيب محفوظ.

 وكما لو أن حسن اإلمام يواصل من خالله إخراج األفالم عن أصل أدبى، واستئثاره 
بنسبة كبيرة من أعمال األديب األهم واألشهر نجيب محفوظ، على الرغم مما قيل عنه 
العوالم  مخرج  بأنه  ووصفوه  مشوهة  بصورة  وقدمها  إليها  أساء  أنه  النقاد  قبل  من 

والراقصات.

بل إن نجيب محفوظ نفسه كتب عن فيلم قصر الشوق فى حديث له بجريدة المساء بعد 
الهجوم الكبير الذى قوبل به الفيلم« أعتقدأن قصر الشوق فيلم طيب وأنه لم يركز كما 
يقال فى الجنس بالعكس لقد كان صادقا فى تصوير حياة ألسرة فى أوائل القرن وتنازع 
الطبقات ما بين الفقيرة والوسطى واالرستقراطية والتطور الفكرى والرومانسى لشباب 
زمن  فى  المتناقضات  من  كثير  عن  متنفسًا  كانت  التى  االنحراف  حياة  غلى  العهد  ذلك 
االحتالل لقد صور الفيلم ذلك كله واالستجابة كانت واسعة من جميع الطبقات مما يدحض 

الزعم بأنه فيلم هابط أو سىء أو أن نجاحه مفتعل.«

 كما أن الزمن أنصف حسن اإلمام عمومًا، فحصل على ما استحقه من تكريمات وجوائز 
السينما  تاريخ  فى  واألهم  األفضل  قوائم  إلى  منها  عددًا  انضم  التى  أفالمه  من  للعديد 
هذا  األعمال  من  للعديد  التجارى  والنجاح  الجماهيرى  التقدير  في  وأيضًا  المصرية، 

والنقدى  األدبى  التقدير 
ليضعه  متأخرًا،  به  حظى  الذى 
ضمن  المستحقة  مكانته  فى 
تاريخنا  فى  المخرجين  أهم 
بصمة  وكصاحب  السينمائى، 
عالية  فنية  وقدرات  مميزة 
مهنته  زمالء  قبل  من  أدركها 
عمل  من  وكل  صنعته،  وأبناء 
وكل  يديه،  على  تتلمذ  أو  معه 
من تفاعل معها واستمتع بها من 
مازال  الذى  العريض  جمهوره 

يتزايد يومًا بعد يوم.
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)اليتيمتني(.. ملحمة امل�صاكني

األفالم  من  الكثير  شأن 
الميلودرامية يبدأ اليتيمتين 
ال  زيجة  من  طفلة  بمولد 
فيلقى  الجد  عنها  يرضى 
لتعتنى  جامع  باب  على  بها 
وتتوالى  فقيرة،  أسرة  بها 
المآسى سريعا بوفاة راعيها 
فى  لها  يبقى  وال  وزوجته، 
الحياة مع مطلع شبابها سوى 
تعد  التى  الرجل  إبنة  سنية 

بمثابة شقيقتها.

 وتبدأ الفتاتان اليتيمتان فى مواجهة مصاعب الحياة بالكفاح والعمل المتواصل فى 
األولى  الفيلم  أغنية  اإلمام  يقدم  الحزينة  األجواء  هذه  خضم  وفى  المناديل،  تطريز 
المرح،  من  عالية  أجواء  وتضفى  األحداث  قتامة  فتكسر  المناديل،  بيع  أثناء  المرحة 
مشهد  أو  ميزانسين  الجراند  تحقيق  فى  قدرته  عن  مبكرا  فيها  يكشف  واإلمام  خاصة 
الكومبارس  وحركة  المجال  وعمق  الفسيح  الشارع  مساحات  مستغال  الواسعة،  الحركة 
فى  والتعبير  بالرقص  األهالى  فيه  يشارك  استعراض  إلى  األغنية  فتتحول  والمجاميع 

الشارع ومن خالل الشبابيك والبلكونات والمقاهى.

يحقق اإلمام فى هذا الفيلم بوجه عام مهارة كبيرة فى توزيع األغانى واالستعراضات 
األحداث  قتامة  لتكسر  المناسب  التوقيت  وفى  المطلوب،  بالقدر  الفيلم  مساحات  على 
وتحقق حالة من التخفيف والتلطيف وديناميكية وجاذبية قوية للصورة، كما يحرص 
على التنويع بين المشاهد الداخلية الحزينة فى البيوت الفقيرة وبين المشاهد الخارجية 

المرحة المشرقة.

بعد هذا الفاصل من التلطيف تتوالى المآسى وتتصاعد من جديد عندما يضعف بصر 
نعمت من فرط إجهادها من أشغال اإلبرة، ثم تفقده تماما نتيجة خطأ بوضع مادة كاوية 
على عينيها، فيستخدم اإلمام لقطة مخصوصة لم تكن معتادة كثيرا فى تلك الفترة، فنرى 
زجاجة المادة التى ستسبب المأساة فى لقطة قريبة، كما يحرص من خالل إضاءة مدير 
التصوير المخضرم دى لوكا ليمهد لهذه الحالة بخفض اإلضاءة تدريجيا من مشهد لمشهد 
حتى نصل إلى اإلعتام التام، وكأنه يجعل المشاهد يعيش الحالة ويعايشها ويتوجس من 

نهايتها المشؤمة قبل أن تقع.

تتجه نعمت بصحبة شقيقتها للقاهرة إلجراء عملية جراحية لعينيها، ومن خالل تمكن 
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يجعل  المكان  لجغرافية  القوى  والتأسيس  القطار  محطة  فى  الصورة  تفاصيل  من  تام 
بينما  القاهرة  إلى  لتتجه بقطارها  إدراك تام لضياع نعمت من شقيقتها،  المشاهد على 
مونتاج  فى  المشاهد  بعواطف  يتالعب  وهو  اإلسكندرية،  إلى  بالتوجه  سنية  تخطىء 

متوازى مشوق يجعله يأمل فى كل لحظة أن تلتقيان.

 يضفى حسن اإلمام على هذه المشاهد روح الحركة التى تتفق مع المكان بين اللقطات 
الداخلية فى البالتوه والخارجية فى المحطة، مع ضبط التكوين الذى ال يفقد تناسقه مع 
حركة الكاميرا على الشاريوه أو تغير الزاوية.. كما يقبض بقوة على مناطق اإلثارة، 
فيرصد التصاعد االنفعالى التدريجى لنعمت الضريرة الضائعة بالمزج مع صورة حركة 
القطار مع ندائها المتصاعد على شقيقتها سنية من التوجس الى القلق إلى الخوف الشديد 

وهى تجرى داخل عربة القطار. 

ويتواصل صوتها مع صوت شقيقتها وهى تنادى عليها بدورها ولكن بينما تصور سنية 
فى مقدمة القطار إلى جانب بابه، حيث يمال الضوء المكان يأتى االنتقال إلى نعيمة فى 

داخل عربة القطار التى تسودها الظلمة والوحشة. 

يتابع السيناريو بعد ذلك رحلة األخطار التى تواجهها نعمت الضريرة مع االنتقال 
من حين آلخر لسنية، وهى تسعى للوصول ألختها، فتقابلها المعوقات والمخاطر أيضًا 
حين تنخدع فى رجل غريب تركب معه سيارته فى مشهد نهارى إلى مشهد ليلى بإضاءة 
محسوبة، ليبدو وجه الرجل مثيرا للرعب مع موسيقى إثارة ولقطات متنوعة للسيارة 

وهى تتوغل داخل الصحراء.

فيتوقف الرجل متظاهرًا بتعطل السيارة، ويهم باالعتداء عليها ولكنها تقاومه بكل 
قوتها حتى يظهر عاطف وهو شاب شهم ونبيل ينقذها ويتعرف عليها ويساعدها من أجل 

الوصول إلى شقيقتها التى تنتظرها فى محطة القاهرة.

الخشبية  الساق  ذى  المعاق  الجرائد  بائع  على حسونة  نعمت  تتعرف  آخر  جانب  على 
ولكن أمه فضة الشريرة القاسية تستدرجها إلى بيتهم لتسطو بالحيلة على كل ما تملكه 

نعمت وهناك نرى إبنها الثانى عباس الشرير وعشيقته نرجس التى تقيم معهم.

ويحقق هاجوب أصالنيان ديكورًا رائعا للبيت الذى يبدو أقرب للوكر يناسب سكانه 
من بلطجية وداعرين ومتسولين، كما يحقق فيه المستويات المناسبة عبر سلم بال سور 
وشرفة طابق أعلى تمنح اإلمام المجال لتحقيق صورة ثرية ومتعددة المجاالت وال ينسى 

ضمن االكسسوار زجاجات الخمر الفارغة والمتكسرة الملقاة هنا وهناك.

تتواصل  حيث  سكانه  طبيعة  تعكس  التى  البيت  داخل  الحركة  اإلمام  يرسم  كما 
المشاجرات بين أفراده والكاميرا تودع مشاجرة لتستقبل أخرى بينما الفتاة المستكينة 
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ترقد على األرض فى غرفة مظلمة أقرب للمخزن بالطابق األعلى يتكدس فيها األثاث 
القديم المتكسر.

فى ظل هذه األجواء الموحشة تبدأ قصة الحب بين نعيمة الضريرة وحسونة الكسيح 
»بقى  يقول  حيلته  قلة  فى  وهو  عباس  الشرير  وشقيقه  أمه  قسوة  من  يعانى  الذى 
الفيلم مع ذوى  يعنى اكمنه اقوى منى يفترى عليا ويضربنى«، وهكذا يتكثف تعاطف 

االحتياجات الخاصة.

لكن يعقب هذا الفاصل من المآسى أغنية مرحة فى خمارة شعبية حيث يقضى عباس 
يبدأ  بأن  اإلمام  ينسى  وال  العاهرة،  امرأته  انتظار  فى  سهرته  حسونة  شقيق  الشرير 
بالمطربة وهى تغنى لتتحرك ومعها الكاميرا لنراها تجالس عباس بينما يتردد صوت 
الكورس بالغناء ولنكشف عن الحضور فى الصالة من حولهم وهم يتمايلون طربا وسكرا 
على إيقاع الموسيقى، لتعاود المطربة الحركة ومجالسة الزبائن وهى تواصل أغنيتها 

وتداعب المخمورين.

 ثم تبدأ لقطة جديدة من ذات المشهد للصاجات لتهيئة المشاهد للفرجة على الراقصة 
التى تظهر فى الحال وتتابعها الكاميرا وهى تهبط الساللم لتنضم إلى جمهور الصالة 
الفرجة  تكتمل  وحتى  محسوب،  بإيقاع  الكاميرا  نحو  تتقدم  وهى  رقصتها  وتواصل 
واإلثارة يتواصل المشهد بالقطع بينها وبين المطربة وعباس الذى تتوجه الراقصة إلى 

مائدته بين إعجاب الحضور.

تستمر اإلثارة بحركة ديناميكية ال تتوقف حتى يجمع الكادر بين الراقصة والمطربة 
وبينهما شقيق البطل الذى يرفع الراقصة على المائدة لتواصل الرقصة حتى نهايتها.. ويمتد 
المشهد الطويل بعد الرقصة لنرى حوارا بين شقيق البطل وفتاته يكشف فيه عن شره 
وخبثه وفساده وابتزازة المرأته وحصوله على نقودها التى يعرف أنها تخفيها فى حذائها.

من نهاية المشهد له وهو يتناول كأس الخمر ينتقل اإلمام إلى أمه العجوز الشريرة 
وهى تعب من زجاجة الخمر فى بيتها.. وهى تغنى موال وهى مخمورة حيث يصل صوتها 
إلى نعمت الراقدة على األرض فى الحجرة الموحشة.. وهكذا ال ينسى اإلمام أبدا حتى فى 
أقصى لحظات المرح أن يؤكد على الخطر الذى يحيق ببطلته، وأن يضاعف التوتر والقلق 

على مصيرها فى هذا البيت الوكر.

يعود حسونة ليسأل أمه عما قدمته لهذه الفتاة اليتيمة الضريرة الفقيرة الشاردة 
إلى  يستمع  وهو  عليها  الشفقه  حالة  إلى  ليضيف  أو  المشاهد،  عن  نيابة  يسال  وكأنه 
تبكى ويختار  ليجدها  عليها  لتنام  بمرتبة  لها  فيصعد  المستنكرة،  الساخرة  أمه  ردود 
اإلمام للمشهد زاوية من خلف النافذة حيث تشكل تكويناتها ما يشبه الحصار حول نعمت 
وحسونة، فيلوح وجهها من مربع خشبى فى أعلى يمين النافذة بينما يلوح وجه نعيمة 
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فى مربع أسفل يسار النافذة، وهو يسألها »حد ضايقك.. حد مس إحساساتك؟« وينتهى 
يتوجه  أن  قبل  فى عاطفة  مرة ويردده وراءها  اسمها ألول  على  يتعرف  المشهد وهو 

لفرشته بدوره ويتهيأ للنوم.

فى الصباح يوقظها فى حنان ويقدم لها الطعام، ويضعهما اإلمام فى تكوين جمالى 
متناسق كإرهاصة للعاطفة التى ستنشأ بينهما، قبل أن يتوجه إلحضار فستانها ليذهبا 
للمحطة النتظار أختها من جديد، ولكن األم التى استولت على فستان زينب وكل أشيائها 

تمنعه وتستدعى شقيقه عباس الذى يضربه كالعادة.

لتتواصل  الغيورة  امرأته  وتهل  يغازلها  حتى  نعيمة  وجود  عباس  يكتشف  أن  وما   
المشادات فى مشهد مفعم بالصراع وبأداء تمثيلى منسجم ومتقن وبحركة مرسومة تستغل 
األم فضة  المشاجرة تزعم  ارتفاعها، وبعد  مجالها ومستويات  الصالة وعمق  مساحات 

بأنها هى التى ستوصل نعمت للمحطة ولكنها تدفعها لبيع ورق اليانصيب.

 وعبثا تحاول نعمت المقاومة دون جدوى وتجرها فضة إلى الشارع وهى تتسول بها 
منادية ساعدوا عاجزة النظر، وفى مكان آخر بالمحطة نرى حسونة وهو يبحث عنها 
فى قلق، ويصارح صاحبه بأنه وقع فى غرامها، ويختار اإلمام زاويته بأن يضع خلفهما 
جدار لكنه ال يشغل الخلفية كلها وإنما يترك مساحة لحركة الناس فى العمق، فاإلمام 

يحرص دائما على أن تنبض صورته بالحياة والبشر وروح المكان.

ولمزيد من اإلثارة تصل شقيقتها إلى المحطة بحثا عنها لتقابل مصادفة عادل بيه 
الشاب الذى أنقذها من قبل، فينصحهم ناظر المحطة بالذهاب إلى القسم فى نفس اللحظة 
التى يصل فيها حسونة لتقديم الجرائد لناظر المحطة حيث يدخل هو من زاوية وتخرج 
سنية من الزاوية األخرى، وتتشابك خيوط الميلودراما التى يعشقها اإلمام فنكتشف أن 

الشاب الذى يساعد سنية هو إبن شقيق أم نعيمة. 

يواصل حسن اإلمام إثارة أجواء القلق بزواياه وتكويناته فمن خالل شباك علوى، 
وبزاوية مؤثرة نرى فضة فى أعلى الكادر وهى تعد النقود التى حصلت عليها من مصاحبة 
إجهاد  من  تتألم  وهى  الكادر  أسفل  األرض  على  نعيمة  تجلس  بينما  التسول،  فى  نعمت 

قدميها فى مشوار التسول.

مع  بلحظة،  لحظة  تفصيليا  وحسونة  نعيمة  هروب  محاولة  تفاصيل  اإلمام  ويرصد 
والترقب  اإلثارة  حالة  ليرفع  األرض  على  لحسونة  الخشبية  الساق  وقع  تأثير صوت 
وليحبس أنفاث المشاهد ، ولكن األم فضة تصحو وتوقفهما وتحدث مشاجرة فى ميزانسين 

محكم ومتسق تماما مع وضع الكاميرا، وفى ديناميكية متدفقة وأداء انفعالى متناغم.

 لكن المشهد ينتهى بحبس نعمت من جديد فى حجرتها، لننتقل إلى قسم شرطة حيث 
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الحارس يقيد أحدهم بالكالبشات، ثم يتسع الكادر لنرى سنية وهى تستعلم عن أخبار 
نعمت دون جدوى، وتنتقل معها الكاميرا من جديد على أمل أن تكون أختها قد عادت إلى 

هناك، وكما لو أن قلب األختين ال يفترقان رغم البعد والظروف.

وفى حوار غير مسبوق يعبر الشاب الكسيح بقوة عن مشاعر متحدى اإلعاقة وحقهم 
تقدمية  المشاهد  أكثر  من  يعد  وهو  اآلخر،  احترام  كسب  وفى  والمساواة،  الحياة  فى 
مع  المسرحى  الطابع  ذو  المشهد  ويستمر  كله،  المصرية  السينما  تاريخ  فى  وإنسانية 

وصول نعمت مع فضة التى تمعن بدورها فى إهانتها ومعايرتها بإعاقتها واحتياجها.

وبعد هذا الفاصل تسعد نعمت بحنان حسونة الذى أقام درابزين للسلم خصيصا لها، 
ليساعدها على الحركة والنزول فى غيابه دون معونة أحد« يا سالم يا حسونة عمايلك 
الحلوة دى بتنسينى الغلب اللى أنا فيه«، وفى وسط هذه األجواء الحزينة يلقى حسونة 

بجملة مهدئة لنعيمة ولجمهور الفيلم أيضًا » معلش ربنا يعدلها«.

 وتنضم لها نرجس إمرأة عباس وهى تحكى لها عن ظروفها القاسية التى أجبرتها 
فى  مباشرة  موعظة  فى  بالتوبة  نعيمة  وتنصحها  البيت،  هذا  فى  والحياة  وضعها  على 
لقطة قريبة وقد أحاطتها إضاءة مالئكية« توبوا إلى اهلل.. توبة نصوحة عسى أن يكفر 
عن سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها األنهار«، فتبكى نرجس وتتحرك الكاميرا 

لترصد تأثر حسونة بالكلمات.

 على التوازى تتطور قصة الحب بين سنية وعاطف فى مشهد خارجى رومانسى بين 
األشجار وعلى ضفاف النيل، وليكسر اإلمام قتامة الصورة فى المشاهد الداخلية، والذى 

ال تخفى سنية فيه انشغالها بشقيقتها وأن سعادتها لن تكتمل إال حين تلقاها.

لننتقل إلى ديكور شيك فى فيلال عمة عاطف وهى تحكى له عن مأساتها وقصة ابنتها 
التى ال تعرف عن مصيرها سوى أن رجل اسمه الحاج مرسى كان يربيها، وقد بحثت عنها 
التى  المتناثرة  الخطوط  جمع  فى  السيناريو  يبدأ  وهكذا  تجدها،  ولم  كلها  طنطا  فى 
على  تعتمد  والتى  إليها  يلجأ  التى  الميلودرامية  المصادفات  عن  النظر  بصرف  ألقاها، 
درجة ما من المنطق تجبر المشاهد على تصديقها، خاصة وهو نفسه يأمل فى انقاذ نعيمة 

ويتشبث بأى أمل فى هذا.

السيدة  تستوقف  حين  التوتر  حدة  من  لترفع  الميلودرامية  المصادفات  تعود  ثم 
بينما  منها،  تتسول  نعمت  ومعها  فضة  منها  فتقترب  سنية،  عنوان  لتسأل عن  سيارتها، 

يتعلق نظر السيدة فى حنان وإشفاق نحو نعمت ابنتها التى ال تعرفها.

ترتفع اللقطة من أسفل ماكينة الخياطة التى تعمل بالقدم لتعلو وتكشف عن سنية 
فى المشغل وهى تستقبل خبر أن سيدة تنتظرها بالخارج، وتتكشف حقيقة سنية للسيدة 
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عندما تعرف أنها إبنة الحاج مرسى، الذى ما أن يذكر اسمه حتى ترصد الكاميرا مشاعر 
السيدة فى لقطة قريبة مع جملة موسيقية تعبر عن المفاجأة وهى تردد اإلسم.

تنادى  وهى  نعمت  صوت  يأتى  حين  ذروتها  إلى  الميلودرامية  المصادفات  وتصل 
»ساعدوا عاجز النظر يا أسيادى«، وتكررها بينما سنية منهمكة فى حوارها مع السيدة 
والمشاهد يتلهف بقوة على أن تستمع لها سنية التى تتلعثم فى كلماتها كمن تتشكك فى 
شىء، ثم تعود لتواصل حديثها وكأنها تستنكر ظنونها ثم يتردد الصوت ثانية، فتندفع 

سنية نحو النافذة وكأن المشاهد هو الذى يدفعها.

 يحقق حسن اإلمام فى هذا المشهد التأثير المطلوب بإيقاع محسوب وبعد أن تمكن 
تماما من أن يجعل المشاهد يتمنى من كل قلبه أن يلتم شمل نعمت وبسنية، هو لن يتسْاءل 
كثيرا عن المصادفة النادرة جدا التى تجمع الثالثة فى مكان وتوقيت واحد، ألنه كان 
يتوق إلى ذلك وألن حسن اإلمام تالعب بمشاعره كثيرا، فهل آن األوان أن يكافأه ويخفف 
عنه وطأة آالمه.. ولكن مهال فمازال فى الفيلم بقية ومن العذاب المزيد، فنرى سنية واالم 
يناديان على نعمت من الشباك، وقبل هبوطهما السلم وخروجهما من البيت تكون فضة قد 

هربت بها لتعيدها لبيتها.

لكن نرجس التى أحبتها تعدها بمساعدتها فى نفس الوقت الذى يبدى عباس ألمه 
نرجس  ولكن  ألهلها،  الذهاب  من  ويمنعها  عليها  ليبقى  نعمت،  من  الزواج  فى  رغبته 
الطرق،  بكل  نعمت ومنع زواجها  إنقاذ  إلى  الثالثة  إلى سنية، ويسعى  وحسونة يصالن 
وفى أحد محاوالتهم إلعاقة هذا الزواج نرى نرجس وسنية مع العالمة التى سترقص فى 

الفرح يزعمان لها بأن الفرح تأجل فى حوار فكه.

البصرية والصوتية  الخلفية  فى  بثالث عازفين  المشهد  أن يدعم  اإلمام  ينسى   وال 
يتدربون ليصنع جو شقة العالمة، واإلمام نفسه هو أحد العازفين فى أحد مرات ظهوره 

الخاطفة فى أفالمه، كتوثيق لصورته فى مراحل عمرية مختلفة وفى إشارات ساخرة.

يحرص إمام فى مشاهد الذروة الدرامية على تصعيد التوتر ألقصى درجة اعتمادا 
على المشاهد القصيرة، بعكس أغلب مشاهد الفيلم، وبالتوازى بين مشاهد اإلعداد للفرح 

المشؤم وبين المساعى نحو إفساده بالبحث عن عاطف بيه للتدخل.

الغنائى،  الفاصل  تقديم  فى  وتبدأ  العالمة  باعتبارها  الفرح  إلى  سنية  وتأتى   
يشاركها فيه الحضور ككورس وكراقصين، حتى يأتى طاقم من الراقصات المحترفات 
التى ال يتخلى عنها حسن اإلمام بينما تنصت نعيمة فى محبسها  المثيرة،  ببدل الرقص 
باهتمام لصوت سنية وكلمات األغنية الموحية« إحنا هنا ياللى هنا.. جايين عشانك كلنا« 
ويتواصل المونتاج المتوازى بين مراسم الفرح والرقص والغناء وبين سيارة عادل بيه 

القادم فى طريقه النقاذ نعيمة.
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ال تشغل بالك كثيرا باندماج سنية فى الغناء وال فى المالبس التى تبدلها عدة مرات، 
وال فى حالة االنسجام التى تقدم بها األغانى وال تستقيم مع قلقها على أختها، فأنت 
الزفاف  الذى يكاد يتحقق بخدعة يتم فيها استبدال مالبس  إنقاذ سنية  ال يشغلك سوى 
إلى نرجس بدال من نعمت التى تهرب بصحبة سنية، ولكن عباس الشرير يكشف األمر 

ويالحقهم وينتزع نعمت من جديد.

 وتدور معركة بينه وبين شقيقه حسونة، ويتسع إطار المعركة ألسباب غير مفهومة 
إال إلضافة مزيد من الحركة واإلثارة، فينقسم الموجودون فى الفرح إلى فريقين دون 
أى منطق سوى منطق معارك األفالم المصرية التى يختلط فيها الحابل بالنابل، وربما 

كتراث متواصل من معركة النهاية الشهيرة فى فيلم العزيمة.

بينه وبين  لتدور  والقوة  الشجاعة  فجاة  المتخاذل حسونة  الضعيف  األخ   وتنتاب 
أخوه الشرير معركة حامية، وتتواصل المعركة العنيفة حتى بعد أن ينجح عباس فى أخذ 
نعمت بالقوة إلى حجرته، ويهم باغتصابها ولكن حسونة يهاجمه بالمطواه فى تطور 

للمعركة، حتى تتدخل نرجس وتقتل عباس انتقاما من خيانته لها وتطهيرا لذنوبها.

 ويأتى عاطف مصحوبا بالشرطة للقبض على فضة، وال يكتفى اإلمام بإنقاذ نعمت بل 
يعيد لها نظرها فى المشهد التالى مباشرة بنجاح عملية فى عينيها، ويبقى توتر األم 
من قلقها فى أال تتعرف عليها ابنتها، بينما يضع اإلمام حسونة خلفها وتعبر مالمحه عن 
تخوفه بدوره من رد فعل نعمت حين تراه، حيث تتحرك الكاميرا تستعرضه من أعلى الى 

اسفل لتكشف عن ساقه الخشبية.

ويرفع اإلمام من التوتر مع رفع الشاش عن عينى نعمت بتمهل، لنرى المرئيات تتميع 
من وجهة نظرها ثم تتجلى بوضوح، وتنادى فى الحال على شقيقتها سنية التى تندفع 

إلى حضنها وتعرفها على أمها لتحتضنها بدورها.

 ويقف حسونة محبطا لعدم تعرفها عليه، ويفتح الباب ويسير فى طرقة المستشفى 
وقد أحاطه الظالم اال من ضوء خفيف على الجدار ينعكس قليال على وجهه حتى يستند 

الى جوار الشباك وكأنه يهم بالبكاء.

 فتأتى نعمت مندفعة من عمق الكادر وهى تنادى عليه، وعندما يهم باالعتراف لها 
بأنه كسيح تسكته »كنت عارفه«، ويضمها إلى أحضانه فى نهاية سعيدة من كل الجوانب 

تسعد المشاهد وترضيه بعد كل ما تكبده من معاناة وقلق على نعيمة.

المعبرة  الغنية  والصورة  والمفاجآت  باألحداث  المليئة  المشبعة  القصة  هذه  وبفضل 
بالحركة المرسوم وبالتأثير البصرى المطلوب، وأيضًا بفضل هذا األداء التمثيلى المؤثر 
يحقق الفيلم نجاحا كبيرا يضع حسن اإلمام وألول مرة ضمن مخرجى األفالم ذات اإليرادات 

العالية.
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)لن اأبكى اأبدا(.. بعيدا عن الدموع

 يعتمد فيلم لن أبكى أبدا فى صراعه األساسى على قوتين، األول رجل اقطاعى يعتمد 
على حقه القانونى فى امتالك األرض فى مواجهة الفالحين الذين يشعرون بالظلم من سلب 
أراضيهم حتى ولو تحت غطاء القانون، ويعتبرون اإلقطاعى مسئوال عن موت كبيرهم 

كمدا بعد سلبه أرضه. 

الخالف  هذا  أن  البعض  يرى  قد 
ليس كافيا لصنع هذا الصراع خاصة 
فى  األرض  على  حصل  الباشا  وأن 
قيمة  يعرف  من  أن  إال  علنى،  مزاد 
يدرك  الفالح  صاحبها  عند  األرض 
وهو  بقدها،  شعوره  فداحة  مدى 
على أى حال فى رأيى فرض درامى 

مقبول إلى حد كبير.

فى  األهالى يخطأون  كان  وإذا   
انتهاجهم أساليب العنف لطرد الباشا 

صاعين  الصاع  لهم  يرد  يجعله  ما  والغلظة  القسوة  من  يمتلك  الباشا  فإن  أرضهم،  من 
ولو  لهم حتى  األرض  بيع  قبول  أو  معهم  الحوار  لتأديبهم ويرفض  الهجانة  باستدعاء 
وتخلى  افالسه  بعد  تزول  ما  سرعان  الباشا  بها  يتستر  التى  القوة  ولكن  ثمن،  بأعلى 

الجميع عنه.

والبناء الدرامى الذى ينسجه بمهارة الكاتب محمد مصطفى سامى األكثر تعاونًا مع 
حسن اإلمام، يعتمد على منطق كل طرف، وهو بعيد كل البعد عن تصنيف الشخصيات إلى 
شريرة وطيبة بشكل مسطح ودون البحث عن دوافع لألفعال الشريرة، ولكنه يؤسس لها 
بمنطق السببية من أول مشاهد الفيلم الذى تندلع فيه الحرائق لمحصول قطن الباشا بينما 
تعرب الحاجة كاملة- نجمة إبراهيم- كبيرة الفالحين عن سعادتها، وهى تروى باختصار 
جذور األزمة وحيث يظهر حسن اإلمام خيالها، فتبدو كوحش كاسر ثم تظهر صورتها 
النارية  ونظراتها  القوية  مالمحها  على  اعتمادا  للرعب  إثارة  تقل  ال  التى  الحقيقية، 

وأدائها الصوتى المتقن.

يتضح من السطور السابقة أن البطولة الحقيقة دراميا هى للباشا فى مواجهة كاملة 
ولكن السيناريو يتيح لإلبنة أن تحل محل والدها فى المواجهة والصراع، بعد أن تعتل 
صحته، كما ينسج السيناريو بتطوير ناعم لعالقة الحب التى تنشا بينها وبين المهندس 

الزراعى، رغم ما بينهما من مشاكسات وتحديات.
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إلى  ينتقل  ما  سرعان  أنه  إال  القرية  فى  للصراع  بالتأسيس  يبدأ  الفيلم  كان  وإذا 
المدينة وإبنة الباشا المودرن التى تجمع خصائص عديدة، ربما تتشابه مع بنات طبقتها 
إلى حد ما ولكنها حنونة وطيبة، وهى  الفترة، فهى معتزة بنسبها ومتهورة  فى تلك 
أيضًا ذربة اللسان وقادرة على المواجهة وال مانع لها من تصعيد األمر للذهاب إلى قسم 

الشرطة إثر مشادة بعد حادث سيارة مع المهندس الزراعى.

محافظة  األحداث  مع  التى ستتطور  لشخصيتها  المبدئية  الصورة  المالمح  تشكل هذه 
على جوهرها االصيل، وبوعى وأداء متمكن لفاتن حمامة فى أحد مراحل نضجها الفنى، 
يجعلها تستطيع أن تتعايش مع أغلب المواقف بانفعال مناسب يتفق مع الموقف دون أن 
كبرياء  مع  تتفق  التى ال  للبكائيات  واللجوء  المبالغة  الشخصية ودون  يخرج عن روح 
الشخصية، ومع تدهور أحوال األسرة تتماسك الفتاة وهى تواجه هذه الوجوه العنيفة 
الشريرة والقاسية والمؤذية بشجاعة، تمنحها لها الظروف وتكشف عن قوتها الكامنة 

فى المواقف الصعبة.

على جانب آخر يتيح لها حسن اإلمام مساحة الحركة وطول اللقطة المناسب لتتشبع 
بانفعاالتها المركبة وأحاسيسها المشتعلة الظاهرة والغائرة فى أعماقها، فجزء أساسى من 
موهبة حسن اإلمام كمخرج هى توجيه الممثل وتوظيف قدراته فى صالح العمل، وهو هنا 
لديه مجموعة من كبار المواهب التمثيلية، فإلى جانب فاتن حمامة عماد حمدى الذى تصرح 

عيناه بما ال يقوله لسانه ويمتلىء أداءه الحركى بتفاصيل مدهشة رغم ثباته ووقاره.

طبيعة  على  يحافظ  ولكنه  االختالف  غاية  فى  مرحلتين  يقدم  فهو  رستم  زكى  أما   
الشخصية، رغم ما يلم بها من ظروف فيجسد آالمها وانهيارها، دون أن ينسيك للحظة 
نجمة  البارعة  جانب  وإلى  فقد صولجانه وهيلمانه،  الذى  الباشا  نفسه  هو  أنه  واحدة 
ضربه  الذى  الباشا  تجاه  الكامنة  أحقاد  عن  بأدائه  معبرا  فاخر  فاخر  يقف  إبراهيم 
بالكرباج أيام مجده الغابر، وتأخذ كل كلمة ينطق بها فاخر فاخر وكل حركة معناها 

التعبيرى الظاهر والكامن الكاشف عن االنفعال المكتوم داخله من بركان غاضب.

وكما يؤسس اإلمام لحكايته بالكشف عن جذور الصراع األولى يؤسس ألماكنه ببراعة، 
فتتحول ساحة القرية وأنحائها التى ستنتقل إليها غالبية أحداث الفيلم إلى مسرح كبير، 
الباشا  كما ترتسم عالمات قصر   ، أبعاده وحدوده  داخله ويدرك  المشاهد  يكاد يعيش 
بتفاصيل معبرة عن ماضيه، توحى ديكورات بيت كاملة بالقوة رغم البساطة، من خالل 

الخطوط المستقيمة والحادة التى يحققها بتمكن عبد الفتاح البيلى.

 ويضيف إليها وحيد فريد اإلضاءة النارية التى تزيد الشعور بالخطر من المكان فى 
مقابل البيت الريفى الذى يقطنه الباشا الذى يحمل رغم فقره وقدم أثاثه مالمح مجده 

األصلية، كما تخفت اإلضاءة فيه لتظهر مدى ضعفه أمام بيت كاملة.



57

وعن  البور  األراضى  عن  كاشفة  الواسعة  المساحات  فى  اإلمام  حسن  صورة  تنطلق 
مراحل بداية تعميرها، وكعادة اإلمام دراميا سرعان ما تنتهى الرقصات المرحة الفرحة 
بالمحصول مع خطر الحريق وما يعقبه من أحزان لتنهى مرحلة جديدة من الصراع تكون 
فيها الغلبة لكاملة ورجالها، وكلما يدب اليأس ومشاعر الهزيمة فى قلب البطلة التى 
تنتقل إلى قلوب المشاهدين، سرعان ما يحدوها األمل من جديد فى حدث سار أو تدعيم 

قوى يدفعها لمزيد من القدرة على المقاومة ومواجهة التحديات.

والصورة  الموقع  على  السيطرة  فى  الخاصة  قدراته  عن  جديد  من  اإلمام  ويكشف 
المشاهد  فيها  التى ترتبط  التهجير  مشاهد رحلة  فى  والمجاميع  الكومبارس  فى حركة 
الدرامى  والحدث  الموقف  عن  وتعبر  بقوة  الحالة  لتعكس  بعناية  المختارة  واللقطات 

ببالغة وتمكن فنى.

لمشاهد  المصاحبة  اللحنية  الجمل  بين  الصارخ  التناقض  هذا  الموسيقى  تحقق  كما 
الموحية  الموسيقى  مقابل  فى  األرض،  لزراعة  المختلفة  المراحل  فى  الفوتومونتاج 

بالخطر والتى تتصل بالمؤامرات التى تحيكها كاملة وفريقها.

إلى جانب كل هذا فالفيلم ملىء بمشاهد المواجهات شديدة القوة والتى تفنن اإلمام 
فى رسم الحركة فيها وتوظيف الزاوايا واألبعاد ومستويات الصورة ليعكس من خاللها 

تحول قوة الصراع من طرف آلخر.

)اخلر�صاء(.. بالغة ال�صمت

فى أجواء جديدة تتسم بالبساطة الممزوجة بجماليات الطبيعة تدور األحداث فى 
قرية للصيادين، ويستهل المخرج فيلمه بتكبيرات العيد مصحوبة بمشاهد تسجيليلة للبحر 
المراجيح وألعاب  بالعيد حيث  االحتفال  أجواء  إلى  لينتقل  الصيادين،  والمراكب وشبك 

األطفال وموسيقى الفرق الشعبية.

 ومن خالل حوار درامى مكثف فى أول مشهد نعرف الكثير عن ظروف القرية وأحوالها 
التى يسيطر عليها المعلم عتريس الرجل القاسى، كما نعلم أن درويش الطحان له إبنة 
خرساء يتيمة إسمها نعميمة من زوجة راحلة، تعانى من قسوة بهانة زوجة أبيها، وعلى 

الرغم من زخم المعلومات إال أنها تأتى بطريقة درامية.

 كل هذا فى إطار اللقطة المشهدية المعتادة لحسن اإلمام التى تمنح الممثلين المتمكنين 
مجاال كبيرا للتعبير فى افتتاحية قوية وكاشفة ومرهصة ألحداث الفيلم، دون أن تكشف 
عن الكثير من أسراره التى ستتالحق مع األحداث الغزيرة المتصلة والمترابطة والمتصلة 
بإحكام، ومع أول ظهور للبطلة سميرة أحمد أو نعمت الخرساء وهى تتلقى مقطف ملىء 

بالحطب على وجهها فتصرخ ليثبت الكادر.
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عناوين  وتتوالى   
اللقطة  هذه  على  الفيلم 
للبطلة  المتوسطة  الثابتة 
موسيقى  مع  تصرخ  وهى 
أقرب لجرس إنذار يصيغها 
موتيفات  من  اسماعيل  على 
شعبية متنوعة وفى تحوالت 
لحنية متسقة لتعكس أجواء 
ومعبرة  المتنوعة  الفيلم 

عن ثرائه الدرامى.

العناوين  نهاية  وبعد 
تعبئة  فى  تعمل  نعيمة  نرى 

الدقيق بينما تنهرها زوجة األب وتستعجلها دون داع ثم تحملها األجولة الثقيلة المليئة 
وفى  وللبيت،  لها  متعددة  متطلبات  بشراء  تكليفها  مع  لتوصيلها  تدفعها  وهى  بالطحين 
طريق عودتها يستوقفها عباس شرير اإلمام محمد علوان بوجهه القاسى ومالمحه الحادة 

وصوته العميق، ويحاول أن يقبلها عنوة، فتقاومه لتسقط منها أجولة الدقيق.

ثم يطفو على السطح الصراع بين عتريس أبو عباس وبين طبيب القرية الدكتور 
حسين وهو صراع متعدد الجوانب، فهو صراع مصالح باألساس بين كبير الصيادين الطاغية 
والذى يملك كل شىء وبين الطبيب الذى يشجع ويدعم الصيادين الفقراء على كسر هذا 

االحتكار بامتالك أدواتهم.

األحداث  قلب  وفى  والثأرى،  االنتقامى  وطابعه  التاريخية  جذوره  له  أيضًا  وهو   
تكون الفتاة الخرساء التى يسعى إبن الطاغية إلى اغوائها واالعتداء عليها وبين الطبيب 
الشهم الذى يسعى إلى حمايتها وتدعيمها بدفعها للعمل معه كممرضة شفقة عليها وإعجابا 

بذكائها رغم علتها.

يستقى الفيلم أجواء موسيقاه ورقصاته من بيئة الفيلم حتى أننا نرى فاصال راقصا 
بالعصا لزكى رستم كبير الصيادين وهو يعبر عن تفاءله باغتيال الطبيب على يد أحد 
المحترفين، وتبدو الرقصة التعبيرية المصحوبة بتصفيق وتشجيع أتباعه من المجرمين 
واالشقياء داخل السياق ومتصلة بروح شخصية الرجل ومعبرة عن شدته وقسوته وروحه 
التى تشبع الصورة  الثابتة حركات زكى رستم  الكاميرا  الدموية، وحيث تستقبل فيها 

بالحركة المرسومة بعناية واألداء الراقص المتميز للممثل العجوز.

ولكن محاولة االغتيال تفشل بفضل مقاومة الطبيب للقاتل األجير ودخولهما فى معركة 
مثيرة، تصحبها موسيقى على اسماعيل ويوظف اإلمام السور الزجاجى فى تكوينات أكثر 
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إثارة، ويترك عمق المجال لظهور الخرساء التى تعجز عن الصياح فتجرى نحو المقهى 
لالستغاثة بالرجال، ويتوالى التقطيع بإيقاع مونتاجى محسوب بدقة بين السعى لإلنقاذ 
وبين المعركة المثيرة التى تكاد فى كل لحظة خاللها سكين القاتل أن تنغرس فى صدر 

الطبيب، ولكن أصوات األهالى تلوح، فيهرب على إثرها المجرم.

فتمتزج  الصيادين،  لصغار  جديدة  صيد  مركب  بوصول  جديد  من  االحتفاالت  تعود 
أجواء الفرحة باالنتصار المؤقت، مع دعوة للطاغية من رجاله النتهاج سياسة التهدئة 
السيناريو  أجورهم، وكأن  الصيادين، والتغاضى عن بعض ديونهم ورفع  مع  والتسامح 

يرسم بذكاء أساليب السياسة فى إدارة األزمات على نطاق مجتمع صغير.

وفى استعراض راقص بالمركب الجديدة تتفاعل موسيقى على اسماعيل مع الرقصات 
فى  والفتيات  الشباب  بين  األغنية  وكلمات  الفرحة  والوجوه  الدفوف  الشعبية وصورة 

مقابل المعلم ورجاله وقد كسى وجوههم الحقد والغضب.

القصيرة  اللقطات  تعدد  على  باالعتماد  المطولة  لقطاته  عن  تماما  اإلمام  يتخلى 
الصورة  ويستعرض  للمشهد  الدرامية  الحالة  وليعكس  والعامة،  والمتوسطة  والقريبة 
الوجوه  على  المتفاوتة  التعبيرات  عن  وليكشف  البحر،  شاطىء  على  للمكان  الطبيعية 
ولغة الجسد بالرقص التعبيرى، وبعيدا عن الرقص الشرقى المعتاد فى غالبية أفالمه، 

وبتقطيع الصورة والحركة بالتناغم مع إيقاع الموسيقى.

فى خالل هذا االستعراض الطويل يقع الحدث الجلل استغالال النشغال األهالى باالحتفال 
نعيمة األستغماية وتوهانها من صاحباتها وهى فاقدة لحاسة  الموسيقى ولعب  وصخب 
السمع أيض، فيتعقبها عباس ويخطفها ويتغتصبها وهى مخدرة ومغماة العينين ال تمتلك 

حتى إمكانية الصراخ.

إلى  تنقلب  زفة  بموسيقى  ولكن  االغتصاب  حادث  بعد  واالستعراض  األغنية  تستمر   
طابع شبه جنائزى يتفق مع الحدث الدرامى ومع األسلوب التعبيرى للصورة، حيث يوظف 
اإلمام أسلوب الظالل العمالقة للمغتصب مع الصورة من أعلى للضحية التى تبدو كالذبيحة 

وهى تفيق تدريجيا وقد أدركت ماحدث لها دون أن تدرى من فعلها.

 ثم نراها تطل على الحفل من خالل شباك الصيادين وكأنها بين األسوار ثم تخطو 
فى انكسار، وقد تمزق رداءها مع صوت األغنية المناقض لحالتها »اتمخطرى يا حلوة 
يا زينة«.. ثم نراها تستعرض وجوه الجالسين فى لقطات زوم مع ايقاع الدفوف وكأنها 
تبحث بينهم عمن فعلها، وحيث ترصد الكاميرا نظراتها وتعبيرها الصامت البليغ وكأن كل 

لقطة لها تقول جملة أو تعليقا على من تتشكك فيه.

للخرساء  أعلى  من  لقطة  وفى  للدفوف  الخلفية  فى  خافت  صوت  مع  األغنية  تنتهى 



60

تكثف شعورها بالوحدة والعزلة وهى تسير داخل بيتها منكسرة ومهزومة وحيث تتابعها 
الكاميرا بحركة معقدة على الكرين من أعلى تعريشة خشبية مغطاة بالحطب والجريد 
على  تجلس  وهى  جديدة  زاوية  فى  الكاميرا  لها  تنتقل  ثم  األرض،  على  تستلقى  حتى 
من  الصورة  اقتراب  مع  استسالم  فى  ترقد  اخرى وهى  لقطة  ثم  وتلطم خديها  األرض 

وجهها لكشف معاناتها التى يزداد الشعور بها مع الموسيقى الحزينة المصاحبة.

بلقطة  البيت  داخل  إلى  منه  ينتقل  بالغيوم  ملبده  سماءه  بنهار  التالى  المشهد  يبدأ 
فى  الواقفة  القاسية  األب  مواجهة زوجة  فى  ككائن صغير  الخرساء  فيها  تظهر  علوية 
الطابق األعلى كوحش كاسر تواصل تعنيفها للفتاة، ونعلم أنها راقدة منذ فترة وممتنعة 

عن الطعام وغير راغبة فى الذهاب لعملها فى عيادة الطبيب.

همومه  بين  محاصر  وكأنه  الكادر  عمق  فى  حجرته  من  الصالة  إلى  الطبيب  ويأتى 
وشكوكه ويجلس على مقعده وهو يدخن سيجارته فى شرود، ثم يقطع عليه فى المشهد 
التالى وهو داخل من باب بيت نعيمة فى تكوين أشبه ببداية المشهد السابق، بينما نعيمة 
فى مقدمة الكادر منهمكة فى أعمال المنزل حتى يقترب منها، فتبتعد عنه فى شعور مفزع 

من التالمس.

 فيقترب منها من جديد ولكنها تدارى وجهها فيوجهها إليه فنراها تبكى وهى تجيب 
أبيها  لتتقدم زوجة  منه  فتبكى وتهرب  المعبرتين عن شكوكها،  بعينيها  على تساءالته 
التى تزيد إجاباتها األمر غموضا عن سر غيابها عن العيادة، وبعد أن يخرج الطبيب 

تعود نعيمة لتشيعه بنظراتها مازجة فيها بين العاطفة تجاهه والتشكك فى أمره.

فى المشهد التالى تتابعها الكاميرا بحنو فى لقطة متصلة تبدأ من أسفل هذه المرة، 
وهى ترصد شعورها باإلعياء واإلجهاد أثناء هبوطها السلم الخشبى، ثم تجلس منهكة 
على أحد درجاته وتلتف الكاميرا لترصدها من خلف الدرجات الخشبية وقد بدى عليها 

الوهن الشديد لتتوقف من جديد وهى تحاول مواصلة السير.

 ولكنها تسقط على األرض ويقع منها إناء اللبن مع قدوم زوجة األب لتعاود تعنيفها، 
وتنصرف لتستند نعيمة برأسها على عامود السلم، ليأتى األب من خلفها ويحاول فى حنان 
أن يعرف ما ألم بها دون جدوى، حتى تظهر الزوجة من جديد لتبدى تشككها فيما أصاب 
الفتاة ألول مرة، وفى مشهد تال تصارح الزوجة األب بشكها فى حمل نعمت، وتصر على 

أن يتم الكشف عليها من قبل الداية.

فى مشهد بالغ القسوة نرى النسوة المتشحات بالسواد وبينهن الداية، وهن يجرون 
نعيمة عنوة على السلم ليصعدوا بها إلى أعلى، وهى تقاوم بكل طاقتها وتمألها مشاعر 
الرهبة والفزع والخوف من شىء مجهول، وبينما ينغلق عليهن باب الحجرة نرى األب وهو 

يتمزق من القلق.



61

ثم يتقدم نحو الباب متلهفا على إدراك النتيجة، وهو ينصت فى ألم لصراخ وبكاء 
نعيمة حتى يأتيه الخبر الذى يصيبه بصدمة« البنت حامل فى شهرين«، وفى ثورة غضبه 
يهم بقتل نعيمة ولكن زوجته تمنعه، وتوجهه للذهاب للطبيب الذى تشك فى أنه الجانى، 

ليعترف بفعلته. 

الداية  اليسار  ومن  الزوجة  اليمين  من  وتحاصره  الكادر  منتصف  فى  األب  يقف 
المتضررة طبعا من وجود الطبيب« من يوم ما دخل بلدنا قلب كيانها«، وفى هذا التكوين 
المعبر، يتوالى بث السموم فى رأس الرجل وإشعال غضبه تجاه الطبيب، فتتوالى المشاهد 

بقوة السببية والحتمية الدرامية. 

فيذهب درويش إلى الطبيب الذى يستقبله فى ترحاب ولكن الممثل المشحون بالحالة 
يتوقف للحظة معطيا ظهره للطبيب، ثم يلتف ليواجهه بما يشك أنها فعلته، ولكن الطبيب 
الذى يفاجأ باالتهام يستنكر فى غضب، وتقترب منهما الكاميرا أكثر ويشكل اإلمام من 
رأسيهما تكوينا هرميا يزيد من ثقل المشهد ويرفع من حدة المواجهة وينتهى المشهد 

بطرد الطبيب للرجل الذى يصغر فى استسالم« فوضت أمرى هلل«

ويطير الخبر للمعلم عتريس فى مشهد قصير وسريع ال يقول فيه سوى كلمة واحدة 
وهى لزمته الحوارية األساسية« حلو« ولكن بأداء زكى رستم المعبر وبإرهاصة لكيف 

سيستغل هذا الموقف فى االنتقام من غريمه اللدود.

تستنكر الزوجة موقف األب واستسالمه وتحفزه على الذهاب للبندر إلبالغ النيابة، 
هكذا يكثف اإلمام الشعور بالخطر على الطبيب عبر مشاهد سريعة وقصيرة ومكثفة بأداء 
صوتى وحركى مؤثر ومثير للرهبة، ويستمر بقدوم عتريس ليستغلها فرصة الستعادة 
مهابته وسطوته على حساب الدكتو الذى دعم الصيايدين فى تأسيس جمعية ومراكب صيد 
لمواجهته »ماتزعلش يا درويش حقك مش حيروح أنا حاخد لك بتارك وأغسل لك عارك 

..إنت معاك عتريس.. حلو!«.

مع  المشاهد  وتتالحق  األهالى،  غضب  عتريس  بإثارة  الدرامى  التصعيد  ويستمر 
موسيقى تنذر بالخطر حيث تظهر ألسنة اللهب بين الوجوه الغاضبة ثم فى لقطة واسعة 
نرى عتريس وهو يهتف فى الجموع، وقد حملوا المشاعل فى لقطة عامة وتأتى صيحاتهم 
المستجيبة للخطاب الخبيث المحرض على الطبيب، ويندفعوا فى غضبهم فى لقطات متتالية 
من عدة زوايا، والجموع تتزايد فى توليف بارع اعتمادا على لقطات محسوبة لإلمام 

تصوغها القديرة رشيدة عبد السالم.

 وتتوالى اللقطات التصاعدية حتى تصل الجموع إلى باب العيادة وتلقى بالمشاعل 
على زجاج العيادة، حيث تستقبلهم الكاميرا من الداخل وكأنها تجلس بين جمهور الصالة 
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باستعمال  يهم  وهو  الطبيب  لنرى  للداخل  الكاميرا  وتتحرك  المشتعلة،  النيران  تتلقى 
تليفونه لالستغاثة.

ضدك..  كلها  البلد  للهروب«  ويدفعه  يظهر  نعيمة  عم  إبن  سيد  الطيب  الشاب  لكن   
عتريس هو اللى مشعللها« وفى ظل اعتراض الطبيب ورغبته فى المواجهة ينكسر الزجاج 
وتتعالى األصوات وتتوالى قذائف اللهب.. ويصحبه الشاب للهروب ثم يعود لينقذ نعيمة 

من األب الغاضب الذى قرر قتلها بالمنجل، ويدافع سيد عن نعيمة والطبيب.

 يضعه اإلمام بين األب وزوجته وهو يضبط دفة األب ويعيده إلى صوابه، كاشفا عن 
أجواء المؤامرة التى تحيط به بلهجة حاسمة، وفى مواجهة قوية مع الزوجة القاسية« 
اللى اعتدى عليها مسيرى حاعرفه وساعتها حاشفى غليلى واغسل عارى«، وينتهى المشهد 

ببكاء نعيمة وابن عمها سيد يهدئها وكتمهيد لعاطفة سوف تتصاعد الحقا.

سريره  على  الطبيب  يرقد  حيث  مؤقتة،  وبهدنة  متمهل  بايقاع  جديد  فصل  ويبدأ 
وأمامه شقيقته بينما األم الخائفة عليه والتى تدعوه لتجنب المواجهات والبعد عن هذه 
القرية تشغل رأس المثلث وهكذا يستطيع اإلمام حتى فى المشاهد الهادئة والبعيدة عن 

الصراع أن يمنحها ألقا ويضعها فى اإلطار المالئم بصريا.

وفى مشهد بدون تمهيد ربما تم حذف مشهد قبله، لضرورات فنية نرى األب يعود من 
الخارج مع نعيمة ويعرب لزوجته فى مرارة بقراره الهجرة من القرية، على إثر ما تعرض 

له من قذف بالطوب من األهالى لما لحقه من عار، ومما سيلحقه أكثر بعد أن تضع جنينها.

 لكن الزوجة تعده بأن بطن نعيمة لن تعلو عن ذلك أبدا، وتبدأ محاوالت إجهاضها 
بقسوة إلسقاط جنينها، ولكن مشاعر األب تتحرك تجاه ابنته وتدور مشادة عنيفة بينه 
ابنته، فيطلقها ويطردها من  التى تعايره بفضيحة  المستفزة  المتطاولة  وبين زوجته 

البيت.. 

تعم الفرحة أنحاء القرية ونرى سيد يأتى لزيارة عمه ليودعه »أنا رايح الجهادية، 
بينه  العاطفية  العالقة  تدعيم  يتم  المشهد  وخالل  وفرحانة«  وهايصة  زايطة  والبلد 
األبناء  بسفر  االحتفال  مشاهد  اإلمام  ويصور  سفره،  قبل  مرح  حوار  فى  نعيمة  وبين 
للتجنيد فى سابقة ال أعرف مدى واقعيتها، لكنها تأتى مواكبة لحملة لتشجيع على التجنيد 
فى ظل االجواء المتوترة بين مصر واسرائيل، وهو مشهد دعائى وإن كان يخدم الدراما. 

وكعادة اإلمام فى التأسيس لموقع جديد من األحداث نرى لقطة عامة لمبنى حكومى، 
ثم التركيز على الفتة وزارة الصحة قبل أن ندخل إلى ممر المستشفى، حيث يتلقى حسين 
اثناء عمله خطابا من سيد يطمئنه على أحوال القرية، وعلى أن نظرة غالبية األهالى له 

مازالت تحمل االحترام، وال ينسى أن يحدثه عن حالوة الحياة العسكرية.



63

تلد نعيمة ويتلقى األب الخبر فى لقطة من أعلى تعبر عن شعوره بالوحدة والضآلة، 
ويزداد التركيز على أزمته، وهو يضرب رأسه بيديه ويسير متهالكا فى عمق الكادر.

بتانيب  شعوره  عن  لوالده  ويعبر  المغتصب  عباس  ضمير  يتحرك  آخر  جانب  على 
الضمير بعد قدوم المولود، ويعترف له » ليلة حفلة المركب وهى مغمية عينيها بتلعب 
مع البنات خطفتها من غير ما تشوفنى واعتديت عليها، الدكتور برىء، وانت ظلمته« 
فيصفعه  نعيمة،  يزوجه  أن  منه  ويطلب  يعاود  عباس  ولكن  بالسكوت،  عتريس  فيأمره 

عتريس ويهدده ويطرده.

 وفى قارب على البحر حيث تتألأل أضواء القمر فى الماء، يحتسى عباس الخمر مهموما 
يتسلل  المتضاربة  إال من موسيقى وترية، تعبر عن مشاعره  ومنكودا فى مشهد صامت 
بعدها الى بيت نعيمة وينصت إلى بكاء المولود، فيندفع إلى حجرتها حيث نرى نعيمة 

نائمة إلى جوار وليدها.

 ثم يدخل ظل عباس جاثما عليهما ثم يظهر هو ذاته من زاوية جانبية ليحمل الطفل 
ويتوجه إلى الخارج وفى طريقه للهروب يجد أبو نعيمة فى انتظاره يستوقفه، فيعترف 
له بالحقيقة، فيهم األب بفضحه وهو يصيح مناديا على أهل البلد، ولكن عباس يخنقه 

حتى يموت ويهرب تاركا المولود.

 هكذا بدال من أن تتضح الحقائق تزداد األمور غموضا وتعقيدا، خاصة لدى نعمية 
التى تفيق لتجد أباها مقتوال وإلى جواره المولود، وتتابع الكاميرا عباس وهو يتابع 
تعليقات األهالى حول الجريمة حيث تتحرك بموازاة البحر الذى يظهر فى العمق وراء 
ومقدمته  الكادر  عمق  بين  الكاميرا  مع  الممثل  حركة  اإلمام  يرسم  بينما  الصيد،  شباك 

بتنويعات تكثف الشعور بوطأة الكلمات وأثرها عليه.

وفى نقلة زمنية تختزل األزمنة الضعيفة يظهر سيد فى بيت عمه بمالبس الجندية 
ليشد من أزر نعيمة التى تجلس إلى جوار الطاحونة المعطلة، وهو يحاول أن يعرف منها 

ماحدث ويعدها بأن يساعدها ويحميها ويخبرها أنه سيسافر للدكتور.

يرحب به الطبيب وال ينسى أن يبدى إعجابه بصحته التى تحسنت مع الجندية ويعرف 
منه أحوال القرية وعودة عتريس للسيطرة على كل شىء بعد أن انفضت جمعية الصيادين 
واستولى على مركبهم مستغال حادث نعيمة.. ويواصل سيد حديثه فى إشارة جريئة وتلميح 
مؤكد للبعد السياسى للفيلم.«ماهو الرجالة بتوعنا قش.. موجة تجيبهم وموجة توديهم.. 

البلد دى مش حتنصلح إال إذا اتشال عتريس منها«

يعود الطبيب إلى القرية محاطا بالرجال الذين أحبوه وصدقوه وعلى رأسهم سيد 
الذى يواجه عتريس مرتديا زى الجندية »حتجوز نعيمة بنت عمى، والولد اللى جابته 
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إلى  ليذهب  أمرا  المجرم كمن قرر  مباشرة على  الجملة  باسمى«، ونرى تأثير  حينكتب 
نعيمة يدعوها للهروب معه، ويعترف لها بكل شىء فتصرخ ليخطف منها الطفل بعد أن 
تتشبث به بكل قوتها، ولكنها تضربه بحديدة على رأسه، ويالحظ أن اإلمام ال يظهر 
وجه عباس وهو يتلقى الضربات، ربما إدراكا منه لطبيعة الفيلم، فهو ليس فيلم جريمة 

بالدرجة األولى، رغم ما يقع به من جرائم.

فى  اإلشارة  فى  لغتها  يستوعب  النيابة  وكيل  أمام  نعيمة  نرى  سريعة  نقلة  وفى 
مشهد توظف فيه الفتاة لغة اإلشارة ببراعة، ويوظف فيه حسن اإلمام حركة الممثل 
المشاهد  يعرفه  ما  فيه  يقال  وتقليدى  تقريرى  مشهد  على  إيقاعا  ليضفى  وتعبيراته، 

بالفعل، ولكنها فى الزنزانة تصرح للطبيب وسيد بحقيقة أن عباس هو أبو وليدها.

وعلى جانب آخر نعلم أن عباس أجريت له عملية على إثر ما تلقاه من ضربات وأن 
وحيث  أسرته،  أفراد  الغرفة  بباب  يحيط  حيث  للراحة  حاجة  فى  ولكنه  نجحت  العملية 
يبدو على األب عتريس الضعف والتخاذل، بسبب ما وقع إلبنه وخوفه عليه، ومع حركة 
الكاميرا فى نفس المستشفى يتلقى الطبيب مكالمة من زميله الطبيب حسين ويطلب منه 

إحضار شىء ال نعرفه.

المجرم يأتى له حسين بجهاز بيك أب  للتحقيق مع  النيابة   لكن عندما يصل وكيل 
مسجل عليه هزيان المجرم تحت تأثير البنج طبقا التفاقه مع زميله، ويقوم بتشغيله 
أمام وكيل  الذى ينهار ويدعوهم إلحضار والده، ويلومه  المجرم  اعتراف  فيكشف عن 

النيابة النه منعه من االعتراف بأبوته للمولود مما تسبب فى ارتكاب جريمته.

الغرفة لنسمع عتريس يناديه وهو جالس على  التالى يخرج حسين من  المشهد  فى 
األرض فى عمق الكادر، فيقترب منه ليقف فى تخاذل وإنهاك وبصوت متهدج يطلب منه 
عن  يتخلى  وأن  جديدة  بفتح صفحة  ويعده  القرية،  أهل  انتقام  من  يحميه  وأن  الصفح 

زعامته ويصبح مجرد صياد بين الصيادين.

على الرغم من هذه النهاية المتصالحة التى يتطهر من خاللها الشر تماما، إال أنها 
المعبرة  السينمائية  ولغته  القوى  الدرامى  وبناءه  وأهميته  الفيلم  قيمة  من  تضعف  ال 
وحواره المكثف البليغ، ورسمه للعمق اإلنسانى لمعظم الشخصيات الرئيسية بما فيها التى 
يغلب عليها طابع الشر، فيتبدى الجانب اإلنسانى فى شخصية عتريس مبكرا فى قلقه على 

زوجته وقبوله حضور الطبيب لمداواتها رغم كراهيته لها.

 لكن على العكس وكاستثناء تبدو زوجة األب كصورة للشر المطلق وكالشيه لزوجة 
وال  الكشف  دون  فيها  ومبالغ  متالحقة  بصورة  المفرطة  قسوتها  تتوالى  والتى  األب، 
فى  ممثل  لكل  المناسب  االختيار  عن  فضال  للشخصية،  إنسانى  ملمح  عن  واحدة  للحظة 
الشخصية المناسبة وتوجيهه نحو األداء المضبوط ولتحقيق حالة من االنسجام بين خبرات 
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كبيرة مثل زكى رستم وعماد حمدى وزوز نبيل وفاخر فاخر.

 أو وجوه شابة مثل سميرة أحمد التى حقق لها الفيلم مكانة كبيرة وحسن يوسف الذى 
كان فى بداياته، الذى ال يشوب أداءه سوى الخلط أحيانا بين اللهجة العامية القاهرية 

ولهجة أهل الريف، ولكن هذا ال يمنع أن الفيلم كان أيضًا خطوة مهمة له فى بداياته.

 وقد ساهم الجميع بفضل قيادة حسن اإلمام ورؤيته واجتهاده التعبيرى فى كل لقطة 
من الفيلم ليصبح أحد روائع السينما المصرية بال جدال، كما أنه ينضم إلى فيلم اليتيمتين 
الصم  من  الخاصة  االحتياجات  مع ذوى  الشديد  النادر وفى تعاطفه  اإلنسانى  بعده  فى 
والبكم، وهى سابقة بل وحالة نادرة فى السينما المصرية لم تتكرر كثيرا فى السينما 

المصرية.

)اخلطايا(.. فى الع�صق والت�صامح

 يلعب عبد الحليم حافظ دور حسين اإلبن المضطهد ممن يعتقد أنه والده الذى يفضل 
عليه شقيقه األصغر حسين دائما، ويصل شعوره بالظلم الى مداه حين يرفض األب زواجه 
من إبنة صديقه ويفضل أن يزوجها ألحمد األصغر، رغم علمه بحبها لحسين الذى يكتشف 
مع طرد األب له أنه لقيط وإبن بالتبنى، ولكن األم تعترف له بحقيقة أنه ابنها من عالقة 
محرمة وقعت أثناء غضبها من زوجها، وبعد أن يكاد حسين يضيع ويفقد حبيبته، وتأتى 

النهاية السعيدة بعودته من جديد ومباركة الجميع لزواجه بها.

العالقات  ينسج حسن اإلمام 
الصورة  تفاصيل  عبر  ببراعة 
الحركى،  والتعبير  واألداء 
فتتصاعد قصة الحب بقوة بعد 
والمشاكسة  بالتراشق  تبدأ  أن 
تكاد  تجعلك  بصورة  وتتطور 
كما  المشاعر،  سخونة  تلمس 
شديدة  عالقة  اإلمام  يحقق 
بصورة  أخين  بين  الحميمية 
غير مسبوقة، حتى تكاد تشعر 

بأنهم يعيشون معك فى بيت واحد.

 وتبدو األم وكأنها الحضن الوارف والراعية الحقيقية لهذه المحبة فى دفء مشاعرها 
وحنانها الجارف، وبالتأكيد إن هذا التأسيس القوى للعالقات هو الذى حقق هذه الحالة 
من التعاطف الجماهيرى مع حسين حين يفقد كل هذا ويجد نفسه شاردا فى الشوارع بال 

بيت وال أصل.
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 وهو ما يجعل أثر الصفعة العنيفة من األب عماد حمدى على وجه حسين وكأنها صفعة 
على وجه كل مشاهد، ويفوق هذا األلم ذلك التصريح القاتل » إنت مش إبنى.. إنت لقيط«.. 
وهى الصفعة التى كان أثرها على عماد حمدى نفسه أقوى بكثير على من تلقاها، حيث 
صنعت حالة من الكراهية للممثل فى زمن لم يكن يفصل فيه المشاهد كثيرا بين الممثل 

والشخصية التى يؤديها.

يحرص اإلمام فى مشاهده األولى على توظيف الضوء والديكور فى تصوير البيت 
ليشعرك بأنه عامر بالدفء الذى يطغى على قسوة األب من حين آلخر، ويولف المشاهد 
الذين  زمالئه  من  ومحبة  وأهل  عزوة  للبطل  ليضيف  األصدقاء  بين  بالجامعة  الخاصة 

يقودهم كرئيس التحاد الطلبة طوال سنوات دراسته.

وتتألق الصورة فى الرحالت بالضوء والمحبة والمرح والحركة وتفاصيل المكان، 
وكأنها تحيط بالبطل وتعده لمستقبل كبير كطالب زكى ومتفوق ينجح بامتيار، ويحقق 
أحالمه الواحدة تلو األخرى بتخرجه، وتمكنه من كسب قلب من أحبها وتوقعه وتوقعنا 
أن يكون زواجهما أمرا حتميا، ولكن كل هذه األشياء تنهار فى لحظة، هذا البنيان القوى 

الصلب تواجهه ضربة قدرية عنيفة ال يد له فيها كفيلة بتدميره.

فبعد المقدمات المشرقة يأتى هذا االنقالب القوى لتبدأ رحلة المعاناة التى يقبض 
عليها اإلمام بقوة، لتتوالى األحزان فى البيت بعد الفرحة وخاصة لدى األم التى يعتصرها 
األلم حتى نكتشف أن شعورها بالمرارة مضاعف، ومع الشقيق األصغر الذى رغم شقاوته 

المحببة كان يعتبر أخوه حاميه وراعيه ورفيق دربه الذى ال غنى عنه.

التفاصيل وتحضير  الدرامية برصد  المواقف والمواجهات  بقوة على  اإلمام  يسيطر 
السليم،  بااليقاع  وتدفقها  الكلمات  وقع  على  والحفاظ  المكان  أجواء  واستغالل  الممثل 

وبحركة األجساد والوجوه واستقبال الكاميرا لها من زوايا تمنحها المزيد من التألق.

عبد  ماقدم  أجمل  من  تعد  التى  واأللحان  األغانى  وهى  الفيلم  عناصر  أهم  ويبقى 
الحليم وأخلدها، والتى تم توزيعها على أحداث الفيلم بتتابع محسوب ويأتى ظهورها 
فى موقعها المناسب، وتلعب دورا مهما فى حركة األحداث والمشاعر بدال من أن تعوقها 

وتعطلها.

لم تكن األغانى ولسنوات سنوات طوال فى السينما تتجاوز دورها كاستغالل لنجوم 
مع  ما  مكان  فى  أو  راقصة  ومعه  حفل  فى  يغنى  فالبطل  غالبا،  سقيمة  بصورة  الطرب 

حبيبته وهما يتبادالن النظرات بصورة مكررة ومملة. 

وال شك أن أسلوب تصوير االغانى وتوظيفها فى األفالم شهد تطورات عديدة قبل 
فيلم الخطايا، فأصبحت تستغل األماكن واالجواء وتؤثر فى الحدث كما رأينا فى افالم 
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سابقة لعبد الحليم نفسه مثل شارع الحب وأغانيه الشهيرة المفعمة بالحركة بين فرقة 
حسب اهلل وراقصات شارع محمد على التى قدمها بإجادة عز الدين ذو الفقار أو أغنية 

اإلغواء الشهيرة )أله( بتوظيف الديكور والمالبس وحركة الكاميرا والممثل.

ولكن حسن اإلمام يصل إلى ذروة جديدة فى المستوى الفنى فى إخراج أغانى فيلم 
الخطايا بتوظيفها دراميا واختيارها بكلماتها وألحانها، فتأتى األغنية األولى وحياة 
قلبى وأفراحه، وهى األغنية األيقونية التى مازالت مرتبطة باالحتفاالت بالنجاح وبعد 
مقاطعها  من  تجعل  المميزة  وااليقاعات  مراد  لمنير  الجميل  واللحن  سنة،  ستين  مرور 

األولى احتفالية راقصة فى غاية البهجة، كما أن صورة اإلمام تضيف لها الكثير.

 فهى تأتى احتفاال بفوز حسين بانتخابات اتحاد الطالب فى الكلية، وبعد أن شاهدناه 
وهو يعمل بجد من أجل ذلك ولكنه يفاجأ بمنافسة شديدة من زميلة وافدة من اإلسكندرية 
والتى سوف تصبح حبيبته، وبعد مواجهات حامية بينهما وكل منهما محموال على اكتاف 
مؤيديه، وبعد أن يتالعب شقيقه بأعصاب الجميع متظاهرا بأن أصوات حسين ضعيفه يعود 
ليهمس له« إثبت .. إحنا فوق قوى« ثم يفجر المفاجأة فى وجه غريمته » تسع أصوات بس 

يا غلبانين.. إفرح يا حسين هيص يا حسين«.

معه  تعاطف  الذى  أيضًا  الفيلم  جمهور  وإنما  وحده  يفرح  ال  حسين  أن  والحقيقة   
والحركة  بالبهجة  تفيض  التى  المرحة  االغنية  هذه  مع  فرحته  وتزداد  البداية،  منذ 

والمشاكسة، والتى تبدأ بأيدى الطلبة وهى تدق على المدرجات مع إيقاع األغنية.

زمالء  فرحة  تصوير  فى  المتنوعة  والزوايا  والراقصة  المرحة  اللقطات  وتتوالى 
قبل  من  الكيد  ألساليب  مضحكة  حركات  مع  ورفاقها،  غريمته  حزن  مقابل  فى  حسين 
مؤيدى حسين، ثم حسين نفسه يقترب من غريمته ويستفزها مع ردود أفعالها الغاضبة 

والمستفزة، ويجمعهما الكادر فى لقطات شبيهة لمواجهتهم أثناء الحملة االنتخابية.

وعلى  قريب،  عاطفى  تالقى  ثمة  بأن  يوحى  الشديد  البدنى  االقتراب  هذا  وكأن   
المشهد  إيقاع  من  تضعف  ال  أنها  إال  تطريبية  مقاطع  من  األغنية  تتضمنه  مما  الرغم 
الغنائى كثيرا والذى استحوذ بالفعل على وجدان المشاهد، ومن المالحظ أن اإلمام يكتفى 

بتصوير األغنية بأكملها داخل المدرج فيحيله إلى ساحة مفعمة بالحركة والنشاط.

الجامعة وحدائقها، وهو ربما يحرص على  إلى ساحة  المدرج  من   ولكنه ال يخرج 
عن  ومختلفة  جديدة  أجواءا  بالفيلم  أغنية  لكل  ليصنع  باألغنية  خاصة  أجواء  تحقيق 
كل  عن  ومعبرا  متنوعا  كامال  ألبوما  الفيلم  أغانى  تصوير  خالل  من  وليشكل  سابقتها، 

مرحلة من مراحله.

يتحدثون عن  الزمالء  أن  البطلة  أن يطال سمع  بعد  مغرور  الثانية  األغنية  وتأتى 
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عالقة تنشأ بينها وبين حسين، لرصدهم للنظرات والحركات المتبادلة بينهما رغم ما 
كان بينهما من تنافس وعداء ظاهر، وبعد أن كادت عالقتها به أن تتوطد تطلب منه فجأة 

أن يبتعد عنها وال يتحدث معها.

 فيكون رد حسين بهذه األغنية المعبرة من خالل الصورة والكلمات عن اللوم والعتاب 
يمارسون  الرحلة،  لزمالء  ليلية  سهرة  فى  المرح،  من  تخلو  ال  أجواء  فى  و)المناكفة( 
األلعاب والرقص مع توظيف رائع لنيران التدفئة، لتوحى بأنها مصدر للضوء فى الليل 
يتوزع بمهارة، وليعبر أيضًا عن العاطفة المتأججة فى قلب البطلة والتى تحاول إخفاءها 
مع تعبيرات نادية لطفى المدهشة والتى تعبر بدقة عن حالتها وانجذابها لحسين الذى 

تسعى ألن تخفيه، وأن تقاوم بقدر طاقتها سعيه الستمالتها.

بينهما،  تلوح  الحب  إرهاصات  بدأت  أن  بعد  الحلوة  بعنوان  الثالثة  األغنية  وتأتى 
لتؤكدها ولتعبر عن الحالة العاطفية القوية، فهى أغنية غزل صريح وتعكس مشاعر 
البطل تجاهها ، وتأتى األغية فى رحلة جديدة ولكن أسرية داخل العزبة، وال يظهر 

هذه المرة سوى ثالث شخصيات بعكس األغنيتين السابقتين بما فيهما من جموع.

 يكتفى اإلمام فى هذه األغنية بإظهار حسين وحبيبته ويظهر معهما من حين آلخر 
شقيق البطل كعنصر كوميدى يمتزج مع الجو العاطفى المشبع فى األغنية، وهو يتلصص 
المزارع  وبين  اآلخر..  تلو  واحد  كل  فيهم  يتغمى  التى  االستغماية  لعبة  خالل  عليهما 
الخفيفة  الحركة  مع  المشرقة  الصورة  تتألق  الخشبية  والحواجز  والزهور  واألشجار 

الرشيقة للثالثة دون رقص، ولكن مع بعض األلعاب.

 ويرسم اإلمام اإليقاع الحركى للصورة بذكاء ملفت بين شد وجذب وبحث وإمساك، 
حركية  ذروة  فى  البطل  من  ومكر  وشقاوة  الرؤية  بعدم  وتظاهر  اللعب  فى  وجدية 
أساسية، وتنتهى األغنية ولكن دون ان ينتهى أثرها الرائع فى تأكيد العالقة العاطفية 

وإجبار المشاهد على معايشتها واالستمتاع بها.

وعلى النقيض تأتى االغنية الرابعة فى داخل المسرح الكبير باألوبرا وخالل انقطاع 
البطلة عن البطل وهجرها له ألسباب ال يعرفها، وعندما يكاد ييأس من حضورها تدخل 
فى  البطل  تنتاب  التى  والقلق  الحزن  حالة  المكان  روح  عن  المعبرة  األغنية  موسيقى 

انتظار رد على تساءالته« قول لى حاجة أى حاجة«.

 وفجأة فى عمق الصالة تظهر البطلة وهى تخطو إلى الداخل لتزيد حالة الغموض 
هل هى مجرد خيال فى ذهن البطل يبثه تساءالته أم أنها واقع حقيقى وموجودة بجسدها، 
وفى إضواءة خافتة تتفق مع المكان الذى أغلقت أنواره، كما تتفق مع الحالة الشعورية 

للبطل وحالة الغموض التى يعيشها.
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 تتوالى اللقطات فى رصانة وبالغة مع موسقى األغنية وفى أسلوب تعبيرى يتفق مع 
الطبيعة االستفهامية وحالة المناجاة التى تغلف األغنية، وفى لقطات تعكس وحدة البطل 
خالل المقدمة التمهيدية التى تتالطم فيها الوتريات، متبادلة حوارا حزينا وهو وسط 
كراسى الصالة الخالية أو يسير بين الممرات الطويلة وهو يقطعها منكسرا ومهموما، أو 
وهو يقف فى شعور بالضآلة بين أعمدة الديكور العمالقة أو وهو يهم بمغاردة المكان، 

بعد ان يطل إطاللة أخيرة يائسة على الصالة.

ليمنحها  القانون  استحياء صوت  على  يصحبها  رصينة  ايقاعية  موسيقى  دخول  ومع   
خافت  أمل  يحدوه  الظالم  فى  ظهورها  مع  جديد  من  للصالة  ليلتفت  البهجة،  من  ظالال 
وتطلع معاتب ومتوجس، ليتصاعد االيقاع المبهج وهو يتقدم نحوها من زاوية وتتقدم 
هى نحوه من زاوية أخرى، وبينما يقف هو أعلى المسرح تقف هى أمامه أسفل المسرح 

ولكن وجهها يحمل تعبيرا من التردد وكأنها تضمر شيئا.

 لتبدأ كلمات األغنية تدعوها لإلفصاح عن أى شىء ولتقترب منه الكاميرا شيئًا فشيئاً 

من  درجتين  بين  تلوين  فى  االغنية  لهذه  الصوتى  األداء  فى  الحليم  عبد  ويبدع   
الصوت وكأنهما لشخصين مختلفين معبرا عن التمزق الذى تعانى منه الشخصية بين اليأس 
والرجاء، ولتقترب أحجام الوجهين فى لقطات جديدة وكأن األلم أصبح مشتركا والعذاب 

يمزق كليهما.

 ومع مقطع جديد نراه يدخل عليها البنوار ويجالسها ألول مرة وقد أصبح هو األعلى 
فى الصورة واألقوى فى التكوين، ولتبدأ البطلة ألول مرة فى النظر إليه مباشرة فى 
فى  فيخرج  البنوار،  من  وتخرج  تبتعد  بعينيها  تستسلم  تكاد  أن  وبعد  وتأثر،  إنصات 

إثرها ليجمعهما إطار مرأة وهو يحاول أن يستوقفها.

 فتهرب منه من جديد فيبدو عليه االستنكار والدهشة ليالحقها من جديد فى صالون 
جدًا  الوجهان  يقترب  نهايتها  ومع  األغنية،  مواصال  جديد  من  منها  ويقترب  باألوبرا 
لتلقى له الفتاة بالصدمة ردا على تساءالته فى األغنية التى تبدو كمونولوج حوارى 
مطول« حسين كل اللى أقدر أقولهولك إنى بحبك« وينتهى المشهد بقبلة حارة ينتظهرها 

المشاهد بفارغ صبر.

األخيرة  األغنية  فإن  والقلق،  الغموض  من  تغلفها روح  السابقة  األغنية  كانت  وإذا 
وسط  البطل  يعيشها  التى  واليأس  الضياع  حالة  خضم  فى  وتأتى  الحزن  فى  مغرقة 
تغلق  بيت  بوابة  المرة، وهى تبدأ لصورة  العاطفية هذه  الوجودية وليست  تساءالته 
ويقف إلى جوارها حسين، متطلعا إليها مع موسيقى موحية بالوحشة وفى إضاءة ليلية 
خارجية، ومع المقدمة الموسيقية نرى شارع مظلم ثم واجهة مسجد ولقطة المرأة تضع 

طفال على بابه، بين دهشة حسين وجذعه ليأتى أحدهم ويحمل الطفل.
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 إنها فى نظرى أضعف لقطات األغانى وأكثرها مباشرة بعيدا عن أسلوب حسن اإلمام 
التعبيرى المعتاد، ولكن سرعان ما يعود اإلمام لسياقه مع توالى كلمات األغنية وحسين 
يسير فى طريق موحش، ثم يدخل ظله الكادر فى لقطة جديدة ليظهر فى أعقابه ضئياًل، 
فى  هو  يظهر  بينما  العمق،  فى  تلوح  وشبابه  لطفولته  باك  فالش  لقطات  تتوالى  ثم 
الحاضر فى مقدمة الصورة ودموعه تنسال فى تناقض معبر بين الحاضر والماضى فى 

ترجمة أمينة لكلمات األغنية.

الليل وحيث ينساب فى  المشردين وفتيات   ثم تظهر لقطات متنوعة له وهو يرى 
الصورة من حين آلخر سحب من الدخان فى جوانب مختلفة من اللقطات، ثم تتوالى لقطات 
لالفتات نيون لماله ليلية وأضواء متداخلة وتكوينات منقلبة ممتزجة مع صورته وتنتهى 
األغنية مع يده وهى تحمل كأسا من الخمر، وليختزل اإلمام بهذه األغنية حالة الضياع 

التى عاشها البطل بأسلوب تعبيرى مكثف.

هكذا تتكامل مشاهد األغانى الخمسة من مختلف الجوانب وتمتزج مع المشاهد الدرامية 
بصورة مدهشة وتتنوع بكل األشكال حتى على مستوى شخصياتها، فمن أغانى استعراضية 
بمجاميع إلى أغانى بها فريق من الراقصين إلى أغانى بها ثالث شخصيات ثم أغنية يظهر 
فيها البطل والبطلة ثم أغنية ال يظهر فيها سوى البطل مع لقطات تمثيلية معبرة، تماما 
كما تتنوع طبيعة األغنيات من مرحة إلى راقصة إلى عاطفية إلى مناجاة للحبيبة إلى 

حزينة. 

ينتهى الفيلم مع موسيقى أغنية الحلوة التى ترتبط بأكثر لحظات الفيلم بهجة ومرح 
وعاطفة فى لقطة تبدأ بنافورة حديقة البيت والمياه تتدفق منها مع إضاءة جمالية ثم 
ظهور حسين وأخوه يندفع نحوه بفرحه ويحتضنه ويلف به فى فرحة طاغية ثم تأتى 

حبيبته الجميلة ليتعانقان.

 ورغما عما يحمله الفيلم من مبالغات وأشياء غير مقنعة حتى من منطق ميلودرامى، 
لكنه يظل من أفالمنا النادرة التى تحمل شحنة تعاطف إنسانية غير مسبوقة مع شخصية 
لتدفعه  المجتمع فى رسالة واضحة  اللقيط، وال تخلوا من مواقف وجمل حوار تخاطب 
لتغيير نظرته التقليدية تجاهه، عالوة على أن الدعوة للتسامح تضم أيضًا هذه األم التى 

ارتكبت فعل الخيانة ومارست الحرام وهى زوجة.

 وهى تعترف بأنها غلطة حياتها الوحيدة التى تدفع ثمنها، وكأنها دعوة مجتمعية 
فلسفة  عن  معبرة  تبدو  أمور  وهى  النوع،  هذا  من  األولى  السابقة  عن  للتغاضى  أيضًا 
تقدمية متسامحة وداعية الحترام اآلخر وتقدير ظروفه واستيعاب أخطائه، لم يجروء 

أحد غير حسن اإلمام عن اإلعالن عنها.
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 فى اعتقادى أنه لم يمتلك أحد فى افالمنا هذه البالغة الفنية فى الدفاع عن خطايا 
اإلمام  حسن  امتلكها  كما  اإلنسانية  الظروف  مع  التعاطف  فى  وال  الطيبة،  شخصياته 
كانت  التى  الميلودرامية  للمبالغات  باللجوء  ولو  المؤثرة،  القوية  العاطفية  بشحناته 

ومازالت غالبية الجماهير تتقبلها وتصدقها إلى حد اليقين. 

الثالثية الكاملة

تعد ثالثية محفوظ أشهر روائعه والتى أصبحت جزءا أساسيا من ثقافتنا األدبية ، بل 
وذاكرتنا الشعبية لما تضمنته من ثراء فى الشخصيات واألحداث وامتزاج الخاص بالعام، 
الحياة  من  تفاصيل  جانب  إلى  الوطنية  حركتنا  تاريخ  من  مهمًا  جانبًا  تتناول  هى  و 

اليومية المصرية والمناسبات الشعبية واالحتفالية فى بناء روائى محكم.

تقديم  فى  اإلمام  حسن  إخفاق  حول  الوقت  لبعض  تعالت  قد  آراء  هناك  كانت  إذا   
جزئيها قصر الشوق وبين القصرين إال أنه كان هناك منذ البداية تأكيدا على إجادته فى 
فيلم السكرية، و على أى حال فإن فكرة مقارنة مستوى الفيلم بمستوى الرواية المأخوذ 
عنها أو تقييم الفيلم بناء على مدى التزامه بالنص الروائى، فإنها أمور قد تجاوزت 
تعبيرى  وسيط  بين  الخاصة  للفروق  علمى  إدراك  وبعد  مؤخرا،  النقدية  الحركة  عنها 

وآخر، يمنح السينمائى مساحة كبيرة من الحرية والتحرر من األصل األدبى.

وعالوة على ذلك فإن قيمة الثالثية التى تكمن بصورة أساسية فى المعمار المتين و 
النسيج المتشابك فى الرواية بأجزائها الثالث، فهى أمور يستحيل على السينما تقديمها 
بنفس صورتها األصلية وثرائها اللغوى، و إذا كان حسن اإلمام قد اختار التركيز على 
مشاهد الرقص واألمسيات المرحة، وهى أمور فى صلب الرواية، فإن أى مخرج آخر كان 
سيضطر إلى التركيز على جوانب أساسية من جوانب الرواية الكثيرة التى يعجز أى فيلم 

عن اإلحاطة بها.

لكن هذا ال يعنى أنه كان من المستحيل تقديمها بشكل أفضل، ولكنها فقط كانت تشكل 
تحديا للمخرج وصعوبة فى التلقى للجمهور العادى، إذا سعت نحو االلتزام بأكبر قدر 
ممكن من التعبير عن المحتوى الفكرى والبناء الروائى، فى حدود تقيدها بمدة العرض 

السينمائى المعتادة التى ال تتجاوز الساعتين فى غالبية األحوال.

والمؤكد أن اإلمام تعامل مع الرواية بحرص شديد على عرض كل أحداثها وشخصياتها، 
ولكن كان البد أن يستبعد بعض التفاصيل وخاصة تلك التى تتصل بما يدور فى نفوس 
الشخصيات، لنتعرف عليها فقط من خالل سلوكها وأفعالها، ,وإذا كانت السينما ال تنشغل 
غالبا إال بعرض ما هو ظاهر، إال أنها بالتأكيد لديها وسائلها إليجاد المعادل الموضوعى 
السينمائى لكل ما يدور فى داخل النفس، ولكن هذا لم يحدث وهو ما أضعف جانبا مهما 

فى الرواية.
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 ال شك أنه قد تم استبعاد الكثير مما يرتبط بالجوانب الفكرية والنفسية للرواية، 
فغاب تبرير دوافع شخصياتها خاصة فى الجزئين األول والثانى، والذى تم االنتباه له 

فى السكرية بالكشف عن جوانب أساسية فى شخصية كمال عبد الجواد.

على جانب آخر وباستثناء بين القصرين فإن قصر الشوق والسكرية ال يتضح فيهما 
اإلطار الزمنى لألحداث بشكل واضح، مع أن البعد التاريخى للثالثية فى غاية األهمية، 
والسياسى  االجتماعى  الواقع  كبيرة  بدرجة  يعكس  والشخصيات  األحداث  تطور  وألن 

الموازى لهما فى الرواية كلها.

ال شك أن قدرة المخرج بوجه عام تتمثل باألساس فى اقتناصه لما يعتبره الزمن 
عرضها،  فى  والتركيز  التمهل  تستحق  التى  والمواقف  األحداث  أو  الرواية،  فى  الحى 
وهو ما رآه اإلمام غالبا فى حياة الليل الخاصة بالسيد أحمد عبد الجواد وأبناءه وكل ما 

ارتبط بها من صور للرقص واللهو والمرح واإلغراء.

أحال  فقد  المؤثرة  الحية  بالصورة  العالم  هذا  يحقق  يسعى ألن  اإلمام  حسن  وألن 
بيوت الدعارة فى الرواية إلى ما يشبه المالهى الليلية فى الفيلم، حيث الرقص والغناء 
الحيوية  من  حالة  تحقق  ولكنها  المكان  طبيعة  تناسب  التى  البسيطة  واالستعراضات 
والثراء فى الصورة، كما أنها تخفف من الجانب اإليروتيكى المباشر للمكان األصلى الذى 

يصعب ظهوره فى فيلم مصرى طبقا للموانع الرقابية.

فى مقابل هذا كانت األحداث والمواقف الدرامية تتوالى سريعا وفى مشاهد قصيرة، 
الرقص  مشاهد  بين  كفواصل  تبدو  كانت  والتى  وتتابعها  القصة  عناصر  على  للحفاظ 

والغناء، لكن اإلمام لم يهمل فى التوقف مع مشاهد التحسر على الزمن ومأسى الكبر.

يبدأ فيلم بين القصرين بموسيقى حزينة مصاحبة للعناوين ولقطات للسيد أحمد عبد 
الجواد وقد بدت على وجهه عالمات األسى، وهو يسير وحيدا ليال فى شوارع القاهرة 
القديمة شبه المظلمة ويتوقف إلى جوار طفلة تجلس على االرض وتأكل، ثم يعود للسيد 
عبد الجواد فى لقطة من أسفل إلى أعلى حتى نكشف عن تعبير من التاثر الشديد على 

وجهه، ثم يواصل الطريق نحو بيته ويدخله مع نهاية العناوين.

 فى الحقيقة أن هذه االفتتاحية تتميز بالفقر الشديد فى محتويات الصورة وخيالها 
عكس ما هو معتاد لدى حسن اإلمام فى افتتاحياته، ولكنه اعتبرها كشفا عن حالة الحزن 
والفقر التى تعم البالد بسبب االحتالل، وهو ما سيتم توضيحه فى المشهد التالى الذى 

يعقب نهاية العناوين.

المشهد نستمع إلى مارش عسكرى، ونرى من خالل بوابة وعن بعد الجنود  فى هذا 
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االنجليز يعبرون الشارع، بينما فى مقدمة الكادر اإلبن األكبر فهمى يقف بين زمالئه 
بجملة  المخاطر  كانت  مهما  االحتالل  مقاومة  وضرورة  األوضاع  من  سخطه  عن  معبرا 
من حوله وال  المجموعة  أفراد  بالدماء« وينفض  إال  الحرية ال تروى  انشائية »شجرة 

يبقى سوى أحدهم يتفق مع فهمى على اللقاء لياًل.

ال يزيد هذا المشهد ضعفا عن سابقه فى التعبير عن األجواء المطلوبة، فحسن اإلمام 
المتمكن من اللغة السينمائية يجعل ظهور جنود االحتالل هامشيا وضعيفا ومحاصرا فى 
الصورة عكس المعنى المقصود، وهو يعتمد فى تعبيره عن طغيانهم بجمل حوار مباشرة 

وخطابية.

الفيلم ألول  شاهد  من  استفزت  بداية  على  التحفظات  عن  حال ورغما  أى  على  لكن 
مرة وخاصة من قرأ الرواية، فإن هذا المشهد يفتح قوسا كبيرا للجانب السياسى للفيلم 
والذى سوف يمتد إلى نهايته، بمتابعة تكاد ال تغيب عبر الصورة والحوار والمواقف 
النهاية التى يحققها اإلمام بتصعيد متمكن وتأثير  وسوف يصل إلى ذروته فى مشاهد 

قوى عكس البدايات تماما.

وحركى  بصرى  ببناء  اإلمام  يحققه  السرية  المقاومة  لجمعية  فهمى  انضمام  فمشهد 
متمكن فى داخل قبو ببيت قديم، وحيث يدخل من حين آلخر أحد الزمالء لتحقيق حالة 
من التراكم والتأكيد على حالة االستنفار الشعبى من االحتالل، وينتهى المشهد فى ذروة 

درامية وبالقسم على اإلخالص.

ينتقل اإلمام مباشرة إلى النقيض حيث عالم الراقصات والغوازى، ليتوغل بعد ذلك 
فى الحياة الشخصية والعالم السرى ألحمد عبد الجواد، مع االنتقال من حين آلخر إلى 

حياته العائلية وأفرادها.

 فى تقديمه للعالقة العاطفية بين فهمى وبنت الجيران يستغل عمق المجال والمسافة 
بين سطح البيتين ليخلق مجاال واسعا للصورة فى أجواء نهارية، ويبدأ الكشف عن العالقة 
اللماح، ولكن  الحوار  بناء على  المناسب  الممثلين  بعد وبتعبير  بالتلميح والنظرات عن 
لقاءا آخر يقع بعد مسافة طويلة من األحداث حيث تأتى جارته إلى سطوح بيته ليال فى 

إضاءة خافتة تناسب الموقف والحوار الذى يمهد للفراق بينهما.

ينتهى القوس الكبير باستشهاد فهمى خالل المظاهرات ثم اندالع المظاهرات من جديد 
القريبة،  التفاصيل  العامة للحشود مع  اللقطات  فى صورة سينمائية قوية تمتزج فيها 
المعبرة فى تصاعد قوى، مع انطالق الرصاص عليهم من جنود االحتالل وسقوط الضحايا 

من صفوف الثوار وامتزاج اجراس الكنيسة مع صوت اآلذان.
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ندرك  أن  يمكن  الفيلم  من  المختارة  واألحداث  والمشاهد  اللقطات  هذه  عبر  ربما   
االجتهاد الفنى المبذول، وهذه القدرة على تحقيق التضافر بين أجواء الفيلم المختلفة 
وبلغة سينمائية مناسبة فى غالبية األحوال، ساهم فيها بدور كبير مصمم المناظر شادى 
عبد السالم الذى أعاد األماكن القديمة للحياة وأنطقها بتفاصيلها وجمالياتها وتأثيرها 

الدرامى. 

أما الفيلم الثانى قصر الشوق فهو يبدأ بما يعتبر تلخيصا لما دار فى بين القصرين 
من حدث رئيسى وهو موت فهمى أثناء أحداث ثورة 1919 والذى سوف يلقى بظالله على 
العناوين مع لقطات ثابتة من  الجزء ثم تتوالى  بها من أحداث هذا  مساحة ال يستهان 

مشاهد سوف نراها ضمن األحداث.

ال شك أن الروح العاطفية هى الغالبة على أحداث قصر الشوق ويكاد يختفى تماما 
البعد السياسى إال من خالل جمل حوارية عارضة، فاألحداث معظمها يدور حول مواصلة 
السيد عبد الجواد لعالقاته النسائية السرية، وقصة الحب الفاشلة إلبنه كمال، والزيجات 

المتعددة لياسين اإلبن اآلخر من زوجة أخرى غير أمينة.

وحالة  والغناء  الرقص  حيث  العوامة  فى  تدور  والمؤثرة  الغالبة  المساحة  لكن   
المرح والفكاهة التى تدور بها، ثم قرب النهاية يخصص اإلمام مساحة مناسبة ولقطات 
تفصيلية لمشهد التحول الكامل ألحمد عبد الجواد فى مرضه وهو يسمح بالزيارة لزنوبه 

العالمة التى أصبحت زوجة لياسين.

فتتتابع المشاهد واللقطات داخل هذا الجزء بتمهل، وكأنه وحدة مستقلة داخل الفيلم 
ثم  بحضورها،  ليسمح  المرض  فراش  على  الراقد  لوالده  ياسين  اإلبن  باستئذان  يبدأ 
تصويره وهو يصحبها من صحن الدار، وهو يعرفها بأفراد األسرة ، وتوجهها إلى حجرة 

السيد أحمد عبد الجواد من الصالة إلى الممر إلى داخل الحجرة.

نرى  بينما  التأثر  عليه  بدى  وقد  فراشه،  على  راقدا  الجواد  عبد  السيد  نرى  ثم   
اآلخرين وهم يقتربون منه فى نفس اللقطة وبينهم زنوبة من خالل مرآة خلف السرير، 
مع  يتفاعالن  والممثلة  الممثل  ترك  مع  بصرى،  تكثيف  فى  واحدة  لقطة  تجمعهما  حتى 
اللحظة الصامتة حتى تقبل يده، ليدخل المشهد التالى مع موسيقى المولد ونرى السيد 

وأوالده يتقدمون نحو الضريح وقد شفى من المرض.

يعقب هذا المشهد فى تصاعد درامى جديد يتفق مع منطقة الذروة أخبار متالحقة عن 
وفيات باألسرة مع خبر وفاة سعد زغلول، وفى مشهد أقرب للجنائزى ليلى فى السطوح 
مع وقع الخبر على كمال وأخوه ياسين يهون عليه، ليسيران فيما يشبه الجنازة الثنائية 

حتى يخرجان من أسفل الكادر.
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 تتواصل الحركة مع المشهد التالى بمصاحبة موسيقى حزينة حتى يصل األب ويودع 
ياسين المتوجه لبيت زوجته التى على وشك الوالدة، ثم يواصل المسير ليجد كمال يجلس 
حزينا على السلم، فيحتضنه بدوره ويتوجهان إلى الداخل مع تصاعد الموسيقى، ولتظهر 
كلمة إلى اللقاء، وكأن حسن اإلمام يعد نفسه قبل جمهوره بأن يحقق الجزء الثالث وهو 

السكرية، وهو ما يتحقق بالفعل ولكن بعد ست سنوات.

الذى  والفلسفى  التأملى  بالجانب  أكثر  السيناريو  اهتمام  يبدو  السكرية  فيلم  فى 
تفرضه سيطرة كمال عبد الجواد على األحداث كشخصية رئيسية وبعد أن وصل إلى مرحلة 
متقدمة من العمر وخبرة حياتية كبيرة وثقافة متراكمة، عبر عنها من خالل مقاالته 

بمجلة الفكر وتأمله لشخصيته وعائلته وعالقاته باآلخرين.

بما  األحفاد  شخصيات  بفضل  بها،  يستهان  ال  مساحة  يشغل  السياسى  البعد  أن  كما   
ليعرض  والحزبى،  السياسى  للعمل  وباعتراكهم  فكرية،  اتجاهات وتيارات  من  يمثلونه 
الفيلم من خاللهم حالة الفساد السياسى فى تلك المرحلة، وبالتأكيد يبرز الفيلم هذا 
الجانب بصورة تختلف عن الرواية التى كتبها نجيب محفوظ الوفدى األصيل والمؤمن 

بالدور المهم للحركة الوطنية والحزبية فى مصر قبل ثورة يوليه 1952.

يعتمد حسن اإلمام فى بداية الفيلم على صوت الراوى ويلخص من خالله ما سبق من 
أحداث خالل الجزئين السابقين وليكشف عن أوضاعهم مع بداية أحداث السكرية، وهو 
مونولوج طويل ويزيد اإلحساس برتابته مع رتابة الصورة ومحدودية مجالها داخل 
بيت السيد عبد الجواد، كما أن ظهور أفراد البيت يأتى من خالل حركة مسرحية مفتعلة 
ال تضيف شيئا لصوت الراوى، حتى تتوالى العناوين مع الموسيقى المرحة التى تمزج 
العسكرية  المارشات  ثم  قلبى«  فى  اللى  أقول  و«خايف  مالى«  »وأنا  منها  ألحان  بين 

والموسيقى الحزينة ثم الراقصة .

لكن بعد هذا التأسيس يصبح من السهل على اإلمام أن يتنقل بين الشخصيات واألماكن، 
وأن يضفى على صورته الحيوية المعتادة، وهو يبدأ مباشرة بياسين وصوته يأتى من 
خارج الكادر« أحبك يا ابيض« ليكتشف فى مفارقة مخزية أن من يغازلها دون أن يعرف 

هى أخته.

 كما فعل اإلمام فى زقاق المدق يحيل مشهد الدعاية االنتخابية إلى مهزلة صارخة، 
والمصادفة الميلودرامية التى يعشقها اإلمام تدفع كمال عبد الجواد للهرب من مالحقة 

البوليس إلى شقة جليلة العالمة، وبعد أن ينتهى فاصل من الرقص الشرقى الجماعى.

 وليجد نفسه فى أحضان العاهرة عطية، يتعلم على يديها وبعد كل هذا العمر أصول 
مطارحة الغرام، وحيث يوظف اإلمام األداء الحركى للممثل وعناصر الموسيقى والديكور 
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الدرامى  الغرض  ليحقق  والزوايا  اللقطات  وأحجام  واأللوان  والمالبس  واالكسسوار 
والجمالى للمشهد.

 ينتهى المشهد بقطعة حادة فجة ربما بفعل الرقابة، فهو مشهد فاتح للشهية ومحبب 
المدرك  المخضرم  اإلمام  ولكن  نوعا،  الحمراء  الخطوط  فيه  تجاوز  ربما  اإلمام،  لدى 
ألهمية التوظيف الدرامى للصورة يحقق نوعا آخر من اإلثارة، بأسلوب مختلف تماما 
فى مشهد إغراء الجارة للحفيد الملتزم دينيا الذى يدور فى بير السلم وفى كادرات ضيقة 

وأفق محدود وحيث الظالل فى العمق.

فى المشهد التالى لزيارة كمال إلى شقة جليلة يختلف األسلوب الحركى والتعبيرى 
للممثل نور الشريف وقد اعتاد على المكان وأجوائه وليوحى للمشاهد أنه يتردد عليه 
يقف  حيث  صامت  حركى  بمشهد  الجديد  الجواد  عبد  كمال  لحب  اإلمام  ويؤسس  كثيرا، 
فى طريق الفتاة متفاجئا وصامتا، بينما يرصد اإلمام تعبيرات عينيه المتألقة بمزيج 
من الفرحة والدهشة فى لقطأت متدرجة ومحسوبة بدقة من العامة إلى المتوسطة إلى 

القريبة ثم التفصيلية القريبة جدا، يمتزج معها ردود فعل الفتاة.

 يترك الفيلم سرهذه الدهشة معلقا حتى مشهد آخر فى موضع آخر ليكشف لنا ولكمال 
تلك  فى  كثيرا  تشبهها  وهى  األول  حبه  شداد  لعايدة  الصغرى  الشقيقة  هى  الفتاة  أن 
بحديقة  الشاى  جزيرة  فى  متالحق  تتابع  فى  لقاءتهما  وتتواصل  العمر،  من  المرحلة 
الحيوان حيث النباتات الكثيفة فى العمق تعمق حالة معايشة الذكريات الماضى فى صورة 
يعادل  بينهما  ستارا  تشكل  وكأنها  األعمدة  تحوطهما  حيث  آخر  مكان  فى  ثم  الفتاة، 
الفاصل العمرى بينهما، وأخيرا فى بيتها حيث تعبر الصورة عن افتقاد لغة الحوار الدائر 

بينهما والذى كتب ببالغة وتكثيف شديدين.

 وتتكثف الحالة الشعورية بمرور الزمن وتقلباته وهو أحد أهم مالمح ثالثية محفوظ 
من خالل الحفيدين الشابين اإلخوانى واالشتراكى أحمد وعبد المنعم حين يأتى مأمور 
القسم بنفسه للقبض عليهما، وهو حسن ابراهيم الذى رأيناه فى الجزء األول ضابطا شابا 

أحب عائشة وأحبته حبا عذريا.

يقف  األصغر  عائشة  شقيق  كمال  نرى  رفيع  طراز  من  سينمائى  تعبيرى  مشهد  فى   
بين حسن وعائشة مندهشا صامتا تجاه الحالة الشعورية التى تقع بينهما لحظة تالقى 
العيون، ليعرفه حسن بنفسه وحيث يعبر من خالل صمت الممثل والتردد فى حركة الممثلة 
بالعاطفة  شعورها  وكأن  عليه،  التعرف  بمجرد  خجل  فى  وجهها  على  وشاحها  ووضعها 
والخجل منه يعود رغم مرور السنين، ويتعالى التأثير مع نظراتها والموسيقى الحزينة 

للحن حمامة بيضا تشيعه لحظة خروج الرجل متأثرًا.

ومع سجن الشابين واحتضار األم أمينة يأتى حفيد جديدللعائلة، فى أحد شوارع الحى 
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يتوجه كمال لشراء كرافته سوداء للعزاء بينما يظهر من خلفه الدرويش الذى ظهر فى 
بداية الفيلم وهو يطلق بدوره جملته الموحية »يا عالم فين طريق الجنة«.

به  ينهى  اإلمام  وكأن  آخر،  مشهد  يتبعه  الجزء  ينهى  يكاد  الذى  المشهد  هذا  لكن   
داخليا  باإلضاءة  المرسوم  الشمس  لقرص  تجريدية  تعبيرية  لقطات  فى  كلها  الثالثية 
مع نفير عسكرى، يتوجه بالصعود نحوه وقد أحاطتهما الظلمة الشابان ويتعانقان مع 
لقطات للمسجد والكنيسة مع أصوات اآلذان واألجراس، وليمسك الشيخ بيد القسيس مع 
هتاف صبية يحيا الهالل مع الصليب، ويصعدان السلم ويتعانقان ولتنضم اليهم جموع من 
الشباب، وقد سكن الصليب قلب الهالل فى عمق الكادر مع نشيد بالدى وليثبت الكادر فى 
نهاية تبدو مباشرة ومدرسية، ولكن اإلمام يكمل بها الدائرة وينهى ثالثيته بالنهاية 
المؤثرة التى تشبه نهاية الجزء األول، وكأنها ترديد للقطاته األيقونية وتعبير ولو 

بأسلوب مباشر عن الجانب الوطنى للثالثية.

 )اإ�صراب ال�صحاتني(.. االأهم ولي�ش االأروع

فى رأيى الشخصى أن إضراب الشحاتين ليس من روائع أفالمنا كما يحلو للبعض وصفه، 
بل إنه حتى ال يعد من روائع حسن اإلمام الذى قدم بالفعل عددا من الروائع الخالدة فى 

تراثنا السينمائى.

يعتمد الفيلم بداية على قصة قصيرة إلحسان عبد القدوس نشرت في عدد من مجلة 
روز اليوسف1957 سنة، بمناسبة شهر رمضان بعنوان »إضراب الشحاتين من أجل الوحدة 
والتضامن« استهلها بالسطور التالية« تعود رجل طيب إقامة خاتمة في الليلة العاشرة 
من كل رمضان يدعو إليها الشحاتين الذين تعودوا أن يجتمعوا حول ضريح السيدة زينب 

فينحر لهم عجلين ويقدم لهم اللحم مع األرز المطبوخ والعيش.«

يطالبون  الشحاذين  ولكن   
للوليمة،  إضافة  مالية  بنفحة 
بالرفض  طلبهم  يقابل  وحين 
الوليمة،  حضور  عن  يمتنعون 
بل  باإلهانة،  الثرى  ويشعر 
كرجل  سمعته  على  والخطر 
أصبحت  التى  وإحسان  بر 
هذا  يصبح  حين  المحك  على 
رفض  الذى  الرجل  هو  الوجيه 
الشحاذون قبول دعوته، وتبدأ 
فى  الشحاذين  مع  مفاوضاته 
فيعرض  استرضاءهم،  محاولة 
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مبلغ 5 قروش لكل منهم، ولكن الشحاذين يواصلون رفضهم حتى يوافق على منح كل منهم 
عشر قروش كاملة وهنالك فقط يقبلون دعوته.

حمل البعض معان عميقة للقصة واعتبروها دعوة للوحدة والتضامن كما يحمل عنوانها 
الفرعى، بل واعتبرها اإلشتراكيون دعوة للطبقات العليا لاللتفات إلى حقوق الطبقات 
اللهجة لهم يحذرهم من ثورة جياع قادمة، بل وهناك من  الفقيرة، بل وإنذار شديد 
يعتبره الفيلم المظلوم فى التاريخ باعتباره أقرب األفالم المصرية لروح الفيلم الغنائى، 

ألن األغنية هى البطل.

لكن الفيلم فى رأيى يستند إلى قصة أقرب للطرفة وهي من أضعف ما كتب إحسان 
عبد القدوس وهى أقل بكثير من أن تعبر عن هذه المعانى الكبيرة ، بل إنها قد تحيل من 

وجهة نظر أخرى الشحاذين إلى مستغلين ومبتزين.

أما السيناريو فهو فى ظل محدودية القصة بأحداثها وشخصياتها يسعى ألن يضفى 
عليها بعض المعانى السياسية والثورية وبعض المبررات المنطقية، فيجعل أحداثها تدور 
خالل ثورة 1919، ويضيف خطا أساسيا لعالقة بعيدة عن أى منطق عن قصة حب تنشأ بين 
الشحاذة الجميلة المتمردة وأحد الشباب الثوريين وذلك لتبرير الحس الثورى والوعى 
الذى نما لدى الشحاذين، وكلها أمور ال تضيف مصداقية لألحداث بقدر ما تفقدها أدنى 

حدود للمنطق.

لكن ما يحسب للسيناريو على الرغم من هذا هو تمكنه من تحقيق ارتباط موضوعى بين 
إضراب العمال وإضراب الشحاتين، من خالل سعى الباشا إلى تجميل صورته أمام الصحافة 
فى إثر أزمة العمال بإعالنه عن الوليمة التى يقيمها للشحاذين، ليصرف الصورة الشائعة 

عن ظلمه للعمال الغالبة وإهدار حقوقهم.

على جانب آخر فإن الرغبة فى تحقيق فيلم غنائى استعراضى عن عالم الشحاذين على 
غرار ملك الشحاتين أو أوبرا الثالث بنسات، تجعل الفيلم يعتمد على مجموعة كبيرة من 
األغانى معظمها من تراث سيد درويش، وبذلك يصبح االختيار بين أغانى سيد درويش 
إلى  الدرامية  المواقف  الفيلم، وبدال من أن يتم تحويل  المسيطر على بناء  للفيلم هو 

أغان، تم التحايل على األغانى لتبدو وكأنها تعبر عن مواقف درامية.

 وعلى الرغم من كثرة األغانى فإن المشاهد الحوارية كثيرة أيضًا إلى الحد الذى 
تفقد فيه الفيلم طابعه، مع أنها فى الحقيقة أكثر صدقا وإقناعا وجاذبية من مشاهد 
الغناء المتصلة، التى تصيب المشاهد بالملل وتجهده فى متابعة معانى كلماتها أو استيعاب 

ما يدور فيها فى ظل تداخل األصوات وازدحام شريط الصوت.

هذا على الرغم من الجهد الكبير الذى يبذله حسن اإلمام فى توظيف الجموع وإثراء 
الصورة واستغالل حدود المكان وأبعاده، وفى تكويناته المعبرة والمميزة وخاصة فى 
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مشاهد إضراب العمال، فنرى الجموع من أعلى وهم يمألون الساحة فى توزيع تشكيلى 
معبر وقد غاص بينهم تابع الباشا األجنبى حامل رسائله وتهديداته.

 بينما يقف زعيمهم ألعلى فيبدو أكبر حجما كعمالق وأكثر سيطرة على زمام األمور، 
ثم تنقلب التكوينات والتأثير فى مفارقة بصرية ذكية حين يأتى الهجانة على جمالهم 
يؤدبون العمال ويقف الباشا هذه المرة فى المكان األعلى وليبدو من منظور الكاميرا 

عمالقًا متجبرًا.

تتطور  الذى ال  السيناريو  فى ضعف  تكمن  اإلمام  سبيل  فى  هنالك عقبة  لكن يظل 
أحداثه إال قليال وتفتقد مواقفه للقوة، وال يبدأ صراعه األساسى وال يتبلور موضوعه 
إال بعد مرور أكثر من ثلثى الوقت، وبعد مساحات طويلة من األغانى التى ال تضيف 
يمكنك  ال  والتى  كثيرا،  سيتأخر  لموقف  والتمهيد  بالتكرار  أشبه  إنها  بل  جديد،  أى 
أن تتعرف خاللها على أى شخصيات حقيقية، بل كلها أقرب لوجوه كرتونية وأنماط ال 

تتملكك أى مشاعر تجاهها، فال تتعاطف معها وال تجد أى متعة فى مصاحبتها.

ربما تكمن المشكلة أساسا فى صميم الحكاية والتى تبدو أشبه بالحواديت أو القصص 
القديمة الخيالية التى كانت تتطلب فى تناولها أسلوبا دراميا مختلفا، وربما يؤكد فكرة 
اإلسم،  نفس  تحمل  ساو  اميناتا  السنغالية  للكاتبة  هناك رواية  أن  التراثية  الحدوتة 
وثقه  الذى  اإلنسانى  الشعبى  للتراث  أقرب  المسألة  لتبدو  القصة،  نفس  حول  وتدور 

إحسان بأسلوبه فى قصته ووثقتها الكاتبة السنغالية فى روايتها.

جدير بالذكر أنه على الرغم من إهدار مساحة كبيرة من الفيلم فإن الثلث االخير منه 
يمثل أفضل أجزاءه، حيث تتكثف األحداث ويحتدم الصراع على كافة المستويات، وتصبح 
الظهور  فى  تبدأ  وحيث  العكس،  وليس  واالستعراضات  األغانى  تقود  التى  هى  الدراما 
لألفكار،  األقرب  الموضوعى  المعادل  مواقف هى  فى  المالمح ونجدها  محددة  شخصيات 
المكثف  الحوار  من  لمساحات  الفرصة  لتتيح  الغنائية  الثرثرة  وحالة  األصوات  وتهدأ 

واألصوات الهادئة، بل وأيضًا األغانى المسموعة المعبرة. 

الشحاتين محاولة مهمة وال تخلوا من نوايا طيبة فى  بفضل هذا يظل فيلم إضراب 
صنع فيلم موسيقى غنائى استعراضى، كان من الممكن أن يفتح المجال لتطوير هذا النوع 
جرأة  يمتلكون  كثيرون  بعدها  يأت  لم  ولكن  المنشود،  المستوى  إلى  لتصل  أفالمنا  فى 
حسن اإلمام وال إمكانيات المؤسسة المصرية العامة للسينما، لرسم خطة طموحة للنهوض 

بالفيلم المصرى وأنواعه حتى ولو كانت المحاوالت األولى متعثرة. 

خلى بالك من جولييت

فى فيلم خلى بالك من زوزو تقع قصة الحب بين البطل والبطلة من أول نظرة، وليبدأ 
الصراع الذى ال يهدأ لتكليل هذا الحب بالزواج، الصراع هنا ليس بين عائلتين بينهما 
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روميو  فى  الحال  هو  كما  ثأر 
عائلتين  بين  ولكن  وجولييت، 
اجتماعى  تفاوت  بنهما  يفصل 
األسرة  فإبن  واقتصادى رهيب، 
العريقة الثرية ساكنة القصور 
العائد من بعثة فى الخارج بعد 
غرام  فى  يقع  للمسرح،  دراسته 
األسرة  إبنة  الجامعية  الفتاة 
قاع  فى  القابعة  المتواضعة 
فى  والقاطنة  الفنى  المجتمع 

إلى جانب  السن، والتى  المعتزلة بحكم  الراقصة  المظية  شارع محمد على وأمها نعيمة 
دراستها تحل محلها فى الفرقة لتشارك فى إعالة األسرة.

ولكنه  األسرتين،  أبناء  بين  قاتلة  بدنية  معارك  صورة  فى  يظهر  ال  الصراع  هذا 
يظهر من جانب أسرة الشاب بزعامة زوجة أبيه وابنتها الراغبة فى الزواج من البطل 
كرامتهم  فى  للفقراء  ومهينة  للروح  مؤذية  مؤامرات  صورة  فى  زوزو،  من  والغيورة 
وشرفهم، فى مقابل قوة الجانب اآلخر المتمثلة فى عزيمة زوزو وإصرارها، مدعومة 
بنصائح صديقاتها الخبيرات بالرجال وحنان األم ودفء بيت األسرة البسيط الكبير الذى 

يتسع لزميالت زوزو فى الفرقة.

الرجعيين  بين  الجامعة  ساحة  إلى  لينتقل  فنية  ببراعة  يتسع  المعركة  إطار  لكن 
الرافضين لوجود زوزو الراقصة بينهم، وبين التقدميين الذين يخوضون صراعا حضاريا 

من أجل حق زميلتهم فى الدراسة، واحتراما لكفاحها.

ال يلجأ السيناريو لحيل السحر والسحرة وال تموت البطلة ماديًا منتحرة إثر هزيمتها 
المهينة فى موقعة من المواقع وفضح سرها وسر أسرتها الذى كانت تخفيه عن زمالئها، 
الليل،  ولكنها تكاد تموت معنويًا وتسقط ماديًا بإعالنها االستعداد للعمل فى أحد علب 
ولكن السحر الحقيقى يتبدى فى هذه اللحظة المدهشة التى تقرر فيها األم إعادة إبنتها 
لرشدها بإحضار حبيبها إليها ليصفعها صفعة إعادة الوعى وإيقاف حالة االنهيار العصبى 

التى أصابتها.

يوظف اإلمام مشاهد أحالم النوم واليقظة بإبداع وفى مواضع محددة وبإيقاع محسوب 
لتحقق تأثيرها الدرامى، فبين الحلم األول للبطلة الذى يعكس استعدادها تماما للوقوع 
فى الحب وانتظارها فارس األحالم الذى يتجسد فى الواقع سريعا، وبين الحلم المفزع 
الثانى وهى ترقص بين السكارى وينفرد بها أحدهم، لنكتشف انه أقرب للكابوس من 

وجهة نظر األم يتشكل بناء درامى متكامل.
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بطريقة  تقديمها  فى  بالتفنن  والموقف  الصورة  من خالل  الفتاة  شخصية  وتتشكل 
مكثفة بالتعبير عن طبيعتها القوية وقدراتها المكتسبة من حياتها بين عالمين، دنيا 
العوالم وكفاح الفقراء ودنيا العلم والثقافة، وبالكشف عن إصرارها الشديد على التفوق 

وتحقيق الفوز من أول لقطة فى مسابقة الجرى ثم بتتويجها كأس الفتاة المثالية.

يتواصل هذا اإلصرار فى تمكنها من كسب قلب من أحبت على الرغم من أنه يبدو لها 
كشاب مغرور ومتعال.. لتأتى أغنيتها المعبرة« يا.. يا..يا واد يا تقيل.. ياه يا مغلبنى.. 
ياااه دانا بالى طويل.. وانت.. وانت عاجبنى.. بس يا إبنى بالش تتعبنى.. علشان عمرك ما 

حتغلبنى«

المعبر  الجميل  الوجه  صفحة  على  ينعكس  الكلمات  من  النابع  العاطفى  التحدى  هذا 
لسعاد حسنى، وهذه الكلمات التى تتميز بالعاطفة والشقاوة والتى تعبر فى ذات الوقت 
واالنتقاالت  والحركة  الصورة  عبر  اإلمام  يجسدها  حقيقى،  وتحد  حقيقية  مشاعر  عن 
البارعة فى الصورة مع االستمرار فى نفس الحالة، وبالتقطيع على صور متخيلة للبطل 

تجسد المعنى وبتوظيف راقصات الفرقة.

 وليضفى على الصورة والحالة المزيد من المرح الذى يمتزج مع هذه الجدية والتى 
تظهر الحب باعتباره معركة والتى تؤكد على أن حق الفتاة فى التعبير عن مشاعرها 
وفى تحقيق حلمها فى االرتباط بمن تحب هو حق اصيل لها، تماما كما هو حق أصيل ألى 
شاب ال يألو جهدا فى كسب قلب حبيبته، لتصبح هذه األغنية بصورتها وبفضل إخراج 
حسن اإلمام أقرب لثورة فنية وغنائية تتواكب مع ثورة اجتماعية تسعى لمنح الفتاة 
حقوقها وليصبح الحب حقا أصيال للفتاة فى مجتمع كان يعتبر حتى وقت قريب أنه يعيب 

الفتاة المهذبة بمقاييس رجعية متزمتة.

ال يلجأ حسن اإلمام فى هذا الفيلم كثيرا إلى اللقطة المشهدية، وإنما مسايرة إليقاع 
تقطيع  إلى  كثيرا  يلجأ  والقلقة  المتضاربة  بالمشاعر  المشحون  الفيلم  وطبيعة  العصر 
المشهد إلى لقطات كثيرة، تمتد إلى عشرات اللقطات فى بعض المشاهد، وهو يتمكن على 
الرغم من هذه التقطيعات الكثيرة من الحفاظ على التدرج االنفعالى للممثل داخل المشهد 

فى مختلف أحجام اللقطات.

تتتابع  الذى  التميز  بنفس  العاطفة  بروح  لتتشبع  ومشاهدة  لقطاته  اإلمام  يوصل 
فيه لتعبر عن الصدمة واالضطراب النفسى الذى تعانى منه الشخصية نتيجة لقلقها من أن 
تفشل قصة حبها بسبب وضعها ووضع عائلتها، ولكنه يعتمد أحيانا على تأثر الشخصية 
ولكنه  لحبيبها،  هجرانها  فيطول  قليال  األمر  فى  يبالغ  وربما  باتعة،  زميلتها  بمأساة 
يوظف قدرات الممثلة فى التعبير الصامت لتتحقق المصداقية ويتحقق التأثير المطلوب.

تحول  باستثناء  كثيرا  للملودراما  اللجوء  دون  األحداث  تتطور  هذا  من  الرغم  على 
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شخصية األم المفاجىء من حماسها الشديد وفرحتها بتعاقد اإلبنة للعمل فى الكاباريه 
إلى رفضها الشديد لذلك لمجرد حلم أثار قلقها على ابنتها.

يحقق اإلمام خطة حركية مميزة لكل المشاهد تتميز باالنسيابية والتدفق والتوافق 
ويحقق  المواقف،  أغلب  فى  وضاحكة  مرحة  بروح  والمفعم  لجاهين  الرائع  الحوار  مع 
المخرج انسجاما شديدا بين الممثلين فى مختلف االدوار فى ثنائيات مدهشة، ففضال عن 
نرى  األولى  السينمائية  خطواته  فى  فهمى  وحسين  المتمكنة  سعاد  بين  الرائع  الثنائى 

كاريوكا وشفيق جالل، وحسبن فهمى وسمير غانم.

يعد  والذى  المتزمت  الطالب  دور  فى  اسماعيل  محى  لموهبة  اكتشافه  عن  فضال  هذا 
أهم وأفضل أدواره على اإلطالق، رغم ما قدمه بعد ذلك من ادوار مهمة وبطوالت، وعلى 
الرغم من اللقطات الجماعية وتعدد شخصيات الطلبة زمالء زوزو إال أن اإلمام ينجح من 

البداية للتأسيس لوجوه شخصياته، فنميز بين فريق الرجعيين وفريق التقدميين.

تأتى موسيقى وأغانى واستعراضات الفيلم كعنصر مهم جدا فى النجاح، فموسيقى يا 
واد يا تقيل بايقاعاتها المميزة نستمع لها مع عناوين الفيلم، وكأنها افتتاحية لتدخلنا 
فى روح الفيلم العاطفية الشقية، ثم يأتى استعراض الفتاة المثالية ليصنع فيه اإلمام 
مارش  موسيقى  مع  يصل  حتى  تشكيلها  وإعادة  الطلبة  جموع  لحركة  المميزة  تشكيالته 
التتويج ليرسم من زمالئها حرسا للشرف، ليعبر عن صورة التتويج الكوميدية بأسلوب 
مستغال  الكلمات،  وتعبيرات  الموسيقى  تنويعات  مع  والصورة  الحركة  فيه  تتوافق  فنى 

ساللم الكلية وأعمدة المبنى وتكوينه المعمارى.

كعادته يحقق تمايزا وتنوعا كبيرا بين أجواء وأساليب تصوير األغنيات فى الفيلم 
وقد وضع خطة مدروسة لتوزيعها، فاألغنية األولى تدور فى أجواء الكلية وال تخرج 
عن أماكنها الداخلية، وكأنه يدخر هذه األجواء لنهاية الفيلم مع أغنية »استنى« التى 
يصورها فى حديقة فى الهواء الطلق، فى توظيف لعمق المجال بين الطبيعة والمجاميع 
ملونة  زهور  من  المحيطة  البيئة  مع  لتتناسب  والفتيات،  الشباب  وتشكيالت  الضخمة 
الجمالية األقوى واألعلى مع ذروة  الفيلم ولتتفق الصورة  بها  وأشجار وارفة، ليختم 

الفيلم ونهاية مشاهده، وكأنها ذروة أخرى فى جماليات الصورة.

سعاد  فيها ظهور  داخل صيوان فرح يؤخر  فتأتى  من زوزو  بالك  خللى  أغنية  أما   
تفصيلية  لقطات  فى  رقصتها  الكاميرا  تتابع  ظهورها  ومع  الفرقة،  كبريمادونا  قليال 
الموسيقى، كما يرصد ردود  الحركية وليونتها وتوافقها مع  تعكس قدراتها ولياقتها 
فعل اإلعجاب من الجمهور، ويركز تدريجيا على وجه الرجل المعجب بها إلى حد االفتتان 
بين الحضور، وهو ينتقل إليه بين رقصاتها، ثم يأخذ له لقطة تفصيلية وهو يعب من 
زجاجة الخمر قبل أن يصعد إلى المسرح ويقبلها عنوة مع نهاية األغنية التى ال يستطيع 
اإلمام بالطبع أن يضحى بلحظة واحدة منها وفاء بعهده واحترامه الدائم للرقص والغناء.
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ال شك أن فيلم خللى بالك من زوزو يعد واحدا من أفضل األفالم الغنائية فى السينما 
المصرية، بل إنه يعد أحد أفضل أفالمها على اإلطالق وطبقا الستفتاء الذى أقامه مهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى لعام 1996 الختيار أفضل األفالم المصرية، والذى يعد شاهدا 
مؤكدا على عبقرية حسن اإلمام وقدراته الفنية العالية وتمكنه الكامل من مختلف عناصر 

الفيلم لتحقيق رؤيته السينمائية.

)اأمرية حبى اأنا( و اأنت وح�صن االإمام

» بمبى.. بمبى.. بمبى« تتأمل سعاد حسنى الكون من حولها بعيون وإحساس أميرة، فى 
مفاجأة ودهشة.. وتنطلق الكاميرا لترصد الطبيعة الجميلة والزهور المتفتحة والوجوه 
الضاحكة المشرقة والحركات الراقصة، ومع موسيقى مرحة يتنقل وجه البطلة من الدهشة 

السعادة  إلى  االبتسامة  إلى 
الغامرة، بينما يتواصل صوتها 
تهتف«  وهى  بالفرحة  يتألق 
ورور..  بقى  الناشف  الشجر 

والطير بقى لعبى ومتهور«.

 ويصبح هذا اإلخراج الرائع 
لكلمات  اإلمام  لحسن  البديع 
من  خالدا  جزءا  جاهين  صالح 
تكرار  مع  السينمائية  ذاكرتنا 

عرض االستعراض كل عام مع االحتفال بأعياد الربيع، وبعد مرور أكثر من أربعين سنة 
على عرضه ضمن فيلم »أميرة حبى أنا«، ودون أن نجد ما هو أفضل تعبيرا عن المناسبة، 

مهما تطورت تقنيات الصورة ومهما توالت أجيال من المبدعين.

المؤكد أيضًا أن جماليات الصورة فى هذه األغنية هى جزء ال يتجزأ من دراما الفيلم 
التى يعبر عنها حسن اإلمام بمنتهى الوعى والتركيز.. فتفتح الزهور يرتبط تماما بتفتح 
القلوب وانفتاحها على الحياة والحب.. هنالك تنتقل كاميرا اإلمام إلى األماكن الطبيعية، 
بالفرحة  المتألق  البرىء،  الجميل  سعاد  ووجه  الرائعة  الطبيعة  بين  بمهارة  وليمزج 
وأنا جنبك  بمبى  لونها  بقى  الحياة  تغنى«  الزهور، وهى  مثل  يتفتح  والسعادة وكأنه 

وانت جنبى«.

يجرى توظيف األغنية واالستعراض الطويل الذى يستغرق ما يقرب من السبع دقائق 
بمنتهى البراعة، للتمهيد لقصة الحب التى سوف تنشأ فى هذه األجواء بين أميرة المنطلقة 
الجاد  الشاب  المدير  عادل  األستاذ  نقيضها  وبين  للحياة،  المحبة  االجتماعية  الجريئة 
المتجهم، الذى سوف يلين أمام روحها المشعة وطاقتها الهائلة.. كما ترصد كاميرا اإلمام 

ردود أفعاله بين المجموعة وتالقى العيون من حين آلخر فى تدرج متصاعد. 
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العالقة حميمية، خاصة  أميرة وعادل ليزيد  المباشر بين  الحوار  يعقب االستعراض 
حين ال يجد عادل لعبة يمارسها معها سوى »الريست« او اختبار قوة االيدى، وخاللها 
ترصد الكاميرا االقتراب الحميم بين الوجهين والجسدين، وتتوقف عند اللمحة األهم 
حين تلمح أميرة الدبلة فى أصبع عادل لتعرف ألول مرة أنه متزوج، وحيث تبدأ األزمة 

الرئيسية التى سوف تالزمنا طوال أحداث الفيلم.

اإلمام  حسن  يغفله  ال  الذى  والسينمائى  الدرامى  التأسيس  بعد  المشاهد  هذه  تأتى 
الشخصيات  يعايش  الحكاية،  من  جزءا  المشاهد  ليجعل  الفنية،  شخصيته  من  كجزء  أبدا 
ويدرك بيئتها وعالقاتها الرئيسية وأماكنها بوضوح وصورة محددة، يبدأ اإلمام فيلمه 
بالتأسيس باللقطة البانورامية للشارع المواجه لبيت أميرة حتى يتوقف أمامه بثبات، 
أميرة فى  إلى  أن يتوجه  به، قبل  المحيطة  العين بموقعه واألشجار والحديقة  لتتشبع 
حجرة نومها، حيث يتهادى وجهها الجميل مواجها الكامير، وهى تبدو كالمالك النائم، 

تتقلب على فراشها مع موسيقى حالمة وهى تفتح عينيها فى بداية يوم جديد.

 يحرص اإلمام على التمهل مع حركتها وتشبيع اللقطة بحالتها، وكأنها تصحو من حلم 
جميل، ثم يتسع الكادر لنكشف عن شقيقتيها الصغيرتين على السرير المجاور، لنراها 
وشخصيتها  المرح  بأسلوبها  المنزل  أهل  لتوقظ  النعاس،  تغالب  وهى  نشاط  فى  تنهض 
اللطيفة التى تالزمها، ومع توالى العناوين سنراها فى الطريق مع أشقائها الصغار حتى 
تنتهى من توصيلهم إلى مدارسهم فى قطعات رشيقة، ثم نراها وحيدة تنتظر فى محطة 

االوتوبيس.

أساسيا  موقعا  سيشكل  الذى  عملها،  لموقع  الخارج  من  لتؤسس  الصورة  تعود  ثم   
لألحداث وذلك مع دخول أميره إليه وحتى وصولها الى حجرة المكتب، حيث تثبت الكاميرا 
فى لقطة واسعة لتتيح لنا التعرف على شخصيات زمالئها، ولتمنح لكل منهم القدرة على 
الحرارة  من  مزيدا  يضفى  مما  متواصلة،  فى حركة  شخصيته  عن  والتعبير  ذاته  تقديم 
والحيوية على اللقطة، وليتحدد لنا بأسلوب درامى التأسيس الجغرافى للمكان وللعالقات 

بين الشخصيات.

ثم تنتقل الكاميرا الى لقطة قريبة مخصوصة لوجه سعاد وهى ترد بحرارة وغيرة 
على زميلها الذى يسخر من حق المرأة فى العمل، حيث ترصد اللقطة انفعال أميرة الجاد، 

لتعكس لنا جانبا مهما من شخصيتها المعتزة بذاتها وكرامتها وأنوثتها.

فى بروفة الفرقة المسرحية للشركة يقدم حسن اإلمام االستعراض الغنائى الراقص 
مما  أكثر  الشاشة  على  مساحته  كاماًل.. وتطول  االستعراض  يقدم  اإلمام  وكعادة  الثانى، 
ينبغى، فحسن اإلمام ال يقبل أن يقطعه، مهما كانت الحتمية الدرامية أو اإليقاعية، وذلك 
للتدعيم  البروفة  عادل  لحضور  كلماته ورصده  أهمية  الكثيرة ورغم  التقطيعات  رغم 

العالقة أكثر.
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أيضًا فى   ينجح عادل أخيرًا وبعد معاناة فى االنفراد بأميرة، ويبدع حسن اإلمام 
اختيار زواياه وتكويناته فى لقائهما بالحديقة، حيث تعبر فروع الشجر التى تفصل 
بينهما ثم تربط بينهما فى التأكيد بصريًا، وبلغة سينمائية متقدمة على إرهاصة التالقى 

العاطفى ألول مرة.

فى مشهد شديد الحميمية بين أميرة وأمها ال ينسى اإلمام أن يسبقه باألم تراقب أميرة 
فى سعادة وهى تعمل فى حديقة المنزل، ثم يرصد كقناص بارع ردود فعل األم وهى 
تنصت لكالم أميرة عن عادل، الرجل المتزوج الذى لم تتبين الفتاة بعد حقيقة مشاعرها 

نحوه، لتعبر األم عن قلقها وليشاركها المشاهد القلق من أول لحظة.

فى كل مشهد الحق ألميرة يمكنك أن تلحظ التطور االنفعالى العاطفى للشخصية حتى 
يسيطر الحب على كل جوارحها، وهى الحالة التى ال يمكن تحققها إال بوجود مخرج واع 
يقتنص اللقطات اإلبداعية من الممثلة البارعة بعد أن يعدها للمشاهد التى غالبا ال يتم 
تصويرها بترتيب السيناريو، ولكنها تبدو على الشاشة وكأنها حالة انفعالية متصاعدة 

بمنتهى الدقة.

 فى مشهد مشاجرة عادل مع زوجته يستخدم اإلمام اللقطة العامة كثيرا ولكن بتكنيك 
مدروس وبرسم مميز للحركة بين عادل وزوجته باستغالل مساحة الصالة كلها تقريبا 
للتأكيد على التباعد النفسى والعاطفى بينهما وحيث يتأكد من خالل التكوينات السيطرة 

التامة للزوجة وحالة الحصار الخانقة التى تفرضها عليه.

فى  وإلحاحه  العارض  مرضه  بسبب  أميرة  على  عادل  وبضغوط  متالحقة  مشاهد  فى 
ليال  المشاهد  معظم  تقع  أن  اإلمام  حسن  ويختار  منه،  وتتزوج  أميرة  تستسلم  لقائها 
وبإضاءة خافتة وأجواء توحى بالقلق وكأنه يهيئنا للمشاهد الالحقة، فحسن اإلمام بحسه 
الدرامى يحرص على أن تجمعهما مشاهد فى أجواء ليست مرحة وال مضيئة مثل مشاهد 

لقاءاتهما األولى.

أنها مقنعةوموظفة بشكل جيد مع بعض  إال  أجواء اإلستعراض هنا محدودة  إذا كانت 
الجريئة  المرحة  البريئة  الشخصية  طبيعة  مع  وتتفق  التقليدية،  اإلمام  حسن  لمسات 
القادرة على إضفاء لمسة من الجمال والفن على مكان عملها، فتقنع أميرة زمالئها بتأسيس 
فرقة مسرحية ليس ألنها سعاد حسنى يجب أن ترقص و تغنى و تمثل فى ذلك الوقت 

حسب ما اعتادت.

 لكن الن هذا يتفق مع شخصية أميرة حتى و لو كان أمرا نادرا فى محيط الشركات 
والمصالح الحكومية، وعلى مستوى الدراما تتطور عالقة أميرة بالمدير الشاب عبر هذه 
الفكرة، و تتأكد قدرتها على لفت األنظار وعلى طبيعة شخصيتها المختلفة و الجريئة، 

والتى تجعلها تقبل فى ظل حبها لمديرها الوسيم أن تتزوج منه سرًا . 



86

  وهى جوانب من شخصيتها سوف يستغلها هذا الرجل الذى تسلق إلى منصبه على أكتاف 
الدرامية  الحالة  عن  تعبر  أيضًا  واألغانى  اإلدارة،  مجلس  رئيس  إبنة  األولى  زوجته 
األصلية للبطلة قبل دخولها فى دوامة العذاب والحب الصعب المحاط بالمشاكل و العقبات، 
وكما تبرع سعاد فى تقديم المشاهد الغنائية واإلستعراضية المرحة فى الرحلة أو فى 
المسرح ، فهى أيضًا سوف تنتقل بك إلى حالة القلق والحيرة واإلرتباك مع مراحل الحب 
التى تعيشها والتى تصل إلى ذروتها مع تصاعد كذبها على أمها واخفائها سر زواجها 
عنها، لتنتقل معها إلى تصاعد شعورها بكراهية ذاتها وإحتقار نفسها وضعفها أمام رجل 

لم يثبت أنه يستحق حبها. 

يتجه السيناريو إلى النهاية السعيدة قسرا حين يقرر عادل فجأة التضحية بكل شىء 
من أجل أميرة، وأن يعود إليها ولكن هل تقبل أميرة أن تعود بسهولة للرجل الذى أهان 
صفحة  على  نرى  المشاهد  وأبلغ  أبرع  أحد  فى  األلسن،  تلوكها  سمعتها  وترك  كرامتها 
وجه أميرة كل المشاعر المتضاربة الغضب والرضا والرفض والقبول والضعف والقوة، 

فتدفعك بأدائها ألن تقبل ما يصعب قبوله. 

 يترك حسن اإلمام للموهوبة العظيمة مساحات من التألق الصامت والتعبير الحركى 
براألمان،  على  واسعة حتى ترسو  مساحات  فى  بمشاعرها  لتنتقل  وبالعينين  والجسدى 
وتتخذ قرارها بمالحقة عادل بعد أن طردته، وحين تلمحه على الجانب اآلخر من الشارع 
يهتز كيانها من الفرحة وتعبر الشارع رغم السيارات المنطلقة، وحيث ترصد الكاميرا 
البداية، ولترتمى فى حضن عادل من  الذى أسست له فى  المواجه لبيتها  الشارع  نفس 
جديد وتركب معه السيارة، وال ينسى اإلمام أن يغلف شريط الصوت باللحن المصاحب 

لكلمات » بيت صغير فوق جزيرة لوحدنا«.. ولكن بتوزيع جديد وبإيقاع أكثر رصانة.

مع  كلية  تتفق  ال  التى  السعيدة  التقليدية  النهاية  وتراها  ال  أو  النهاية  تقبل  قد 
المقدمات، ولكنك شئت أم أبيت سوف تتأثر بإيقاع المشاهد وتقطيع اللقطات، والحالة 
االرتياح  ابتسامة  وجهك  على  يضع  وهو  ليبكيك،  اإلمام  حسن  يصنعها  التى  الرائعة 

واإلطمئنان على أميرة قبل أن تغادر صالة العرض.

  إذا كان الناقد عبد المنعم سعد يرى »أن الفيلم ال يعتمد على قصة نجيب محفوظ 
المرايا وال يرتبط بها إال كسبب لوضع إسم كاتبنا الكبير على االفيش وإنما الفيلم يعتمد 
على توليفة البطل الجماهيرى .. وإعتماده على مزاح ليس فى موضعه فى جمل أقرب للنكت 
.. و كذلك حشر سيد  المريح-  بالتقسيط  الصداق حادفعه  -يحموك فى كنكه- و -مؤخر 
درويش ورقص ليس له عالقة بفرق الشركات«، ولكن على الرغم من كل هذا فإن الفيلم 
إجماال برسمه المتكامل لشخصية البطلة وبخصوصية حاالتها و تغيراتها النفسية، يحقق 
بورتريه بالغ التعبير عن فتاة تضعف أمام عاطفتها كما يتيح لسعاد حسنى أن تقدم أداءا 

تمثيليًا رفيعًا لشخصية حقيقة لم نرها من قبل بهذا اإلكتمال والعمق.
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األهم من كل هذا أن حسن اإلمام يبرع فى تقديم الحالة اإلنسانية لفتاة مرحة وجريئة 
ومقبلة على الحياة، تماما كما كان يبرع فى الماضى فى تقديم الفتاة الذليلة المغلوبة على 
أن سيطرة  كما  بنت ناس،  اليتيمتين وأنا  مثل  كبيرة  نجاحات  أقدم حققت  أفالم  أمرها فى 
اإلمام على سيناريو تراجيدى واقعى عبر بناء منطقى وحبكة محكمة إلى حد كبير، تماما 
أيضًا كما كان ينجح فى السابق فى تقديم الميلودراما التى تعتمد على المصادفات والمبالغات 

الدرامية.

بالك من زوزو،  التذاكر كسابقه خللى  أنا نجاحا فى شباك  أميرة حبى  فيلم  لم يحقق 
ولكنه فيلم كتب له الخلود بفضل أغنيته الشهيرة التى ال تنسى » الدنيا ربيع« وبفضل الدقة 
المتناهية لحسن اإلمام فى التعبير عن دراما صعبة، وفى قدرته على مسايرة عصر جديد 
أصبح فيه الفيلم أكثر واقعية وأصبحت الصورة أكثر تعبيرية، وتطور فيه أداء الممثل ليصل 
إلى ذروة ابداعية جديدة لموهبة ال تتكرر مثل سعاد حسنى قدمها حسن اإلمام فى قالب 
جديد، وفى صورة غير مألوفة وبأسلوب بالغ التأثير عن فتاة تمثل قطاعًا كبيرًا من فتيات 
جيل كامل، وفى أزمة إنسانية يمكن أن تراها فى كل زمان ومكان، ولكن ليس بهذه الحرفية 

وال القدرة اإلبداعية لمخرج كبير فى قمة نضجه الفنى.

لم يكن لنا أن نحب أميرة لو لم يحبها حسن اإلمام إلى حد العشق ويذوب فى تفاصيلها 
ويشعر بمشاعرها ويرتجف بنشوة الحب مثلها ويتألم أللمها ويبكى من أجلها، وليوظف كل 
أدواته اإلبداعية للتعبير عنها بكل هذا الصدق ليصل بنا إلى هذا الشعور الرائع، الحب الغامر 
ألميرة والتعاطف معها ومع كل أميرة سقطت فى بحر الحب رغما عن إرادتها القوية وعقلها 
الراجح وذكائها الحاد، فكل شىء جائز فى الحب والحرب كما قال جورج برنارد شو، وكما 

استطاع أن يقنعنا حسن اإلمام.
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فيلموجرافيا
اأواًل: االأفالم الروائية الطويلة التى اأخرجها مو�صحا م�صاركته

 بالتاأليف اأو قيامه باالإنتاج فى بع�صها مع �صنة العر�ش:

مالئكة فى جهنم - 1946– اإلخراج والسيناريو.
الستات عفاريت-1948 – اإلخراج.

الصيت وال الغنى- 1948- اإلخراج والسيناريو.
اليتيمتين- 1948- اإلخراج- ومشاركة فى السيناريو مع هنرى بركات.

ساعة لقلبك- 1950- اإلخراج.
ظلمونى الناس- 1950- اإلخراج-والسيناريو بمشاركة أبو السعود اإلبيارى.

جكم القوى- 1951- اإلخراج- والسيناريو.
أنا بنت ناس- 1951-اإلخراج والسيناريو.

اسرار الناس- 1951- اإلخراج- والسيناريو بمشاركة محمد مصطفى سامى.
غضب الوالدين- 1952- اإلخراج والسيناريو. 

زمن العجائب- 1952- اإلخراج- والسيناريو بمشاركة السيد بدير.
كأس العذاب- 1952- اإلخراج والقصة- ومشاركة فى السيناريو.

أنا بنت مين- 1952- اإلخراج واإلنتاج.
فى شرع مين- 1953- اإلخراج.

تاجر الفضائح- 1953- اإلخراج.
حب فى الظالم- 1953- اإلخراج واإلنتاج.

بائعة الخبز- 1953- اإلخراج - والسيناريو بمشاركة السيد بدير.
قلوب الناس- 1954- اإلخراج.

المالك الظالم- 1954- اإلخراج واإلنتاج
بنات الليل- 1955- اإلخراج والقصة.

الجسد- 1955- اإلخراج والقصة واإلنتاج.
اعترافات زوجة- 1955- اإلخراج والقصة واإلنتاج.

وداع فى الفجر- 1956- اإلخراج ومشاركة فى السيناريو.
لواحظ- 1957- اإلخراج.

لن ابكى أبدا- 1957- اإلخراج.
الحب العظيم) المخدوعة(- اإلخراج.

وكر الملذات- 1957- اإلخراج.
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 إغراء- 1957- اإلخراج- ومشاركة فى القصة والسيناريو
الشيطانة الصغيرة- 1958- اإلخراج- واالقتباس عن مسرحية الولدان الشريدان.

حب من نار- 1958- اإلخراج.
قلوب العذارى- 1958- اإلخراج والقصة

عواطف- 1958- اإلخراج ومشاركة فى السيناريو.
حب حتى العبادة- 1960- اإلخراج والقصة والحوار.

إنى أتهم- 1960- اإلخراج- واالقتباس عن قصة جاك الصغير.
زوجة من الشارع- 1960- اإلخراج.

مال ونساء- 1960- اإلخراج.
صائدة الرجال- 1960- اإلخراج.

الخرساء- 1961- اإلخراج
حياتى هى الثمن 1961- اإلخراج والقصة

التلميذة -1961- اإلخراج والقصة
الخطايا- 1962- اإلخراج

المعجزة- 1962- اإلخراج والقصة
شفيقة القبطية- 1963- اإلخراج
زقاق المدق- 1963- اإلخراج.

إمرأة على الهامش- 1963- اإلخراج والقصة.
بياعة الجرايد- 1963- اإلخراج ومشاركة فى القصة مع محمد مصطفى سامى.

بين القصرين-1964- اإلخراج.
ألف ليلة وليلة- 1964- اإلخراج
هى والرجال- 1965- اإلخراج.

الراهبة - 1965- اإلخراج.
3لصوص) القصة الثانية- سارق األوتوبيس(- اإلخراج

هو والنساء-1966- اإلخراج والقصة.
إضراب الشحاتين- 1967- اإلخراج.

قصر الشوق- 1967- اإلخراج.
بنت من البنات- 1968- اإلخراج.

الحلوة عزيزة- 1969- اإلخراج والحوار.
دالل المصرية- 1970- اإلخراج والسيناريو يمشاركة محمد مصطفى سامى.

لست مستهترة- 1970- اإلخراج.
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شقة مفروشة- 1970-اإلخراج.
الحب والفلوس- 1971- اإلخراج- ومشاركة فى السيناريو مع فيصل ندا.

الحب المحرم- 1971- اإلخراج.
امتثال- 1974- اإلخراج.

بنت بديعة- 1972- اإلخراج والقصة..
حب وكبرياء- 1972- اإلخراج.

خللى بالك من زوزو-1972- اإلخراج والقصة.
السكرية- 1973- اإلخراج.

حكايتى مع الزمان- 1973- اإلخراج.
العذاب فوق شفاه تبتسم- 1974- اإلخراج.

بمبه كشر- 1974- اإلخراج.
عجائب يا زمن- 1974- اإلخراج والقصة.

أميرة حبى أنا- 1974- اإلخراج- 
ومشاركة السيناريو مع ممدوح الليثى وصالح جاهين.

ال تتركنى وحدى- 1975- اإلخراج والحوار.
هذا أحبه وهذا أريده- 1975- اإلخراج.

وانتهى الحب- 1975- اإلخراج.
بديعة مصابنى- 1975- اإلخراج.

قمر الزمان- 1976- اإلخراج والقصة.
وبالوالدين إحسانا- 1976- اإلخراج- ومشاركة فى السيناريو مع محمد مصطفى.

دعاء المظلومين- 1977- اإلخراج.
الكروان له شفايف- 1977- اإلخراج والتمصير والسيناريو والحوار.

القضية المشهورة- 1978- اإلخراج والسيناريو والحوار
حب فوق البركان- 1978- اإلخراج – ومشاركة السيناريو والحوار مع السيد بدير.

سلطانة الطرب- 1979- اإلخراج.
الجنة تحت قدميها- 1979- اإلخراج والحوار.

ال تظلموا النساء- 1980- اإلخراج والمشاركة فى السيناريو والحوار مع فيصل ندا.
دماء على الثوب الوردى- 1982- اإلخراج.

إبن مين فى المجتمع- 1982- اإلخراج.
ليال- 1982- اإلخراج.

كيدهن عظيم- 1983- اإلخراج.
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دنيا اهلل- 1985- اإلخراج.
بكرة أحلى من النهاردة- 1986- اإلخراج والقصة.

عصر الحب- 1986- اإلخراج.
*يضاف إلى هذه القائمة فيلمين لم يخرجهما حسن اإلمام

 ولكن شارك فى كتابة كل منهما:
البوسطجى- 1948- قصة وحوار حسن اإلمام- إخراج كامل التلمسانى.

النيابة تطلب البراءة- المعالجة السينمائية- حسن اإلمام- إخراج عدلى خليل.

ثانيًا االأفالم الق�صرية التى اأخرجها:
دار بن لقمان- 1958- ) تسجيلى قصير( أإلخراج والسيناريو.
دقت ساعة العمل الثورى- 1962- )روائى قصير( اإلخراج. 

مصر ترحب بكم- 1962) تسجيلى قصير(.اإلخراج.
قناة السويس- 1981) تسجيلى( اإلخراج .

ثالثًا قائمة باالأعمال التنليفزيونية:
المزور- 1960- ) سهرة فيلمية( التأليف واإلخراج.

الكالب الضالة- 1972- التأليف واإلخراج.
صاحب الجاللة- 1983- ) مسلسل تليفزيونى(- اإلخراج.

قافلة الزمان- 1985- ) مسلسل تليفزيونى- اإلخراج ومشاركة فى السيناريو.

رابعًا فى جمال امل�صرح:
مسرحية يا حلوة ماتلعبيش بالكبريت- 1975- اإلخراج.

خام�صًا فى جمال التاأليف االإذاعى:
أوبريت ليلة فى قصر كليوباترا- أوبريت عيد ميالد نادية- 

مين مرتاح- بديعة مصابنى.



فيلموجرافيا..

9293

جوائز وتقديرات ألفالم حسن اإلمام منها:

جائزة تقدير ثانية من المركز الكاثوليكى للسينما لفيلم وداع فى الفجر 1956.

جائزة أحسن فيلم مصرى من المركز الكاثوليكى لفيلم لن أبكى أبدا 1957.

شهادة شرف من المركز الكاثوليكى لفيلم حب وكبرياء 1972.

جائزة جمال عبد الناصر التذكارية للقيم العائلية 1975.

جائزة جمال عبد الناصر التذكارية لفيلم حكايتى مع المان 1975.

شهادة تقدير من المركز الكاثوليكى لفيلم انتهى الحب 1976.

جائزة جمال عبد الناصر التذكارية لفيلم وبالوالدين إحسانا 1977.

تم اختيار أفالمه التالية ضمن أفضل أفالم السينما المصرية بناء على استفتاء مهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى لعام 1996:خللى بالك من زوزو- الخطايا- بين القصرين- 

الخرساء- زقاق المدق- قصر الشوق

تم اختيار فيلم السكرية ضمن أهم مائة فيلم فى السينما المصرية بناء على لجنة 
من الخبراء ) أحمد الحضرى- سمير فريد- كمال رمزى( شكلها مركز الفنون بمكتبة 

اإلسكندرية 2007.

تكريمات حسن اإلمام منها:

فيلم  بعد عرض  ديانا  سينما  من صاحب  الروائع  من  مخرج  لقب  يحمل  الفضة  من  طبق 
الخطايا كمبادرة شعبية تقديرا للنجاح الجماهيرى الكبير واإليرادات المتفوقة التى 

تحققها أفالمه.

 1976 عام  فى  السينما  ونقاد  لكتاب  المصرية  الجمعية  من  الذهبية  التقدير  جائزة 
بمناسبة اليوبيل الفضى لعمله باإلخراج السينمائى.

جائزة الريادة من جمعية الشاشة الصغيرة 1986.

جائزة الريادة من جمعية فن السينما 1987.

تكريم مهرجان نانت بفرنسا 1997 بعرض مجموعة من أفالمه.

تكريم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 1998 بإصدار كتاب عنه.

تكريم مهرجان اإلسكندرية السمه بمناسبة مائة عام على ميالدة 2019 .

تكريم المهرجان القومى للسينما وإصدار هذا الكتاب فى سلسلة الخالدين.
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مؤلف الكتاب: أ.د. وليد سيف

كاتب سيناريو وناقد سينمائى وباحث أكاديمى.

بأكاديمية  السينمائى  النقد  قسم  ورئيس  أستاذ 
الفنون وأستاذ السيناريو بأكاديمية اإلعالم الدولية 
المعهد  فى  بالتدريس  وقام  الكندية  والجامعة 

السينمائى بالرباط وجامعة الصداقة بموسكو.

المركز  رئيس   : منها  سينمائية  مناصب  عدة  تولى 
آفاق  تحرير  اإلسكندرية2012ورئيس  مهرجان  وررئيس   2014 للسينما  القومى 
السينما 2011ومستشار هيئة قصور الثقافة لإلنتاج السينمائى2010ومدير مهرجان 
جمعية الفيلم 2007والمستشار اإلعالمى لمهرجان اإلتحاد األوروبى2006 ورئيس 

قصر السينما 2003.

صدر له 25 كتاب فى النقد السينمائى منها:أسرار النقد السينمائى 2012- آفاق 
السينما، وأسرار كتابة السيناريو 2014- هيئة الكتاب وسينما نجيب محفوظ 2015- 

سلسلة نجيب محفوظ والفيلم المصرى الواقع واآلفاق- 2018- قصور الثقافة.

العربى  و  والفنون  النجوم  أخبار  و  القاهرة  و  األهرام  بجرائد  تنشرمقاالته 
الكويتية. 

خبرات سينمائية: كتب للسينما الروائية 15 فيلم منها)إغتيال فاتن توفيق ( 95 و 
) المشمهندس حسن ( 2007 و) الجراج( 1992 الحائز على 28 جائزة محلية ودولية.

وكتب وأخرج عددا من األفالم القصيرة منها فرح فى مقابر البساتين وبدون 
تعليق من إنتاج جمعية الفيلم الحائز على جائزة مهرجان قليبية بتونس 1989.

والدولية  المحلية  المهرجانات  من  لعدد  تحكيم  لجان  لعضوية  وانضم  زترأس 
منها القومى للسينما 2014 وتاصميت بالمغرب 2016 ومالمو بالسويد ومالطا 2019 
وأشرف على ورش للسيناريو بطرابلس ليبيا2010 وزنجبار تنزانيا 2014 ووجدة 

بالمغرب 2017 وجابس تونس 2018 وموريتانيا 2018 ومكناس بالمغرب 2019ز

نال جوائز وشادات تقدير منها :جائزة مهرجان قليبية تونس عن فيلم ) بدون 
ودولية  محلية  جائزة   28 على  تأليفه  من  الجراج  فيلم  وحصل   1986  ) تعليق 
جمعية  وتكريم   2004 الثقافية  جهوده  عن  الثقافة  وزارة  من  تقدير  وشهادة 
والمدينة  السينما  مهرجان  وتكريم   2015 الروسى  الثقافى  والمركز  الفيلم 

بكازابالنكا 2019.
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ألبوم الصور 
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ح�سن الإمام مع زوجته نعمة
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ح�سن الإمام يف �سباه
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ح�سن الإمام مع حممد عبد الوهاب وهند ر�ستم وعبد احلليم حافظ

ح�سن الإمام مع عبد احلليم حافظ وح�سن يو�سف اأثناء ت�سوير فيلم اخلطايا
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�ساهني  يو�سف  ال�ساب  املخرج  يهنئ  الإمام  ح�سن 
علي فيلمه الثانى )ابن النيل(

ح�سن الإمام مع نادية لطفي
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فيلموجرافيا ..
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فيلم ال�سيت ول الغنى - 1948م

فيلم مالئكة يف جهنم - 1946م
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فيلم غ�سب الوالدين - 1952م

فيلم بنات الليل - 1955م
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فيلم ال�سيطانة ال�سغرية - 1958م

فيلم احللوة عزيزة - 1969م
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فيلم ال�سكرية -1973م

فيلم حب وكربياء -1972م

فيلم عجائب يازمن -1974م
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فيلم هذا اأحبه وهذا اأريده -1975م

فيلم لترتكني وحدي -1975م

فيلم بديعة م�سابني -1975م
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