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سينما

وعالقة الرواية العربية بالسينما المصرية
نجيب محفوظ 
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133 جنيب محفوظ وعالقة الرواية العربية بالسينما املصرية

أن  الصامتة  السينما  تستطع  لم  وعندما  السينما،  بتطور  األدب  ارتبط 
األعمال  تقديم  هو  حدث  شيء  أول  كان  الصوت،  اختراع  وتم  تستمر، 
الذي  هو  الحوار  حيث  المسرحية  األعمال  خاصة  السينما،  إلى  األدبية 
كان سائدا، وعندما مّل الجمهور سماع الحوار بشكل أقرب للثرثرة، لجأوا 
لألعمال األدبية القصصية، وقام بعض األدباء الكبار في أمريكا بكتابة 
أن  استطاعوا  األعمال  هذه  طريق  وعن  األعمال،  لهذه  الِسيَنارِيُوهات 
يثروا الفن السينمائي ويرتفعوا بقيمته، وفي الوقت نفسه، ساهمت 

السينما في نشر هذه األعمال بين جمهورها، خاصة الذين ال يقرأون.

أكادميي من الهند د. ن. شمنـــاد

عندما تشبعت السينما باألعمال األدبية وظهرت 
املوجة اجلديدة في فرنس������ا، نادى البعض بأال تعتمد 
الس������ينما عل������ى األدب، وأن يك������ون للس������ينما كتابها، 
وبالفعل اس������تطاع فنانو الس������ينما أن يقدموا أعماال 
كتبت خصوصا للس������ينما، حتى إن جوائز األُوْس������ك�َار 
متنح أوال ألحس������ن ِس������ينَاِريُو ُكتَب خصوصا للسينما، 
وجائزة أخرى ألحسن سيناريو مأخوذ عن نص أدبي. 
السينما طريق لكي تتحول الرواية من بضعة آالف من 
القراء كمتلقني، إلى ماليني املشاهدين الذين يتلقون 

رسالتها عبر السينما.

الرواية والسينما
ارتبطت بداية الس������ينما العربية بحركة التحرير 
العربي وقيادة الثورة ض������د االحتالل، ومن هنا كانت 
الس������ينما تتبنى طرح القضايا الكب������رى وتدافع عنها، 
مث������ل احلري������ة والع������دل االجتماعي. ومل������ا كان األدب 
الروائ������ي معنيا بالقضاي������ا القومية الت������ي تبحث عن 
الهوية، اجتهت السينما لالستفادة من الروايات التي 
تط������رح هذه القضايا، وحتويلها إلى أفالم س������ينمائية 
حقق������ت رواجا كبيرا بني رواد الس������ينما. ثم وس������عت 
دائرة الق������راءة، وذلك بإعادة طباعة ه������ذه الروايات 
طبعات عدة، وبهذا كسبت السينما والرواية مكاسب 
مشتركة وجناحات متعددة. لقد تبادل الفنان، السينما 

والرواي������ة، التأثير والتأثر، ومنحت الرواية الس������ينما 
ق������درا عظيما من الهيبة واجلدية واالحترام، وجمعت 
جلمهوره������ا العام واخلاص من النخب������ة املتعلمة، أما 
الس������ينما فقد دفعت الروائيني إل������ى اآلفاق اجلديدة 
االجتماعي������ة والسياس������ية وإلى اإلبداع ف������ي قضايا 
الوطن والتحرر والتقدم، ومنحت السينما فن الرواية 
مددا هائال من احليوية في السرد واحلوار والوصف، 
ورفعت احلرج عن تن������اول قضايا يتحرج املجتمع من 
مناقشها، في مقدمتها قضية املرأة وقضايا االعتقال 

والسجن...إلخ.
ال ش������ك في أن اختراع الس������ينما وظهورها قاما 
أساس������ا على الف������ن الروائي، بحيث ميك������ن القول إن 
السينما هي الصورة املرئية البصرية املتحركة للرواية 
املكتوبة أو املقروءة، وقد خدمت السينما الفَنّ الروائي 
بأكثر مما خدمته الصحافة. إن إس������هام فن السينما 
ومثل������ه التلفزيون عظيم في تق������دمي احلدث الروائي 
بش������خصياته وأحداث������ه، ورؤي������ة الكات������ب القصصي 
وفكره، س������واء أكان منفردا بالكتابة أم ش������اركه املُعّد 
أو السينَاِريْس������ْت. فاملالحظ أنه بظه������ور الفيلم يبدأ 
إقب������ال القراء على قراءة الرواية، لكن هناك مس������افة 
بني العمل األدبي والعمل الس������ينمائي. هكذا صارت 
رؤية الروائيني بني أيدي املاليني عن طريق السينما، 
بينما كانت تل������ك الرؤية بعيدة املنال بالنس������بة ملن ال 
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يستطيع قراءة الرواية، ومن ناحية ثانية 
زادت شهرة مؤلفي الرواية كثيراً.

إن الس������ينما في حاج������ة إلى األدب 
مرات عدة، حتتاج إليه لكي تتصور ليس 
بوصفها مجازاً بصرياً عميقاً، وعالمات 
متماسكة، ولغة مرئية مشهودة، وحتتاج 
إلي������ه ثانياً ألن النص������وص األدبية تقدم 
للس������ينما موضوعات جمالي������ة جديدة، 
وإلهام������ات خيالية مهم������ة، ال تكتفي مبا 

يتخيله املنتجون من مغازلة ش������باك التذاكر، وال تولي 
ظهرها للمشاهد والقارئ، وهي حتتاج إليه ثالثا ألن 
النص الس������ينمائي الذي يسمى باس������م السيناريو هو 
في حد ذاته نص أدبي. وفي مقابل احتياج الس������ينما 
لألدب، ف������إن األدب يحتاج إلى الس������ينما مرات عدة 
أيض������اً، ألن تق������دمي عمل أدبي س������ينمائياً يلفت نظر 
الق������راء إليه، ويس������اعد على زيادة توزيع������ه وقراءته، 
ويحتاج إلى الس������ينما ألن ش������باك التذاكر للسينما له 
داللت������ه على املزاج اجلماهيري الع������ام الذي يتجاوب 
معه العم������ل األدبي، ويحتاج إليه������ا أخيراً ألن اجليل 
اجلديد من األدباء يرون في الس������ينما مصدراً ثقافياً 
أساس������ياً لألدي������ب ال يق������ل أهمية ع������ن أدب أمريكا 
الالتيني������ة، والروايات الس������حرية احلديثة، وكثيرا ما 
يكون الفيلم الس������ينمائي عند الكاتب الشاب مصدراً 
ثقافياً أهم من كتابات أجيال الرّواد في عالم األدب، 
وبالوص������ل بني حاجة الس������ينما إل������ى األدب وحاجة 
األدب إلى الس������ينما، تكتش������ف أنهما فّنان متجاوبان 
متواصالن إلى حد بعي������د. إن حتويل رواية إلى فيلم 
سينمائي هي عملية شاقة جدا الختالف أسلوب كل 
ف������ن. والرواية عند تقدميها س������ينمائيا تضطر كاتب 

السيناريو للتالي:
االختزال:  ألن الرواية غير ملتزمة بزمن عرض، 

عكس الفيلم الذي يلتزم مبدة عرض.
اإلضاف������ة: وذلك الحتياج الفيل������م إلى االحتفاظ 
بالش������كل املترابط، ألنه نتيجة عملي������ة االختزال قد 

يفكك العمل كله.
 إعادة البناء: وهي نتيجة للعمليتني الس������ابقتني، 
وقد يحدث فيها تغيير ش������كل البن������اء الدرامي، رمبا 

يبتعد بالشكل الدرامي عن النص األصلي. 

تاريخ السينما املصرية 
مع الرواية العربية

السينما املصرية حقيقة فنية في تاريخ 
ال��ف��ن ال��ع��امل��ي احل���دي���ث. وف���ي ظروف 
وتطورها،  امل��ص��ري��ة  ال��س��ي��ن��م��ا  ن��ش��وء 
الفنان  وارتبط  العربية،  الرواية  نشأت 
اليوم  إلى  العشرين  القرن  بواكير  منذ 
أعالم  ب��رواي��ات  ج���داً  حميماً  ارت��ب��اط��اً 
الرواية. فالرواية العربية أسهمت بشكل 
الفنانني  لدى  السينمائية  التجربة  تشييد  في  مؤثر 
العرب، لكنها كانت أكثر قوة وشمولية بالنسبة للفيلم 
العربي في مصر. وشهدت السينما املصرية عمليات 
السينما  دخلت  ث��م  عاملية،  ل��رواي��ات  كبيرة  متصير 
امل��ص��ري��ة ب��ش��ك��ل واس����ع إل���ى ال���رواي���ة امل��ص��ري��ة في 
اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي. يصعب 
على عشاق السينما املصرية ومؤرخيها تخيل تاريخها 
مستقال عن أعمال أدبية في مرحلة اعتبرها كثيرون 
كانت  مصر،  في  الفضية  للشاشة  الذهبي  العصر 
من  اآلن  تعد  أف���الم  ف��ي  للمخرجني  إل��ه��ام  م��ص��در 
فيلم   100 أفضل  استفتاء حول  ففي  الكالسيكيات. 
مصري مبناسبة مئوية السينما عام 1996، جاء 12 
عمال من بني أول 20 فيلما في القائمة من مصادر 
امرأة«،  و»ش��ب��اب  »احل����رام«،  »األرض«،  وه��ي  أدب��ي��ة 
و»دعاء  قلبي«،  »رد  »البوسطجي«،  ونهاية«،  »بداية 
الكروان«، »اللص والكالب«، و»أم العروسة«، »القاهرة 
30«، »شيء من اخلوف«، و»الطوق واألس��ورة«. ومن 
السينما:  إل��ى  ال��ت��ي حت��ول��ت  ال��رواي��ات  مؤلفي ه��ذه 
الشرقاوي،  وعبدالرحمن  ويحيى حقي،  طه حسني، 
ويوسف إدريس، ويوسف السباعي، وجنيب محفوظ. 
عند  خصوصاً  نتوقف  س��وف  املقال  ه��ذا  في  لكننا 

تناول أعمال األخير في السينما.

جنيب محفوظ )2006-1911( 
والسينما املصرية

إن حص������اد جني������ب محفوظ في تراث الس������ينما 
املصري������ة ال يدانيه حصاد كات������ب روائي آخر. ويعتبر 
محف������وظ أكثر روائي قدمت الس������ينما أعماله، حيث 
قدمت الس������ينما املصرية 27 فيلم������اً عن 19رواية له. 
وقد كانت الس������ينما تقدم روايات محفوظ،  بش������كل 
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يناس������ب احلالة الس������ائدة في املجتمع. 
وكان محفوظ أق������رب األدباء املصريني 
إلى الس������ينما، حت������ى إن الناقد اللبناني 
إبراهي������م العري������س أطلق علي������ه »أديب 
ويذكر  األدباء«.  السينمائيني وسينمائي 
لنجيب محف������وظ أنه أول روائي مصري 
تخرج روايته إلى الس������ينما العاملية، فقد 
قدمت السينما املكس������يكية فيلمني عن 

روايتيه »زقاق املدق«، و»بداية ونهاية«.
ربطت جنيب محفوظ والس������ينما املصرية عالقة 
خاصة، ألنه كتب سيناريوهات لعدد من أبرز األفالم 
التي مت إنتاجها خالل فترة اخلمسينيات والستينيات 
من الق������رن العش������رين، إضافة إلى أعم������ال مأخوذة 
ع������ن رواياته األدبية. بدأ محف������وظ العمل في املجال 
السينمائي مع نهاية املرحلة التاريخية في أدبه، حيث 
التقى باملخرج صالح أبوس������يف ال������ذي لقب ب�»مخرج 
الواقعي������ة« عل������ى غ������رار جنيب محفوظ ف������ي األدب، 
وعرض علي������ه أن يكتب للس������ينما. أول جتربة له في 
الكتابة السينمائية كانت فيلم »مغامرات عنتر وعبلة« 
ع������ام 1945، وتوال������ت أعمال������ه بعد ذل������ك، فقد كتب 
سيناريوهات لستة وعشرين فيلما من عيون السينما 
املصرية في تلك الفترة، س������واء مبفرده أو مبش������اركة 
بعض املخرجني. وفي عام 1960، التفتت السينما إلى 
أعماله الروائية ومت حتويله������ا ألفالم. وكانت البداية 
مع فيلم »بداية ونهاية«، إخراج صالح أبوسيف، الذي 
يناقش قضية الطبقات االجتماعية في مصر. وميكن 
تقس������يم عالقة جني������ب محفوظ بالس������ينما إلى أربع 

مراحل:
املرحلة األولى هي مرحلة سيناريوهات لآلخرين، 
امت������دت 15 س������نة بداية م������ن فيلم »مغام������رات عنتر 
وعبل������ة« إلى فيلم »جميل������ة اجلزائرية« )1959(. ومن 
أفالم تلك املرحلة: »لك يوم يا ظالم« و»ريا وسكينة«، 
و»الوحش«، و»ش������باب امرأة«، و»الفتوة بني الس������ماء 

واألرض«، و»جعلوني مجرماً«.
أما املرحل������ة الثانية فكانت مرحلة الرواية، وفيها 
استفادت السينما من أعماله الروائية. كانت بدايتها 
م������ع »بداية ونهاية« )1960(، وصوال إلى »الس������كرية« 
)1973(. من أفالم هذه املرحل������ة: »اللص والكالب«، 
و»خان اخلليل������ي«، و»ميرامار«، و»احلب حتت املطر«، 

و»الكرنك«. واملالحظ أن جنيب محفوظ 
لم يكتب سيناريوهات لألفالم املقتبسة 

من رواياته.
املرحل������ة الثالثة كان������ت مزيجاً من 
املرحلت������ني األولى والثاني������ة، بدايتها مع 
قصة قصي������رة بعنوان »صورة« إلى فيلم 
»اجلحي������م« ع������ام 1978. تنوعت ما بني 
كتابته للس������ينما وتوظيف رواياته لذلك 
أو قصصه القصيرة، مثل: »أميرة حبي 
أنا«، و»التوت والنبوت«، و»احلرافيش«، و»أهل القمة« 

وغيرها.
أم������ا املرحل������ة الرابع������ة فاعتم������دت على قصص 
محفوظ القصيرة، وكانت البداية مع فيلم »الشريدة« 
ع������ام 1980، وصوال إل������ى »أصدقاء الش������يطان« عام 
1988، وهناك بعض األفالم بعد حصوله على جائزة 

نوبل، ولكنها قليلة.
ومع حتويل روايات جنيب محفوظ للسينما طفت 
مش������كلة فنية جدي������دة، هي مدى جناح الس������ينما في 
االحتف������اظ بالرواية ومضمونها. وقد رأى كثيرون من 
نقاد األدب والس������ينما أن السينما جارت على أعمال 
جني������ب محف������وظ، وبالذات ما أخرجه حس������ن اإلمام 
وحس������ام الدين مصطفى. ونال حسن اإلمام القسط 
األكب������ر من النقد ح������ني صور »الثالثية« على س������بيل 
املثال، أو حسام الدين مصطفى حني صور »الطريق«، 
و»الش������حاذ« وغيرها. ولم ينج م������ن النقد غير صالح 
أبوس������يف املخرج الواقعي الذي عرف جنيب محفوظ 

مبكراً.
الس������ؤاالن املهمان ع������ن عالقة جني������ب محفوظ 
بالسينما:  أيهما اس������تفاد من اآلخر: جنيب محفوظ 
أم الس������ينما؟  وهل للس������ينما دور ف������ي وصول جنيب 

محفوظ جلائزة نوبل؟
إن الس������ينما س������اهمت م������ن خالل ه������ذه األفالم 
في ش������هرة جنيب محفوظ احمللية، مبعن������ى أن كثيراً 
من املصريني ل������م يقرأوا رواياته، إمن������ا تعرفوا عليه 
من مش������اهدة أفالمه الس������ينمائية، فللسينما مساحة 
عريضة من اجلمهور قلم������ا يتوافر لنص أدبي. وهذا 
ما يؤكده جنيب محفوظ نفس������ه: »كن������ت دائماً أنظر 
للس������ينما باعتبارها وس������يلة فعالة ف������ي الوصول إلى 
قطاعات من اجلماهير لم أكن سأصل إليها باألدب«. 

سينما
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اس������تفاد جنيب محفوظ من الس������ينما 
ووفرت ل������ه إيجابيات ع������دة مّكنته من 
التفرغ لإلبداع األدبي. استفاد محفوظ 
من الس������ينما ألنها صنعت له ش������عبية 
كبيرة لدرجة أنها س������اهمت في اهتمام 
القراء باقتناء كتبه. ولكن بداية توظيف 
روايات محفوظ س������ينمائيا جاءت بعد 
ظه������ور »الثالثي������ة« وأثرها ف������ي الوطن 
العربي، إضافة إلى »أوالد حارتنا«، وما 

أثارته من ضجة كبيرة. ويرى بعض النقاد أن السينما 
هي التي اس������تفادت من تقدمي أعمال مميزة تناقش 
قضايا اجتماعية وسياسية مرتبطة بواقع احلياة في 
مص������ر والوطن العربي، بدل اعتمادها الس������ابق على 
الروايات والقصص الغربية، وذلك بتعريبها أو اعتماد 
نسخ ك�َْربُونّية عن األفالم الغربية. السينما حتما كان 
لها دور في ش������عبية محفوظ، لكن ذلك على مستوى 
فئات ال تهتم بالروايات واملطالعة. أما على مس������توى 
املثقفن والنقاد والدارس������ن، فحتم������ا الفضل األول 

واألخير يعود لرواياته. 
الس������ؤال اآلخر: هل س������اعدت الس������ينما جنيب 
محفوظ بشكل من األش������كال في الوصول إلى نوبل؟ 
الس������ينما العربية عموم������ا واملصري������ة خصوصا في 
ذلك الوقت وحتى ف������ي الوقت الراهن ال متتلك ذلك 
املس������توى الذي يخرجها عن الفضاء احمللي إال نادرا، 
فاألعمال الس������ينمائية بقيت محلية. وأس������باب ذلك 
متعددة، أبرزها فقر اإلنتاج مقارنة مبستوى السينما 
العاملية، لذلك س������ينما محفوظ ل������م تتمكن وال بفيلم 
واحد م������ن مجموع األفالم التي أنتج������ت عن أعماله 
الروائية أن تس������افر نحو العال������م، وتلفت األنظار إليه 
كأديب، وبالتالي فالش������هرة س������اعدته محلياً ووسعت 

أفق تأثيره كأديب في مصر والوطن العربي. 

رواية »زقاق املدق«
»زق������اق املدق« رواية من األعم������ال األولى لنجيب 
محفوظ، وق������د حملت في طياتها أبعاد فكر وقدرات 
الكاتب الفنية بعد ثالثيته املشهورة. وإذا كانت احلارة 
هي املكان املفض������ل عند محفوظ، فزقاق املدق حارة 
لها خصوصيتها اجلغرافية والسكانية. فالرواية تدور 
أحداثها في زقاق شبه محاصر في فترة األربعينيات 

خالل احلرب العاملي������ة الثانية وتأثيرها 
عل������ى املصري������ن. زقاق امل������دق هو أحد 
األزق������ة املتفرع������ة من منطقة احلس������ن 
ف������ي ح������ي األزه������ر بالقاه������رة، وتتميز 
ه������ذه املنطق������ة بأنها جزء م������ن القاهرة 
الفاطمية. ص������درت الرواي������ة بعد نهاية 
احلرب بعامن )عام1947م(، واالحتالل 
اإلجنلي������زي م������ازال جاثما ف������وق صدر 
اجلمي������ع في مصر. »زق������اق املدق« عمل 
إبداعي شديد احمللية والواقعية حلياة شريحة كبيرة 
من جمهور القاهرة، والعمل بصفة عامة حتفة أدبية 
رائعة رغ������م مرارة أحداثه������ا ذات املصداقية العالية، 
وتأثره������ا الواض������ح بالواقعية في أجناس������ها األدبية. 
وقد ترك������ز اهتمام الكاتب على رصد أثر احلرب في 
نفوس الناس والتغير الذي يطرأ على سلوكهم، نتيجة 
م������ا جتلبه احلرب من مصاعب ومؤثرات مس������تجدة. 
فتب������دو في الرواية آثار احلرب أكثر وضوحاً وتأثيراً، 
رمب������ا ألنها تعالج فترة زمنية متأخرة عن الفترة التي 
تناولتها رواية »خان اخلليلي« حملفوظ. إن كل ش������يء 
في الرواية مرتبط باملكان، فال تظهر الشخصيات إال 
من خ������الل الزقاق. يصور جنيب محفوظ في الرواية 
الواقع املصري من خالل »حميدة« الفتاة الفقيرة التي 
تعيش في زقاق املدق. إن الصراع في الرواية يستمد 
جذوته من العالقات داخل هذا الزقاق وصلة أفراده 
باخل������ارج. والبطل احلقيقي ف������ي الرواية هو الزقاق 
نفس������ه، وباقي الش������خصيات في الرواية ال تقوم إال 
بدور األبعاد املجس������مة للتكوين االجتماعي والنفسي 
للزق������اق. وقد رأى الناقد املص������ري رجاء النقاش في 
»حمي������دة« رمزاً ملصر كلها التي حينما خضعت ملدنية 

االستعمار حكمت بهالكها.

أحداث الرواية 
تدور جميع  أح������داث الرواية في بيتن من بيوت 
زق������اق امل������دق. البي������ت األول ميتلكه الس������يد رضوان 
احلس������يني. يعيش املعلم كرشة في الطابق الثالث من 
هذا البيت، وميتلك كرش������ة القهوة املشهورة في زقاق 
املدق. للمعلم كرشة ابن وحيد يدعى حسن كرشة. أما 
في الطابق األرضي فيسكن عم كامل بائع البسبوسة، 
وعباس احللو صاحب صالون احلالقة. البيت الثاني 
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متلكه الست سنية العفيفي، وهي امرأة 
في اخلمس������ني، قد عاودها احلنني إلى 
الزواج بدافع أم حميدة التي تسكن في 
الشقة الوسطى مع ابنتها حميدة. يسكن 
الدكتور بوش������ى في الطابق األرضي من 

بيت الست سنية. 
حميدة هي بطلة الرواية، وهي فتاة 
في العشرين من عمرها. كانت مغرورة 
متكب������رة وترى أن جميع رجال الزقاق ال 

يستحقون ذلك احلس������ن الذي متلكه. وغرورها هذا 
جعل عباس احللو يحبها من أعماق قلبه. تقدم عباس 
احللو خلطبة حميدة لكنها في البداية رفضته بحجة 
أنها لن تت������زوج أحدا في هذا الزق������اق. ولكن عباس 
حقق لها أمنيتها بأنه سيذهب إلى التل الكبير للعمل 
مع اإلجنليز احملتلني، ويزيد أجره كما أخبره حس������ني 
كرشة الذي يعمل عند اإلجنليز. وبالفعل وافقت حميدة 
عل������ى االرتباط بعباس، ولكن قلبها لم يحن إليه أبدا، 
حتى وافقت حميدة على الزواج بالسيد سليم علوان 
بعدما سافر عباس احللو إلى التل الكبير. إن حميدة 
متن������ت رجال يكفل لها حياة رغ������دة، وهذا ما وجدته 
عن������د فرج إبراهي������م الذي أوهمها باحل������ب والزواج. 
فصدقته حميدة واعتبرته حبيباً جاء من السماء. كل 
ما اكتش������فته حميدة بعد ذلك أن������ه لم يردها إال لكي 
تبيع جسدها لإلجنليز ليقبض هو الثمن. عاد عباس 
احلل������و من التل الكبير حامال أحالمه معه، أن يصبح 
زوجا للمرأة التي أحبه������ا. ولكن قصة هروب حميدة 
مع رجل غريب حطمت أحالمه. ولم يعرف عنها أحد 
في زقاق املدق ش������يئاً. ذهب عباس وصديقه حسني 
كرش������ة يفتش������ان عن حميدة. فعلم عباس أن حميدة 
تعي������ش مع فرج إبراهيم في إح������دى احلانات الليلية. 
جاء عباس إلى احلانة لينتقم من فرج إبراهيم الذي 
غرر به������ا، لكن عباس عندما ش������اهدها في أحضان 
اجلنود اإلجنليز السكارى، نسي فرج إبراهيم وصب 
حق������ده عليها، فقذفها بزجاج������ة فارغة. فهجم عليه 
اجلن������ود اإلجنليز وقتلوه. كذلك ق������ادت حميدة معها 

عباس احللو إلى املوت. 

»زقاق املدق« في السينما املصرية
لقد حولت هذه الرواية إلى فيلم »زقاق املدق« في 

مصر عام 1963. كانت الرواية هي ثالث 
أعمال جني������ب محفوظ التي تتحول إلى 
الس������ينما بعد »بداية ونهاية« عام 1960، 
و»اللص والكالب« ع������ام 1962. والفيلم 
»زق������اق امل������دق« أخرج������ه حس������ن اإلمام 
)1919-1988(، بسيناريو وحوار للكاتب 
املسرحي الكبير سعد الدين وهبة. وكان 
علي حس������ن مديرا لتصوي������ره ومصمما 
مبدعة  عبدالسالم  ورش������يدة  إلضاءته، 
ملونتاجه، واملوسيقار وعلّي إسماعيل واضعا ملوسيقاه 
التصويري������ة، وحلمي ع������زب مصمم������ا لديكوراته... 
وكلها أس������ماء كبيرة في مجال صناعة الس������ينما. أما 
الفنانون فقد جاءت املمثلة املصرية الكبيرة ش������ادية 
في مقدمتهم في دور »حميدة«، ويوس������ف شعبان في 
دور »ف������رج إبراهيم«، وص������الح قابيل في دور »عباس 
احللو«، وحس������ن يوسف في دور »حسني كرشة«. كان 
حس������ن اإلمام مخرجا يعش������ق األحداث املتش������ابكة، 
والصراعات اإلنسانية في القلب البشري. كان ميلك 
جرأة غير عادية جعلته يتجه إلى جنيب محفوظ ويقع 
اختي������اره على قصتني رمبا كانتا م������ن أجود وأهم ما 
كتبه محف������وظ، وهما »الثالثية«، و»زقاق املدق«. وقد 
دار حول املخرج حس������ن اإلمام كثي������ر من اجلدل عن 

هذه األفالم.
في فيلم »زق������اق املدق«، جلأ حس������ن اإلمام إلى 
اختيار ش������خصية واحدة من مجموعة الش������خصيات 
املتضارب������ة األه������واء والس������لوك الت������ي جمعها جنيب 
محفوظ كلها في زقاق واحد مثل عباس احللو، وفرج 
إبراهي������م وغيرهما. اختار حس������ن اإلمام ش������خصية 
واحدة واعتمدها أساس������ا بطلة لفيلمه، وجعل مسار 
حياتها الش������ائكة احملور الذي ت������دور عليه األحداث، 
بينما كان هدف جنيب محفوظ أن يرسم صورة لزقاق 
شعبي جتمعت فيه أكثر من شخصية متناقضة يشكل 
مجموعه������ا ب�َانُوَراَما اجتماعية وسياس������ية وعاطفية 
ونفس������ية لقاه������رة األربعينيات أثناء احل������رب العاملية 
الثانية. ظهرت الش������خصيات التي قدمها املخرج في 
الفيل������م على املكان الذي كان مح������ور اهتمام صاحب 
الرواية جنيب محف������وظ. فقد ركز املخرج على قصة 
»حميدة« وص������راع »عباس احللو« للفوز بها زوجة له، 
كما جتاهل املخرج حتليل شخصيات الفيلم األخرى إال 

سينما
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فيما ندر في لقطات شابتها السطحية 
وضحالة التناول وأداء كوميدي ضعيف. 
وقد غلب على فيلم حسن اإلمام أيضا 
الطاب������ع التج������اري الذي ميي������ز غالبية 
أفالمه، والتركيز على مغريات اجلذب 
اجلماهيري، واالبتعاد عن فكر الرواية 

وقيمتها اإلنسانية.  
وم������ع كل ذل������ك يبقى فيل������م »زقاق 
املدق« من األفالم اجلديرة باملش������اهدة 

ملا يحتويه من فكر وإنسانية ونقد اجتماعي وأسلوب 
ممي������ز ملخرج������ه. إن التصدي للعملني الس������ينمائيني 
اللذين أخرجهما حس������ن اإلمام سالح ذو حدين، ألنه 
من جهة س������يرفع من قيمة العمل الس������ينمائي مهما 
كانت طبيعته، نظرا خلطورة وخصوبة املادة الدرامية 
املنتق������اة، التي حازت إعج������اب جماهير كثيرة قبل أن 
جتد طريقها للشاشة، وألنه من جهة أخرى سيضطر 
كل م������ن رأى الفيلم أن يقارن������ه بالنص األدبي املأخوذ 
عنه، وه������ي مقارن������ة قطعا س������تكون ملصلحة األصل 
وتراج������ع الفيل������م الس������ينمائي. أما جني������ب محفوظ، 
فكان ينظر إل������ى كل األفالم الس������ينمائية التي بنيت 
على روايات������ه على أنها أعمال فنية مس������تقلة، ورمبا 
ت������رك للمخرج������ني حرية الرؤي������ة وطريق������ة التناول، 
إميانا من������ه بأن الفيل������م فيلم والرواي������ة رواية، ولكل 
منهما مقوماته وقواع������ده ولغته وأدوات تنفيذه. وقد 
ق������ال محفوظ عن ه������ذه القضية: »نح������ن أمام حوار 
ب������ني محترفني، أنا ال أنتظر من الس������ينمائي أن ينقل 
رواياتي كما هي على الشاشة، فالسينما وسيلة فنية 
لها خصوصيتها، لها لغتها، لها وسائلها، لها أسلوبها 
السردي، ولها مساحتها الزمنية، كل هذه أمور يجب 
أن يراعيها السينمائي، إنه مؤلف جديد لوسيلة فنية 
مرئية،  لذلك قد يحذف أو يضيف أو يغير تسلس������ل 
األح������داث، وقد يجد من الض������روري أن يعطي بعض 
الشخصيات مالمح شكلية أو سلوكية لم تكن واضحة 

أو موضحة في النص األدبي األصلي«.

»زقاق املدق« في السينما املكسيكية
مت������ت إعادة إنت������اج »زقاق املدق« س������ينمائيا بعد 
ثالثني س������نة، ولكن هذه املرة ليس للسينما العربية، 
إمنا للس������ينما املكسيكية، حيث قام املخرج املكسيكي 

خورخي فون������س Jorge Fons بإخراجه 
عام 1995 باللغة اإلس������بانية حتت عنوان  
El callejón de los milagros  )زق������اق 
املعجزات(، وفق س������يناريو كتبه فيسيتي 
ليني������رو  Vicente Leñero ع������ن رواي������ة 
»زق������اق املدق« التي ترجمتها لإلس������بانية 
هيلين������ا فالينتي بعد أن حولها إلى البيئة 
املكس������يكية، وحتولت شخصية »حميدة« 
إلى »أمل������ا« Alma، وقامت ب������أداء دورها 
املمثلة املكس������يكية سلمى حايك Salma Hayek ذات 
األص������ل اللبناني. ومت ع������رض الفيلم في أكثر من 40 
مهرجانا سينمائيا دوليا ومحليا محققا سبقا متميزا 
في تاريخ السينما املكسيكية، وحائزا 49 جائزة خالل 

عامي 1994 و1995.
إن الفيل������م املكس������يكي »زقاق املعج������زات« يقدم 
األحداث عن طريق ثالث وجه������ات نظر، وذلك على 
العكس م������ن رواية »زقاق املدق« لنجيب محفوظ. في 
فيلم »زقاق املعجزات«، قدم مخرجه املكسيكي حكاية 
في أربعة أجزاء تدور وسط العاصمة مكسيكو سيتي، 
يعكس خاللها الواقع املكسيكي املعاصر والصراعات 
داخله. األولى حكاية رب أس������رة يدعى »دون روتيليو« 
Rutilio  Don صاح������ب حانة، يدافع بقوة عن عالقته 
الش������اذة مع أحد الرجال، ما يدف������ع ابنه للهجرة إلى 
أمريكا. واحلكاية الثانية ح������ول »أملا« الفتاة املراهقة 
الفقي������رة التي تعي������ش صراعا بني طموحه������ا املادي 
وفضوله������ا اجلنس������ي، وق������د أظهرت س������لمى حايك 
التي لعبت دور »أملا« األعماق النفس������ية للش������خصية 
بحركات إيحائية بعيدا عن املبالغة وش������كلية الغواية. 
أما احلكاية الثالثة فتدور حول العجوز »سوس������انتا« 
Susanita  صاحب������ة البيت التي تتعرض الس������تغالل 
أحد الش������باب للحصول على املال. أما اجلزء الرابع 
واملعنون باس������م »العودة« املتمثلة في عودة املهاجرين، 
فيق������دم حال الزقاق بعد عامني من حدوث احلكايات 
الث������الث املتزامنة الفع������ل، ويغلق احلكاي������ات الثالث 
التي بدأت وتط������ورت دون نهاية في الفصول الثالثة 
األولى، وبشكل خاص حكاية »أبل« Abel و»أملا«. وفي 
األجزاء األربعة قدم مخرجه حتليال على املس������تويني: 
الثقافي واالجتماعي ل���َقاع املجتمع املكس������يكي خالل 
عق������د الس������بعينيات والتح������والت التي ط������رأت عليه 
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نتيجة ما أصابه م������ن انحراف أخالقي 
وجهل ثقافي وفق������ر اجتماعي. يختلف 
اخت������الف  بس������بب  املكس������يكي  الفيل������م 
الس������ياق االجتماع������ي والفك������ري الذي 
ت������دور داخل������ه وقائع »زق������اق املدق« بعد 
مكسكته سينمائياً. يرى بعض النقاد أن 
السينما املكس������يكية التي قدمت فيلمني 
ع������ن روايت������ني لنجيب محف������وظ، كانت 
أكثر صدق������ا وقربا إل������ى أدب محفوظ 

من الس������ينما املصري������ة. وقال الناق������د املصري كمال 
رمزي: »إن الفيلم املكس������يكي »زقاق املعجزات« أقرب 
لعالم جنيب محف������وظ ورواياته من الفيلم املصري... 
وس������لمى حايك تعّبر عن بَطلة الرواية »حميدة« على 
نحو أعمق وأصدق من جتس������يد شادية لها... سلمى 
حايك تفهمت واس������توعبت شخصية حميدة بتكوينها 

الداخلي«.

اخلامتة
إن الكالس������يكيات السينمائية منذ عرفت الصور 
املتحركة في مصر والعالم مأخوذة غالبا من الروائع 
األدبية. لقد تبادل الفنان، الس������ينما والرواية، التأثير 
والتأث������ر، ومنحت الرواية الس������ينما قدرا عظيما من 
الهيبة واجلدية، وجمع������ت جلمهورها العام واخلاص 
من النخبة املتعلمة، أما السينما فقد دفعت الروائيني 
إلى اآلفاق اجلديدة وإل������ى اإلبداع في قضايا الوطن 
والتح������رر والتقدم. وهكذا صارت رؤية الروائيني بني 
أي������دي املاليني عن طريق الس������ينما، بينما كانت تلك 
الرؤي������ة بعيدة املنال بالنس������بة ملن ال يس������تطيع قراءة 
الرواي������ة. وفي مصر لم يكن األم������ر مختلفاً، ارتبطت 
بداي������ة الس������ينما املصري������ة بحركة التحري������ر وقيادة 
الثورة ضد االحتالل، ومل������ا كان األدب الروائي معنّيا 
بالقضاي������ا القومية التي تبحث ع������ن الهوية، اجتهت 
الس������ينما لالس������تفادة من الروايات الت������ي تطرح هذه 
القضاي������ا، مثل: رواي������ات جنيب محفوظ، وإحس������ان 
عبدالقدوس، ويوس������ف الس������باعي، ويوسف إدريس، 
ويحيى حقي، وتوفيق احلكيم، وطه حس������ني، ولطيفة 
الزيات، وعبدالرحمن الش������رقاوي، وجنيب الكيالني، 
ومصطف������ى محمود، وفتحي غ������امن، وصالح حافظ، 
وصالح مرسي، ومجيد طوبيا، ويوسف القعيد، وعالء 

األس������واني. وفي ظروف نشوء السينما 
املصرية وتطورها نشأت الرواية العربية 
أيضا، وارتبط الفنان منذ بواكير القرن 
العشرين إلى اليوم ارتباطا حميماً جداً 
بروايات عربية مشهورة. كسبت السينما 
مكاس������ب  العربية  والرواي������ة  املصري������ة 
مشتركة وجناحات متعددة عبر األفالم 
املأخ������وذة عن الروايات في الس������تينيات 

والسبعينيات من القرن العشرين.
والس������ينما لم تتعامل على مدى تاريخها الطويل 
ب������وّد وترحاب مع أحد األدباء، كم������ا تعاملت مع أدب 
جنيب محفوظ الذي كتب س������يناريوهات ل�26 فيلما، 
ويرى البعض أن جنيب محفوظ اس������تفاد من السينما 
في نشر أعماله، في حني يرى آخرون أن السينما هي 
التي اس������تفادت منه في تقدمي أعمال شديدة التميز. 
و»زقاق املدق« رائعة من روائع جنيب محفوظ ترصد 
الواق������ع املصري خالل احل������رب العاملية الثانية. ظهر 
الفيلم العربي املصري »زقاق املدق« مقتبسا من هذه 
الرواي������ة في عام 1963 من إخراج حس������ن اإلمام. ثم 
ظهر في فيلم مكس������يكي، نقال ع������ن هذه الرواية في 
اللغة اإلس������بانية باس������م »زقاق املعجزات« من إخراج 
خورخ������ي فون������س. ويرى بع������ض النقاد أن الس������ينما 
املكس������يكية كانت أكثر صدقا وقربا إلى رواية جنيب 

محفوظ من السينما املصرية. 
وس������تظل الس������ينما مدينة لنجيب محفوظ ولفن 
الرواية بالكثير رغم أنها بس������طت الروايات بني أيدي 
الش������عب. ما م������ن فيلم مصري جي������د وممتع يتضمن 
فكرة وفلسفة إال وكان ابناً شرعياً لرواية عربية كتبها 
أديب أو مفكر مصري. في الستينيات والسبعينيات، 
زاد اإلنتاج الس������ينمائي لألفالم املأخوذة عن  روايات 
محف������وظ أو غيره على مائة، ولك������ن منذ الثمانينيات 
وحتى اآلن لم يصل عدد األفالم املأخوذة عن روايات 
إلى عش������رين فيلما. وشيئا فش������يئا تباعدت السينما 
ع������ن الرواية وال أحد حتى اآلن يريد أن يفهم أن أحد 
أهم أسباب تدهور السينما هو االبتعاد عن الروايات 
األدبية. وال شك في أن الرواية أضافت إلى السينما 
إيجابيات كثي������رة، أهّمها رقي لغة احل������وار وتطرقها 
إل������ى موضوعات مختلف������ة بعدما كانت مقتصرة على 
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