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:تمھید عام

سانیة، منذ تاريخ نشأتھا، من تناول حقوق ال تخلو اآلداب والفنون اإلن
اإلنسان بصفة عامة، فأغلب جماع ھذه اآلداب والفنون يقوم على 

الموضوعات التي تدور حول ھذه الحقوق، بدءًا من الحرية الشخصیة 
والحرية السیاسیة، ومرورًا بحرية الفكر والحق في التعبیر وغیر ذلك، بل إننا 

". الحق في حرية التعبیر"اب والفنون ذاتھا ھو البد أن نالحظ أن فحوى اآلد

ولعلنا نالحظ من خالل ندواتنا السینمائیة العشر السابقة، ومما تتضمنه 
أوراقھا البحثیة المناظرة لھا أيضًا، أنه فى كل األفالم المصرية التى تتناول 

القھر اإلنساني من خالل السلطة بصفة عامة، أن ھناك أدوات تنتسب 
لسلطة؛ فتمارس ھذا القھر من خاللھا، وأنه بدون ھذه األدوات إلى ھذه ا

فالعدوان بالقھر أو . ال قیمة للموقف العدائى للسلطة فى مواجھة المواطن
الذى توجھه السلطة للمواطن ال يتحقق بالنیة وحدھا، " القھر العدوانى"

. هوإنما البد أن يتمثل فى فعل مادى، أيًا كان نوعه أو أسلوبه أو مستوا
وھذا الفعل المادى ال يتحقق إال من خالل وسیلة أو أداة معینة، وھذه 

من خالل أجھزتھا ذات األداة تتمثل أوًال فى أتباع السلطة، وتظھر غالبًا
خاصة ذات الطابع (الطابع األمنى فى أى صورة من صورة الظاھرة العلنیة 

.أو المتخفیة المستترة) النظامى

رة شخصیات فیلمیة، حققت لذاتھا وجودًا على ويستدعى ذلك كله للذاك
الشاشة السینمائیة المصرية، لتتبوأ مكانتھا المتمیزة كأدوات شديدة 

الفاعلیة، تستخدمھا السلطة فى قھر مواطنیھا، استنادًا إلى ما تحتله من 
فنحن البد أن نتذكر . مناصب أو ما تحوزه من اختصاصات أو امتیازات

على بدر خان، : إخراج" (الكرنك"فى فیلم " نخالد صفوا"شخصیات مثل 
على رأس جھاز أمنى ال يشیر الفیلم إلیه ) الورقة البحثیة األولى/ ١٩٧٥

باالسم، ولكننا نعرفه من خالل السیاق الفیلمى مقترنًا بالتاريخ المصرى 
الحديث، أنه ھو جھاز المخابرات العامة، خاصة خالل الستینیات من القرن 

مدير السجن الحربى ومعه اللواء " الجعفرى"ك العمید وكذل. العشرين
محمد : إخراج" (وراء الشمس"من المخابرات العامة فى فیلم " إسماعیل"

ومن معه فى " ھمت"، واللواء )الورقة البحثیة السادسة/ ١٩٧٨راضى، 
الورقة البحثیة / ١٩٩٠أحمد فؤاد درويش، : إخراج" (حالوة الروح"فیلم 

: إخراج" (إحنا بتوع األتوبیس"فى فیلم " رمزى"لضابط ، ومثل ا)الخامسة
، فإذا كان ھؤالء وأمثالھم ھم )الورقة البحثیة الثامنة/ ١٩٧٩حسین كمال، 

الرؤوس المدبرة لتنفیذ القھر، والمھیمنة على كل فعالیاته تجاه المواطن 
األعزل إال من فكرة أو مبدأ أو عقیدة خاصة، فإنه فى المقابل نالحظ أن 

وس القھر يمارسونه ھم أيضًا من خالل أدواتھم المباشرة، وھى األدوات رؤ
كما أن . التى تتجسد بصفة أساسیة فى عدد من أتباع ھؤالء الرؤوس

وفى األغلب فى رتبھم (ھؤالء االتباع يتنوعون فى تدرجاتھم الوظیفیة 



كما أنھم يتنوعون فى قدراتھم الذھنیة،) ودرجاتھم العسكرية أو النظامیة
لذلك فنحن البد نتذكر . بما فى ذلك وعیھم بأنھم أدوات للقھر االنسانى

، وھم يمارسون الجوانب المادية "الكرنك"فى فیلم " خالد صفوان"رجال 
والمعنوية للقھر االنسانى فى مواجھة المعتقل السیاسى، الذى يصل 

كما نتذكر . إلى حد اغتصاب اإلناث وإلى حد اغتصاب الحیاة ذاتھا
، وھو يؤدى مھمة "حالوة الروح"فى فیلم" اويش عباس الزنفلىالش"

ھدمه خارجیًا بقھر بدنه : ھدم المعتقل السیاسى من خارجه وداخله معًا
بالتعذيب، وھدمه داخلیًا بالقھر النفسى من خالل ھتك عرضه باالعتداء 

فى فیلم " إسماعیل"واللواء " الجعفرى"كما نتذكر رجال كل من . الجنسى
الذى يوافق األستاذ " الصول عبد الحق"، بما فیھم "ء الشمسورا"

كما أننا نتذكر ). سلخانة" (مذبح"الجامعى المعتقل بأنه يعمل فى 
، الذى ال يتوانى "إحنا بتوع األتوبیس"فى فیلم " الشاويش عبد المعطى"

عن تعذيب نزالء السجن الحربى من المعتقلین السیاسیین بكل ھمة 
.نفس الوقتونشاط وحماسة فى

، مع إحدى آالت القھر االنسانى "البرئ"لذلك نحن نتقابل، من خالل فیلم 
فى أحد المعتقالت العسكرية للناشطین السیاسیین المصريین، ممثلة 

ولكننا قبل ذلك كله البد ". أحمد سبع اللیل"فى شخصیة الجندى المجند 
ن كل من مؤلف ھذا أن نالحظ تلك الرابطة الالفتة لالنتباه؛ التى تجمع بی

؛ فكل "عاطف الطیب"ومخرجه " وحید حامد"الفیلم الكاتب السینمائى 
، "سینما حقوق اإلنسان"منھما له باع كبیر فى مجال ما يمكن أن نسمیه 

وھو األمر الذى يقتضى بالضرورة، وبحكم المنطق الطبیعى لسیر األمور، أن 
سینما حقوق "يلتقیا معًا فى أكثر من عمل فنى ينضوى تحت لواء

".اإلنسان

مقدمة-ا

سینما حقوق اإلنسان بین وحید حامد وعاطف الطیب

لعله لیس من قبیل الصدفة أن تكون الھموم اإلنسانیة التى ينعطف 
من خاللھا إلى فنون الشاشة السینمائیة " وحید حامد"الكاتب السینمائى 

طف المخرج ، ھى ذاتھا نفس الھموم اإلنسانیة، التى ينع"كتابة"
لقد . من خاللھا إلى فن اإلخراج السینمائى" عاطف الطیب"السینمائى 

انطالقته السینمائیة على الشاشة المصرية من خالل " وحید حامد"بدأ 
الذى يدور حول ) ١٩٧٧يحیى العلمى، : إخراج" (طائر اللیل الحزين"فیلم 

ة قتل عازف موسیقى شاب يجد نفسه محكومًا علیه باإلعدام فى جريم
لم يرتكبھا، ويتمكن من الھرب لیختفى فى مسكن رئیس النیابة الذى 



ولما . ترافع فى قضیته ممثًال لالتھام إلى أن صدر الحكم بإعدام الشاب
كانت براءة الشاب تتوقف على شھادة المرأة التى قضى اللیل بین 

أحضانھا، ولما كانت ھذه المرأة ھى زوجة الرجل صاحب أعلى مناصب 
وذ، فإنھا ترفض ھذه الشھادة، بل تھدد رئیس النیابة بنفوذ زوجھا، النف

حتى تضمن سالمة سیرتھا، ولكن رئیس النیابة يواصل محاوالته إلظھار 
الحقیقة الجديدة فى ھذه القضیة إلى أن يصطدم بصاحب النفوذ، الذى ال 
يھمه فى كل ذلك إال تجنب تلويث سمعته، وھو فى سبیل ھذا ال يتورع 

العتداء على حريات اآلخرين، باالعتقال والقھر البدنى لمن يتصلون عن ا
بالقربى لرئیس النیابة من ذويه، بل إن صاحب النفوذ عندما يستشعر 
بتعاطف زوجته مع الشاب المظلوم، فإنه ال يتورع عن محاولة تصفیتھا 

وال يتوقف صاحب النفوذ عن اعتداءاته إال بسبب ظروف تغیر . جسديًا
.١٩٧١مايو ١٥ت العامة المصاحبة لما تعرف بحركة السیاسا

فـى مجـال البحـث عـن      " وحیـد حامـد   "وامتدادًا للبحث السینمائى لـ     
العدالة فى مواجھة السلطة والنفوذ، فى حال االنحراف بھمـا، ومـن خـالل              

إلى ملعبه السـینمائى المفضـل مـن        " وحید حامد "جريمة قتل أيضًا، يدلف     
فرجـل األعمـال المشـھور      ) ١٩٨٣سمیر سیف،   : راجإخ" (الغول"بوابة فیلم   

يــتمكن بنفــوذه القــوى مــن إبعــاد شــبھات جريمــة القتــل عــن إبنــه القاتــل  
فإذا كان رئیس النیابة ھـو الفـارس الـذى يواجـه صـاحب السـلطة                . الفعلى

ھـو  " الغـول "، فإن فارسـنا فـى فـیلم         "طائر اللیل الحزين  "والنفوذ فى فیلم    
. حقیقـة مـن خـالل مقاومـة صـاحب النفـوذ           صحفى شاب يسعى إلظھـار ال     

ولكن بینما ينتھى الفـیلم األول بظـرف سیاسـى يحقـق نوعـًا مـن النھايـة                  
السعیدة التى تبعث على الراحة لدى المتلقى الذى يشاھد الفـیلم، فـإن             
الفیلم الثانى ينتھى بذبح صاحب النفوذ على يدى الصحفى الشاب بعد أن 

.له من خالل القانونإمكانیة التصدى يئس األخیر من

ومــرة أخــرى يتجســد الفــارس الــذى يقــاوم النفــوذ مــن أجــل تحقیــق 
العدالة فى شخص رجل القـانون، وھـو ھنـا رئـیس محكمـة للجنايـات فـى                  

فـال يقبـل المسـاومة      ) ١٩٨٦نـادر جـالل،     : إخـراج " (رجل لھذا الزمان  "فیلم  
.على تبرئة مذنب، حتى عندما تتعرض إبنته لالختطاف

يصـوغ  ) ١٩٨٨نادر جـالل،    : إخراج" (ملف سامیة شعراوى  "وفى فیلم   
نصًا سینمائیًا من خالل السـیناريو والحـوار عـن قصـة للكاتـب              " وحید حامد "

من خاللھـا إزاحـة السـتار       " وحید حامد "، يتناول   "وجیه أبو ذكرى  "الصحفى  
عن أحد وجوه الفساد السیاسى، فجانب من رموز الحكـم يسـتولون علـى      

للسـعى  " وحیـد حامـد   "واستمرارًا مـن    . تھريبه خارج البالد  المال ويسعون ل  
فـیلم  " إحسـان عبـد القـدوس    "فى ھذا المجال، فإنه يصبغ من أقصوصة لــ          

يعـرض فیـه بعضـًا مـن       ) ١٩٩٠سمیر سیف،   : إخراج" (الراقصة والسیاسى "
الجوانب المبتذلة فى حیاة كبار السیاسیین، بما فى ذلـك سـوء اسـتغالل              

شريف عرفة،  : إخراج" (اللعب مع الكبار  "مضمون فیلم    كما يستند . نفوذھم
إلى فكرة الكشف عن انحراف بعض كبار المسئولین والمخاطر التى   ) ١٩٩١



تنجم عن مواجھتھم؛ بما يصل إلى حد التصفیة الجسدية لمـن يظھـر فـى               
إخراج شـريف عرفـة،     " (اإلرھاب والكباب "ومن خالل فیلم    . طريق انحرافھم   

طن المصـرى البسـیط الـذى يتـورط فـى مظـاھرة مـن               نصحب المـوا  ) ١٩٩٢
العنف المسلح عـن غیـر قصـد، بینمـا ھـو يحـاول أن يقتضـى حقـًا بسـیطًا                     
يتقاعس المسئولون الصغار عن تنفیـذه، ومـن خـالل المظـاھرة المسـلحة               
غیر المقصودة تتكشف جوانب من عورات مجتمع يفتقـر إلـى الحـد األدنـى               

قل بادرة خروج عن المـألوف المسـتكین        من الحقوق ، وسلطات ترتبك إزاء أ      
عــن ) ١٩٩٥شــريف عرفــة، : إخــراج" (طیــور الظــالم"ويكشــف فــیلم . عــادة

عوامل تآكل المجتمع المدنى التى تنمو وتتعاظم قدراتھا بدون أن ينتبه أحد 
إلى حقیقة خطورتھا، خاصة عندما يجتمع الفسـاد والتطـرف علـى اإلضـرار              

.ه السیاسیة واالقتصادية والروحیةبھذا المجتمع المدنى بكل مقومات

يطرح ) ١٩٩٦شريف عرفة،   : إخراج" (النوم فى العسل  "وإذا كان فیلم    
واحدة من نتـائج القھـر العـام الـذى يمكـن أن يتعـرض لـه أعضـاء المجتمـع                     

) فى نفـس الوقـت    (فرادى، فیؤدى إلى نوع من الداء ذى طابع وبائى، فإنه           
عبیــر عــن شــكاواھم والمطالبــة يؤكـد علــى حــق ھــؤالء المــواطنین فـى الت  

.بمواجھة الداء لعالجه

إلـى فكـرة خطـورة القھـر        " وحید حامـد  "وفى مرحلة الحقة ينتقل بنا      
االنسانى الذى إن تعوده اإلنسان من الممكن أن يصبح مدمنًا له، وبدًال من       

إدمــان القھــر ھــو الــذى يــتمكن منــه حتــى بعــد أن يتــاح  أن يقاومــه، فــإن
من ھذا القھـر، وھـى الفكـرة التـى يقـوم علیھـا فـیلم            لإلنسان أن يتخلص    

).٢٠٠١سمیر سیف: إخراج" (سوق المتعة"

للكشف عن عورات السلطة المتورطـة  " وحید حامد"ومرة أخرى يعود    
).٢٠٠٢سمیر سیف، : إخراج" (معالى الوزير"فى الفساد من خالل فیلم 

ايا قضــ) ١٩٩٥-١٩٤٧" (عــاطف الطیـب "وعلـى الجانـب اآلخــر يتبنـى    
الـذى  ) ١٩٨٣" (سـواق األتـوبیس  "حقوق اإلنسان بـدءًا مـن فیلمـه الثـانى      

وفـى فـیلم    . يرصد إرھاصات انھیار مجتمع منذ أن تبدأ أواصـره فـى التفكـك            
يتعـرض شـاب ذو     ) وال يزال ممنوعًا من العرض العام رقابیـاً       / ١٩٨٤" (الزمار"

يعرفـه   میول ثورية لبطش السلطات فیھرب مـن وجـه رجالھـا إلـى حیـث ال               
أحد، ولكنه وھـو فـى مكمـن ھروبـه ال يتخلـى عـن فكـرة مقاومـة الفسـاد           

وتقـوم فكـرة    . وطلب الحرية، فیكون مصیره االغتیال على يد رجال السـلطة         
على حـق اإلنسـان فـى ممارسـة      ) ١٩٨٦" (الحب فوق ھضبة الھرم   "فیلم  

حیاته الخاصة، وكیف أن سلطات تنظیم المجتمع وھى المسئولة عن توفیر 
عـاطف  "ويتنـاول   . ذا الحق، تخفـق فـى تحقیـق اختصاصـھا األصـیل ذلـك             ھ

بعضًا من مظاھر الفساد االجتماعى فى ثالثة أفالم يقـدمھا دفعـة            " الطیب
يتـابع الصـعود االجتمـاعى      " أبناء وقتلـة  "، ففى فیلم    ١٩٨٧عام   واحدة فى 

يحذر من خطورة تمكن مثل ھذا الفساد       " البدرون"للفساد ذاته، وفى فیلم     
إلـى التفـاؤل    " عاطف الطیـب  "ينحاز  " ضربة معلم "من المجتمع، وفى فیلم     



بإمكانیة انتصار القانون فى مجتمع يغشاه الفساد، وھو أحد األفالم النـادرة         
ــیرة        ــى مس ــى ف ــاؤل الفن ــذا التف ــل ھ ــنعم بمث ــى ت ــب "الت ــاطف الطی " ع

كیـد  إلى التأ ) ١٩٨٩" (كتیبة اإلعدام "السینمائیة، خاصة أنه يبادر فى فیلم       
على أن الخونة ھم الذين يجنون ثمار المكافحین وأن ال سـبیل لمقـاومتھم              

عـاطف  "ولـذا كـان     . إال عن طريق استئصالھم حتى ولو بتصـفیتھم جسـدياً         
يجتاز تجربة البحث عن حقوق اإلنسان مـن خـالل جانـب فلسـفى       " الطیب

بمـا يخرجـه عـن طـابع قالبـه الفنـى            ) ١٩٨٩" (قلب اللیـل  "معقد فى فیلم    
معتاد الذى ينحو إلى بساطة الواقع عادة، فإنه سريعًا مـا يعـود إلـى ھـذا       ال

عـن جانـب مـن فسـاد        ) ١٩٩١" (الھـروب "الطابع لیكشف مـن خـالل فـیلم         
السلطات األمنیة، ربمـا نتـذكر معـًا تفاصـیله مـن خـالل نـدوتنا السـینمائیة                 

" حكومـة ضـد ال "وإذا كـان الشـائع أن فـیلم      ). الورقة البحثیـة الثانیـة    (الثانیة  
التعويضات فى مصر، فـإن واقـع الفـیلم يكشـف عـن             " مافیا"يفضح  ) ١٩٩٢(

جانب آخـر فـى فسـاد المجتمـع وھـو مقاومـة أيـة بـادرة للتطھـر مـن ھـذا                    
يضـاعف  ) ١٩٩٢" (دماء علـى األسـفلت    "وفى جانب آخر فإن فیلم      . الفساد

من عالمات اإلنذار بخطورة ما يتعرض له المجتمع من مظاھر فساد وإفساد
" لیلـة سـاخنة   "وصعوبة مقاومة ھذه الخطورة بعد اسـتفحالھا، وفـى فـیلم            

يفقد المواطن الصالح براءته عنـدما يصـطدم بالسـلطة التـى تفقـد              ) ١٩٩٦(
بوصلتھا فتتخبط فى توجھاتھا متنكبة عن ضبط مـواطن الفسـاد واإلفسـاد،             

.ساعیة فى مطاردة األبرياء

مھمـومین إلـى ھـذا    " بعاطف الطیـ "و" وحید حامد"فإذا كان كل من     
الحد بقضايا حقوق اإلنسان، فإنـه كـان البـد أن يجمـع بینھمـا التعـاون فـى                

لذلك فإنه لیس مصادفة أن يكون أول . إنتاج أعمال فنیة تتضمن ھذه القضايا
ھو ثمرة للتعاون مع ) ١٩٨٣" (سواق األتوبیس"بعد " عاطف الطیب"فیلم لـ 

، الـذى يكشـف عـن       "التخشـیبة "من خـالل فـیلم       ١٩٨٤عام  " وحید حامد "
خطورة أن يتعرض المواطن اآلمن التھامات مزيفة، ألسباب ال دخل له فیھا،            
وكیف يمكن أن تفشل سـلطات األمـن وسـلطات العدالـة معـًا فـى تجنیـب               
المـواطن مثـل ھـذه الخطـورة، فـى ظـل قصـور القـوانین وتخلـف اإلجـراءات           

. اإلدارية معًا

يتقدمان خطوة جريئة فـى     " ف الطیب عاط -وحید حامد "ولكن الثنائى   
ملـف  "طرح قضايا حقوق اإلنسان على الشاشة، وھما يقـدمان معـًا فـیلم              

حیث يصبح المواطن البرئ ضـحیة لرجـل األمـن الـذى            ) ١٩٨٦" (فى اآلداب 
ينحرف بوظیفته تحت وطأة الیأس من مقاومة الفساد، فلمـا يتوقـف قسـرًا              

إلـى مطـاردة األبريـاء، إلـى حـد          عن مطاردة المفسدين، فإنه يتحول طوعـًا        
ويجـئ فـیلم الیـوم      . التمادى فى إحكام التلفیـق الجنـائى فـى مـواجھتھم          

فـى مجـال    " عاطف الطیب "و" وحید حامد "ثمرة التعاون الثالثة بین     " البرئ"
الدنیا على جنـاح    "حقوق اإلنسان، ثم يجتمعان معًا للمرة الرابعة فى فیلم          

ة السلبیة فـى اقتضـاء حقـوق المجتمـع          الذى يدعو لمقاوم  ) ١٩٨٩" (يمامة
ومقاومة المفسدين، ويحاول أن ينتصر لنبرة التفاؤل الحذرة المختنقة التـى           

.تتنفس تحت الماء فى ھذا الفیلم



كشــف "ويســتمر التعــاون الفنــى بــین المؤلــف والمخــرج فــى فــیلم   
كخطــوة جديــدة مــن خطواتھمــا المشــتركة علــى درب  ) ١٩٩٤" (المســتور

إن لم يكن من (ومن المرجح . أحد مواقع األجھزة األمنیةكشف الفساد فى
عـن دنیانـا، لكـان ھنـاك        " عـاطف الطیـب   "أنه لوال الرحیل المبكر لـ      ) المؤكد

تواصل مستمر بینھما يتجاوز ھذه األفالم الخمسة

١٩٨٦" الـــبرئ"فیلم -٢

بیانات توثیقیة: أوًال

)طاسسمیرة أحمد، وصفوت غ(٢٠٠٠فیديو : اإلنتاج

عاطف الطیب: اإلخراج

وحید حامد: القصة والسیناريو والحوار

سعید شیمى: التصوير

نادية شكرى: المونتاج

عمار الشريعى: الموسیقى واأللحان

رشدى حامد: مھندس المناظر

العقیـد  (محمـود عبـد العزيـز      -)أحمد سبع اللیل  (أحمد زكى   : التمثیل
الكاتـب  (صالح قابیـل     -)دانحسن وھ (ممدوح عبد العلیم     -)توفیق شركس 

-)نـواره (إلھـام شـاھین      -)أسـتاذ الجیولوجیـا   (جمیـل راتـب      -)رشاد عويس 
أم أحمـد   (ناھـد سـمیر      -)الضـابط (حسـن حسـنى      -)الموظـف (أحمد راتب   
-عبـد اهللا حفنـى  -بـدر نوفـل  -)الصـول (حسـنى عبـد الجلیـل       -)سبع اللیل 

-بـد الجـواد متـولى   ع-أحمـد أبـو عبیـه    -علیه عبد المـنعم    -محمود العراقى 
شـوقى شـامخ، سـمیر وحیـد، سـامى          : وضیوف الشـرف   -حسان الیمانى 

.كامل

ملخص قصة الفیلم: ثانیًا

شاب فى مقتبـل العمـر، ينـوء بمسـئولیة أسـرته            " أحمد سبع اللیل  "
الصغیرة التى تتكون من أمه وأخیه األكبر، الذى يبدو دائمًا فى حالة ذھـول              

إن أحمد ال يعرف من     . ى، فضًال عن أحمد ذاته    وأقرب إلى توقف النمو الذھن    



كل الدنیا فى كل سنوات عمره إال القرية، خاصة متمثلة فى الحقـل الـذى               
يزرعه بنفسه والترعة التى يقذف بجسده فیھا من حین آلخر لیطفئ ظمـأ             

) الوحیـد تقريبـاً   (الجسد ويقاوم حرارة أنھرة الصیف القائظة، ومحـل البقالـة           
بعض شبان القريـة لقطـع الوقـت بالحـديث أو بالتسـلى             الذى يتجمع عنده    

والحقیقة أن سذاجة الفتى ال . بالسخرية من السذج مثل أحمد سبع اللیل
تتأكد على سبیل القطع إال من خالل قبولـه رھانـًا مـن ھـؤالء الشـبان بـأن         
يبتلع كمیة كبیرة من الملح مع قطعة ضخمة مـن الحـالوة الطحینیـة دفعـة                

حسـین  "بـدأ فـى تنفیـذ الرھـان، إال ويظھـر صـديق عمـره                واحدة، ومـا أن ي    
فى القرية، ويوقفـه عـن التمـادى        ) تقريبًا(الطالب الجامعى الوحید    " وھدان

فــى االســتجابة لشــروط ھــذا الرھــان الفاســد، فتكتشــف معــًا أن الشــاب  
لـدى القـروى السـاذج، فھـو     ) حتى اآلن(الجامعى ھو مصدر الوحى الوحید  

لتمادى فى السـماح بالسـخرية مـن سـذاجته، وھـو       الذى يمنع أحمد من ا    
ضـد  " البلـد "يشرح له معنى أن يكون مجندًا فى الجیش دفاعًا عـن             الذى

سوى قريته ومن معنـى  " البلد"، وإن كان أحمد ال يعى من معنى     "األعداء"
سوى ما يمكن أن يـراھم رؤيـة العـین وجھـًا لوجـه، حیـث يتوقـف                  " األعداء"

ذلك الحد، وھو الحـد الـذى يتسـلح بـه وھـو يتجـه،               استیعابه الذھنى عند    
ضمن عدد غیر قلیل من شباب القرية، لتسلیم نفسه للتجنید فى القـوات             
المسلحة، من خالل مشھد سینمائى يجسد أولى مظـاھر المھانـة التـى             
من الممكن أن يلقاھا مثل ھؤالء الشبان فى أول مظھر من مظاھر العالقة             

ية الـزمن المفـروض أن تعـدھم للـدفاع عـن            بینھم وبین المؤسسة العسكر   
ــال        ــین بالحب ــوقوھم مكبل ــة يس ــراء القري ــن خف ــظ م ــال الحف ــوطن، فرج ال

.كاألسرى

ويتضــح أن الشــبان المطلــوبین ألداء الخدمــة العســكرية يخضــعون      
لبرنامج مكثف من الفحص الطبى الدقیق، باإلضافة إلـى تصـنیفھم تصـنیفًا             

فى أقصى ذيل القائمة فھـو أمـى        " اللیلأحمد سبع   "ثقافیًا وعلمیًا، لیكون    
األســرة : يجھـل القــراءة والكتابــة، بــل ال يعــى مـن الحیــاة ســوى مــا ذكرنــا  

والحقل وحدود القرية الضیقة، ومن ثم يتم إلحاق الشاب بوحدات الحراسة، 
لیكون نصـیبه ضـمن قـوات حراسـة أحـد المعـتقالت الخاصـة بالمسـجونین                 

لة، وھناك يـتم تدريبـه علـى إطاعـة          السیاسیین فى منطقة صحراوية معزو    
التــى تتطلــب تنفیــذ األوامــر بــدون أيــة  " الطاعــة العمیــاء"األوامــر بأســلوب 

مناقشـة حتــى ولــو كانــت مجافیــة للمنطــق أو مناقضــة للفطــرة اإلنســانیة  
).الفتى ينفذ أمرًا للقائد يصفع زمیله المجاور له بال سبب(السوية 

یین، الـذين يصـنفون لـدى    وعندما يصل وفـد مـن المعتقلـین السیاسـ         
، فإن الفتى ينفعل ضدھم، وھو يعتقـد     "أعداء الوطن "الشاب الساذج بأنھم    

أن ذلك جزءًا أساسیًا من واجبات الجندية المنوطة به، فھو منذ وصوله إلـى       
: معسكر االعتقال ھذا يعترض على أن يقدم الجیش الطعام ألعـداء الـوطن            

ن، لــذلك فإنــه ال يتــوانى عــن نــزالء المعتقــل مــن السیاســیین المســجونی 
حراستھم بكل يقظة والعمل على إجھاض أية محاولة من أحـدھم للخـروج             
عن نظام المعتقل، لذلك فھو ال يتأثر بسوء المعاملة وقسوتھا، التى يبـديھا    



وضباطه وضباط الصـف التـابعین   " توفیق شركس"قائد ھذا المعسكر العقید  
حد اإلھانات الجارحـة والتعـذيب      له، وھم يسیئون معاملة مسجونیھم إلى       

البدنى المبرح، بل إن أحمد سبع اللیل يرى أنه مـن المفـروض قتـل ھـؤالء                 
ولذلك أيضـًا ال نشـاھد أى    ". عسكرى لغیطه وداره  "لكى يعود كل    " األعداء"

رد فعل مناوئ لما يقدم علیـه قائـد المعسـكر مـن ربـط األسـتاذ الجـامعى                   
جواده، لیقوم ھذا القائـد بسـحله علـى        عالم الجیولوجیا بالحبال إلى سرج      

ض المعســكر وصــول مبانیــه، كنــوع مــن التأديــب اإلضــافى جــزاًء لرفضــه  {أ
التـى تفھـم أنھـا مطمـع شـھوانى ألحـد        (االمتثال بتطلیـق روجتـه الشـابة        

أصحاب النفوذ وإن كان الفیلم يضـمن علـى مشـاھده بتوضـیح سـبب ھـذا                 
لـذلك  ). صـالح قضـیته الرئیسـیة     الطلب بصورة مناسبة، إمعانًا فى اإليجـاز ل       

رشـاد  "علـى مطـاردة األديـب والكاتـب         " أحمـد "نحن ال نعجب عنـدما يصـر        
، عندما يحاول الھرب من المعتقل داخل الصحراء، أثناء إحدى نوبات           "عويس

عمل المعتقلین، فیستمر الفتى فى مطاردته حتـى أخـر نفـس، خاصـة أن             
اب ويختطـف منـه سـالحه       الكاتب المعروف استطاع أن يباغت الجندى الش      

النارى ويھدد به بقیة قوة الحراسة لیختطف الشاحنة ويقودھا، لكى تنتھى 
المطاردة بمعركة بین الجندى الشاب والكاتب المعتقل يزھـق فیھـا الفتـى             

". العـدو "من مثل ھذا    " الوطن/ البلد"روح الرجل خنقًا، وھو يعتقد أنه يطھر        
اردة الكاتـب الھـارب، فإنـه يشـاھد         ولما كان قائد المعسكر يشترك فى مط      

بنفسه إلى أى حد يندفع الفتى فى المطاردة حتى الموت المحقق، سواء            
الموت الذى من الممكن أن يتعرض له الجندى من السالح فـى يـد الكاتـب       
الھارب، أو الموت الذى ينتھى إلیه ھذا الھارب بالفعـل علـى يـدى الجنـدى            

إلى درجة  " أحمد سبع اللیل  "أن يرقى  لذلك يقرر قائد المعتقل   . الخانقتین
ــف  ــى(العريـ ــة   ) األومباشـ ــون بمثابـ ــه، وأن يكـ ــجاعته وبطولتـ ــديرًا لشـ تقـ

.لمكتبه الخاص" العسكرى المراسلة"

وعلى جانـب آخـر يقـدم لنـا الفـیلم جانبـًا مـن الحیـاة الخاصـة لقائـد                     
، وتتجلى براعـة صـناع الفـیلم فـى تقـديم ھـذا              "توفیق شركس "المعسكر  

من حیاته الخاصة المدنیة، بالكشف عـن ھـذه الحیـاة قبـل أن نـراه               الجانب  
فى الزى العسكرى، وقبل أن نفاجأ بدوره فى آلة القھر والتعذيب من خالل          
معسكر االعتقـال، فـنحن نتقابـل مـع أب رقیـق الحشـیة وھـو يتعامـل مـع                    
طفلته الوحیدة، يصحبھا إلى عید میالد إحدى صـديقاتھا الطفـالت، بـل إنـه               

يشارك طفلته فى اختیار ھدية عید المیالد فإنه يرفض أن يبتـاع لھـا               عندما
وإنما يختار لھا آلة موسیقیة رقیقة ھى " عسكر وحرامیة"لعبة على شكل    

، بل إنه ال يتعامـل بغلظـة مـع جنـدى المـرور الـذى يعنفـه لوقوفـه           "الجیتار"
إلـى وحـش   " توفیق شركس"فى مقابل ذاك يتحول . بسیارته فى الممنوع  

شرى فى معسكر االعتقـال، ال يخضـع ألى وازع إال إرضـاء الرؤسـاء الـذين                 ب
.يكلفونه بواجبات منصبه الكريه، فیبالغ فى التنكیل بنزالء المعتقل

يثیر جانبًا من الرأى العام، ممـا  " رشاد عويس"وإذا كان مصرع الكاتب     
يزعج السلطات، خاصة عندما يظھر أن ھناك من يھتم بمعاملـة المعتقلـین            

السیاسیین ويرفض تعرضھم للتعذيب، فیمثل ذلك فى شكل تفتـیش يبـدو          



للضــیوف أنــه مفــاجئ، ولكنــه يبــدو لنــا مرتبــا تمامــًا حتــى ينبــى معســكر   
االعتقال بغیـر الحقیقـة التـى يبطنھـا، فـإن الواقـع أن الشـباب مـن الطلبـة                    

، لكـى ينتھـى األمـر       "رشـاد عـويس   "الجامعیین يتظاھرون من أجل الكاتب      
على عدد غیر قلیل مـنھم، بمـا فـیھم زعمـاء ھـذا االحتجـاج ومـن                   بالقبض
، وبینمـا يقـوم     "ألحمد سبع اللیل  "الصديق الصدوق   " حسین وھدان "بینھم  

المعتقــل جنــود المعتقــل باســتقبال الوافــدين الجــدد مــن شــباب الجامعــة 
إلخ يفاجأ أحمد بوجود صديقه ضمن … بالضرب واللكم والركل والصفع والجلد

، فیتوقف عن أفعاله، وھو يحتج ضد االعتـداء علـى صـديقه،             "األعداء"ھؤالء  
، فھو يعرفه جیدًا، وھو الذى      "األعداء"ولیس من   " أبن بلده "مؤكدًا على أنه    

إلـخ، وھنـا   … د أعدائـه أقنعه بأن الجندية ھى شرف الـدفاع عـن الـوطن ضـ            
تكون أول إشارة إلى دخول أحمد سبع اللیل فى منطقة الـوعى الحقیقـى              
بما يحیط به، وھنا أيضًا تكمن أول بادرة لتمرد الجندى الساذج على قائـدة،          
حیث ال تفلح معه أية وعود وال أى وعید أو تھديد، لكى ينتھى األمـر بوضـع                 

لكى يمارس قائد المعسكر تعذيبـه       الصديقین فى زنزانة واحدة تنفرد بھما،     
فــى مواجھتھمــا، ســواء بالجلــد أو بغیــره، لكــى ينتھــى بــإطالق عــدد مــن  
الثعابین السـامة فـى زنزانتھمـا، وتنتھـى مقاومتھمـا لھـا باقتنـاص الفتـى                 
الجامعى صريعًا بسم إحداھا، وينتھى أمر المجند المتمرد بعزله من درجته           

.ى أحد أبراج الحراسة بالمعسكرالعسكرية وعودته حارسًا بالسالح ف

وألن القائمین على أمر المعتقل يجھلـون إلـى أى حـد وصـل الـوعى                
بالجنــدى الســاذج المتمــرد، لــذلك فــإن المفاجــأة تصــبح أشــد وقعــًا عنــدما 
يستقبلون عددًا مـن النـزالء الجـدد، فـال يجـد الجنـدى المتمـرد أمامـه حـًال                 

عتقلــین وحــراس وضــباط م: ســوى أن يــرض الجمیــع بنیــران ســالحه اآللــى
الخ، فلما تھدأ نفسـه الملتاعـة ويحـاول أن يعـود إلـى النـاى الـذى                  … وقائد

يھدھد به ھذه النفس، فإن وابًال من الرصاصات يصرعه فى مكانه فى بـرج               
، "عدوًا للوطن يجب التخلص منه"يرى فیه " برئ مستجد"الحراسة، فھناك   

ین عنـدما رآھـم داخـل       ألم يكـن ذلـك رأى أحمـد سـبع اللیـل فـى المعتقلـ               
!معسكر االعتقال ألول مرة ؟

ھذه نھاية الفیلم األصلیة، أما نھايته الرقابیة فتتوقف عنـد           :ملحوظة
صرخة االحتجاج من الجنـدى المتمـرد فـى مكانـه فـى بـرج الحراسـة عنـد                 

.وصول المعتقلین الجدد

القضايا التى يثیرھا الفیلم من وجھة نظر حقوق اإلنسان -٣
)ون والنزالءالسج(

أنه إزاء أى فیلم سینمائى مصرى ) مرغمین(من جديد نعید التكرار 
يتخذ من تعذيب المسجونین جانبًا أساسیًا لتكوين أحداثه ووقائعه، فإنه ال 

مناص لنا من تكرار اإلشارة إلى موقف القوانین والمعاھدات والمواثیق 



فصیًال فى الورقة الدولیة فى ھذا الشأن، وھو ما سبق أن أشرنا إلیه ت
البحثیة الخامسة، ثم ركزنا علیه بإيجاز فى الورقة البحثیة السادسة 

وأجملناه من جديد فى الورقة البحثیة الثامنة، ذاكرين أنه استنادًا إلى 
، ينص العھد ١٩٤٨نصوص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان فى ديسمبر 
على ) فقرة أولى(رة الدولى للحقوق المدنیة والسیاسیة فى مادته العاش

يعامل جمیع المحرومین من حريتھم معاملة إنسانیة تحترم الكرامة : "أن
األصیلة فى الشخص االنسانى، وھو األمر الذى يعید الدستور المصرى 

كل مواطن يقبض : "التأكید علیه فى مادته الثانیة واألربعین التى تقرر أنه
معاملته بما يحفظ علیه كرامة علیه أو يحبس أو تقید حريته بأى قید، يجب 

إتفاقیة مناھضة "كما تعرف ". اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنیًا أو معنويًا
أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب : "ذاته بأنه" التعذيب"مفھوم "التعذيب 

شديد، جسديُا كان أم عقلیًا، ويلحق عمدًا بشخص ما؛ بقصد الحصول من 
معلومات أو على اعتراف أو معاقبته ھذا الشخص أو من شخص ثالث على 

: ملحوظة" (على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه ھو أو شخص ثالث
يمكن الرجوع فى شأن النصوص السابقة جمیعًا إلى تقرير فريق العمل 

دفاعًا عن حقوق : "بمركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء بعنوان
).١٦٢-١٦١، ص ص٢٠٠٢، طبعة أولى، يناير "السجناء

عددًا من المالحظات ) فى جانب كبیر منه" (البرئ"ويحقق فیلم 
التى من شأنھا أن توضع فى االعتبار، عند تناوله من وجھة نظر القضايا 

، حیث "حقوق السجناء"، خاصة "حقوق اإلنسان"التى يثیرھا من ناحیة 
تدعو البد أن-فى ھذا الشأن–" البرئ"يلفت االنتباه أيضًا أن وقائع فیلم 

إحنا بتوع "و" حالوة الروح"و" وراء الشمس"و" الكرنك"إلى ذاكرتنا أفالم مثل 
معھا فى بعض مواضعه الخاصة " البرئ"من خالل تماس فیلم " األتوبیس

.بمعاملة نزالء المعتقل من المسجونین السیاسیین وغیرھم

القة عددًا من القضايا التقلیدية فى مجال الع" البرئ"يثیر فیلم : أوًال
وبین المواطنین فى أحوال القبض واالحتجاز ) وتوابعھا(بین األجھزة األمنیة 

االختفاء القسرى والتعذيب واالعتراف تحت : على نحو خاص، وھى قضايا
ظروف اإلكراه، ويزيد علیھا فیلم البرئ طلب تنفیذ فعل معین تحت وطأة 

.التعذيب

یلم يختفون اختفاء فمن الواضح أن المعتقلین الذين يقدمھم الف-١
قسريًا عن ذويھم، وعن معارفھم فى نفس الوقت، حیث يتعرضون للقبض 

الخ وحجزھم … واالقتیاد من مساكنھم أو أماكن عملھم أو دراستھم
للتحقیق معھم فى مكان غیر معلوم لذويھم، ثم ترحیلھم إلى مكان آخر 

األخیرة من غیر معلوم يحتجزون فیه، ونحن نتقابل فى الفیلم مع المراحل
االختفاء القسرى متمثلة فى ترحیل المقبوض علیھم إلى المعتقل 

بواسطة القطار لیًال، حیث يتم معاملتھم معاملة خارج نطاق المحافظة 
على أدمیتھم خالل ھذا الترحیل، فھم مكبلون بالسالسل الحديدية، ويتم 

بسبب ترحیلھم بعربات قطارات البضائع، ويتعرضون للسحل ، بل القتل 



لم يستقله بعد، ) أو األرض(تحرك القطار وبعضھم ال يزال على الرصیف 
كما يتمثل . مشدودًا إلى زمالئه داخل القطار بواسطة السالسل الحديدية

االختفاء القسرى فى آخر مراحله فى تسكین المقبوض علیھم المعتقالت 
.فى المناطق الصحراوية النائیة

اخل المعتقالت ال يعد من األمور وتعرض المعتقلین للتعذيب د-٢
-وراء الشمس(وتوابعه " الكرنك"المستجدة بالنسبة لمشاھدى أفالم مثل 

، فھناك الجلد والركل والصفع، واللكم )إحنا بتوع األتوبیس-حالوة الروح
. إلخ.. والتجويع والسحل، والدفع بالثعابین السامة إلى زنزانات المعتقلین

" البرئ"ولكن فیلم . مستجدة على األفالم السابقةولعل فكرة الثعابین ھنا
ينتھى ببعض المعتقلین، فى تعذيبھم، إلى مصرعھم تحت وطأة التعذيب 

).حسین وھدان-رشاد عويس(أو من خالل المطاردة 

وإذا كانت العادة أن يكون الغرض من تعذيب المسجونین -٣
م والجرائم السیاسیین ھو الحصول على اعترافات موقعة منھم بالتھ

السیاسیة المنسوبة إلیھم، فإننا نلتقى بسبب جديد لالعتقال السیاسى 
وھو فى ذاته سبب ما يلقاه المعتقل من تعذيب داخل معسكر االعتقال 
فى الفیلم، ذلك أن القبض على العالم الجیولوجى واعتقاله وتعذيبه ھو 

.بغرض تطلیق زوجته الشابة منه قسرًا وإكراھًا

تطیع أن نرصد عددًا من المشاركات السردية الخاصة نس: ثانیًا
باألفالم التى تتناول ظروف االعتقال السیاسى ومالبساتھا، يشترك فیھا 

مع أفالم سبق مشاھدتھا من خالل برنامج ھذه الندوات " البرئ"فیلم 
):إحنا بتوع األتوبیس-حالوة الروح-وراء الشمس-الكرنك(

إشارة إلى النشاط السیاسى فى كل من األفالم الخمسة-١
لطالب الجامعات؛ باعتباره سببًا للقبض علیھم واعتقالھم، ومن ثم 

.إلى حد الموت أحیانًاتعذيبھم

وھناك نوع من التشابه فى عدد من الشخصیات المتناظرة فى -٢
األفالم الخمسة بصفة عامة وھو تناظر يتفق ويتسق مع الموضوع 

وھو الممارسات التى يمكن أن يتعرض لھا المشترك بین ھذه األفالم 
المواطن عند اعتقاله سیاسیًا، لذلك البد من أن يتقابل المشاھد فى كل 

الكرنك، العمید / خالد صفوان(فیلم منھا مع قائد فريق التعذيب عادة 
/ إحنا بتوع األتوبیس، اللواء ھمت/ وراء الشمس، الضابط رمزى/ الجعفرى

ن نتقابل مع نماذج من المواطنین الذين يتعرضون كما البد أ) حالوة الروح
أساتذة -طلبة جامعیون(لبطش األجھزة األمنیة ذات الطابع القمعى 

مواطنون يتم القبض علیھم عشوائیًا -ناشطون سیاسیون-كتاب-جامعیون
تذكر شخصیة / باعتبارھم من الناشطین السیاسیین على غیر الحقیقة

خاصة وھو يعلن للعقید توفیق أنه لیس الموظف مدمن معاكسة النساء 
ولكننا نتقابل من خالل ندواتنا ھذه ألول مرة مع "). بتاع نسوان"أكثر من 



مقبوض علیه ومودع االعتقال بتھمة ) عالم جیولوجى(مواطن مرموق 
.سیاسیة للضغط علیه من أجل تطلیق امرأته

"بیت إبلیس"فى " البرئ"-٤

)نظرة نقدية خاصة(

ھو اإلسم الذى " بیت إبلیس"، و"أحمد سبع اللیل"ھو " البرئ"
على المعتقل القابع فى جوف الصحراء المصرية، ونراه " وحید حامد"يطلقه 

مرصودًا بوضوح فى نص السیناريو الذى قدمه المؤلف للرقابة على 
مع أن ھذا اإلسم ال يرد على لسان أى من أبطال ) ١(المصنفات الفنیة

كان فنان الفیلم قد أجاد التعبیر عنه بدون أن يقدم له الفیلم وممثلیه، وإن
ومن المرجح أن صناع الفیلم قد تغاضوا عن التركیز على ھذا . إسمًا محددًا

.اإلسم لصالح قضاياه الحقیقیة أو أفكاره األساسیة

بداية قد ندھش إذا الحظنا أن ھذا الفیلم ال يحمل فى حقیقته فكرة 
فكرة فى نفس الوقت، فھو يتصل بفكرة عن أساسیة واحدة، بل أكثر من

مفھوم الحرية بمعناه الشامل، كما أنه يتصل بفكرة أخرى خاصة بمفھوم 
وخطورة ) أى آلة(تحويل اإلنسان إلى آلة من أجل خدمة من جعله كذلك 

ويركز الفیلم فى جانب كبیر منه على . انقالب اآللة على صاحبھا أو صانعھا
حتى ينتھى الفیلم بإظھار خطورة " مبرمجة"آلة فكرة تحويل اإلنسان إلى

" على أبو شادى"ھذه الفكرة، وھو األمر الذى يعضده الناقد السینمائى 
الذى تم ) جندى الحراسة(إن الروبوت : "فى ختام نقده لھذا الفیلم بقوله

برمجته، ما أن تصیبه لحظة وعى أو تأتیه أوامر مريبة، أو يستشعر الظلم 
والحقیقة أن ھناك من عناوين بعض ). ٢(د يدمر كل شئيتحول إلى مار

مجدى "المقاالت النقدية ما يشیر إلى ھذا بطريق غیر مباشر، فیقدم 
، فالقمع )٣" (القمع بسالح الجھل"مقالته عن الفیلم تحت عنوان " الطیب

عدم ھو أسلوب محاربة الحرية أو ھو ضد الحرية، والجھل الذى يعنى
ھو جھل البرئ الذى يجعل منه شبه آلة مبرمجة ) عیبأو نقصه الم(الوعى 

على عنوانه ) فى ختامھا( بال وعى، لذلك يؤكد الناقد على مقالته النقدية 
طارق "ويضع ". استمرارية القھر فى وجود الجھالء"األول بقوله عن 

وھو ) ٤"(البراءة تغتال الحرية"عنوانًا لمقالته النقدية عن الفیلم " الشناوى
عنوان يحتوى الفكرتین األساسیتین فى مفھوم مناظر للمفھوم الذى أيضًا 

يطرحه مجدى الطیب فى عنوان مقالته السابقة، فاغتیال الحرية ھو 
المفھوم المناظر للقمع، والبراءة ھنا ھى براءة اإلنسان الجاھل عديم 

وإن كان مقصودًا من آخرين (الوعى، براءة الجھل غیر المقصود من صاحبه 
بل إن أحد ). م الفیلم على أنھم السلطة، أو باألحرى ممثلو السلطةيقدمھ

ذاته، أى أن يكون " حرية الوعى"مفاھیم الحرية من جھة أخرى ھو 
اإلنسان حرًا فى أن يعى ما حوله بطريقته ھو، ال أن يتم توجیه وعیه إلى 



تمامًا" المنزھة"فقط، وھى فى ھذا الفیلم الطاعة المطلقة " الطاعة"نمط 
.عن التفكیر

والحقیقة أننا نستطیع أن نستنتج صیاغة تركیبیة من العنوانین 
وطارق الشناوى ) القمع بسالح الجھل(اللذين يقدمھما مجدى الطیب 

بما ينتج لدينا مقولة ثالثة تؤكد على الفكرتین ) البراءة تغتال الحرية(
قمع "األساسیتین وكیف يمكن المزج بینھما، فنقول أن الفیلم يتناول

ونحن نرجح أن الفیلم كان يقوم على مفھوم ". الحرية بجھل األبرياء
فى مرحلة تصويره وطرح فكرته على العامة أثناء تحقیقه وتنفیذه " الحرية"

مقالتھا عن الفیلم أثناء تصويره " فوزية إبراھیم"فعًال، فقد أصدرت الكاتبة 
فیلم فى جانب كبیر والحقیقة أن ال). ٥"(الحرية فى كل زمان"تحت عنوان 

جدًا منه يتناول الحرية فى أكثر من شكل وأكثر من اتجاه، مثل حرية الفكر 
فى واحد من أھم أشكالھا وھو حرية التعبیر عن األفكار السیاسیة؛ ممثلة 

، وحرية المواطن الخاصة ممثلة فى حقه فى "رشاد عويس"فى الكاتب 
أن يعاقب جنائیًا من محاكمة عادلة عن حقیقة الفعل الذى من الممكن

أجله، وھى تظھر فى شخصیة الموظف الذى قبض علیه أثناء معاكسته 
للنسوة، فیتم اعتقاله كمتھم سیاسى، وحرية اإلنسان فى حیاته 

الشخصیة ممثلة فى عالم الجیولوجیا الذى يتم اعتقاله وتعذيبه للضغط 
وجته، علیه لیغیر من شكل تركیب حیاته األسرية المستقرة بتطلیق ز

وحرية الجموع فى التعبیر عن القضايا العامة ممثلة فى الطلبة ومن بینھم 
أحمد "، ثم حرية الوعى ذاته ممثلة فى الفالح المجند "حسین وھدان"

".سبع اللیل

ولكن على الرغم من ذلك تظل النغمة السائدة التى تطغى على 
ى نوع من اآللیة الفیلم منذ بدايته حتى نھايته ھى نغمة تحويل اإلنسان إل

التى تضمن توجیھه لصالح سلطة معینة، تتمثل ھنا فى صانعه بصفة 
فالفیلم يبدأ بالفالح الجاھل وھو فى بلدته أو قريته، وھو فى . أساسیة

المرتبطة بالفطرة، ثم " الخام" جھله ھذا يحمل معادل البراءة فى صورتھا
منه، وذلك عند يتابعه الفیلم فى جھله الثانى، أى فى مرحلة جديدة 

تجنیده ثم إلحاقه حارسًا بأحد المعتقالت بالصحراء، وھى مرحلة تتمثل فى 
حقیقتھا فى غرس نوع من الوعى بغیر الحقیقة لدى ھذا الفالح المجند 

" على أبو شادى"ولدى أقرانه من المجندين األخرين، وھو ما يسمیه 
، "الخدعة"، و"الالوعى": "مجدى الطیب"الوعى المزيف، ويسمیه "باسم 

يكتشف أنه كان "عندما يصف الفالح المجند بأنه " عصام بصیلة"ويعبر عنه 
، "أنه كان يعیش فى خدعة كبیرة"ويقول عنه طارق الشناوى ) ٦"(مخدوعًا
) . ٧"(يكتشف أنه كان يعیش خدعة كبیرة: "بقوله" محمد ھانى"ويكرره 

لى معسكر االعتقال ويتمثل ھذا الوعى المزيف فیما يلقنه له القائمون ع
الذى يلتحق به أحمد سبع اللیل وأمثاله من المجندين، من أن المعتقلین 

إال أن أحمد سبع اللیل . ھم أعداء الوطن بالنسبة إلى ھؤالء المجندين
ينتقل إلى مرحلة أخرى من الوعى، وھى مرحلة اكتشاف الخدعة ثم 

طن، بل إن منھم الوعى الحقیقى بأن المعتقلین ھم أيضًا من أبناء الو



حسین "وطنیین حقیقیین يتمثلھم أحمد سبع اللیل فى أبن قريته 
، الطالب الجامعى الذى كان يتولى حمايته بالقرية، كما كان يتولى "وھدان

.إفھامه ما كان ينغلق على فھمه أو تفكیره البدائى البسیط

وفى كل األحوال نحن ال نستطیع أن نتجاھل فكر مؤلف الفیلم، من 
ل تأكیده على أن فیلمه يبحث فى قضیة الحرية فى كل زمان ومكان، خال

من خالل اإلھداء الذى يتصدر نص السیناريو " وحید حامد"وھو تأكید يقدمه 
إھداء إلى عشاق الحرية : "وينص فیه) ١الصفحة قبل ص(المكتوب 

، وھو أمر يكاد أن "والعدالة فى كل زمان ومكان أھدى ھذا الجھد المتواضع
يناقش قضیة القھر "التأكید علیه بقوله عن الفیلم أنه " وحید حامد"ید يع

).٨"(فى كل زمان ومكان

وإذا كانت ھناك فرصة الحتدام النقاش حول الوسیط الذى يتخذ منه 
الفیلم وسیلة لحل قضیته، فھل ھو معتقل تديره قوات من الشرطة أو 

یھا بوضوح وسھولة قوات من الجیش، فإن الحقیقة التى يمكن االتفاق عل
أن القضیة التى يطرحھا صناع الفیلم ال تختلف باختالف السلطة ) معًا(

التى يطرحون قضیتھم الفیلمیة من خاللھا كوسیط مرئى، سواء كان ھذا 
الوسیط ھو القوات المسلحة أو الشرطة أو غیرھما، حتى ولو كان األمر 

أو المشاريع المعمارية يجرى فى أحد المصانع الكبرى أو المزارع الجماعیة 
الكبرى أو غیرھا، فقضیة القھر واحدة، وقضیة صناعة اآللة لخدمة السلطة 

.واحدة أيضًا، ال يتغیران بتغیر المكان أو الزمان أو الوسیط المرئى

وفى " البرئ"ثم يبقى لنا أن يشیر إلى أمرين ھامین يتعلقان بفیلم 
. الل ندواتنا الفیلمیة ھذهنفس الوقت يتصالن بمشاھدات سابقة لنا من خ

األمر األول ھو أن ھناك أكثر من فیلم يقدم صنیعة السلطة، الجالد الذى 
يصبح آلة تسوم المعتقلین العذاب، وھو يتحول إلى النقیض فیثور على 

وراء "صانعه، بل يصل األمر إلى قیامه باإلجھاز علیه تمامًا، ففى فیلم 
، وإن كان األمر "الجعفرى"جه فى و" الصول عبد الحق"يثور " الشمس

تنال من عبد " الجعفرى"برصاصة من مسدس " عبد الحق"ينتھى بمصرع 
" إحنا بتوع األتوبیس"وفى فیلم . الحق بدًال من األستاذ الجامعى الثائر

إلى مناھض للتعذيب بعد أن يستعید " الشاويش عبد المعطى"يتحول 
ئد معتقل التعذيب إلى حد لذاته وعیا خالیا من التزيیف ، فیثور ضد قا

فھو "فى فیلم البداية " صالح"أما النجار . اإلجھاز علیه برصاصات مدفعه
يصل إلى نوع من الوعى الحقیقى، مما يدفعه إلى التخلى عن صانعه 

نبیه "والوقوف بجانب المطالبین بالحرية فى الواحة المنعزلة التى يستبد 
.بحكمھا تحت سطوة السالح" بك

ھو بمثابة اإلرھاصة " أحمد سبع اللیل/ البرئ"خر ھو أن واألمر األ
السینمائیة المبكرة لظھور شخصیة سینمائیة قريبة منھا، إن لم تكن 

، ذلك الشاب "صالح"، وھى شخصیة "البداية"مناظرة لھا فى فیلم 
فالفیلم . الرياضى العب المالكمة محدود الوعى الذى يحترف صنعة التجارة



وة عضلیة بدون مرجعیة ذھنیة مناسبة، أو بمعنى آخر يقدمه عبارة عن ق
ھى مرجعیة ذھنیة معطلة، ألن خلفیته الثقافیة معدمة، وخلفیته 

التعلیمیة شبه معدمة، لذلك فإنه يسھل اقتیاده وجذبه نحو السلطة 
، الذى يحوز سالحًا ناريًا يمكنه من أن يعلن "نبیه بك"ممثلة فى شخصیة 

تى يلجأ إلیھا وبقیة ركاب الطائرة المفقودة فى استیالءه على الواحة ال
بقیة الركاب الناجین إلى رعايا " نبیه"الصحراء بعد انفجارھا ،ومن ثم يحول 

فكان يجب علیه باعتباره صاحب السلطة أن يتسلح بقوة . فى مملكته
ھذا، خاصة أنه كان يجب أن يتمیز عن " صالح"نظامیة غاشمة تتمثل فى 

الرسمى ممثًال فى خوذة معدنیة من بقايا مخلفات بقیة الرعیة بالزى
الحرب العالمیة الثانیة، وبالسالح ممثًال فى عصا غلیظة، باإلضافة إلى أن 

قد عمد فى أدائه ) صبرى عبد المنعم(الممثل الذى قام بأداء الدور 
التمثیلى إلى تلبس مزيج من شخصیتي جندى األمن المركزى ومخبر 

فى البرئ إلى الوعى " أحمد سبع اللیل"تحول وكما ي. المباحث معًا
" حسین"الحقیقى القائم على معرفة الحقائق، وخاصة على يدى صديقه 

يتحول عن الوعى الزائف " البداية"فى فیلم " صالح"الطالب الجامعى، فإن 
إلى الوعى الصادق، الذى يبدأ ) أى السلطة" (نبیه بیه"الذى غرسه فیه 

، الذى ينادى بالديمقراطیة وحق "أحمد"صحفى فى استیعابه على يدي ال
" حسین"لشخصیة ) بدرجة ما(العمل وحرية الفكر، ونجد فیه مناظرًا 

أحمد سبع "الطالب الجامعى كمصدر للوعى الصادق لدى الفالح المجند 
".اللیل

خاتمة خاصة جدا –٥

بالعمل في فیلم " سعید شیمى "شارك المصور السینمائى الكبیر 
مديرا للتصوير ، ضمن ثمانیة أفالم قام بتصويرھا من جملة أفالم " لبريء ا" 

عاطف الطیب ، و من خالل ھذه المشاركات الفنیة المتعددة كان للمصور 
الكبیر أن يكون رأيا فنیا له ثقله فى أعمال عاطف الطیب الفنیة ؛خاصة 

سعید "ل لذلك يقو" .البرئ"األفالم التى شاركه العمل فیھا ومنھا فیلم 
لم احب فیلما من أفالمي ":"أفالمي مع عاطف الطیب"فى كتابه " شیمى

وكان . …وربما ھو أحب فیلم لكل العاملین به وقتھا " كما أحببت البرئ
فیلم البرئ يحمل فكرا عالمیا فھو ال يتحدث عن مصر بالذات وان كان جو 

ى اإلنسان الفیلم مصريا بل يتعرض لقضیة جوھرية وھى قھر الفكر الحر ف
كما يشیر سعید شیمى إلي ) ٩(وإذالله وتسخیره لغرض ضد أرادته الحرة 

كان نص فیلم " خالل قولهالفكر المشترك بین مؤلف الفیلم ومخرجه من 
)١٠" (البرئ يحمل فكرا مرغوبا بین وحید حامد وعاطف الطیب

قضايا فنیة للمناقشة-٦
قضايا سردية) ا(

.ناولھا الفیلمالفترة الزمنیة التى يت-١



.حقیقة فكرة التعارض بین مفھوم الجندية ومفھوم مصلحة األرض-٢

حقیقة مفھوم الطاعة العسكرية المطلقة فى الحیاتین النظامیة -٣
.والعسكرية

.حقیقة شخصیة العقید شركس-٤

.نھاية الفیلم األصلیة-٥

ھل نستطیع أن نعتبر وصول حسین وھدان إلى المعتقل حیث -٦
د سبع اللیل صدفة موضوعیة بحتة؟أحم

وقائع ھذا الفیلم "ماذا تعنى اللوحة المكتوبة فى افتتاحیة الفیلم -٧
.؟ "ال تمثل الحاضر

قضايا إخراجیة) ب(

كیف لھا أن تتم " رشاد عويس"مطاردة الشاحنة التى يھرب بھا -١
بواسطة جواد يركبه شركس؟ وباألكثر كیف لھا أن يطاردھا أحمد 

بساقیة على قدمیه؟راكضًا

الجندى المراسلة الذى يحمل المروحة المكتبیة لضابطة خارج -٢
المكتب، ھل يخرج بنا عن طبیعة الفیلم ذات المظھر الواقعى، 

فى منطقة سینمائیة ذات -بدون أية مقدمات–لكى تدخل بنا 
توجھات غیر واقعیة؟

قضیة فكرية) ج(

والتي تتمثل عادة فى " ةالحلول الفردي"إلي أي مدى تتكرر نغمة 
التصفیات الجسدية؛فى أفالم كل من وحید حامد وعاطف الطیب بصفة 

عامة،أي األفالم التى يشتركان فى صنعھا أو ال يشتركان ؟
مراجع الدراسة

وزارة الثقافة، اإلدارة : ، القاھرة"البرئ"سیناريو فیلم : وحید حامد-١
جل تحت رقم العامة للرقابة على المصنفات الفنیة، مس

أرشیف سیناريو، وترخیص رقابي ١٩٨٣-١٢-١٨فى ٢٦٠
.، آلة كاتبة١٩٨٤-١-١فى ١رقم 

الھیئة العامة : كالسیكیات السینما العربیة، القاھرة: على أبو شادى-٢
، ١٩٩٤، يناير ٢٤لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، رقم 

.٣٨٦ص



-٢٣فى ٢٥العدد ٢لنصف ا١٨نشرة نادى السینما بالقاھرة، السنة -٣
١٩٨٥-١٢.

.١٩٨٥-١٠-٢١مجلة روزالیوسف، القاھرة فى -٤

.١٩٨٤-١١-٢٠جريدة األخبار، القاھرة فى -٥

.١٩٨٦-٩-٢٠جريدة األخبار، القاھرة فى -٦

مطبوعات مھرجان القاھرة السینمائى : الطیب، القاھرة: محمد ھانى-٧
.٤٩، ص١٩٩٥الدولى التاسع عشر، 

.١٩٨٦-٢-٢٧باح الخیر، القاھرة فى مجلة ص-٨

الھیئة العامة :أفالمي مع عاطف الطیب؛القاھرة :سعید شیمى -٩
٤٩؛ص١٩٩٩لقصور الثقافة؛سلسلة أفاق السینما؛ 

٥٠المرجع السابق ؛ص-١٠

ورقة عمل للمناقشة

"الـــبرئ"فیلـــم 
ـــــــ

.اللوحة المكتوبة فى افتتاحیة الفیلمماذا تعنى -١

.الفترة الزمنیة التى يتناولھا الفیلم من واقع مرئیاته وصويتاته-٢

:حقائق مطلوب البحث عنھا-٣

.فكرة التعارض بین مفھوم الجندية ومفھوم مصلحة األرض-

.ةمفھوم الطاعة العسكرية المطلقة فى الحیاة النظامیة والعسكري-

.حقیقة شخصیة العقید توفیق شركس-



.نھاية الفیلم األصلیة-

ھل نستطیع اعتبار وصول حسین إلى المعتقل حیث أحمد سبع اللیل ، -٤
صدفة موضوعیة بحتة؟

المطاردة من كل مـن أحمـد المترجـل وشـركس علـى جـواده ، للقـبض              -٥
.على الكاتب الھارب رشاد عويس

فى مسألة واحدة ھى مروحة " الفانتازيا"مخرج الفیلم إلى ھل يجنح -٦
المكتب التى تصاحب الضابط؟

والتي تتمثل عادة فى " الحلول الفردية"إلى أي مدى تتكرر نغمة -٧
التصفیات الجسدية؛فى

أفالم كل من وحید حامد وعاطف الطیب بصفة عامة ، أي األفالم التى 
يشتركان فى صنعھا أو ال يشتركان؟


