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  شكرالكلمة�

  

� �الشكر�و الحمد �وأخ��ا �توفيقه أو� �حسن �عونه ع�ى هذه�نجاز�%  همن�ىع� وكريم

�كريم�ن .طروحة �بوالدين �ع�ي �تفضله �الرحمن وع�ى �عبد �و �،زينب �الرحمن �القلب�عبد ذات

وأعان�HIع�ى� جعل�هللا�ما�قاما�به�@ي�م�Cان�حسناABما�وأمد�@ي�عمرهما�ع�ى�عمل�صالح. الحنون 

  .برهما

كما�أدين�بعظيم�الفضل�والشكر�والعرفان�بعد�هللا�سبحانه�وتعاMى�@ي�إنجاز�هذا�البحث�

منح�HIالكث���من��نزار�الدين�الذي بحث�.ستاذإMى�اTشرف�ع�ى�ال وإخراجه�بالصورة�اTرجوة

يداه�حيث�أن� جامعة�ك��bبالتحقت�منذ�أن� القيمة وآرائه وإرشاداته وتوج[Aاته وجهده وقته

  . وقتال طول إMي� انمبسوطت

� �قسم �رئيس �إMى �موصول �الشكر�وbمتنان ��عربيةالاللغة �سابقا �.ستاذ �عبيد ع�ى�هللا

� �إكمال �@ي �ومساعدته �اTعنوي �الدعمه �تشج�ةدراسهذه �من �Mي �خ���عون �كان �ودعاء�حيث يع

  .خ���الجزاء�عHIوص��oوعطاء�فجزاه�هللا�

أستاذ��؛تاج�الدين�الدكتور Awا� HIال�Hvنصح سليمةالأن�qrsالنصائح�ستحيل�أن�اT ومن

�و  �مساعد �قسم �رئيس �أشكر� .العربيةاللغة HIأن� �إبراهيم�الدكتور كما ز�ع�الدكتور و �سهيل

العربية،�جامعة�اللغة�قسم�أستاذ�مساعد��؛و.خ�نوشاد العربيةاللغة�قسم��محاضرا�؛الدين

�bراجعة�الوثائق� بذلوا�جهودهمالذين�ك��T�Hvذه�.طروحةالAwتتعلق�.  

نس�HIمن�دعواته�يلم��ذيال شيدعبد�الر الدكتور�شنل�و��يفوت�HIأن�أتقدم�بالشكر�إMى�

� �ويو الصادقة �حياتي �@ي �الروحيةيرشدني �بمساعدته � زودني �بوقتهيولم �ع�ي كما� وجهده بخل



٢ 

 

تسط���يعجز�قلم�Hعن�. أمدني�بالكث���من�اTراجع�والكتب�ال�Hvساعدت�HI@ي�كتابة�هذا�البحث

  .ماهللا�من�كل�سوء�وجعله�@ي�م�Cان�حسنا�ABماحفظه. زوجته�فابي�شنلول�عبارات�الشكر�له

مفيدة�جدا�%حالة�اTواد�اTتعلقة�باTوضوع� اوخارجه�جامعة@ي�داخل�ال�كتباتاTكانت�

 bك��� �جامعة �مكتبة ��مثل �كاليكوت �إلخوجامعة Hدل�� �وجامعة ��Aرو �جوهر�ل حيث��.وجامعة

أم�ن�مكتبة�جامعة�ك����b؛أحمد�مة�جدا���سيما�سليمم�ت�من�أمناء�اTكتبات�كريكانت�اTعا

  .العربية�وغ��همااللغة�أمينة�مكتبة�قسم��؛وشرينة

كما�أسأله�أن�يجعل�أعمالنا�خالصة�. أسأل�هللا�أن�يجز�Aم�خ���الجزاء�@ي�الدنيا�و�خرة

  .إMى�الجنة�ويسهل�Mي�به�طريقا�نافعا وأن�يجعله�علمالوجهه�الكريم�

  

  طاهر�عبد�الرحمن



٣ 

 

  الباب��ول 

  ا�قدمة

  

��تقود�العالم�إ�ى�ون�يتم���القرن�العشر �من�العصور�السابقة�بعديد�من�#خ! اعات�ال

� �يكون �أن �صغ� ة �مفتوحةبقرية ��.طرق �;ع:م �وسائل �تلعب �تطو دور �ر�يكب� �Bي الفرد�ثقافة

��واHجتمع �ابر ببث �مج �بيLMم �من �يكون �قد �والذين �اHجتمع �شرائح �كافة ن�و أكادميتخاطب

�والجوال�. غ� همو �ون وسياسي �العنكبوتية �الراديو�والتلفاز�والشبكة �الوسائل؛ �هذه �أبرز ومن

�السينما. وغ� ها �_�سيما �و�دب �الفن �بتناول �الوسائل �هذه �و . تقوم �بالفعل �لها �دور Bي�بارز

�و �جتماcيالتغي� �; efالسيا.  

��تلعب�دورا�بالغا�Bي�تشكي�وتنمية�;نساني�الفكر�ل�تعتi �السينما�من�أكh �الوسائل�ال

�ثقاف �حولهومعرفته �من �يحيط �بما �كو و . ته �السينما �تستعمل �قد �الحضاري�سيلة لrتصال

��وsي�وال! فيBي��و;ع:ن ;ع:موالثقاBجتمع�#رتقاءكما�أن�لها�دورا�تعليميا�Hبا.  

� �أهميفقد �إ�ى �الكث� ون �منذ�ةانتبه �ظهور  السينما �الالو ها �خطورة��Lyسل�اتلع� وك�Bي

�،�كما�أنعتاد�عليهإوتغي� �أسلوب�الحياة�الذي� و�خ:قية وتعديل�قيمه�#جتماعية�نسان;

 .ك�من�اعتi ها�أبعد�الفنون�أثرا�Bي�تشكيل�العقل�البشري�والثقافة�;نسانية�بوجه�عاملهنا

ايا�مما�أدى�إ�ى�طرح�العديد�من��سئلة�عما�تلعبه�Bي�القض كث� ينالع{ى�عقول� ت�السينماأثر 

  . ا�Bي�أفكارهديمقراطيحرا�و  اHختلفة�كجعلها�لrنسان

  iالعربية" ١مصر�تعت� �السينما �اهتمت" أم ��حيث ��Lا �عدة تناولت� .٢مختلفةاتجاهات

��تتعلق�قصصالسينما�اHصرية�ال�والحرب��ي�خاصةصر اHالعربي�عامة�و معاناة�;نسان�ب ال

� �#قتصادية �و�زمات �و#ستعمار ��خرى والقضو#حت:ل �أكi ��.ايا �السينما �صناعة كانت



٤ 

 

� �وأكh �تأث� ا �مصر� صناعة �ارتبطتBي �من�حيث ��وروبية �بداي�Lابالحضارة �أن��.ذ ��سف ومن

� �خرجت �اHتاجرةالسينما �مجال �إ�ى �جماه� ي �كفن �أهدافها عن��ةبعيد�تأصبح�ح���عن

�;ال �. نسانيةقضايا �ثم �للسينما �العامة �اHؤسسة �و قامت ��حاولتالعربية ا�بدي:�له�تصنعأن

  .كث� ة�ف�Lا اHنتجون�أمو# وأنفق

�محفوظ� �نجيب �أبرزهم �ومن �السينما �عالجوا �الذين ��دباء �من �مصر�كث� ا أنجبت

. وأهميته�_�تقل�Bي�السينما�اHصرية�خاصة�أو�Bي�العربية�عامة�بل�Bي�السينما�العاHية�جميعا

 املته�معمعوأثناء�. محفوظ مع تعاملت مثلما بأدی مع تاریخھا طوال اHصریة السینما تتعامل لم

 ف! ة Bي إنتاجھا تم .فیلما ٢٦ ل السینمائیة واHعالجة والحوار لسیناریوا ةكتابتمت��٣السابع الفن

 من روایة ٢٢ت�إ�ى�السينما�تحولالعشرين�وBي�نفس�الف! ة� القرن  من والستینیات الخمسینیات

� "الث:ث�ن" هروایات� ع:مة وصارت والجماھ� ي  النقدي النجاح معظمھا _قتو  محفوظ كتبھا ال

� التاریخ Bي ككاتب نظره وجھة تi ز وكلھا اHصریة السینما تاریخ Bيefي السیاcصر و#جتماH.  

�منذ� �اعتمادها �رغم �الرفيعة، �ا��Hلة �تلك �احتلت �أ�Lا �اHصرية �أمر�السينما �Bي والغريب

ت�والصورة،�ع{ى�الك:م،�تأثرا�بلغة�اHسرح،�وذلك�،�أول�فيلم�يجمع�ب�ن�الصو "أو_د�الذوات"

��كان�_�بد�أن�تجi �صان ي�السينما�ع{ى�التعب� �اHرئي��لعدم�مرورها�بتجربة�إكراه�الصمت،�ال

  .٤وإجراء�بحوث�Bي�مجا�ي�التشكيل�و;يقاف

أول�من�محفوظ� كان. إ�ى�كتابة�السيناريو�عموما�فقد�كتب�القصة�السينمائية با¥ضافة

وقد�منح�قدرا�كب� ا�. Bي�هذا�اHجال رائدا حيث�عد القصة�السينمائية�كعمل�ف¦��مستقل�كتب

حيث�عمل�مديرا� السينمامجال��Bيترك�تأث� ا�. ١٩٧١ ح���١٩٥٩ منذ _رتباط�وظيفته�بالسينما



٥ 

 

�دعمو �للرقابة �Hؤسسة � مديرا �السينما مستشاراو السينما �لشئون �أن� .لوزير�الثقافة و_�شك

�ات�تجاه#�  .ف¦��واضح بناءعLMا�محفوظ�للسينما�صوت�قوي�و فع�اد�ال

��تم�� ي  أساليب سائر رفض نهإ حيث اHستقل وبسلوكه الوطنية بمواقفهمحفوظ

 الكتابة مجال Bي الكب�  بالفضل الجمیعه�ل ویع! ف. والسينما�دبو�  الحياة طريق عنة�التقليدي

�خاصة�دبیة�  �والسينما � ىع{ واضحة بصمات هول. عامة عاصر�والسينما�اH اHصری �دب

 ترك. واHجتمع الذات صیاغة _عادة ووسیلة الحریة فعالأ�من فعلته�وكتاب مثقفوهو�. اHصرية

  .هعصر  مبدcي ب�ن مرموقة مكانة احتل وقد. هكتابات Bي اHرأة قضایا واحتل الروایة Bي وف� ا نتاجا

� �هذإن �اHحاولة �الذي ع{ى ةمعتمده �والدور �ل�السينما �محفوظ �مشاكل تحليللعب

��دوات �من �قوية �بأدات �وذلك �اHصري �العربي �واHجتمع �مكانة�. العالم �ع{ى �السينما تقوم

  .ب�ن�الفنون��خرى من�مرموقة�فيما�

  :إن�أهداف�الدراسة�يمكن�تلخيصها�ع{ى�النحو�التا�ي

  مناقشة�تطوير�السينما�و#تجاهات�الحديثة�Bي��ف:م�اHصرية؛  .١

  محفوظ�ودوره�Bي�تطوير�السينما�اHصرية؛�فهم�تأث�    .٢

��تناولها�Bي�السينما؛  .٣�  تحليل��ف:م�الشه� ة�Hحفوظ�والقضايا�الرئيسية�ال

  رهن�Bي��ف:م�اHصرية؛ادو وأإخراج�أهمية�الشخصيات�النسائية�  .٤

�اHصري�  .٥ �واHجتمع �اHصرية �السينما �ع{ى �محفوظ �لنجيب �تأث� �السينما �مدى ومعرفة

   .وثقافته

  :التاليةاHق! حات�بتبدأ�الدراسة�

  .Hحفوظ�Bي�تطوير�الفيلم�اHصري�الحديث�وثقافته�بارزة مكانةكان�هناك��هل  .١



٦ 

 

  .صري�ومجتمعهااHفيلم�ال إنتاجتلعب�السينما�هوليوود�دورا�هاما�Bي�  .٢

3.  � �الوقد�استفادت ��خرى��منوالنقاد�البارزة��شخصيات�فيلم الدول�العربية�الرئيسية

  .من�أعمال�محفوظضا�أيمصر��ما�عدا

� �تكتب �فحسب؛ �efالدرا� �اHنهج �ع{ى �مصادرا��ف�Lا�ستخدمت�طروحة �اHختارة �ف:م

أولية�و�عمال�اHنشورة�وغ� �اHنشورة�واHقا_ت�واHج:ت�والدوريات�السينمائية�با¥ضافة�إ�ى�

� �اHنتذلك �واHقاب:ت ��ف:م �مجال �Bي �الخi اء �مع �الشخصية �اHقاب:ت �ستخدم حول�قولة

  .Bي�القنوات�التلفزيونية�اHختلفةالسينما�

� ��طروحة �هذه 	الفيلم	"اشتملت 	ع�ى 	وتأث��ه 	محفوظ 	لنجيب 	السينمائي ال&�اث

�ول�ع{ى�ث:ثة�فصول�إ_�الباب��Lاأبوا�من�حتوي�كل�ي .أبواب�ستةع{ى��"دراسة	–ا�صري	

�والفصو . و�خ�  ��بواب �إ�ى �#ط:ع �للقراء �يسهل �اHقصودةفالفهرس �مرتبطة. ل �e»والحوا 

�من��طروحة �Bي�أواخر�الصفحات �رتبت�اHصادر�واHراجع �الفصول�كما �بعد �الهندية . با¼رقام

��ت�تأث��	السينما	" ثانيالباب�الأما� .البحثش� �إ�ى�مضمون�فالباب��ول�مقدمة��طروحة�ال

	وانعكاسا/. 	العالم 	العربي	ا4ي 	ا�جتمع ��هفصلو  "ع�ى وأنواعه		تهأهمي: فيلمال"�ول

نشأة	السينما	وتطورها	4ي	" لثوالثا "تاريخ	السينما	وتطورها	4ي	العالم"والثاني� "وخصائصه

	العربي 	ا�صري " رابعوال "الوطن 	ا�جتمع 	4ي 	السينما �الثا. "دور 	أدب		ة�ح" لثالباب من

	محفوظ ��وفصله "نجيب 	Iبتدائي"�ول 	وتعلمه 	ا�بتكرة 	حياته 	محفوظ  الثانيو  "نجيب

دور	محفوظ	روائيا	وقاصيا	ومؤرخا	وصحافيا	" والثالث�"أعمال	محفوظ	4ي	Nدب	العربي"

�ال. "وسينمائيا 	محفوظ" رابعالباب 	لنجيب 	السينمائي �" العالم ��ول 	نجيب	 "وفصله أفWم

اللقــاء	التاريخــي	بيــن	" والثالث" نجوم	السينما	4ي	كتابة	محفوظ" والثاني" محفوظ	ا�شهورة
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	وأبــوم �الخامس". سيــف حفــوظ 	ا�صرية" الباب 	السينما 	4ي 	محفوظ 	نجيب  "مساهمات

�فصلو  ��ول 	ا�صرية"ه 	بالسينما 	محفوظ 	نجيب 	والسينما	" والثاني" عWقة 	محفوظ أدب

البحث��Wصةخالباب�السادس��خ� �هو�". نجيب	محفوظ	كاتبا	للسينما"الثالث�و  "ا�صرية

 .تهاتموخ

                                                

�قارة ١ �من �الشرق �شمال �Bي �تقع �عربية �دولة �مصر�العربية؛ �الشمال�هاويحد�أفريقيا جمهوِرية البحر� من

�وقطاع�غزة إسرائيلو �فلسط�ن كما�يحدها�Bي�الشمال�الشر¾ي�منطقة�البحر��حمر  ومن�الشرق �اHتوسط

�الغرب �الجنوب�ليبيا ومن �. السودان ومن �حوا�ي �مساح�Lا �مربع ١٠٠٢٠٠٠تبلغ �اHساحة��كما كم تبلغ

  .من�اHساحة�الكلية%   ٧.٨بنسبة� كم�٧٨٩٩٠اHأهولة�

٢ � �العدد �اHتحدة�٦٣٨ – �٦٣٠فكار، �الو_يات �منيسوتا، �جامعة �والنشر، ��فكار�للصحافة �شركة ،

 .�١٩٩٤مريكية،�

٣ � �مثل �الف:سفة �وضعها ���ال �نيدنونسيل"الفنون �سوريو"و "شيلينغ"أو�" آ_ن"و" موريس رؤي�Lم� "إيتيان

 .سينماو �وشعر  أدبو �رقصو �موسيقىو �تلوينو �رسمو �نحت: Èي. لتصنيف�الفنون�إ�ى�سبعة

�ا ٤ �Bي �الذهبية �السنوات �اHصرية ��–لسينما �ك� و �)١٩٦٧ – ١٩٣٦(سينما �ضفاف�"، �ع{ى �أح:م مصنع

�بالقاهرة،�"النيل ��مريكية �النشر�بالجامعة �قسم �زيتونة، �كتاب �برcي، �تحرير�شريف �درويش، �مصطفى ،

 .١٠القاهرة،�نيويورك،�ص�
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  الباب�الثاني

  تأث���السينما��ي�العالم�وانعكاسا��ا�ع�ى�اجتمع�العربي

  

�ظهوره �منذ �الفن �هذا �تطور �حسب �تعاريف �عدة �السينما �مفهوم �. يتخذ �من�*ي فن

� �0دبية �أو�صناعةالفنون �جماه67ي �اتصال �. وتسلية �الفرد�ف=> �لتعب�67آراء �الطريق أحسن

بوصفها�فنا�أو��.فات�اCختلفة�والحضارات�اCتنوعةوتصوير�حياة�اCجتمع�وتساعد�Cعرفة�الثقا

   .١تلعب�دورها�الكبM�67ي�التجارب�الحياة�Lنسانيةعلما؛�

�وأفكارهم �وجداRSم �وتصنع �الناس �واقع �عن �. تع�6Vالسينما �يعرض�إRSا تصوير�متحرك

فرح�يفرح�اCشاهد�ل. والعdقة�ب7ن�اCشاهد�والشاشة�وثيقة�وخفية�ع`ى�شاشات�كب67ة�أو�صغ67ة

ع`ى�الفنون� ٣الفن�السابعيقوم�هذا�. 0٢بطال�ويحزن�لحزRSم�وتجري�أحيانا�الدموع�من�0ع7ن

�العصر �هذا �Mي �حول� .0خرى �Lنسان �وlي �يكشف �الذي �الوسائل �أهم �من �واحد فالفيلم

 .عdقاته�sجتماعية�والسياسية�والثقافية�الr>�تحيط�به

  وأنواعه�وخصائصه�تهأهمي: الفيلم�٢.١

Vعنيع� �الثابتة �اCتوالية �الصور �من �سلسلة �عن �أو�ظاهرة� �6الفيلم �أو�مشكلة موضوع

� �من �عادة �عرضه �مدة �وت6uاوح �به�١٠معينة �يحيط �الذي �اCوضوع �حسب �ساعت7ن �إwى . دقائق

وتعد�وسيلة�هامة�من�وسائل�sتصال�الr>�يمكن�استخدامها�Mي�التوضيح�والتفس�67والعdقات�

  .التعليمية�وLرشادية�والزراعية�والصناعية�وLعdمية�وغ67ها�Mي�مجا}ت�كث67ة�ولzغراض

  :يقسم�الفيلم�إwى�0نواع�التالية

 Adventure مغامرات

 Comedy كوميديا

 Dramatic Comedy كوميديا�درامية

 Musical Comedy كوميديا�موسيقية
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 Animated رسوم�متحركة

 Short Films أفdم�قص67ة

 Documentary Films أفdم�وثائقية

 Drama دراما

 Psychological نفسية

 Espionage الجاسوسية

 Fantasy أفdم�خيالية�وعجائب

 Musical Films أفdم�موسيقية

 Political Films أفdم�سياسية

 Spectacles أفdم�استعراضية

 Wars حروب

 Police بوليسية

 Horror رعب

 Educational Films أفdم�تعليمية

  :يقسم�كونجليتون�0فdم�إwى�0نواع�التالية

� � �الحركة �بأسلوب: Actionأفdم �الحياة �Mي �Lنسان �متاعب �تعرض سريع� أفdم

  .منتظم

  .أفdم�تعرض�رحdت��ماكن�مختلفة: Adventureأفdم�اCغامرات� �

  .أفdم�تعتمد�ع`ى�الرسوم�اCتحركة :Animatedأفdم�الرسوم�اCتحركة� �

  .أفdم�تعرض�مواقف�هزلية :Comedyلية�أو�كوميدية�أفdم�هز  �

  .أفdم�تعرض�عن�أعمال�إنسانية�غ�67قانونية :Crimeأفdم�الجريمة� �

� � �تسجيلية �أو :Registryأفdم �قصة �ليس �موضوع �عن �تقريرا �تقدم دراما� أفdم

  .روائية

  .أفdم�تتناول�مشاعر�إنسانية�قوية: Dramaأفdم�مأساوية�أو�درامية� �



١٠ 
 

  .أفdم�يتناسب�موضوعها�مع�مختلف�0عمار :Familyائلية�أفdم�ع �

� � �خيالية �تعالج :Fantasyأفdم �أو �0سطورية �اCغامرات �مع �تتعامل  أفdم

  .موضوعات�عن�العصور�القديمة

  .أفdم��Rا�مشاهد�مخيفة�ومرعبة :Horrorأفdم�الرعب� �

  .ر�أسا£¢>أفdم�تعتمد�ع`ى�اCوسيقى�والرقص�كعنص :Musicalأفdم�موسيقية� �

تحدث� أفdم�تعتمد�ع`ى�مغامرات�خيالية :Science Fictionأفdم�الخيال�العلم>� �

  .البشري�تصورها Mي�الفضاء�الخار©ي�أو�خارج�كوكب�0رض�و}�يستطيع�العقل

� � �Lثارة �عن :Suspenseأفdم �و0حداث �الحقائق �بعض �تخفي الجمهور� أفdم

  .وتكشفها�تدريجيا

Lنساني� م�تعتمد�ع`ي�الحروب�الr>�حدثت�Mي�التاريخأفWar:  dأفdم�الحروب� �

  .اCسجل

� �  أفdم�تعتمد�ع`ى�استغdل�بيئة�الغرب�0مريكي�خdل :Westernأفdم�الغرب

 .القرن�التاسع�عشر�والعشرين

�عظيما� �قدرا �منحت �كما �متعددة �ونجاحات �كب67ة �مكاسب �السينما �كسبت فقد

�السينمائي �دفعت �أRSا �مع �بالغا �والسياسيةواح6uاما �sجتماعية �الجديدة �²فاق �إwى ف=>�. 7ن

 .الصورة�اCرئية�البصرية�اCتحركة�ب7ن�أيدي�اdCي7ن�Mي�العالم

                                                 
 .٣ – ١،�ص�٢٠٠٦الو}يات�اCتحدة�0مريكية،�السينما�والشباب،�عبد�اCنعم�سعد،�جامعة�ميشيغان،� ١

،�٢٠٠٧العرض�مستمر،�مجدي�الدقاق،�مجلة�الهdل،�القاهرة،�ديسم�6V: واحدثdثة�أفdم�Mي�بروجرام� ٢

 .٦ص�

3 On the History of Film Style, Bordwell, David, Harvard University Press, 1997, p 29. 
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  وتطورها��ي�العالم تاريخ�السينما  ٢.٢

إذا	جلس	/نسان	#ي	حجرة	مظلمة	ال$�	#ي	جان��ا	حفرة	صغ��ة	وحينما	: "١يقول	دافن���

تلقي	الشمس	ضوءها	خارج	الحجرة	يمكن	للجالس	#ي	الداخل	أن	يرى	ظ9ل	8شجار	والعربات	

  ".٢و/نسان	الذي	يع�T	الطريق	عOى	الجدار	اMوجود	أمامه

بعد	ث9ثة	مخ�dعات	مهمة؛	اللعبة	البصرية	والفانوس		١٨٩٥عة	السينما	#ي	بدأت	صنا

جهازا	الذي	يمكن	عرض	الصور		٤اخ�dع	أوجست	ولوي	لومي��. والتصوير	الفوتوغرا#ي	٣السحري 

	عOى 	 اMتحركة 	#ي 	عرض		١٨٩٥الشاشة 	أول 	الجمهور 	وشاهد 	نفسه 	العام 	#ي 	بإجراءه وقاما

لذلك	يعت�T	أن	لويس	لومي��	اMخ�dع	الحقيقي	. بمدينة	باريس	٥#ي	الجراند	كافيه سينماتوغرا#ي

ثم	شاهدت	نيويورك	عرضا	للصور	. ٦أصبحت	السينما	واقعا	ملموسا	منذ	هذا	التاريخ. للسينما

  . ١٨٩٥اMتحركة	#ي	

	آرمان 	السنة		٨وجينكي�� ٧اخ�dع 	#ي 	عرض 	أول 	تقديم 	#ي 	واستخدماه 	للعرض جهازا

#ي	السنة	التالية	والذي	يجمع	ب�ن	مزايا	الجهازين	وأول	 للعرض	جهازا	٩ثم	صنع	إديسون . نفسها

مر	��ا	تطور	الفيلم	 اMراحل	ال$�	١٠قسم	كونجليتون  .١٨٩٦كب��ا	#ي	 عرض	عام	له	كان	نجاحا

  :التالية العصور 	إ�ىالسينمائي	

  )١٩١٠  – ١٨٩٥(عصر�الريادة�

	وا 	8ول 	واMمثل 	8و�ى 	الكام��ا 	وشهدت 	السينما 	صناعة 	هذا	�Mخرجبدأت 	#ي 	8ول ن

	لصناع��ا 	الجديدة 	التقنية 	ومعظمها. العصر	واستعملت 	أصوات 	8ف9م 	#ي 	تكن وثائقية	 لم

	اMسرحيات 	بعض 	وتسجي9ت 	دقائق	. وخ�Tية 	خمسة 	حوا�ي 	روائية 	دراما 	أول 	مدة كانت

	 	#ي 	معروفة 		١٩٠٥وأصبحت 	بداية 	القمر"مع 	إ�ى رحلة
	ولومي��	. M١٢يلييه" ١١ اش��ر	إديسون
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	أداة 	السينما 	تزال 	و� 	الوقت 	ذلك 	#ي 	8و�ى 	اMحاو�ت 	شكلت 	ال$� 	بأف9مهم اتصال	 وميلييه

  .١٣وليست	�ي	تافهة	وكان	الجهد	الذي	بذل	�نتاجها	م��را

  )١٩٢٦  – ١٩١١(عصر�+ف(م�الصامتة�

كانت	صامتة	#ي	مرحل��ا	. أخذت	السينما	تتطور	وتم��ت	بتجارب	عديدة	#ي	هذا	العصر

	و�  	الحوار8و�ى 	الدراما	. 	يوجد 	إ�ى 	اMسرحية 	التسجي9ت 	وتغ��ت 	8صوات 	ف��ا استخدمت

	تماما 	شكلها 	واختلف 	الشاعرية	. الروائية 	8ف9م 	ف��ا 	بدأت 	ال$� 	مرحلة 	اMرحلة 	هذه إن

  .ف��ا من	8سماء	اMشهورة	١٥وجريفيث	١٤والتاريخية	وكان	شابلن

  )١٩٤٠ – ١٩٢٧(عصر�ما�قبل�الحرب�العا0ية�الثانية�

	الصمت	 	8ساسيت�ن؛ 	اMرحلت�ن 	إ�ى 	السينما 	تاريخ 	مر	��ا 	ال$� 	اMراحل 	اMؤرخون قسم

#ي	التاريخ	إضافة	إ�ى	" ١٦مغ��	الجاز"وهذا	عصر	الك9م	بدأ	فيه	إنتاج	أول	فيلم	ناطق	. والك9م

	متنوعة 	ناطقة 	تتنام. أف9م 	اMسارح 	وبدأت 	8ف9م 	#ي 	اMتحركة 	والرسوم 	8لوان ى	استخدمت

وستان		١٩وجون	فورد	١٨كابرا وفرانك	١٧الكوميديا	واش��رت	نجوم	السينما	مثل	ك9رك	جابل مع

  .وغ��هم	#ي	هذه	اMرحلة	٢١وأوليفر	هاردي	٢٠لوريل

	مع 	تزداد 	السينما 	أهمية 	 ظهرت 	هذه	" ٢٢جوائز	8وسكار"ظهور 	#ي 	تنضج وأصبحت

الكث��ة	عن	8ف9م	اMكلفة	القليلة	ح��ا	الجمهور	حبا	جما	وتم��وا	ب�ن	8ف9م	اMكلفة	أالف�dة	و 

  .اMستخدمة	#ي	صناعته	و��رت	السينما	العديد	من	روادها	#ي	هذا	العصر رغم	أن	التقنية

  )١٩٥٤ – ١٩٤١(العصر�الذه>;�للفيلم�

ازدهرت	الكوميديا	بشكل	. �ات	#ي	صناعة	الفيلم�تغ��ت	الحرب	العاMية	الثانية	كل	التغي

	بعدها 	. واضح 	8ف9م 	وجذب	تربعت 	الرعب 	أف9م 	انتشرت 	كما 	السينما 	عOى اMوسيقية

	/نتاج 	تكاليف 	ارتفاع 	بسبب 	غ��	مكلفة 	أف9م 	�نتاج 	السينما 	استوديوهات ظهرت	. الجمهور
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وقد	. 8ف9م	الجماه��ية	#ي	هذه	اMرحلة	مثل	أف9م	استخبارات	وأف9م	غابات	وأف9م	استغ9لية

	٢٤وهمفري	بوجارت	٢٣ش��رت	8سماء	مثل	كاري	جرانتوا	١٩٥٠ظهرت	أف9م	الخيال	العلم�	#ي

  .#ي	هذه	اMرحلة	٢٧وفريد	أست��	٢٦وه��ى	فوندا٢٥هيبورن وأودري 

  )١٩٦٦ – ١٩٥٥(@نتقا<ي�للفيلم� العصر

	بالعصر	/ ت 	اMرحلة 	هذه 	وقت	الذيسم� 	©نه 	بشكل	 نتقا�ي 	تنضج 	السينما 	فيه بدأت

	الفنية. حقيقي 	التجه��ات 	فيه 	ل ظهرت 	وغ��هااMتطورة 	وديكور 	موسيقى 	من بدأت	. لفيلم

	هوليوود 	بواسطة 	8مريكية 	اMتحدة 	الو�يات 	إ�ى 	اMختلفة 	الدول 	من 	تدخل 	8٢٨ف9م

	العصر 	هذا 	#ي 	كما. السينمائية 	رخيصة 	بأف9م 	الجماه��ية 	8ف9م تفقد	 استبدلت

�ا	#ي	مجال	التوزيعªقو	من	الكث��	الكب��ة	التل. »ستوديوهات	صار	عندما	جديدا	عدوا	يفزيون

	 	بموضوعات 	السينما 	اهتمت 	الفيلم، 	اMلونة	إلصناعة 	8ف9م 	وانتشرت 	أك�	نضجا جتماعية

 ٣٠مونرو  ومارل�ن	٢٩ضمت	8سماء	مثل	ألفريد	هتشكوك. لتصبح	8غلبية	بجوار	8بيض	و8سود

   .إ�ى	السينما	#ي	هذه	اMرحلة	٣١وإل��ابيث	تايلور 	

  )١٩٧٩ – ١٩٦٧(العصر�الفAB;�للفيلم�

	بالفعل 	الحديث 	الفيلم 	مرحلة 	�ي 	الف�dة 	هذه 	جديدة	. إن 	مرحلة 	الوقت 	هذه كانت

	الخريج. للسينما 	فيلم� 	العصر	إنتاج 	هذا 	#ي 	وك9يد	٣٢بدأت 		٣٣وبوني 	عدة		.١٩٦٧#ي ظهرت

	٣٥وداسdن	هوفمان	٣٤كان	فرانسيس	كوبو�. جديدة أف9م	خالية	من	الصور	اMتحركة	وأنظمة

من	% ٣تركت	أف9م	8بيض	و8سود	إ�ى	. 8سماء	الشه��ة	#ي	هذا	العصرمن		٣٦ومارلون	براندو

عرفت	هوليوود	معرفة	كاملة	أن	تصنع	8ف9م	#ي	صورة	. 8ف9م	اMنتجة	تقريبا	#ي	هذه	الف�dة

	ووجد 	غ��	 جميلة 	إ�ى 	وقارن 	ل±ف9م 	والصغ��ة 	الكب��ة 	ا��Mانيات 	كب��	ب�ن 	فرق ادية	اMهناك

  .أخرى للفيلم	#ي	جوانب	
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  )١٩٩٥ – ١٩٨٠(العصر�الحديث�للفيلم�

. مع	انتشار	الحاسوب	والفيديو	ا���Mي	والتليفزيون	السلكي	١٩٨٠يبدأ	هذا	العصر	منذ	

اعتمدت	هذه	اMرحلة	اعتمادا	كب��ا	عOى	ا��Mانية	الضخمة	بد�	من	النص	والتمثيل	واحتفظت	

نقطة	البداية	#ي	هذا	" ٣٧م�Tاطورية	تقاوم/ "يعت�T	أن	فيلم		.إنتاج	8ف9م	التسلية	اMمتعة عOى

  .العصر

	الثقافية	 	اMستويات 	من ´�µ	 	كل 	عن 	للتعب�� 	س9ح 	ولغ��ا 	جماه��ي 	فن السينما

	والسياسية 	ويمثلو . و»جتماعية 	الفئات 	كل 	من 	إل��ا 	ينتمون 	اMشاهدون مختلط�ن		ن بدأ

	الش 	عقول 	#ي 	وتأثرت 	واMفسدة 	واMؤذية 	والنافعة 	اMثقفة 	كب��ابا©ف9م 	تأثرا أصبحت	. باب

  . السينما	وسيلة	»تصال	و/ع9م	و/ع9ن	والتعليم	بسبب	ذلك	التأث��	الوجداني	العاطفي

وأخذ	العديد	من	النقاد	يحملون	عOى		١٩٠٨للسينما	#ي	روسيا	#ي		٣٨الرقابة ظهر	جهاز

دثت	#ي	أواخر	ح. الرقابة	لكل	النظام	السياسية	والدينية	و8خ9قية	ويطالبون	البعض	ب�dكها

�ا	ل�dبية	ªوضرور	الرقابة	استعمال	حول	فرنسا	#ي	السينما	شخصيات	ب�ن	مناقشات	الستينيات

  . اMجتمع

	يتصور  	كما 	السهولة 	فن 	ليست 	التمتع	 فالسينما 	م·�ا 	ينتظرون 	الذين 	الناس أغلب

	كلغة	أخرى . فقط 	الخاصة	ال$�	ليست 	الحقيقية	إ�	بفهم	لغ��ا ينما	فالس. �	يفهمون	رسال��ا

	ما	تجري	بي·�م	من	8حوال	»جتماعية	والثقافية	و»قتصادية	 حاجة	إ�ى	اMجتمع	©ن	يعرفوا

  . والسياسية	وليحصلوا	عOى	أك�T	قدر	من	السعادة	الروحية	والعقلية

  التكنولوجيا�الحديثة�والسينما

	مختلفة، 	خطوات 	#ي 	سريعا 	تقدما 	السينما 	الصور	 تقدمت 	إ�ى 	الرسوم من

ة	والصور	عOى	الشاشة	ثم	إ�ى	الصوت	واللون	وإ�ى	شاشة	8بعاد	الث9ثة	و�	تزال	الفوتوغرافي
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ب�ن	السينما	 الع9قة بدأت. التجارب	العلمية	تجري	#ي	أن	تضيف	إحساس	الشم	إ�ى	السينما

	 والشبكة 	و»تصال	١٩٨٢#ي 	النشر	اMعلومات 	وسائل 	من 	وسيلة 	أصبحت º$. ح	الناقد	نشر

ثم		١٩٨٢#ي		٤٠"غاندي"اMقالة	النقدية	8و�ى	عOى	الشبكة	حول	فيلم		٣٩ 8مريكي	إليوت	ست��نز

  .وأصبحت	مصدرا	مهما	لدراسة	السينما	بعد	ذلك١٩٩٠قاعدة	بيانات	#ي		٤١أطلق	كول	نيدام

من	خ9ل	أول		٤٢أطلقت	فيلم	ستارغيت. ١٩٩٢بدأت	الشبكة	تستعمل	عOى	السينما	#ي	

	العرض	التجاري	للفيلم	8  وهو	أول	فيلم		١٩٩٥#ي		٤٣"الشبكة"مريكي	موقع	خاص	لها	وشهد

أينت	"وموقع		١٩٩٦#ي	" ٤٤سي��	فبل"هوليوود	يتخذ	الشبكة	موضوعا	رئيسيا	وأطلق	موقع	 من

	نيوس 	إ�ى	" كول 	 	خروجها 	قبل 	النقدية �اªومقا�	 	السينما 	©خبار 	خاصة 	نفسه 	العام #ي

  .القاعات

	 	اMعلومات 	برنامج 	تسويق 	فيديو"بدأ 	" ريال 	ث9ثة	وأع	١٩٩٧#ي 	تصاحبه 	موقع 	عن لن

#ي	صا�ت	العرض	السينمائي	" ٤٦تيتانيك"وعرض	فيلم		٤٥أشرطة	قص��ة	من	توقيع	سيابك	�ي

	٣٠٠إ�ى	 ٢٥٠ السنة	نفسها	بعد	أن	تكلفت	أك�T	م��انية	#ي	تاريخ	السينما	#ي	العالم	وتراوحت	من

  . ١٩٩٨ب	النجوم	#ي	مليون	دو�ر	إنتاجا	وتوزيعا	ثم	أخذ	الوص9ت	/ع9نية	تبث	فيلم	حرو 

	 	/نتاج 	عملية 	#ي 	السينما 	لصان¼ي 	الطريق 	سهل 	الحاسوب 	ا� إن 	8شياء غ��	لضافة

Mا	الفيلم	ليظهر	الكب��	دوره	يلعب	يزال	و�	الحقيقة	#ي	تحدث	�	ال$�	مث��ة	بأعمال	ويأتى	وجودة

	الشاشة 	8 . عOى 	من 	يود 	ما 	يشاهد 	أن 	للمستخدم 	الفرصة 	الحاسوب 	تطبيقات ف9م	أتاحت

  .اMوجودة	ف��ا	حسب	رغبته

  السينما الثورة�الجديدة��ي�تكنولوجيا

ساهمت	الثورة	التقنية	/لك�dونية	#ي	مجال	صناعة	السينما	عندما	واجهت	مشكلة	#ي	

	 	إ�ى 	اMتحدة 	الو�يات 	#ي 	ل¾نتاج 	اMتوسطة 	ا��Mانية 	ووصلت 	التكاليف 	دو�ر		٦٠ارتفاع مليون
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	ال. تقريبا 	اMخرجون 	ولم	اعتمد 	إنجاز	أف9مهم 	#ي 	والفيديو	الرقمية 	كام��ات 	تقنية 	عOى جدد

	الشباب 	اMخرج�ن 	عOى 	الجديد 	»تجاه 	تأث��	هذا 	8ف9م	. يتوقف 	عرض 	التكنولوجيا تتيح

	من	 	العديد 	وتقدم 	اMحدودة 	الصغ��ة 	8ف9م 	تقتل 	أن 	دون 	الشبكة 	عOى 	توزيعها وسهولة

  .ت¿ي	8ف9م	وتستمر	الجهود	لنتائجها	#ي	اMستقبلالشركات	خدمات	التوزيع	ع�T	الشبكة	Mن

  "+وسكار"�ي�ذاكرة� خالدة عشرة�أف(م

وأقيمت	حفل��ا	8و�ى	#ي	السنة	نفسها	ومنحت	جوائزها	 ١٩٢٩ ولدت	حائزة	8وسكار	#ي

	 	#ي 	وأمامها 	الكام��ات 	وراء 	يقف 	Mن �ا�	 	فازت 	ال$� 	أف9م 	الحفلة	. ١٩٢٩و	١٩٢٨عن كانت

وصف��ا	. عضاء	السينما	#ي	البداية	والشروط	Mنحها	مختلفة	#ي	السنوات	8و�ىمحدودة	ب�ن	أ

�ا	تمثال	»هتمام	و/عجاب	والشهرة"إ�ى		٤٧اMمثلة	مارل�ن	مونرو Â". أ	خالدة	أف9م	عشرة	هناك

  .ال$�	حصدت	هذه	الجائزة	اMشهورة	#ي	تاريخ	السينما

  ١٩٢٧ – ٤٨أجنحة

	 	8وسكا" أجنحة"كان 	ينال 	فيلم 	وMانأول 	ويليام 	ال$�		٤٩ر	وأخرجه 	التنفيذية ب�Tاعته

	الخمسينات 	مطلع º$وح	 	الوقت 	ذلك 	منذ 	اMشهورين 	أك�	اMخرج�ن 	من 	واحدا تمثل	. جعلته

 هو	فيلم	حربي	تقع	أحداثه	عOى	8رض. ٥٢وغاري	كوبر	٥١ورتشارد	أرل�ن	٥٠فيه	البطولة	لك9را	بو

 قص	قصة	طيار	الذي	ترك	حبيبته	إ�ى	8جواءيو#ي	8جواء	خ9ل	ف�dة	الحرب	العاMية	8و�ى	و 

	غ��ه 	من 	ف�dوجت 	خ�T	موته 	خيار	#ي	. ووصلها 	أفضل 	من 	بالطائرات 	اMعارك 	مشاهد �	تزال

  .8ف9م	إ�ى	اليوم

  ١٩٣٩ – ٥٣ذهب�مع�الريح

	الف�dة 	تلك 	مقاييس 	بكل 	اMشهورة 	الك9سيكية 	8ف9م 	أحد 	كتب	. هو	من 	عدة هناك

	م 	الطويل 	مساره 	وعن 	8عضاء	عنه 	ب�ن 	معروفا 	ضخما 	فيلما 	وكان 	الشاشة 	إ�ى 	الكتاب ن
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	غايبل. 8كاديمية 	ك9رك 	قصة 	�ي	٥٤تقص 	الحرب		٥٥وفيفيان 	وسط 	الحب 	#ي 	يقعان اللذان

أخرجه	فكتور	فليمنغ	مع	ث9ثة	مخرج�ن	آخرين	. 8هلية	ال$�	تقع	حولهما	#ي	الجنوب	8مريكي

عشرة	جائزة	©فضل	فيلم	وأفضل	مخرج	وأفضل		تم	ترشيح	الفيلم	لث9ث. وصوروه	إ�ى	الشاشة

  .كتابة	سينمائية	وأفضل	تصوير	وأفضل	ممثلة		وأفضل	توليف

ربيكا
١٩٤٠ – ٥٦  

إنه	حول	قصة	. هو	الفيلم	الوحيد	Mخرج	الرائع	ألفرد	هيتشكوك	الذي	نال	8وسكار	به

	 	منتج 	لنفس 	ممزقة 	مع"حب 	سلزنيك" الريح ذهب 	البولي	٥٧ديفيد 	للكاتبة 	رواية سية	عن

وجورج		٦٠دور	البطولة		مع	لورنس	أوليفييه	٥٩لعبت	جوان	فونت�ن. ٥٨الشه��ة	داف��	د	مورييه

	أندرسون 	٦١ساندرز  	وانتقلت	. ٦٢وجوديث 	رج9	غنيا 	تزوجت 	جميلة 	امرأة 	قصة 	الفيلم تقص

	 	معه 	الراحلة		إ�ىللعيش 	8و�ى 	زوجته 	ذكرى 	عOى 	يعيش 	يزال �	 	الرجل 	الكب��	وأن قصره

�ا	تتمثل ويريدها	أن�.  

  ١٩٥٠ – ٦٣كل�AZ;ء�عن�حواء

	جوزف	مانكيفيتش 	أخرجه 	إ�ى	ث9ث	عشرة	جائزة	وربح	. ٦٤هو	فيلم	دراما تم	ترشيحها

	سيناريو	وأفضل	 	كاتب 	وأفضل 	مخرج 	وأفضل 	مساند 	ممثل 	وأفضل 	فيلم 	©فضل 	ستا م·�ا

	و8سود 	با©بيض 	لفيلم 	تصميم 	وأفضل 	صوتي 	عالم	. تسجيل 	مشاكل 	حول 	قص��ا تدور

اش��ر	هذا	الفيلم	. ٦٦وآن	باكس�d	M٦٥سرÆي	من	خ9ل	ما	يع�dض	حياة	اMمثل�ن	ديف��التمثيل	ا

  .هوليوود سريعا	كأحد	الك9سيكيات	وله	أهمية	كب��ة	#ي	تاريخ

  ١٩٥٩ – ٦٧بن�هور 

	ب�ن 	/يجابية تأثر	الفيلم 	الرسالة 	وألقى 	كب��ا 	تأثرا 	العرب 	اMجتمع شعوب 	#ي . الكاملة

	هستون  	شارلتون 	اMمثل 	فيه ٦٨لعب 	الجميلة 	هور "ظهر	. دوره 	وفاز	"  بن 	ال�dشيح 	قائمة 	 #ي
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	فيلم 	أوسكار	©فضل 	جائزة 	عشرة 	#ي	 بإحدى 	مؤثرات 	وأفضل 	توليف 	وأفضل 	إخراج وأفضل

١٩٥٩.  

  ١٩٦٢ – ٦٩لورنس�العرب

	ل�ن 	لديفيد 	التاريخية 	8ف9م 	عمر	الشريف	٧٠هو	من 	لشهرة 	سببا 	كان يقص	. ٧١الذي

ظهر	معاناة	ت#ي	مضارب	السياسة	العربية	و 	٧٢ال�Tيطاني	لورنس	السياس��	والرحالة الفيلم	قصة

وجعل	النقاد	. إنه	عمل	مهم	#ي	تاريخ	السينما. لورنس	وأزماته	الشخصية	واعتداء	8تراك	عليه

  ".الشاشة صاحب	أجمل	صحراء	صورت	عOى"يطلقون	عليه	

  ١٩٧٠ – ٧٣العراب

هو	فيلم	. ٧٤فورد	كوبو� ومخرجه	فرنسيس" العراب"ليست	هناك	كلمات	كافية	لتقدير	

	ب�ن	" ٧٥غانغس�dز" 	و8عدل 	8فضل 	�ي 	عائلة 	حكاية 	ويحكي 	التاريخ 	#ي 	مرة 	يبدو	أول الذي

�ا	مع	Êخرين	#ي	ساعت�ن	ونصف	من	العرضªوصراعا	براندو. العائ9ت	مارلون	دور	٧٦إن 	رائع

أداوارهم	تنس�º	 والعديد	من	الوجوه	ال$�	�	٧٩وجيمس	ك�ن	٧٨وروبرت	دوفال	٧٧مع	آل	باتشينو

  .8وسكار	بعد	عام�ن" العراب"قطف	الجزء	الثاني	من	. أبدا

  ١٩٧٥ – ٨٠ أحدهم�طار�فوق�عش�الوقواق

 مصحة	للمجان�ن	إ�ى	بؤرة ل	فيه	اMخرج	مايكل	مورماناو إنه	فيلم	كوميدي	سوداء	يح

جائزة	أوسكار	©فضل		٨١نال	جاك	نيكولسون . لكشف	نماذج	من	الع9قة	ب�ن	السلطة	واMواطن

ل	يلعب	فيه	دوره	مريضا	الذي	�	يزال	يتفكر	عن	الحياة	ويجد	تعسفا	وإيذاء	#ي	اMمارسات	ممث

عOى	أوسكار	©فضل	تمثيل		٨٢استحوذت	متمثلة	بلويس	فلتشر. ال$�	تقوم	��ا	إدارة	اMستشفى

  .�	يكون	الفيلم	كب��ا	ولكن	مفهومه	كب��	ويبقى	رسالة	قوية	ح$º	اليوم. نسائي	مساند	بدورها

  ١٩٨٦ – ٨٣فيلق
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بأنه	فيلم	عن	الحرب	ال$�	وقعت	#ي	فييتنام	ونقلت	إ�ى	الشاشة	بالتجربة	" فيلق"تم��	

	ستون  	أوليفر �ا�	 	تجرب 	با©وسكار	٨٤ال$� 	الضخامة	. وخرج 	حيث 	من 	الفيلم 	هذا نافس

	قلو��م	 	و#ي 	الجنود 	من 	قريبة 	اMعارك 	وسط 	#ي 	وقعت 	ال$� 	الخاصة 	الكام��ا 	فيه واستعمل

	الفيلم	وحيدا	بل	سبق	لكوبو�	. ل	اMخرج	عاMا	داكنا	عن	الحربنق. رغبات	»نتقام ليس	هذا

  .وهو	أفضل	فيلم	عن	تلك	الحرب" ٨٥سفر	الرؤيا	Êن"قبل	سنوات	

  ١٩٩٢ – ٨٦غcd�ا0سامح

	 	أنواع 	من 	نوع 	الفيلم 	هذا 	ايستوود" الوس�dن "إن 	كلينت 	أيضا	٨٧أخرجه 	فيه . ومثل

�ذه		٨٩لكيفن	كوست��" ٨٨يرقص	مع	الذئاب"فيلم	با©وسكار	كما	تفضل	" غ��	اMسامح"استحق	�

	قبل 	من 	هاكمان	قام. الجائزة 	فريمان	٩٠ج�ن 	هاريس	٩١ومورغان 	القيمة	 ٩٢ورتشارد بأدوارهم

يلعب	فيه	ايستوود	دوره	اMناسب	كصاحب	سوابق	#ي	مزرعة	خنازير	ويأمل	. طول	هذا	الفيلم

 .وورث	ولدين	م·�ا عم9	آخر	لكسب	اMال	بعد	أن	ماتت	زوجته

                                                 
	فين��� ١ 	ال·�ضة) ١٥١٩ – ١٤٥٢( ليوناردو	دا 	وعالم		/يطالية فناني 	ومعماري 	ونحات 	كرسام ومشهور

واMاء	حاضرة	ضمن	العديد	من	اخ�dاعات	 وعلم	الحركة البصرياتو 	التشريحعلم	 وأبحاثه	العلمية	#ي	مجال

 .عصر	اMعاصر

 .١٦٥٨ا،		لندن،		السحر	الطبي¼ي،	ترجمة	إ�ى	العربية	من	/نجل��ية،	جون	بابتستا	بورت ٢

	لبنان،	 ٣ 	ب��وت، 	/نتشار	العربي، 	مؤسسة 	السيد، 	ربيع 	خالد 	السينما، 	#ي 	قراءات 	السحري الفانوس

٢٠٠٨. 

	نيقو� ٤ 	لوي 	ماري 		)١٩٥٤ – ١٨٦٢(  أوجست 	جان 	صناع  )١٩٤٨ – ١٨٦٤(ولوي 	أوائل #ي		8ف9م من

لعشر	أف9م	وأشهر	أوائل	العروض	السينمائية	وأول	من		١٨٩٥يعت�T	عرضهم	السينمائي	العام	سنة	. فرنسا

 .صنع	فيلم	سينمائي	متحرك

 . صالون	هندي	وغرفة	#ي	الطابق	السفOي	من	مقºÑ	جراند	#ي	وسط	مدينة	باريس  ٥

 .١٤،	ص	٢٠٠٧حضري،	مجلة	اله9ل،	القاهرة،	ديسم�T	تجرب$�،	أحمد	ال ٦

 .،	فنان	أمريكي	راحل	من	أصل	فرنس��)٢٠٠٥ – ١٩٢٨(أرمان	 ٧
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وكان	من	. ،	ولد	#ي	أوهايو	ونشأ	#ي	مدينة	ريتشموند	#ي	إنديانا)١٨٦٧  – ١٩٣٤(تشارلز	فرانسيس	جينكي��	 ٨

	الت 	اMخ�dع�ن 	من 	مبكر	وواحد 	وقت 	#ي 	8مريكية 	السينما 	بد�	من	. لفزيون رواد 	اMيكانيكية 	استخدم إنه

 .التقنيات	/لك�dونية

 ٩	 	إديسون 	ألفا 	مخ�dع)١٩٣١ – ١٨٤٧(توماس 	أعمال ، 	م. أمريكي ورجل 	العديد 	اخ�dع 	ال$�	إنه 	8جهزة ن

	جهاز 	تطوير 	مثل 	العالم 	حول 	البشرية 	عOى 	كب��ا 	أثرا 	لها 	 كان 	التصوير	الفونوغراف وآلة

	إ�ى السينمائي 	 با�ضافة 	الكهربائي 	طوي9 اMتوهجاMصباح 	يدوم 	الذي 	مخت�Tا	. العمOي 	أنشأ 	من وهو	أول

  .ل±بحاث	الصناعية

 .فيليب	كونجليتون	الناقد	واMؤرخ	السينمائي	8مريكي ١٠

	ال ١١ 	العلم� 	الخيال 	فيلم 	الفانتازيا صامتأول 	أشهر	أف9م 	ومن 	وأبيض 	تأليف	أ. أسود 	من 	فرنسا 	#ي نتج

	ميلييه وإخراج 	ومن	. ١٩٠٢ #ي	جورج 	مستحدثة 	خاصة 	ومؤثرات 	متحركة 	رسوم 	أساليب 	فيه استخدمت

�بط	عOىª	الفضائية	للمركبة	مشهورة	صورة	ا� .ع�ن	القمر	ضم·

،	مخرج	ومنتج	وكاتب	وممثل	سينمائي	فرنس��	وأحد	اMؤسس�ن	للسينما	)١٩٣٨ – ١٨٦١( جورج	ميلييه ١٢

	ف��ا. الفرنسية 	وتو#ي 	باريس 	#ي 	السحر	والعروض	. ولد 	بعالم 	وأولع 	»م�Tاطورية 	اMدرسة 	#ي 	ميلييه درس

 .ام�نالسحرية	وصنع	لنفسه	مسرحا	للعرائس	وتعلم	الرسم	عOى	يد	أحد	الرس
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خرج	أف9م	صامتة	وأشهر	نجوم	8ف9م	#ي	وم	إنجل��ي  كوميدي ممثل،	)١٩٧٧ – ١٨٨٩(تشابل�ن		 شار�ي ١٤

�ايةÂ	 	قبل 	8و�ى العالم 	العاMية 	أف9مه. الحرب 	معظم 	وإخراج 	بكتابة 	عصر	. قام 	#ي º$ح	 استمر	بالنجاح

 ."إنه	العبقري	الوحيد	الذي	خرج	من	الصناعة	السينمائية: "جورج	برنارد	شو قال	عنه. السينما	الناطقة

	جريفيث ١٥ 	وورك 	تاريخ	)١٩٤٨  – ١٨٧٥( ديفيد 	#ي 	السينمائي�ن 	أهم 	وأحد 	8مريكية 	السينما 	مؤسس ،

	مس 	ومونت��	وعمل 	موسيقي 	سيناريو	ومؤلف 	وكاتب 	وممثل 	ومنتج 	ومخرج 	ومصمما	السينما 	ل¾خراج اعدا

 .للم9بس	ومديرا	ل¾نتاج

١٦ 	 	#ي 	كروس9ند 	آ�ن 	إخراج 	من 	8مريكي 	اMوسيقي 	بشكل	. ١٩٢٧فيلم 	ناطق 	طويل 	روائي 	فيلم 	أول إنه

	بشكل	 	ومنتجة 	ع�T	الغراموفون 	أسطوانة 	عOى 	مسجلة 	موسيقى 	رافقته 	ناطق 	سينمائي 	فيلم 	وأول كامل

 .ئزة	8وسكارحصل	هذا	الفلم	عOى	جا	.يطابق	الصورة

عن	دوره	 كأفضل	ممثل ١٩٣٤#ي		جائزة	أوسكار  حصل	عOى	أمريكي ،	ممثل)١٩٦٠ – ١٩٠١(ك9رك	غيبل	  ١٧

 .ذهب	مع	الريح ومن	أشهر	أعماله	فيلم. حدث	#ي	ليلة	واحدة#ي	فيلم	

فاز	بث9ثة	. ،	من	أشهر	اMخرج�ن	8مريكي�ن	#ي	الث9ثينات	و	8ربعينات)١٩٩١ – ١٨٩٧(فرانك	راسل	كابرا	  ١٨

	واحدة وكان	فيلمه	أوسكار	©فضل	مخرج جوائز 	8ول	الذي	يفوز	بخمسة	. حدث	ذلك	#ي	ليلة هو	الفيلم

 .جوائز	أوسكار	رئيسية

١٩ 	 	فورد 	)١٩٧٣ – ١٨٩٤(جون 	سينمائي، 	أيرلندي مخرج 	أصل 	من 	الغرب	اش��ر	بإخ. أمريكي 	أف9م راج

	مثل 	الجياد" 8مريكي 	فالنس"و" الباحثون "و" عربة 	لي�Tتي 	عOى 	النار 	أطلق 	الذي 	عOى	." الرجل حصل

 .١٩٥٢،	١٩٤١،	١٩٤٠،	١٩٣٥كأفضل	مخرج	#ي	 جوائز	أوسكار أربع
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ولد	#ي	. #ي	العشرينات	وح$º	أواخر	8ربعينات ممثل	كوميدي	،)١٩٦٥ – ١٨٩٠(آرثر	ستانOي	جيفرسون	 ٢٠

 .١٩٦٣النجاح	#ي	حقق	" إنه	عالم	مجنون	مجنون	مجنون	مجنون "فيلمه	. إنجل�dا أولفرستون	شمال

اش��ر	منذ	أواخر	 .#ي	السينما	الصامتة	والناطقة أمريكي ممثل	كوميدي ،)١٩٥٧ – ١٨٩٢(أوليفر	هاردي	 ٢١

�اية	8ربعيناتÂ	إ�ى	.العشرينات	و�ية	#ي	نتج. جورجيا ولدMا	إشراف	تحت	التمثيل	#ي	روتش عمل	هال. 

أكاديمية	فنون	وعلوم	الصور	 سنويا١٩٢٩بدأت	تقدم	منذ	. جائزة	8كاديمية	تعرف	باسم	جائزة	أوسكار ٢٢

 .ويعدها	من	أهم	جائزة	سينمائية	#ي	العالم الو�يات	اMتحدة #ي السينمائية�ي	من	أرفع	الجوائز	. اMتحركة

	آ ٢٣ 	ألكسندر	ليتش 	ممثل)١٩٨٦ – ١٩٠٤(رتشيبالد ، 		 	#ي 	و بريطانيولد 	باسمه	. الجنسية أمريكية عرف

 .كان	أيقونة	ومثال	لوسامة	الرجل	#ي	السينما. كاري	جرانت" الف��

	بوجارتهم ٢٤ 	أك�T	نجوم)١٩٥٧ – ١٨٩٩( فري 	أحد 	8مريكية ، 	8وسكار	#ي		السينما 	جائزة 	عOى وحصل

وحصل	أيضا	عOى	ال�dتيب	8ول	#ي		جون	هيوسdنالذي	أخرجه	" اMلكة	8فريقية"عن	دوره	#ي	فيلم	١٩٥١

  .©فضل	ممثOي	السينما	8مريكية	عOى	/ط9ق	١٩٩٩

٢٥  	 	هيبورن 	أزياء بريطانية ممثلة	،)١٩٩٣ – ١٩٢٩(أودري 	/نسانيو 	وعارضة 	اMجال 	#ي ونالت	 ناشطة

	للحرية" 	الرئاس�� 	/نسانية" الوسام 	عOى. ©عمالها 	ممث حاصلة 	8وسكار	©فضل 	البافتا	 لةجائزة وجائزة

	ممثلة 	غلوب بريطانية ©فضل 	الغولدن 	وج وجائزة 	درامي 	دور 	#ي 	ممثلة 	نيويورك	©فضل 	نقاد 	دائرة ائزة

 .١٩٥٣#ي	" عطلة	رومانية"©فضل	ممثلة	عن	فيلم	

٢٦ 	 	فوندا 	عOى	أمريكي ممثل	،)١٩٨٢ – ١٩٠٥(ه��ي 	8وسكار وحاصل 	 جائزة 	ممثل ١٩٨١#ي عن	 كأفضل

	 	فيلم 	#ي 	الذهبية"دوره 	عOى "البح��ة 	الدور 	بنفس 	حصل 	غلوب كما 	الغولدن 		جائزة وحصل		١٩٨٢#ي

 ١٢" ©فضل	ممثل	عن	دوره	#ي	فيلم ١٩٥٧#ي		8كاديمية	ال�Tيطانية	لفنون	الفيلم	والتلفزيون جائزة	 عOى

 ."رجل	غاضب�ن

	٣١مثل	خ9ل	حياته	#ي	. مسرح	برودواي ومغ��	وراقص	#ي أمريكي ممثل،	)١٩٨٧ – ١٨٩٩(فريد	أست��	 ٢٧

	موسيقي 	جائزة. فيلم 	عOى 	والتلفزيون  حصل 	الفيلم 	لفنون 	ال�Tيطانية 	ممثل		١٩٧٤ 8كاديمية ©فضل

 ".الجحيم	العظيم"مساند	عن	دوره	#ي	فيلم	

٢٨ 	 	بمدينة 	تقع 	8مريكية #ي كاليفورنيامنطقة 	اMتحدة 	8مريكية		الو�يات 	للسنيما 	اMركز	التاري×ي وتعد

 .للسينما	#ي	الو�يات	اMتحدةغالبا	» هوليوود«وتستخدم	كلمة	

	 الس�� ٢٩ 	هتشكوك 	جوزيف 	#ي		،)١٩٨٠ – ١٨٩٩(ألفريد 	بالريادة 	معروف 	إنكل��ي 	سينمائي 	ومنتج مخرج

بعد	مس��ة	ناجحة	#ي		١٩٣٩#ي	 هوليوود توجه	إ�ى. #ي	8ف9م و/ثارة	نفسية العديد	من	تقنيات	التشويق

 .M١٩٥٥تحدثة	وأصبح	مواطن	أمريكي	#ي	وا 8ف9م	الصامتة السينما	ال�Tيطانية	#ي	كلتا

	مونرو  ٣٠ 	بيكر	 �ي مارل�ن 	ج�ن 	السينما	،)١٩٦٢ – ١٩٢٦(نورما 	أع9مها 8مريكية أسطورة ولدت	. ومن

	تكن		وانضمت	كاليفورنيا #ي 	ولم 	عندهم 	عملت 	ال$� 	السينما 	مدينة 	هوليود 	أحبت 	ولكن 	دار	»يتام إ�ي

 .توفيت	منتحرة	بجرعة	زائدة	من	الدواء. جاز مغنية ممثلة	فقط	بل
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٣١ 	 	تايلور 	بـ	،)٢٠١١ – ١٩٣٢(إل��ابيث 	اMدللة"لقبت 	هوليود 	وتملك	 ".قطة 	لندن 	#ي 	ولدت ممثلة

مرت�ن	8و�ى	عن	دورها	#ي	 جائزة	8وسكار	©فضل	ممثلة لقد	حصلت	عOى. و8مريكية ال�Tيطانية الجنسيت�ن

 ".من	يخاف	ف��جينا	وولف"والثانية	عن	دورها	#ي	فيلم	" ٨باترفيلو	"فيلم	

٣٢ 	 		،)١٩٦٧(الخريج 	كوميدي 	وإخراج	–فيلم 	إنتاج 	من 	أمريكي 	نيكولس درامي 	بنفس	 مايك 	رواية عن

 .١٩٦٣العنوان	نشرت	#ي	

٣٣ 	 	وك9يد 	بارو		،)١٩٦٧(بوني 	ك9يد 	دور 	#ي 	بي$� 	وارن 	فيه 	وتمثل 	آرثر	بن 	أخرجه 	8مريكي 	الجريمة فيلم

 .وفاي	دوناواي	#ي	دور	وبوني	باركر	يتحدث	الفيلم	قصة	8طفال

٣٤ 	 	كوبو� 	فورد 	)١٩٣٩(فرانسيس 	سيناريو منتجو 	مخرج، 	أصول  مريكيأ وكاتب ولد		إيطالية من

	عOى دي�dويت #ي 	8وسكار حصل 	مرات جائزة 	ناشر	مج9ت. خمس 	وفندÜي	وهو	أيضا حصل	. وتاجر	خمور

 ."القيامة	Êن حرب	فيتنام ملحمة"و" اMحادثة" فيلمه. #ي	إخراج	8ف9م ماجست��	الفنون	الجميلة عOى

كرامر	"عن	فيلم	 ١٩٧٩ #ي	كأفضل	ممثل بجائزتي	أوسكار ،	فائزأمريكي ممثل	،)١٩٣٧(داست�ن	هوفمان	 ٣٥

	كرامر 	 "ضد 		١٩٨٨و#ي 	فيلم 	اMطر"عن 	جوائز	من" رجل 	ث9ث 	عOى 	لفنون	 وحصل 	ال�Tيطانية 8كاديمية

عن	فيلم	 ١٩٧٠وكأفضل	ممثل	مرت�ن	#ي	" الخريج"كأفضل	صاعد	عن	فيلم	 ١٩٦٩عام	 الفيلم	والتلفزيون 

 .ن	غلوبغولد وحصل	أيضا	عOى	خمسة	جوائز" توتس��"فيلم	 عن ١٩٨٤ و#ي "كابوي	منتصف	الليل"

وهو	اMمثل	8ك�	إثارة	ل¾عجاب		بجائزة	8وسكار  للفوز  8مريكي اMمثل	،)٢٠٠٤ – ١٩٢٤(مارلون	براندو	 ٣٦

 .عOى	السينما	العاMية

	الخامس ٣٧ 	الجزء 	النجوم 	: حروب 	تقاوم 	كريش��  للمخرج) ١٩٨٠(/م�Tاطورية 	أساس		إيرف�ن عOى

	لوكاس قصة 	كاسدان وكتبه	لجورج 	براكيت لورانس 	#ي. ووليه 	يصدر 	الذي 	الثاني 	الفيلم حروب	 وهو

 .من	حيث	التسلسل	الزم��	الداخOي	والخامس النجوم

 .جهاز	يختص	بمكافحة	كافة	صور	الفساد	اMا�ي	و/داري	#ي	روسيا	�نحراف	اMوظف	العام ٣٨

٣٩ 	 	ست��نز	إليوت 	#ي ومسرÆي شاعر ،)١٩٦٥ – ١٨٨٨(توماس 	ولد 	8مريكية وناقد 	اMتحدة هو	 . الو�يات

 .١٩٤٨#ي	 بل	#ي	8دبجائزة	نو  حائز	عOى

وقد	. كنغسOي	ب�ن وأدى	دور	غاندي	اMمثل	ال�Tيطاني ريتشارد	أتن�Tه فيلم	تاري×ي	أخرجه	،)١٩٨٢(غاندي	 ٤٠

 .فاز	الفيلم	بمجموع	ثمانية	جوائز	أوسكار

 .قاعدة	بيانات	8ف9م	عOى	/ن�dنت اMدير	التنفيذى	ومؤسس	موقع	،)١٩٦٧( كول	نيدام ٤١

م�dو	 ه	شرك$�وأنتج	ودين	ديفل�ن رو�ن	إيم��يشعسكري	كتبه	 خيال	علم� سلسلة ،)١٩٩٤( ستارغيت	 ٤٢

 .ستارغيت وهو	أول	فيلم	#ي	السلسلة		بعنوان. وكاركولو غولدوين	ماير

٤٣ 	 	أخرجه	،)١٩٧٦(شبكة 	أمريكي 	لوميت فيلم 	جوائز	سيدني 	أربعة 	عOى 	الفيلم	. أوسكار وحصل يناقش

�م	ªشاشا	ىOع	يبثونه	ما	طريق	عن	شاهدينMا	عقول	#ي	8خبار	شبكات	تتحكم	وكيف	/ع9م	سلطة	فكرة

 .من	أخبار	خادعة

 .فرنسا	وسويسرا	وبلجيكا اقيت	عمل	صا�ت	العرض	السينمائي	#ي	كل	منأول	موقع	يوضح	مو  ٤٤

 .١٩٨٧ولد	#ي		،اMعروف	باسم	جاي	آر	سيابوكو ممثل	ومغ��	#ي	تيلفاز	فيليب�ن	 ٤٥
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٤٦ 	 	بإنتاج ورومانس�� درامي فيلم ،)١٩٩٧(تيتانيك 	وشارك 	وأخرجه ليوناردو	 وأبطاله	جيمز	كام��ون كتبه

	.حصل	الفيلم	عOى	أربعة	عشر	جائزة	أوسكار	وأك�T	عدد	من	الجوائز	8كاديمية. وكيت	وينسليت وديكابري

�ا	ع�T	اMحيط	8طلنطيتيتانيك		آر	إم	إس تناول	الفيلم	كارثة	غرق	السفينة	ª9رح	أو�ى	ي#. 

وكانت	 8مريكية نورما	ج�ن	بيكر	أسطورة	السينما �ي. ١٩٢٦ولدت	#ي	أول	يونيو	من	عام	 مارل�ن	مونرو  ٤٧

  .من	أع9مها	وتوفيت	منتحرة	بجرعة	زائدة	من	الدواء

أول	فيلم	يحصل	عOى	جائزة	8وسكار	. ١٩٢٧وصدر	#ي	سنة	 الو�يات	اMتحدة #يفيلم	حركة	تم	إنتاجه	 ٤٨

 .م١٩٢٩©فضل	فيلم	#ي	أول	حفل	توزيع	لجوائز	8وسكارعام	

	أمريكي ٤٩ 	سينمائي 	ومستشار	وممثل 		،مخرج 	#ي 	. ١٨٩٦ولد 	أك�	من 	عOى 	معظم	 ٨٠عمل 	#ي 	ولكن فيلما

 .8حيان	كمخرج	كما	أنه	أخرج	العديد	من	8ف9م	الكوميدية	الساخرة	الجميلة

 .#ي	العشرينات م	الصامتة8ف9  اش��رت	بف�dة أمريكية ممثلة	،	)١٩٦٥ –١٩٠٥( ك9را	بو٥٠ 

	ممثل	#ي	السينما	8مريكية	والتلفزيون  ٥١ ،	 	مدربا	و 	القوات	الجويةبذل	جهده	لتدريس	. ١٨٩٩ولد	#ي كان

  . للط��ان	#ي	الحرب	العاMية	الثانية

	كوبر ٥٢ 	)١٩٦١ – ١٩٠١( غاري 	عO	أمريكي ممثل، 	جائزةوحاصل 	ممثل أوسكار ى 	 ©فضل لفيلم		١٩٤١#ي

كما	أنه	فاز	بجائزة	الغولدن	غلوب	لنفس	الفيلم	#ي	 " ظه��ة	مشتعلة" لفيلم		١٩٥٢و#ي	" العريف	يورك"

١٩٥٢. 

وائز	أوسكار	فاز	الفيلم	بثمانية	ج" مارغريت	متشل	الشه��ة	ذهب	مع	الريح"عن	رواية		١٩٣٩فيلم	أنتج	#ي	 ٥٣

 .واختاره	معهد	الفيلم	8مريكي	#ي	قائمة	8ف9م	8مريكية	الرابعة	#ي	اMائة	8فضل	#ي	القرن	العشرين

	غايبل ٥٤ 	)١٩٦٠ – ١٩٠١( ك9رك 	عOى	، 	وحاصل 	8مريكية 	اMتحدة 	الو�يات 	أوهيو، 	#ي 	ولد 	أمريكي ممثل

كما	أنه	ترشح	لنفس	الجائزة	عن	دوره	" ما	حدثت	#ي	ليلة"جائزة	أوسكار	كأفضل	ممثل	عن	دوره	#ي	فيلم	

 ."ذهب	مع	الريح"فيلم		 وكذلك	عن	دوره	#ي" تمرد	عOى	السفينة	باون$�"#ي	فيلم	

كما		"ذهب	مع	الريح"حازت	عOى	جائزة	8وسكار	عن	دورها	#ي	فيلم	،	)١٩٦٧ – ١٩١٣(ممثلة	بريطانية	 ٥٥

 .١٩٩٩#ي	" ا	الرغبةعربة	اسمه"حصلت	عل��ا	للمرة	الثانية	عن	دورها	#ي	فيلم	

 .١٩٤٠وأخرجه	ألفريد	هتشكوك	وصدر	#ي		الو�يات	اMتحدة فيلم	دراما	تم	إنتاجه	#ي ٥٦

#ي	" ذهب	مع	الريح "اش��ر	بإنتاجه	لفيلم�.  ١٩٠٢ديفيد	أوه	سيلزنيك	منتجا	سينمائيا	أمريكيا	ولد	#ي	 كان ٥٧

 .#ي	فئة	أفضل	فيلم	١٩٤٠ 8وسكار الذين	حص9	عOى	١٩٤٠#ي	" ريبيكاو "و	١٩٣٩

	بريطانية ٥٨ 	مسرحية 	وكاتبة 	أف9م. مؤلفة 	أعمالها 	من 	العديد 	 م·�ا. أصبحت 	" ريبيكا"رواية نزل	"ورواية

 ."�	تنظر	Êن"و "الطيور " والقصة	القص��ة	"جامايكا

�ا	الفنية	#ي	. ١٩١٧#ي		اليابان ،طوكيو #يولدت	 بريطانية ممثلة ٥٩ªمس��	١٩٣٥بدأت		الفائزات	من	ا�Âأ	كما

 .بجوائز	8وسكار

هو	واحد	من	أك�	اMمثل�ن	شهرة	وإج�9	#ي	القرن	العشرين	. ١٩٠٧ممثل	ومخرج	ومنتج	إنجل��ي	ولد		#ي	 ٦٠

 .عظم	ممثل	#ي	العالم	/نجل��ي وأ
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شارك	#ي	عدة	. ١٩٠٦#ي	 با�م�Tاطورية	الروسية سانت	بطرس�Tغ ولد	#ي	.روسية من	أصول  بريطاني ممثل ٦١

  .أف9م	وحصل	عOى	عدة	جوائز	أوسكار

فازت	اثن�ن	من	جوائز	إيم�	. كانت	مهن��ا	#ي	اMسرح	والسينما	والتلفزيون . ١٨٩٧اMمثلة	»س�dالية	ولد	#ي	  ٦٢

 .ت	أيضا	لجائزة	جرامي	وجائزة	8وسكاروجائزة	توني	ورشح
٦٣ 	 	#ي 	إنتاجه 	تم 	أمريكي 	بطولة	١٩٥٠فيلم 	دافيس من 	للنجمة بيت 	وإضافة 	مارجو	شانينج مارل�ن	 بدور

 مونرو 

كان	شقيق	كاتب	. تمتع	بتاريخ	م�Þ	طويل	#ي	هوليوود. ١٩٠٩ومنتج	ولد	#ي		وكاتب	سيناريو  مخرج	سينمائي ٦٤

	ا 	والناقد 	جيهالسيناريو 	ه��مان 	كتابة	. لدرامي 	#ي 	�ش�dاكه 	8وسكار 	جائزة 	عOى 	مانكيفيتس حصل

 .١٩١٤#ي	" اMواطن	ك�ن "فيلم

	ديفيس ٦٥ 	)١٩٨٩ – ١٩٠٨( بيت 	ممثلة 	عOى	أمريكية، 	أوسكار حصلت 	ممثلة مرت�ن جائزة عام	 كأفضل

	فيلم١٩٣٥ 	دورها 	فيلم ١٩٣٨ وعام خطر عن 	#ي 	دورها 		جزيبل عن 	كما 	عام 	ال�dتيب		١٩٩٩حصلت عOى

	/ط9ق 	عOى 	8مريكية 	السينما 	ممث9ت 	©فضل 	 الثاني �T١٠٠ع	هيبورن بعد عام	 وذلك	 كاثرين

 .معهد	الفيلم	8مريكي يقوم	��ا فعاليات ضمن

فازت	بجائزة	8وسكار	©فضل	ممثلة	مساعدة	عن	). ١٩٢٣ – ١٩٨٥(ممثلة	أم��كية	من	اMسرح	والشاشة	 ٦٦

عOى	ترشيح	لجائزة	8وسكار	©فضل	ممثلة		تكما	حصل ١٩٤٦#ي	" حد	الشفرة"فيلم	#ي	دورها	باسم	صو#ي	

  .١٩٥٠#ي	"�ء	عن	حواءكل	�µ"عن	دور	البطولة	#ي	فيلم	

 .وستيفن	بويد تشارلdن	هيستون  الفيلم	من	بطولة. لويس	و»س ومن	روايات	وليام	وايلر  من	إخراج فيلم ٦٧

 .جائزة	أوسكار ١١وربح	 ١٩٥٩#ي مدينة	نيويورك وقد	عرض	الفيلم	#ي	دور	عرض	لويوس	#ي

٦٨ 	 	هستون 	8وسكار بجائ وفائز	أمريكي ممثل	،)٢٠٠٨ – ١٩٢٣(شارلتون 		زة 	ممثل ١٩٥٩#ي عن	 ©فضل

كوكب	"و" الوصايا	العشر"و" أعظم	العروض	عOى	وجه	8رض" ظهر	#ي	عدة	أف9م	م·�ا. بن	هور  دوره	#ي	فيلم

 ".القردة

	اMخرج ٦٩ 	من 	ل�ن ال�Tيطاني فيلم 		 ديفيد 	والبطولة	١٩٦٢#ي 	سبيجل 	سام 	لورنس	 بي�d	أوتول  واMنتج بدور

 .8م��	فيصل بدور 	أليك	غينيسو  عودة	أبو	تايه بدور  وأنتوني	كوين بدور	الشريف	عOي وعمر	الشريف

اش��ر	بإنتاجه	وإخراجه	©ف9م	ضخمة	. مخرج	ومنتج	بريطاني	ولد	#ي	لندن	،)١٩٩١ – ١٩٠٨(ديفيد	ل�ن	 ٧٠

�ر	كواي"و" دكتور	جيفاغو"و" لورنس	العرب"و"لقاء	عابر"نالت	عدة	جوائز	مثل	Â	ىOع	"و" جسر	إ�ى	�Tمع

.".الهند
 

ومن	أشهر	. وقام	بأداء	عدد	من	8دوار	#ي	السينما	8مريكية	١٩٣٢،	ولد	#ي	مصري  عمر	الشريف	ممثل ٧١

	 	العاMية 	جيفاغو"أدواره 	مرحةو " دكتور 	العرب"و فتاة 	الشريف". لورنس 	8وسكار ترشح 	نال	 لجائزة كما

 .وجائزة	س��ر جوائز	غولدن	غلوب ث9ث

٧٢ 	 	لورنس 	إدوارد 	ضابط)١٩٣٥ -١٨٨٨(توماس 		بريطاني ، 	العربية	اش��ر 	القوات 	مساعدة 	#ي بدوره

	العربية خ9ل 		الثورة 	العثمانية ضد ١٩١٦#ي 	وق��ا	/م�Tاطورية 	العرب وعرف 	عن	. بلورنس 	صور وقد

 ".لورنس	العرب"حياته	فيلم	شه��	
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يعت�T	. وآل	باتشينو مارلون	براندو بطولةو 	وإنتاج فرانسيس	فورد	كوبو� جريمة	أمريكي	من	إخراج فيلم ٧٣

	 العراب	عOى	نطاق	واسع	واحد	من	أعظم	8ف9م	#ي	السينما	العاMية واخت��	وواحد	من	أك�	8ف9م	تأث��ا

 .١٩٩٠#ي	 الفيلم	ليحفظ	#ي	السجل	الوط��	للفيلم

	سيناريو منِتجو 	مخرج ٧٤ 	أصول 	أمريكي وكاتب 	من 	وفندÜي 	خمور 	وتاجر 	مج9ت حصل	 إيطالية وناشر

	8وسكار عOى 	مرات جائزة 	. خمس 	#ي 	غالبا		دي�dويت #ي	١٩٣٩ولد 	اMمدوحة 	ث9ثيته 	إ�ى 	شهرته وتعود

 ".القيامة	Êن حرب	فيتنام ملحمة"و" اMحادثة"وفيلمه	" العراب"

	وتعت�T	بعض ٧٥ 	إجرامية 	اMنظمة	عصابة 	الجريمة 	من 	جزءا 	مستوى	. العصابات 	عOى 	العصابات تقدم

	جنائية 	اMعام9ت 	تدعم 	ال$� 	واMوارد 	بلدان	. التنظيم 	مختلف 	#ي 	عديدة 	لسنوات 	نشطة 	عصابات وكانت

 .العالم

٧٦ 	 	براندو	»بن 	 أمريكي ممثل) ٢٠٠٤ – ١٩٢٤(مارلون 	#ي 	8مريكةولد 	اMتحدة 	أشهر	. الو�يات يعت�T	أحد

 .وأحد	أساط��	السينما	وأك�	الوجوه	السينمائية	إثارة	للجدل	القرن	العشرين اMمثل�ن	السينمائي�ن	#ي

٧٧ 	 	باتشينو 	جيمس 	ب	أمريكي ومسرÆي سينمائي ممثلألفريدو 		إيطاليةولد 	جائزة	. ١٩٤٠#ي 	عOى حصل

يعت�T	. التلفزيونية وجائزة	إيم�اMسرحية	 جائزة	تونيو " عطر	امرأة"لدوره	#ي	فيلم	 والغولدن	غلوب 8وسكار

 .اليوم	أحد	أفضل	اMمثل�ن	#ي	تاريخ	السينما	8مريكية	عOى	مر	العصور 

٧٨ 	 	#ي 	ولد 	أمريكى 	سينما 	ومخرج 	8وسكار وأخد	١٩٣١ممثل 	 جايزة 	#	١٩٨٣#ي 	دوره 	عن 	فيلم الرحمة	"ي

 ."الناعمة

كان	من	اMدرسة	. ماري9ندولد	#ي		أمريكي،	كاتب	وروائي	وصحفي	)١٩٧٧ – ١٨٩٢(جيمس	ما�هان	كاين	 ٧٩

Mا	ومن		الجريمة	الرومانيالخيال	ناجحة. بدع�ن	أف9ما	الجريمة	رواياته	من	عديد	أصبحت	وقد. 

٨٠ 	 	#ي 	أنتج 	أمريكي 	درامي 		١٩٧٥فيلم 	إخراج 	فورمانمن 	 ميلوش 	رواية 	كيس��عن 	بطو 	ك�ن جاك	 لةومن

	داني	ديفيتو و 	براد	دوريفوقد	شارك	#ي	التمثيل	وليام	ريدفليك	و . وويل	سامبسون 	ولويز	فليتشر  نيكلسون 

 .سكاتمان	كروذرسو 	كرستوفر	لويدو 

مرة	وفاز		١٢ لجائزة	8وسكار وقد	ترشح. الو�يات	اMتحدة	8مريكية#ي	 ١٩٣٧ومخرج	ومنتج	ولد	#ي		ممثل ٨١

	١٩٩٧و#ي	 "طار	فوق	عش	اMجان�ن"عن	دوره	#ي	 ١٩٧٥مرت�ن	#ي	 جائزة	أفضل	ممثل	رئيس�� بث9ثة	م·�ا	و�ي

شروط	إظهار	"عن	دوره	#ي	فيلم	١٩٨٣#ي	 وجائزة	أفضل	ممثل	ثانوي " أفضل	ما	يمكن	حصوله"#ي	فيلم	

	عOى" العاطفة 	حصل 	غلوب كما 	الغولدن 	السينما	. مرات ٧ جائزة 	تاريخ 	#ي 	اMمثل�ن 	أفضل 	من ويعد

 .8مريكية

		أمريكية ممثلة ٨٢ 	#ي 		١٩٣٤ولدت 	اMتحدة#ي 	. الو�يات 	#ي 	الفنية �اªمس��	 	من		١٩٥٨بدأت �اÂأ	 كما

  .وجائزة	غولدن	غلوب بجوائز	8وسكار الفائزات

		 أمريكي فيلم ٨٣ 	#ي 	وأخرجه١٩٨٦أنتج 	كتبه 	ب��ينغر		أوليفر	ستون  ، 	توم 	بطولة 	ش�نمن ويليم	و  تشار�ي

ولد	#ي	الرابع	من	"بعنوان		١٩٨٩حيث	كان	ثاني	فيلم	#ي		حرب	فيتنام هو	أول	أف9مه	من	ث9ثية	أف9م. دافو

 ."الجنة	و8رض" ١٩٩٣والثالث	#ي	" يوليو
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جائرت�ن	(رات	م	٣ جائزة	8وسكار وحائز	عOى	١٩٤٦ولد	#ي	أمريكي وسيناريست مخرجويليام	أوليفر	ستون،	 ٨٤

كما	أخرج	العديد	من	8ف9م	مثل		أيلول 	١١أحداث	 فيلم	عن	٢٠٠٦أخرج	#ي	). ل¾خراج	وجائزة	للسناريو

 ."فصيلة"و "يوليو	ولد	#ي	الرابع	من"

يعرض	الفيلم	. يروي	الفيلم	حكاية	بنجام�ن. حرب	فيتنام وتدور	أحداثه	خ9ل	١٩٧٩أنتج	#ي	 أمريكي فيلم ٨٥

صدرت	نسخة	جديدة	من	الفيلم	تحوي	عOى	أك�	من	خمس�ن	دقيقة	من	. رحلة	إ�ى	ظلمة	النفس	البشرية

 .اMشاهد	لم	تكن	موجودة	#ي	النسخة	السابقة	منه

٨٦ 	 	وإنتاج	أمريكي فيلم 	وبطولة 	إخراج 	إيستوود من 	البطولةو  كلينت 	#ي 	فريمان شارك ج�ن	 مورغان

	هاريس هاكمان 	بدور	. وريتشارد 	وممثل 	ومونتاج 	وإخراج 	فيلم 	أفضل 	عن 	أوسكار 	جائزة 	الفيلم نال

 .١٩٩٢با�ضافة	ل�dشحه	لخمس	جوائز	أخرى	#ي		لج�ن	هاكمان مساعد

	٤ جائزة	8وسكار وحائز	عOى ١٩٣٠ولد	#ي	. أمريكي سينمائي ومنتج ل±ف9م ومؤلف	موسيقي ومخرج ممثل ٨٧

 .يعت�T	إيستوود	رمزا	للسينما	8مريكية. مرات،	اثنت�ن	عن	أفضل	مخرج	واثنت�ن	عن	أفضل	فيلم

٨٨ 	 	#ي 	أنتج 	أمريكي 	إخراج	١٩٩٠فيلم 	 من 	كوست�� وتمثيل كوست��كيف�ن 	ماكدونيل كيف�ن وجراهام	 وماري

	8 . تدور جرين 	الحرب 	عهد 	#ي 	8مريكيةأحداثه 	. هلية 	بسبع 	الفيلم 	أوسكارفاز 	جولدن	 جوائز وجائزة

 .©فضل	فيلم	درامي جلوب

عن		١٩٩٠#ي	 وأفضل	مخرج ©فضل	فيلم مرت�ن بجائزة	8وسكار وفائز	١٩٥٥ولد	#ي	أمريكي مخرج	وممثل ٨٩

 .©فضل	مخرج ١٩٩١#ي		جائزة	الغولدن	غلوب كما	فاز	بنفس	الفيلم	عOى	"الرقص	مع	الذئاب"  فيلم

وجايزة	" /تصال	الفرنس��"دوره	#ي	فيلم	عن		١٩٧١#ي	 جايزة	8وسكار وآخد١٩٣٠ولد	#ي	 أمريكي ممثل ٩٠

 .الغولدن	غلوب

 ."فتاة	اMليون	دو�ر" عن	دوره	#ي	فيلم بجائزة	8وسكار	©فضل	ممثل	مساند أمريكي	فاز ممثل ٩١

 .١٩٣٠#ي	 مونس�d أيرلنديا	ولد	#ي ممث9 ٩٢



 

٢٧ 

 

  السينما	وتطورها	�ي	الوطن	العربي	نشأة  ٢.٣

�يوأنــــتج��ــــي�الــــوطن�العربــــي�أك%ــــ$�مــــن�ألفــــ�١٩٢٧�ــــي�مصــــر�ب ١تــــم�إنتــــاج�أول�فــــيلم�عربــــيقــــد�

اكتشــف�مشــاركو�النــدوة�حــول�الســينما�العربيــة�ال;ــ:�. تقريبــا�وخمســمائة�فــيلم�خــ1ل�هــذه�الف-ــ$ة

الـــوطن�العربـــي�كاتـــب�واحـــد�عقـــدت��ـــي�مصـــر��ـــي�أطروحـــاHIم�وحـــوارهم�ومناقشـــاHIم�بأنـــه�لـــيس��ـــي�

كانــت�أك%ــ$�الكتـب�ال;ــ:�صــدرت�عـن�الســينما�العربيــة�. يعـرف�عــن�تــاريخ�السـينما��ــي�الــوطن�العربـي

\ســـتعراض��وظـــل. ض�الســـينما�العربيـــة�بشـــكل�عـــامكتبـــا�إقليميـــة�ولكـــن�حـــاول�أصـــحاHSا�اســـتعرا

  .٢السريع�بواسطة�cع1م�الذي�كان�يسهلها�دون�محاولة�منذ�البداية

  :نلخص�اiشاكل�ال;:�واجهت�السينما�العربية��ي�النقاط�التالية�يمكن�أن

مزاحمــة�nفـــ1م�nجنبيـــة��ــي�دور�العـــرض�وعـــدم�إنتـــاج�nفــ1م�العربيـــة�واiحليـــة�وصـــارت� .١

 .\ستعمار��ي�الوطن�العربي�ما�خلفهوهذا�بعض�م. هذه�nف1م�بدي�1لها

�و وموزعــــــ�و ربيــــــة�وبــــــدأ�مســــــتورد�ــــــي�nقطــــــار�الع�ســــــيطرة�nوروبيــــــة�عsــــــى�دور�الســــــينمائية .٢

 .nف1م�يفضلون�nف1م�التجارية�بشكل�كبv$�و ومستثمر 

كانت�أسواق�التوزيع�للفيلم�العربـي�محـدودة�وكـان�للفـيلم�اiصـري�تاريخـا�طـوي�1مختلفـا� .٣

�ـــي�هــــذا�اiجــــال�بـــل�أك%ــــ$�nســــواق�العربيــــة��ـــي�أقطــــار�الــــوطن�العربـــي�مغلقــــة�أمــــام�nفــــ1م�

� .ي�بعض�اiناسبات�خاصة��ي�اiهرجانات�السينمائيةالعربية�اiنتجة�إ{�

كانـــــت�اللغـــــة�العربيـــــة�مفقـــــودة��ـــــي�الســـــينما�العربيـــــة�وأخـــــذ�كـــــل�قطـــــر�عربـــــي�ينـــــتج�أف1مـــــه� .٤

بلهج�Hــــا�اiحليــــة�وصــــار�فهمهــــا�صــــعبا�جــــدا�بــــvن�أقطــــار�أخــــرى�خاصــــة�بــــvن�اiغــــرب�العربــــي�

هـم�لهجـة�الحـوار�فخرج�أك%$�اiشاهدين�من�الصالة�أثناء�عـرض�الفـيلم�بعـدم�ف. ومشرقه

 .٣اiغربية



 

٢٨ 

 

ن�يحــــاولون�أن�و لجــــدد�اiتخرجــــكــــان�الشــــبان�ا. الصــــدام�بــــvن�الفنــــان�الســــينمائي�وcدارة .٥

يقـدموا�إ�ــى�الســينما�العربيــة�بعــض�اiشــاهدات�الجنســية�والحــوار�الــذي�كانــت�مقبولــة��ــي�

 .هدف�الفيلم��تمامالسياق�العام�للحدث�أو�القصة���Hا�تخدم�

قلــــة�cمكانــــات�الفنيــــة�وقــــدم�بعــــض�مؤسســــات�الســــينما�إ�ــــى�الــــدعم�الف�ــــ:�للســــينمائيvن� .٦

هـــذه�الســـينما�إ�ـــى�اiزيـــد�مـــن��احتاجـــت. وأنتجـــت�الســـينما�بإمكانـــات�وبجهـــود�فرديـــة�كبvـــ$ة

عsـى�اiسـتوى�العـالم:��قويـةرة�إ�ى�cمكانـات�الماهcمكانات�وكان�iخر�ي�العرب�طاقات�

الــذي�اســتطاع�لــه�أن�يقــدم�أعمــا{�ســينمائية�عsــى��٤لعقــادمثــل�اiخــرج�العربــي�مصــطفى�ا

وفــيلم�" ٥الرســالة"اiســتوى�العــالم:�عنــدما�تــوفرت�لــه�cمكانــات�الفنيــة�اiطلوبــة�كفــيلم�

 .وغv$هما" ٦عمر�اiختار"

اتجهــــت�الســــينما�العربيــــة�إ�ــــى�قطــــا�ي�العــــام�والخــــاص�معــــا�مــــن�جهــــة�وإ�ــــى�القطــــاع�العــــام�

ئــــر�بإنتــــاج�nفــــ1م�الروائيــــة�حــــول�حــــرب�التحريــــر�عsــــى�مــــدى�قامــــت�الجزا. نفســــه�مــــن�جهــــة�أخــــرى 

ولكــن�خصصـت�الســورية�والعــراق�القطـاع�العــام�نفســه�قسـما�كبvــ$ا�مثــل�القضــية�. سـنvن�طويلــة

الفلســــطينية�والصــــراع�الطبقــــي�وكــــذلك�عــــن�تــــاريخ�النضــــال�السيا�ــــ�:�والنضــــال��ــــي�الريــــف�ضــــد�

  . \ستغ1ل

تاريخـــا��القطـــاعvن�العـــام�والخـــاص�وأصـــبحتأمـــا��ـــي�مصـــر�كانـــت�ف�Hـــا�تجربـــة�الســـينما�بـــvن�

وهما�\خت1ف��ي�الرأي�و\ج�Hـاد��؛ن��ي�السينما�العربيةان�أساسيتاولكن�ظهرت�مشكلت.  حاف1

ف�Hا�خاصة�بvن�القطاعvن�العام�والخاص�وكذلك�اخـت1ف�النظـرة�إ�ـى�هـذا�الفـن�ودوره�مـن�قطـر�

بدأت�اiحاو{ت��ي�تاريخ�السـينما�العربيـة�محـدودة��ـي�بعـض�nقطـار�العربيـة��ـي�القـديم�. إ�ى�آخر



 

٢٩ 

 

ح;¤�أصبحت�تسمي�Hا�خاصة�السينما�اiصرية�والسينما�السورية�والسينما�الجزائرية�والسـينما�

  ".السينما�العربية"العراقية�وعامة�عsى�تسمية�

مغـــــامرات�فرديــــة��ـــــي�بـــــداياHIا�إ{��ـــــي�وقــــد�كانـــــت�الســـــينما��ــــي�جميـــــع�أقطـــــار�الــــوطن�العربـــــي�

قــــــــام�. بيــــــــةصــــــــنع�أفرادهــــــــا�هــــــــذا�الفــــــــن�الجديــــــــد�كمــــــــا�كانــــــــت�الســــــــينما�nمريكيــــــــة�وnورو . الجزائــــــــر

ات�بعــض�القضــايا�cنســانية��ــي�مفهــوم�تلــك�الف-ــ$ة�عsــى�الــرغم�مــن�جــلاعالســينمائيون�nوائــل�بم

  . العربية�cمكانات�اiحدودة�ال;:�أنتجت�HSا�nف1م�nو�ى��ي�السينما

". أم�الســينما�العربيـــة"أصــبحت�بعــد�ذلــك�اتجاهـــات�مختلفــة�خاصــة��ــي�مصـــر�ال;ــ:�كانــت�

تناولــــت�الســـــينما�اiصــــرية�قصصـــــا�مــــن�معانـــــاة�cنســـــان�عامــــة�والعربـــــي�اiصــــري�خاصـــــة�ومآ�ـــــ�:�

ومــــن�غvــــ$�هــــذه�القضــــايا�ال;ــــ:�كانــــت��الحــــرب�و\حــــت1ل�ووجــــود�\ســــتعمار�وnزمــــات�\قتصــــادية

ثــــم�تحولـــــت�الســــينما�إ�ـــــى�نــــوع�آخــــر�iـــــا�اختــــار�بعـــــض�. �ــــي�الـــــوطن�آنــــذاك�كانالســـــواجههــــا�معظــــم�ي

  . اiخرجvن�القصص�بالحب�والجنس�والرقص�والغناء�وال;:�كانت�مقبولة�عند�الجمهور 

وموظـــف�صـــغv$��غ�ـــ:كانـــت�قصـــة�أك%ـــ$�nفـــ1م�العربيـــة�تـــدور�حـــول�شـــاب�فقvـــ$�يحـــب�بنـــت�

تحبــه�ابنـــة�صـــاحب�اiصـــنع�وزوج�تخونـــه�زوجتـــه�وآخـــر�ي-ــªوج�مـــن�أجنبيـــة��ثـــم�يـــأتي�HSـــا�إ�ـــى�البلـــد�

وموســــيقي�يقــــع��ــــي�حــــب�nمvــــ$ة�ال;ــــ:�يدرســــها�اiوســــيقا�وفنــــانvن��ــــي�فرقــــة�اiتواضــــعة�تســــاعدهم�

  .الفتاة�الغنية�الجميلة�وغv$ها

ثـم�. ف-ـ$ة�وامتـدت�سـنوات�طويلـةكانت�هنـاك�انعكاسـات�كبvـ$ة�للسـينما�العربيـة��ـي�تلـك�ال

خرجـــت�الســـينما�عـــن�أهـــدافها�كفـــن�جمـــاهv$ي�إ�ـــى�مجـــال�اiتـــاجرة�واســـتعجل�عـــدد�مـــن�اiنتجـــvن�

وأصــــــبح�الفــــــن�الســــــابع�بعيــــــدا�عــــــن�. واiخــــــرجvن�إ�ــــــى�اiــــــال�والشــــــهرة�مــــــن�الفــــــن�والــــــذوق�وnخــــــ1ق



 

٣٠ 

 

تصـنع�بـدي�1لهـذه�عندما�قامت�اiؤسسة�العامة�للسينما�العربيـة�حاولـت�أن�. القضايا�cنسانية

  .أنفق�تجار�السينما�أمو\�كثv$ة�فعادت�السينما�إ�ى�سv$ة�اiتاجرة��ي�مصر. السينما

وقد�تشرفت�تجربة�السينما�الجزائرية�عsى�حميع�قطاع�السينما��ي�دور�العـرض�وتملكهـا�

ك��ـي�أحـدهما�القطـاع�الخـاص�وكـان�ذلـ: ن��ي�السينما�العربيـةان�هناك�اتجاهكا. كام�1�ي�بلدياHIا

وقـــد�اســـتطاع�للقطـــاع�الخـــاص�القيـــام�. و®خـــر�للقطـــاع�العـــام. صـــورة�جنونيـــة��ـــي�بعـــض�الف-ـــ$ات

انـــــــت�nســـــــواق�وك. عsـــــــى�القطـــــــاع�العـــــــام��ـــــــي�مصـــــــر�وســـــــورية�ولبنـــــــان�والعـــــــراق��ـــــــي�صـــــــورة�قطعيـــــــة

إنتـاج�nفـ1م�اiتــوفرة��ـي�مصـر�وقـد�ســاهمت��ـي�إفسـاد�أذواق�الجمـاهv$�عsــى�السـينمائية�مغرقـة�ب

  .ن�من�الزمنمدى�نصف�قر 

لقــــد�كــــان�قيــــام�مؤسســــات�الســــينما��ــــي�بعـــــض�nقطــــار�العربيــــة�مرحلــــة�جديــــدة��ــــي�تـــــاريخ�

الســينما�العربيــة�{�ســيما��ــي�الجزائــر�ومصــر�وســورية�وفلســطvن�والعــراق�ومــع�ذلــك�ظهــرت�أهميــة�

كبvـــ$ة��ـــي�الســـينما�العربيـــة�عنـــدما�عـــاد�مجموعـــة�مـــن�الســـينمائيvن�الشـــبان�الجـــدد�الـــذين�درســـوا�

�ـــي�الخـــارج�وجــاءوا�يحملـــون�عsـــى�شــهاداHIم�وأح1مهـــم�وطموحـــاHIمالســينما� . nاء�وضـــوكانــت�هـــذه�

فـــرأى�الســـينمائيون�أســـباب�أزم�Hـــا�وقـــاموا�. تغلـــق�أبـــواب�الســـينما�العربيـــة�التقليديـــة�بشـــكل�كبvـــ$

ذين�جـــــــاءوا�بحــــــل�هــــــذه�اiشـــــــكلة�وإصــــــح1ها�وفــــــتح�اiجـــــــال�أمــــــام�هــــــؤ{ء�الســـــــينمائيvن�الجــــــدد�الــــــ

  .ةليلبدبالسينما�العربية�ا

�ز اوكانــت�مســاهمة�التلفــ. لقــد�كــان�تطــور�الســينما�العربيــة��ــي�مراحــل�مختلفــة�منــذ�بــداي�Hا

nفــ1م�اiوفــورة��ــي�أســرع�وقــت�ممكــن�ح;ــ¤��ةمشــاهداكبvــ$ة��ــي�زيــادة�عــددها�وســهل�الطريــق�إ�ــى�

ذون�بالغراميــة�والرقصــات�تــيبكــي�اiشــاهدون�مــع�أبطالهــا�ويضــحكون�مــع�الحركــات�الكوميديــة�ويل

  .وnغاني�واiشاهدات�الجنسية
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بشـــكل��أن�يشـــيع�عsـــى�الـــرغم�مـــن�جميـــع�هـــذه�النتـــائج�بـــدأ�تيـــار�الســـينما�الشـــابة�الجديـــدة

واضـح��ــي�عــدد�مــن�أقطــار�الــوطن�العربــي�ووجـدت�أف1مهــم�صــعوبة�جــدا��ــي�أن�تشــق�طريقهــا�بــvن�

  . اiجتمع�العربي�وكانوا�يرفضون�حقيقة�السينما�الجديدة��ي�ذلك�الوقت

أن�ئيون�العـــــرب�{�ســـــيما�الشـــــباب�أثبتـــــت�هـــــذه�الســـــينما�وجودهـــــا�وبـــــدأ�الســـــينمامـــــع�هـــــذا�

وكـــان�iهرجـــان�. �ـــي�اiجتمـــع�العـــالم:�عامـــة�والعربـــي�خاصـــة�االحقـــوق�cنســـانية�وقضـــاياه او جلاعــي

أهميـــــــة�كبvـــــــ$ة��ـــــــي�ســـــــينما�الشـــــــاب�العربيـــــــة�وكـــــــان�بدايـــــــة�للتعـــــــاون�بـــــــvن�١٩٧٢دمشـــــــق�الـــــــدو�ي��ـــــــي�

م�وجــــــوده�وعقلــــــه�تح-ــــــ$ ينما�الجديــــــدة�ال;ــــــ:�تعــــــالج�cنســــــانية�و الســــــينمائيvن�العــــــرب�لتقويــــــة�الســــــ

جـــدير�بالـــذكر�كانـــت��Hايـــة�الســـبعينات�بدايـــة�انطـــ1ق�مـــن�الو . وتســـاعده��ـــي�أمـــور�كثvـــ$ة�تتعلـــق�بـــه

  .جديد�ونقطة�مهمة�لحركات�التجديد��ي�السينما�العربية��ي�الوطن�العربي

وكــانوا�يطــالبون�التغيvــ$��ــي�اجتمــع�معظــم�الشــباب�إ�ــى�جماعــة�الســينما�الجديــدة��ــي�مصــر�

�ــــي�ســــورية�انعكاســــات�تلــــك��توقــــد�بــــد. فيــــذ�منــــذ�ظهــــور�ذلــــك�التيــــارشــــكل�cنتــــاج�ووســــائل�التن

اســـــتمر�الشـــــباب�إنتـــــاج�الســـــينما�. الحركـــــة�واتخـــــذHIا�اiجموعـــــة�ثـــــم�التفـــــت�إ�ـــــى�مؤسســـــة�الســـــينما

اiشـــاهدين��وتطبيقهــا�بفكــرHIم�الجديــدة�وفعـــالي�Hم�القويــة�عsــى�اiســتوى�العـــالم:�حســبما�يمكــن

وقــــد�ظهـــر�الجيـــل�الثـــاني�مـــن�الســــينمائيvن��ـــي�الجزائـــر�وكـــان��ـــي�مقــــدم�Hم�. فهمهـــا��ـــي�صـــورة�كاملـــة

  .محمد�أبو�عماري�وسيد�عsي�مازيف�وعبد�العزيز�طول³:�ومحمد�زينات�وغv$هم

واســــتمر�تطــــور�الســــينما��ــــي�الــــوطن�العربــــي�iــــا�أخــــذ�الســــينمائيون�إنتــــاج�nفــــ1م�الحربيــــة�

وكــان�تطــور�الســينما�يــؤدي�إ�ــى�نتــائج�. انــت�لهــم�تجربــة�كبvــ$ة��ــي�مجــال�الســينماببطــو{ت�قويــة�وك

إيجابية�بvن�جمهور�العرب�ووصلوا�إ�ى�إنتاج�أف1مهم�ببطو{ت�حـرب�التحريـر�ح;ـ¤�تبلـغ�السـينما�

  .إ�ى�درجة�عالية�ومكان�مرتفع�ومناسب��ي�العصر�اiعاصر
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ا�التطــــور�إ�ــــى�جميــــع�أطــــراف�د��ــــي�تــــونس�حينمــــا�وصــــل�هــــذبــــدأ�اتحــــاد�الســــينمائيvن�الجــــد

. ٧لبابـاي" وغـدا"وانتقل�أك%ـ$�الشـبان�إ�ـى�السـينما�الجديـدة�وتطبيقهـا�أو{��ـي�فـيلم�. اiغرب�العربي

انتشـــــــرت�nفـــــــ1م��ـــــــي�اiـــــــدن�بســـــــبب�الع1قـــــــات�بــــــــvن�. ٨للطيـــــــب�الوحي¶ـــــــ�:" الخمـــــــاس"و�ـــــــي�فـــــــيلم�

�ـي��١٠لـ¸ن�بركـة" ٩يـد�ويـدألـف�"السينمائيvن�وبدأت�أيضا�حركة�السينما�الشابة��ي�اiغـرب�بفـيلم�

  . العصر�الحديث

ات�فرصـــــة�ذهبيـــــة�أمـــــام�الســـــينمائيvن�الجـــــدد�لخلـــــق�الســـــينما�الوطنيـــــة��ـــــي�يكانـــــت�الســـــتين

�Hــم�قــاموا�بأيديولوجيــة�جديــدة�لتحقيــق�هــدف�إالــوطن�العربــي�{�ســيما��ــي�تــونس�واiغــرب�حيــث�

iـــــى�الــــرغم�مـــــن�اsنتـــــاج�الســــينما�أمـــــام�الجمهـــــور�بســـــبب�حركــــة�الثـــــورة�\جتماعيـــــة�عcـــــي��شـــــاكل�

ثـــــم�بـــــدأ��ـــــي�مجـــــال�الســـــينما�الكثvـــــ$�مـــــن�. واiصـــــائب��ـــــي�النفقـــــات�ال;ـــــ:�واجهوهـــــا��ـــــي�ذلـــــك�الوقـــــت

اiحــــــاو{ت�حســــــب�تقــــــدم�nجهــــــزة�الجديــــــدة�والتقنيــــــة�الحديثــــــة�ح;ــــــ¤�تتجــــــاوز�العقليــــــة�البشــــــرية�

  . وnفكار�cنسانية

زة�الجديـــدة�والتقنيـــة�وقــد�بـــدأ��ـــي�الـــوطن�العربــي�إنتـــاج�الســـينما�التجاريـــة�مــع�تقـــدم�nجهـــ

iحمـــــــــــد�" ١١وقـــــــــــائع�ســـــــــــنوات�الجمـــــــــــر"الحديثـــــــــــة�واســـــــــــتعملها��ـــــــــــي�nفـــــــــــ1م�مثـــــــــــل�فـــــــــــيلم�الجزائـــــــــــري�

  . ح;¤�ينال�الشهرة�ال;:�حققهاn١٢خضر

الســـــينما�"يقـــــول�ناقـــــد�الســـــينما�اiشـــــهور�صـــــب¼ي�شـــــفيق��ـــــي�مقالتـــــه�ال;ـــــ:�كت«Hـــــا��ـــــي�مجلـــــة�

  ":العربية

إنما�نرى��ي�أغلـب�nفـ1م�العربيـة�الجديـدة�رؤيـة�الواقـع�حـول�فـرد�واحـد�أو�حـديث�واحـد�

الــــذي�يتمvــــ�ªبألوانــــه�" وقــــائع�ســــنوات�الجمــــر"الــــذي�يميــــل�إ�ــــى�الواقــــع�غالبــــا�مثــــل�فــــيلم�الجزائــــري�

تتضـــمن�قصـــته�حـــول�شـــجاعة�أحمـــد�بطـــل�هـــذا�الفـــيلم�الـــذي�{�ي¾Hـــزم�. الرائعـــة�وتقنيتـــه�الجذابـــة



 

٣٣ 

 

ورات�ح;ـــ¤��ـــي�انطـــ1ق�الرصاصـــة�العســـكرية�و{�يجـــرح�و{�يمـــرض�رغـــم�مـــوت�أهلـــه�أبـــدا�أمـــام�الثـــ

وقـد�جعـل�. وأبنائه�وتدمv$�قريته�وموت�جميع�أصدقائه�الذين�اش-$كوا��ي�الحرب�العاiية�الثانية

  . اiخرج�الواقع��ي�دائرة�السينما�طول�هذا�الفيلم

اiحـــاو{ت�إ�ـــى�الســـينما��ـــي��لـــم�يكـــن�هـــذا�الفـــيلم�اiثـــال�الوحيـــد�ولكـــن�اســـتمرت�الكثvـــ$�مـــن

nقطـــار�العربيـــة�بســـبب�طموحـــات�الســـينمائيvن�واهتمـــامهم�البـــالغ�بخلـــق�الســـينما�القوميـــة�ال;ـــ:�

للمخـرج�الكـوي;:�" ١٣عـرس�الـزين"ثم�فاز�فـيلم�. نالت�جوائزا�كثv$ة��ي�اiهرجانات�الدولية�والعربية

الفـــيلم��"١٥بـــس�يـــا�بحـــر"يعت¸ـــ$�. بجـــائزة�مهرجـــان�الفـــيلم�العربـــي�nول��ـــي�بـــاريس�١٤خالـــد�الصـــديق

  .n١٩٧٢ول�لهذا�اiخرج�والذي�أيضا�فاز�بجائزة�مهرجان�دمشق�nول�لسينما�الشباب��ي�

إن�الجوائز��ي�مهرجانات�السينما�ليست�كلمة�أخv$ة�لتقدير�nفـ1م�عsـى�أ�Hـا�جيـدة�ولكـن�

باiحــاو{ت�الفرديــة�وحــدها�{�يمكــن�إنتــاج�الســينما�. تقـدر�حســب�تأثv$هــا��ــي�حيــاة�الفــرد�واiجتمـع

عsـــى�الـــرغم�مــــن�وجـــود�اiواهـــب�وcمكانــــات�اiتـــوفرة��ـــي�هــــذا�اiيـــدان�خصوصـــا��ــــي�بـــ1د�ناميــــة�{�

إن�للسينما�دور�إيجابي�كبv$�بعد�أن�أصبحت�فن�السـابع�الجمـاهv$ي�وبعـد�. سيما�الوطن�العربي

iن�واvنتجiنأن�أصبحت�هذه�البلدان�سوق�السينما�من�قبل�تجارها�من�اvسوقiستوردين�وا.  

إن�اiحاولـــــة�ال;ـــــ:�قـــــام�HSـــــا�خالـــــد�الصـــــديق�محاولـــــة�متقدمـــــة��ـــــي�ســـــينما�الكويـــــت�وكـــــذلك�

ومـن�nسـف�. تجارب�جماعة�السينما�الجديـدة��ـي�مصـر�والجزائـر�وسـورية�وتـونس��ـي�هـذا�اiجـال

لــم�تســتطع�هــذه�اiحــاو{ت�الوقــوف�عsــى�خطــر�اiرعــب�الــذي�تواجهــه�الســينما�العربيــة�وأصــبحت�

عة�تجاريــة��ــي�ســوق�الســينما�العــالم:�تلعــب�فيــه�اiســاومات�دورا�كبvــ$ا�لتســويق�هــذه�الســلعة�ســل

  .ختيار�مثل�هذه�السينما��ي�أك%$�nحيانإمامهم�من�سبيل�إ{�يvن�البشر�أح;¤�{�يجد�م1 
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اiعاصــرة��متقدمــة�ومتحــررة�بعــد�أن�خطــت�الكثvــ$�مــن�الخطــوات��ــي��العربيــةإن�الســينما�

وصــــــلت�إ�ــــــى�مرحلــــــة�عاليــــــة��ــــــي�هــــــذا�اiجــــــال�وتقــــــوم�أيضــــــا�ضــــــد�\ســــــتغ1ل�طريــــــق�تطورهــــــا�ح;ــــــ¤�

  .و\ستعمار�و\ستيطان�والعدوان�عsى�الشعوب�اiناضلة

تقـــوم�الســـينما�العربيـــة�بتســـجيل�ال-ـــ$اث�القـــديم�وnحـــداث�التاريخيـــة�الكبvـــ$ة�مـــع�الواقـــع�

الجيــــل�الجديــــد�يتحقــــق�وتصــــوير�اiاÂــــ�:�والحاضــــر�واiســــتقبsي�كلهــــم�معــــا��ــــي�الوقــــت�نفســــه��ن�

ولكــن�الســينما�اiعاصــرة��ــي�بــ1د�ناميــة��تقــف�عsــى�طموحــات�كثvــ$ة�مختلفــة�. تامــةهــدفها�ســهولة�

مـــن�nســـاليب�التقليديـــة�القديمـــة�إ�ـــى�الفعاليــــات�الجديـــدة�والتجـــارب�العديـــدة�خاصـــة�بواســــطة�

  .ديثةالعربي�والذي�ينشر�القصص�التاريخية�والبدوية�القديمة�واiدنية�العربية�الح�ز افالتل

و{�يـزال�. يعيش�الشعب�العربـي�اليـوم��ـي�أصـعب�مرحلـة�عsـى�جميـع�اiسـتويات��ـي�تاريخـه

يواجـــه�مـــؤامرات�كثvـــ$ة��ـــي�كـــل�زمـــان�ومكـــان�مـــن�أعـــداءه�الـــذين�يســـ�Hدفون�\ســـتعمار�عsـــى�تـــراب�

عsـى�ثرواتـه�القوميـة�والتخلـف�عـن�مسـتقبل�أجيالـه�با�ضـافة�إ�ـى�أن��و\سـتغ1لالوطن�العربي�

  .هذا�الشعب�يخوض��ي�معركة�أخرى�لس1مة�حياته�ح;¤��ي�عصرنا�هذا

مــــن�أك¸ــــ$�الوســــائل�اiحتاجــــة�لحــــل�القضــــايا�ال;ــــ:�يواجههــــا�الشــــعب�العربــــي�Äــــي�فالســــينما�

ط�ولكـــن��ـــي�جميـــع�اليـــوم�وذلـــك�بقلـــب�ســـليم�ومحـــاو{ت�مخلصـــة�لـــيس�با�ســـلوب�والتســـجيل�فقـــ

ينبÇـي�عsـى�. nحداث�اiعروفة�ال;:�تتعلق�HSا�nمة�ح;¤�تـنجح�اiحـاو{ت�اiسـتمرة��ـي�هـذا�اiجـال

السـينمائيvن��ـي�الـوطن�العربـي�\نتقـال�إ�ـى�®فـاق�اiختلفـة�الجديـدة�واسـتخدام�الكـامv$ا�دقيقــة�

  .السلم��ي�العالم�عند�إنتاجها�لئ�1تقل�أهمية�السينما�أبدا�وأ�Hا�س1ح�الحرب�وآلة

                                                 
  .١٩٢٧في��ي�إستفان�روستيمن�اiخرج�وداد�عر�ي�والبطولة��مصري  ليsى،�فيلم�١
  .١٩٧٨السينما��ي�الوطن�العربي،�جان�الكسان،�اiجلس�الوط�:�للثقافة�الفنون�و®داب،�الكويت،�يناير��٢
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�ي�مهرجان�دمشق�" nيام"مع�اiخرج�اiغربي�أحمد�اiعنوني��ي�الندوة�ال;:�عقدت�iناقشة�فيلمه��الحوار �٣

  .١٩٧٩السينمائي�
٤�� �العقاد �سينمائي)٢٠٠٥ – ١٩٣٠(مصطفى �ومنتج �مخرج �ي. ،� �غادر�إ�ىث سوريا ولد �اiتحدة� م الو{يات

وأقام�ف�Hا�ح;¤�أواخر��ي�لوس�أنجلوسجامعة�كاليفورنيا�� لدراسة�cخراج�وcنتاج�السينمائي��ي كيةnمري

  .مراحل�حياته
;:�يحكي�الفيلم�قصة�الرسالة�النبوية�ال. مصطفى�العقاد nمريكي - السوري فيلم�سينمائي�أخرجه�اiخرج�٥

  .جاءت�با�س1م
�تاريÎي ٦ � فيلم �ي� �بطولة�١٩٨١أنتج �كوين من �اiخرج أنتوني �إخراج مصطفى� السوري ومن

  .دو{ر�أمريكي مليون �٣٥وبلغت�مªvانيته�حوا�ي� جون�شv$�ي ومونتاج جاك�هيلدريارد وتصوير العقاد
بمعهد�الدراسات� تعلم�فن�cخراج�السنمائي. تونس من سينمائي ،�مخرج)٢٠٠٣ – ١٩٣٧(إبراهيم�باباي��٧

يعت¸$�باباي�من�رواد�العمل�. ١٩٦٥منذ� التلفزة�التونسية كان�أول�مدير�للتصوير��ي. السينمائية��ي�باريس

  .السنمائي�التونس�:�بإخراجه�شريطvن��ي�أوائل�السبعينات
  .cمارات�العربية�اiتحدة مقيم��ي تونس�: رج�سينمائيمخ�٨
لعمق�\جتما�ي�لظاهرة�اليد�العاملة�باiغرب�وال;:�يتم�استغ1لها�بوحشية��ي�فيلم�روائي�طويل�{مس�ا�٩

  .قطاع�الصناعة�التقليدية
وحصل�عsى�دبلوم�الصحافة��ي�اiعهد�العا�ي��١٩٤٢ �يولد��.وكاتب�سيناريو�مخرج�مغربي�سهيل�بن�بركة ١٠

� �ال ١٩٦٤ �يللصحافة �اiعهد �ي� �السينمائي �cخراج �ي� �دلوم �عsى �حصل �بروماكما �إ�ى�تجري³: �اتجه ثخ

 cخراج.  
�nخضر�حمينةi جزائري  فيلم ١١ ��حمد �للتجارة�. ١٩٧٤�ي �الوط�: �الديوان �عن �الفيلم �هذا �أحداث تدور

  . ١٩٧٥بمهرجان� السعفة�الذهبية وحاز�عsى�جائزة�والصناعة�السينماتوغرافية
� ممثل ،جزائري  مخرج ١٢ �ي� �ولد �حوار�سينمائي �ي. الجزائر �ي ١٩٣٤وكاتب� �دراسته �غادرها��فرنسا تابع ثم

  .الثورة�الجزائرية أثناء تونس إ�ى
تم�اختيار�الفيلم�كإدخال��فضل�فيلم�أجن³:��ي�. ١٩٧٦فيلم�الدراما�الكويتية�إخراج�خالد�الصديق��ي��١٣

  .جوائز�nوسكار�ولكن�لم�تقبل�كمرشح
�متم�ªvومبدع ١٤ �كوي;: �سينمائي �الكويتيةو �مخرج �السينمائية �الحركة �سينمائية�. رائد �ع1مة �بحق أصبح

  .كويتية�بارزة�حازت�cعجاب�والتقدير
ومن�تأليف�وحوار��١٩٧٢من�إخراج�خالد�الصديق��ي��الكويت فيلم�كوي;:�عن�حياة�صيادي�اللؤلؤ��ي�١٥

كان�أول�فيلم�كوي;:�يرشح�للمنافسة��فضل�فيلم�أجن³:�لجوائز�nوسكار��ي�. الصالح�نعبد�الرحمالكاتب�

  .الدورة�الخامسة�وnربعvن�وحصد�الكثv$�من�الجوائز��ي�اiهرجان�العربية�والعاiية
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 ي صر ا�جتمع�ا� �يالسينما��دور  ٢.٤

عديـدة� الكتب�والنشرات�والدراسات�وا�قا�ت�والتقارير�حول�تـاريخ�السـينما�	ـي�مصـر�إن

بجهــده�الكب5ــ�4	ــي�تــاريخ�الســينما�ا�صــرية�بمناســبة�مــرور��١قــام�ســعد�الــدين�توفيــقوقــد�. موفــورةو 

�٢مائي�ا�شـهور�سـم�45فريـدأربع5ن�سنة�عCى�بدء�@نتاج�السينمائي�	ـي�مصـر�وكـذلك�الناقـد�السـين

طــــــول�دراســــــاته�ومؤلفاتــــــه�ومقا�تــــــه�الNــــــ�MكتKLــــــا�عــــــن�الســــــينما�العربيــــــة�إضــــــافة�إHــــــى�مشــــــاركته�	ــــــي�

  .ا�هرجانات�السينمائية�الكث45ة

Vصرية�وتطورت�خ�̂ربعة�والخمس5ن�حNـ]�نشأت�السينما�ا نـتج�ف_Kـا�ألفـي�أل�السنوات�

̂رشـــــيف�العـــــالم�Mوهـــــذا�رقـــــم�كب5ـــــ�4	ـــــي�تـــــاريخ�الســـــينما. فـــــيلم�تقريبـــــا كانـــــت�صـــــناعة�. العربيـــــة�و	ـــــي�

الســــينما�	ــــي�مصــــر�أكoــــ�4صــــناعة�وأكnــــ�4تــــأث45ا�	ــــي�الــــوطن�العربــــي�بســــبب�الحركــــة�ا�صــــرية�لتنميــــة�

̂ســـواق�الســـينمائية�ا�صـــرية�الصـــناعات�الوطنيـــة�وارتباطهـــا�بالحضـــارة�^وروبيـــة�وح كب5ـــ4ة�جـــم�

ا�راحـل�معتمـدة�عCـى�الفنـان5ن�السـينمائي5ن��مرت�السينما�بتاريخ�إنتاجها�العديد�من. منذ�بدايKtا

  . ١٩٣٥	ي��٣ستوديوأوأصحاب�الشركات�الصغ45ة�والبنوك�ا�صرية�الكب45ة�مع�افتتاح�أول�

ســــــتوديو�مصــــــر�ووصــــــل�إليــــــه�أكnــــــ�4مــــــن�مائــــــة�عــــــرض�أازدهــــــرت�الســــــينما�ا�صــــــرية�بوجــــــود�

ت�التاليـــة�حNـــ]��Kايـــة�فـــارتفع�إنتـــاج�^فـــVم�مـــن�العشـــرة�إHـــى�العشـــرين�فيلمـــا�	ـــي�الســـنوا. ســـينمائي

  . فيلما�١٤٠الحرب�العا�ية�الثانية�حيث�تم�إنتاج�

بدأت�مرحلة�جديدة�	ـي�تـاريخ�السـينما�ا�صـرية�بعـد�الحـرب�العا�يـة�الثانيـة�حيـث�أصـبح�

إنتاج�^فVم�أك�4nسهولة�وأسرع�وسيلة�لتحقيق�النتائج�ووصلت�إل_Kا�العديـد�مـن�^فـVم�نتيجـة�

̂غنيـــاء�إHـــى�مجـــال ففـــي�الف�ـــ4ة�مـــن�. فيلمـــا�كـــل�ســـنة�٥٠ارتفـــع�إنتـــاج�^فـــVم�إHـــى�. الســـينما�دخـــول�

فيلمـــــا�وذلـــــك�نحـــــو�ثVثـــــة�أضـــــعاف�^فـــــVم�ا�صـــــرية�منـــــذ��٣٤١بلـــــغ�عـــــددها�إHـــــى��١٩٥١إHـــــى��١٩٤٥

ثــم�. ١٩٤٩وعــدد��ســتوديوهات�إHــى�أحــد�عشــر�	ــي��٢٤٤ووصــل�عــدد�صــا�ت�الســينما�إHــى��١٩٢٧
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�١٩٦٢فيلمــا�	ــي��٥٨٨وبلــغ�عــددها�إHــى�١٩٥٢ســنة�بعــد�ثــورة�فيلمــا�كــل��٦٠ارتفــع�عــدد�^فــVم�إHــى�

  .١٩٥٤	ي���٣٥٤ووصل�عدد�الصا�ت�إHى�١٩٢٧وذلك�نحو�ضعف�^فVم�ا�صرية�منذ�

اهتمت�دولة�مصر�بالسـينما�اهتمامـا�بالغـا�وشـهد�النصـف�الثـاني�مـن�ا�خمسـينات�بدايـة�

ثــم�أنشــأت��١٩٥٥ة�إنشــاءها�	ــي�وقــد�ظهــرت�^فــVم�القصــ45ة�	ــي�بدايــ. 	ــي�تــاريخ�الســينما�ا�صــرية

وال�MNساهمت�	ي�نفقـات�^فـVم�ا�صـرية�	ـي�شـكل�كب5ـ�4وكـذلك�١٩٥٧مؤسسة�لدعم�السينما�	ي�

�نتـــاج�^فـــVم�الروائيـــة��١٩٦٢وا�ؤسســـة�العامـــة�للســـينما�	ـــي�١٩٥٩ا�عهـــد�العـــالم�Mللســـينما�	ـــي�

  . الطويلة

واجهـت�وقـد�. ة�القطـاع�العـامثم�بدأت�مرحلة�أخرى�	ي�تاريخ�السينما�ا�صرية�و�ـي�مرحلـ

 لــم��Kــتمو . موقــف�الدولــة�للســينماالســينما�ا�صــرية�الكث5ــ�4مــن��ضــطرابات�نتيجــة�عــدم�وضــوح�

دة��ـــهتمامـــا�جيـــدا�ولـــم�يجـــر�@نتـــاج�و�ســـت45اد�والتوزيـــع�إا�ســـتوديوهات�والصـــا�ت�وأصـــحا�Kا�ب

فيلمـــا�	ـــي�الســـنة��٤٠إHــى�٦٠ونتيجـــة�لـــذلك�قــل�عـــدد�^فـــVم�مـــن. عــام5ن�متـــوالي5ن�	ـــي�هــذه�ا�رحلـــة

مــــن�% ١٠قطــــاع�خــــاص�و% ٤٠قطــــاع�عــــام�و% ٥٠وم�Kــــا�١٩٧١فيلمــــا�حNــــ]�	ــــي��٤١٦وبلــــغ�عــــددها�

�٢٥٥إHــــى��١٩٥٤صــــالة�	ــــي��٣٥٤شــــركات�التوزيــــع�العربيــــة�	ــــي�لبنــــان�كمــــا�قــــل�عــــدد�الصــــا�ت�مــــن�

̂جنبيـــــة�ا�ســـــتوردة�مـــــن��١٩٦٦صـــــالة�	ـــــي� . فيلمـــــا�	ـــــي�الســـــنة�٢٥٠فـــــيلم�إHـــــى��٥٠٠وعـــــدد�^فـــــVم�

وارتفــع�١٩٧٤فيلمــا�حNــ]��٤٠وصــار�عــددها�. ١٩٧١قــف�القطــاع�العــام�عــن�إنتــاج�الســينما�منــذ�تو 

وانخفــــــض�عــــــدد�الصــــــVت�حNــــــ]�وصــــــل�١٩٧٧و١٩٧٦و١٩٧٥فيلمــــــا�	ــــــي��٥٠عــــــددها�بعــــــد�ذلــــــك�إHــــــى

  .١٩٧٧صالة�	ي�١٩٠إHى

�تحاهات�الفنية�البارزة�	ي�تاريخ�السينما�ا�صرية��ي��تجاهات�الواقعية�ال�MNقام�إن�

̂ربعينـــــات�وكـــــذلك�وصـــــل�صـــــVح�أبـــــو�ســـــيف�٥وكامـــــل�التلمســـــاني�٤مـــــال�ســـــليم�Kـــــا�ك وتوفيـــــق��٦	ـــــي�
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يعـد�محمـد�. إHى�نتيجـة�إيجابيـة�	ـي�أواخـر�الخمسـينات�وأوائـل�السـتينات�٨ويوسف�شاه5ن�٧صالح

وه¥ـ4ي��١٣وفط5ن�عبد�الوهـاب�١٢وأحمد�كامل�مر¤£١١�Mوأحمد�بدر�خان�١٠ونيازي�مصطفى�٩كريم

ا�خــرج5ن�	ــي�تــاريخ�الســينما�ا�صــرية�الــذين�قــدموا�العديــد�مــن�مــن�أهــم�١٥وكمــال�الشــيخ�١٤بركــات

̂شكال�و�تجاهات   .^فVم�الهامة�	ي�مختلف�

وحســـــــــام�الـــــــــدين��١٧وعـــــــــاطف�ســـــــــالم�١٦بـــــــــرز�ا�خرجـــــــــون�ا�شـــــــــهورن�مثـــــــــل�حســـــــــن�@مـــــــــامو 

رغـــم�أن�@نتـــاج�التجـــاري�غلـــب�عCـــى�١٨٥٢	ـــي�الســـينما�ا�صـــرية�ا�عاصـــرة�بعـــد�ثـــورة��١٨مصـــطفى

	ـي�مرحلـة��٢٢وجـVل�الشـرقاوي �٢١وسـيد�عي§ـ£]�٢٠وخليـل�شـو¦ي�١٩حسـ5ن�كمـال�رز وبـأفVمهم�كمـا�

  .القطاع�العام

�٢٣ويعتoــــ�4ســــعيد�مــــرزوق ١٩٦٧ظهــــرت�محاولــــة�جديــــدة�	ــــي�الســــينما�ا�صــــرية�بعــــد�حــــرب�و 

M£ـــي�عبـــد�الخـــالق�٢٤ومحمـــد�را¨ـــC٢٥وع�Mـــ٢٦��4وأشـــرف�فهمـــoمـــن�أبـــرز�مخر©ـــي�هـــذه�الف�ـــ4ة�كمـــا�يعت

" ٢٨زائـر�الفجــر"جديـدة�الــذي�تـو	ي�بسـبب�منـع�فيلمـه�شـهيد�السـينما�ا�صـرية�ال�٢٧ممـدوح�شـكري 

  .وهو�الذي�عرض�بحواHي�سنت5ن�بعد�وفاته�١٩٧٣	ي�

باتجـــــــاه�جديـــــــد�	ـــــــي�الســـــــينما�ا�صـــــــرية��	ـــــــي�فيلمـــــــه�ا�شـــــــهور��٢٩جـــــــاء�شـــــــادي�عبـــــــد�الســـــــVم

حيث�يتجاوز�الواقعية�إHى�التعب5ـ�4الـذاتي�١٩٧٥وعرض�	ي��١٩٦٩الذي�تم�إنتاجه�	ي�" ٣٠ا�ومياء"

  ".٣١الفVح�الفصيح"ي�فيلمه�كما�صوره�	

ظهر�بعد�ذلك�ا�خرجون�الجدد�الـذين�اهتمـوا�بالسـينما�ا�صـرية�اهتمامـا�بالغـا�مثـل�عCـي�

�١٩٧٦	ـــي�" ٣٥دائـــرة��نتقـــام"	ـــي�فــيلم��٣٤وســم�45ســـيف�١٩٧٥	ـــي�" ٣٣الكرنـــك"	ـــي�فــيلم��٣٢بــدر�خـــان

	ــــــــي�" ٣٩^قمــــــــر"	ــــــــي�فــــــــيلم��٣٨وهشــــــــام�أبــــــــو�النصــــــــر" ٣٧العــــــــذاب�امــــــــرأة"	ــــــــي�فــــــــيلم��٣٦وأحمــــــــد�يح¬ــــــــ]
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الـــذي�منــــع�عرضـــه�طــــوال�خمـــس�ســــنوات��١٩٧٢	ـــي�" ٤١التV¦ــــي"	ــــي�فـــيلم��٤٠وصـــبي�شـــفيق١٩٧٧

  .١٩٧٧حN]�يعرض�	ي�

  :وقد�قسمت�هذه�الدراسة�إHى�سبعة�مراحل�أساسية

  مرحلة�النشوء�والسينما�الصامتة .١

  مرحلة�السينما�الناطقة .٢

  أفVم�ما�قبل�الحرب�العا�ية�الثانية .٣

  انيةأفVم�ما�بعد�الحرب�العا�ية�الث .٤

  )١٩٦٢  – ١٩٥٢(مرحلة�ما�بعد�ثورة�تموز� .٥

  )الستينات(مرحلة�القطاع�العام� .٦

  )١٩٨٠ – ١٩٧١(مرحلة�السبعينات� .٧

  مرحلة�النشوء�والسينما�الصامتة

قبلــــة�	ــــي�"احتفلــــت�مصــــر�بمــــرور�نصــــف�قــــرن�عCــــى�عــــرض�أول�فــــيلم�مصــــري�روائــــي�طويــــل�

اعتمـــد�. ه�	ـــي�@ســـكندريةوتـــم�عرضـــ١٩٢٧	ـــي��٤٣الـــذي�أخرجـــه�إبـــراهيم��مـــا١٩٧٧	ـــي�" ٤٢الصـــحراء

́نـــــه�أكnـــــ�4أهميـــــة�وأكoـــــ�4تـــــأث45ا�مـــــن�لكبدايـــــة�" ليCـــــى"الســـــينما�عCـــــى�فـــــيلم�مؤرخــــو� لســـــينما�ا�صــــرية�

MNى�الذي�أخرجه�استفان�روسHم�^وVي�القاهرة�وأنتج�٤٤^ف	فيه�تمثله�عزيزة�أم�45و ت.  

سـينمائي��كانت�مصر�من�أوائل�بVد�العالم�الNـ�Mعرفـت�السـينما�فـا�عروف�أن�أول�عـرض

. ١٨٩٥ن�ببـــاريس�	ـــي�تجـــاري�	ـــي�العـــالم�كـــان�	ـــي�الصـــالون�الهنـــدي�بـــا�ق¶]�الكب5ـــ�4	ـــي�شـــارع�كابوســـ5

كمــا�كــان�أول�عــرض�	ــي� ١٨٩٦لســينما�ا�صــرية�	ـي�مق¶ــ]�زوانــي�با�ســكندرية�	ـي�لوكـان�أول�عــرض�

  .القاهرة�	ي�السنة�نفسها�	ي�سينما�سان�MNبالقرب�من�فندق�ش4oد�القديم
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مجموعـــــــة�مــــــــن�ا�حـــــــاو�ت�الصـــــــغ45ة�مـــــــن�الســـــــينمائي5ن�ا�صــــــــري5ن��	ـــــــي�مصـــــــر �تقـــــــد�ســـــــبق

̂جانـــــب�	ـــــي�إنتـــــاج�^فـــــVم�مثـــــل� بالتعـــــاون�مـــــع�الشـــــركة�" ٤٦̂زهـــــار�ا�ميتـــــة"و" ٤٥شـــــرف�البـــــدوي "و

	ـــــي��٤٨�حمـــــد�بيـــــومي" ١٣٤٧الخطيـــــب�نمـــــرة�"وكـــــذلك�فـــــيلم�. الســـــينمائية�@يطاليـــــة�وا�صـــــرية�معـــــا

١٩٢٣�ــافة�إHــــى�محــــاو�ت�عديــــدة�	ــــي�هــــذا�ا ̂خــــوان�بــــدربا�ضــ وإبــــراهيم��مــــا��٤٩جــــال�كمــــا�حققهــــا�

  .اللذان�قدما�إHى�مصر�من�فلسط5ن

ود·ـــي��١٩٢٧تمـــت�	ـــي�مصـــر�حفلـــة�كب5ـــ4ة�	ـــي�ليلـــة�افتتـــاح�عـــرض�الفـــيلم�الصـــامت�	ـــي�قـــد�و 

ت�الحفلـة��قـو . ٥١وأحمـد�شـو¦ي�٥٠إل_Kا�العديد�من�الشخصيات�البارزة�مثل�محمـد�طلعـت�حـرب

أرجـــو�أن�"ربيـــة�ترحيبــا�حـــارا�كمــا�علـــق�عل_Kــا�شـــو¦ي�بقولــه�ورحبــت��Kـــا�الصــحافة�الع�انجاحــا�كب5ـــ4 

  .الهVل�ينمو�حN]�يصبح�بدرا�كامVأرى�هذا�

الســــــينما�ا�صــــــرية�وأول�فــــــيلم�عربــــــي�يظهــــــر�عCــــــى�إنتاجــــــات�كانــــــت�مــــــن�أهــــــم�" ٥٢زينــــــب"أمــــــا�

إنـــه�عمـــل�ا�ؤلـــف�. ١٩٣٠الشاشـــة�	ـــي�مرحلKtـــا�الصـــامتة�الـــذي�أخرجـــه�محمـــد�كـــريم�بالقـــاهرة�	ـــي�

^دبــي�وأول�قصــة�مصـــرية�تنشــر�عنــدما�كــان�يــدرس�القــانون�	ـــي��٥٣حســ5ن�هيكــل�دكتور�محمــدالــ

  .١٩١.فرنسا�	ي�

عنــــــدما�كــــــان�يــــــدرس�الســــــينما�	ــــــي�أ�انيــــــا�وأعــــــد�ســــــيناريو�" زينــــــب"قصــــــة� قــــــرأ�محمــــــد�كــــــريم

شـــروعه�كمـــا�رفـــض�ا�نتجـــون�الســـينمائية�م��٥٤خراجهـــا�عCـــى�الشاشـــة�ولكـــن�رفضـــت�شـــركة�أوفـــا

�٥٥وأخ5ـ4ا�لجـأ�إHـى�صـديقه�يوسـف�وه«ـM. ا�صـري�و^�ـاني�مشـ�4كا�أن�يكـون�الفـيلم�إنتـاج̂جانـب�

ســـــتخدمة�باليــــــد�ا�وكانـــــت�الكــــــام45ا�. فوافـــــق�عليـــــه�ولــــــم�يكلـــــف�أكnــــــ�4مـــــن�خمســــــمائة�جنيـــــه�فقــــــط

  .ستديوهات�للسينما�موجوة�	ي�ذلك�الوقتأو@ضاءة�بواسطة�ا�رايا�حيث�لم�تكن�
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̂عCـــى�وا�شـــهد�ا�لـــون�	ـــي�هـــذا�لتصـــوير�القطعـــة�مـــن�" الكـــام45ا�ك5ـــ4ين"قـــدم�محمـــد�كـــريم�

هو�مشهد�زينب��ا�ذهبت�إHـى�السـوق�و  ول�مرة�	ي�تاريخ�السينما�ا�صرية́ الفيلم�الصامت�وذلك�

ثـم�أرسـله�إHـى�" أبـيض�وأسـود"وقد�صوره�عCى�فيلم�عـادي�. لتش�4ي�بعض�الحCي�وا�Vبس�ا�لونة

كلـــــف�هـــــذا�. واحـــــد�جن_Kـــــا�واحـــــدام�ـــــ�4وأجـــــر�تلــــوين�ا��ـــــ�4ال�٤٠٠بــــاريس�للتلـــــوين�باليـــــد�وكـــــان�طولـــــه�

  .ا�شهد�وحده�ربع�م5½انية�الفيلم�تقريبا

كـــــــان�محمـــــــد�كـــــــريم�أول�مخـــــــرج�مصـــــــري�أظهـــــــر�القريـــــــة�ا�صـــــــرية�عCـــــــى�الشاشـــــــة�كمـــــــا�كـــــــان�

واقعيـــة�بســـيطة�	ـــي�الشـــوارع�والحقـــول�وفـــوق�ســـطح�بالســـينمائيون�ا�صـــريون�يصـــورون�أفVمهـــم�

  .هات�	ي�ذلك�الوقتالبيوت�منذ�خمس5ن�سنة�وأنه�لم�تكن�	ي�مصر�ستوديو 

زينب�فتاة�قروية�أحبت�فNـ]�فق5ـ4ا�وهـو�و . ث�قصة�فيلم�زينب�	ي�قرية�صغ45ةادحأتجري�

أرادت�زينــــب�أن�تقابــــل�. رفــــض�أهلهــــا�هــــذه�العVقــــة�وزوجوهــــا�مــــن�فNــــ]�غ¿ــــ�Mوهــــو�حســــن. إبــــراهيم

�الكث�45مــنبــثــم�التحــق�بالخدمــة�العســكرية�حيــث�أحــس�. إبــراهيم�وكــان�	ــي�القريــة�الNــ�Mتعــيش�ف_Kــا

ت�مريضــة�عCــى�ظلــحزنــت�زينــب�مــن�فراقــه�حزنــا�شــديدا�و ف. ^لــم�ولــم�يجــد�ســبي�Vآخــر�	ــي�حياتــه

بعـــد�صـــعوبات�كث5ـــ4ة�وحقـــق�١٩٢٨فقـــد�تـــم�تصـــوير��فـــيلم�زينـــب�	ـــي�. فراشـــها�حNـــ]�فاضـــت�روحهـــا

  . ١٩٣٠نجاحا�هائ�Vعند�عرضه�	ي�

ة�إن�قصــــة�زينــــب��ــــي�القصــــ. قــــام�الــــدكتور�هيكــــل�بإعــــادة�طبــــع�قصــــته�بعــــد�هــــذا�النجــــاح

ومــرة�	ــي�فــيلم��١٩٣٠مــرة�	ــي�فــيلم�صــامت�	ــي�: ا�صــرية�الوحيــدة�الNــ�Mظهــرت�عCــى�الشاشــة�مــرت5ن

ثــــم�حــــاول�محمــــد�كــــريم�أن�يعيــــد�إخراجهــــا�للمــــرة�الثالثــــة�	ــــي�فــــيلم�ملـــــون�. ١٩٥٢نــــاطق�	ــــي�ســــنة�

لــم�يكــن�إنتــاج�الفــيلم�مشــكلة�	ــي�مرحلــة�الفــيلم�الصــامت�بــل�كانــت�. عنــدما�ظهــرت�^فــVم�ا�لونــة

  .شركات�التوزيعوجود�زيع�الفيلم�بسبب�عدم�مشكلة�تو 
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  مرحلة�السينما�الناطقة

القواعـــــد�الفنيـــــة��وفـــــقلســـــينما�ا�صـــــرية�اتــــاح�دخـــــول�الصـــــوت�	ـــــي�الســـــينما�فرصـــــة�لنمــــو�أ

̂ســـــاليب يعـــــرف�بـــــأول�فـــــيلم�مصـــــري�نـــــاطق�والـــــذي�تـــــم�" ٥٦أو�د�الـــــذوات"إن�فـــــيلم�. والتطـــــور�	ـــــي�

ف�ـ4ة�الفـيلم�¿ـ�Mوأكoـ�4تـأث45ا�مـن�ي�ا�سـتوى�الفكانـت�هـذه�ا�رحلـة�مرحلـة�تطـور�	ـ. ١٩٣٢عرضـه�	ـي�

ضـة�لـم�يـزد�عCـى�عـدد�أصـابع�اليـدين�ولـم�تتحقـق�و الصامت�ال�MNكـان�عـدد�^فـVم�ا�نتجـة�وا�عر 

ســـينمائية�هـــذا�ا�جـــال�ولـــم�يكـــن�هنـــاك�كاتـــب�قصـــة��للســـينمائي5ن�ا�صـــري5ن�خoـــ4ة�فنيـــة�كافيـــة�	ـــي

 .وكاتب�السيناريو�وا�خرج�ا�بتكر�	ي�ذلك�الوقت

أو�د�"فــــــيلمكــــــان�. ديــــــدا�مثقفــــــا�	ــــــي�هــــــذه�الف�ــــــ4ةوقــــــد�كســــــب�الفــــــيلم�ا�صــــــري��جمهــــــورا�ج

	ـــي�تمثيـــل�هـــذا�الفـــيلم�وقـــام��٥٧اشـــ�4كت�فرقـــة�رمســـيس. خرجـــه�محمـــد�كـــريميثـــاني�فـــيلم�" الــذوات

	ـــي�دور�الـــدكتور�أمـــ5ن��٥٩	ـــي�دور�زينـــب�وســـراج�من5ـــ٥٨�4ببطولتـــه�يوســـف�وه«ـــ�Mوظهـــرت�أمينـــة�رزق

	ـــي�دور�أحمـــد�أفنـــدي�بينمـــا�قـــام�يوســـف��٦١وحســـن�البـــارودي�	ـــي�دور�أم�حمـــدي�٦٠ودولـــت�أبـــيض

اشـــ�4كت�	ــــي�التمثيـــل�ا�مثلـــة�الفرنســـية�كوليـــت�دارفـــاي�	ــــي�دور�. وه«ـــ�Mبـــدور�حمـــدي�بـــك�ا�حـــامي

  .جوليا�وعمل�أحمد�بدر�خان�مساعدا�للمخرج

إن�حمــدي�بــك�. أخــذت�قصــة�الفــيلم�عــن�مســرحية�قــدمKtا�فرقــة�رمســيس�با�ســم�نفســه

الـزوج�مـع��لحـر نـدما�تكتشـف�الزوجـة�هـذه�الخيانـة�يمـع�فتـاة�فرنسـية�وع�يخون�زوجته�ا�صـرية

تظهــر�جوليــا�عCــى�حقيقKtــا�فقــد�كــان�حمــدي�مجــرد�مغــامرة�عــابرة�	ــي�حيا�Kــا�. عشــيقته�إHــى�بــاريس

ن§ــ£�Mويغضــب�ويطلــق�الرصــاص�عل_Kمــا�ولــذلك�يفاجــأ�عنــدما�يراهــا�ذات�يــوم�بــ5ن�ذرا·ــي�شــاب�فر 

سنة�ويـذهب�إHـى�بيتـه�١٢ثم�يعود�إHى�القاهرة�بعد�. نقبض�الشرطة�عليه�ويحكم�عليه�بالسجتو 

́ن�شـكله�قـد�تغ5ـ�4تغ5ـ4ا�كث5ـ4ا�ولكـن�زينـب�تعرفـه�فـورا�إ	ي�يوم�زفـاف� بنـه�ولكـن�لـم�يعرفـه��بـن��

. وتبلغه�أ�Kا�تزوجـت�ابـن�عمهـا�أمـ5ن�وكـان�زوج�جوليـا��ـا�عرفـت�أن�حمـدي�فقـد�مـات�	ـي�السـجن
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البيــت�وألق£ــ]�نظــرة�عCــى�ابنــه�العــريس�وعروســه��وقــد�عــرف�حمــدي�أنــه�لــم�يعــد�لــه�مكــان�	ــي�هــذا

خـــرج�حمــدي�بينمـــا�يســـتمر�. فحبســـه�ابنـــه�فق5ــ4ا�يطلـــب�البقشـــيش�ومنحــه�جن_Kـــا. ثــم�قبـــل�أيــدKÄما

  .لقي�بنفسه�تحت�عجVت�القطارأالفرح�

وتـــم�. ن�نصـــفه�كـــان�صـــامتا��ختصـــار�التكـــاليفإل�بـــل�مـــاالكبلـــم�يكـــن�هـــذا�الفـــيلم�ناطقـــا�

  .١٩٣١لذي�أنشأه�يوسف�وه«�M	ي�تصويره�	ي�استديو�رمسيس�ا

أو�د�"فـــــــيلم�تشـــــــبه�قصـــــــته�. ١٩٣٢تـــــــم�عرضـــــــه�	ـــــــي�الـــــــذي�" ٦٢أنشـــــــودة�الفـــــــؤاد"أمـــــــا�فـــــــيلم�

́سـرةيحـب�ف_Kـا�البطـل�فتـاة�أجنبيـة�وصــار�سـببا�	ـي�مصـ" الـذوات إن�قصـته�ضــعيفة�. ائب�تحـل�با

M»خــــرج�مــــاريو�فــــول�́ن�ا ام45ا�تصــــرف�	ــــي�الفــــيلم�وتــــرك�الكــــأن�يلــــم�يســــتطع�لــــه��٦٣أطالــــت�أغانيــــه�

  .أخ45ا

ثــم�أضــاف�إليــه�مخرجــه��١٩٣٠الــذي�عــرض�صــامتا�	ــي�" ٦٤تحــت�ضــوء�القمــر"لكــن�فــيلم�

M£ـــــــــي��٦٥شـــــــــكري�ما¨ـــــــــ	كــــــــــان�. نجح�تجربتـــــــــهولكــــــــــن�لـــــــــم�تـــــــــ�١٩٣٢الصـــــــــوت�وأعــــــــــاد�عرضـــــــــه�ناطقـــــــــا�

ولهــذا�حــدث�كث5ــ�4مــن�ا�فارقــات�	ــي�ا�شــاهد��مــون�بتطبيــق�الصــوت�مــع�الصــورة�الســينمائيون�KÄت

ت�ا�ـــــرأة�وعنـــــدما�يطلـــــق�ا�مثـــــل�الرصـــــاص�مـــــن�بندقيـــــة�تســـــمع�عنـــــدما�يـــــتكلم�ا�مثـــــل�يســـــمع�صـــــو 

  .طلقات�الرصاص�بعد�انKtاء�ا�شهد�فقط

̂ســـــباب��والعديـــــدقــــد�فشـــــل�الفـــــيلم�فشـــــ�Vكب5ـــــ4ا�لعـــــدم�انطبــــاق�الصـــــوت�والصـــــورة� مـــــن�

ا�ختلفــة�الNــ�Mقــادت�إل_Kــا؛�م�Kــا�ضــعف�القصــة�واعتمادهــا�عCــى�ا�بالغــات�والفواجــع�والهبــوط�	ــي�

اكيـاج�	ـي�وجـوه�ا�مثلـ5ن�ا�يكن�للبطل�والبطلة�تجربة�سـابقة�	ـي�التمثيـل�وكـان�التمثيل�حيث�لم�

مضحكا�يث�45السخرية�وبينما�يبـدو�ا�مثـل�صـاحب�اللحيـة�الطويلـة�ا�Ktدلـة�كهـ�V	ـي�السـبع5ن�مـن�

  .عمره�ووجهه�نضرا�ناعما�ب�Vتجاعيد�كما�أن�مشيته�وحركاته�تؤكد�أنه�	ي�العشرين�من�عمره
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ة�عنــــدما�قامــــت�ثــــVث�ممــــثVت�مــــن�رائــــدات�الســــينما�ا�صــــرية�بــــإخراج�بــــدت�ظــــاهرة�غريبــــ  

̂ربعينــــات ولقــــد�ســــجلت�. أفVمهـــن�	ــــي�هــــذه�ا�رحلــــة�ولــــم�تعــــرف�الســــينما�العا�يــــة�مخرجــــة�إ��	ــــي�

ماليــة�فقـط�ولكــن�رأى�سـباب�́ هـذه�الظــاهرة��بــروز لــم�يكـن�. ا�ـرأة�ا�صـرية�دورهــا�	ـي�هــذا�ا�يـدان

ا�خرجــون�الدارســون���يقومــون�بعمليــة�@خــراج�مثــل�محمــد�كــريم�هــؤ�ء�ا�مــثVت�ا�نتجــات�أن�

بـإخراج�أفVمهـن�وإنتاجهـا�وتمثيلهـا��̂غلب�ورأين�أن�يجـرين�القيـام�وكانت��ي�عملية�اجKtادية�	ي

  .بتأليفها�أيضاو فقط�بل�

ـــــــثVت�الثVثــــــــة�عزيــــــــزة�أم5ــــــــ4 كفــــــــري�عــــــــن�"الNــــــــ�Mأخرجــــــــت�فــــــــيلم��٦٦وكانــــــــت�مــــــــن�هــــــــؤ�ء�ا�مـ

الNـــ�Mأخرجـــت��٧٠وفاطمـــة�رشـــدي" ٦٩الضـــحايا"الNـــ�Mأخرجـــت�فـــيلم��٦٨فظو�Kيجـــة�حـــا" ٦٧خطيئتـــك

ولم�تحقق�هذه�^فVم�نجاحا�فنيا�أو�تجاريا�بل�كانـت�مغـامرات�فاشـلة�إHـى�حـد�". ٧١الزواج"فيلم�

. ولم�تحاول�عزيزة�أم�45أو�فاطمة�رشدي�العودة�إHى�@خراج�مـرة�ثانيـة". الضحايا"كب�45مثل�فيلم�

وقـــدمت�. لKLيجـــة�حـــافظ�عCـــى�أن�تكررهـــا�أكnـــ�4مـــن�مـــرة�فيمـــا�بعـــد�ولكـــن�شـــجعت�التجربـــة�^وHـــى

الـــــذي�صـــــورت�منـــــاظره�	ـــــي�ديكـــــورات�" ٧٢ليCـــــى�بنـــــت�الصـــــحراء"فيلمـــــا�تاريخيـــــا�مهمـــــا�إHـــــى�الشاشـــــة�

  .ضخمة�أقامKtا�	ي�ستديو�مصر

عيـــــون�"ومـــــن�التجـــــارب�الجريئـــــة�ا�همـــــة�الNـــــ�Mظهـــــرت�	ـــــي�بدايـــــة�مرحلـــــة�الســـــينما�الناطقـــــة�

وكان�أول�فـيلم�مصـري�١٩٣٣وقد�عرض�الفيلم�	ي�. ٧٤جه�أحمد�جVلالذي�ألفه�وأخر " ٧٣ساحرة

Mـى�إخـراج�فـيلم�مـن�هـذا��٧٥من�نوع��الخيال�العلمCل�عVوكانت�هذه�جرأة�غ�45عادية�أن�يقدم�ج

�ت�الحديثةÑجهزة�با�  .النوع�	ي�وقت�مبكر�قبل�أن�تظهر��ستوديوهات�الكب45ة�ا

طيبــــا�جــــدا�	ــــي�أن�يجعــــل�ا�تفــــرج�حــــا�فقــــد�نجــــح�أحمــــد�جــــVل�كمخــــرج�وكسيناريســــت�نجا

كــان�ا�هــم�مــن�. تقــديم�مثــل�هــذه�القصــة�عCــى�الشاشــةع�بــالحوادث�عCــى�الــرغم�مــن�صــعوبة�يقتنــ



٤٥ 

 

̂مــــر�أنــــه�قــــد�نجــــح�	ــــي�اســــتخدام�لغــــة�ســــينمائية�جيــــدة�حNــــ]�جــــاء�الحــــوار�قلــــي�Vمــــع�حركــــة� هــــذا�

عـد�سـنت5ن�وكـان�ب" ٧٦شـجرة�الـدر"ثم�قام�أحمد�جVل�إخراج�فيلم�تـاريÒي�مصـري�. الكام45ا�بارعة

M¿تتـألف�مـن�آسـيا�ومـاري�كـوي�MـNمحاولة�جريئة�أخرى�منه�والذي�أنتجته�شركة�لوتس�فـيلم�وال .

قــام�أحمــد�جــVل�بإعــداد�. بمصــر�٧٧وقــد�تــم�تصــوير�منــاظر�الفــيلم�التــاريÒي�	ــي�فنــدق�هليوبــوليس

 مؤســـس�دار�الهــــVل�ونشـــرها�	ــــي�سلســــلة�٧٨ســـيناريو�الفــــيلم�عـــن�القصــــة�الNـــ�MكتKLــــا�جر©ـــي�زيــــدان

  ".٧٩روايات�@سVم"

كــان�مــن�أهــم�رواد�الثVثــة�للســينما�ا�صــرية�	ــي�هــذه�ا�رحلــة؛�محمــد�كــريم�وأحمــد�جــVل�

  .٨٠وتوجو�مزراÓي

. _Kــاعلي�4كــز�كــان�ناشــطا�ســينمائيا��ولــد�توجــو�	ــي�@ســكندرية�حيــث�بــدأ�حياتــه�الفنيــة�كمــا

أول�فـــــيلم�ينتجـــــه�توجـــــو�كـــــان�. كانـــــت�معظـــــم�^فـــــVم�ا�صـــــرية�^وHـــــى�يـــــتم�إنتاجهـــــا�	ـــــي�@ســـــكندرية

ثــم�قـدم�تجربتــه�الثالثــة��١٩٣١	ـي�" ٥٠١١٨٢"وأنــتج�فيلمـه�الثــاني��١٩٣٠	ـي�" ٨١الكوكــاي5ن"مزراÓـي�

كـان�توجـو�يقـوم�با�نتـاج�والتـأليف�و@خـراج�والتمثيـل�ولكـن�الحـوار�	ــي�. ١٩٣٣	ـي�" ٨٣أو�د�مصـر"

  .أفVمه�وجد�	ي�درجة�قليلة

ماعيــة�إHـى�ا�وضــوعات�الكوميديـة�كمــا�أنــه�تحـول�إنتاجــه�بعـد�ذلــك�مـن�ا�وضــوعات��جت

كــان�توجــو�يقــوم�بإنتــاج�. وقــد�حقــق�نجاحــا�كب5ــ4ا" ٨٥الــدكتور�فرحــات"و"  ٨٤ا�نــدوبان"قــدم�فــيلم�

  .	ي�أسبوع�واحد" ٨٦جنيه�٣سلف¿�M"أفVمه�بسرعة�عجيبة�كما�أتم�تصوير�فيلم�

ول�فــيلم�يقــوم�وكــان�أ" ٨٧الــوردة�البيضــاء"ومــن�أبــرز�الفــيلم�	ــي�مرحلــة�الفــيلم�النــاطق�هــو�

قـد�حقـق�هـذا�الفـيلم�نجاحـا�هـائ�V. ببطولة�محمد�عبد�الوهاب�وثالث�فيلم�بإخراج�محمد�كـريم

اســتمر�هــذا�النجــاح�عــدة�ســنوات�كمــا�يرجــع�شــهرة�هــذا�. حNــ]�زادت�أرباحــه�عCــى�ربــع�مليــون�جنيــه



٤٦ 

 

 ٨٨وقـــد�غ¿ـــ�Mفيـــه�ثمانيـــة�قطـــع�غنائيـــة�وألـــف�أحمـــد�رامـــي. النجـــاح�إHـــى�عبـــد�الوهـــاب�ومحمـــد�كـــريم

" يـا�لـوع�MNيـا�شـقايا"و" يـا�الCـي�شـجاك�أني¿ـM"و" ناداني�قل«�Mإليك"و" وردة�الحب: "�ي. خمسا�م�Kا

̂غنيــــــة�السادســــــة�ف¶ــــــ�M". ضــــــحيت�غرامــــــي"و ́م5ــــــ�4الشــــــعراء�أحمــــــد�شــــــو¦ي�" النيــــــل�نجاÔــــــ£M"أمــــــا�

̂غنيــــة�الثامنــــة�للشــــاعر�". ســــبع�ســــوا¦ي�بتنÕــــي�لــــم�طفــــوHي�نــــار"والســــابعة�مــــوال�قــــديم�هــــو� وكانــــت�

̂غنية�الثامنة�أول�أغنية�". جفنه�علم�الغزل "�ي�قصيدة�. ٨٩ني�بشارة�الخورياللبنا وكانت�هذه�

  .فقد�لح�Kا�عبد�الوهاب�عCى�نغنم�وقصة�الرومبا. عربية�تستخدمة�ف_Kا�^نغام�الغربية

قـــد�كانـــت�الكـــام45ا�تســـ�45إHـــى�صـــورة�. ظهـــر�البطـــل�	ـــي�حجرتـــه�	ـــي�أحـــد�مشـــاهد�هـــذا�الفـــيلم

ثانيـا�وا�تفـرج�يسـمع�صـوت�الشـيخ�سـVمة�كـان��٩٠إHـى�صـورة�سـVمة�حجـازي عبده�الحـاموHي�أو��و 

وتقــــــف�الكــــــام45ا�بعــــــد�ذلــــــك�أمــــــام�صــــــورة�ســــــيد�"  ســــــVم�عCــــــى�حســــــن"ينشــــــد�قصــــــيدته�ا�شــــــهورة�

صـــــرح�عبـــــد�". أنـــــا�عشـــــقت"ويســـــمع�الجمهـــــور�صـــــوت�الشـــــيخ�ســـــيد�	ـــــي�الـــــدور�ا�شـــــهور��٩١درويـــــش

ن�العظمــــاء�ويقـــــف�	ــــي�خشـــــوع�أمــــام�هـــــذه�الوهــــاب�وقتئــــذ�بأنـــــه�أراد��Kــــذا�أن�يخلـــــد�هــــؤ�ء�الفنـــــان5

  . الصور�ا�علقة�عCى�جدران�حجرته�وذلك�قبل�أن�يتخذ�البطل�قراره�باتخاذ�الغناء�مهنة�له

روى�محمد�كريم�أن�قصة�هـذا�الفـيلم�بـدأت�باختيـار�اسـم�الفـيلم�ولـم�تكـن�هنـاك�قصـة�

". الـــوردة�الحمـــراء"و" الـــوردة�البيضـــاء"وإنمـــا�كـــان�هنـــاك�مجـــرد�اق�ـــ4اح�باختيـــار�أحـــد�اســـم5ن�همـــا�

اشـ�4ك�محمــد�كــريم�وتوفيــق�ا�ردنCــي�. فقـد�تــم�اختيــار��ســم�^ول�وبـدأ�تــأليف�القصــة�بعــد�ذلــك

  .ا�حرر�بدر�الهVل�وسليمان�نجيب�ومحمد�عبد�الوهاب�وإحدى�السيدات�	ي�هذه�العملية

" ءالــوردة�البيضــا"إن�قصـة�". غـادة�الكاميليــا"و" الـوردة�البيضــاء"هنـاك�تشــابه�بـ5ن�فكــرة�

وضعت�خطأ�تحت�النظام�الطبقي�	ي�مصر�وأن�بطلها�شاب�فق5ـ�4يحـب�فتـاة�غنيـة�ولكـن�أسـر�Kا�
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وتزوجهــا�شــاب�ثــري�مــن�طبقKtــا�. تــرفض�زواجهمــا�بســبب�الفــرق�الكب5ــ�4بــ5ن�مســتواهما��جتمــا·ي

  .بينما�يس�45الشاب�الفق�45	ي�حزن�أمام�بيKtا�	ي�ليلة�الفرح

  :ا�صرية�ومن�أهم�نتائج�دخول�الصوت�إHى�السينما

 .تحول�رجال�ا�سرح�إHى�السينما .١

̂غاني�إHى�^فVم�ودخول�عدد�من�ا�طرب5ن�عالم�السينما .٢   .دخول�

 .إنشاء�الستوديوهات .٣

 .زاد�إقبال�ا�تفرج�عCى�الفيلم�ا�صري  .٤

 .زاد�إنتاج�^فVم�	ي�كل�موسم .٥

 .انتشرت�دور�العرض�	ي�مدن�الوجه5ن�البحري�والقبCي .٦

 . ي�من�@سكندرية�إHى�القاهرةانتقل�النشاط�السينمائ .٧

 .ظهور�شركات�توزيع�^فVم .٨

٩. M»̂جن  .بدأ�الفيلم�ا�صري�يغزو�الوطن�العربي�وينافس�الفيلم�

 .انتشرت�اللهجة�ا�صرية�	ي�الوطن�العربي .١٠

 .اتجه�منتجو�^فVم�ا�صرية�إHى�تصوير�مشاهد�أفVمهم�	ي�البVد�العربية .١١

 .عرب�	ي�أفVم�مصريةظهر�عدد�من�ا�مثل5ن�وا�طرب5ن�ال .١٢

 .ظهرت�ا�جVت�الفنية .١٣

 ظهر�ا�ؤلف�السينمائي�ا�صري�حN]�أن�بعض�الكتاب�كتبوا�قصصا� .١٤

 .للسينما  

 .تأثر�ا�سرح�ا�صري�بسبب�إقبال�الجمهور�عCى�^فVم�ا�صرية .١٥



٤٨ 

 

 .تحولت�ا�سارح�إHى�دور�عرض�سينمائية .١٦

 .�Kا�أمامهظهر�الناقد�السينمائي�ا�صري�بعد�أن�فتحت�الجرائد�صفحا .١٧

̂جنبية .١٨  .أصبحت�ال�4جمة�	ي�^فVم�

̂جنبية�ال�MNتصدر�	ي�مصر�تكتب�عن�الفيلم�ا�صري  .١٩  .بدأت�الصحف�

 .بدأ�الفيلم�ا�صري�يشق�طريقه�إHى�مهرجانات�السينما�الدولية .٢٠

̂جنبية�لتصحيح� .٢١  .باللغة�العربية�طقنالبدأت�دبلجة�بعض�^فVم�

 .أن�أصبحت�السينما�ناطقةظهر�الفيلم�التاريÒي�ا�صري�بعد� .٢٢

 .بدأت�شركات�السينما�العا�ية�تصور�بعض�مناظر�أفVمها�	ي�مصر .٢٣

 .ظهر�´ول�مرة�الفيلم�القص45 .٢٤

 .ظهرت�´ول�مرة�بشكل�منتظم�الجريدة�السينمائية�العربية .٢٥

 لتتوHى�تقديم�ممثCي�^دوار�الثانوية�والوجوه�الجديدة�	ي�ا�جاميع�كاتبا�ظهرت� .٢٦

 .	ي�^فVم

 .مت�الدولة�بإقامة�مسابقات�السينمااهت .٢٧

  .انتشرت�موجة��قتباس�	ي�السينما�ا�صرية .٢٨

  السينما�ا�صرية�والصحافة

هنــاك�أهميـــة�خاصــة�للوقــوف�عCــى�هـــذا�. إن�للصــحافة�تــاريخ�طويــل�مـــع�الســينما�ا�صــرية  

كانــــت�أكnــــ�4الصــــحف�وا�جــــVت�ترصــــد�النشــــاط�الســــينمائي�وكانــــت�هنــــاك�مجــــVت�وكتــــب�. ا�جــــال

  .متخصصة�بالسينما�ال�MNصدرت��س45ة�هذا�الفن�	ي�مصر�كث45ة

أثــارت�. فقــد�اهــتم�الشــباب�ا�صــري5ن�الــذين�كــانوا�يحبــون�الســينما�با�حــاو�ت�الســينمائية

وقــــد�قــــام�محمــــد�توفيــــق�. هــــذه�ا�حــــاو�ت�	ــــي�تــــاريخ�الســــينما�ا�صــــرية�خصوصــــا�والعربيــــة�عمومــــا



٤٩ 

 

�صــفحة��وتــوزع�٢٤ا�جلــة�تتــألف�مــن��هــذهكانــت�. ١٩٢٣بتصــدير�أول�مجلــة�ســينمائية�عربيــة�	ــي�

  .هدية�للقراء�مع�كل�عدد��ي�صورة�النجوم�أو�الكواكب�السينما

أمــــا�موضـــــوعات�ا�جلــــة�كانــــت�عـــــن�. ١٩٢٣	ــــي�" الصـــــور�ا�تحركــــة"صــــدر�العــــدد�^ول�مــــن�

̂جنبيـــة�تمامـــا�ومرادهـــا�الثابتـــة� نشـــرت�قصـــص�^فـــVم�	ـــي�أعـــدادها�^وHـــى�". قصـــة�فـــيلم"^فـــVم�

عــVوة�عCــى�قصــص�مسلســلة�لــبعض�^فــVم�"  الفرســان�الثVثــة"و" الغــVم"و" مــدام�دوبــاري : "و�ــي

̂بــــــيض"مثــــــل� دائــــــرة�"و" تــــــاريخ�الســــــينما"و"قصــــــص�حيــــــاة�النجــــــوم"و" حــــــديث�الصــــــور "و" النســــــر�

نشــــر�ف_Kــــا�متقطفــــات�مــــن�رســــائل�القــــراء�ومســــابقة�" بر�ــــان�الصــــور�ا�تحركــــة"و"معــــارف�الســــينما

مثلــــة�الNـــ��Mــــي�صـــاحبة�الصــــورة�نجـــوم�الســــينما�ومعرفـــة�اســـم�ا��صــــور  االوجـــوه�كمـــا�اتنتشــــر�ف_Kـــ

لـم�تنشـر�. وكانـت�@عVنـات�	ـي�ا�جلـة�قليلـة�جـدا. الفائزين�	ي�ا�سابقة�الكث�45مـن�الجـوائز�ىوتعط

̂سابيع�^وHى   .إ��إعVنا�واحدا�عن�برنامج�سينما�	ي�

ريط�	ــــي�مصــــر�وعــــرض�هــــذه�الشــــ�١٩٣٣نشــــرت�إعVنــــا�واحــــدا�مــــن�أول�شــــريط�مصــــري�	ــــي�

مجلـــــة�"قـــــام�الناقــــد�ا�ـــــؤرخ�الســــينمائي�الســـــيد�حســــن�جمعـــــة�بإصــــدار�. الNــــ�Mصــــنعته�يـــــد�مصــــرية

كــان�الســيد�حســن�جمعــة�مــن�رواد�الصــحافة�. ١٩٢٤	ــي�مدينــة�@ســكندرية�	ــي�" معــرض�الســينما

الســـينمائية�ا�ثقفـــ5ن�وأســـهم�	ـــي�تحريـــر�عـــدد�كب5ـــ�4مـــن�ا�جـــVت�الفنيـــة�الNـــ�Mصـــدرت�	ـــي�مصـــر�	ـــي�

  .خمسيناتأواخر�ال

والNـــ�Mكـــان�يملـــك�تحريرهـــا�الناقـــد�الف¿ـــ١٩٢٥��M	ـــي�" ا�ســـرح"صـــدر�العـــدد�^ول�مـــن�مجلـــة�

Mجيـــد�حلمـــ�كانـــت�هـــذه�ا�جلـــة�مـــن�أقـــوى�وأحســـن�ا�جـــVت�الفنيـــة�الNـــ�Mظهـــرت�	ـــي�. محمـــد�عبـــد�ا

ولكــن�كانــت�. فقــد�خصصــت�لــه�ا�جلــة�كــل�صــفحا�Kا��ــا�كــان�النشــاط�ا�ســرÓي�كب5ــ4ا. العشــرينات

  . ء�النشاط�السينمائي�ا�حCي�	ي�ذلك�الوقتتنشر�أنبا
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صـرح�فيـه�بأنـه�عضـو�	ـي�شـركة�سـينمائية�أوروبيـة��١٩٢٦نشرت�حديثا�مع�وداد�عر	ي�	ـي�

تدور�حول�تاريخ�مصـر��١٩٢٦اسمها�شركة�ماركوس�وأنه�سيقوم�بإخراج�ثVثة�أفVم�	ي�مصر�	ي�

̂م45"و" الحب�ا�هزوم"و" الجاسوس"�ي�. 	ي�عهد�الفراعنة�وعهد�العرب   ". حب�

بعد�ذلـك�أن�وداد�عر	ـي�اتفـق�مـع�نجيـب�الريحـاني�عCـى�أن�يمثـل�	ـي�فـيلم�عـن��نشر ما�أما�

̂سف�أن�". الن«�Mمحمد"كما�أنه�اتفق�مع�يوسف�وه«�MعCى�أن�يقوم�ببطولة�فيلم�" جحا" ومن�

  .لم�تعش�زمنا�طوي�Vوقد�مات�صحا�Kا�بعد�صدورها�بسنة�تقريبا" ا�سرح"مجلة�

وقــد�لعبــت�هــذه�ا�جلــة�دورا��١٩٢٥	ــي�أواخــر�" الصــباح"لقشاÔــ£�Mمجلــة�أصــدر�مصــطفى�ا

وقد�أسهم�عدد�كب�45من�أهل�الفن�	ي�تحريرها�كمـا�تعلـم�أحمـد�بـدر�خـان�. كب45ا�	ي�الحياة�الفنية

الســـينما�وكتKLـــا�با�راســـلة�مـــع�إحـــدى�ا�ـــدارس�^وروبيـــة�وتـــرجم�هـــذه�الـــدروس�عنـــدما�كـــان�طالبـــا�

  .وقد�نالت�هذه�ا�قا�ت�اهتماما�كب45ا. فحات�الصباحبكلية�الحقوق�ونشرها�عCى�ص

	ــــــــي�" مينــــــــا�فــــــــيلم"^وHــــــــى�. ١٩٢٦صــــــــدرت�مجلتــــــــان�ســــــــينمائيتان�مهمتــــــــان�	ــــــــي�القــــــــاهرة�	ــــــــي�

كانـــــت�^وHـــــى�تصـــــدرها�جمعيـــــة�الســـــينما�". نشـــــرة�أو�بيـــــا�الســـــينماتوغرافية"@ســـــكندرية�والثانيـــــة�

وكانـــــت�تنشـــــر�" شـــــركة�مينـــــا�فــــيلم" @ســــكندرية�وكانـــــت�هــــذه�الجمعيـــــة�قـــــد�اختــــارت�لنفســـــها�اســــم

كــان�مــن�مشــروعات�هــذه�الجمعيــة�. ̂خبــار�@جتماعيــة�وا�حاضــرات�السياســية�	ــي�مقــر�الجمعيــة

  .إنتاج�أفVم�سينمائية

فقـــد�انضـــم�إل_Kـــا�مئـــات�مـــن�الســـينمائي5ن�وكـــانوا�. حققـــت�مجلـــة�مينـــا�فـــيلم�بعـــض�النجـــاح

̂سبوعية�عن�فن�السـينما�والتمثيـ عقـدت�مسـابقات�شـهرية�. ل�والسـيناريويشهدون�اجتماعا�Kا�

̂عضـاء�الـذين�كـانوا�يتـدربون�عCـى�مشـاهد�تمثيليـة�صـامتة�حNـ]�تنشـرها� 	ي�التمثيل�يش�4ك�ف_Kا�

  . أصدرت�خمسة�أعداد�فقط�قدولكن�لم�تعش�هذه�ا�جلة�طوي�Vو . ا�جلة�	ي�أعدادها
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لـه�فتـي�أن�رئيس�الجمعيـة�محمـد�عبـد�الكـريم�قـد�اسـتقال�مـن�منصـبه�وحـل�مح�أعلنو 

اشــ�4ك�الصــافوري�	ــي�. الصــافوري�وكــان�مــن�الســنيمائي5ن�	ــي�@ســكندرية��يعمــل�بمصــلحة�ال4oيــد

الــذي�أخرجــه�" فاجعــة�فــوق�الهــرم"م�Kــا�فــيلم�. تمثيــل�عــدد�مــن�^فــVم�الNــ�Mأنتجــت�با�ســكندرية

  .إبراهيم��ما

وهـــــو�مـــــدير� MالNـــــ�Mيصــــدرها�حســـــ¿�Mالشــــ4oاوي¿" أو�بيـــــا�الســــينماتوغرافية"أمــــا�الثانيـــــة�و�ــــي�

كانت�تنشر�أخبار�النشاط�السينمائي�	ي�العالم�وقصص�حياة�نجـوم�. سينما�أوليمبيا��	ي�القاهرة

بــــدأت�الجرائــــد�اليوميــــة�تخصــــص�بابــــا�أســــبوعيا�ثابتــــا�للســــينما�	ــــي�. الســــينما�ومســــابقات�الســــينما

̂ســـــبو·ي"خصصـــــت�. ١٩٢٦القـــــاهرة�	ـــــي� صـــــفحة�للســـــينما�كـــــان�يحررهـــــا�الســـــيد�حســـــن�" الـــــبVغ�

  .ة�	ي�العام�نفسهجمع

  )مرحلة�ستوديو�مصر(مراحل�ما�قبل�الحرب�العا�ية�الثانية�

ســـتوديو�"جـــاءت�مرحلـــة�مهمـــة�مـــن�مراحـــل�تطـــور�الفـــيلم�ا�صـــري�الNـــ��Mـــي�مرحلـــة�تســـم]�

̂ســـــتوديو�مدرســـــة�جديـــــدة�	ـــــي�الســـــينما�ا�صـــــرية. ١٩٤٤إHـــــى��١٩٣٦مـــــن�" مصـــــر و�ــــــي�. كـــــان�هـــــذا�

̂مــام��كمــا�كــان�أول�ســتوديو�للســينما�مجهــزا��مدرســة�نقلــت�الفــيلم�ا�صــري�خطــوات�واســعة إHــى�

Vتجه5½ا�كام.  

هـم�. أوفدت�شـركة�مصـر�للتمثيـل�والسـينما�عـددا�مـن�الشـبان�لدراسـة�السـينما�	ـي�أوروبـا

أحمـــد�بـــدرخان�ومـــوريس�كســـاب�لدراســـة�@خـــراج�	ـــي�فرنســـا�ومحمـــد�عبـــد�العظـــيم�وحســـن�مـــراد�

̂جانــــب�لÛشــــراف�عCــــى�إدارة�كمــــا�أ�Kــــا�اســــتعانت�ب. لدراســــة�التصــــوير�	ــــي�أ�انيــــا عــــدد�مــــن�الخoــــ4اء�

̂ستوديو   .العمل�	ي�

قامـت�ببطولتـه�أم�كلثـوم�وكتـب�قصـة�. أول�فيلم�صور�	ـي�سـتوديو�مصـر"وداد"كان�فيلم�

الفــــيلم�وحــــواره�الشــــاعر�أحمــــد�رامــــي�وقــــام�أحمــــد�بــــدرهان�بإعــــداد�الســــيناريو�وأســــند�@خــــراج�إHــــى�
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ول�فــــيلم�مصــــري�يعــــرض�	ــــي�مهرجــــان�دوHــــي�للســــينما�	ــــي�وكــــان�فــــيلم�وداد�أ. ^�ــــاني�فري�ــــ½�كرامــــب

حقـق�الفـيلم�نجاحـا�تجاريــا�كب5ـ4ا�جـدا�ممــا�شـجع�أم�كلثـوم�عCـى�الظهــور�	ـي�سلسـلة�أفــVم�. ١٩٣٦

̂مل"م�Kا�. أخرى�ناجحة قـدم�للشاشـة�. وأخرجهمـا�أحمـد�بـدرخان�و�ـع�بـدرخان" دنـان45"و" نشيد�

كـان�بـدرخان�أول�فنـان�مصـري�". حيـاة�الظـVم" مجموعة�مـن�^فـVم�ا�تقنـة�	ـي�هـذه�ا�رحلـة�مثـل

هـو�أول�" فـن�السـينما"كـان�كتابـه�. يؤلف�كتابا�عن�السينما�وأول�مصري�درس�السينما�	ي�باريس

مرجـــــع�يشــــــرح�الســـــينما�للقــــــراء�العربيـــــة�وكيــــــف�يصـــــنع�الفــــــيلم�ومراحـــــل�تطــــــوره�مـــــن�القصــــــة�إHــــــى�

  . السيناريو�و@خراج�والتصوير�وا�ونتاج

" دمـــوع�الحـــب"فقـــدم�محمـــد�كـــريم�. الغنائيـــة^فـــVم�هـــذه�ا�رحلـــة�كnـــ4ة�ومـــن�أبـــرز�مVمـــح�

كمــــا�أنــــه�قــــدم�عــــددا�مــــن�" رصاصــــة�	ــــي�القلــــب"و" ممنــــوع�الحــــب"و" يــــوم�ســــعيد"و" يحيــــا�الحــــب"و

كـــان�محمـــد�كـــريم�. قـــام�ببطولKtـــا�كلهـــا�محمـــد�عبـــد�الوهـــاب. الوجـــوه�الجديـــدة�	ـــي�كـــل�هـــذه�^فـــVم

فظهـرت�نجـاة�عCـي�. دور�البطلة�أمام�محمـد�عبـد�الوهـابيقدم�	ي�كل�فيلم�ممثلة�جديدة�تقوم�ب

كـــان�. ثـــم�أصـــبحن�مـــن�أ�ـــع�كواكـــب�الشاشـــة. وليCـــى�مـــراد�ورجـــاء�عبـــده�وليCـــى�فـــوري�عCـــى�الشاشـــة

كـــان�أول�" رصاصـــة�	ـــي�القلـــب"هـــو�أول�فـــيلم�تظهـــر�فيـــه�فـــاتن�حمامـــة�كمـــا�أن�" يـــوم�ســـعيد"فـــيلم�

  .قصة�لتوفيق�الحكيم�تظهر�	ي�السينما

نائي�ا�صري�اليـوم���يـزال�يسـ�45عCـى�الخطـوط�الNـ�Mرسـمها�محمـد�كـريم�	ـي�إن�الفيلم�الغ

فقـــــد�كـــــان�محمـــــد�كـــــريم�هـــــو�أول�مخـــــرج�مصـــــري�يواجـــــه�مشـــــكلة�. أفVمـــــه�الغنائيـــــة�	ـــــي�الثVثينـــــات

̂غنيـة�قصـ45ة��ولـم�يــزد�طولهـا�عـن�سـت�دقــائق� ".̂غنيـة�السـينمائية" ويعتoـ�4هـذا�طــوي�V. كانــت�

̂غنيات�لـم�تكـن�تسـتخدم�	ـي�الفـيلم�فقـط�. ةجدا�من�الناحية��السينمائي ولكن�الواقع�أن�هذه�

  .بل�	ي�السوق�أيضا



٥٣ 

 

كان�كريم�ينتقل�بالكام45ا�إHى�موضوع�عندما�يبدأ�الفاصل�ا�وسـيقي�ليصـور�حمـامت5ن�أو�

̂غنيــــة ثــــم�يبــــدأ�. منظــــرا�عCــــى�النيــــل�أو�ســــفينة�شــــراعية�أو�حديقــــة�أو�منظــــرا�ريفيــــا�حســــب�مع¿ــــ]�

�قطــــع�التـــــاHي�عنــــدما�ينت¶ـــــ�Mالفاصــــل�ا�وســـــيقي�وتعــــود�الكـــــام45ا�إليــــه�وهـــــو�محمــــد�عبــــد�الوهـــــاب�ا

�Mـــــ]�ينت¶ـــــNتغي5ـــــ�4ح�Vى�مقعـــــد�وتســـــتمر�الكـــــام45ا�مســـــلطة�عليـــــه�بـــــCواقـــــف�أمـــــام�نافـــــذة�أو�جالســـــاع

  .ا�قطع

لـم�تسـتطع�أن�تتطـور�كث5ـ4ا�بعـد�انقضـاء�هـذه�السـن5ن�كلهـا�عCـى�" ̂غنية�السينمائية"إن�

	ـي�" أوبريـت"قـدم�عبـد�الوهـاب�" يوم�سعيد"و	ي�فيلم�. ي�السينما�ا�صرية^فVم�الغنائية�^وHى�	

وقام�عبد�الوهاب�بـأداء�دور�قـيس�" مجنون�ليCى"كان�مشهدا�من�مسرحية�أحمد�شو¦ي. السينما

وســـمع�ا�تفـــرج�صـــوت_Kما�بينمـــا�ظهـــر�عCـــى�الشاشـــة�... كمـــا�قامـــت�اســـمهان�بـــدور�ليCـــى�غنـــاء... غنـــاء�

KÄن�آخــران�قامــا�بــدورVم. ماممــثVــى"وفــردوس�حســن�" قــيس" همــا�أحمــد�عــCمــع�عبــاس�فــارس�" لي

Vـى�غنـاء�وتمثـيCوأصـبحت�فيمـا�بعـد�. الذي�قـام�بـدور�والـد�لي�Vونجحـت�هـذه�التجربـة�نجاحـا�هـائ

  .ةلتقليدا�متبعا�	ي�معظم�^فVم�الغانيائة�	ي�هذه�ا�رح

انتصــــار�: "و�ــــيظهــــرت�ثVثــــة�أفــــVم�غنائيــــة�أيضــــا�	ــــي�هــــذه�ا�رحلــــة�وحققــــت�نجاحــــا�كب5ــــ4ا�

̂طــرش�واســمهان�وأخرجــه�أحمــد�بــدر�خــان�وانت¶ــ]�" الشـباب الــذي�كــان�أول�فــيلم�ظهــر�فيــه�فريــد�

  ".الشروق�والغروب"هذا�الفيلم�بأوبريت�

�١٦الـــذي�قامـــت�ببطولتـــه�ليCـــى�مـــراد�مـــع�حســـ5ن�صـــد¦ي�واســـتمر�عرضـــه�" ليCـــى"أمـــا�فـــيلم�

ان�قصــة�الفــيلم�مــأخوذة�عــن�قصــة�وكــ. أســبوعا�تقريبــا�وحقــق�رقمــا�قياســيا�	ــي�الســينما�ا�صــرية

وجــدير�بالــذكر�أن�هــذه�القصــة�اقتبســت�بعــد�ذلــك�". غــادة�الكاميليــا"الكسـاندر�ديمــاس�ا�شــهورة�



٥٤ 

 

الــــذي�قامــــت�ببطولتــــه�أم�" ســــVمة"عــــدة�مــــرات�وظهــــرت�	ــــي�أفــــVم�مصــــرية�أخــــرى�وكــــذلك�الفــــيلم�

  ".سVمة�القس"كلثوم�مع�يح¬]�شاه5ن�وهو�مأخوذ�عن�قصة�عCي�أحمد�باكث�45

قد��ع�	ـي�هـذه�الف�ـ4ة�نيـازي�مصـطفى�الـذي�درس�السـينما�	ـي�أ�انيـا�ثـم�التحـق�بسـتوديو�و 

الـــذي�مثلـــه�ســـليمان�نجيـــب�وأمينـــة�رزق�وفـــيلم�" الـــدكتور "مصـــر�وقـــدم�أفVمـــا�ناجحـــة�مثـــل�فـــيلم�

ظهـر��فـيلم�مصـري �أمـا�أهـم. الـذي�اشـ�4ك�	ـي�بطولتتـه�كوكـا�ومحمـود�ذو�الفقـار" مصنع�الزوجـات"

يعتoـ�4أن�هـذا�الفـيلم�. الذي�كتب�قصته�وأخرجه�كمال�سـليم" العزيمة"فيلم�و�	ي�هذه�ا�رحلة�ه

قدم�إHى�الشاشـة�تجربـة�جديـدة�	ـي�هـذه�ا�رحلـة؛��ـي�الواقعيـة�و�ـي�مهمـة�جـدا�	ـي�تـاريخ�السـينما�

  .ا�صرية

̂صــCي� ولكـــن�رؤســـاء�ســتوديو�مصـــر�لـــم�يوافقـــوا�عCـــى�" 	ـــي�الحـــارة"وكــان�اســـم�هـــذا�الفـــيلم�

كانت�جميع�^فـVم�. م�يستطيعوا�أن�يتصوروا�حوادث�الفيلم�تجري�	ي�الحارةهذا��سم�´�Kم�ل

  ".الطبقة�الراقبة"	ي�ذلك�الح5ن�تجري�حوادKÞا�	ي�القصور�وشخصيا�Kا�عادة�من�أبناء�

" العزيمــــة"وكـــان�كمـــال�ســـليم�أول�فنــــان�يعمـــل�	ـــي�ميـــدان�الســــينما�ا�صـــرية�وجـــاء�فيلمـــه�

	ــي�عهــد�١٩٣٩وعــرض�	ــي��١٩٣٨	ــي�" العزيمــة"أ�العمــل�	ــي�بــد. وثيقــة�عCــى�جانــب�كب5ــ�4مــن�^هميــة

̂حــــــزاب�السياســــــية يــــــة�هــــــذه�التجربــــــة�الفنيــــــة�ينبßــــــي�أن�إن�أهم. ا�لكيـــــة�و�حــــــتVل�@نجل5ــــــ½ي�و

ولسـوء�الحــظ�أن�كمـال�ســليم�. Vحـظ�الظـروف�السياســية�و�جتماعيـة�	ــي�مصـر�	ــي�ذلـك�الحــ5نت

Vي�. لم�يعش�طوي	ث١٩٤٤�5فقد�مات�Vي�الث	ن�من�عمره�تقريباوكان�.  

. هـو�الجــو�ا�حCـي�الــذي�ظهـر�بصــورة�واقعيـة�	ــي�حـارة�حقيقيــة" العزيمــة"وأبـرز�مـا�	ــي�فـيلم�

هنـاك�. ومـن�هنـا�جـاءت�مشـاهد�الحـارة�بالحيـاة. اهتم�كمال�سليم�بخلفية�الصورة�اهتمامـا�كب5ـ4ا

ويناقشــهم��بــائع�الفــول�يقــف�بعربتــه�وحولــه�زبــائن�يحملــون�ســVط5ن�والجــزار�يقطــع�اللحــم�لزبائنــه



٥٥ 

 

̂م�تطل�من�نافـذة�بيKtـا�لتنـادي�أطفالهـا�للـذهاب�إHـى� ̂طفال�يلعبون�	ي�جماعات�و 	ي�طلبا�Kم�و

. البيــت�وصــ«�Mالفــران�يحمــل�عCــى�رأســه�ألــواح�الخoــ½�وبــائع�اللــoن�الزبــادي�ينتقــل�مــن�بيــت�إHــى�بيــت

  .Hى�دكانهجميع�هذه�ا�شاهد�تجري�	ي�خلفية�الصورة�بينما�يستمر��سطي�حنفي�	ي�طريقه�إ

وطلب�مشـاهدة��١٩٦٥عندما�جاء�الناقد�وا�ؤرخ�الفرن§£�Mجورج�سادول�إHى�القاهرة�	ي�

وأبـــدى�دهشـــته�الشـــديدة�عنـــدما�وجـــد�أن�" العزيمـــة"بعــض�^فـــVم�ا�صـــرية�القديمـــة�وم�Kـــا�فـــيلم�

كــل�أحــد�مــن�أحســن�" قــاموس�^فــVم"وقــد�اختــاره�	ــي�كابــه�. مســتواه�الف¿ــ�Mكــان�أرفــع�ممــا�يتصــور 

 Vية�وكتب�عنه^ف�  :م�العا

الحيـاة�وهو�يرسم�بفن�أكيد�. ١٩٤٥ – ١٩٣٠إنه�أحسن�فيلم�مصري�ظهر�	ي�الف�4ة�ب5ن�"

̂حيــــاء�الشــــعبية�	ــــي�مدينــــة�القــــاهرة�ويســــتحق�هــــذا�الفــــيلم� ^فــــVم�الفرنســــية��مــــع�أن�يوضــــع	ــــي�

̂خ5ـــــ4ة لواقعيـــــة�با"و��شـــــك�أن�مخرجـــــه�كـــــان�متـــــأثرا�. الكب5ـــــ4ة�الNـــــ�Mظهـــــرت�قبـــــل�الحـــــرب�العا�يـــــة�

حيـــث�إن�كمـــال�ســـليم�كـــان�يعـــرف�أفــــVم�لـــم�ي�Kيـــه�كل5ـــ�4ومارســـيل�كارنيـــه�وجـــان�رينــــوار�" الشـــعرية

وقــد�اختــار�جــورج�ســادول�هــذا�ا�خــرج�ضــمن�أحســن�مخر©ــي�." وجوليــان�دي�فيفييــه�ويعجــب��Kــا

  :السينما�	ي�العالم

أحســـن�ســـينمائي�مصـــري��١٩٤٥ومـــات�ســـنة��١٩١٣كمـــال�ســـليم�مخـــرج�مصـــري�ولـــد�	ـــي�"

هـــــــو�الوحيــــــــد�الـــــــذي�اســــــــتطاع�أن�يصـــــــور�الواقــــــــع�. ١٩٤٥ – ١٩٣٠ي�الف�ــــــــ4ة�الواقعـــــــة�بــــــــ5ن�ظهـــــــر�	ـــــــ

 ١٩٤٠و	ـي�" وراء�السـتار" ١٩٣٧أخـرج�	ـي�. وهو�أحسن�أفVمه" العزيمة"�جتما·ي�لبلدة�	ي�فيلم�

̂بـــــد" ١٩٤١و	ـــــي�" العزيمـــــة" روميـــــو�"ا�ـــــأخوذ�عـــــن�" شـــــهداء�الغـــــرام"و" البؤســـــاء" ١٩٤٤و	ـــــي�" إHـــــى�

  ."ليلةالجمعة" ١٩٤٥و	ي�" وجولييت

  : يقول�جورج�سادول�أيضا�عن�تطور�السينما�ا�صرية�	ي�معرض�الحديث



٥٦ 

 

̂ســـــواق�	ـــــي�مختلـــــف�الـــــبVد�العربيـــــة�	ـــــي�أثنـــــاء�الحــــــرب� ســـــيطرت�الســـــينما�ا�صـــــرية�عCـــــى�

عنـــــدما�ظهـــــر�جيـــــل�جديـــــد�مـــــن�الســـــينمائي5ن�الـــــذين�درســـــوا�الســـــينما�	ـــــي�فرنســـــا�. العا�يـــــة�الثانيـــــة

وفيــه�يقــوم�. وكــان�أول�وأنجــح�أفVمــه" العزيمــة"أخــرج�. رأســهم�كمــال�ســليم�وإيطاليــا�وأ�انيــا�وعCــى

حســ5ن�صــد¦ي�بــدور�شــاب�فق5ــ�4نجــح�	ــي�أن�يصــبح�طالبــا�و	ــي�أن�يلتحــق�بالجامعــة�عCــى�رغــم�مــن�

ويعـــــرض�الفــــــيلم�الحيـــــاة�ا�صـــــرية�عCــــــى�حقيقKtـــــا�ويعــــــالج�. أن�ظروفـــــه�لـــــم�تكــــــن�تســـــمح�لـــــه�بــــــذلك

  .موضوعا�مهما

خرجـــه�الشـــاب�لـــم�يســـتخدم�ظيمـــا�وذلـــك�عCـــى�الـــرغم�مـــن�أن�احـــا�عوقـــد�حقـــق�الفـــيلم�نج

ثم�اقتبس�كمال�سليم�. ̂غاني�والرقصات�خVفا��ا�كان�شائعا�	ي�الفيلم�ا�صري�	ي�ذلك�الح5ن

شـــهداء�"و" روميــو�وجولييــت"ومســرحية�شكســب�45" البؤســـاء"بأســلوب�عربــي�قصــة�فيكتــور�هيجــو�

  ".الغرام

. كمــال�ســليم�قــد�درس�الســينما�	ــي�أوروبــاومــن�الواضــح�أن�جــورج�ســادول�كــان�يظــن�أن�

ولكــن�الحقيقــة�أنــه�لــم�يــتعلم�الســينما�	ــي�الخــارج�وإنمــا�علــم�بنفســه�عــن�طريــق�مشــاهدة�^فــVم�

  .̂جنبية�وعن�طريق�قراءة�كتب�ومجVت�السينما

فقـــد�أدى�ظهــوره�إHـــى�." ســتوديو�مصــر"إن�أهــم�مــا�تم5ـــ½ت�بــه�الســينما�ا�صـــرية�هــو�ظهـــور�

وأصــبحت�. كانــت�هـذه�الصــناعة�تعتمــد�عCـى�إمكانيــات�محــدودة. ا�	ـي�مصــرتطـوير�صــناعة�الســينم

تملــك�هــذا��ســتوديو�الكب5ــ�4." شــركة�مصــر�للتمثيــل�والســينما"هنــاك�شــركة�ســينمائية�كب5ــ4ة��ــي�

̂جهزة�ودارا�لعرض�^فـVم� شـركة�´ي�لـم�تتـوفر�هـذه�@مكانيـات�. ا�عامل�لطبع�^فVم�وأحدث�

ان�الفنــانون�وا�وظفــون�يعملــون�	ــي��ســتديو�بعقــود�كمــا�هــو�النظــام�كــ. سـينمائية�أخــرى�	ــي�مصــر



٥٧ 

 

كــــان�	ــــي��ســــتديو�عــــدد�كب5ــــ�4مــــن�ا�خــــرج5ن�. 	ــــي�شــــركات�الســــينما�الكب5ــــ4ة�	ــــي�هوليــــود�و	ــــي�العــــالم

  .وا�صورين�ومهند¤£�Mالديكور�وغ45هم�من�الفني5ن

ان�ا�خــــرج�كــــ. لــــم�تعــــرف�الســــينما�ا�صــــرية�هــــذا�النظــــام�	ــــي�تاريخهــــا�إ��	ــــي�ســــتوديو�مصــــر

إذا�انت¶ـ]�الفــيلم�. حNـ]�اليـوم�١٩٢٢يعمـل�فيلمـا�واحـدا�للمنـتج�منــذ�صـناعة�السـينما�	ـي�مصـر�	ــي�

وهكــذا�كــان�شــأن�الفنيــ5ن�والفنـــان5ن�. تعطــل�ا�خــرج�عــن�العمــل�إHـــى�منــتج�آخــر��خــراج�فــيلم�آخـــر

  .كلهم���عقود�دائمة�و��دخل�ثابت

جاءت�أفVمه�	ي�مسـتوى�ف¿ـ�Mأرفـع��كانت�نتيجة�هذا�النظام�الذي�اتبعه�ستديو�مصر�أن

̂خرى  ��يشـغل�. فقد�كان�ا�خرج�يعمل�	ي�هـدوء�واطمئنـان�واسـتقرار. كث45ا�من�مستوى�^فVم�

وأصــــبح�ا�خــــرج�يعمــــل�دون�خــــوف�مــــن�ســــوط�ا�نــــتج�الــــذي�يVحقــــه�. بالــــه�مــــاذا�ســــيكون��	ــــي�الغــــد

  .لسرعة�إنجاز�الفيلم�	ي�أقصر�وقت�ممكن�وبأقل�تكاليف�ممكنة

د�ا�خــرج�مضــطرا�إHــى�حــذف�مشــاهد�مــن�فيلمــه�تتطلــب�ديكــورات�ضــخمة�مــث�Vو��لــم�يعــ

مضـــطرا�إHـــى�إســـناد�دور�إHـــى�ممثـــل�آخـــر�أقـــل�أجـــرا�مـــن�ا�مثـــل�الـــذي�كـــان�يريـــده�والـــذي�يعتقـــد�أنـــه�

أصــــــلح�´داء�^دوار�ولــــــم�يعــــــد�ا�خــــــرج�يخâــــــ£]�أن�يطلــــــب�العــــــدد�الــــــذي�يريــــــده�مــــــن�ممثCــــــي�^دوار�

كـــل�هـــذا�وغ5ـــ4ه�أصـــبح�متـــوفرا�لـــدى�. حتـــاج�إلـــ_Kم�مشـــاهد�ا�جـــاميعالـــذي�ت" الكومبـــارس"الصــامتة�

  .ا�خرج

̂خ5ـــ��4–وداد�: ومــن�أبـــرز�أفـــVم�ســـتوديو�مصــر�	ـــي�تلـــك�ا�رحلـــة �–ســـVمة�	ـــي�خ5ـــ��4–الحــل�

̂بــد��–الــدكتور��–العزيمــة��–حيــاة�الظــVم��–Ôــ£Mء�مــن���Ôــ£Mء� عCــى�مســرح��–¤ــ£�Mعمــر��–إHــى�

�–أرى�النيـــــل��–قضــــية�اليــــوم��–الحيــــاة�كفــــاح��–ت�أخ5ــــ4ا�تزوجـــــ�–مصــــنع�الزوجــــات��–الحيــــاة�

  .غرام�وانتقام�–سيف�الجVد�



٥٨ 

 

  مرحلة�ما�بعد�الحرب�العا�ية�الثانية

أفــــVم�مــــا�بعــــد�الحــــرب�: و�ــــي�١٩٤٥بــــدأت�مرحلــــة�جديــــدة�	ــــي�تــــاريخ�الســــينما�ا�صــــرية�	ــــي�

ثـروا�ثـراء�دان�@نتـاج�عـدد�كب5ـ�4مـن�الـذين�أيـإذ�دخـل�محيث�زاد�@نتاج�السينمائي�بشكل�هائـل�

ســـــريع�بســـــبب�الحـــــرب�ولـــــم�يكـــــن�معظمهـــــم�KÄـــــتم�بـــــالفن�قلـــــي��Vأو�كث5ـــــ4ا�إنمـــــا�كـــــان�هـــــدفهم�الـــــربح�

  .التجاري 

  .فيلما�١٦أنتجت�مصر��١٩٤٤ – ١٩٤٣	ي�موسم� •

  .فيلما�٢٨ارتفع�العدد�إHى��١٩٤٥ -١٩٤٤	ي�موسم� •

 .فيلما�٦٧قفز�العدد�إHى��١٩٤٦ – ١٩٤٥	ي�موسف� •

Nــــ�Mتعتمــــد�عCــــى�القصــــص�الســــاذجة�ويــــتم�تصــــويرها�	ــــي�ظهــــرت�موجــــة�^فــــVم�الهابطــــة�ال  

̂ربـاح�الخياليـة�فكاهيـة�رخيصـة�تعتمـد�عCـى�النكتـة� أقصر�وقـت�ممكـن�لتعـرض�بسـرعة�وتحقـق�

  .اللفظية�والرقص�ومشاهد�@غراء

كانـت�هـذه�ا�رحلــة��ـي�بدايــة�السـقوط�	ــي�صـناعة�الســينما�ا�صـرية�ونع¿ــ�Mبالسـقوط�هنــا�  

̂ســـف�هبوطـــا�	ـــي�هبـــوط�ا�ســـتوى�الف¿ـــ�Mبشـــكل�وا ضـــح�ولكـــن�هـــذا�الســـقوط�لـــم�يكـــن�يع¿ـــ�Mمـــع�

. إيــــرادات�شــــباك�التــــذاكر�وهـــــذا�هــــو�الســــبب�	ــــي�كnـــــ4ة�عــــدد�^فــــVم�الNــــ�Mظهـــــرت�	ــــي�هــــذه�ا�رحلـــــة

بلغـــت�تكاليفـــه�أربعـــة�آ�ف�وخمســـمامئة�جنيـــه�" طاقيـــة�@خفـــاء"وعنـــدما�تعـــرف�أن�فيلمـــا�اســـمه�

  . وصلت�أرباحه�إHى�اثن5ن�وتسع5ن�ألفا�من�الجن_Kات

ولكــن�إHــى�جانــب�هــذه�ا�وجــة�مــن�^فــVم�التافهــة�ظهــرت�حفنــة�مــن�^فــVم�ا�عقولــة�مثــل�  

ومـن�تVميـذ�مدرسـة�سـتوديو�. أفVم�ستوديو�مصر�وأفVم�محمـد�كـريم�وأفـVم�آسـيا�وأحمـد�جـVل

" دايمـا�	ـي�قل«ـM"أو�أفVمـه��١٩٤٦مصر�برز�اسم�مخرج�جديـد�هـو�صـVح�أبـو�سـيف�الـذي�قـدم�	ـي�



٥٩ 

 

،�قامت�فيه�عقيلـة�راتـب�بالـدور�الـذي�"جسر�واترلو"قصته�من�الفيلم�@نجل5½ي��الذي�اقتبست

  .مثلته�فيفيان�Hي�وقام�الوجه�الجديد�عماد�حمدي�بالور�الذي�مثله�روبرت�تايلور 

الـــــذي�يعتoـــــ�4" الســـــوق�الســـــوداء"وقـــــدم�كامـــــل�التلمســـــاني�	ـــــي�ا�وســـــم�نفســـــه�فيلمـــــه�^ول�  

وكان�هـذا�الفـيلم�يعـالج�مشـكلة�خط5ـ4ة�موضـوع�السـاعة��.استمرارا��درسة�كمال�سليم�الواقعية

	ي�ذلك�الح5ن�و�ي�مشكلة��تجار�بقوت�الشعب�وعCى�الرغم�من�أن�ا�ستوى�الف¿�Mللفيلم�كـان�

جيدا�فأنه�لم�يحقق�إيـرادات�طيبـة�وفشـل�فشـ�Vذريعـا�وأصـيب�مخرجـه�الفنـان�الشـاب�بصـدمة�

�يـــدان�ف�ـــ4ة�طويلـــة�ثـــم�عـــاد�إليـــه�فـــأخرج�شـــديدة�أفقدتـــه�الثقـــة�بنفســـه�واختفـــى�بعـــد�ذلـــك�مـــن�ا

أفVمــا�تجاريــة�هزيلــة�بعــد�أن�اقتنــع�بــأن�الظــروف�لــم�تكــن�تســمح�وقتــذاك�بــإخراج�أفــVم�واقعيــة�

ســـــــافر�كامـــــــل�التلمســـــــاني�إHـــــــى�ب5ـــــــ4وت�	ـــــــي�أواخـــــــر�. إن�أفـــــــVم�تعـــــــالج�مشـــــــكVت�الشـــــــعب�الحقيقيـــــــة

  .الخمسينات�حيث�هجر�ميدان�@خرالج��Kائيا

ن�تVميــذ�مدرســة�ســتوديو�مصــر�وهــو�أحمــد�كامــل�مر¤ــ£�Mوأقــوى�و�ــع�اســم�مخــرج�ثالــث�مــ  

الـــذي�قـــام�ببطولتـــه�حســـ5ن�ريـــاض�وعبـــاس�فـــارس�" النائـــب�العـــام"^فـــVم�الNـــ�Mأخرجهـــا�هـــو�فـــيلم�

وقصـــة�الفـــيلم�مـــأخوذة�مــــن�مســـرحية�حققـــت�نجاحـــا�هــــائ�V. وســـراج�من5ـــ�4وزوزو�حمـــدي�الحكــــيم

�سرح�الـذي�قـاموا�بعـد�ذلـك�بـأداء�أدوارهـم�عCى�خشبة�ا�سرح�القومي�قام�ببطولKtا�نجوم�هذا�ا

نفســــها�	ــــي�الفــــيلم�وا�ســــرحية�ليســــت�مؤلفــــة�وإنمــــا�اقتبســــها�أحمــــد�شــــكري�عــــن�مســــرحية�أ�انيــــة�

�  .رح�ا�صري سوقام�بتمص45ها�كما�كانت�العادة�وقتئذ�	ي�ا

̂غـاني�والـرقص�وا�شـاهد�الفكاهيـة�فقـد�   وعCى�الرغم�مـن�أن�هـذا�الفـيلم�جـاء�خاليـا�مـن�

يــــــه�الجمهــــــور�إقبــــــا��طيبــــــا�حطــــــم�الخرافــــــة�الNــــــ�Mكانــــــت�شــــــائعة�الNــــــ�Mكــــــان�كث5ــــــ4ون�مــــــن�أقبــــــل�عل

  .السينمائي5ن�ي4oون��Kا�ا�ستوى�الهابط�الذي�يبدو�	ي�أفVمهم



٦٠ 

 

ظهـــر�ثVثـــة�مـــن�ا�خـــرج5ن�الجـــدد�أيضـــا�	ـــي�هـــذه�ا�رحلـــة�أولهـــم�عـــز�الـــدين�ذو�الفقـــار�الـــذي�  

. ومحمـــــود�ا�ليæـــــي�ونجمـــــة�إبـــــراهيموقامـــــت�ببطولتـــــه�مديحـــــة�يســـــرى�" أســـــ�45الظـــــVم"قـــــدم�فـــــيلم�

شــاعر�وراء�"وقــد�وصــفه�أحــد�النقــاد�بأنــه�. امتــازت�أفــVم�عــز�الــدين�العاطفيــة�بالشــاعرية�والرقــة

̂طــــــVل"وأنجــــــح�أفVمــــــه��ــــــي�" الكــــــام45ا " رد�قل«ــــــM"ا�ــــــأخوذة�عــــــن�قصــــــة�يوســــــف�الســــــبا·ي�و" بــــــ5ن�

  .لرو¤£�Mتولستوي لçديب�ا" آنا�كازلينا"ا�قتبس�عن�قصة�" �Kر�الحب"للمؤلف�نفسه�و

ا�خـــرج�الثـــاني�هـــو�أنـــور�وجـــدي�الـــذي�قـــدس�سلســـلة�مـــن�^فـــVم��ستعراضـــية�الناجحـــة�  

كــان�أنــور�وجــدي�يجمــع�بــ5ن�التــأليف�و@خــراج�". عــزل�البنــات"و" عنoــ4"و" ليCــى�بنــت�الفقــراء"مثــل�

ا�جـاء�ولم�يأت�هذا�النجاح�بالصـدفة�وإنمـ. وقد�حقق�ف_Kا�جميعا�نجاحا�طيبا. و@نتاج�والتمثيل

ا�سـرح�"فقد�عمل�أنور�وجدي�با�سرح�مع�فرقـة�رمسـيس�ثـم�الفرقـة�القوميـة�. ثمرة�خ4oة�طويلة

̂ربعينــات�" القــومي�èن وظهــر�	ــي�الســينما�وقــام�ببطولــة�عــدد�كب5ــ�4جــدا�مــن�^فــVم�وظــل�طــوال�

  .نجم�الشاشة�^ول 

اشـــــة�أنــــــه�وأحـــــس�بعـــــد�زواجــــــه�مـــــن�ا�طربــــــة�ليCـــــى�مــــــراد�الNـــــ�Mكانـــــت�مــــــن�أ�ـــــع�كواكــــــب�الش  

. يسـتطيع�أن�يســد�الــنقص�ا�وجــود�	ــي�الســينما�ا�صـرية�وذلــك�بتقــديم�أفــVم�استعراضــية�جيــدة

ألــف�شــركة�لÛنتـــاج�كــان�هـــو�الــذي�يؤلـــف�قصــص�أفVمهــا�ويخرجهـــا�ويقــوم�ببطولKtـــا�وتمتــاز�هـــذه�

معظـــم�^فـــVم�	ـــي� لجـــوهري�الـــذي�كـــانوهكـــذا�عـــالج�أنـــو�وجـــدي�العيـــب�ا. ^فـــVم�بجـــودة�قصصـــها

  .اضية�ستعر 

̂غنيـــة�الســـينمائية�وأحســـن�نمـــوج�عCـــى�   حقـــق�أنـــور�وجـــدي�أيضـــا�نجاحـــا�طيبـــا�	ـــي�تقـــديم�

̂غنية�الفكاهية�ال�MNغناها�نجيب�الريحاني�	ي�فيلم�   :ومطلعها" غزل�البنات"هذا�النجاح�
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  "MــــــNأنكــــــوي�بالنـــــار�والقـــــح�جت�Mوأدخـــــل�جهـــــنم�وانشــــــوي�واصـــــرخ�وأقـــــول�يــــــا�... علشـــــانك�أن¿ـــــ

  ."دهوتي

هذا�فقد�كان�أنور�وجـدي�كمنـتج�	ـي�غايـة�ال4oاعـة�والـذكاء�والـدليل�عCـى�ذلـك��وعVوة�عCى  

  .فيلمه�الشه�45غزل�البنات

شــــهدت�هــــذه�الف�ــــ4ة�مخرجــــا�آخــــر�كــــان�يجمــــع�التمثيــــل�والتــــأليف�و@خــــراج�و@نتــــاج�وهــــو�  

̂مريكيـــة�مثـــل� " ا�ا¨ـــ£�Mا�جهـــول "أحمـــد�ســـالم�الـــذي�قـــدم�للشاشـــة�أفVمـــا�مقتبســـة�عـــن�^فـــVم�

̂مريكــــي�ا�ــــأخ ̂ســــ45"وذ�عــــن�الفــــيلم� لــــم�يكــــن�أحمــــد�ســــالم�وحــــده�الــــذي�قــــام�باقتبــــاس�." عــــودة�

قصـــص�أجنبيـــة�لتقـــديما�عCـــى�الشاشـــة�بـــل�انتشـــرت�موجـــة��قتبـــاس�لدرجـــة�كب5ـــ4ة�بســـبب�كnـــ4ة�

  .عدد�^فVم�وقلة�عدد�ا�ؤلف5ن�وكتاب�السيناريو

كـــان�معظمهــا�يتجاهـــل�كــان�بعــض�^فـــVم�يــذكر�صـــراحة�اســم�ا�صـــدر�ا�ــأخوذ�عنـــه�بينمــا�  

الـذي�" مـVك�الرحمـة"فقط�	ي�بداية�فـيلم�" قصة�مقتبسة"فقد�جاءت�عبارة�. هذا�ا�صدر��Kائيا

عنـــدما�بـــدا�واضـــحا�أن�صـــناعة�الســـينما�بـــدأت�. ١٩٤٧أخرجـــه�مقـــام�ببطولتـــه�يوســـف�وه«ـــ��M	ـــي�

أصـــبح�." أفـــVم�مـــا�بعـــد�الحـــرب"تنحـــدر�بســـرعة�مخيفـــة�واشـــتد�هجـــوم�الصـــحافة�عCـــى�مـــا�يســـم]�

قامــــــت�الحكومــــــة�محاولــــــة�لتشــــــجيع�. �تفــــــرج�ا�صــــــري�ا�ــــــتعلم�يخجــــــل�مــــــن�دخــــــول�فــــــيلم�مصــــــري ا

الســينمائي5ن�عCــى��رتفــاع�بمســتوى�أفVمهــم�وأقامــت�مســابقة�للســينما�بــ5ن�^فــVم�الNــ�Mعرضــت�

  .١٩٥١ – ١٩٥٠	ي�موسم�

وكانـــت�لجنـــة�التحكـــيم�تتـــألف�مـــن�توفيـــق�الحكـــيم�وعزيـــز�أباظـــة�ومحمـــد�زكـــي�عبـــد�القـــادر�  

  .مد�حسن�ومحمود�الشريفومح
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ونالـــت�فـــاتن�حمامـــة�جـــائزة�" ليلـــة�غـــرام"فـــاز�أحمـــد�بـــدر�خـــان�بجـــائزة�@خـــراج�عـــن�فيلمـــه�  

ونـال�حسـ5ن�ريـاض�جـائزة�أحسـن�ممثـل�عـن�دوره�" أنا�ا�ا¨£M"أحسن�ممثلة�عن�دورها�	ي�فيلم�

وداعـا�"م�أما�جائزة�أحسن�دور�ثـانوي�فقـد�فـاز��Kـا�عبـاس�فـارس�عـن�دوره�	ـي�فـيل." ليلة�غرام"	ي�

  ".ليCى�غرام"وماجدة�عن�دورها�	ي�" يا�غرامي

تشــ�45اللجنــة�إHــى�أن�إنتــاج�الفــيلم�يســتلزم�معالجــة�الفكــرة�: "جــاء�	ــي�تقريــر�لجنــة�التحكــيم  

وهـــــو�مـــــا�يســـــتلزم�وجـــــود�فنـــــان5ن�" بالســـــيناريو"والحـــــوار�معالجـــــة�ســـــينمائية�خاصـــــة�يعoـــــ4ون�ع�Kـــــا�

اد�يكون�لهم�وجود�ي�مصر�وتغاضت�اللجنة�عـن�وهؤ�ء���يك" بالسينارسيت"يعرفون�	ي�الخارج�

́ن�كــــل�ا�وســــيقا�الNــــ�Mقــــدمت�	ــــي�^فــــVم�كانــــت�مــــأخوذة�عــــن� مــــنح�جــــائزة�للموســــيقا�التصــــويرية�

  ."أسطوانات��وسيقي5ن�عا�ي5ن

  )١٩٦٣ – ١٩٥٢(مرحلة�ما�بعد�ثورة�تموز�

ام�ـ½ج��ـي�مرحلـة�. 	ـي�مرحلـة�دقيقـة�مـن�حياتـه�١٩٦٢إHـى��١٩٥٢دخل�الفيلم�ا�صري�من�

. يوليـو�٢٣فقد�كانت�هذه�ا�رحلة��ي�السنوات�العشر�^وHـى�مـن�حيـاة�ثـورة�. ف_Kا�التطور�بالقلق

لــم�يســتطع�صــناعة�الســينما�ا�صــرية�	ــي�هــذه�ا�رحلــة�أن�تــتخلص�مــن�آثــار�أفــVم�مــا�بعــد�الحــرب�

قـدم�. نيـة^فـVم�الوطوعCى�أن�أبرز�ما�تمتاز�به�هذه�ا�رحلة�هو�أفVم�صVح�أبو�سيف�الواقعية�

و�ـــي�. صـــVح�أبـــو�ســـيف�	ـــي�هـــذه�ا�رحلـــة�أفVمـــه�الســـتة�الNـــ�Mكانـــت�أســـاس�شـــهرته�كمخـــرج�واقÕـــي

  ".الفتوة"و" امرأةو شاب�"و" الوحش"و" ريا�وسكينة"و" ̂سطى�حسن"و" لك�يوم�يا�ظالم"أفVم�

�ــــي�طريقــــة�اختيــــار�ا�وضــــوع�أو��ثــــم�كتابــــة�. اتبعــــت�طريقــــة�جديــــدة�	ــــي�الســــينما�ا�صــــرية

مـن�هنـا�جـاءت�هـذه�. يلم�اعتمـادا�عCـى�ملـف�القضـية�والتفاصـيل�الNـ�Mنشـر�Kا�الصـحفقصة�الف

^فــVم�ذات�طــابع�خــاص�يختلــف�تمامــا�عــن�الفــيلم�ا�صــري�العــادي�بــل�يحــاكي�الطريقــة�ا�تبعــة�

  .	ي�^فVم�الواقعية�@يطالية
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إHــــى�إن�صــــVح�أبــــو�ســــيف�قــــد�ســــار�أيضــــا�	ــــي�هــــذا��تجــــاه�	ــــي�أفVمــــه�الواقعيــــة�با�ضــــافة�

أن�سـكان�" الـوحش"أظهـر�	ـي�فـيلم�. تضـمنت�هـذه�^فـVم�نقـدا�اجتماعيـا. مستواها�الف¿ـ�Mالطيـب

واحـــد��و ر جـــولهـــذا�لـــم�ي. ش�ا�جـــرم�وانتقامـــهالقريـــة�لـــم�يتعـــاونوا�مـــع�الشـــرطة�وكـــانوا�يخشـــون�بطـــ

مـــ�Kم�عCـــى�أن�يـــدHي�للشـــرطة�بمـــا�يعرفـــه�مـــن�بيانـــات�وتفاصـــيل�تســـاعد�عCـــى�ســـرعة�القـــبض�عليـــه�

كث5ــــ4ا�كمــــا�" الــــوحش"ســــاعد�. قريــــة�مــــن�شــــروره�وشــــرور�عصــــابته�وهــــذا�موقــــف�ســــل«Mوتخلــــيص�ال

وعCـــى�الـــرغم�مـــن�وجـــود�. أطـــال�الف�ـــ4ة�الNـــ�MقضـــKtا�الشـــرطة�	ـــي�الوصـــول�إليـــه�ومعرفـــة�شخصـــيته

إن�كل�شـخص�	ـي�القريـة�كـان�يعـرف�مـن�هـو�و . هذا�ا�جرم�عCى�مسافة�قريبة�من�نقطة�البوليس

حجــام�كـــل�إســتطع�أن�يعــرف�اســمه�و��شخصــيته�بســبب�إ��أن�ضــابط�الشــرطة�لــم�ي" الــوحش"

. واسـتمر�الــوحش�يرتكـب�جرائمـه�ويفـرض�إتــاوة�عCـى�كـل�فــVح. ضـحاياه�عـن�إفشـاء�ســره�للشـرطة

̂خ5ـ4ة�كـان�الشـعب�. بدا�ا�وقف�يتغ�45عندما�تعاون�رجال�الشرطة�مع�رجال�الدين و	ي�ا�طاردة�

  .ن�الهربيش�4ك�مع�الشرطة�	ي�سد�الطريق�أمام�الوحش�ومنعه�م

̂خ5ـ�4" الفتوة"ففي�فيلم� يخاف�التجار�من�بطش�ملك�السوق�هو�الذي�جعـل�نفـوذ�هـذا�

يـزداد�وهـو�الـذي�مكنـه�مـن�أن�يســيطر�عCـى�السـوق�كلـه�وأن�يـتحكم�	ــي�أسـعاره�كمـا�يـروق�لـه�ولــو�

�ــــا�ظهــــر�	ــــي�الســــوق�ملــــك�يســــيطر�ويســــتبد�. أ�Kــــم�وقفــــوا�	ــــي�وجهــــه�واتحــــدوا�كمــــا�حــــدث�بعــــد�ذلــــك

فقــــد�تعاونــــت�أهــــم�ثVثــــة�. انضــــج�وأقــــوى�أفــــVم�صــــVح�أبــــو�ســــيف" الفتــــوة"oــــ�4فــــيلم�ويعت. ويــــتحكم

ا�وضــوع�والقصــة�و@خــراج�عCــى�تحقيــق�أرفــع�مســتوى�ممكــن�: عناصــر�	ــي�العمــل�الســينمائي�و�ــي

  .لفيلم�عربي�	ي�الخمسينات

قـــد�تـــرك�قريتـــه�وجـــاء�عCـــى�" فريـــد�شـــو¦ي"	ـــي�بدايـــة�الفـــيلم�أن�الشـــاب�الصـــعيدي�هريـــدي�

إHـــى�القـــاهرة�يبحـــث�عـــن�لقمـــة�العـــيش�ف_Kـــا�ويتجـــه�إHـــى�ســـوق�الخضـــرة�ليعمـــل�كبـــائع�ظهـــر�مركـــب�
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يرفـع�الســعر�.  يســيطر�عCـى�السـوق�كلـه" زكـي�رسـتم"يتجـول�ويكتشـف�أن�هنـاك�تـاجرا�هــو�أبـو�زيـد�

كمـــا�يحلـــو�لـــه�ويخفـــي�الخضـــار�أيامـــا�ليضـــطر�الشـــعب�لشـــراء�الســـلعة�	ـــي�يـــوم�آخـــر�بالســـعر�الـــذي�

عنــدما�يبــدي�هريــدي�هــذه�ا�Vحظــة�´بــي�. ن�يدفعــه�إ��القــادرونوهــو�ســعر���يســتطيع�أ. يفرضــه

̂ســـعار�يـــرد�أبـــو�زيـــد الـــدنيا�... ومالـــه: "زيـــد�معلقـــا�بـــأن�الفقـــراء�ســـيموتون�مـــن�الجـــوع�بســـبب�هـــذه�

  ."زحمة

يقرر�هريدي�الفVح�الطيب�أن�يقف�	ي�وجه�أبو�زيد�ويجد�استجابة�من�بعـض�التجـار�	ـي�

��يظهـــر�	ــي�الصـــورة�إ��هريــدي�فقــط�بينمـــا�يتعــاون�èخـــرون�ولكــ�Kم�يتفقـــون�معــه�عCــى�أ. الســوق 

�أبـو�"أنـه���يسـتطيع�أن�KÄـدم��ر يجد�هريدي�بعـد�كفـاح�مريـ. ال�سرامعه�ويساعدونه�ويزودونه�با

ويطلــب�منــه�أن�يجــد�لــه� نادمــا" أبــو�زيــد"فيتظــاهر�بأنــه�قــد�فشــل�ويــذهب�إHــى�. �Kــذه�الطريقــة" زيــد

وكيـف�يـدير�إم4oاطوريتـه�ومــن�" أبـو�زيـد"أن�يعـرف�أسـرار��كـان�هـدف�هريـدي�الحقيقـي. عمـ�Vلديـه

أصـبح�يرافقـه�	ـي�. وينجح�هريدي�	ـي�تحقيـق�هدفـه�بعـد�أن�قربـه�أبـو�زيـد�إليـه. هم�الذي�يسندونه

  .كل�مكان�يذهب�إليه

ويــدخل�الســوق�بعــد�أن�يســقط�أبــو�زبــد�ويصــبح�" أبــو�زيــد"ثــم�يعــرف�هريــدي�كيــف�يصــرع�

.  بــــد��مـــن�أن�يحقــــق�أحVمــــه" ٢أبــــو�زيـــد�رقــــم�"ا�فشـــيئا�إHــــى�يتحــــول�شــــيئ. زعـــيم�التجــــار�	ــــي�الســـوق 

̂سعار�ويتعامل�بالرشوة�ويخاف�منه�التجار�و��يجـرؤون�عCـى�الوقـوف�	ـي� يتحكم�	ي�السوق�و	ي�

  .وجهه

فقـد�ظهـرت�ف_Kـا�. تمتاز�هذه�ا�رحلة�أيضا�باستجابة�عدد�من�ا�خرج5ن��شـاعر�الجمـاه45

الـذي�أخرجـه�يوسـف�" صـراع�	ـي�الـوادي"ه�إبراهيم�عمـار�والذي�أخرج" مسمار�جحا"^فVم�مثل�

الــذي�أخرجــه�فطــ5ن�" حكــم�قرقــوش"شــاه5ن�وقامــت�ببطولتــه�فــاتن�حمامــة�أمــام�عمــر�الشــريف�و
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وقــد�أنتجهمــا�وأخرجهمــا�وقــام�ببطولKtمــا�". يســقط��ســتعمار"و" خالــد�بــن�الوليــد"عبــد�الوهــاب�و

عمالقـة�"لعـز�الـدين�ذو�الفقـار�و" عيدبور�س"لنيازي�مصطفى�و" سج5ن�أبو�زعبل"حس5ن�صد¦ي�و

  .لسيد�بدير" البحار

. قضــايا�السياســة�و�ســتعمار�والقوميــة�العربيــة�بــدرجات�مختلفــةالعالجــت�هــذه�^فــVم�

كان�هذا�اتجاها�جديدا�	ي�السينما�العربية�ال�MNابتعـدت�منـذ�نشـوKêا�حNـ]�فـيلم�الثـورة�عـن�هـذا�

  .النوع�من�ا�وضوعات

وكـــان�. ت�	ــي�يـــد�ا�نتجـــ5ن�إذ�لـــم�يكــن�القطـــاع�العـــام�قــد�ظهـــر�بعـــدإن�صــناعة�الســـينما�كانـــ

̂جانـب�أو�ا�تمصـرين هـؤ�ء�طبعـا���يمكـن�أن�ينكــر�. أنشـط�هـؤ�ء�ا�نتجـ5ن�وأغـزرهم�إنتـاج�مــن�

�Mــــى�الـــتخلص�مــــن��ســــتعمار�الـــذي�كــــان�يحمــــHم�تزيـــد�مــــن�إثــــارة�الشـــعب�وتدفعــــه�إVـــي�تقــــديم�أفــــ	

̂ج   .انبهؤ�ء�ا�نتج5ن�وكل�ا�ستغل5ن�

منتæـــــي�"وعـــــVوة�عCـــــى�هـــــذا�فقـــــد�كانـــــت�نســـــبة�كب5ـــــ4ة�مـــــن�ا�نتجـــــ5ن�ا�صـــــري5ن�تتـــــألف�مـــــن�

أي�^شــخاص�الــذين�أثــروا�	ــي�ســنوات�الحــرب�وتحولــوا�بعــد�ذلــك�إHــى�اســتغVل�أمــوالهم�" الحــرب

وهـــــذا�النـــــوع�مـــــن�ا�نتجـــــ5ن�هـــــو�الـــــذي�أفســـــد�الشاشـــــة�وهـــــبط�. 	ـــــي�هـــــذه�التجـــــارة�الســـــريعة�الـــــريح

عنـــدما�قـــدم�كميـــة�هائلـــة�مـــن�^فـــVم�الرخيصـــة�الNـــ�Mتحـــاول�أن�تجـــذب�بمســـتوى�الصـــناعة�كلهـــا�

  .ا�تفرج�إHى�شباك�التذاكر�بكل�وسائل�@غراء

  

  :أسماء�بعض�^فVم�ال�MNظهرت�	ي�هذه�الف�4ة

الصـ��4o–فرجـت��–الصـ�4oطيـب��–الـدنيا�بخ5ـ��4–أوع�تفكر��–الدنيا�حلوة��–أنس�الدنيا�

ـ£�Mبقليلـة��–ا�قـدر�وا�كتـوب��–جبـ5ن�مكتوب�عCـى�ال�–حكم�الزمان��–جميل� صـاحب��–مـن�̈ر
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فـــايق��–عCــى�كيفـــك��–العقــل�	ـــي�إجـــازة��–مــا�أقـــدرش��–أدي¿ـــ�Mعقلـــك��–خليـــك�مــع�هللا��–بــال5ن�

̂سـبوع��–العمر�واحـد��–	ي�الهوا�سوا��–ورايق� �–كفايـة�يـا�عـ5ن��–جـرب�حظـك��–حظـك�هـذا�

تعـــال��–البنـــات�شـــربات��–البلـــدي��أحـــب�–بـــأفكر�	ـــي�الCـــي�ناســـي¿��M–حبي«ـــ�Mكث5ـــ��4–مـــاHي�غ5ـــ4ك�

بشـــرة��–عي¿ـــ�Mب�ـــ4ف��–ســـاعة�لقلبـــك��–تحيـــا�الرجالـــة��–الســـتات�كـــده��–عـــايزة�أتجـــوز��–ســـلم�

دســــتة���–منــــديل�الحلــــو��–نــــور�عي¿ــــ��M–عشــــان�عيونــــك��–ا�ــــرأة�كــــل�Ôــــ£Mء��–خoــــ�4أبــــيض��–خ5ــــ�4

أحبــك�يــا� –ســامح¿��M–نشــالة�هــانم��–أوع�ا�حفظــة��–	ــي�صــحتك��–يــا�حــVوة�الحــب��–مناديــل�

�–ســلم�عCــى�الحبايـــب��–وهبتــك�حيــاتي��–بحــر�الغــرام��–علمــوني�الحــب��–حــب�ودلــع��–حســن�

بنـــت��–الكـــل�يغ¿ـــ��M–ســـيبوني�أغ¿ـــ��M–اح�ـــ4س�هـــن�الحـــب��–èنســـة�بوســـة��–قبل¿ـــ�M	ـــي�الظـــVم�

الحـــب��–ارحـــم�ح«ـــ��M–أحـــب�الـــرقص��–عشـــرة�بلـــدي��–كـــازينو�اللطافـــة��–ليـــاHي�^نـــس��–حـــظ�

عCــى��–حــايجننوني��–آه�مــن�الرجالــة��–الحقــوني�با�ــأذون��–مــاHي�حــد��–مــا�تقــولش�لحــد��–كلــه�

مشغول��–أسمر�وجميل��–محسوب�العيلة��–كل�بيت�له�راجل��–معلهش�يا�زهر��–قد�لحفك�

�–حضــــرة�ا�ح�ــــ4م��–الســــر�	ــــي�ب5ــــ��4–بي¿ــــ�Mوبينــــك��–لســــانك�حصــــانك��–كــــVم�النــــاس��–بغ5ــــ4ي�

�–صــــاحبة�العصــــة��–خطــــف�مراتــــي��–عCــــى�البــــال�مــــا�كــــانش��–قليــــل�البخــــت��–ا�ليــــون�45الفق5ــــ�4

صــائدة��–حلــوة�وكذابــة��–فطومــة��–أحVهــم��–ســت�البنــات��–ســت�الحســن��–عــروس�ا�ولــد�

�–أنا�ذن«�Mإيه��–السبع�أفندي��–فالح�ومحتاس��–نساء�وذئاب��–زوجة�من�الشارع��–الرجال�

مكتــب��–قــة�	ــي�قل«ــ�Mكــل�د�–ســماعة�التليفــون��–قا¨ــ£�Mالغــرام��–اشــكي��ــ5ن��–دلــوني�يــا�نــاس�

�–ال4oيمـــو��–قـــدم�الخ5ـــ��4–عروســـة�لÛيجـــار��–فاعـــل�خ5ـــ��4–زوج�لÛيجـــار��–أبـــو�أحمـــد��–الغـــرام�

أحبــك�أنــت��–الــدم�يحــن��–حبيبNــ�Mسوســو��–ســكر�هــانم��–الصــيت�و��الغ¿ــ��M–مoــ4وك�عليــك�

�–يـوم�	ـي�العـاHي��–خلخـال�حبي«ـ��M–عفريـت�سـمارة��–عفريب�عم�عبـده���–أبو�عيون�جريئة��–
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الســــت��–بنـــات�بحــــري� –الكمســــاريات�الفاتنـــات��–حــــب�وعـــذاب��–لهـــاليبو���–بحبـــوح�أفنــــدي�

�–أنـا�بنـت�مـ5ن��–أنـا�وبنـاتي��–نصف�عـذراء��–أنا�وأبي��–خذني�بعاري��–بقايا�عفراء��–نواعم�

�M¿�حماتـــك��–	ـــي�صـــحتك��–�Kـــارك�ســـعيد��–يحيـــا�الفـــن��–مـــال�ونســـا��–أنـــا�بنـــت�نـــاس��–يـــا�ظـــا

�–العتبــــة�الخضــــراء��–لوكنــــدة�ا�فاجــــآت��–شــــهر�عســــل�بصــــل��–ة�ذريــــة�حمــــاتي�قنبلــــ�–تحبــــك�

̂ربعـــة��–	ـــي�شـــرع�مـــ5ن��–ليلـــة�الحنـــة��–إزاي�أنســـاك��–�ـــ5ن�هـــواك��–حـــدوة�الحصـــان� �–جـــوز�

  .زمن�العجايب�–الناس�مقامات�

هذه�أسـماء�مئـات�^فـVم�الNـ�Mأغرقـت�السـوق�عنـدما�تحولـت�السـينما�مـن�فـن�إHـى�تجـارة�

رفضـت�القابـة�. كانت�تمنع�	ي�تلك�الف�4ة�ا�وضوعات�الNـ�Mتحمـل�معـاني�سياسـيةكما�أن�الرقابة�

وظـــل�صـــVح�أبـــو�ســـيف�. 	ـــي�الســـينما" القـــاهرة�الجديـــدة"التصـــريح�بـــإخراج�قصـــة�نجيـــب�محفـــوظ�

أخ5ـ4ا�اســتطاع�. ١٩٤٦يقـدم�للرقابـة�هــذه�القصـة�بأسـماء�مختلفــة�سـت�مــرات�منـذ�أن�نشـرت�	ــي�

ورفضــــت�الرقابــــة�التصــــريح�بعــــرض�فــــيلم�" ٣٠القــــاهرة�"م�بعــــد�عشــــرين�ســــنة�أن�يقــــدمها�	ــــي�فــــيل

القناعــــة�ك¥ــــ½���"إ��إذا�انت¶ــــ]�الفــــيلم�بظهــــور��فتــــة�كتــــب�عل_Kــــا��١٩٥٢̂ســــطى�حســــن�	ــــي�أوائــــل�

  ".يف¿]

  :ومن�^فVم�الوطنية�الهامة�	ي�تلك�ا�رحلة

"M»إخراج�آسيا�وإنتاج�آسيا�وإخراج�عز�الدين�ذو�الفقار�–" رد�قل.  

  .إخراج�أحمد�بدرخان�–" مصطفى�كامل"

هــــو�عــــن�قصــــة�البطلــــة�الجزائريــــة�. إنتــــاج�ماجــــدة�وإخــــراج�يوســــف�شــــاه5ن�–" جميلــــة"

  .جميلة�بو�ح45ج
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كمـــال�الشـــيخ�: ظهـــر�أربعـــة�مـــن�ا�خـــرج5ن�الجـــدد�ا�تم5ـــ½ين�أيضـــا�	ـــي�هـــذه�ا�رحلـــة�وهـــم

  .ويوسف�شاه5ن�وتوفيق�صالح�وعاطف�سالم

الـذي�" حيـاة�أو�مـوت"جديدة��ي�فيلم���ع�كمال�الشيخ�عندما�قدم�للشاشة�تجربة�فنية

اشــ�4ك�	ـــي�تمثيلــه�يوســـف�وه«ـــ�Mوعمــاد�حمـــدي�ومحمــود�ا�ليæـــي�ومديحـــة�يســري�والطفلـــة�ضـــى�

  .أم45

الـذي�قـدم�فيـه�" صـراع�	ـي�الـوادي"أما�يوسف�شاه5ن�فقد��ع�اسمه�بعد�أن�أخرج�فيلم�

وفريد�شو¦ي�وزكي�قامت�ببطولته�فاتن�حمامة�. الوجه�الجديد�الذي�اكتشفه�وهو�عمر�الشريف

وبطـل�. يعـالج�الفـيلم�قضـية�@قطـاع�واسـتبداد�@قطـاعي5ن�	ـي�الريـف. رستم�وعبد�الوارث�عسـر

الفيلم�شاب�اسمه�أحمد�عاد�إHـى�قريبتـه�	ـي�الصـعيد�بعـد�أن�أصـبح�مهندسـا�زراعيـا�لكـي�يحـاول�

ولكــــن�جهـــوده��ســــاعدة�الفVحــــ5ن�الصـــغار�تجــــد�معارضــــة�. تحســـ5ن�طريقــــة�زراعــــة�قصـــب�الســــكر

لكـي�يـتخلص�مـن�أحمـد�يـدبر�جريمـة�ويـKtم�أحمـد�. شديدة�من�الباشا�الذي�يخâ£]�هذه�ا�نافسـة

ولكـــــن�أحمـــــد���يســـــكت�بـــــل�. الoـــــ4يء�بأنـــــه�مرتكKLـــــا�وتحكـــــم�ا�حكمـــــة�عCـــــى�ا�ـــــKtم�الoـــــ4يء�با�عـــــدام

يســـتمر�	ـــي�صـــراعه�ضـــد�هـــذا�@قطـــا·ي�حNـــ]�يـــتمكن�	ـــي�ال�Kايـــة�مـــن�إثبـــات�إدانتـــه�ويع�ـــ4ف�الباشـــا�

فـــــاتن�"ســـــ�45جنبـــــا�إHـــــى�جنـــــب�مـــــع�هـــــذا�الصـــــراع�قصـــــة�حـــــب�بـــــ5ن�أحمـــــد�وابنـــــة�الباشـــــا�وت. بجريمتـــــه

فقـــد�حقـــق�مســـتوى�ممتـــازا�	ـــي�. لفـــت�هـــذا�ا�خـــرج�نظـــر�النقـــاد .وينت¶ـــ�Mالفـــيلم�بزواجهمـــا" حمامـــة

��بــديعاVثــم�قــدم�يوســف�شــاه5ن�تجربــة�فنيــة�أخــرى�. إخــراج�فيلمــه�واســتغل�آثــار�^قصــر�اســتغ

الــــذي�يعتoــــ�4واحــــدا�مــــن�أحســــن�عشــــرة�أفــــVم�ظهــــرت�	ــــي�تــــاريخ��"بــــاب�الحديــــد"رائعــــة��ــــي�فيلمــــه�

  .السينما�ا�صرية
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ويقـدم�. تجري�حوادث�الفيلم�كلها�	ي�محطة�القاهرة�	ي�يوم�واحد�من�الصباح�إHى�ا�ساء

أحــــدهم�بــــائع�صــــحف�أعــــرب�. قطاعــــا�صــــغ45ا�مــــن�الحيــــاة�قصــــة�مجموعــــة�مــــن�النــــاس�	ــــي�ا�حطــــة

Mء�وهو�فق�45ومشـوه�وقبـيح�الوجـه�وع¬ـ�Mاللسـان�محروم�من�كل�Ô£" يوسف�شاه5ن"اسمه�صابر�

يســكن�	ــي�عشــة�حق5ـــ4ة�ويعــيش�	ــي�وحـــدة�. ��يعــرف�أحــد�حقيقتــه�و��يفهمـــه�أحــد�و��يحبــه�أحـــد

  .قاتلة�	ي�وسط�بقعة�مزدحمة�	ي�القاهرة

بجردلهــــا�بــــ5ن�القطــــارات�" تتــــنطط"بائعــــة�الكــــازوز�الNــــ�M" هنــــد�رســــتم"هنــــاك�أيضــــا�هنومــــة�

فريـد�"الشيال�الذي�طلب�يد�هنومـة�شـاب�طيـب�القلـب�. ياHي�ا�حطةوتحلم�بأن�ي�½وجها�أحد�ش

يحــاول�أن�يحمـ�MزمــVءه�الشـيال5ن�مــن�سـطوة�معلــم�قـديم�يأكــل�حقـوقهم�ويــدعوهم�فريــد�" شـو¦ي

النقابــة�ويــد�: يــنجح�	ــي�تحقيــق�هــذين�الحلمــ5ن. لتــأليف�نقابــة�تحفــظ�حقــوقهم�وتــؤمن�مســتقبلهم

  .هنومة

. ولك�Kا�تسخر�منـه�ومـن�فقـره�ومـن�عاهتـه. ن�ي�½وجهاأما�صابر�فهو�يحب�هنومة�ويتم¿]�أ

لكنـــه�يقتـــل�. وعنـــدما�يكشـــف�أ�Kـــا�لـــن�تكـــون�لـــه�يفقـــد�عقلـــه�ويقـــرر�أن�يقتلهـــا�حNـــ]���تكـــون�لغ5ـــ4ه

̂مراض�العقلية. فتاة�أخرى�خطأ   .عندما�تكتشف�جريمته�يقبض�عليه�ويساق�إHى�مستشفى�

�٨الح�الـذي�قــدم�فيلمــ5ن�فقــط�	ــي�ا�خـرج�الثالــث�الــذي��ــع�	ــي�هـذه�ا�رحلــة�هــو�توفيــق�صــ

ا�ـأخوذ�عـن�أول�قصـة�لنجيـب�محفـوظ�تظهـر�عCـى�" درب�ا�هابيـل"وهذان�الفيلمان�هما�. سنوات

̂بطال"الشاشة�وتجري�حوادثه�كلها�	ي�حارة�و   .الذي�تجري�حوادثه�كلها�	ي�قرية" صراع�

رلن�MNعبد�ب"وفتاة�فق45ة�" شكري�سرحان"قصة�حب�ب5ن�شاب�فق�45" درب�ا�هابيل"ففي�

. يشــــ�4ي�الشــــاب�ورقــــة�ولكنــــه���يحــــافظ�عل_Kــــا. يقــــف�فقرهمــــا�عقبــــة�	ــــي�طريــــق�الــــزواج". الحميــــد

يفاجــــأ�. عنــــدما�تكســــب�ال4oيمــــو�يظهــــر�أن�الورقــــة�كانــــت�قــــد�أصــــبحت�	ــــي�يــــد�رجــــل�مــــن�ا�جاذيــــب
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لكــن���يصــل�. الرجــل�بــأن�الحــارة�كلهــا�تتقــرب�إليــه�والجميــع�طبعــا���يريــدون�إ��ســلب�ا�ــال�منــه

إHى�ا�ال�وإنمـا�تلKtمـه�ع¥ـ½ة�وأجمـل�مـا�	ـي�هـذا�الفـيلم�هـو�دقـة�تصـوير�جـو�الحـارة�وال4oاعـة�	ـي��أحد

  .تقديم�شخصيات�أبناء�الحارة

̂بطـال"و	ي� قصـة�حقيقيـة��ـي�حادثـة�ظهـور�وبـاء�الكـول45ا�بـ5ن�سـكان�قريـة�´�Kـم�" صراع�

عندما�يتابع�. نجل5½ي تناولوا�طعاما�فاسدا�اش�4اه�بعض�التجار�من�معسكرات�جيش��حتVل�@ 

�ــــي�رائحــــة�. ا�تفــــرج�قصــــة�هــــذا�الفــــيلم�يحــــس�كأنــــه�يشــــم�رائحــــة�قويــــة�تنبعــــث�منــــه�طــــول�الوقــــت

. القريــة�وÔــ£Mء�مختلــف�تمامــا�عــن�رائحــة�ا�دينــة�والســيارات�وغ45هــا�مــن�تقاليــد�الســينما�ا�صــرية

  .لتقديم�صورة�من�حياة�مصر" محاولة�طيبة"و	ي�هذا�الفيلم�

وقــــد�اســــKtل�. لجديــــد�الــــذي�ظهــــر�	ــــي�هــــذه�ا�رحلــــة�فهــــو�عــــاطف�ســــالمأمــــا�ا�خــــرج�الرابــــع�ا

الــذي�قامــت�ببطولتــه�الطفلــة�ف5ــ4وز�مــع�عمــاد�" الحرمــان"حياتــه�الفنيــة�لفيلمــ5ن�جديــدين�أولهمــا�

M£الــــذي�قــــام�ببطولتــــه�فريــــد�شــــو¦ي�مــــع�هــــدى�" جعلــــوني�مجرمــــا"والثــــاني�هــــو�. حمــــدي�وزوزو�ما¨ــــ

" شـــرطيا"ولـــم�يكـــن�الفـــيلم�. يم�ورشـــدي�أباظـــةســـلطان�ويح¬ـــ]�شـــاه5ن�وســـراج�من5ـــ�4ونجمـــة�إبـــراه

إ�Kـا�محاولـة�. وهو�يصور�الظروف�ال�MNتدفع�شابا�بريئا�إHـى�الجريمـة. بقدر�ما�كان�فيلما�اجتماعيا

إن�محاولـــة�رســـم�هـــذه�الناحيـــة�جعلـــت�للفـــيلم�قيمـــة�إضـــافية��. لرســـم�البيئـــة�الNـــ�Mتنبـــت�الجريمـــة

́نـــه�خـــرج�عCـــى�الصـــورة�التقليديـــ ة�الNـــ�Mتقـــدم��Kـــا�الســـينما�ا�صـــرية�القصـــة�فـــوق�قيمتـــه�الفنيـــة�

ومــن�هــذه�الناحيــة�نفســها�كانــت�ثغــرة�يمكــن�". تلطــيش"فتحيلهــا�إHــى�مشــاهد�ضــرب�و" الشــرطية"

. فيؤخــذ�عل_Kــا�أ�Kــا�حاولــت�ت4oيــر�تصــرفات�ا�جــرم�الشــاب. أن�يتســلل�م�Kــا�النقــد�إHــى�القصــة�ذا�Kــا

فـرج�الصـغ�45الـذي�يعجـب�بالبطـل�وهذا�هو�وجـه�الخطـورة�خصوصـا�عنـدما�نضـع�	ـي�اعتبارنـا�ا�ت

إن�ا�تفـرج�ا�راهـق���يـدرس�الظـروف�أو�. ويـرى�أن�انحرافـه�كـان�تصـرفا���غبـار�عليـه. ويصفق�له
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إن�البطـــل�لـــم�. البيئـــة�الNـــ�Mجعلـــت�مـــن�البطـــل�مجرمـــا�وإنمـــا�س45ســـب�	ـــي�ذهنـــه�مع¿ـــ]�واحـــد�فقـــط

  .يكن�أمامه�سبيل�آخر�إ��أن�يأخذ�حقه�بيده

الـذي�كـان�بدايـة�" إحنـا�التVميـذة"هـو�. فيلمـا�أثـار�ضـجة�ك5ـ4ة�قدم�عاطف�سالم�بعـد�هـذا

�وجة�من�^فVم�ال�MNتقوم�عCى�انحراف�الشباب.  

بـــدأت�أفـــVم�هـــذه�ا�وجـــة�تقـــدم�أيضـــا�. عنـــدما�نجـــح�هـــذا�الفـــيلم�الـــذي�يقـــدم�ثVثـــة�شـــبان

ة�ترك5ـــ½�كـــان�أبـــرز�مـــا�	ــي�هـــذا�الفـــيلم�ســـرعة�@يقـــاع�العنايــة�بـــإبراز��نفعـــا�ت�وقـــو . قصــص�شـــبان

  .ا�واقف�ا�ع4oة

ففيــه�بيــت�موظــف�". أم�العروســة"هــو�. ثــم�قــدم�عــاطف�ســالم�فيلمــا�آخــر�امتــاز�بواقعيتــه

يقــوم�كــل�فــرد�. لــيس�عنــدهم�خــدم�و��طباخــة. وعنــده�ســبعة�أو�د�وبنــات" عمــاد�حمــدي"بســيط�

ي�مكتبـه�̂ب�يشتغل�	ـ. تطبخ�وتكنس�وتغسل�وترضع�أطفالها" تحية�كاريوكا"̂م�. 	ي�البيت�بدور 

تنتظـــر�"تركـــت�ا�درســـة�وبقيـــت�	ـــي�البيـــت�" ســـ45ة�أحمـــد"البنـــت�الكoـــ4ى�. ويشـــتغل�أيضـــا�	ـــي�البيـــت

̂حـــVم" العـــدل ́خ_Kـــا�التلميـــذ�عـــازف�الكمـــان�الصـــغ�45لكـــي�. وتحلـــم�طـــول�ال�Kـــار�بـــأم�45 تـــدفع�شـــلنا�

وتنظـــر�تليمـــذة�مراهقـــة�تفهـــم�كـــل�مـــا�يـــدور�حولهـــا�" مديحـــة�ســـالم"أخKtـــا�. يشـــج_Kا�بأنغامـــه�ا�ـــؤثرة

́خ_Kـــا�عـــازف�الكمـــان�لكـــي�. وتVحـــظ�عنـــدما�يـــأتي�إل_Kـــا�الـــدور�لتصـــبح�عاشـــقة تـــدفع�شـــلنات�أيضـــا�

تلميـذ�يـدخن�سـرا�بعيـدا�" سـليمان�الجنـدي"الولد�الكب�45. تحلم�أخKtا�الك4oى�عCى�أنغام�ا�وسيقا

كلهــا�̂ســرة�. عــن�عي¿ــ�Mأبيــه�ويغــار�مــن�الشــباب�الــذين�ينظــرون�بعيــون�جريئــة�إHــى�أخواتــه�البنــات

��الـــديكور�مبـــالغ�فيـــه�و��" عCـــى�القـــد"معقولـــة�وتصـــرفا�Kا�طبيعيـــة�ولبســـها�عـــادي�والبيـــت�نفســـه�

  .الغرف�واسعة�كما�لو�كانت�بVتوها�للتصوير
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ومن�العVمات�ا�م5½ة�	ي�هذه�الف�4ة�ظهور�سلسلة�عن�^فVم�الفكاهية�ال�MNتحمـل�اسـم�

  :بطلها�ا�مثل�الفكا�ي�إسماعيل�ياس5ن�وم�Kا

��–إســـماعيل�ياســـ5ن�	ـــي�الســـجن���–إســـماعيل�ياســـ5ن�للبيـــع��–عيل�ياســـ5ن�طـــرزان�إســـما

إســــماعيل���–إســــماعيل�ياســــ5ن�	ــــي�متحــــف�الشــــمع���–إســــماعيل�ياســــ5ن�	ــــي�حديقــــة�الحيوانــــات�

  .إسماعيل�ياس5ن�يقابل�ريا�وسكينة��–ياس5ن�	ي�مستشفى�ا�جاذيب�

�Kـــا�كانـــت�رديئـــة�جـــدا�مـــن�وعCـــى�الـــرغم�مـــن�أن�هـــذه�^فـــVم�حققـــت�إيـــرادات�خياليـــة�إ��أ

وأغـــرب�مـــا�ف_Kـــا�هـــو�أن�بطلهـــا�إســـماعيل�. ويبـــدو�عل_Kـــا�بوضـــوح�طـــابع��ســـتعجال. الناحيـــة�الفنيـــة

ياس5ن�كان�يكـرر�ف_Kـا�نفـس�الحركـات�واللـوازم�الNـ�Mظـل�يقـدمها�عCـى�الشاشـة�بـ�Vتغ5ـ�4وبـ�Vتطـوير�

̂ربعينات�والخمسينات ور�عـن�هـذه�^فـVم�بعـد�كان�رد�الفعل�بعد�هذا�كله�انصراف�الجمهـ. 	ي�

وكانــــــت�النتيجـــــــة�أنــــــه�	ــــــي�الســــــتينات�اختفـــــــى�. أن�مــــــل�هــــــذا�التكــــــرار�الســـــــاذج�للحركــــــات�الKtريجيــــــة

  .إسماعيل�ياس5ن�من�الشاشة

ظهـــرت�عCـــى�. ومـــن�ا�عـــالم�البـــارزة�	ـــي�هـــذه�ا�رحلـــة��تجـــاه�إHـــى�قصـــص�^دبـــاء�ا�عـــروف5ن

بدايـة�"و" درب�ا�هابيـل"طه�حسـ5ن�وللدكتور�" دعاء�الكروان"و" ظهور�@سVم"الشاشة�قصص�

̂طـــــVل"و" رد�قل«ـــــM"و" إنـــــي�راحـــــة"لنجيـــــب�محفـــــوظ�و" زقـــــاق�ا�ـــــدق"و" و�Kايـــــة " أم�رتيبـــــة"و" بـــــ5ن�

لنعمـــــان�عاشـــــور�" النـــــاس�الCـــــي�تحـــــت"لتوفيـــــق�الحكـــــيم�و" الربـــــاط�ا�قـــــدس"ليوســـــف�الســـــبا·ي�و

شــمس���"و" يتــون غصــن�الز "ليوســف�إدريــس�و" ��وقــت�للحــب"و لعCــي�أحمــد�بــاكث45" إســVماه"و

�حمد�عبد�الحليم�عبد�هللا" تغيب.  

̂حيـان�يعـادل�أجـر�إHـى�نجـوم� بدأ�ا�نتج�ا�صري�يدفع��ؤلف�القصة�أجرا�يكاد�	ـي�بعـض�

فقد�عاشت�سنوات�طويلة�عCـى�القصـص�. كانت�هذه�ظاهرة�جديدة�	ي�السينما�ا�صرية. الفيلم
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فلمــــا�. ن�م5½انيــــة�الفــــيلم�ضــــئيVولــــذلك�كــــان�نصــــيب�القصــــة�مــــ. ا�قتبســــة�أو�القصــــص�الضــــعيفة

̂عمـــال�^دبيــة�الكب5ـــ4ة�كـــان�ا�فـــروض�أن�تــؤثر�أســـماء�^دبـــاء�عCـــى�إيـــرادات� اتجهــت�الســـينما�إHـــى�

لكـن�الواقـع�أن�هـذا�لـم�يحـدث�إ��	ـي�. شباك�التذاكر�باعتبارها�أسماء�مشهورة�كأسماء�الفنـان5ن

  . حا�ت�قليلة�جدا�وباستناء�اثن5ن�أو�ثVثة�من�^دباء

حققــت�نجاحـــا�. ظهــرت�سلســلة�مــن�^فــVم�ا�ــأخوذة�عــن�قصــص�إحســان�عبــد�القــدوس

الــذي�قــام�ببطولتــه�عبــد�" الوســادة�الخاليــة: "ومــن�هــذه�^فــVم. جماه45يــا�هــائ�V	ــي�هــذه�ا�رحلــة�

��تطفــــئ�"و" الطريــــق�ا�ســــدود"و" ��أنــــام"الحلــــيم�حــــافظ�مــــع�الوجــــه�الجديــــد�لب¿ــــ]�عبــــد�العزيــــز�و

وقــد�أخــرج�هــذه�. Ktــا�لب¿ـ]�وشــكري�ســرحان�والوجـه�الجديــد�حســن�يوسـفقامــت�ببطول." الشـمس

 .^فVم�كلها�صVح�أبو�سيف

الــذي�أخرجــه�بركــات�وقــام�ببطولتــه�عمــر�الشــريف�وزبيــدة�ثــروت�ورشــدي�" 	ــي�بيتنــا�رجــل"

." البنـات�والصــيف"ومـن�^فـVم�ا�ـأخوذة�عـن�قصـص�عبـد�القـدوس�	ـي�هـذه�الف�ـ4ة�فـيلم�. أباظـة

 Vح�أبو�سيف�وفط5ن�عبد�الوهابهو�يتألف�من�ثVث�قصص�أخرجها�عز�الدين�ذو�الفقار�وص.  

كانــت�هنــاك�." فيلمــا�	ــي�العــام�وســطيا�٦٠"فــيلم�مصــري�	ــي�هــذه�ا�رحلــة��٦٠٠ظهــر�حــواHي�

Vـــي�كتابـــة�الســـيناريو�ولـــم�يكـــن�عـــدد�كتـــاب�الســـيناريو�قلـــي	فقـــد�أنشـــأت�. أزمـــة�تضـــخم�ومســـتوى�

وكـــان�ا�فـــروض�أن�يـــدخل�. ١٩٦٣ومعهـــد�الســـيناريو�	ـــي�� ١٩٥٩وزارة�الثقافـــة�معهـــد�الســـينما�	ـــي��

̂ســـــف�أن�. خريجـــــو�هـــــذين�ا�عهـــــدين�ميـــــدان�الســـــينما�وأن�تظهـــــر�ثمـــــار�هـــــذا�الـــــدم�الجديـــــد ومـــــن�

خريæــــــي�هـــــــذين�ا�عهـــــــدين�ظلـــــــوا�بعيـــــــدين�عـــــــن�ميـــــــدان�ا�ســـــــاهمة�العلميـــــــة�الواســـــــعة�فمـــــــا�قطـــــــاع�

  .السينما
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فاضطرت�إHـى�اتخـاذ�. لفيلم�ا�صري وجدت�وزارة�الثقافة�أن�هذا���يكفي�لعVج�مشكلة�ا

إجــراءات��نقــاذ�صــناعة�الســينما�مــن�ا�ســتوى�الهــابط�الــذي�انحــدرت�إليــه�بعــد�أن�تغلــب�عنصــر�

ثــــم�دخلــــت�. ١٩٥٧فأنشــــأت�مؤسســــة�دعــــم�الســــينما�	ــــي��. التفاهــــة�عCــــى�نســــبة�كب5ــــ4ة�مــــن�^فــــVم

  .دعم�السينما�بد��من�مؤسسة�١٩٦٢ميدان�@نتاج�´ول�مرة�فأنشأت�مؤسسة�السينما�	ي��

́حســن� عــVوة�عCــى�هــذا�أقامــت�وزارة�الثقافــة�مســابقات�للســينمائي5ن�منحــت�ف_Kــا�جــوائز�

ألـف��٢٥وبلـغ�مجمـوع�جوائزهـا��١٩٥٥كانت�ا�سـابقة�^وHـى�	ـي�. ^فVم�وأحسن�الفنان5ن�والفن5ن

مــوع�وبلــغ�مج�١٩٦٢ألــف�جنيــه�والثالثــة�	ــي���٥٠وبلــغ�مجمــوع�جوائزهــا��١٩٥٩جنيــه�والثانيــة�	ــي��

  .ألفا�من�الجن_Kات�٥٥جوائزها�

  مرحلة�القطاع�العام

يمكـــن��١٩٧١وامتـــدت�ذيولهـــا�إHـــى��١٩٦٩وانKtـــت�عـــام��١٩٦٣هـــذه�ا�رحلـــة�الNـــ�Mبـــدأت�	ـــي�

ظهــرت�ف_Kــا�^فــVم�الNــ�MأنتجKtــا�مؤسســة�الســينما�وكانــت�تجربــة�.  تســميKtا�مرحلــة�القطــاع�العــام

  .لجديدةجديدة�من�نوعها�كما�ظهرت�ف_Kا�جماعة�السينما�ا

عندما�أعلن�أن�ا�ؤسسة�سـتدخل�@نتـاج�ظهـرت�موجـة�مـن�الخـوف�	ـي�القطـاع�الخـاص�

وبـــد��مــــن�أن�تقðــــ£�M. وتوقفـــت�عجلــــة�@نتـــاج�	ــــي�عـــدة�شــــركات�بانتظـــار�أبعــــاد�الخطـــوة�الجديــــدة

ا�ؤسســة�ف�ــ4ة�مــن�الــزمن�تقــوم�خVلهــا�بالبحــث�والدراســة�وإعــداد�قصــص�وســيناريوهات�للفــيلم�

اضـطرت�أن�ت¥ــ½ل�بسـرعة�إHـى�ميـدان�@نتــاج�بـ�Vتخطـيط�وبــ�V. ئت�مــن�أجلـهالنمـوذ©ي�الـذي�أنشـ

فتعاقــدت�مــع�عــدد�كب5ــ�4مــن�الســينمائي5ن�للعمــل�	ــي�. كــان�عل_Kــا�أن�تواجــه�أزمــة�التعطــل.  دراســة

أ�Kا�أفVم�من�الدرجة�الثانيـة�قليلـة�" ب"ومع¿]�حرف�" ب"أفVم�حرف�"أفVم�أطلقت�عل_Kا�اسم�
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̂ . التكــاليف فقــد�ظهــرت�هزيلــة�ضــعيفة�و��تختلــف�	ــي�. فــVم�كارثــة�بكــل�مع¿ــ]�الكلمــةكانــت�هــذه�

  .M£Ôء�عن�^فVم�الهابطة�الرديئة�ال�MNأساءت�إHى�سمعة�الفيلم�ا�صري 

هكــذا�وقعــت�ا�ؤسســة�	ــي�الغلطــة�الNــ�Mنزلــت�إHــى�ا�يــدان�لعالجهــا�مهمــا�كــان�العــذر�الــذي�

العـــــذر�هـــــو�أ�Kـــــا�ت¶ـــــMء�عمـــــ�Vلـــــبعض�تoـــــ4ر�بـــــه�ا�ؤسســـــة�هـــــذا�الخطـــــأ�الشـــــنيع�حNـــــ]�ولـــــو�كـــــان�هـــــذا�

�ـــــي�رفـــــع�مســـــتوى�الفـــــيلم�. لـــــن�يغفـــــر�لهـــــا�التـــــاريخ�أ�Kـــــا�لـــــم�تســـــتطع�أن�تحقـــــق�رســـــالKtا. ا�تعطلـــــ5ن

  .ا�صري 

وأسوأ�من�هذا�كله�أن�القطاع�الخاص�الذي�كان�يقف�مKtيبـا�وجـ�Vأمـام�ا�ولـود�الجديـد�

�ؤسسة�ليس�أجود�و��أرفع�فقد�اكتشف�أن�فيلم�ا. ا�نتظر�ووجد�أن�مخاوفه�لم�يكن�لها�م4oر

كانـت�النتيجـة�الطبيعيـة�. من�الفيلم�التجاري�الخاص�الذي�أغرق�السوق�	ي�ف�4ة�ما�بعـد�الحـرب

عـــاد�القطـــاع�الخـــاص�إHـــى�@نتـــاج�بـــنفس�الطريقـــة�القديمـــة�دون�أن�. لـــذلك�أن�ف�ـــ4ة�ال�ـــ4دد�انKtـــت

  :ة�^فVم�التاليةال�MNعرضت�ا�ؤسس" ب"أمثلة�أفVم��حرف�. يقيم�وزنا��نافسة�ا�ؤسس

  تمثيل  إخراج  فيلم

  �بن�ا�فقود
محمد�كامل�

  حسن
  أحمد�رمزي�وآمال�فريد

  ليCى�طاهر�وعماد�حمدي  �Kاء�الدين�شرف  أيام�ضائعة

  حسن�الصيفي  باب�من�الزواج
شويكار�وفؤاد�ا�هندس�ومحمود�

  ا�ليæي

  الرجال�ا�جهور 
محمد�عبد�

  الجواد
  زيزي�البدراوي�وصVح�قابيل

لرجال���ي�½وجون�ا

  الجميVت
  شويكار�وأحمد�خميس  أحمد�فاروق

  الرسالة
محمد�كامل�

  حسن
  مديحة�سالم�وتوفيق�الدقن
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  زواج�	ي�إجازة
محمد�عبد�

  الجواد
  صVح�ذو�الفقار�ول¬]�طاهر

  العلم5ن
عبد�العليم�

  خطاب
  مديحة�سالم�وصVح�قابيل

  ا�راهقان
سيف�الدين�

  شركت

يCى�يح¬]�شاه5ن�وعماد�حمدي�ول

  طاهر�وسعاد�حس¿]

  حسن�الصيفي  من�أجل�حنفي
نعيمة�عاكف�وزهرة�الع�Vوأحمد�

  رمزي 

  صVح�قابيل�وم¿]�مراد  حسن�رضا  �Kر�الحياة

  

الكلمـــــات�خاصـــــة�أن��بـــــأقسعل_Kـــــا�النقـــــاد��ا�Kـــــالوقـــــد�أثـــــارت�هـــــذه�^فـــــVم�ضـــــجة�كب5ـــــ4ة�و 

مــــع�ســــينما�القطــــاع��كث5ــــ4ين�مــــن�النقــــاد�والصــــحفي5ن�الفنيــــ5ن�	ــــي�مصــــر�مرتبطــــون�بشــــكل�أو�بــــآخر 

  :وقد�حاولت�ا�ؤسسة�أن�تقدم�نوعية�أخرى�من�^فVم�فقدمت. الخاص

  تمثيل  إخراج  فيلم

  سعاد�حس¿�Mوحسن�يوسف  محمود�ذو�الفقار  الثVثة�يحبو�Kا

  نادية�لطفي�ومحمود�مر¤£M  كمال�الشيخ  الخائنة

̂طرش�وهند�رستم  محمود�ذو�الفقار  الخروج�من�الجنة   .فريد�

  سعاد�حس¿�Mورشدي�أباظة  نيازي�مصطفى  Cى�الحبصغ45ة�ع

  إسماعيل�ياس5ن�وطروب  عباس�كامل  العقل�وا�ال

  رشدي�أباظة�ونادية�لطفي  فط5ن�عبد�الوهاب  عندما�نحب

̂خ45ة   ماجدة�ورشدي�أباظة  محمود�ذو�الفقار  القبلة�

  لب¿]�عبد�العزيز�وصVح�قابيل  حسن�@مام  �ي�والرجال
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إ�Kـا�. مـاذج�سـيئة��ـا�يجـب�أن�تكـون�عليـه�السـينما�	ـي�مجتمـع�اشـ�4اكيكانت�هذه�^فـVم�ن

كانـــت�تقليـــدا�لçفـــVم�. بعيـــدة�جـــدا�عـــن�ا�شـــاكل�الحقيقيـــة�وتصـــوير�حيـــاة�الشـــعب�	ـــي�الســـتينات

̂خ5ــــــ4ة أفــــــVم�الصــــــالونات�وحفــــــVت�الــــــرقص�. الرديئــــــة�الNــــــ�Mظهــــــرت�	ــــــي�أعقــــــاب�الحــــــرب�العا�يــــــة�

  .ت�موجودة�عCى�الشاشة�	ي�تلك�الف�4ةوا�شاهد�الجنسية�الصارخة�كلها�كان

الـذي�أنتجتـه�آسـيا�" الناصـر�صـVح�الـدين"وكان�أبرز�فيلم�ظهر�	ـي�هـذه�ا�رحلـة�فهـو�فـيلم�

وساهمت�ا�ؤسسة�	ي�تمويله�وأخرجه�يوسف�شاه5ن�واش�4ك�	ي�تمثيله�أحمد�مظهر�وصـVح�ذو�

وقـــد�صـــور�الفـــيلم�. الفقـــار�ونـــادي�لطفـــي�وليCـــى�فـــوزي�وحمـــدي�غيـــث�وليCـــى�طـــاهر�وعمـــر�الحريـــري 

ر�هـذا�الفـيلم�بصـناعة�السـينما�وقـد�سـا. دقيقة�أي�ثVث�ساعات�تقريبـا�١٧٥با´لوان�وبلغ�طوله�

إنـــــه�محطـــــة�جديـــــدة�ونقلـــــة�واســـــعة�مـــــن�أفـــــVم�الصـــــالونات�إHـــــى�@نتـــــاج�. بعيـــــدا�إHـــــى�@مـــــام�اطو شـــــ

  .الضخم

ف�أضــــخم�^فـــــVم�العا�يــــة�واســــتطاع�مخرجــــه�يوســـــ جنــــب إنــــه�فــــيلم�كب5ــــ�4مشـــــرف�يقــــف

و��شـــــك�أ�Kـــــا�جـــــرأة�منـــــه�أن�يخـــــرج��Kـــــذه�. شـــــاه5ن�بإمكانيـــــات�بســـــيطة�أن�يقـــــدم�عمـــــ�Vفنيـــــا�رائعـــــا

@مكانيــات�فيلمــا�نصــفه�معــارك�حربيــة�كمــا�أفســحت�ا�ؤسســة�ا�جــال�أمــام�عــدد�مــن�ا�خــرج5ن�

  :ا�ثقف5ن�الجدد�لكي�يخرجوا�أفVمهم�^وHى�لحسا�Kا�وهم

" الغربــان"ا�ـأخوذ�عـن�مسـرحية�" Vث�بنـاتأرملـة�وثـ"جـVل�الشـرقاوي�الـذي�أخـرج��فـيلم�

له¥ــ4ي�بيــك�وقامــت�ببطولتــه�زيــزي�البــدراوي�وأمينــة�رزق�وصــVح�منصــور�وزيــن�العشــماوي�ونــوال�

   .أبو�الفتوح

  ."ا�ستحيل"حس5ن�كمال�الذي�أخرج�فيلم�
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ا�أخوذ�عن�قصة�فتي�غـانم�وقـام�ببطولتـه�عمـر�" الجبل"خليل�شو¦ي�الذي�أخرج�فيلم�

 Vوماجدة�الخطيبالحريري�وص�M£¨ى�فوزي�وزوزو�ماCح�قابيل�وعبد�الوارث�عسر�ولي.  

عـــن�قصـــة�مـــن�تأليفـــه�وأعـــد�بنفســـه�" الجـــزاء"عبـــد�الـــرحمن�الخمي§ـــ£�Mالـــذي�أخـــرج�فـــيلم�

وقـام�ببطولـة�الفـيلم�عـدد�كب5ـ�4مـن�الوجـوه�الجديـدة��١٩١٩تجري�حوادث�القصـة�	ـي�. السيناريو

  .ت�وأبو�الفتوح�عمارة�وشمس�الباروديمثل�رشوان�توفيق�وحس5ن�الشربي¿�Mوأبو�بكر�عز 

وقامت�ببطولته�لب¿]�عبد�العزيز�مع�أحمد�" العنب�ا�ر"فاروق�عجرمة�الذي�أخرج�فيلم�

  .مظهر�ومحمود�مر¤£�Mوأحمد�رمزي 

وقــــام�ببطولتــــه�محمــــود�مر¤ــــ£�MوصــــVح�" ثمــــن�الحريــــة"نــــور�الــــدمرادش�الــــذي�أخــــرج�فــــيلم�

  .وعبد�هللا�غيثمنصور�ومحمد�توفيق�وكريمة�مختار�وفايزة�فؤاد�

لــيس�مــن�شــك�	ــي�أن�انKtــاج�ا�ؤسســة��ثــل�هــذه�السياســة�دفعــا�جديــدا�حــارا�	ــي�شــراي5ن�

  .السينما�ا�صرية�ليجدد�شبا�Kا�ويKÄ4nا

وأ�Kـــا�اســـتطاعت�	ـــي�" ب"حـــرف�"كانـــت�ا�ؤسســـة�قـــد�تورطـــت�	ـــي�بدايـــة�حيا�Kـــا�	ـــي�إنتـــاج��

ثـورة�"نوع�الذي�يحقق�رسالKtا�مثـل�أن�تنتج�أفVما�من�ال�١٩٦٦نة�الثالثة�من�عمرها�أي�	ي��الس

لصــVح�أبـــو�" ٣٠القـــاهرة�"الــذي�أخرجـــه�عــاطف�ســالم�وصـــوت�مشــاهده�	ـــي�الــيمن�وفــيلم�" الــيمن

  .من�إخراج�حسام�الدين�مصطفى" السمان�والخريف"سيف�وفيلم�

إن�هــذه�^فــVم�جــاءت�نتيجــة�للمنافســة�الNــ�Mنشــأت�داخــل�القطــاع�العــام�نفســه�بعــد�أن�

الNــ�Mرأســها�جمــال�الليñــ�Mوشــركة�" شــركة�القــاهرة�للســينما"لÛنتــاج�همــا��أصــبحت�هنــاك�شــركتان

  .ال�MNرأسها�سعد�الدين�وهبه" فيلمنتاج"
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الشــــركة�" شــــركة�كــــوبرو�فــــيلم"تحققــــت�	ــــي�هــــذه�ا�رحلــــة�فكــــرة�@نتــــاج�ا�شــــ�4ك�وقامــــت�

يـــــة�ا�صـــــرية�العامـــــة��نتـــــاج�وتوزيـــــع�^فـــــVم�العاميـــــة�بإنتـــــاج�عـــــدد�مـــــن�^فـــــVم�مـــــع�شـــــركات�أجنب

  .للسينما�معظمها�إيطالية

كانـت�مـن�" ابـن�كليـوب�4ا"و" ابتسامة�أبو�الهول "ولكن�هذه�^فVم�ال�MNعرض�بعضها�مثل�

التجـــارب�الNـــ�Mتورطـــت�فهـــا�مؤسســـة�الســـينما�وكلهـــا�أفـــVم�مـــن�النـــوع�ا�عـــروف�باســـم�أفـــVم�رعـــاة�

  .البقر�و�ي�أفVم�تعتمد�عCى�ا�عارك�وا�طاردات

 ̂ فــــVم�تكلــــف�إنتاجهــــا�مبــــالغ�طائلــــة�فقــــد�فشــــلت�عنــــد�عرضــــها�عCــــى�الــــرغم�مــــن�أن�هــــذه�

الــذي�أخرجــه�فرنانــدو�واســتمر�عرضــه�أربعــة�" ابــن�كليــوب�4ا"مــث�V. فشــ�Vرذيعــا�	ــي�الــداخل�والخــارج

̂ربعــة�كلهــا�لــم�تــزد�عــن�. أســابيع ̂ســابيع� جن_Kــا�أي��٦٢٢٠لكــن�إيــرادات�شــباك�التــذاكر�	ــي�هــذه�

̂ســــبوع غ5ــــ�4"ن�هنــــا�الــــرقم�بــــإيرادات�العــــرض�^ول�لفــــيلم�مصــــري�قــــار . أقــــل�مــــن�ألفــــي�جنيــــه�	ــــي�

ا�ـــأخوذ�عـــن�قصـــة�عبـــد�الحميـــد�جـــوده�" مراتـــي�مـــدير�عـــام"هـــو�فـــيلم�. ظهـــر�نفـــس�الوقـــت" مشـــ�4ك

وقـد�بلـغ�إيـراد�. وأخرجه�فط5ن�عبد�الوهاب�وقامت�ببطولتـه�شـادية�مـع�صـVح�ذو�الفقـار السحار

فــيلم�محCــي�	ــي�حــ5ن�" مراتــي�مــدير�عــام"ن�هنــا�الفــارق�مــع�مVحظــة�أ. ألــف�جنيــه�١٧عرضــه�^ول�

  ".فيلما�عا�يا"كان�كما�وصفته�@عVنات�" ابن�كليوب�4ا"أن�

هـو�أنجـح�فيـه�لـم�مشـ�4ك�مـن�ناحيـة�شـباك�التـذاكر�إذ�أن�إيــراد�" ابـن�كليـوب�4ا"كـان�فـيلم�

̂طVنطس"جنيه�و�٣٤٠٠كان�" ابتسامة�أبو�الهول " " فـارس�الصـحراء"جنيـه�و�٣٦٠٠كـان�" قاهر�

  .جن_Kا�فقط�٧٢٠ان�ك

وعــVوة�عCــى�هــذه�@يــرادات�الهزيلــة�فقــد�جــاء�مســتوى�^فــVم�ا�شــ�4كة�هابطــا�إHــى�أقòــ£]�

أســاءت�شــركة�نــايرو�فــيلم�اختيــار�القصــص�وأســندت�إخراجهــا�إHــى�مخــرج5ن�.  حــد�يمكــن�تصــوره
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لـ5ن�أسـندت�بطولKtـا�إHـى�ممث. إيطالي5ن�مغمورين�مثل�دوتشو�تياري�وفرناندو�بالـدي�وسـ45ج�ليـوني

أجانب�من�الدرجة�الثالثة�وجعلت�نجوم�الشاشـة�ا�صـرية�مثـل�شـكري�سـرحان�وحسـن�يوسـف�

وصـــــVح�ذو�الفقـــــار�ويح¬ـــــ]�شـــــاه5ن�وصـــــVح�منصـــــور�وســـــم45ة�أحمـــــد�وليCـــــى�فـــــوزي�يقومـــــون�بـــــأدوار�

هكــذا�فشــلت�الشــركة�	ــي�أن�تحقــق�انطVقــة�الســينما�العربيــة�	ــي�ا�جــال�العــالم�Mفتقــدم�. ثانويــة

  .دوHي�مش�4ك�كما�جاء�	ي�إعVنا�Kاأضخم�إنتاج�عربي�

بعـــد�هـــذا�كـــان���بـــد�مـــن�إعـــادة�النظـــر�	ـــي�سياســـة�القطـــاع�العـــام�وإعـــادة�تشـــكيل�شـــركات�

حيث�أعيد�تنظيم�ا�ؤسسة�ووضعت�سياسة�جديدة��نتـاج��١٩٦٨تم�ذلك�	ي�أوائل��. ا�ؤسسة

اسـتطاعوا�أن��èن�تجار�القطـاع�الخـاص�السـينمائي. أفVمها�ولكن�جميع�ا�حاو�ت�ذهبت�سدى

̂خطــــــــاء�@داريــــــــة�والتنظيميــــــــة� يضــــــــغطوا�عCــــــــى�الســــــــلطة���Kــــــــاء�دور�القطــــــــاع�العــــــــام�مســــــــتغل5ن�

وضخامة�النفقات�ا�ادية�وعاد�القطاع�الخاص�لÛنتاج�وأصبحت�ا�ؤسسة�مجرد�مصدر�تمويل�

  .١٩٦٨ظهرت�جماعة�السينما�الجديدة�	ي�العام�نفسه�. وكفالة��نتæي�هذا�القطاع

  ا�الجديدةجماعة�السينم

. ١٩٦٨أعلنــــــت�مجموعــــــة�مــــــن�الســــــينمائي5ن�عــــــن�تكــــــوين�جماعــــــة�الســــــينما�الجديــــــدة�	ــــــي��

أصــــدروا�بيانــــا�حــــدودا�للســــينما�وأعلنــــوا�أ�Kــــم�يقفــــون�ضــــد�ا�فهــــوم�التقليــــدي�الــــذي�ســــيطر�عCــــى�

نشـأة�السـينمائي5ن�التقليـدي5ن�صل�البيان�إHى�تو . إنتاج�القطاع�العام�لÛنتاج�السينمائي�	ي�مصر

ولـــم�يظهـــر�	ـــي�. لـــم�يـــدخلوا�الســـينما�ليعoـــ�4عـــن�أفكـــار�معينـــة�أو�يحقـــق�شـــك�Vفنيـــا�معينـــا. 	ـــي�مصـــر

مصــــــر	ي�تــــــاريخ�الســــــينما�أي�مفكــــــر�ســــــينمائي�يقــــــف�جنبــــــا�إHــــــى�جنــــــب�مــــــع�الســــــينمائي5ن�أصــــــحاب�

اســــــتمر�العمــــــل�	ــــــي�حــــــدود�. ايزنشــــــتاين�وروســــــيلي¿�Mوغــــــودار�وأنطونيــــــوني�وبرغمــــــان: التيــــــارات�مثــــــل

̂ســباب�وقبــل�أن�نتــا. عVقــات�حرفيــة بع�هــذا�البيــان�الهــام���بــد�مــن�عــودة�إHــى�الــوراء��ســتجVء�

  .ال�MNأدت�إHى�ظهور�جماعة�السينما�الجديدة�ال�MNعانت�بدورها�من�انتكاسات�متتالية
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لس�اقد�أوضح�أن�القطاع�العام�السينمائي�كان�يضـم�سـت�شـركات�سـينمائية�وسـتة�مجـ

د�اشـــــ�4ت�معظـــــم�دور�العـــــرض�وجمـــــدت�كانـــــت�الدولـــــة�قـــــ. ١٩٦٦إدارات�ومؤسســـــة�الســـــينما�	ـــــي��

  .�ستوديوهات�ولم�تدفع�الثمن�حN]�ذلك�الوقت

وقـــــد�كـــــان�هنـــــاك�عجـــــز�واضـــــح�	ـــــي�ا�شـــــ�4يات�وكـــــان�هنـــــاك�عـــــدد�مـــــن��ســـــتوديوهات�مـــــن�

كـان��سـتمرار�. لم�تتـوفر�السـيولة�ا�اديـة�لتشـغيل�عجلـة�@نتـاج. ا�فروض�أن�تنتج�ثمان5ن�فيلما

ولكن�@نتـاج�توقـف�وهنـاك�مبلـغ�مليـون�ونصـف�ا�ليـون�مـن�. نفسه�	ي�@نتاج�مطلوبا�	ي�الوقت

مماثــــل�با�ضــــافة�إHــــى�ديــــن�آخــــر�هــــو�ثمــــن� ديون�عCــــى�شــــركات�@نتــــاج�وخســــائرهاالجن_Kــــات�مــــن�الــــ

  .�ستوديوهات�ودور�العرض

́ن�الـــــــديون�تتجـــــــاوز�ثVثـــــــة�مVيـــــــ5ن�جنيـــــــه�با�ضـــــــافة�إHـــــــى�ربـــــــع�مليـــــــون� وتوقفـــــــت�الســـــــينما�

 Vمدفوعـــة�كعربــــون�´فـــ�̂جـــور�ا ســــتحقة�للعــــامل5ن�م�غ5ــــ�4صـــالحة�فضــــ�Vعـــن�ألــــف�جنيـــه�قيمــــة�

́ن�خزانKtا�كانت�خاععجزت�مؤسسة�السينما�عن�دف   .وية�مما�فرض�وقف�عملية�@نتاجها�

حاولت�الوزارة�ا�ختصـة�أخـذ�قـرض�مـن�وزارة��قتصـاد�لتمويـل�@نتـاج�ولكـن�ا�صـارف�

ورية��نقاذ�ا�وقف�وصدرت�التعليمات�فتدخل�رئيس�الجمه. رفضت�بسبب�عدم�سداد�الديون 

بشـرط�% ٧بالحصول�عCى�قرض�قدره�مليون�جنيـه�عCـى�أن�يسـتخدم�	ـي�@نتـاج�وبفائـدة�قـدرها�

لم�تجد�هذه�ا�حـاو�ت�إذ�تسـلل�إHـى�القطـاع�العـام�أنـاس�كانـت�مصـلحKtم�. أ��تدفع�منه�الرواتب

بــدأ�الحــديث�منــذ�ذلــك�. ١٩٧١	ــي�إ��يســتمر�هــذا�القطــاع�حNــ]�تمــت�تصــفيته�بقــرار�جمهــوري�	ــي�

الوقت�حول�خسائر�مؤسسة�السينما�وتحول�ا�وضوع�إHـى�قضـية�سياسـية�كoـ4ى�مطروحـة�أمـام�

  .السلطة�دون�أن�تجد�لها�الحل�الجذري 
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كــان�هنــاك�مــن�يقــول�بــأن�^فــVم�ذات�ا�ســتوى�الرفيــع�تخســر�تجاريــا�بينمــا�تــنجح�^فــVم�

ؤسســــة�الســــينما�عCــــى�إنتــــاج�عــــدد�كب5ــــ�4مــــن�قــــدمت�م. الخفيفــــة�الNــــ�Mتــــنجح�عCــــى�أســــاس�تجاريــــة

بينمـــا�تمكـــن�القطـــاع�العـــام�مـــن�إنجـــاز��١٩٦٨ – ١٩٦٤^فـــVم�التجاريـــة�الرديئـــة�خـــVل�الســـنوات�

" الحـــرام"لحســـ5ن�كمـــال�و" البوســـطæي"لتوفيـــق�صـــالح�و" ا�تمـــرودن: "بعـــض�^فـــVم�الهامـــة�مثـــل

̂مطـــار"ي�ولخليـــل�شـــر¦" الجبـــل"لصـــVح�أبوســـيف�و" ٣٠القـــاهرة�"له¥ـــ4ي�بركـــات�و لســـيد�" جفـــت�

̂زمــة�قائمـــة�مــن�خـــVل�تناقضــات�وصـــراعات�. ليوســـف�شــاه5ن" ̂رض"عي§ــ£]�و ومـــع�هــذا�ظلـــت�

  .خفية�أدت�إHى�هبوط�السينما�وإHى�أزمKtا

�١٩٦٨قـــد�مðــــ£]�عCـــى�إنشــــاء�ا�عهــــد�العـــالم�Mللســــينما�	ـــي�القــــاهرة�تســــع�ســـنوات�	ــــي�عــــام�

خريجــا�	ــي�جميــع�^قســام��٦٥٠مــن��تخرجــت�خــVل�هــذه�الف�ــ4ة�خمــس�دفعــات�تضــم�أكnــ4 . نفســه

وت�والتمثيـــل�وا�Vبـــس�وا�اكيـــاج�صـــتصـــوير�وا�ونتـــاج�إHـــى�الـــديكور�والمـــن�@خـــراج�والســـيناريو�وال

لــم�تكــن�هنــاك�خطــة�خاصــة�واضــحة�لVســتفادة�مــن�كــل�ذلــك�الكــم�مــن�. وجمــيعهم�مــن�الشــباب

دريبات�ومشـــاريع�ا�خـــرج5ن�الـــذين�لـــم�يكـــن�أمـــامهم�فرصـــة��كتســـاب�خoـــ4ة�عمليـــة�مـــن�خـــVل�التـــ

كـان�ا�سـؤولون�. ^فVم�بسبب�تـدهور�ا�5½انيـة�وسـيطرة�العقليـة�الب45وقراطيـة�عCـى�هـذا�القطـاع

	ــي�هـــذا�القطـــاع���يرغبــون�	ـــي�التعـــاون�مـــع�هــؤ�ء�الخـــريج5ن�	ـــي�الوقــت�نفســـه�ويعتoـــ4و�Kم�مجـــرد�

يمتلكـــــوا�مجموعــــة�مـــــن�الشـــــباب�الـــــذين�يحملـــــون�قـــــدرا�مـــــن�ا�علومـــــات�النظريـــــة�ا�جـــــردة�دون�أن�

  .القدرة�الحقيقية�عCى�الوقوف�أما�الكام45ا�وإدارة�العمل�السينمائي

وقــد�ترجمــت�هــذه�النظــرة�مــن�خــVل�قــرارات�اســKtدفت�إقصــاء�خريæــي�ا�عهــد�عــن�العمــل�

الســــينمائي�وإلحــــاقهم�بــــدواوين�وإدارات�وزارة�الثقافـــــة�والثقافــــة�الجماه45يــــة�ومؤسســــة�الســـــينما�

أدى�ذلـــــك�إHـــــى�إحســـــاس�خريæـــــي�ا�عهـــــد�بـــــالظلم�وإحساســـــهم�وقـــــد�. باســـــتثناء�عـــــدد�محـــــدود�جـــــدا
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جــــــد�داخــــــل�تجمــــــع�يتب¿ــــــ]�مطــــــالKLم�ويطالــــــب�بفــــــرص�العمــــــل�	ــــــي�مواجهــــــة�أســــــاط5ن�ابضــــــرورة�التو 

  .السينما�الذين�يسيطرون�عCى�الساحة

وكان�هناك�	ي�الوقت�نفسه�عدد�من�نقاد�السينما�ا�صـري5ن�الـذين�بـدأوا�	ـي�التعب5ـ�4عـن�

وقـــد�أكــــد�. ينات�مـــن�خــــVل�تأســـيس�جمعيــــة�الفـــيلم�ثــــم�نـــادي�الســــينماأفكـــارهم�منــــذ�أوائـــل�الســــت

هــؤ�ء�مــن�خــVل�كتابــا�Kم�عCــى�ضــرورة�خلــق�الســينما�ا�صــرية�الجديــدة�وشــنوا�انتقــادات�واســعة�

وقـد�سـاهم�. ضد�السينما�التقليدية�وامتدحوا��تجاهات�الجديـدة�والجـادة�	ـي�السـينما�ا�صـرية

تجمــــــع�للســــــينمائي5ن�الشــــــبابن�وحــــــاولوا�وضــــــع�بــــــذرة�حركــــــة�هــــــؤ�ء�النقــــــاد�	ــــــي�الــــــدعوة�إHــــــى�وجــــــود�

  .سينمائية�جديدة�ترتبط�بالواقع�وتع�4oعن�القضايا�الحقيقية�للمجتمع�ا�صري 

عامــــا�صــــاخبا�مشــــحونا�بالجــــدل�والناقشــــات�وا�راجعــــة�والبحــــث��١٩٦٨وهكــــذا�كــــان�عــــام�

ن�الســـينما�فـــن�مؤكـــدا�أ ١٩٦٨وقـــد�أعلـــن�بيـــان�الســـينما�الجديـــدة�	ـــي�. ا�ضـــ¿�Mعـــن�طريـــق�جديـــدة

س�علميـــــة�وعCـــــى�معرفـــــة�بخصـــــائص�الضـــــوء�وكيميـــــاء�الفـــــيلم�وحساســـــيته�وعCـــــى�يقـــــوم�عCـــــى�أســـــ

فالســينما�فــن�يجمــع�الفنــون�الNــ�M. موقــف�يتخــذه�الســينمائي�مــن�التيــارات�ا�عاصــرة�	ــي�ا�وســيقا

س�مكــــن�تحقيــــق�هــــذه�الوحــــدة�إ��عCــــى�أســــعرفهــــا�@نســــان�حNــــ]�èن�	ــــي�عضــــوية�مســــتقلة�و��ي

  .علمية

ر�البيان�إHى�عجز�السينما�التقليدية�عن�تحقيق�هذه�الوحدة�´�Kـا�حرفيـة�وبالتـاHي�	ـي�أشا

وعCـــى�ا��ســــتوى�. ��تخاطـــب�مشـــاعر�الجمـــاه�45و��تحـــرك�أفكارهـــا�ولهــــذا�انصـــرفت�الجمـــاه�45ع�Kـــا

التق¿ــ�Mأشــار�البيــان�إHــى�أن�حجــة�الســينمائي5ن�بضــعف�@مكانيــات�وتخلــف�معــدات�التصــوير��ــي�

ا�شــــكلة�الحقيقيــــة��ــــي�	ــــي�@نســــان�الــــذي�يســــتخدم�èلــــة�كمــــا�دعــــا�البيــــان�إHــــى��إن. حجــــة�زائفــــة

  .ضرورة�الخروج�للتصوير�خارج��ستديو



٨٤ 

 

أمــا�عCــى�ا�ســتوى�@نتــا©ي�و�قتصــادي�فقــد�حــدد�البيــان�تخلــف�نظــام�@نتــاج�ا�صــري�

عCــــى�الســــائد�فأرجعــــه�إHــــى�ســــيادة�نظــــام�النجــــوم�ومــــا�يتبــــع�ذلــــك�مــــن�خلــــق�ســــيناريوهات���تقــــوم�

جــــوم�كمــــا�أن�ا�5½انيــــة�تحليــــل�واقــــع�إنســــاني�وإنمــــا�تكتــــب�لخلــــق�جــــو�ســــاحر�يحــــيط�بــــالنجم�أو�الن

̂سواقتوضع�عCى�أ   .ساس�مجموع�النجوم�	ي�الفيلم���عCى�أساس�دورة�الفيلم�الحقيقية�	ي�

  :حدد�البيان�ما�يريده�شباب�جماعة�السينما�الجديدة�عCى�النحو�التاHي

نما�تتعمـــــــق�	ـــــــي�حركـــــــة�ا�جتمـــــــع�ا�صـــــــري�وتحلـــــــل�عVقاتـــــــه�إن�الســـــــينما�ا�صـــــــرية�أي�ســـــــي

ولكن�تكون�سـينما�معاصـرة���بـد�. الجديدة�وتكشف�عن�مع¿]�حياة�الفرد�وسط�هذه�العVقات

عندما�تكون�السينما�واقعيـة�محليـة�. أن�يكون�خ4oات�السينما�الجديدة�عCى�مستوى�العالم�كله

ق�السـينمائي5ن�لواقعنـا�فسـوف�تسـتعيد�ا�وضـوع�عا�يـة�التكنيـك�واضـحة�ا�ضـمون�بفضـل�تعمـ

  .جمهورها�كما�تحقق�انتشارا�عا�يا

عCى�أن�ا�Vحظة�الهامـة�الNـ�Mوردت�	ـي�دراسـة�أم5ـ�4العمـري�عـن�هـذا�ا�جتمـع��ـي�أنـه�كـان�

يجمـــــع�عـــــددا�مـــــن�خريæـــــي�معهـــــد�الســـــينما�الـــــذي�يعتقـــــدون�أ�Kـــــم�ا�ؤهلـــــون�دون�غ5ـــــ4هم��مارســـــة�

حثــــون�عـــــن�فـــــرص�لصـــــنع�أفــــVم���يمـــــنحهم�إياهـــــا�منتجـــــو�العمــــل�الســـــينمائي�بحكـــــم�دراســـــKtم�ويب

  .القطاع�الخاص�أو�ا�سؤولون�	ي�مؤسسة�السينما

أمـــــا�النقــــــاد�الـــــذين�بــــــ5ن�صـــــفوف�هــــــذا�التجمــــــع�فكـــــانوا�يختلفــــــون�	ـــــي�اتجاهــــــا�Kم�الفكريــــــة�

  .كانت�كتابا�Kم�تعكس�روح�الجدية�بشكل�عام. ومنطلقا�Kم�النظرية

ا�فنـــــا�لـــــه�أصـــــوله�وجمالياتـــــه�جـــــاءت�عCـــــى�عكـــــس�الـــــدعوة�للتعامـــــل�مـــــع�الســـــينما�باعتبارهـــــ

الكتابـــات�و�نطباعـــات�الصـــحفية�الســـائدة�الNـــ�Mكانـــت�كث5ـــ4ا�مـــا�تشـــوه�وظيفـــة�النقـــد�الســـينمائي�

ولـــــم�تكـــــن�هنـــــاك�مجلـــــة�يكتـــــب�ف_Kـــــا�هـــــؤ�ء�النقـــــاد�باســـــتثناء�ملحـــــق�مـــــن�صـــــفحت5ن�داخـــــل�مجلـــــة�



٨٥ 

 

مــع�الســينما�الجديــدة�كــان�با�ضــافة�إHــى�أن�عــددا�كب5ــ4ا�مــن�تج. الكواكــب�باســم�مجلــة�الناضــب5ن

يبحث�عن�فرصة�العمل�السينمائي�	ـي�ا�ؤسسـات�الرسـمية�القائمـة�مـن�خـVل�محاولـة�الضـغط�

  . عل_Kا�للحصول�عCى�تناز�ت�يستطيعون�من�خVلها�تقديم�أنفسهم�وتقديم�إخVصهم

كانت�هناك�مVحظات�عCى�بيان�جماعة�السـينما�الجديـدة�	ـي�الوقـت�نفسـه�وتـKtمم�بـأ�Kم�

للــــوا�نشــــأة�دوافــــع�الســــينما�ا�صــــرية�وارتباطهــــا�بــــالواقع�والتطــــور��جتمــــا·ي�والسيا¤ــــ£�M	ــــي�لــــم�يح

مصــــر�وطبيعــــة�تكوي�Kــــا�ونشـــــأ�Kا�الخاصــــة�الNــــ�Mحصـــــلت�مــــن�الســــينما�امتـــــدادا�	ــــي�@طــــار�الســـــلÕي�

هــــذا�إHــــى�جانــــب�أصــــولها�الزراعيــــة�وميلهــــا�الطبيÕــــي�بحكــــم�طبيعــــة�. لنشــــاطها�التجــــاري�والصــــنا·ي

̂جنبيــــة�بشــــروط�هينـــة�للغايــــة�و�Kويــــل�الســــينما�نشـــأ�Kا�	ــــي�بلــــد�م حتـــل�إHــــى�مشــــاركة�رؤوس�ا�ـــال�

بالتــاHي�إHــى�ميــدان�جديــد�لVســتثمار�وتحويــل�ا�نــتج�الســينمائي�إHــى�مجــرد�أدات�للتســلية�وتحصــيل�

  .العائدات

إن�بيـــــــان�جماعـــــــة�الســـــــينما�الجديـــــــدة�أرجـــــــع�أزمـــــــة�الســـــــينما�إHـــــــى�نوعيـــــــة�^فـــــــVم�ا�صـــــــرية�

ل_Kا�دون�إدراك�لحقيقة�مؤشرات�العVقة�ب5ن�الفيلم�والجمهـور�ودون�إدراك�ا�تخلفة�ا�سيطر�ع

لحقيقـــة�أن�هنـــاك�جمهـــورا�جديـــدا�يتعـــ5ن�عCـــى�الســـينما�الجديـــدة�أن�تتوجـــه�إليـــه�أو�تخلقـــه�مـــن�

̂ســـاليب�الجديـــدة�	ـــي�التعب5ـــ�4والتوصـــيل الســـينمائي�واســـتحداث�وســـائل�جديـــدة�للتوزيـــع��خـــVل�

  .السينمائي�بعيدا�عن�شبكات�التوزيع�الب45وقراطية

تركــــز�هجــــوم�الســــينما�الجديــــدة�عCــــى�نظــــام�النجــــوم�باعتبــــاره�الســــبب�الرئي§ــــ£�M	ــــي�تخلــــف�

نظــــام�@نتـــــاج�الســـــينمائي�ا�صـــــري�مـــــع�إهمــــال�مســـــؤولية�التوزيـــــع�ونقـــــص�دور�العـــــرض�واقتصـــــار�

̂مريكيـــــة�بنماذجهـــــا�الســـــينما�بالتـــــاHي�عCـــــ ى�مشـــــاهدي�ا�ـــــدن�الكoـــــ4ى�	ـــــي�مصـــــر�وســـــيطرة�الســـــينما�

  .�ستعراضية�ونجومها�الخرافي5ن�عCى�ميدان�العرض�السينمائي�	ي�مصر



٨٦ 

 

تـــأثر�الســـينمائيون�الجـــدد�با�تجاهـــات�الســـينمائية�ا�عاصـــرة�	ـــي�الغـــرب�بـــدل�البحـــث�عـــن�

كانــت�. ل�ـ4اث�الثقـا	ي�الشـع«�Mف_Kـالغـة�سـينمائية�خاصـة�مسـتمدة�مـن�الثقافـة�العربيـة�	ـي�مصـر�وا

طموحا�Kم�ت�4كز�	ي�وجوب�صنع�أفVم�روائية�طويلة�تنافس�وتزاحم�^فـVم�الروائيـة�السـائدة�أو�

  .ا�تم5½ة�	ي�تاريخ�@نتاج�السينمائي�	ي�مصر

ولهــذا�صــرح�فــؤاد�الKtـــامي�ا�تحــدث�باســم�الســينمائي5ن�الشـــاب�	ــي�مهرجــان�دمشـــق�^ول�

نحـــن�. "بـــأن�الجيـــل�الســـينمائي�الجديــد�	ـــي�مصـــر�لـــيس�امتـــدادا�لفـــراغ�١٩٧٢لســينما�الشـــاب�عـــام�

�MـــــN̂جيـــــال�ال امتـــــداد�للمحـــــاو�ت�الجـــــادة�للســـــينما�ا�صـــــرية�طـــــوال�تاريخهـــــا�والـــــذي�نرفضـــــه�مـــــن�

̂شـــياء�الغثـــة�الNـــ�Mنســـم_Kا�ســـينما�^فيـــون  إننـــا�نعتoـــ�4أنفســـنا�امتـــدادا�لكمـــال�ســـليم�. ســبقتنا�هـــو�

  .5ن�وتوفيق�صالح�وصVح�أبو�سيفوكمال�التلمساني�ويوسف�شاه

توقــــــع�النــــــاس�بدايــــــة�هــــــؤ�ء�الشــــــباب�التســــــجيلية�تبــــــ5ن�أ�Kــــــم�اتجهــــــوا�إHــــــى�إخــــــراج�^فــــــVم�

وقد�عرضت�^فVم�^وHـى�لهـم�. الطويلة�ومن�خVل�نفس�نظام�@نتاج�ونظام�التوزيع�السائدين

الNـــــ�Mأقيمـــــت�عCـــــى�ظهـــــرت�	ـــــي�النـــــدوة�. ١٩٦٩	ـــــي�مهرجـــــان�@ســـــكندرية�^ول�لســـــينما�الشـــــباب�	ـــــي�

هــــامش�ا�هرجــــان�خVفــــات�عنيفــــة�حــــول�مفهــــوم�الســــينما�بــــ5ن�أنصــــار�الجماعــــة�وأنصــــارهم�فكــــان�

̂خ45   .ا�هرجان�^ول�و

تـــم�التوصـــل�إHـــى��١٩٧١وبعـــد�مفاوضـــات�طويلـــة�مـــع�وزارة�الثقافـــة�ومؤسســـة�الســـينما�	ـــي�

	ـــي�هـــذا�@طـــار�اســتحداث�نظـــام�لÛنتـــاج�با�شــ�4اك�مـــع�مؤسســـة�الســينما�عCـــى�أســـاس�ا�شــاركة�و

  :أنتجت�جماعة�السينما�الجديدة�فيلم5ن



٨٧ 

 

لعCــــي�عبــــد�الخــــالق�وهــــو�مــــأخوذ�عــــن�مســــرحية�كتKLــــا�عCــــي�ســــالم�بعــــد�" أغنيــــة�عCــــى�ا�مــــر"

هزيمـــة�حزيـــران�بشـــهور�والفـــيلم�جيـــد�بصـــورة�عامـــة�ويـــدعو�إHـــى�ضـــرورة�الصـــمود�وا�قاومـــة�ولكـــن�

  .دون�أن�يحلل�بصورة�كافية�الوضع�السيا¤£�Mوأسباب�الهزيمة

للمخـرج�الفلسـطي¿�Mغالـب�شـعث�الـذي�" ظVل�	ـي�الجانـب�èخـر"أما�الفيلم�الثاني�فكان�

. مباشــرة�مــن�خــVل�أزمــة�مجموعــة�مــن�الشــباب�البورجــوازين�١٩٦٧يتنــاول�الواقــع�ا�صــري�قبــل�

  .وقد�منعته�السلطة�ثم�سمحت�بعرضه�بعد�أربع�سنوات�وبعد�حذف�مشاهد�منه

ســقط�نظـام�@نتــاج�با�شــاركة�وتوقفــت��١٩٧١ عنـدما�تمــت�تصــفية�مؤسسـة�الســينما�	ــي

فتنـــاثر�أعضـــاؤها�يبحثـــون�مـــن�جديـــد�عـــن�فـــرص�. الخطـــط�@نتاجيـــة�لجماعـــة�الســـينما�الجديـــدة

تحول�عـدد�مـ�Kم�. حاول�بعضهم�ا�شاركة�	ي�تطوير�منتجات�السينما�التقليلدية�القديمة. العمل

مخر©ـــي�الســـينما�التســـجيلية�والنقـــاد�إHــى�الســـينما�التجاريـــة�الNـــ�Mكـــانوا�ينتقـــدو�Kا�وبقـــى�قســـم�مـــن�

عCـــــى�أن�هنـــــاك�تجـــــارب�أخـــــرى�لـــــدى�. الجــــادين�	ـــــي�إطـــــار�الجديـــــة�وا�وقـــــف�ا�بـــــدئي�الــــذي�أعلنوهـــــا

الســينمائي5ن�الشــباب�كانــت�تحــاول�إثبـــات�وجودهــا�ولــو�عCــى�صـــعيد�الجهــد�الفــردي�أو�مــن�خـــVل�

  :ائية�شابة��يهنا�ثVث�تجارب�سينم. خوض�تجربة�@نتاج�أو�التعاون�	ي�هذه�التجربة

  .إخراج�محمد�خان�وإنتاج�نور�الشريف" ضربة�شمس" .١

  .فوق�النار�إخراج�يح¬]�العلمM" شباب�يرقص" .٢

 .إخراج�أحمد�يح¬]" رحلة�النسيان" .٣

هـــــــذه�التجـــــــارب�لشـــــــبان�يحبـــــــون�الســـــــينما�كمـــــــا��ـــــــي���يريـــــــدون�تغي45هـــــــا�ولكـــــــ�Kم�يريـــــــدون�

ولهـذا�. السـينما�ا�صـرية�الجديـدةهـؤ�ء�أصـبحوا�يشـكلون�تيـارا�واضـحا�	ـي�. تصنيعها�بشـكل�جيـد

  .كان�اختيارنا�لثVث�تجارب�سينمائية�من�خVل�هذا��تجاه�الجديد
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أن�قدرتــه���تقــل�عــن�أي�مــن�ا�ح�ــ4ف5ن�" ضــربة�شــمس"لقــد�أثبــت�محمــد�خــان�	ــي�فيلمــه�

وقـد�جـاء�فيلمـه�تحيـة�لفريـد�شـو¦ي�عنـدما�انتحـل�نـور�الشـريف�اسـمه�. مضافا�إل_Kا�مزايـا�الهوايـة

ولنجيـب�الريحـاني�" رابحـة"قصة�ولكوكا�ويح¬]�شاه5ن�من�خVل�ال�4ك5½�عCى�صور�مـن�فـيلم�	ي�ال

وليCــى�مــراد�مــن�خــVل�إذاعــة�غنيــة�مــن�فيلمهــا�غــزل�البنــات�كمــا�كــان�الفــيلم�تحيــة�إHــى�هيتشــكوك�

	ي�البداية�والخاتمة�وتحية�إHى�بلواب�انتويونر�الشـه�45كمـا�كانـت�قصـيدة�حـب��دينـة�القـاهرة�لـم�

  .لسينما�ا�صرية�وكل�ذلك�	ي�إطار�قصة�شرطيةتشهد�ا

	ــــي�إطــــار�كوميــــدي�وذلــــك�" شــــاب�يــــرقص�فــــوق�النــــار"أمــــا�يح¬ــــ]�العلمــــ�Mفقــــد�قــــدم�فيلمــــه�

بتقـــديم�صـــورة�واقعيـــة�للحيـــاة�	ـــي�بيـــت�مصـــري�معاصـــر�ليعoـــ�4عـــن�الكث5ـــ�4مـــن�همـــوم�هـــذا�البيـــت�

̂رمـــل�الـــذي�يعـــيش�مـــع�ابنـــه�ا�هنـــدس�ا�عمـــار  ي�وابنتـــه�الطالبـــة�وذلـــك�مـــن�خـــVل�حيـــاة�ا�ـــدرس�

. ومـــع�هـــذا�ظـــل�الطـــرح�	ـــي�القالـــب�التقليـــدي�ال�4كي«ـــM. الجامعيـــة�وابنـــه�èخـــر�الفاشـــل�	ـــي�دراســـته

فا�هنـــدس�يـــرتبط�بعVقـــة�مـــع�زوجـــة�رئـــيس�مجلـــس�@دارة�الNـــ�Mتكoـــ4ه�	ـــي�الســـن�ورئـــيس�مجلــــس�

́مر�فيـدبر�لـه�جريمـة�اخـتVس�بعـد�أن�تطالـب�الزوجـة�بـالطVق�ومـع�ذلـ ك�تظـل�	ـي�@دارة�يعلم�با

والطالبــة�تتعــرض�لÛغــراء�. أمــا�الطالــب�الفاشـل�فــ�Vيدفعــه�للمـذاكرة�مــن�جديــد�إ��الحـب. البيـت

  .ولكن�حبيKLا�ينقذها�	ي�ال�Kاية�دون�تسلسل�مقبول�أو�حبكة�مقنعة

́حمــــد�يح¬ــــ]�بعــــد�فيلمــــه�^ول�التم5ــــ½�" رحلــــة�النســــيان"أمــــا� العــــذاب�"فهــــو�الفــــيلم�الثــــاني�

إنـه�يرصـد�الكاتـب�الروائـي�. ا�الفيلم�من�الواقع�	ي�إطار�السـينما�التجاريـةوهو�يق�4ب�	ي�هذ" امرأة

ولكـــن�مـــن�خـــVل�هـــذه�. الـــذي�يـــركض�الناشـــر�وراءه�ويحجـــز�لـــه�	ـــي�الفنـــدق�ليـــتم�روايتـــه�الجديـــدة

الروايــة�الNــ�MيكتKLــا�روايــة�داخــل�الروايــة�توجــد�الكث5ــ�4مــن�صــور�الواقــع�ا�صــري�ا�عاصــر�وكفــاح�

معاناة�شاب���يستطيع�أن�يبدأ�حياته�مع�الفتاة�ال�MNيحKLـا�بسـبب�أزمـة�هذا�^ديب�لكي�ينشر�و 



٨٩ 

 

ولكـن�الفــيلم�ينبـه�إHــى�أن�مثــل�هـذا�الحــل�هــو�. ويكــون�الحـل�هــو�الــذهاب�إHـى�بــVد�الب�ــ4ول. السـكن

�شـكلة�ا�جمـوع�Vالفـيلم�مـع�. حل�فردي�وليس�ح�Mمكـن�أن�ينت¶ـ�وعCـى�الـرغم�مـن�أنـه�كـان�مـن�ا

فــإن�الرغبــة�	ــي�صــنع�فــيلم�تجــاري�ينقــل�فجــأة�إHــى�روايــة�ثانيــة�عCــى�. لروايــة�Kايــة�الروايــة�داخــل�ا

  .مسار�ا�وضوع

  اتيالسينما�ا�صرية��ي�السبعين

منـــذ�بدايـــة�الســـبعينات�أخـــذ�يعـــرض�وســـطيا�	ـــي�مصـــر�حـــواHي�خمســـ5ن�فيلمـــا�جديـــدا�مـــن�

  .^فVم�الروائية�الطويلة�ال�MNتنتج�	ي�مصر

̂خ5ــــــــ�4 نــــــــت�الغلبيــــــــة�الســــــــاحقة�مــــــــن�^فــــــــVم�ا�صــــــــرية�كا�١٩٨٠ – ١٩٧١وخــــــــVل�العقــــــــد�

الطويلة�كما�جاء�	ي�رسـالة�مفصـلة�مـن�سـم�45فريـد�مـن�إنتـاج�القطـاع�الخـاص�وأقلهـا�تـم�إنتاجـه�

هــو�النظــام�الــذي�اتبعــه�القطــاع�العــام�منــذ�أن�توقــف�عــن�. بضــمان�القطــاع�العــام�لســلفة�البنــك

  .تاجه�أو��Kويله�طوال�الستينات@نتاج�	ي�ذلك�العام�وبعد�أن�كانت�غالبية�^فVم�من�إن

أهمهــــا�زيــــادة�. وقــــد�انــــتعش�إنتــــاج�^فــــVم�ا�صــــرية�الطويلــــة�	ــــي�الســــبعينات�لعــــدة�أســــباب

القوة�الشرائية�	ي�القاهرة�حيث�ا�حل�الرئي§£�Mلنجاح�^فVم�أو�فشلها�	ي�العرض�^ول�وإقبال�

العـــــام�وارتفـــــاع�أســـــعار��الجمهـــــور�عCـــــى�^فـــــVم�ا�صـــــرية�وتحـــــرر�الســـــوق�مـــــن�ب45وقراطيـــــة�القطـــــاع

  .^فVم�	ي�دول�الخليج�والسعودية

و	ـــــي�مقابـــــل�هـــــذا��زدهـــــار�	ـــــي�إنتـــــاج�^فـــــVم�الطويلـــــة�انكمـــــش�إنتـــــاج�^فـــــVم�التســـــجيلية�

بســــــبب�اعتمــــــاد�هــــــذا�النــــــوع�مــــــن�^فــــــVم��١٩٧٨والقصــــــ45ة�حNــــــ]�وصــــــل�إHــــــى�الصــــــفر�تقريبــــــا�عــــــام�

ومي�لçفــــVم�التســــجيلية�والقصــــ45ة�مثــــل�التســــجيلية�للمخــــرج5ن�الشــــباب�العــــامل5ن�	ــــي�ا�ركــــز�القــــ

  .إخراج�دوود�عبد�السيد" وصية�رجل�حكيم"فيلم�



٩٠ 

 

دور�عـــرض��دينـــة�يســـك�Kا�" ١٠القـــاهرة�"ونتيجــة�لقلـــة�عـــدد�دور�عـــرض�الدرجـــة�^وHـــى�	ـــي�

يوجــد�طـابور�طويــل�	ــي�قائمــة��نتظـار�ولــذلك�فــإن�مــا�يعـرض�	ــي�هــذا�العــام�. عشـرة�مVيــ5ن�نســمة

مـن�إنتـاج�نفــس�العـام�غ5ــ�4أن�اتجاهـات�السـينما�ا�صــرية�	ـي�الســبعينات��أو�ذلـك�لـيس�بالضــرورة

فهناك�أو��السينما�التجارية�السـائدة�الNـ�Mتزيـد�. ١٩٧٨تبدو�واضحة�ف_Kا�عرض�من�^فVم�عام�

من�@نتاج�وال�MNتدور�	ي�نفس�الدوائر�ا�تعلقة�للسـينما�التجاريـة�بعيـدا�% ٨٠نسبة�أفVمها�عن�

̂خــرى�الNــ�Mتحــاول�الخــروج�مــن�هــذه�. ١٩٢٧اة�منــذ�عــام�عــن�الفــن�وعــن�الحيــ ثــم�هنــاك�الســينما�

��تتجـــــاوز�% ١٥الـــــدوائر�ا�غلقـــــة�وتبلـــــغ�نســـــبKtا�عـــــادة��MـــــNـــــ£]�% ٥ثـــــم�الســـــينما�الفنيـــــة�الòـــــى�أقCع

  .تقدير

̂خــــــرى�	ـــــــي�الســــــبعينات�ت�ــــــ4اوح�بــــــ5ن�الســـــــينما�الواشــــــية�ومــــــا�يســـــــÕى� واتجاهــــــات�الســــــينما�

 ١٩٧٨أمـــا�الســـينما�الواقعيـــة�فقـــد�قامـــت�عــــام�. بعـــد�الواقعيـــة�بالســـينما�السياســـية،�وســـينما�مـــا

ابلــيس�	ــي�"و. إخــراج�محمــد�بســيوني�عــن�مشــاكل�الفتــاة�ا�صــرية�ا�عاصــر" ابتســامة�واحــد�تكفــى"

إخــراج�أشــرف�" مــع�ســبق�@صــرار"و" ̂ب�جوريــو"إخــراج�ســم�45ســيف�عــن�روايــة�بلــزاك�" ا�دينــة

̂بــــدي"فهمــــ�Mعــــن�روايــــة�دستويفســــكي� إخــــراج�" ا�جــــرم"ومــــن�الســــينما�الطبيعــــة�عــــرض�" الــــزوج�

��وبــالطبع�فــان�". تريــز�راكــان"صــاح�أبــو�ســيف�هــو�إعــادة�لفــيلم�قــديم�أخرجــه�عــن�روايــة�أميــل�زو

̂خ5ــــ4ة���تعoــــ�4عــــن�الواقــــع�ا�صــــري�مثــــل� ا�ــــأخوذة�عــــن�" ابتســــامة�واحــــدة�تكفــــي"^فــــVم�الثVثــــة�

  .رواية�زينب�صادق

راج�يوسـف�شـعبان�	ـي�الخـروج�إHـى�مسـتوى�السـينما�إخـ" الرغبـة�والـثمن"كما�فشل�فيلم�

كـــذلك�" مهـــاجر�بريســـبان"الرائـــدة�رغـــم�أنـــه�أخـــذ�عـــن�مســـرحية�هامـــة�للكاتـــب�جـــورج�شـــحادة��ـــي�

إخراج�عـاطف�سـالم�	ـي�الخـروج�عـن�هـذا�ا�سـتوى�رغـم�تناولـه�لقصـة�" قاهر�الظVم"فشل�فيلم�
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ة�والفـــيلم�الثـــاني�يتعمـــق�	ـــي�فـــالفيلم�^ول�ضـــعيف�إHـــى�درجـــة�الركاكـــ. حيـــاة�الـــدكتور�طـــه�حســـ5ن

  .حياة�الدكتور�طه�حس5ن�بقدر�ما�يجعلها�ظVم�عينيه

́ن�هـــذه�الســـينما�	ـــي�الواقـــع�تتنـــاول� أمـــا�مـــا�يســـم]�بالســـينما�السياســـية�ونقـــول�مـــا�يســـم]�

أســـــــياد�"موضـــــــوعات�سياســـــــية�دون�أن�تحللهـــــــا�سياســـــــيا�فقـــــــد�قـــــــدمت�ميلودرامـــــــا�مضـــــــطربة��ـــــــي�

وكـ�Vالفلمـ5ن�عـن�. إخـراج�محمـد�را¨ـ£M" وراء�الشـمس"�ـي�إخراج�عCي�رضا�ودراما�جيـدة�" وعبيد

وأهــــم�مــــا�تمتــــاز�بــــه�هــــذه�^فــــVم�أ�Kــــا�عــــن�@رهــــاب��١٩٦٧ا�خــــابرات�	ــــي�مصــــر�بعــــد�هزيمــــة�يونيــــو�

وراء�"الجمهـــــور�يصـــــفق�بحمـــــاس�	ـــــي�جميـــــع�حفـــــVت�عـــــرض�. والتعـــــذيب�الجســـــدي�عCـــــى�نحـــــو�جـــــل

  .و�ي�ظاهرة�تحدث�نادرا�مع�جمهور�السينما�	ي�مصر" الشمس

إخـــراج�محمـــد�را¨ـــ£�Mأيضـــا�" العصـــر�لحظـــة"ومـــن�الســـينما�السياســـية�أيضـــا�عـــرض�فـــيلم�

ولكن�الفيلم�ا�أخوذ�عـن�روايـة�يوسـف�السـبا·ي�يعتoـ�4نموذجـا�لçفـVم�. ١٩٧٣عن�حرب�تشرين�

M£¤تتناول�موضوعا�سياسيا�دون�أدنى�قدر�من�التحليل�السيا�MNال. 

بـــــة�فريـــــدة�ومدهشـــــة�بالنســـــبة�ومـــــن�ســـــينما�مـــــا�بعـــــد�الواقعيـــــة�عـــــرض�فيـــــه�لـــــم�يعتoـــــ�4تجر 

̂خ5ـــــ4"�خرجـــــه،�وهـــــو� إخـــــراج�أنـــــو�الشـــــنناوي�الـــــذي�يـــــذكرنا�بـــــأفVم�التعب5ـــــ4ي5ن�^�ـــــان�" �ع�ـــــ4اف�

وكاتـــب�الســـيناريو�شـــاب�جديـــد�هـــو�. ويأخـــذ�ا�شـــاهد�بعيـــدا�إHـــى�نقطـــة��لتقـــاء�بـــ5ن�الحيـــاة�وا�ـــوت

إHــى�جانـــب�بشـــ�45الـــديك��١٩٧٨فــراج�إســـماعيل�ويعتoـــ��4كتشــاف�الثـــاني�	ـــي�عــالم�الســـيناريو�عـــام�

  .مع�مصطفى�محرم" مع�سبق�@صدار"الذي�اش�4ك�	ي�سيناريو�

ومــع��حتفــال�بــذكرى�حــرب�تشــرين�بــدأ�عــرض�فيلمــ5ن�عــن�حــرب�الجاسوســية�بــ5ن�مصــر�

هـــو�ميلودرامـــا�تق�ـــ4ب�مـــن�الواقعيـــة�	ـــي�. إخـــراج�نجـــدي�حـــافظ" أريـــد�حبـــا�وحنانـــا"همـــا�. وإســـرائيل

إخـــراج�كمـــال�الشـــيخ�الـــذي�تحـــول�إHـــى�حـــدث�كب5ـــ�4	ـــي�تـــاريخ�" ويـــةالصـــعود�إHـــى�الها"عـــدة�مشـــاهد�و



٩٢ 

 

̂سابيع�^وHى�من�عرضه�	ـي�. السينما�ا�صرية إذ�حقق�أعCى�إيرادات�حققها�فيلم�مصري�خVل�

والفيلم�مأخوذ�عن�قصة�حقيقية�سبق�أن�نشرت�عCى�حلقات�	ي�مجلة�. كل�تاريخ�هذه�السينما

عة�ا�خـــابرات�@ســـرائيلية�أن�تجنـــدها�عـــن�طريـــق�وتـــدور�حـــول�فتـــاة�مصـــرية�اســـتطا" آخـــر�ســـاعة"

̂ســـرار�العســـكرية�وســـيلة�لتحقيـــق�الســـVم�بـــ5ن�مصـــر�وإســـرائيل�وقـــد�قامـــت� إقناعهـــا�بـــأن�كشـــف�

مديحـــــة�كامـــــل�بتمثيـــــل�دور�الفتـــــاة�وأدى�نجاحهـــــا�ونجـــــاح�الفـــــيلم�البـــــاهر�إHـــــى�صـــــعودها�إHـــــى�نجـــــوم�

  .الصف�^ول�	ي�السينما�ا�صرية

́مر�الغريـب�بالنسـبة��خرجـه�" الصـعود�إHـى�الهاويـة"فـيلم�وا�ستوى�الف¿ـ�Mالجيـد�ل لـيس�بـا

غ5ـــ�4أن�هــــذا�ا�ســـتوى���يoـــ4ر�النجــــاح�. كمـــال�الشـــيخ�الـــذي�يعتoــــ�4مـــن�أســـاتذة�الســــينما�	ـــي�مصـــر

الهائـل�للفــيلم�وخاصـة�	ــي�ا�ـدن�ا�صــرية�الصــغ45ة�إHـى�جانــب�القـاهرة�وبينمــا�يفسـر�بعــد�ا�ــوزع5ن�

5ن�فتــات5ن�وهــو�أمــر�لــم�يحــدث�مــن�قبــل�	ــي�الســينما�ا�صــرية�هــذا�النجــاح�بوجــود�مشــهد�جن§ــ£�Mبــ

إخـــراج�" جنـــون�الشـــباب"إ��	ـــي�فـــيلم�مصـــري�ممنـــوع�مـــن�الغـــرض�بســـبب�مشـــهد�ممثـــال�هـــو�فـــيلم�

خليل�شو¦ي�يرى�موزعون�آخرون�أن�السبب�يعود�إHى�مساندة�ا�خابرات�للفيلم�وقيامهـا�لجميـع�

قـــاد�أن�نجـــاح�الفـــيلم�يعـــود�إHـــى�مســـتواه�كمـــا�يـــرى�بعـــض�الن. تـــذاكر�بالجملـــة�لشـــركات�ومؤسســـات

  .الجيد�والدور�الذي�أثارته�الحادثة�الحقيقة

	ــي�مصــر�أن�ننفــل�تجربــة�هامــة�لــم�تعــرض��١٩٧٨و��نســتطيع�ونحــن�نتحــدث�عــن�ســينما�

وفــيلم�" مـع�ســبق�@صـرار"عCـى�الجمهـور���	ــي�حفـVت�مهرجـان�القــاهرة�الـدوHي�الثالـث�مثــل�فـيلم�

بـــدر�خـــان�الـــذي�يعoـــ�4عـــن�الواقـــع�ا�اصـــر�مـــن�خـــVل�قصـــة�شـــعبية��إخـــراج�عCـــي" شـــفيقة�ومتـــوHي"

قديمة�	ي�صياغة�جديدة�ومبتكرة�ولكن�مشاكل�مع�الرقابة�حالت�دون�عرض�الفـيلم�كـام�VعCـى�
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̂خ5ـ4ة�كانـت�مفاجئـة�وأدت�" الفورة"وهذه�. الجمهور  ال�MNشـهد�Kا�السـينما�ا�صـرية�	ـي�السـنوات�

  .قبال�لدرجة�لم�تكن�	ي�حسبان�أك�4nالسينمائي5ن�تفاؤ�إHى�زيادة�@نتاج�بعد�أن�تزايد�@

كانــــت�هــــذه�الفــــورة�مoــــ4ر�@نتــــاج�العديــــد�مــــن�^فــــVم�الهزيلــــة�فكريــــا�وفنيــــا�دونمــــا�اعتبــــار�

́خطار�ا�ستقبل�و	ي�محاولة�للكسب�ا�ادي�وحده�ومما�جعل�السـينما�ا�صـرية�	ـي�أزمـة�حقيقـة�

  .عCى�ا�ستوي5ن�ا�حCي�والعربي

نتـــــاج�ينحـــــدر�فجـــــأة�وأصـــــبحت��ســـــتوديوهات�فارغـــــة�وتنـــــاقص�عـــــدد�^فـــــVم�ثـــــم�أخـــــذ�@ 

وهــــــرب�ا�نتجــــــون�إHــــــى�التلفزيــــــون�وأخــــــذ�الســــــينمائيون�يتبــــــادلون���Kامــــــات�وبــــــدا�النقــــــاد�ينعــــــون�

̂ســـــباب�الNـــــ�Mأدت�طـــــوال�خمســـــ5ن�عامـــــا�إHـــــى�تـــــدهورها�وانحـــــدارها�. الســـــينما�ا�صـــــرية ويعـــــددون�

̂مــر�حيــث�قــالوا�إلــه�أصــبح�	ــي�حكــم�ا�قــرر� أن�تغلــق�الســينما�ا�صــرية�اســتوديوها�Kا�ولــن�يكــون�

  . مفاجأة�بالنسبة�للناس

منــــذ�ســــنوات�والســــينما�ا�صــــرية�تعــــيش�أســــوأ�ســــنوات�عمرهــــا�الف¿ــــ�Mوالتجــــاري�والعملــــة�

الرديئــــة�طـــــردت�باســـــتفزار�العملــــة�الجيـــــدة�وخـــــرج�القطــــاع�العـــــام�بفضـــــيحة�الخســــارة�مـــــن�وســـــط�

��تغتفــــرخ"@نتــــاج�الســــينمائي�وحNـــــ]�يكفــــر�عـــــن��MـــــNـــــي�" طيئــــت�الæكـــــان�عليــــه�أن�يركـــــع�أمــــام�منت

القطـــــاع�الخـــــاص�ويقـــــدم�الســـــلف�والخـــــدمات�والبVتوهـــــات�وي�4كـــــه�مجمـــــع�@يـــــراد�اختفـــــى�ا�نـــــتج�

تجــار�الخــردة�والصــفيح�تحولــت�الراقصــات�وممــثVت�الدرجــة�" الكــار"الجيــد�والفــيلم�الجيــد�دخــل�

يضة�وفرض�ا�وزع�وأهم�مصـدر�مـاHي�للفـيلم�العاشرة�إHى�@نتاج�والبطولة�وصور�^فيشات�العر 

وأخطـــر�عناصـــر�الـــتحكم�	ـــي�مصـــ45ه�ذوقـــه�التجــــاري�الـــرديء�عCـــى�بـــا¦ي�عناصـــر�الفـــيلم�مـــن�اختيــــار�

نجوم�الشباك�إHى�تفصيل�السيناريو�عCى�مزاجه�ومن�التدخل�	ي�شؤون�ا�خرج�إHى�إنتاج�الفيلم�

  . وبشاعKtا	ي�أقل�عدد�أيام�تصوير�ممكنة�وعCى�الرغم�من�قبح�الصورة�



٩٤ 

 

فــــإن�حالــــة�الــــرواج�الــــوهم�MالNــــ�Mســــادت�ســــوق�الفــــيلم�ا�صــــري�خــــVل�ا�واســــم�الســــابقة�

جعلـــــــKtم���يســـــــتمعون�إHـــــــى�أي�تحـــــــذير�بعـــــــد�أن�تأكـــــــد�´ي�مخـــــــرج�أن�أيـــــــة�بضـــــــاعة�ســـــــتطرح�عCـــــــى�

الجمهور�سيلKtمها�ب�Vتردد�وأن�نجاح�أي�فيلم�	ي�عصر��نفجار�البشري�الذي�نعيشه�مهما�كـان�

  .ومبتذ��عملية�أسهل�من�النفس�الفيلم�تافها

تصــوير�رجــال�الســينما�ا�صــرية�أ�Kــم�فهمــوا�ســر�اللعبــة�وتوصــلوا�لVكتشــاف�الــذي�يحــول�

فاســــتمروا�إHــــي��نحــــدار�حNــــ]�فوجئــــوا�بــــأ�Kم�	ــــي�الحفــــرة�الNــــ�Mحفروهــــا�لغ5ــــ4هم�. ال�ــــ4اب�إHــــى�ذهــــب

ا�تنقشـع�عـن�صــورة�وأ�Kـم�شـربوا�ا�قلـب�الــذي�دبـروه�بأنفسـهم�وأن�حالــة�الـرواج�الNـ�Mصـفقوا�لهــ

قبيحـــــــة�وإذا�بالســـــــينما�ا�صـــــــرية�تنتقـــــــل�مـــــــن�حالـــــــة�الـــــــرواج�إHـــــــى�حالـــــــة��ســـــــتوديوهات�وا�عامـــــــل�

ا�هجــورة�بــ�Vإنتــاج�ومــن�حالــة�الصــراخ�مــن�تكــدس�^فــVم�	ــي�ا�خــازن�والعلــب�إHــى�حالــة�البحــث�

�Kيـار�ومـن�عن�فيلم�واحد�لÛنتاج�والعرض�	ي�ا�وسم�الجديد�ومن�مرحلة��نحدار�إHـى�مرحلـة��

  .مرحلة���Kيار�إHى�مرحلة�الوفاة

وكان�الرواج�الذي�تمزت�به�ا�واسم��ضية�هو�صحوة�ا�ـوت�الNـ�MيعقKLـا�@غمـاء�القاتـل�

  .أو�هو�حVوة�الروح�ال�MNتنت¶�Mعادة�بسكون�نام�	ي�كل�الخVيا

̂حـــــــزان�وحالــــــة�مــــــن�الصـــــــمت �إن�زيــــــارة�واحــــــد��ســــــتوديوها�الســـــــينما�ومعاملهــــــا�تث5ــــــ�4كــــــل�

بعـــــد�أن�كـــــان�ا�نتجـــــون�يقـــــاتلون�عCـــــى�أصـــــغر�بVتـــــوه�وعمـــــال�الـــــديكور���يجـــــدون�وقتـــــا�. والخـــــراب

لتنــــــاول�طعــــــامهم�وا�عامـــــــل�تســــــهر�ح¿ـــــــ]�الصــــــباح�وحيــــــاة�هـــــــادرة���تتوقــــــف�وحيـــــــاة�كانــــــت�شـــــــب_Kة�

أصـبح�كـل�Ôـ£Mء�. بالشريط�السينمائي�ا�صور�عCـى�طريقـة�أفـVم�شـارHي�شـابلن�القديمـة�السـريعة

وأصــــبح�عCــــى�الســــينما�ا�صــــرية�الNــــ�Mعودتنــــا�ال�Kايــــات�. الفوتوغرافيــــة�الجامــــدةèن�مثــــل�الصــــور�

  .السعيدة�أن�نختار�ربما�´ول�مرة��Kاية�حزينة�مؤسفة



٩٥ 

 

فموضــــوعا�Kا���تــــزال�. ��يمكــــن�أن�نعفــــي�الســــينما�ا�صــــرية�مــــن�مســــؤولية�مــــا�حــــدث�لهــــا

لكبارKÄــا��ــي�ا�كـــان���تـــزال�ا. متخلفــة�عــن�مشــاكل�ا�جتمـــع�ومتاعــب�النــاس�أكnـــ�4مــن�نصــف�قــرن 

ا�فضــل�للتصــوير�و��نــزال�قصــص�العشــق�وèهــات��ــي�العمــود�الفقــري�لبنــاء�أي�ســيناريو�وأمــام�

فإمــا��ســتجابة�للتيــار�مــن�. هــذا�التيــار�ا�نحــدر�وجــد�صــانع�الفــيلم�ا�صــري�الجــاد�نفســه�	ــي�مــأزق 

Mــي��غ�ــ4اب�الف¿ــ	بالغــة��إمعانــا�	ــي�إنكــار��Kمــة��أجــل�لقمــة�العــيش�وإمــا�التوقــف�و�ختفــاء�وإمــا�ا

  .و	ي�كل�حالة�من�الحا�ت�الثVث�كان�الجمهور�هو�الضحية. @سفاف�عنه

مخــرج�كب5ــ�4وأســتاذ�كب5ـــ�4مثــل�صــVح�أبـــو�ســيف�لــه�تاريخــه�الطويـــل�	ــي�الواقعيــة�ا�صـــرية�

وبــ5ن�أن�" الســقامات"وبــ5ن�العــودة��جــده�القــديم�	ــي�" وســقطت�	ــي�بحــر�العســل"نجــده�ي�ــ4دد�بــ5ن�

̂خ5ـــ�4يقـــدم�	ـــي�ف وبـــ5ن�أن�يقـــف�ســـاكنا�" لـــك�يـــوم�يـــا�ظـــالم"إعـــادة�للفـــيلم�القـــديم�" ا�جـــرم"يلمـــه�

Vدون�عمل�أو�أن�يعمل�خارج�مصر�كما�حدث�فع.  

ومخــرج�كب5ــ�4وفنــان�مثـــل�يوســف�شــاه5ن�يصـــر�عCــى�أن�تكــون�كـــل�أفVمــه�رؤيــة�ســـينمائية�

ضـــاربا�عـــرض��"إســـكندرية�ليـــه"خالـــت�تصـــل�إHـــى�حـــد�تقـــديم�قصـــة�حياتـــه�	ـــي�ثVثيـــة�فيلميـــة��ـــي�

  .الحائط�بكل�ما�ي�4تب�عن�ذلك

  .وآثر�مخرج�شاب�متمكن�مثل�سعيد�مرزوق�الصمت

استســــلموا�لفــــن�العــــوالم�وتجــــار�الخــــردة�وســــينما�ا�خــــدرات�. واستســــلم�èخــــرون�للمأســــاة

الف¿ـ�Mوإذا�. وا�كسب�الحرام�استسلموا�بمنطق��ستمرار�ولـم�كـان�الـثمن�هـو�سـمعKtم�وضـم45هم

́يام�تدور�عل_ Kم�وعCى�اختيـارهم�وإذا�بـنفس�القـانون�الـذي�حكمهـم�يفـرض�علـ_Kم�الخـروج�مـن�با

  .اللعبة�ويفرض�عCى�السينما�حN]�التجارة�م�Kا�أن�تغلق�أبوا�Kا



٩٦ 

 

. إن�مـا�وصـلت�إليـه�الســينما�ا�صـرية�بعـد�أكnــ�4مـن�نصـف�قـرن�كــان�متوقعـا�منـذ�ميVدهــا

ورفضــت�منــذ�أول�. ربح�فقــطفقــد�اختــارت�الســينما�الوليــدة�أن�تكــون�ســلعة�وصــناعة�تخضــع�للــ

  . كام45ا�دارت�أن�يكون�لها�دور�ف¿�Mأو�اجتما·ي�مؤثرا�أو�أن�تجمع�ب5ن�الطرف5ن

̂جانــب�مــن�تجــار�البســطرمة�والنبيــذ�والجبنــة� فقــد�ولــدت�الســينما�عCــى�أيــدي�ا�غــامرين�

وعندما�حاول�طلعت�حرب�تمصـ45ها�عاملهـا�مثلمـا�عامـل�صـناعة�الغـزل�واخضـع�سـتديو�. الرومي

لــنفس�تمصــ45ها�عاملهــا�مثلمــا�عامــل�صــناعة�الغــزل�واخضــع�ســتديو�مصــر�لــنفس�القــوان5ن��مصــر 

�Mـى�السـينما�وخلقـت�مـا�ســمCـ]�عنـدما�سـيطرت�الدولـة�عNـا�بنـك�مصـر�وحKكـان�يـدير���MـNاليـة�ال�ا

كـان�البقـاء�	ـي�سـينما�الدولـة�للمخـرج�. لـم�تتغ5ـ�4النظـرة�التجاريـة�للسـينما" بسينما�القطاع�العام"

وعنـــدما�تخســـر�. 	ـــي�عـــدد�أيـــام�التصـــوير�وا�خـــرج�الـــذي�يحقـــق�شـــباكه�أعCـــى�@يـــرادات�الـــذي�يـــوفر 

́ن�منطـق�التجـارة�والـربح�منطـق�فـردي يoـ4ع�. سينما�الدولة�وتعجـز�عـن�منافسـة�القطـاع�الخـاص�

فيــه�الفــرد�أكnــ�4مــن�أي�موظــف�رســم�Mلــم�تتخــل�الدولــة�عــن�نظر�Kــا�القديمــة�للســينما�واســتمرت�

ســــــتوديوهات�والســــــلف�للقطــــــاع�الخــــــاص�لعلهــــــا�تســــــتعيد�مالهــــــا�الــــــذي�	ــــــي�تقــــــديم�الخــــــدمات�و� 

́ن�مثــــل�هــــذا�ا�نطــــق�منطــــق�الــــربح�ورأس�ا�ــــال�لــــيس�مبــــدأ�فقــــد�تحــــول� خســــرته�منــــذ�ســــنوات�و

ا�نتجــــون�مــــن�اســــتثمار�أمــــوالهم�	ــــي�الســــينما�إHــــى�اســــتثمارها�	ــــي�التلفزيــــون�ولــــم�يعــــد�هنــــاك�مoــــ4ر�

منطـــق�يفـــرض�عCـــى�أصـــحابه�خدمـــة�مـــن�يـــدفع���جبـــار�ممثـــل�أو�مخـــرج�أو�عامـــل�ديكـــور�تربـــى�عCـــى

ولـــيس�غريبـــا�	ـــي�ســـينما�قامـــت�عCـــى�هـــذا�ا�فهـــوم�. أكnـــ�4أن�يبقـــى�	ـــي�خدمـــة�مبـــدأ�اســـتمرار�الســـينما

فالبقـــــالون�والجـــــزارون�وتجـــــار�الخـــــردة�وبـــــائعو�الفـــــول�. التجـــــاري�أن�تغلـــــق�أبوا�Kـــــا�وتشـــــهر�إفVســـــها

 Vخـــــازن�يمكـــــن�أن�يشــــهروا�إف�̂حذيــــة�وا ســـــهم�أيضــــا�و��غرابـــــة�إذا�أغلقـــــوا�والطعميــــة�ومVحـــــات�

  .محK�Vم



٩٧ 

 

  نماذج�من�أفGم�السبعينات

  أفواه�وأرانب

قبل�سنوات�أعلنت�	ي�مصر�حملـة�لتحديـد�النسـل�وكانـت�الضـجة�@عVميـة�الNـ�MرافقKtـا�

̂عمـال�وكـذلك�السـينما. أك�4oمن�واقعها وكـان�أهـم�. ضمن�هذه�الحملة�ساهم�التلفزيون�ببعض�

." أفـــواه�وأرنـــب"ة�	ـــي�هـــذا�ا�جـــال�الفـــيلم�وا�سلســـل�اللـــذين�حمـــ�Vاســـم�مـــا�طـــرح�مـــن�أعمـــال�فنيـــ

فعCـــى�الـــرغم�مـــن�وجـــود�اختVفـــات�	ـــي�مســـار�القصـــت5ن�. لســـنا�	ـــي�مجـــال�مقارنـــة�ا�سلســـل�بـــالفيلم

̂ساســية�الNــ�Mتشــجب�زيــادة�. فإ�Kمــا�	ــي�ال�Kايــة�يصــبان�	ــي�مجــرى�واحــد وهــو�الخــروج�مــن�الفكــرة�

" البيـــه"عCـــى�أيـــدي�" الخـــVص"إHـــى�فكـــرة�أخـــرى�مدانـــة�و�ـــي�تصـــوير�النســـل�	ـــي�واقـــع�الفقـــر�ا�تـــدني�

صـــاحب�العزبـــة�الـــذي�ي�ـــ½وج�الفVحـــة�الفق5ـــ4ة�ويكفـــل�العـــيش�الكـــريم�´فـــراد�أســـر�Kا�وأبنـــاء�أخKtـــا�

  .العشرة

عــادت�الســينما�ا�صــرية�مــن�خــVل�الحملــة�الظاهريــة��كافحــة�زيــادة�النســل�إHــى�ا�وضــوع�

·ي�الــــذي�يحــــب�الفVحــــة�والبيــــه�الــــذي�يحــــب�الفتــــاة�الفق5ــــ4ة�القــــديم�ا�ســــKtلك�وموضــــوع�ا@قطــــا

با�ضـــافة�إHـــى�إظهـــاره�بصـــورة�. العاملـــة�	ـــي�مزرعتـــه�وتصـــوير�عVقتـــه��Kـــا�	ـــي�منت¶ـــ]�الروعـــة�والنبـــل

́نــــه�اضــــطهد�عاملــــة�مريضــــة�والــــذي�يجابــــه� @نســــان�ذي�القلــــب�الكب5ــــ�4الــــذي�ي�Kــــر�نــــاظر�العزبــــة�

اة�ال�MNمن�طبقته�والـزواج�مـن�الفVحـة�الفق5ـ4ة�دون�أسرته�البورجوازية�بإصراره�عCى�رفض�الفت

أية�إشارة�أو�سؤال�حول�ما�يملك�من�أطيان�وأمVك�أو�حول�هـذا��سـتغVل�الـذي�يمارسـه�وهـو�

يســــخر�جهــــود�جميــــع�ا�نطقــــة�لحســــابه�بينمــــا���يجــــد�الفVحــــون�الــــذين�حــــول�ســــوى�طبــــق�الفــــول�

̂سرة   .الذي���يكفي�نصف�

الفتــاة�الريفيــة�الNــ�M" نعمــت"لم�أهــاHي�القريــة�الNــ�Mتعــيش�ف_Kــا�مقابــل�هــذا�البيــه�صــور�الفــي

يحKLـــا�مجموعـــة�مـــن�اللصـــوص�والنصـــاب5ن�وا�حتـــال5ن�والســـكارى�الـــذي�يعيشـــون�	ـــي�عVقـــات�غ5ـــ�4



٩٨ 

 

بحيث�إن�الفيلم�لم�يظهـر�نموذجـا�إيجابيـا�مـن�أهـاHي�القريـة�ولهـذا�كانـت�هالـة�@عجـاب�. إنسانية

̂سرة�الكب45ة�ال�MNتنتم�Mإل_Kا�حبيبتهالذ" البيه"تزداد�شيئا�فشيئا�حول� . ي�أوجد�الحل��شكلة�

و�ـــي�أســـرة�واحـــد�فقـــط�مـــن�أســـر�القريـــة�الكث5ـــ4ة�هـــذا�مـــع�@شـــارة�إHـــى�أن�العزبـــة�بحاجـــة�إHـــى�جهـــد�

  .جميع�أفرادها

مــن�هنــا�كــان�انطبــاع�الخــارج5ن�مــن�الفــيلم�لــيس�حــول�مشــكلة�النســل�وتحديــده�بــل�حــول�

̂جـــــVف"أنقـــــذ�الفتـــــاة�الطيبـــــة�مـــــن�الرائـــــع�@نســـــان�الـــــذي�" البيــــه" وأنقـــــذ�أســـــر�Kا�مـــــن�" الفVحـــــ5ن�

  .عيشة�القرف�ال�MNكانت�تعيشها�	ي�القرية

هــل�نســتغرب�بعــد�هــذا�إذا�كــان�ا�نــتج�قــد�أكمــل�تــآمره�ضــد�ا�تفــرج�باختيــار�فــاتن�حمامــة�

  .ومحمود�ياس5ن�لبطولة�هذا�الفيلم

  

  

  بعيدا�عن�Oرض

شـــــ�4ك�	ـــــي�كتابـــــة�الســـــيناريو�للفـــــيلم�رفيـــــق�كتـــــب�قصـــــة�الفـــــيلم�إحســـــان�عبـــــد�القـــــدوس�وا

الصـــبان�وحســـ5ن�كمـــال�ورمســـيس�نجيـــب�وقـــام�بـــا´داء�محمـــود�ياســـ5ن�ونجـــوى�إبـــراهيم�وأخرجـــه�

هــذا�الفــيلم���يتم5ــ½�بâــ£Mء�عــن�^فــVم�الســابقة�الNــ�MكتKLــا�إحســان�عبــد�القــدوس�. حســ5ن�كمــال

  .يمة�	ي�الكتابةوهو�مشهور�بقصصه�الخالية�من�ا�ضام5ن�الجادة�وحN]�من�اللغة�السل

الM£âء�الجديد�	ي�هذه�القصة�أ�Kا�ذات��Kاية�غ�45سعيدة�كما��ـي�عليـه�الحـال�	ـي�^فـVم�

ولكـن�إحسـانا�لـم�يسـتطع�أن�يخـرج�مـن�دائـرة�التضـليل�الNـ�Mتوضـع��Kـا�ويبـدو�. ا�صرية�التقليدية

جـة�رديئـة�أنه�لن�يخرج�م�Kا�أبدا�الفيلم�عبارة�عـن�بعـض�العقـد�الهمـوم�الذاتيـة�جـدا�ضـمن�معال

��تحمل�أية�رؤيا�اجتماعية�أو�فنية�هامة.  



٩٩ 

 

فالــــــــــدكتورة�ذات�ا�نبــــــــــت�الطبقــــــــــي�ا�تواضــــــــــع�كمــــــــــا�يستشــــــــــف�مــــــــــن�تصــــــــــرفا�Kا�ووضــــــــــعها�

�جتما·ي�ت�½وج�من�شاب�ذي�وضع�مادي�جيد�ولكنه�يسÕى�إHى�ا�زيـد�مـن�الnـ4وة�عoـ�4طـرق�غ5ـ�4

�Kـا تريـد�أن�تنسـاه�تبتعـد�عـن��مشروعة�وتكتشـف�نـوال�فجـأة�أنـه�يخو�Kـا�فتطلـب�منـه�الطـVق�́و

  .̂رض�وتزور�شقيقها�	ي�تونس

خVل�الرحلة�البحرية�تلتقي�بشاب�يعـاني�وضـعا�سـيئا�مـع�زوجتـه�ولكنـه���يخ4oهـا�بـذلك�

إ��قبــل��Kايــة�الفــيلم�بــدقائق�فتثــور�ثائر�Kــا�وتعــود�إHــى�مصــر�بســرعة�وتــرفض�أن�ت�ــ½وج�رغــم�أنــه�

  .عCى�استعداد�لÛنفصال�عن�زوجته

لذاتيـــــة�كث5ـــــ4ة�ولك�Kـــــا�تكـــــون�طريقـــــا�للســـــعادة�	ـــــي�ا�ســـــتقبل���التاســـــعة�كمـــــا�إن�الهمـــــوم�ا

إضـــــافة�إHـــــى�أن�هـــــذه�الهمـــــوم���تســـــتد·ي�بالضـــــرورة�الهـــــروب�مـــــن�الـــــوطن�. يصـــــورها�هـــــذا�الفـــــيلم

̂رض�ولك�Kــا�العقليــة�ا�ختلفــة�الNــ�Mيتمتــع��Kــا�الســينمائيون�التقليــديون�	ــي�مصــر� و�بتعــاد�عــن�

́متنــا�وشــعبنا�قبــل�الهـاء�الجمــاه�45العربيــة�عــن�قضــاياها�والNـ�Mتخــدم�أو��وأخ5ــ4ا�ا لقــوى�ا�عاديـة�

  .̂ساسية�و�ستمرار�	ي�تشويه�الواقع�و@بقاء�عCى�التخلف�الفكري 

̂سباب�نـرى�الـتهجم�عCـى�القطـاع�العـام� وفض�Vعن�الدعوة�إHى�الهدرة�عن�الوطن�´تفه�

��بــــــأس�بـــــــه�مــــــن�الفــــــيلم�Vواهـــــــب�فالشـــــــ. والســــــخرية�منــــــه�يحتـــــــل�فصــــــ�̂نيــــــق�ذو�ا�شــــــاريع�وا اب�

̂شــياء�الNــ�Mاشــ�4اها�القطــاع�مــن� ا�تعــددة�يــتهجم�عCــى�القطــاع�العــام�مــن�شــركته�بســبب�بعــض�

وهو�يع¿�Mبالدرجة�^وHى�بالتهجم�عCى�النظام��ش�4اكي�الذي�يعت�4oالقطاع�العام�القائد�. شركته

�4ا�ـــرتبط�با�م4oياليــة�يـــردد�ألفاظـــا�الفعCــي�والحقيقـــي�لVقتصــاد�الـــوط¿M،�فهـــذا�ال4oجــوازي�الصـــغ5

  وأيه�يع¿]�القطاع�العام؟�عايزين�تكلوا�حقوق�الناس؟: مثل



١٠٠ 

 

إن�شــهرة�حســ5ن�كمــال�جــاءت�بســبب�التشــجيع�الــذي�خصــته�بــه�الكتابــات�الجــادة�حــول�

وقــد�انحــرف�بعــد�الرديئــة�ذات��–Ôــ£Mء�مــن�الخــوف��–ا�ســتحيل��–البوســطæي��–أفVمــه�^وHــى�

ثرثــــرة��–آبــــي�فــــوق�الشــــجرة��–يضــــلل�الجمهــــور�بطريقــــة�جديـــدة�كــــأفVم��̂ســـلوب�الجديــــد�الــــذي

̂ســلوب�ولكــن�عoــ��4–الرصاصــة���تــزال�	ــي�جي«ــ��M–فــوق�النيــل� وهــو�يســتمر�	ــي�فليمــه�هــذا��Kــذا�

̂رض"حســ5ن�كمــال�	ــي�. شــريط�أقــل�ذكــاء�واســتغ�Vللقضــايا�ا�همــة يتــابع��ســVKtك�" بعيــدا�عــن�

ديم�همـوم�ذاتيـة�وطـرح�حلـول�غ5ـ�4معقولـة�لهـذه�الهمـوم�وهـو�الف¿�Mويستخدم�عناصر�الفيلم�لتقـ

الـــخ�ولكـــن�... يوظـــف�كـــل�Ôـــ£Mء�	ـــي�الســـينما�للســـيطرة�عCـــى�ا�شـــاهد�كالـــديكور�و^لـــوان�والتصـــوير

̂مــل�الوحيــد�لــه�بعــض� حNــ]�ا�شــاهد�العــادي�أدرك�لعبتــه�فكــان�@قبــال�عCــى�فيلمــه�فــاترا�وبÕــى�

  .محمود�ياس5ن�الحا�ة�وانفعا�ته�ا�صطنعةا�راهقات�اللواتي�أقبلن��شاهدة�نظرات�

  و�Tيزال�التحقيق�مستمرا

أول�فــيلم�يخرجــه�وينتجــه�أشــرف�فهمــ�Mيعoــ�4عــن�وجهــة�نظــر�	ــي�واقــع�ا�جتمــع�ا�صــري�	ــي�

متجـــاوزا�الســـينما�التجاريـــة�الســـائدة�الNـــK��Mـــرب�مـــن�الواقـــع�أو�تقدمـــه�" ١٩٧٩"�Kايـــة�الســـبعينات�

  .بصورة�مزيفة

ة��حســـنان�عبـــد�القـــدوس�ويتنـــاول�الفـــيلم�ف_Kـــا�حقيقـــة�الصـــراع�الفـــيلم�مـــأخوذ�عـــن�قصـــ

نمــط�@نســان�الــذي�يــرى�: بــ5ن�النمطــ5ن�الســائدين�	ــي�أفــراد�الطبقــة�الوســطى�	ــي�مصــر�ا�عاصــرة

́ن�كـل�إنسـان�عنـده�يقـاس�"أن�كل�M£Ôء�مشروع�طا�ا�الهدف�هو�الحصول�عCى�ا�زيد�من�ا�ال�

أن�هنـــاك�مـــا�هـــو�مشـــروع�ومـــا�هـــو�غ5ـــ�4مشـــروع�	ـــي��ونمـــط�@نســـان�الـــذي�يـــرى " بمـــا�لديـــه�مـــن�مـــال

الحصـول�عCـى�ا�ـال�وأن�العلـم�ا�نـتج�هـو�أسـاس�الحصــول�عCـى�ا�ـال�وأن�ا�ـال�لـيس�كـل�Ôـ£Mء�	ــي�

  .الحياة



١٠١ 

 

هناك�حس5ن�ا�درس�الذي�يحب�عمله�ويتفاني�	ـي�أدائـه�ويعـيش�مـع�زوجتـه�زينـب�وأختـه�

يم�	ــي�الدارسـة�الـذي�ذهـب�إHـى�أوروبــا�م45فـت�الطالبـة�	ـي�كليـة�الفنــون�وهنـاك�مـدحت�زميلـه�القـد

ناجحـــــا�ليؤســـــس�مكتبـــــا�	ـــــي�القـــــاهرة�وتبـــــدأ�الـــــدراما�مـــــع�وصـــــول�مـــــدحت�إHـــــى�" رجـــــل�أعمـــــال"وعـــــاد�

  .القاهرة�ولقائه�مع�صديقه�حس5ن�الذي�يفتح�له�أبواب�بيته�الصغ45

أما�زينب�و�ي�نموذج�لزوجة�من�الطبقـة�الوسـطى�ذات�التطلعـات�الطبقيـة�والطموحـات�

��تقــف�عنــد�حــد��سـVKtكية�MــNــي�مــدحت�الفــارس�الحقيقـي�الــذي�كانــت�تحلــم�بــه�. ال	ـا�تجــد�Kفأ�

فتخــــون�زوجهــــا�معــــه�ويقبــــل�هــــو�	ــــي�ناحيــــة�أخــــرى�يقنــــع�نفســــه�بأنــــه�عCــــى�حــــق�	ــــي�تصــــوره�للحيــــاة�

  .ويحاول�حس5ن�اس�4ضاء�زوجته�بتنظيم�دروس�خاصة�لتVميذ�	ي�بيته�ولكن�بعد�فوات�^وان

". بـــأي�شـــكل"الNـــ�Mتماثـــل�أخاهـــا�مـــن�حيـــث�رفـــض�الحيـــاة�و	ـــي�مقابـــل�زينـــب�هنـــاك�م45فـــت�

وهـــــو�نمـــــط�اســـــمه�وزوج�أخـــــت�زينـــــب�وا�وظـــــف�الـــــذي�يعمـــــل�	ـــــي�" نـــــافع�بـــــن�ا�هلـــــب"وهنــــاك�أيضـــــا�

الجمـــارك�ويملـــك�ســـيارة�وفـــي�VعCـــى�الـــرغم�مـــن�أن�راتبـــه���يزيـــد�عـــن�راتـــب�حســـ5ن�ا�ـــدرس�كث5ـــ4ا�

افاتـــه�با�Kـــام�كـــل�مـــن�يع�ـــ4ض�ويعكـــس�ب4oاعـــة�نمـــط�موظـــف�الحكومـــة�ا�نحـــرف�الـــذي�يغطـــى�انحر 

ينت¶ــ�Mالفــيلم�بــأن�تقتــل�زينــب�عشــيقها�مــدحت�ويقتــل�حســ5ن�زوجتــه�زينــب�. ســبيله��Kمــا�مختلفــة

ويم�M£ð	ي�الطريق�مع�أخته�م45فت�وتكون�آخر�لقطة��بة�النـور�الـدوارة�عCـى�سـيارة�الشـرطة�مـع�

وآخـر�لقطـة�	ـي� ١٩٧٠عـام�" �ختيـار"آخـر�لقطـة�	ـي�فـيلم�يوسـف�شـاه5ن�"صوت�صافرة�السـيارة�

والفـــــيلم��Kـــــذا���يـــــدين�النمطـــــ5ن�". ١٩٧٥لكمـــــال�الشـــــيخ�عـــــام�" عCـــــى�مـــــن�نطلـــــق�الرصـــــاص"فـــــيلم�

أن�ا�شكلة�"اللذين�يعرضهما�وإنما�يؤكد�ال�Kاية�الفاجعة�كما�قال�الناقد�سم�45فريد��	ي�تحليله�

  ."�جتماعية���تحل�فرديا

  السينما�ا�صرية�وVقتباس
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مقدمـــــة�التجـــــارب�الســـــينمائية�	ـــــي��قتبـــــاس�مـــــن�حيـــــث�عـــــدد��تـــــأتي�الســـــينما�ا�صـــــرية�	ـــــي

^فــــVم�الNــــ�Mاقتبســــت�قصصــــها�مــــن�قصــــص�أو�أفــــVم�أجنبيــــة�حNــــ]�أن�بعــــض�ا�هتمــــ5ن�بالكتابــــة�

̂عمــال�^دبيــة� حــول�الســينما�ا�صــرية�أكــدوا�أن�آفــة�هــذه�الســينما��ــي��قتبــاس�و�بتعــاد�عــن�

̂حيـــــان�العربيـــــة�أو�ا�صـــــرية،�خاصـــــة�وأن�ا�قتـــــبس���يشـــــ5 ــــذي�هـــــو�	ـــــي�كث5ـــــ�4مـــــن� �4إHـــــى�ا�صـــــدر�الـ

̂مريكيــــة�اللتــــ5ن�تحــــتVن�موقــــع�الصــــدراة�	ــــي�موضــــوع��قتبــــاس�بــــل�يعمـــــد� الســــينما�@يطاليــــة�و

̂ســــماء� ̂جن«ــــ�Mبصــــبغة�عليــــة�ممــــا�يســــتوجب�تغي5ــــ�4 الســــينمائيون�	ــــي�مصــــر�إHــــى�اقتبــــاس�العمــــل�

̂حداث�وبالتاHي�^بعاد�الفكرية�للعمل�بـل�أن�بعـض�كتـاب السـيناريو�نسـبوا�هـذه�ا�وضـوعات��و

  .ا�قتبسة�إHى�أنفسهم

ففــــي�عمليــــة��قتبــــاس�هنــــاك�أفــــVم�مــــأخوذة�مباشــــرة�مــــن�آداب�عا�يــــة�بعضــــها�معــــروف�

مـن�ا�ثـال�^ول�أعمـال�ديستويفسـكي�. وبعضـها�غ5ـ�4معـروف�عCـى�^قـل�بالنسـبة�للمتفـرج�العربـي

ا�قتــبس�عــن�قصــة�" الزائــرة"خــر�فــيلم�ومــن�ا�ثــال�è �هــا�ا�خــرج�حســام�الــدين�مصــطفىالNــ�Mعالج

و	ــــي�هــــذا�الفــــيلم�ذكــــر�ا�خــــرج��للكتابــــة�مــــاري�ســــتيوارت" رة�الــــبVبشــــج"إنكل5½يــــة�مغمــــورة�باســــم�

̂مر�بنفسه�	ي�فيلم��ركات�صراحة�أنه�قام�بتأليف�القصةب   ".حبيبMN"وكرر�

من�حــب�أحCــى�كــا"وهنــاك�أفــVم�مــأخوذة�عــن�أفــVم�أجنبيــة�بطريقــة�مباشــرة�كمــا�	ــي�فــيلم�

ولكــن�هنــاك�أفــVم�أخــرى���تشــ�45أبــدا�". صــوت�ا�وســيقا"لحلمــ�Mرفلــه�وا�ــأخوذ�عــن�فــيلم�" الحبــد

ســــــــنوات�"ا�ــــــــأخوذ�عــــــــن�فــــــــيلم�" أنقــــــــذوا�هــــــــذه�العائلــــــــة"إHــــــــى�ا�صــــــــدر�مثــــــــل�فــــــــيلم�حســــــــن�إبــــــــراهيم�

�ايكل�جورودن�عن�حادثة�سياسية�عا�ية�شه45ة" ا�ستحيل.  

ن�التطرف�لدرجة�أ�Kا�تنتج�من�الفيلم�الواحـد�وبلغ��قتباس�	ي�السينما�ا�صرية�حدا�م

" ت45يـز�راكـان"و" فـأنى"مجموعة�متشا�Kة�ومكررة�من�^فVم،�مثلما�حدث�	ي�^فVم�ا�ـأخوذ�عـن�
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̂سـتاذ�محمـود�قاسـم�دراسـته�إHـى�عـدة�. وغ45ها" غادة�الكاميليا"و و	ي�توثيق�هذا�ا�وضـوع�قسـم�

  :فصول 

̂مري .١  كية�قتباس�من�èداب�والسينما�

 �قتباس�من�èداب�والسينما�الفرنسية .٢

 �قتباس�من�èداب�الروسية .٣

 �قتباس�من�مصادر�أخرى  .٤

مـــع��مهمـــة�	ــي�مثــل�هـــذا�الكتــاب�التــوثيقيو�ــي��ي�اســتعراض�تفاصــيل�هـــذه��قتباســاتو	ــ

  :نماذج�م�Kا�بصورة�مختصرة�كما�يCي�دون�تعليق

 .ليا�كازان�ي" شرق�عدن"ا�قتبس�عن�فيلم�" عجائب�يا�زمن"فيلم� .١

 ".ذهب�مع�الريح"�براهيم�عمارة�مقتبس�عن�فيلم�" من�أحب"فيلم� .٢

 .لبدر��ما�مقتبس�عن�شخصية�ا�مثل�فالنتيونو" ابن�الصحراء"فيلم� .٣

̂مريكية .٤  .أفVم�يوسف�وه«�Mوإسطفان�روس�MNأك4nها�منقول�عن�^فVم�

̂ســــــ45"́حمــــــد�ســــــالم�مــــــأخوذ�عــــــن�فــــــيلم�" ا�ا¨ــــــ£�Mا�جهــــــول "فــــــيلم� .٥ بطولــــــة�جريــــــر�" عــــــودة�

 .جارسون 

٦.  ̂ مريكيـة�دون�أي�إشـارة�مجموعة�أفVم�نيازي�مصطفى�ونادر�جVل�مـأخوذة�عـن�^فـVم�

̂حــــد�الـــــدامي"مثـــــل��إHــــى�ا�صــــدر  حلمـــــ�Mدون�الــــذي�كتــــب�عليـــــه�أنــــه�اقتبــــاس�رؤوف�" يــــوم�

أشــهرها��ا�قتــبس�مــن�عــدة�أفــVم" ن�الخطيئــةالبحــث�عــ"وفــيلم��@شــارة��صــدر��قتبــاس

كـان�"ا�أخوذ�عن�فـيلم�" صغ45ة�عCى�الحب"وفيلم��لج5ن�كيCي" ل�الزوج�ا��½وجدلي" فيلم

 .لشH45ي�ماك5ن" كان
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  ..أنا�وابن�MNوالحب"ويقدم�نادر�جVل�موضوع�لوليتا�	ي�فيلم�

ولعـاطف�". الباحثـة�عـن�الحـب"لسيدني�بـو�ك�تحـت�عنـوان�" هذه�ا�لكية�ا�دانة"وفيلم�

بطولـــة�" حـــدث�ذات�ليلـــة"ا�قتـــبس�عـــن�فـــيلم�" ن�عمـــري يـــوم�مـــ"ســـالم�مجموعـــة�اقتباســـات�م�Kـــا�

" مـدام�اكـس"عن�فيلم��نا�ت45نر" وضاع�العمر�يا�ولدي"وله�فيلم�. كلوديت�كول4oت�وكVرك�غيبل

  ".ا�رأة�ا�جهولة"وهو�الفيلم�الذي�قدمه�حسن�@مام�من�قبل�بعنوان�

شــــقة�"عــــن�فــــيلم�ا�ــــأخوذ�" شــــقة�مفروشــــة: "وهنــــاك�أفــــVم�حســــن�@مــــام�ا�قتبســــة�وم�Kــــا

  .لبيCي�وايلدر" العازب

ويكتـــــب�" زهـــــرة�الصــــبار"ا�ــــأخوذ�عــــن�" نصــــف�ســـــاعة�زواج"ولفطــــ5ن�عبــــد�الوهـــــاب�فــــيلم�

̂مريكـــــي��"أيـــــام�الحـــــب"�Mأنـــــه�مؤلـــــف�قصـــــة�فـــــيلم�حلمـــــ ســـــيدتي�"بينمـــــا��ـــــي�مقتبســـــة�عـــــن�الفـــــيلم�

  ".الجميلة

  ".كاري "ل4oكات�عن�فيلم�اللورانس�أوليفيه�" لياHي�ياسم5ن"فيلم�

  :ر�كمال�الشيخ�أن�مجموعة�أفVمه�مأخوذة�عن�أفVم�أمريكية�مثل�فيلويذك

 ".الحافة�العارية"ا�أخوذ�	ي�فيلم�" ولن�اع�4ف"

لحســـــام�الـــــدين�مصـــــطفى�ا�ـــــأخوذ�عـــــن�فـــــيلم�جـــــول�داســـــان�" لصـــــوص�عCـــــى�موعـــــد"فـــــيلم�

  ".تويكاي"

̂ربعينــات�فقــد�" كــارمن�الــذي"أمــا�فــيلم� امــرأة�" قدمــه�بركــات�باســمألقــى�نجاحــا�كب5ــ4ا�	ــي�

  ".الشيطان�امرأة"وكان�نيازي�مصطفى�قد�قدم�هذا�ا�وضوع�باسم��"ب�Vقيد

  ".هروب"لستانCي�كرامر�باسم�" حطمت�قيودي"ويعد�حسن�رضا�تقديم�فيلم�
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ومــن�ا�خــرج5ن�الشــباب�قــدم�محمــد�عبــد�العزيــز�أفVمــا�مقتبســة�كــل�أفــVم�أمريكيــة�وغ5ــ�4

م�وفـيل�مـن�إخـراج�روبـرت�ريـب" النشـال"يلم�ن�فـا�قتـبس�عـ" ا�حفظـة�معايـا"أمريكية�مثـل�قصـة�

̂مريكـي"وهو�مقتبس�من�فيلم�أ�اني�شه�45باسم��للمخرج�نفسه" قاتل�ما�قتلش�حد" " الصـديق�

  .من�إخراج�فيلم�مندوز 

وهنـــــاك�لكاتـــــب�الســـــيناريو�أحمـــــد�عبـــــد�الوهـــــاب�الـــــذي�اقتـــــبس�موضـــــوع�هـــــذين�الفيلمـــــ5ن�

عســــل�بــــدون�شــــهر�"أليفــــه�و�ــــي�مقتبســــة�مثــــل�مجموعــــة�كب5ــــ4ة�مــــن�^فــــVم�الNــــ�Mكتــــب�أ�Kــــا�مــــن�ت

.. .عيـــال.. .عيـــال"أمـــا�محمـــد�عبـــد�العزيـــز�فيواصـــل��قتبـــاس�	ـــي�أفـــVم��"حرامـــي�الورقـــة"و" إزعـــاج

  .بطولة�ه¥4ي�فوندا�ولوسيل�بول " أبناؤنا... أبنائي... أبناؤك"ا�أخوذ�عن�فيلم�" عيال

ا�ــــأخوذ�عــــن�" ربــــيلغقصــــة�الــــي�ا"ومــــن�ا�خــــرج5ن�الشــــباب�ا�قتبســــ5ن�حســــ5ن�عمــــارة�	ــــي�

امــش���دا·ــي�"خوذ�عــن�فــيلم�ا�ــأ" شــقة�وعروســة�يــا�رب"وزكــي�صــالح�	ــي�فــيلم��فــيلم�روبــرت�وايــر 

  .وهو�آخر�أفVم�كاري�جرانت�"للركض

" قطـــة�عCـــى�نـــار"ويلجـــأ�ســـم�45ســـيف�إHـــى�اقتبـــاس�ثVثـــة�أعمـــال�مـــن�الســـينما�العا�يـــة�و�ـــي�

  .آخران�مقتبسان�من�السينما�الفرنسيةا�أخوذة�عة�مسرحية�تن§£�Mويليامز�الشه45ة�وعمVن�

هــذا�. مــأخوذ�عــن�الفــيلم�الشــه�45الــذي��Kــذا��ســم" الرغبــة"قــد�محمــد�خــان�فيلمــا�باســم�

با�ضــافة�إHــى�اقتبــاس�موســيقا�^فــVم�وإHــى�اقتبــاس�أفــVم�أخــرى�استعراضــية�وغنائيــة�بــل�وحNــ]�

  ".فيفا�ز�طا: "أفVم�كاوبوي�مثل�فيلم

̂مثلة�التاليةأما�عن��قتباس�من�èدا   :ب�والسينما�الفرنسية�فنستعرض�

�"ليلـــة�ممطـــرة"باســـم��١٩٣٩صـــرية�عـــام�إHـــى�الســـينما�ا�" فـــأنى"نقـــل�توجـــو�مزراÓـــي�قصـــة�

وعــــن�القصــــة�نفســــها�أخــــرج�حســــام�الــــدين�مصــــطفى�فــــيلم��"ليCــــى"باســــم�" غــــادة�الكاميليــــا"قــــل�ون
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غـادة�"وقدم�بدر�خان�قصـة�". شاطئ�الذكريات"وحسن�@مام�" نغم�	ي�حياتي"وبركات�" توحيدة"

̂طــرش�كمــا�قــدم�أحمــد�ضــياء�الــدين�القصــة�بفــيلم�" عهــد�الهــوى "أيضــا�باســم�" الكاميليــا لفريــد�

ونقلت�السينما�ا�صرية�قصة�الكونت�دي�مونكت�كريستو�إHى�ثVثـة�أفـVم�أولهـا�". عاشق�الروح"

دائــــرة�"والثالــــث��"شــــو¦يفريــــد�"بطولــــة�" أم5ــــ�4الــــدهاء"والثــــاني��بطولــــة�أنــــور�وجــــدي" أم5ــــ��4نتقــــام"

كمـــا�قـــدمت�الســـينما�ا�صـــرية�قصـــة�فكتـــور�هوغـــو�. لســـم�45ســـيف�بطولـــة�نـــور�الشـــريف" �نتقـــام

̂ " البؤساء" والثانية�من�إخراج�عاطف�سالم�عام��١٩٤٣وHى�من�إخراج�كمال�سليم�عام�مرت5ن�

١٩٧٨.  

بـنفس��سـم� ١٩٥٣�ميـل�زو��الNـ�MأخرجKtـا�السـينما�الفرنسـية�عـام�" تريـز�راكـان"وقصة�

لصــVح�أبــو�" لــك�يـوم�يــا�ظـالم" أولهمـا�دمKtا�السـينما�ا�صــرية�	ـي�فيلمــ5نقــ�وبـإخراج�مارســيل�كابنـه

  .́شرف�فهمM" ا�جرم"والثاني��سيف

لجـــــورج�" ملـــــك�الحديـــــد"ويشــــ�45حســـــن�@مـــــام�إHــــى�مصـــــدر�فيلمـــــ5ن�مــــن�أشـــــهر�أفVمـــــه�همــــا�

  ".الجنة�تحت�أقدامها"قدمه�باسم�وبائعة�الخo½�الذي�" حب�وك4oياء"بوهنيه�الذي�قدمه�باسم�

" غرام�وانتقام"الكث�45من�أفVمها�منا�فيلم�عن�ا�سرح�الفرن§£�Mقدمت�السينما�ا�صرية�

العيـــال�"ز�أيضـــا�	ـــي�فـــيلم�والNـــ�Mقـــدمها�محمـــد�عبـــد�العزيـــ�لكـــورني" الســـيد"�ـــأخوذ�مـــن�مســـرحية�ا

�"مهاجر�بريسـبان"ية�قتبس�عن�مسرحا�" الرغبة�والثمن"وهناك�فيلم�يوسف�شعبان��"الطيب5ن

يقــدم�جــVل�الشــرقاوي�و  "كنــوك"عــن�مســرحية�الــدكتور�" دكتور أنــا�الــ"ويقــدم�عبــاس�كامــل�فــيلم�

  .له¥4ي�بيك" الغربان"عن�مسرحية�" أرملة�وثVث�بنات"

دعـوني�"لجـورج�سـيمنون،�وفـيلم�" غربـاء�	ـي�ا�¥ـ½ل "مأخوذ�مـن�روايـة�" شاب�يح�4ق "فيلم�

مـــع�مVحظـــة�أن�واحـــدا�مـــن��لدوتشـــيو�ن5ـــ½اري " ̂ب�الثـــائر"م�لـــلتيســـ�45عبـــود�مـــأخوذ�عـــن�ي"أنـــتقم�
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ا�خرج5ن�ا�صري5ن�لم�يأخذ�شيئا�عن�أفVم�ا�وجة�الجديدة�	ي�السينما�الفرنسية��خرج5ن�مـن�

  .أمثال�غودار�وتروفو�وشابرول�وغ45هم

̂مريكية�أك�4nأعمال�شكسب�45مثـل�فيـل�اقتبست�السينما�ا�صرية� عن�èداب�والسينما�

  ".شهداء�الغرام"باسم��١٩٤٤الذي�أخرجه�يوسف�وه«�Mعام�" يو�وجولييتروم"

كمـــا�قـــدم�أحمـــد�ياســـ5ن��"يمهـــل�و��KÄمـــل"م�هاملـــت�	ـــي�فـــيلم�أمـــا�حســـن�حـــافظ�فقـــد�قـــد

  ".ا�لك�ل45"عن�مسرحية�" ا�Vع5ن"فيلم�

	ـــي�فـــيلم�صـــور�	ـــي�أجـــواء�الريـــف�ا�صـــري�" مرتفعـــات�ويـــذرنيغ"وقـــدم�كمـــال�الشـــيخ�قصـــة�

وقــــدمت�قصــــة�الســــيدة�ا�جهولــــة�". هــــذا�الرجــــل�أحبــــه"	ــــي�فــــيلم�باســــم�" ن�آيــــرجــــ5"وقمــــت�قصــــة�

̂خ45ة"�رغريت�واين�باسم�   .من�إخراج�كمال�الشيخ" الليلة�

  .´وسكار�وايلد" مروحة�الليدي�وندرم45"عن�مسرحية�" امرأتان"قدم�حسن�رمزي�فيلم�

" مدرســـة�ا�شـــاغب5ن"وعـــن�^فـــVم�@نكل5½يـــة�اقتبســـت�الســـينما�ا�صـــرية�عـــدة�أفـــVم�مثـــل�

̂ستاذ�مع�ح«M"عن�   "..الضحايا"كما�قدم�الفيلم�حسام�الدين�مصطفى�باسم�"... إHى�سيدي�

	ــي�الســنوات�". دولســينا"مقتبســا�عــن�العجــوز�ا�راهقــة�أو�" النــدم"أخــرج�نــادر�جــVل�فــيلم�

�الروســــية�وخاصــــة�أعمــــال�ديستويفســــكي�̂خ5ــــ4ة�بــــدأت�الســــينما�ا�صــــرية��قتبــــاس�مــــن�èداب

̂عـــداء� "إHـــى�" ̂خـــوة�كارامـــازوف"فقـــد�تحولـــت�روايـــة� وتحولـــت��لحســـام�الـــدين�مصـــطفى" خـــوة�

فقــــد�أخــــذ�عــــن�العمــــل�" الشــــياط5ن"أمــــا�فــــيلم��"ســــونيا�وا�جنــــون "إHــــى�" ة�والعقــــابالجريمــــ"روايــــة�

  .ا�سرÓي�ا�أخوذ�عن�رواية�ا�جان5ن�للكتاب�الرو¤£�Mالشه45
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مــن�إخــراج�" حــب�Kــر�ال"م�الســينما�ا�صــرية�فــيلم�تقــد" أثــا�كارينينــا"وعــن�روايــة�تولســتوي�

لتولســــتوي�	ــــي�معالجــــة�مصــــرية�" البعــــث"كمــــا�أن�حســــن�@مــــام�قــــدم�روايــــة��عــــز�الــــدين�ذو�الفقــــار 

  ".د�ل�ا�صرية"باسم�

وهناك�مصادر�أخرى�كث45ة�اقتبست�م�Kا�السـينما�ا�صـرية���جمـال�لحصـرها�ونـذكر�م�Kـا�

  :عCى�سبيل�ا�ثال

للكاتــب�ا�جــري�جــابور�"امة�دمعــة�وابتســ"ي�بركــات�مــأخوذ�عــن�روايــة�له¥ــ4 " حبيبNــM"فــيلم�

̂مريكية�و��يعرف�أي�مصدر�م�Kما�اعتمد�عليه�بركات�فا�زي    .وقدمKtا�السينما�

  ".فيدرا"́شرف�فهم�Mمأخوذ�عن�أسطورة�" امرأة�عاشقة"فيلم�

  .مأخوذ�عن�إحدى�قصص�ستيفان�زفايج" رسالة�من�امرأة�مجهولة"فيلم�

  .له¥4يك�ايبسن" أعمدة�ا�جتمع"مأخوذ�عن�مسرحية�" يام�ضائعةأ"فيلم�

  .مأخوذ�عن�مسرحية�لس�4نبدبرغ" العذاب�امرأة"فيلم�

  .مأخوذ�عن�قصة�حياة�كريست5ن�كيلر" فتاة�شاذة"فيلم�

للمخـــرج�يا�ـــاز�" بابـــا"لفريـــد�شـــو¦ي�مـــأخوذ�عـــن�الفـــيلم�ال�4كـــي�" ومðـــ£]�قطـــار�العمـــر"فـــيلم�

  .غوني

                                                 
فنان�الشعب�"كان�أول�ناقد�يصدر�كتابا�كام�V. ناقد�سينمائي�تعلم�جيل�كامل�من�السينمائي5ن�والنقاد�١

  . ،�مخرج�سينمائي�مصري "صVح�أبو�سيف
�ومؤرخ�٢ �سينمائى �ا�صرية ناقد �العرب�السينما �السينمائي5ن �النقاد �وعميد �	ى . وصحفى 	ي��القاهرة ولد

للتفوق�	ى� جائزة�الدولة حصل�عCى. ”صوت�وصورة“تحت�عنوان� ا�صري�اليوم له�مقال�يومي�	ى. ١٩٤٣

̂عCى�للثقافة�	ي�   .٢٠٠٢الفنون�من�ا�جلس�
  .تسم]�بأول�ستوديو�مصر�برأس�مال�مصري�مئة�با�ئة "شركة�مصر�للتمثيل�والسينما" ٣
٤ � �سليم �)١٩٤٥ – ١٩١٣(كمال �	ي�.مصر من سينمائي مخرج، �مع�. القاهرة ولد �الثVثينات �	ي عمل

  .ثم�عمل�	ي�@خراج�مصر  	ي�استوديو أحمد�بدرخان ا�خرج



١٠٩ 

 

                                                                                                                                                             
شارك�	ي�إقامة�العديد�من�ا�عارض�. ١٩١٥مخرج�وسيناريست،�ولد�بقرية�نوى�	ي�محافـظة�القلـيوبية�	ي��٥

دأ�مـشـواره�السـينمائي�بالعمـل�كمساعد�	ي�@خراج�وا�ونتاج�و@نتاج�كمـا�بـدأ�الـكـتابـة�	ي�الـسينما�الفنية�وبـ

  .وحقق�العديد�من�النجاحات�	ي�السينما
اشتغل�بالصحافة�الفنية��.السينما�ا�صرية ،��مخرج�ورائد�الواقعية�	ي)١٩٩٦ – ١٩١٥(صVح�أبو�سيف��٦

�ا�ختلفة �السينما �فروع �دراسة �عCى �إنكب �السيناريو�وع5ن�. ثم �كتابة �	ي �واش�4ك �العراقية �السينما أخرج

   . رئيسا�´ول�شركة�سينمائية�قطاع�عام
يعت�4oأحد�أهم�و ،�مخرج�سينمائي�ومن�رواد�الواقعية�	ي�السينما�ا�صرية�)٢٠١٣ – ١٩٢٦(توفيق�صالح��٧

ثم��سافر�إHى�فرنسا�لتعلم�السينما�وعمل�	ي�عدد�من�^فVم�الفرنسية�كمساعد�مخرج. ا�خرج5ن�ا�صري5ن

  . عاد�إHى�مصر�وأخرج�سبعة�أفVم�روائية�طويلة�وسبعة�أفVم�قص45ة
�يوس�٨ �شاه5ن �ا�ث45ة�)٢٠٠٨ – ١٩٢٦(ف �بأعماله �ومعروف �العالم �	ي �ومشهور �مصري �سينمائي �مخرج ،

  .للجدل�وبرباعيته�السينمائية�ال�MNتتناول�س45ته�الذاتية
 كما�أخرج�فيلم" زينب"أخرج�فيليمن�كVهما�باسم�. ،�مخرج�وممثل�مصري )١٩٧٢ – ١٨٩٦(محمد�كريم��٩

  .١٩٣٢	ي� أو�د�الذواتو �١٩٥٦	ي�" دليلة"
البحث�عن�" أخرج�الكث�45من�^فVم�السينمائية�م�Kا ،مصري  مخرج،�)١٩٨٦ – ١٩١٠(نيازي�مصطفى��١٠

  ."فضيحة
   .مصر من�رواد�السينما�^وائل�	ي مخرج،�)١٩٦٩ – ١٩٠٩(أحمد�بدرخان��١١
١٢��M£¤ى�)١٩٨٧ – ١٩٠٩(أحمد�كامل�مرCداب�جامعة�القاهرة�ثم�عèي�القاهرة�وحصل�ليسانس�	ولد��،

وحصل�عCى�" رمضان�^ول�"أخرج�أول�مسلسل�إسVمي�فيه�بعنوان�". القسم�الحر"دبلوم�معهد�التمثيل�

  .١٩٨٠ديرية�	ي�الفنون�	ي�جائزة�الدولة�التق
١٣�� �الوهاب �عبد �مثل)١٩٧٢ – ١٩١٣(فط5ن �ا�شهورة �^فVم �من �العديد �وله �مصري �مخرج إشاعة�"،

  .زكي اب�Kما�وأنجب�م�Kا�ليCي�مراد وقد�تزوج�من�الفنانة�الراحلة "̂خ�الكب45"و حب
ومن�أك�4nا�خرج5ن�إنتاجا�لçعمال�السينمائية��مصر  مصري�ولد�	ي ،�مخرج)١٩٩٧ – ١٩١٤(ه¥4ي�بركات��١٤

  .١٩٣٥تخرج�من�كلية�الفنون�الفرنسية�با�ن45ة�	ي. ولقب�بشيخ�ا�خرج5ن
بسبب�تأثره�بسينما�" هيتشكوك�مصر"عرف�بأنه� مصري  سينمائي ،�مخرج)٢٠٠٤ – ١٩١٢(كمال�الشيخ��١٥

̂م45كي�   .واهتمامه�با´فVم�البوليسية�ال�MNتعتمد�عCى�الحبكة�الدرامية ألفريد�هيتشكوكا�خرج�
  .وحاصل�عCى�جوائز�مصرية�وعا�ية�مصري  مخرج،�)١٩٨٨ – ١٩١٩(حسن��مام��١٦
̂سرة الكث�45من�^فVم�البارزة�كما�أخرجب�مصري  ،�مخرج)٢٠٠٢ – ١٩٢١(عاطف�سالم��١٧ من�بي�Kا� أفVم�

  ."الحفيد"وجزئه�الثاني�" أم�العروسة"فيلم�
ا�عهد�العاHي� تخرج�من . القاهرة ولد�	ي�مصري  ،�مخرج�سينمائي)٢٠٠٠ – ١٩٢٦(ى�حسام�الدين�مصطف�١٨

	ي�ذلك� هوليود لدراسة�@خراج�عCى�يد�أك�4oمخر©ي�الو�يات�ا�تحدةثم�سافر�إHى��١٩٥٠سنة�	ي� للسينما

  .أفVم�^كشن برع�	ي. ١٩٥٦ثم�عاد�إHى�القاهرة�	ي�. الوقت
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١٩�� �كمال �مخرج)٢٠٠٣ – ١٩٣٤(حس5ن �التجارية��مصري  ، �التقليدية �السينما �مخر©ي �أهم �من وواحد

  .فيلما�تعد�من�عVمات�السينما�ا�صرية�٣٠ا�صرية�وله�حواHي�
دخل�قسم�التمثيل�	ي�معهد�الفنون�الجميلة�ببغداد�وتخرج�. ١٩٢٤	ي��بغدادولد�ب�عرا¦ي ممثل�ومخرج�٢٠

. ثم�أخرج�العديد�من�^فVم�الوثائقية�و@خبارية�١٩٥٤منه�حام�Vمعه�شهادة�دبلوم�	ي�فن�التمثيل�	ي�

  .التأليف�و@خراج�والتمثيل�ويعد�فنانا�شام�Vفقد�جمع�ب5ن
٢١�� �عي§£] �النظرية�)١٩٩٠ – ١٩٣٥(سيد �العلمية �الدراسات �دبلوم �عCي �حصل �مصري �ومؤلف �مخرج ،

قام�بدبلجة�العديد�من�. ١٩٧٠ودكتوارة�من�أكاديمية�الفنون�بموسكو�	ي��١٩٥٨العليا�من�معهد�موسكو�	ي�

  .�فVم�السوفيتية�إHي�العربية
��مصري  ومخرج نفنا�٢٢ �	ي �بكالوريوس�١٩٣٤ولد �عCى �ا�سرحية وحصل �للفنون �العاHي ��ا�عهد �١٩٥٨	ي

� �منإودبلوم �برتو  خراج �جوليان �	ي�معهد � فرنسا للدراما �السينمائية منو  ١٩٦٠	ي �للدراسات �العاHي �ا�عهد

  .̂ردن 	ي "الرحيل"و"  ملحمة�الحب"وقد�مثل�	ي�مسلسVت�مثل�. ١٩٦٢	ي�� فرنسا من
،�مخرج�سينمائي�أخرج�العديد�من�^فVم�ا�صرية�ال�MNتعت�4oمن�تراث�)٢٠١٤ – ١٩٤٠(سعيد�مرزوق��٢٣

  .السينما�ا�صرية
ثم�حصل�عCى�بكالوريوس� ١٩٦٢تخرج�	ي�كليه�الحقوق�	ي�. ١٩٣٩ولد�	ي� مصري  ومنتج�سينمائي مخرج  ٢٤

�من. ١٩٦٤	ي� للسينما ا�عهد�العاHي �بفلميه�ثم�عمل�	ي� ^فVم�التسجيلية أخرج�عدد @خراج�السينمائي�

  .اللذان" الفراشة"و" ا�قيدون�للخلف"الروائي5ن�القص45ين�
٢٥�� �	ي �القاهرة �	ي �ولد �مصري �إخراج. ١٩٤٤مخرج �قسم �للسينما �العاHي �با�عهد �اخراج�. التحق �إHى اتجه

�و  �التسجيلية �^فVم �مهرجانات �من �الجوائز�الدولية �من �العديد �عCى �وحصل �التسجيلية القص45ة�^فVم

  .والجوائز�من�مهرجان�السينمائي�بأ�انيا
٢٦�� Mفهم� �)٢٠٠١ – ١٩٣٦(أشرف �أواخر��مصري  مخرج، �. ١٩٦٠منذ �^ول �الوثائقي �لفيلمه القتلة�"وكان

كتب�ثVثة�. واحد�من�أك�4n^فVم�تم5½ا�	ي�السينما�ا�صرية" N]�آخر�العمرح"فيلمه�. فضل�كب�45عCى��طVق

  .أفVم�وأنتج�ثVثة�أفVم�أخرى 
.  مخرج�وممثل�مصري�تخرج�من�ا�عهد�العاHي�للسينما�قسم��خراج،�)١٩٧٣ - ١٩٣٩( ممدوح�شكرى �٢٧

ن��فVم�التسجيلية�عمل�مساعد�مخرج�يوسف�شاه5ن�وفط5ن�عبد�الوهاب�وحس5ن�كمال�وأخرج�عددا�م

  .ثم�اتجة�إHى�التمثيل
وأثار�ضجة�كب45ة�وقت�عرضه�ومنع�من�العرض�بسبب�قوة�تأث45ه�واه�½از�الوضع��١٩٧٣فيلم�صدر�	ي��٢٨

M£¤السيا .� �من �لنوع �ممثلوه �تعرض �كان�" التحذير"وقد �مضمونه �	ي �الفيلم ́ن � ̂منية � ̂جهزة � �جانب من

  .بالفعل" ساخنا"
ودرس�فنون��١٩٤٨با�سكندرية�	ي� كلية�فيكتوريا تخرج�من. ١٩٣٠	ي @سكندريةولد�	ي� ،مصري  مخرج�٢٩

�١٩٥٥بالقاهرة�وتخرج�م�Kا�	ي� الفنون�الجميلة التحق�بكلية. ١٩٥٠إHى��١٩٤٩	ي�الف�4ة�من� لندن ا�سرح�	ي

  .ية�أيضاعرف�الفنون�@سVمو 
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�وبطولة�٣٠ �سومارز �ستيفن �و�إخراج �تأليف �من �أمريكي �تاريÒي �مغامرات �فريزر  فيلم �وايز و �براندن �راشيل

بنفس��سم�الذي�قام��١٩٣٢وهو�إعادة�إنتاج�لفيلم�عام�. أوكونور . وكيفن�ج�جون�هاناوأرنولد�فوسولو�و 

  .بوريس�كارلوف ببطولته�حينذاك
�م�٣١ �عي¥ن�فيلم �وأحمد �مر·ي �أحمد �والبطولة Vأبو�الع� �والتحرير�كمال �السVم �عبد �شادي �كتبه صري

�١٩٧٠وجائزة�مهرجان�فينيسيا�الك4oى��جوائز�م�Kا�جائزة�السيدالك�	ي�فيينا�٧حصل�عCى�. وأحمد�حجازي 

   .قبل�ا�يVد�٢٢٠٠من�^دب�الفرعوني�للدولة�الوسطى�سنة�
. وكان�يعمل�مساعد�مخرج�لوالده��أحمد�بدرخان هو�ابن�ا�خرج .١٩٤٦	ي��القاهرة،�ولد�بمصري  مخرج�٣٢

" شفيقة"و" الكرنك"أخرج�عده�أفVم�من�بطولة�زوجته�وكانت�من�أعظم�أفVم�السينما�ا�صرية�مثل�فيلم�

  ." الرا·ي�والنساء"و" الحب�الذي�كان"و" توHيم"و
  .عCي�بدرخان ومن�إخراج��نجيب�محفوظ من�قصة�١٩٧٥فيلم�سيا¤£�Mمصري�أنتج�	ي��٣٣
�مصري  مخرج�٣٤ �	ي �ولد �ا�صري �١٩٤٧، �ا�مثل �مع �^فVم �من �العديد �إ وله � مامعادل " الغول "مثل

  ."كVم�	ي�الحب"وظهر�	ي�فيلم�" شمس�الزناتي"و" الهلفوت"و" ا�شبوه"و
ومساعد�مخرج��سم�45سيفو �إبراهيم�ا�و©ي تأليفو �سم�45سيف  ،�من�إخراج١٩٧٦فيلم�مصري،�	ي��٣٥

  .ارشويكو �يوسف�شعبانو �م45فت�أم5نو �نور�الشريفوالبطولة� عCى�عرابى
�مصري  مخرج�٣٦ �	ي �ولد �مشاه�45. ١٩٤٤، �مع �الستينات �ف�4ة �	ي �أدوار�^فVم �بعض �	ي �طفولته �	ي مثل

  ."ظعبد�الحليم�حاف"و" إسماعيل�ياس5ن"و" تحية�كاريوكا"و" هند�رستم"النجوم�	ي�ذلك�الوقت�مثل�
  .١٩٧٧	ي��عCى�الزرقانىتأليف�و �أحمد�يح¬] فيلم�مصري�من�إخراج�٣٧
�أبو�النصر��٣٨ �)٢٠١٢ – ١٩٤٤(هشام �	ي �وتخرج �السينما �بمعهد �التحق �مصري، �مخرج شعبة��١٩٦٤،

  .وقد�حصل�عCى�درجة�الدكتوراه�من�جامعة�كاليفورنيا�وع5ن�أستاذا�با�عهد. @خراج�السنيمائى
  .فايز�غاHيوسيناريو��د�عبدالسVمأحم وتأليف�هشام�أبو�النصر  إخراجي�من� فيلم�مصر�٣٩
�مصري �٤٠ �سينمائي �وناقد �. مخرج �م�Kا �عديدة �سيناريوهات �وترجمة �سينمائية �دراسات �عدة عاشت�"له

صناع�"و�١٩٦٧ي�	" �يقاع"بدأ�تجربتة��خراج�	ي�فيليمن�تسجيل5ن�. من�اخراج�جان�لوك�جودار" حيا�Kا

  .١٩٦٨	ي�" النغم
  .صبي�شفيقوتاليف��فيلم�مصري�من�إخراج�٤١
ومن�بطولة�بدر��ما�وبدرية�رأفت�وأنور�وجدي�ومحمود��١٩٢٧	ي��إبراهيم��مامن�إخراج��مصري  فيلم�٤٢

  .ا�ليæي�وإيفون�جوين
�وهو��٤٣ �ومنتج �ومصور �ومؤلف �إHى ¿Mفلسطيمخرج �عائلته �هاجرت �الجنوبية 	ي شيCي حيث ومعه� أمريكا

�العربي �العالم �	ي �نوعها �من �^وHى �سنمائية �وأجهزة �شركة. معدات �فيلم أسس 	ي� @سكندرية 	ي� كوندور

  .١٩٢٧	ي�� "قبلة�	ي�الصحراء"بإخراج�أول�فيلم�عربي�بعنوان� قام�. ١٩٢٦
٤٤��MNي�أدوار�الشرير�الظريف�بطريقة�فريدة�)١٩٦٤ – ١٨٩١(استيفان�روس	مخرج�وممثل�مصري�تخصص�

بمحمد� التقى. عمل�راقصا�	ي�ا��Vي�الليلية�وبا�صادفة. وأب�نمساوي  إيطالية ولد�من�أم. KLا�الجمهور أح
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وقرر�استيفان�أن�يلتحق�بنفس��سراج�من45  وتعرف�عCى أ�انيا الذي�كان�يدرس�@خراج�السينمائي�	ي كريم

  .ا�عهد�ليدرس�التمثيل�دراسة�أكاديمية
�مصري�من�إنتاج�الشركة�السينمائية�@يطالية�	ي��٤٥ هر�فيه�ظ. دقيقة�٣٥ومدته��١٩١٨أول�فيلم�روائى

  " .سينما�شانتكل�45با�سكندرية محمد�كريم�كأول�ممثل�سينمائى�مصري�وتم�عرض�الفيلم�	ى
واش�4ك�فيه�محمد�كريم�كممثل�ولم�يعرض��١٩١٨أنتج�	ى�. دقيقة�٤٠ثانى�فيلم�روائى�مصري�مدته��٤٦

́سباب�دينية ́ن�الرقابة�منعت�عرضه�   .عCى�@طVق�
  .١٩٣٣تم�عرضه�	ي�محمد�بيومي�و  وتأليف�فيلم�مصري�درامي�كوميدي�من�إخراج�٤٧
عاد�من�النمسا�وهو�حاصل�عCى�دبلوم�	ي�التصوير�. ولد�	ي�مدينة�طنطا) ١٩٦٣ – ١٨٩٤(محمد�بيومي��٤٨

أسس�ستديو�ليكون�. ومعه�معدات�ومعمل�تصوير�سينمائي�الضوئي�والسينماتوغرا	ي�من�حكومة�النمسا

� �لـ �فيلما �مرة �´ول �وصور �ستديو�مصري �هللاأم5"أول �عطا �" ن �اسم �كاتب"تحت �معهد�". الباش �أول أسس

  .١٩٣٢سينمائي�	ي�مصر�	ي�
٤٩�� �ما� � ̂عم] � �إبراهيم �هللا �عبد �سينمائي)١٩٤٧ – ١٩٠٧(بدر �ممثل ، M¿ى. فلسطيHإ� أمريكا� هاجر

السينما�ا�صرية�ليكون�أول�من�يحضر�أجهزة�ومعدات�السنمائية�إHى�للعمل�	ي� مصر ثم�جاء�إHى الجنوبية

كوندور�"عمل�	ي�الكتابة�والتمثيل�و@خراج�ثم�أسس�شركة�إنتاج�سينمائي�. العالم�العربي�إHى�مدينة�حيفا

  ."فيلم
٥٠�� �حرب �محمد �حسن �بن �طلعت �وعضو�بمجلس�)١٩٤١ – ١٨٦٧(محمد �ومفكر�مصري �اقتصادي ،

�. بنك�مصر الشيوخ�ومؤسس أبو��قتصاد�"يعت�4oمن�أعVم��قتصاد�	ي�العصر�الحديث�	ي�مصر�ولقب�بـ

̂جنبية�والعمل�عCى�تأسيس". ا�صري  وال�MNساهمت�	ي� بنك�مصر عمل�عCى�تحرير��قتصاد�ا�صري�من��

�مصر�مثل �اسم �تحمل MNال� �الشركات �من �العديد �والنسيج إنشاء �مصر�للغزل ومصر� ومصر�للط45ان شركة

  .وغ45ها واستديو�مصر ومصر�للسياحة للتأم5ن
يعد�من�أعظم�وأشهر�شعراء�العربية� مصري  شاعر ،)١٩٣٢ – ١٨٦٨(أحمد�شو¦ي�عCي�أحمد�شو¦ي�بك��٥١

  ".أم�45الشعراء"	ي�جميع�العصور�ويلقب�بـ�
�ومح مصري  فيلم ٥٢ �كريم �محمد �وتأليف �فيلم �رمسيس �وإنتاج �كريم �محمد �إخراج �هيكل�من �حس5ن مد

  .١٩٣٠ه�	ي�وتم�عرض�دولت�أبيضو �زكي�رستمو �سراج�من45 و  �Kيجة�حافظوالبطولة�
�مصر ب�ا�نصورة مدينة ولد�	ي. مصري  شاعر�وأديب�وسيا¤£�Mكب45 ،)١٩٥٦ – ١٨٨٨(محمد�حس5ن�هيكل��٥٣

�و  �عام �	ي �م�Kا �وتخرج �بالقاهرة �الخديوية �الحقوق �مدرسة �	ي �القانون �درجة�. ١٩٠٩درس �عCى حصل

�من �الحقوق �	ي �السوربون  الدكتوراه ��فرنسا 	ي جامعة �. ١٠١٢	ي �ا�حاماة �	ي �عمل�سن١٠�5عمل �كما ن

  .بالصحافة
�أ�انيا�٥٤ �	ي �ببابلسب45غ �مقرها �ا�تحركة �للصور �@نتاج �. شركة �	ي �أمام��١٩١٧تأسست �مباشرة كاستجابة

̂جنبية�	ي�مجال�السينما�من�قبل�مجموعة�برئاسة�إميل�جورج�فون�الذي�كان�عضوا�	ي�مجلس� ا�نافسة�

  .@دارة�	ي�دويتشه�بنك
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٥٥�� M»وه� �مم)١٩٨٢ – ١٨٩٨يوسف �ومخرج، �مجال�. مصر من وسينمائي مسرÓي ثل �	ي �الرواد يعت�4oأحد

  .السينما�وا�سرح�العربي
أمينة�و �سراج�من45 و �ودولت�أبيض�Mيوسف�وهب£ وبطولة�محمد�كريممن�اخراج�. أول�فيلم�عربي�ناطق�٥٦

  .١٩٣٢عرضه�	ي�تم��.أنور�وجديو �رزق
�الفنان�٥٧ �أسسها �مصرية �مسرحية �للجمهور�. عزيز�عيد فرقة �العا�ية �ا�سرحيات �روائع �الفرقة قدمت

�	ي �ا�قيم M»̂جن � �و �أعمالها��القاهرة ا�صري �وكانت �الفرقة �فنانو �كتKLا �محلية �سرحيات� با�ضافة

�مثل العربية باللغة �الفنان5ن �من �العديد �الفنية �للساحة �قدمت �وكذلك �أخرى �رشدي وبلغات �فاطمة

  .ستيفان�روسMNو �يوسف�وه«Mو 
بدأت�دراسKtا�	ي�مدرسة�. القاهرة ولدت�	ي�مدينة�طنطا�	ي�.مصرية لة،�ممث)٢٠٠٣ – ١٩١٠(أمينة�رزق��٥٨

́ . ضياء�الشرق  �١٩٢٤وانتقلت�للعمل�مع�فرقة�رمسيس�ا�سرحية�	ي��١٩٢٢ول�مرة�عCى�ا�سرح�	ي�ظهرت�

� �مسرحية �	ي �ظهرت �وه«M." راسبوت5ن"حيث �يوسف �أنتجها MNال� �و^فVم � �بالتمثيل �عضوا�. شاركت عينت

� �	ي �ا�صري �الشورى �الرئيس��١٩٩١بمجلس �من �^وHى �الدرجة �من ��ستحقاق �وسام �عCى �حصلت كما

  .بد�الناصرالراحل�جمال�ع
	ي�القاهرة�ثم�درس�الطب�وهجره��مارسة�الفن��ش4oانشأ�	ي�. مصري  ،�ممثل)١٩٥٧ – ١٩٠٤(سراج�من�45 ٥٩

̂سود ̂بيض�و   .١٩٤٢	ي� ميم�Mشكيبتزوج�من�ا�مثلة�. ولعب�الكث�45من�^دوار�	ي�أفVم�
٦٠ � �أبيض �ممثلة)١٩٧٨ – ١٨٩٦(دولت �مدينة. مصرية ، �	ي �مدرسة�. بمصر�أسيوط ولدت �	ي درست

  .وحملت�اسمه�١٩٢٣	ي� جورج�أبيض وتزوجت�من�الخرطوم الراهبات�	ي
واهبه�التمثيلية�	ي�فرق�ا�سرح�وقد�تفتحت�م القرن�التاسع�عشر 	ي��Kاية القاهرة ولد�	ي. ممثل�مصري �٦١

  .١٩١٩ثورة� ا�در¤£�M	ي�ف�4ة�ما�قبل
�فيلم��٦٢ �أول �أنه �عCى �البعض �ويصنفه �ا�صادر، �كث�45من �حسب �الناطقة �ا�صرية �^فVم �أوائل هو�من

  .أو�د�الذوات ناطق�قبل
نون�حيث�تعلم�درس�الهندسة�قبل�الدخول�إHى�أكاديمية�علم�الف. ١٨٩٦ممثل�إيطاHي،�ولد�	ي�نابوHي�	ي��٦٣

  .١٩١٢ظهر�	ي�^فVم�الصامتة�@يطالية�	ي�. الرسم�والنحت
  .وهو�أول�فيلم�مصرى�ناطق�استعملت�فيه�طريقة�تسجيل�الصوت�عCى�أسطوانات�٦٤
  ."تحت�ضوء�القمر�وا�علم�بحبح"مخرج�مصري�وكاتب�سيناريو،�ومن�أفVمه��٦٥
�أم٦٦��45 �وممثلة)١٩٥٢ – ١٩٠١(عزيزة �منتجة ��.مصرية ، �فيلمها �" ليCي"كان �بطل��١٩٢٧	ي �يVد� إعVنا

  .جديد�للسينما�ا�صرية
�أم�45 مصري  فيلم�٦٧ �عزيزة �وا�خرج �إيزيس �إنتاج �أم�45وألب�45بدريوز�من �عزيزة �والكاتب �واHي ومصطفى

  .١٩٣٣والبطولة�عزيزة�أم�45وزكي�رستم�وتم�عرضه�	ي�
٦٨�� �حافظ �)١٩٨٣ – ١٩٠٨(�Kيجة �وكاتبة، �ومخرجة �ب�.مصرية ممثلة �أوائل�. ا�سكندريةولدت تعت�4oمن

�شاشة �ظهر�عCى �نسائي �وجه �وأول �السينما �	ي �و@نتاج �التمثيل �عالم �	ي �ا�صريات السينما� الرائدات

  .ا�صرية
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�ثاني��٦٩ �مخرج �إسكندر�مساعد �ونجيب �مصطفى �الدين �وحسام �حافظ ��Kيجة �إخراج �من �مصري، فيلم

  .١٩٧٥ضه�	ي�دقيقة�وتم�عر �١١٠طوله. وقام�فيصل�ندا�بالقصة�والسيناريو�والحوار
�رشدي�٧٠ �ا�صرية)١٩٩٦ – ١٩٠٨(فاطمة �والسينما �ا�سرح �رائدات �ومن �مصرية �ممثلة ولدت�. ،

  .قامت�بالتأليف�و@خراج�والتمثيل�عCى�ا�سرح�والسينما. با�سكندرية�وترعرعت�	ي�الفن�منذ�طفولKtا
ا�ليæي�وتم�عرضه��فيلم�مصري�من�إنتاج�وإخراج�وكتابة�فاطمة�رشدي�وبطولة�فاطمة�رشدي�ومحمود�٧١

  .١٩٣٣	ي�
قامت�بدور�البطولة�أمام�حس5ن�. فيلم�مصري�الذي�يعت�4oعVمة�هامة�	ي�مشوار�الفنانة��Kيجة�حافظ�٧٢

�من� �ثVثة �مع �وبا�خراج ̂زياء � �وتصميم �ا�وسيقى �بوضع �قامت �كما �فارس �وعباس �رستم �وزكي رياض

  .١٩٣٧وتم�عرضه�	ي�. قادا�ساعدين�حسن�عبد�الوهاب�وبدر�أم5ن�وإبراهيم�حس5ن�الع
  .١٩٣٤دقيقة��وتم�عرضه�	ي��١٢٥طوله�. فيلم�مصري�من�إخراج�وقصة�وسيناريو�وحوار�أحمد�جVل�٧٣
٧٤�� �	ي �ولد M¿الغ� �عبد �محمد �جVل �ودار�الهVل��١٨٩٧أحمد �ا�صورة �اللطائف �	ي �صحفيا �كاتبا عمل

� �و@نجل5½ية �الفرنسية �يجيد �كان �حيث �ا�سرحيات �وتأليف �بالتمثيل�وبال�4جمة �عمل �كما �وغ45ها وال�4كية

  .و@خراج
هو�نوع�من�الفن�^دبي�يعتمد�عCى�الخيال�حيث�يخلق�ا�ؤلف�عا�ا�خياليا�أو�كونا�ذا�طبيعة�جديدة��٧٥

  .بتقنيات�أدبية��أو�استخدام�لنظريات�علمية�ف5½يائية�أو�بيولوجية�أو�تكنولوجية�أو�فلسفية
  .١٩٣٥دقيقة�وتم�عرضه�	ي��١٢٥طوله�. وحوار�أحمد�جVل�فيلم�مصري�من�إخراج�وقصة�وسيناريو � ٧٦
�ويسرا�� ٧٧ �مطاوع �وحنان �أبوالنجا �خالد �وبطولة �عبدهللا �أحمد �وإخراج �تأليف �من �مستقل �مصري فيلم

  .اللوزي�وهاني�عادل�وعايدة�عبدالعزيز
٧٨�� �زيدان �حبيب �لبناني)١٩١٤ – ١٨٦١(جر©ي �وصحفي �ومؤرخ �وروائي �أديب �اللغ. ، �فض�Vعن ة�أجاد

�و@نجل5½ية �والفرنسية �والسريانية �الع4oية �واللغة �. العربية �	ي �الهVل �. ١٨٩٢أصدر�مجلة تاريخ�"نشر�كتبه

  .وغ45ها" تراجم�مشاه�45الشرق "و" تاريخ�آداب�اللغة�العربية"و" التمدن�@سVمي
٧٩� ̂ � �مس45ة �من �هاما �دورا �لعب �إسVمية �شخصية � �عن �@سVمي �التاريخ �زيدان �جر©ي حداث�حكاية

  . قصة�٢٢وقد�بلغت�تلك�القصص�حواHي�. @سVمية�التاريخية
ولد�	ي�@سكندرية�ومارس�كل�الفنون�. ،�أحد�رواد�فن�السينيما�	ى�مصر)١٩٨٦  – ١٩٠١(توجو�مزراÓى��٨٠

� �فيلم �	ي �ممثل �دور �السيناريو�وظهر�	ى �وكتابة �و�خراج �و�نتاج �التمثيل �من 	ي�" الكوكاي5ن"السينمائية

  .١٩٣٢	ي�" خمسة�آ�ف�وواحد"فيلم�و �١٩٣٠
  .١٩٣٠فيلم�مصري�درامي�من�إخراج�وتأليف�توجو�مزراÓي��وتم�عرضه�	ي��٨١
  .١٩٣٢فيلم�مصري�من�إخراج�وتأليف�توجو�مزراÓي�وتم�عرضه�	ي��٨٢
  .١٩٣٢أنتج�	ي�. أول�فيلم�عربي�ناطق�حسب�بعض�ا�صادر�٨٣
  .١٩٣٤دقيقة�وتم�عرضه�	ي��٧٨اÓي�وطوله�فيلم�مصري�درامي�كوميدي�من�إخراج�وتأليف�توجو�مزر �٨٤
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�وأحمد��٨٥ �الجزايرHي �وإحسان �الجزايرHي �فوزي �وبطولة �توجو�مزراÓى �وإخراج �تأليف �من �مصري فيلم

�	ي� �عرضه �وتم �كاريوكا �وتحية �ا�شر¦ي �العزيزي �وعبد �راشد �وحسن �محمد �وأمينة �محمد �ومن45ة الحداد

١٩٣٥.  
�١١٠توجو�مزراÓي�ومساعد�مخرج�إبراهيم�حلم�Mطوله�فيلم�مصري�من�إخراج�وقصة�وسيناريو�وحوار �٨٦

  .١٩٣٩دقيقة�وتم�عرضه�	ي�
وقد�حقق�." أنشودة�الفؤاد"أول�فيلم�يمثله�محمد�عبد�الوهاب�وثاني�^فVم�ا�صرية�الغنائية�بعد�فيلم��٨٧

  .نجاحا�كب45ا�إذ�امتد�عرضه�ستة�أسابيع
٨٨�� �رامى �القاه) ١٩٨١  – ١٨٩٢(أحمد �	ي �ولد �شاعر�مصري ،� �	ي �ا�علم5ن �مدرسة �من �وتخرج . ١٩١٤رة

�والوثائق�من�جامعة�السوربون  �دار�الكتب�ا�صرية�كما�. حصل�عCى�شهادة�	ي�ا�كتبات �مكتبة ع5ن�أم5ن

̂مم عاد�إHى�. حصل�عCى�التقنيات�الحديثة�	ي�فرنسا�	ي�تنظيم�دار�الكتب�وعمل�أم5ن�مكتبة�	ي�عصبة�

  .رية�ونائبا�لرئيس�دار�الكتب�ا�صريةوع5ن�مستشارا�لÛذاعة�ا�ص�١٩٤٥مصر�	ي�
٨٩�� �الخوري �هللا �عبد �)١٩٦٨ – ١٨٨٥(بشارة �بـ �الصغ�45ولقب ́خطل �با �وا�عروف �ب45وت �	ي �ولد شاعر�"،

تلقى�تعليمه�^وHى�	ي�الكتاب�ثم�أكمل�	ي�مدرسة�الحكمة�والفرير�". شاعر�الصبا�والجمال"و" الحب�والهوى 

  .ز�شعره�بالغنائية�الرقيقة�والكلمة�ا�ختارة�بعناية�فائقةويمتا. وغ45هما�من�مدارس�ذلك�العهد
́سكندرية�. ،�مسرÓي�مصري�وأحد�أعVم�ال�Kضة�العربية�الحديثة)١٩١٧ – ١٨٥٢(سVمة�حجازي��٩٠ ولد�با

  .وحفظ�القرأن�وتعلم�فنون�@نشاد�وفنون�النظم�ووزن�النغم�١٨٥٢	ي�
٩١�� �البحر �درويش �مجدد)١٩٢٣ – ١٨٩٢(السيد �	ي ال�Kضة وباعث ا�وسيقى ، والوطن� مصر ا�وسيقية

�	ي. العربي ��@سكندرية ولد �الشيخ �ألحان �أصدقائه �مع �ينشد �حجازي وبدأ ̂زهري  والشيخ�سVمة � . حسن

  .	ي�ا�قا�ي الغناء ثم�عمل�	ي�١٩٠٥التحق�با�عهد�الدي¿�Mبا�سكندرية�	ي�
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  لثالباب�الثا

  دب�نجيب�محفوظأ�حات�من�

  نجيب�محفوظ�حياته�ا�بتكرة�وتعلمه� بتدائي  ٣.١

  � �الباشاإن �أحمد �إبراهيم �العزيز �عبد �محفوظ �ع�ى��نجيب �العرب �الروائي!ن أشهر

. بالقاهرة <ي�=ي�الجمالية ولد. ١وقد�أصبحت�أسماء�أعماله�وأبطاله��1تقل�شهرة�عنه. )ط&ق

لكنه�عاش�مع�و �محفوظ�أصغر�إخوته كان. <ي�حياته�بعد�القرآن�والده�موظفا�لم�يقرأ�كتاباكان�

الفارق�الزم�STبينه�وب!ن�أصغر�إخوته�كان��1يقل�عن�عشر��بسبب�أبيه�وأمه�كأنه�طفل�وحيد

 كانت�ع&قتهف. محفوظإ�1 كلهم�رجا�1ونساء�قد�تزوجوا�وغادروا�بيت�العائلة كانوا�.واتسن

عمله�خارج� الوقت�<ي ع&قة�وطيدة�وكان�تأث!bها�فيه�عميقا�بعكس�والده�الذي�كان�طوال بأمه

   .كان�صموتا��1يتحدث�كث!bا�داخل�البيت�.البيت

للثقافة� ةتكتب�ومع�ذلك�كانت�مخزن�سيدة�أمية��1تقرأ�و1 : "بأijا نجيب�والدته يصف

دائمة�الbvدد� والدتي�أيضا�كانت الغريب�أن. وتزوره�باستمرار�٢الحس!ن كانت�تعشق�. الشعبية

إijا�كانت�بنفس�الحماس�. اwومياوات <ي�حجرة ع�ى�اwتحف�اwصري�وتحب�قضاء�أغلب�الوقت

�للحس!ن�وكنت�عندم". مار�جرجس"دير� القبطية�خاصة تذهب�لزيارة�zثار �أسألها�عن�ح|iا ا

�نفس" جرجس مار"و � <ي �تقول �بركة"الوقت �" كلهم �واحدة"وتعت{bهم أن�ST الحقيقة". سلسلة

�~iذا �التعصب تأثرت �يعرف �لم �اwصري �الشعب ��ن �الجميل ��ي�.التسامح �)س&م هذه  روح

  ."الحقيقية

�هواة �من �يكن �ولم �موظفا �فكان �والده �الذي أما �الوحيد �والكتاب بعد� قرأه�القراءة

عندما�أحيل�. له كان�صديقا�٣؛��ن�مؤلفه�اwويل�ي"هشام حديث�عي����بن"القرآن�الكريم�هو�

عمل�<ي�عدد�من�الوظائف�الرسمية��.مصنع�للنحاس�يملكه�أحد�أصدقائه إ�ى�اwعاش�عمل�<ي
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�الفرعوني �التاريخ �عن ��و�ى �. ونشر�رواياته �الشه!bة �ث&ثيته �<ي �ستتج�ى �موهبته ب!ن�"ولكن

  ."السكرية"و�"قصر�الشوق "و�"القصرين

�الحربية التحق �بالسودانو �بالكلية �مباشرة �تخرجه�٤عمل �انتفض�. م�iا�بعد عندما

�انتفاضة �أول �اwصري � الشعب �الحديث �تاريخه �<ي �شاملة �حقيقة <ي� كانو  ١٩١٩ <يشعبية

�عمره �من �اwظاهرات. الثامنة �و)نجل!�� رأى �اwصري!ن �ب!ن �الدموية �كواwصادمات  شاهدما

  . هوأدب�تهال��Sأثرت�بعمق�<ي�شخصي ب�ي�الجمالية مظاهرات�النساء�الشعبيات

�.جدا�ليتخلص�أهل�البيت�من�شقاوته الكتاب�وهو�صغ!bيميل�إ�ى�نجيب�محفوظ��كان

�با1بتدائية لكنه �تلميذا �أصبح �اwذاكرة عندما �ع�ى �حثه �إ�ى �بحاجة �والده �يكن �كان� لم �نه

�ومن �بالفعل �دائما�و  مج�iدا �<ي�.ائل �الفاصلة �اwحطات �أو�ى �ع�ى� أما �حصوله �فكانت حياته

مصر�هما� والده�يرى�أن�أهم�وظيفت!ن�<ي كان�.ال��Sتؤهله�لدخول�الجامعة" البكالوريا"  شهادة

�والطبيب �النيابة �ع�ى�.وكيل �أصر �أو لذلك �الطب �بكلية �ابنه �الحقوق  التحاق كان��.كلية

<ي�اwواد�العلمية�وكان�ينجح� نجيب�محفوظ�كان�متفوقان�أ أصدقاؤه�مع�هذا�الرأي�من�حيث

�اwواد �<ي �كالجغرافيا بصعوبة �واwادة �دبية �والفرنسية �)نجل!�ية �واللغت!ن �دبية� والتاريخ

Sال�� �العربية الوحيدة �اللغة ��ي �كانت �ف£iا �<ي�.تفوق �نجاحه � كان بمجموع� ١٩٣٠ <يالبكالوريا

لكنه�اختار��.الحقوق�مجانا اwجموع�يلحقه�بكلية ة�وكان�هذاوترتيبه�العشرين�ع�ى�اwدرس% ٦٠

 .الفلسفة لنفسه�كلية�zداب�قسم

� �القاهرة التحقثم � ١٩٣٠ <ي بجامعة �ليسانس �ع�ى �وحصل �. الفلسفة<ي �<ي�إنه شرع

�<ي �الجمال �اwاجست!�bعن �رسالة �)س&مي إعداد ��ةالفلسفة �ولكن �غ!�bرأيه �ح�� �ذلك قرر�بعد

  .الbvك!��ع�ى��دب
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بوزارة� برwانيا التحق�محفوظ�بالسلك�الحكومي�فعمل�سكرت!bا�١٩٣٤ <ي وبعد�تخرجه  

� �من ���١٩٣٨وقاف ��١٩٤٥إ�ى �بمكتبة �عمل �القرض� با�زهر�ثم "الغوري"ثم �wؤسسة مديرا

رشاد�ثم�مديرا�للرقابة�ع�ى�اwصنفات�وزير�)  فمديرا�wكتب ١٩٥٤ الحسن�بوزارة��وقاف�ح��

 للسينما فمستشارا�للمؤسسة�العامة. مديرا�عاما�wؤسسة�دعم�السينما عمل ١٩٦٠ الفنية�و<ي

� �عام �ومنذ �والتليفزيون ��١٩٦٦و)ذاعة �إ�ى�١٩٧١ح�� �إحالته �رئيسا� التقاعد وهو�عام عمل

  .بمؤسسة��هرام باكات wجلس�إدارة�اwؤسسة�العامة�للسينما�وبعدها�انضم�للعمل

وأخفى�خ{�bزواجه�عمن� ١٩٥٢ثورة� محفوظ�من�السيدة�عطية�هللا�إبراهيم�بعد تزوج

داد�من�عمله�كان�دخله�قد�از . بانشغاله�برعاية�أمه�وأخته��رملة�وأطفالها حوله�لعشر�سنوات

  .وأصبح�لديه�من�اwال�ما�يكفي�لتأسيس�عائلة<ي�تلك�الفbvة�<ي�كتابة�سيناريوهات��ف&م�

�الر  �محفوظ �ع�ى وائيإن �حائز �عربي ��دب أول �<ي �نوبل �بداية�. جائزة �منذ كتب

 الث&ثية من�أشهر�أعمالهو  .تدور�أحداث�جميع�رواياته�<ي�مصر. ٢٠٠٤ �ربعينيات�واستمر�ح��

�هبينما�يصنف�أدب ال��Sمنعت�من�النشر�<ي�مصر�منذ�صدورها�وح���وقت�قريب وأو1د�حارتنا

  .أديب�عربي�حولت�أعماله�إ�ى�السينما�والتلفزيون �إنه. واقعيا باعتباره�أدبا

�القاهرة   �أحياء �<ي �اwتوسطة �الطبقة �حياة �أعماله �<ي �محفوظ �نجيب عن�فع{��b.نقل

القضايا�اwصرية�كما�صور�حياة��سرة�اwصرية�<ي�ع&قا±iا�الداخلية�و �همومها�وأح&مها�وقلقها

ولكن�هذه��عمال�ال��Sاتسمت�بالواقعية�الحية�لم�تلبث� .وامتداد�هذه�الع&قات�<ي�اwجتمع

  ."٧مةرحلة�ابن�فطو "و" ٦الحرافيش"و" ٥أو1د�حارتنا"أن�اتخذت�طابعا�رمزيا�كما�<ي�رواياته�

ولم�تكن�هذه�. ١٩٥٩و�١٩٥٢عددا�من�السيناريوهات�للسينما�ب!ن�عامي�محفوظ�كتب�

ومن�. السيناريوهات�تتصل�بأعماله�الروائية�ال��Sسيتحول�عدد�م�iا�إ�ى�الشاشة�<ي�فbvة�متأخرة



١١٩ 

 

صدر� ."الطريق"و" اللص�والك&ب"و" ثرثرة�فوق�النيل"و" الث&ثية"و" بداية�وijاية"هذه��عمال�

ترجمت�معظم�أعماله�إ�ى� .ما�يقارب�الخمس!ن�مؤلفا�من�الروايات�واwجموعات�القصصية�له

 .لغة�<ي�العالم�٢٣

                                                 
 .٨ص�وليد�سيف،�الكتب�العربية،�القاهرة،�/ عالم�نجيب�محفوظ�السينمائي�من�الرواية�إ�ى�الفيلم،�د ١
  .وحفيده رسول�)س&م محمد الن¼S سبط،�)٦٨٠ – ٦٢٦(طالب�الهاشم�Sالقر¶���Sالحس!ن�بن�ع�ي�بن�أبي ٢
�وصحفي�٣ �وناقد �أديب �اwويل�ي، �إبراهيم �. محمد �<ي �بالقاهرة �بالخديو��١٨٥٨ولد �الصلة �وثيقة �أسرة <ي

   .ساهم�<ي�ال�iضة��دبية�الحديثة�<ي�مصر. إسماعيل
�السو  ٤ �شرق جمهورية �شمال �<ي �دولة �الشرق  أفريقيا دان، �من وومن� وإريbvيا إثيوبيا تحدها

  .سودانجنوب�ال ومن�الجنوب�دولة وجمهورية�أفريقيا�الوسطى تشاد ومن�الغرب وليبيا مصر الشمال
وتعد�إحدى�أشهر�رواياته�وكانت�إحدى�اwؤلفات�ال��Sتم�التنويه�~iا�عند�منحه��محفوظ�رواية�من�تأليف ٥

  .١٩٦٢<ي� بب!bوت دار�zداب صدرت�عن. جائزة�نوبل
تحكي�عشرة�قصص��جيال�عائلة�سكنت�حارة�مصرية�غ!�bمحددة�. ١٩٧٧ال��Sنشرت�<ي� رواية�محفوظ�٦

  .تلفزيون�اwصري وكانت�الحرافيش�و�1تزال�مادة�رائعة�للسينما�وال. الزمان�و�1اwكان�بدقة
  .١٩٩٢وترجمت�إ�ى�)نجل!�ية�<ي ١٩٨٣ال��Sكت|iا�<ي��محفوظ �ي�إحدى�قصص ٧
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  �ي
�دب
العربي
أعمال
محفوظ  ٣.٢

الروايات�والقصص�ما��ي�!�سي�ي��دب�العربي� قيمةال هأعمالدورا�بارزا�بمحفوظ�لعب�

�و�ف'م �وا+سرحيات �ب. القص.-ة �القص.-ة�ةباكتقام �والقصص �بدايات��هاقدمو  الروايات منذ

�. العشرين القرن  �كب.-�م>;ا �عدد �اوتحول �أو إBى استطاع��وقد .١زيون التلف�مسلس'ت�لسينما

� �الهامةK محفوظ �دبية� �النصوص �من �العديد � نتاج OPوساط�ال�� ��ي �كب.-ا �جد! أحدثت

  . و]قتصادي�+صر ]جتماZي�والسياOXY عمال��دبية�التاريخهذه�� تصور�. �دبية

  :محفوظ
ا#شهورة
ومن
روايات

  

  سنةال  ةروايال  مرقال

  ١٩٣٩  عبث�]قدار  ١

  ١٩٤٣  رادوبيس  ٢

  ١٩٤٤  كفاح�طيبة  ٣

  ١٩٤٥  خان�الخليfي  ٤

  ١٩٤٦  القاهرة�الجديدة  ٥

  ١٩٤٧  زقاق�ا+دق  ٦

  ١٩٤٩  السراب  ٧

  ١٩٥١  بداية�وp;اية  ٨

  ١٩٥٦  ب.ن�القصرين  ٩

  ١٩٥٧  قصر�الشوق   ١٠

  ١٩٥٧  السكرية  ١١

  ١٩٥٩  أو!د�حارتنا  ١٢

  ١٩٦١  اللص�والك'ب  ١٣

  ١٩٦٢  السمان�والخريف  ١٤

  ١٩٦٤  الطريق  ١٥

  ١٩٦٥  الشحاذ  ١٦

  ١٩٦٦  ثرثرة�فوق�النيل  ١٧
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�شيخ �إدوار�الخراط�يقول �ا+صري.ن �عfى�: "الروائي.ن �يتوقف !� �العربية �الرواية تطور

  ".شخص�مهما�كانت�مكانته�وقدره�وإسهامه��ي�العمل�الثقا�ي

  :محفوظالعشرة�ال�OPكت�;ا�روايات�الفضل�أومن�

�أجزاء : الث,ثية .١ �ث'ث �من �سلسلة �القصرين�؛�ي �والسكرية وقصر�الشوق  ب.ن وقد�،

�رواي �أفضل �عfى �العربحصلت �كتاب �اتحاد �جسب �العربي �دب� �تاريخ ��ي �عربية . ة

  ١٩٦٧  م.-امار  ١٨

  ١٩٧١  ا+رايا  ١٩

  ١٩٧٣  الحب�تحت�ا+طر  ٢٠

  ١٩٧٤  الكرنك  ٢١

  ١٩٧٥  حكايات�حارتنا  ٢٢

  ١٩٧٥  قلب�الليل  ٢٣

  ١٩٧٥  حضرة�ا+ح�-م  ٢٤

  ١٩٧٧  ملحمة�الحرافيش  ٢٥

  ١٩٨٠  عصر�الحب  ٢٦

  ١٩٨١  أفراح�القبة  ٢٧

  ١٩٨٢  ألف�ليلة�وليلةلياBي�  ٢٨

  ١٩٨٢  البا�ي�من�الزمن�ساعة  ٢٩

  ١٩٨٣  امام�العرش  ٣٠

  ١٩٨٣  رحلة�ابن�فطوطة  ٣١

  ١٩٨٤  التنظيم�السري   ٣٢

  ١٩٨٥  العائش��ي�الحقيقة  ٣٣

  ١٩٨٥  يوم�مقتل�الزعيم  ٣٤

  ١٩٨٧  حديث�الصباح�وا+ساء  ٣٥

  ١٩٨٧  صباح�الورد  ٣٦

  ١٩٨٨  قشتمر  ٣٧
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� �الرواية �رئيسية�.١٩٥٦ �يصدرت �شخصية �حول �الرواية �عبد��؛تدور �أحمد السيد

��الجواد �الشبابثم �إBى �الكفولة �من �كمال �ابنه �شخصية �الجزاء �با�ي ��يكمل تدور�كما

تنتم�Oالرواية�. ي�ي�أعرق�شوارع�القاهرة�القديمة��ي��ي�الحس.ن�وخان�الخلي�f;اأحدا�

 . وقد�تحولت�الرواية�لث'ثة�أف'م�سينمائية. للمدرسة�الواقعية


ا#دق .٢ �: زقاق �الرواية ��ي� تحملو �١٩٤٧ �يصدرت ��ي �الصنادقية �حارة �أزقة أحد

�كب.-. الحس.ن �بنجاح �حظى �لفيلم �الرواية �تحولت �أحدا� .وقد � �;اتدور� ربعينيات��ي

�الثانية �العا+ية �الحرب �. خ'ل �الزقاقبطلة �رجال �حولها �يلتف OPال� �حميدة ��ي  الفيلم

 �� �الضباط �ب.ن �ان�;ت �الزائدة �طموحا�;ا �أحد� نجل.�ولكن �أيدي �عfى �خطي�;ا وموت

 . الجنود�]نجل.�

�.وتحولت�لفيلم�سينمائي�شه.-� ١٩٤٩ �ي�صدرتال��OPواقعية�ةقصة�رائع: بداية
و12اية .٣

جه�عfى�الطبقات�الشعبية�وا+توسطة�تدور�الرواية�حول��زمات�]قتصادية�ال�OPتوا

. ومحاولة�تلك�الطبقات�للوصول�للطبقات�الراقية �ي�مصر�خ'ل�الحرب�العا+ية�الثانية

ومن�هنا�تبدأ� ضئيل�!�يفي�بمتطلبات��سرة�دأ�الرواية�بموت�رب��سرة�تاركا�معاشاتب

ح��P حس.ن�وحسان.نو�خوة�الث'ثة�حسن�و  و]بنة�نفيسة معاناة�كل�أفراد��سرة��م

 . ويل¡;ا��خ�حسن.ن�الضابط نصل��ي�ال>;اية�!نحراف��خت�وانتحارها


الحرافيش .٤ �: ملحمة ��ي �صدرت �عشر�قصصو �١٩٧٧رواية �من �تتكون �تحول�، معظمها

�سينمائية �الخ.-�والشر. ¢ف'م �ب.ن �الصراع �الرواية �الحارات� تتناول ��ي والشر�ا+تمثل

�ببط �الفتوة �شخصية ��ي �والفقراءالقديمة �للضعفاء �وظلمه �. شه �الرواية�نالت قصص

 . وا+طارد التوت�والنبوتو �بتحولها�للسينما�شهرة�كب.-ة�مثل�شهد�ا+لكة
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م.ن�أمحمود�مجرم��و�ي�قصة. ١٩٥٨ �يرواية�حقيقية�كت�;ا�محفوظ�: اللص
والك,ب .٥

�وصديقه سليمان �زوجته �خيانة �من �لينتقم �السحن �من �خرج �. الذي الرواية�تحولت

�سينمائيلفي �بطلو �لم �الفقر�والخيانةها �ضحية �اللص �مهران �ال�OP سعيد �صديقته ونور

وعليش� ورؤوف�علوان�الصحفي�صديق�سعيد�مهران�الصحفي تعمل��ي�أحد�الحانات

 . ثناء�وجوده��ي�السجنأصديق�سعيد�الذي�استوBى�عfى�زوجته�وابنته�


�قدار .٦ �روايات: عبث �أوBى � �ي �صدرت �ه. ١٩٣٩ �يمحفوظ Oدب�تنتمªل� �الرواية ذه

�ف¡و �التاري»ي �تختلط ��ي�;ا �الحاكمة �الفرعونية �سرية� �الع'قات ��ي �والتاريخ �سطورة

�قدار"تحولت�الرواية�+سلسل�يحمل�اسم��.عصر�بناء�هرم�خوفو ." 

ذ�يعاني�البطل�إ�طار�تربوي إتتناول�ا+شاكل�النفسية��ي�. ١٩٤٨ �يرواية�نشرت�: السراب .٧

�لتع �نفسية �مشاكل �طلقها�من �بعدما �أبنا°;ا �بقية �لفقداp;ا OX±مر� �بشكل �به �م� لق

صابته�K بن�بشكل�مفرط�أدى�تدلل�]  �موكانت��مما�كان�له�أثر�كب.-�عfى�اب>;ا زوجها

 . تحولت�الرواية�لفيلم�سينمائي. بالخجل�و]نطواء


وا#ساء .٨ 
الصباح � رواية: حديث �. ١٩٨٧ �يصدرت �تلفزيوني �+سلسل �من�و تحولت زاد

�الواقعية. شهر�;ا �للمدرسة �الرواية Oأجيال تتحدثو �تنتم� �خمس �الحملة� عن قبل

تحكي�الرواية�تاريخ�مصر�الحديث�. الفرنسية�عfى�مصر�وتنت´�Oلعام�تاريخ�كتابة�الرواية

 . نسانيةوع'قا�;م�� جتماعيةوعاد�;م��  وتاريخ�ا+صري.ن


طيبة .٩ �: كفاح �نشر  رواية �ت �رو  ١٩٤٤�ي �ثالث �لهو�ي �تاريخية �كفاح�. اية �الرواية تحكي

 كما�يتطرق  كفاحهم�ضد�]حت'ل�ال¶-يطاني شعب�مصر�لطرد�الهكسوس�وتحرير�الب'د

 .محفوظ�لحياة�ا+لك�أحمس�العاطفية
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تحمل�الرواية�. تجري�أحداث�الرواية�خ'ل�الحرب�العا+ية�الثانية: خان
الخليEي .١٠

. وهو�مزار�سيا�ي�عالمO لتحف�و�نتيكاتيش�;ر�ببيع�ا اسم��ي�شه.-�من�أحياء�القاهرة

�بعد� �أسرته �ليعول �تعليمه �ترك �الذي �عاكف �أفندي �أحمد �البطل �عن �الرواية تحكي

�العمل �من �والده �. فصل �الشابة �الºي ��ي �بجارته �البطل �ذو�يرتبط �وهو�الرجل نوال

�عاما �ربع.ن � �يعود �وعندما �نوالإBى �مع �الحب �يتبادل �أسيوط �من �شاب� أخيه ولكنه

 . �;�-�يدمن�شرب�الخمر�مما�يصيبه�بمرض�السل�ثم�يموتمس

القص.-ة� من�عمره،�ونشر�أول�قصصه بدأ�نجيب�محفوظ�يكتب�وهو��ي�التاسعة�عشرة

  . ١٩٣٤ �ي�با+جلة�الجديدة��سبوعية" ثمن�الضعف"


  :القصJKة
صهقصومن

  سنةال  القص.-ة�ةقصال  رقمال

  ١٩٤٨  همس�الجنون   ١

  ١٩٦٣  دنيا�هللا  ٢

  ١٩٦٥  س½Oء�السمعة�بيت  ٣

  ١٩٦٩  خمارة�القط�]سود  ٤

  ١٩٦٩  تحت�ا+ظلة  ٥

  ١٩٧١  حكاية�ب'�بداية�و!�p;اية  ٦

  ١٩٧١  شهر�العسل  ٧

  ١٩٧٣  الجريمة  ٨

  ١٩٧٩  الحب�فوق�هضبة�الهرم  ٩

  ١٩٧٩  الشيطان�يعظ  ١٠

  ١٩٨٢  رأيت�فيما�يري�النائم  ١١

  ١٩٨٨  الفجر�الكاذب  ١٢
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سرحياتا#ومن
MNرواياتاقتال
  :ه
ا#شهورةوقصص
هبست
عن

  سنةال  ةسرحيا+  رقمال

  ١٩٥٨  زقاق�ا+دق�ا+سرح�الحر  ١

  ١٩٦٠  بداية�وp;اية�ا+سرح�القومي  ٢

  ١٩٦٠  ب.ن�القصرين�ا+سرح�الحر  ٣

  ١٩٦١  قصر�الشوق�ا+سرح�الحر  ٤

  ١٩٦٣  خان�الخليfي�ا+سرح�الحر  ٥

  ١٩٦٤  همس�الجنون�ا+سرح�الحديث  ٦

  ١٩٦٩  ا+سرح�الحرم.-امار�  ٧

  ١٩٦٩  تحت�ا+ظلة�مسرح�الجيب  ٨

  

�اش�;ر� �فقد ��عددبمحفوظ �عمال� �من �التألا+تفوقة �مجال  احتلو �نمائيیالس�فی�ي

�مصر �السیناريو  كتاب ب.ن الثاني ا+ركز ���ي  السینمائیة للقصة معد أو ككاتب شاركحيث

 وقد�تم�تسجيل. القص.-ة وقصصه تهروايا عن السینما أعدتھا بالكمال أف'م عشرةى�إB باKضافة

�بصم  تاريخ �ي رائع عمل مائة ضمن فیلم وعشرين لخمسة السلولويد أشرطة ىعf وتوقیعهته

 للقصة أو للسیناريو ككاتب سواء وحده السینما مجال �ي عديدةله�أعمال��إن. ا+صرية السینما

 ست.ن من ¢كÂ- والقصصیة ئیةالروا �دبیة �صول  كمؤلف أو عمل ث'ث.ن من ¢كÂ- السینمائیة

   .٢سینمائیا فیلما


  :دبية�  هعمالأف,م
ا#قتبسة
عن
� ومن

  السنة  ا#خرج  فيلمال  رقمال

  ١٩٥٤  بو�سيفأص'ح�  الوحش  ١

  ١٩٥٤  بو�سيفأص'ح�  فتوات�الحسينية  ٢

  ١٩٥٥  توفيق�صالح  درب�ا+هابيل  ٣
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  ١٩٥٩  بو�سيفأ�ص'ح  ب.ن�السماء�و�رض  ٤

٥  p١٩٦٠  بو�سيفأص'ح�  ;ايةبداية�و  

  ١٩٦٢  كمال�الشيخ  اللص�والك'ب  ٦

  ١٩٦٣  مامحسن��   زقاق�ا+دق  ٧

  ١٩٦٤  ىحسام�الدين�مصطف  الطريق  ٨

  ١٩٦٤  مامحسن��   ب.ن�القصرين  ٩

  ١٩٦٦  بو�سيفأص'ح�  ٣٠القاهرة�  ١٠

  ١٩٦٦  عاطف�سالم  خان�الخليfي  ١١

  ١٩٦٧  ىحسام�الدين�مصطف  السمان�والخريف  ١٢

  ١٩٦٧  مامحسن��   قصر�الشوق   ١٣

   ١٩٦٨  مامكمال�الشيخ�وحسن��   ث'ث�قصص  ١٤

   ١٩٦٩  كمال�الشيخ  م.-امار  ١٥

   ١٩٧٠  نور�الشناوي أ  السراب  ١٦

   ١٩٧١  يوسف�شاه.ن  ]ختيار  ١٧

  ١٩٧١  حس.ن�كمال  ثرثرة�فوق�النيل  ١٨

   ١٩٧٣  مامحسن��   السكرية  ١٩

   ١٩٧٣  ىحسام�الدين�مصطف  الشحات  ٢٠

  ١٩٧٥  حس.ن�كمال  الحب�تحت�ا+طر  ٢١

  ١٩٧٥  عfي�بدرخان  الكرنك  ٢٢

   ١٩٧٦  حس.ن�كمال  ا+ذنبون   ٢٣

  ١٩٧٨  سعيد�مرزوق   ا+جرم  ٢٤

  ١٩٨٠  شرف�فهمOأ  الشريدة  ٢٥

  ١٩٨١  شرف�فهمOأ  الشيطان�يعظ  ٢٦

   ١٩٨١  عfي�بدرخان  أهل�القمة  ٢٧

   ١٩٨٢  يح½�OالعلمO  فتوات�بو!ق  ٢٨

   ١٩٨٢  مصطفي حسام�الدين  وكالة�البلح  ٢٩

  ١٩٨٤  شرف�فهمOأ  الخادمة  ٣٠

   ١٩٨٤  هاني�!ش.ن  يوبأ  ٣١
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   ١٩٨٥  سم.-�سيف  ا+طارد  ٣٢

   ١٩٨٥  مامحسن��   دنيا�هللا  ٣٣

   ١٩٨٥  ىحسام�الدين�مصطف  شهد�ا+لكة  ٣٤

   ١٩٨٦  نيازي�مصطفي  التوت�والنبوت  ٣٥

   ١٩٨٦  عاطف�الطيب  الحب�فوق�هضبة�الهرم  ٣٦

   ١٩٨٦  مامحسن��   الحب�عصر   ٣٧

   ١٩٨٦  ىحسام�الدين�مصطف  الحرافيش  ٣٨

   ١٩٨٦  عfي�بدرخان  الجوع  ٣٩

   ١٩٨٦  شرف�فهمOأ  وصمة�عار  ٤٠

   ١٩٨٨  حمد�ياس.نأ  صدقاء�الشيطانأ  ٤١

   ١٩٨٩  عاطف�الطيب  قلب�الليل  ٤٢

   ١٩٩٠  شرف�فهمOأ  ليل�وخونة  ٤٣

   ١٩٩١  حس.ن�كمال  نور�العيون   ٤٤

٤٥   �   ١٩٩٢  حمد�يح½Oأ  م.-سماره�

 

                                                 
1 http://www.almrsal.com/post/133321 

 السینما �ي محفوظ نجیب روايات عfى تطبیقیة دراسة – سینمائیة أف'م إBى الروائیة النصوص تحويل� ٢

  .٢٠١٣سیف،� ولید /ا+صرية،�رسالة�الدكتوراه،�د
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 ا�ومؤرخا�وصحافيا�وسينمائيادور�محفوظ�روائيا�وقاص ٣.٣

�حيا �محفوظبدأ �نجيب ��ة �مجلة ��ي �محررا �بالجامعة �الجديدة"وهو�طالب ال#"��"ا!جلة

�مو() يصدرها كان �س*مة �ا!صري � ١./الكاتب ��ي �له �مقال بعنوان��١٩٣٠ كتوبرأنشر�أول

�معتقدات" �معتقدات احتضار �أ�".وتولد �أصدر �القديمأول �مصر �عماله اتبعها��١٩٣٢ �ية

 "عبث�Mقدار" ىوJنشرت�رواية�محفوظ�I �.�١٩٣٨ي��"الجنون  همس"بمجموعته�القصصية�

��.١٩٣٩ �ي �ذلك �بعد �من�ىJإتوجه �نوع ��ي �الفرعوني �الWXاث �استلهمت �ث*ثية  Mسقاط كتابة

�ع\ ��ىالتاري[ي �روايات �_ي �الفWXة �تلك �مصر��ي �سادت �ال#" �السياسية  "قدارI عبث"ا!رحلة

  .١٩٤٤ "كفاح�طيبة"و�١٩٤٣ "رادوبيس"و�١٩٣٩

� �سيناريو�I �ىJإاتجه �كتابة �بeن �ما �الفWXة ��ي �يقوم�أ ول أ كان�.١٩٥٦و��١٩٤٩ف*م ديب

�النوع �هذا �من �. بخطوة �أوكان �بكتابته �سيناريو�قام �عنWX"ول كتب�. ١٩٤٥ "وعبلة مغامرات

ف*م�أجانب� ىJإ" نا�حرةأ"و "الطريق�ا!سدود"حسان�عبد�القدوس�مثل�إسيناريو�عن�روايات�

بeن�"و�"الفتوة"و "امرأة شباب"و�"الوحش"و�"سكينة"و�"رية"و�"لك�يوم�يا�ظالم"ذات�الوجهeن�و

  " .الهاربة"و�"الحسينية فتوات"و�"درب�ا!هابيل"و�"النمرود"و�"حنا�الت*مذةاو �"رضوI �ءالسما

 I� �وزارة ��ي �محفوظ �نجيب �عمل �توJوقاف �I �ىثم �رئيسا�ا حرارالضباط �عمل لسلطة

�ي�ا!جلس� السينما�وفيما�بعد�عضوا ورئيسا�!ؤسسة�١٩٥٩ا!صنفات�الفنية��ي��ىللرقابة�ع\

 I\همأع*م�الرواية�العربية�وأحد�أعماله�بث*ثية�جعلته�علما�من�أمحفوظ��هتوج. للثقافة�ىع 

بeن�"لفاطمية�ا سماء�حارات��ي�القاهرةأجزا��ا�من�أخذت�عناوين�أ .روادها�ومؤس�)"�حداث��ا

  ".السكرية"و�"قصر�الشوق "و�"القصرين

 Iض�مسؤولون��ي�WXصحيفة  ونشر��ا. �١٩٥٩ي�و�د�حارتنا�أرواية��ىزهر�ع\اع  Iهرام�

�ا!صرية �التيارات �رموز �من �عدد �اعWXاض �رغم �كاملة ��ي� القاهرية �الرواية �تطبع �ولم ا!حافظة
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داب�دريس�نشر�أو�د�حارتنا��ي�دار�� إ يلسه لكن�الكاتب�اللبناني. �ن�ىJإكتاب�داخل�مصر�

��ي�مصر�بدون� ىJإتصل� البWeوتية�ال#"�يملكها�وظلت�النسخ لم�� .ثارة�أزماتإمن�يريد�قراء��ا

�مصر� �خارج �الح��Wإيسافر�محفوظ �كتاباته�بالقلم �كل �يكتب �وكان صبح�أ .الرصاص وأ��نادرا

وتسلم��ا�نيابة�عنه��١٩٨٨ي� داب� ل جائزة�نوبل�ىالكاتب�العربي�الوحيد�الحاصل�ع\�محفوظ

  .ابنتاه�لعدم�رغبته��ي�السفر

ك��Wمن�أ ىJإ عمالهأدباء�العرب�انتشارا��ي�العالم�حيث�ترجمت�حد�اك�I�W أكان�محفوظ�

توقف�محفوظ�عن�الكتابة�بعدما�هاجمه��.يضاأترك�محفوظ�وراءه�ست�مسرحيات��.لغة�٣٣

خWeة�كان�يكتب�قصصا�قصWeة�لسنوات�الث*ث�I نه��ي�اأ��إ�١٩٤٤ وطعنه��ي�رقبته��ي�مشدد

  .ح*م�فWXة�النقاهةأعل��ا�اسم� طلقأ

� �حصل �مثل��ىع\محفوظ �حياته �مطلع ��ي �كان �ما �م��ا �الجوائز�ا!حلية �من مجموعة

كفاح�"عن�رواية��"وزارة�ا!عارف"وجائزة���١٩٤٥ي��"رادوبيس"عن�رواية��"قوت�القلوب"جائزة�

��"طيبة ���١٩٤٥ي �العربيةمجم"وجائزة �اللغة ��"ع �الخلي\ي"عن �و  ١٩٤٧ �ي�"خان ��ي �١٩٥٨منح

� �I "جائزة �ا!جلس �من ��داب ��ي �التشجيعية �لرعايةالدولة �والعلوم� ع\ي �و�داب الفنون

��"Mجتماعية ��ي �الدرجة" ١٩٦٢ثم �من �Mستحقاق � "ىIوJ وسام ��١٩٧٠و�ي الدولة�"جائزة

 ."ىوJوسام�الجمهورية�من�الدرجة�I " �١٩٧١ي��ومنح�"التقديرية��ي��داب�من�ا!جلس�نفسه

� �آكانت �جائزة �نوبل �بعد �عل��ا �حصل �عن"خر�الجوائز�ال#" ��داب ��ي �ىع\I  ا!جلس مبارك

  .١٩٩١ �ي "للثقافة

                                                 
�مو()/ ١ �ا!صرية) ١٩٥٨ – ١٨٨٧( س*مة �ال��ضة �ط*ئع �و �من �MشWXاكية �و رائد �ا!صرية �أول�كان من

�¨فكارها �قرية. ا!روجeن ��ي �ا!صريeن. ©�نباي ولد �ا!ثقفeن �من �!جموعة �مو()/ �س*مة �ع\ى�و �انتم/ تتلمذ

  .نجيب�محفوظ يديه
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  الرابع الباب

  محفوظ لنجيب السينمائي العالم

  

  ا!شهورة محفوظ نجيب أف�م  ٤.١

 أف�م إ0ى للسينما كتاب*�ا (ي اش&%ك أو محفوظ كت��ا ال�� �ف�م تقسيم يمكن

 اضطر أو كحر(ي أو كمح&%ف ف�Aا عمل. ا?خرج وفكرة �غلبية فكرة عن تع7% و6ي". محفوظية"

 الدعاية فيلم� (ي كما الوظيفي وضعه نتيجة كتا�Kا أسماء بIن مهاس كتابة عEى ا?وافقة إ0ى

 يوسف أخرجهما اللذين\1963 (ي" الدين ص�ح الناصر"و\1958 (ي" الجزائرية جميلة" السياسية

  .2008 – 1926 ف&%ة خ�ل شاهIن

  الحسينيـــة فتـــوات

 وكان .1954(ي\\١مصطفي نيازي  ،\إخراج"الحسينية فتوات" ا?حفوظية �ف�م أول  كان

 (ي معه اش&%ك الذي مصطفى نيازي  إخراج من والسيناريو القصة كتابة (ي اش&%ك فيلم وآخر أول 

 �ك7% العدد صاحب وxيزال. التجارية ا?صرية �ف�م مخرwي أك7% مصطفي نيازي  وكان. الكتابة

  . تاريخها كل (ي ا?صرية السينما مخرwي كل بIن �ف�م من

 وكان إخراجها، (ي برع ال��" الحركة" أف�م من الفيلم كان مصطفي نيازي  إ0ى بالنسبة

 شرير" عEى دائما ينتصر والذي ٢شو�ي فريد النجم به عرف الذي" الشاشة وحش" لنمط ترسيخا

 شو�ي فريد بIن ربطت ال�� الحب لقصة استخداما كان كما ،٣ا?لي�ي محمود النجم" الشاشة

 محفوظ نجيب إ0ى بالنسبة ولكن. الفيلم (ي كما وزواجهما قيقةالح (ي ٤سلطان هدى والنجمة

 ا?صرية السينما (ي كامل نوع ذلك بعد أصبح ما بداية الفيلم كان فقد. تماما يختلف �مر كان

 محفوظ كان وال�� �مريكية الغرب سينما (ي" ٦الكاوبوي " مثل" ٥الفتوة" عليه نطلق أن يمكن

 وكان. اليابانية السينما (ي" الساموراي" ومثل قال كما وصباه طفولته ي( الوله درجة إ0ى �Kا معجبا
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 وفور  بل ذلك، بعد �دبية ورواياته قصصه (ي" الفتوة" لنمط محفوظ استخدام بداية الفيلم

  ". حارتنا أوxد" يكتب بدأ عندما\1957 عام �دب إ0ى عودته

": الصورة واقع أم الواقع صورة" مقالها (ي ٧التلمساني مي السينمائية الناقدة تقول 

 السينمائي النوع (ي مختلفة بتنويعات ونجده ا?صرية السينما تيارات أهم أحد الواق�ي التيار"

 ما عادة والذي مصر حارة (ي جزئيا أو كليا أحداثه تدور  الذي أي" الحارة فيلم" عليه نطلق الذي

 محفوظ نجيب اسم ي7%ز �طار هذا يو(. ا?صري  للوطن الرمزي  ا?عادل بوصفها الحارة يصور 

 أو قص*�ا كتب ال�� الحارة أف�م وت7%ز التيار هذا ممثEي أهم من كواحد للسيناريو وكاتبا روائيا

 السينما (ي النوع تاريخ مدار عEى" الحارة فيلم" نماذج أفضل ضمن رواياته إحدى عن اقتبست

  ".٨ا?صرية

 أدبية أعمال عن م£�ا والعديد والفنية التجارية صريةا? �ف�م مئات (ي الحارة نوع ويتمثل

 فتوات" وهما. الحارة نوع من متواليIن فيلمIن سوى  يكتب لم للسينما ككاتب ولكنه ?حفوظ

 ثم السينما (ي ابتدعه الذي النوع أما. 1955 (ي صالح توفيق إخراج" ا?هابيل درب" ثم" الحسينية

 عن التعبI% يس*�دف x ولكنه بدوره الحواري  (ي يدور  لذيا الفتوة نوع فهو. �دب (ي ذلك بعد

 القوة بIن الصراع و6ي أخرى  قضية أي من أك¨% شغلته ال�� القضية عن وإنما §جتما¦ي الواقع

 العالم إ0ى مصر الرمزي  التعبI% فيه ويتجاوز  العدل يحقق الذي والقانون  القوة بIن أو والعدل

  . كله والتاريخ كله

 نجيب عند الفتوات" دراسته و(ي" الشباب" تع©� اللغة (ي ا?نجد بحس" الفتوة"

 الثالث القرن  إ0ى يعود" فتوة" اللفظ تاريخ أن ني�ند كورنيس الهولندي ا?تشرق  يذكر" محفوظ

 صبيان بأ°�م" الفتوات" يصورون  الكتاب بعض وأن �س�مية ا?عارف دائرة حسب الهجري 
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 الفوµ´³ يسببون  أ°�م يرون وآخرون والتكريس والصحبة التضامن قوامها جماعات يعيشون 

 – القدس بيت\–: القاهرة" كتابه (ي مارجليوت �نجلI¶ي  ا?ستشرق  وأن الشغب ويثI%ون

´³ ق�وون السلطان أن يذكر\1907 (ي" دمشق  ¹ي (ي الفتوات قاعات يرصد أن يخلفه من أ̧و

  . طبيع*�م من §ستفزاز ºن الحسينية

 أقدم وأن" قبضاي" أو" بلط�ي" لكلمة مرادف إx ليست «ن" فتوة" كلمة نأ ني�ند ويذكر

 هذا ويروي. 1926 (ي" فتوة مذكرات" حجاج بن يوسف كتاب (ي نجده ا?عاصر للفتوة وصف

 زغلول  سعد نفي قرار عEى احتجاجا خرجت ال�� الط�ب مظاهرات (ي شارك" أنه كتابه (ي الفتوة

 إ0ى ني�ند ويشI%." زغلول  سعد يكون  من الطلبة أحد سأل أنه ح�³ هرةا?ظا غاية يعلم أن دون  من

 (ي: "يقول  وفيه القاهرة (ي\1954 (ي صدر الذي" �س�م (ي والفتوة الصعلكة" أمIن أحمد كتاب

 (ي والفتوة. الفتوة الناس بعض و�سكندرية القاهرة أحياء من ¹ي كل (ي عرف هذا عصرنا

 يمتاز وأيضا الصفات هذه جميع (ي إخوانه ويفضل مروءة ذو شجاع نبيل شهم شاب العرف،

 إ0ى يشI% كما." به يحتم� x من ويؤدب بشجاعته يتبجح وبأنه ذكرناها ال�� الصفات �Kذه الفتوة

 القاهرة (ي والتجار الحرف أصحاب" بعنوان\1947 (ي بالفرنسية صدر الذي ريموند أندريه كتاب

 بIن الخصومة إذكاء (ي الفتوات ودور  حارتIن بIن التنافس شرح وفيه" عشر الثامن القرن  (ي

  ."٩وسطو�Äم هيب*�م وإبقاء كلم*�م إع�ء أجل من الحواري 

 يوم كل نذهب كنا: محفوظ ويقول  الطفولة منذ محفوظ نجيب ذاكرة (ي" الفتوة" كان

 معلقة اياتالرو  هذه لنجد ونخرج العنيفة ا?غامرات أف�م فنشاهد" أو?بيا" سينما إ0ى جمعة

 الذي العنيف الصاخب الجو هذا (ي أخرى  مرة لنعيش فنش&%�Æا عEي محمد شارع بواكي تحت

 داخل احتلوا القوة استخدام (ي كعاد�Äم والفتوات. و�ف�م القصص أبطال أخيل&ن (ي يصغه
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 اكانو . أسبوع كل تقريبا بي£�م الخناقات أرى  كنت. والعامة �ساسية الحف�ت معظم السينما

  . الجمالية قسم إ0ى ويحملهم اللوري يأتي البعض بعضهم يكسر وحIن ا?ماليك أرض (ي يدخلون 

 كان الذين الفتوات ºن رهيبة خناقة إ0ى الحارة أفراح من فرح تحول  أن حدث ما كثI%ا

 يعملون  الفتوات كان ذلك ومع. والهيصة الزحمة وسط ل�نتقام فرصة يجدو°�ا خصومات بي£�م

 عدة (ي �وتوبيسات بتسيI% عملها" تروفت سانت" شركة بدأت فعندما الحكومة، عم أحياًنا

 أوتومبيل رفضت الناس أن إx خط*�ا، ضمن من القاµ´� وبيت الحسينية كانت بالقاهرة، مناطق

 يركبه ممن ويسخرون بالطوب يقذفونه فكانوا عليه، ا?تعارف الهدوء يفسد الذي الشركة

 ويسرع قفاه عEى الجالسIن من واحًدا ويضرب أحدهم فيصعد مر�  يتمادى وقد بالك�م،

 إx فيه، ومن �وتومبيل Íنقاذ وحيد حل غI% هناك يكن ولم ا?تفرجIن، حركات وسط بالÌ¶ول

 (ي كان وهو بيومي، ا?علم عEى §ختيار ووقع التصرفات، هذه ليمنع بفتوة الشركة تستعIن أن

 لبسوا ا?سئولIن الضرب، فتوقف مفتش عملوه الفتوة. رابيع بعد الفتوات من الثاني الصف

 وحا(ي بالبدلة فكان الضخمتIن، قدميه مقاس يناسب حذاء عEى يع¨%وا لم لك£�م بدلة، بيومي

  . القدمIن

 وضربه إنجلI¶ي  بضابط مرة ذات أمسك عندما عرابي يد عEى الفتونة عهد انت³Ð وقد

 عرابي عEى القبض فتم به، الجميع اس*�زاء وسط داخليةال إ0ى وأعاده الرسمية ثيابه من وجرده

 وامتد نشاط، أي ممارسة من وممنوًعا كسIً%ا الجمالية إ0ى أعادوه ثم ضرًبا، الضابط وأوسعه

 الحارة، حامي كان الفتوة. و�Kروني �Kم وتأثرت الفتوات شاهدت أنا. الفتوات بقية ليشمل هذا

  .١٠حرام�Aا م�Aاحا يكون  أحيانا الحكام بعض مثل ولكنه
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 ال��" و°�اية بداية" رواية (ي حسن هو ني�ند حسب فتوة أول  كان محفوظ أدب و(ي

 عندما بالصدفة كذلك أصبح وإنما ،"فتوة" يكن لم حسن ولكن. 1951 عام القاهرة (ي صدرت

  . لحمايته البار مالك فاستخدمه البارات، أحد (ي الرعب يثI% لشخص تصدى

\1956 عامي كتب ث�ثة (ي صدرت ولك£�ا ،1952 إبريل (ي يةالث�ث محفوظ أتم وقد

 وذلك واحدة، مرة إx" ني�ند حسب" فتوة" كلمة نجد x" القصرين بIن" �ول  الجزء و(ي. 1957و

 إحدى إ0ى أصدقاءه، مع شهره من عودته إثر عبدالجواد، أحمد �نجلI¶ الجنود يسوق  عندما

  ". الجنود عربات مرور عرقلة غيةب الحسينية فتوات حفرها ال�� الحفر

 أصبح بينما ،1952 يوليو ثورة قبل أف�مه أو أدبه (ي محفوظ يشغل يكن لم إذن" الفتوة"

 عن الفيلم وقصة". الحسينية فتوات" فيلم (ي البداية وكانت ذلك، بعد أدبه (ي أساسًيا محوًرا

 ويوصيه شاًبا، أصبح أن بعد بيومي ابنه إ0ى عصاه يسلم نراه الذي الحسينية ¹ي فتوة زقلط

 سجن أن بعد شطة عليه استولت الذي بي*�م اس&%داد عEى والعمل أحمد، بشقيقه العناية

 بIن صراع نشوب دون  إبراهيم الشيخ ويحول  البيت، اس&%داد (ي بيومي وينجح. جعلص الفتوة

 ولكن وجان،وي&¶ العا?ة زبيدة مع الحب بيومي يتبادل. السجن من خروجه بعد وجعلص بيومي

. سنوات خمس بالسجن عليه فيحكم بالسرقة، بيومي �Äxام يدبر زبيدة يشت�Ð الذي جعلص

 وعندما. زنوبة وربيب*�ا بيومي، شقيق أحمد مع بالتعاون  جعلص رغبة زبيدة تقاوم غيابه و(ي

 أن عEى الÔي أهل ويتفق جعلص، عEى ويقبض براءته، إثبات من يتمكن السجن، من بيومي يخرج

  .غI%ها دون  للشرطة السلطة صبحت

 عن ذكرياته (ي محفوظ إليه أشار الذي بيومي اسم يحمل الفيلم (ي الفتوة أن وال�فت

؛\"القصرين بIن" ث�ثية (ي العا?ة اسم نفس تحمل الفيلم (ي العا?ة وأن طفولته، (ي الفتوات
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 وتغ©� ترقص كانت ال�� ا?رأة 6ي ا?صرية العامية (ي والعا?ة. زنوبة ربيب*�ا اسم وكذلك بل زبيدة،

 (ي الليلية ا?�6ي ا?صرية ا?دن تعرف أن قبل الزفاف حف�ت و(ي بي*�ا (ي الخاصة السهرات (ي

 ا?قصود أن �رجح ولكن العربية، اللغة قاموس (ي تعريف لها ليس" العا?ة" وكلمة. العشرينيات

ا تشكل ال�� ا?رأة أ°�ا �Kا
ً
 عوالم جمع" 6ي" ا?نجد" (ي العالم فكلمة إليه، تدعوك بذاته قائًما عا?

\(ي حسن إخراج" الشوق  قصر" فيلم بعنف انتقدت وقد". كله الخلق: وع�ليم وعا?ون   �مام

1967 ¶Iى ا?خرج ل&%كEعالم هو هذا أن بقوله محفوظ وعقب .العوالم ودنيا وزنوبة زبيدة ع 

  .للرواية رؤيته عن الفيلم\يع7% و . بنفسه عاشه الذي �مام حسن

 ا?ناهض موقفه عن التعبI% (ي جويس وصفه كما الدهاء س�ح محفوظ استخدم لقد

 تمثيله حيث من ضالته" الفتوة" (ي وجدو .1952 يوليو ثورة بعد مصر (ي العسكري  للحكم

". العادل القانون " طريق عن تحقيقه من بدx" القوة" طريق عن العدل تحقيق إ0ى للس�ي

 وبحكم. الحياة (ي الناس بIن العدل قضية 6ي ذكرنا كما محفوظ عالم (ي ا?ركزية والقضية

 ا?سلحة القوة أم العض�ت قوة سواء" القوة" تماًما يرفض القانون، وحكم بالديمقراطية إيمانه

 فوق  و�مة القوة، فوق  الحق" زغلول  سعد مقولة أعماقه (ي وت&%سب العدل، لتحقيق كأسلوب

  ".١١الحكومة

  سالم عاطف خراجإ

 ،"مجرما جعلوني" بعد سالم عاطف يخرجه سيناريو كتابة (ي محفوظ يش&%ك ثانية مرة

 ال�� ال¨%وة عن وإنما ا?رة، هذه الجريمة عن ليس الفيلم ولكن. 1956 عام" النمرود" فيلم وهو

  .عمل دون  من تأتى

 سقف ولكن .حياته من ويتخلص نفسه يشنق أن يقرر  عاطل فقI% شاب عن" النمرود"

 كان) جنيه ألف\50( كبI%ا مبلغا ويجد فيسقط جسده، يتحمل x ا?شنقة فيه علق الذي الحجرة
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 إx مسروقة أموال أ°�ا يدرك وx حساب دون  من وينفق xهية حياة فيعيش .السقف (ي مدفونا

 يهعل ويحكم للشرطة نفسه الشاب يسلم بأن الفيلم وينت�Ð. سرقها الذي اللص يطارده عندما

  . رشده إ0ى ويعود العقوبة ويقÜ´� بالسجن

 (ي" الت�مذة إحنا" سالم وأخرجه السيناريو محفوظ له كتب الذي الثالث الفيلم و(ي

 الجامعيIن الطلبة من ث�ثة عن ا?رة هذه ولكن .الجريمة موضوع إ0ى الكاتب يعود ،1959

 أثناء قتل جريمة ويرتكبون  منه وحملت أحدهم عل�Aا اعتدى خادمة إجهاض عملية (ي يتورطون 

 مصI%هم ويكون  الفتاة بحياة تودي ال�� للعملية ال�زم ا?ال عEى للحصول  خزينة عEى سطوهم

 من يظل ولكنه سابقيه من أفضل سالم عاطف مع ?حفوظ الثالث الفيلم جاء وقد. السجن

  . محفوظ عالم عن البعد كل البعيدة" ا?باشر الوعظ" أف�م

  نشاه2 يوسف إخراج

 كتابة (ي اش&%ك الذي\1971 (ي" §ختيار" شاهIن يوسف مع ?حفوظ الثالث الفيلم أما

" الجزائرية جميلة" السابقIن السياسية الدعاية بفيلم� له ع�قة ف� .مخرجه مع قصته

. الثاني الفيلم وقصة �ول  الفيلم سيناريو كتابة (ي محفوظ اش&%ك حيث" الدين ص�ح الناصر"و

 عز يخرجهما أن ا?قرر  من كان وإنما أيضا شاهIن يوسف عالم من ليسا الفيلمIن هذين إن بل

  . ذلك دون  مرضه حال ذوالفقار\ولكن الدين

 لفكرة معالجته حيث من محفوظي: خالص وشاهي©� خالص محفوظي" §ختيار"

 Ý´�ء كل يكسب الذي مثقف هنا وهو .أعماله من الكثI% (ي عليه تلح ال��" القرين" أو" ا?زدوج"

 xهتمام وشاهي©�. نفسه يكسب ولكنه شيئا يملك x الذي البحار شقيقه ومقابله نفسه ويخسر

 والحرية والبحارة البحر بIن الدائم وربطه �خوة بIن وبالع�قة الفكرة بنفس القديم شاهIن
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 قد شقيقه أن يةال£�ا و(ي البحار\ باختفاء الفيلم ويبدأ. الحدود خارج الواسع العالم إ0ى و§نط�ق

  . قتله

  مصطفي الدين حسام إخراج

" الوجهIن ذات: "التوا0ي عEى مصطفي الدين حسام أخرجهما فيلمIن قصة محفوظ كتب

  . للسينما كتابته (ي اش&%ك أو كتبه فيلم آخر وكان .1976(ي\" توحيده"و 1973(ي\

 إخراج" الحرمان بÞ%" (ي تناولها ال��" ا?زدوج" فكرة إ0ى محفوظ يعود" الوجهIن ذات" (ي

\\الشيخ كمال  الدين حسام فيلم (ي ا?زدوج ولكن. عبدالقدوس إحسان رواية عن\1969(ي

 بأسلوب الدرامية ا?عالجة وتتم البادية (ي والثاني ا?دينة (ي أحدهما رجلIن ت&¶وج امرأة مصطفي

  . السذاجة درجة إ0ى السطحية شديد تجاري 

 ا?سرحية، بانيول  مارسيل الفرنß´� الكاتب ث�ثية عن قصة محفوظ يكتب" توحيده" و(ي

  . أمريكي وآخر فرنß´� فيلم (ي للسينما أعدت وال�� ماريوس\ – سI¶ار\- فانى

 .�مريكي والفيلم الفرنß´� �صل من جيدة توليفه" :الصبان رفيق السينمائي الناقد يقول 

 ما ولكن الفيلم عليه يقوم ذيال ا?حور  6ي الشاب والف�³ توحيده بIن تدور  ال�� الحب فقصه

 (ي ويكاد .كبI%ا مقاما أيضا يحتل وسخطهم وأح�مهم وانفعا�Äxم أهله وعواطف ا?يناء (ي يدور 

  ." §صلية الحب قصة ينسينا الفيلم أجزاء بعض

\\الصبان ويرى  \ فرنسيته رغم ا?وضوع إن"أيضا  .با?ائة مائة شر�ي موضوع الساحلية

 الحدث\ طريق عن x عل�Aا، يركز وأن الصفة هذه يفهم أن شديد ذكاءب استطاع محفوظ ونجيب

 فسار .محفوظ نجيب أراده ما فهم مصطفي الدين وحسام .نفسها الشخصيات طريق عن ولكن

 عنه تدافع صميما مصريا فيلما لنا يقدم أن (ي ونجح وإخ�ص بعناية ا?رسوم الطريق نفس عEى

  ".١٢قحه مصرية شخصيات
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  لا!هابي درب 

 السينما تاريخ (ي الهامة الع�مات من\1955(ي\\صالح توفيق إخراج" ا?هابيل درب" يعت%7

 حجر وضع (ي أيضا ساهم .أبوسيف ص�ح واقعية تأسيس (ي محفوظ ساهم وكما. ا?صرية

 (ي و§ش&%اك القصة بكتابة وذلك �ول  فيلمه" ا?هابيل درب" كان .صالح توفيق لواقعية �ساس

  . مخرجه مع سيناريوال كتابة

 السينما (ي قبل من تظهر لم كما مصرية حارة (ي اليومية الحياة نرى " ا?هابيل درب" (ي

 عل�Aا يغلب ال��" العزيمة" (ي سليم كمال" حارة"بـ يتأثر لم أف�مه أول  (ي الشاب فا?خرج .ا?صرية

 رؤية إطار (ي الواقع تحليل تمي حيث �يطالية الجديدة بالواقعية تأثر وإنما الفولكلوري الطابع

  . يسارية فكرية

 فكرة و6ى يناصيب بجائزة" الحارة عبيط" فوز  بعد حيا�Äم تنقلب" ا?هابيل درب" (ي الناس

 ينت�Ð فالفيلم. جديدة معالجة يعالجها محفوظ ولكن .والسينما وا?سرح �دب (ي كثI%ا عولجت

 و6ى. القتل درجة إ0ى الحارة أبناء بIن الصراع تشعل ال�� ا?الية �وراق ا?اعز من قطيع يأكل بأن

 ?شاكل الحقيقة الحلول  (ي يفكر وتجعله السعيدة ال£�ايات عEى اعتاد الذي ا?تفرج تصدم °�اية

 م£�ا تعاني ال�� البطالة مشكلة حل يتم حيث بدورها سعيدة كانت" العزيمة" °�اية إن بل. حياته

 عم� ويمنحه الشجاع �مIن بالشاب يعجب عندما الباشاوات أحد يد عEى الرئيسية الشخصية

  .١٣ممتلكاته إدارة (ي

  النساء ساحر

 فطIن إخراج" النساء ساحر" قصة محفوظ كتب" الوحش"و" وسكينة ريا" مثل

 �حياء نساء عEى يحتال لرجل الجريمة صفحات من حقيقية واقعة عن\1958(ي\\عبدالوهاب

  . عليه بالقبض الفيلم وينت�Ð أيضا ال¨%ية �حياء نساء ويشمل تأثI%ه يمتد بل .بالشعوذة الفقI%ة
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 قصة نإ\قالوا" :الفيلم عن مقال (ي البارودي عبدالفتاح والسينما ا?سرح ناقد ويقول 

 ".تأليف" بوجود أشعر لم ولك©� ا?ؤلف هذا أح&%م وأنا محفوظ\ نجيب تأليف من الفيلم هذا

 الدينية الشعوذة يمارس دجال حول  تدور  الفيلم فكرة بينما رةفك ابتداع السينمائي فالتأليف

  ".١٤راسبوتIن وروايات أف�م عصر منذ الجميع يعرفها معروفة فكرة و6ى .دين كل يحرمها ال��

  الهاربة

\\رمزي  حسن إخراج" الهاربة" سيناريو محفوظ كتب  والفيلم. مخرجه مع\1958(ي

 القاهرة إ0ى ف*�رب .الريفي عمها ابن من الزواج دهاوال عل�Aا يفرض ريفية فتاة عن ميلودراما

 ينت�Ð. منه حامل أ°�ا يدري  x وهو أ?انيا (ي للدراسة ويسافر عل�Aا يعتدي شاب مع الحب وتتبادل

  . الحبيبIن بIن باللقاء" سعيدة" °�اية الفيلم

 – 1920( نديم سعد ا?صرية التسجيلية �ف�م ورائد السينمائي الناقد هاجم وقد

 منتج من منتظًرا كان الذي با?ستوى  ليس وأنه بالرجعية، ووصفه عنيًفا، هجوًما الفيلم) 1980

%I١٥رمزي  حسن مثل كب.  

  أكBC هللا

 .29 أف�مه مجموع من فيلما\15 للسينما للكتابة محفوظ ف�Aا تفرغ ال�� السنوات شهدت

 �ربعة\1959 أف�م بIن ومن). مأف� \4( 1959و(ي\) أف�م\5( 1958(ي\سن��\\غزارة أك¨%ها وكانت

 وهو .السيد ابراهيم إخراج" أك7% هللا" فيلم سيناريو محفوظ يكتب أن �و0ى للوهلة غريبا يبدو

  . ومشاهدته عليه العثور  السهل من وليس التليفزيون  (ي يعرض وx ?خرجه الوحيد الفيلم

 ال�� التظلمات لجنة جازتهأ ثم الرقابة من منع الذي الفيلم هذا سيناريو محفوظ يكتب

  .١٦مصر (ي �ف�م عEى الرقابة استئناف محكمة تعت%7
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 بشكل تع7% ال��" حارتنا أوxد" رواية وكتب �دب إ0ى عاد قد محفوظ كان الوقت ذلك ففي

 ولكنه .1959 مارس شهر °�اية (ي الفيلم عرض وقد. وتعا0ى سبحانه هللا أنبياء تاريخ عن رمزي 

  . 1958(ي\\إنتاجه وتم صور 

 وأغل��ا "الدينية �ف�م" باسم ا?صرية السينما (ي يعرف الذي النوع إ0ى" أك7% هللا" ينتم�

 الفيلم من نسخة عEى للعثور  خاصا جهدا بذلت وقد. �س�مية الدعوة بداية مرحلة (ي يدور 

" عمرو " سرع وعبد\الوارث" نعمان" الدفراوي  ومحمد" هند" العEى زهرة تمثيله (ي اش&%ك الذي

مشاهدته\ واقع من الفيلم قصة وملخص ".صخر" حامد وحسن" الحاكم" خليل وعبدالعزيز

  : يEي فيما

 منتظمة برح�ت حارث ب©³ قبيلة من تاجر عمرو، يقوم: ا?دينة (ي رسول ال\هجرة أثناء

 مع الحب تتبادل ال�� هند حفيدته وكذلك باÍس�م عمرو  يؤمن. قبيلته وموقع مكة بIن للتجارة

 ا?سلمIن كل حرق  الحاكم يقرر . صخر وزيره مع �س�م يحارب الذي القبيلة زعيم ابن نعمان

 §كتفاء والده من ويطلب ويقتله صخر مع ويتبارز  �س�م نعمان يعتنق. وهند عمرو  بي£�م ومن

 �Kم يلحقو  باÍس�م الحاكم ويؤمن ا?دينة نحو ا?سلمون  يتوجه. القبيلة موقع من ا?سلمIن بطرد

  . سبيله (ي ا?وت يخè´³ وx بدينه ا?سلم يتمسك كيف شاهد أن بعد

  السينمائية القصص

\منذ والقصة السيناريو بIن للسينما محفوظ كتابات تنوعت  إ0ى\١٩٤٧ السينمائية

 إ0ى\1959 من �خI%ة العشرة �ف�م (ي اقتصر ولكنه ).فيلما\18( آخرين مع أو منفردا ،١٩٥٩

 احتساب دون  من وذلك كتاب*�ا (ي §ش&%اك أو فقط السينمائية القصة تابةك عEى\1976

 لك" لسيناريو إنتاج إعادة كان ولكنه .السيناريو (ي مش&%كا اسمه يحمل الذي\1978 (ي" ا?جرم"

 تتوا0ى أف�مه كانت أن بعد\1963 إ0ى\1960 من للسينما الكتابة عن تماما توقف بل". ظالم يا يوم
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 (ي السيناريو كتابة عن فعزف. سنة كل أك¨% أو فيلم بمعدل 1959 إ0ى\1953 من طاعانق دون  من

  .1976 بعد للسينما الكتابة عن تماما وتوقف السنوات تلك

 من يناير أول  ففي. الحIن ذلك ح�³ محفوظ واجهت ال�� �زمات أك7% عام\1959 عام كان

 وافق الشهر نفس من �خI% اليوم و(ي اليسار من وخاصة ا?ثقفIن آxف اعتقال تم العام ذلك

 الوظيفة إطار (ي بالرقابة اللي7%ا0ي الكتاب ورµ´�. �ف�م عEى الرقابة إدارة يتو0ى أن عEى محفوظ

 نشرت إذ به ترض لم الرقابة ولكن. 1971(ي\\تقاعده ح�³ فيه عاش الذي" ا?نفى" أو الحكومية

 من يكن ولم عنيفة فعل ردود من أثارت ما أثارت ".�هرام" جريدة (ي مسلسلة" حارتنا أوxد"

\ مديرا يستمر أن ا?عقول   ?ؤسسة عاما سكرتI%ا وعIن سنة من أقل بعد م£�ا فنقل ".الرقابة"لـ

  . 1960 يناير\7 (ي السينما دعم

محفوظ\\عاد .١٩٦٠(ي\القصI%ة\ وقصصه رواياته عن �ف�م بدأ\إنتاج الوقت نفس و(ي

 بعد ما بروايات عرف وما "والك�ب اللص" مع جديدة مرحلة وبدأ كبI% بحماس �دب لكتابة

 القصص بكتابة اكتفى �سباب ولهذه. جارودي تعبI% حد عEى" ضفاف ب� واقعية" أو الواقعية

  . السيناريو دون  كتاب*�ا (ي ا?شاركة أو السينمائية

 العربية ا?قاطعة مكتب قرار إ0ى فI%جع ،1976 بعد تماما للسينما الكتابة عن توقفه أما

 مبادرة تأييده بسبب ا?قاطعة قائمة عEى اسمه بوضع العربية الدول  لجامعة التابع دمشق (ي

\\إسرائيل مع للس�م السادات الرئيس  من خاصة نسخ تصدير حد إ0ى �مر ووصل. 1977(ي

 من حذفي بحيث الجديدة أم القديمة سواء محفوظ نجيب اسم تحمل ال�� ا?صرية �ف�م

  .ا?شهورة �دبية أعماله من ا?ستمدة �ف�م عناوين وتتغI% بل،\العناوين
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 من واليساريIن اللي7%اليIن وا?فكرين الكتاب وأغلب محفوظ أن" ا?قاطعون " يدرك لم

 حسب ال�Aودية فالدولة .1947(ي\\فلسطIن تقسيم قرار عEى وافقوا\.1919 ثورة وأجيال جيله

\ ذلك (ي مصر مثل بلدا تخيف تكن لم القرار ذلك  من لتوه خرج قد كان .كله والعالم الوقت

 يكن ولم .ويزيد البشر من مليونا خمسIن قتل حيث) 1945 – 1939( الثانية العا?ية الحرب

 لحل الدو0ي ا?جتمع ليهإ\توصل الذي �سلوب وكان .الحرب كلمة سماع مجرد يطيق من هناك

 تقسيم إ0ى أوروبا تقسيم من بداية عل�Aا، ا?تنازع ا?ناطق يمتقس هو بالحرب �Äدد مشكلة أي

 يعت7% لم �طار هذا و(ي. وغI%هما وفيتنام كوريا تقسيم وكذلك برلIن مدينة وتقسيم بل أ?انيا،

  . السياس´� و�س�م العرب القوميIن عند إx ا?سلمIن عEى أو العرب عEى مؤامرة فلسطIن تقسيم

 السخف ومن وأفكاره نفسه مع متسقا السادات ?بادرة تأييده (ي محفوظ كان ولذلك

 إx عل�Aا يحصل لن أنه يرى  فهو العكس عEى وإنما الفلسطي©�، الشعب لحقوق  مناهضا اعتباره

  . وإسرائيل فلسطIن (ي الس�م أنصار بIن والتضافر بالس�م

 .ا?تدينIن ?شاعر جرحا" حارتنا أوxد" البعض اعت7% عندما حياته (ي محفوظ تألم لقد

\و�لم عناوين من يشطب اسمه وجد عندما تألم. وفاته ح�³ كتاب (ي نشرها فرفض  �ف�م

 تألم أنه شك وx". حارتنا أوxد" بسبب\1994(ي\\اغتياله محاولة عند معا والبدني النفß´� �ك%7

\\لìدب نوبل بجائزة فاز أنه البعض قال عندما أيضا  ?وقفه وإنما دبهº  تقديرا ليس\1988(ي

 يوزع جعله وما xست�مها يذهب وx الجائزة يقبل جعله ما هذا ولعل. إسرائيل مع للس�م ا?ؤيد

 حسابه (ي يضع وx ،"�هرام" جريدة بريد (ي الفقراء وصندوق  وابنتيه زوجته عEى ا?الية قيم*�ا

�´íرا الشخxر ا?ليون  من واحدا دوxدو .  
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  الحرية ثمن

 الدراما تأسيس (ي ساهموا الذين ا?صريIن وا?بدعIن ا?ثقفIن كبار من رداشالدم نور 

 دون  من الواقعية التلفزيونية ا?سلس�ت رائد إنه بل التلفزيون، أم الراديو (ي سواء �ذاعية

 عمانويل مسرحية عن محفوظ  قصته كتب الذي\1964 (ي" الحرية ثمن" فيلم كان وقد. منازع

 محفوظي فالفيلم �جن�î، �صل ورغم. متمI¶ة بداية وكان للسينما يخرجه فيلم أول  روبليس

  . 1919 ثورة عشية ?صر ال7%يطاني §حت�ل أثناء الفاطمية القاهرة (ي أحداثه تدور  إذ خالص

 قائد أحمد عEى القبض سرعة يطلب للقاهرة ال7%يطاني العسكري  الحاكم بيكر الجÌ%ال

 حسن ا?صريIن الشرطة ضباط من معه ويتعاون  §حت�ل ضد لحةا?س ا?قاومة جماعات إحدى

 ينتم� محمد الضابط أن فتع&%ف .التعذيب من ونفسها اب£�ا إنقاذ �مهات إحدى تحاول . ومحمد

 عEى الشارع من مصريIن\6 بجلب بيكر يأمر. مكانه ويعرف أحمد يقودها ال�� ا?قاومة جماعة إ0ى

 �عدام حكم ف�Aم وينفذ أحمد مكان عEى محمد يدل لم اإذ بإعدامهم و�Æدد عشوائي نحو

\ سائقو \فقI%ة أرملة: بالفعل  طالبو \حديثا م&¶وج ثرى  تاجرو \)حصان يجرها نقل عربة(كارو

 آخرين، مصريIن\6 جلب بيكر يطلب. تI%يزا الجميلة والفتاة إبراهيم ا?خضرم وا?غ©� جام�ي

  . قتله من ويتمكن حسن الضابط به فينفرد

 ولكن .ا?سر¹ي أصله من يتخلص لم أو �خراج أسلوب حيث من مسرحيا الفيلم دويب

 السماء بIن" مثل الواحد ا?كان أف�م من هو بينما مسرحية عن أنه معرفة إ0ى يرجع §نطباع هذا

  . السينما لغة مفردات استخدام من التمكن عن تع7% وال�� "و§رض

BJاطورية الحرمان بBCم" وإم"  

 ا?مارسة واقع من عميقا إيمانا بالحرية تؤمن\1919 ثورة وأجيال محفوظ يلج كان

 ويبدو. 1952 ثورة وأجيال الستينيات جيل جيEي، حال هو كما الذهنية �فكار وليس الفعلية
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 ش�³ عEى وتلك �جيال هذه من وا?فكرين الكتاب ع�قات بIن الفارق  (ي بوضوح �يمان ذلك

 معه يختلف من حرية تع©� حريته أن يدرك م£�م كل كان. الشخصية الع�قات ف�Aا بما ا?ستويات

الجديدة\\جيالºا\تفهم لم ولذلك الشخصية الخصومة تع©� x �دبية أو الفكرية الخصومة وأن

 يوسف وبIن عبدالقدوس وإحسان أباظة وثروت محفوظ بIن ربطت ال�� الوثيقة الع�قات

  . وا?واقف و�ساليب �فكار (ي الشاسعة §خت�فات رغم الشرقاوي  وعبد\الرحمن السبا¦ي

 الطريق" عبدالقدوس روايات عن فيلمIن سيناريو كتابة عEى محفوظ وافق �طار هذا (ي

 من لروايتIن السينمائية القصة محفوظ يكتب أن عEى عبدالقدوس ووافق ،"حرة أنا"و" ا?سدود

\\الشيخ كمال إخراج" الحرمان بÞ%: "رواياته (ي\\كمال حسIن إخراج" م إم7%اطورية"و 1969(ي

(ي\" الوجهIن ذات"و 1971(ي\" §ختيار" قبل" ا?زدوج" لفكرة �و0ى ا?عالجة كان و�ول . 1972

 ال£�ار (ي خطي��ا مع الحب تتبادل ال�� الوديعة الخجولة ناهد دور  حس©� سعاد مثلت وفيه ،1976

  . فراشه إ0ى رجل أي مع تذهب ال�� ال�هية مI%فت إ0ى الليل (ي وتتحول 

 السادات لدعوة سينمائية استجابة فكان. مصر 6ي ا?قصودة" م"و "م ام7%اطورية" أما

 الحياة لعودة جني©� كشكل" ا?نابر" عليه أطلق ما إ0ى عبدالناصر وفاة عقب الحكم تو0ى أن بعد

 �بناء من كبI% لعدد أم دور  حمامه فاتن تمثل وفيه. الواحد للحزب الحكم ظل وإن الحزبية

 مثل يبدو الفيلم أن ورغم. حيا�Äم شئون  إدارة (ي باxنتخاب Ý´�ء كل يكون  أن يطلبون  والبنات

  . تبسيط بغI% بالحرية ا?طالبة آنذاك ا?مكن من يكن لم أنه إx لìطفال" �مثولة"

  ا!صرية دNل

 �مام حسن وبIن بينه الع�قة كانت وعبدالقدوس محفوظ بIن الع�قة منطق وبنفس

\" ا?دق زقاق" و6ى �دبية رواياته عن واحد ?خرج �ف�م من عدد أك7% أخرج الذي  1963(ي

 ح�î أمI%ة"و 1973(ي\" السكرية"و 1967(ي\" الشوق  قصر"و 1964(ي\" القصرين بIن" والث�ثية
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 قصة عن\1985(ي\" هللا دنيا" وكذلك 1986(ي\" الحب عصر"و 1974(ي\\" ا?رايا" رواية عن" أنا

 �ف�م هذه كل رغم و�مام محفوظ بIن ع�قة أي يرون x �يديولوجية عصر نقاد كان. قصI%ة

  . مخالف رأي له كأن ذاته محفوظ ولكن

 دxل" قصة �مام إخراج من لفيلم محفوظ كت��ا ال�� الوحيدة السينمائية والقصة

 �مام حسن عالم عن مع7%ا وجاء" البعث" ١٨ي تولستو  لرواية تمصI% و6ى\1970" ١٧ا?صرية

 ".ا?يلودراما بملك" ا?صرية السينما تاريخ (ي عرف الذي

                                                 

١
 كان. السينمائية �ف�م من الكثI% أخرج. أسيوط (ي ولد. مصري  مخرج ،)1986 – 1910( مصطفى نيازي  

 (ي" ا?شرق  ابن" فيلم أخرج العراقية السينما و(ي" القرداتي" فيلم مصطفى نيازي  أخرجها ال�� �ف�م آخر

1949. 

 كما فيلم\400 من أك¨% وأنتج كتب. مصري   ومنتج وحوار سيناريو وكاتب ممثل ،)1998 – 1920( شو�ي فريد ٢

 .ومنتج مخرج تسعIن من أك¨% مع عمل

 لعب كما الخفي العصابة رئيس أدوار (ي تمI¶. القاهرة (ي ولد مصري  ممثل ،)1983 – 1910( ا?لي�ي محمود ٣

 .ونساء رجاx ا?صرية السينما العظماء وأدوار النفß´� الطبيب أدوار

 من قرن  نصف مدى عEى كبI%ة شهرة حققت. مصر (ي طنطا بمدينة لدتو ) 2006 - 1925( سلطان هدى ٤

 .الف©� العطاء

 .1957 (ي شو�ي فريد وإنتاج سيف أبو ص�ح إخراج من مصري  درامي فيلم ٥

 .1969 (ي وصدر ا?تحدة الوxيات  (ي إنتاجه تم دراما فيلم البقر، را¦ي ٦

 بتدريس حاليا تعمل. 1965 (ي القاهرة (ي ولدت كندية مصرية سينمائية وناقدة وأكاديمية وم&%جمة روائية ٧

 .الكندية أوتاوا بجامعة العربية والدراسات السينما

 .2001 نوفم7% القاهرة،" ونقد أدب" مجلة ٨

 إبراهيم، عبدالحميد. د تحرير ،وا?ستشرقIن ا?فكرين كبار من نخبة: الروائى والفن محفوظ نجيب ٩

 . 2002 ،القاهرة

 . 2006 ،القاهرة عبدالعزيز هيمإبرا ،"كاملة حياة سI%ة: محفوظ نجيب أنا ١٠

 ".الجديد الوفد" حزب جريدة (ي ينشر الشعار هذا xيزال ١١

 .1976 ،يوليو\5 ،القاهرة السينمائية، للثقافة القومي ا?ركز نشرة ١٢

 .1973 ،أكتوبر القاهرة،\،فريد سمI% ،"الطليعة" مجلة ١٣

 .1958 ،\مايو\5 القاهرة، ،"الجيل" مجلة ١٤

 .1958،\أكتوبر\27 القاهرة، ،"ا?ساء" جريدة ١٥
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 .1958 ،\أكتوبر\13 القاهرة، ،"الجيل" مجلة ١٦

 الفيلم إصدار تم وقد. سامي مصطفى محمدو   �مام حسن تأليفو   �مام حسن إخراج من ي مصر  فيلم ١٧

 .1970 (ي

 ومفكر س�م ودا¦ي إجتما¦ي ومصلح روس´� روائي ،)1910 – 1828( تولستوي  نيكوxيافيتش ليف الكونت ١٨

 .عشر التاسع القرن  (ي  الروس´� �دب أعمدة من يعد. أخ��ي
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  نجوم
السينما
�ي
كتابة
محفوظ  ٤.٢

+ربعينيات	ح$ن	أسند	 محفوظ	عالم	السينما	بواسطة	ص�ح	أبو	سيف	�ي	أواخر دخل

لك	يوم	يا	"و	١٩٤٨�ي	" مغامرات	عن:9	وعبلة"و	١٩٤٧�ي	"  ا2نتقم"له	أبو	سيف	مشاركته	�ي	

تقدم	إحدى	عقود	دخلت	السينما	عالم	نجيب	محفوظ	فEول	مرة	 وبعد	عدة. ١٩٥١�ي	" ظالم

	عOى 	 رواياته 	حقق 	ح$ن 	أيضا 	أبو	سيف 	ص�ح 	طريق 	عن 	الفضية 	وVWاية"الشاشة �ي	" بداية

١٩٦٠.  

واق:9اVaا	وابتعادها	 داخل	ا2كان صحيح	أن	دور	ص�ح	أبو	سيف	واضح	�ي	تحريك	بطلته

	ترجع efال	 	ا2رهفة 	النفسية 	hيحاءات 	بقوة 	jع:9اف 	hنصاف 	ومن 	+شخاص 	بقية  من

الحائط	الef	تم	 كمال	كريم	الذي	جعل	الجدران	تنطق	با2عاني	حof	أن	مكان	ساعةللمصور	

إنه	طوال	الفيلم	وبدرجات	متفاوته	يحيط	. بيعها	يظل	مختلفا	�ي	لوته	الفاتح	عن	بقية	الجدار

 الكث$9	من	مشاهدها	تدور	لي�	ولكن	إبداع	ا2مثلة	هنا	هو	+وضح	وهو نفيسة	بالظ�م	حof	أن

محفوظ	الذي	منح	 عن	موهبة	سناء	جميل	إ�	أن	hمساك	بالشخصية	يأتي	من	وإن	كان	يع�9 

	وحاكمة 	محكمة 	بجملة 	الرواية 	بطلة 	مفتاح 	نحو	مأساوي	 .ا2مثلة 	عOى 	تدرك 	إVWا 	ف�Vا يقول

امتEت	. سارت	سناء	جميل	عOى	هد�Vا. ست	كلمات". و�	أب ب�	مال	و�	جمال"ووضعها	كفتاة	

تضحك	من	 إVWا	لم. طريقة	سلوكها	وحرك�Vا	ونظرا�Vا	وردود	أفعالهاVaا	داخليا	وحددت	شكلها	و 

	و� 	البقال 	ابن 	مع 	الجنس 	مارست 	ح$ن ofوح	 	الفيلم 	طوال 	أثر	 قل�Vا 	أي 	وجهها يظهر	عOى

أمامها	سوى	مرآة	وتعكس	وجهها	فتبصق	عليه	 وعندما	تثور	وتغضب	�	تجد. للنشوة	ولو	عابرة

ب�	مال	"رآة	وكأVWا	تريد	تحطيم	حقيق�Vا	كفتاة	تعيسة	ل�Vشم	ا2 تقذفها. وتمسك	بعلبة	صلبة

  ."جمال	و�	أب و�
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	أفضل جدير 	إ�ى 	وصلوا 	عموما 	ا2مثل$ن 	أن 	الفيلم 	ذات 	خاصة	 بالذكر	�ي مستويا�Vم

	 	وحسن 	الكب$9	الفاشل 	+سرة 	ابن 	دور 	أدى 	الذي 	شو�ي 	الشارع"فريد 	ل�جرام	" ابن ا2هيأ

ن	نجيب	محفوظ	صاحب	الخ�9ة	العميقة	بالبشر	يرى	�ي	ولك ا2ستعد	ل�نحراف	�ي	كل	السبل

	عشر	كلمات 	�ي 	الروائي 	يجسده 	نور 	من 	بصيصا 	ا2ظلمة 	أسرته: "أغوار	حسن 	حب  كان

  ." العاطفة	الشريفة	الوحيدة	الef	يخفق	Vaا	قلبه

	ا2وجزة 	الجملة 	أو	تاجر	 ف�Vذه 	أو	قواد 	بلط�ي 	مجرد 	الفيلم 	�ي 	شو�ي 	فريد 	يعد لم

	بعد 	فثمة 	ا2وقف$ن	مخدرات 	�ي 	فقط 	�	تتجسد 	الخاص 	سحرها 	للشخصية 	جعل  إنساني

	بأداء 	الجيش 	ضابط 	حسن$ن 	jن�Vازي 	وشقيقه 	شو�ي 	فريد 	ب$ن 	حيث	 ا2ؤثرين عمر	الشريف

ثم	بعد	تخرجه	يطالب	شقيقه	الكب$9	ب:9ك	 يمنح	أولهما	نقودا	للثاني	كمصاريف	لدخول	الكلية

جعلهما	�ي	مواجهة	بعضهما	أو	بجانب	بعضهما	فكل	أبو	سيف	أ�	ي تعمد	ص�ح. العالم	السفOي

مواجهة	الكام$9ا	 يقف	�ي	مف:9ق	عمر	الشريف	يطالع	بجانب	وجهه	+يمن	وفريد	شو�ي	�ي م£Vما

تنطوي	عليه	أعماق	شقيقه	من	عفن	 ويتجOى	إبداع	ا2مثل	�ي	نظرة	فريد	شو�ي	الef	تدرك	ما

ه	العسكرية	ويبدأ	أن	حياة	جديدة	أن	يخلع	بذلت فيضعه	�ي	اختبار	صعب	ويوافق	عOى	شرط

هنا	تخلو	نظرة	فريد	شو�ي	من	الغضب	والكراهية	فقط	درجة	. الشريف وب�	تردد	يرفض	عمر

	من 	بالحياة ما 	عميقة 	بخ�9ة 	مم:§جة o¨©+ .هذا	 	سيختاره 	الذي 	ما لكن	. الشقيق فهو	يدرك

	قرب 	يأتي 	فإنه 	تأث$9ا 	+عمق 	وربما 	+هم 	ت. ال£Vاية ا2وقف 	أن 	كل	فبعد 	شو�ي 	بفريد ضيق

	وي:9بص 	الشرطة 	وتتعقبه 	إ�ى	 السبل 	جلبابا 	مرتديا 	الرأس 	مشجوج 	جريحا 	يلجأ 	خصومه به

  .الحماية هو	عOى	الفراش	ينظر	لوالدته	الحانية	كما	لو	أنه	طفل	يطلب أسرته	وها
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	 	من 	عام$ن 	وVWاية"بعد 	السينما" بداية 	عيون 	اعت�9	من 	 الذي 	عرض اللص	"ا2صرية

	التنفيذلكما" والك�ب 	قبل 	سرحان 	شكري 	رشح 	الذي 	الشيخ 	سعيد	 ل 	شخصية 	يجسد كي

	قبل. مهران 	من 	الرواية 	قرأ 	سرحان 	شكري 	يكن 	وأثناء	 ذهب. لم 	الرواية 	واش:9ى 	ا2كتبة إ�ى

	صفحا�Vا 	طالع 	البيت 	إ�ى 	بالدور . +و�ى عودته 	للقيام 	بحماس 	ليخطره 	الشيخ 	بكمال . اتصل

شكري	سرحان	 ته	السريعة	قبل	أن	يكمل	الرواية	أجابهاستفسر	ا2خرج	عن	سر	موافق وعندما

جعلت	الشخصية	بأغوارها	ت:9اءى	أمامه	وأنه	أدرك	" آن	للغضب	أن	ينفجر	وأن	يحرق "بجملة	

  ".إني	ممتOئ	Vaذا	الشعور : "وأردف". خرج	و�ي	جوفه	نار" أن	بطل	الفيلم	الذي	غادر	السجن	توا

	الفيلم 	النار  طوال 	جذوة 	عOى 	سرحان 	شكري 	داخله	حافظ 	�ي 	تعتمل efال 	ي�	 سواء

أحاديثه	ح$ن	تخرج	الكلمات	من	فمه	 صمته	حيث	يبدو	وجهه	مفعما	برغبة	حارقة	�ي	الثأر	أو	�ي

كذلك	الحال	�ي	مواقفه	ا2ختلفة	. مكتوم	الصوت حof	بصوت	منخفض	وكأVWا	طلقات	مسدس

	ا2واقف 	ذلك 	�ي 	. الرومانسية بما 	نور 	يحب 	معها" شادية"إنه 	التواصللك. ويتواصل 	ذلك  ن

	تكالبت	الظروف	عليه 	ازداد	إدراكه	 ا2تقطع	بفعل	+لم	الذي	يحسه	والذي	يزداد	كلما وكلما

آثار	الكدمات	عOى	وجهها	عقب	تعرضها	�عتداء	 لي�	ممزقه	ا�2بس" نور "فعندما	تعود	. لعجزه

  .شكري	سرحان	أن	ألسنة	اللهب	تتصاعد	بداخله شباب	أقرب	للك�ب	يشعرنا

عتمة	أيام	سعيد	مهران	 ولكن	تض¹º	شيئا	من. مسمo	فتاة	ليل فإVWا	اسم	عOى	أما	نور 

efال	بالصرامة	دورها	شادية	أدت	الفهم	ذاVaالشيخ و	كمال	أسلوب	اVa	يتسم .	o¨¼يتحا	أنه	ذلك

	إ�ى 	يستدرج 	أن 	مستواها	 تماما 	بدقة 	حدد 	ولكنه 	م£Vا 	جانب 	أو	تجسيد 	مهن�Vا 	تتبع إغراء

	ت efال	 	البسيطة 	بمهارةبا�2بس 	وضعه 	الذي 	الفج 	وا2كياج 	حيث	 رتد�Vا 	إمام ا2اكي$9	رمضان

ولكن	بأداء	شادية	بدت	عOى	قدر	كب$9	من	ال¾9اء	. وا2ادية أبرزها	كامرأة	فق$9ة	من	الناحية	ا2الية
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ع�ق�Vا	به	ليست	حسية	فeÁ	بالنسبة	. الروÀي،	تمنح	سعيد	مهران	بسخاء	فيضانا	من	الرحمة

خالصة	تؤويه	�ي	شق�Vا	ا2تواضعة	بالقرب	 و	عليه	ت:9قرق	�ي	عين�Vا	محبةله	أقرب	إ�ى	+م	تحن

 لعملها	وتعود	متعجلة	كي	تطمÃن	عليه	ويتعمد	كمال	الشيخ	أن	يبقى تخرج. من	منطقة	ا2قابر

وبينما	تنطلق	. فع�" نور " إVWا. بطله	�ي	العتمة	وح$ن	تدخل	بطلته	الحجرة	ا2ظلمة	تض¹º	النور 

	ل:9د 	الشرطة 	�يرصاصات 	قتي� 	مهران 	سعيد 	عن	 ي 	أ2ا 	وجهها 	بتقلص 	تع�9	شادية ال£Vاية

  .إنما	تصي�Vا	Åي hحساس	أن	هذه	الرصاصات

	محفوظ 	بط�ت 	من 	ث�ثا 	شادية 	جسدت 	نور 	جانب 	�ي: إ�ى 	ا2دق" حميدة �ي	" زقاق

١٩٦٣		 	�ي 	وكريمة 	hمام 	" الطريق"لحسن 	لحسام	١٩٦٤�ي 	�ي	 �ي 	وزهرة 	مصطفى الدين

نجحت	�ي	بعضها	عندما	ال:§مت	مع	صناع	+ف�م	برؤية	. �ي	لكمال	الشيخ	١٩٦٩�ي		" م$9امار"

ولم	توفق	�ي	بعضها	بسبب	عدم	jلتفات	بما	فيه	. وواقعه نجيب	محفوظ	الجوهرية	لنماذجه

  .جاء	�ي	أعمال	محفوظ الكفاية	2ا

	 	مرة" حميدة"ظهرت 	السينما 	شاشة 	عOى 	وبعد مرت$ن 	ا2صري 	الفيلم 	عق �ي ود	ث�ثة

خورÉي	فونس	حيث	أصبح	اسمها	 من	إخراج" حارة	ا2عجزات"تسطع	�ي	فيلم	مكسيكي	بعنوان	

	عا2ية" ا2ينا" 	أصبحت efال	 	ا2مثلة 	حايك بأداء oسلم	 	+صل 	تستحق	. اللبنانية 	مفارقة وثمة

 ا2كسيكي	أقرب	لعالم	نجيب	محفوظ	وروايته	من	الفيلم	ا2صري	وسلمo	حايك الفيلم: jنتباه

	تع�9	 	لها" حميدة"عن 	شادية 	تجسيد 	من 	وأصدق 	أعمق 	نحو 	فونس. عOى كاتب	 خورÉي

مرة	إ�ى	نفاذ	بص$9ة	الروائي	 السيناريو	بيثنef	لين$9و	وسلمo	حايك	كل	عOى	حدة	أشار	أك¾9	من

والواضح	أن	سلمo	. وتماثلها	برغم	اخت�ف	ا2كان	والزمان وإدراكه	للقوان$ن	الef	تؤدي	للظواهر

	تفهمت 	محفوظواستو  حايك 	نجيب 	يرصده 	الذي 	الداخOي 	بتكوي£Vا 	حميدة 	شخصية  عبت
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	الثقة: "بقوله 	روح 	قط 	تفقد 	لم 	ولك£Vا 	اليد، 	معدمة 	النسب 	مقطوعة و+مان	 فتاة

القوية	�ي	طواياها	ولكن	حس£Vا	 وjطمئنان،	ربما	كان	لحس£Vا	ا2لحوظ	الفضل	لبث	هذه	الروح

". �	يخذلها	الشعور	بالقوة	لحظة	�ي	حيا�Vاقوية	 لم	يكن	صاحب	الفضل	وحده	كانت	بطبيع�Vا

	آخر	يصف 	موضع 	 و�ي 	سما�Vا 	أهم 	أحد 	قاطعة 	كلمات 	ث�ث 	�ي 	وحسم 	عاهرة"بجرأة  كانت

  ."بالسليقة

	 	طوال 	حايك oسلم	 	ا2عجزات"تحركت 	م�حظات" حارة 	هدى 	فبنظرا�Vا	 عOى محفوظ

	من 	أطلت 	فإذا 	فيه 	أو	تطمع 	له 	تطمح 	ما 	حبي�V تل�Vم 	ورأت 	بعيوVWا	نافذ�Vا 	له 	ترسل 	فإVWا ا

 تعرض	ا�2بس	الداخلية	فإVWا	تعطى	إحساسا" فاترينة"وإذا	وقفت	أمام	 رسائل	مفعمة	بالرغبة

وتتكلم	وتتشاجر	وكأVWا	 تتحرك	وتتلفت. باستعدادها	2د	يدها	لتكسر	الزجاج	كي	تأخذ	ما	تريد

	صلبة 	نفسية 	أرض 	عOى 	مع. تقف 	تذهب 	وتست وبإراد�Vا 	وكره 	إ�ى 	مقاومة	القواد 	ب� جيب

وتنتقل	سريعا	من	فراش	لفراش	وتغدو	مدمنة	للمخدرات	وÅي	 لطلباته	وتندمج	�ي	حياة	الليل

�	" مص$9ها	ا2حتوم تنحدر	إ�ى"السقوط	السريع	تع�9	عما	جاء	�ي	الرواية	الef	تقول	إVWا	 �ي	هذا

منحت	" زقاق	ا2دق"رواية	. من	دقائق	الحo¨Ì يعوقها	من	وازع	إ�	ما	يعوق	ا2نحدر	إ�ى	الهاوية

  .حضورا	عا2يا" حميدة"بدورها	منحت	شخصية	 سلمo	حايك	دورا	فريدا	وÅي

	+مر	بالنسبة 	 اختلف 	�ي 	أVWا 	ذلك 	ا2دق"لشادية 	أك¾9	من	 انتمت" زقاق 	hمام لحسن

ال�دن	وتتمايل	�ي	مشي�Vا	تخرج	الكلمات	من	 تمضغ" دلوعة"إرتباطها	بالرواية	فeÁ	هنا	مجرد	

	بميوعة 	hنجل$§ مصطنعة	وتغeÎ	فمها 	تسخر	من 	أغنيات 	أيام	hحت�ل 	الكباريه 	مع!. �ي  إVWا

  .من	إضاءات	محفوظ كاتب	السيناريو	ا2بتدئ	حينذاك	سعد	الدين	وهبة	وا2خرج	لم	يستفيدا
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 الشخصية	أص�	�ي	الرواية	من". الطريق"�ي	" كريمة"نجاحا	ح$ن	قدمت	 حققت	شادية

	طاقة 	ا2مثل 	يمنح 	الذي 	Vaا	النوع 	مث$9ة. �	يس�Vان 	جامحة 	عيeÎ	 إVWا 	تبدو	�ي للغرائز	ظروفها

جميلة	م:§وجة	من	صاحب	فندق	عجوز	�	تخلو	من	 الذئب	أقرب	للفريسة	فeÁ	امرأة	ناضجة

رسائل	 الفندق	صابر	الرحيمe	بأداء	رشدي	أباظة	وبدورها	ترسل	له	بعيوVWا غموض	يرمقها	نزيل

الغموض	+خ��ي	ما	ب$ن	رفضها	 شادية	بمهارة	عOى	ذلكم�Vمة	و�ي	العديد	من	ا2شاهد	تحافظ	

jستجابة	2ا	يرغبه	وبذكاء	أقرب	للخبث	تذيقه	طرفا	من	 الحاسم	Óقامة	ع�قة	مع	الÒ§يل	أو

شادية	هنا	. العجوز  تمتنع	عنه	ثم	تدفعه	باÓيحاء	تارة	والتصريح	تارة	إ�ى	قتل	زوجها ح�و�Vا	ثم

	ا2أل 	hغراء 	لكليش�Vات 	تلجأ 	�ي� 	ا2كررة 	ا2صرية وفة 	عندها	. السينما 	الغواية 	شباك لكن

  .بالوعود	ا9:2عة	بالشهد تنطلق	من	عيون	مليئة

	جسد�Vا efال	 	النساء 	نماذج 	تضاربت 	بل 	عOى تنوعت 	اعتمادا 	محفوظ شادية : روايات

	الرحمة" اللص	والك�ب"نور	�ي	 	ا2دق"تس$9	عOى	قدم$ن	وحميدة	�ي	 حيث	تبدو	وكأVWا " زقاق

". م$9امار"وأخ$9ا	زهرة	" الطريق"تعب$9ها	ثم	الفتنة	ا2دمرة	�ي	 حسب" زقاق	العدم"2تمردة	عOى	ا

	+دب Åي 	نقاد 	الكث$9	من 	حللها 	والد��ت 	با2عاني 	ثرية 	عند. شخصية eÁف 	o¨©مو	 فاطمة

الفنانون	�ي	شكل	ف�حة	منذ	 الشخصية	الوحيدة	الef	تمثل	ا2ستقبل؛	وÅي	مصر	الef	صورها

رمز	مصر	الباحثة	"مقارب	يراها	محمود	أم$ن	العالم	 مختار	وتمثال	VWضة	مصر	وعOى	نحوأيام	

الخمسة	كل	" البنسيون "زهرة	يتصارع	عل�Vا	نز�ء	". استقرار	عن	سعادة عن	سند	عن	حب	عن

أن	تحول	نفسها	إ�ى	مطفئة	 م£Vم	يريدها	لنفسه	عOى	طريقته	ولك£Vا	قوية	صعبة	ا2نال	أذكى	من

شادية	بكل	طاق�Vا	أن	تحافظ	عOى	التوازن	ب$ن	وضعها	 حاولت. بة	�ي	يد	Õخرينشهوات	أو	العو 

. �ي	البنسيون	من	ناحية	و�ي	ذات	الوقت	كشابة	ذات	كرامة	من	ناحية	ثانية ا2تواضع	كعاملة
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أن	تكون	مجرد	أن×o	فإن	 وعOى	الرغم	من	نجاح	مسعاها	�ي	أن	تبدو	�ي	أداVÖا	إنسانة	جادة	قبل

استق�لها	وحري�Vا	وجعلها	تق:9ن	ببائع	الجرائد	كي	تكون	 �ي	إبراز	إصرارها	عOى	الفيلم	لم	يسعفها

  .سعيدة ال£Vاية

الفيلم	لسما�Vا	+ساسية	 يصل	الناقد	هاشم	النحاس	لنتيجة	مؤداها	وبفقدان	زهرة	�ي

 اتجاها�Vا	وتبديل	أهدافها	فقدمت	أيضا	أبعادها	الرمزية ا2وجودة	�ي	الرواية	إ�ى	جانب	تحويل

  .فقط الفيلم	شيئا	آخر	تماما	�	يش:9ك	مع	زهرة	الرواية	إ�	�ي	jسم صبحت	زهرة	�يوأ

	أداVÖا 	�ي 	فنيا 	تألقت 	محفوظ 	نجيب 	بفضل 	شادية 	+مر	فإن 	كان 	�ي	 أيا 	+قل عOى

وامتدت	عطايا	نجيب	". الطريق" �ي" كريمة"و" اللص	والك�ب"�ي	" نور : "شخصيت$ن	من	بط�ته

  .عOى	نحو	يستحق	التحليل	والتأمل انات	جسدن	شخصياتهمحفوظ	Øخريات	من	الفن

لحسام		١٩٦٤�ي	" الطريق: "سعاد	حسeÎ	ا2وهوبة	دخلت	عالم	محفوظ	من	ستة	أبواب

	و 	مصطفى 	"الدين 	" ٣٠القاهرة 	١٩٦٠�ي 	و	 	سيف 	أبو 	أنا أم$9ة"لص�ح eÙح "	 	١٩٧٤�ي

  .Oي	بدرخانلع "١٩٨٦الجوع		�ي	"و		١٩٨١�ي	" أهل	القمة"و	١٩٧٥�ي	"  الكرنك"و

	 	�ي 	شادية 	مع eÎحس	 	سعاد 	تلتق 	مع ."الطريق"لم 	كانت 	م£Vما 	كل صابر	" فع�قة

eنقيض" الرحيم	ي�طر	ىOع	ماVطبيع�	ي�	وسعاد: وهما	عاصفة	شادية 	" كريمة"نسيم	ي�	شظية

سعاد	بسيطة	. أغوار	بعيدة	غامضة	متقلبة شادية	ذات. عصفور	من	الجنة" إلهام"الجحيم	و

 وØن. قدرات	الروائي	الكب$9	عOى	إبراز	الفوارق	الواسعة	ب$ن	البشر ا	تتجOىهن. وواضحة	شفافة

الشخصيات	الطيبة	فإن	 الشخصيات	الشريرة	�ي	+دب	والفن	غالبا	تحظى	بقوة	تأث$9	أشد	من

حسeÎ	الباهتة	نوعا	ما	والef	وجدت	ضال�Vا	 بدت	أعمق	حضورا	من	سعاد" الطريق"شادية	�ي	

  ."٣٠هرة	القا" وفرص�Vا	الكب$9ة	�ي
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	تأمل	معoÎ	jسم" إحسان	شحاته"تجسد	سعاد	حسeÎ	شخصية	 فق$9ة	وجميلة	 فتاة. ـ

باهظ	تدفعه	بجسدها	الذي	يعشقه	 ولكن	بثمن. يشفع	لها	جمالها	�ي	jنتقال	من	حال	لحال

	مظهر 	أحمد 	بأداء eفهم	 	بيك 	عبد	 وتصبح. قاسم 	محجوب 	من 	زواجها 	بعد 	خليلته، إحسان

	باق 	مثله 	الذي 	أحمد تدار	�يالدايم 	حمدي 	السينما 	شاشة 	عOى 	له 	ظهور 	طريقته	. أول وعOى

عن	 وهو	�ي	هذا	يختلف" فof	فق$9	ب�	خلق: "محفوظ	معالم	بطله	بأربع	كلمات يلخص	نجيب

إ�ى	" ٣٠القاهرة	"�ي	 ا2لفت. إحسان	شحاته	ا2ساقة	إ�ى	نمط	منحط	من	الحياة	من	دون	حماس

	ذل 	البديعة 	أبو	سيف 	ص�ح 	2سات 	التجاوبجانب 	سعاد	 ك 	ب$ن 	والعطاء 	+خذ 	�ي الخ�ق

	أحمد 	وحمدي eÎسبيل. حس	 	قاسم	 فعOى 	مغادرة 	بعد 	النوم 	حجرة 	الزوج 	يدخل 	ح$ن ا2ثال

o¨Þق	 	الذي 	النور  بيك 	إطفاء 	منه 	طالبه eÎحس	 	سعاد 	تصرخ 	عندئذ 	النور 	يe¨Þء  .وطره

eÎحس	سعاد	بصمة	إن	القول	ا2مكن	من	وربما	الس:9	هو	عندها	ا فالظ�م	ىOع	العفوية	لخاصة

الرواية	فعقب	زفافها	السريع	لزوج	تعلم	تماما	 +رجح	أضفت	بعدا	إنسانيا	�	يتوفر	بوضوح	�ي

	ستار	لع�قة 	مجرد 	تنطق أنه 	أن 	ا2توتر	وقبل 	النذل 	عريسها 	وجه 	إ�ى 	عين�Vا 	ترفع 	Vaا  البيك

مة	والذي	عليه	أن	الكرا بكلمة	تحس	�ي	نظر�Vا	ا9:2عة	بالشجن	شفقة	غامرة	تجاه	الرجل	فاقد

  .يقوم	بدور	الزوج	والقواد	�ي	آن

	الصحافة 	سعاد رحبت 	بأداء 	وأشادت 	أحمد 	حمدي 	الجديد 	بالوجه حسeÎ	 الفنية

	محمود 	مصطفى 	ا2واقف: "فكتب 	متلون 	صعبا 	دورا 	مثلت eÎحس	 	معقد	 سعاد والعواطف

ندها	ا2وهبة	عOى	ع. واحدة	غ$9	سعاد	حسeÎ تناقضات	�ي	التعب$9	لم	تكن	لتقدر	عل�Vا. ال:9كيب

	والوجه 	والصورة 	الصوت 	مرهف تلوين 	وذوق 	وإقناع 	كفاءة 	�ي 	مقالة	." والتقاطيع 	�ي وجاء

. عمقا أما	سعاد	حسeÎ	فقد	كان	دورها	�ي	هذا	الفيلم	من	أبدع	أدوارها	وأك¾9ها" لرجاء	النقاش
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إ�ى	جان�Vا		للسينما	إذا	وجدت وما	أك¾9	ما	تعطيه	هذه	الفنانة... إن	سعاد	ممثلة	موهوبة	حقا

  ..."حقيقيا	مثل	هذا	الدور  مخرجا	له	قيمة	وإذا	وجدت	لها	دورا

محفوظ	بصدق	 الef	لم	تجسد	بط�ت	نجيب سعاد	حسeÎ	تكاد	تكون	الفنانة	الوحيدة

	�ي 	عل�Vا 	Åي 	ما 	يتجاوز 	رونقا 	عل�Vا 	أضفت 	بل 	فحسب 	+دبية ودقة 	هذا	. +صول 	عOى دليOي

ضجة	كب$9ة	عند	عرضه	وتحفظ	الناقد	سم$9	فريد	عOى	 رالفيلم	الذي	أثا" الكرنك"دورها	�ي	

	به 	جاء 	 الكث$9	مما 	Øنه 	مطلقا 	رفضا 	أبو	شادي 	عOى 	الناقد 	من"ورفضه 	لسيل 	الباب  فتح

	الجديد 	العهد 	وتتملق 	السلطة 	�ي 	تتمسح 	الef	راحت 	الهزيلة 	التحفظات	 ."+ف�م 	هذه وبرغم

  .عرفي فإن	تقييم	سعاد	حسeÎ	حظي	بتقدير. وذاك	الرفض

  :كتب	سم$9	فريد

فeÁ	. الكب$9	�ي	السينما	ا2صرية رصيدها ودور	زينب	بالنسبة	لسعاد	حسeÎ	يضاف	إ�ى"

	با2عاناة	الهائلة	 تتلون	�ي	الفيلم	ب$ن	عدة	أحوال متباينة	تماما	من	ال�9اءة	إ�ى	السقوط	مرورا

ته	تحت	سفح	سيار  jغتصاب	و�ي	مشهد	محاولة	jنتحار	ثم	ذهاVaا	مع	زين	العابدين	�ي بعد

  ."+هرامات

�ي	أمرين	أولهما	 الخ�قة	لسعاد	حسeÎ	فإVWا	تتجOى أما	عن	البصمة	الخاصة	أو	hضافة

داخلية	والef	جعل�Vا	قادرة	عOى	تحمل	ا2حن	 تلك	الروح	الرقيقة	الطيبة	الef	�	تخلو	من	ص�بة

	والحنو 	ناحية 	من 	وتفه والخطوب 	و+صدقاء 	+سرة 	�ي 	حولها 	من 	جميع 	ضعفهم	عOى م

 لكن	+هم	من	ذلك	hبداع	الشخe¨Ì	العفوي	�ي	تقديري	الذي. ناحية	أخرى  وانكسارا�Vم	من

	حبي�Vا 	مع 	مرة 	Øول 	تختOي 	فعندما 	خاطفة 	لحظات 	�ي 	تلمسه 	أن إسماعيل	"ا2دمر	 يمكنك

ألم	: فتعتمل	�ي	عين�Vا	عدة	انفعا�ت .يكتشف	أVWا	ليست	عذراء	–بأداء	نور	الشريف		-" الشيخ

. علما	أVWا	اغتصبت	�ي	أحد	أجهزة	الدولة	بسبب	ع�ق�Vا	به .وي	واعتذار	وشفقة	من	أجلهمعن
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eÎحس	الرواية سعاد	ي�	موجودا	ليس	ما	تقدم	ي. هنا�	عادة	تحققه	الذي	نجازh	وهو 	العديد

	أخرى  	أعمال 	أو	�ي 	هنا 	سواء 	ا2واقف 	إرتقاء. من 	أسباب 	من 	وتفصي� فيصبح 	جملة . الفيلم

	 	" جوعال"فمث�	�ي 	قصة 	عن 	النعمة"وا2أخوذ 	 "سارق 	ملحمة 	دور	" الحرافيش"من 	�ي وتطالع

وبرغم	قو�Vا	. مثل	بقية	سكان	الحارة	والخاضع$ن	لفتوات	طغاة بائعة	البطاطا	والفق$9ة" زبيدة"

	يقبل وكرام�Vا 	تردد 	وب� 	بجن$ن 	بط£Vا 	وتتكور 	الفتوات 	أحد 	من 	ل�غتصاب جابر	" تتعرض

	متم$	- " الجبا�ي 	بأداء 	العزيز	مخيون 	عبد 	Vaا	-§	من 	للفضيحة الزواج 	ومنعا 	لها 	ليلة	. س:9ا �ي

	�ي 	مظلمة 	رطبة 	حجرة 	داخل 	يبدو	 الزواج 	ع£Vا" جابر"بدروم 	ومنصرفا 	م£Vا حينئذ	. القريب

	بنظرات 	با2عاني تتابعه 	ا2حبة: تفيض 	والتقدير	الرفيع 	والعميق 	وjمتنان . الصافية الخجل

كنوع	من	رد	الجميل	�ي	وقف�Vا	أمام	 م	عل�Vا	ليس	بدافع	من	رغب�Vا	ولكن+هم	أVWا	تتمoÎ	أن	يقد

بس�سة	 كانت	تع�9	عن	كل	هذا. لرأسها	وترك$§	بصرها	عليه الحائط	الكالح	با�نحناءة	الخفيفة

  .hنسانية سعاد	حسeÎ	تجعلنا	نكتشف	مناطق	ثرية	�ي	النفس... ونعومة	وبساطة

ا2درسة	ا2صرية	�ي	 أساتذة الذي	حققه	أحد		١٩٦٦ �ي"  خان	الخليOي"مشهد	ال£Vاية	�ي	

�	 efال	 	القوية 	ا2شاهد 	من 	سالم 	عاطف 	مر	السنوات السينما 	عOى o¨å: "تن	تحمل	 	كارو عربة

	عاكف	 	أحمد الذي	يس$9	بجانب	والديه	عبد	الوارث	عسر	وآمال	زايد		 -عماد	حمدي	-عذال

عقب	 إVWم	يغادرون	ا2كان. قهم	واضحامن	مكان	مرتفع	وبالتا�ي	يبدو	انسحا والكام$9ا	ترصدهم

	لحال 	حال 	من 	jنتقال 	�ي 	+سرة 	أمل 	الشاب 	jبن 	سكان	 عOى... وفاة 	بعض 	يقف الجانب$ن

  ."جنازة �ي	صمت	ووجوم	كأVWم	يشيعون " خان	الخليOي"

فمنذ	ظهوره	 .محفوظ عماد	حمدي	من	أك¾9	نجومنا	توافقا	مع	قطاع	من	أبطال	نجيب

	 	�ي 	مرة 	ا"Øول 	" لسوداءالسوق 	�ي 	التلمساني 	ابن	 ١٩٤٥لكامل 	ا2صري 	ا2وظف 	بدور قام
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فالواضح	أن	قسمات	العناء	ا2رتسمة	عOى	. ومقنع الطبقة	الوسطى	عدة	مرات	وعOى	نحو	ناجح

 ا2تمهلة	وصوته	ا2نخفض	ووقاره	العفوي	كلها	معالم	هيأته	Øداء	هذه وجهه	وطريقة	حديثه

لكث$9	من	رواياته	بخ�9ة	ودراية	عن	معرفة	ومعايشة	الشخصية	الef	صاغها	نجيب	محفوظ	�ي	ا

 .ممثل	آخر	يحل	محله جسدها	عماد	حمدي	بدقة	وصدق	وإبداع	من	الصعب	تخيل

	عاكف" 	عOى" أحمد 	طويلة 	سنوات o¨Þق	 e¨åمن	 	لم موظف 	الثامنة يستكمل	 الدرجة

	لسبب$ن 	العا�ي 	من. تعليمه 	والده 	فصل 	حيث 	أسرته 	رعاية 	ي أولهما 	وكي 	الحكومة تيح	خدمة

	 	رشدي 	يوسف"لشقيقه 	دراسته" حسن 	�ي. مواصلة 	الفداء	 هو 	قيم 	إحدى 	يعكس هذا

زاوية	من	قلب	أحمد	عاكف	نوع	من	hحساس	 �ي. والتضحية	الef	تتسم	Vaا	الطبقة	الوسطى

	قطار	الزمن. با2رارة 	أن 	سريعا يحس 	+ول	. مرق 	ا2شهد 	منذ 	حمدي 	عماد eÎعي	 	�ي 	فإن لذا

o¨©أ	 	إيمان سحابة 	يعوضها 	بأنه 	مضطهدة"ه 	يع�9	ع£Vا" عبقرية 	محفوظ 	تعب$9	نجيب  حسب

	وب$ن 	بينه 	jنفصال 	من 	ما 	ودرجة 	خجولة 	استع�ء 	بنظرة 	حمدي 	ح$ن	 عماد ofح	 Õخرين

	الراقصة 	بيت 	�ي 	ماجن 	طابع 	ذات 	سهرات e¨Þيق 	عن	 	لها 	يحكي 	أن 	كرامته 	تمنعه ا2ع:§لة

	له 	لصديق 	فينس�Vا 	إظهار	الفرح .مشاكله 	�ي 	أمام		وباقتصاد 	أطول 	وقفة 	مع 	ابتسامة وبشبح

ابنة	ج$9انه	 يجسد	عماد	حمدي	ضياء	+مل	الذي	ينفتح	�ي	قلبه	ح$ن	ينبض	بالحب	تجاه ا2رآة

بابنة	الج$9ان	ويخط�Vا	وبرغم	 ولكن	شقيقه	العائد	من	أسيوط	يرتبط". سم$9ة	أحمد"و" نوال"

تور	حماسه	وصمته	وانسحابه	حمدي	بلفتاته	الوئيدة	وف اع:9اف	أحمد	عاكف	باØلم	فإن	عماد

شقيقه	 لكن	الضربة	القاصمة	تأتيه	بموت... بمدى	+©¨o	ا2عتمل	�ي	وجدانه داخل	ذاته	يوÀي

  .أمل	+سرة	عقب	ف:9ة	قص$9ة	من	مرض	السل
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	وصفا 	الشخصيات 	إحدى 	لسان 	عOى 	عاكف 	أحمد 	حياة 	محفوظ 	ح$ن	 يصف فاجعا

	 	له 	بال"يقول 	بذي 	ليست 	�ي". حياتك 	الفيلم 	تقديري	 هذه	وي:9جم 	�ي 	استوع�Vا efال	 الجملة

شقيقه	الراحل	يتأملها	للحظة	ينكفئ	عOى	وجهه	فوق	 عماد	حمدي	تماما	عندما	يدخل	حجرة

  .كلها مر	كما	لو	أنه	�	يبكي	عOى	وفاة	أمل	+سرة	وحسب	بل	عOى	حياته السرير	ويجهش	ببكاء

	وعمل 	ثقافته 	من 	استفاد 	عاكف 	أحمد 	لو	أن 	سيحدث 	كان 	أغلب	بالص ماذا حافة؟

هنا	عماد	حمدي	+قدر	. لكمال	الشيخ ١٩٦٩�ي	" م$9امار"�ي	" عامر	وجدي"الظن	أنه	سيصبح	

من	القاهرة	ليستقر	�ي	hسكندرية	مرفأ	+مان	 جاء. عOى	أداء	هذا	الدور	يطالعنا	�ي	البنسيون 

 تغناء	عنه	�ي�ي	+يام	الخوا�ي	�ي	حزب	الوفد	حزب	+فندية	وتم	jس انخرط. وملجأ	ا2هزوم$ن

لم	ي:§وج	ولم	". أحمد	عاكف"مجال	الصحافة	Øنه	من	أصحاب	+ساليب	العتيقة	وشأنه	شأن	

يخلف	ذرية	وأمo¨å	وحيدا	منسيا	يكتفي	بدور	ا2شاهد	يعلق	عOى	+حداث	و�	يشارك	ف�Vا	وإذا	

هذه	الشخصية	 عOى	عماد	حمدي،	وا2خرج	أن	صاحب	ومؤدي كان	بعض	النقاد	أيامها	أخذوا

	وجودل" 	له 	يكن 	الفيلم م 	." يذكر	�ي 	الفيلم 	�ي 	عامر	وجدي 	يت�¼¨o"ودور 	يكاد ofح	  يتقلص

وجدي	أص�	من	نماذج	نجيب	 ذلك	أن	عامر. فإن	+مر	بعد	أربعة	عقود	يبدو	مختلفا." تماما

	الوهن 	ضرVaا 	الهامش 	عOى 	تعيش efال	 	بصراعا�Vا	 محفوظ 	الحياة 	من 	انسحبت 	النخاع ofح

  .عماد	حمدي	الذي	يبدو	طوال	الفيلم	وكأنه	شبح	من	ا2اe¨é ما	جسدهبحلوها	ومرها	وهذا	

لحس$ن	كمال	فإنه	شبيه	 ١٩٧١�ي	" ثرثـرة	فـوق	النيل"أو	عمـاد	حمـدي	�ي	" زكي أنيس"أما	

،	وإذا	"أحمد	عاكف"مثل	 إنه	موظف	منe¨å. " عامر	وجدي"و" أحمد	عاكف"أو	زميل	لكل	من	

نصف	" "ثرثرة	فوق	النيل"فإن	بطل	. "رية	مضطهدةعبق"يرى	نفسه	" خان	الخليOي"كان	بطل	

يمكن	أن	تصفه	بأي	"رؤية	الصحافية	سمارة	بهجت	الef	تواصل	 حسب" مجنون	نصف	ميت



١٥٩ 

 

ينعزل	 وبينما	يعزل	عامر	وجدي	نفسه	داخل	البنسيون ". تجد	له	صفة	عOى	hط�ق ¼¨eء	أو	أ�

طبعا	يعلق	. صوت	عماد	حمديب أنيس	زكي	داخل	العوامة	وإذا	خرج	نستمع	إ�ى	مونولوج	داخOي

	يخطر	عOى 	وما 	الشوارع 	�ي 	يراه 	ما 	�ي	. باله عOى 	يعيش 	مردده 	أن eÎيع	 	ذاته 	حد 	�ي ا2ونولوج

" الخليOي خان"إنه	لم	ي:§وج	كما	الحال	بالنسبة	لبطOي	. يحدثه	أو	يستمع	له وحدة	�	يجد	من

	وبينه	أنه	عOى	العكس	م£Vما" م$9امار"و 	هو	عماد		وجد	سلواه والفارق	بي£Vما 	ا2خدرات	وها �ي

إنه	يوفق	تماما	�ي	. حمدي	يخرج	من	صفحات	نجيب	محفوظ	ليس$9	�ي	الشوارع	�ي	حاله	هذيان

  .الشخصيات	ا2تكررة	ا2تباينة	+بعاد	�ي	كتابات	الروائي	الكب$9 تجسيد	إحدى

	وفريدة تجربة 	مهمة 	الث�ثية 	مع 	ا2صرية 	تقدم. السينما 	VWØا 	أهم	 مهمة 	من واحدة

	�يأع 	الثمينة 	+دبية 	القطع 	من 	وتعد 	محفوظ 	نجيب 	كوVWا	 مال 	فض�	عن 	ا2صرية الثقافة

بدايات	الحرب	العا2ية	+و�ى	إ�ى	أعقاب	دوامة	الحرب	 تغطي	مساحة	زمنية	واسعة	تمتد	من

يحeº	شاه$ن	: ا2مثل$ن Åي	فريدة	VWØا	تعتمد	�ي	شخصيا�Vا	+ساسية	عOى	ذات. الثانية العا2ية

	كذلك	أو	أحمد 	الث�ثة 	+جزاء 	�ي 	الجواد 	الذي	 عبد 	إبراهيم 	ا2نعم 	عبد 	إ�ى 	بالنسبة الحال

 أما	نور	الشريف	فكان	من	نصيبه	كمال	عبد	الجواد	�ي	الجزء. ياس$ن حظي	بدور	jبن	الكب9$

	الفيلم$ن 	�ي 	ظهرت 	حيث 	و+م 	وأمينة 	زايد 	وآمال 	والثالث 	إخراج	. +ول$ن الثاني 	من الث�ثية

	" السكرية"و	١٩٦٧�ي		"قصر	الشوق "و	١٩٦٤�ي		" القصرين ب$ن: "ـام	وÅي	عOى	التوا�يحسن	hم

  .١٩٧٣�ي	

	من 	ال:9حيب بعيدا 	ب$ن 	ما 	الشاشة 	عOى 	للث�ثية 	النقدية 	يمكن	 التقييمات والرفض

	بأداء 	إشادة 	ثمة 	أن 	ا2علق$ن، 	كتابات 	مراجعة 	بعد 	بقوة	 القول 	عام 	واقتناع 	شاه$ن oºيح

: نقرأ" ب$ن	القصرين"مع	عرض	. ا2راحل	الث�ث خصية	أحمد	عبد	الجواد	�يوعمق	معايشته	لش
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شاه$ن	 بصدقه	غ$9	ا2فتعل	�ي	لحظات	صرامته	و�ي	لحظات	لهوه	ويحoº يس�Vويك	يحoº	شاه$ن

معه	واس:9د	�ي	هذا	 أنقذ	نفسه	بعد	عشر	سنوات	من	أف�م	كان	يؤدي	ف�Vا	شخصيات	�	تتفق

وعOى	هذا	النحو	استمرت	تقييمات	النقاد	ليحoº	. ع	الجمهور الدور	التجاذب	الواجب	توافره	م

  ."السكرية"و "قصر	الشوق "شاه$ن	�ي	

فن	التمثيل	خ�ل	إط�عه	عOى	 �ي	أك¾9	من	مناسبة	قال	يحoº	شاه$ن	أنه	تعلم	الكث$9	من

فإنه	. أعاد	قراءة	الث�ثية	عدة	مرات وØنه كتب	+دب	وروايات	دوستويفسكي	عOى	نحو	خاص

الجواد	وأشار	إ�ى	أن	محفوظ	رسم	ذلك	+ب	الصارم	ال�Åي	 ما	بشخصية	أحمد	عبدتشبع	تما

	وأثر	 من 	برهافة 	وتابع 	عواطفه 	وحلل 	أعماقه 	إ�ى 	توغل 	الوقت 	ذات 	و�ي 	دقيقا 	رسما الخارج

فالرواية	تبدأ	وأحمد	عبد	الجواد	�ي	قمة	. الخطوب	وا2حن	�ي	نفسه	وب$ن	بج�ء	أثر	الزمن	عليه

	و 	شبابه 	ومن والحيويةالعنفوان 	يؤنسه 	2ن 	يحتاج 	الفراش 	وطريح 	عجوزا 	به eÁوتنت	  والثقة

  .يساعده

	+نيق	 	وشاربه 	والطبقات 	+لوان 	الجه$9	ا2تعدد 	وصوته 	الضخم 	شاه$ن oºيح	 بنيان

	ص�ح 	صممها efال	 	الفاخرة 	+نيقة 	البلدية 	عOى	. مرëي وا�2بس 	ا2مثل 	عناصر	ساعدت فكلها

	الشخصية 	+ . معايشة 	فهمهولكن 	الثابتة	 هم 	الجوانب 	تب$ن 	عOى 	وقدرته 	الداخلية لنوازعها

ب$ن	"أو	2جرد	سماع	صوته	�ي	 شخصيته	و�V:§	جميع	أفراد	أسرته	2قدمه	أو	مغادرته وا2تغ$9ة	�ي

	هو	". القصرين 	با2حبة 	تفيض 	بنظرات 	يحظى 	الذي 	السيد	. الطفل	"كمال"الوحيد 	ذهب إذا

	ا2جون  	عوامة 	إ�ى 	الجواد 	عبد 	شاه$ن أحمد oºيح	 	بأداء 	فإنه 	أصدقائه 	أحد	. مع يبدو	وكأنه

hرادة	 إنه. ملوك	ا2لذات	وعيونه	تنطق	بالفرح	وا2رح	والشقاوة	ويمسك	بالرق	ويوغل	�ي	البهجة

  . له والقوة	تمe¨ì	عOى	قدم$ن	ويمسك	بيديه	زمام	+مور	أو	هكذا	يخيل
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فهو	يحoº	. ن	سلطة	مطلقةفالواقع	و+قدار	عند	محفوظ	إجما�	�	تعطي	Øحد	أيا	كا

	عبوات 	يحمل 	jحت�ل 	جنود 	بأوامر	من 	الثوار شاه$ن 	حفرها 	حفرة 	لردم 	تأتي	. ال:9اب ثم

يشعر	. فتميد	+رض	تحت	قدميه	–ص�ح	قابيل		–ابنه	فهمe	 الفجيعة	ح$ن	يعلم	باستشهاد

  .ماتما +داء	الداخOي	كأنه	يتداëى	ويكاد	ببنائه	القوي	أن	ي£Vار يحoº	شاه$ن	بصدق

	فإن 	عنفوانه، 	لقدر	كب$9	من 	الجواد 	عبد 	أحمد 	اس:9داد 	ما برغم 	تغ$9 شيئا ربما	. قد

�	يكتف$ن	بدورهن	. جديدة	م£Vن سطوته	عOى	النساء	ا2اجنات	قد	تضعضعت	خاصة	مع	أجيال

يجزل	لها	. صبية	إحدى	خليعاته	–نادية	لطفي		–زنوبة	 إن	رغبته	اتجهت	نحو. كمطفأة	للشهوة

تنتابه		 "قصر	الشوق "يحoº	شاه$ن	�ي	. م£Vا	الزواج. hذعان	له	إ�	بشروط ترفض	العطاء	ولك£Vا

. موجه	عاتية	من	الغضب	يقمعه	بصعوبة	وإن	بدا	واضحا	�ي	عينيه	وحمولة	الكدر	�ي	صوته

	 	الجواد 	عبد 	أحمد 	بقايا 	ومن 	بالهزيمة 	يحس 	القصرين"إنه 	قوته	" ب$ن 	من 	شيئا يستجمع

يدرك	يحoº	شاه$ن	الثابت	وا2تغ$9	عند	أحمد	. هكذا. ب�	عودة وامةوإرادته	وكرامته	ويغادر	الع

  .الجواد عبد

النظرات	. الجواد عبد يجسد	يحoº	شاه$ن	ا2حطات	+خ$9ة	لرحيل	أحمد" السكرية"�ي	

 jبن. نظرة	طفل	يطمÃن	لوجود	والده" ب$ن	القصرين"الحنو	الef	كان	ينظر	Vaا	íخر	أبنائه	�ي	

	�ي	الرواية	ولكن	يضع	 يحoº	شاه$ن	�	ينطق. �الذي	أصبح	رج" كمال" اسم	ابنه	مجردا	كما

  .ا2ستسلم	لتبادل	+دوار ،	+مر	الذي	يزعج	hبن"أستاذ"قبله	كلمة	

jتفاق	عOى	اعتبار	أداء	يحoº	شاه$ن	 فإن	.عOى	الشاشة كانت	Õراء	متباينة	�ي	الث�ثية

السينما	ا2صرية	�	يختلف	عليه	أحد	حof	أن	التمثيOي	�ي	 Øحمد	عبد	الجواد	إحدى	قمم	+داء

. تليفزيونيا" ب$ن	القصرين"محمود	مر©¨e	الذي	مثل	هذه	الشخصية	�ي	مسلسل	 الفنان	الكب9$
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خسرت	هذه	الجولة	أمام	يحoº	شاه$ن	 بدون	تواضع	أو	غرور	أقول،	أني: "قال	بÒ§اهته	ا2عهودة

لقد	. تواءم	معها	يحoº	شاه$نهذه	الشخصية	خصيصا	لي الذي	يبدو	كما	لو	أن	محفوظ	رسم

 �	أظن	أن. عبد	الجواد	بينما	أحمد	عبد	الجواد	يبحث	عن	يحoº	شاه$ن كنت	أبحث	عن	أحمد

  ".أجيال	قادمة أحدا	يمكنه	أن	يغدو	أحمد	عبد	الجواد	عOى	نحو	يفوق	يحoº	شاه$ن	لعدة

	نجيب 	روايات 	أبطال 	من 	شخصيت$ن 	مثل e¨©مر	 	الدباغ: محفوظ محمود o¨åعي 	ي�

 ١٩٧٣�ي		" الشحات" وعمر	الحمزاوي	�ي لحسام	الدين	مصطفى ١٩٦٧�ي	" ان	والخريفالسم"

	الشخصيت$ن 	أواصر	ب$ن 	وثمة 	أيضا 	مصطفى 	الدين 	اليأس	. لحسام efقبض	 	�ي 	م£Vما 	كل يقع

	�ي 	انغمسا 	واحد 	جيل 	من 	وهما 	قص$9ة والضياع 	ليست 	لف:9ة 	والنضا�ي e¨©السيا	 . العمل

مبدئيا	 الذي	ناصب	العداء	للملك	ووقف	موقفا" ك�	ثم	ك�"مهما	�ي	حزب	 فأولهما	كان	عضوا

لكن	الفساد	لم	يغب	عن	. ضد	hحت�ل	وضد	النظام	خاصة	ح$ن	يكون	الحزب	خارج	السلطة

لتحل	الحزب	مع	+حزاب	+خرى		١٩٥٢يوليو	 ثم	تأتي	ثورة. الحزب	و�	عن	عيo¨å	الدباغ	نفسه

o¨åعي	مع	التحقيق	كرج ويجرى	بوضعه	يفاجأ	مستقبلالذي	و�	حاضر	ب�	. ل	أن	عليه	كان	وإن

كذلك	الحال	عOى	نحو	ما	. يعيش	مثل	الكث$9	من	أبطال	محفوظ	ا2هزوم$ن	يلجأ	إ�ى	hسكندرية

	خلية 	�ي 	عضوا 	وكان 	لعمر	الحمزاوي 	للخونة	 بالنسبة 	أقرب 	سياسة 	رجل 	�غتيال تخطط

	 	بصديقه 	والزج 	الخلية 	تشتت 	مظهر" (عثمان"وعقب 	السجن) أحمد 	�ي		�ي 	الشحاذ وينكفئ

VWبا	 الذي	يملكه	ولكن	يدرك	�ي	لحظة	تنوير	أنه	فقد	حياة	كان	يتمناها	ويغدو مكتب	ا2حاماة

	أيامه 	قضبان 	من 	التحرر 	�ي 	والرغبة 	وjكتئاب 	شب�Vه. للضيق 	للثغر	" عيo¨å" مثل يتجه

 .السكندري	وينغمس	�ي	ع�قات	جنسية	�	تشفيه



١٦٣ 

 

	ويتجهان	يخلوان" الشحات"و" والخريف السمان" 	ا2حورية 	+حداث 	الوقائع	 من إ�ى

. النفسية	أك¾9	من	الحركة	الخارجية الصغ$9ة	وVaدف	تلمس	أبعاد	أزمة	بطل$ن	و�Vتمان	بالدقائق

	أك¾9ها	 	وما 	ا2آخذ 	وبرغم e¨©مر	 	طراز	محمود 	ومن 	ومتفهما 	ممث�	مرهفا 	jتجاه 	هذا يتطلب

	وجهت efمصطفى ال	 	الدين 	حسام 	أشاد. إ�ى 	الجميع 	أن	فإن 	والواضح 	ا2مثل محمود	 بأداء

ن	محفوظ	إن	صح	التعب$9	 مر©¨e	قرأ	الروايت$ن	قراءة	معمقة	وسار	�ي	أدائه	عOى	هدى	توج�Vات

والصدق	 تفهم	jنفعا�ت	ا2ركبة	تفهما	كام�: محاور  ولكن	بأسلوبه	الخاص	ا2عتمد	عOى	ث�ثة

	 	والسيطرة 	وباليدين، 	ا2ادية 	الحركة 	�ي 	وjقتصاد 	الذيالداخOي 	الوجه 	م�مح يكشف	 عOى

  .با2كان	والبشر باللفتة	والشفاه	والعيون	وعن	ما	يجيش	�ي	صدر	الشخصية	وع�قا�Vا

	عOى: "محفوظ يكتب 	hسكندرية 	انطواء 	أشد 	لتبدو ما ofح	 	�ي	 نفسها 	+بواب مغلقة

. �مر©¨e	الجالس	عOى	رمال	الشاطئ	لي الغريب	هنا	هو	عيo¨å	الدباغ	أو	محمود". وجه	الغريب

بإهمال	وكأنه	حبيس	زنزانة	ينظر	لداخله	أك¾9	مما	ينظر	إ�ى	 صحيح،	البحر	أمامه	ولكنه	يجلس

فيجدهما	. باتت	معه و�ي	صباح	اليوم	التا�ي	يقع	بصره	عOى	قدمي	فتاة	الليل	الef. ا2متد +فق

	بشعور  	يم:§ج 	اشمÃ§از	م£Vا 	عن 	وجهه 	فيفصح 	سياسيا	 متسخت$ن، 	له 	آل 	ما 	بسبب بالهوان

  .طفياوعا

	لو	أنه	مخرج ،	يبدو	نجيب	محفوظأحيانا ويوجهه	إ�ى	 ا2وقف يشرح	2مثله	دقائق كما

الef	) ا2تم$§ة	نادية	لطفي" (ريري "بفتاة	الليل	 فعندما	يضيق	عيo¨å	الدباغ	ذرعا	.طريقة	التعب9$

وجهها	فيلحظ	خفية	 عند	hساءة	ينقبض: "ويوجهمحفوظ	يشرح	. بغلظة يعاملهاو 	تقيم	معه

	من		الجهد 	ا2كتسب 	ا2كبوت 	العدواني 	استعدادها 	عن 	والتنفيس 	غض�Vا 	لشكم 	تبذله الذي
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نادية	"سارت	"... �ي	خد�Vا	وشفت�Vا	وإنق�ب	سحن�Vا حياة	+رصفة	بمعركة	باطنية	تفتضح	آثارها

  .وقامرم	نجاحا عن	جدارة محفوظ	فحققت إرشادات عOى	هدى" لطفي

أما	أزمة		.وحيدا ر	الثورة	الذي	داهمه	وتركهترجع	لقطاو 	من	خارجه" الدباغ عيo¨å"أزمة	

الذي	يحسه	برغم	ازدحام	حياته	بأسرة	 بسبب	ذلك	الفراغ فتأتي	من	داخله" عمر	الحمزاوي "

	�ي	.وأصدقاء e¨©مر	 	محمود 	فإن 	والخريف" لذا 	بالبكاء يغضب" السمان 	�ي	 ويجهش بينما

 " الشحات"
ً
	يأسا 	صفحات	.وتعاسة يزداد 	�ي 	التنوير	ا2نبعث 	أضاء	 ولعل 	هو	الذي محفوظ

نجيب	محفوظ	 فإذا	كان. وانتقاله	من	تدهور	إ�ى	تدهور	أشد	وطأة أداء	محمود	مر©¨e طريقة

فإن	الرواية	تتابعه	وهو		.وأسرته �ي	عمله	ت	إ�ى	أن	بطله	يعاني	خمو�	وضجرايش$9	�ي	البدايا

	ربته	عن	العالم	يوماذلك	تزداد	غ	ومع. متنق�	من	امرأة	Øخرى  يمe¨Þ	�ي	ارتياد	اÅ�2ي	الليلية،

	يوم 	ذاته بعد 	داخل 	ويغرق 	نفسيا 	ينسحب 	فشيئا وبالتا�ي
ً
	شيئا 	يشبه	ويق:9ب الهذيان	 مما

  .والجنون 

	إ�ى 	شو�ي 	فريد 	 يعود 	الزمانمحفوظ 	من 	عقدين 	 بعد 	وVWاية"عقب �ي	و	"بداية

	يعظ" 	" الشيطان 	بمظهر	جديد ١٩٨١�ي 	الجوهر	ولكن 	قوة .بذات 	أصبح 	يعد	. فالبلط�ي لم

 وهو عOى	منطقة	كاملة	ولكن	غدا	مهيمنا الفساد حمe	ويفرض	سطوته	عOى	بعض	نساء	حارةي

بعد	أن	كان	يستخدم	رأسه	 يستخدم	النبوت	لتأديب	من	يخرج	عن	طوعه �ي	وضعه	الجديد

حسن	"اسم	" وVWاية بداية"�ي	 لذا	أطلق	عليه	."الروسية"بـــــ		�ي	ما	يعرف Vaا	رأس	خصمه لينطح

  ."أبو	الروس

	الفتو  دخل 	عالم 	بوابةمحفوظ 	من 	ا2خرج السينما ات 	شارك 	�ي	 ح$ن 	مصطفى نيازي

	سيناريو	 	الحسينية"كتابة 		"فتّوات 	ذلك. ١٩٥٤�ي 	نجيب	تو يظهر	الف لم قبل 	روايات 	�ي ات
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	الفتو  محفوظ 	تواجد 	بدأ 	بعد 	ما 	مثل	 اتو�ي 	كب$9ة 	أعمال 	عOى 	ل�Vيمنوا 	القص$9ة 	قصصه �ي

عشرات	 فالواضح	أن	كاتبنا	الكب$9	وجد	إمكانات	واسعة	للتعب$9	عن". الحرافيش"و "أو�د	حارتنا"

الذي	قام	ببطولته	" الحسينية فتّوات"القضايا	من	خ�ل	الفتّوات،	ومعان	أعمق	مما	جاء	�ي	

  .ا2لي�ي فريد	شو�ي	أمام	غريمه	الدائم	محمود

	قال 	شو�ي، 	فريد 	حوار	مع 	عندما: "�ي 	شعبية 	أحياء 	�ي شاهدت	و 	طف�  كنت عشت

	+نيقةلفتو ا 	البلدية 	بم�بسهم 	كل ات 	ثقة 	مدى 	بنفسه و2ست 	خصمه	 م£Vم 	ينازل وكيف

هذه	ا2عايشة	أمدتeÎ	بعشرات	التفاصيل	الef	أبرز�Vا	 �	شك	�ي	أن. ويتعارك	حof	الرمق	+خ9$

�ي	 هنا. عOى	سبيل	ا2ثال	�	الحصر" ات	بو�قفتو "و" الشيطان	يعظ"و "الحسينية فتّوات"�ي	

	�	أظن	أن	كاتباو 	محفوظ	�ي	هذا	ا2جال ات،	�بد	أن	أش$9	إ�ى	ما	أمدتeÎ	به	كتاباتو مجال	الفت

 إن. محفوظ كما	Åي	الحال	عند وتقاتلوا	واكتسبوا	د��ت	عميقة آخر	تبخ:9	الفتّوات	�ي	رواياته

  ."الكث$9 من	أهم	الينابيع	الef	ارتشفت	م£Vا بالنسبة	�ي	كممثل كتاباته

ا2شاهدين،	فهنا،	تندلع	 انتباه تتضمن	أحداثا	وشخصيات	تشد	،ات،	إجما�أف�م	الفتو 

ا2واجهات،	حاملة	معها	معظم	ألوان	الصراعات،	 الخصومات،	وتتصاعد	التناقضات،	وتتوا�ى

 لكن	�	يمكن	تجاهل	أن. ة	الحساب	+خ$9ة،	الدامية	غالبامعركة	تصفي ا2عنوية	وا2ادية،	وثمة

أو	" سينما	العنف"إ�ى	 ر،	أشمل	وأهم	من	مجرد	كوVWا	تنتمeهذه	+ف�م	تلeÙ	حاجة	عند	الجمهو 

فالفتّوة	عادة	هو	رمز	. تع�9	عن	حلم	العدالة ،	ذلك	أVWا	�ي	بعد	من	أبعادها،"سينما	ا2غامرات"

	قوة 	القمع، 	سلطة 	ويذهب	 الطغيان، 	وينتجون 	يعملون 	أناس 	ا2قابل، 	و�ي 	والظ�م، الظلم

	لحملة 	اVWار	 عرقهم 	وكلما 	Õمالالنبابيت، 	ينعش 	آخر، 	فتّوة 	مكانه 	يحل 	لكن	 فتّوة، قلي�،

  .إ�ى	غول	�	يرحم سرعان	ما	تصبح	سلطته	ا2طلقة،	Åي	الفساد	ا2طلق،	ويتحول 
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�ي		" شهد	ا2لكة" ص�ح	قابيل	�ي بعد	فريد	شو�ي،	توا�ى	ظهور	الفتّوات،	بأداء	موفق	من

ا	الع$ن	+خرى،	تفيض	بنوع	بينم لحسام	الدين	مصطفى،	حيث	يطالعنا	بع$ن	مفقوءة، ١٩٨٥

لسم$9	سيف،	الذي	�	يعرف	الرحمة،	 ١٩٨٥�ي		" ا2طارد" ثم	مجدي	وهبة	�ي. صامت	من	الغدر

	عن 	يتوقف �	 	hتاوات والذي 	من 	ا2زيد 	. فرض 	والنبوت"و�ي 		" التوت لنيازي	 ١٩٨٦�ي

	 مصطفى، 	رزق، 	أمينة 	فيج�9	+م، 	طاعته، 	عن 	يخرج 	من 	وهو	يذل 	غيث 	حمدي  عOىنشهد

	الحارة 	أها�ي 	من 	مرأى 	عOى 	الع�يOي، 	عزت 	اب£Vا 	وصف. صفع 	حسب 	محفوظ	 وهكذا، نجيب

	 	بأVWم 	صدورنا"للفتّوات 	فوق 	محمود"يتبخ:9ون 	ذلك 	�ي 	بما 	وربما	 ، 	أعلن، 	العزيز	الذي عبد

	�ي	
ً
،"الجوع"صادقا

ً
عمة،	والسلطة	ا2طلقة،	ولكن	مع	استمراء	الحياة	النا ،	أنه	لن	يظلم	أحدا

  .العدل من	أجل	VWا	مجموعة	من	أف�م	تعد	احتجاجا	متوالياإ. شريرا،	مستبدا ،رهايصبح	ش

أك¾9	من	نصف	 ومنذ ا2ساحة	الزمنية	الef	تعرضت	لها	روايات	نجيب	محفوظ	طويلة،

من	أجيال	ا2خرج$ن	ا2تعاقبة	 قرن	اتجهت	السينما	ا2صرية	إ�ى	تلك	+عمال،	وتلقف	كل	جيل

	لف:9  	تتعرض efال	 	أوالروايات 	عاشوها، 	م£Vا ات 	قريب$ن 	اختار	: كانوا 	أبو	سيف القاهرة	"ص�ح

 "خان	الخليOي"اللت$ن	تدور	أحداVöما	�ي	+ربعينيات؛	عاطف	سالم	فضل	 "بداية	وVWاية"و" ٣٠

الef	تمتد	من	سنوات	ما	 الef	تدور	�ي	دوامة	الحرب	العا2ية	الثانية؛	حسن	hمام	حقق	الث�ثية

التا�ي	من	ا2خرج$ن،	فإنه	تعرض	إ�ى	ما	 أما	الجيل. رف	الخمسينياتإ�ى	مشا	١٩١٩قبل	ثورة	

الef	تتعرض	إ�ى	ما	جرى	عقب	" السمان	والخريف"قدم	 حسام	الدين	مصطفى: يتوافق	معه

	 	وكانت١٩٥٢ثورة 	ا2طر" ، 	تحت 	أبطالها" الحب 	أصابت efال	 	الروحية 	الندوب 	تع�9	عن efال 

الef	ترصد	 "ثرثرة	فوق	النيل" ي	قدم	أيضاذمن	نصيب	حس$ن	كمال	ال	١٩٦٧بسبب	هزيمة	

من	جيل	�حق	عOي	بدرخان	ل$9اجع	 ثم	يأتي. أجواء	hلهاء	والطمأنينة	الكاذبة	الef	أدت	للنكسة
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،	ويفضح	قيم	jنفتاح	"الكرنك"أبناء	الثورة	�ي	 عOى	نحو	نقدي	ممارسات	مخالب	السلطة	ضد

الثمانينيات	 اطف	الطيب،	بغضب،	إ�ى	واقع،	وتتوا�ى	+جيال	لينظر	ع"القمة أهل"ا2نحطة	�ي	

  .١٩٨٦�ي	" الحب	فوق	هضبة	الهرم"من	خ�ل	

بل	 �ي	منجم	نجيب	محفوظ،	ليس	بالنسبة	للمخرج$ن	فحسب، وجد	كل	جيل	ضالته

هو	أفضل	عنصر	"ا2مثل	 للممثل$ن	�ي	ا2حل	+ول،	و�ي	أك¾9	من	لقاء،	صرح	نجيب	محفوظ	أن

+ف�م	الef	تعتمد	عOى	رواياته،	والef	جسد�Vا	 خاصة	�ي: يفولنا	أن	نض" �ي	السينما	ا2صرية

رزق	�ي	 وأمينة" خان	الخليOي"ا2مثل$ن،	Õباء	و+مهات،	عبد	الوارث	عسر	�ي	 أجيال	متعددة	من

	من	Õباء،"بداية	وVWاية"
ً
باستثناء	الحضور	الطا÷ي	ليحoº	 ،	وا�2حظ	أن	+مهات	أوسع	انتشارا

طابور	+مهات	يضم	آمال	زايد	�ي	. محفوظ	رحل	مبكرا بما	Øن	والد	نجيبشاه$ن	�ي	الث�ثية،	ر 

	القصرين" 	الخليOي"و" قصر	الشوق "و "ب$ن 	" خان 	�ي 	راتب 		" السراب"وعقيلة  Øنور  ١٩٧٠�ي

	�ي	 	الجيل	. �	الحصر وهذا	عOى	سبيل	ا2ثال" الكرنك"و" الطريق"الشناوي،	وتحية	كاريوكا أما

	ما 	�ي 	يشمل 	فإنه 	رشدي	الثاني، 	حمدي، 	عماد 	عمر	الشريف،	 يشمل 	شو�ي، 	فريد أباظة،

	أحمد 	سم$9ة 	حسن. شادية، 	Vaم 	لحق 	سعاد	 ثم 	الخطيب، 	ماجدة 	قابيل، 	ص�ح يوسف،

الحب	فوق	"نصل	إ�ى	أحمد	زكي	وآثار	الحكيم	�ي	الفيلم	ا2هم	 هكذا	حof... حسeÎ،	سه$9	رمزي 

كتب	قصته	نجيب	محفوظ	. تم$§ةوهو	من	واقعيات	عاطف	الطيب	ا2 .١٩٨٦�ي		هضبة	الهرم

	ا2توسطة عOى 	رواياته 	من 	العديد 	�ي 	تجدها efال	 	السينمائية 	ا2عالجات 	أو	 طريقة الطول

من	التجسيد،	والتعليق		التقرير	بد�  القص$9ة،	حيث	عدم	jل:§ام	بالبناء	الصارم،	واللجوء	إ�ى

	الفكرة 	والتعب$9	عن 	ا2واقف، 	لسا عOى 	عOى 	تأتي 	مباشرة، 	إحدى	بعبارات 	أو	خ�ل 	ا2ؤلف ن
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كتاب	 الكتابات	وإن	كانت	تزعج،	أو	عOى	+قل	�	ترe¨é،	نقاد	+دب،	إ�	أن الشخصيات،	وهذه

  .الورق السيناريو	يتلقفوVWا	كمادة	بالغة	ال¾9اء،	لصياغة	فيلم	مكتمل،	عOى

موفقة	 ترجمة كاتب	السيناريو	مصطفى	محرم،	ترجم	بالصورة	عبارات	نجيب	محفوظ

 أزاد	ألقه
ً
روى	من	خ�ل	البطل	 .ا	أحمد	زكي	وآثار	الحكيم،	بقيادة	عاطف	الطيب	طبعا

ُ
القصة	ت

	التالية 	بالجمل 	امرأة: "وتبدأ 	مدوية.. امرأة أية. أريد 	صرخة 	من	. إVWا 	انبعثت 	ما 	أول انبعثت

	هيئة 	عOى 	+ن$ن جوانùي 	من 	همسات 	الذهول، 	من 	الغضب. همسات 	من هذه	... "همسات

يس$9	�ي	شوارع	 ،"أحمد	زكي"أو	" عOي"م،	قبل	ظهور	العناوين،	إ�ى	لقطات	لـ	يحولها	الفيل الحالة

	تقودها 	فخمة 	سيارة 	والعربات، 	بالناس 	ا2زدحمة 	بجانبه ا2دينة 	تقف 	جميلة ا2رأة	. امرأة

 
ً
	فورا 	النداء eÙفيل	 	بإيماءة 	حاضنة	 .تدعوه 	مقبلة 	عليه 	تنقض 	الخ�ء 	إ�ى 	بعرب�Vا 	تنطلق ا2رأة

	هو	�ي 	زكيمت وبينما 	أحمد 	وجه 	النوم، 	من 	توقظة efال	 	والدته 	صوت 	يسمع 	jستس�م،  عة

	وhحباط 	الحلم 	نشوة 	وبقايا 	الضيق 	يع�9	عن
ً
	عرقا 	أستاذ. ا2تفصد 	ا2ركبة إنه . hنفعا�ت

	جيل 	أزمة 	بفهم، 	يتلمس، 	القصة، 	كما 	وا2ستوى	 الفيلم، 	والسكن 	العمل 	�ي الثمانينات،

آثار	"و" أحمد	زكي"نوبات	التحدي	والجنون،	يتفق	الحبيبان	 منو�ي	نوبة	. jقتصادي	والحياة

	أسرت�Vما عOى" الحكيم 	أو	معرفة 	مشقة 	دون 	من ،
ً
	سرا 	أو	قل. الزواج 	فندق، 	إ�ى  يذهبان

 " لوكاندة"
ً
	بعضا 	ببعضهما 	ل�خت�ء 	مريبة، 	الحال 	موقف. متواضعة 	آثار	الحكيم	 و�ي تؤديه

حالة	من	الرفض	النفe¨å	للمكان،	خاصة	 تنتاVaاب�9اعة،	تلسعها	نظرات	موظف	jستقبال،	و 

	ا2مرات 	�ي 	يسرن 	مشبوهات 	ترى 	تماما ح$ن 	تتجمد 	متعة، 	ط�ب 	زوجها،		مع 	أمام و�	يبقى

	إ� 	زكي، 	الكاملjست أحمد 	لنفورها 	معا. جابة 	الهزيمةيخرجان 	يشبه 	ما 	داهمهما 	وقد ، 	efال

،	فوق	�رتكاVaما	فع�	فاضحا طة،تتجOى	�ي	أقo¨å	صورها،	ح$ن	يزج	Vaما	�ي	صندوق	عربة	شر 
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	الهرم 	وغضب. هضبة 	بيأس 	ينظران 	هما 	إ�ى	 وها 	الشرطة 	عربة 	شباك 	شبكة وانكسار	من

  .شوارع	العاصمة	ا2زدحمة

وا2وت	لكل	 خارطة	شخصيات	نجيب	محفوظ،	ستجد	ا2رأة	القوية،	جالبة	الضياع عOى

	 	�ي 	مجسدة 	م£Vا، 	واق:9ب 	رغ�Vا 	الجندي"من 	قدمت" نادية 	" زه$9ة" ح$ن 	ا2لكة"�ي �ي		" شهد

	مصطفى ١٩٨٥ 	الدين 	ا2هانة. لحسام 	س:9ى 	 كما 	وجه 	�ي 	hجحاف oÎعبيد"ومع	 ح$ن	" نبيلة

  .أمام	زوجها	نور	الشريف" يعظ الشيطان"�ي	" أدهم عادل"اغتص�Vا	الفتّوة	الطاغية	

	الروائي	الكب$9  الحظ	+وفر	�ي	منجم	نجيب	محفوظ،	دخل	عالم نور	الشريف،	صاحب

وهو	أول	دور	له	 كمال	عبد	الجواد عندما	أسند	له	حسن	hمام	دور 	."قصر	الشوق "من	بوابة	

	السينما 	شاشة 	عشر. عOى 	أحد 	 عاما وبعد 	�ي 	الشخصية 	ذات  لحسن	hمام" السكرية"يمثل

 ولم	ي:§وج	أو وفشل	حبه بعد	أن	ت�شت	آماله. الجود	�ي	خريف	العمر حيث	أصبح	كمال	عبد

	نجاحا 	 وللحظة يذكر	يحقق 	تشبه 	صغ$9ة 	شابة 	بحب 	قلبه 	+يام	و 	"عايدة"يخفق حبيبة

	.وها	هو	يتأملها،	أمام	زجاج	محل	م�بس .ويدرك	أVWا	ع�قة	�	يمكن	أن	تنمو	أو	تستمر الخوا�ي

	كابية 	نظرة 	عينيه 	�ي 	احتضار	+ماني .فتتجOى 	معاني 	ورثاء	 تحمل 	مرور	الزمن، 	قسوة وإدراك

  .ويع�9	عن	صفحات	�ي	الكتاب يخ:§ل  �ي	هذه	اللقطة إنه .الذات

	من 	الشريف 	ا2هزوم$ن أك¾9 نور 	جسدوا 	الذين 	ا2مثل$ن 	عند	 وأفضل والخاسرين

		.محفوظ 	رؤوبة"إنه 	�ظ 	قوةو 	"كامل 	�ي e¨¼والدته ا2ت�	 	نفسهو 	شخصية 	عOى 	ا2نطوي

	وزواجهو  	وعمله 	تعليمه 	�ي 	الشناوي " السراب" بطلو 	الفاشل 	مرتب. Øنور 	سرق ات	وهو	الذي

ويكتشف	 جميلة	عOى	شاطئ	بعيد	كي	يقe¨Þ	معها	أياما" معا�ي	زايد" ا2وظف$ن	من	أجل	حبيبته

من	القدرة	 ويصل	إ�ى	مستوى	رفيع. وتبدأ	رحلة	جنونه	ح$ن	يقبض	عليه خائنةو 	مخادعة أVWا
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	hقناع 	زوجته عOى 	اغتصاب 	موقف 	رقبته. أمامهو 	�ي 	وجهه فتنطق 	النافرة وم�مح  بعروقه

ورغبة	�ي	 وكراهية	لظلم	الطغاة �ي	مقت	للفتّوات" يعظ الشيطان"بكل	ما	�ي	 احظةوعيونه	الج

�ي	سفينة	 إنه	أحد	نجوم	السينما	ا2صرية	وما	أك¾9هم	الذين	2عوا. مر	بالعجز وإحساس الثأر

 .محفوظ
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  اللقــاء�التاريخــي�بيــن�محفــوظ�وأبــوسيــف�  ٤.٣

� �عام �يكن ��١٩٣٩لم �محفوظ �روايات �أو�ى �صدور �عام �قدار"هو� فقط،�" عبث

� �أبوسيف �ص+ح �تلك�) ١٩٩٦ – ١٩١٥(واكتشاف �9ي �محفوظ �أدب �9ي للعناصر�السينمائية

� �فيلم �وعرض �إنتاج �عام �أيًضا �كان �وإنما �س" العزيمة"الرواية، �كمال �إخراج  – ١٩١٣(ليم

الذي�أسس�للواقعية�9ي�السينما�اTصرية،�وكان�أبوسيف�من�مساعدي�سليم�9ي�إخراج�) ١٩٤٥

  . الفيلم

� �سليم �فيلم �عنوان �الحارة"كان �ستوديو�مصر "9ي �9ي �]نتاج �إدارة �كان� ولكن �أنه رغم

 ̂ �اTتم_ �اTستوى �ذات �ف+م� �bنتاج cdeالرئي� �العنوانو �اTركز �عfى �توافق لته�واستبد لم

�". العزيمة"بـ �منذ �الطويلة �الروائية �اTصرية �ف+م� �إ١٩٢٧��mكانت �مكان �أي �9ي " الحارة"تدور

وال�cxأصبح�أغلب�سكاtuا�من�الفقراء�بعد�إنشاء� واTقصود�الشوارع�الضيقة�للقاهرة�الفاطمية

ودها�ورغم�أن�جمهور�السينما�كان�من�الطبقة�الوسطى�ال�cxأعلنت�عfى�وج. القاهرة�الخديوية

إ�mأن�هذا�الجمهور� ،�وأغلب�أصول�هذه�الطبقة�من�حواري�القاهرة�ومن�الريف9١٩١٩ي�ثورة�

�يعتاد�الجمهور�عfى��cdء�يصبح�عند�شركات�. اعتاد�عfى�أ�mتدور��ف+م�9ي�الحواري  وعندما

  . بينما�الواقع�أن�]نسان�يكره�ما��mيعرفه السينما�رافًضا�لكل��cdء�آخر

�محفوظ �أن ��واTؤكد �للسينما "العزيمة"شاهد �من� وهو�العاشق �جوانب �فيه وشاهد

�اTبكر �شبابه �xوح� �طفولته �9ي �عاشها cxال� �مستغرق. الحياة �كان �عن�ولكنه �ث+ثيته �كتابة �9ي ا

�١٩٤٥ 9يال�cxنشرت�" خان�الخليfي"وعندما�كتب�أو�ى�رواياته�الواقعية�. التاريخ�اTصري�القديم

�القا �أشهر�شوارع �اسم �تحمل �كانت �مثل �الفاطمية �اTدق"هرة �بعد� ١٩٤٧ 9ي" زقاق والث+ثية

�الرواي. ذلك �هذه �تحديدولكن �الحواري �9ي �تدور �تكن �لم �بكاملها اات �حياء� �9ي �عدا� وإنما ما

  . والزقاق�هو�الحارة�اTسدودة "زقاق�اTدق"
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�مع� �والسيناريو�السينمائي �السينمائية �القصة �كتابة �9ي �يش�رك �محفوظ �بدأ وعندما

وإن�عرض�الثاني� 9١٩٤٨ي�" اTنتقم"وسيناريو� ١٩٤٧ 9ي "مغامرات�عن�ر�وعبلة"قصة� يفأبوس

كان�أبوسيف�يبحث�عن�نفسه�كمخرج�حيث��mيعدو�الفيلم_ن�من��ف+م�التجارية�. قبل��ول 

� السائدة �يكن �ولم �عن�ر�وعبلةم"بل ��إ�mاستغ+m " غامرات �الكب_ر�لفيلم �التجاري عن�ر�"للنجاح

" م�البدوية�ف+ "،�والذي�أسس�نوع�)١٩٨٦ – ١٩١١(إخراج�نيازي�مصطفي��١٩٤٥ 9ي" وعبلة

خان�"كان�نجيب�محفوظ�9ي�نفس�الوقت�قد�وجد�نفسه�9ي�الواقعية�منذ�. 9ي�السينما�اTصرية

  . وأشبه�بالتمرينات�الحرفية وكان�عمله�9ي�الفيلم_ن�ممارسة�Tهنة�جديدة "الخليfي

حيث�اش�رك�محفوظ�مع�أبوسيف��١٩٥١ 9ي" وم�يا�ظالملك�ي"ولكن�مع�الفيلم�الثالث�

رى�تأث_ر�واقعية�محفوظ�9ي�خأو�با�  9ي�كتابة�السيناريو�بدأ�تبلور�مفهوم�الواقعية�عند�أبوسيف

�السينما �9ي �أبوسيف �واقعية �عfى �دب � �لرواية �السيناريو�إعداد �أن �رغم " تريز�راكان"وذلك

� �الطبيعية �مؤسس mزو� �إميل cdeالفرن� �دبللكاتب� �الناحية� 9ي �من �الواقعية �تناقض cxوال

�. الفكرية ��بوسيف �التالي_ن �الفيلم_ن �وسكينة"ومع ��"ريا �9١٩٥٣ي حيث� ١٩٥٤ 9ي�"الوحش"،

بوسيف،�و9ي�السينما�تبلور�مفهوم�الواقعية�عند�أ�.كتب�محفوظ�القصة�واش�رك�9ي�السيناريو

بالواقعية�9ي��دب�كما�ارتبط�ا�عند�العامة�والخاصة�حفوظ�مرتبطوأصبح�م�اTصرية�عموما

  . أبوسيف�بالواقعية�9ي�السينما

� �قد �محفوظ �دبكان� �كتابة �عن �مح�رف�توقف �كاتبا �للسينماوأصبح �ك+�وك. ا ان

عن�القضية�ال�cxهزت�مصر�9ي�العشرينيات�حيث�" ريا�وسكينة" ،الفيلم_ن�عن�واقعة�حقيقية

�وس �ريا �خت_ن� �تقودها �إجرامية �عصابة �عن �الكشف �بعتم �وقتلهن �النساء �mستدراج د�كينة

̂ل  �Tا� �أسفل �ودف�tن �حل�tن �س" الوحش"و�سرقة �عن �باسم �عرف �الذي �الصعيد �"الخط"فاح
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�أبوس �وصل �مس_رتهوفيه �9ي �النضج �ذرى �أو�ى �إ�ى ��يف �مهرجان �مسابقة �9ي �الفيلم  9يوعرض

�و . ١٩٥٤ �الطبيعية �ب_ن �الخلط �ظل �وبينما �9ي �قائًما �وسكينة"الواقعية ��"ريا جرام�يبدو�] حيث

يربط�السلوك�بالواقع��واقعيا�باTع¤��اTذه£�cللكلمة" الوحش"جاء��.أقرب�إ�ى�الطبيعة�البشرية

  . ¦جتما¥ي

عن�التصوير�9ي�القصور�أو�أو�مجرد�البعد��"الحارة"واقعية�مجرد�التصوير�9ي�لم�تعد�ال

�الواقع��كواخ �عن �التعب_ر �محددين�وإنما �ومكان �زمان �9ي �بالتاريخ�و �¦جتما¥ي مرتبط_ن

وكان�9ي�نفس��لتا�ي�الذي�اش�رك�فيه�محفوظ�كاتبا�للسيناريو و9ي�الفيلم�ا. والجغرافيا�أو�البيئة

�أف+  �أول �وهو�الوقت �أبوسيف �آخر�غ_ر�ص+ح �مخرج �مع �مجرم"مه �عاطف�" اجعلوني إخراج

��.سالم �]جرام �يجعل �الذي �حادي� �اTضمون �إ�ى �العنوان �من �مباشرة �الواقعية نتيجة�بدت

وهو�أمر��ر�من�مرة�عfى�عدم�إعجابه�بالفيلموقد�ع¬ر�محفوظ�أك». ميكانيكية�للظلم�¦جتما¥ي

" تشوه"أغلب�النقاد��فأغلب��ف+م�ال�cxأعدت�عن�أعماله��دبية�كانت�عن. نادر�بالنسبة�إليه

�ي�أنه�مسئول ا�9ولكن�موقف�محفوظ�كان�حاسم�."ب_ن�القصرين"وخاصة�ث+ثية��هذه��عمال

ا�لم�يش�رك�9ي�كتابة�أي�ولذلك�أيض�.عن�العمل��دبي�فقط�واTخرج�هو�اTسئول�عن�الفيلم

  . فيلم�عن�أي�من�أعماله��دبية

�القصص�والسيناريوهات�السينمائية�ومن�ال+فت�أن�محفوظ�كتب�أو�اش�رك�9ي�كتابة

9ي�السينما�اTصرية��ويرجع�هذا�إ�ى�أن�الحوار . ولكنه�لم�يكتب�أو�يش�رك�9ي�كتابة�حوار�أي�فيلم

ا�بالعامية�ن�محفوظ�لم�يكتب�قط�حوار إ. بالعامية�اTصرية�إ9�mي��ف+م�التاريخية�أو�الدينية

�دبية� �أعماله �من �أي �س. 9ي �9يوقد �والفص°ى�١٩٦٥ ئل �العامية �الحوار�ب_ن �قضية �عنو  عن

كان�رد�محفوظ�تاجر�ف ."ع+م"لزم+ء�ابنه�" ب_ن�القصرين"تاجر�الغ+ل�9ي�الجمالية�9ي�tuاية��
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عالم�cالذي��mينقل�الواقع�وإنما�ولكنه�يقول�ذلك�9ي��"ع+م"عالم�الواقع��mيقول�الغ+ل�9ي�

T١ا�موازًيا�يع¬ر�عنهيصنع�عا.  

كان�محفوظ�9ي�"وعن�الحوار�9ي�أدب�نجيب�محفوظ�كتب�الدكتور�زكي�نجيب�محمود�

ف+�إسهاب�9ي�غ_ر��.لفظ�عfى�قدر�اTع¤�كل�ما�كتبه�واضح�العبارة�رص_ن��سلوب،�ي³ئ�عنده�ال

�غ_ر�موجب داع �9ي �العربية و�mاقتضاب �اللغة �من �الفص°ى �إ�mالصورة �أن� و�mيستخدم دون

فالرجل�قد�قرأ�العربية��.ال�cxنشأت�لكث_رين�فأربك¸tم�وح_ر·tم تنشأ�مشكلة�الفص°ى�والعامية

ة�اللغة�لم�تنشأ�إT�mن�لم�مما�يدل�عfى�أن�مشكل فامتt¹�ºا�وسهل�أمامه�الطريق. 9ي�فصيحها

  ."٢وخرج�وإناء�اللغة�عنده�فارغ�يقرأ

  أفــ�م�صـــ�ح�أبــوسيــف

ا�من�إخراج�فيلم�١٢محفوظ�كاتبا�للسينما�هناك�ال�cxتحمل�اسم��٢٩من�ب_ن��ف+م�الـ�

 ١٩٢٧(الم�عاطف�سو �أف+م�٣يليه�يوسف�شاه_ن�و  وهو�أك¬ر�عدد�Tخرج�واحد�.ص+ح�أبوسيف

فيلم_ن�وفيلم�واحد�لكل�من�نيازي�) ٢٠٠٢- ١٩٢٦(الدين�مصطفي�وحسام��أف+م�٣) ٢٠٠٢ –

� �عبدالوهاب �وفط_ن �صالح �وتوفيق �) ١٩٧٢ -١٩١٣(مصطفي �رمزي ) ١٩٧٧ -  ١٩١٢(وحسن

وحس_ن�كمال��)٢٠٠٤ – ١٩١٨(وكمال�الشيخ��)١٩٩٤-١٩٢٥(وإبراهيم�السيد�ونور�الدمرداش�

  . ]ماموحسن��)٢٠٠٣ – ١٩٣٢(

�من� �للسينما �محفوظ �كت¿tا cxال� �ف+م� �ك¬ر�من� �العدد �يكون �أن �الغريب �من وليس

وبعد��ف+م�. كما�أسلفنا" تاريخيا"إخراج�أبوسيف�الذي�كان�اللقاء�بي�tما�9ي�tuاية��ربعينيات�

� �أبوسيف �مع �السادس �الفيلم �كان �و�ى� �السينما��١٩٥٧ 9ي" الفتوة"الخمسة �روائع وهو�من

بداية�"وإنما�حسن�فتوة��هنا�ليس�بيومي�فتوة�الحسينية" وةالفت"و. اTصرية�9ي�كل�عصورها
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�" وtuاية �مدفوعالذي �نفسه �عنهيجد �رغًما �البدنية �قوته �استخدام �إ�ى �أن�. ا �ال+فت ومن

وبدور�حسن��"فتوات�الحسينية" أبوسيف�أسند�الدور�إ�ى�فريد�شوÁي�الذي�قام�بدور�بيومي�9ي

�الذ �الفيلم �9ي �رواية �عن �أبوسيف �أخرجه �وtuاية"ي �أدبي��١٩٦٠ 9ي" بداية �عمل �أول وكان

  . Tحفوظ�يعد�للسينما

الذي�اش�رك�محفوظ�9ي�كتابته�" الفتوة"يستند�سيناريو�و �"الوحش"و" ريا�وسكينة"مثل�

�الفاكهة �تجارة �كبار�محتكري �أحد �عن �حقيقية �وقائع �القاهرة�عfى �أسواق �الفيلم��9ي ويحلل

�ال �اآليات �نحو�غ_ر�مسبوق سوق �عfى �بم³يء��لرأسما�ي �أخرى �مرة �البداية �تتكرر �tuايته و9ي

ي_ر�الحقيقي�يكون�9ي�آليات�مما�يع¤�cعfى�أن�التغو  ر�يبشر�بإعادة�إنتاج�نفس��حداثآخ" فتوة"

̂ع. وليس�9ي�تغي_ر��شخاص�السوق  والذي�تو�ى��ة�¦ش�راكية�Tخرجهوكان�الفيلم�يع¬ر�عن�ال�

  . ١٩٦١ 9ي�نما�عقب�القرارات�¦ش�راكية�ال�cxأعل�tا�الرئيس�عبدالناصر�إدارة�مؤسسة�السي

�كتا �9ي �أبوسيف �مع �محفوظ �اش�رك �مباشرة �التا�ي �العام �سيناريو�و9ي �9ي�"بة مجرم

�شأنا�١٩٥٨" إجازة �أف+مهما ��وهو�أقل �مجرًما"ويذكر�بفيلم �اT" جعلوني �تعب_ره �حيث باشر�من

�مجرما �يولد m� �اTجرم �أن �ف�tا�وإنما�عن �نشأ cxال� �البيئة �بدأ�. تصنعه �العام �نفس �9ي ولكن

 ��يعرف�بمرحلته�]حسانية�نسبة�إ�ى� ) ١٩٩٠-١٩١٩(ديب�إحسان�عبدالقدوس�أبوسيف�ما

�رواياته �عن �أف+م �عدة �أخرج ��.حيث �السيناريو م�tا �محفوظ �لهما �كتب ��فيلم_ن الطريق�"وهما

�يكتب�لهما�محفوظ�السيناريو�منفردافيلم_ن�وكانا�أول�. ١٩٥٩ 9ي�"أنا�حرة"و�١٩٥٨ 9ي�"اTسدود

  . اا�كب_ر ح�رم��صل��دبي�اح�راموف�tما�ا

سيف�اTأخوذة�عن�روايات�عبدالقدوس�باعتبارها�روايات� هاجم�نقاد�اليسار�أف+م�أبو

�الوسطى �الطبقة �من �العليا �الشرائح �أوساط �9ي ��.تدور �مقاt·mم �إحدى �عنوان �إ�ى�"وكان عد
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وقد�. وكأن�الواقعية�تع¤�cفقط�أن�تدور��حداث�9ي��حياء�الفق_رة�"اقعيةبوmق�يا�مخرج�الو 

� �اليسار�9ي �نقاد �أيضظلم �عبدالقدوس �دبي� �النقد �السببمجال �لنفس �كانت��ا �رواياته و�ن

�أدنى�.رائجة �مرتبة �9ي �باقتح�فاعت¬رت �يتم_^�عبدالقدوس �والدين�بينما �الجنس �محرمات ام

  .دافع�عن�حقوق�اTرأة�9ي��دب�كما�يعت¬ر�أك¬ر�من�والعائلة

�cxسدود"وتعت¬ر�روايTما"أنا�حرة"و" الطريق�اtأخوذين�ع�Tمن�أهم�و �،�وكذلك�الفيلم_ن�ا

�اTصرية �السينما �9ي �اTرأة �حقوق �عن �دافعت cxال� �ف+م .� �حرة"ففي �قبل�" أنا �حداث� تدور

̂اعها�حق�الت�ورة�يوليو ث وإن�بدا��لعمل�وحق�اختيار�زوجهاعليم�وحق�اوتع¬ر�عن�ثورة�اTرأة�وان�

� �الفيلم" اTحافظ"الجانب �tuاية �9ي �أبوسيف �عبدالعزيز�ال�cx. عند �لب¤� cdeالرئي� �الدور ومثلت

تمثل�" الطريق�اTسدود"و9ي�. كانت�من�أيقونات�الحركة�النسائية�9ي�السينما�tuاية�الخمسينيات

املة�من�شاكل�ال�cxتواجه�اTرأة�العا�Tال�cxطاTا�دافعت�عن�حقوق�اTرأة�و�mتزالفاتن�حمامة�

  . Tجرد�أtuا�غ_ر�م�^وجة�خ+ل�مدرسة�تعمل�9ي�قرية

وجاء�فيلما� 9١٩٥٩ي�نفس�العام�" ب_ن�السماء�و�رض"وكان�الفيلم�التا�ي�مع�أبوسيف�

�خالص �سينمائيةمحفوظيا �قصة �عن �تأليفه�ا �من �ر �خالصة �وأك»رها�ومن �أبوسيف �أف+م وائع

�أغتجديد �تدور �حيث �مصعدا �9ي �حداث� �وتتنوع��لب �كب_رة �عمارة �9ي �طابق_ن �ب_ن معطل

�الحامل: الشخصيات �الفاتنة�اTرأة �الخائنةو �اTمثلة �تستعد�و �الزوجة cxال� �اليائسة الفتاة

�السطح �أعfى �من �حبي¿tا �والعجوز  ل+نتحار�مع �اTح�رف، �فتاة��واللص �من �الزواج �يريد الذي

cdeالجن� �واTهووس �من�صغ_رة �والهارب �العقلية�بل �مراض� �مص. مستشفى غر�ويبدو�اTصعد

لناس�ب_ن�وت�راوح�مشاعر�ا�يموت�العجوز�من�قلة�الهواء�النقيو �للحياة�حيث�تلد�اTرأة�الحامل

�هللا �إ�ى �واللجوء �م�اليأس �البعض �ينوي �كان �عما �فعلهوالتوبة �من���tم �الخروج �9ي �مل� وب_ن
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�. ا_رته��و�ى�من�دون�أن�يتعلم�شيئل�م�tم�إ�ى�سوعندما�يعود�اTصعد�إ�ى�العمل�يعود�ك. اTحنة

�العام�الذي�نشر�فيه�محفوظ�و �مأثورته��عن�تاريخ�البشرية" أوmد�حارتنا"9ي�نفس وكرر�فيما

  ". ولكن�آفة�حارتنا�النسيان"

وعشر�سنوات�من�انقطاع�التعاون�9ي�الكتابة��١٩٥٩إ�ى��١٩٤٧من�وبعد�عشرة�أف+م�

�وأبوسيف �محفوظ �ب_ن ��للسينما ��١٩٥٩من �إعداد�و �١٩٦٩إ�ى �9ي �ليش�رك �الكاتب �اسم عاد

� �لفيلم �السينمائية �العذاب"القصة �من �رجب" �cdء �أحمد �مؤلفها �. مع �عن�وهو�فيلم تجاري

¤��يدور�حول�ع+قة�ب_ن�فتاة�شابة�قامت�بدورها�سعاد�حس. امسلسل�للراديو�لقى�نجاحا�كب_ر 

 - ١٩١٧(مر�قام�بدوره�النجم�يح��Íشاه_ن�ورجل�يك¬رها�9ي�الع�9ي�ذروة�تألقها) ٢٠٠١ - ١٩٤٢(

 9ي" اTجرم"أما�الفيلم�الثاني�عشر�و�خ_ر�الذي�جمع�علما�الواقعية�9ي��دب�والسينما�). ١٩٩٤

وهما��ولكن�بنجم_ن�جديدين ١٩٥١ 9ي" لك�يوم�يا�ظالم"،�فكان�إعادة�إخراج�لسيناريو�١٩٧٨

  .حسن�يوسف�وشمس�البارودي�بعد�زواجهما�9ي�الواقع

                                                 
  .١٩٦٥ابريل��١٥ - القاهرة�  – "الجمهورية"جريدة� ١
،�نبيل�فرج،�محمد�عبدالفتاح،�محمد�الشحات�-" الكتاب�التذكاري�بمناسبة�فوز�محفوظ�بجائزة�نوبل" ٢

  .١٩٨٨القاهرة�
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  الباب�الخامس

  مساهمات�نجيب�محفوظ��ي�السينما�ا�صرية

  

  ع'قة�نجيب�محفوظ�بالسينمــا�ا�صرية  ٥.١

�أخ��ه� �عندما �أواخر��ربعينيات ��ي �السينما �بفن �ا"باشرة �محفوظ �ع)قة �بدأت فقد

صديقه�فؤاد�نويرة�وكان�من�ا"هتم7ن�بالفن�والتمثيل�وله�ع)قات�بالوسط�الف0/�بأن�ا"خرج�

فرفض�. أبوسيف�يرغب��ي�مقابلة�محفوظ�لكي�يعمل�معه��ي�كتابة�سيناريوهات��ف)مص)ح�

متعل)�بعدم�معرفته�UVذا�ا"جال�إ�Pأن�نويرة�أقنعه�بأن�أبا�سيف�سوف�يعلمه�وهمس�نويرة�

�ي�أذنه�بأنه�سوف�يتقاab`�مبلغا�مح^�ما�نظ��7كتابة�السيناريو�وهو�الذي�يصرف�من�جيبه�عYى�

وذهب�محفوظ�إlى�أبي�سيف�وعرف�منه�. منه�مليما�واحدا�حj`�ذلك�الح7ن��دب�ولم�يكسب

وعYى�مدار�عدة�. ويريد�أن�يكلفه�بكتابة�سيناريو�الفيلم" عن^��وعبلة"أنه�يعد�فيلما�جديدا�عن�

ثم�أعطاه�أبو�سيف�. جلسات�متواصلة�علمه�أبو�سيف�التفاصيل�والدقائق��ي�كتابة�السيناريو

�السين �فن �عن �كتب �أخرى�مجموعة �كتب �مجموعة �بشراء �قام �كما �شديد �بUuم اريو�فقرأها

  . ودرسها�بعناية�حj`�يتقن�هذا�الفن

الغريب�أن�أبا�سيف�عندما�طلبه�للعمل�معه�لم�يكن�يقرأ�من�أعماله�ا"نشورة�سوى�

� ��قدار"رواية �عYى�" عبث �السيناريو�وحصل �لكتابة �أصلح �أنه �سطورها �ب7ن �من واستكشف

�مصري  �جنيه �مائة �أشبه��مبلغ �جديدا �وفتحا �حياته ��ي �حدثا �كان �الذي �الفيلم ��ي نظ��7عمله

� �العربية" النفط"بظهور �الخليج �دول �يشعر�ببعض�. �ي �محفوظ �كان �ا"ادي �الكسب ورغم

�الجديد �عمله ��ي �بأحداثه�. الضيق /aيم�� �العمل ��ي ��a/ء �كل �يكون �أن ��دب ��ي �تعود فقد

ولكن�السينما�عمل�جما�ي�بأهداف�. دوشخصياته�طبقا�لرؤيته�الخاصة�ودون�تدخل�من�أح
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��طراف� �كل `abتر� �أن �وينب�ي �وممثل7ن �ومخرج �وموزع �منتج �من �عديدة �أطراف �وله مختلفة

  . رغم�اخت)ف�أهداف�كل�م�Uا

� �أن �ضيقه�" ح)وة"والحقيقة �وبلع �ا"تاعب �تلك �عYى `abيتغا� �جعلته �ا"ادي ا"كسب

� �عن �تعطله �لم ��ف)م �سيناريوهات �كتابة �أن �وهو��دبوخاصة ��ساسa/؛ واستغرقته�. عمله

وسجلت�اسمه�خ)لها�كسينارست�مح^�ف��ي��١٩٥٧إlى��١٩٥٢كتابة�السيناريو�طيلة�الف^�ة�من�

  .نقابة�ا"هن�السينمائية

  :يقول�نجيب�محفوظ

كنت��Pأزال��ي�الخامسة�من�عمري�عندما�. بدأت�ع)قj/�بالسينما��ي�سن�مبكرة�جدا"

� �سينما �ا"ص"دخلت �الحس7ن" ري الكلوب �"سجد �جعفر�ا"قابل �خان ��وlى�. �ي �اللحظة ومنذ

�وتظل� �م�ي �ترسلها �أمي �كانت �حيث �الشغالة �مع �إل�Uا �الذهاب �عYى �وواظبت �السينما عشقت

عYى�آخر�الشريط�من�" ال�Uاية"كانت�كلمة�. ثم�تصحب0/�إlى�ا"��ل . م)زمة�lي�حj`�انUuاء�العرض

`a ى�نفYاليوم�كله�داخل�دار�العرض�وتمنيت�لو�فقد�كنت�أتم. أشقى�اللحظات�ع�/a0`�أن�أم�

�أبدا �م�Uا �ف)�أخرج �سينمائي �دار�عرض ��ي �أسكن ��ف)م�. أن0/ �تعرض �وقتذاك �السينما كانت

الصامتة�و�Pنرى��ي�دار�العرض�إ�Pصورا�متحركة�بدون�أصوات�ومع�ذلك�كانت�متعة�مشاهدة�

  ."فيلم�صامت��Pتعادلها�عندي�أي�متعة�أخرى 

  : محفوظ�أيضاويقول�

�امتدادا�" �ا"جال �هذا �يصبح �أن ��ي �للسينما �الكتابة �بدأت �كب��7عندما �أمل �راودني لقد

وقلت�لنف a/�أن�الكتابة�للسينما�تتضمن�عناصر�مشاUVة�إlى�حد�كب��7للعناصر�. لحياتي�الفنية

�إlى�آخره �وصراع �وحبكة�وشخصيات �خيال �من �الرواية �بناء �عل�Uا �يقوم /jتكثف. ال�P� �فلماذا

  ."١عملك��ي�هذا�ا"جال�وتعطيه�مزيدا�من�¦هتمام�ما�دام�هو�قريبا�من��دب
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  :ويضيف�محفوظ�عن�ع)قته�بالسينما

�وكلها�" �أجنبية ��ف)م �أغلب �وكانت �أسبوعيا �مرة �السينما �إlى �الذهاب �أحب كنت

عاة�كان�يخيل�إlي�أني�قد�ولدت��ي�قرية�من�قرى�ر ". رعاة�البقر"مغامرات�وكنت�أفضل�أف)م�

وقد�وصل�عشقي�للسينما�إlى�درجة�أني�اش^�يت�سينما�. البقر�لك�ªة��ف)م�الj/�شاهد©Uا�ف�Uا

�العلبة �داخل �شمعة �فيه �توضع �منظار�ومكان �UVا �صغ�7ة �علبة �عن �عبارة �كانت وكنا�. صغ�7ة

ا�أما��ف)م�فكنت�أش^�¬U. نغلق�علينا�الغرفة�ونطفئ��نوار�ونشاهد�الصور�أمامنا�عYى�الحائط

من�محل�أمام�سينما�أو"بيا�وكانت�تلك�أول�جامعة�بالنسبة�lي�فتحت�ذه0/�عYى�جميع�ا"عارف�

ومازلت�أذكر�مشهد�ا"حل�وصاحبه�الجالس�فيه�الذي�كان�يبيع�هذه��ف)م�. �ي��دب�والفنون 

  ."٢كما�تباع�الكتب

�للكشف�عن�أهميu قبل�أن�نتطرق�إlى�النظر��ي ��ي�أف)م�نجيب�محفوظ�من�داخلها Uا

�عYى �دالة �أولية �إشارات �بمثابة �التالية �الوقائع �اتخاذ �يمكن �ا"صرية �السينما الحجم� تشكيل

 .الكب��7للع)قة�الظاهرية�الj/�تربط�ب7ن�نجيب�محفوظ�والسينما

Pمغامرات�عن^��"كتب�فيلمه��ول�. نجيب�محفوظ�أول�أديب�عربي�يكتب�للسينما: أو

�" وعبلة �° �١٩٤٥عام �تأخر�ظهوره �وإن �عام /jح� �إنتاجية �فيلمه�. ١٩٤٨سباب وظهر�قبله

 .١٩٤٧عام�" ا"نتقم"

�إسهاماته هو�أك����دباء: ثانيا ��ي �وأك�ªهم�تنوعا بلغ�عدد�. ا"صري7ن�أعما��Pي�السينما

� ��٦٣أف)مه ́ن � /jح� �آخرها ��م�7"فيلما �. ١٩٩٢" سمارة �سيناريو�أو�قصة� ٢٥م�Uا �ب7ن فيلما

وبقية��ف)م�إما�مأخوذة�عن�قصة�. سينمائي وسيناريو�معا�أو�إعدادسينمائية�مباشرة�أوقصة�

 .أو�رواية�من�أعماله��دبية
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�بكافة�تنويعا©Uا�مكانة�خاصة��ي�تاريخ�السينما: ثالثا ا"صرية� تحتل�أعماله��ي�السينما

ما�فيل�١٧فيلم��ي�السينما�ا"صرية�ذكر�م�Uا� أهم�مائة" سعد�الدين�توفيق"عندما�حصر�الناقد�

محفوظ�ضمن�أهم� ارتفعت�نسبة��ف)م�الj/�تحمل�اسم�نجيب. تحمل�اسم�نجيب�محفوظ

أي��٢٣ووصلت�إlى�. حواlي�ربع�قرن�من�هذا�·حصاء مائة�فيلم��ي�تاريخ�السينما�ا"صرية�بعد

والسينمائي7ن�الذي� يقرب�من�ربع��ف)م�ا"همة�وفقا�"ا�جاء��ي�¦ستفتاء�الواسع�ب7ن�النقاد ما

�الكتاب�أج ��ي �¦ستفتاء �ونشر�هذا �العشرين �الدوlي �السينمائي �القاهرة �مهرجان �إدارة رته

 .¦حتفال�بمئوية�السينما التذكاري�الذي�أصدره�ا"هرجان�بمناسبة

�الذي :رابعا �الوحيد ��ديب �محفوظ �مباشرا� نجيب �ارتباطا �الرسمية �وظيفته ارتبطت

عمل�خ)ل�. ١٩٧١ت�حj/�إحالته�إlي�التقاعد��ي�واستمر �١٩٥٩الع)قة��ي� بدأت�هذه. بالسينما

�"جلس هذه �ورئيسا �السينما �دعم �"ؤسسة �مديرا �ثم �للرقابة �مديرا �رئيسا� الف^�ة �ثم إدار©Uا

�لوزير�الثقافة�لشئون  �ثم�مستشارا وقد�أتاح�له�ذلك�أن�ي^�ك�أثرا�. السينما "ؤسسة�السينما

 .يأتي�عن�طريق�أف)مه�موضوع�الدراسة��بقي�و�هم وإن�كان��ثر. قويا��ي�هذا�الحقل

�السينمائي� و�ي �بالعمل �ع)قته �بداية �عن �يحكي �محفوظ �نجيب �مع �خاص حديث

أشاركهما� عرف0/�صديقي�ا"رحوم�الدكتور�فؤاد�نويرة�بص)ح�أبو�سيف�وطلب�م0/�أن :فيقول 

كان�ص)ح�أبو��."عن^��وعبلة مغامرات"�ي�كتابة�سيناريو�فيلم�للسينما�اخ^�نا�له�فيما�بعد�اسم�

�الفيلم �فكرة �هو�صاحب �معه. سيف �للعمل �شجع0/ � وقد �رواية �lي �قرأ ��قدار"أنه ." عبث

أكتبه�عندما�سألته�عن�ماهية�هذا�السيناريو�الذي� أوهم0/�بأن�كتابة�السيناريو��Pتختلف�عما

ي�كل�كان�يشرح�lي��. تعلمت�كتابة�السيناريو�عYي�يد�ص)ح�أبو�سيف والحقيقة. لم�أكن�أعرفه
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 وبعد�أن�أنفذه�أعرضه�للمناقشة�الj/. مراحل�كتابته�ما�هو�ا"طلوب�م0/�بالضبط مرحلة�من

 .و�غاني كان�يشاركنا�ف�Uا�الدكتور�فؤاد�نويرة�ومعه�عبد�العزيز�س)م�كاتب�الحوار

كتابة�السيناريو�أم�لجأت� هل�كنت�تكتفي�بتوج�Uات�ص)ح��ي: وقد�سئل��ستاذ�نجيب

أمدني�بعد�ذلك�ص)ح�أبو�: يجيب��ستاذ طوير�إمكانياتك��ي�الكتابة�للسينما؟لوسائل�أخري�لت

هل�: وسئل�أيضا. أن0/�اش^�يت�ما�كان�متاحا�م�Uا�وقUuا سيف�بعدد�من�الكتب�عن�السينما�كما

�خاص �اهتمام �لك ��ستاذ كان �يجيب �UVا؟ �العمل �قبل �وأتابع�: بالسينما �متفرج �مجرد كنت

 .Uا�وخاصة��ف)م�البوليسية�والكوميدية°تمتع�بمشاهد© �ف)م

�مرت �السينمائية �محفوظ �نجيب �أعمال �أحيانا إن �تداخلت �وإن �متمايزة �مراحل . بأربع

للسينما،�وتنوعت�ما�ب7ن�كتابة�القصص�السينمائية�أو�السيناريو� مرحلة�الكتابة: ا"رحلة��وlي

" عن^��وعبلة مغامرات"هذه�ا"رحلة�بفيلم�تبدأ�. مًعا،�أو�الكتابة�عن�أعمال�أدبية�لغ�7ه أو�كل�Uما

وإن�كانت�نوعية�. ١٩٥٩" الجزائرية جميلة"سنة�حj/�فيلم��١٥السابق�الذكر�وتمتد�"دة��١٩٤٥

�امتدت �قد �ا"رحلة �هذه ��ي �محفوظ �نجيب �إ�Pأنه� إسهام �ذلك، �بعد �متناثرة �أخري �أعمال �ي

ن�جانبه�تحويل�عمل�من�أعماله�ولم�يحاول�م. مقصوًرا�عل�Uا خ)ل�هذه�ا"رحلة�ظل�إسهامه

�عمل �إlي �حياته �دبية �طوال �عليه �حافظ ��مر�الذي �من�. سينمائي، �السينما �تق^�ب �لم كما

 .�دبية�إ�Pفيما�بعد أعماله

عديدة��ي�تحويل�الروايات�إlي�أف)م�بداية�من�فيلم� قامت�السينما�ا"صرية�بمحاوPت

�أعيد�إنتاجه� الذي�١٩٣٠الصامت��ي�" زينب" قدمت�أف)ما�°عمال�أدبية�لعدد�. ١٩٥٢ناطقا

�من �عبد� كب��7نسبيا �وإحسان �السبا�ي �ويوسف �حس7ن �وطه �الحكيم �توفيق �أمثال �دباء

 وشاركت�أنت�بنفسك�بتحويل�روايj/�إحسان. ومحمد�عبد�الحليم�عبد�هللا�وغ�7هم القدوس
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� �القدوس �ا"سدود"عبد �حرة"و" الطريق �" أنا �عامي �فيلم7ن �التواlي�٥٩و�٥٨إlي �تفكر�. عYى ولم

 .الj/�اح^�فت�ف�Uا�كتابة�السيناريو بداية��ي�كتابة�سيناريو�عن�رواياتك��ي�هذه�ا"رحلة

�أن �مبدئيا �محفوظ ��دبية رفض �أعماله �من �عمل �سيناريو�°ي �بكتابة يحرمه�. يقوم

�الوسيط�الج استغراقه��ي�كتابة�العمل . ديد�دبي�وحرصه�عليه�حرية�التصرف�الj/�يتطلUÃا

 .ف^�ك�هذه�ا"همة�لغ�7ه. يؤدي�ذلك�إlي�إفساده وقد

أعمال� وÄي�مرحلة�الرواية،�وف�Uا�تنUÃت�السينما�ا"صرية�إlي�·فادة�من: الثانية ا"رحلة

وبداية���١٩٦٠ي�" وUÅاية بداية"ويمثل�فيلم�. محفوظ�الروائية��ي�تقديم�مجموعة�من�أف)مها

وشملت���١٩٧٣ي�" السكرية"فيلم� سنة�حj/�١٤"دة�هذه�ا"رحلة�الj/�امتدت�بصفة�متصلة�

النوعية�من��ف)م��ي�ا"رحلت7ن�التاليت7ن��ي� وإن�امتدت�هذه. فيلما�عن�روايات�محفوظ�١٣

 .غالبة أف)م�متناثرة��Pتشكل�كثافة

رغم��١٩٦٠إن�السينما�ا"صرية�لم�تجرؤ�عYى�¦ق^�اب�من�أعماله��دبية�إ�Pمتأخرا��ي�

سنة�كما�كان�للسينما�ا"صرية�محاوU©Pا�الناجحة��٢٠ذلك�بأك��ªمن� عمال�قبلوجود�هذه�� 

�التأخ���7ي. أعمال�أدبية�أخرى�إlى�أف)م�كما�سبق�ذكره �ي�تحويل ¦ستفادة� بماذا�تفسر�هذا

 وكان�السينمائيون�ينظرون�إlى�أعماله��دبية�باعتبــارها. من�أعماله��دبية��ي�السينما�ا"صرية

 .�Pتصلح�للسينما�أدبا

�ا"نتج �جاء � عندما �رواية �تحويل �حق �وUÅاية"لشراء �قرأ�" بداية �قد �يكن �لم �فيلم إlي

 .٣طلUÃا�عقب�استماعه�"سلسل�إذا�ي�كان�مأخوذا�ع�Uا�أعده�أحمد�عباس�صالح الرواية�وإنما

فهو�لم�يكن�شاهدا�عYى� قد�يختصر�نتاج�محفوظ�الهائل�تاريخ�مصر��ي�القرن�العشرين

روائيا�ليصبح�هذا�التاريخ�شاهدا� التاريخ�فحسب�بل�كان�أحد�صانعيه�وأحد�الذين�بنوههذا�
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طو�Pوعمقا�واخت���معاني�التحوPت�الj/�شهدها�من� عاش�محفوظ�القرن�العشرين. عYى�نفسه

�يغادر�مصر�وربما �لم� غ��7أن �الروائي �نتاجه �عرفها /jال� �وا"راحل �جما �حبا �أحUÃا /jال� القاهرة

 .رة�للمراحل�الj/�عرفUuا�مصر�نفسهاإ�Pصو  تكن

مئات�السن7ن�بمثابة�خرائط�مصورة�لعلماء�´ثار� وروايات�نجيب�محفوظ�ستكون�بعد

�عن �التنقيب �يريدون �شخوصها� عندما �وتغيب �تضمحل �بدأت /jال� �القديمة �ا"صرية الحارة

�بفعل �م)محها � وتذوب �م)مح �تشكلت �ولقد �السريع �الرو " الحارة"التمدن �ذهنية �السارد��ي ائي

�١٩١١ديسم����١١أحد�أحياء�منطقة�الحس7ن�بالعاصمة�القاهرة��ي�" الجمالية"ولد��ي� منذ�أن

تفاصيل�الحارة�ونجح� وأم�a`�طفولته��ي�ذلك�الÊي�الشعÉ/�الذي�استلهم�منه�الروائي�ا"بدع

��ي�تصويرها�حj`�ليكاد�القارئ�ا"تلقي�لسرديات�محفوظ�يحس�كأنه�بالفعل�يعيش��ي�الحارة

وشخصيا©Uا�وتفاصيل�حيا©Uا�اليومية�ويميل�محفوظ��ي�رواياته� ا"صرية�يعرف�أزقUuا�ودكاكي�Uا

�الكتابة �وعن إlى �ا"نسية �الشريحة �تلك �عن �وتكلم �الفق�7ة �و�حياء �ا"توسطة �الطبقة  عن

  .لقمة�العيش همومها�وآPمها�وتوجسها�وقلقها�من�ا"ستقبل�ا"خيف�وعراكها�اليومي�من�أجل

  محفوظ�سينما

�ا"صرية�طوال �لم�تتعامل�السينما �يقرب�من� ربما �بكل�هذا��٨٠تاريخها�ا"متد�"ا عاما

مع�نجيب�محفوظ�والذي�بدوره�يمكن�وضعه�كواحد�من�أك��ª ال^�حاب�مع�أديب�مثلما�تعاملت

�وليس �العالم �كتابته�. مصر�فحسب أدباء �خ)ل �من �ذلك �كان �سواء �السابع �الفن �مع تعامل

�والح للسيناريو �لـ �السينمائية �وا"عالجة �الخمسينيات�٢٦وار �ف^�ة ��ي �إنتاجها �تم  فيلما

الث)ث7ن�الj/�كتUÃا�إlى� رواية�من�رواياته�٢٢والستينيات�من�القرن�ا"اab/�أو�من�خ)ل�تحويل�

�سبعة �بي�Uا �من �سينمائيا �فيلما �وعشرين �سبعة � قرابة �عن �اقتبست واثنان�" الحرافيش"اف)م

عن�قصصه�الصغ�7ة�Pقت�معظمها�النجاح�النقدي� تسعة�أف)م�مأخوذةإlى�نحو�" الطريق"عن�
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 تاريخ�السينما�ا"صرية�هذا�غ��7ما�أعد�عنه��ي�ا"سرح�و·ذاعة والجماه�7ي�وصارت�ع)مة��ي

�و¦جتما�ي... والتليفزيون  /aالسياس� �التاريخ ��ي �ككاتب �نظره �وجهة �ت��ز �القرن� وكلها "صر��ي

  .العشرين

�م �أن �البعض �السينماويرى �من �استفاد �كب�7ة� حفوظ �شعبية �له �صنعت /jال� �Äي °UÅا

باقتناء�كتبه��ي�ح7ن�يرى�آخرون�أن�السينما�Äي� بدرجة�ربما�تكون�ساهمت��ي�اهتمام�القراء

�تقديم ��ي �منه �استفادت /jالقضايا� ال� �من �العديد �خ)لها �من �التم��7ناقش �شديدة أعمال

�والسياسية �حالة�وأيا. ا"همة ¦جتماعية �كانت �محفوظ �سينما �أن �ا"ؤكد �فمن �الرأي،  كان

فقط�ولكن� ابداعية�شديدة�الخصوصية��Pبسبب�طبيعة�القضايا�الj/�أثار©Uا�أف)م�محفوظ

�ªوالدليل�أنه�يعد�من�اك� �ارتبط�بالسينما�وأحUÃا �الفن�السابع� °ن�محفوظ �دباء�تعام)�مع

 .ليس��ي�مصر�فقط�ولكن�عYى�مستوى�العالم�أيضا

مستمدة�من� دخول�روايات�محفوظ�إlى��ف)م�السينمائية�دفعة�للسينما�ا"صرية شكل

�التحوPت �تمس �موضوعات �ولطرحه �لرواياته �والفكرية ��دبية �وهموم� القيمة ¦جتماعية

�ا"جتمع �من �واسع �طيف �وأحوال �ا"صرية �الوسطى �ا"صرية� الطبقة �والحارة ا"صري

 .بشخصيا©Uا�الهامشية�بشكل�خاص

�السينماك �زاده� انت �من �ويعط�Uا �عل�Uا �محفوظ �يمِل �لو�لم �الكث��7جدا ا"صرية�ستفقد

́خرين بكوUÅا�تتم��7 الكث��7كما�أن�أدب�وروايات�محفوظ�تم�7ت�عن�غ�7ها�من�كتابات��دباء�

�بـ �يعرف �السينمائية"بما �عYى" القابلية �احتواUÐا �بسبب �ا"شاعر� °عماله �من �كب�7 حشد

�إضا �ا")محو¦نفعاPت �التعب��7عن �عYى �قدرته �إlى �يسهل� فة �بشكل �للشخصيات النفسية

أيضا��ي�ص)حيUuا�للسينما��ي�مجملها�بدقة�وصف� ثم�تمتاز�أعماله. تحويلها�إlى�شريط�السينما
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�ا"كان �وصف �مثل �عن� ا"رئيات �التعب��7البصري �وكذا �للشخصيات �ا"ادي �والبعد والحدث

�مثل �ا"عان ا"جردات �للشخصياتالتعب��7عن �النفسية �ا")مح �وعن �وا"شاعر�و¦نفعاPت  ي

حركة�كام�7ا�واضاءة� ثم�¦يحاء�بالعناصر�السمعية�والبصرية�مما�يساهم��ي. والتعب��7عن�الزمن

يتوافر�Pديب�آخر�للدرجة�الj/�جعلت� وزاوية�تصوير�وانتقاPت�منسجمة�مع�ا"حتوى�وهو�ما�لم

كتUÃا�محفوظ�لوصف�انفعاPت�أحد�أبطال�فيلم� جملةا"خرج�ص)ح�أبو�سيف�يستع7ن�بنص�

 .�ي�سيناريو�الفيلم ليضعها�كما�Äي" بداية�وUÅاية"

  البدايات

الj/�قدمها�محفوظ�للثقافة�العربية�بمعزل�عن� و�Pيمكن�النظر�إlى�·سهامات�الك��ى 

�الكتابة �مجال ��ي �عY إسهاماته �ا"صرية �السينما �بتاريخ �ا"لمون �ويتفق �ع)قة�السينمائية �أن ى

والثانية�. السينمائية �وlى�مساهمته�الكتابية��ي�¦ف)م: بالسينما�تنقسم�إlى�مرحلت7ن محفوظ

السينما�وهاتان�ا"رحلتان�لم�تلتقيا�قط�أي� مساهمته��دبية�من�خ)ل�رواياته�الj/�اقتبسUuا

فما�كتبه�لÒدب�. أن�محفوظ�الكاتب�السينمائي�لم�يقدم�عYى�اقتباس�أي�من�رواياته�للسينما

�كتبه �وما �لÒدب �أن� ظل �أي �زمنيا �تداخلتا �ا"رحلت7ن �أن �وعYى �كتب ��ي �ينشره �لم للسينما

 كان�انطلق��ي�مس�7ته��دبية�عندما�خاض�غمار�التجربة�السينمائية�منذ�منتصف محفوظ

  .�ربعينيات

� ��وlى �روايته �محفوظ �نشر�فيه �الذي �العام �نفس �"  �قدار عبث"�ي كان�و ��١٩٣٩ي

صفحات�الصحف�ا"صرية��ي�وقت�كانت� هناك�جيل�جديد�من�النقاد�السينمائي7ن�يظهر�عYى

�ا"صرية�تتلمس�خطاها �السينما �النقاد�الشباب�ص)ح�أبو�. أص) �Pتزال �أشهر�هؤPء كان�من

  .فيما�بعد�رائد�السينما�الواقعية��ي�مصر سيف�هو�ذاته�الذي�سيصبح
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�العام�نبه�أبو�سيف�ومعه عدد�كب��7من�النقاد�إlى�أن�السينما�ا"صرية�تعتمد� �ي�هذا

��ف)م �من �¦قتباس �إlى� عYى �ودعا �كلها �السينما �يضر�صناعة �قد �فيه �مبالغ �بشكل �جنبية

  .¦عتماد�عYى�نصوص�أدبية�لكتاب�مصري7ن�تقدم�الحياة�ا"صرية��صيلة ضرورة

بعد�أن�تعدد�نشاط�بسنوات�جاءت�الفرصة�°بو�سيف�بعد�أن�أصبح�مخرجا�و  بعدها

�روايات �له �فصدرت �الروائي �الجديدة: "محفوظ �الخليYي"و" القاهرة �ا"دق"و" خان وÄي�" زقاق

ا"جتمع�ا"صري� أتاحت�له�الغوص��ي. الروايات�الj/�كشفت�عن�موهبة�مزروعة��ي�محفوظ

دأ�عن�فنون��رابيسك�حيث�ب بتفاصيله�وثناياه�ليصنع�منه�نصوصا�أدبية��Pتقل�روعة�ودقة

مع�ا"خرج�ص)ح�أبوسيف���١٩٤٥ي�" عن^��وعبلة مغامرات"محفوظ�مشواره�مع�السينما�بفيلم�

��١٩٥٣ي�" ريا�وسكينة"و��١٩٥١ي�" لك�يوم�يا�ظالم"و" ا"نتقم"ثم�توالت�أعماله�معه�بفيلم�

�صحفي �تحقيق �اشهر� وعن �جرائم �تفاصيل �عن �ا"صرية �الصحف �ونشر��ي �عثمان لـلطفي

��ي � قاتلت7ن �وحكمتاريخ �·سكندرية �مدينة ��ي �تعيشان �كانتا �اللت7ن �وسكينة عل�Uما� مصر�ريا

/abا"ا� �القرن �من ��ربعينيات ��ي �بفضل. باÕعدام �آنذاك �الفيلم �ا"حكم� نجح السيناريو

رأسهم�الفنانتان�نجمة�إبراهيم�وزوزو� و·خراج�ا"م��7الذي�ع0/�باختيار�طاقم�تمثيYي�بارع�عYى

وغ�7ها��١٩٥٧والفتوة��ي��١٩٥٤لسينما�آنذاك�أنور�وجدي�والوحش��ي�حمدي�إضافة�إlى�نجم�ا

�رائدا �التقى �القرن� وبذلك �منتصف �قبل �من �واحدة �أعمال ��ي �والسينما ��دب ��ي الواقعية

́خر�لسنوات�طويلة�بعدها�حj`�أن�محفوظ�يع^�ف�أك��ªمن�مرة�أن ا"اab/�أفاد �  كل�م�Uما

�ود �بالسينما �حببه �أبو�سيف �بص)ح �عناصرهالقاءه �أحد �مع �يتعامل �°ن �دفعا ��ي� فعه ا"همة

� ��ي �ا"تمثل �للفيلم �الدرامي �من" السيناريو"البناء �جيد� و¦ستفادة �راصد �مبدع �كأديب طاقته

حj`�أنه��ي�ف^�ة�... مختلفة�ي�ªي�UVا�هذه�الشاشة للحياة�¦جتماعية�ا"صرية��ي�خلق�موضوعات
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�¦بداع �عن �بالتوقف �ف�Uا �ذهب أحس �بأوراقه��الروائي �ليتقدم �السينمائي7ن �نقابة �إlى بنفسه

  .ككاتب�للسيناريو

�الفيلم �فكان �غ��7أبو�سيف �مخرج �مع �°ول�مرة �محفوظ �نجيب جعلوني�"الشه��7 عمل

باPش^�اك�مع�السيد� وكتب�السيناريو�له�محفوظ�١٩٥٤الذي�أخرجه�عاطف�سالم��ي�" مجرما

�نجاحا �وحقق �شوÖي �فريد �الفنان �ببطولته �عرضه Pفتا�بدير�وقام �مع�. عند �محفوظ �عمل ثم

� ��ي �صالح �توفيق �مثل �آخرين �"  ا"هابيل درب"مخرج7ن ���١٩٥٥ي ��ي �مصطفى فتوات�"ونيازي

ليقدما�معا�ومعهم��ديب��١٩٥٦ص)ح�أبوسيف�مرة�أخرى��ي� ،�وعاد�للتعاون�مع"الحسينية

الذي�قامت��١٩٥٦ �ي" شباب�امرأة"أشهر�ك)سيكيات�السينما�ا"صرية�و" غراب"أم7ن�يوسف�"

�تحية � ببطولته �فيلم �كان �التاlي �العام �عسر�و�ي �وعبدالوارث �سرحان �وشكري " الفتوة"كاريوكا

وقام�ببطولته� الذي�جمع�ب7ن�الث)ثي�الشه��7مرة�أخرى�السيد�بدير�ومحفوظ�ص)ح�أبو�سيف

��فيه�مدويا�وقت�عرضه�وتم7 فريد�شوÖي�وتحية�كاريوكا�ومحمود�ا"ليØي�وحقق�الفيلم�نجاحا

�نفسه �يصنع �°ن �ا"ستمرة �ومحاولته �شوÖي �فريد �ا"ليئة� أداء �السوق �وسط ��ي �وفتوة معلما

  .بالحيتان�الكب�7ة

� �من �الف^�ة �شهدت ��١٩٥٧ثم `jكتابة�١٩٦٠وح� ��ي �محفوظ ��ديب �مشاركة  زيادة

�بمفرده �سواء �الف^�ة، �تلك ��ي �ا"صرية �السينما �اشهر�أف)م �من �عدد أو�بمشاركة� سيناريوهات

إحسان�عبد�القدوس�الذي� عن�رواية��ديب" أنا�حرة"خرين�من�كتاب�السيناريو�مثل�فيلم�آ

الذي�أنتجته�" جميلة�بوحريد"أخرجه�ص)ح�ابو�سيف�وقامت�ببطولته�لب0`�عبدالعزيز�وفيلم�

�وأخرجه �ماجدة �الفنانة �ببطولته � وقامت �وفيلم �شاه7ن �يوسف �الت)مذة"للسينما الذي�" احنا

إخراج�عاطف�سالم�الذي�أحدث�ضجة�عند�عرضه�واعت����ي�سنة� وكان�من،�١٩٥٩قدمه��ي�
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 سينمائية�مختلفة�وواحدا�من�أك���ªف)م�جرأة��ي�التعامل�مع�قضايا�الشباب إنتاجه�تنويعة

أربعة�نماذج�لشباب� و°نه�لفت��نظار�"شاكل�العديد�من��سر��ي�ع)قا©Uا�بأبناUÐا�من�خ)ل

  .ية�مختلفةينتمون�"ستويات�اجتماع

حققه�الفيلم�من�نجاح�وقت�عرضه�إ�Pأن�نجيب�محفوظ�توقف�عن� وعYى�الرغم�مما

 بعدها�"دة�خمس�سنوات�متتالية�وكان�السبب��ي�ذلك�هو�توليه�منصب�رئيس الكتابة�للسينما

  .الرقابة�عYى�ا"صنفات�الفنية

�مرة �السينمائية �الكتابة �يعاود �أن �قبل �أف)م وذلك �أهم �من �لواحد السينما��أخرى

� �مدار�تاريخها �عYى ��ي�" الدين الناصر�ص)ح"ا"صرية �اش^�كت �الذي �شاه7ن �يوسف للمخرج

�كوكبة �له �والحوار �السيناريو �السبا�ي� كتابة �يوسف �مثل �والفنان7ن �و�دباء �الكتاب من

  .وعزالدين�ذو�الفقار وعبدالرحمن�الشرقاوي 

�كتابة ��ي �محفوظ �شارك �الدين �ص)ح �أك�ªها�السيناريو�والحو  بعد �كان �أف)م ار�لسبعة

� �م"شهرة �وإم��اطورية �الحرمان �Úحسان�" بÕ� �قصة �إlى �يستندان �الفيلم7ن �أن وال)فت

��١٩٧٨ي�"  ا"جرم"شارك�فيه�محفوظ�بكتابة�السيناريو�هو�فيلم� كان�آخر�فيلم. عبدالقدوس

�ا"خرج � مع �معه �قدم �الذي �أبو�سيف ��١٢ص)ح �أصل �من �للسين�٢٦فيلما �كتUÃا  .مافيلما

رؤيته� أن�معظم��ف)م�الj/�كتب�لها�محفوظ�السيناريو�كانت�تتماس�بشكل�كب��7مع وال)فت

�والنقد �الشعبية �البيئة �توافر�جو �خ)ل �من �رواياته ��ي �يطرحها /jوالتصاعد� ال� ¦جتما�ي

أع7ن�ا"خرج7ن�تلتقط�كث�7ا�من�روايات� ا"يلودرامي��ي�جزء�كب��7م�Uا�وهو�ذات��مر�الذي�جعل

  .محفوظ�وتحولها�إlى�شريط�سينمائي
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� وكان �فيلم �وUÅاية"أولها �" بداية ��ي �أبو�سيف �ص)ح �أخرجه �فريد�١٩٦٠الذي  وتمثيل

وكان�. جميل شوÖي�وعمر�الشريف�وأمينة�رزق�وآمال�فريد�وكمال�حس0/�وص)ح�منصور�وسناء

�وع�� �الوسطى �الطبقة �من �أسرة �خ)ل �مصر�من ��ي �الطبقات �قضية �عا يناقش �رب . ئلةموت

�¦بن �حسن /Ûوينت� �ا"عاش �بضآلة �العيش �شظف �من �أسرته �Ýي� فتعاني ��ي �الحياة �ك���إlى

�والنساء �للمخدرات �تاجرا ��وسط. الرذيلة �حس7ن �حj`� أما �ا"توسطة �بشهادته �العمل فيقبل

�دراسته �ليكمل �حسن7ن �°خيه �الفرصة �الحربية يتيح �بالكلية �فاقدة�. ويلتحق �نفيسة �¦بنة أما

�سليمان�الجمال �طريق� فيطردها �الس���7ي �تستمرىء �ثم �معه �زلت �أن �بعد �حياته �من البقال

�أن �دون �عل�Uا، الرذيلة �تحصل /jال� �القليلة �با"بالغ �وأمها �حسن7ن �أخاها �وتساعد �أحد  يعرف

�ضابطا �حسن7ن �اlى. يتخرج �ويتطلع �¦جتما�ي �ووسطه �وخطيبته �°سرته ¦رتباط� فيتنكر

�ا �طريق �عن �ال�ªية �م�Uابالطبقة �من. لزواج �مطاردا �جريحا �حسن �أسرته� يعود �إlى البوليس

يدفع�حسن7ن�. مUuمة�بالدعارة ويستد�ى�حسن7ن��ي�نفس�الوقت�إlى�قسم�البوليس�ليجد�أخته

��ي� �بنفسه �فيلقي �خاويا �عا"ه �ويجد �ويتذكر�حياته �الفضيحة �من �تخلصا �ل)نتحار�غرقا أخته

  .النيل�وراءها

�كبار�ا" بعدها �تقديم �سينمائيةتواlى �أعمال ��ي �محفوظ �لروايات �كمال. خرج7ن  فقدم

� �فيلم �والك)ب"الشيخ �تحقيق" اللص �عن �محفوظ �كتUÃا �نفسه �¦سم �حملت �رواية  وعن

�هنا �الثانية �للمرة �والصحافة �محفوظ �ب7ن �الع)قة �وPحظ �نشر�آنذاك � صحفي �فيلم ريا�"بعد

�اشتملت" وسكينة /jال� �القصة �بفضل �كب�7ا �نجاحا �الفيلم �النجاح� ونجح �مقومات �كل عYى

�الشيخ �ا"م��7لكمال �·خراج �إlى �إضافة �سرحان� الجماه�7ي �شكري �الرائع �التمثيYي والفريق

  .وشادية�وكمال�الشناوي 
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ا"أخوذ�عن�رواية�محفوظ�القاهرة��٣٠ص)ح�أبو�سيف�لفيلم�القاهرة� ثم�كان�تقديم

�الن الجديدة �الواقعية �محفوظ �نجيب �روايات �من �واحدة �تعد /jتاريخال� ��ي �"رحلة مصر� قدية

� �"و�ي �محفوظ" ٣٠القاهرة �تمثله �الذي �و¦جتما�ي /aالسياس� �الغليان �أربع� يتحول ب7ن

�من� �وبتغي��7العنوان �ينتصر�لÒول �الفيلم ��ي �والسلبية �¦يجابية �ب7ن �صراع �إlى شخصيات

�الفيلم�مرحلة". ٣٠القاهرة�"إlى�" القاهرة�الجديدة" نسانية�الj/�الستينيات�من�النماذج�¦ برأ

�للمرحلة �نقدا �تعد �قد /jوال� �الرواية �. تعرضها �حرب �م�7امار��١٩٦٧بعد �قدم �الف^�ة �ذات و�ي

� ��ي �الشيخ �كمال �حمدي�: وتمثيل�١٩٦٩إخراج �وعماد /Éوه� �ويوسف �شعبان �ويوسف شادية

�إبراهيم �الجندي وعبدا"نعم �ونادية ��ي�. وأبوبكر�عزت �قريUuا �من �زهرة �©Uرب �الفيلم �هذا �ي

�مجموعة �7ةالبح �البنسيون �ويضم �خادمة �تعمل �حيث �¦سكندرية �م�7امار��ي �بنسيون  إlى

�ووكيل �أراضيه �لتأميم �الثورة �عYى �الحاقد �¦قطا�ي �بي�Uا �فيما �تضم �السابق� مختلفة الوزارة

�باÄي �ومنصور �القديم �الصحفي �وعامر�وجدي �نفوذه �فقد �الحائر الذي �سرحان�. ا"ثقف أما

¦نUuازي�بمحاولة�سرقة�الشركة�الj/�يعمل�UVا� ش^�اكي�فيظهر�وجههالبح�7ي�عضو�¦تحاد�¦ 

�بإ¬Uامها �زهرة �عYى �طلبة� و¦ستي)ء �ويقف �مدرسUuا �علية �من �وي^�وج �يخذلها �لكنه �لها بحبه

 زهرة�ويبدو�البنسيون�كأنه�قد�انقسم�إlى�مجموعت7ن��وlى�تمثل�الطبقة�الj/ رضوان�إlى�جوار

النسائية�مثلما�يفعل� ل�Uا�هو�التندر�بالنكات�أو�ممارسة�ا"غامراتأض�7ت�من�الثورة�وكل�ما�ع

منصور�باÄي�ا"تمرد�عYى�الثورة�والذي�يتم� ا"جموعة�الثانية�فإن�م�Uا�الشاب�مثل. حس0/�ع)م

�فهو �رضوان �طلبة �وأما �عليه �هذه� القبض �وسط �الظل ��ي �يعيش �إختار�أن �قديم صحفي

مغادرة�البنسيون�إ�Pأن�بائع�الصحف�يعلن�أنه��تقرر  الظروف�وعقب�صدمة�زهرة�فيما�حدث

  .يحUÃا يود�أن�ي^�وجها�°نه
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� �ا"خرج7ن �من �للعديد �مهما �معينا �محفوظ �وقصص �روايات ليوسف�" ¦ختيار"وظلت

لحس7ن�" الحب�تحت�ا"طر"و لعاطف�الطيب" الحب�فوق�هضبة�الهرم"و" قلب�الليل"شاه7ن�و

� �خصوصا �ثم �" الكرنك"كمال �"و��١٩٧٥ي �بدرخان" القمةأهل �. لعYي �أن �القمة"علما " أهل

/jافتتحت�ما�سم/� ا"أخوذ�عن�قصة�قص�7ة�"حفوظ�يظل�واحدا�من�أقوى�وأجمل��ف)م�ال

  .آخر�السبعينيات�وبداية�الثمانينيات�من�القرن�العشرين

  الواقعية�الجديدة��ي�السينما�ا�صرية

�محفوظ �اعمال �مع �السينما �ا"ستوى  تعامل �يقتصر�عYى �عYى��لم �حصوله �بعد ا"حYي

� ��ي �نوبل � التفتت. ١٩٨٨جائزة �تقديم �وتم �العا"ية �السينما �أعماله �وUÅاية"إlى حارة�"و" بداية

�ي�ا"كسيك�كما�قدمت�السينما��ي�أذربيجان�فيلم�اع^�ف�" زقاق�ا"دق"ا"أخوذ�عن�" ا"عجزات

  ".٤اللص�والك)ب"عن�رواية�

                                                 
  .١٩٩٨حوار�مع�نجيب�محفوظ،�رجاء�النقاش،�القاهرة� ١
  .٢٠٠٦القاهرة��،س�7ة�حياة�كاملة،�إبراهيم�عبدالعزيز: أنا�نجيب�محفوظ ٢

3 http://www.weghatnazar.com 
4 http://www.ahewar.org 
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  أدب�محفوظ�والسينمــا�ا	صرية  ٥.٢

�الفكرية �ميوله �عن �دقيقا �تعب��ا �الفلسفة �لقسم �اختيار�محفوظ �%ي�. كان �أستاذه كان

�و*ستاذ� �-س,مية �الفلسفة �%ي �التجديد �أع,م �أحد �عبدالرازق �مصطفي �الشيخ الجامعة

� �مو<=> �س,مة �Aش?�اكي �الجامعةالكاتب �ت. خارج �أك��Jالتأث���عGى �لهما �%ي�وكان �وهو كوينه

  .العشرينيات�من�عمره

كان�و  ١٩٣٠%ي�ونشر�ف\]ا�محفوظ�أول�مقاYته� ١٩٢٩%ي��"اUجلة�الجديدة"مو<=>�أصدر�

�الجامعية �دراسته �من �*وaى �السنة � هو�%ي �مقالة� .سنة�١٩وعمره �الشاب �محفوظ �فيه كتب

� �عنوان �معتقدات"تحت �وتولد �وم" :"احتضار�معتقدات �اعتقادات �ب�ن �ف?�ة عتنقات�عصرنا

<hا تحتضر�وتف[iمكان� �وتأخذ �تاما �تستقر�استقرارا �لم �أخرى �ومذاهب �آراء فهو�عصر�. وب�ن

  ." اضطراب�وتردد��Yمثيل�لهما�%ي�التاريخ

�ب�ن�" :أيضا�وكتب �من �الفوز �له �يكون �سوف �الذي �باUذهب �نتنبأ �أن �أردنا ولو�أننا

". ال�%ي�الدنيا�ضرب�من�اUستحي,تالكم"و "أنه�مذهب�Aش?�اكية أو�tحبابنا�أن�نقول  اUذاهب

وعليه� وليست�Aش?�اكية�y]اية�ما�يمكن�أن�يتطور�إليه�النظام�Aجتماuي"واختتم�اUقال�بقوله�

وجملة�ما�أريد�أن�. ا�للتنقيب�عما�فيه�سعادتنا�ورفاهيتنامسيدفعنا�دائو �فالتطلع�إaى�*حسن

رغب�فليس�معh>�ذلك�أننا�ن،�ية�بعض�الخيبةأنه�لو�خاب�أملنا�%ي�Aش?�اك،�أقوله�%ي�هذا�*مر

�يجعلنا�ذلك�نزيد�إيمان �السيئة�وإنما �بالتطور�الذي�هو�الخالق�الوحيد�%ي�الرجوع�إaى�حالتنا ا

  ".١ل,ش?�اكية�وغ��ها�من��راء�والعقائد

أعتقد�أن�التكوين�*سا<=��*ول�لنجيب�محفوظ�هو�"يقول�الناقد�*دبي�رجاء�النقاش�

�مصطف �من �العربي�مزيج �ال?�اث �إaى �اUستن��ة �النظرة �من �مزيج �مو<=> �وس,مة �عبدالرازق ي

و-س,مي�والتطلع�إaى�التجديد�الحضاري�والدعوة�إaى�العدالة�Aجتماعية�ورد�Aعتبار�للجذور�
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وخرجت�من�هذا� لقد�ام?�ج�*ستاذان�%ي�شخص�نجيب�محفوظ. القديمة�للشخصية�اUصرية

  ".٢مليئة�بالحيوية�وAستق,ل�واUوهبة بية�جديدةAم?�اج�شخصية�فكرية�وأد

� �%ي �الجديدة"نشر�محفوظ �" اUجلة �القص��ة �القصة �و�ي �*دبية �أعماله ثمن�"أول

وكما�نشر�له�. ح�ن�قرر�أن�يتفرغ�لكتابة�*دب�١٩٣٦٣وظل�ينشر��]ا�اUقاYت�ح�>�" الضعف

�ك �أول �أيضا �ونشر�له �دراسته �أثناء �قصة �وأول �مقال �أول �أثناءهامو<=> �عن� تاب وهو�ترجمة

عبث�"و�ي� كما�نشر�له�أول�رواية ١٩٣٢عام�" مصر�القديمة"-نجل��ية�لكتاب�جيمس�بيكي�

�١٩٤٣%ي�" رادوبيس"مع� وكانت�أوaى�أجزاء�ث,ثيته�عن�تاريخ�مصر�القديمة ١٩٣٩عام�" *قدار

�طيبة"و �" كفاح �* . ١٩٤٤%ي �*ربعة �الكتب �ب�ن �الوثيق �Aرتباط �وب�ن�واUؤكد �Uحفوظ وaى

�تأث���كب���عGى�اUصري�ن�وعGى�نظرة� ١٩٢٣اكتشاف�مق�Jة�توت�عنخ�أمون�عام� وال���كان�لها

  . العالم�إaى�مصر

  :هناك�عشرة�محاور�للع,قة�ب�ن�محفوظ�والسينما��ي

 *ف,م�ال���كت£]ا�أو�اش?�ك�%ي�كتابi]ا�للسينما�ولم�تنشر�كأعمال�أدبية� .١

 ورة�عن�السينماكتاباته�وحواراته�اUنش .٢

  تأث���اللغة�السينمائية�عGى�أسلوبه�*دبي� .٣

 السينما�%ي�عاUه�*دبي .٤

 *ف,م�الطويلة�السينمائية�والتلفزيونية�ال���أعدت�عن�أعماله�*دبية� .٥

 *ف,م�القص��ة�السينمائية�والتلفزيونية�ال���أعدت�عن�أعماله�*دبية .٦

 أعماله�*دبيةأف,م�طلبة�معاهد�السينما�ال���أعدت�عن� .٧

 *ف,م�التسجيلية�وال�Jامج�التلفزيونية�ال���أنتجت�عنه،�أو�اش?�ك�ف\]ا .٨

 عمله�%ي�إدارة�الع,قة�ب�ن�الدولة�والسينما .٩
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 عمله�كرقيب�عGى�*ف,م .١٠

طوي,�عرضت�فيلما�مصريا�روائيا��٢٩ويتناول�هذا�البحث�اUحور�*ول،�والذي�يتمثل�%ي�

،�وذلك�حسب�قائمة�الباحث�اUحققة�ال���تختلف�عن�كل�ما�١٩٧٨إaى��١٩٤٧%ي�الف?�ة�من�

 :سبق�نشره�من�قوائم،�و�ي

  السنة  دور�محفوظ  "خراج  الفيلم  الرقم

  ١٩٤٧  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  اUنتقم�  ١

  ١٩٤٨  اش?�اك�%ي�القصة  ص,ح�أبوسيف�  مغامرات�عن?��وعبلة�  ٢

  ١٩٥١  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  لك�يوم�يا�ظالم�  ٣

القصة�واش?�اك�%ي�  ص,ح�أبوسيف�  ريا�وسكينة�  ٤

  السيناريو
١٩٥٣  

القصة�واش?�اك�%ي�  ص,ح�أبوسيف�  الوحش�  ٥

  السيناريو
١٩٥٤  

  ١٩٥٤  اش?�اك�%ي�السيناريو  عاطف�سالم�  جعلوني�مجرما�  ٦

اش?�اك�%ي�القصة�   نيازي�مصطفي  فقوات�الحسينية�  ٧

  والسيناريو
١٩٥٤  

القصة�واش?�اك�%ي�  توفيق�صالح�  درب�اUهابيل�  ٨

  السيناريو
١٩٥٥  

  ١٩٥٦  اش?�اك�%ي�السيناريو  عاطف�سالم�  النمرود�  ٩

  ١٩٥٧  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  الفتوة�  ١٠

  ١٩٥٨  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  مجرم�%ي�إجازة�  ١١

  ١٩٥٨  اش?�اك�%ي�القصة  فط�ن�عبدالوهاب  حر�النساء�سا  ١٢

  ١٩٥٨  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  الطريق�اUسدود�  ١٣

  ١٩٥٨  اش?�اك�%ي�السيناريو  حسن�رمزي�  الهاربة�  ١٤

  ١٩٥٨  اش?�اك�%ي�السيناريو  يوسف�شاه�ن�  جميلة�الجزائرية�  ١٥

  ١٩٥٩  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  أنا�حرة�  ١٦

١٧  ��J١٩٥٩  اش?�اك�%ي�السيناريو  إبراهيم�اسيد�  هللا�أك  
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  ١٩٥٩  اش?�اك�%ي�السيناريو  عاطف�سالم�  إحنا�الت,مذة�  ١٨

  ١٩٥٩  اش?�اك�%ي�القصة  ص,ح�أبوسيف�  ب�ن�السماء�و*رض�  ١٩

  ١٩٦٣  اش?�اك�%ي�القصة  يوسف�شاه�ن�  الناصر�ص,ح�الدين�  ٢٠

  ١٩٦٤  اش?�اك�%ي�القصة   نور�الدمرداش  ثمن�الحرية�  ٢١

  ١٩٦٩  اش?�اك�%ي�القصة  ص,ح�أبوسيف�  شن�من�العذاب�  ٢٢

  ١٩٦٩  اش?�اك�%ي�القصة  كمال�الشيخ�  ب®��الحرمان�  ٢٣

  ١٩٧٠  اش?�اك�%ي�القصة    حسن�-مام�  دYل�اUصرية�  ٢٤

  ١٩٧١  اش?�اك�%ي�القصة  يوسف�شاه�ن�  Aختيار�  ٢٥

  ١٩٧٢  اك�%ي�القصةاش?�   حس�ن�كمال�  ام�Jاطورية�م  ٢٦

  ١٩٧٣  اش?�اك�%ي�القصة  حسام�الدين�مصطفي�  ذات�الوجه�ن�  ٢٧

  ١٩٧٦  اش?�اك�%ي�القصة  حسام�الدين�مصطفي�  توحيدة�  ٢٨

  ١٩٧٨  اش?�اك�%ي�السيناريو  ص,ح�أبوسيف�  اUجرم�  ٢٩

وقد�تحولت�. لعبت�السينما�دورا�هاما�%ي�تحقيق�شهرة�أعماله�%ي�مصر�والوطن�العربي

�مرةأك¯�� �أك¯��من �قدم �م°]ا �والبعض �السينما �إaى �له �رواية �ث,ث�ن �*عمال�. من �هذه ومعظم

�إaى�كما�توجه�ناجحة�وحصل�العديد�م°]ا�عGى�جوائز�محلية�ودولية ت�السينما�*جنبية�أيضا

  ".٤وبداية�وy]اية" زقاق�اUدق"فأعدت�السينما�اUكسيكية�مؤخرا�فيلم�ن�عن�روايتيه�. أعماله

وال���أدت�إaى� ١٩٩٤أكتوبر��١٤السيا<=��اغتيال�نجيب�محفوظ�%ي�اعات�حاولت�الجم

لقيمة��وتقديرا حديثة�%ي�القرن�العشرينعجز�يده�اليمh>�ال���وضعت�أسس�الرواية�اUصرية�ال

ومن�نكد�. Yيزال�*ديب�اUصري�الوحيد�الذي�فاز��]او  ١٩٨٨ %يأدبه�فاز�بجائزة�نوبل�ل´داب�

  .بعد�أن�تجاوز�الثمان�ن�من�عمره�علم�الكتابة�من�جديدالدنيا�أن�بدأ�محفوظ�يت

                                                 
  .٢٠٠٣رؤوف�س,مة�مو<=>،�القاهرة،��/د،�مقاYت�نجيب�محفوظ�الفلسفية ١
  .١٩٩٥،�رجاء�النقاش،�القاهرة�%ي�حب�نجيب�محفوظ ٢
  نفس�اUرجع ٣
 .٧ص��الكتب�العربية،�القاهرة،�وليد�سيف،/ اية�إaى�الفيلم،�دعالم�نجيب�محفوظ�السينمائي�من�الرو �٤
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  نجيب�محفوظ�كاتبا�للسينما  ٥.٣

� أبد �محفوظ �للسينما �أنالكتابة ��دب�بعد �كتابة �عن �أهمية��.توقف �يع&%�عن كان

�ا,صري  �ا,تجتع �0ي �والفكرية �4جتماعية �. ١القضايا �للسينما �كتابته �طه��استجابأثناء لدعوة

� � 0يحس?ن �ا,صري "مجلة � "الكاتب �لهثم �مصر�للكتابة �0ي �كبار��دباء �إIى ��.اوجه �أن عدم�يرى

Wي�ترك��فTم�ب?ن�أيدي�كتاب��Sيرتفعون�بمستواها�رغم� ؛إIى�نتيجة�واحدةأدى�تمامهم�MNا�اه

  .الذي�يفوق�عدد�جمهور�قراء��دبتأث?%ها�الكب?%�عXى�جمهورها�

� �يوليو �ثورة �بعد ��دب �كتابة �عن �محفوظ �توقف �سبب �حول �خTف  ١٩٥٢هناك

�س �ست �طوال �للسينما �للكتابة �. نواتوتفرغه �الثTثية �كتابة �أتم �"وقد �القصرين قصر�"و�ب?ن

كان�ذلك�من�حسن�حظ�و �قبل�ثTثة�شهور�من�الثورة�0١٩٥٢ي�إبريل�" السكرية"و� "الشوق 

مما�يؤكد�أن�السينما�بالنسبة� ١٩٥٨ال�noأتمها�0ي�إبريل�" أوSد�حارتنا"كتب�كما���دب�العربي

  .tدبوإنما�موازية�ل إليه�لم�تكن�بدي�Tعن��دب

ولكن�ا,ؤكد��.أن�الكتابة�للسينما�تحقق�عائدات�مالية�أك&%�من��دبومن�ناحية�أخرى�

كان�أجره�عن�الكتابة�للسينما�أو�مقابل�. أن�محفوظ�لم�يسع�إIى�حياة�الرفاهية�طوال�حياته

�أحد�أعماله��دبية�للسينما��قل�ب?ن�أجور�الكتاب�ا,عروف?ن�ح�yoبعد�فوزه�بجائزة� إعداد

  .0١٩٨٨ي��ل�لtدب�نوب

� �يقولون �إالناصريون �الثورة �|ن �توقف �أحTمه"نه �أنه� "حققت �يرون وغ?%�الناصري?ن

�سقيم �أيديولو{ي �وهو�خTف �شديدة �ح?%ة �0ي �أوقعته �الثورة �|ن �. توقف �أن محفوظ�فا,ؤكد

�ديموقراطي �السياسةكان �0ي �. ا �حياته �طوال �الوفد" وفديا"كان �حزب �إIى �ينضم �أن �دون �من

الشعبية�ال�noقادها�زعيم�الوفد�سعد�زغلول�وال�noأدت�إIى�استقTل�مصر��١٩١٩بثورة��ويؤمن
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�n~ى��١٩٢٣ 0ي�وصدور�دستور  ١٩٢٢ 0يالسيا�Xل�%سيخ�الحكم�ا,لكي�الدستوري�الذي�يقوم�ع

  . تداول�السلطة�ب?ن�أحزاب�سياسية�متعددة�ع&%��نتخابات

� �قامت �ا,باركة"وعندما �يوليو�" الحركة �حركة�و  0١٩٥٢ي �اختارته �الذي �هو��سم هذا

�ا,سلم?ن �4خوان �مع � الجيش �أ�Mا �وتعاIى" مباركة"وا,قصود �سبحانه �هللا �النظام�. من أ�Mت

ولذلك�كان�. واستبدلت�الديموقراطية�بنظام�حكم�الحزب�الواحد�١٩٢٣ا,لكي�وعطلت�دستور�

الثTثية�إن�. وال�noغ?%ت�اسمها�بعد�ذلك�إIى�ثورة من�ا,نطقي�أن��Sيؤيد�محفوظ�هذه�الحركة

� �تعب?%�عن Sإ� �Wي �ما ��عظم �تكن �لم �إن �أعماله �أعظم �تعت&%�من noال� �بثورة �١٩١٩إيمانه

� �طويT . ١٩٢٣ودستور �محفوظ �يستغرق �مصر��لم �كتاب �وكل �انتابته noال� �الشديدة �الح?%ة 0ي

  .اللي&%الية

� �ثورة �مع �بدأت �مصر�قد �ثما�١٩١٩كانت �محمد�تحصد �توIي �مع �بدأت noال� ر�الحداثة

وأن� تار�كتاب�العصر�اللي&%اIيخكان�من�ا,نطقي�أن�ي. عXي�الحكم�وقطعت�ثورة�يوليو�الطريق

أما�. وم�Mم�من�هاجر�م�Mم�من�أيد�وم�Mم�من�اع��ل�العمل�العامف. تتباين�مواقفهم�من�الثورة

�ليع& �للكاتب �ا,شروعة �الوحيدة �الوسائل �إIى �لجأ �فقد �ذكرها�محفوظ �كما �الضغوط �ظل %�0ي

� �روايته �0ي �جويس �شبابه"جيمس �0ي �الفنان � "صورة �وا,نفي"وWي �والدهاء فكان� ".الصمت

وا,نفي�0ي�التمسك�بالوظيفة�الحكومية�ح�yo 0ي�اللجوء�إIى�السينما والدهاء الصمت�عن��دب

  . وهو�الديمقراطي�الذي�يؤمن�بالحرية ا�للرقابةر لو�طلب�منه�أن�يكون�مدي

والذي��"ب?ن�القصرين"دالجواد�0ي�ثTثية�مثل�رب�العائلة�أحمد�عب�يعملكان�محفوظ�  

ولكنه�بعد�صTة�العشاء�يتحول�إIى�شخصية��لصباح�ويصXي�0ي�مواعيد�الصTةيؤدي�عمله�0ي�ا

�ط �وا,غنياتأخرى �الراقصات �مع �الليل �غ?%�محفوظ��.وال �الصباح �0ي �ا,وظف �محفوظ كان
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0� ��دب �وكاتب ��دب �ا,ساءقارئ �كاملة. ي �بجدية ��~nء �كل �يمارس �محددة�وكان �مواعيد . و0ي

انضم��.للكتابة�للسينما�بعد�ثورة�يوليووعندما�شعر�أنه�ربما�لن�يعود�إIى��دب�وسوف�يتفرغ�

� �نقابة �السيناريو إIى �شعبة �السينمائية �0ي��ا,هن �العمل �كب?%�يح�%ف �مصري �كاتب �أول وأصبح

 .السينما

                                                 
�ا,يشغان،��١ �جامعة �الثقافة، �للقصور �العامة �ا,صرية �الهيئة �سم?%�فريد، �والسينما، �محفوظ نجيب

 . ٣ – ١،�ص�١٩٩٠الوSيات�ا,تحدة��مريكية،�
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 الباب�السادس

 خ�صة�البحث�وخاتمته

  

� �إن �بالسينما �تقوم ��بالغال هادور ��تزال �كله�ي �وحرا��يكون . العالم �ديمقراطيا ,نسان

�ى�ا<جتمع�ة�ا<رأةلعبت�دورا�أساسيا��ى�تغي�56صور كما� نسانغ�56حالة�,تأ01ا�سبب�ب. 

�العربية"تعت�5Dمصر� �السينما ��"أم �تتعلق HIال� �القصص �تناولت �,نسان�حيث بمعاناة

 .ا<صري�خاصة�والحرب�وSحتWل�وSستعمار�وVزمات�Sقتصادية�ومن�غ56هاو عامة�والعربي�

� �السينما �ي� �جدا �كب56ة �محفوظ �نجيب �أهمية �. ا<صريةإن �ا<صریة�لم �السینما تعامل

�تاریخھ �طوال �مثلما �أدیب �مع �محفوظا �مع �للسیناریو�والحوار�وا<عالج�عاملت �كتابته ة�بسبب

� السینمائیة �ف5kة ١٩٦٠ – ١٩٥٠�ي.�� �V صارت �ا<فWم �الصغ56ة �قصصه �عن �ي�أخوذة� عWمة

 . ككاتب��ي�التاریخ�السیا�HxyوSجتماwي�<صر�تثبت�مكانتهھا�vن�تاریخ�السینما�ا<صریة

�ي�تاريخ��كب56 اهتمام�له�واسع�و  موضوعع{ى�نجيب�محفوظ�ل5kاث�السينمائي�يتضمن�ال

�ا< �السينما �أيضا�صريةصناعة �. وVكادمية �نوبليحتل �جائزة �الحائز�ع{ى �الروائي  محفوظ

� �ي� � ١٩٨٨ل�داب �الحديث�مرموقامكانا �ا<صري �الفيلم �سجWت �ركز�ي�كان. �ي ع{ى�غالبا

ى�فيلما�ع{�٧٠تم�إنتاج�حوا�ي�فقد�. السينمائية�ة�حياتهمس56 �منبكرة�ا< ه�ي�ف5kات سرحياتا<

�تحولةا<فWم�V . ١٩٩٢ – ١٩٤٧خWل�الف5kة�من�ه�مسرحياتأساس�رواياته�وقصصه�القص56ة�و 

�روايات � من �محفوظ �تمزج HIتص56  ةالطبيعيو �الواقعيةال� �Iج�ةجتماعيا�ح�kتظهر��،ةمم

حفوظ�Vسف�السيا�Hxyوا<شاكل�ال�HIتواجهها�<سينمائية�الكتابات�تصور�. شخصيات�متعددة

البداية�"و�١٩٥٤�ي��"فتوات�الحسينيات" ؛VفWمثرت�ة�كما�أمؤثر �الطبقة�ا<توسطة��ي�مصر 
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�ي��"شوق قصر�ال"و�١٩٦٤�ي�" القصرينب6ن�"و�١٩٦٢�ي�" اللص�والكWب"و،�١٩٦٠ �ي�"وال�0اية

 .ا<صري6ن�إ�ى�حد�كب56 تاريخ�فنع{ى� ١٩٧٣�ي�� "يةالسكر "و�١٩٦٩�ي�� "م56امار"و�١٩٦٧

 النتائج

١. I�5الوسائل�ا<حتاجة�لحل�القضايا�الDيواجهها�الالسينما�من�أك�Hو�ي�� العربي�اليوم�عالم

 .حرب�وآلة�السلم��ي�العالمسWح�ال

تخدام�اســــــبينب�ــــــي�ع{ــــــى�الســــــينمائي6ن��ــــــي�الــــــوطن�العربــــــي�Sنتقــــــال�إ�ــــــى��فــــــاق�الجديــــــدة�� .٢

 .السينما�الكام56ا�دقيقة�عند�إنتاج

 .ع{ى�السينما�اأك¡�5تعلق نجيب�محفوظ�عهدا�جديدا��ي�السينما�ا<صرية�ويبقى بدأ .٣

�العا<ية تعدل .٤ � السينما �هاما �استعد� � خدام�ي �محفوظ �أعمال �إ�ى �نظرائهبالنسبة

 .ا<صري6ن�Vدباء

� ماهرين صرم وممثل صار .٥ �أدوارهم �ي� �قادو وحاذق6ن �حيا£0م �وا �اتاتجاه�إ�ىا<هنية

 .محفوظ م�ي�أفW وا�ظهر أن�بعد��ةجديد

أعماله�من�قبل� تكريم�تمو جميع�الفضائل��ي�السينما�العربية�وا<صرية�يبدو�أنه�اتخد� .٦

�سواء�جميع �حد �ع{ى �والنقاد � القراء �ا<مكن �مساهماتهومن �فتت أن �ح قا�آفاإسهاماته

  .خاصة�جالا<هذا��جديدة�من�Vفكار�للباحث6ن��ي
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