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كلمة الشكر
الحمد والشكر هلل أوال وأخا عى حسن توفيقه وكريم عونه عى منه إلنجاز هذﻩ
ٔالاطروحة وعى تفضله عي بوالدين كريمن زينب عبد الرحمن ،وعبد الرحمن ذات القلب
الحنون .جعل ﷲ ما قاما به @ي مCان حسناABما وأمد @ي عمرهما عى عمل صالح وأعان HIعى
برهما.
كما أدين بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد ﷲ سبحانه وتعاMى @ي إنجاز هذا البحث
وإخراجه بالصورة املرجوة إMى املشرف عى البحث ٔالاستاذ نزار الدين الذي منح HIالكث من
وقته وجهدﻩ وتوج]Aاته وإرشاداته وآرائه القيمة منذ أن التحقت بجامعة كالا حيث أن يداﻩ
مبسوطتان إMي طول الوقت.
الشكر والامتنان موصول إMى رئيس قسم اللغة العربية سابقا ٔالاستاذ عبيد ﷲ عى
دعمه املعنوي ومساعدته @ي إكمال هذﻩ الدراسة حيث كان خ عون Mي من تشجيع ودعاء
وص oوعطاء فجزاﻩ ﷲ ع HIخ الجزاء.
ومن املستحيل أن أن qrsالنصائح السليمة ال HvنصحAw HIا الدكتور تاج الدين؛ أستاذ
مساعد ورئيس قسم اللغة العربية .كما أن HIأشكر الدكتور سهيل إبراهيم والدكتور عز
الدين؛ محاضرا قسم اللغة العربية ؤالاخ نوشاد؛ أستاذ مساعد قسم اللغة العربية ،جامعة
كالا الذين بذلوا جهودهم ملراجعة الوثائق ال Hvتتعلق Awذﻩ ٔالاطروحة.
وال يفوت HIأن أتقدم بالشكر إMى الدكتور شنل عبد الرشيد الذي لم ينس HIمن دعواته
الصادقة ويرشدني @ي حياتي ويزودني بمساعدته الروحية ولم يبخل عي بوقته وجهدﻩ كما
١

أمدني بالكث من املراجع والكتب ال Hvساعدت@ HIي كتابة هذا البحث .يعجز قلم Hعن تسط
عبارات الشكر له ولزوجته فابي شنل .حفظهما ﷲ من كل سوء وجعله @ي مCان حسناABما.
كانت املكتبات @ي داخل الجامعة وخارجها مفيدة جدا إلحالة املواد املتعلقة باملوضوع
مثل مكتبة جامعة كالا وجامعة كاليكوت وجامعة جوهرالل Aرو وجامعة دل Hإلخ .حيث
كانت املعامالت من أمناء املكتبات كريمة جدا ال سيما سليم أحمد؛ أمن مكتبة جامعة كالا
وشرينة؛ أمينة مكتبة قسم اللغة العربية وغهما.
أسأل ﷲ أن يجزAم خ الجزاء @ي الدنيا وٓالاخرة .كما أسأله أن يجعل أعمالنا خالصة
لوجهه الكريم وأن يجعله علما نافعا ويسهل Mي به طريقا إMى الجنة.

طاهر عبد الرحمن

٢

الباب ٔالاول

املقدمة
يتم القرن العشرون من العصور السابقة بعديد من الاخ! اعات ال تقود العالم إى
أن يكون قرية صغ ة بطرق مفتوحة .تلعب وسائل ٕالاعالم دور كب Bي تطوير ثقافة الفرد
واملجتمع ببث برامج تخاطب كافة شرائح املجتمع والذين قد يكون من بيLMم أكادميون
وسياسيون وغ هم .ومن أبرز هذﻩ الوسائل؛ الراديو والتلفاز والشبكة العنكبوتية والجوال
وغ ها .تقوم هذﻩ الوسائل بتناول الفن ؤالادب ال سيما السينما .وبالفعل لها دور بارز Bي
التغي ٕالاجتماcي والسيا.ef
تعت iالسينما من أك hالوسائل ال تلعب دورا بالغا Bي تشكيل الفكر ٕالانساني وتنمية
ثقافته ومعرفته بما يحيط من حوله .وقد تستعمل السينما كوسيلة لإلتصال الحضاري
والثقاBي وال! في sوٕالاعالم وٕالاعالن كما أن لها دورا تعليميا Bي الارتقاء باملجتمع.
فقد انتبه الكث ون إى أهمية السينما منذ ظهورها والخطورة ال تلعLyا Bي سلوك
ٕالانسان وتعديل قيمه الاجتماعية ؤالاخالقية وتغي أسلوب الحياة الذي إعتاد عليه ،كما أن
هنالك من اعت iها أبعد الفنون أثرا Bي تشكيل العقل البشري والثقافة ٕالانسانية بوجه عام.
أثرت السينما ع}ى عقول الكث ين مما أدى إى طرح العديد من ٔالاسئلة عما تلعبه Bي القضايا
املختلفة كجعلها لإلنسان حرا وديمقراطيا Bي أفكارﻩ.
تعت iمصر" ١أم السينما العربية" حيث اهتمت Lا عدة اتجاهات مختلفة .٢تناولت
السينما املصرية القصص ال تتعلق بمعاناة ٕالانسان عامة والعربي املصري خاصة والحرب
والاحتالل والاستعمار ؤالازمات الاقتصادية والقضايا ٔالاخرى .كانت صناعة السينما أكi
٣

صناعة وأك hتأث ا Bي مصر حيث ارتبطت بالحضارة ٔالاوروبية منذ بدايLا .ومن ٔالاسف أن
خرجت السينما عن أهدافها كفن جماه ي إى مجال املتاجرة ح أصبحت بعيدة عن
القضايا ٕالانسانية .ثم قامت املؤسسة العامة للسينما العربية وحاولت أن تصنع بديال لها
وأنفق املنتجون أموالا كث ة فLا.
أنجبت مصر كث ا من ٔالادباء الذين عالجوا السينما ومن أبرزهم نجيب محفوظ
وأهميته ال تقل Bي السينما املصرية خاصة أو Bي العربية عامة بل Bي السينما العاملية جميعا.
لم تتعامل السینما املصریة طوال تاریخھا مع أدیب مثلما تعاملت مع محفوظ .وأثناء معاملته مع
الفن السابع ٣تمت كتابة السیناریو والحوار واملعالجة السینمائیة ل  ٢٦فیلما .تم إنتاجھا Bي ف! ة
الخمسینیات والستینیات من القرن العشرين وBي نفس الف! ة تحولت إى السينما  ٢٢روایة من
روایاته "الثالثن" ال كتبھا محفوظ والقت معظمھا النجاح النقدي والجماھ ي وصارت عالمة
Bي تاریخ السینما املصریة وكلھا ت iز وجھة نظرﻩ ككاتب Bي التاریخ السیا efوالاجتماcي ملصر.
والغريب Bي أمر السينما املصرية أLا احتلت تلك امللة الرفيعة ،رغم اعتمادها منذ
"أوالد الذوات" ،أول فيلم يجمع بن الصوت والصورة ،ع}ى الكالم ،تأثرا بلغة املسرح ،وذلك
لعدم مرورها بتجربة إكراﻩ الصمت ،ال كان ال بد أن تج iصان ي السينما ع}ى التعب املرئي
وإجراء بحوث Bي مجاي التشكيل وٕالايقاف.٤
باإلضافة إى كتابة السيناريو عموما فقد كتب القصة السينمائية .كان محفوظ أول من
كتب القصة السينمائية كعمل ف¦ مستقل حيث عد رائدا Bي هذا املجال .وقد منح قدرا كب ا
الرتباط وظيفته بالسينما منذ  ١٩٥٩ح  .١٩٧١ترك تأث ا Bي مجال السينما حيث عمل مديرا

٤

للرقابة ومديرا ملؤسسة دعم السينما ومستشارا لوزير الثقافة لشئون السينما .وال شك أن
الاتجاهات ال دافع عLMا محفوظ للسينما صوت قوي وبناء ف¦ واضح.
يتم محفوظ بمواقفه الوطنية وبسلوكه املستقل حيث إنه رفض سائر أساليب
التقليدية عن طريق الحياة ؤالادب والسينما .ویع! ف له الجمیع بالفضل الكب Bي مجال الكتابة
ٔالادبیة عامة والسينما خاصة .وله بصمات واضحة ع}ى ٔالادب املصری املعاصر والسينما
املصرية .وهو مثقف وكتابته فعل من أفعال الحریة ووسیلة العادة صیاغة الذات واملجتمع .ترك
نتاجا وف ا Bي الروایة واحتل قضایا املرأة Bي كتاباته .وقد احتل مكانة مرموقة بن مبدcي عصرﻩ.
إن هذﻩ املحاولة معتمدة ع}ى السينما والدور الذي لعب محفوظ لتحليل مشاكل
العالم واملجتمع العربي املصري وذلك بأدات قوية من ٔالادوات .تقوم السينما ع}ى مكانة
مرموقة فيما من بن الفنون ٔالاخرى.
إن أهداف الدراسة يمكن تلخيصها ع}ى النحو التاي:
 .١مناقشة تطوير السينما والاتجاهات الحديثة Bي ٔالافالم املصرية؛
.٢

فهم تأث محفوظ ودورﻩ Bي تطوير السينما املصرية؛

.٣

تحليل ٔالافالم الشه ة ملحفوظ والقضايا الرئيسية ال تناولها Bي السينما؛

.٤

إخراج أهمية الشخصيات النسائية وأدوارهن Bي ٔالافالم املصرية؛

.٥

ومعرفة مدى تأث السينما لنجيب محفوظ ع}ى السينما املصرية واملجتمع املصري
وثقافته.

تبدأ الدراسة باملق! حات التالية:
.١

هل كان هناك مكانة بارزة ملحفوظ Bي تطوير الفيلم املصري الحديث وثقافته.
٥

.٢

تلعب السينما هوليوود دورا هاما Bي إنتاج الفيلم املصري ومجتمعها.

.3

وقد استفادت الشخصيات فيلم البارزة والنقاد من الدول العربية الرئيسية ٔالاخرى
ما عدا مصر أيضا من أعمال محفوظ.
تكتب ٔالاطروحة ع}ى املنهج الدرا efفحسب؛ تستخدم فLا ٔالافالم املختارة مصادرا

أولية ؤالاعمال املنشورة وغ املنشورة واملقاالت واملجالت والدوريات السينمائية باإلضافة إى
ذلك تستخدم املقابالت الشخصية مع الخ iاء Bي مجال ٔالافالم واملقابالت املنقولة حول
السينما Bي القنوات التلفزيونية املختلفة.
اشتملت هذﻩ ٔالاطروحة "ال&اث السينمائي لنجيب محفوظ وتأثﻩ عى الفيلم
املصري – دراسة" ع}ى ستة أبواب .يحتوي كل من أبواLا ع}ى ثالثة فصول إال الباب ٔالاول
ؤالاخ  .فالفهرس يسهل للقراء الاطالع إى ٔالابواب والفصول املقصودة .والحوا» eمرتبطة
باألرقام الهندية بعد الفصول كما رتبت املصادر واملراجع Bي أواخر الصفحات من ٔالاطروحة.
فالباب ٔالاول مقدمة ٔالاطروحة ال تش إى مضمون البحث .أما الباب الثاني "تأث السينما
4ي العالم وانعكاسا./ا عى املجتمع العربي" وفصله ٔالاول "الفيلم :أهميته وأنواعه
وخصائصه" والثاني "تاريخ السينما وتطورها 4ي العالم" والثالث "نشأة السينما وتطورها 4ي
الوطن العربي" والرابع "دور السينما 4ي املجتمع املصري" .الباب الثالث "ملحة من أدب
نجيب محفوظ" وفصله ٔالاول "نجيب محفوظ حياته املبتكرة وتعلمه الابتدائي" والثاني
"أعمال محفوظ 4ي ٔالادب العربي" والثالث "دور محفوظ روائيا وقاصيا ومؤرخا وصحافيا
وسينمائيا" .الباب الرابع "العالم السينمائي لنجيب محفوظ" وفصله ٔالاول " أفالم نجيب
محفوظ املشهورة" والثاني "نجوم السينما 4ي كتابة محفوظ" والثالث "اللقــاء التاريخــي بيــن
٦

محفــوظ وأبــو سيــف" .الباب الخامس "مساهمات نجيب محفوظ 4ي السينما املصرية"
وفصله ٔالاول "عالقة نجيب محفوظ بالسينما املصرية" والثاني "أدب محفوظ والسينما
املصرية" والثالث "نجيب محفوظ كاتبا للسينما" .الباب السادس ٔالاخ هو خالصة البحث
وخاتمته.
١
جمهورية مصر العربية؛ دولة عربية تقع Bي شمال الشرق من قارة أفريقيا ويحدها من الشمال البحر
ِ
املتوسط ومن الشرق البحر ٔالاحمر كما يحدها Bي الشمال الشر¾ي منطقة فلسطن وإسرائيل وقطاع غزة
ومن الغرب ليبيا ومن الجنوب السودان .تبلغ مساحLا حواي  ١٠٠٢٠٠٠كم مربع كما تبلغ املساحة
املأهولة  ٧٨٩٩٠كم بنسبة  % ٧.٨من املساحة الكلية.
ٔ ٢الافكار ،العدد  ،٦٣٨ – ٦٣٠شركة ٔالافكار للصحافة والنشر ،جامعة منيسوتا ،الواليات املتحدة
ٔالامريكية.١٩٩٤ ،
 ٣الفنون ال وضعها الفالسفة مثل "موريس نيدنونسيل" و"آالن" أو "شيلينغ" و"إيتيان سوريو" رؤيLم
لتصنيف الفنون إى سبعةÈ .ي :نحت ورسم وتلوين وموسيقﻰ ورقص وأدب وشعر وسينما.
 ٤السنوات الذهبية Bي السينما املصرية – سينما ك و )" ،(١٩٦٧ – ١٩٣٦مصنع أحالم ع}ى ضفاف
النيل" ،مصطفﻰ درويش ،تحرير شريف برcي ،كتاب زيتونة ،قسم النشر بالجامعة ٔالامريكية بالقاهرة،
القاهرة ،نيويورك ،ص .١٠

٧

الباب الثاني

تأث السينما ي العالم وانعكاساا عى املجتمع العربي
يتخذ مفهوم السينما عدة تعاريف حسب تطور هذا الفن منذ ظهورﻩ* .ي فن من
الفنون ٔالادبية وتسلية اتصال جماه67ي أو صناعة .ف=< أحسن الطريق لتعب 67آراء الفرد
وتصوير حياة املجتمع وتساعد ملعرفة الثقافات املختلفة والحضارات املتنوعة .بوصفها فنا أو
علما؛ تلعب دورها الكبM 67ي التجارب الحياة ٕالانسانية.١
تع 6Vالسينما عن واقع الناس وتصنع وجداRSم وأفكارهم .إRSا تصوير متحرك يعرض
ع`ى شاشات كب67ة أو صغ67ة والعالقة ب7ن املشاهد والشاشة وثيقة وخفية .يفرح املشاهد لفرح
ٔالابطال ويحزن لحزRSم وتجري أحيانا الدموع من ٔالاع7ن .٢يقوم هذا الفن السابع ٣ع`ى الفنون
ٔالاخرى Mي هذا العصر .فالفيلم واحد من أهم الوسائل الذي يكشف وlي ٕالانسان حول
عالقاته الاجتماعية والسياسية والثقافية ال <rتحيط به.
 ٢.١الفيلم :أهميته وأنواعه وخصائصه
يع 6Vالفيلم عن سلسلة من الصور املتوالية الثابتة عن موضوع أو مشكلة أو ظاهرة
معينة وت6uاوح مدة عرضه عادة من  ١٠دقائق إwى ساعت7ن حسب املوضوع الذي يحيط به.
وتعد وسيلة هامة من وسائل الاتصال ال <rيمكن استخدامها Mي التوضيح والتفس 67والعالقات
Mي مجاالت كث67ة ولألغراض التعليمية وٕالارشادية والزراعية والصناعية وٕالاعالمية وغ67ها.
يقسم الفيلم إwى ٔالانواع التالية:
مغامرات
كوميديا
كوميديا درامية
كوميديا موسيقية

Adventure
Comedy
Dramatic Comedy
Musical Comedy
٨

رسوم متحركة
Short Films
أفالم قص67ة
Documentary Films
أفالم وثائقية
Drama
دراما
Psychological
نفسية
Espionage
الجاسوسية
Fantasy
أفالم خيالية وعجائب
Musical Films
أفالم موسيقية
Political Films
أفالم سياسية
Spectacles
أفالم استعراضية
Wars
حروب
Police
بوليسية
Horror
رعب
Educational Films
أفالم تعليمية
يقسم كونجليتون ٔالافالم إwى ٔالانواع التالية:
 أفالم الحركة  :Actionأفالم تعرض متاعب ٕالانسان Mي الحياة بأسلوب سريع
Animated

منتظم.
 أفالم املغامرات  :Adventureأفالم تعرض رحالت ألماكن مختلفة.
 أفالم الرسوم املتحركة  :Animatedأفالم تعتمد ع`ى الرسوم املتحركة.
 أفالم هزلية أو كوميدية  :Comedyأفالم تعرض مواقف هزلية.
 أفالم الجريمة  :Crimeأفالم تعرض عن أعمال إنسانية غ 67قانونية.
 أفالم تسجيلية  :Registryأفالم تقدم تقريرا عن موضوع ليس قصة أو دراما
روائية.
 أفالم مأساوية أو درامية  :Dramaأفالم تتناول مشاعر إنسانية قوية.
٩

 أفالم عائلية  :Familyأفالم يتناسب موضوعها مع مختلف ٔالاعمار.
 أفالم خيالية  :Fantasyأفالم تتعامل مع املغامرات ٔالاسطورية أو تعالج
موضوعات عن العصور القديمة.
 أفالم الرعب  :Horrorأفالم Rا مشاهد مخيفة ومرعبة.
 أفالم موسيقية  :Musicalأفالم تعتمد ع`ى املوسيقى والرقص كعنصر أسا.<¢£
 أفالم الخيال العلم<  :Science Fictionأفالم تعتمد ع`ى مغامرات خيالية تحدث
Mي الفضاء الخار©ي أو خارج كوكب ٔالارض وال يستطيع العقل البشري تصورها.
 أفالم ٕالاثارة  :Suspenseأفالم تخفي بعض الحقائق ؤالاحداث عن الجمهور
وتكشفها تدريجيا.
 أفالم الحروب  :Warأفالم تعتمد ع`ي الحروب ال <rحدثت Mي التاريخ ٕالانساني
املسجل.
 أفالم الغرب  :Westernأفالم تعتمد ع`ى استغالل بيئة الغرب ٔالامريكي خالل
القرن التاسع عشر والعشرين.
فقد كسبت السينما مكاسب كب67ة ونجاحات متعددة كما منحت قدرا عظيما
واح6uاما بالغا مع أRSا دفعت السينمائي7ن إwى ٓالافاق الجديدة الاجتماعية والسياسية .ف=<
الصورة املرئية البصرية املتحركة ب7ن أيدي املالي7ن Mي العالم.
 ١السينما والشباب ،عبد املنعم سعد ،جامعة ميشيغان ،الواليات املتحدة ٔالامريكية ،٢٠٠٦ ،ص .٣ – ١
 ٢ثالثة أفالم Mي بروجرام واحد :العرض مستمر ،مجدي الدقاق ،مجلة الهالل ،القاهرة ،ديسم،٢٠٠٧ 6V
ص .٦
On the History of Film Style, Bordwell, David, Harvard University Press, 1997, p 29.
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 ٢.٢تاريخ السينما وتطورها ي العالم
يقول دافن" :١إذا جلس ٕالانسان #ي حجرة مظلمة ال# $ي جانا حفرة صغة وحينما
تلقي الشمس ضوءها خارج الحجرة يمكن للجالس #ي الداخل أن يرى ظالل ٔالاشجار والعربات
وٕالانسان الذي يع Tالطريق عOى الجدار املوجود أمامه".٢
بدأت صناعة السينما #ي  ١٨٩٥بعد ثالثة مخdعات مهمة؛ اللعبة البصرية والفانوس
السحري ٣والتصوير الفوتوغرا#ي .اخdع أوجست ولوي لومي ٤جهازا الذي يمكن عرض الصور
املتحركة عOى الشاشة #ي  ١٨٩٥وقاما بإجراءﻩ #ي العام نفسه وشاهد الجمهور أول عرض
سينماتوغرا#ي #ي الجراند كافيه ٥بمدينة باريس .لذلك يعت Tأن لويس لومي املخdع الحقيقي
للسينما .أصبحت السينما واقعا ملموسا منذ هذا التاريخ .٦ثم شاهدت نيويورك عرضا للصور
املتحركة #ي .١٨٩٥
اخdع آرمان ٧وجينكي ٨جهازا للعرض واستخدماﻩ #ي تقديم أول عرض #ي السنة
نفسها .ثم صنع إديسون ٩جهازا للعرض #ي السنة التالية والذي يجمع بن مزايا الجهازين وأول
عرض عام له كان نجاحا كبا #ي  .١٨٩٦قسم كونجليتون ١٠املراحل ال $مر ا تطور الفيلم
السينمائي إى العصور التالية:
عصر الريادة )(١٩١٠ – ١٨٩٥
بدأت صناعة السينما وشهدت الكاما ٔالاوى واملمثل ٔالاول واملخرجن ٔالاول #ي هذا
العصر واستعملت التقنية الجديدة لصناعا .لم تكن #ي ٔالافالم أصوات ومعظمها وثائقية
وخTية وتسجيالت بعض املسرحيات .كانت مدة أول دراما روائية حواي خمسة دقائق
وأصبحت معروفة #ي  ١٩٠٥مع بداية "رحلة إى القمر "١١مليلييه .١٢اشر إديسون ولومي

١١

وميلييه بأفالمهم ال $شكلت املحاوالت ٔالاوى #ي ذلك الوقت وال تزال السينما أداة اتصال
وليست ي تافهة وكان الجهد الذي بذل إلنتاجها مرا.١٣
عصر ٔالافالم الصامتة )(١٩٢٦ – ١٩١١
أخذت السينما تتطور وتمت بتجارب عديدة #ي هذا العصر .كانت صامتة #ي مرحلا
ٔالاوى وال يوجد الحوار .استخدمت فا ٔالاصوات وتغت التسجيالت املسرحية إى الدراما
الروائية واختلف شكلها تماما .إن هذﻩ املرحلة مرحلة ال $بدأت فا ٔالافالم الشاعرية
والتاريخية وكان شابلن ١٤وجريفيث ١٥من ٔالاسماء املشهورة فا.
عصر ما قبل الحرب العاملية الثانية )(١٩٤٠ – ١٩٢٧
قسم املؤرخون املراحل ال $مر ا تاريخ السينما إى املرحلتن ٔالاساسيتن؛ الصمت
والكالم .وهذا عصر الكالم بدأ فيه إنتاج أول فيلم ناطق "مغ الجاز# "١٦ي التاريخ إضافة إى
أفالم ناطقة متنوعة .استخدمت ٔالالوان والرسوم املتحركة #ي ٔالافالم وبدأت املسارح تتنامى
مع الكوميديا واشرت نجوم السينما مثل كالرك جابل ١٧وفرانك كابرا ١٨وجون فورد ١٩وستان
لوريل ٢٠وأوليفر هاردي ٢١وغهم #ي هذﻩ املرحلة.
ظهرت أهمية السينما تزداد مع ظهور "جوائز ٔالاوسكار "٢٢وأصبحت تنضج #ي هذﻩ
الفdة وأحا الجمهور حبا جما وتموا بن ٔالافالم املكلفة الكثة عن ٔالافالم املكلفة القليلة
رغم أن التقنية املستخدمة #ي صناعته ورت السينما العديد من روادها #ي هذا العصر.
العصر الذه<; للفيلم )(١٩٥٤ – ١٩٤١
تغت الحرب العاملية الثانية كل التغيات #ي صناعة الفيلم .ازدهرت الكوميديا بشكل
واضح بعدها .تربعت ٔالافالم املوسيقية عOى السينما كما انتشرت أفالم الرعب وجذب
الجمهور استوديوهات السينما إلنتاج أفالم غ مكلفة بسبب ارتفاع تكاليف ٕالانتاج .ظهرت
١٢

ٔالافالم الجماهية #ي هذﻩ املرحلة مثل أفالم استخبارات وأفالم غابات وأفالم استغاللية .وقد
ظهرت أفالم الخيال العلم #ي ١٩٥٠واشرت ٔالاسماء مثل كاري جرانت ٢٣وهمفري بوجارت

٢٤

وأودري هيبورن٢٥وهى فوندا ٢٦وفريد أست# ٢٧ي هذﻩ املرحلة.
العصر الانتقا>ي للفيلم )(١٩٦٦ – ١٩٥٥
تسم هذﻩ املرحلة بالعصر ٕالانتقاي ألنه وقت الذي بدأت فيه السينما تنضج بشكل
حقيقي .ظهرت فيه التجهات الفنية املتطورة للفيلم من موسيقى وديكور وغها .بدأت
ٔالافالم تدخل من الدول املختلفة إى الواليات املتحدة ٔالامريكية بواسطة هوليوود

٢٨

السينمائية #ي هذا العصر .استبدلت ٔالافالم الجماهية بأفالم رخيصة كما تفقد
الاستوديوهات الكبة الكث من قوªا #ي مجال التوزيع .عندما صار التليفزيون عدوا جديدا
لصناعة الفيلم ،اهتمت السينما بموضوعات إجتماعية أك نضجا وانتشرت ٔالافالم امللونة
لتصبح ٔالاغلبية بجوار ٔالابيض ؤالاسود .ضمت ٔالاسماء مثل ألفريد هتشكوك ٢٩ومارلن مونرو

٣٠

وإلابيث تايلور ٣١إى السينما #ي هذﻩ املرحلة.
العصر الف ;ABللفيلم )(١٩٧٩ – ١٩٦٧
إن هذﻩ الفdة ي مرحلة الفيلم الحديث بالفعل .كانت هذﻩ الوقت مرحلة جديدة
للسينما .بدأت #ي هذا العصر إنتاج فيلم الخريج ٣٢وبوني وكاليد# ٣٣ي  .١٩٦٧ظهرت عدة
أفالم خالية من الصور املتحركة وأنظمة جديدة .كان فرانسيس كوبوال ٣٤وداسdن هوفمان

٣٥

ومارلون براندو ٣٦من ٔالاسماء الشهة #ي هذا العصر .تركت أفالم ٔالابيض ؤالاسود إى  %٣من
ٔالافالم املنتجة تقريبا #ي هذﻩ الفdة .عرفت هوليوود معرفة كاملة أن تصنع ٔالافالم #ي صورة
جميلة ووجد هناك فرق كب بن املانيات الكبة والصغة لألفالم وقارن إى غ املادية
للفيلم #ي جوانب أخرى.
١٣

العصر الحديث للفيلم )(١٩٩٥ – ١٩٨٠
يبدأ هذا العصر منذ  ١٩٨٠مع انتشار الحاسوب والفيديو املي والتليفزيون السلكي.
اعتمدت هذﻩ املرحلة اعتمادا كبا عOى املانية الضخمة بدال من النص والتمثيل واحتفظت
عOى إنتاج ٔالافالم التسلية املمتعة .يعت Tأن فيلم "ٕالامTاطورية تقاوم "٣٧نقطة البداية #ي هذا
العصر.
السينما فن جماهي ولغا سالح للتعب عن كل  ´µمن املستويات الثقافية
والاجتماعية والسياسية .بدأ املشاهدون ينتمون إلا من كل الفئات ويمثلون مختلطن
باألفالم املثقفة والنافعة واملؤذية واملفسدة وتأثرت #ي عقول الشباب تأثرا كبا .أصبحت
السينما وسيلة الاتصال وٕالاعالم وٕالاعالن والتعليم بسبب ذلك التأث الوجداني العاطفي.
ظهر جهاز الرقابة ٣٨للسينما #ي روسيا #ي  ١٩٠٨وأخذ العديد من النقاد يحملون عOى
الرقابة لكل النظام السياسية والدينية ؤالاخالقية ويطالبون البعض بdكها .حدثت #ي أواخر
الستينيات مناقشات بن شخصيات السينما #ي فرنسا حول استعمال الرقابة وضرورªا لdبية
املجتمع.
فالسينما ليست فن السهولة كما يتصور أغلب الناس الذين ينتظرون م·ا التمتع
فقط .ال يفهمون رسالا الحقيقية إال بفهم لغا الخاصة ال $ليست كلغة أخرى .فالسينما
حاجة إى املجتمع ألن يعرفوا ما تجري بي·م من ٔالاحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
والسياسية وليحصلوا عOى أك Tقدر من السعادة الروحية والعقلية.
التكنولوجيا الحديثة والسينما
تقدمت السينما تقدما سريعا #ي خطوات مختلفة ،من الرسوم إى الصور
الفوتوغرافية والصور عOى الشاشة ثم إى الصوت واللون وإى شاشة ٔالابعاد الثالثة وال تزال
١٤

التجارب العلمية تجري #ي أن تضيف إحساس الشم إى السينما .بدأت العالقة بن السينما
والشبكة #ي  ١٩٨٢ح º$أصبحت وسيلة من وسائل النشر املعلومات والاتصال .نشر الناقد
ٔالامريكي إليوت ستنز  ٣٩املقالة النقدية ٔالاوى عOى الشبكة حول فيلم "غاندي# "٤٠ي  ١٩٨٢ثم
أطلق كول نيدام ٤١قاعدة بيانات #ي ١٩٩٠وأصبحت مصدرا مهما لدراسة السينما بعد ذلك.
بدأت الشبكة تستعمل عOى السينما #ي  .١٩٩٢أطلقت فيلم ستارغيت ٤٢من خالل أول
موقع خاص لها وشهد العرض التجاري للفيلم ٔالامريكي "الشبكة"# ٤٣ي  ١٩٩٥وهو أول فيلم
من هوليوود يتخذ الشبكة موضوعا رئيسيا وأطلق موقع "سي فبل# "٤٤ي  ١٩٩٦وموقع "أينت
كول نيوس" #ي العام نفسه خاصة ألخبار السينما ومقاالªا النقدية قبل خروجها إى
القاعات.
بدأ تسويق برنامج املعلومات "ريال فيديو" #ي  ١٩٩٧وأعلن عن موقع تصاحبه ثالثة
أشرطة قصة من توقيع سيابك ي ٤٥وعرض فيلم "تيتانيك# "٤٦ي صاالت العرض السينمائي
السنة نفسها بعد أن تكلفت أك Tمانية #ي تاريخ السينما #ي العالم وتراوحت من  ٢٥٠إى ٣٠٠
مليون دوالر إنتاجا وتوزيعا ثم أخذ الوصالت ٕالاعالنية تبث فيلم حروب النجوم #ي .١٩٩٨
إن الحاسوب سهل الطريق لصان¼ي السينما #ي عملية ٕالانتاج إلضافة ٔالاشياء الغ
املوجودة ويأتى بأعمال مثة ال $ال تحدث #ي الحقيقة وال يزال يلعب دورﻩ الكب ليظهر الفيلم
عOى الشاشة .أتاحت تطبيقات الحاسوب الفرصة للمستخدم أن يشاهد ما يود من ٔالافالم
املوجودة فا حسب رغبته.
الثورة الجديدة ي تكنولوجيا السينما
ساهمت الثورة التقنية ٕالالكdونية #ي مجال صناعة السينما عندما واجهت مشكلة #ي
ارتفاع التكاليف ووصلت املانية املتوسطة لإلنتاج #ي الواليات املتحدة إى  ٦٠مليون دوالر
١٥

تقريبا .اعتمد املخرجون الجدد عOى تقنية كامات والفيديو الرقمية #ي إنجاز أفالمهم ولم
يتوقف تأث هذا الاتجاﻩ الجديد عOى املخرجن الشباب .تتيح التكنولوجيا عرض ٔالافالم
وسهولة توزيعها عOى الشبكة دون أن تقتل ٔالافالم الصغة املحدودة وتقدم العديد من
الشركات خدمات التوزيع ع Tالشبكة ملنت¿ي ٔالافالم وتستمر الجهود لنتائجها #ي املستقبل.
عشرة أفالم خالدة ي ذاكرة "ٔالاوسكار"
ولدت حائزة ٔالاوسكار #ي  ١٩٢٩وأقيمت حفلا ٔالاوى #ي السنة نفسها ومنحت جوائزها
عن أفالم ال $فازت ا ملن يقف وراء الكامات وأمامها #ي  ١٩٢٨و .١٩٢٩كانت الحفلة
محدودة بن أعضاء السينما #ي البداية والشروط ملنحها مختلفة #ي السنوات ٔالاوى .وصفا
املمثلة مارلن مونرو ٤٧إى "أÂا تمثال الاهتمام وٕالاعجاب والشهرة" .هناك عشرة أفالم خالدة
ال $حصدت هذﻩ الجائزة املشهورة #ي تاريخ السينما.
أجنحة١٩٢٧ – ٤٨
كان "أجنحة" أول فيلم ينال ٔالاوسكار وأخرجه ويليام وملان ٤٩بTاعته التنفيذية ال$
جعلته واحدا من أك املخرجن املشهورين منذ ذلك الوقت وح º$مطلع الخمسينات .تمثل
فيه البطولة لكالرا بو ٥٠ورتشارد أرلن ٥١وغاري كوبر .٥٢هو فيلم حربي تقع أحداثه عOى ٔالارض
و#ي ٔالاجواء خالل فdة الحرب العاملية ٔالاوى ويقص قصة طيار الذي ترك حبيبته إى ٔالاجواء
ووصلها خ Tموته فdوجت من غﻩ .ال تزال مشاهد املعارك بالطائرات من أفضل خيار #ي
ٔالافالم إى اليوم.
ذهب مع الريح١٩٣٩ – ٥٣
هو من أحد ٔالافالم الكالسيكية املشهورة بكل مقاييس تلك الفdة .هناك عدة كتب
عنه وعن مسارﻩ الطويل من الكتاب إى الشاشة وكان فيلما ضخما معروفا بن ٔالاعضاء
١٦

ٔالاكاديمية .تقص قصة كالرك غايبل ٥٤وفيفيان ي ٥٥اللذان يقعان #ي الحب وسط الحرب
ٔالاهلية ال $تقع حولهما #ي الجنوب ٔالامريكي .أخرجه فكتور فليمنغ مع ثالثة مخرجن آخرين
وصوروﻩ إى الشاشة .تم ترشيح الفيلم لثالث عشرة جائزة ألفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل
كتابة سينمائية وأفضل تصوير وأفضل ممثلة وأفضل توليف.
ربيكا١٩٤٠ – ٥٦
هو الفيلم الوحيد ملخرج الرائع ألفرد هيتشكوك الذي نال ٔالاوسكار به .إنه حول قصة
حب ممزقة لنفس منتج "ذهب مع الريح" ديفيد سلزنيك ٥٧عن رواية للكاتبة البوليسية
الشهة داف د مورييه .٥٨لعبت جوان فونتن ٥٩دور البطولة مع لورنس أوليفييه ٦٠وجورج
ساندرز ٦١وجوديث أندرسون .٦٢تقص الفيلم قصة امرأة جميلة تزوجت رجال غنيا وانتقلت
للعيش معه إى قصرﻩ الكب وأن الرجل ال يزال يعيش عOى ذكرى زوجته ٔالاوى الراحلة
ويريدها أن تتمثل ا.
كل ;AZء عن حواء١٩٥٠ – ٦٣
هو فيلم دراما أخرجه جوزف مانكيفيتش .٦٤تم ترشيحها إى ثالث عشرة جائزة وربح
م·ا ستا ألفضل فيلم وأفضل ممثل مساند وأفضل مخرج وأفضل كاتب سيناريو وأفضل
تسجيل صوتي وأفضل تصميم لفيلم باألبيض ؤالاسود .تدور قصا حول مشاكل عالم
التمثيل املسرÆي من خالل ما يعdض حياة املمثلن ديف ٦٥وآن باكس .٦٦dاشر هذا الفيلم
سريعا كأحد الكالسيكيات وله أهمية كبة #ي تاريخ هوليوود.
بن هور١٩٥٩ – ٦٧
تأثر الفيلم بن شعوب العرب تأثرا كبا وألقى الرسالة ٕالايجابية الكاملة #ي املجتمع.
لعب املمثل شارلتون هستون ٦٨دورﻩ الجميلة فيه .ظهر "بن هور" #ي قائمة الdشيح وفاز
١٧

بإحدى عشرة جائزة أوسكار ألفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل توليف وأفضل مؤثرات #ي
.١٩٥٩
لورنس العرب١٩٦٢ – ٦٩
هو من ٔالافالم التاريخية لديفيد لن ٧٠الذي كان سببا لشهرة عمر الشريف .٧١يقص
الفيلم قصة السياﺳ والرحالة الTيطاني لورنس# ٧٢ي مضارب السياسة العربية وتظهر معاناة
لورنس وأزماته الشخصية واعتداء ٔالاتراك عليه .إنه عمل مهم #ي تاريخ السينما .وجعل النقاد
يطلقون عليه "صاحب أجمل صحراء صورت عOى الشاشة".
العراب١٩٧٠ – ٧٣
ليست هناك كلمات كافية لتقدير "العراب" ومخرجه فرنسيس فورد كوبوال .٧٤هو فيلم
"غانغسdز "٧٥الذي يبدو أول مرة #ي التاريخ ويحكي حكاية عائلة ي ٔالافضل ؤالاعدل بن
العائالت وصراعاªا مع ٓالاخرين #ي ساعتن ونصف من العرض .إن دور مارلون براندو ٧٦رائع
مع آل باتشينو ٧٧وروبرت دوفال ٧٨وجيمس كن ٧٩والعديد من الوجوﻩ ال $ال تنﺴ ºأداوارهم
أبدا .قطف الجزء الثاني من "العراب" ٔالاوسكار بعد عامن.
أحدهم طار فوق عش الوقواق ١٩٧٥ – ٨٠
إنه فيلم كوميدي سوداء يحاول فيه املخرج مايكل مورمان مصحة للمجانن إى بؤرة
لكشف نماذج من العالقة بن السلطة واملواطن .نال جاك نيكولسون ٨١جائزة أوسكار ألفضل
ممثل يلعب فيه دورﻩ مريضا الذي ال يزال يتفكر عن الحياة ويجد تعسفا وإيذاء #ي املمارسات
ال $تقوم ا إدارة املستشفى .استحوذت متمثلة بلويس فلتشر ٨٢عOى أوسكار ألفضل تمثيل
نسائي مساند بدورها .ال يكون الفيلم كبا ولكن مفهومه كب ويبقى رسالة قوية ح º$اليوم.
فيلق١٩٨٦ – ٨٣
١٨

تم "فيلق" بأنه فيلم عن الحرب ال $وقعت #ي فييتنام ونقلت إى الشاشة بالتجربة
ال $تجرب ا أوليفر ستون ٨٤وخرج باألوسكار .نافس هذا الفيلم من حيث الضخامة
واستعمل فيه الكاما الخاصة ال $وقعت #ي وسط املعارك قريبة من الجنود و#ي قلوم
رغبات الانتقام .نقل املخرج عاملا داكنا عن الحرب .ليس هذا الفيلم وحيدا بل سبق لكوبوال
قبل سنوات "سفر الرؤيا ٓالان "٨٥وهو أفضل فيلم عن تلك الحرب.
غ cdاملسامح١٩٩٢ – ٨٦
إن هذا الفيلم نوع من أنواع "الوسdن" أخرجه كلينت ايستوود ٨٧ومثل فيه أيضا.
استحق "غ املسامح" باألوسكار كما تفضل فيلم "يرقص مع الذئاب "٨٨لكيفن كوست ٨٩ذﻩ
الجائزة من قبل .قام جن هاكمان ٩٠ومورغان فريمان ٩١ورتشارد هاريس ٩٢بأدوارهم القيمة
طول هذا الفيلم .يلعب فيه ايستوود دورﻩ املناسب كصاحب سوابق #ي مزرعة خنازير ويأمل
عمال آخر لكسب املال بعد أن ماتت زوجته وورث ولدين م·ا.
 ١ليوناردو دا فين ) (١٥١٩ – ١٤٥٢فناني ال·ضة ٕالايطالية ومشهور كرسام ونحات ومعماري وعالم
وأبحاثه العلمية #ي مجال علم التشريح والبصريات وعلم الحركة واملاء حاضرة ضمن العديد من اخdاعات
عصر املعاصر.
 ٢السحر الطبي¼ي ،ترجمة إى العربية من ٕالانجلية ،جون بابتستا بورتا ،لندن.١٦٥٨ ،
 ٣الفانوس السحري قراءات #ي السينما ،خالد ربيع السيد ،مؤسسة ٕالانتشار العربي ،بوت ،لبنان،
.٢٠٠٨
 ٤أوجست ماري لوي نيقوال )  (١٩٥٤ – ١٨٦٢ولوي جان ) (١٩٤٨ – ١٨٦٤من أوائل صناع ٔالافالم #ي
فرنسا .يعت Tعرضهم السينمائي العام سنة  ١٨٩٥لعشر أفالم وأشهر أوائل العروض السينمائية وأول من
صنع فيلم سينمائي متحرك.
 ٥صالون هندي وغرفة #ي الطابق السفOي من مق ºÑجراند #ي وسط مدينة باريس.
 ٦تجرب ،$أحمد الحضري ،مجلة الهالل ،القاهرة ،ديسم ،٢٠٠٧ Tص .١٤
 ٧أرمان ) ،(٢٠٠٥ – ١٩٢٨فنان أمريكي راحل من أصل فرنﺴ.

١٩

 ٨تشارلز فرانسيس جينكي ) ،(١٨٦٧ – ١٩٣٤ولد #ي أوهايو ونشأ #ي مدينة ريتشموند #ي إنديانا .وكان من
رواد السينما ٔالامريكية #ي وقت مبكر وواحد من املخdعن التلفزيون .إنه استخدم امليكانيكية بدال من
التقنيات ٕالالكdونية.
 ٩توماس ألفا إديسون ) ،(١٩٣١ – ١٨٤٧مخdع ورجل أعمال أمريكي .إنه اخdع العديد من ٔالاجهزة ال$
كان لها أثرا كبا عOى البشرية حول العالم مثل تطوير جهاز الفونوغراف وآلة التصوير
السينمائي باإلضافة إى املصباح الكهربائي املتوهج العمOي الذي يدوم طويال .وهو أول من أنشأ مختTا
لألبحاث الصناعية.
 ١٠فيليب كونجليتون الناقد واملؤرخ السينمائي ٔالامريكي.
 ١١أول فيلم الخيال العلم الصامت أسود وأبيض ومن أشهر أفالم الفانتازيا .أنتج #ي فرنسا من تأليف
وإخراج جورج ميلييه #ي  .١٩٠٢استخدمت فيه أساليب رسوم متحركة ومؤثرات خاصة مستحدثة ومن
ضم·ا صورة مشهورة للمركبة الفضائية ªبط عOى عن القمر.
 ١٢جورج ميلييه ) ،(١٩٣٨ – ١٨٦١مخرج ومنتج وكاتب وممثل سينمائي فرنﺴ وأحد املؤسسن للسينما
الفرنسية .ولد #ي باريس وتو#ي فا .درس ميلييه #ي املدرسة الامTاطورية وأولع بعالم السحر والعروض
السحرية وصنع لنفسه مسرحا للعرائس وتعلم الرسم عOى يد أحد الرسامن.
www.yabeyrouth.com/pages/index3382.htm
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 ١٤شاري تشابلن ) ،(١٩٧٧ – ١٨٨٩ممثل كوميدي إنجلي ومخرج أفالم صامتة وأشهر نجوم ٔالافالم #ي
العالم قبل Âاية الحرب العاملية ٔالاوى .قام بكتابة وإخراج معظم أفالمه .استمر بالنجاح ح# º$ي عصر
السينما الناطقة .قال عنه جورج برنارد شو" :إنه العبقري الوحيد الذي خرج من الصناعة السينمائية".
 ١٥ديفيد وورك جريفيث ) ،(١٩٤٨ – ١٨٧٥مؤسس السينما ٔالامريكية وأحد أهم السينمائين #ي تاريخ
السينما ومخرج ومنتج وممثل وكاتب سيناريو ومؤلف موسيقي ومونت وعمل مساعدا لإلخراج ومصمما
للمالبس ومديرا لإلنتاج.
 ١٦فيلم املوسيقي ٔالامريكي من إخراج آالن كروسالند #ي  .١٩٢٧إنه أول فيلم روائي طويل ناطق بشكل
كامل وأول فيلم سينمائي ناطق رافقته موسيقى مسجلة عOى أسطوانة ع Tالغراموفون ومنتجة بشكل
يطابق الصورة .حصل هذا الفلم عOى جائزة ٔالاوسكار.
 ١٧كالرك غيبل ) ،(١٩٦٠ – ١٩٠١ممثل أمريكي حصل عOى جائزة أوسكار #ي  ١٩٣٤كأفضل ممثل عن دورﻩ
#ي فيلم حدث #ي ليلة واحدة .ومن أشهر أعماله فيلم ذهب مع الريح.
 ١٨فرانك راسل كابرا ) ،(١٩٩١ – ١٨٩٧من أشهر املخرجن ٔالامريكين #ي الثالثينات و ٔالاربعينات .فاز بثالثة
جوائز أوسكار ألفضل مخرج وكان فيلمه حدث ذلك #ي ليلة واحدة .هو الفيلم ٔالاول الذي يفوز بخمسة
جوائز أوسكار رئيسية.
 ١٩جون فورد ) ،(١٩٧٣ – ١٨٩٤مخرج سينمائي أمريكي من أصل أيرلندي .اشر بإخراج أفالم الغرب
ٔالامريكي مثل "عربة الجياد" و"الباحثون" و"الرجل الذي أطلق النار عOى ليTتي فالنس ".حصل عOى
أربع جوائز أوسكار كأفضل مخرج #ي .١٩٥٢ ،١٩٤١ ،١٩٤٠ ،١٩٣٥
٢٠

 ٢٠آرثر ستانOي جيفرسون ) ،(١٩٦٥ – ١٨٩٠ممثل كوميدي #ي العشرينات وح º$أواخر ٔالاربعينات .ولد #ي
أولفرستون شمال إنجلdا .فيلمه "إنه عالم مجنون مجنون مجنون مجنون" حقق النجاح #ي .١٩٦٣
 ٢١أوليفر هاردي ) ،(١٩٥٧ – ١٨٩٢ممثل كوميدي أمريكي #ي السينما الصامتة والناطقة .اشر منذ أواخر
العشرينات إى Âاية ٔالاربعينات .ولد #ي والية جورجيا .عمل #ي التمثيل تحت إشراف املنتج هال روتش.
 ٢٢جائزة ٔالاكاديمية تعرف باسم جائزة أوسكار .بدأت تقدم منذ ١٩٢٩سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور
املتحركة .ي من أرفع الجوائز السينمائية #ي الواليات املتحدة ويعدها من أهم جائزة سينمائية #ي العالم.
 ٢٣آرتشيبالد ألكسندر ليتش ) ،(١٩٨٦ – ١٩٠٤ممثل ولد #ي بريطانية وأمريكي الجنسية .عرف باسمه
الف" كاري جرانت .كان أيقونة ومثال لوسامة الرجل #ي السينما.
 ٢٤همفري بوجارت ) ،(١٩٥٧ – ١٨٩٩أحد أك Tنجوم السينما ٔالامريكية وحصل عOى جائزة ٔالاوسكار #ي
١٩٥١عن دورﻩ #ي فيلم "امللكة ٔالافريقية" الذي أخرجه جون هيوسdن وحصل أيضا عOى الdتيب ٔالاول #ي
 ١٩٩٩ألفضل ممثOي السينما ٔالامريكية عOى ٕالاطالق.
 ٢٥أودري هيبورن ) ،(١٩٩٣ – ١٩٢٩ممثلة بريطانية وعارضة أزياء وناشطة #ي املجال ٕالانساني ونالت
"الوسام الرئاﺳ للحرية" ألعمالها ٕالانسانية .حاصلة عOى جائزة ٔالاوسكار ألفضل ممثلة وجائزة البافتا
ألفضل ممثلة بريطانية وجائزة الغولدن غلوب ألفضل ممثلة #ي دور درامي وجائزة دائرة نقاد نيويورك
ألفضل ممثلة عن فيلم "عطلة رومانية" #ي .١٩٥٣
 ٢٦هي فوندا ) ،(١٩٨٢ – ١٩٠٥ممثل أمريكي وحاصل عOى جائزة ٔالاوسكار #ي  ١٩٨١كأفضل ممثل عن
دورﻩ #ي فيلم "البحة الذهبية" كما حصل بنفس الدور عOى جائزة الغولدن غلوب #ي  ١٩٨٢وحصل
عOى جائزة ٔالاكاديمية الTيطانية لفنون الفيلم والتلفزيون #ي  ١٩٥٧ألفضل ممثل عن دورﻩ #ي فيلم "١٢
رجل غاضبن".
 ٢٧فريد أست ) ،(١٩٨٧ – ١٨٩٩ممثل أمريكي ومغ وراقص #ي مسرح برودواي .مثل خالل حياته #ي ٣١
فيلم موسيقي .حصل عOى جائزة ٔالاكاديمية الTيطانية لفنون الفيلم والتلفزيون  ١٩٧٤ألفضل ممثل
مساند عن دورﻩ #ي فيلم "الجحيم العظيم".
 ٢٨منطقة تقع بمدينة كاليفورنيا #ي الواليات املتحدة ٔالامريكية وتعد املركز التاري×ي للسنيما ٔالامريكية
وتستخدم كلمة »هوليوود« غالبا للسينما #ي الواليات املتحدة.
 ٢٩الس ألفريد جوزيف هتشكوك ) ،(١٩٨٠ – ١٨٩٩مخرج ومنتج سينمائي إنكلي معروف بالريادة #ي
العديد من تقنيات التشويق وٕالاثارة نفسية #ي ٔالافالم .توجه إى هوليوود #ي  ١٩٣٩بعد مسة ناجحة #ي
السينما الTيطانية #ي كلتا ٔالافالم الصامتة واملتحدثة وأصبح مواطن أمريكي #ي .١٩٥٥
 ٣٠مارلن مونرو ي نورما جن بيكر ) ،(١٩٦٢ – ١٩٢٦أسطورة السينما ٔالامريكية ومن أعالمها .ولدت
#ي كاليفورنيا وانضمت إي دار الايتام ولكن أحبت هوليود مدينة السينما ال $عملت عندهم ولم تكن
ممثلة فقط بل مغنية جاز .توفيت منتحرة بجرعة زائدة من الدواء.

٢١

 ٣١إلابيث تايلور ) ،(٢٠١١ – ١٩٣٢لقبت بـ"قطة هوليود املدللة" .ممثلة ولدت #ي لندن وتملك
الجنسيتن الTيطانية ؤالامريكية .لقد حصلت عOى جائزة ٔالاوسكار ألفضل ممثلة مرتن ٔالاوى عن دورها #ي
فيلم "باترفيلو  "٨والثانية عن دورها #ي فيلم "من يخاف فجينا وولف".
 ٣٢الخريج ) ،(١٩٦٧فيلم كوميدي – درامي أمريكي من إنتاج وإخراج مايك نيكولس عن رواية بنفس
العنوان نشرت #ي .١٩٦٣
 ٣٣بوني وكاليد ) ،(١٩٦٧فيلم الجريمة ٔالامريكي أخرجه آرثر بن وتمثل فيه وارن بي# $ي دور كاليد بارو
وفاي دوناواي #ي دور وبوني باركر يتحدث الفيلم قصة ٔالاطفال.
 ٣٤فرانسيس فورد كوبوال ) ،(١٩٣٩مخرج ومنتج وكاتب سيناريو أمريكي من أصول إيطالية ولد
#ي ديdويت حصل عOى جائزة ٔالاوسكار خمس مرات .وهو أيضا ناشر مجالت وتاجر خمور وفندÜي .حصل
عOى ماجست الفنون الجميلة #ي إخراج ٔالافالم .فيلمه "املحادثة" و"ملحمة حرب فيتنام القيامة ٓالان".
 ٣٥داستن هوفمان ) ،(١٩٣٧ممثل أمريكي ،فائز بجائزتي أوسكار كأفضل ممثل #ي  ١٩٧٩عن فيلم "كرامر
ضد كرامر" و#ي  ١٩٨٨عن فيلم "رجل املطر" وحصل عOى ثالث جوائز من ٔالاكاديمية الTيطانية لفنون
الفيلم والتلفزيون عام  ١٩٦٩كأفضل صاعد عن فيلم "الخريج" وكأفضل ممثل مرتن #ي  ١٩٧٠عن فيلم
"كابوي منتصف الليل" و#ي  ١٩٨٤عن فيلم "توتﺴ" وحصل أيضا عOى خمسة جوائز غولدن غلوب.
 ٣٦مارلون براندو ) ،(٢٠٠٤ – ١٩٢٤املمثل ٔالامريكي للفوز بجائزة ٔالاوسكار وهو املمثل ٔالاك إثارة لإلعجاب
عOى السينما العاملية.
 ٣٧حروب النجوم الجزء الخامسٕ :الامTاطورية تقاوم ) (١٩٨٠للمخرج إيرفن كريش عOى أساس
قصة لجورج لوكاس وكتبه لورانس كاسدان ووليه براكيت .وهو الفيلم الثاني الذي يصدر #ي حروب
النجوم والخامس من حيث التسلسل الزم الداخOي.
 ٣٨جهاز يختص بمكافحة كافة صور الفساد املاي وٕالاداري #ي روسيا إلنحراف املوظف العام.
 ٣٩توماس ستنز إليوت ) ،(١٩٦٥ – ١٨٨٨شاعر ومسرÆي وناقد ولد #ي الواليات املتحدة ٔالامريكية  .هو
حائز عOى جائزة نوبل #ي ٔالادب #ي .١٩٤٨
 ٤٠غاندي ) ،(١٩٨٢فيلم تاري×ي أخرجه ريتشارد أتنTﻩ وأدى دور غاندي املمثل الTيطاني بن كنغسOي .وقد
فاز الفيلم بمجموع ثمانية جوائز أوسكار.
 ٤١كول نيدام ) ،(١٩٦٧املدير التنفيذى ومؤسس موقع قاعدة بيانات ٔالافالم عOى ٕالانdنت.
 ٤٢ستارغيت )  ،(١٩٩٤سلسلة خيال علم عسكري كتبه روالن إيميش ودين ديفلن وأنتجه شرك $مdو
غولدوين ماير وكاركولو .وهو أول فيلم #ي السلسلة بعنوان ستارغيت.
 ٤٣شبكة ) ،(١٩٧٦فيلم أمريكي أخرجه سيدني لوميت وحصل عOى أربعة جوائز أوسكار .يناقش الفيلم
فكرة سلطة ٕالاعالم وكيف تتحكم شبكات ٔالاخبار #ي عقول املشاهدين عن طريق ما يبثونه عOى شاشاªم
من أخبار خادعة.
 ٤٤أول موقع يوضح مواقيت عمل صاالت العرض السينمائي #ي كل من فرنسا وسويسرا وبلجيكا.
 ٤٥ممثل ومغ #ي تيلفاز فيليبن واملعروف باسم جاي آر سيابوك ،ولد #ي .١٩٨٧
٢٢

 ٤٦تيتانيك ) ،(١٩٩٧فيلم درامي ورومانﺴ كتبه وأخرجه وشارك بإنتاج جيمز كامون وأبطاله ليوناردو
ديكابريو وكيت وينسليت .حصل الفيلم عOى أربعة عشر جائزة أوسكار وأك Tعدد من الجوائز ٔالاكاديمية.
تناول الفيلم كارثة غرق السفينة آر إم إس تيتانيك #ي أوى رحالªا ع Tاملحيط ٔالاطلنطي.
 ٤٧مارلن مونرو ولدت #ي أول يونيو من عام  .١٩٢٦ي نورما جن بيكر أسطورة السينما ٔالامريكية وكانت
من أعالمها وتوفيت منتحرة بجرعة زائدة من الدواء.
 ٤٨فيلم حركة تم إنتاجه #ي الواليات املتحدة وصدر #ي سنة  .١٩٢٧أول فيلم يحصل عOى جائزة ٔالاوسكار
ألفضل فيلم #ي أول حفل توزيع لجوائز ٔالاوسكارعام ١٩٢٩م.
 ٤٩مخرج ومستشار وممثل سينمائي أمريكي ،ولد #ي  .١٨٩٦عمل عOى أك من  ٨٠فيلما ولكن #ي معظم
ٔالاحيان كمخرج كما أنه أخرج العديد من ٔالافالم الكوميدية الساخرة الجميلة.
 ٥٠كالرا بو ) ،(١٩٦٥ –١٩٠٥ممثلة أمريكية اشرت بفdة ٔالافالم الصامتة #ي العشرينات.
 ٥١ممثل #ي السينما ٔالامريكية والتلفزيون ،ولد #ي  .١٨٩٩بذل جهدﻩ لتدريس القوات الجوية وكان مدربا
للطان #ي الحرب العاملية الثانية.
 ٥٢غاري كوبر ) ،(١٩٦١ – ١٩٠١ممثل أمريكي وحاصل عOى جائزة أوسكار ألفضل ممثل #ي  ١٩٤١لفيلم
"العريف يورك" و#ي  ١٩٥٢لفيلم "ظهة مشتعلة" كما أنه فاز بجائزة الغولدن غلوب لنفس الفيلم #ي
.١٩٥٢
 ٥٣فيلم أنتج #ي  ١٩٣٩عن رواية "مارغريت متشل الشهة ذهب مع الريح" فاز الفيلم بثمانية جوائز أوسكار
واختارﻩ معهد الفيلم ٔالامريكي #ي قائمة ٔالافالم ٔالامريكية الرابعة #ي املائة ٔالافضل #ي القرن العشرين.
 ٥٤كالرك غايبل ) ،(١٩٦٠ – ١٩٠١ممثل أمريكي ولد #ي أوهيو ،الواليات املتحدة ٔالامريكية وحاصل عOى
جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن دورﻩ #ي فيلم "حدثت #ي ليلة ما" كما أنه ترشح لنفس الجائزة عن دورﻩ
#ي فيلم "تمرد عOى السفينة باون "$وكذلك عن دورﻩ #ي فيلم "ذهب مع الريح".
 ٥٥ممثلة بريطانية ) ،(١٩٦٧ – ١٩١٣حازت عOى جائزة ٔالاوسكار عن دورها #ي فيلم "ذهب مع الريح" كما
حصلت علا للمرة الثانية عن دورها #ي فيلم "عربة اسمها الرغبة" #ي .١٩٩٩
 ٥٦فيلم دراما تم إنتاجه #ي الواليات املتحدة وأخرجه ألفريد هتشكوك وصدر #ي .١٩٤٠
 ٥٧كان ديفيد أوﻩ سيلزنيك منتجا سينمائيا أمريكيا ولد #ي  . ١٩٠٢اشر بإنتاجه لفيلم" ذهب مع الريح" #ي
 ١٩٣٩و"وريبيكا" #ي  ١٩٤٠الذين حصال عOى ٔالاوسكار # ١٩٤٠ي فئة أفضل فيلم.
 ٥٨مؤلفة وكاتبة مسرحية بريطانية .أصبحت العديد من أعمالها أفالم .م·ا رواية "ريبيكا" ورواية "نزل
جامايكا" والقصة القصة "الطيور" و"ال تنظر ٓالان".
 ٥٩ممثلة بريطانية ولدت #ي طوكيو ،اليابان #ي  .١٩١٧بدأت مسªا الفنية #ي  ١٩٣٥كما أÂا من الفائزات
بجوائز ٔالاوسكار.
 ٦٠ممثل ومخرج ومنتج إنجلي ولد #ي  .١٩٠٧هو واحد من أك املمثلن شهرة وإجالال #ي القرن العشرين
وأعظم ممثل #ي العالم ٕالانجلي.
٢٣

 ٦١ممثل بريطاني من أصول روسية .ولد #ي سانت بطرسTغ باإلمTاطورية الروسية #ي  .١٩٠٦شارك #ي عدة
أفالم وحصل عOى عدة جوائز أوسكار.
 ٦٢املمثلة الاسdالية ولد #ي  .١٨٩٧كانت مهنا #ي املسرح والسينما والتلفزيون .فازت اثنن من جوائز إيم
وجائزة توني ورشحت أيضا لجائزة جرامي وجائزة ٔالاوسكار.
 ٦٣فيلم أمريكي تم إنتاجه #ي  ١٩٥٠من بطولة بيت دافيس بدور مارجو شانينج وإضافة للنجمة مارلن
مونرو
 ٦٤مخرج سينمائي وكاتب سيناريو ومنتج ولد #ي  .١٩٠٩تمتع بتاريخ م Þطويل #ي هوليوود .كان شقيق كاتب
السيناريو والناقد الدرامي همان جيه .حصل مانكيفيتس عOى جائزة ٔالاوسكار الشdاكه #ي كتابة
فيلم" املواطن كن" #ي .١٩١٤
 ٦٥بيت ديفيس ) ،(١٩٨٩ – ١٩٠٨ممثلة أمريكية حصلت عOى جائزة أوسكار مرتن كأفضل ممثلة عام
١٩٣٥عن دورها فيلم خطر وعام  ١٩٣٨عن دورها #ي فيلم جزيبل كما حصلت عام  ١٩٩٩عOى الdتيب
الثاني ألفضل ممثالت السينما ٔالامريكية عOى ٕالاطالق ع ١٠٠ Tعام بعد كاثرين هيبورن وذلك
ضمن فعاليات يقوم ا معهد الفيلم ٔالامريكي.
 ٦٦ممثلة أمكية من املسرح والشاشة ) .(١٩٢٣ – ١٩٨٥فازت بجائزة ٔالاوسكار ألفضل ممثلة مساعدة عن
دورها باسم صو#ي #ي فيلم "حد الشفرة" #ي  ١٩٤٦كما حصلت عOى ترشيح لجائزة ٔالاوسكار ألفضل ممثلة
عن دور البطولة #ي فيلم "كل µء عن حواء" #ي.١٩٥٠
 ٦٧فيلم من إخراج وليام وايلر ومن روايات لويس والاس .الفيلم من بطولة تشارلdن هيستون وستيفن بويد .
وقد عرض الفيلم #ي دور عرض لويوس #ي مدينة نيويورك #ي ١٩٥٩وربح  ١١جائزة أوسكار.
 ٦٨شارلتون هستون ) ،(٢٠٠٨ – ١٩٢٣ممثل أمريكي وفائز بجائزة ٔالاوسكار #ي  ١٩٥٩ألفضل ممثل عن
دورﻩ #ي فيلم بن هور .ظهر #ي عدة أفالم م·ا "أعظم العروض عOى وجه ٔالارض" و"الوصايا العشر" و"كوكب
القردة".
 ٦٩فيلم من املخرج الTيطاني ديفيد لن #ي  ١٩٦٢واملنتج سام سبيجل والبطولة بي dأوتول بدور لورنس
وعمر الشريف بدور الشريف عOي وأنتوني كوين بدور عودة أبو تايه وأليك غينيس بدور ٔالام فيصل.
 ٧٠ديفيد لن ) ،(١٩٩١ – ١٩٠٨مخرج ومنتج بريطاني ولد #ي لندن .اشر بإنتاجه وإخراجه ألفالم ضخمة
نالت عدة جوائز مثل "لقاء عابر"و"لورنس العرب" و"دكتور جيفاغو" و"جسر عOى Âر كواي" و"مع Tإى
.
الهند".
 ٧١عمر الشريف ممثل مصري ،ولد #ي  ١٩٣٢وقام بأداء عدد من ٔالادوار #ي السينما ٔالامريكية .ومن أشهر
أدوارﻩ العاملية "دكتور جيفاغو" وفتاة مرحة و"لورنس العرب" .ترشح الشريف لجائزة ٔالاوسكار كما نال
ثالث جوائز غولدن غلوب وجائزة سر.
 ٧٢توماس إدوارد لورنس ) ،(١٩٣٥ -١٨٨٨ضابط بريطاني اشر بدورﻩ #ي مساعدة القوات العربية
خالل الثورة العربية #ي  ١٩١٦ضد ٕالامTاطورية العثمانية وعرف وقا بلورنس العرب .وقد صور عن
حياته فيلم شه "لورنس العرب".
٢٤

 ٧٣فيلم جريمة أمريكي من إخراج فرانسيس فورد كوبوال وإنتاج وبطولة مارلون براندو وآل باتشينو .يعتT
العراب عOى نطاق واسع واحد من أعظم ٔالافالم #ي السينما العاملية وواحد من أك ٔالافالم تأثا واخت
الفيلم ليحفظ #ي السجل الوط للفيلم #ي .١٩٩٠
 ٧٤مخرج ومن ِتج وكاتب سيناريو أمريكي وناشر مجالت وتاجر خمور وفندÜي من أصول إيطالية حصل
عOى جائزة ٔالاوسكار خمس مرات .ولد #ي # ١٩٣٩ي ديdويت وتعود شهرته إى ثالثيته املمدوحة غالبا
"العراب" وفيلمه "املحادثة" و"ملحمة حرب فيتنام القيامة ٓالان".
 ٧٥عصابة إجرامية وتعت Tبعض العصابات جزءا من الجريمة املنظمة .تقدم العصابات عOى مستوى
التنظيم واملوارد ال $تدعم املعامالت جنائية .وكانت عصابات نشطة لسنوات عديدة #ي مختلف بلدان
العالم.
 ٧٦مارلون براندو الابن ) (٢٠٠٤ – ١٩٢٤ممثل أمريكي ولد #ي الواليات املتحدة ٔالامريكة .يعت Tأحد أشهر
املمثلن السينمائين #ي القرن العشرين وأحد أساط السينما وأك الوجوﻩ السينمائية إثارة للجدل.
 ٧٧ألفريدو جيمس باتشينو ممثل سينمائي ومسرÆي أمريكي ولد بإيطالية #ي  .١٩٤٠حصل عOى جائزة
ٔالاوسكار والغولدن غلوب لدورﻩ #ي فيلم "عطر امرأة" وجائزة توني املسرحية وجائزة إيم التلفزيونية .يعتT
اليوم أحد أفضل املمثلن #ي تاريخ السينما ٔالامريكية عOى مر العصور.
 ٧٨ممثل ومخرج سينما أمريكى ولد #ي  ١٩٣١وأخد جايزة ٔالاوسكار #ي  ١٩٨٣عن دورﻩ #ي فيلم "الرحمة
الناعمة".
 ٧٩جيمس ماالهان كاين ) ،(١٩٧٧ – ١٨٩٢كاتب وروائي وصحفي أمريكي ولد #ي ماريالند .كان من املدرسة
الخيال الجريمة ومن املبدعن الروماني .وقد أصبحت عديد من رواياته الجريمة أفالما ناجحة.
 ٨٠فيلم درامي أمريكي أنتج #ي  ١٩٧٥من إخراج ميلوش فورمان عن رواية كن كيﺴ ومن بطولة جاك
نيكلسون ولويز فليتشر وويل سامبسون .وقد شارك #ي التمثيل وليام ريدفليك وبراد دوريف وداني ديفيتو
وكرستوفر لويد وسكاتمان كروذرس.
 ٨١ممثل ومخرج ومنتج ولد #ي # ١٩٣٧ي الواليات املتحدة ٔالامريكية .وقد ترشح لجائزة ٔالاوسكار  ١٢مرة وفاز
بثالثة م·ا وي جائزة أفضل ممثل رئيﺴ مرتن #ي  ١٩٧٥عن دورﻩ #ي "طار فوق عش املجانن" و#ي ١٩٩٧
#ي فيلم "أفضل ما يمكن حصوله" وجائزة أفضل ممثل ثانوي #ي ١٩٨٣عن دورﻩ #ي فيلم "شروط إظهار
العاطفة" كما حصل عOى جائزة الغولدن غلوب  ٧مرات .ويعد من أفضل املمثلن #ي تاريخ السينما
ٔالامريكية.
 ٨٢ممثلة أمريكية ولدت #ي # ١٩٣٤ي الواليات املتحدة .بدأت مسªا الفنية #ي  ١٩٥٨كما أÂا من
الفائزات بجوائز ٔالاوسكار وجائزة غولدن غلوب.
 ٨٣فيلم أمريكي أنتج #ي  ،١٩٨٦كتبه وأخرجه أوليفر ستون من بطولة توم بينغر تشاري شن وويليم
دافو .هو أول أفالمه من ثالثية أفالم حرب فيتنام حيث كان ثاني فيلم #ي  ١٩٨٩بعنوان "ولد #ي الرابع من
يوليو" والثالث #ي " ١٩٩٣الجنة ؤالارض".
٢٥

 ٨٤ويليام أوليفر ستون ،مخرج وسيناريست أمريكي ولد #ي ١٩٤٦وحائز عOى جائزة ٔالاوسكار  ٣مرات )جائرتن
لإلخراج وجائزة للسناريو( .أخرج #ي  ٢٠٠٦فيلم عن أحداث  ١١أيلول كما أخرج العديد من ٔالافالم مثل
"ولد #ي الرابع من يوليو" و"فصيلة".
 ٨٥فيلم أمريكي أنتج #ي  ١٩٧٩وتدور أحداثه خالل حرب فيتنام .يروي الفيلم حكاية بنجامن .يعرض الفيلم
رحلة إى ظلمة النفس البشرية .صدرت نسخة جديدة من الفيلم تحوي عOى أك من خمسن دقيقة من
املشاهد لم تكن موجودة #ي النسخة السابقة منه.
 ٨٦فيلم أمريكي من إخراج وبطولة وإنتاج كلينت إيستوود وشارك #ي البطولة مورغان فريمان جن
هاكمان وريتشارد هاريس .نال الفيلم جائزة أوسكار عن أفضل فيلم وإخراج ومونتاج وممثل بدور
مساعد لجن هاكمان باإلضافة لdشحه لخمس جوائز أخرى #ي .١٩٩٢
 ٨٧ممثل ومخرج ومؤلف موسيقي لألفالم ومنتج سينمائي أمريكي .ولد #ي  ١٩٣٠وحائز عOى جائزة ٔالاوسكار ٤
مرات ،اثنتن عن أفضل مخرج واثنتن عن أفضل فيلم .يعت Tإيستوود رمزا للسينما ٔالامريكية.
 ٨٨فيلم أمريكي أنتج #ي  ١٩٩٠من إخراج كيفن كوست وتمثيل كيفن كوست وماري ماكدونيل وجراهام
جرينتدور .أحداثه #ي عهد الحرب ٔالاهلية ٔالامريكية .فاز الفيلم بسبع جوائز أوسكار وجائزة جولدن
جلوب ألفضل فيلم درامي.
 ٨٩مخرج وممثل أمريكي ولد #ي ١٩٥٥وفائز بجائزة ٔالاوسكار مرتن ألفضل فيلم وأفضل مخرج #ي  ١٩٩٠عن
فيلم "الرقص مع الذئاب" كما فاز بنفس الفيلم عOى جائزة الغولدن غلوب #ي  ١٩٩١ألفضل مخرج.
 ٩٠ممثل أمريكي ولد #ي ١٩٣٠وآخد جايزة ٔالاوسكار #ي  ١٩٧١عن دورﻩ #ي فيلم "ٕالاتصال الفرنﺴ" وجايزة
الغولدن غلوب.
 ٩١ممثل أمريكي فاز بجائزة ٔالاوسكار ألفضل ممثل مساند عن دورﻩ #ي فيلم "فتاة املليون دوالر".
 ٩٢ممثال أيرلنديا ولد #ي مونس# dي .١٩٣٠
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 ٢.٣نشأة السينما وتطورها ي الوطن العربي
ق ــد ت ــم إنت ــاج أول ف ــيلم عرب ــي ١بمص ــر  ــي  ١٩٢٧وأن ــتج  ــي ال ــوطن العرب ــي أك %ــ $م ــن ألف ـي
وخمســمائة فــيلم خــالل هــذﻩ الف-ــ$ة تقريبــا .اكتشــف مشــاركو النــدوة حــول الســينما العربيــة ال;ــ:
عقــدت ــي مصــر ــي أطروحــاHIم وحــوارهم ومناقشــاHIم بأنــه لــيس ــي الــوطن العربــي كاتــب واحــد
يعـرف عــن تــاريخ السـينما ــي الــوطن العربـي .كانــت أك%ــ $الكتـب ال;ــ :صــدرت عـن الســينما العربيــة
كتبــا إقليميــة ولكــن حــاول أصــحاHSا اســتعراض الســينما العربيــة بشــكل عــام .وظــل الاســتعراض
السريع بواسطة ٕالاعالم الذي كان يسهلها دون محاولة منذ البداية.٢
يمكن أن نلخص املشاكل ال; :واجهت السينما العربية ي النقاط التالية:
 .١مزاحمــة ٔالافــالم ٔالاجنبيــة ــي دور العــرض وعــدم إنتــاج ٔالافــالم العربيــة واملحليــة وصــارت
هذﻩ ٔالافالم بديال لها .وهذا بعض مما خلفه الاستعمار ي الوطن العربي.
 .٢سـ ــيطرة ٔالاوروبيـ ــة عsـ ــى دور السـ ــينمائية ـ ــي ٔالاقطـ ــار العربيـ ــة وبـ ــدأ مسـ ــتوردو وموزع ـ ـو
ومستثمرو ٔالافالم يفضلون ٔالافالم التجارية بشكل كب.$v
 .٣كانت أسواق التوزيع للفيلم العربـي محـدودة وكـان للفـيلم املصـري تاريخـا طـويال مختلفـا
 ــي ه ــذا املج ــال ب ــل أك %ــٔ $الاس ــواق العربي ــة  ــي أقط ــار ال ــوطن العرب ــي مغلق ــة أم ــام ٔالاف ــالم
العربية املنتجة إال ي بعض املناسبات خاصة ي املهرجانات السينمائية.
 .٤كان ــت اللغ ــة العربي ــة مفق ــودة  ــي الس ــينما العربي ــة وأخ ــذ ك ــل قط ــر عرب ــي ين ــتج أفالم ــه
بلهج Hــا املحلي ــة وص ــار فهمه ــا ص ــعبا ج ــدا ب ــvن أقط ــار أخ ــرى خاص ــة ب ــvن املغ ــرب العرب ــي
ومشرقه .فخرج أك $%املشاهدين من الصالة أثناء عـرض الفـيلم بعـدم فهـم لهجـة الحـوار
املغربية.٣
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 .٥الص ــدام ب ــvن الفن ــان الس ــينمائي وٕالادارة .ك ــان الش ــبان الج ــدد املتخرج ـون يح ــاولون أن
يقـدموا إــى الســينما العربيــة بعــض املشــاهدات الجنســية والحــوار الــذي كانــت مقبولــة ــي
السياق العام للحدث أو القصة ألHا تخدم إلتمام هدف الفيلم.
 .٦قل ــة ٕالامكان ــات الفني ــة وق ــدم بع ــض مؤسس ــات الس ــينما إ ــى ال ــدعم الف ــ :للس ــينمائيvن
وأنتجــت الســينما بإمكانــات وبجهــود فرديــة كبvــ$ة .احتاجــت هــذﻩ الســينما إــى املزيــد مــن
ٕالامكانات وكان ملخري العرب طاقات ماهرة إى ٕالامكانـات القويـة عsـى املسـتوى العـالم:
مثــل املخــرج العربــي مصــطفى العقــاد ٤الــذي اســتطاع لــه أن يقــدم أعمــاال ســينمائية عsــى
املســتوى العــالم :عنــدما تــوفرت لــه ٕالامكانــات الفنيــة املطلوبــة كفــيلم "الرســالة "٥وفــيلم
"عمر املختار "٦وغ$vهما.
اتجه ــت الس ــينما العربي ــة إ ــى قط ــاي الع ــام والخ ــاص مع ــا م ــن جه ــة وإ ــى القط ــاع الع ــام
نفس ــه م ــن جه ــة أخ ــرى .قام ــت الجزائ ــر بإنت ــاج ٔالاف ــالم الروائي ــة ح ــول ح ــرب التحري ــر ع sــى م ــدى
سـنvن طويلــة .ولكــن خصصـت الســورية والعـراق القطـاع العــام نفســه قسـما كبvـ$ا مثــل القضــية
الفلس ــطينية والص ـراع الطبق ــي وك ــذلك ع ــن ت ــاريخ النض ــال السيا ــ :والنض ــال  ــي الري ــف ض ــد
الاستغالل.
أمــا ــي مصــر كانــت فHــا تجربــة الســينما بــvن القطــاعvن العــام والخــاص وأصــبحت تاريخــا
حافال .ولكن ظهرت مشكلتان أساسيتان ي السينما العربية؛ وهما الاختالف ي الرأي والاجHـاد
فHا خاصة بvن القطاعvن العام والخاص وكذلك اخـتالف النظـرة إـى هـذا الفـن ودورﻩ مـن قطـر
إى آخر .بدأت املحاوالت ي تاريخ السـينما العربيـة محـدودة ـي بعـض ٔالاقطـار العربيـة ـي القـديم
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ح; ¤أصبحت تسميHا خاصة السينما املصرية والسينما السورية والسينما الجزائرية والسـينما
العراقية وعامة عsى تسمية "السينما العربية".
وق ــد كان ــت الس ــينما  ــي جمي ــع أقط ــار ال ــوطن العرب ــي مغ ــامرات فردي ــة  ــي ب ــداياHIا إال  ــي
الجزائ ـ ــر .ص ـ ــنع أفراده ـ ــا ه ـ ــذا الف ـ ــن الجدي ـ ــد كم ـ ــا كان ـ ــت الس ـ ــينما ٔالامريكي ـ ــة ؤالاوروبي ـ ــة .ق ـ ــام
الســينمائيون ٔالاوائــل بمعالجـات بعــض القضــايا ٕالانســانية ــي مفهــوم تلــك الف-ــ$ة عsــى الــرغم مــن
ٕالامكانات املحدودة ال; :أنتجت HSا ٔالافالم ٔالاوى ي السينما العربية.
أصــبحت بعــد ذلــك اتجاهــات مختلفــة خاصــة ــي مصــر ال;ــ :كانــت "أم الســينما العربيــة".
تناول ــت الس ــينما املص ــرية قصص ــا م ــن معان ــاة ٕالانس ــان عام ــة والعرب ــي املص ــري خاص ــة ومآ ــ:
الح ــرب والاح ــتالل ووج ــود الاس ــتعمار ؤالازم ــات الاقتص ــادية وم ــن غ vــ $ه ــذﻩ القض ــايا ال; ــ :كان ــت
يواجهه ــا معظ ــم السـ ـكان  ــي ال ــوطن آن ــذاك .ث ــم تحول ــت الس ــينما إ ــى ن ــوع آخ ــر مل ــا اخت ــار بع ــض
املخرجvن القصص بالحب والجنس والرقص والغناء وال; :كانت مقبولة عند الجمهور.
كانــت قصــة أك%ــٔ $الافــالم العربيــة تــدور حــول شــاب فقvــ $يحــب بنــت غــ :وموظــف صــغ$v
تحبــه ابنــة صــاحب املصــنع وزوج تخونــه زوجتــه وآخــر ي-ــªوج مــن أجنبيــة ثــم يــأتي HSــا إــى البلــد
وموس ــيقي يق ــع  ــي ح ــب ٔالام vــ$ة ال; ــ :يدرس ــها املوس ــيقا وفن ــانvن  ــي فرق ــة املتواض ــعة تس ــاعدهم
الفتاة الغنية الجميلة وغ$vها.
كانت هنـاك انعكاسـات كبvـ$ة للسـينما العربيـة ـي تلـك الف-ـ$ة وامتـدت سـنوات طويلـة .ثـم
خرجــت الســينما عــن أهــدافها كفــن جمــاه$vي إــى مجــال املتــاجرة واســتعجل عــدد مــن املنتجــvن
واملخـ ــرجvن إـ ــى املـ ــال والشـ ــهرة مـ ــن الفـ ــن والـ ــذوق ؤالاخـ ــالق .وأصـ ــبح الفـ ــن السـ ــابع بعيـ ــدا عـ ــن

٢٩

القضايا ٕالانسانية .عندما قامت املؤسسة العامة للسينما العربيـة حاولـت أن تصـنع بـديال لهـذﻩ
السينما .أنفق تجار السينما أموالا كث$vة فعادت السينما إى س$vة املتاجرة ي مصر.
وقد تشرفت تجربة السينما الجزائرية عsى حميع قطاع السينما ي دور العـرض وتملكهـا
كامال ي بلدياHIا .كان هناك اتجاهان ي السينما العربيـة :أحـدهما القطـاع الخـاص وكـان ذلـك ـي
صــورة جنونيــة ــي بعــض الف -ـ$ات .وٓالاخــر للقطــاع العــام .وقــد اســتطاع للقطــاع الخــاص القيــام
عsـ ــى القطـ ــاع العـ ــام ـ ــي مصـ ــر وسـ ــورية ولبن ـ ــان والع ـ ـراق ـ ــي صـ ــورة قطعيـ ــة .وكانـ ــت ٔالاس ـ ــواق
السـينمائية مغرقـة بإنتـاج ٔالافـالم املتــوفرة ـي مصـر وقـد ســاهمت ـي إفسـاد أذواق الجمـاه $vعsــى
مدى نصف قرن من الزمن.
لق ــد ك ــان قي ــام مؤسس ــات الس ــينما  ــي بع ــض ٔالاقط ــار العربي ــة مرحل ــة جدي ــدة  ــي ت ــاريخ
الســينما العربيــة ال ســيما ــي الجزائــر ومصــر وســورية وفلســطvن والعـراق ومــع ذلــك ظهــرت أهميــة
كبvــ$ة ــي الســينما العربيــة عنــدما عــاد مجموعــة مــن الســينمائيvن الشــبان الجــدد الــذين درســوا
الســينما ــي الخــارج وجــاءوا يحملــون عsــى شــهاداHIم وأحالمهــم وطموحــاHIم .وكانــت هــذﻩ ٔالاوض ـاء
تغلــق أبــواب الســينما العربيــة التقليديــة بشــكل كبvــ .$ف ـرأى الســينمائيون أســباب أزمHــا وقــاموا
بحـ ــل هـ ــذﻩ املشـ ــكلة وإصـ ــحالها وفـ ــتح املجـ ــال أمـ ــام هـ ــؤالء السـ ــينمائيvن الجـ ــدد ال ـ ـذين جـ ــاءوا
بالسينما العربية البديلة.
لقــد كــان تطــور الســينما العربيــة ــي مراحــل مختلفــة منــذ بــدايHا .وكانــت مســاهمة التلف ـاز
كبvــ$ة ــي زيــادة عــددها وســهل الطريــق إــى مشــاهداة ٔالافــالم املوفــورة ــي أســرع وقــت ممكــن ح;ــ¤
يبكــي املشــاهدون مــع أبطالهــا ويضــحكون مــع الحركــات الكوميديــة ويلتـذون بالغراميــة والرقصــات
ؤالاغاني واملشاهدات الجنسية.
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عsــى الــرغم مــن جمي ــع هــذﻩ النتــائج ب ــدأ تيــار الســينما الش ــابة الجديــدة أن يشــيع بش ــكل
واضـح ــي عــدد مــن أقطــار الــوطن العربــي ووجـدت أفالمهــم صــعوبة جــدا ــي أن تشــق طريقهــا بــvن
املجتمع العربي وكانوا يرفضون حقيقة السينما الجديدة ي ذلك الوقت.
م ــع ه ــذا أثبت ــت ه ــذﻩ الس ــينما وجوده ــا وب ــدأ الس ــينمائيون الع ــرب ال س ــيما الش ــباب أن
يع ـالجوا الحقــوق ٕالانســانية وقضــاياها ــي املجتمــع العــالم :عامــة والعربــي خاصــة .وكــان ملهرجــان
دمشـ ــق الـ ــدوي ـ ــي ١٩٧٢أهميـ ــة كبvـ ــ$ة ـ ــي سـ ــينما الشـ ــاب العربيـ ــة وكـ ــان بدايـ ــة للتعـ ــاون بـ ــvن
السـ ــينمائيvن العـ ــرب لتقويـ ــة السـ ـينما الجديـ ــدة ال;ـ ــ :تعـ ــالج ٕالانسـ ــانية وتح-ـ ــ$م وجـ ــودﻩ وعقلـ ــه
وتســاعدﻩ ــي أمــور كثvــ$ة تتعلــق بــه .ومــن الجــدير بالــذكر كانــت Hايــة الســبعينات بدايــة انطــالق
جديد ونقطة مهمة لحركات التجديد ي السينما العربية ي الوطن العربي.
اجتمــع معظــم الشــباب إــى جماعــة الســينما الجديــدة ــي مصــر وكــانوا يطــالبون التغيvــ $ــي
ش ــكل ٕالانت ــاج ووس ــائل التنفي ــذ من ــذ ظه ــور ذل ــك التي ــار .وق ــد ب ــدت  ــي س ــورية انعكاس ــات تل ــك
الحرك ــة واتخ ــذHIا املجموع ــة ث ــم التف ــت إ ــى مؤسس ــة الس ــينما .اس ــتمر الش ــباب إنت ــاج الس ــينما
وتطبيقهــا بفكــرHIم الجديــدة وفعــاليHم القويــة عsــى املســتوى العــالم :حســبما يمكــن املشــاهدين
فهمه ــا  ــي ص ــورة كامل ــة .وق ــد ظه ــر الجي ــل الث ــاني م ــن الس ــينمائيvن  ــي الجزائ ــر وك ــان  ــي مق ــدمHم
محمد أبو عماري وسيد عsي مازيف وعبد العزيز طول :³ومحمد زينات وغ$vهم.
واس ــتمر تط ــور الس ــينما  ــي ال ــوطن العرب ــي مل ــا أخ ــذ الس ــينمائيون إنت ــاج ٔالاف ــالم الحربي ــة
ببطــوالت قويــة وكانــت لهــم تجربــة كبvــ$ة ــي مجــال الســينما .وكــان تطــور الســينما يــؤدي إــى نتــائج
إيجابية بvن جمهور العرب ووصلوا إى إنتاج أفالمهم ببطوالت حـرب التحريـر ح;ـ ¤تبلـغ السـينما
إى درجة عالية ومكان مرتفع ومناسب ي العصر املعاصر.
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ب ــدأ اتح ــاد الس ــينمائيvن الج ــدد  ــي ت ــونس حينم ــا وص ــل ه ــذا التط ــور إ ــى جمي ــع أط ـراف
املغرب العربي .وانتقل أك%ـ $الشـبان إـى السـينما الجديـدة وتطبيقهـا أوال ـي فـيلم "وغـدا" لبابـاي.٧
و ـ ــي ف ـ ــيلم "الخم ـ ــاس" للطي ـ ــب الوحي¶ ـ ــ .٨:انتش ـ ــرت ٔالاف ـ ــالم  ـ ــي امل ـ ــدن بس ـ ــبب العالق ـ ــات ب ـ ــvن
السينمائيvن وبدأت أيضا حركة السينما الشابة ي املغـرب بفـيلم "ألـف يـد ويـد "٩لـ¸ن بركـة ١٠ـي
العصر الحديث.
كان ــت الس ــتينيات فرص ــة ذهبي ــة أم ــام الس ــينمائيvن الج ــدد لخل ــق الس ــينما الوطني ــة  ــي
الــوطن العربــي ال ســيما ــي تــونس واملغــرب حيــث إHــم قــاموا بأيديولوجيــة جديــدة لتحقيــق هــدف
الس ــينما أم ــام الجمه ــور بس ــبب حرك ــة الث ــورة الاجتماعي ــة ع sــى ال ــرغم م ــن املش ــاكل  ــي ٕالانت ــاج
واملص ــائب  ــي النفق ــات ال; ــ :واجهوه ــا  ــي ذل ــك الوق ــت .ث ــم ب ــدأ  ــي مج ــال الس ــينما الكث vــ $م ــن
املحـ ــاوالت حسـ ــب تقـ ــدم ٔالاجهـ ــزة الجديـ ــدة والتقنيـ ــة الحديثـ ــة ح;ـ ــ ¤تتجـ ــاوز العقليـ ــة البشـ ــرية
ؤالافكار ٕالانسانية.
وقــد بــدأ ــي الــوطن العربــي إنتــاج الســينما التجاريــة مــع تقــدم ٔالاجه ـزة الجديــدة والتقنيــة
الحديثـ ـ ــة واسـ ـ ــتعملها ـ ـ ــي ٔالافـ ـ ــالم مثـ ـ ــل فـ ـ ــيلم الجزائـ ـ ــري "وقـ ـ ــائع سـ ـ ــنوات الجمـ ـ ــر "١١ملحمـ ـ ــد
ٔالاخضر١٢ح; ¤ينال الشهرة ال; :حققها.
يق ــول ناق ــد الس ــينما املش ــهور ص ــب¼ي ش ــفيق  ــي مقالت ــه ال; ــ :كت» Hــا  ــي مجل ــة "الس ــينما
العربية":
إنما نرى ي أغلـب ٔالافـالم العربيـة الجديـدة رؤيـة الواقـع حـول فـرد واحـد أو حـديث واحـد
ال ــذي يمي ــل إ ــى الواق ــع غالب ــا مث ــل ف ــيلم الجزائ ــري "وق ــائع س ــنوات الجم ــر" ال ــذي يتم vــ ªبألوان ــه
الرائعــة وتقنيتــه الجذابــة .تتضــمن قصــته حــول شــجاعة أحمــد بطــل هــذا الفــيلم الــذي ال ي¾Hــزم
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أبــدا أمــام الث ـورات ح;ــ ¤ــي انطــالق الرصاصــة العســكرية وال يجــرح وال يمــرض رغــم مــوت أهلــه
وأبنائه وتدم $vقريته وموت جميع أصدقائه الذين اش$-كوا ي الحرب العاملية الثانية .وقـد جعـل
املخرج الواقع ي دائرة السينما طول هذا الفيلم.
لــم يكــن هــذا الفــيلم املثــال الوحيــد ولكــن اســتمرت الكثvــ $مــن املحــاوالت إــى الســينما ــي
ٔالاقطــار العربي ــة بس ــبب طموح ــات الس ــينمائيvن واهتمــامهم الب ــالغ بخل ــق الس ــينما القومي ــة ال; ــ:
نالت جوائزا كث$vة ي املهرجانات الدولية والعربية .ثم فاز فـيلم "عـرس الـزين "١٣للمخـرج الكـوي;:
خالــد الصــديق ١٤بجــائزة مهرجــان الفــيلم العربــي ٔالاول ــي بــاريس .يعت¸ــ" $بــس يــا بحــر "١٥الفــيلم
ٔالاول لهذا املخرج والذي أيضا فاز بجائزة مهرجان دمشق ٔالاول لسينما الشباب ي .١٩٧٢
إن الجوائز ي مهرجانات السينما ليست كلمة أخ$vة لتقدير ٔالافـالم عsـى أHـا جيـدة ولكـن
تقـدر حســب تأث$vهــا ــي حيــاة الفــرد واملجتمـع .ال يمكــن إنتــاج الســينما باملحــاوالت الفرديــة وحــدها
ع sــى ال ــرغم م ــن وج ــود املواه ــب وٕالامكان ــات املت ــوفرة  ــي ه ــذا املي ــدان خصوص ــا  ــي ب ــالد نامي ــة ال
سيما الوطن العربي .إن للسينما دور إيجابي كب $vبعد أن أصبحت فن السـابع الجمـاه$vي وبعـد
أن أصبحت هذﻩ البلدان سوق السينما من قبل تجارها من املنتجvن واملستوردين واملسوقvن.
إن املحاول ــة ال; ــ :ق ــام  HSــا خال ــد الص ــديق محاول ــة متقدم ــة  ــي س ــينما الكوي ــت وك ــذلك
تجارب جماعة السينما الجديـدة ـي مصـر والجزائـر وسـورية وتـونس ـي هـذا املجـال .ومـن ٔالاسـف
لــم تســتطع هــذﻩ املحــاوالت الوقــوف عsــى خطــر املرعــب الــذي تواجهــه الســينما العربيــة وأصــبحت
ســلعة تجاريــة ــي ســوق الســينما العــالم :تلعــب فيــه املســاومات دورا كبvـ$ا لتســويق هــذﻩ الســلعة
ح; ¤ال يجد ماليvن البشر أمامهم من سبيل إال إختيار مثل هذﻩ السينما ي أكٔ $%الاحيان.
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إن الســينما العربيــة املعاصــرة متقدمــة ومتحــررة بعــد أن خطــت الكثvــ $مــن الخطــوات ــي
طريـ ــق تطورهـ ــا ح;ـ ــ ¤وصـ ــلت إـ ــى مرحلـ ــة عاليـ ــة ـ ــي هـ ــذا املجـ ــال وتقـ ــوم أيضـ ــا ضـ ــد الاسـ ــتغالل
والاستعمار والاستيطان والعدوان عsى الشعوب املناضلة.
تقــوم الســينما العربيــة بتســجيل ال -ـ$اث القــديم ؤالاحــداث التاريخيــة الكبvــ$ة مــع الواقــع
وتص ــوير املا Âــ :والحاض ــر واملس ــتقبsي كله ــم مع ــا  ــي الوق ــت نفس ــه ألن يتحق ــق الجي ــل الجدي ــد
هــدفها ســهولة تامــة .ولكــن الســينما املعاصــرة ــي بــالد ناميــة تقــف عsــى طموحــات كثvــ$ة مختلفــة
م ــن ٔالاس ــاليب التقليدي ــة القديم ــة إ ــى الفعالي ــات الجدي ــدة والتج ــارب العدي ــدة خاص ــة بواس ــطة
التلفاز العربي والذي ينشر القصص التاريخية والبدوية القديمة واملدنية العربية الحديثة.
يعيش الشعب العربـي اليـوم ـي أصـعب مرحلـة عsـى جميـع املسـتويات ـي تاريخـه .وال يـزال
يواجــه مــؤامرات كثvــ$ة ــي كــل زمــان ومكــان مــن أعــداءﻩ الــذين يســHدفون الاســتعمار عsــى ت ـراب
الوطن العربي والاسـتغالل عsـى ثرواتـه القوميـة والتخلـف عـن مسـتقبل أجيالـه باإلضـافة إـى أن
هذا الشعب يخوض ي معركة أخرى لسالمة حياته ح; ¤ي عصرنا هذا.
فالس ــينما  Äــي م ــن أك¸ ــ $الوس ــائل املحتاج ــة لح ــل القض ــايا ال; ــ :يواجهه ــا الش ــعب العرب ــي
اليــوم وذلــك بقلــب ســليم ومحــاوالت مخلصــة لــيس باألســلوب والتســجيل فق ـط ولكــن ــي جميــع
ٔالاحداث املعروفة ال; :تتعلق HSا ٔالامة ح; ¤تـنجح املحـاوالت املسـتمرة ـي هـذا املجـال .ينبÇـي عsـى
السـينمائيvن ـي الـوطن العربـي الانتقـال إـى ٓالافـاق املختلفـة الجديـدة واسـتخدام الكـام$vا دقيقــة
عند إنتاجها لئال تقل أهمية السينما أبدا وأHا سالح الحرب وآلة السلم ي العالم.
 ١ليsى ،فيلم مصري من املخرج وداد عري والبطولة إستفان روستيفي ي .١٩٢٧
 ٢السينما ي الوطن العربي ،جان الكسان ،املجلس الوط :للثقافة الفنون وٓالاداب ،الكويت ،يناير .١٩٧٨
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 ٣الحوار مع املخرج املغربي أحمد املعنوني ي الندوة ال; :عقدت ملناقشة فيلمه "ٔالايام" ي مهرجان دمشق
السينمائي .١٩٧٩
 ٤مصطفى العقاد ) ،(٢٠٠٥ – ١٩٣٠مخرج ومنتج سينمائي .ولد ي سوريا ثم غادر إى الواليات املتحدة
ٔالامريكية لدراسة ٕالاخراج وٕالانتاج السينمائي ي جامعة كاليفورنيا ي لوس أنجلوس وأقام فHا ح; ¤أواخر
مراحل حياته.
 ٥فيلم سينمائي أخرجه املخرج السوري ٔ -الامريكي مصطفى العقاد .يحكي الفيلم قصة الرسالة النبوية ال;:
جاءت باإلسالم.
 ٦فيلم تاريÎي أنتج ي  ١٩٨١من بطولة أنتوني كوين ومن إخراج املخرج السوري مصطفى
العقاد وتصوير جاك هيلدريارد ومونتاج جون ش$vي وبلغت مªvانيته حواي  ٣٥مليون دوالر أمريكي.
 ٧إبراهيم باباي ) ،(٢٠٠٣ – ١٩٣٧مخرج سينمائي من تونس .تعلم فن ٕالاخراج السنمائي بمعهد الدراسات
السينمائية ي باريس .كان أول مدير للتصوير ي التلفزة التونسية منذ  .١٩٦٥يعت¸ $باباي من رواد العمل
السنمائي التونﺴ :بإخراجه شريطvن ي أوائل السبعينات.
 ٨مخرج سينمائي تونﺴ :مقيم ي ٕالامارات العربية املتحدة.
 ٩فيلم روائي طويل المس العمق الاجتماي لظاهرة اليد العاملة باملغرب وال; :يتم استغاللها بوحشية ي
قطاع الصناعة التقليدية.
 ١٠سهيل بن بركة مخرج مغربي وكاتب سيناريو .ولد ي  ١٩٤٢وحصل عsى دبلوم الصحافة ي املعهد العاي
للصحافة ي  ١٩٦٤كما حصل عsى دلوم ي ٕالاخراج السينمائي ي املعهد التجري :³بروماثخ اتجه إى
ٕالاخراج.
 ١١فيلم جزائري ملحمد ٔالاخضر حمينة ي  .١٩٧٤تدور أحداث هذا الفيلم عن الديوان الوط :للتجارة
والصناعة السينماتوغرافية وحاز عsى جائزة السعفة الذهبية بمهرجان .١٩٧٥
 ١٢مخرج جزائري ،ممثل وكاتب حوار سينمائي ولد ي  ١٩٣٤ي الجزائر .تابع دراسته ي فرنسا ثم غادرها
إى تونس أثناء الثورة الجزائرية.
 ١٣فيلم الدراما الكويتية إخراج خالد الصديق ي  .١٩٧٦تم اختيار الفيلم كإدخال ألفضل فيلم أجن :³ي
جوائز ٔالاوسكار ولكن لم تقبل كمرشح.
 ١٤مخرج سينمائي كوي; :متم ªvومبدع ورائد الحركة السينمائية الكويتية .أصبح بحق عالمة سينمائية
كويتية بارزة حازت ٕالاعجاب والتقدير.
 ١٥فيلم كوي; :عن حياة صيادي اللؤلؤ ي الكويت من إخراج خالد الصديق ي  ١٩٧٢ومن تأليف وحوار
الكاتب عبد الرحمن الصالح .كان أول فيلم كوي; :يرشح للمنافسة ألفضل فيلم أجن :³لجوائز ٔالاوسكار ي
الدورة الخامسة ؤالاربعvن وحصد الكث $vمن الجوائز ي املهرجان العربية والعاملية.

٣٥

 ٢.٤دور السينما ي املجتمع املصري
إن الكتب والنشرات والدراسات واملقاالت والتقارير حول تـاريخ السـينما ـي مصـر عديـدة
وموفــورة .وقــد قــام ســعد الــدين توفيــق ١بجهــدﻩ الكب5ــ 4ــي تــاريخ الســينما املصــرية بمناســبة مــرور
أربع5ن سنة عCى بدء ٕالانتاج السينمائي ـي مصـر وكـذلك الناقـد السـينمائي املشـهور سـم 45فريـد
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طـ ــول دراسـ ــاته ومؤلفاتـ ــه ومقاالتـ ــه الNـ ــ MكتKLـ ــا عـ ــن السـ ــينما العربيـ ــة إضـ ــافة إHـ ــى مشـ ــاركته ـ ــي
املهرجانات السينمائية الكث45ة.
نشأت السينما املصرية وتطورت خالل السنوات ٔالاربعة والخمس5ن حNـ[ أنـتج ف_Kـا ألفـي
ف ــيلم تقريب ــا .وه ــذا رق ــم كب 5ــ 4ــي ت ــاريخ الس ــينما العربي ــة و ــي ٔالارش ــيف الع ــالم .Mكان ــت ص ــناعة
الس ــينما ــي مص ــر أك oــ 4ص ــناعة وأك nــ 4ت ــأث45ا ــي ال ــوطن العرب ــي بس ــبب الحرك ــة املص ــرية لتنمي ــة
الصــناعات الوطني ــة وارتباطهــا بالحض ــارة ٔالاوروبي ــة وحجــم ٔالاس ــواق الســينمائية املص ــرية كب 5ــ4ة
منذ بدايKtا .مرت السينما بتاريخ إنتاجها العديد من املراحـل معتمـدة عCـى الفنـان5ن السـينمائي5ن
وأصحاب الشركات الصغ45ة والبنوك املصرية الكب45ة مع افتتاح أول أستوديو ٣ي .١٩٣٥
ازدهـ ــرت السـ ــينما املصـ ــرية بوجـ ــود أسـ ــتوديو مصـ ــر ووصـ ــل إليـ ــه أكnـ ــ 4مـ ــن مائـ ــة عـ ــرض
ســينمائي .فــارتفع إنتــاج ٔالافــالم مــن العشــرة إHــى العشــرين فيلمــا ــي الســنوات التاليــة حNــ[ Kايــة
الحرب العاملية الثانية حيث تم إنتاج  ١٤٠فيلما.
بدأت مرحلة جديدة ـي تـاريخ السـينما املصـرية بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة حيـث أصـبح
إنتاج ٔالافالم أك 4nسهولة وأسرع وسيلة لتحقيق النتائج ووصلت إل_Kا العديـد مـن ٔالافـالم نتيجـة
دخــول ٔالاغنيــاء إHــى مجــال الســينما .ارتفــع إنتــاج ٔالافــالم إHــى  ٥٠فيلمــا كــل ســنة .ففــي الفــ4ة مــن
 ١٩٤٥إ Hــى  ١٩٥١بل ــغ ع ــددها إ Hــى  ٣٤١فيلم ــا وذل ــك نح ــو ثالث ــة أض ــعاف ٔالاف ــالم املص ــرية من ــذ
 ١٩٢٧ووصــل عــدد صــاالت الســينما إHــى  ٢٤٤وعــدد الاســتوديوهات إHــى أحــد عشــر ــي  .١٩٤٩ثــم
٣٦

ارتفــع عــدد ٔالافــالم إHــى  ٦٠فيلمــا كــل ســنة بعــد ثــورة ١٩٥٢وبلــغ عــددها إHــى  ٥٨٨فيلمــا ــي ١٩٦٢
وذلك نحو ضعف ٔالافالم املصرية منذ ١٩٢٧ووصل عدد الصاالت إHى  ٣٥٤ي .١٩٥٤
اهتمت دولة مصر بالسـينما اهتمامـا بالغـا وشـهد النصـف الثـاني مـن املخمسـينات بدايـة
ــي تــاريخ الســينما املصــرية .وقــد ظهــرت ٔالافــالم القصــ45ة ــي بداي ـة إنشــاءها ــي  ١٩٥٥ثــم أنشــأت
مؤسسة لدعم السينما ي ١٩٥٧وال MNساهمت ي نفقـات ٔالافـالم املصـرية ـي شـكل كب5ـ 4وكـذلك
املعه ــد الع ــالم Mللس ــينما ــي ١٩٥٩واملؤسس ــة العام ــة للس ــينما ــي  ١٩٦٢إلنت ــاج ٔالاف ــالم الروائي ــة
الطويلة.
ثم بدأت مرحلة أخرى ي تاريخ السينما املصرية وـي مرحلـة القطـاع العـام .وقـد واجهـت
الســينما املصــرية الكث5ــ 4مــن الاضــطرابات نتيجــة عــدم وضــوح موقــف الدولــة للســينما .ولــم Kــتم
باالســتوديوهات والصــاالت وأصــحاKا إهتمام ــا جيــدا ولــم يجــر ٕالانت ــاج والاســت45اد والتوزيــع مل ـدة
عــام5ن متــوالي5ن ــي هــذﻩ املرحلــة .ونتيجــة لــذلك قــل عــدد ٔالافــالم مــن ٦٠إHــى ٤٠فيلمــا ــي الســنة
وبل ــغ ع ــددها  ٤١٦فيلم ــا ح Nــ[ ــي  ١٩٧١وم Kــا %٥٠قط ــاع ع ــام و %٤٠قط ــاع خ ــاص و %١٠م ــن
ش ــركات التوزي ــع العربي ــة ــي لبن ــان كم ــا ق ــل ع ــدد الص ــاالت م ــن  ٣٥٤ص ــالة ــي  ١٩٥٤إ Hــى ٢٥٥
ص ــالة ــي  ١٩٦٦وع ــدد ٔالاف ــالم ٔالاجنبي ــة املس ــتوردة م ــن  ٥٠٠ف ــيلم إ Hــى  ٢٥٠فيلم ــا ــي الس ــنة.
توقــف القطــاع العــام عــن إنتــاج الســينما منــذ  .١٩٧١وصــار عــددها  ٤٠فيلمــا حNــ[ ١٩٧٤وارتفــع
عـ ــددها بعـ ــد ذلـ ــك إHـ ــى ٥٠فيلمـ ــا ـ ــي ١٩٧٥و١٩٧٦و١٩٧٧وانخفـ ــض عـ ــدد الصـ ــالت حNـ ــ[ وصـ ــل
إHى١٩٠صالة ي .١٩٧٧
إن الاتحاهات الفنية البارزة ي تاريخ السينما املصرية ي الاتجاهات الواقعية ال MNقام
 Kــا كم ــال س ــليم ٤وكام ــل التلمس ــاني ٥ــي ٔالاربعين ــات وك ــذلك وص ــل ص ــالح أب ــو س ــيف ٦وتوفي ــق
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صالح ٧ويوسف شاه5ن ٨إHى نتيجـة إيجابيـة ـي أواخـر الخمسـينات وأوائـل السـتينات .يعـد محمـد
كريم ٩ونيازي مصطفى ١٠وأحمد بدر خان ١١وأحمد كامل مر ١٢M£¤وفط5ن عبد الوهـاب ١٣وه¥ـ4ي
بركــات ١٤وكمــال الشــيخ١٥مــن أهــم املخــرج5ن ــي تــاريخ الســينما املصــرية الــذين قــدموا العديــد مــن
ٔالافالم الهامة ي مختلف ٔالاشكال والاتجاهات.
وب ـ ــرز املخرج ـ ــون املش ـ ــهورن مث ـ ــل حس ـ ــن ٕالام ـ ــام ١٦وع ـ ــاطف س ـ ــالم ١٧وحس ـ ــام ال ـ ــدين
مصــطفى ١٨ــي الســينما املص ــرية املعاصــرة بعــد ثــورة ١٨٥٢رغ ــم أن ٕالانتــاج التجــاري غلــب ع Cــى
أفالمهم كمـا وبـرز حسـ5ن كمـال ١٩وخليـل شـو¦ي ٢٠وسـيد عي§ـ ٢١[£وجـالل الشـرقاوي ٢٢ـي مرحلـة
القطاع العام.
وظه ــرت محاول ــة جدي ــدة ــي الس ــينما املص ــرية بع ــد ح ــرب ١٩٦٧ويعت oــ 4س ــعيد م ــرزوق
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ومحمــد را¨ــ ٢٤M£وعCــي عب ــد الخــالق ٢٥وأشــرف فهم ــ ٢٦Mمــن أبــرز مخر©ــي ه ــذﻩ الفــ4ة كمــا يعت oــ4
ممـدوح شـكري ٢٧شـهيد السـينما املصـرية الجديـدة الــذي تـو ي بسـبب منـع فيلمـه "زائـر الفجــر"٢٨
ي  ١٩٧٣وهو الذي عرض بحواHي سنت5ن بعد وفاته.
جـ ــاء شـ ــادي عبـ ــد السـ ــالم ٢٩باتجـ ــاﻩ جديـ ــد ـ ــي السـ ــينما املصـ ــرية ـ ــي فيلمـ ــه املشـ ــهور
"املومياء "٣٠الذي تم إنتاجه ي  ١٩٦٩وعرض ي ١٩٧٥حيث يتجاوز الواقعية إHى التعب5ـ 4الـذاتي
كما صورﻩ ي فيلمه "الفالح الفصيح."٣١
ظهر بعد ذلك املخرجون الجدد الـذين اهتمـوا بالسـينما املصـرية اهتمامـا بالغـا مثـل عCـي
بــدر خــان ٣٢ــي فــيلم "الكرنــك "٣٣ــي  ١٩٧٥وســم 45ســيف ٣٤ــي فــيلم "دائــرة الانتقــام "٣٥ــي ١٩٧٦
وأحم ـ ــد يح¬ ـ ــ[ ٣٦ـ ــي ف ـ ــيلم "الع ـ ــذاب ام ـ ـرأة "٣٧وهش ـ ــام أب ـ ــو النص ـ ــر ٣٨ـ ــي ف ـ ــيلم "ٔالاقم ـ ــر "٣٩ـ ــي
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١٩٧٧وص ــبي ش ــفيق ٤٠ــي ف ــيلم "التال¦ ــي "٤١ــي  ١٩٧٢ال ــذي من ــع عرض ــه ط ــوال خم ــس س ــنوات
ح [Nيعرض ي .١٩٧٧
وقد قسمت هذﻩ الدراسة إHى سبعة مراحل أساسية:
 .١مرحلة النشوء والسينما الصامتة
 .٢مرحلة السينما الناطقة
 .٣أفالم ما قبل الحرب العاملية الثانية
 .٤أفالم ما بعد الحرب العاملية الثانية
 .٥مرحلة ما بعد ثورة تموز )(١٩٦٢ – ١٩٥٢
 .٦مرحلة القطاع العام )الستينات(
 .٧مرحلة السبعينات )(١٩٨٠ – ١٩٧١
مرحلة النشوء والسينما الصامتة
احتفل ــت مص ــر بم ــرور نص ــف ق ــرن ع Cــى ع ــرض أول ف ــيلم مص ــري روائ ــي طوي ــل "قبل ــة ــي
الصــحراء "٤٢ــي ١٩٧٧الــذي أخرجــه إب ـراهيم المــا ٤٣ــي ١٩٢٧وتــم عرض ـه ــي ٕالاســكندرية .اعتمــد
مؤرخ ــو الس ــينما ع Cــى ف ــيلم "لي Cــى" كبداي ــة للس ــينما املص ــرية ألن ــه أك nــ 4أهمي ــة وأك oــ 4ت ــأث45ا م ــن
ٔالافالم ٔالاوHى الذي أخرجه استفان روس ٤٤MNي القاهرة وأنتجته عزيزة أم 45ومثلت فيه.
كانت مصر من أوائل بالد العالم الNـ Mعرفـت السـينما فـاملعروف أن أول عـرض سـينمائي
تجــاري ــي العــالم كــان ــي الصــالون الهنــدي بــاملق¶[ الكب5ــ 4ــي شــارع كابوســ5ن ببــاريس ــي .١٨٩٥
وكـان أول عــرض للســينما املصــرية ـي مق¶ــ[ زوانــي باإلســكندرية ـي  ١٨٩٦كمــا كــان أول عــرض ــي
القاهرة ي السنة نفسها ي سينما سان MNبالقرب من فندق ش4oد القديم.

٣٩

ق ـ ــد س ـ ــبقت ـ ــي مص ـ ــر مجموع ـ ــة م ـ ــن املح ـ ــاوالت الص ـ ــغ45ة م ـ ــن الس ـ ــينمائي5ن املص ـ ــري5ن
ؤالاجان ــب ــي إنت ــاج ٔالاف ــالم مث ــل "ش ــرف الب ــدوي "٤٥و"ٔالازه ــار املميت ــة "٤٦بالتع ــاون م ــع الش ــركة
الس ــينمائية ٕالايطالي ــة واملص ــرية مع ــا .وك ــذلك ف ــيلم "الخطي ــب نم ــرة  "٤٧١٣ملحم ــد بي ــومي ٤٨ــي
١٩٢٣باإلض ــافة إ Hــى مح ــاوالت عدي ــدة ــي ه ــذا املج ــال كم ــا حققه ــا ٔالاخ ــوان ب ــدر ٤٩وإب ـراهيم الم ــا
اللذان قدما إHى مصر من فلسط5ن.
وقــد تمــت ــي مصــر حفلــة كب5ــ4ة ــي ليلــة افتتــاح عــرض الفــيلم الصــامت ــي  ١٩٢٧ود·ــي
إل_Kا العديد من الشخصيات البارزة مثل محمـد طلعـت حـرب ٥٠وأحمـد شـو¦ي .٥١والقـت الحفلـة
نجاحــا كب5ــ4ا ورحبــت Kــا الصــحافة العربيــة ترحيبــا حــارا كمــا علــق عل_Kــا شــو¦ي بقولــه "أرجــو أن
أرى هذا الهالل ينمو ح [Nيصبح بدرا كامال.
أمـ ــا "زينـ ــب "٥٢كانـ ــت مـ ــن أهـ ــم إنتاجـ ــات السـ ــينما املصـ ــرية وأول فـ ــيلم عربـ ــي يظهـ ــر عCـ ــى
الشاشــة ــي مرحلKtــا الصــامتة الــذي أخرجــه محم ــد كــريم بالقــاهرة ــي  .١٩٣٠إنــه عمــل املؤل ــف
ال ـدكتور محمــد حســ5ن هيكــلٔ ٥٣الادبــي وأول قصــة مصــرية تنشــر عنــدما كــان يــدرس القــانون ــي
فرنسا ي .١٩١.
قـ ـرأ محمـ ــد كـ ــريم قصـ ــة "زينـ ــب" عنـ ــدما كـ ــان يـ ــدرس السـ ــينما ـ ــي أملانيـ ــا وأعـ ــد سـ ــيناريو
إلخراجهــا عCــى الشاشــة ولكــن رفضــت شــركة أوفــا ٥٤الســينمائية مشــروعه كمــا رفــض املنتجــون
ٔالاجانـب أن يكـون الفـيلم إنتـاج املصـري ؤالاملـاني مشـ4كا .وأخ5ـ4ا لجـأ إHـى صـديقه يوسـف وه»ـM

٥٥

فواف ــق علي ــه ولـ ــم يكل ــف أكnـ ــ 4م ــن خمسـ ــمائة جني ــه فقـ ــط .وكان ــت الكـ ــام45ا املس ــتخدمة باليـ ــد
وٕالاضاءة بواسطة املرايا حيث لم تكن أستديوهات للسينما موجوة ي ذلك الوقت.

٤٠

قــدم محمــد كــريم "الك ــام45ا ك5ــ4ين" لتصــوير القطع ــة مــن ٔالاعCــى واملش ــهد امللــون ــي ه ــذا
الفيلم الصامت وذلك ألول مرة ي تاريخ السينما املصرية وهو مشهد زينب ملا ذهبت إHـى السـوق
لتش4ي بعض الحCي واملالبس امللونة .وقد صورﻩ عCى فيلم عـادي "أبـيض وأسـود" ثـم أرسـله إHـى
ب ــاريس للتل ــوين بالي ــد وك ــان طول ــه  ٤٠٠م ــ 4وأج ــر تل ــوين امل ــ 4الواح ــد جن_ Kــا واح ــدا .كل ــف ه ــذا
املشهد وحدﻩ ربع م½5انية الفيلم تقريبا.
كـ ــان محمـ ــد كـ ــريم أول مخـ ــرج مصـ ــري أظهـ ــر القريـ ــة املصـ ــرية عCـ ــى الشاشـ ــة كمـ ــا كـ ــان
الســينمائيون املصــريون يصــورون أفالمهــم بواقعيــة بســيطة ــي الشــوارع والحقــول وفــوق ســطح
البيوت منذ خمس5ن سنة وأنه لم تكن ي مصر ستوديوهات ي ذلك الوقت.
تجري أحداث قصة فيلم زينب ي قرية صغ45ة .وزينب فتاة قروية أحبت فNـ[ فق5ـ4ا وهـو
إب ـراهيم .رف ــض أهله ــا ه ــذﻩ العالق ــة وزوجوه ــا م ــن ف Nــ[ غ¿ ــ Mوه ــو حس ــن .أرادت زين ــب أن تقاب ــل
إبـراهيم وكــان ــي القريــة الNــ Mتعــيش ف_Kــا .ثــم التحــق بالخدمــة العســكرية حيــث أحــس بـالكث 45مــن
ٔالالــم ولــم يجــد ســبيال آخــر ــي حياتــه .فحزنــت زينــب مــن فراقــه حزنــا شــديدا وظلـت مريضــة عCــى
فراشــها حNــ[ فاضــت روحهــا .فقــد تــم تصــوير فــيلم زينــب ــي ١٩٢٨بعــد صــعوبات كث5ــ4ة وحقــق
نجاحا هائال عند عرضه ي .١٩٣٠
ق ــام ال ــدكتور هيك ــل بإع ــادة طب ــع قص ــته بع ــد ه ــذا النج ــاح .إن قص ــة زين ــب  ــي القص ـة
املصــرية الوحيــدة الNــ Mظهــرت عCــى الشاشــة مــرت5ن :مــرة ــي فــيلم صــامت ــي  ١٩٣٠ومــرة ــي فــيلم
ن ــاطق ــي س ــنة  .١٩٥٢ث ــم ح ــاول محم ــد ك ــريم أن يعي ــد إخراجه ــا للم ــرة الثالث ــة ــي ف ــيلم مل ــون
عنــدما ظهــرت ٔالافــالم امللونــة .لــم يكــن إنتــاج الفــيلم مشــكلة ــي مرحلــة الفــيلم الصــامت بــل كانــت
مشكلة توزيع الفيلم بسبب عدم وجود شركات التوزيع.
٤١

مرحلة السينما الناطقة
أت ــاح دخ ــول الص ــوت ــي الس ــينما فرص ــة لنم ــو الس ــينما املص ــرية وف ــق القواع ــد الفني ــة
والتط ــور ــي ٔالاس ــاليب .إن ف ــيلم "أوالد ال ــذوات "٥٦يع ــرف ب ــأول ف ــيلم مص ــري ن ــاطق وال ــذي ت ــم
عرضـه ـي  .١٩٣٢كانـت هـذﻩ املرحلـة مرحلـة تطـور ـي املسـتوى الف¿ـ Mوأكoـ 4تـأث45ا مـن فـ4ة الفـيلم
الصامت ال MNكـان عـدد ٔالافـالم املنتجـة واملعروضـة لـم يـزد عCـى عـدد أصـابع اليـدين ولـم تتحقـق
للســينمائي5ن املصــري5ن خoــ4ة فنيــة كافيــة ــي هــذا املجــال ولــم يكــن هنــاك كاتــب قصــة ســينمائية
وكاتب السيناريو واملخرج املبتكر ي ذلك الوقت.
وقـ ــد كسـ ــب الفـ ــيلم املصـ ــري جمهـ ــورا جديـ ــدا مثقفـ ــا ـ ــي هـ ــذﻩ الفـ ــ4ة .كـ ــان فـ ــيلم"أوالد
الــذوات" ثــاني فــيلم يخرجــه محمــد كــريم .اشــ4كت فرقــة رمســيس ٥٧ــي تمثيــل هــذا الفــيلم وقــام
ببطولتــه يوســف وه»ــ Mوظهــرت أمينــة رزق ٥٨ــي دور زينــب وس ـراج من5ــ ٥٩4ــي دور الــدكتور أمــ5ن
ودولــت أبــيض ٦٠ــي دور أم حمــدي وحســن البــارودي ٦١ــي دور أحمــد أفنــدي بينمــا قــام يوســف
وه» ــ Mب ــدور حم ــدي ب ــك املح ــامي .اش ــ4كت ــي التمثي ــل املمثل ــة الفرنس ــية كولي ــت دارف ــاي ــي دور
جوليا وعمل أحمد بدر خان مساعدا للمخرج.
أخــذت قصــة الفــيلم عــن مســرحية قــدمKtا فرقــة رمســيس باالســم نفســه .إن حمــدي بــك
يخون زوجته املصـرية مـع فتـاة فرنسـية وعنـدما تكتشـف الزوجـة هـذﻩ الخيانـة يرحـل الـزوج مـع
عشــيقته إHــى بــاريس .تظهــر جوليــا عCــى حقيقKtــا فقــد كــان حمــدي مجــرد مغــامرة عــابرة ــي حياKــا
ولــذلك يفاجــأ عنــدما يراهــا ذات يــوم بــ5ن ذرا·ــي شــاب فرن§ــ M£ويغضــب ويطلــق الرصــاص عل_Kمــا
وتقبض الشرطة عليه ويحكم عليه بالسجن .ثم يعود إHى القاهرة بعد ١٢سنة ويـذهب إHـى بيتـه
ي يوم زفـاف إبنـه ولكـن لـم يعرفـه الابـن ألن شـكله قـد تغ5ـ 4تغ5ـ4ا كث5ـ4ا ولكـن زينـب تعرفـه فـورا
وتبلغه أKا تزوجـت ابـن عمهـا أمـ5ن وكـان زوج جوليـا ملـا عرفـت أن حمـدي فقـد مـات ـي السـجن.
٤٢

وقــد عــرف حمــدي أنــه لــم يعــد لــه مكــان ــي هــذا البيــت وألق£ــ[ نظــرة عCــى ابنــه العــريس وعروســه
ثــم قبــل أيــدKÄما .فحبســه ابنــه فق 5ـ4ا يطلــب البقشــيش ومنحــه جن_Kــا .خــرج حمــدي بينمــا يســتمر
الفرح ألقي بنفسه تحت عجالت القطار.
لــم يكــن هــذا الفــيلم ناطقــا بالكام ـل ب ــل إن نصــفه كــان صــامتا الختصــار التكــاليف .وت ــم
تصويرﻩ ي استديو رمسيس الذي أنشأﻩ يوسف وه» Mي .١٩٣١
أمـ ــا فـ ــيلم "أنشـ ــودة الفـ ــؤاد "٦٢الـ ــذي تـ ــم عرضـ ــه ـ ــي  .١٩٣٢تشـ ــبه قصـ ــته فـ ــيلم "أوالد
الـذوات" يحـب ف_Kـا البطـل فتـاة أجنبيـة وصــار سـببا ـي مصـائب تحـل باألسـرة .إن قصـته ضــعيفة
أطال ــت أغاني ــه ألن املخ ــرج م ــاريو ف ــول» ٦٣Mل ــم يس ــتطع ل ــه أن يتص ــرف ــي الف ــيلم وت ــرك الك ـام45ا
أخ45ا.
لكــن فــيلم "تحــت ضــوء القمــر "٦٤الــذي عــرض صــامتا ــي  ١٩٣٠ثــم أضــاف إليــه مخرجــه
ش ـ ــكري ما¨ ـ ــ ٦٥M£الص ـ ــوت وأعـ ـ ــاد عرض ـ ــه ناطق ـ ــا ـ ــي  ١٩٣٢ولكـ ـ ــن ل ـ ــم تـ ـ ـنجح تجربت ـ ــه .كـ ـ ــان
الســينمائيون KÄتمــون بتطبيــق الصــوت مــع الصــورة ولهــذا حــدث كث5ــ 4مــن املفارقــات ــي املشــاهد
عن ــدما ي ــتكلم املمث ــل يس ــمع ص ــوت املـ ـرأة وعن ــدما يطل ــق املمث ــل الرص ــاص م ــن بندقي ــة تس ــمع
طلقات الرصاص بعد انKtاء املشهد فقط.
ق ــد فش ــل الف ــيلم فش ــال كب5ـ ـ4ا لع ــدم انطب ــاق الص ــوت والص ــورة والعدي ــد م ــن ٔالاس ــباب
املختلفــة الNــ Mقــادت إل_Kــا؛ مKــا ضــعف القصــة واعتمادهــا عCــى املبالغــات والفواجــع والهبــوط ــي
التمثيل حيث لم يكن للبطل والبطلة تجربة سـابقة ـي التمثيـل وكـان املاكيـاج ـي وجـوﻩ املمثلـ5ن
مضحكا يث 45السخرية وبينما يبـدو املمثـل صـاحب اللحيـة الطويلـة املKtدلـة كهـال ـي السـبع5ن مـن
عمرﻩ ووجهه نضرا ناعما بال تجاعيد كما أن مشيته وحركاته تؤكد أنه ي العشرين من عمرﻩ.
٤٣

ب ــدت ظ ــاهرة غريب ـة عن ــدما قام ــت ث ــالث مم ــثالت م ــن رائ ــدات الس ــينما املص ــرية ب ــإخراج
أفالمه ــن ــي ه ــذﻩ املرحل ــة ول ــم تع ــرف الس ــينما العاملي ــة مخرج ــة إال ــي ٔالاربعين ــات .ولق ــد س ــجلت
املـرأة املصـرية دورهــا ـي هــذا امليـدان .لــم يكـن بــروز هـذﻩ الظــاهرة ألسـباب ماليــة فقـط ولكــن رأى
هــؤالء املمــثالت املنتجــات أن املخرجــون الدارســون ال يقومــون بعمليــة ٕالاخـراج مثــل محمــد كــريم
وكانت ي عملية اجKtادية ي ٔالاغلب ورأين أن يجـرين القيـام بـإخراج أفالمهـن وإنتاجهـا وتمثيلهـا
فقط بل وبتأليفها أيضا.
وكان ـ ــت م ـ ــن ه ـ ــؤالء املم ـ ــثالت الثالث ـ ــة عزي ـ ــزة أم 5ـ ــ ٦٦4ال Nـ ــ Mأخرج ـ ــت ف ـ ــيلم "كف ـ ــري ع ـ ــن
خطيئتــك "٦٧وKيجــة حــافظ ٦٨الNــ Mأخرجــت فــيلم "الضــحايا "٦٩وفاطمــة رشــدي ٧٠الNــ Mأخرجــت
فيلم "الزواج ."٧١ولم تحقق هذﻩ ٔالافالم نجاحا فنيا أو تجاريا بل كانـت مغـامرات فاشـلة إHـى حـد
كب 45مثل فيلم "الضحايا" .ولم تحاول عزيزة أم 45أو فاطمة رشدي العودة إHى ٕالاخراج مـرة ثانيـة.
ولكــن ش ــجعت التجربــة ٔالاو Hــى لKLيجــة ح ــافظ ع Cــى أن تكررهــا أك nــ 4مــن م ــرة فيمــا بع ــد .وق ــدمت
فيلم ــا تاريخي ــا مهم ــا إ Hــى الشاش ــة "لي Cــى بن ــت الص ــحراء "٧٢ال ــذي ص ــورت من ــاظرﻩ ــي ديك ــورات
ضخمة أقامKtا ي ستديو مصر.
وم ــن التج ــارب الجريئ ــة املهم ــة ال Nــ Mظه ــرت ــي بداي ــة مرحل ــة الس ــينما الناطق ــة "عي ــون
ساحرة "٧٣الذي ألفه وأخرجه أحمد جالل .٧٤وقد عرض الفيلم ي ١٩٣٣وكان أول فـيلم مصـري
من نوع الخيال العلم ٧٥Mوكانت هذﻩ جرأة غ 45عادية أن يقدم جالل عCـى إخـراج فـيلم مـن هـذا
النوع ي وقت مبكر قبل أن تظهر الاستوديوهات الكب45ة املجهزة باآلالت الحديثة.
فق ــد نج ــح أحم ــد ج ــالل كمخ ــرج وكسيناريس ــت نجاح ــا طيب ــا ج ــدا ــي أن يجع ــل املتف ــرج
يقتنـع بــالحوادث عCــى الــرغم مــن صــعوبة تقــديم مثــل هــذﻩ القصــة عCــى الشاشــة .كــان املهــم مــن
٤٤

ه ــذا ٔالام ــر أن ــه ق ــد نج ــح ــي اس ــتخدام لغ ــة س ــينمائية جي ــدة ح Nــ[ ج ــاء الح ــوار قل ــيال م ــع حرك ــة
الكام45ا بارعة .ثم قام أحمد جالل إخراج فيلم تـاريÒي مصـري "شـجرة الـدر "٧٦بعـد سـنت5ن وكـان
محاولة جريئة أخرى منه والذي أنتجته شركة لوتس فـيلم والNـ Mتتـألف مـن آسـيا ومـاري كـوي¿.M
وقــد تــم تصــوير منــاظر الفــيلم التــاريÒي ــي فنــدق هليوبــوليس ٧٧بمصــر .قــام أحمــد جــالل بإعــداد
س ــيناريو الف ــيلم ع ــن القص ــة ال Nــ Mكت KLــا جر© ــي زي ــدان ٧٨مؤس ــس دار اله ــالل ونش ــرها ــي سلس ــلة
"روايات ٕالاسالم."٧٩
كــان مــن أهــم رواد الثالثــة للســينما املصــرية ــي هــذﻩ املرحلــة؛ محمــد كــريم وأحمــد جــالل
وتوجو مزراÓي.٨٠
ولــد توجــو ــي ٕالاســكندرية حيــث بــدأ حياتــه الفنيــة كمــا كــان ناشــطا ســينمائيا ي4كــز عل_Kــا.
كان ــت معظ ــم ٔالاف ــالم املص ــرية ٔالاو Hــى ي ــتم إنتاجه ــا ــي ٕالاس ــكندرية .ك ــان أول ف ــيلم ينتج ــه توج ــو
مزراÓـي "الكوكــاي5ن "٨١ـي  ١٩٣٠وأنــتج فيلمـه الثــاني " "٨٢٥٠١١ـي  ١٩٣١ثــم قـدم تجربتــه الثالثــة
"أوالد مصـر "٨٣ـي  .١٩٣٣كـان توجـو يقـوم باإلنتـاج والتـأليف وٕالاخـراج والتمثيـل ولكـن الحـوار ــي
أفالمه وجد ي درجة قليلة.
تحـول إنتاجــه بعـد ذلــك مـن املوضــوعات الاجتماعيــة إHـى املوضــوعات الكوميديـة كمــا أنــه
قــدم فــيلم "املنــدوبان "٨٤و"الــدكتور فرحــات "٨٥وقــد حقــق نجاحــا كب 5ـ4ا .كــان توجــو يقــوم بإنتــاج
أفالمه بسرعة عجيبة كما أتم تصوير فيلم "سلف¿ ٣ Mجنيه "٨٦ي أسبوع واحد.
ومــن أبــرز الفــيلم ــي مرحلــة الفــيلم النــاطق هــو "الــوردة البيضــاء "٨٧وكــان أول فــيلم يقــوم
ببطولة محمد عبد الوهاب وثالث فيلم بإخراج محمد كـريم .قـد حقـق هـذا الفـيلم نجاحـا هـائال
حNــ[ زادت أرباحــه عCــى ربــع مليــون جنيــه .اســتمر هــذا النجــاح عــدة ســنوات كمــا يرجــع شــهرة هــذا
٤٥

النجــاح إHــى عبــد الوهــاب ومحمــد كــريم .وقــد غ¿ــ Mفيــه ثمانيــة قطــع غنائيــة وألــف أحمــد رامــي

٨٨

خمسا مKا .ي" :وردة الحب" و"ناداني قل» Mإليك" و"يـا الCـي شـجاك أني¿ـ "Mو"يـا لـوع MNيـا شـقايا"
و"ضـ ــحيت غرامـ ــي" .أمـ ــا ٔالاغنيـ ــة السادسـ ــة ف¶ـ ــ" Mالنيـ ــل نجاÔـ ــ "M£ألم5ـ ــ 4الشـ ــعراء أحمـ ــد شـ ــو¦ي
والس ــابعة م ــوال ق ــديم ه ــو "س ــبع س ــوا¦ي بتن Õــي ل ــم طف ــوHي ن ــار" .وكان ــت ٔالاغني ــة الثامن ــة للش ــاعر
اللبناني بشارة الخوري .٨٩ي قصيدة "جفنه علم الغزل" .وكانت هذﻩ ٔالاغنية الثامنة أول أغنية
عربية تستخدمة ف_Kا ٔالانغام الغربية .فقد لحKا عبد الوهاب عCى نغنم وقصة الرومبا.
ظهــر البطــل ــي حجرتــه ــي أحــد مشــاهد هــذا الفــيلم .قــد كانــت الكــام45ا تســ 45إHــى صــورة
عبدﻩ الحـاموHي أوال وإHـى صـورة سـالمة حجـازي ٩٠ثانيـا واملتفـرج يسـمع صـوت الشـيخ سـالمة كـان
ينشـ ــد قصـ ــيدته املشـ ــهورة "سـ ــالم عCـ ــى حسـ ــن" وتقـ ــف الكـ ــام45ا بعـ ــد ذلـ ــك أمـ ــام صـ ــورة سـ ــيد
دروي ــش ٩١ويس ــمع الجمه ــور ص ــوت الش ــيخ س ــيد ــي ال ــدور املش ــهور "أن ــا عش ــقت" .ص ــرح عب ــد
الوه ــاب وقتئ ــذ بأن ــه أراد  Kــذا أن يخل ــد ه ــؤالء الفن ــان5ن العظم ــاء ويق ــف ــي خش ــوع أم ــام ه ــذﻩ
الصور املعلقة 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
وإنمــا كــان هنــاك مجــرد اق ـ4اح باختيــار أحــد اســم5ن همــا "الــوردة البيضــاء" و"الــوردة الحم ـراء".
فقـد تــم اختيــار الاســم ٔالاول وبـدأ تــأليف القصــة بعــد ذلــك .اشـ4ك محمــد كــريم وتوفيــق املردنCــي
املحرر بدر الهالل وسليمان نجيب ومحمد عبد الوهاب وإحدى السيدات ي هذﻩ العملية.
هنـاك تشــابه بـ5ن فكــرة "الـوردة البيضــاء" و"غـادة الكاميليــا" .إن قصـة "الــوردة البيضــاء"
وضعت خطأ تحت النظام الطبقي ي مصر وأن بطلها شاب فق5ـ 4يحـب فتـاة غنيـة ولكـن أسـرKا

٤٦

تــرفض زواجهمــا بســبب الفــرق الكب5ــ 4بــ5ن مســتواهما الاجتمــا·ي .وتزوجهــا شــاب ثــري مــن طبقKtــا
بينما يس 45الشاب الفق 45ي حزن أمام بيKtا ي ليلة الفرح.
ومن أهم نتائج دخول الصوت إHى السينما املصرية:
.١

تحول رجال املسرح إHى السينما.

.٢

دخول ٔالاغاني إHى ٔالافالم ودخول عدد من املطرب5ن عالم السينما.

.٣

إنشاء الستوديوهات.

.٤

زاد إقبال املتفرج عCى الفيلم املصري.

.٥

زاد إنتاج ٔالافالم ي كل موسم.

.٦

انتشرت دور العرض ي مدن الوجه5ن البحري والقبCي.

.٧

انتقل النشاط السينمائي من ٕالاسكندرية إHى القاهرة.

.٨

ظهور شركات توزيع ٔالافالم.

.٩

بدأ الفيلم املصري يغزو الوطن العربي وينافس الفيلم ٔالاجن».M

.١٠

انتشرت اللهجة املصرية ي الوطن العربي.

.١١

اتجه منتجو ٔالافالم املصرية إHى تصوير مشاهد أفالمهم ي البالد العربية.

.١٢

ظهر عدد من املمثل5ن واملطرب5ن العرب ي أفالم مصرية.

.١٣

ظهرت املجالت الفنية.

.١٤

ظهر املؤلف السينمائي املصري ح [Nأن بعض الكتاب كتبوا قصصا
للسينما.

.١٥

تأثر املسرح املصري بسبب إقبال الجمهور عCى ٔالافالم املصرية.
٤٧

.١٦

تحولت املسارح إHى دور عرض سينمائية.

.١٧

ظهر الناقد السينمائي املصري بعد أن فتحت الجرائد صفحاKا أمامه.

.١٨

أصبحت ال4جمة ي ٔالافالم ٔالاجنبية.

.١٩

بدأت الصحف ٔالاجنبية ال MNتصدر ي مصر تكتب عن الفيلم املصري.

.٢٠

بدأ الفيلم املصري يشق طريقه إHى مهرجانات السينما الدولية.

.٢١

بدأت دبلجة بعض ٔالافالم ٔالاجنبية لتصحيح النطق باللغة العربية.

.٢٢

ظهر الفيلم التاريÒي املصري بعد أن أصبحت السينما ناطقة.

.٢٣

بدأت شركات السينما العاملية تصور بعض مناظر أفالمها ي مصر.

.٢٤

ظهر ألول مرة الفيلم القص.45

.٢٥

ظهرت ألول مرة بشكل منتظم الجريدة السينمائية العربية.

.٢٦

ظهرت املكاتب لتتوHى تقديم ممثCي ٔالادوار الثانوية والوجوﻩ الجديدة ي املجاميع
ي ٔالافالم.

.٢٧

اهتمت الدولة بإقامة مسابقات السينما.

.٢٨

انتشرت موجة الاقتباس ي السينما املصرية.

السينما املصرية والصحافة
إن للصــحافة تــاريخ طويــل مــع الســينما املصــرية .هنــاك أهميــة خاصــة للوقــوف عCــى هــذا
املج ــال .كان ــت أك nــ 4الص ــحف واملج ــالت ترص ــد النش ــاط الس ــينمائي وكان ــت هن ــاك مج ــالت وكت ــب
كث45ة متخصصة بالسينما ال MNصدرت ملس45ة هذا الفن ي مصر.
فقــد اهــتم الشــباب املصــري5ن الــذين كــانوا يحبــون الســينما باملحــاوالت الســينمائية .أثــارت
ه ــذﻩ املح ــاوالت ــي ت ــاريخ الس ــينما املص ــرية خصوص ــا والعربي ــة عموم ــا .وق ــد ق ــام محم ــد توفي ــق
٤٨

بتصــدير أول مجلــة ســينمائية عربيــة ــي  .١٩٢٣كانــت هــذﻩ املجلــة تتــألف مــن  ٢٤صــفحة وتــوزع
هدية للقراء مع كل عدد ي صورة النجوم أو الكواكب السينما.
ص ــدر الع ــدد ٔالاول م ــن "الص ــور املتحرك ــة" ــي  .١٩٢٣أم ــا موض ــوعات املجل ــة كان ــت ع ــن
ٔالافــالم ٔالاجنبيــة تمامــا ومرادهــا الثابتــة "قصــة فــيلم" .نشــرت قصــص ٔالافــالم ــي أعــدادها ٔالاوHــى
وــي" :مــدام دوبــاري" و"الغــالم" و"الفرســان الثالثــة" عــالوة عCــى قصــص مسلســلة لــبعض ٔالافــالم
مثـ ــل "النسـ ــر ٔالابـ ــيض" و"حـ ــديث الصـ ــور" و"قصـ ــص حيـ ــاة النجـ ــوم"و"تـ ــاريخ السـ ــينما" و"دائـ ــرة
مع ــارف الس ــينما"و"برمل ــان الص ــور املتحرك ــة" نش ــر ف_ Kــا متقطف ــات م ــن رس ــائل الق ـراء ومس ــابقة
الوج ــوﻩ كم ــا اتنتش ــر ف_ Kـا ص ــور نج ــوم الس ــينما ومعرف ــة اس ــم املمثل ــة ال Nــ  Mــي ص ــاحبة الص ــورة
وتعطى الفائزين ي املسابقة الكث 45مـن الجـوائز .وكانـت ٕالاعالنـات ـي املجلـة قليلـة جـدا .لـم تنشـر
إال إعالنا واحدا عن برنامج سينما ي ٔالاسابيع ٔالاوHى.
نش ــرت إعالن ــا واح ــدا م ــن أول ش ــريط مص ــري ــي  ١٩٣٣وع ــرض ه ــذﻩ الش ـريط ــي مص ــر
ال Nــ Mص ــنعته ي ــد مص ــرية .ق ــام الناق ــد امل ــؤرخ الس ــينمائي الس ــيد حس ــن جمع ــة بإص ــدار "مجل ــة
معــرض الســينما" ــي مدينــة ٕالاســكندرية ــي  .١٩٢٤كــان الســيد حســن جمعــة مــن رواد الصــحافة
الســينمائية املثقف ــ5ن وأس ــهم ــي تحري ــر عــدد كب 5ــ 4مــن املج ــالت الفني ــة ال Nــ Mصــدرت ــي مص ــر ــي
أواخر الخمسينات.
صــدر العــدد ٔالاول مــن مجلــة "املســرح" ــي  ١٩٢٥والNــ Mكــان يملــك تحريرهــا الناقــد الف¿ــM
محمــد عبــد املجيــد حلمــ .Mكانــت هــذﻩ املجلــة مــن أقــوى وأحســن املجــالت الفنيــة الNــ Mظهــرت ــي
العشــرينات .فقــد خصصــت لــه املجلــة كــل صــفحاKا ملــا كــان النشــاط املســرÓي كب5ـ4ا .ولكــن كانــت
تنشر أنباء النشاط السينمائي املحCي ي ذلك الوقت.
٤٩

نشرت حديثا مع وداد عر ي ـي  ١٩٢٦صـرح فيـه بأنـه عضـو ـي شـركة سـينمائية أوروبيـة
اسمها شركة ماركوس وأنه سيقوم بإخراج ثالثة أفالم ي مصر ي  ١٩٢٦تدور حول تاريخ مصـر
ي عهد الفراعنة وعهد العرب .ي "الجاسوس" و"الحب املهزوم" و"حب ٔالام."45
أما ما نشر بعد ذلـك أن وداد عر ـي اتفـق مـع نجيـب الريحـاني عCـى أن يمثـل ـي فـيلم عـن
"جحا" كما أنه اتفق مع يوسف وه» MعCى أن يقوم ببطولة فيلم "الن» Mمحمد" .ومن ٔالاسف أن
مجلة "املسرح" لم تعش زمنا طويال وقد مات صحاKا بعد صدورها بسنة تقريبا.
أصــدر مصــطفى القشاÔــ M£مجلــة "الصــباح" ــي أواخــر  ١٩٢٥وقــد لعبــت هــذﻩ املجلــة دورا
كب45ا ي الحياة الفنية .وقد أسهم عدد كب 45من أهل الفن ي تحريرها كمـا تعلـم أحمـد بـدر خـان
الســينما وكتKLــا باملراســلة مــع إحــدى املــدارس ٔالاوروبيــة وتــرجم هــذﻩ الــدروس عنــدما كــان طالبــا
بكلية الحقوق ونشرها عCى صفحات الصباح .وقد نالت هذﻩ املقاالت اهتماما كب45ا.
ص ـ ــدرت مجلت ـ ــان س ـ ــينمائيتان مهمت ـ ــان ـ ــي الق ـ ــاهرة ـ ــي ٔ .١٩٢٦الاو Hـ ــى "مين ـ ــا ف ـ ــيلم" ـ ــي
ٕالاس ــكندرية والثاني ــة "نش ــرة أوملبي ــا الس ــينماتوغرافية" .كان ــت ٔالاو Hــى تص ــدرها جمعي ــة الس ــينما
ٕالاس ــكندرية وكان ــت ه ــذﻩ الجمعي ــة ق ــد اخت ــارت لنفس ــها اس ــم "ش ــركة مين ــا ف ــيلم" وكان ــت تنش ــر
ٔالاخبــار ٕالاجتماعيــة واملحاضـرات السياســية ــي مقــر الجمعيــة .كــان مــن مشــروعات هــذﻩ الجمعيــة
إنتاج أفالم سينمائية.
حققــت مجلــة مينــا فــيلم بعــض النجــاح .فقــد انضــم إل_Kــا مئــات مــن الســينمائي5ن وكــانوا
يشهدون اجتماعاKا ٔالاسبوعية عن فن السـينما والتمثيـل والسـيناريو .عقـدت مسـابقات شـهرية
ي التمثيل يش4ك ف_Kا ٔالاعضـاء الـذين كـانوا يتـدربون عCـى مشـاهد تمثيليـة صـامتة حNـ[ تنشـرها
املجلة ي أعدادها .ولكن لم تعش هذﻩ املجلة طويال وقد أصدرت خمسة أعداد فقط.
٥٠

وأعلن أن رئيس الجمعيـة محمـد عبـد الكـريم قـد اسـتقال مـن منصـبه وحـل محلـه فتـي
الصــافوري وكــان مــن الســنيمائي5ن ــي ٕالاســكندرية يعمــل بمصــلحة ال4oيــد .اشــ4ك الصــافوري ــي
تمثيــل عــدد مــن ٔالافــالم الNــ Mأنتجــت باإلســكندرية .مKــا فــيلم "فاجعــة فــوق الهــرم" الــذي أخرجــه
إبراهيم الما.
أم ــا الثاني ــة و ــي "أوملبي ــا الس ــينماتوغرافية" ال Nــ Mيص ــدرها حس ــ¿ Mالش ــ4oاوي¿ Mوه ــو م ــدير
سينما أوليمبيا ي القاهرة .كانت تنشر أخبار النشاط السينمائي ي العالم وقصص حياة نجـوم
الس ــينما ومس ــابقات الس ــينما .ب ــدأت الجرائ ــد اليومي ــة تخص ــص باب ــا أس ــبوعيا ثابت ــا للس ــينما ــي
الق ــاهرة ــي  .١٩٢٦خصص ــت "ال ــبالغ ٔالاس ــبو·ي" ص ــفحة للس ــينما ك ــان يحرره ــا الس ــيد حس ــن
جمعة ي العام نفسه.
مراحل ما قبل الحرب العاملية الثانية )مرحلة ستوديو مصر(
جــاءت مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تطــور الفــيلم املصــري الNــ Mــي مرحلــة تســم[ "ســتوديو
مص ــر" م ــن  ١٩٣٦إ Hــى  .١٩٤٤ك ــان ه ــذا ٔالاس ــتوديو مدرس ــة جدي ــدة ــي الس ــينما املص ــرية .وـ ــي
مدرســة نقلــت الفــيلم املصــري خطــوات واســعة إHــى ٔالامــام كمــا كــان أول ســتوديو للســينما مجهـزا
تجه½5ا كامال.
أوفدت شـركة مصـر للتمثيـل والسـينما عـددا مـن الشـبان لدراسـة السـينما ـي أوروبـا .هـم
أحمــد بــدرخان ومــوريس كســاب لدراســة ٕالاخ ـراج ــي فرنســا ومحمــد عبــد العظــيم وحســن م ـراد
لدراس ــة التص ــوير ــي أملاني ــا .كم ــا أ Kــا اس ــتعانت بع ــدد م ــن الخ oـ4اء ٔالاجان ــب لإلش ـراف ع Cــى إدارة
العمل ي ٔالاستوديو.
كان فيلم "وداد"أول فيلم صور ـي سـتوديو مصـر .قامـت ببطولتـه أم كلثـوم وكتـب قصـة
الف ــيلم وح ــوارﻩ الش ــاعر أحم ــد رام ــي وق ــام أحم ــد ب ــدرهان بإع ــداد الس ــيناريو وأس ــند ٕالاخ ـراج إ Hــى
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ٔالامل ــاني فري ــ½ كرام ــب .وك ــان ف ــيلم وداد أول ف ــيلم مص ــري يع ــرض ــي مهرج ــان دو Hــي للس ــينما ــي
 .١٩٣٦حقـق الفـيلم نجاحـا تجاريــا كب5ـ4ا جـدا ممــا شـجع أم كلثـوم عCـى الظهــور ـي سلسـلة أفــالم
أخرى ناجحة .مKا "نشيد ٔالامل" و"دنـان "45وأخرجهمـا أحمـد بـدرخان وملـع بـدرخان .قـدم للشاشـة
مجموعة مـن ٔالافـالم املتقنـة ـي هـذﻩ املرحلـة مثـل "حيـاة الظـالم" .كـان بـدرخان أول فنـان مصـري
يؤلف كتابا عن السينما وأول مصري درس السينما ي باريس .كـان كتابـه "فـن السـينما" هـو أول
مرج ــع يشـ ــرح الس ــينما للقـ ـراء العربي ــة وكيـ ــف يص ــنع الفـ ــيلم ومراح ــل تطـ ــورﻩ م ــن القصـ ــة إHـ ــى
السيناريو وٕالاخراج والتصوير واملونتاج.
ومــن أبــرز مالمــح هــذﻩ املرحلــة كnــ4ة ٔالافــالم الغنائيــة .فقــدم محمــد كــريم "دمــوع الحــب"
و"يحي ــا الح ــب" و"ي ــوم س ــعيد" و"ممن ــوع الح ــب" و"رصاص ــة ــي القل ــب" كم ــا أن ــه ق ــدم ع ــددا م ــن
الوجــوﻩ الجديــدة ــي كــل هــذﻩ ٔالافــالم .قــام ببطولKtــا كلهــا محمــد عبــد الوهــاب .كــان محمــد كــريم
يقدم ي كل فيلم ممثلة جديدة تقوم بدور البطلة أمام محمـد عبـد الوهـاب .فظهـرت نجـاة عCـي
وليCــى م ـراد ورجــاء عبــدﻩ وليCــى فــوري عCــى الشاشــة .ثــم أصــبحن مــن أملــع كواكــب الشاشــة .كــان
فــيلم "يــوم ســعيد" هــو أول فــيلم تظهــر فيــه فــاتن حمامــة كمــا أن "رصاصــة ــي القلــب" كــان أول
قصة لتوفيق الحكيم تظهر ي السينما.
إن الفيلم الغنائي املصري اليـوم ال يـزال يسـ 45عCـى الخطـوط الNـ Mرسـمها محمـد كـريم ـي
أفالم ــه الغنائي ــة ــي الثالثين ــات .فق ــد ك ــان محم ــد ك ــريم ه ــو أول مخ ــرج مص ــري يواج ــه مش ــكلة
"ٔالاغنيـة السـينمائية" .كانــت ٔالاغنيـة قصـ45ة ولـم يــزد طولهـا عـن سـت دقــائق .ويعتoـ 4هـذا طــويال
جدا من الناحية السينمائية .ولكن الواقع أن هذﻩ ٔالاغنيات لـم تكـن تسـتخدم ـي الفـيلم فقـط
بل ي السوق أيضا.
٥٢

كان كريم ينتقل بالكام45ا إHى موضوع عندما يبدأ الفاصل املوسـيقي ليصـور حمـامت5ن أو
منظ ـرا ع Cــى الني ــل أو س ــفينة ش ـراعية أو حديق ــة أو منظ ـرا ريفي ــا حس ــب مع¿ ــ[ ٔالاغني ــة .ث ــم يب ــدأ
محم ــد عب ــد الوه ــاب املقط ــع الت ــاHي عن ــدما ينت¶ ــ Mالفاص ــل املوس ــيقي وتع ــود الك ــام45ا إلي ــه وه ــو
واق ــف أم ــام ناف ــذة أو جالس ــاعCى مقع ــد وتس ــتمر الك ــام45ا مس ــلطة علي ــه ب ــال تغي 5ــ 4ح Nــ[ ينت¶ ــM
املقطع.
إن "ٔالاغنية السينمائية" لـم تسـتطع أن تتطـور كث5ـ4ا بعـد انقضـاء هـذﻩ السـن5ن كلهـا عCـى
ٔالافالم الغنائية ٔالاوHى ي السينما املصرية .و ي فيلم "يوم سعيد" قـدم عبـد الوهـاب "أوبريـت" ـي
السينما .كان مشهدا من مسرحية أحمد شو¦ي"مجنون ليCى" وقام عبد الوهاب بـأداء دور قـيس
غنــاء  ...كمــا قامــت اســمهان بــدور ليCــى غنــاء ...وســمع املتفــرج صــوت_Kما بينمــا ظهــر عCــى الشاشــة
ممــثالن آخـران قامــا بــدورKÄما .همــا أحمــد عــالم "قــيس" وفــردوس حســن "ليCــى" مــع عبــاس فــارس
الذي قـام بـدور والـد ليCـى غنـاء وتمثـيال .ونجحـت هـذﻩ التجربـة نجاحـا هـائال وأصـبحت فيمـا بعـد
تقليدا متبعا ي معظم ٔالافالم الغانيائة ي هذﻩ املرحلة.
ظه ــرت ثالث ــة أف ــالم غنائي ــة أيض ــا ــي ه ــذﻩ املرحل ــة وحقق ــت نجاح ــا كب 5ـ4ا و ــي" :انتص ــار
الشـباب" الــذي كــان أول فــيلم ظهــر فيــه فريــد ٔالاطــرش واســمهان وأخرجــه أحمــد بــدر خــان وانت¶ــ[
هذا الفيلم بأوبريت "الشروق والغروب".
أمــا ف ــيلم "ليCــى" ال ــذي قام ــت ببطولتــه لي Cــى م ـراد م ــع حس ــ5ن صــد¦ي واس ــتمر عرض ــه ١٦
أســبوعا تقريبــا وحقــق رقمــا قياســيا ــي الســينما املصــرية .وك ـان قصــة الفــيلم مــأخوذة عــن قصــة
الكسـاندر ديمــاس املشــهورة "غــادة الكاميليــا" .وجــدير بالــذكر أن هــذﻩ القصــة اقتبســت بعــد ذلــك
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ع ــدة م ـرات وظه ــرت ــي أف ــالم مص ــرية أخ ــرى وك ــذلك الف ــيلم "س ــالمة" ال ــذي قام ــت ببطولت ــه أم
كلثوم مع يح¬[ شاه5ن وهو مأخوذ عن قصة عCي أحمد باكث" 45سالمة القس".
وقد ملع ـي هـذﻩ الفـ4ة نيـازي مصـطفى الـذي درس السـينما ـي أملانيـا ثـم التحـق بسـتوديو
مصــر وقــدم أفالمــا ناجحــة مثــل فــيلم "الــدكتور" الــذي مثلــه ســليمان نجيــب وأمينــة رزق وفــيلم
"مصنع الزوجـات" الـذي اشـ4ك ـي بطولتتـه كوكـا ومحمـود ذو الفقـار .أمـا أهـم فـيلم مصـري ظهـر
ي هذﻩ املرحلة هو فيلم "العزيمة" الذي كتب قصته وأخرجه كمال سـليم .يعتoـ 4أن هـذا الفـيلم
قدم إHى الشاشـة تجربـة جديـدة ـي هـذﻩ املرحلـة؛ ـي الواقعيـة وـي مهمـة جـدا ـي تـاريخ السـينما
املصرية.
وكــان اســم هــذا الفــيلم ٔالاصــCي " ــي الحــارة" ولكــن رؤســاء ســتوديو مصــر لــم يوافقــوا عCــى
هذا الاسم ألKم لم يستطيعوا أن يتصوروا حوادث الفيلم تجري ي الحارة .كانت جميع ٔالافـالم
ي ذلك الح5ن تجري حوادKÞا ي القصور وشخصياKا عادة من أبناء "الطبقة الراقبة".
وك ــان كم ــال س ــليم أول فن ــان يعم ــل ــي مي ــدان الس ــينما املص ــرية وج ــاء فيلم ــه "العزيم ــة"
وثيقــة عCــى جانــب كب5ــ 4مــن ٔالاهميــة .بــدأ العمــل ــي "العزيمــة" ــي  ١٩٣٨وعــرض ــي  ١٩٣٩ــي عهــد
امللكي ــة والاحـ ــتالل ٕالانجل5ـ ــ½ي ؤالاحـ ـزاب السياسـ ــية .إن أهميـ ــة هـ ــذﻩ التجربـ ــة الفنيـ ــة ينبßـ ــي أن
تالحـظ الظـروف السياســية والاجتماعيـة ــي مصـر ــي ذلـك الحــ5ن .ولسـوء الحــظ أن كمـال ســليم
لم يعش طويال .فقد مات ي  ١٩٤٤وكان ي الثالث5ن من عمرﻩ تقريبا.
وأبـرز مـا ــي فـيلم "العزيمــة" هـو الجــو املحCـي الــذي ظهـر بصــورة واقعيـة ــي حـارة حقيقيــة.
اهتم كمال سليم بخلفية الصورة اهتمامـا كب5ـ4ا .ومـن هنـا جـاءت مشـاهد الحـارة بالحيـاة .هنـاك
بــائع الفــول يقــف بعربتــه وحولــه زبــائن يحملــون ســالط5ن والجـزار يقطــع اللحــم لزبائنــه ويناقشــهم
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ي طلباKم ؤالاطفال يلعبون ي جماعات ؤالام تطل من نافـذة بيKtـا لتنـادي أطفالهـا للـذهاب إHـى
البيــت وصــ» Mالفـران يحمــل عCــى رأســه ألــواح الخoــ½ وبــائع اللــoن الزبــادي ينتقــل مــن بيــت إHــى بيــت.
جميع هذﻩ املشاهد تجري ي خلفية الصورة بينما يستمر الاسطي حنفي ي طريقه إHى دكانه.
عندما جاء الناقد واملؤرخ الفرن§ M£جورج سادول إHى القاهرة ي  ١٩٦٥وطلب مشـاهدة
بعــض ٔالافــالم املصــرية القديمــة ومKــا فــيلم "العزيمــة" وأبــدى دهشــته الشــديدة عنــدما وجــد أن
مســتواﻩ الف¿ــ Mكــان أرفــع ممــا يتصــور .وقــد اختــارﻩ ــي كابــه "قــاموس ٔالافــالم" كــل أحــد مــن أحســن
ٔالافالم العاملية وكتب عنه:
"إنه أحسن فيلم مصري ظهر ي الف4ة ب5ن  .١٩٤٥ – ١٩٣٠وهو يرسم بفن أكيد الحيـاة
ــي ٔالاحي ــاء الش ــعبية ــي مدين ــة الق ــاهرة ويس ــتحق ه ــذا الف ــيلم أن يوض ــع م ــع ٔالاف ــالم الفرنس ــية
الكب 5ــ4ة ال Nــ Mظه ــرت قب ــل الح ــرب العاملي ــة ٔالاخ 5ــ4ة .وال ش ــك أن مخرج ــه ك ــان مت ــأثرا "بالواقعي ــة
الش ــعرية" حي ــث إن كم ــال س ــليم ك ــان يع ــرف أف ــالم ل ــم يKي ــه كل 5ــ 4ومارس ــيل كارني ــه وج ــان رين ــوار
وجوليــان دي فيفييــه ويعجــب Kــا ".وقــد اختــار جــورج ســادول هــذا املخــرج ضــمن أحســن مخر©ــي
السينما ي العالم:
"كمــال ســليم مخ ــرج مصــري ولــد ــي  ١٩١٣ومــات ســنة  ١٩٤٥أحس ــن ســينمائي مص ــري
ظه ـ ــر ـ ـي الف ـ ــ4ة الواقع ـ ــة ب ـ ــ5ن  .١٩٤٥ – ١٩٣٠ه ـ ــو الوحي ـ ــد ال ـ ــذي اس ـ ــتطاع أن يص ـ ــور الواق ـ ــع
الاجتما·ي لبلدة ي فيلم "العزيمة" وهو أحسن أفالمه .أخـرج ـي " ١٩٣٧وراء السـتار" و ـي ١٩٤٠
"العزيم ــة" و ــي " ١٩٤١إ Hــى ٔالاب ــد" و ــي " ١٩٤٤البؤس ــاء" و"ش ــهداء الغـ ـرام" امل ــأخوذ ع ــن "رومي ــو
وجولييت" و ي " ١٩٤٥ليلةالجمعة".
يقول جورج سادول أيضا عن تطور السينما املصرية ي معرض الحديث:
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س ــيطرت الس ــينما املص ــرية ع Cــى ٔالاس ــواق ــي مختل ــف ال ــبالد العربي ــة ــي أثن ــاء الحـ ــرب
العاملي ــة الثاني ــة .عن ــدما ظه ــر جي ــل جدي ــد م ــن الس ــينمائي5ن ال ــذين درس ــوا الس ــينما ــي فرنس ــا
وإيطاليــا وأملانيــا وعCــى رأســهم كمــال ســليم .أخــرج "العزيمــة" وكــان أول وأنجــح أفالمــه .وفيــه يقــوم
حســ5ن صــد¦ي بــدور شــاب فق5ــ 4نجــح ــي أن يصــبح طالبــا و ــي أن يلتحــق بالجامعــة عCــى رغــم مــن
أن ظروفـ ــه ل ــم تكـ ــن تس ــمح ل ــه بـ ــذلك .ويع ــرض الفـ ــيلم الحي ــاة املص ــرية عCـ ــى حقيق Ktــا ويعـ ــالج
موضوعا مهما.
وقــد حقــق الفــيلم نجاحــا عظيمــا وذلــك عCــى الــرغم مــن أن خرجــه الشــاب لــم يســتخدم
ٔالاغاني والرقصات خالفا ملا كان شائعا ي الفيلم املصري ي ذلك الح5ن .ثم اقتبس كمال سليم
بأســلوب عربــي قصــة فيكتــور هيجــو "البؤســاء" ومســرحية شكســب" 45روميــو وجولييــت" و"شــهداء
الغرام".
ومــن الواضــح أن جــورج ســادول كــان يظــن أن كمــال ســليم قــد درس الســينما ــي أوروبــا.
ولكــن الحقيقــة أنــه لــم يــتعلم الســينما ــي الخــارج وإنمــا علــم بنفســه عــن طريــق مشــاهدة ٔالافــالم
ٔالاجنبية وعن طريق قراءة كتب ومجالت السينما.
إن أهــم مــا تم5ــ½ت بــه الســينما املصــرية هــو ظهــور "ســتوديو مصــر ".فقــد أدى ظهــورﻩ إHــى
تطـوير صــناعة الســينما ـي مصــر .كانــت هـذﻩ الصــناعة تعتمــد عCـى إمكانيــات محــدودة .وأصــبحت
هنــاك شــركة ســينمائية كب5ــ4ة ــي "شــركة مصــر للتمثيــل والســينما ".تملــك هــذا الاســتوديو الكب5ــ4
املعامل لطبع ٔالافالم وأحدث ٔالاجهزة ودارا لعرض ٔالافـالم  .لـم تتـوفر هـذﻩ ٕالامكانيـات ألي شـركة
سـينمائية أخــرى ــي مصــر .كـان الفنــانون واملوظفــون يعملــون ــي الاســتديو بعقــود كمــا هــو النظــام
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ــي ش ــركات الس ــينما الكب 5ــ4ة ــي هولي ــود و ــي الع ــالم .ك ــان ــي الاس ــتديو ع ــدد كب 5ــ 4م ــن املخ ــرج5ن
واملصورين ومهند M£¤الديكور وغ45هم من الفني5ن.
ل ــم تع ــرف الس ــينما املص ــرية ه ــذا النظ ــام ــي تاريخه ــا إال ــي س ــتوديو مص ــر .ك ـان املخ ــرج
يعمـل فيلمـا واحـدا للمنـتج منــذ صـناعة السـينما ـي مصـر ــي  ١٩٢٢حNـ[ اليـوم .إذا انت¶ـ[ الفــيلم
تعطــل املخــرج عــن العمــل إHــى منــتج آخــر إلخ ـراج فــيلم آخــر .وهكــذا كــان شــأن الفنيــ5ن والفنــان5ن
كلهم ال عقود دائمة وال دخل ثابت.
كانت نتيجة هذا النظام الذي اتبعه ستديو مصر أن جاءت أفالمه ي مسـتوى ف¿ـ Mأرفـع
كث45ا من مستوى ٔالافالم ٔالاخرى .فقد كان املخرج يعمل ي هـدوء واطمئنـان واسـتقرار .ال يشـغل
بال ــه م ــاذا س ــيكون ــي الغ ــد .وأص ــبح املخ ــرج يعم ــل دون خ ــوف م ــن س ــوط املن ــتج ال ــذي يالحق ــه
لسرعة إنجاز الفيلم ي أقصر وقت ممكن وبأقل تكاليف ممكنة.
لــم يعـد املخــرج مضــطرا إHــى حــذف مشــاهد مــن فيلمــه تتطلــب ديكــورات ضــخمة مــثال وال
مضــطرا إHــى إســناد دور إHــى ممثــل آخــر أقــل أج ـرا مــن املمثــل الــذي كــان يريــدﻩ والــذي يعتقــد أنــه
أصـ ــلح ألداء ٔالادوار ولـ ــم يعـ ــد املخـ ــرج يخâـ ــ [£أن يطلـ ــب العـ ــدد الـ ــذي يريـ ــدﻩ مـ ــن ممثCـ ــي ٔالادوار
الصــامتة "الكومبــارس" الــذي تحتــاج إلــ_Kم مشــاهد املجــاميع .كــل هــذا وغ5ــ4ﻩ أصــبح متــوفرا لــدى
املخرج.
ومــن أبــرز أفــالم ســتوديو مصــر ــي تلــك املرحلــة :وداد – الحــل ٔالاخ5ــ – 4ســالمة ــي خ5ــ– 4
ÔــM£ء مــن ال ÔــM£ء – حيــاة الظــالم – العزيمــة – الــدكتور – إHــى ٔالابــد – ¤ــ M£عمــر – عCــى مســرح
الحي ــاة – مص ــنع الزوج ــات – أخ 5ـ4ا تزوجـ ـت – الحي ــاة كف ــاح – قض ــية الي ــوم – أرى الني ــل –
سيف الجالد – غرام وانتقام.
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مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية
ب ــدأت مرحل ــة جدي ــدة ــي ت ــاريخ الس ــينما املص ــرية ــي  ١٩٤٥و ــي :أف ــالم م ــا بع ــد الح ــرب
حيث زاد ٕالانتاج السينمائي بشكل هائـل إذ دخـل ميـدان ٕالانتـاج عـدد كب5ـ 4مـن الـذين أثـروا ثـراء
س ــريع بس ــبب الح ــرب ول ــم يك ــن معظمه ــم  KÄــتم ب ــالفن قل ــيال أو كث5ـ ـ4ا إنم ــا ك ــان ه ــدفهم ال ــربح
التجاري.
•

ي موسم  ١٩٤٤ – ١٩٤٣أنتجت مصر  ١٦فيلما.

•

ي موسم  ١٩٤٥ -١٩٤٤ارتفع العدد إHى  ٢٨فيلما.

•

ي موسف  ١٩٤٦ – ١٩٤٥قفز العدد إHى  ٦٧فيلما.

ظه ــرت موج ــة ٔالاف ــالم الهابط ــة ال Nــ Mتعتم ــد ع Cــى القص ــص الس ــاذجة وي ــتم تص ــويرها ــي
أقصر وقـت ممكـن لتعـرض بسـرعة وتحقـق ٔالاربـاح الخياليـة فكاهيـة رخيصـة تعتمـد عCـى النكتـة
اللفظية والرقص ومشاهد ٕالاغراء.
كانـت هـذﻩ املرحلــة ـي بدايــة السـقوط ــي صـناعة الســينما املصـرية ونع¿ــ Mبالسـقوط هنــا
هبــوط املســتوى الف¿ــ Mبش ــكل واضــح ولكــن هــذا الس ــقوط لــم يكــن يع¿ــ Mم ــع ٔالاســف هبوطــا ــي
إي ـرادات ش ــباك الت ــذاكر وه ــذا ه ــو الس ــبب ــي ك nــ4ة ع ــدد ٔالاف ــالم ال Nــ Mظه ــرت ــي ه ــذﻩ املرحل ــة.
وعنــدما تعــرف أن فيلمــا اســمه "طاقيــة ٕالاخفــاء" بلغــت تكاليفــه أربعــة آالف وخمســمامئة جنيــه
وصلت أرباحه إHى اثن5ن وتسع5ن ألفا من الجن_Kات.
ولكــن إHــى جانــب هــذﻩ املوجــة مــن ٔالافــالم التافهــة ظهــرت حفنــة مــن ٔالافــالم املعقولــة مثــل
أفالم ستوديو مصر وأفالم محمـد كـريم وأفـالم آسـيا وأحمـد جـالل .ومـن تالميـذ مدرسـة سـتوديو
مصر برز اسم مخرج جديـد هـو صـالح أبـو سـيف الـذي قـدم ـي  ١٩٤٦أو أفالمـه "دايمـا ـي قل»ـ"M
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الذي اقتبست قصته من الفيلم ٕالانجل½5ي "جسر واترلو" ،قامت فيه عقيلـة راتـب بالـدور الـذي
مثلته فيفيان Hي وقام الوجه الجديد عماد حمدي بالور الذي مثله روبرت تايلور.
وق ــدم كام ــل التلمس ــاني ــي املوس ــم نفس ــه فيلم ــه ٔالاول "الس ــوق الس ــوداء" ال ــذي يعت oــ4
استمرارا ملدرسة كمال سليم الواقعية .وكان هـذا الفـيلم يعـالج مشـكلة خط5ـ4ة موضـوع السـاعة
ي ذلك الح5ن وي مشكلة الاتجار بقوت الشعب وعCى الرغم من أن املستوى الف¿ Mللفيلم كـان
جيدا فأنه لم يحقق إيـرادات طيبـة وفشـل فشـال ذريعـا وأصـيب مخرجـه الفنـان الشـاب بصـدمة
شــديدة أفقدتــه الثقــة بنفســه واختفــى بعــد ذلــك مــن امليــدان فــ4ة طويلــة ثــم عــاد إليــه فــأخرج
أفالمــا تجاريــة هزيلــة بعــد أن اقتنــع بــأن الظــروف لــم تكــن تســمح وقتــذاك بــإخراج أفــالم واقعيــة
إن أفـ ــالم تعـ ــالج مشـ ــكالت الشـ ــعب الحقيقيـ ــة .سـ ــافر كامـ ــل التلمسـ ــاني إHـ ــى ب5ـ ــ4وت ـ ــي أواخـ ــر
الخمسينات حيث هجر ميدان ٕالاخرالج Kائيا.
وملــع اســم مخــرج ثالــث مـن تالميــذ مدرســة ســتوديو مصــر وهــو أحمــد كامــل مر¤ــ M£وأقــوى
ٔالافــالم الNــ Mأخرجهــا هــو فــيلم "النائــب العــام" الــذي قــام ببطولتــه حســ5ن ريــاض وعبــاس فــارس
وس ـراج من 5ــ 4وزوزو حم ــدي الحك ــيم .وقص ــة الف ــيلم م ــأخوذة م ــن مس ــرحية حقق ــت نجاح ــا ه ــائال
عCى خشبة املسرح القومي قام ببطولKtا نجوم هذا املسرح الـذي قـاموا بعـد ذلـك بـأداء أدوارهـم
نفس ــها ــي الف ــيلم واملس ــرحية ليس ــت مؤلف ــة وإنم ــا اقتبس ــها أحم ــد ش ــكري ع ــن مس ــرحية أملاني ــة
وقام بتمص45ها كما كانت العادة وقتئذ ي املسرح املصري.
وعCى الرغم مـن أن هـذا الفـيلم جـاء خاليـا مـن ٔالاغـاني والـرقص واملشـاهد الفكاهيـة فقـد
أقبـ ــل عليـ ــه الجمهـ ــور إقبـ ــاال طيبـ ــا حطـ ــم الخرافـ ــة الNـ ــ Mكانـ ــت شـ ــائعة الNـ ــ Mكـ ــان كث5ـ ــ4ون مـ ــن
السينمائي5ن ي4oون Kا املستوى الهابط الذي يبدو ي أفالمهم.
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ظهــر ثالثــة مــن املخــرج5ن الجــدد أيضــا ــي هــذﻩ املرحلــة أولهــم عــز الــدين ذو الفقــار الــذي
ق ــدم ف ــيلم "أس ــ 45الظ ــالم" وقام ــت ببطولت ــه مديح ــة يس ــرى ومحم ــود امللي æــي ونجم ــة إبـ ـراهيم.
امتــازت أفــالم عــز الــدين العاطفيــة بالشــاعرية والرقــة .وقــد وصــفه أحــد النقــاد بأنــه "شــاعر وراء
الكـ ــام45ا" وأنجـ ــح أفالمـ ــه ـ ــي "بـ ــ5ن ٔالاطـ ــالل" املـ ــأخوذة عـ ــن قصـ ــة يوسـ ــف السـ ــبا·ي و"رد قل»ـ ــ"M
للمؤلف نفسه و"Kر الحب" املقتبس عن قصة "آنا كازلينا" لألديب الرو M£¤تولستوي.
املخــرج الثــاني هــو أن ــور وجــدي الــذي قــدس سلس ــلة مــن ٔالافــالم الاستعراضــية الناجح ــة
مثــل "ليCــى بنــت الفقـراء" و"عنoــ "4و"عــزل البنــات" .كــان أنــور وجــدي يجمــع بــ5ن التــأليف وٕالاخـراج
وٕالانتاج والتمثيل .وقد حقق ف_Kا جميعا نجاحا طيبا .ولم يأت هذا النجاح بالصـدفة وإنمـا جـاء
ثمرة خ4oة طويلة .فقد عمل أنور وجدي باملسرح مع فرقـة رمسـيس ثـم الفرقـة القوميـة "املسـرح
القــومي ٓالان" وظهــر ــي الســينما وقــام ببطولــة عــدد كب5ــ 4جــدا مــن ٔالافــالم وظــل طــوال ٔالاربعينــات
نجم الشاشة ٔالاول.
وأح ــس بع ــد زواجـ ــه م ــن املطربـ ــة لي Cــى مـ ـراد ال Nــ Mكان ــت مـ ــن أمل ــع كواكـ ــب الشاش ــة أنـ ــه
يسـتطيع أن يســد الــنقص املوجــود ــي الســينما املصـرية وذلــك بتقــديم أفــالم استعراضــية جيــدة.
ألــف شــركة لإلنتــاج كــان هــو الــذي يؤلــف قصــص أفالمهــا ويخرجهــا ويقــوم ببطولKtــا وتمتــاز هــذﻩ
ٔالافــالم بجــودة قصصــها .وهكــذا عــالج أنــو وجــدي العيــب الجــوهري الــذي كــان ــي معظــم ٔالافــالم
الاستعراضية.
حقــق أنــور وجــدي أيضــا نجاحــا طيبــا ــي تقــديم ٔالاغنيــة الســينمائية وأحســن نمــوج عCــى
هذا النجاح ٔالاغنية الفكاهية ال MNغناها نجيب الريحاني ي فيلم "غزل البنات" ومطلعها:
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"علش ــانك أن¿ ــ Mأنكـ ــوي بالن ــار والق ــح جتNـ ــ ...Mوأدخ ــل جه ــنم وانشـ ــوي واص ــرخ وأق ــول يـ ــا
دهوتي".
وعالوة عCى هذا فقد كان أنور وجـدي كمنـتج ـي غايـة ال4oاعـة والـذكاء والـدليل عCـى ذلـك
فيلمه الشه 45غزل البنات.
ش ــهدت ه ــذﻩ الف ــ4ة مخرج ــا آخ ــر ك ــان يجم ــع التمثي ــل والت ــأليف وٕالاخ ـراج وٕالانت ــاج وه ــو
أحمــد ســالم الــذي قــدم للشاشــة أفالمــا مقتبســة عــن ٔالافــالم ٔالامريكيــة مثــل "املا¨ــ M£املجهــول"
امل ــأخوذ ع ــن الف ــيلم ٔالامريك ــي "ع ــودة ٔالاس ــ ".45ل ــم يك ــن أحم ــد س ــالم وح ــدﻩ ال ــذي ق ــام باقتب ــاس
قصــص أجنبيــة لتقــديما عCــى الشاشــة بــل انتشــرت موجــة الاقتبــاس لدرجــة كب5ــ4ة بســبب كnــ4ة
عدد ٔالافالم وقلة عدد املؤلف5ن وكتاب السيناريو.
كــان بعــض ٔالافــالم يــذكر ص ـراحة اســم املصــدر املــأخوذ عنــه بينمــا كــان معظمهــا يتجاهــل
هذا املصدر Kائيا .فقد جاءت عبارة "قصة مقتبسة" فقط ي بداية فـيلم "مـالك الرحمـة" الـذي
أخرجــه مقــام ببطولت ــه يوســف وه» ــ Mــي  .١٩٤٧عنــدما ب ــدا واضــحا أن ص ــناعة الســينما ب ــدأت
تنحــدر بس ــرعة مخيف ــة واشــتد هج ــوم الص ــحافة ع Cــى مــا يس ــم[ "أف ــالم مــا بع ــد الح ــرب ".أص ــبح
املتفـ ــرج املصـ ــري املـ ــتعلم يخجـ ــل مـ ــن دخـ ــول فـ ــيلم مصـ ــري .قامـ ــت الحكومـ ــة محاولـ ــة لتشـ ــجيع
الســينمائي5ن عCــى الارتفــاع بمســتوى أفالمهــم وأقامــت مســابقة للســينما بــ5ن ٔالافــالم الNــ Mعرضــت
ي موسم .١٩٥١ – ١٩٥٠
وكانــت لجنــة التحكــيم تتــألف مــن توفيــق الحكــيم وعزيــز أباظــة ومحمــد زكــي عبــد القــادر
ومحمد حسن ومحمود الشريف.
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فــاز أحمــد بــدر خــان بجــائزة ٕالاخ ـراج عــن فيلمــه "ليلــة غ ـرام" ونالــت فــاتن حمامــة جــائزة
أحسن ممثلة عن دورها ي فيلم "أنا املا¨ "M£ونـال حسـ5ن ريـاض جـائزة أحسـن ممثـل عـن دورﻩ
ي "ليلة غرام ".أما جائزة أحسن دور ثـانوي فقـد فـاز Kـا عبـاس فـارس عـن دورﻩ ـي فـيلم "وداعـا
يا غرامي" وماجدة عن دورها ي "ليCى غرام".
جــاء ــي تقريــر لجنــة التحكــيم" :تشــ 45اللجنــة إHــى أن إنتــاج الفــيلم يســتلزم معالجــة الفكــرة
والح ــوار معالجـ ــة س ــينمائية خاص ــة يع oــ4ون ع Kــا "بالس ــيناريو" وه ــو م ــا يس ــتلزم وج ــود فن ــان5ن
يعرفون ي الخارج "بالسينارسيت" وهؤالء ال يكاد يكون لهم وجود ي مصر وتغاضت اللجنة عـن
م ــنح ج ــائزة للموس ــيقا التص ــويرية ألن ك ــل املوس ــيقا ال Nــ Mق ــدمت ــي ٔالاف ــالم كان ــت م ــأخوذة ع ــن
أسطوانات ملوسيقي5ن عاملي5ن".
مرحلة ما بعد ثورة تموز )(١٩٦٣ – ١٩٥٢
دخل الفيلم املصري من  ١٩٥٢إHـى  ١٩٦٢ـي مرحلـة دقيقـة مـن حياتـه .ـي مرحلـة امـ½ج
ف_Kا التطور بالقلق .فقد كانت هذﻩ املرحلة ي السنوات العشر ٔالاوHـى مـن حيـاة ثـورة  ٢٣يوليـو.
لــم يســتطع صــناعة الســينما املصــرية ــي هــذﻩ املرحلــة أن تــتخلص مــن آثــار أفــالم مــا بعــد الحــرب
عCى أن أبرز ما تمتاز به هذﻩ املرحلة هو أفالم صالح أبو سيف الواقعية ؤالافـالم الوطنيـة .قـدم
صــالح أبــو ســيف ــي هــذﻩ املرحلــة أفالمــه الســتة الNــ Mكانــت أســاس شــهرته كمخــرج واقÕــي .وــي
أفالم "لك يوم يا ظالم" و"ٔالاسطى حسن" و"ريا وسكينة" و"الوحش" و"شاب وامرأة" و"الفتوة".
اتبع ــت طريق ــة جدي ــدة ــي الس ــينما املص ــرية  .ــي طريق ــة اختي ــار املوض ــوع أوال ث ــم كتاب ــة
قصة الفيلم اعتمـادا عCـى ملـف القضـية والتفاصـيل الNـ MنشـرKا الصـحف .مـن هنـا جـاءت هـذﻩ
ٔالافــالم ذات طــابع خــاص يختلــف تمامــا عــن الفــيلم املصــري العــادي بــل يحــاكي الطريقــة املتبعــة
ي ٔالافالم الواقعية ٕالايطالية.
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إن ص ــالح أب ــو س ــيف ق ــد س ــار أيض ــا ــي ه ــذا الاتج ــاﻩ ــي أفالم ــه الواقعي ــة باإلض ــافة إ Hــى
مستواها الف¿ـ Mالطيـب .تضـمنت هـذﻩ ٔالافـالم نقـدا اجتماعيـا .أظهـر ـي فـيلم "الـوحش" أن سـكان
القريــة لــم يتع ــاونوا مــع الش ــرطة وكــانوا يخش ــون بط ـش املجــرم وانتقام ــه .ولهــذا ل ــم يج ـرو واح ــد
مــKم عCــى أن يــدHي للشــرطة بمــا يعرفــه مــن بيانــات وتفاصــيل تســاعد عCــى ســرعة القــبض عليــه
وتخل ــيص القري ــة م ــن ش ــرورﻩ وش ــرور عص ــابته وه ــذا موق ــف س ــل» .Mس ــاعد "ال ــوحش" كث 5ـ4ا كم ــا
أطــال الفــ4ة الNــ MقضــKtا الشــرطة ــي الوصــول إليــه ومعرفــة شخصــيته .وعCــى الــرغم مــن وجــود
هذا املجرم عCى مسافة قريبة من نقطة البوليس .وإن كل شـخص ـي القريـة كـان يعـرف مـن هـو
"الــوحش" إال أن ضــابط الشــرطة لــم يســتطع أن يعــرف اســمه وال شخصــيته بســبب إحجــام كــل
ضـحاياﻩ عـن إفشـاء ســرﻩ للشـرطة .واسـتمر الــوحش يرتكـب جرائمـه ويفـرض إتــاوة عCـى كـل فــالح.
بدا املوقف يتغ 45عندما تعاون رجال الشرطة مع رجال الدين .و ي املطاردة ٔالاخ5ـ4ة كـان الشـعب
يش4ك مع الشرطة ي سد الطريق أمام الوحش ومنعه من الهرب.
ففي فيلم "الفتوة" يخاف التجار من بطش ملك السوق هو الذي جعـل نفـوذ هـذا ٔالاخ5ـ4
يـزداد وهـو الـذي مكنـه مـن أن يســيطر عCـى السـوق كلـه وأن يـتحكم ــي أسـعارﻩ كمـا يـروق لـه ولــو
أ Kــم وقف ــوا ــي وجه ــه واتح ــدوا كم ــا ح ــدث بع ــد ذل ــك .مل ــا ظه ــر ــي الس ــوق مل ــك يس ــيطر ويس ــتبد
وي ــتحكم .ويعت oــ 4ف ــيلم "الفت ــوة" انض ــج وأق ــوى أف ــالم ص ــالح أب ــو س ــيف .فق ــد تعاون ــت أه ــم ثالث ــة
عناصــر ــي العمــل الســينمائي وــي :املوضــوع والقصــة وٕالاخـراج عCــى تحقيــق أرفــع مســتوى ممكــن
لفيلم عربي ي الخمسينات.
ــي بدايــة الفــيلم أن الشــاب الصــعيدي هريــدي "فريــد شــو¦ي" قــد تــرك قريتــه وجــاء عCــى
ظهــر مركــب إHــى القــاهرة يبحــث عــن لقمــة العــيش ف_Kــا ويتجــه إHــى ســوق الخضــرة ليعمــل كبــائع
٦٣

يتجـول ويكتشـف أن هنـاك تـاجرا هــو أبـو زيـد "زكـي رسـتم" يســيطر عCـى السـوق كلـه .يرفـع الســعر
كمــا يحلــو لــه ويخفــي الخض ــار أيامــا ليضــطر الشــعب لش ـراء الس ــلعة ــي يــوم آخــر بالســعر ال ــذي
يفرضــه .وهــو ســعر ال يســتطيع أن يدفعــه إال القــادرون .عنــدما يبــدي هريــدي هــذﻩ املالحظــة ألبــي
زيــد معلقــا بــأن الفق ـراء ســيموتون مــن الجــوع بســبب هــذﻩ ٔالاســعار يــرد أبــو زيــد" :ومالــه ...الــدنيا
زحمة".
يقرر هريدي الفالح الطيب أن يقف ي وجه أبو زيد ويجد استجابة من بعـض التجـار ـي
الســوق .ولكــKم يتفقــون معــه عCــى أال يظهــر ــي الصــورة إال هريــدي فقــط بينمــا يتعــاون ٓالاخــرون
معه ويساعدونه ويزودونه باملال سرا .يجد هريدي بعـد كفـاح مريـر أنـه ال يسـتطيع أن KÄـدم "أبـو
زيــد" Kــذﻩ الطريقــة .فيتظــاهر بأنــه قــد فشــل ويــذهب إHــى "أبــو زيــد" نادمــا ويطلــب منــه أن يجــد لــه
عمـال لديـه .كـان هـدف هريـدي الحقيقـي أن يعـرف أسـرار "أبـو زيـد" وكيـف يـدير إم4oاطوريتـه ومــن
هم الذي يسندونه .وينجح هريدي ـي تحقيـق هدفـه بعـد أن قربـه أبـو زيـد إليـه .أصـبح يرافقـه ـي
كل مكان يذهب إليه.
ثــم يعــرف هريــدي كيــف يصــرع "أبــو زيــد" ويــدخل الســوق بعــد أن يســقط أبــو زبــد ويصــبح
زع ــيم التج ــار ــي الس ــوق .يتح ــول ش ــيئا فش ــيئا إ Hــى "أب ــو زي ــد رق ــم  "٢ب ــدال م ــن أن يحق ــق أحالم ــه.
يتحكم ي السوق و ي ٔالاسعار ويتعامل بالرشوة ويخاف منه التجار وال يجـرؤون عCـى الوقـوف ـي
وجهه.
تمتاز هذﻩ املرحلة أيضا باستجابة عدد من املخرج5ن ملشـاعر الجمـاه .45فقـد ظهـرت ف_Kـا
ٔالافالم مثل "مسمار جحا" الذي أخرجه إبراهيم عمـار و"صـراع ـي الـوادي" الـذي أخرجـه يوسـف
شــاه5ن وقامــت ببطولتــه فــاتن حمامــة أمــام عمــر الشــريف و"حكــم قرقــوش" الــذي أخرجــه فطــ5ن
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عبــد الوهــاب و"خالــد بــن الوليــد" و"يســقط الاســتعمار" .وقــد أنتجهمــا وأخرجهمــا وقــام ببطولKtمــا
حس5ن صد¦ي و"سج5ن أبو زعبل" لنيازي مصطفى و"بور سعيد" لعـز الـدين ذو الفقـار و"عمالقـة
البحار" لسيد بدير.
عالجــت هــذﻩ ٔالافــالم القضــايا السياســة والاســتعمار والقوميــة العربيــة بــدرجات مختلفــة.
كان هذا اتجاها جديدا ي السينما العربية ال MNابتعـدت منـذ نشـوKêا حNـ[ فـيلم الثـورة عـن هـذا
النوع من املوضوعات.
إن صــناعة الســينما كان ـت ــي يــد املنتجــ5ن إذ لــم يكــن القطــاع العــام قــد ظهــر بعــد .وكــان
أنشـط هـؤالء املنتجـ5ن وأغـزرهم إنتـاج مــن ٔالاجانـب أو املتمصـرين .هـؤالء طبعـا ال يمكـن أن ينكــر
ــي تق ــديم أف ــالم تزي ــد م ــن إث ــارة الش ــعب وتدفع ــه إ Hــى الــتخلص م ــن الاس ــتعمار ال ــذي ك ــان يحم ــM
هؤالء املنتج5ن وكل املستغل5ن ٔالاجانب.
وع ــالوة ع Cــى ه ــذا فق ــد كان ــت نس ــبة كب 5ــ4ة م ــن املنتج ــ5ن املص ــري5ن تت ــألف م ــن "منت æــي
الحــرب" أي ٔالاشــخاص الــذين أثــروا ــي ســنوات الحــرب وتحولــوا بعــد ذلــك إHــى اســتغالل أمــوالهم
ــي ه ــذﻩ التج ــارة الس ــريعة ال ــريح .وه ــذا الن ــوع م ــن املنتج ــ5ن ه ــو ال ــذي أفس ــد الشاش ــة وه ــبط
بمســتوى الصــناعة كلهــا عنــدما قــدم كميــة هائلــة مــن ٔالافــالم الرخيصــة الNــ Mتحــاول أن تجــذب
املتفرج إHى شباك التذاكر بكل وسائل ٕالاغراء.

أسماء بعض ٔالافالم ال MNظهرت ي هذﻩ الف4ة:
أنس الدنيا – الدنيا حلوة – أوع تفكر – الـدنيا بخ5ـ – 4الصـ 4oطيـب – فرجـت – الصـ4o
جميل – حكم الزمان – مكتوب عCـى الجبـ5ن – املقـدر واملكتـوب – مـن ر¨ـ M£بقليلـة – صـاحب
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بــال5ن – خليــك مــع ﷲ – أدي¿ــ Mعقلــك – مــا أقــدرش – العقــل ــي إجــازة – عCــى كيفــك – فــايق
ورايق – ي الهوا سوا – العمر واحـد – حظـك هـذا ٔالاسـبوع – جـرب حظـك – كفايـة يـا عـ5ن –
مــاHي غ5ــ4ك – حبي» ــ Mكث5ــ – 4ب ــأفكر ــي ال Cــي ناســي¿ – Mأح ــب البلــدي – البن ــات شــربات – تع ــال
ســلم – عــايزة أتجــوز – الســتات كــدﻩ – تحيــا الرجالــة – ســاعة لقلبــك – عي¿ــ Mبــ4ف – بشــرة
خ 5ــ – 4خ oــ 4أب ــيض – امل ـرأة ك ــل  ÔــM£ء – عش ــان عيون ــك – ن ــور عي¿ ــ – Mمن ــديل الحل ــو – دس ــتة
مناديــل – يــا حــالوة الحــب – ــي صــحتك – أوع املحفظــة – نشــالة هــانم – ســامح¿ – Mأحبــك يــا
حســن – حــب ودلــع – علمــوني الحــب – بحــر الغ ـرام – وهبتــك حيــاتي – ســلم عCــى الحبايــب –
قبل¿ــ Mــي الظــالم – ٓالانســة بوســة – احــ4س هــن الحــب – ســيبوني أغ¿ــ – Mالكــل يغ¿ــ – Mبنــت
حــظ – ليــاHي ٔالانــس – كــازينو اللطافــة – عشــرة بلــدي – أحــب الــرقص – ارحــم ح»ــ – Mالحــب
كلــه – مــا تقــولش لحــد – مــاHي حــد – الحقــوني باملــأذون – آﻩ مــن الرجالــة – حــايجننوني – عCــى
قد لحفك – معلهش يا زهر – كل بيت له راجل – محسوب العيلة – أسمر وجميل – مشغول
بغ 5ــ4ي – ك ــالم الن ــاس – لس ــانك حص ــانك – بي¿ ــ Mوبين ــك – الس ــر ــي ب 5ــ – 4حض ــرة املح ــ4م –
امللي ــون 45الفق 5ــ – 4قلي ــل البخ ــت – م ــا ك ــانش ع Cــى الب ــال – خط ــف مرات ــي – ص ــاحبة العص ــة –
عــروس املولــد – ســت الحســن – ســت البنــات – أحالهــم – فطومــة – حلــوة وكذابــة – صــائدة
الرجال – زوجة من الشارع – نساء وذئاب – فالح ومحتاس – السبع أفندي – أنا ذن» Mإيه –
دلــوني يــا نــاس – اشــكي ملــ5ن – قا¨ــ M£الغـرام – ســماعة التليفــون – كــل دقــة ــي قل»ــ – Mمكتــب
الغ ـرام – أبــو أحمــد – زوج لإليجــار – فاعــل خ5ــ – 4عروســة لإليجــار – قــدم الخ5ــ – 4ال4oيمــو –
مoــ4وك عليــك – الصــيت وال الغ¿ــ – Mســكر هــانم – حبيبNــ Mسوســو – الــدم يحــن – أحبــك أنــت
– أبو عيون جريئة – عفريب عم عبـدﻩ – عفريـت سـمارة – خلخـال حبي»ـ – Mيـوم ـي العـاHي –
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بحب ــوح أفن ــدي – له ــاليبو – ح ــب وع ــذاب – الكمس ــاريات الفاتن ــات – بن ــات بح ــري – الس ــت
نواعم – بقايا عفراء – خذني بعاري – أنا وأبي – نصف عـذراء – أنـا وبنـاتي – أنـا بنـت مـ5ن –
يــا ظــامل¿ – Mأنــا بنــت نــاس – مــال ونســا – يحيــا الفــن – Kــارك ســعيد – ــي صــحتك – حماتــك
تحب ــك – حم ــاتي قنبل ـة ذري ــة – ش ــهر عس ــل بص ــل – لوكن ــدة املفاج ــآت – العتب ــة الخض ـراء –
حــدوة الحصــان – ملــ5ن هــواك – إزاي أنســاك – ليلــة الحنــة – ــي شــرع مــ5ن – جــوز ٔالاربعــة –
الناس مقامات – زمن العجايب.
هذﻩ أسـماء مئـات ٔالافـالم الNـ Mأغرقـت السـوق عنـدما تحولـت السـينما مـن فـن إHـى تجـارة
كما أن الرقابة كانت تمنع ي تلك الف4ة املوضوعات الNـ Mتحمـل معـاني سياسـية .رفضـت القابـة
التصــريح بــإخراج قصــة نجيــب محفــوظ "القــاهرة الجديــدة" ــي الســينما .وظــل صــالح أبــو ســيف
يقـدم للرقابـة هــذﻩ القصـة بأسـماء مختلفــة سـت مـرات منـذ أن نشـرت ــي  .١٩٤٦أخ5ـ4ا اســتطاع
بع ــد عش ــرين س ــنة أن يق ــدمها ــي ف ــيلم "الق ــاهرة  "٣٠ورفض ــت الرقاب ــة التص ــريح بع ــرض ف ــيلم
ٔالاس ــطى حس ــن ــي أوائ ــل  ١٩٥٢إال إذا انت¶ ــ[ الف ــيلم بظه ــور الفت ــة كت ــب عل_ Kــا "القناع ــة ك ¥ــ½ ال
يف¿[".
ومن ٔالافالم الوطنية الهامة ي تلك املرحلة:
"رد قل» – "Mإخراج آسيا وإنتاج آسيا وإخراج عز الدين ذو الفقار.
"مصطفى كامل" – إخراج أحمد بدرخان.
"جميل ــة" – إنت ــاج ماج ــدة وإخ ـراج يوس ــف ش ــاه5ن .ه ــو ع ــن قص ــة البطل ــة الجزائري ــة
جميلة بو ح45ج.
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ظهــر أربعــة مــن املخــرج5ن الجــدد املتم5ــ½ين أيضــا ــي هــذﻩ املرحلــة وهــم :كمــال الشــيخ
ويوسف شاه5ن وتوفيق صالح وعاطف سالم.
ملع كمال الشيخ عندما قدم للشاشة تجربة فنية جديدة ي فيلم "حيـاة أو مـوت" الـذي
اشــ4ك ــي تمثيلــه يوســف وه»ــ Mوعمــاد حمــدي ومحمــود املليæــي ومديحــة يســري والطفلــة ضــى
أم.45
أما يوسف شاه5ن فقد ملع اسمه بعد أن أخرج فيلم "صـراع ـي الـوادي" الـذي قـدم فيـه
الوجه الجديد الذي اكتشفه وهو عمر الشريف .قامت ببطولته فاتن حمامة وفريد شو¦ي وزكي
رستم وعبد الوارث عسـر .يعـالج الفـيلم قضـية ٕالاقطـاع واسـتبداد ٕالاقطـاعي5ن ـي الريـف .وبطـل
الفيلم شاب اسمه أحمد عاد إHـى قريبتـه ـي الصـعيد بعـد أن أصـبح مهندسـا زراعيـا لكـي يحـاول
تحس ــ5ن طريق ــة زراع ــة قص ــب الس ــكر .ولك ــن جهــودﻩ ملس ــاعدة الفالح ــ5ن الص ــغار تج ــد معارض ــة
شديدة من الباشا الذي يخ [£âهذﻩ املنافسـة .لكـي يـتخلص مـن أحمـد يـدبر جريمـة ويـKtم أحمـد
ال oــ4يء بأن ــه مرتك KLــا وتحك ــم املحكم ــة ع Cــى امل ــKtم ال oــ4يء باإلع ــدام .ولك ــن أحم ــد ال يس ــكت ب ــل
يســتمر ــي ص ـراعه ضــد هــذا ٕالاقطــا·ي حNــ[ يــتمكن ــي الKايــة مــن إثبــات إدانتــه ويعــ4ف الباشــا
بجريمت ــه .وتس ــ 45جنب ــا إ Hــى جن ــب م ــع ه ــذا الصـ ـراع قص ــة ح ــب ب ــ5ن أحم ــد وابن ــة الباش ــا "ف ــاتن
حمامــة" وينت¶ ــ Mالفــيلم بزواجهم ــا .لفــت ه ــذا املخــرج نظ ــر النقــاد .فق ــد حقــق مس ــتوى ممتــازا ــي
إخـراج فيلمــه واســتغل آثــار ٔالاقصــر اســتغالال بــديعا .ثــم قــدم يوســف شــاه5ن تجربــة فنيــة أخــرى
رائع ــة  ــي فيلم ــه "ب ــاب الحدي ــد" ال ــذي يعت oــ 4واح ــدا م ــن أحس ــن عش ــرة أف ــالم ظه ــرت ــي ت ــاريخ
السينما املصرية.
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تجري حوادث الفيلم كلها ي محطة القاهرة ي يوم واحد من الصباح إHى املساء .ويقـدم
قطاع ــا ص ــغ45ا م ــن الحي ــاة قص ــة مجموع ــة م ــن الن ــاس ــي املحط ــة .أح ــدهم ب ــائع ص ــحف أع ــرب
اسمه صابر "يوسف شاه5ن" محروم من كل M£Ôء وهو فق 45ومشـوﻩ وقبـيح الوجـه وع¬ـ Mاللسـان
ال يعــرف أحــد حقيقتــه وال يفهمــه أحــد وال يحبــه أحــد .يســكن ــي عشــة حق5ــ4ة ويعــيش ــي وحــدة
قاتلة ي وسط بقعة مزدحمة ي القاهرة.
هن ــاك أيض ــا هنوم ــة "هن ــد رس ــتم" بائع ــة الك ــازوز ال Nــ" Mتت ــنطط" بجردله ــا ب ــ5ن القط ــارات
وتحلم بأن ي½وجها أحد شياHي املحطة .الشيال الذي طلب يد هنومـة شـاب طيـب القلـب "فريـد
شـو¦ي" يحــاول أن يحمـ Mزمــالءﻩ الشـيال5ن مــن سـطوة معلــم قـديم يأكــل حقـوقهم ويــدعوهم فريــد
لتــأليف نقابــة تحفــظ حقــوقهم وتــؤمن مســتقبلهم .يــنجح ــي تحقيــق هــذين الحلمــ5ن :النقابــة ويــد
هنومة.
أما صابر فهو يحب هنومة ويتم¿[ أن ي½وجها .ولكKا تسخر منـه ومـن فقـرﻩ ومـن عاهتـه.
وعنــدما يكشــف أKــا لــن تكــون لــه يفقــد عقلــه ويقــرر أن يقتلهــا حNــ[ ال تكــون لغ5ــ4ﻩ .لكنــه يقتــل
فتاة أخرى خطأ .عندما تكتشف جريمته يقبض عليه ويساق إHى مستشفى ٔالامراض العقلية.
املخـرج الثالــث الــذي ملــع ــي هـذﻩ املرحلــة هــو توفيــق صـالح الـذي قــدم فيلمــ5ن فقــط ــي ٨
سنوات .وهذان الفيلمان هما "درب املهابيـل" املـأخوذ عـن أول قصـة لنجيـب محفـوظ تظهـر عCـى
الشاشة وتجري حوادثه كلها ي حارة و"صراع ٔالابطال" الذي تجري حوادثه كلها ي قرية.
ففي "درب املهابيل" قصة حب ب5ن شاب فق" 45شكري سرحان" وفتاة فق45ة "برلن MNعبد
الحمي ــد" .يق ــف فقرهم ــا عقب ــة ــي طري ــق ال ــزواج .يش ــ4ي الش ــاب ورق ــة ولكن ــه ال يح ــافظ عل_ Kــا.
عن ــدما تكس ــب ال4oيم ــو يظه ــر أن الورق ــة كان ــت ق ــد أص ــبحت ــي ي ــد رج ــل م ــن املجاذي ــب .يفاج ــأ
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الرجــل بــأن الحــارة كلهــا تتقــرب إليــه والجميــع طبعــا ال يريــدون إال ســلب املــال منــه .لكــن ال يصــل
أحد إHى املال وإنمـا تلKtمـه ع¥ـ½ة وأجمـل مـا ـي هـذا الفـيلم هـو دقـة تصـوير جـو الحـارة وال4oاعـة ـي
تقديم شخصيات أبناء الحارة.
و ي "صراع ٔالابطـال" قصـة حقيقيـة ـي حادثـة ظهـور وبـاء الكـول45ا بـ5ن سـكان قريـة ألKـم
تناولوا طعاما فاسدا اش4اﻩ بعض التجار من معسكرات جيش الاحتالل ٕالانجل½5ي .عندما يتابع
املتف ــرج قص ــة ه ــذا الف ــيلم يح ــس كأن ــه يش ــم رائح ــة قوي ــة تنبع ــث من ــه ط ــول الوق ــت  .ــي رائح ــة
القريــة وÔــM£ء مختلــف تمامــا عــن رائحــة املدينــة والســيارات وغ45هــا مــن تقاليــد الســينما املصــرية.
و ي هذا الفيلم "محاولة طيبة" لتقديم صورة من حياة مصر.
أم ــا املخ ــرج الراب ــع الجدي ــد ال ــذي ظه ــر ــي ه ــذﻩ املرحل ــة فه ــو ع ــاطف س ــالم .وق ــد اس ــKtل
حياتــه الفنيــة لفيلمــ5ن جديــدين أولهمــا "الحرمــان" الــذي قامــت ببطولتــه الطفلــة ف5ــ4وز مــع عمــاد
حم ــدي وزوزو ما¨ ــ .M£والث ــاني ه ــو "جعل ــوني مجرم ــا" ال ــذي ق ــام ببطولت ــه فري ــد ش ــو¦ي م ــع ه ــدى
ســلطان ويح¬ــ[ شــاه5ن وس ـراج من5ــ 4ونجمــة إب ـراهيم ورشــدي أباظــة .ولــم يكــن الفــيلم "شــرطيا"
بقدر ما كان فيلما اجتماعيا .وهو يصور الظروف ال MNتدفع شابا بريئا إHـى الجريمـة .إKـا محاولـة
لرســم البيئــة الNــ Mتنبــت الجريمــة .إن محاولــة رســم هــذﻩ الناحيــة جعلــت للفــيلم قيمــة إضــافية
فــوق قيمتــه الفنيــة ألنــه خــرج عCــى الصــورة التقليدي ـة الNــ Mتقــدم Kــا الســينما املصــرية القصــة
"الشــرطية" فتحيلهــا إHــى مشــاهد ضــرب و"تلطــيش" .ومــن هــذﻩ الناحيــة نفســها كانــت ثغــرة يمكــن
أن يتســلل مKــا النقــد إHــى القصــة ذاKــا .فيؤخــذ عل_Kــا أKــا حاولــت ت4oيــر تصــرفات املجــرم الشــاب.
وهذا هو وجـه الخطـورة خصوصـا عنـدما نضـع ـي اعتبارنـا املتفـرج الصـغ 45الـذي يعجـب بالبطـل
ويصفق له .ويـرى أن انحرافـه كـان تصـرفا ال غبـار عليـه .إن املتفـرج املراهـق ال يـدرس الظـروف أو
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البيئــة الNــ Mجعلــت مــن البطــل مجرمــا وإنمــا س45ســب ــي ذهنــه مع¿ــ[ واحــد فقــط .إن البطــل لــم
يكن أمامه سبيل آخر إال أن يأخذ حقه بيدﻩ.
قدم عاطف سالم بعـد هـذا فيلمـا أثـار ضـجة ك5ـ4ة .هـو "إحنـا التالميـذة" الـذي كـان بدايـة
ملوجة من ٔالافالم ال MNتقوم عCى انحراف الشباب.
عنــدما نجــح هــذا الفــيلم الــذي يقــدم ثالثــة شــبان .بــدأت أفــالم هــذﻩ املوجــة تقــدم أيضــا
قصــص شــبان .كــان أبــرز مــا ــي هــذا الفــيلم ســرعة ٕالايقــاع العنايــة بــإبراز الانفعــاالت وقــوة ترك5ــ½
املواقف املع4oة.
ثــم قــدم عــاطف ســالم فيلمــا آخــر امتــاز بواقعيتــه .هــو "أم العروســة" .ففيــه بيــت موظــف
بســيط "عمــاد حمــدي" وعنــدﻩ ســبعة أوالد وبنــات .لــيس عنــدهم خــدم وال طباخــة .يقــوم كــل فــرد
ي البيت بدورٔ .الام "تحية كاريوكا" تطبخ وتكنس وتغسل وترضع أطفالهأ .الاب يشتغل ـي مكتبـه
ويشــتغل أيضــا ــي البيــت .البنــت الكoــ4ى "ســ45ة أحمــد" تركــت املدرســة وبقيــت ــي البيــت "تنتظــر
العــدل" وتحلــم طــول الKــار بــأمٔ 45الاحــالم .تــدفع شــلنا ألخ_Kــا التلميــذ عــازف الكمــان الصــغ 45لكــي
يشــج_Kا بأنغامــه املــؤثرة .أخKtــا "مديحــة ســالم" تليمــذة مراهقــة تفهــم كــل مــا يــدور حولهــا وتنظــر
وتالحــظ عنــدما يــأتي إل_Kــا الــدور لتصــبح عاشــقة .تــدفع شــلنات أيضــا ألخ_Kــا عــازف الكمــان لكــي
تحلم أخKtا الك4oى عCى أنغام املوسيقا .الولد الكب" 45سـليمان الجنـدي" تلميـذ يـدخن سـرا بعيـدا
عــن عي¿ــ Mأبيــه ويغــار مــن الشــباب الــذين ينظــرون بعيــون جريئــة إHــى أخواتــه البنــاتٔ .الاســرة كلهــا
معقولــة وتصــرفاKا طبيعيــة ولبســها عــادي والبيــت نفســه "عCــى القــد" ال الــديكور مبــالغ فيــه وال
الغرف واسعة كما لو كانت بالتوها للتصوير.
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ومن العالمات املم½5ة ي هذﻩ الف4ة ظهور سلسلة عن ٔالافالم الفكاهية ال MNتحمـل اسـم
بطلها املمثل الفكاي إسماعيل ياس5ن ومKا:
إس ــماعيل ياس ــ5ن ط ــرزان – إس ــماعيل ياس ــ5ن للبي ــع – إس ــماعيل ياس ــ5ن ــي الس ــجن –
إس ــماعيل ياس ــ5ن ــي حديق ــة الحيوان ــات – إس ــماعيل ياس ــ5ن ــي متح ــف الش ــمع – إس ــماعيل
ياس5ن ي مستشفى املجاذيب – إسماعيل ياس5ن يقابل ريا وسكينة.
وعCــى الــرغم مــن أن هــذﻩ ٔالاف ــالم حققــت إي ـرادات خياليــة إال أ Kــا كانــت رديئــة جــدا م ــن
الناحيــة الفنيــة .ويبــدو عل_Kــا بوضــوح طــابع الاســتعجال .وأغــرب مــا ف_Kــا هــو أن بطلهــا إســماعيل
ياس5ن كان يكـرر ف_Kـا نفـس الحركـات واللـوازم الNـ Mظـل يقـدمها عCـى الشاشـة بـال تغ5ـ 4وبـال تطـوير
ي ٔالاربعينات والخمسينات .كان رد الفعل بعد هذا كله انصراف الجمهـور عـن هـذﻩ ٔالافـالم بعـد
أن مـ ــل هـ ــذا التك ـ ـرار السـ ــاذج للحركـ ــات الKtريجيـ ــة .وكانـ ــت النتيجـ ــة أنـ ــه ـ ــي السـ ــتينات اختفـ ــى
إسماعيل ياس5ن من الشاشة.
ومــن املعــالم البــارزة ــي هــذﻩ املرحلــة الاتجــاﻩ إHــى قصــص ٔالادبــاء املعــروف5ن .ظهــرت عCــى
الشاشة قصص "ظهور ٕالاسالم" و"دعاء الكروان" للدكتور طه حسـ5ن و"درب املهابيـل" و"بدايـة
وKاي ــة" و"زق ــاق امل ــدق" لنجي ــب محف ــوظ و"إن ــي راح ــة" و"رد قل» ــ "Mو"ب ــ5ن ٔالاط ــالل" و"أم رتيب ــة"
ليوس ــف الس ــبا·ي و"الرب ــاط املق ــدس" لتوفي ــق الحك ــيم و"الن ــاس ال Cــي تح ــت" لنعم ــان عاش ــور
و"إســالماﻩ" لعCــي أحمــد بــاكث 45و"ال وقــت للحــب" ليوســف إدريــس و"غصــن الزيتــون" و"شــمس ال
تغيب" ملحمد عبد الحليم عبد ﷲ.
بدأ املنتج املصري يدفع ملؤلف القصة أجرا يكاد ـي بعـض ٔالاحيـان يعـادل أجـر إHـى نجـوم
الفيلم .كانت هذﻩ ظاهرة جديدة ي السينما املصرية .فقد عاشت سنوات طويلة عCـى القصـص
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املقتبس ــة أو القص ــص الض ــعيفة .ول ــذلك ك ــان نص ــيب القص ــة م ـن م½5اني ــة الف ــيلم ض ــئيال .فلم ــا
اتجهــت الســينما إHــى ٔالاعمــال ٔالادبيــة الكب5ــ4ة كــان املفــروض أن تــؤثر أســماء ٔالادبــاء عCــى إي ـرادات
شباك التذاكر باعتبارها أسماء مشهورة كأسماء الفنـان5ن .لكـن الواقـع أن هـذا لـم يحـدث إال ـي
حاالت قليلة جدا وباستناء اثن5ن أو ثالثة من ٔالادباء.
ظهــرت سلســلة مــن ٔالافــالم املــأخوذة عــن قصــص إحســان عبــد القــدوس .حققــت نجاحــا
جماه45يــا هــائال ــي هــذﻩ املرحلــة  .ومــن هــذﻩ ٔالافــالم" :الوســادة الخاليــة" الــذي قــام ببطولتــه عبــد
الحل ــيم ح ــافظ م ــع الوج ــه الجدي ــد لب¿ ــ[ عب ــد العزي ــز و"ال أن ــام" و"الطري ــق املس ــدود" و"ال تطف ــئ
الشـمس ".قامــت ببطولKtــا لب¿ـ[ وشــكري ســرحان والوجـه الجديــد حســن يوسـف .وقــد أخــرج هــذﻩ
ٔالافالم كلها صالح أبو سيف.
" ــي بيتنــا رجــل" الــذي أخرجــه بركــات وقــام ببطولتــه عمــر الشــريف وزبيــدة ثــروت ورشــدي
أباظـة .ومـن ٔالافـالم املـأخوذة عـن قصـص عبـد القـدوس ـي هـذﻩ الفـ4ة فـيلم "البنـات والصــيف".
هو يتألف من ثالث قصص أخرجها عز الدين ذو الفقار وصالح أبو سيف وفط5ن عبد الوهاب.
ظهــر حــواHي  ٦٠٠فــيلم مصــري ــي هــذﻩ املرحلــة " ٦٠فيلمــا ــي العــام وســطيا ".كانــت هنــاك
أزمــة تض ــخم ومســتوى ــي كتاب ــة الســيناريو ول ــم يك ــن عــدد كت ــاب الس ــيناريو قلــيال .فق ــد أنش ــأت
وزارة الثقافــة معهــد الســينما ــي  ١٩٥٩ومعهــد الســيناريو ــي  .١٩٦٣وكــان املفــروض أن يــدخل
خريج ــو ه ــذين املعه ــدين مي ــدان الس ــينما وأن تظه ــر ثم ــار ه ــذا ال ــدم الجدي ــد .وم ــن ٔالاس ــف أن
خريæـ ــي هـ ــذين املعهـ ــدين ظلـ ــوا بعيـ ــدين عـ ــن ميـ ــدان املسـ ــاهمة العلميـ ــة الواسـ ــعة فمـ ــا قطـ ــاع
السينما.

٧٣

وجدت وزارة الثقافة أن هذا ال يكفي لعالج مشكلة الفيلم املصري .فاضطرت إHـى اتخـاذ
إجـراءات إلنقــاذ صــناعة الســينما مــن املســتوى الهــابط الــذي انحــدرت إليــه بعــد أن تغلــب عنصــر
التفاه ــة ع Cــى نس ــبة كب 5ــ4ة م ــن ٔالاف ــالم .فأنش ــأت مؤسس ــة دع ــم الس ــينما ــي  .١٩٥٧ث ــم دخل ــت
ميدان ٕالانتاج ألول مرة فأنشأت مؤسسة السينما ي  ١٩٦٢بدال من مؤسسة دعم السينما.
عــالوة عCــى هــذا أقامــت وزارة الثقافــة مســابقات للســينمائي5ن منحــت ف_Kــا جــوائز ألحســن
ٔالافالم وأحسن الفنان5ن والفن5ن .كانت املسـابقة ٔالاوHـى ـي  ١٩٥٥وبلـغ مجمـوع جوائزهـا  ٢٥ألـف
جنيــه والثانيــة ــي  ١٩٥٩وبلــغ مجمــوع جوائزهــا  ٥٠ألــف جنيــه والثالثــة ــي  ١٩٦٢وبلــغ مجمــوع
جوائزها  ٥٥ألفا من الجن_Kات.
مرحلة القطاع العام
هــذﻩ املرحل ــة ال Nــ Mبــدأت ــي  ١٩٦٣وان Ktــت ع ــام  ١٩٦٩وامتــدت ذيوله ــا إ Hــى  ١٩٧١يمك ــن
تســميKtا مرحلــة القطــاع العــام .ظهــرت ف_Kــا ٔالافــالم الNــ MأنتجKtــا مؤسســة الســينما وكانــت تجربــة
جديدة من نوعها كما ظهرت ف_Kا جماعة السينما الجديدة.
عندما أعلن أن املؤسسة سـتدخل ٕالانتـاج ظهـرت موجـة مـن الخـوف ـي القطـاع الخـاص
وتوقف ــت عجل ــة ٕالانت ــاج ــي ع ــدة ش ــركات بانتظ ــار أبع ــاد الخط ــوة الجدي ــدة .وب ــدال م ــن أن تق ðــM£
املؤسســة فــ4ة مــن الــزمن تقــوم خاللهــا بالبحــث والدراســة وإعــداد قصــص وســيناريوهات للفــيلم
النمـوذ©ي الـذي أنشـئت مــن أجلـه .اضـطرت أن ت¥ــ½ل بسـرعة إHـى ميـدان ٕالانتــاج بـال تخطـيط وبــال
دراســة .كــان عل_Kــا أن تواجــه أزمــة التعطــل .فتعاقــدت مــع عــدد كب5ــ 4مــن الســينمائي5ن للعمــل ــي
أفالم أطلقت عل_Kا اسم "أفالم حرف "ب" ومع¿[ حرف "ب" أKا أفالم من الدرجة الثانيـة قليلـة
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التكــاليف .كانــت هــذﻩ ٔالافــالم كارثــة بكــل مع¿ــ[ الكلمــة .فقــد ظهــرت هزيلــة ضــعيفة وال تختلــف ــي
M£Ôء عن ٔالافالم الهابطة الرديئة ال MNأساءت إHى سمعة الفيلم املصري.
هكــذا وقعــت املؤسســة ــي الغلطــة الNــ Mنزلــت إHــى امليــدان لعالجهــا مهمــا كــان العــذر الــذي
ت oــ4ر ب ــه املؤسس ــة ه ــذا الخط ــأ الش ــنيع ح Nــ[ ول ــو ك ــان ه ــذا الع ــذر ه ــو أ Kــا ت¶ ــMء عم ــال ل ــبعض
املتعطل ــ5ن .ل ــن يغف ــر له ــا الت ــاريخ أ Kــا ل ــم تس ــتطع أن تحق ــق رس ــالKtا  .ــي رف ــع مس ــتوى الف ــيلم
املصري.
وأسوأ من هذا كله أن القطاع الخاص الذي كان يقف مKtيبـا وجـال أمـام املولـود الجديـد
املنتظر ووجد أن مخاوفه لم يكن لها م4oر .فقد اكتشف أن فيلم املؤسسة ليس أجود وال أرفع
من الفيلم التجاري الخاص الذي أغرق السوق ي ف4ة ما بعـد الحـرب .كانـت النتيجـة الطبيعيـة
لــذلك أن فــ4ة الــ4دد انKtــت .عــاد القطــاع الخــاص إHــى ٕالانتــاج بــنفس الطريقــة القديمــة دون أن
يقيم وزنا ملنافسة املؤسس .أمثلة أفالم حرف "ب" ال MNعرضت املؤسسة ٔالافالم التالية:
فيلم
الابن املفقود
أيام ضائعة

إخراج
محمد كامل
حسن
Kاء الدين شرف

تمثيل
أحمد رمزي وآمال فريد
ليCى طاهر وعماد حمدي
شويكار وفؤاد املهندس ومحمود
املليæي

باب من الزواج

حسن الصيفي

الرجال املجهور

محمد عبد
الجواد

زيزي البدراوي وصالح قابيل

الرجال ال ي½وجون
الجميالت

أحمد فاروق

شويكار وأحمد خميس

الرسالة

محمد كامل
حسن

مديحة سالم وتوفيق الدقن
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محمد عبد
الجواد
عبد العليم
خطاب
سيف الدين
شركت

زواج ي إجازة
العلم5ن
املراهقان

صالح ذو الفقار ول¬[ طاهر
مديحة سالم وصالح قابيل

من أجل حنفي

حسن الصيفي

Kر الحياة

حسن رضا

يح¬[ شاه5ن وعماد حمدي وليCى
طاهر وسعاد حس¿[
نعيمة عاكف وزهرة العال وأحمد
رمزي
صالح قابيل وم¿[ مراد

وق ــد أث ــارت ه ــذﻩ ٔالاف ــالم ض ــجة كب 5ــ4ة وا Kــال عل_ Kــا النق ــاد ب ــأقس الكلم ــات خاص ــة أن
كث 5ــ4ين م ــن النق ــاد والص ــحفي5ن الفني ــ5ن ــي مص ــر مرتبط ــون بش ــكل أو ب ــآخر م ــع س ــينما القط ــاع
الخاص .وقد حاولت املؤسسة أن تقدم نوعية أخرى من ٔالافالم فقدمت:
فيلم
الثالثة يحبوKا
الخائنة

تمثيل

إخراج

محمود ذو الفقار سعاد حس¿ Mوحسن يوسف
نادية لطفي ومحمود مرM£¤

كمال الشيخ

الخروج من الجنة محمود ذو الفقار فريد ٔالاطرش وهند رستم.
صغ45ة عCى الحب نيازي مصطفى

سعاد حس¿ Mورشدي أباظة

العقل واملال

عباس كامل

عندما نحب

فط5ن عبد الوهاب رشدي أباظة ونادية لطفي

القبلة ٔالاخ45ة

محمود ذو الفقار ماجدة ورشدي أباظة

ي والرجال

إسماعيل ياس5ن وطروب

لب¿[ عبد العزيز وصالح قابيل

حسن ٕالامام
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كانت هذﻩ ٔالافـالم نمـاذج سـيئة ملـا يجـب أن تكـون عليـه السـينما ـي مجتمـع اشـ4اكي .إKـا
بعيــدة جــدا ع ــن املشــاكل الحقيقيــة وتص ــوير حيــاة الش ــعب ــي الســتينات .كان ــت تقليــدا لألف ــالم
الرديئـ ــة الNـ ــ Mظهـ ــرت ـ ــي أعقـ ــاب الحـ ــرب العامليـ ــة ٔالاخ5ـ ــ4ة .أفـ ــالم الصـ ــالونات وحفـ ــالت الـ ــرقص
واملشاهد الجنسية الصارخة كلها كانت موجودة عCى الشاشة ي تلك الف4ة.
وكان أبرز فيلم ظهر ـي هـذﻩ املرحلـة فهـو فـيلم "الناصـر صـالح الـدين" الـذي أنتجتـه آسـيا
وساهمت املؤسسة ي تمويله وأخرجه يوسف شاه5ن واش4ك ي تمثيله أحمد مظهر وصـالح ذو
الفقــار ونــادي لطفــي وليCــى فــوزي وحمــدي غيــث وليCــى طــاهر وعمــر الحريــري .وقــد صــور الفــيلم
باأللوان وبلغ طوله  ١٧٥دقيقة أي ثالث ساعات تقريبـا .وقـد سـار هـذا الفـيلم بصـناعة السـينما
شـ ـوطا بعي ــدا إ Hــى ٕالام ــام .إن ــه محط ــة جدي ــدة ونقل ــة واس ــعة م ــن أف ــالم الص ــالونات إ Hــى ٕالانت ــاج
الضخم.
إن ــه ف ــيلم كب 5ــ 4مش ــرف يق ــف جن ــب أض ــخم ٔالاف ــالم العاملي ــة واس ــتطاع مخرج ــه يوسـ ـف
ش ــاه5ن بإمكاني ــات بس ــيطة أن يق ــدم عم ــال فني ــا رائع ــا .وال ش ــك أ Kــا جـ ـرأة من ــه أن يخ ــرج  Kــذﻩ
ٕالامكانيــات فيلمــا نصــفه معــارك حربيــة كمــا أفســحت املؤسســة املجــال أمــام عــدد مــن املخــرج5ن
املثقف5ن الجدد لكي يخرجوا أفالمهم ٔالاوHى لحساKا وهم:
جـالل الشـرقاوي الـذي أخـرج فـيلم "أرملـة وثـالث بنـات" املـأخوذ عـن مسـرحية "الغربــان"
له¥ــ4ي بيــك وقامــت ببطولتــه زيــزي البــدراوي وأمينــة رزق وصــالح منصــور وزيــن العشــماوي ونــوال
أبو الفتوح.
حس5ن كمال الذي أخرج فيلم "املستحيل".

٧٧

خليل شو¦ي الذي أخرج فيلم "الجبل" املأخوذ عن قصة فتي غـانم وقـام ببطولتـه عمـر
الحريري وصالح قابيل وعبد الوارث عسر وليCى فوزي وزوزو ما¨ M£وماجدة الخطيب.
عبــد الــرحمن الخمي§ــ M£الــذي أخــرج فــيلم "الج ـزاء" عــن قصــة مــن تأليفــه وأعــد بنفســه
السيناريو .تجري حوادث القصـة ـي  ١٩١٩وقـام ببطولـة الفـيلم عـدد كب5ـ 4مـن الوجـوﻩ الجديـدة
مثل رشوان توفيق وحس5ن الشربي¿ Mوأبو بكر عزت وأبو الفتوح عمارة وشمس البارودي.
فاروق عجرمة الذي أخرج فيلم "العنب املر" وقامت ببطولته لب¿[ عبد العزيز مع أحمد
مظهر ومحمود مر M£¤وأحمد رمزي.
ن ــور ال ــدمرادش ال ــذي أخ ــرج ف ــيلم "ثم ــن الحري ــة" وق ــام ببطولت ــه محم ــود مر ¤ــ M£وص ــالح
منصور ومحمد توفيق وكريمة مختار وفايزة فؤاد وعبد ﷲ غيث.
لــيس مــن شــك ــي أن انKtــاج املؤسســة ملثــل هــذﻩ السياســة دفعــا جديــدا حــارا ــي ش ـراي5ن
السينما املصرية ليجدد شباKا ويKÄ4nا.
كانــت املؤسســة قــد تورطــت ــي بدايــة حياKــا ــي إنتــاج "حــرف "ب" وأKــا اســتطاعت ــي
السنة الثالثة من عمرها أي ي  ١٩٦٦أن تنتج أفالما من النوع الذي يحقق رسالKtا مثـل "ثـورة
الــيمن" الــذي أخرجــه عــاطف ســالم وصــوت مشــاهدﻩ ــي الــيمن وفــيلم "القــاهرة  "٣٠لصــالح أبــو
سيف وفيلم "السمان والخريف" من إخراج حسام الدين مصطفى.
إن هــذﻩ ٔالافــالم جــاءت نتيجــة للمنافســة الNــ Mنشــأت داخــل القطــاع العــام نفســه بعــد أن
أصــبحت هنــاك شــركتان لإلنتــاج همــا "شــركة القــاهرة للســينما" الNــ Mرأســها جمــال الليñــ Mوشــركة
"فيلمنتاج" ال MNرأسها سعد الدين وهبه.
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تحقق ــت ــي ه ــذﻩ املرحل ــة فك ــرة ٕالانت ــاج املش ــ4ك وقام ــت "ش ــركة ك ــوبرو ف ــيلم" الش ــركة
املص ــرية العام ــة إلنت ــاج وتوزي ــع ٔالاف ــالم العامي ــة بإنت ــاج ع ــدد م ــن ٔالاف ــالم م ــع ش ــركات أجنبي ــة
للسينما معظمها إيطالية.
ولكن هذﻩ ٔالافالم ال MNعرض بعضها مثل "ابتسامة أبو الهول" و"ابـن كليـوب4ا" كانـت مـن
التجــارب الNــ Mتورطــت فهــا مؤسســة الســينما وكلهــا أفــالم مــن النــوع املعــروف باســم أفــالم رعــاة
البقر وي أفالم تعتمد عCى املعارك واملطاردات.
ع Cــى ال ــرغم م ــن أن ه ــذﻩ ٔالاف ــالم تكل ــف إنتاجه ــا مب ــالغ طائل ــة فق ــد فش ــلت عن ــد عرض ــها
فشــال رذيعــا ــي الــداخل والخــارج .مــثال "ابــن كليــوب4ا" الــذي أخرجــه فرنانــدو واســتمر عرضــه أربعــة
أســابيع .لكــن إيـرادات شــباك التــذاكر ــي هــذﻩ ٔالاســابيع ٔالاربعــة كلهــا لــم تــزد عــن  ٦٢٢٠جن_Kــا أي
أق ــل م ــن ألف ــي جني ــه ــي ٔالاس ــبوع .ق ــارن هن ــا ال ــرقم ب ــإيرادات الع ــرض ٔالاول لف ــيلم مص ــري "غ 5ــ4
مشــ4ك" ظهــر نفــس الوقــت .هــو فــيلم "مراتــي مــدير عــام" املــأخوذ عــن قصــة عبــد الحميــد جــودﻩ
السحار وأخرجه فط5ن عبد الوهاب وقامت ببطولتـه شـادية مـع صـالح ذو الفقـار .وقـد بلـغ إيـراد
عرضــه ٔالاول  ١٧ألــف جنيــه .هنــا الفــارق مــع مالحظــة أن "مراتــي مــدير عــام" فــيلم محCــي ــي حــ5ن
أن "ابن كليوب4ا" كان كما وصفته ٕالاعالنات "فيلما عامليا".
كـان فـيلم "ابـن كليـوب4ا" هـو أنجـح فيـه لـم مشـ4ك مـن ناحيـة شـباك التـذاكر إذ أن إيـراد
"ابتسامة أبو الهول" كان  ٣٤٠٠جنيه و"قاهر ٔالاطالنطس" كـان  ٣٦٠٠جنيـه و"فـارس الصـحراء"
كان  ٧٢٠جن_Kا فقط.
وعــالوة عCــى هــذﻩ ٕالايـرادات الهزيلــة فقــد جــاء مســتوى ٔالافــالم املشــ4كة هابطــا إHــى أقòــ[£
حــد يمكــن تصــورﻩ .أســاءت شــركة نــايرو فــيلم اختيــار القصــص وأســندت إخراجهــا إHــى مخــرج5ن
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إيطالي5ن مغمورين مثل دوتشو تياري وفرناندو بالـدي وسـ45ج ليـوني .أسـندت بطولKtـا إHـى ممثلـ5ن
أجانب من الدرجة الثالثة وجعلت نجوم الشاشـة املصـرية مثـل شـكري سـرحان وحسـن يوسـف
وص ــالح ذو الفق ــار ويح¬ ــ[ ش ــاه5ن وص ــالح منص ــور وس ــم45ة أحم ــد ولي Cــى ف ــوزي يقوم ــون ب ــأدوار
ثانويــة .هكــذا فشــلت الشــركة ــي أن تحقــق انطالقــة الســينما العربيــة ــي املجــال العــالم Mفتقــدم
أضخم إنتاج عربي دوHي مش4ك كما جاء ي إعالناKا.
بعــد هــذا كــان ال بــد مــن إعــادة النظــر ــي سياســة القطــاع العــام وإعــادة تشــكيل شــركات
املؤسسة .تم ذلك ي أوائل  ١٩٦٨حيث أعيد تنظيم املؤسسة ووضعت سياسة جديدة إلنتـاج
أفالمها ولكن جميع املحاوالت ذهبت سدىٓ .الان تجار القطـاع الخـاص السـينمائي اسـتطاعوا أن
يض ـ ــغطوا ع Cـ ــى الس ـ ــلطة إل Kـ ــاء دور القط ـ ــاع الع ـ ــام مس ـ ــتغل5ن ٔالاخط ـ ــاء ٕالاداري ـ ــة والتنظيمي ـ ــة
وضخامة النفقات املادية وعاد القطاع الخاص لإلنتاج وأصبحت املؤسسة مجرد مصدر تمويل
وكفالة ملنتæي هذا القطاع .ظهرت جماعة السينما الجديدة ي العام نفسه .١٩٦٨
جماعة السينما الجديدة
أعلنـ ــت مجموعـ ــة مـ ــن السـ ــينمائي5ن عـ ــن تكـ ــوين جماعـ ــة السـ ــينما الجديـ ــدة ـ ــي .١٩٦٨
أص ــدروا بيان ــا ح ــدودا للس ــينما وأعلن ــوا أ Kــم يقف ــون ض ــد املفه ــوم التقلي ــدي ال ــذي س ــيطر ع Cــى
إنتاج القطاع العام لإلنتاج السينمائي ي مصر .توصل البيان إHى نشـأة السـينمائي5ن التقليـدي5ن
ــي مصــر .لــم يــدخلوا الســينما ليعoــ 4عــن أفكــار معينــة أو يحقــق شــكال فنيــا معينــا .ولــم يظهــر ــي
مصـ ــر ي تـ ــاريخ السـ ــينما أي مفكـ ــر سـ ــينمائي يقـ ــف جنبـ ــا إHـ ــى جنـ ــب مـ ــع السـ ــينمائي5ن أصـ ــحاب
التيـ ــارات مثـ ــل :ايزنشـ ــتاين وروسـ ــيلي¿ Mوغـ ــودار وأنطونيـ ــوني وبرغمـ ــان .اسـ ــتمر العمـ ــل ـ ــي حـ ــدود
عالقــات حرفيــة .وقبــل أن نتــابع هــذا البيــان الهــام ال بــد مــن عــودة إHــى الــوراء الســتجالء ٔالاســباب
ال MNأدت إHى ظهور جماعة السينما الجديدة ال MNعانت بدورها من انتكاسات متتالية.
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قد أوضح أن القطاع العام السينمائي كان يضـم سـت شـركات سـينمائية وسـتة مجـالس
إدارات ومؤسس ــة الس ــينما ــي  .١٩٦٦كان ــت الدول ــة قـ ـد اش ــ4ت معظ ــم دور الع ــرض وجم ــدت
الاستوديوهات ولم تدفع الثمن ح [Nذلك الوقت.
وق ــد ك ــان هن ــاك عج ــز واض ــح ــي املش ــ4يات وك ــان هن ــاك ع ــدد م ــن الاس ــتوديوهات م ــن
املفروض أن تنتج ثمان5ن فيلما .لم تتـوفر السـيولة املاديـة لتشـغيل عجلـة ٕالانتـاج .كـان الاسـتمرار
ي ٕالانتاج مطلوبا ي الوقت نفسه .ولكن ٕالانتـاج توقـف وهنـاك مبلـغ مليـون ونصـف املليـون مـن
الجن_ Kــات م ــن ال ـديون ع Cــى ش ــركات ٕالانت ــاج وخس ــائرها مماث ــل باإلض ــافة إ Hــى دي ــن آخ ــر ه ــو ثم ــن
الاستوديوهات ودور العرض.
وتوقفـ ــت السـ ــينما ألن الـ ــديون تتجـ ــاوز ثالثـ ــة ماليـ ــ5ن جنيـ ــه باإلضـ ــافة إHـ ــى ربـ ــع مليـ ــون
مدفوع ــة كعرب ــون ألف ــالم غ 5ــ 4ص ــالحة فض ــال ع ــن أل ــف جني ــه قيم ــة ٔالاج ــور املس ــتحقة للع ــامل5ن
عجزت مؤسسة السينما عن دفعها ألن خزانKtا كانت خاوية مما فرض وقف عملية ٕالانتاج.
حاولت الوزارة املختصـة أخـذ قـرض مـن وزارة الاقتصـاد لتمويـل ٕالانتـاج ولكـن املصـارف
رفضت بسبب عدم سداد الديون .فتدخل رئيس الجمهورية إلنقاذ املوقف وصدرت التعليمات
بالحصول عCى قرض قدرﻩ مليون جنيـه عCـى أن يسـتخدم ـي ٕالانتـاج وبفائـدة قـدرها  %٧بشـرط
أال تدفع منه الرواتب .لم تجد هذﻩ املحـاوالت إذ تسـلل إHـى القطـاع العـام أنـاس كانـت مصـلحKtم
ــي إال يســتمر هــذا القطــاع حNــ[ تمــت تصــفيته بقـرار جمهــوري ــي  .١٩٧١بــدأ الحــديث منــذ ذلــك
الوقت حول خسائر مؤسسة السينما وتحول املوضوع إHـى قضـية سياسـية كoـ4ى مطروحـة أمـام
السلطة دون أن تجد لها الحل الجذري.
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كــان هنــاك مــن يقــول بــأن ٔالافــالم ذات املســتوى الرفيــع تخســر تجاريــا بينمــا تــنجح ٔالافــالم
الخفيف ــة ال Nــ Mت ــنجح ع Cــى أس ــاس تجاري ــة .ق ــدمت مؤسس ــة الس ــينما ع Cــى إنت ــاج ع ــدد كب 5ــ 4م ــن
ٔالافــالم التجاريــة الرديئــة خــالل الســنوات  ١٩٦٨ – ١٩٦٤بينمــا تمكــن القطــاع العــام مــن إنجــاز
بعــض ٔالافــالم الهامــة مثــل" :املتمــرودن" لتوفيــق صــالح و"البوســطæي" لحســ5ن كمــال و"الح ـرام"
له¥ــ4ي بركــات و"الق ــاهرة  "٣٠لصــالح أبوس ــيف و"الجبــل" لخلي ــل شــر¦ي و"جف ــت ٔالامطــار" لس ــيد
عي§ــ [£و"ٔالارض" ليوســف شــاه5ن .ومــع هــذا ظلــت ٔالازمــة قائمــة مــن خــالل تناقضــات وص ـراعات
خفية أدت إHى هبوط السينما وإHى أزمKtا.
ق ــد م ðــ [£ع Cــى إنش ــاء املعه ــد الع ــالم Mللس ــينما ــي الق ــاهرة تس ــع س ــنوات ــي ع ــام ١٩٦٨
نفســه .تخرجــت خــالل هــذﻩ الفــ4ة خمــس دفعــات تضــم أكnــ 4مــن  ٦٥٠خريجــا ــي جميــع ٔالاقســام
مــن ٕالاخ ـراج والســيناريو والتصــوير واملونتــاج إHــى الــديكور والص ـوت والتمثيــل واملالبــس واملاكيــاج
وجمــيعهم مــن الشــباب .لــم تكــن هنــاك خطــة خاصــة واضــحة لالســتفادة مــن كــل ذلــك الكــم مــن
املخــرج5ن الــذين لــم يكــن أمــامهم فرصــة الكتســاب خoــ4ة عمليــة مــن خــالل الت ـدريبات ومشــاريع
ٔالافالم بسبب تـدهور امل½5انيـة وسـيطرة العقليـة الب45وقراطيـة عCـى هـذا القطـاع .كـان املسـؤولون
ــي هــذا القطــاع ال يرغبــون ــي التعــاون مــع هــؤالء الخــريج5ن ــي الوقــت نفســه ويعتoــ4وKم مجــرد
مجموع ــة م ــن الش ــباب ال ــذين يحمل ــون ق ــدرا م ــن املعلوم ــات النظري ــة املج ــردة دون أن يمتلك ــوا
القدرة الحقيقية عCى الوقوف أما الكام45ا وإدارة العمل السينمائي.
وقــد ترجمــت هــذﻩ النظــرة مــن خــالل قـرارات اســKtدفت إقصــاء خريæــي املعهــد عــن العمــل
الس ــينمائي وإلح ــاقهم ب ــدواوين وإدارات وزارة الثقاف ــة والثقاف ــة الجماه45ي ــة ومؤسس ــة الس ــينما
باس ــتثناء ع ــدد مح ــدود ج ــدا .وق ــد أدى ذل ــك إ Hــى إحس ــاس خري æــي املعه ــد ب ــالظلم وإحساس ــهم
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بضـ ــرورة التواجـ ــد داخـ ــل تجمـ ــع يتب¿ـ ــ[ مطـ ــالKLم ويطالـ ــب بفـ ــرص العمـ ــل ـ ــي مواجهـ ــة أسـ ــاط5ن
السينما الذين يسيطرون عCى الساحة.
وكان هناك ي الوقت نفسه عدد من نقاد السينما املصـري5ن الـذين بـدأوا ـي التعب5ـ 4عـن
أفك ــارهم من ــذ أوائ ــل الس ــتينات م ــن خ ــالل تأس ــيس جمعي ــة الف ــيلم ث ــم ن ــادي الس ــينما .وق ــد أك ــد
هــؤالء مــن خــالل كتابــاKم عCــى ضــرورة خلــق الســينما املصــرية الجديــدة وشــنوا انتقــادات واســعة
ضد السينما التقليدية وامتدحوا الاتجاهات الجديـدة والجـادة ـي السـينما املصـرية .وقـد سـاهم
هـ ــؤالء النقـ ــاد ـ ــي الـ ــدعوة إHـ ــى وجـ ــود تجمـ ــع للسـ ــينمائي5ن الشـ ــبابن وحـ ــاولوا وضـ ــع بـ ــذرة حركـ ــة
سينمائية جديدة ترتبط بالواقع وتع 4oعن القضايا الحقيقية للمجتمع املصري.
وهك ــذا ك ــان ع ــام  ١٩٦٨عام ــا ص ــاخبا مش ــحونا بالج ــدل والناقش ــات واملراجع ــة والبح ــث
املضــ¿ Mعــن طريــق جديــدة .وقــد أعلــن بيــان الســينما الجديــدة ــي  ١٩٦٨مؤكــدا أن الســينما فــن
يق ــوم ع Cــى أسـ ـس علمي ــة وع Cــى معرف ــة بخص ــائص الض ــوء وكيمي ــاء الف ــيلم وحساس ــيته وع Cــى
موقــف يتخــذﻩ الســينمائي مــن التيــارات املعاصــرة ــي املوســيقا .فالســينما فــن يجمــع الفنــون الNــM
عرفه ــا ٕالانس ــان ح Nــ[ ٓالان ــي عض ــوية مس ــتقلة وال يمك ــن تحقي ــق ه ــذﻩ الوح ــدة إال ع Cــى أس ـس
علمية.
أشار البيان إHى عجز السينما التقليدية عن تحقيق هذﻩ الوحدة ألKـا حرفيـة وبالتـاHي ـي
ال تخاط ــب مش ــاعر الجم ــاه 45وال تح ــرك أفكاره ــا وله ــذا انص ــرفت الجم ــاه 45ع Kــا .وع Cــى ا ملس ــتوى
التق¿ــ Mأشــار البيــان إHــى أن حجــة الســينمائي5ن بضــعف ٕالامكانيــات وتخلــف معــدات التصــوير ــي
حج ــة زائف ــة .إن املش ــكلة الحقيقي ــة  ــي ــي ٕالانس ــان ال ــذي يس ــتخدم ٓالال ــة كم ــا دع ــا البي ــان إ Hــى
ضرورة الخروج للتصوير خارج الاستديو.
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أمــا عCــى املســتوى ٕالانتــا©ي والاقتصــادي فقــد حــدد البيــان تخلــف نظــام ٕالانتــاج املصــري
الس ــائد فأرجع ــه إ Hــى س ــيادة نظ ــام النج ــوم وم ــا يتب ــع ذل ــك م ــن خل ــق س ــيناريوهات ال تق ــوم ع Cــى
تحلي ــل واق ــع إنس ــاني وإنم ــا تكت ــب لخل ــق ج ــو س ــاحر يح ــيط ب ــالنجم أو النج ــوم كم ــا أن امل½5اني ــة
توضع عCى أساس مجموع النجوم ي الفيلم ال عCى أساس دورة الفيلم الحقيقية ي ٔالاسواق.
حدد البيان ما يريدﻩ شباب جماعة السينما الجديدة عCى النحو التاHي:
إن السـ ــينما املص ـ ــرية أي سـ ــينما تتعم ـ ــق ـ ــي حركـ ــة املجتم ـ ــع املصـ ــري وتحل ـ ــل عالقات ـ ــه
الجديدة وتكشف عن مع¿[ حياة الفرد وسط هذﻩ العالقات .ولكن تكون سـينما معاصـرة ال بـد
أن يكون خ4oات السينما الجديدة عCى مستوى العالم كله .عندما تكون السينما واقعيـة محليـة
املوضـوع عامليـة التكنيـك واضـحة املضـمون بفضـل تعمـق السـينمائي5ن لواقعنـا فسـوف تسـتعيد
جمهورها كما تحقق انتشارا عامليا.
عCى أن املالحظة الهامـة الNـ Mوردت ـي دراسـة أم5ـ 4العمـري عـن هـذا املجتمـع ـي أنـه كـان
يجم ــع ع ــددا م ــن خري æــي معه ــد الس ــينما ال ــذي يعتق ــدون أ Kــم املؤهل ــون دون غ 5ــ4هم ملمارس ــة
العم ــل الس ــينمائي بحك ــم دراس ــKtم ويبحث ــون ع ــن ف ــرص لص ــنع أف ــالم ال يم ــنحهم إياه ــا منتج ــو
القطاع الخاص أو املسؤولون ي مؤسسة السينما.
أم ــا النقـ ــاد ال ــذين بـ ــ5ن ص ــفوف هـ ــذا التجمـ ــع فك ــانوا يختلفـ ــون ــي اتجاهـ ــاKم الفكريـ ــة
ومنطلقاKم النظرية .كانت كتاباKم تعكس روح الجدية بشكل عام.
ال ــدعوة للتعام ــل م ــع الس ــينما باعتبارهـ ـا فن ــا ل ــه أص ــوله وجماليات ــه ج ــاءت ع Cــى عك ــس
الكتابــات والانطباعــات الصــحفية الســائدة الNــ Mكانــت كث 5ـ4ا مــا تشــوﻩ وظيفــة النقــد الســينمائي
ول ــم تك ــن هن ــاك مجل ــة يكت ــب ف_ Kــا ه ــؤالء النق ــاد باس ــتثناء ملح ــق م ــن ص ــفحت5ن داخ ــل مجل ــة
٨٤

الكواكــب باســم مجلــة الناضــب5ن .باإلضــافة إHــى أن عــددا كب 5ـ4ا مــن تجمــع الســينما الجديــدة كــان
يبحث عن فرصة العمل السينمائي ـي املؤسسـات الرسـمية القائمـة مـن خـالل محاولـة الضـغط
عل_Kا للحصول عCى تنازالت يستطيعون من خاللها تقديم أنفسهم وتقديم إخالصهم.
كانت هناك مالحظات عCى بيان جماعة السـينما الجديـدة ـي الوقـت نفسـه وتـKtمم بـأKم
ل ــم يحلل ــوا نش ــأة دواف ــع الس ــينما املص ــرية وارتباطه ــا ب ــالواقع والتط ــور الاجتم ــا·ي والسيا ¤ــ M£ــي
مص ــر وطبيع ــة تكوي Kــا ونش ــأKا الخاص ــة ال Nــ Mحص ــلت م ــن الس ــينما امت ــدادا ــي ٕالاط ــار الس ــلÕي
لنش ــاطها التج ــاري والص ــنا·ي .ه ــذا إ Hــى جان ــب أص ــولها الزراعي ــة وميله ــا الطبي Õــي بحك ــم طبيع ــة
نش ــأKا ــي بل ــد محت ــل إ Hــى مش ــاركة رؤوس امل ــال ٔالاجنبي ــة بش ــروط هين ــة للغاي ــة وKوي ــل الس ــينما
بالتــاHي إHــى ميــدان جديــد لالســتثمار وتحويــل املنــتج الســينمائي إHــى مجــرد أدات للتســلية وتحصــيل
العائدات.
إن بيـ ــان جماعـ ــة السـ ــينما الجديـ ــدة أرجـ ــع أزمـ ــة السـ ــينما إHـ ــى نوعيـ ــة ٔالافـ ــالم املصـ ــرية
املتخلفة املسيطر عل_Kا دون إدراك لحقيقة مؤشرات العالقة ب5ن الفيلم والجمهـور ودون إدراك
لحقيقــة أن هنــاك جمهــورا جديــدا يتعــ5ن عCــى الســينما الجديــدة أن تتوجــه إليــه أو تخلقــه مــن
خــالل ٔالاســاليب الجديــدة ــي التعب5ــ 4والتوصــيل الســينمائي واســتحداث وســائل جديــدة للتوزيــع
السينمائي بعيدا عن شبكات التوزيع الب45وقراطية.
ترك ــز هج ــوم الس ــينما الجدي ــدة ع Cــى نظ ــام النج ــوم باعتب ــارﻩ الس ــبب الرئي§ ــ M£ــي تخل ــف
نظ ــام ٕالانت ــاج الس ــينمائي املص ــري م ــع إهم ــال مس ــؤولية التوزي ــع ونق ــص دور الع ــرض واقتص ــار
الس ــينما بالت ــاHي عCـ ـى مش ــاهدي امل ــدن الك oــ4ى ــي مص ــر وس ــيطرة الس ــينما ٔالامريكي ــة بنماذجه ــا
الاستعراضية ونجومها الخرافي5ن عCى ميدان العرض السينمائي ي مصر.
٨٥

تــأثر الســينمائيون الجــدد باالتجاهــات الســينمائية املعاصــرة ــي الغــرب بــدل البحــث عــن
لغـة سـينمائية خاصـة مسـتمدة مـن الثقافـة العربيـة ـي مصـر والـ4اث الثقـا ي الشـع» Mف_Kـا .كانــت
طموحاKم ت4كز ي وجوب صنع أفالم روائية طويلة تنافس وتزاحم ٔالافـالم الروائيـة السـائدة أو
املتم½5ة ي تاريخ ٕالانتاج السينمائي ي مصر.
ولهــذا صــرح فــؤاد الKtــامي املتحــدث باســم الســينمائي5ن الشــاب ــي مهرجــان دمشــق ٔالاول
لســينما الشــاب عــام  ١٩٧٢بــأن الجيــل الســينمائي الجديــد ــي مصــر لــيس امتــدادا لف ـراغ" .نحــن
امت ــداد للمح ــاوالت الج ــادة للس ــينما املص ــرية ط ــوال تاريخه ــا وال ــذي نرفض ــه م ــن ٔالاجي ــال ال NــM
ســبقتنا هــو ٔالاشــياء الغثــة الNــ Mنســم_Kا ســينما ٔالافيــون .إننــا نعتoــ 4أنفســنا امتــدادا لكمــال ســليم
وكمال التلمساني ويوسف شاه5ن وتوفيق صالح وصالح أبو سيف.
توقـ ــع النـ ــاس بدايـ ــة هـ ــؤالء الشـ ــباب التسـ ــجيلية تبـ ــ5ن أKـ ــم اتجهـ ــوا إHـ ــى إخـ ـراج ٔالافـ ــالم
الطويلة ومن خالل نفس نظام ٕالانتاج ونظام التوزيع السائدين .وقد عرضت ٔالافالم ٔالاوHـى لهـم
ــي مهرج ــان ٕالاس ــكندرية ٔالاول لس ــينما الش ــباب ــي  .١٩٦٩ظه ــرت ــي الن ــدوة ال Nــ Mأقيم ــت ع Cــى
ه ــامش املهرج ــان خالف ــات عنيف ــة ح ــول مفه ــوم الس ــينما ب ــ5ن أنص ــار الجماع ــة وأنص ــارهم فك ــان
املهرجان ٔالاول ؤالاخ.45
وبعــد مفاوضــات طويلــة مــع وزارة الثقافــة ومؤسســة الســينما ــي  ١٩٧١تــم التوصــل إHــى
اســتحداث نظــام لإلنتــاج باالشــ4اك مــع مؤسســة الســينما عCــى أســاس املشــاركة و ــي هــذا ٕالاطــار
أنتجت جماعة السينما الجديدة فيلم5ن:

٨٦

"أغني ــة ع Cــى املم ــر" لع Cــي عب ــد الخ ــالق وه ــو م ــأخوذ ع ــن مس ــرحية كت KLــا ع Cــي س ــالم بع ــد
هزيمــة حزي ـران بشــهور والفــيلم جيــد بصــورة عامــة ويــدعو إHــى ضــرورة الصــمود واملقاومــة ولكــن
دون أن يحلل بصورة كافية الوضع السيا M£¤وأسباب الهزيمة.
أما الفيلم الثاني فكان "ظالل ـي الجانـب ٓالاخـر" للمخـرج الفلسـطي¿ Mغالـب شـعث الـذي
يتنــاول الواقــع املصــري قبــل  ١٩٦٧مباشــرة مــن خــالل أزمــة مجموعــة مــن الشــباب البورجــوازين.
وقد منعته السلطة ثم سمحت بعرضه بعد أربع سنوات وبعد حذف مشاهد منه.
عنـدما تمــت تصــفية مؤسسـة الســينما ــي  ١٩٧١ســقط نظـام ٕالانتــاج باملشــاركة وتوقفــت
الخطــط ٕالانتاجيــة لجماعــة الســينما الجديــدة .فتنــاثر أعضــاؤها يبحثــون مــن جديــد عــن فــرص
العمل .حاول بعضهم املشاركة ي تطوير منتجات السينما التقليلدية القديمة .تحول عـدد مـKم
إHــى الســينما التجاريــة الNــ Mكــانوا ينتقــدوKا وبقــى قســم مــن مخر©ــي الســينما التســجيلية والنقــاد
الج ــادين ــي إط ــار الجدي ــة واملوق ــف املب ــدئي ال ــذي أعلنوه ــا .ع Cــى أن هن ــاك تج ــارب أخ ــرى ل ــدى
الســينمائي5ن الشــباب كانــت تحــاول إثبــات وجودهــا ولــو عCــى صــعيد الجهــد الفــردي أو مــن خــالل
خوض تجربة ٕالانتاج أو التعاون ي هذﻩ التجربة .هنا ثالث تجارب سينمائية شابة ي:
" .١ضربة شمس" إخراج محمد خان وإنتاج نور الشريف.
" .٢شباب يرقص" فوق النار إخراج يح¬[ العلم.M
" .٣رحلة النسيان" إخراج أحمد يح¬[.
هـ ــذﻩ التج ـ ــارب لشـ ــبان يحب ـ ــون الس ـ ــينما كمـ ــا  ـ ــي ال يري ـ ــدون تغي45هـ ــا ولك ـ ــKم يري ـ ــدون
تصنيعها بشـكل جيـد .هـؤالء أصـبحوا يشـكلون تيـارا واضـحا ـي السـينما املصـرية الجديـدة .ولهـذا
كان اختيارنا لثالث تجارب سينمائية من خالل هذا الاتجاﻩ الجديد.
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لقــد أثبــت محمــد خــان ــي فيلمــه "ضــربة شــمس" أن قدرتــه ال تقــل عــن أي مــن املحــ4ف5ن
مضافا إل_Kا مزايـا الهوايـة .وقـد جـاء فيلمـه تحيـة لفريـد شـو¦ي عنـدما انتحـل نـور الشـريف اسـمه
ي القصة ولكوكا ويح¬[ شاه5ن من خالل ال4ك ½5عCى صور مـن فـيلم "رابحـة" ولنجيـب الريحـاني
وليCــى مـراد مــن خــالل إذاعــة غنيــة مــن فيلمهــا غــزل البنــات كمــا كــان الفــيلم تحيــة إHــى هيتشــكوك
ي البداية والخاتمة وتحية إHى بلواب انتويونر الشـه 45كمـا كانـت قصـيدة حـب ملدينـة القـاهرة لـم
تشهد السينما املصرية وكل ذلك ي إطار قصة شرطية.
أم ــا يح¬ ــ[ العلم ــ Mفق ــد ق ــدم فيلم ــه "ش ــاب ي ــرقص ف ــوق الن ــار" ــي إط ــار كومي ــدي وذل ــك
بتقــديم ص ــورة واقعي ــة للحيــاة ــي بي ــت مصــري معاص ــر ليعoــ 4عــن الكث 5ــ 4م ــن همــوم ه ــذا البي ــت
وذلــك مــن خ ــالل حيــاة املــدرس ٔالارم ــل الــذي يعــيش م ــع ابنــه املهنــدس املعم ــاري وابنتــه الطالب ــة
الجامعيــة وابنــه ٓالاخــر الفاشــل ــي دراســته .ومــع هــذا ظــل الطــرح ــي القالــب التقليــدي ال4كي»ــ.M
فاملهن ــدس ي ــرتبط بعالق ــة م ــع زوج ــة رئ ــيس مجل ــس ٕالادارة ال Nــ Mتك oــ4ﻩ ــي الس ــن ورئ ــيس مجل ــس
ٕالادارة يعلم باألمر فيـدبر لـه جريمـة اخـتالس بعـد أن تطالـب الزوجـة بـالطالق ومـع ذلـك تظـل ـي
البيـت .أمــا الطالــب الفاشـل فــال يدفعــه للمـذاكرة مــن جديــد إال الحـب .والطالبــة تتعــرض لإلغـراء
ولكن حبيKLا ينقذها ي الKاية دون تسلسل مقبول أو حبكة مقنعة.
أم ــا "رحل ــة النس ــيان" فه ــو الف ــيلم الث ــاني ألحم ــد يح¬ ــ[ بع ــد فيلم ــه ٔالاول التم 5ــ½ "الع ــذاب
امرأة" وهو يق4ب ي هذا الفيلم من الواقع ي إطار السـينما التجاريـة .إنـه يرصـد الكاتـب الروائـي
الــذي يــركض الناشــر وراءﻩ ويحجــز لــه ــي الفنــدق ليــتم روايتــه الجديــدة .ولكــن مــن خــالل هــذﻩ
الروايــة الNــ MيكتKLــا روايــة داخــل الروايــة توجــد الكث5ــ 4مــن صــور الواقــع املصــري املعاصــر وكفــاح
هذا ٔالاديب لكي ينشر ومعاناة شاب ال يستطيع أن يبدأ حياته مع الفتاة ال MNيحKLـا بسـبب أزمـة
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السـكن .ويكــون الحـل هــو الــذهاب إHـى بــالد البــ4ول .ولكـن الفــيلم ينبـه إHــى أن مثــل هـذا الحــل هــو
حل فردي وليس حال ملشـكلة املجمـوع .وعCـى الـرغم مـن أنـه كـان مـن املمكـن أن ينت¶ـ Mالفـيلم مـع
Kايــة الروايــة داخــل الروايــة .فــإن الرغبــة ــي صــنع فــيلم تجــاري ينقــل فجــأة إHــى روايــة ثانيــة عCــى
مسار املوضوع.
السينما املصرية ي السبعينيات
منــذ بدايــة الســبعينات أخــذ يعــرض وســطيا ــي مصــر حــواHي خمســ5ن فيلمــا جديــدا م ــن
ٔالافالم الروائية الطويلة ال MNتنتج ي مصر.
وخ ـ ــالل العق ـ ــد ٔالاخ 5ـ ــ ١٩٨٠ – ١٩٧١ 4كان ـ ــت الغلبي ـ ــة الس ـ ــاحقة م ـ ــن ٔالاف ـ ــالم املص ـ ــرية
الطويلة كما جاء ي رسـالة مفصـلة مـن سـم 45فريـد مـن إنتـاج القطـاع الخـاص وأقلهـا تـم إنتاجـه
بضــمان القطــاع العــام لســلفة البنــك .هــو النظــام الــذي اتبعــه القطــاع العــام منــذ أن توقــف عــن
ٕالانتاج ي ذلك العام وبعد أن كانت غالبية ٔالافالم من إنتاجه أو Kويله طوال الستينات.
وق ــد ان ــتعش إنت ــاج ٔالاف ــالم املص ــرية الطويل ــة ــي الس ــبعينات لع ــدة أس ــباب .أهمه ــا زي ــادة
القوة الشرائية ي القاهرة حيث املحل الرئي§ M£لنجاح ٔالافالم أو فشلها ي العرض ٔالاول وإقبال
الجمه ــور ع Cــى ٔالاف ــالم املص ــرية وتح ــرر الس ــوق م ــن ب45وقراطي ــة القط ــاع الع ــام وارتف ــاع أس ــعار
ٔالافالم ي دول الخليج والسعودية.
و ــي مقاب ــل ه ــذا الازده ــار ــي إنت ــاج ٔالاف ــالم الطويل ــة انكم ــش إنت ــاج ٔالاف ــالم التس ــجيلية
والقصـ ــ45ة حNـ ــ[ وصـ ــل إHـ ــى الصـ ــفر تقريبـ ــا عـ ــام  ١٩٧٨بسـ ــبب اعتمـ ــاد هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن ٔالافـ ــالم
التس ــجيلية للمخ ــرج5ن الش ــباب الع ــامل5ن ــي املرك ــز الق ـومي لألف ــالم التس ــجيلية والقص ــ45ة مث ــل
فيلم "وصية رجل حكيم" إخراج دوود عبد السيد.

٨٩

ونتيجــة لقلــة عــدد دور عــرض الدرجــة ٔالاوHــى ــي "القــاهرة  "١٠دور عــرض ملدينــة يســكKا
عشـرة ماليــ5ن نســمة .يوجــد طـابور طويــل ــي قائمــة الانتظـار ولــذلك فــإن مــا يعـرض ــي هــذا العــام
أو ذلـك لـيس بالضــرورة مـن إنتـاج نفــس العـام غ5ــ 4أن اتجاهـات السـينما املصــرية ـي الســبعينات
تبدو واضحة ف_Kا عرض من ٔالافالم عام  .١٩٧٨فهناك أوال السينما التجارية السـائدة الNـ Mتزيـد
نسبة أفالمها عن  %٨٠من ٕالانتاج وال MNتدور ي نفس الدوائر املتعلقة للسـينما التجاريـة بعيـدا
عــن الفــن وعــن الحيـاة منــذ عــام  .١٩٢٧ثــم هنــاك الســينما ٔالاخــرى الNــ Mتحــاول الخــروج مــن هــذﻩ
ال ــدوائر املغلق ــة وتبل ــغ نس ــبKtا ع ــادة  %١٥ث ــم الس ــينما الفني ــة ال Nــ Mال تتج ــاوز  %٥ع Cــى أق òــ[£
تقدير.
واتجاهـ ــات السـ ــينما ٔالاخـ ــرى ـ ــي السـ ــبعينات ت ـ ـ4اوح بـ ــ5ن السـ ــينما الواشـ ــية ومـ ــا يسـ ــÕى
بالس ــينما السياس ــية ،وس ــينما م ــا بع ــد الواقعي ــة .أمــا الس ــينما الواقعي ــة فق ــد قام ــت ع ــام ١٩٧٨
"ابتســامة واحــد تكفــى" إخـراج محمــد بســيوني عــن مشــاكل الفتــاة املصــرية املعاصــر .و"ابلــيس ــي
املدينــة" إخـراج ســم 45ســيف عــن روايــة بلـزاك "ٔالاب جوريــو" و"مــع ســبق ٕالاصـرار" إخـراج أشــرف
فهم ــ Mع ــن رواي ــة دستويفس ــكي "ال ــزوج ٔالاب ــدي" وم ــن الس ــينما الطبيع ــة ع ــرض "املج ــرم" إخ ـراج
صــاح أبــو ســيف هــو إعــادة لفــيلم قــديم أخرجــه عــن روايــة أميــل زوال "تريــز راكــان" .وبــالطبع فــان
ٔالاف ــالم الثالث ــة ٔالاخ 5ــ4ة ال تع oــ 4ع ــن الواق ــع املص ــري مث ــل "ابتس ــامة واح ــدة تكف ــي" امل ــأخوذة ع ــن
رواية زينب صادق.
كما فشل فيلم "الرغبـة والـثمن" إخـراج يوسـف شـعبان ـي الخـروج إHـى مسـتوى السـينما
الرائــدة رغــم أنــه أخــذ عــن مســرحية هامــة للكاتــب جــورج شــحادة ــي "مهــاجر بريســبان" كــذلك
فشل فيلم "قاهر الظالم" إخراج عـاطف سـالم ـي الخـروج عـن هـذا املسـتوى رغـم تناولـه لقصـة
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حيــاة ال ــدكتور طــه حس ــ5ن .ف ــالفيلم ٔالاول ضــعيف إ Hــى درجــة الركاك ـة والف ــيلم الثــاني يتعم ــق ــي
حياة الدكتور طه حس5ن بقدر ما يجعلها ظالم عينيه.
أمــا مــا يســم[ بالســينما السياســية ونقــول مــا يســم[ ألن هــذﻩ الســينما ــي الواقــع تتنــاول
موضـ ــوعات سياسـ ــية دون أن تحللهـ ــا سياسـ ــيا فقـ ــد قـ ــدمت ميلودرامـ ــا مضـ ــطربة ـ ــي "أسـ ــياد
وعبيد" إخراج عCي رضا ودراما جيـدة ـي "وراء الشـمس" إخـراج محمـد را¨ـ .M£وكـال الفلمـ5ن عـن
املخ ــابرات ــي مص ــر بع ــد هزيم ــة يوني ــو  ١٩٦٧وأه ــم م ــا تمت ــاز ب ــه ه ــذﻩ ٔالاف ــالم أ Kــا ع ــن ٕالاره ــاب
والتع ــذيب الجس ــدي ع Cــى نح ــو ج ــل .الجمه ــور يص ــفق بحم ــاس ــي جمي ــع حف ــالت ع ــرض "وراء
الشمس" وي ظاهرة تحدث نادرا مع جمهور السينما ي مصر.
ومــن الســينما السياســية أيضــا عــرض فــيلم "العصــر لحظــة" إخ ـراج محمــد را¨ــ M£أيضــا
عن حرب تشرين  .١٩٧٣ولكن الفيلم املأخوذ عـن روايـة يوسـف السـبا·ي يعتoـ 4نموذجـا لألفـالم
ال MNتتناول موضوعا سياسيا دون أدنى قدر من التحليل السيا.M£¤
وم ــن س ــينما م ــا بع ــد الواقعي ــة ع ــرض في ــه ل ــم يعت oــ 4تجرب ــة فري ــدة ومدهش ــة بالنس ــبة
ملخرج ــه ،وه ــو "الاعـ ـ4اف ٔالاخ 5ــ "4إخـ ـراج أن ــو الش ــنناوي ال ــذي ي ــذكرنا ب ــأفالم التعب 5ــ4ي5ن ٔالامل ــان
ويأخــذ املشــاهد بعيــدا إHــى نقطــة الالتقــاء بــ5ن الحيــاة واملــوت .وكاتــب الســيناريو شــاب جديــد هــو
ف ـراج إســماعيل ويعتoــ 4الاكتشــاف الثــاني ــي عــالم الســيناريو عــام  ١٩٧٨إHــى جانــب بشــ 45الــديك
الذي اش4ك ي سيناريو "مع سبق ٕالاصدار" مع مصطفى محرم.
ومــع الاحتفــال بــذكرى حــرب تشــرين بــدأ عــرض فيلمــ5ن عــن حــرب الجاسوســية بــ5ن مصــر
وإس ـرائيل .همــا "أريــد حبــا وحنانــا" إخ ـراج نجــدي حــافظ .هــو ميلودرامــا تقــ4ب مــن الواقعيــة ــي
عــدة مشــاهد و"الصــعود إHــى الهاويــة" إخ ـراج كمــال الشــيخ الــذي تحــول إHــى حــدث كب5ــ 4ــي تــاريخ
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السينما املصرية .إذ حقق أعCى إيرادات حققها فيلم مصري خالل ٔالاسابيع ٔالاوHى من عرضه ـي
كل تاريخ هذﻩ السينما .والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية سبق أن نشرت عCى حلقات ي مجلة
"آخــر ســاعة" وتــدور حــول فتــاة مصــرية اســتطاعة املخــابرات ٕالاس ـرائيلية أن تجنــدها عــن طريــق
إقناعهــا بــأن كشــف ٔالاس ـرار العســكرية وســيلة لتحقيــق الســالم بــ5ن مصــر وإس ـرائيل وقــد قامــت
مديح ــة كام ــل بتمثي ــل دور الفت ــاة وأدى نجاحه ــا ونج ــاح الف ــيلم الب ــاهر إ Hــى ص ــعودها إ Hــى نج ــوم
الصف ٔالاول ي السينما املصرية.
واملستوى الف¿ـ Mالجيـد لفـيلم "الصـعود إHـى الهاويـة" لـيس بـاألمر الغريـب بالنسـبة ملخرجـه
كم ــال الش ــيخ ال ــذي يعت oــ 4م ــن أس ــاتذة الس ــينما ــي مص ــر .غ 5ــ 4أن ه ــذا املس ــتوى ال ي oــ4ر النج ــاح
الهائـل للفــيلم وخاصـة ــي املـدن املصــرية الصــغ45ة إHـى جانــب القـاهرة وبينمــا يفسـر بعــد املــوزع5ن
هــذا النجــاح بوجــود مشــهد جن§ــ M£بـ5ن فتــات5ن وهــو أمــر لــم يحــدث مــن قبــل ــي الســينما املصــرية
إال ــي فــيلم مصــري ممنــوع مــن الغــرض بســبب مشــهد ممثــال هــو فــيلم "جنــون الشــباب" إخ ـراج
خليل شو¦ي يرى موزعون آخرون أن السبب يعود إHى مساندة املخابرات للفيلم وقيامهـا لجميـع
تــذاكر بالجملــة لشــركات ومؤسســات .كمــا يــرى بعــض النقــاد أن نجــاح الفــيلم يعــود إHــى مســتواﻩ
الجيد والدور الذي أثارته الحادثة الحقيقة.
وال نســتطيع ونحــن نتحــدث عــن ســينما  ١٩٧٨ــي مصــر أن ننفــل تجربــة هامــة لــم تعــرض
عCـى الجمهـور ال ــي حفـالت مهرجـان القــاهرة الـدوHي الثالـث مثــل فـيلم "مـع ســبق ٕالاصـرار" وفــيلم
"شــفيقة ومت ــوHي" إخ ـراج ع Cــي بــدر خ ــان الــذي يع oــ 4عــن الواق ــع املاصــر م ــن خــالل قص ــة ش ــعبية
قديمة ي صياغة جديدة ومبتكرة ولكن مشاكل مع الرقابة حالت دون عرض الفـيلم كـامال عCـى
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الجمهور .وهذﻩ "الفورة" ال MNشـهدKا السـينما املصـرية ـي السـنوات ٔالاخ5ـ4ة كانـت مفاجئـة وأدت
إHى زيادة ٕالانتاج بعد أن تزايد ٕالاقبال لدرجة لم تكن ي حسبان أك 4nالسينمائي5ن تفاؤال.
كان ــت ه ــذﻩ الف ــورة م oــ4ر ٕالانت ــاج العدي ــد م ــن ٔالاف ــالم الهزيل ــة فكري ــا وفني ــا دونم ــا اعتب ــار
ألخطار املستقبل و ي محاولة للكسب املادي وحدﻩ ومما جعل السـينما املصـرية ـي أزمـة حقيقـة
عCى املستوي5ن املحCي والعربي.
ث ــم أخ ــذ ٕالانت ــاج ينح ــدر فج ــأة وأص ــبحت الاس ــتوديوهات فارغ ــة وتن ــاقص ع ــدد ٔالاف ــالم
وهـ ــرب املنتجـ ــون إHـ ــى التلفزيـ ــون وأخـ ــذ السـ ــينمائيون يتبـ ــادلون الاKامـ ــات وبـ ــدا النقـ ــاد ينعـ ــون
الس ــينما املص ــرية .ويع ــددون ٔالاس ــباب ال Nــ Mأدت ط ــوال خمس ــ5ن عام ــا إ Hــى ت ــدهورها وانح ــدارها
حيــث قــالوا إلــه أصــبح ــي حكــم املقــرر أن تغلــق الســينما املصــرية اســتوديوهاKا ولــن يكــون ٔالامــر
مفاجأة بالنسبة للناس.
من ــذ س ــنوات والس ــينما املص ــرية تع ــيش أس ــوأ س ــنوات عمره ــا الف¿ ــ Mوالتج ــاري والعمل ــة
الرديئ ــة ط ــردت باس ــتفزار العمل ــة الجي ــدة وخ ــرج القط ــاع الع ــام بفض ــيحة الخس ــارة م ــن وس ــط
ٕالانت ــاج الس ــينمائي وح Nــ[ يكف ــر ع ــن "خطيئ ــت ال Nــ Mال تغتف ــر" ك ــان علي ــه أن يرك ــع أم ــام منت æــي
القط ــاع الخ ــاص ويق ــدم الس ــلف والخ ــدمات والبالتوه ــات وي4ك ــه مجم ــع ٕالايـ ـراد اختف ــى املن ــتج
الجيــد والفــيلم الجيــد دخــل "الكــار" تجــار الخــردة والصــفيح تحولــت الراقصــات وممــثالت الدرجــة
العاشرة إHى ٕالانتاج والبطولة وصور ٔالافيشات العريضة وفرض املوزع وأهم مصـدر مـاHي للفـيلم
وأخط ــر عناص ــر ال ــتحكم ــي مص ــ45ﻩ ذوق ــه التج ــاري ال ــرديء ع Cــى ب ــا¦ي عناص ــر الف ــيلم م ــن اختي ــار
نجوم الشباك إHى تفصيل السيناريو عCى مزاجه ومن التدخل ي شؤون املخرج إHى إنتاج الفيلم
ي أقل عدد أيام تصوير ممكنة وعCى الرغم من قبح الصورة وبشاعKtا.
٩٣

ف ــإن حال ــة ال ــرواج ال ــوهم Mال Nــ Mس ــادت س ــوق الف ــيلم املص ــري خ ــالل املواس ــم الس ــابقة
جعلـ ــKtم ال يسـ ــتمعون إHـ ــى أي تحـ ــذير بعـ ــد أن تأكـ ــد ألي مخـ ــرج أن أيـ ــة بضـ ــاعة سـ ــتطرح عCـ ــى
الجمهور سيلKtمها بال تردد وأن نجاح أي فيلم ي عصر الانفجار البشري الذي نعيشه مهما كـان
الفيلم تافها ومبتذال عملية أسهل من النفس.
تصــوير رجــال الســينما املصــرية أKــم فهمــوا ســر اللعبــة وتوصــلوا لالكتشــاف الــذي يحــول
ال ـ4اب إ Hــى ذه ــب .فاس ــتمروا إ Hــي الانح ــدار ح Nــ[ فوجئ ــوا ب ــأKم ــي الحف ــرة ال Nــ Mحفروه ــا لغ 5ــ4هم
وأKـم شـربوا املقلـب الــذي دبـروﻩ بأنفسـهم وأن حالــة الـرواج الNـ Mصـفقوا لهـا تنقشـع عـن صــورة
قبيحـ ــة وإذا بالسـ ــينما املص ـ ــرية تنتقـ ــل مـ ــن حالـ ــة الـ ــرواج إ Hـ ــى حالـ ــة الاسـ ــتوديوهات واملعامـ ــل
املهجــورة بــال إنتــاج ومــن حالــة الص ـراخ مــن تكــدس ٔالافــالم ــي املخــازن والعلــب إHــى حالــة البحــث
عن فيلم واحد لإلنتاج والعرض ي املوسم الجديد ومن مرحلة الانحدار إHـى مرحلـة الاKيـار ومـن
مرحلة الاKيار إHى مرحلة الوفاة.
وكان الرواج الذي تمزت به املواسم الاضية هو صحوة املـوت الNـ MيعقKLـا ٕالاغمـاء القاتـل
أو هو حالوة الروح ال MNتنت¶ Mعادة بسكون نام ي كل الخاليا.
إن زيـ ــارة واحـ ــد السـ ــتوديوها السـ ــينما ومعاملهـ ــا تث5ـ ــ 4ك ـ ــل ٔالاح ـ ـزان وحالـ ــة مـ ــن الصـ ــمت
والخـ ـراب .بع ــد أن ك ــان املنتج ــون يق ــاتلون ع Cــى أص ــغر بالت ــوﻩ وعم ــال ال ــديكور ال يج ــدون وقت ــا
لتنـ ــاول طعـ ــامهم واملعامـ ــل تسـ ــهر ح¿ـ ــ[ الصـ ــباح وحيـ ــاة هـ ــادرة ال تتوقـ ــف وحيـ ــاة كانـ ــت شـ ــب_Kة
بالشريط السينمائي املصور عCـى طريقـة أفـالم شـارHي شـابلن القديمـة السـريعة .أصـبح كـل ÔـM£ء
ٓالان مث ــل الص ــور الفوتوغرافي ــة الجام ــدة .وأص ــبح ع Cــى الس ــينما املص ــرية ال Nــ Mعودتن ــا الKاي ــات
السعيدة أن نختار ربما ألول مرة Kاية حزينة مؤسفة.
٩٤

ال يمك ــن أن نعف ــي الس ــينما املص ــرية م ــن مس ــؤولية م ــا ح ــدث له ــا .فموض ــوعاKا ال ت ـزال
متخلفــة عــن مشــاكل املجتمــع ومتاعــب النــاس أكnــ 4مــن نصــف قــرن .ال ت ـزال الكبارKÄــا ــي املكــان
املفضــل للتصــوير وال نـزال قصــص العشــق وٓالاهــات ــي العمــود الفقــري لبنــاء أي ســيناريو وأمــام
هــذا التيــار املنحــدر وجــد صــانع الفــيلم املصــري الجــاد نفســه ــي مــأزق .فإمــا الاســتجابة للتيــار مــن
أجــل لقمــة العــيش وإمــا التوقــف والاختفــاء وإمــا املبالغــة ــي الاغـ4اب الف¿ــ Mإمعانــا ــي إنكــار Kمــة
ٕالاسفاف عنه .و ي كل حالة من الحاالت الثالث كان الجمهور هو الضحية.
مخــرج كب5ــ 4وأســتاذ كب5ــ 4مثــل صــالح أبــو ســيف لــه تاريخــه الطويــل ــي الواقعيــة املصــرية
نجــدﻩ يــ4دد بــ5ن "وســقطت ــي بحــر العســل" وبــ5ن العــودة ملجــدﻩ القــديم ــي "الســقامات" وبــ5ن أن
يقــدم ــي فيلمــه ٔالاخ5ــ" 4املجــرم" إعــادة للفــيلم القــديم "لــك يــوم يــا ظــالم" وبــ5ن أن يقــف ســاكنا
دون عمل أو أن يعمل خارج مصر كما حدث فعال.
ومخــرج كب5ــ 4وفنــان مثــل يوســف شــاه5ن يصــر عCــى أن تكــون كــل أفالمــه رؤيــة ســينمائية
خالــت تص ــل إ Hــى حــد تق ــديم قص ــة حيات ــه ــي ثالثي ــة فيلمي ــة  ــي "إســكندرية لي ــه" ض ــاربا ع ــرض
الحائط بكل ما ي4تب عن ذلك.
وآثر مخرج شاب متمكن مثل سعيد مرزوق الصمت.
واستس ــلم ٓالاخ ــرون للمأس ــاة .استس ــلموا لف ــن الع ــوالم وتج ــار الخ ــردة وس ــينما املخ ــدرات
واملكسب الحرام استسلموا بمنطق الاستمرار ولـم كـان الـثمن هـو سـمعKtم وضـم45هم .الف¿ـ Mوإذا
باأليام تدور عل_Kم وعCى اختيـارهم وإذا بـنفس القـانون الـذي حكمهـم يفـرض علـ_Kم الخـروج مـن
اللعبة ويفرض عCى السينما ح [Nالتجارة مKا أن تغلق أبواKا.

٩٥

إن مـا وصـلت إليـه الســينما املصـرية بعـد أكnــ 4مـن نصـف قـرن كــان متوقعـا منـذ ميالدهــا.
فقــد اختــارت الســينما الوليــدة أن تكــون ســلعة وصــناعة تخضــع لل ـربح فقــط .ورفضــت منــذ أول
كام45ا دارت أن يكون لها دور ف¿ Mأو اجتما·ي مؤثرا أو أن تجمع ب5ن الطرف5ن.
فقــد ولــدت الســينما عCــى أيــدي املغــامرين ٔالاجانــب مــن تجــار البســطرمة والنبيــذ والجبنــة
الرومي .وعندما حاول طلعت حرب تمصـ45ها عاملهـا مثلمـا عامـل صـناعة الغـزل واخضـع سـتديو
مصــر لــنفس تمصــ45ها عاملهــا مثلمــا عامــل صــناعة الغــزل واخضــع ســتديو مصــر لــنفس القــوان5ن
املاليـة الNـ Mكـان يـدير Kـا بنـك مصـر وحNـ[ عنـدما سـيطرت الدولـة عCـى السـينما وخلقـت مـا ســمM
"بسينما القطاع العام" لـم تتغ5ـ 4النظـرة التجاريـة للسـينما .كـان البقـاء ـي سـينما الدولـة للمخـرج
الــذي يــوفر ــي عــدد أيــام التصــوير واملخــرج الــذي يحقــق شــباكه أعCــى ٕالاي ـرادات .وعنــدما تخســر
سينما الدولة وتعجـز عـن منافسـة القطـاع الخـاص ألن منطـق التجـارة والـربح منطـق فـردي .يoـ4ع
فيــه الفــرد أكnــ 4مــن أي موظــف رســم Mلــم تتخــل الدولــة عــن نظرKــا القديمــة للســينما واســتمرت
ـ ــي تقـ ــديم الخـ ــدمات والاسـ ــتوديوهات والسـ ــلف للقطـ ــاع الخـ ــاص لعلهـ ــا تسـ ــتعيد مالهـ ــا الـ ــذي
خس ــرته من ــذ س ــنوات وألن مث ــل ه ــذا املنط ــق منط ــق ال ــربح ورأس امل ــال ل ــيس مب ــدأ فق ــد تح ــول
املنتج ــون م ــن اس ــتثمار أم ــوالهم ــي الس ــينما إ Hــى اس ــتثمارها ــي التلفزي ــون ول ــم يع ــد هن ــاك م oــ4ر
إلجبــار ممثــل أو مخــرج أو عامــل ديكــور تربــى عCــى منطــق يفــرض عCــى أصــحابه خدمــة مــن يــدفع
أكnــ 4أن يبقــى ــي خدمــة مبــدأ اســتمرار الســينما .ولــيس غريبــا ــي ســينما قامــت عCــى هــذا املفهــوم
التج ــاري أن تغل ــق أبوا Kــا وتش ــهر إفالس ــها .فالبق ــالون والجـ ـزارون وتج ــار الخ ــردة وب ــائعو الف ــول
والطعمي ــة ومالح ــات ٔالاحذي ــة واملخ ــازن يمك ــن أن يش ــهروا إفالس ــهم أيض ــا وال غراب ــة إذا أغلق ــوا
محالKم.
٩٦

نماذج من أفالم السبعينات
أفواﻩ وأرانب
قبل سنوات أعلنت ي مصر حملـة لتحديـد النسـل وكانـت الضـجة ٕالاعالميـة الNـ MرافقKtـا
أك 4oمن واقعها .ضمن هذﻩ الحملة ساهم التلفزيون ببعض ٔالاعمـال وكـذلك السـينما .وكـان أهـم
مــا ط ــرح م ــن أعمــال فني ـة ــي هــذا املج ــال الف ــيلم واملسلســل الل ــذين حم ــال اســم "أف ــواﻩ وأرن ــب".
لســنا ــي مجــال مقارنــة املسلســل بــالفيلم .فعCــى الــرغم مــن وجــود اختالفــات ــي مســار القصــت5ن
فإKمــا ــي الKايــة يصــبان ــي مجــرى واحــد .وهــو الخــروج مــن الفكــرة ٔالاساســية الNــ Mتشــجب زيــادة
النســل ــي واقــع الفقــر املتــدني إHــى فكــرة أخــرى مدانــة وــي تصــوير "الخــالص" عCــى أيــدي "البيــه"
صــاحب العزبــة الــذي يــ½وج الفالحــة الفق5ــ4ة ويكفــل العــيش الكــريم ألف ـراد أســرKا وأبنــاء أخKtــا
العشرة.
عــادت الســينما املصــرية مــن خــالل الحملــة الظاهريــة ملكافحــة زيــادة النســل إHــى املوضــوع
الق ــديم املس ــKtلك وموض ــوع إالاقط ــا·ي ال ــذي يح ــب الفالح ــة والبي ــه ال ــذي يح ــب الفت ــاة الفق 5ــ4ة
العاملــة ــي مزرعتــه وتصــوير عالقتــه Kــا ــي منت¶ــ[ الروعــة والنبــل .باإلضــافة إHــى إظهــارﻩ بصــورة
ٕالانس ــان ذي القل ــب الكب 5ــ 4ال ــذي ي Kــر ن ــاظر العزب ــة ألن ــه اض ــطهد عامل ــة مريض ــة وال ــذي يجاب ــه
أسرته البورجوازية بإصرارﻩ عCى رفض الفتاة ال MNمن طبقته والـزواج مـن الفالحـة الفق5ـ4ة دون
أية إشارة أو سؤال حول ما يملك من أطيان وأمالك أو حول هـذا الاسـتغالل الـذي يمارسـه وهـو
يس ــخر جه ــود جمي ــع املنطق ــة لحس ــابه بينم ــا ال يج ــد الفالح ــون ال ــذين ح ــول س ــوى طب ــق الف ــول
الذي ال يكفي نصف ٔالاسرة.
مقابــل هــذا البيــه صــور الفــيلم أهــاHي القريــة الNــ Mتعــيش ف_Kــا "نعمــت" الفتــاة الريفيــة الNــM
يحKLــا مجموعــة مــن اللصــوص والنصــاب5ن واملحتــال5ن والســكارى الــذي يعيشــون ــي عالقــات غ5ــ4
٩٧

إنسانية .بحيث إن الفيلم لم يظهـر نموذجـا إيجابيـا مـن أهـاHي القريـة ولهـذا كانـت هالـة ٕالاعجـاب
تزداد شيئا فشيئا حول "البيه" الذي أوجد الحل ملشكلة ٔالاسرة الكب45ة ال MNتنتم Mإل_Kا حبيبته.
وــي أســرة واحــد فقــط مــن أســر القريــة الكث5ــ4ة هــذا مــع ٕالاشــارة إHــى أن العزبــة بحاجــة إHــى جهــد
جميع أفرادها.
مــن هنــا كــان انطبــاع الخــارج5ن مــن الفــيلم لــيس حــول مشــكلة النســل وتحديــدﻩ بــل حــول
"البي ــه" الرائ ــع ٕالانس ــان ال ــذي أنق ــذ الفت ــاة الطيب ــة م ــن "الفالح ــ5ن ٔالاج ــالف" وأنق ــذ أس ــرKا م ــن
عيشة القرف ال MNكانت تعيشها ي القرية.
هــل نســتغرب بعــد هــذا إذا كــان املنــتج قــد أكمــل تــآمرﻩ ضــد املتفــرج باختيــار فــاتن حمامــة
ومحمود ياس5ن لبطولة هذا الفيلم.

بعيدا عن ٔالارض
كت ــب قص ــة الف ــيلم إحس ــان عب ــد الق ــدوس واش ــ4ك ــي كتاب ــة الس ــيناريو للف ــيلم رفي ــق
الصــبان وحســ5ن كمــال ورمســيس نجيــب وقــام بــاألداء محمــود ياســ5ن ونجــوى إب ـراهيم وأخرجــه
حســ5ن كمــال .هــذا الفــيلم ال يتم5ــ½ بâــM£ء عــن ٔالافــالم الســابقة الNــ MكتKLــا إحســان عبــد القــدوس
وهو مشهور بقصصه الخالية من املضام5ن الجادة وح [Nمن اللغة السليمة ي الكتابة.
الM£âء الجديد ي هذﻩ القصة أKا ذات Kاية غ 45سعيدة كما ـي عليـه الحـال ـي ٔالافـالم
املصرية التقليدية .ولكـن إحسـانا لـم يسـتطع أن يخـرج مـن دائـرة التضـليل الNـ Mتوضـع Kـا ويبـدو
أنه لن يخرج مKا أبدا الفيلم عبارة عـن بعـض العقـد الهمـوم الذاتيـة جـدا ضـمن معالجـة رديئـة
ال تحمل أية رؤيا اجتماعية أو فنية هامة.
٩٨

فالـ ـ ــدكتورة ذات املنبـ ـ ــت الطبقـ ـ ــي املتواضـ ـ ــع كمـ ـ ــا يستشـ ـ ــف مـ ـ ــن تصـ ـ ــرفاKا ووضـ ـ ــعها
الاجتما·ي ت½وج من شاب ذي وضع مادي جيد ولكنه يسÕى إHى املزيـد مـن الnـ4وة عoـ 4طـرق غ5ـ4
مشروعة وتكتشـف نـوال فجـأة أنـه يخوKـا فتطلـب منـه الطـالق وألKـا تريـد أن تنسـاﻩ تبتعـد عـن
ٔالارض وتزور شقيقها ي تونس.
خالل الرحلة البحرية تلتقي بشاب يعـاني وضـعا سـيئا مـع زوجتـه ولكنـه ال يخ4oهـا بـذلك
إال قبــل Kايــة الفــيلم بــدقائق فتثــور ثائرKــا وتعــود إHــى مصــر بســرعة وتــرفض أن تــ½وج رغــم أنــه
عCى استعداد لإلنفصال عن زوجته.
إن الهم ــوم الذاتي ــة كث 5ــ4ة ولك Kــا تك ــون طريق ــا للس ــعادة ــي املس ــتقبل ال التاس ــعة كم ــا
يص ــورها ه ــذا الف ــيلم .إض ــافة إ Hــى أن ه ــذﻩ الهم ــوم ال تس ــتد·ي بالض ــرورة اله ــروب م ــن ال ــوطن
والابتعــاد عــن ٔالارض ولكKــا العقليــة املختلفــة الNــ Mيتمتــع Kــا الســينمائيون التقليــديون ــي مصــر
والNـ Mتخــدم أوال وأخ5ـ4ا القــوى املعاديـة ألمتنــا وشــعبنا قبــل الهـاء الجمــاه 45العربيــة عــن قضــاياها
ٔالاساسية والاستمرار ي تشويه الواقع وٕالابقاء عCى التخلف الفكري.
وفضال عن الدعوة إHى الهدرة عن الوطن ألتفه ٔالاسباب نـرى الـتهجم عCـى القطـاع العـام
والسـ ــخرية منـ ــه يحتـ ــل فصـ ــال ال بـ ــأس بـ ــه مـ ــن الفـ ــيلم .فالش ـ ـاب ٔالانيـ ــق ذو املشـ ــاريع واملواهـ ــب
املتعــددة يــتهجم عCــى القطــاع العــام مــن شــركته بســبب بعــض ٔالاشــياء الNــ Mاشــ4اها القطــاع مــن
شركته .وهو يع¿ Mبالدرجة ٔالاوHى بالتهجم عCى النظام الاش4اكي الذي يعت 4oالقطاع العام القائد
الفعCــي والحقيقــي لالقتصــاد الــوط¿ ،Mفهــذا ال4oجــوازي الصــغ 45املــرتبط باإلم4oياليــة يــردد ألفاظــا
مثل :وأيه يع¿[ القطاع العام؟ عايزين تكلوا حقوق الناس؟

٩٩

إن شــهرة حســ5ن كمــال جــاءت بســبب التشــجيع الــذي خصــته بــه الكتابــات الجــادة حــول
أفالمــه ٔالاوHــى – البوســطæي – املســتحيل – ÔــM£ء مــن الخــوف – وقــد انحــرف بعــد الرديئــة ذات
ٔالاس ــلوب الجدي ــد ال ــذي يض ــلل الجمه ــور بطريق ــة جدي ــدة ك ــأفالم – آب ــي ف ــوق الش ــجرة – ثرث ــرة
فــوق النيــل – الرصاصــة ال تـزال ــي جي»ــ – Mوهــو يســتمر ــي فليمــه هــذا Kــذا ٔالاســلوب ولكــن عoــ4
شــريط أقــل ذكــاء واســتغال للقضــايا املهمــة .حســ5ن كمــال ــي "بعيــدا عــن ٔالارض" يتــابع الاســKtالك
الف¿ Mويستخدم عناصر الفيلم لتقـديم همـوم ذاتيـة وطـرح حلـول غ5ـ 4معقولـة لهـذﻩ الهمـوم وهـو
يوظــف كــل ÔــM£ء ــي الســينما للســيطرة عCــى املشــاهد كالــديكور ؤالالــوان والتصــوير ...الــخ ولكــن
حNــ[ املشــاهد العــادي أدرك لعبتــه فكــان ٕالاقبــال عCــى فيلمــه فــاترا وبÕــى ٔالامــل الوحيــد لــه بعــض
املراهقات اللواتي أقبلن ملشاهدة نظرات محمود ياس5ن الحاملة وانفعاالته املصطنعة.
وال يزال التحقيق مستمرا
أول فــيلم يخرجــه وينتجــه أشــرف فهمــ Mيعoــ 4عــن وجهــة نظــر ــي واقــع املجتمــع املصــري ــي
Kايــة الســبعينات " "١٩٧٩متجــاوزا الســينما التجاريــة الســائدة الNــK Mــرب مــن الواقــع أو تقدمــه
بصورة مزيفة.
الفــيلم مــأخوذ عــن قص ـة الحســنان عبــد القــدوس ويتنــاول الفــيلم ف_Kــا حقيقــة الص ـراع
بــ5ن النمطــ5ن الســائدين ــي أفـراد الطبقــة الوســطى ــي مصــر املعاصــرة :نمــط ٕالانســان الــذي يــرى
أن كل M£Ôء مشروع طاملا الهدف هو الحصول عCى املزيد من املال "ألن كـل إنسـان عنـدﻩ يقـاس
بمــا لديــه مــن مــال" ونمــط ٕالانســان الــذي يــرى أن هنــاك مــا هــو مشــروع ومــا هــو غ5ــ 4مشــروع ــي
الحصـول عCـى املـال وأن العلـم املنـتج هـو أسـاس الحصــول عCـى املـال وأن املـال لـيس كـل ÔـM£ء ــي
الحياة.

١٠٠

هناك حس5ن املدرس الذي يحب عمله ويتفاني ـي أدائـه ويعـيش مـع زوجتـه زينـب وأختـه
م45فـت الطالبـة ـي كليـة الفنــون وهنـاك مـدحت زميلـه القـديم ــي الدارسـة الـذي ذهـب إHـى أوروبــا
وع ــاد "رج ــل أعم ــال" ناجح ــا ليؤس ــس مكتب ــا ــي الق ــاهرة وتب ــدأ ال ــدراما م ــع وص ــول م ــدحت إ Hــى
القاهرة ولقائه مع صديقه حس5ن الذي يفتح له أبواب بيته الصغ.45
أما زينب وي نموذج لزوجة من الطبقـة الوسـطى ذات التطلعـات الطبقيـة والطموحـات
الاسـKtالكية الNــ Mال تقــف عنــد حــد .فأKـا تجــد ــي مــدحت الفــارس الحقيقـي الــذي كانــت تحلــم بــه
فتخ ــون زوجه ــا مع ــه ويقب ــل ه ــو ــي ناحي ــة أخ ــرى يقن ــع نفس ــه بأن ــه ع Cــى ح ــق ــي تص ــورﻩ للحي ــاة
ويحاول حس5ن اس4ضاء زوجته بتنظيم دروس خاصة لتالميذ ي بيته ولكن بعد فوات ٔالاوان.
و ــي مقابــل زينــب هنــاك م45فــت الNــ Mتماثــل أخاهــا مــن حيــث رفــض الحيــاة "بــأي شــكل".
وهن ــاك أيض ــا "ن ــافع ب ــن املهل ــب" وه ــو نم ــط اس ــمه وزوج أخ ــت زين ــب واملوظ ــف ال ــذي يعم ــل ــي
الجمــارك ويملــك ســيارة وفــيال عCــى الــرغم مــن أن راتبــه ال يزيــد عــن راتــب حســ5ن املــدرس كث 5ـ4ا
ويعكــس ب4oاعــة نمــط موظــف الحكومــة املنحــرف الــذي يغطــى انحرافاتــه باKــام كــل مــن يعــ4ض
ســبيله Kمــا مختلفــة .ينت¶ــ Mالفــيلم بــأن تقتــل زينــب عشــيقها مــدحت ويقتــل حســ5ن زوجتــه زينــب
ويم M£ðي الطريق مع أخته م45فت وتكون آخر لقطة ملبة النـور الـدوارة عCـى سـيارة الشـرطة مـع
صوت صافرة السـيارة "آخـر لقطـة ـي فـيلم يوسـف شـاه5ن "الاختيـار" عـام  ١٩٧٠وآخـر لقطـة ـي
ف ــيلم "ع Cــى م ــن نطل ــق الرص ــاص" لكم ــال الش ــيخ ع ــام  ."١٩٧٥والف ــيلم  Kــذا ال ي ــدين النمط ــ5ن
اللذين يعرضهما وإنما يؤكد الKاية الفاجعة كما قال الناقد سم 45فريد ي تحليله "أن املشكلة
الاجتماعية ال تحل فرديا".
السينما املصرية والاقتباس
١٠١

ت ــأتي الس ــينما املص ــرية ــي مقدم ــة التج ــارب الس ــينمائية ــي الاقتب ــاس م ــن حي ــث ع ــدد
ٔالاف ــالم ال Nــ Mاقتبس ــت قصص ــها م ــن قص ــص أو أف ــالم أجنبي ــة ح Nــ[ أن بع ــض املهتم ــ5ن بالكتاب ــة
حــول الســينما املصــرية أكــدوا أن آفــة هــذﻩ الســينما ــي الاقتبــاس والابتعــاد عــن ٔالاعمــال ٔالادبيــة
العربي ــة أو املص ــرية ،خاص ــة وأن املقت ــبس ال يش ــ 45إ Hــى املص ــدر ال ــذي ه ــو ــي كث 5ــ 4م ــن ٔالاحي ــان
الس ــينما ٕالايطالي ــة ؤالامريكي ــة اللت ــ5ن تح ــتالن موق ــع الص ــدراة ــي موض ــوع الاقتب ــاس ب ــل يعم ــد
الس ــينمائيون ــي مص ــر إ Hــى اقتب ــاس العم ــل ٔالاجن» ــ Mبص ــبغة علي ــة مم ــا يس ــتوجب تغي 5ــٔ 4الاس ــماء
ؤالاحداث وبالتاHي ٔالابعاد الفكرية للعمل بـل أن بعـض كتـاب السـيناريو نسـبوا هـذﻩ املوضـوعات
املقتبسة إHى أنفسهم.
فف ــي عملي ــة الاقتب ــاس هن ــاك أف ــالم م ــأخوذة مباش ــرة م ــن آداب عاملي ــة بعض ــها مع ــروف
وبعضـها غ5ـ 4معـروف عCـى ٔالاقـل بالنسـبة للمتفـرج العربـي .مـن املثـال ٔالاول أعمـال ديستويفسـكي
الNــ Mعالجهــا املخــرج حســام الــدين مصــطفى ومــن املثــال ٓالاخــر فــيلم "الزائــرة" املقتــبس عــن قصــة
إنكل½5ي ــة مغم ــورة باس ــم "ش ــجرة ال ــبالب" للكتاب ــة م ــاري س ــتيوارت و ــي ه ــذا الف ــيلم ذك ــر املخ ــرج
بركات صراحة أنه قام بتأليف القصة وكرر ٔالامر بنفسه ي فيلم "حبيب."MN
وهنــاك أفــالم مــأخوذة عــن أفــالم أجنبيــة بطريقــة مباشــرة كمــا ــي فــيلم "حــب أحCــى كــامن
الحبــد" لحلمــ Mرفلــه واملــأخوذ عــن فــيلم "صــوت املوســيقا" .ولكــن هنــاك أفــالم أخــرى ال تشــ 45أبــدا
إ Hـ ــى املص ـ ــدر مث ـ ــل ف ـ ــيلم حس ـ ــن إب ـ ـراهيم "أنق ـ ــذوا ه ـ ــذﻩ العائل ـ ــة" امل ـ ــأخوذ ع ـ ــن ف ـ ــيلم "س ـ ــنوات
املستحيل" ملايكل جورودن عن حادثة سياسية عاملية شه45ة.
وبلغ الاقتباس ي السينما املصرية حدا من التطرف لدرجة أKا تنتج من الفيلم الواحـد
مجموعة متشاKة ومكررة من ٔالافالم ،مثلما حدث ي ٔالافالم املـأخوذ عـن "فـأنى" و"ت45يـز راكـان"
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و"غادة الكاميليا" وغ45ها .و ي توثيق هذا املوضـوع قسـم ٔالاسـتاذ محمـود قاسـم دراسـته إHـى عـدة
فصول:
 .١الاقتباس من ٓالاداب والسينما ٔالامريكية
 .٢الاقتباس من ٓالاداب والسينما الفرنسية
 .٣الاقتباس من ٓالاداب الروسية
 .٤الاقتباس من مصادر أخرى
و ـي اســتعراض تفاصــيل هــذﻩ الاقتباســات وــي مهمــة ــي مثــل هــذا الكتــاب التــوثيقي مــع
نماذج مKا بصورة مختصرة كما يCي دون تعليق:
 .١فيلم "عجائب يا زمن" املقتبس عن فيلم "شرق عدن" اليليا كازان.
 .٢فيلم "من أحب" إلبراهيم عمارة مقتبس عن فيلم "ذهب مع الريح".
 .٣فيلم "ابن الصحراء" لبدر الما مقتبس عن شخصية املمثل فالنتيونو.
 .٤أفالم يوسف وه» Mوإسطفان روس MNأك4nها منقول عن ٔالافالم ٔالامريكية.
 .٥فـ ــيلم "املا¨ـ ــ M£املجهـ ــول" ألحمـ ــد سـ ــالم مـ ــأخوذ عـ ــن فـ ــيلم "عـ ــودة ٔالاسـ ــ "45بطولـ ــة جريـ ــر
جارسون.
 .٦مجموعة أفالم نيازي مصطفى ونادر جالل مـأخوذة عـن ٔالافـالم ٔالامريكيـة دون أي إشـارة
إ Hــى املص ــدر مث ــل "ي ــوم ٔالاح ــد ال ــدامي" ال ــذي كت ــب علي ــه أن ــه اقتب ــاس رؤوف حلم ــ Mدون
ٕالاشــارة ملصــدر الاقتبــاس وفــيلم "البحــث عـن الخطيئــة" املقتــبس مــن عــدة أفــالم أشــهرها
فيلم "دليل الزوج امل½وج" لج5ن كيCي وفيلم "صغ45ة عCى الحب" املأخوذ عن فـيلم "كـان
كان" لشH45ي ماك5ن.
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ويقدم نادر جالل موضوع لوليتا ي فيلم "أنا وابن MNوالحب..
وفيلم "هذﻩ امللكية املدانة" لسيدني بـوالك تحـت عنـوان "الباحثـة عـن الحـب" .ولعـاطف
ســالم مجموعــة اقتباس ــات مKــا "يــوم م ـن عمــري" املقت ــبس عــن فــيلم "ح ــدث ذات ليلــة" بطول ــة
كلوديت كول4oت وكالرك غيبل .وله فيلم "وضاع العمر يا ولدي" عن فيلم النا ت45نر"مـدام اكـس"
وهو الفيلم الذي قدمه حسن ٕالامام من قبل بعنوان "املرأة املجهولة".
وهن ــاك أف ــالم حس ــن ٕالام ــام املقتبس ــة وم Kــا" :ش ــقة مفروش ــة" امل ــأخوذ ع ــن ف ــيلم "ش ــقة
العازب" لبيCي وايلدر.
ولفط ــ5ن عب ــد الوه ــاب ف ــيلم "نص ــف س ــاعة زواج" امل ــأخوذ ع ــن "زه ــرة الص ــبار" ويكت ــب
حلمـ ـ Mأن ــه مؤل ــف قص ــة ف ــيلم "أي ــام الح ــب" بينم ــا  ــي مقتبس ــة ع ــن الف ــيلم ٔالامريك ــي "س ــيدتي
الجميلة".
فيلم "لياHي ياسم5ن" ل4oكات عن فيلم اللورانس أوليفيه "كاري".
ويذكر كمال الشيخ أن مجموعة أفالمه مأخوذة عن أفالم أمريكية مثل فيل:
"ولن اع4ف" املأخوذ ي فيلم "الحافة العارية".
ف ــيلم "لص ــوص ع Cــى موع ــد" لحس ــام ال ــدين مص ــطفى امل ــأخوذ ع ــن ف ــيلم ج ــول داس ــان
"تويكاي".
أمــا فــيلم "كــارمن الــذي" ألقــى نجاحــا كب5ـ4ا ــي ٔالاربعينــات فقــد قدمــه بركــات باســم "امـرأة
بال قيد" وكان نيازي مصطفى قد قدم هذا املوضوع باسم "الشيطان امرأة".
ويعد حسن رضا تقديم فيلم "حطمت قيودي" لستانCي كرامر باسم "هروب".
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ومــن املخــرج5ن الشــباب قــدم محمــد عبــد العزيــز أفالمــا مقتبســة كــل أفــالم أمريكيــة وغ5ــ4
أمريكية مثـل قصـة "املحفظـة معايـا" املقتـبس عـن فـيلم "النشـال" مـن إخـراج روبـرت ريـب وفـيلم
"قاتل ما قتلش حد" للمخرج نفسه وهو مقتبس من فيلم أملاني شه 45باسم "الصـديق ٔالامريكـي"
من إخراج فيلم مندوز.
وهن ــاك لكات ــب الس ــيناريو أحم ــد عب ــد الوه ــاب ال ــذي اقت ــبس موض ــوع ه ــذين الفيلم ــ5ن
مجموع ــة كب 5ــ4ة م ــن ٔالاف ــالم ال Nــ Mكت ــب أ Kــا م ــن تأليف ــه و ــي مقتبس ــة مث ــل "ش ــهر عس ــل ب ــدون
إزعــاج" و"حرامــي الورقــة" أمــا محمــد عبــد العزيــز فيواصــل الاقتبــاس ــي أفــالم "عيــال ...عيــال...
عيال" املأخوذ عن فيلم "أبناؤك ...أبنائي ...أبناؤنا" بطولة ه4¥ي فوندا ولوسيل بول.
وم ــن املخ ــرج5ن الش ــباب املقتبس ــ5ن حس ــ5ن عم ــارة ــي "قص ــة ال ــي الغرب ــي" امل ــأخوذ ع ــن
فــيلم روبــرت وايــر وزكــي صــالح ــي فــيلم "شــقة وعروســة يــا رب" املــأخوذ عــن فــيلم "امــش ال دا·ــي
للركض" وهو آخر أفالم كاري جرانت.
ويلجــأ ســم 45ســيف إHــى اقتبــاس ثالثــة أعمــال مــن الســينما العامليــة وــي "قطــة عCــى نــار"
املأخوذة عة مسرحية تن§ M£ويليامز الشه45ة وعمالن آخران مقتبسان من السينما الفرنسية.
قــد محمــد خــان فيلمــا باســم "الرغبــة" مــأخوذ عــن الفــيلم الشــه 45الــذي Kــذا الاســم .هــذا
باإلضــافة إHــى اقتبــاس موســيقا ٔالافــالم وإHــى اقتبــاس أفــالم أخــرى استعراضــية وغنائيــة بــل وحNــ[
أفالم كاوبوي مثل فيلم" :فيفا زالطا".
أما عن الاقتباس من ٓالاداب والسينما الفرنسية فنستعرض ٔالامثلة التالية:
نقــل توجــو مزراÓــي قصــة "فــأنى" إHــى الســينما املصــرية عــام  ١٩٣٩باســم "ليلــة ممطــرة"
ونق ــل "غ ــادة الكاميلي ــا" باس ــم "لي Cــى" وع ــن القص ــة نفس ــها أخ ــرج حس ــام ال ــدين مص ــطفى ف ــيلم
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"توحيدة" وبركات "نغم ي حياتي" وحسن ٕالامام "شاطئ الذكريات" .وقدم بدر خان قصـة "غـادة
الكاميليــا" أيضــا باســم "عهــد الهــوى" لفريــد ٔالاطــرش كمــا قــدم أحمــد ضــياء الــدين القصــة بفــيلم
"عاشق الروح" .ونقلت السينما املصرية قصة الكونت دي مونكت كريستو إHى ثالثـة أفـالم أولهـا
"أم 5ــ 4الانتق ــام" بطول ــة أن ــور وج ــدي والث ــاني "أم 5ــ 4ال ــدهاء" بطول ــة "فري ــد ش ــو¦ي" والثال ــث "دائ ــرة
الانتقــام" لســم 45ســيف بطولــة نــور الشــريف .كمــا قــدمت الســينما املصــرية قصــة فكتــور هوغــو
"البؤساء" مرت5ن ٔالاوHى من إخراج كمال سليم عام  ١٩٤٣والثانية من إخراج عاطف سالم عام
.١٩٧٨
وقصة "تريـز راكـان" الميـل زوال الNـ MأخرجKtـا السـينما الفرنسـية عـام  ١٩٥٣بـنفس الاسـم
وبـإخراج مارســيل كابنـه قـدمKtا السـينما املصــرية ـي فيلمــ5ن أولهمـا "لــك يـوم يــا ظـالم" لصــالح أبــو
سيف والثاني "املجرم" ألشرف فهم.M
ويش ــ 45حس ــن ٕالام ــام إ Hــى مص ــدر فيلم ــ5ن م ــن أش ــهر أفالم ــه هم ــا "مل ــك الحدي ــد" لج ــورج
بوهنيه الذي قدمه باسم "حب وك4oياء" وبائعة الخ ½oالذي قدمه باسم "الجنة تحت أقدامها".
الفرن§ M£قدمت السينما املصرية عن املسرح الكث 45من أفالمها منا فيلم "غرام وانتقام"
املــأخوذ مــن مســرحية "الســيد" لكــورني والNــ Mقــدمها محمــد عبــد العزي ـز أيضــا ــي فــيلم "العيــال
الطيب5ن" وهناك فيلم يوسف شعبان "الرغبة والثمن" املقتبس عن مسرحية "مهاجر بريسـبان"
ويقــدم عبــاس كامــل فــيلم "أنــا الـدكتور" عــن مســرحية الــدكتور "كنــوك" ويقــدم جــالل الشــرقاوي
"أرملة وثالث بنات" عن مسرحية "الغربان" له4¥ي بيك.
فيلم "شاب يح4ق" مأخوذ مـن روايـة "غربـاء ـي امل¥ـ½ل" لجـورج سـيمنون ،وفـيلم "دعـوني
أنــتقم "لتيســ 45عبــود مــأخوذ عــن يل ـم "ٔالاب الثــائر" لدوتشــيو ن 5ـ½اري مــع مالحظــة أن واحــدا مــن
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املخرج5ن املصري5ن لم يأخذ شيئا عن أفالم املوجة الجديدة ي السينما الفرنسية ملخرج5ن مـن
أمثال غودار وتروفو وشابرول وغ45هم.
اقتبست السينما املصرية عن ٓالاداب والسينما ٔالامريكية أك 4nأعمال شكسب 45مثـل فيـل
"روميو وجولييت" الذي أخرجه يوسف وه» Mعام  ١٩٤٤باسم "شهداء الغرام".
أمــا حس ــن ح ــافظ فق ــد ق ــدم هامل ــت ــي فــيلم "يمه ــل وال KÄم ــل" كم ــا ق ــدم أحم ــد ياس ــ5ن
فيلم "املالع5ن" عن مسرحية "امللك ل."45
وقــدم كمــال الشــيخ قصــة "مرتفعــات ويــذرنيغ" ــي فــيلم صــور ــي أجــواء الريــف املصــري
وقم ــت قص ــة "ج ــ5ن آي ــر" ــي ف ــيلم باس ــم "ه ــذا الرج ــل أحب ــه" .وق ــدمت قص ــة الس ــيدة املجهول ــة
ملرغريت واين باسم "الليلة ٔالاخ45ة" من إخراج كمال الشيخ.
قدم حسن رمزي فيلم "امرأتان" عن مسرحية "مروحة الليدي وندرم "45ألوسكار وايلد.
وعــن ٔالافــالم ٕالانكل½5يــة اقتبســت الســينما املصــرية عــدة أفــالم مثــل "مدرســة املشــاغب5ن"
عن "إHى سيدي ٔالاستاذ مع ح» ..."Mكما قدم الفيلم حسام الدين مصطفى باسم "الضحايا"..
أخــرج نــادر جــالل فــيلم "النــدم" مقتبســا عــن العجــوز املراهقــة أو "دولســينا" .ــي الســنوات
ٔالاخ 5ــ4ة ب ــدأت الس ــينما املص ــرية الاقتب ــاس م ــن ٓالاداب الروس ــية وخاص ــة أعم ــال ديستويفس ــكي
فقــد تحول ــت روايــة "ٔالاخ ــوة كارامــازوف" إ Hــى "الاخــوة ٔالاع ــداء" لحســام ال ــدين مصــطفى وتحول ــت
رواي ــة "الجريم ـة والعق ــاب" إ Hــى "س ــونيا واملجن ــون" أم ــا ف ــيلم "الش ــياط5ن" فق ــد أخ ــذ ع ــن العم ــل
املسرÓي املأخوذ عن رواية املجان5ن للكتاب الرو M£¤الشه.45
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وعــن روايــة تولســتوي "أثــا كارينينــا" تقــدم الســينما املصــرية فــيلم "Kــر الحــب" مــن إخـراج
ع ــز ال ــدين ذو الفق ــار كم ــا أن حس ــن ٕالام ــام ق ــدم رواي ــة "البع ــث" لتولس ــتوي ــي معالج ــة مص ــرية
باسم "دالل املصرية".
وهناك مصادر أخرى كث45ة اقتبست مKا السـينما املصـرية ال جمـال لحصـرها ونـذكر مKـا
عCى سبيل املثال:
فــيلم "حبيبNــ "Mله¥ــ4ي بركــات مــأخوذ عــن روايــة "دمعــة وابتسـامة "للكاتــب املجــري جــابور
فاالزي وقدمKtا السينما ٔالامريكية وال يعرف أي مصدر مKما اعتمد عليه بركات.
فيلم "امرأة عاشقة" ألشرف فهم Mمأخوذ عن أسطورة "فيدرا".
فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" مأخوذ عن إحدى قصص ستيفان زفايج.
فيلم "أيام ضائعة" مأخوذ عن مسرحية "أعمدة املجتمع" له4¥يك ايبسن.
فيلم "العذاب امرأة" مأخوذ عن مسرحية لس4نبدبرغ.
فيلم "فتاة شاذة" مأخوذ عن قصة حياة كريست5ن كيلر.
فــيلم "ومðــ [£قطــار العمــر" لفريــد شــو¦ي مــأخوذ عــن الفــيلم ال4كــي "بابــا" للمخــرج ياملــاز
غوني.
 ١ناقد سينمائي تعلم جيل كامل من السينمائي5ن والنقاد .كان أول ناقد يصدر كتابا كامال "فنان الشعب
صالح أبو سيف" ،مخرج سينمائي مصري.
 ٢ناقد سينمائى ومؤرخ السينما املصرية وصحفى وعميد النقاد السينمائي5ن العرب .ولد ى القاهرة ي
 .١٩٤٣له مقال يومي ى املصري اليوم تحت عنوان “صوت وصورة” .حصل عCى جائزة الدولة للتفوق ى
الفنون من املجلس ٔالاعCى للثقافة ي .٢٠٠٢
" ٣شركة مصر للتمثيل والسينما" تسم[ بأول ستوديو مصر برأس مال مصري مئة باملئة.
 ٤كمال سليم ) ،(١٩٤٥ – ١٩١٣مخرج سينمائي من مصر .ولد ي القاهرة .عمل ي الثالثينات مع
املخرج أحمد بدرخان ي استوديو مصر ثم عمل ي ٕالاخراج.
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 ٥مخرج وسيناريست ،ولد بقرية نوى ي محافـظة القلـيوبية ي  .١٩١٥شارك ي إقامة العديد من املعارض
الفنية وبـدأ مـشـوارﻩ السـينمائي بالعمـل كمساعد ي ٕالاخراج واملونتاج وٕالانتاج كمـا بـدأ الـكـتابـة ي الـسينما
وحقق العديد من النجاحات ي السينما.
 ٦صالح أبو سيف ) ،(١٩٩٦ – ١٩١٥مخرج ورائد الواقعية ي السينما املصرية .اشتغل بالصحافة الفنية
ثم إنكب عCى دراسة فروع السينما املختلفة .أخرج السينما العراقية واش4ك ي كتابة السيناريو وع5ن
رئيسا ألول شركة سينمائية قطاع عام .
 ٧توفيق صالح ) ،(٢٠١٣ – ١٩٢٦مخرج سينمائي ومن رواد الواقعية ي السينما املصرية ويعت 4oأحد أهم
املخرج5ن املصري5ن .سافر إHى فرنسا لتعلم السينما وعمل ي عدد من ٔالافالم الفرنسية كمساعد مخرج ثم
عاد إHى مصر وأخرج سبعة أفالم روائية طويلة وسبعة أفالم قص45ة.
 ٨يوسف شاه5ن ) ،(٢٠٠٨ – ١٩٢٦مخرج سينمائي مصري ومشهور ي العالم ومعروف بأعماله املث45ة
للجدل وبرباعيته السينمائية ال MNتتناول س45ته الذاتية.
 ٩محمد كريم ) ،(١٩٧٢ – ١٨٩٦مخرج وممثل مصري .أخرج فيليمن كالهما باسم "زينب" كما أخرج فيلم
"دليلة" ي  ١٩٥٦وأوالد الذوات ي .١٩٣٢
 ١٠نيازي مصطفى ) ،(١٩٨٦ – ١٩١٠مخرج مصري ،أخرج الكث 45من ٔالافالم السينمائية مKا "البحث عن
فضيحة".
 ١١أحمد بدرخان ) ،(١٩٦٩ – ١٩٠٩مخرج من رواد السينما ٔالاوائل ي مصر.
 ١٢أحمد كامل مر ،(١٩٨٧ – ١٩٠٩) M£¤ولد ي القاهرة وحصل ليسانس ٓالاداب جامعة القاهرة ثم عCى
دبلوم معهد التمثيل "القسم الحر" .أخرج أول مسلسل إسالمي فيه بعنوان "رمضان ٔالاول " وحصل عCى
جائزة الدولة التقديرية ي الفنون ي .١٩٨٠
 ١٣فط5ن عبد الوهاب ) ،(١٩٧٢ – ١٩١٣مخرج مصري وله العديد من ٔالافالم املشهورة مثل"إشاعة
حب و"ٔالاخ الكب "45وقد تزوج من الفنانة الراحلة ليCي مراد وأنجب مKا ابKما زكي.
 ١٤ه4¥ي بركات ) ،(١٩٩٧ – ١٩١٤مخرج مصري ولد ي مصر ومن أك 4nاملخرج5ن إنتاجا لألعمال السينمائية
ولقب بشيخ املخرج5ن .تخرج من كلية الفنون الفرنسية باملن45ة ي.١٩٣٥
 ١٥كمال الشيخ ) ،(٢٠٠٤ – ١٩١٢مخرج سينمائي مصري عرف بأنه "هيتشكوك مصر" بسبب تأثرﻩ بسينما
املخرج ٔالام45كي ألفريد هيتشكوك واهتمامه باألفالم البوليسية ال MNتعتمد عCى الحبكة الدرامية.
 ١٦حسن الامام ) ،(١٩٨٨ – ١٩١٩مخرج مصري وحاصل عCى جوائز مصرية وعاملية.
 ١٧عاطف سالم ) ،(٢٠٠٢ – ١٩٢١مخرج مصري بالكث 45من ٔالافالم البارزة كما أخرج أفالم ٔالاسرة من بيKا
فيلم "أم العروسة" وجزئه الثاني "الحفيد".
 ١٨حسام الدين مصطفى ) ،(٢٠٠٠ – ١٩٢٦مخرج سينمائي مصري ولد ي القاهرة .تخرج من املعهد العاHي
للسينما سنة ي  ١٩٥٠ثم سافر إHى الواليات املتحدة لدراسة ٕالاخراج عCى يد أك 4oمخر©ي هوليود ي ذلك
الوقت .ثم عاد إHى القاهرة ي  .١٩٥٦برع ي أفالم ٔالاكشن.
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 ١٩حس5ن كمال ) ،(٢٠٠٣ – ١٩٣٤مخرج مصري وواحد من أهم مخر©ي السينما التقليدية التجارية
املصرية وله حواHي  ٣٠فيلما تعد من عالمات السينما املصرية.
 ٢٠ممثل ومخرج عرا¦ي ولد ببغداد ي  .١٩٢٤دخل قسم التمثيل ي معهد الفنون الجميلة ببغداد وتخرج
منه حامال معه شهادة دبلوم ي فن التمثيل ي  ١٩٥٤ثم أخرج العديد من ٔالافالم الوثائقية وٕالاخبارية.
فقد جمع ب5ن التأليف وٕالاخراج والتمثيل ويعد فنانا شامال.
 ٢١سيد عي§ ،(١٩٩٠ – ١٩٣٥) [£مخرج ومؤلف مصري حصل عCي دبلوم الدراسات العلمية النظرية
العليا من معهد موسكو ي  ١٩٥٨ودكتوارة من أكاديمية الفنون بموسكو ي  .١٩٧٠قام بدبلجة العديد من
الافالم السوفيتية إHي العربية.
 ٢٢فنان ومخرج مصري ولد ي  ١٩٣٤وحصل عCى بكالوريوس املعهد العاHي للفنون املسرحية ي ١٩٥٨
ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما ي فرنسا ي  ١٩٦٠ومن املعهد العاHي للدراسات السينمائية
من فرنسا ي  .١٩٦٢وقد مثل ي مسلسالت مثل "ملحمة الحب" و"الرحيل" ي ٔالاردن.
 ٢٣سعيد مرزوق ) ،(٢٠١٤ – ١٩٤٠مخرج سينمائي أخرج العديد من ٔالافالم املصرية ال MNتعت 4oمن تراث
السينما املصرية.
 ٢٤مخرج ومنتج سينمائي مصري ولد ي  .١٩٣٩تخرج ي كليه الحقوق ي  ١٩٦٢ثم حصل عCى بكالوريوس
املعهد العاHي للسينما ي  .١٩٦٤أخرج عدد من ٔالافالم التسجيلية ثم عمل ي ٕالاخراج السينمائي بفلميه
الروائي5ن القص45ين "املقيدون للخلف" و"الفراشة" اللذان.
 ٢٥مخرج مصري ولد ي القاهرة ي  .١٩٤٤التحق باملعهد العاHي للسينما قسم إخراج .اتجه إHى اخراج
ٔالافالم التسجيلية وحصل عCى العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات ٔالافالم التسجيلية والقص45ة
والجوائز من مهرجان السينمائي بأملانيا.
 ٢٦أشرف فهم ،(٢٠٠١ – ١٩٣٦) Mمخرج مصري منذ أواخر  .١٩٦٠وكان لفيلمه الوثائقي ٔالاول "القتلة
فضل كب 45عCى الاطالق .فيلمه "ح [Nآخر العمر" واحد من أكٔ 4nالافالم تم½5ا ي السينما املصرية .كتب ثالثة
أفالم وأنتج ثالثة أفالم أخرى.
 ٢٧ممدوح شكرى ) ،(١٩٧٣ - ١٩٣٩مخرج وممثل مصري تخرج من املعهد العاHي للسينما قسم الاخراج.
عمل مساعد مخرج يوسف شاه5ن وفط5ن عبد الوهاب وحس5ن كمال وأخرج عددا من الافالم التسجيلية
ثم اتجة إHى التمثيل.
 ٢٨فيلم صدر ي  ١٩٧٣وأثار ضجة كب45ة وقت عرضه ومنع من العرض بسبب قوة تأث45ﻩ واه½از الوضع
السيا .M£¤وقد تعرض ممثلوﻩ لنوع من "التحذير" من جانب ٔالاجهزة ٔالامنية ألن الفيلم ي مضمونه كان
"ساخنا" بالفعل.
 ٢٩مخرج مصري ،ولد ي ٕالاسكندرية ي .١٩٣٠تخرج من كلية فيكتوريا باإلسكندرية ي  ١٩٤٨ودرس فنون
املسرح ي لندن ي الف4ة من  ١٩٤٩إHى  .١٩٥٠التحق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج مKا ي ١٩٥٥
وعرف الفنون ٕالاسالمية أيضا.
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 ٣٠فيلم مغامرات تاريÒي أمريكي من تأليف و إخراج ستيفن سومارز وبطولة براندن فريزر وراشيل وايز
وأرنولد فوسولو وجون هانا وكيفن ج .أوكونور .وهو إعادة إنتاج لفيلم عام  ١٩٣٢بنفس الاسم الذي قام
ببطولته حينذاك بوريس كارلوف.
 ٣١فيلم مصري كتبه شادي عبد السالم والتحرير كمال أبو العال والبطولة أحمد مر·ي وأحمد عي¥ن
وأحمد حجازي .حصل عCى  ٧جوائز مKا جائزة السيدالك ي فيينا وجائزة مهرجان فينيسيا الك4oى ١٩٧٠
من ٔالادب الفرعوني للدولة الوسطى سنة  ٢٢٠٠قبل امليالد.
 ٣٢مخرج مصري ،ولد بالقاهرة ي  .١٩٤٦هو ابن املخرج أحمد بدرخان وكان يعمل مساعد مخرج لوالدﻩ.
أخرج عدﻩ أفالم من بطولة زوجته وكانت من أعظم أفالم السينما املصرية مثل فيلم "الكرنك" و"شفيقة"
و"متوHي" و"الحب الذي كان" و"الرا·ي والنساء ".
 ٣٣فيلم سيا M£¤مصري أنتج ي  ١٩٧٥من قصة نجيب محفوظ ومن إخراج عCي بدرخان.
 ٣٤مخرج مصري ،ولد ي  ١٩٤٧وله العديد من ٔالافالم مع املمثل املصري عادل إمام مثل "الغول"
و"املشبوﻩ" و"الهلفوت" و"شمس الزناتي" وظهر ي فيلم "كالم ي الحب".
 ٣٥فيلم مصري ،ي  ،١٩٧٦من إخراج سم 45سيف وتأليف إبراهيم املو©ي وسم 45سيف ومساعد مخرج
عCى عرابى والبطولة نور الشريف وم45فت أم5ن ويوسف شعبان وشويكار.
 ٣٦مخرج مصري ،ولد ي  .١٩٤٤مثل ي طفولته ي بعض أدوار ٔالافالم ي ف4ة الستينات مع مشاه45
النجوم ي ذلك الوقت مثل "هند رستم" و"تحية كاريوكا" و"إسماعيل ياس5ن" و"عبد الحليم حافظ".
 ٣٧فيلم مصري من إخراج أحمد يح¬[ وتأليف عCى الزرقانى ي .١٩٧٧
 ٣٨هشام أبو النصر ) ،(٢٠١٢ – ١٩٤٤مخرج مصري ،التحق بمعهد السينما وتخرج ي  ١٩٦٤شعبة
ٕالاخراج السنيمائى .وقد حصل عCى درجة الدكتوراﻩ من جامعة كاليفورنيا وع5ن أستاذا باملعهد.
 ٣٩فيلم مصر ي من إخراج هشام أبو النصر وتأليف أحمد عبدالسالم وسيناريو فايز غاHي.
 ٤٠مخرج وناقد سينمائي مصري .له عدة دراسات سينمائية وترجمة سيناريوهات عديدة مKا "عاشت
حياKا" من اخراج جان لوك جودار .بدأ تجربتة الاخراج ي فيليمن تسجيل5ن "الايقاع" ي  ١٩٦٧و"صناع
النغم" ي .١٩٦٨
 ٤١فيلم مصري من إخراج وتاليف صبي شفيق.
 ٤٢فيلم مصري من إخراج إبراهيم الما ي  ١٩٢٧ومن بطولة بدر الما وبدرية رأفت وأنور وجدي ومحمود
املليæي وإيفون جوين.
 ٤٣مخرج ومؤلف ومصور ومنتج وهو فلسطي¿ Mحيث هاجرت عائلته إHى شيCي ي أمريكا الجنوبية ومعه
معدات وأجهزة سنمائية ٔالاوHى من نوعها ي العالم العربي .أسس شركة كوندور فيلم ي ٕالاسكندرية ي
 .١٩٢٦قام بإخراج أول فيلم عربي بعنوان "قبلة ي الصحراء" ي .١٩٢٧
 ٤٤استيفان روس(١٩٦٤ – ١٨٩١) MNمخرج وممثل مصري تخصص ي أدوار الشرير الظريف بطريقة فريدة
أحKLا الجمهور .ولد من أم إيطالية وأب نمساوي .عمل راقصا ي املالي الليلية وباملصادفة .التقى بمحمد
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كريم الذي كان يدرس ٕالاخراج السينمائي ي أملانيا وتعرف عCى سراج من 45وقرر استيفان أن يلتحق بنفس
املعهد ليدرس التمثيل دراسة أكاديمية.
 ٤٥أول فيلم روائى مصري من إنتاج الشركة السينمائية ٕالايطالية ي  ١٩١٨ومدته  ٣٥دقيقة .ظهر فيه
محمد كريم كأول ممثل سينمائى مصري وتم عرض الفيلم ى سينما شانتكل 45باالسكندرية" .
 ٤٦ثانى فيلم روائى مصري مدته  ٤٠دقيقة .أنتج ى  ١٩١٨واش4ك فيه محمد كريم كممثل ولم يعرض
عCى ٕالاطالق ألن الرقابة منعت عرضه ألسباب دينية.
 ٤٧فيلم مصري درامي كوميدي من إخراج وتأليف محمد بيومي وتم عرضه ي .١٩٣٣
 ٤٨محمد بيومي ) (١٩٦٣ – ١٨٩٤ولد ي مدينة طنطا .عاد من النمسا وهو حاصل عCى دبلوم ي التصوير
الضوئي والسينماتوغرا ي من حكومة النمسا ومعه معدات ومعمل تصوير سينمائي .أسس ستديو ليكون
أول ستديو مصري وصور ألول مرة فيلما لـ "أم5ن عطا ﷲ" تحت اسم "الباش كاتب" .أسس أول معهد
سينمائي ي مصر ي .١٩٣٢
 ٤٩بدر عبد ﷲ إبراهيم ٔالاعم[ الما ) ،(١٩٤٧ – ١٩٠٧ممثل سينمائي فلسطي¿ .Mهاجر إHى أمريكا
الجنوبية ثم جاء إHى مصر للعمل ي السينما املصرية ليكون أول من يحضر أجهزة ومعدات السنمائية إHى
العالم العربي إHى مدينة حيفا .عمل ي الكتابة والتمثيل وٕالاخراج ثم أسس شركة إنتاج سينمائي "كوندور
فيلم".
 ٥٠محمد طلعت بن حسن محمد حرب ) ،(١٩٤١ – ١٨٦٧اقتصادي ومفكر مصري وعضو بمجلس
الشيوخ ومؤسس بنك مصر .يعت 4oمن أعالم الاقتصاد ي العصر الحديث ي مصر ولقب بـ "أبو الاقتصاد
املصري" .عمل عCى تحرير الاقتصاد املصري من ٔالاجنبية والعمل عCى تأسيس بنك مصر وال MNساهمت ي
إنشاء العديد من الشركات ال MNتحمل اسم مصر مثل شركة مصر للغزل والنسيج ومصر للط45ان ومصر
للتأم5ن ومصر للسياحة واستديو مصر وغ45ها.
 ٥١أحمد شو¦ي عCي أحمد شو¦ي بك ) ،(١٩٣٢ – ١٨٦٨شاعر مصري يعد من أعظم وأشهر شعراء العربية
ي جميع العصور ويلقب بـ "أم 45الشعراء".
 ٥٢فيلم مصري من إخراج محمد كريم وإنتاج رمسيس فيلم وتأليف محمد كريم ومحمد حس5ن هيكل
والبطولة Kيجة حافظ وسراج من 45وزكي رستم ودولت أبيض وتم عرضه ي .١٩٣٠
 ٥٣محمد حس5ن هيكل ) ،(١٩٥٦ – ١٨٨٨شاعر وأديب وسيا M£¤كب 45مصري .ولد ي مدينة املنصورة بمصر
ودرس القانون ي مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة وتخرج مKا ي عام  .١٩٠٩حصل عCى درجة
الدكتوراﻩ ي الحقوق من جامعة السوربون ي فرنسا ي  .١٠١٢عمل ي املحاماة  ١٠سن5ن كما عمل
بالصحافة.
 ٥٤شركة ٕالانتاج للصور املتحركة مقرها ببابلسب45غ ي أملانيا .تأسست ي  ١٩١٧كاستجابة مباشرة أمام
املنافسة ٔالاجنبية ي مجال السينما من قبل مجموعة برئاسة إميل جورج فون الذي كان عضوا ي مجلس
ٕالادارة ي دويتشه بنك.
١١٢

 ٥٥يوسف وه» ،(١٩٨٢ – ١٨٩٨ Mممثل ومخرج مسرÓي وسينمائي من مصر .يعت 4oأحد الرواد ي مجال
السينما واملسرح العربي.
 ٥٦أول فيلم عربي ناطق .من اخراج محمد كريم وبطولة يوسف وهب M£ودولت أبيض وسراج من 45وأمينة
رزق وأنور وجدي .تم عرضه ي .١٩٣٢
 ٥٧فرقة مسرحية مصرية أسسها الفنان عزيز عيد .قدمت الفرقة روائع املسرحيات العاملية للجمهور
املصري و ٔالاجن» Mاملقيم ي القاهرة باإلضافة ملسرحيات محلية كتKLا فنانو الفرقة وكانت أعمالها
باللغة العربية وبلغات أخرى وكذلك قدمت للساحة الفنية العديد من الفنان5ن مثل فاطمة رشدي
ويوسف وه» Mوستيفان روس.MN
 ٥٨أمينة رزق ) ،(٢٠٠٣ – ١٩١٠ممثلة مصرية .ولدت ي مدينة طنطا ي القاهرة .بدأت دراسKtا ي مدرسة
ضياء الشرق .ظهرت ألول مرة عCى املسرح ي  ١٩٢٢وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس املسرحية ي ١٩٢٤
حيث ظهرت ي مسرحية "راسبوت5ن ".شاركت بالتمثيل ؤالافالم ال MNأنتجها يوسف وه» .Mعينت عضوا
بمجلس الشورى املصري ي  ١٩٩١كما حصلت عCى وسام الاستحقاق من الدرجة ٔالاوHى من الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر.
 ٥٩سراج من ،(١٩٥٧ – ١٩٠٤) 45ممثل مصري .نشأ ي ش4oا ي القاهرة ثم درس الطب وهجرﻩ ملمارسة الفن
ولعب الكث 45من ٔالادوار ي أفالم ٔالابيض ؤالاسود .تزوج من املمثلة ميم Mشكيب ي .١٩٤٢
 ٦٠دولت أبيض ) ،(١٩٧٨ – ١٨٩٦ممثلة مصرية .ولدت ي مدينة أسيوط بمصر .درست ي مدرسة
الراهبات ي الخرطوم وتزوجت من جورج أبيض ي  ١٩٢٣وحملت اسمه.
 ٦١ممثل مصري .ولد ي القاهرة ي Kاية القرن التاسع عشر وقد تفتحت مواهبه التمثيلية ي فرق املسرح
املدر M£¤ي ف4ة ما قبل ثورة .١٩١٩
 ٦٢هو من أوائل ٔالافالم املصرية الناطقة حسب كث 45من املصادر ،ويصنفه البعض عCى أنه أول فيلم
ناطق قبل أوالد الذوات.
 ٦٣ممثل إيطاHي ،ولد ي نابوHي ي  .١٨٩٦درس الهندسة قبل الدخول إHى أكاديمية علم الفنون حيث تعلم
الرسم والنحت .ظهر ي ٔالافالم الصامتة ٕالايطالية ي .١٩١٢
 ٦٤وهو أول فيلم مصرى ناطق استعملت فيه طريقة تسجيل الصوت عCى أسطوانات.
 ٦٥مخرج مصري وكاتب سيناريو ،ومن أفالمه "تحت ضوء القمر واملعلم بحبح".
 ٦٦عزيزة أم ،(١٩٥٢ – ١٩٠١) 45منتجة وممثلة مصرية .كان فيلمها "ليCي" ي  ١٩٢٧إعالنا مليالد بطل
جديد للسينما املصرية.
 ٦٧فيلم مصري من إنتاج إيزيس واملخرج عزيزة أم 45ومصطفى واHي والكاتب عزيزة أم 45وألب 45بدريوز
والبطولة عزيزة أم 45وزكي رستم وتم عرضه ي .١٩٣٣
K ٦٨يجة حافظ ) ،(١٩٨٣ – ١٩٠٨ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية .ولدت باإلسكندرية .تعت 4oمن أوائل
الرائدات املصريات ي عالم التمثيل وٕالانتاج ي السينما وأول وجه نسائي ظهر عCى شاشة السينما
املصرية.
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 ٦٩فيلم مصري ،من إخراج Kيجة حافظ وحسام الدين مصطفى ونجيب إسكندر مساعد مخرج ثاني
وقام فيصل ندا بالقصة والسيناريو والحوار .طوله ١١٠دقيقة وتم عرضه ي .١٩٧٥
 ٧٠فاطمة رشدي) ،(١٩٩٦ – ١٩٠٨ممثلة مصرية ومن رائدات املسرح والسينما املصرية .ولدت
باإلسكندرية وترعرعت ي الفن منذ طفولKtا .قامت بالتأليف وٕالاخراج والتمثيل عCى املسرح والسينما.
 ٧١فيلم مصري من إنتاج وإخراج وكتابة فاطمة رشدي وبطولة فاطمة رشدي ومحمود املليæي وتم عرضه
ي .١٩٣٣
 ٧٢فيلم مصري الذي يعت 4oعالمة هامة ي مشوار الفنانة Kيجة حافظ .قامت بدور البطولة أمام حس5ن
رياض وزكي رستم وعباس فارس كما قامت بوضع املوسيقى وتصميم ٔالازياء وباإلخراج مع ثالثة من
املساعدين حسن عبد الوهاب وبدر أم5ن وإبراهيم حس5ن العقاد .وتم عرضه ي .١٩٣٧
 ٧٣فيلم مصري من إخراج وقصة وسيناريو وحوار أحمد جالل .طوله  ١٢٥دقيقة وتم عرضه ي .١٩٣٤
 ٧٤أحمد جالل محمد عبد الغ¿ Mولد ي  ١٨٩٧عمل كاتبا صحفيا ي اللطائف املصورة ودار الهالل
وبال4جمة وتأليف املسرحيات حيث كان يجيد الفرنسية وٕالانجل½5ية وال4كية وغ45ها كما عمل بالتمثيل
وٕالاخراج.
 ٧٥هو نوع من الفن ٔالادبي يعتمد عCى الخيال حيث يخلق املؤلف عاملا خياليا أو كونا ذا طبيعة جديدة
بتقنيات أدبية أو استخدام لنظريات علمية ف½5يائية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو فلسفية.
 ٧٦فيلم مصري من إخراج وقصة وسيناريو وحوار أحمد جالل .طوله  ١٢٥دقيقة وتم عرضه ي .١٩٣٥
 ٧٧فيلم مصري مستقل من تأليف وإخراج أحمد عبدﷲ وبطولة خالد أبوالنجا وحنان مطاوع ويسرا
اللوزي وهاني عادل وعايدة عبدالعزيز.
 ٧٨جر©ي حبيب زيدان ) ،(١٩١٤ – ١٨٦١أديب وروائي ومؤرخ وصحفي لبناني .أجاد فضال عن اللغة
العربية واللغة الع4oية والسريانية والفرنسية وٕالانجل½5ية .أصدر مجلة الهالل ي  .١٨٩٢نشر كتبه "تاريخ
التمدن ٕالاسالمي" و"تاريخ آداب اللغة العربية" و"تراجم مشاه 45الشرق" وغ45ها.
 ٧٩حكاية جر©ي زيدان التاريخ ٕالاسالمي عن شخصية إسالمية لعب دورا هاما من مس45ة ٔالاحداث
ٕالاسالمية التاريخية .وقد بلغت تلك القصص حواHي  ٢٢قصة.
 ٨٠توجو مزراÓى ) ،(١٩٨٦ – ١٩٠١أحد رواد فن السينيما ى مصر .ولد ي ٕالاسكندرية ومارس كل الفنون
السينمائية من التمثيل والانتاج والاخراج وكتابة السيناريو وظهر ى دور ممثل ي فيلم "الكوكاي5ن" ي
 ١٩٣٠وفيلم "خمسة آالف وواحد" ي .١٩٣٢
 ٨١فيلم مصري درامي من إخراج وتأليف توجو مزراÓي وتم عرضه ي .١٩٣٠
 ٨٢فيلم مصري من إخراج وتأليف توجو مزراÓي وتم عرضه ي .١٩٣٢
 ٨٣أول فيلم عربي ناطق حسب بعض املصادر .أنتج ي .١٩٣٢
 ٨٤فيلم مصري درامي كوميدي من إخراج وتأليف توجو مزراÓي وطوله  ٧٨دقيقة وتم عرضه ي .١٩٣٤

١١٤

 ٨٥فيلم مصري من تأليف وإخراج توجو مزراÓى وبطولة فوزي الجزايرHي وإحسان الجزايرHي وأحمد
الحداد ومن45ة محمد وأمينة محمد وحسن راشد وعبد العزيزي املشر¦ي وتحية كاريوكا وتم عرضه ي
.١٩٣٥
 ٨٦فيلم مصري من إخراج وقصة وسيناريو وحوار توجو مزراÓي ومساعد مخرج إبراهيم حلم Mطوله١١٠
دقيقة وتم عرضه ي .١٩٣٩
 ٨٧أول فيلم يمثله محمد عبد الوهاب وثاني ٔالافالم املصرية الغنائية بعد فيلم "أنشودة الفؤاد ".وقد حقق
نجاحا كب45ا إذ امتد عرضه ستة أسابيع.
 ٨٨أحمد رامى ) ،( ١٩٨١ – ١٨٩٢شاعر مصري ولد ي القاهرة وتخرج من مدرسة املعلم5ن ي .١٩١٤
حصل عCى شهادة ي املكتبات والوثائق من جامعة السوربون .ع5ن أم5ن مكتبة دار الكتب املصرية كما
حصل عCى التقنيات الحديثة ي فرنسا ي تنظيم دار الكتب وعمل أم5ن مكتبة ي عصبة ٔالامم .عاد إHى
مصر ي  ١٩٤٥وع5ن مستشارا لإلذاعة املصرية ونائبا لرئيس دار الكتب املصرية.
 ٨٩بشارة عبد ﷲ الخوري ) ،(١٩٦٨ – ١٨٨٥ولد ي ب45وت واملعروف باألخطل الصغ 45ولقب بـ "شاعر
الحب والهوى" و"شاعر الصبا والجمال" .تلقى تعليمه ٔالاوHى ي الكتاب ثم أكمل ي مدرسة الحكمة والفرير
وغ45هما من مدارس ذلك العهد .ويمتاز شعرﻩ بالغنائية الرقيقة والكلمة املختارة بعناية فائقة.
 ٩٠سالمة حجازي ) ،(١٩١٧ – ١٨٥٢مسرÓي مصري وأحد أعالم الKضة العربية الحديثة .ولد باألسكندرية
ي  ١٨٥٢وحفظ القرأن وتعلم فنون ٕالانشاد وفنون النظم ووزن النغم.
 ٩١السيد درويش البحر ) ،(١٩٢٣ – ١٨٩٢مجدد املوسيقى وباعث الKضة املوسيقية ي مصر والوطن
العربي .ولد ي ٕالاسكندرية وبدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سالمة حجازي والشيخ حسن ٔالازهري.
التحق باملعهد الدي¿ Mباإلسكندرية ي  ١٩٠٥ثم عمل ي الغناء ي املقاي.

١١٥

الباب الثالث

ملحات من أدب نجيب محفوظ
 ٣.١نجيب محفوظ حياته املبتكرة وتعلمه الابتدائي
إن نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا أشهر الروائي!ن العرب عى
ٕالاطالق .وقد أصبحت أسماء أعماله وأبطاله ال تقل شهرة عنه .١ولد >ي =ي الجمالية بالقاهرة.
كان والدﻩ موظفا لم يقرأ كتابا >ي حياته بعد القرآن .كان محفوظ أصغر إخوته ولكنه عاش مع
أبيه وأمه كأنه طفل وحيد بسبب الفارق الزم STبينه وب!ن أصغر إخوته كان ال يقل عن عشر
سنوات .كانوا كلهم رجاال ونساء قد تزوجوا وغادروا بيت العائلة إال محفوظ .فكانت عالقته
بأمه عالقة وطيدة وكان تأث!bها فيه عميقا بعكس والدﻩ الذي كان طوال الوقت >ي عمله خارج
البيت .كان صموتا ال يتحدث كث!bا داخل البيت.
يصف نجيب والدته بأijا" :سيدة أمية ال تقرأ وال تكتب ومع ذلك كانت مخزنة للثقافة
الشعبية .كانت تعشق الحس!ن ٢وتزورﻩ باستمرار .الغريب أن والدتي أيضا كانت دائمة الbvدد
عى املتحف املصري وتحب قضاء أغلب الوقت >ي حجرة املومياوات .إijا كانت بنفس الحماس
تذهب لزيارة ٓالاثار القبطية خاصة دير "مار جرجس" .وكنت عندما أسألها عن ح|iا للحس!ن
و"مار جرجس" >ي نفس الوقت تقول "كلهم بركة" وتعت}bهم "سلسلة واحدة" .الحقيقة أنST
تأثرت ~iذا التسامح الجميل ألن الشعب املصري لم يعرف التعصب .هذﻩ ي روح ٕالاسالم
الحقيقية".
أما والدﻩ فكان موظفا ولم يكن من هواة القراءة والكتاب الوحيد الذي قرأﻩ بعد
القرآن الكريم هو "حديث عي بن هشام"؛ ألن مؤلفه املويلي ٣كان صديقا له .عندما أحيل
إى املعاش عمل >ي مصنع للنحاس يملكه أحد أصدقائه .عمل >ي عدد من الوظائف الرسمية
١١٦

ونشر رواياته ٔالاوى عن التاريخ الفرعوني .ولكن موهبته ستتجى >ي ثالثيته الشه!bة "ب!ن
القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية".
التحق بالكلية الحربية وعمل مباشرة بالسودان ٤بعد تخرجه مiا .عندما انتفض
الشعب املصري أول انتفاضة شعبية حقيقة شاملة >ي تاريخه الحديث >ي  ١٩١٩وكان >ي
الثامنة من عمرﻩ .رأى املظاهرات واملصادمات الدموية ب!ن املصري!ن وٕالانجل! كما شاهد
مظاهرات النساء الشعبيات بي الجمالية ال Sأثرت بعمق >ي شخصيته وأدبه.
كان نجيب محفوظ يميل إى الكتاب وهو صغ! bجدا ليتخلص أهل البيت من شقاوته.
لكنه عندما أصبح تلميذا باالبتدائية لم يكن والدﻩ بحاجة إى حثه عى املذاكرة ألنه كان
مجiدا بالفعل ومن ٔالاوائل دائما .أما أوى املحطات الفاصلة >ي حياته فكانت حصوله عى
شهادة "البكالوريا" ال Sتؤهله لدخول الجامعة .كان والدﻩ يرى أن أهم وظيفت!ن >ي مصر هما
وكيل النيابة والطبيب .لذلك أصر عى التحاق ابنه بكلية الطب أو كلية الحقوق .كان
أصدقاؤﻩ مع هذا الرأي من حيث أن نجيب محفوظ كان متفوقا >ي املواد العلمية وكان ينجح
بصعوبة >ي املواد ٔالادبية كالجغرافيا والتاريخ واللغت!ن ٕالانجل!ية والفرنسية واملادة ٔالادبية
الوحيدة ال Sتفوق فi£ا كانت ي اللغة العربية .كان نجاحه >ي البكالوريا >ي  ١٩٣٠بمجموع
 %٦٠وترتيبه العشرين عى املدرسة وكان هذا املجموع يلحقه بكلية الحقوق مجانا .لكنه اختار
لنفسه كلية ٓالاداب قسم الفلسفة.
ثم التحق بجامعة القاهرة >ي  ١٩٣٠وحصل عى ليسانس >ي الفلسفة .إنه شرع >ي
إعداد رسالة املاجست! bعن الجمال >ي الفلسفة ٕالاسالمية ولكن غ! bرأيه بعد ذلك ح قرر
الbvك! عى ٔالادب.
١١٧

وبعد تخرجه >ي  ١٩٣٤التحق محفوظ بالسلك الحكومي فعمل سكرت!bا برملانيا بوزارة
ٔالاوقاف من  ١٩٣٨إى  ١٩٤٥ثم عمل بمكتبة "الغوري "باألزهر ثم مديرا ملؤسسة القرض
الحسن بوزارة ٔالاوقاف ح  ١٩٥٤فمديرا ملكتب وزير ٕالارشاد ثم مديرا للرقابة عى املصنفات
الفنية و>ي  ١٩٦٠عمل مديرا عاما ملؤسسة دعم السينما .فمستشارا للمؤسسة العامة للسينما
وٕالاذاعة والتليفزيون ومنذ عام  ١٩٦٦ح  ١٩٧١وهو عام إحالته إى التقاعد عمل رئيسا
ملجلس إدارة املؤسسة العامة للسينما وبعدها انضم للعمل كاتبا بمؤسسة ٔالاهرام.
تزوج محفوظ من السيدة عطية ﷲ إبراهيم بعد ثورة  ١٩٥٢وأخفى خ} bزواجه عمن
حوله لعشر سنوات بانشغاله برعاية أمه وأخته ٔالارملة وأطفالها .كان دخله قد ازداد من عمله
>ي كتابة سيناريوهات ٔالافالم >ي تلك الفbvة وأصبح لديه من املال ما يكفي لتأسيس عائلة.
إن محفوظ الروائي أول عربي حائز عى جائزة نوبل >ي ٔالادب .كتب منذ بداية
ٔالاربعينيات واستمر ح  .٢٠٠٤تدور أحداث جميع رواياته >ي مصر .ومن أشهر أعماله الثالثية
وأوالد حارتنا ال Sمنعت من النشر >ي مصر منذ صدورها وح وقت قريب بينما يصنف أدبه
باعتبارﻩ أدبا واقعيا .إنه أديب عربي حولت أعماله إى السينما والتلفزيون.
نقل نجيب محفوظ >ي أعماله حياة الطبقة املتوسطة >ي أحياء القاهرة .فع} bعن
همومها وأحالمها وقلقها والقضايا املصرية كما صور حياة ٔالاسرة املصرية >ي عالقاi±ا الداخلية
وامتداد هذﻩ العالقات >ي املجتمع .ولكن هذﻩ ٔالاعمال ال Sاتسمت بالواقعية الحية لم تلبث
أن اتخذت طابعا رمزيا كما >ي رواياته "أوالد حارتنا "٥و"الحرافيش "٦و"رحلة ابن فطومة".٧
كتب محفوظ عددا من السيناريوهات للسينما ب!ن عامي  ١٩٥٢و .١٩٥٩ولم تكن هذﻩ
السيناريوهات تتصل بأعماله الروائية ال Sسيتحول عدد مiا إى الشاشة >ي فbvة متأخرة .ومن
١١٨

هذﻩ ٔالاعمال "بداية وijاية" و"الثالثية" و"ثرثرة فوق النيل" و"اللص والكالب" و"الطريق ".صدر
له ما يقارب الخمس!ن مؤلفا من الروايات واملجموعات القصصية .ترجمت معظم أعماله إى
 ٢٣لغة >ي العالم.
 ١عالم نجيب محفوظ السينمائي من الرواية إى الفيلم ،د /وليد سيف ،الكتب العربية ،القاهرة ،ص .٨
 ٢الحس!ن بن عي بن أبي طالب الهاشم Sالقر¶ ،(٦٨٠ – ٦٢٦) Sسبط الن¼ Sمحمد رسول ٕالاسالم وحفيدﻩ.
 ٣محمد إبراهيم املويلي ،أديب وناقد وصحفي .ولد بالقاهرة >ي > ١٨٥٨ي أسرة وثيقة الصلة بالخديو
إسماعيل .ساهم >ي الiضة ٔالادبية الحديثة >ي مصر.
 ٤جمهورية السودان ،دولة >ي شمال شرق أفريقيا تحدها من الشرق إثيوبيا وإريbvيا وومن
الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان.
 ٥رواية من تأليف محفوظ وتعد إحدى أشهر رواياته وكانت إحدى املؤلفات ال Sتم التنويه ~iا عند منحه
جائزة نوبل .صدرت عن دار ٓالاداب بب!bوت >ي .١٩٦٢
 ٦رواية محفوظ ال Sنشرت >ي  .١٩٧٧تحكي عشرة قصص ألجيال عائلة سكنت حارة مصرية غ! bمحددة
الزمان وال املكان بدقة .وكانت الحرافيش وال تزال مادة رائعة للسينما والتلفزيون املصري.
 ٧ي إحدى قصص محفوظ ال Sكت|iا >ي  ١٩٨٣وترجمت إى ٕالانجل!ية >ي.١٩٩٢

١١٩

 ٣.٢أعمال محفوظ ي ٔالادب العربي
لعب محفوظ دورا بارزا بأعماله القيمة ي ٔالادب العربي ال سيما ي الروايات والقصص
القص-.ة واملسرحيات ؤالافالم .قام بكتابة الروايات والقصص القص-.ة وقدمها منذ بدايات
القرن العشرين .وتحول عدد كب -.م<;ا إBى السينما أو مسلسالت التلفزيون .١وقد استطاع
محفوظ إلنتاج العديد من النصوص ٔالادبية الهامة ال OPأحدثت جدال كب-.ا ي ٔالاوساط
ٔالادبية .تصور هذﻩ ٔالاعمال ٔالادبية التاريخ الاجتماZي والسيا OXYوالاقتصادي ملصر.
ومن روايات محفوظ املشهورة:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

الرواية
عبث الاقدار
رادوبيس
كفاح طيبة
خان الخليfي
القاهرة الجديدة
زقاق املدق
السراب
بداية و;pاية
ب.ن القصرين
قصر الشوق
السكرية
أوالد حارتنا
اللص والكالب
السمان والخريف
الطريق
الشحاذ
ثرثرة فوق النيل
١٢٠

الﺴنة
١٩٣٩
١٩٤٣
١٩٤٤
١٩٤٥
١٩٤٦
١٩٤٧
١٩٤٩
١٩٥١
١٩٥٦
١٩٥٧
١٩٥٧
١٩٥٩
١٩٦١
١٩٦٢
١٩٦٤
١٩٦٥
١٩٦٦

١٩٦٧
 ١٨م-.امار
١٩٧١
 ١٩املرايا
١٩٧٣
 ٢٠الحب تحت املطر
١٩٧٤
 ٢١الكرنك
١٩٧٥
 ٢٢حكايات حارتنا
١٩٧٥
 ٢٣قلب الليل
١٩٧٥
 ٢٤حضرة املح-م
١٩٧٧
 ٢٥ملحمة الحرافيش
١٩٨٠
 ٢٦عصر الحب
١٩٨١
 ٢٧أفراح القبة
 ٢٨لياBي ألف ليلة وليلة ١٩٨٢
 ٢٩الباي من الزمن ساعة ١٩٨٢
١٩٨٣
 ٣٠امام العرش
١٩٨٣
 ٣١رحلة ابن فطوطة
 ٣٢التنظيم السري
١٩٨٤
١٩٨٥
 ٣٣العائش ي الحقيقة
١٩٨٥
 ٣٤يوم مقتل الزعيم
 ٣٥حديث الصباح واملساء ١٩٨٧
١٩٨٧
 ٣٦صباح الورد
١٩٨٨
 ٣٧قشتمر
يقول شيخ الروائي.ن املصري.ن إدوار الخراط" :تطور الرواية العربية ال يتوقف عfى
شخص مهما كانت مكانته وقدرﻩ وإسهامه ي العمل الثقاي".
ومن أفضل الروايات العشرة ال OPكت;ا محفوظ:
 .١الثالثية  :ي سلسلة من ثالث أجزاء؛ ب.ن القصرين وقصر الشوق والسكرية ،وقد
حصلت عfى أفضل رواية عربية ي تاريخ ٔالادب العربي جسب اتحاد كتاب العرب.
١٢١

صدرت الرواية ي  .١٩٥٦تدور الرواية حول شخصية رئيسية؛ السيد أحمد عبد
الجواد ثم يكمل باي الجزاء شخصية ابنه كمال من الكفولة إBى الشباب كما تدور
أحدا;ا ي أعرق شوارع القاهرة القديمة ي ي الحس.ن وخان الخليfي .تنتم Oالرواية
للمدرسة الواقعية .وقد تحولت الرواية لثالثة أفالم سينمائية.
 .٢زقاق املدق :صدرت الرواية ي  ١٩٤٧وتحمل أحد أزقة حارة الصنادقية ي ي
الحس.ن .وقد تحولت الرواية لفيلم حظى بنجاح كب .-.تدور أحدا;ا ي ٔالاربعينيات
خالل الحرب العاملية الثانية .بطلة الفيلم ي حميدة ال OPيلتف حولها رجال الزقاق
ولكن طموحا;ا الزائدة ان;ت ب.ن الضباط ٕالانجل .وموت خطي;ا عfى أيدي أحد
الجنود الانجل..
 .٣بداية و12اية :قصة رائعة واقعية ال OPصدرت ي  ١٩٤٩وتحولت لفيلم سينمائي شه. -.
تدور الرواية حول ٔالازمات الاقتصادية ال OPتواجه عfى الطبقات الشعبية واملتوسطة
ي مصر خالل الحرب العاملية الثانية ومحاولة تلك الطبقات للوصول للطبقات الراقية.
تبدأ الرواية بموت رب ٔالاسرة تاركا معاشا ضئيل ال يفي بمتطلبات ٔالاسرة ومن هنا تبدأ
معاناة كل أفراد ٔالاسرة ٔالام والابنة نفيسة ؤالاخوة الثالثة حسن وحس.ن وحسان.ن حP
نصل ي ال<;اية النحراف ٔالاخت وانتحارها ويل¡;ا ٔالاخ حسن.ن الضابط.
 .٤ملحمة الحرافيش :رواية صدرت ي  ١٩٧٧وتتكون من عشر قصص ،معظمها تحول
ألفالم سينمائية .تتناول الرواية الصراع ب.ن الخ -.والشر والشر املتمثل ي الحارات
القديمة ي شخصية الفتوة ببطشه وظلمه للضعفاء والفقراء .نالت قصص الرواية
بتحولها للسينما شهرة كب-.ة مثل شهد امللكة والتوت والنبوت واملطارد.
١٢٢

 .٥اللص والكالب :رواية حقيقية كت;ا محفوظ ي  .١٩٥٨وي قصة مجرم محمود أم.ن
سليمان الذي خرج من السحن لينتقم من خيانة زوجته وصديقه .تحولت الرواية
لفيلم سينمائي وبطلها سعيد مهران اللص ضحية الفقر والخيانة ونور صديقته الOP
تعمل ي أحد الحانات ورؤوف علوان الصحفي صديق سعيد مهران الصحفي وعليش
صديق سعيد الذي استوBى عfى زوجته وابنته أثناء وجودﻩ ي السجن.
 .٦عبث ٔالاقدار :ي أوBى روايات محفوظ صدرت ي  .١٩٣٩تنتم Oهذﻩ الرواية لألدب
التاري«ي وتختلط ف¡;ا ٔالاسطورة والتاريخ ي العالقات ٔالاسرية الفرعونية الحاكمة ي
عصر بناء هرم خوفو .تحولت الرواية ملسلسل يحمل اسم "ٔالاقدار ".
 .٧الﺴراب :رواية نشرت ي  .١٩٤٨تتناول املشاكل النفسية ي إطار تربوي إذ يعاني البطل
من مشاكل نفسية لتعلق ٔالام به بشكل مر OX±لفقدا;pا بقية أبنا;°ا بعدما طلقها
زوجها مما كان له أثر كب -.عfى اب<;ا وكانت ٔالام تدلل الابن بشكل مفرط أدى إلصابته
بالخجل والانطواء .تحولت الرواية لفيلم سينمائي.
 .٨حديث الصباح واملﺴاء :رواية صدرت ي  .١٩٨٧تحولت ملسلسل تلفزيوني وزاد من
شهر;ا .تنتم Oالرواية للمدرسة الواقعية وتتحدث عن خمس أجيال قبل الحملة
الفرنسية عfى مصر وتنت´ Oلعام تاريخ كتابة الرواية .تحكي الرواية تاريخ مصر الحديث
وتاريخ املصري.ن وعاد;م ٕالاجتماعية وعالقا;م ٕالانسانية.
 .٩كفاح طيبة :رواية نشرت ي  ١٩٤٤وي ثالث رواية تاريخية له .تحكي الرواية كفاح
شعب مصر لطرد الهكسوس وتحرير البالد كفاحهم ضد الاحتالل ال¶-يطاني كما يتطرق
محفوظ لحياة امللك أحمس العاطفية.
١٢٣

.١٠

خان الخليEي :تجري أحداث الرواية خالل الحرب العاملية الثانية .تحمل الرواية

اسم ي شه -.من أحياء القاهرة يش;ر ببيع التحف ؤالانتيكات وهو مزار سياي عالم.O
تحكي الرواية عن البطل أحمد أفندي عاكف الذي ترك تعليمه ليعول أسرته بعد
فصل والدﻩ من العمل .يرتبط البطل بجارته ي الºي الشابة نوال وهو الرجل ذو
ٔالاربع.ن عاما وعندما يعود إBى أخيه من أسيوط يتبادل الحب مع نوال ولكنه شاب
مس; -يدمن شرب الخمر مما يصيبه بمرض السل ثم يموت.
بدأ نجيب محفوظ يكتب وهو ي التاسعة عشرة من عمرﻩ ،ونشر أول قصصه القص-.ة
"ثمن الضعف" باملجلة الجديدة ٔالاسبوعية ي .١٩٣٤
ومن قصصه القصJKة:
السنة
القصة القص-.ة
الرقم
 ١همس الجنون
١٩٤٨
١٩٦٣
 ٢دنيا ﷲ
١٩٦٥
 ٣بيت س½Oء السمعة
١٩٦٩
 ٤خمارة القط الاسود
١٩٦٩
 ٥تحت املظلة
 ٦حكاية بال بداية وال ;pاية ١٩٧١
١٩٧١
 ٧شهر العسل
١٩٧٣
 ٨الجريمة
 ٩الحب فوق هضبة الهرم ١٩٧٩
١٩٧٩
 ١٠الشيطان يعظ
١٩٨٢
 ١١رأيت فيما يري النائم
١٩٨٨
 ١٢الفجر الكاذب

١٢٤

ومن املﺴرحيات ال MNاقتبﺴت عن رواياته وقصصه املشهورة:
السنة
املسرحية
الرقم
١٩٥٨
 ١زقاق املدق املسرح الحر
 ٢بداية و;pاية املسرح القومي ١٩٦٠
١٩٦٠
 ٣ب.ن القصرين املسرح الحر
١٩٦١
 ٤قصر الشوق املسرح الحر
١٩٦٣
 ٥خان الخليfي املسرح الحر
 ٦همس الجنون املسرح الحديث ١٩٦٤
١٩٦٩
 ٧م-.امار املسرح الحر
١٩٦٩
 ٨تحت املظلة مسرح الجيب

فقد اش;ر محفوظ بعدد من ٔالاعمال املتفوقة ي مجال التألیف السینمائي واحتل
املركز الثاني ب.ن كتاب السیناريو ي مصر حيث شارك ككاتب أو معد للقصة السینمائیة
باإلضافة إBى عشرة أفالم بالكمال أعدتھا السینما عن رواياته وقصصه القص-.ة .وقد تم تسجيل
بصمته وتوقیعه عfى أشرطة السلولويد لخمسة وعشرين فیلم ضمن مائة عمل رائع ي تاريخ
السینما املصرية .إن له أعمال عديدة ي مجال السینما وحدﻩ سواء ككاتب للسیناريو أو للقصة
السینمائیة ألك -Âمن ثالث.ن عمل أو كمؤلف ٔالاصول ٔالادبیة الروائیة والقصصیة ألك -Âمن ست.ن
فیلما سینمائیا.٢
ومن ٔالافالم املقتبﺴة عن أعماله ٔالادبية:
الفيلم

الرقم
 ١الوحش
 ٢فتوات الحسينية
 ٣درب املهابيل

املخرج
صالح أبو سيف
صالح أبو سيف
توفيق صالح
١٢٥

الﺴنة
١٩٥٤
١٩٥٤
١٩٥٥

٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١

ب.ن السماء ؤالارض
بداية و;pاية
اللص والكالب
زقاق املدق
الطريق
ب.ن القصرين
القاهرة ٣٠
خان الخليfي
السمان والخريف
قصر الشوق
ثالث قصص
م-.امار
السراب
الاختيار
ثرثرة فوق النيل
السكرية
الشحات
الحب تحت املطر
الكرنك
املذنبون
املجرم
الشريدة
الشيطان يعظ
أهل القمة
فتوات بوالق
وكالة البلح
الخادمة
أيوب

١٩٥٩
صالح أبو سيف
١٩٦٠
صالح أبو سيف
١٩٦٢
كمال الشيخ
١٩٦٣
حسن ٕالامام
١٩٦٤
حسام الدين مصطفى
١٩٦٤
حسن ٕالامام
١٩٦٦
صالح أبو سيف
١٩٦٦
عاطف سالم
١٩٦٧
حسام الدين مصطفى
١٩٦٧
حسن ٕالامام
كمال الشيخ وحسن ٕالامام ١٩٦٨
١٩٦٩
كمال الشيخ
أنور الشناوي
١٩٧٠
١٩٧١
يوسف شاه.ن
١٩٧١
حس.ن كمال
١٩٧٣
حسن ٕالامام
١٩٧٣
حسام الدين مصطفى
١٩٧٥
حس.ن كمال
١٩٧٥
عfي بدرخان
١٩٧٦
حس.ن كمال
سعيد مرزوق
١٩٧٨
١٩٨٠
أشرف فهمO
١٩٨١
أشرف فهمO
١٩٨١
عfي بدرخان
١٩٨٢
يح½ OالعلمO
١٩٨٢
حسام الدين مصطفي
١٩٨٤
أشرف فهمO
١٩٨٤
هاني الش.ن
١٢٦

٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥

سم -.سيف
املطارد
حسن ٕالامام
دنيا ﷲ
حسام الدين مصطفى
شهد امللكة
نيازي مصطفي
التوت والنبوت
الحب فوق هضبة الهرم عاطف الطيب
حسن ٕالامام
عصر الحب
حسام الدين مصطفى
الحرافيش
عfي بدرخان
الجوع
أشرف فهمO
وصمة عار
أحمد ياس.ن
أصدقاء الشيطان
عاطف الطيب
قلب الليل
أشرف فهمO
ليل وخونة
نور العيون
حس.ن كمال
أحمد يح½O
سمارﻩ ٔالام-.

١٩٨٥
١٩٨٥
١٩٨٥
١٩٨٦
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 ٢تحويل النصوص الروائیة إBى أفالم سینمائیة – دراسة تطبیقیة عfى روايات نجیب محفوظ ي السینما
املصرية ،رسالة الدكتوراﻩ ،د /ولید سیف.٢٠١٣ ،
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 ٣.٣دور محفوظ روائيا وقاصا ومؤرخا وصحافيا وسينمائيا
بدأ حياة نجيب محفوظ وهو طالب بالجامعة محررا ي مجلة "املجلة الجديدة" ال"#
كان يصدرها الكاتب املصري سالمة مو)( .١/نشر أول مقال له ي أكتوبر  ١٩٣٠بعنوان
"احتضار معتقدات وتولد معتقدات ".أصدر أول أعماله مصر القديمة ي  ١٩٣٢اتبعها
بمجموعته القصصية "همس الجنون" ي  .١٩٣٨نشرت رواية محفوظ ٔالاوJى "عبث الاقدار"
ي  .١٩٣٩توجه بعد ذلك إJى كتابة ثالثية استلهمت الWXاث الفرعوني ي نوع من الاسقاط
التاري]ي ع\ى املرحلة السياسية ال "#سادت مصر ي تلك الفWXة _ي روايات "عبث ٔالاقدار"
 ١٩٣٩و"رادوبيس"  ١٩٤٣و"كفاح طيبة" .١٩٤٤
اتجه إJى كتابة سيناريو ٔالافالم ي الفWXة ما بeن  ١٩٤٩و  .١٩٥٦كان أول أديب يقوم
بخطوة من هذا النوع .وكان أول سيناريو قام بكتابته "مغامرات عن WXوعبلة"  .١٩٤٥كتب
سيناريو عن روايات إحسان عبد القدوس مثل "الطريق املسدود" و"أنا حرة" إJى جانب أفالم
ذات الوجهeن و"لك يوم يا ظالم" و"رية" و"سكينة" و"الوحش" و"شباب امرأة" و"الفتوة" و"بeن
السماء ؤالارض" واحنا التالمذة" و"النمرود" و"درب املهابيل" و"فتوات الحسينية" و"الهاربة" .
عمل نجيب محفوظ ي وزارة ٔالاوقاف ثم توJى الضباط ٔالاحرار السلطة عمل رئيسا
للرقابة ع\ى املصنفات الفنية ي  ١٩٥٩ورئيسا ملؤسسة السينما وفيما بعد عضوا ي املجلس
ٔالاع\ى للثقافة .توجه محفوظ أعماله بثالثية جعلته علما من أعالم الرواية العربية وأحد أهم
روادها ومؤس(" حداثا .أخذت عناوين أجزاا من أسماء حارات ي القاهرة الفاطمية "بeن
القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية".
اعWXض مسؤولون ي ٔالازهر ع\ى رواية أوالد حارتنا ي  .١٩٥٩ونشرا صحيفة ٔالاهرام
القاهرية كاملة رغم اعWXاض عدد من رموز التيارات املصرية املحافظة ولم تطبع الرواية ي
١٢٨

كتاب داخل مصر إJى ٓالان .لكن الكاتب اللبناني سهيل إدريس نشر أوالد حارتنا ي دار ٓالاداب
البWeوتية ال "#يملكها وظلت النسخ تصل إJى من يريد قراءا ي مصر بدون إثارة أزمات  .لم
يسافر محفوظ خارج مصر إال نادرا وكان يكتب كل كتاباته بالقلم الح Wأو الرصاص .أصبح
محفوظ الكاتب العربي الوحيد الحاصل ع\ى جائزة نوبل لآلداب ي ١٩٨٨وتسلما نيابة عنه
ابنتاﻩ لعدم رغبته ي السفر.
كان محفوظ أحد اكٔ Wالادباء العرب انتشارا ي العالم حيث ترجمت أعماله إJى أك Wمن
 ٣٣لغة .ترك محفوظ وراءﻩ ست مسرحيات أيضا .توقف محفوظ عن الكتابة بعدما هاجمه
مشدد وطعنه ي رقبته ي  ١٩٤٤إال أنه ي السنوات الثالث ٔالاخWeة كان يكتب قصصا قصWeة
أطلق علا اسم أحالم فWXة النقاهة.
حصل محفوظ ع\ى مجموعة من الجوائز املحلية ما ما كان ي مطلع حياته مثل
جائزة "قوت القلوب" عن رواية "رادوبيس" ي  ١٩٤٥وجائزة "وزارة املعارف" عن رواية "كفاح
طيبة" ي  ١٩٤٥وجائزة "مجمع اللغة العربية" عن "خان الخلي\ي" ي  ١٩٤٧ومنح ي ١٩٥٨
جائزة "الدولة التشجيعية ي ٓالاداب من املجلس ٔالاع\ي لرعاية الفنون وٓالاداب والعلوم
الاجتماعية" ثم ي " ١٩٦٢وسام الاستحقاق من الدرجة ٔالاوJى" وي  ١٩٧٠جائزة "الدولة
التقديرية ي ٓالاداب من املجلس نفسه" ومنح ي " ١٩٧١وسام الجمهورية من الدرجة ٔالاوJى".
كانت آخر الجوائز ال "#حصل علا بعد نوبل جائزة "مبارك ي ٓالاداب عن املجلس ٔالاع\ى
للثقافة" ي .١٩٩١
 ١سالمة مو)( (١٩٥٨ – ١٨٨٧) /من طالئع الضة املصرية ورائد الاشWXاكية املصرية وكان من أول
املروجeن ألفكارها .ولد ي قرية ©نباي .انتم /سالمة مو)( /ملجموعة من املثقفeن املصريeن وتتلمذ ع\ى
يديه نجيب محفوظ.
١٢٩

الباب الرابع

العالم السينمائي لنجيب محفوظ
 ٤.١أفالم نجيب محفوظ املشهورة
يمكن تقسيم ٔالافالم ال كتا محفوظ أو اش&%ك )ي كتاب*ا للسينما إ0ى أفالم
"محفوظية" .و6ي تع %7عن فكرة ٔالاغلبية وفكرة املخرج .عمل فAا كمح&%ف أو كحر)ي أو اضطر
إ0ى املوافقة عEى كتابة اسمه بIن أسماء كتاKا نتيجة وضعه الوظيفي كما )ي فيلم الدعاية
السياسية "جميلة الجزائرية" )ي  1958و"الناصر صالح الدين" )ي  1963اللذين أخرجهما يوسف
شاهIن خالل ف&%ة .2008 – 1926
فت ــوات الحسيني ــة
كان أول ٔالافالم املحفوظية "فتوات الحسينية" ،إخراج نيازي مصطفي) ١ي  .1954وكان
أول وآخر فيلم اش&%ك )ي كتابة القصة والسيناريو من إخراج نيازي مصطفﻰ الذي اش&%ك معه )ي
الكتابة .وكان نيازي مصطفي أك %7مخرwي ٔالافالم املصرية التجارية .واليزال صاﺣب العدد ٔالاك%7
من ٔالافالم بIن كل مخرwي السينما املصرية )ي كل تاريخها.
بالنسبة إ0ى نيازي مصطفي كان الفيلم من أفالم "الحركة" ال برع )ي إخراجها ،وكان
ترسيخا لنمط "وﺣش الشاشة" الذي عرف به النجم فريد شوي ٢والذي ينتصر دائما عEى "شرير
الشاشة" النجم محمود املليي ،٣كما كان استخداما لقصة الحب ال ربطت بIن فريد شوي
والنجمة هدى سلطان) ٤ي الحقيقة وزواجهما كما )ي الفيلم .ولكن بالنسبة إ0ى نجيب محفوظ
كان ٔالامر يختلف تماما .فقد كان الفيلم بداية ما أصبح بعد ذلك نوع كامل )ي السينما املصرية
يمكن أن نطلق عليه "الفتوة "٥مثل "الكاوبوي) "٦ي سينما الغرب ٔالامريكية وال كان محفوظ
معجبا Kا إ0ى درجة الوله )ي طفولته وصباﻩ كما قال ومثل "الساموراي" )ي السينما اليابانية .وكان
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الفيلم بداية استخدام محفوظ لنمط "الفتوة" )ي قصصه ورواياته ٔالادبية بعد ذلك ،بل وفور
عودته إ0ى ٔالادب عام  1957عندما بدأ يكتب "أوالد ﺣارتنا".
تقول الناقدة السينمائية مي التلمساني) ٧ي مقالها "صورة الواقع أم واقع الصورة":
"التيار الواقي أﺣد أهم تيارات السينما املصرية ونجدﻩ بتنويعات مختلفة )ي النوع السينمائي
الذي نطلق عليه "فيلم الحارة" أي الذي تدور أﺣداثه كليا أو جزئيا )ي ﺣارة مصر والذي عادة ما
يصور الحارة بوصفها املعادل الرمزي للوطن املصري .و)ي هذا ٕالاطار ي%7ز اسم نجيب محفوظ
روائيا وكاتبا للسيناريو كواﺣد من أهم ممثEي هذا التيار وت%7ز أفالم الحارة ال كتب قص*ا أو
اقتبست عن إﺣدى رواياته ضمن أفضل نماذج "فيلم الحارة" عEى مدار تاريخ النوع )ي السينما
املصرية."٨
ويتمثل نوع الحارة )ي مئات ٔالافالم املصرية التجارية والفنية والعديد م£ا عن أعمال أدبية
ملحفوظ ولكنه ككاتب للسينما لم يكتب سوى فيلمIن متواليIن من نوع الحارة .وهما "فتوات
الحسينية" ثم "درب املهابيل" إخراج توفيق صالح )ي  .1955أما النوع الذي ابتدعه )ي السينما ثم
بعد ذلك )ي ٔالادب .فهو نوع الفتوة الذي يدور )ي الحواري بدورﻩ ولكنه ال يس*دف التعب %Iعن
الواقع الاجتما¦ي وإنما عن القضية ال شغلته أك¨ %من أي قضية أخرى و6ي الصراع بIن القوة
والعدل أو بIن القوة والقانون الذي يحقق العدل ويتجاوز فيه التعب %Iالرمزي مصر إ0ى العالم
كله والتاريخ كله.
"الفتوة" ﺣسب املنجد )ي اللغة تع© "الشباب" و)ي دراسته "الفتوات عند نجيب
محفوظ" يذكر املتشرق الهولندي كورنيس نيالند أن تاريخ اللفظ "فتوة" يعود إ0ى القرن الثالث
الهجري ﺣسب دائرة املعارف ٕالاسالمية وأن بعض الكتاب يصورون "الفتوات" بأ°م صبيان
١٣١

يعيشون جماعات قوامها التضامن والصحبة والتكريس وآخرون يرون أ°م يسببون الفو³´µ
ويث%Iون الشغب وأن املستشرق ٕالانجل¶Iي مارجليوت )ي كتابه "القاهرة – :بيت القدس –
دمشق" )ي  1907يذكر أن السلطان قالوون أو¸´ ³من يخلفه أن يرصد قاعات الفتوات )ي ¹ي
الحسينية ألن الاستفزاز من طبيع*م.
ويذكر نيالند أن كلمة "فتوة" ٓالان ليست إال مرادف لكلمة "بلطي" أو "قبضاي" وأن أقدم
وصف للفتوة املعاصر نجدﻩ )ي كتاب يوسف بن حجاج "مذكرات فتوة" )ي  .1926ويروي هذا
الفتوة )ي كتابه أنه "شارك )ي مظاهرات الطالب ال خرجت اﺣتجاجا عEى قرار نفي سعد زغلول
من دون أن يعلم غاية املظاهرة ﺣ ³أنه سأل أﺣد الطلبة من يكون سعد زغلول ".ويش %Iنيالند إ0ى
كتاب أﺣمد أمIن "الصعلكة والفتوة )ي ٕالاسالم" الذي صدر )ي ) 1954ي القاهرة وفيه يقول)" :ي
عصرنا هذا عرف )ي كل ¹ي من أﺣياء القاهرة وٕالاسكندرية بعض الناس الفتوة .والفتوة )ي
العرف ،شاب شهم نبيل شجاع ذو مروءة ويفضل إخوانه )ي جميع هذﻩ الصفات وأيضا يمتاز
الفتوة Kذﻩ الصفات ال ذكرناها وبأنه يتبجح بشجاعته ويؤدب من ال يحتم به ".كما يش %Iإ0ى
كتاب أندريه ريموند الذي صدر بالفرنسية )ي  1947بعنوان "أصحاب الحرف والتجار )ي القاهرة
)ي القرن الثامن عشر" وفيه شرح التنافس بIن ﺣارتIن ودور الفتوات )ي إذكاء الخصومة بIن
الحواري من أجل إعالء كلم*م وإبقاء هيب*م وسطوÄم".٩
كان "الفتوة" )ي ذاكرة نجيب محفوظ منذ الطفولة ويقول محفوظ :كنا نذهب كل يوم
جمعة إ0ى سينما "أوملبيا" فنشاهد أفالم املغامرات العنيفة ونخرج لنجد هذﻩ الروايات معلقة
تحت بواكي شارع محمد عEي فنش&Æ%ا لنعيش مرة أخرى )ي هذا الجو الصاخب العنيف الذي
يصغه )ي أخيل&ن أبطال القصص ؤالافالم .والفتوات كعادÄم )ي استخدام القوة اﺣتلوا داخل
١٣٢

السينما معظم الحفالت ٔالاساسية والعامة .كنت أرى الخناقات بي£م تقريبا كل أسبوع .كانوا
يدخلون )ي أرض املماليك وﺣIن يكسر بعضهم البعض يأتي اللوري ويحملهم إ0ى قسم الجمالية.
كث%Iا ما ﺣدث أن تحول فرح من أفراح الحارة إ0ى خناقة رهيبة ألن الفتوات الذين كان
بي£م خصومات يجدو°ا فرصة لالنتقام وسط الزﺣمة والهيصة .ومع ذلك كان الفتوات يعملون
ً
أﺣيانا مع الحكومة ،فعندما بدأت شركة "سانت تروفت" عملها بتسئ %Iالاوتوبيسات )ي عدة
مناطق بالقاهرة ،كانت الحسينية وبيت القا ´µمن ضمن خط*ا ،إال أن الناس رفضت أوتومبيل
الشركة الذي يفسد الهدوء املتعارف عليه ،فكانوا يقذفونه بالطوب ويسخرون ممن يركبه
ً
واﺣدا من الجالسIن عEى قفاﻩ ويسرع
بالكالم ،وقد يتمادى ٔالامر فيصعد أﺣدهم ويضرب
بال¶Ìول وسط ﺣركات املتفرجIن ،ولم يكن هناك غ %Iﺣل وﺣيد إلنقاذ ٔالاوتومبيل ومن فيه ،إال
أن تستعIن الشركة بفتوة ليمنع هذﻩ التصرفات ،ووقع الاختيار عEى املعلم بيومي ،وهو كان )ي
الصف الثاني من الفتوات بعد عرابي .الفتوة عملوﻩ مفتش فتوقف الضرب ،املسئولIن لبسوا
بيومي بدلة ،لك£م لم يع¨%وا عEى ﺣذاء يناسب مقاس قدميه الضخمتIن ،فكان بالبدلة وﺣا)ي
القدمIن.
وقد انت ³Ðعهد الفتونة عEى يد عرابي عندما أمسك ذات مرة بضابط إنجل¶Iي وضربه
وجردﻩ من ثيابه الرسمية وأعادﻩ إ0ى الداخلية وسط اس*زاء الجميع به ،فتم القبض عEى عرابي
ً
وأوسعه الضابط ً
ً
وممنوعا من ممارسة أي نشاط ،وامتد
كس%Iا
ضربا ،ثم أعادوﻩ إ0ى الجمالية
هذا ليشمل بقية الفتوات .أنا شاهدت الفتوات وتأثرت Kم وKروني .الفتوة كان ﺣامي الحارة،
ولكنه مثل بعض الحكام أﺣيانا يكون ﺣامAا ﺣرامAا.١٠
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و)ي أدب محفوظ كان أول فتوة ﺣسب نيالند هو ﺣسن )ي رواية "بداية و°اية" ال
صدرت )ي القاهرة عام  .1951ولكن ﺣسن لم يكن "فتوة" ،وإنما أصبح كذلك بالصدفة عندما
تصدى لشخص يث %Iالرعب )ي أﺣد البارات ،فاستخدمه مالك البار لحمايته.
وقد أتم محفوظ الثالثية )ي إبريل  ،1952ولك£ا صدرت )ي ثالثة كتب عامي 1956
و .1957و)ي الجزء ٔالاول "بIن القصرين" ال نجد كلمة "فتوة" ﺣسب نيالند "إال مرة واﺣدة ،وذلك
عندما يسوق الجنود ٕالانجل ¶Iأﺣمد عبدالجواد ،إثر عودته من شهرﻩ مع أصدقاءﻩ ،إ0ى إﺣدى
الحفر ال ﺣفرها فتوات الحسينية بغية عرقلة مرور عربات الجنود".
"الفتوة" إذن لم يكن يشغل محفوظ )ي أدبه أو أفالمه قبل ثورة يوليو  ،1952بينما أصبح
ً
ً
أساسيا )ي أدبه بعد ذلك ،وكانت البداية )ي فيلم "فتوات الحسينية" .وقصة الفيلم عن
محورا
زقلط فتوة ¹ي الحسينية الذي نراﻩ يسلم عصاﻩ إ0ى ابنه بيومي بعد أن أصبح ً
شابا ،ويوصيه
العناية بشقيقه أﺣمد ،والعمل عEى اس&%داد بي*م الذي استولت عليه شطة بعد أن سجن
الفتوة جعلص .وينجح بيومي )ي اس&%داد البيت ،ويحول الشيخ إبراهيم دون نشوب صراع بIن
بيومي وجعلص بعد خروجه من السجن .يتبادل بيومي الحب مع زبيدة العاملة وي&¶وجان ،ولكن
جعلص الذي يشت Ðزبيدة يدبر الÄام بيومي بالسرقة ،فيحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
و)ي غيابه تقاوم زبيدة رغبة جعلص بالتعاون مع أﺣمد شقيق بيومي ،وربيب*ا زنوبة .وعندما
يخرج بيومي من السجن ،يتمكن من إثبات براءته ،ويقبض عEى جعلص ،ويتفق أهل الÔي عEى أن
تصبح السلطة للشرطة دون غ%Iها.
والالفت أن الفتوة )ي الفيلم يحمل اسم بيومي الذي أشار إليه محفوظ )ي ذكرياته عن
الفتوات )ي طفولته ،وأن العاملة )ي الفيلم تحمل نفس اسم العاملة )ي ثالثية "بIن القصرين"؛
١٣٤

زبيدة ،بل وكذلك اسم ربيب*ا زنوبة .والعاملة )ي العامية املصرية 6ي املرأة ال كانت ترقص وتغ©
)ي السهرات الخاصة )ي بي*ا و)ي ﺣفالت الزفاف قبل أن تعرف املدن املصرية املال6ي الليلية )ي
العشرينيات .وكلمة "العاملة" ليس لها تعريف )ي قاموس اللغة العربية ،ولكن ٔالارجح أن املقصود
Kا أ°ا املرأة ال تشكل عاملًا ً
قائما بذاته تدعوك إليه ،فكلمة العالم )ي "املنجد" 6ي "جمع عوالم
وعاملون وعالليم :الخلق كله" .وقد انتقدت بعنف فيلم "قصر الشوق" إخراج ﺣسن ٕالامام )ي
 1967ل&%ك ¶Iاملخرج عEى زبيدة وزنوبة ودنيا العوالم .وعقب محفوظ بقوله أن هذا هو عالم
ﺣسن ٕالامام الذي عاشه بنفسه .ويع %7الفيلم عن رؤيته للرواية.
لقد استخدم محفوظ سالح الدهاء كما وصفه جويس )ي التعب %Iعن موقفه املناهض
للحكم العسكري )ي مصر بعد ثورة يوليو و 1952.وجد )ي "الفتوة" ضالته من ﺣيث تمثيله
للسي إ0ى تحقيق العدل عن طريق "القوة" بدال من تحقيقه عن طريق "القانون العادل".
والقضية املركزية )ي عالم محفوظ كما ذكرنا 6ي قضية العدل بIن الناس )ي الحياة .وبحكم
إيمانه بالديمقراطية وﺣكم القانون ،يرفض ً
تماما "القوة" سواء قوة العضالت أم القوة املسلحة
كأسلوب لتحقيق العدل ،وت&%سب )ي أعماقه مقولة سعد زغلول "الحق فوق القوة ،ؤالامة فوق
الحكومة."١١
إخراج عاطف سالم
مرة ثانية يش&%ك محفوظ )ي كتابة سيناريو يخرجه عاطف سالم بعد "جعلوني مجرما"،
وهو فيلم "النمرود" عام  .1956ولكن الفيلم ليس عن الجريمة هذﻩ املرة ،وإنما عن ال¨%وة ال
تأتﻰ من دون عمل.
"النمرود" عن شاب فق %Iعاطل يقرر أن يشنق نفسه ويتخلص من ﺣياته .ولكن سقف
الحجرة الذي علق فيه املشنقة ال يتحمل جسدﻩ ،فيسقط ويجد مبلغا كب%Iا ) 50ألف جنيه( كان
١٣٥

مدفونا )ي السقف .فيعيش ﺣياة الهية وينفق من دون ﺣساب وال يدرك أ°ا أموال مسروقة إال
عندما يطاردﻩ اللص الذي سرقها .وينت Ðالفيلم بأن يسلم الشاب نفسه للشرطة ويحكم عليه
بالسجن ويق ´Üالعقوبة ويعود إ0ى رشدﻩ.
و)ي الفيلم الثالث الذي كتب له محفوظ السيناريو وأخرجه سالم "إﺣنا التالمذة" )ي
 ،1959يعود الكاتب إ0ى موضوع الجريمة .ولكن هذﻩ املرة عن ثالثة من الطلبة الجامعيIن
يتورطون )ي عملية إجهاض خادمة اعتدى علAا أﺣدهم وﺣملت منه ويرتكبون جريمة قتل أثناء
سطوهم عEى خزينة للحصول عEى املال الالزم للعملية ال تودي بحياة الفتاة ويكون مص%Iهم
السجن .وقد جاء الفيلم الثالث ملحفوظ مع عاطف سالم أفضل من سابقيه ولكنه يظل من
أفالم "الوعظ املباشر" البعيدة كل البعد عن عالم محفوظ.
إخراج يوسف شاه2ن
أما الفيلم الثالث ملحفوظ مع يوسف شاهIن "الاختيار" )ي  1971الذي اش&%ك )ي كتابة
قصته مع مخرجه .فال عالقة له بفيلم الدعاية السياسية السابقIن "جميلة الجزائرية"
و"الناصر صالح الدين" ﺣيث اش&%ك محفوظ )ي كتابة سيناريو الفيلم ٔالاول وقصة الفيلم الثاني.
بل إن هذين الفيلمIن ليسا من عالم يوسف شاهIن أيضا وإنما كان من املقرر أن يخرجهما عز
الدين ذوالفقار ولكن ﺣال مرضه دون ذلك.
"الاختيار" محفوظي خالص وشاهي© خالص :محفوظي من ﺣيث معالجته لفكرة
"املزدوج" أو "القرين" ال تلح عليه )ي الكث %Iمن أعماله .وهو هنا مثقف الذي يكسب كل ´Ýء
ويخسر نفسه ومقابله شقيقه البحار الذي ال يملك شيئا ولكنه يكسب نفسه .وشاهي© الهتمام
شاهIن القديم بنفس الفكرة وبالعالقة بIن ٔالاخوة وربطه الدائم بIن البحر والبحارة والحرية

١٣٦

والانطالق إ0ى العالم الواسع خارج الحدود .ويبدأ الفيلم باختفاء البحار و)ي ال£اية أن شقيقه قد
قتله.
إخراج حسام الدين مصطفي
كتب محفوظ قصة فيلمIن أخرجهما ﺣسام الدين مصطفي عEى التوا0ي" :ذات الوجهIن"
)ي  1973و"توﺣيدﻩ" )ي  1976.وكان آخر فيلم كتبه أو اش&%ك )ي كتابته للسينما.
)ي "ذات الوجهIن" يعود محفوظ إ0ى فكرة "املزدوج" ال تناولها )ي "ب %Þالحرمان" إخراج
كمال الشيخ )ي  1969عن رواية إﺣسان عبدالقدوس .ولكن املزدوج )ي فيلم ﺣسام الدين
مصطفي امرأة ت&¶وج رجلIن أﺣدهما )ي املدينة والثاني )ي البادية وتتم املعالجة الدرامية بأسلوب
تجاري شديد السطحية إ0ى درجة السذاجة.
و)ي "توﺣيدﻩ" يكتب محفوظ قصة عن ثالثية الكاتب الفرن ´ßمارسيل بانيول املسرﺣية،
فانﻰ  -س¶Iار – ماريوس وال أعدت للسينما )ي فيلم فرن ´ßوآخر أمريكي.
يقول الناقد السينمائي رفيق الصبان" :توليفه جيدة من ٔالاصل الفرن ´ßوالفيلم ٔالامريكي.
فقصه الحب ال تدور بIن توﺣيدﻩ والف ³الشاب 6ي املحور الذي يقوم عليه الفيلم ولكن ما
يدور )ي امليناء وعواطف أهله وانفعاالÄم وأﺣالمهم وسخطهم يحتل أيضا مقاما كب%Iا .ويكاد )ي
بعض أجزاء الفيلم ينسينا قصة الحب الاصلية".
ويرى الصبان أيضا "إن املوضوع رغم فرنسيته الساﺣلية موضوع شري مائة باملائة.
ونجيب محفوظ استطاع بذكاء شديد أن يفهم هذﻩ الصفة وأن يركز علAا ،ال عن طريق الحدث
ولكن عن طريق الشخصيات نفسها .وﺣسام الدين مصطفي فهم ما أرادﻩ نجيب محفوظ .فسار
عEى نفس الطريق املرسوم بعناية وإخالص ونجح )ي أن يقدم لنا فيلما مصريا صميما تدافع عنه
شخصيات مصرية قحه."١٢
١٣٧

درب املهابيل
يعت" %7درب املهابيل" إخراج توفيق صالح )ي  1955من العالمات الهامة )ي تاريخ السينما
املصرية .وكما ساهم محفوظ )ي تأسيس واقعية صالح أبوسيف .ساهم أيضا )ي وضع حجر
ٔالاساس لواقعية توفيق صالح .كان "درب املهابيل" فيلمه ٔالاول وذلك بكتابة القصة والاش&%اك )ي
كتابة السيناريو مع مخرجه.
)ي "درب املهابيل" نرى الحياة اليومية )ي ﺣارة مصرية كما لم تظهر من قبل )ي السينما
املصرية .فاملخرج الشاب )ي أول أفالمه لم يتأثر بـ"ﺣارة" كمال سليم )ي "العزيمة" ال يغلب علAا
الطابع الفولكلوري وإنما تأثر بالواقعية الجديدة ٕالايطالية ﺣيث يتم تحليل الواقع )ي إطار رؤية
فكرية يسارية.
الناس )ي "درب املهابيل" تنقلب ﺣياÄم بعد فوز "عبيط الحارة" بجائزة يناصيب و6ى فكرة
عولجت كث%Iا )ي ٔالادب واملسرح والسينما .ولكن محفوظ يعالجها معالجة جديدة .فالفيلم ينتÐ
بأن يأكل قطيع من املاعز ٔالاوراق املالية ال تشعل الصراع بIن أبناء الحارة إ0ى درجة القتل .و6ى
°اية تصدم املتفرج الذي اعتاد عEى ال£ايات السعيدة وتجعله يفكر )ي الحلول الحقيقة ملشاكل
ﺣياته .بل إن °اية "العزيمة" كانت سعيدة بدورها ﺣيث يتم ﺣل مشكلة البطالة ال تعاني م£ا
الشخصية الرئيسية عEى يد أﺣد الباشاوات عندما يعجب بالشاب ٔالامIن الشجاع ويمنحه عمال
)ي إدارة ممتلكاته.١٣
ساحر النساء
مثل "ريا وسكينة" و"الوﺣش" كتب محفوظ قصة "ساﺣر النساء" إخراج فطIن
عبدالوهاب )ي  1958عن واقعة ﺣقيقية من صفحات الجريمة لرجل يحتال عEى نساء ٔالاﺣياء
الفق%Iة بالشعوذة .بل يمتد تأث%Iﻩ ويشمل نساء ٔالاﺣياء ال¨%ية أيضا وينت Ðالفيلم بالقبض عليه.
١٣٨

ويقول ناقد املسرح والسينما عبدالفتاح البارودي )ي مقال عن الفيلم" :قالوا إن قصة
هذا الفيلم من تأليف نجيب محفوظ وأنا أﺣ&%م هذا املؤلف ولك© لم أشعر بوجود "تأليف".
فالتأليف السينمائي ابتداع فكرة بينما فكرة الفيلم تدور ﺣول دجال يمارس الشعوذة الدينية
ال يحرمها كل دين .و6ى فكرة معروفة يعرفها الجميع منذ عصر أفالم وروايات راسبوتIن."١٤
الهاربة
كتب محفوظ سيناريو "الهاربة" إخراج ﺣسن رمزي )ي  1958مع مخرجه .والفيلم
ميلودراما عن فتاة ريفية يفرض علAا والدها الزواج من ابن عمها الريفي .ف*رب إ0ى القاهرة
وتتبادل الحب مع شاب يعتدي علAا ويسافر للدراسة )ي أملانيا وهو ال يدري أ°ا ﺣامل منه .ينتÐ
الفيلم °اية "سعيدة" باللقاء بIن الحبيبIن.
وقد هاجم الناقد السينمائي ورائد ٔالافالم التسجيلية املصرية سعد نديم )– 1920
هجوما ً
ً
ً
منتظرا من منتج
عنيفا ،ووصفه بالرجعية ،وأنه ليس باملستوى الذي كان
 (1980الفيلم
كب %Iمثل ﺣسن رمزي.١٥
ﷲ أكBC
شهدت السنوات ال تفرغ فAا محفوظ للكتابة للسينما  15فيلما من مجموع أفالمه .29
وكانت أك¨%ها غزارة )ي سن  5) 1958أفالم( و)ي  4) 1959أفالم( .ومن بIن أفالم ٔ 1959الاربعة
يبدو غريبا للوهلة ٔالاو0ى أن يكتب محفوظ سيناريو فيلم "ﷲ أك "%7إخراج ابراهيم السيد .وهو
الفيلم الوﺣيد ملخرجه وال يعرض )ي التليفزيون وليس من السهل العثور عليه ومشاهدته.
يكتب محفوظ سيناريو هذا الفيلم الذي منع من الرقابة ثم أجازته لجنة التظلمات ال
تعت %7محكمة استئناف الرقابة عEى ٔالافالم )ي مصر.١٦

١٣٩

ففي ذلك الوقت كان محفوظ قد عاد إ0ى ٔالادب وكتب رواية "أوالد ﺣارتنا" ال تع %7بشكل
رمزي عن تاريخ أنبياء ﷲ سبحانه وتعا0ى .وقد عرض الفيلم )ي °اية شهر مارس  .1959ولكنه
صور وتم إنتاجه )ي .1958
ينتم "ﷲ أك "%7إ0ى النوع الذي يعرف )ي السينما املصرية باسم "ٔالافالم الدينية" وأغلا
يدور )ي مرﺣلة بداية الدعوة ٕالاسالمية .وقد بذلت جهدا خاصا للعثور عEى نسخة من الفيلم
الذي اش&%ك )ي تمثيله زهرة العEى "هند" ومحمد الدفراوي "نعمان" وعبد الوارث عسر "عمرو"
وعبدالعزيز خليل "الحاكم" وﺣسن ﺣامد "صخر" .وملخص قصة الفيلم من واقع مشاهدته
فيما يEي:
أثناء هجرة الرسول )ي املدينة :يقوم عمرو ،تاجر من قبيلة ب© ³ﺣارث برﺣالت منتظمة
للتجارة بIن مكة وموقع قبيلته .يؤمن عمرو باإلسالم وكذلك ﺣفيدته هند ال تتبادل الحب مع
نعمان ابن زعيم القبيلة الذي يحارب ٕالاسالم مع وزيرﻩ صخر .يقرر الحاكم ﺣرق كل املسلمIن
ومن بي£م عمرو وهند .يعتنق نعمان ٕالاسالم ويتبارز مع صخر ويقتله ويطلب من والدﻩ الاكتفاء
بطرد املسلمIن من موقع القبيلة .يتوجه املسلمون نحو املدينة ويؤمن الحاكم باإلسالم ويلحق Kم
بعد أن شاهد كيف يتمسك املسلم بدينه وال يخ ³´èاملوت )ي سبيله.
القصص السينمائية
تنوعت كتابات محفوظ للسينما بIن السيناريو والقصة السينمائية منذ  ١٩٤٧إ0ى
 ،١٩٥٩منفردا أو مع آخرين ) 18فيلما( .ولكنه اقتصر )ي ٔالافالم العشرة ٔالاخ%Iة من  1959إ0ى
 1976عEى كتابة القصة السينمائية فقط أو الاش&%اك )ي كتاب*ا وذلك من دون اﺣتساب
"املجرم" )ي  1978الذي يحمل اسمه مش&%كا )ي السيناريو .ولكنه كان إعادة إنتاج لسيناريو "لك
يوم يا ظالم" .بل توقف تماما عن الكتابة للسينما من  1960إ0ى  1963بعد أن كانت أفالمه تتوا0ى
١٤٠

من دون انقطاع من  1953إ0ى  1959بمعدل فيلم أو أك¨ %كل سنة .فعزف عن كتابة السيناريو )ي
تلك السنوات وتوقف تماما عن الكتابة للسينما بعد .1976
كان عام  1959عام أكٔ %7الازمات ال واجهت محفوظ ﺣ ³ذلك الحIن .ففي أول يناير من
ذلك العام تم اعتقال آالف املثقفIن وخاصة من اليسار و)ي اليوم ٔالاخ %Iمن نفس الشهر وافق
محفوظ عEى أن يتو0ى إدارة الرقابة عEى ٔالافالم .ور ´µالكتاب اللي%7ا0ي بالرقابة )ي إطار الوظيفة
الحكومية أو "املنفﻰ" الذي عاش فيه ﺣ ³تقاعدﻩ )ي  .1971ولكن الرقابة لم ترض به إذ نشرت
"أوالد ﺣارتنا" مسلسلة )ي جريدة "ٔالاهرام" .أثارت ما أثارت من ردود فعل عنيفة ولم يكن من
املعقول أن يستمر مديرا لـ "الرقابة" .فنقل م£ا بعد أقل من سنة وعIن سكرت%Iا عاما ملؤسسة
دعم السينما )ي  7يناير .1960
و)ي نفس الوقت بدأ إنتاج ٔالافالم عن رواياته وقصصه القص%Iة )ي  .١٩٦٠عاد محفوظ
لكتابة ٔالادب بحماس كب %Iوبدأ مرﺣلة جديدة مع "اللص والكالب" وما عرف بروايات ما بعد
الواقعية أو "واقعية بال ضفاف" عEى ﺣد تعب %Iجارودي .ولهذﻩ ٔالاسباب اكتفﻰ بكتابة القصص
السينمائية أو املشاركة )ي كتاب*ا دون السيناريو.
أما توقفه عن الكتابة للسينما تماما بعد  ،1976ف%Iجع إ0ى قرار مكتب املقاطعة العربية
)ي دمشق التابع لجامعة الدول العربية بوضع اسمه عEى قائمة املقاطعة بسبب تأييدﻩ مبادرة
الرئيس السادات للسالم مع إسرائيل )ي  .1977ووصل ٔالامر إ0ى ﺣد تصدير نسخ خاصة من
ٔالافالم املصرية ال تحمل اسم نجيب محفوظ سواء القديمة أم الجديدة بحيث يحذف من
العناوين ،بل وتتغ %Iعناوين ٔالافالم املستمدة من أعماله ٔالادبية املشهورة.

١٤١

لم يدرك "املقاطعون" أن محفوظ وأغلب الكتاب واملفكرين اللي%7اليIن واليساريIن من
جيله وأجيال ثورة  1919.وافقوا عEى قرار تقسيم فلسطIن )ي  .1947فالدولة الAودية ﺣسب
ذلك القرار لم تكن تخيف بلدا مثل مصر )ي ذلك الوقت والعالم كله .كان قد خرج لتوﻩ من
الحرب العاملية الثانية ) (1945 – 1939ﺣيث قتل خمسIن مليونا من البشر ويزيد .ولم يكن
هناك من يطيق مجرد سماع كلمة الحرب .وكان ٔالاسلوب الذي توصل إليه املجتمع الدو0ي لحل
أي مشكلة Äدد بالحرب هو تقسيم املناطق املتنازع علAا ،بداية من تقسيم أوروبا إ0ى تقسيم
أملانيا ،بل وتقسيم مدينة برلIن وكذلك تقسيم كوريا وفيتنام وغ%Iهما .و)ي هذا ٕالاطار لم يعت%7
تقسيم فلسطIن مؤامرة عEى العرب أو عEى املسلمIن إال عند القوميIن العرب وٕالاسالم السياﺳ´.
ولذلك كان محفوظ )ي تأييدﻩ ملبادرة السادات متسقا مع نفسه وأفكارﻩ ومن السخف
اعتبارﻩ مناهضا لحقوق الشعب الفلسطي© ،وإنما عEى العكس فهو يرى أنه لن يحصل علAا إال
بالسالم والتضافر بIن أنصار السالم )ي فلسطIن وإسرائيل.
لقد تألم محفوظ )ي ﺣياته عندما اعت %7البعض "أوالد ﺣارتنا" جرﺣا ملشاعر املتدينIن.
فرفض نشرها )ي كتاب ﺣ ³وفاته .تألم عندما وجد اسمه يشطب من عناوين ٔالافالم ؤالالم
ٔالاك %7النف ´ßوالبدني معا عند محاولة اغتياله )ي  1994بسبب "أوالد ﺣارتنا" .وال شك أنه تألم
أيضا عندما قال البعض أنه فاز بجائزة نوبل لألدب )ي  1988ليس تقديرا ألدبه وإنما ملوقفه
املؤيد للسالم مع إسرائيل .ولعل هذا ما جعله يقبل الجائزة وال يذهب الستالمها وما جعله يوزع
قيم*ا املالية عEى زوجته وابنتيه وصندوق الفقراء )ي بريد جريدة "ٔالاهرام" ،وال يضع )ي ﺣسابه
الشخ ´íدوالرا واﺣدا من املليون دوالر.

١٤٢

ثمن الحرية
نور الدمرداش من كبار املثقفIن واملبدعIن املصريIن الذين ساهموا )ي تأسيس الدراما
ٕالاذاعية سواء )ي الراديو أم التلفزيون ،بل إنه رائد املسلسالت التلفزيونية الواقعية من دون
منازع .وقد كان فيلم "ثمن الحرية" )ي  1964الذي كتب قصته محفوظ عن مسرﺣية عمانويل
روبليس أول فيلم يخرجه للسينما وكان بداية متم¶Iة .ورغم ٔالاصل ٔالاجن ،îفالفيلم محفوظي
خالص إذ تدور أﺣداثه )ي القاهرة الفاطمية أثناء الاﺣتالل ال%7يطاني ملصر عشية ثورة .1919
الج%Ìال بيكر الحاكم العسكري ال%7يطاني للقاهرة يطلب سرعة القبض عEى أﺣمد قائد
إﺣدى جماعات املقاومة املسلحة ضد الاﺣتالل ويتعاون معه من ضباط الشرطة املصريIن ﺣسن
ومحمد .تحاول إﺣدى ٔالامهات إنقاذ اب£ا ونفسها من التعذيب .فتع&%ف أن الضابط محمد ينتم
إ0ى جماعة املقاومة ال يقودها أﺣمد ويعرف مكانه .يأمر بيكر بجلب  6مصريIن من الشارع عEى
نحو عشوائي وÆدد بإعدامهم إذا لم يدل محمد عEى مكان أﺣمد وينفذ فAم ﺣكم ٕالاعدام
بالفعل :أرملة فق%Iة وسائق كارو )عربة نقل يجرها ﺣصان( وتاجر ثرى م&¶وج ﺣديثا وطالب
جامي واملغ© املخضرم إبراهيم والفتاة الجميلة ت%Iيزا .يطلب بيكر جلب  6مصريIن آخرين،
فينفرد به الضابط ﺣسن ويتمكن من قتله.
يبدو الفيلم مسرﺣيا من ﺣيث أسلوب ٕالاخراج أو لم يتخلص من أصله املسر¹ي .ولكن
هذا الانطباع يرجع إ0ى معرفة أنه عن مسرﺣية بينما هو من أفالم املكان الواﺣد مثل "بIن السماء
والارض" وال تع %7عن التمكن من استخدام مفردات لغة السينما.
ب BJالحرمان وإمBCاطورية "م"
كان جيل محفوظ وأجيال ثورة  1919تؤمن بالحرية إيمانا عميقا من واقع املمارسة
الفعلية وليس ٔالافكار الذهنية كما هو ﺣال جيEي ،جيل الستينيات وأجيال ثورة  .1952ويبدو
١٤٣

ذلك ٕالايمان بوضوح )ي الفارق بIن عالقات الكتاب واملفكرين من هذﻩ ٔالاجيال وتلك عEى ش³
املستويات بما فAا العالقات الشخصية .كان كل م£م يدرك أن ﺣريته تع© ﺣرية من يختلف معه
وأن الخصومة الفكرية أو ٔالادبية ال تع© الخصومة الشخصية ولذلك لم تفهم األجيال الجديدة
العالقات الوثيقة ال ربطت بIن محفوظ وثروت أباظة وإﺣسان عبدالقدوس وبIن يوسف
السبا¦ي وعبد الرﺣمن الشرقاوي رغم الاختالفات الشاسعة )ي ٔالافكار ؤالاساليب واملواقف.
)ي هذا ٕالاطار وافق محفوظ عEى كتابة سيناريو فيلمIن عن روايات عبدالقدوس "الطريق
املسدود" و"أنا ﺣرة" ،ووافق عبدالقدوس عEى أن يكتب محفوظ القصة السينمائية لروايتIن من
رواياته" :ب %Þالحرمان" إخراج كمال الشيخ )ي  1969و"إم%7اطورية م" إخراج ﺣسIن كمال )ي
 .1972ؤالاول كان املعالجة ٔالاو0ى لفكرة "املزدوج" قبل "الاختيار" )ي  1971و"ذات الوجهIن" )ي
 ،1976وفيه مثلت سعاد ﺣس© دور ناهد الخجولة الوديعة ال تتبادل الحب مع خطيا )ي ال£ار
وتتحول )ي الليل إ0ى م%Iفت الالهية ال تذهب مع أي رجل إ0ى فراشه.
أما "ام%7اطورية م" و"م" املقصودة 6ي مصر .فكان استجابة سينمائية لدعوة السادات
بعد أن تو0ى الحكم عقب وفاة عبدالناصر إ0ى ما أطلق عليه "املنابر" كشكل جني© لعودة الحياة
الحزبية وإن ظل الحكم للحزب الواﺣد .وفيه تمثل فاتن ﺣمامه دور أم لعدد كب %Iمن ٔالابناء
والبنات يطلبون أن يكون كل ´Ýء باالنتخاب )ي إدارة شئون ﺣياÄم .ورغم أن الفيلم يبدو مثل
"ٔالامثولة" لألطفال إال أنه لم يكن من املمكن آنذاك املطالبة بالحرية بغ %Iتبسيط.
دالل املصرية
وبنفس منطق العالقة بIن محفوظ وعبدالقدوس كانت العالقة بينه وبIن ﺣسن ٕالامام
الذي أخرج أك %7عدد من ٔالافالم ملخرج واﺣد عن رواياته ٔالادبية و6ى "زقاق املدق" )ي 1963
والثالثية "بIن القصرين" )ي  1964و"قصر الشوق" )ي  1967و"السكرية" )ي  1973و"أم%Iة ﺣî
١٤٤

أنا" عن رواية "املرايا" )ي  1974و"عصر الحب" )ي  1986وكذلك "دنيا ﷲ" )ي  1985عن قصة
قص%Iة .كان نقاد عصر ٔالايديولوجية ال يرون أي عالقة بIن محفوظ وٕالامام رغم كل هذﻩ ٔالافالم
ولكن محفوظ ذاته كأن له رأي مخالف.
والقصة السينمائية الوﺣيدة ال كتا محفوظ لفيلم من إخراج ٕالامام قصة "دالل
املصرية 1970 "١٧و6ى تمص %Iلرواية تولستوي" ١٨البعث" وجاء مع%7ا عن عالم ﺣسن ٕالامام
الذي عرف )ي تاريخ السينما املصرية "بملك امليلودراما".
 ١نيازي مصطفﻰ ) ،(1986 – 1910مخرج مصري .ولد )ي أسيوط .أخرج الكث %Iمن ٔالافالم السينمائية .كان
آخر ٔالافالم ال أخرجها نيازي مصطفﻰ فيلم "القرداتي" و)ي السينما العراقية أخرج فيلم "ابن املشرق" )ي
.1949
 ٢فريد شوي ) ،(1998 – 1920ممثل وكاتب سيناريو وﺣوار ومنتج مصري .كتب وأنتج أك¨ %من  400فيلم كما
عمل مع أك¨ %من تسعIن مخرج ومنتج.
 ٣محمود املليي ) ،(1983 – 1910ممثل مصري ولد )ي القاهرة .تم) ¶Iي أدوار رئيس العصابة الخفي كما لعب
أدوار الطبيب النف ´ßوأدوار العظماء السينما املصرية رجاال ونساء.
 ٤هدى سلطان ) (2006 - 1925ولدت بمدينة طنطا )ي مصر .ﺣققت شهرة كب%Iة عEى مدى نصف قرن من
العطاء الف©.
 ٥فيلم درامي مصري من إخراج صالح أبو سيف وإنتاج فريد شوي )ي .1957
 ٦را¦ي البقر ،فيلم دراما تم إنتاجه )ي الواليات املتحدة وصدر )ي .1969
 ٧روائية وم&%جمة وأكاديمية وناقدة سينمائية مصرية كندية ولدت )ي القاهرة )ي  .1965تعمل ﺣاليا بتدريس
السينما والدراسات العربية بجامعة أوتاوا الكندية.
 ٨مجلة "أدب ونقد" القاهرة ،نوفم.2001 %7
 ٩نجيب محفوظ والفن الروائﻰ :نخبة من كبار املفكرين واملستشرقIن ،تحرير د .عبدالحميد إبراهيم،
القاهرة.2002 ،
 ١٠أنا نجيب محفوظ :س%Iة ﺣياة كاملة" ،إبراهيم عبدالعزيز القاهرة.2006 ،
 ١١اليزال هذا الشعار ينشر )ي جريدة ﺣزب "الوفد الجديد".
 ١٢نشرة املركز القومي للثقافة السينمائية ،القاهرة 5 ،يوليو.1976 ،
 ١٣مجلة "الطليعة" ،سم %Iفريد ،القاهرة ،أكتوبر.1973 ،
 ١٤مجلة "الجيل" ،القاهرة 5 ،مايو.1958 ،
 ١٥جريدة "املساء" ،القاهرة 27 ،أكتوبر.1958 ،
١٤٥

 ١٦مجلة "الجيل" ،القاهرة 13 ،أكتوبر.1958 ،
 ١٧فيلم مصري من إخراج ﺣسن ٕالامام وتأليف ﺣسن ٕالامام ومحمد مصطفﻰ سامي .وقد تم إصدار الفيلم
)ي .1970
 ١٨الكونت ليف نيكواليافيتش تولستوي ) ،(1910 – 1828روائي روﺳ´ ومصلح إجتما¦ي ودا¦ي سالم ومفكر
أخالي .يعد من أعمدة ٔالادب الروﺳ´ )ي القرن التاسع عشر.

١٤٦

 ٤.٢نجوم السينما ي كتابة محفوظ
دخل محفوظ عالم السينما بواسطة صالح أبو سيف ي أواخر ٔالاربعينيات ح$ن أسند
له أبو سيف مشاركته ي "املنتقم" ي  ١٩٤٧و"مغامرات عن 9:وعبلة" ي  ١٩٤٨و"لك يوم يا
ظالم" ي  .١٩٥١وبعد عدة عقود دخلت السينما عالم نجيب محفوظ فألول مرة تقدم إحدى
رواياته عOى الشاشة الفضية عن طريق صالح أبو سيف أيضا ح$ن حقق "بداية وVWاية" ي
.١٩٦٠
صحيح أن دور صالح أبو سيف واضح ي تحريك بطلته داخل املكان واق9:اVaا وابتعادها
من بقية ٔالاشخاص ومن ٕالانصاف الاع9:اف بقوة ٕالايحاءات النفسية املرهفة ال efترجع
للمصور كمال كريم الذي جعل الجدران تنطق باملعاني ح ofأن مكان ساعة الحائط ال efتم
بيعها يظل مختلفا ي لوته الفاتح عن بقية الجدار .إنه طوال الفيلم وبدرجات متفاوته يحيط
نفيسة بالظالم ح ofأن الكث 9$من مشاهدها تدور ليال ولكن إبداع املمثلة هنا هو ٔالاوضح وهو
وإن كان يع 9عن موهبة سناء جميل إال أن ٕالامساك بالشخصية يأتي من محفوظ الذي منح
املمثلة مفتاح بطلة الرواية بجملة محكمة وحاكمة .يقول فVا إVWا تدرك عOى نحو مأساوي
ووضعها كفتاة "بال مال وال جمال وال أب" .ست كلمات .سارت سناء جميل عOى هدVا .امتألت
Vaا داخليا وحددت شكلها وطريقة سلوكها وحركVا ونظراVا وردود أفعالها .إVWا لم تضحك من
قلVا طوال الفيلم وح ofح$ن مارست الجنس مع ابن البقال وال يظهر عOى وجهها أي أثر
للنشوة ولو عابرة .وعندما تثور وتغضب ال تجد أمامها سوى مرآة وتعكس وجهها فتبصق عليه
وتمسك بعلبة صلبة .تقذفها لVشم املرآة وكأVWا تريد تحطيم حقيقVا كفتاة تعيسة "بال مال
وال جمال وال أب".

١٤٧

جدير بالذكر ي ذات الفيلم أن املمثل$ن عموما وصلوا إى أفضل مستوياVم خاصة
فريد شوي الذي أدى دور ابن ٔالاسرة الكب 9$الفاشل وحسن "ابن الشارع" املهيأ لإلجرام
املستعد لالنحراف ي كل السبل ولكن نجيب محفوظ صاحب الخ9ة العميقة بالبشر يرى ي
أغوار حسن املظلمة بصيصا من نور يجسدﻩ الروائي ي عشر كلمات" :كان حب أسرته
العاطفة الشريفة الوحيدة ال efيخفق Vaا قلبه".
فVذﻩ الجملة املوجزة لم يعد فريد شوي ي الفيلم مجرد بلطي أو قواد أو تاجر
مخدرات فثمة بعد إنساني جعل للشخصية سحرها الخاص ال تتجسد فقط ي املوقف$ن
املؤثرين ب$ن فريد شوي وشقيقه الانVازي حسن$ن ضابط الجيش بأداء عمر الشريف حيث
يمنح أولهما نقودا للثاني كمصاريف لدخول الكلية ثم بعد تخرجه يطالب شقيقه الكب 9$ب9:ك
العالم السفOي .تعمد صالح أبو سيف أال يجعلهما ي مواجهة بعضهما أو بجانب بعضهما فكل
مV£ما يقف ي مف9:ق عمر الشريف يطالع بجانب وجهه ٔالايمن وفريد شوي ي مواجهة الكام9$ا
ويتجOى إبداع املمثل ي نظرة فريد شوي ال efتدرك ما تنطوي عليه أعماق شقيقه من عفن
فيضعه ي اختبار صعب ويوافق عOى شرط أن يخلع بذلته العسكرية ويبدأ أن حياة جديدة
وبال تردد يرفض عمر الشريف .هنا تخلو نظرة فريد شوي من الغضب والكراهية فقط درجة
ما من ٔالا©¨ oمم§:جة بخ9ة عميقة بالحياة .فهو يدرك ما الذي سيختارﻩ هذا الشقيق .لكن
املوقف ٔالاهم وربما ٔالاعمق تأث9$ا فإنه يأتي قرب الV£اية .فبعد أن تضيق بفريد شوي كل
السبل وتتعقبه الشرطة وي9:بص به خصومه يلجأ جريحا مشجوج الرأس مرتديا جلبابا إى
أسرته وها هو عOى الفراش ينظر لوالدته الحانية كما لو أنه طفل يطلب الحماية.

١٤٨

بعد عام$ن من "بداية وVWاية" الذي اعت 9من عيون السينما املصرية عرض "اللص
والكالب" لكمال الشيخ الذي رشح شكري سرحان قبل التنفيذ كي يجسد شخصية سعيد
مهران .لم يكن شكري سرحان قرأ الرواية من قبل .ذهب إى املكتبة واش9:ى الرواية وأثناء
عودته إى البيت طالع صفحاVا ٔالاوى .اتصل بكمال الشيخ ليخطرﻩ بحماس للقيام بالدور.
وعندما استفسر املخرج عن سر موافقته السريعة قبل أن يكمل الرواية أجابه شكري سرحان
بجملة "آن للغضب أن ينفجر وأن يحرق" جعلت الشخصية بأغوارها ت9:اءى أمامه وأنه أدرك
أن بطل الفيلم الذي غادر السجن توا" خرج و ي جوفه نار" .وأردف" :إني ممتOئ Vaذا الشعور".
طوال الفيلم حافظ شكري سرحان عOى جذوة النار ال efتعتمل ي داخله سواء ي
صمته حيث يبدو وجهه مفعما برغبة حارقة ي الثأر أو ي أحاديثه ح$ن تخرج الكلمات من فمه
ح ofبصوت منخفض وكأVWا طلقات مسدس مكتوم الصوت .كذلك الحال ي مواقفه املختلفة
بما ي ذلك املواقف الرومانسية .إنه يحب نور "شادية" ويتواصل معها .لكن ذلك التواصل
املتقطع بفعل ٔالالم الذي يحسه والذي يزداد كلما تكالبت الظروف عليه وكلما ازداد إدراكه
لعجزﻩ .فعندما تعود "نور" ليال ممزقه املالبس آثار الكدمات عOى وجهها عقب تعرضها العتداء
شباب أقرب للكالب يشعرنا شكري سرحان أن ألسنة اللهب تتصاعد بداخله.
أما نور فإVWا اسم عOى مسم oفتاة ليل .ولكن تض ¹ºشيئا من عتمة أيام سعيد مهران
وVaذا الفهم أدت شادية دورها بالصرامة ال efيتسم Vaا أسلوب كمال الشيخ .ذلك أنه يتحا¼¨o
تماما أن يستدرج إى إغراء تتبع مهنVا أو تجسيد جانب مV£ا ولكنه حدد بدقة مستواها
باملالبس البسيطة ال efترتدVا واملكياج الفج الذي وضعه بمهارة املاكي 9$رمضان إمام حيث
أبرزها كامرأة فق9$ة من الناحية املالية واملادية .ولكن بأداء شادية بدت عOى قدر كب 9$من ال¾9اء
١٤٩

الروÀي ،تمنح سعيد مهران بسخاء فيضانا من الرحمة .عالقVا به ليست حسية ف eÁبالنسبة
له أقرب إى ٔالام تحنو عليه ت9:قرق ي عينVا محبة خالصة تؤويه ي شقVا املتواضعة بالقرب
من منطقة املقابر .تخرج لعملها وتعود متعجلة كي تطمÃن عليه ويتعمد كمال الشيخ أن يبقى
بطله ي العتمة وح$ن تدخل بطلته الحجرة املظلمة تض ¹ºالنور .إVWا" نور" فعال .وبينما تنطلق
رصاصات الشرطة ل9:دي سعيد مهران قتيال ي الV£اية تع 9شادية بتقلص وجهها أملا عن
ٕالاحساس أن هذﻩ الرصاصات إنما تصيVا Åي.
إى جانب نور جسدت شادية ثالثا من بطالت محفوظ :حميدة ي" زقاق املدق" ي
 ١٩٦٣لحسن ٕالامام وكريمة ي "الطريق" ي  ١٩٦٤ي لحسام الدين مصطفى وزهرة ي
"م9$امار" ي  ١٩٦٩ي لكمال الشيخ .نجحت ي بعضها عندما ال§:مت مع صناع ٔالافالم برؤية
نجيب محفوظ الجوهرية لنماذجه وواقعه .ولم توفق ي بعضها بسبب عدم الالتفات بما فيه
الكفاية ملا جاء ي أعمال محفوظ.
ظهرت "حميدة" مرت$ن عOى شاشة السينما مرة ي الفيلم املصري وبعد ثالثة عقود
تسطع ي فيلم مكسيكي بعنوان "حارة املعجزات" من إخراج خورÉي فونس حيث أصبح اسمها
"املينا" بأداء املمثلة ال efأصبحت عاملية اللبنانية ٔالاصل سلم oحايك .وثمة مفارقة تستحق
الانتباﻩ :الفيلم املكسيكي أقرب لعالم نجيب محفوظ وروايته من الفيلم املصري وسلم oحايك
تع 9عن "حميدة" عOى نحو أعمق وأصدق من تجسيد شادية لها .خورÉي فونس كاتب
السيناريو بيثن efلين9$و وسلم oحايك كل عOى حدة أشار أك¾ 9من مرة إى نفاذ بص9$ة الروائي
وإدراكه للقوان$ن ال efتؤدي للظواهر وتماثلها برغم اختالف املكان والزمان .والواضح أن سلمo
حايك تفهمت واستوعبت شخصية حميدة بتكويV£ا الداخOي الذي يرصدﻩ نجيب محفوظ
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بقوله" :فتاة مقطوعة النسب معدمة اليد ،ولكV£ا لم تفقد قط روح الثقة ؤالامان
والاطمئنان ،ربما كان لحسV£ا امللحوظ الفضل لبث هذﻩ الروح القوية ي طواياها ولكن حسV£ا
لم يكن صاحب الفضل وحدﻩ كانت بطبيعVا قوية ال يخذلها الشعور بالقوة لحظة ي حياVا".
و ي موضع آخر يصف بجرأة وحسم ي ثالث كلمات قاطعة أحد أهم سماVا "كانت عاهرة
بالسليقة".
تحركت سلم oحايك طوال "حارة املعجزات" عOى هدى مالحظات محفوظ فبنظراVا
تلVم ما تطمح له أو تطمع فيه فإذا أطلت من نافذVا ورأت حبيVا فإVWا ترسل له بعيوVWا
رسائل مفعمة بالرغبة وإذا وقفت أمام "فاترينة" تعرض املالبس الداخلية فإVWا تعطى إحساسا
باستعدادها ملد يدها لتكسر الزجاج كي تأخذ ما تريد .تتحرك وتتلفت وتتكلم وتتشاجر وكأVWا
تقف عOى أرض نفسية صلبة .وبإرادVا تذهب مع القواد إى وكرﻩ وتستجيب بال مقاومة
لطلباته وتندمج ي حياة الليل وتنتقل سريعا من فراش لفراش وتغدو مدمنة للمخدرات وÅي
ي هذا السقوط السريع تع 9عما جاء ي الرواية ال efتقول إVWا "تنحدر إى مص9$ها املحتوم" ال
يعوقها من وازع إال ما يعوق املنحدر إى الهاوية من دقائق الح .o¨Ìرواية "زقاق املدق" منحت
سلم oحايك دورا فريدا وÅي بدورها منحت شخصية "حميدة" حضورا عامليا.
اختلف ٔالامر بالنسبة لشادية ذلك أVWا ي "زقاق املدق" انتمت لحسن ٕالامام أك¾ 9من
إرتباطها بالرواية ف eÁهنا مجرد "دلوعة" تمضغ الالدن وتتمايل ي مشيVا تخرج الكلمات من
فمها بميوعة مصطنعة وتغ eÎي الكباريه أيام ٕالاحتالل أغنيات تسخر من ٕالانجل .!§$إVWا مع
كاتب السيناريو املبتدئ حينذاك سعد الدين وهبة واملخرج لم يستفيدا من إضاءات محفوظ.
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حققت شادية نجاحا ح$ن قدمت "كريمة" ي "الطريق" .الشخصية أصال ي الرواية من
النوع الذي يمنح املمثل طاقة ال يسVان Vaا .إVWا جامحة مث9$ة للغرائز ظروفها تبدو ي عيeÎ
الذئب أقرب للفريسة ف eÁامرأة ناضجة جميلة م§:وجة من صاحب فندق عجوز ال تخلو من
غموض يرمقها نزيل الفندق صابر الرحيم eبأداء رشدي أباظة وبدورها ترسل له بعيوVWا رسائل
مVمة و ي العديد من املشاهد تحافظ شادية بمهارة عOى ذلك الغموض ٔالاخالي ما ب$ن رفضها
الحاسم إلقامة عالقة مع ال§Òيل أو الاستجابة ملا يرغبه وبذكاء أقرب للخبث تذيقه طرفا من
حالوVا ثم تمتنع عنه ثم تدفعه باإليحاء تارة والتصريح تارة إى قتل زوجها العجوز .شادية هنا
ال تلجأ لكليشVات ٕالاغراء املألوفة املكررة ي السينما املصرية .لكن شباك الغواية عندها
تنطلق من عيون مليئة بالوعود امل9:عة بالشهد.
تنوعت بل تضاربت نماذج النساء ال efجسدVا شادية اعتمادا عOى روايات محفوظ:
نور ي "اللص والكالب" حيث تبدو وكأVWا الرحمة تس 9$عOى قدم$ن وحميدة ي "زقاق املدق"
املتمردة عOى "زقاق العدم" حسب تعب9$ها ثم الفتنة املدمرة ي "الطريق" وأخ9$ا زهرة "م9$امار".
Åي شخصية ثرية باملعاني والدالالت حللها الكث 9$من نقاد ٔالادب .ف eÁعند فاطمة مو©¨o
الشخصية الوحيدة ال efتمثل املستقبل؛ وÅي مصر ال efصورها الفنانون ي شكل فالحة منذ
أيام مختار وتمثال VWضة مصر وعOى نحو مقارب يراها محمود أم$ن العالم "رمز مصر الباحثة
عن سند عن حب عن استقرار عن سعادة" .زهرة يتصارع علVا نزالء "البنسيون" الخمسة كل
مV£م يريدها لنفسه عOى طريقته ولكV£ا قوية صعبة املنال أذكى من أن تحول نفسها إى مطفئة
شهوات أو العوبة ي يد ٓالاخرين .حاولت شادية بكل طاقVا أن تحافظ عOى التوازن ب$ن وضعها
املتواضع كعاملة ي البنسيون من ناحية و ي ذات الوقت كشابة ذات كرامة من ناحية ثانية.
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وعOى الرغم من نجاح مسعاها ي أن تبدو ي أداVÖا إنسانة جادة قبل أن تكون مجرد أن× oفإن
الفيلم لم يسعفها ي إبراز إصرارها عOى استقاللها وحريVا وجعلها تق9:ن ببائع الجرائد كي تكون
الV£اية سعيدة.
يصل الناقد هاشم النحاس لنتيجة مؤداها وبفقدان زهرة ي الفيلم لسماVا ٔالاساسية
املوجودة ي الرواية إى جانب تحويل اتجاهاVا وتبديل أهدافها فقدمت أيضا أبعادها الرمزية
وأصبحت زهرة ي الفيلم شيئا آخر تماما ال يش9:ك مع زهرة الرواية إال ي الاسم فقط.
أيا كان ٔالامر فإن شادية بفضل نجيب محفوظ تألقت فنيا ي أداVÖا عOى ٔالاقل ي
شخصيت$ن من بطالته" :نور" ي "اللص والكالب" و"كريمة" ي" الطريق" .وامتدت عطايا نجيب
محفوظ ألخريات من الفنانات جسدن شخصياته عOى نحو يستحق التحليل والتأمل.
سعاد حس eÎاملوهوبة دخلت عالم محفوظ من ستة أبواب" :الطريق" ي  ١٩٦٤لحسام
الدين مصطفى و"القاهرة  "٣٠ي  ١٩٦٠لصالح أبو سيف و"أم9$ة ح eÙأنا" ي ١٩٧٤
و"الكرنك" ي  ١٩٧٥و"أهل القمة" ي  ١٩٨١و"الجوع ي  "١٩٨٦لعOي بدرخان.
لم تلتق سعاد حس eÎمع شادية ي "الطريق ".فعالقة كل مV£ما كانت مع" صابر
الرحيم "eوهما ي طبيعVما عOى طر ي نقيض :شادية عاصفة وسعاد نسيم "كريمة" شظية ي
الجحيم و"إلهام" عصفور من الجنة .شادية ذات أغوار بعيدة غامضة متقلبة .سعاد بسيطة
وواضحة شفافة .هنا تتجOى قدرات الروائي الكب 9$عOى إبراز الفوارق الواسعة ب$ن البشر .وألن
الشخصيات الشريرة ي ٔالادب والفن غالبا تحظى بقوة تأث 9$أشد من الشخصيات الطيبة فإن
شادية ي "الطريق" بدت أعمق حضورا من سعاد حس eÎالباهتة نوعا ما وال efوجدت ضالVا
وفرصVا الكب9$ة ي" القاهرة ".٣٠
١٥٣

تجسد سعاد حس eÎشخصية "إحسان شحاته" ـ تأمل مع oÎالاسم .فتاة فق9$ة وجميلة
يشفع لها جمالها ي الانتقال من حال لحال .ولكن بثمن باهظ تدفعه بجسدها الذي يعشقه
قاسم بيك فهم eبأداء أحمد مظهر .وتصبح إحسان خليلته ،بعد زواجها من محجوب عبد
الدايم الذي مثله باقتدار ي أول ظهور له عOى شاشة السينما حمدي أحمد .وعOى طريقته
يلخص نجيب محفوظ معالم بطله بأربع كلمات" :ف ofفق 9$بال خلق" وهو ي هذا يختلف عن
إحسان شحاته املساقة إى نمط منحط من الحياة من دون حماس .امللفت ي "القاهرة  "٣٠إى
جانب ملسات صالح أبو سيف البديعة ذلك التجاوب الخالق ي ٔالاخذ والعطاء ب$ن سعاد
حس eÎوحمدي أحمد .فعOى سبيل املثال ح$ن يدخل الزوج حجرة النوم بعد مغادرة قاسم
بيك الذي ق o¨Þوطرﻩ يe¨Þء النور عندئذ تصرخ سعاد حس eÎطالبه منه إطفاء النور.
فالظالم عندها هو الس 9:وربما من املمكن القول إن بصمة سعاد حس eÎالخاصة العفوية عOى
ٔالارجح أضفت بعدا إنسانيا ال يتوفر بوضوح ي الرواية فعقب زفافها السريع لزوج تعلم تماما
أنه مجرد ستار لعالقة البيك Vaا ترفع عينVا إى وجه عريسها النذل املتوتر وقبل أن تنطق
بكلمة تحس ي نظرVا امل9:عة بالشجن شفقة غامرة تجاﻩ الرجل فاقد الكرامة والذي عليه أن
يقوم بدور الزوج والقواد ي آن.
رحبت الصحافة الفنية بالوجه الجديد حمدي أحمد وأشادت بأداء سعاد حسeÎ
فكتب مصطفى محمود" :سعاد حس eÎمثلت دورا صعبا متلون املواقف والعواطف معقد
ال9:كيب .تناقضات ي التعب 9$لم تكن لتقدر علVا واحدة غ 9$سعاد حس .eÎعندها املوهبة عOى
تلوين الصوت والصورة والوجه والتقاطيع ي كفاءة وإقناع وذوق مرهف ".وجاء ي مقالة
لرجاء النقاش "أما سعاد حس eÎفقد كان دورها ي هذا الفيلم من أبدع أدوارها وأك¾9ها عمقا.
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إن سعاد ممثلة موهوبة حقا ...وما أك¾ 9ما تعطيه هذﻩ الفنانة للسينما إذا وجدت إى جانVا
مخرجا له قيمة وإذا وجدت لها دورا حقيقيا مثل هذا الدور"...
سعاد حس eÎتكاد تكون الفنانة الوحيدة ال efلم تجسد بطالت نجيب محفوظ بصدق
ودقة فحسب بل أضفت علVا رونقا يتجاوز ما Åي علVا ي ٔالاصول ٔالادبية .دليOي عOى هذا
دورها ي "الكرنك" الفيلم الذي أثار ضجة كب9$ة عند عرضه وتحفظ الناقد سم 9$فريد عOى
الكث 9$مما جاء به ورفضه الناقد عOى أبو شادي رفضا مطلقا ألنه "فتح الباب لسيل من
ٔالافالم الهزيلة ال efراحت تتمسح ي السلطة وتتملق العهد الجديد ".وبرغم هذﻩ التحفظات
وذاك الرفض .فإن تقييم سعاد حس eÎحظي بتقدير رفيع.
كتب سم 9$فريد:
"ودور زينب بالنسبة لسعاد حس eÎيضاف إى رصيدها الكب 9$ي السينما املصرية .فeÁ
تتلون ي الفيلم ب$ن عدة أحوال متباينة تماما من ال9اءة إى السقوط مرورا باملعاناة الهائلة
بعد الاغتصاب و ي مشهد محاولة الانتحار ثم ذهاVaا مع زين العابدين ي سيارته تحت سفح
ٔالاهرامات".
أما عن البصمة الخاصة أو ٕالاضافة الخالقة لسعاد حس eÎفإVWا تتجOى ي أمرين أولهما
تلك الروح الرقيقة الطيبة ال efال تخلو من صالبة داخلية وال efجعلVا قادرة عOى تحمل املحن
والخطوب من ناحية والحنو عOى جميع من حولها ي ٔالاسرة ؤالاصدقاء وتفهم ضعفهم
وانكساراVم من ناحية أخرى .لكن ٔالاهم من ذلك ٕالابداع الشخ e¨Ìالعفوي ي تقديري الذي
يمكنك أن تلمسه ي لحظات خاطفة فعندما تختOي ألول مرة مع حبيVا املدمر "إسماعيل
الشيخ"  -بأداء نور الشريف – يكتشف أVWا ليست عذراء .فتعتمل ي عينVا عدة انفعاالت :ألم
معنوي واعتذار وشفقة من أجله .علما أVWا اغتصبت ي أحد أجهزة الدولة بسبب عالقVا به.
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سعاد حس eÎهنا تقدم ما ليس موجودا ي الرواية .وهو ٕالانجاز الذي تحققه عادة ي العديد
من املواقف سواء هنا أو ي أعمال أخرى .فيصبح من أسباب إرتقاء الفيلم جملة وتفصيال.
فمثال ي "الجوع" واملأخوذ عن قصة "سارق النعمة "من ملحمة "الحرافيش" وتطالع ي دور
"زبيدة" بائعة البطاطا والفق9$ة مثل بقية سكان الحارة والخاضع$ن لفتوات طغاة .وبرغم قوVا
وكرامVا تتعرض لالغتصاب من أحد الفتوات وتتكور بطV£ا بجن$ن وبال تردد يقبل "جابر
الجباي"  -بأداء متم §$من عبد العزيز مخيون  -الزواج Vaا س9:ا لها ومنعا للفضيحة .ي ليلة
الزواج داخل حجرة رطبة مظلمة ي بدروم يبدو "جابر" القريب مV£ا ومنصرفا عV£ا .حينئذ
تتابعه بنظرات تفيض باملعاني :الخجل والامتنان والعميق والتقدير الرفيع املحبة الصافية.
ٔالاهم أVWا تتم oÎأن يقدم علVا ليس بدافع من رغبVا ولكن كنوع من رد الجميل ي وقفVا أمام
الحائط الكالح باالنحناءة الخفيفة لرأسها وترك §$بصرها عليه .كانت تع 9عن كل هذا بسالسة
ونعومة وبساطة ...سعاد حس eÎتجعلنا نكتشف مناطق ثرية ي النفس ٕالانسانية.
مشهد الV£اية ي "خان الخليOي" ي  ١٩٦٦الذي حققه أحد أساتذة املدرسة املصرية ي
السينما عاطف سالم من املشاهد القوية ال efال تن o¨åعOى مر السنوات" :عربة كارو تحمل
عذال أحمد عاكف  -عماد حمدي  -الذي يس 9$بجانب والديه عبد الوارث عسر وآمال زايد
والكام9$ا ترصدهم من مكان مرتفع وبالتاي يبدو انسحاقهم واضحا .إVWم يغادرون املكان عقب
وفاة الابن الشاب أمل ٔالاسرة ي الانتقال من حال لحال ...عOى الجانب$ن يقف بعض سكان
"خان الخليOي" ي صمت ووجوم كأVWم يشيعون جنازة".
عماد حمدي من أك¾ 9نجومنا توافقا مع قطاع من أبطال نجيب محفوظ .فمنذ ظهورﻩ
ألول مرة ي "السوق السوداء" لكامل التلمساني ي  ١٩٤٥قام بدور املوظف املصري ابن
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الطبقة الوسطى عدة مرات وعOى نحو ناجح ومقنع .فالواضح أن قسمات العناء املرتسمة عOى
وجهه وطريقة حديثه املتمهلة وصوته املنخفض ووقارﻩ العفوي كلها معالم هيأته ألداء هذﻩ
الشخصية ال efصاغها نجيب محفوظ ي الكث 9$من رواياته بخ9ة ودراية عن معرفة ومعايشة
جسدها عماد حمدي بدقة وصدق وإبداع من الصعب تخيل ممثل آخر يحل محله.
"أحمد عاكف" موظف من e¨åق o¨Þسنوات طويلة عOى الدرجة الثامنة لم يستكمل
تعليمه العاي لسبب$ن .أولهما رعاية أسرته حيث فصل والدﻩ من خدمة الحكومة وكي يتيح
لشقيقه رشدي "حسن يوسف" مواصلة دراسته .هو ي هذا يعكس إحدى قيم الفداء
والتضحية ال efتتسم Vaا الطبقة الوسطى .ي زاوية من قلب أحمد عاكف نوع من ٕالاحساس
باملرارة .يحس أن قطار الزمن مرق سريعا .لذا فإن ي عي eÎعماد حمدي منذ املشهد ٔالاول
سحابة أ©¨ oيعوضها إيمانه بأنه "عبقرية مضطهدة" حسب تعب 9$نجيب محفوظ يع 9عV£ا
عماد حمدي بنظرة استعالء خجولة ودرجة ما من الانفصال بينه وب$ن ٓالاخرين ح ofح$ن
يق e¨Þسهرات ذات طابع ماجن ي بيت الراقصة املع§:لة تمنعه كرامته أن يحكي لها عن
مشاكله فينسVا لصديق له .وباقتصاد ي إظهار الفرح وبشبح ابتسامة مع وقفة أطول أمام
املرآة يجسد عماد حمدي ضياء ٔالامل الذي ينفتح ي قلبه ح$ن ينبض بالحب تجاﻩ ابنة ج9$انه
"نوال" و"سم9$ة أحمد" .ولكن شقيقه العائد من أسيوط يرتبط بابنة الج9$ان ويخطVا وبرغم
اع9:اف أحمد عاكف باأللم فإن عماد حمدي بلفتاته الوئيدة وفتور حماسه وصمته وانسحابه
داخل ذاته يوÀي بمدى ٔالا©¨ oاملعتمل ي وجدانه ...لكن الضربة القاصمة تأتيه بموت شقيقه
أمل ٔالاسرة عقب ف9:ة قص9$ة من مرض السل.
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يصف محفوظ حياة أحمد عاكف عOى لسان إحدى الشخصيات وصفا فاجعا ح$ن
يقول له "حياتك ليست بذي بال" .وي9:جم الفيلم ي هذﻩ الجملة ال efاستوعVا ي تقديري
عماد حمدي تماما عندما يدخل حجرة شقيقه الراحل يتأملها للحظة ينكفئ عOى وجهه فوق
السرير ويجهش ببكاء مر كما لو أنه ال يبكي عOى وفاة أمل ٔالاسرة وحسب بل عOى حياته كلها.
ماذا كان سيحدث لو أن أحمد عاكف استفاد من ثقافته وعمل بالصحافة؟ أغلب
الظن أنه سيصبح "عامر وجدي" ي "م9$امار" ي  ١٩٦٩لكمال الشيخ .هنا عماد حمدي ٔالاقدر
عOى أداء هذا الدور يطالعنا ي البنسيون .جاء من القاهرة ليستقر ي ٕالاسكندرية مرفأ ٔالامان
وملجأ املهزوم$ن .انخرط ي ٔالايام الخواي ي حزب الوفد حزب ٔالافندية وتم الاستغناء عنه ي
مجال الصحافة ألنه من أصحاب ٔالاساليب العتيقة وشأنه شأن "أحمد عاكف" .لم ي§:وج ولم
يخلف ذرية وأم o¨åوحيدا منسيا يكتفي بدور املشاهد يعلق عOى ٔالاحداث وال يشارك فVا وإذا
كان بعض النقاد أيامها أخذوا عOى عماد حمدي ،واملخرج أن صاحب ومؤدي هذﻩ الشخصية
"لم يكن له وجود يذكر ي الفيلم ".ودور عامر وجدي ي الفيلم "يتقلص ح ofيكاد يتال¼¨o
تماما ".فإن ٔالامر بعد أربعة عقود يبدو مختلفا .ذلك أن عامر وجدي أصال من نماذج نجيب
محفوظ ال efتعيش عOى الهامش ضرVaا الوهن ح ofالنخاع انسحبت من الحياة بصراعاVا
بحلوها ومرها وهذا ما جسدﻩ عماد حمدي الذي يبدو طوال الفيلم وكأنه شبح من املا.e¨é
أما "أنيس زكي" أو عمـاد حمـدي ي "ثرثـرة فـوق النيل" ي  ١٩٧١لحس$ن كمال فإنه شبيه
أو زميل لكل من "أحمد عاكف" و"عامر وجدي" .إنه موظف من e¨åمثل "أحمد عاكف" ،وإذا
كان بطل "خان الخليOي" يرى نفسه "عبقرية مضطهدة" .فإن بطل "ثرثرة فوق النيل" "نصف
مجنون نصف ميت" حسب رؤية الصحافية سمارة بهجت ال efتواصل "يمكن أن تصفه بأي
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¼¨eء أو أال تجد له صفة عOى ٕالاطالق" .وبينما يعزل عامر وجدي نفسه داخل البنسيون ينعزل
أنيس زكي داخل العوامة وإذا خرج نستمع إى مونولوج داخOي بصوت عماد حمدي .طبعا يعلق
عOى ما يراﻩ ي الشوارع وما يخطر عOى باله .املونولوج ي حد ذاته يع eÎأن مرددﻩ يعيش ي
وحدة ال يجد من يحدثه أو يستمع له .إنه لم ي§:وج كما الحال بالنسبة لبطOي "خان الخليOي"
و"م9$امار" والفارق بيV£ما وبينه أنه عOى العكس مV£ما وجد سلواﻩ ي املخدرات وها هو عماد
حمدي يخرج من صفحات نجيب محفوظ ليس 9$ي الشوارع ي حاله هذيان .إنه يوفق تماما ي
تجسيد إحدى الشخصيات املتكررة املتباينة ٔالابعاد ي كتابات الروائي الكب.9$
تجربة السينما املصرية مع الثالثية مهمة وفريدة .مهمة ألVWا تقدم واحدة من أهم
أعمال نجيب محفوظ وتعد من القطع ٔالادبية الثمينة ي الثقافة املصرية فضال عن كوVWا
تغطي مساحة زمنية واسعة تمتد من بدايات الحرب العاملية ٔالاوى إى أعقاب دوامة الحرب
العاملية الثانيةÅ .ي فريدة ألVWا تعتمد ي شخصياVا ٔالاساسية عOى ذات املمثل$ن :يح eºشاه$ن
أو أحمد عبد الجواد ي ٔالاجزاء الثالثة كذلك الحال بالنسبة إى عبد املنعم إبراهيم الذي
حظي بدور الابن الكب 9$ياس$ن .أما نور الشريف فكان من نصيبه كمال عبد الجواد ي الجزء
الثاني والثالث وآمال زايد وأمينة ؤالام حيث ظهرت ي الفيلم$ن ٔالاول$ن .الثالثية من إخراج
حسن ٕالامـام وÅي عOى التواي" :ب$ن القصرين" ي  ١٩٦٤و"قصر الشوق" ي  ١٩٦٧و"السكرية"
ي .١٩٧٣
بعيدا من التقييمات النقدية للثالثية عOى الشاشة ما ب$ن ال9:حيب والرفض يمكن
القول بعد مراجعة كتابات املعلق$ن ،أن ثمة إشادة بأداء يح oºشاه$ن واقتناع عام بقوة
وعمق معايشته لشخصية أحمد عبد الجواد ي املراحل الثالث .مع عرض "ب$ن القصرين" نقرأ:
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يسVويك يح oºشاه$ن بصدقه غ 9$املفتعل ي لحظات صرامته و ي لحظات لهوﻩ ويح oºشاه$ن
أنقذ نفسه بعد عشر سنوات من أفالم كان يؤدي فVا شخصيات ال تتفق معه واس9:د ي هذا
الدور التجاذب الواجب توافرﻩ مع الجمهور .وعOى هذا النحو استمرت تقييمات النقاد ليحoº
شاه$ن ي "قصر الشوق "و"السكرية".
ي أك¾ 9من مناسبة قال يح oºشاه$ن أنه تعلم الكث 9$من فن التمثيل خالل إطالعه عOى
كتب ٔالادب وروايات دوستويفسكي عOى نحو خاص وألنه أعاد قراءة الثالثية عدة مرات .فإنه
تشبع تماما بشخصية أحمد عبد الجواد وأشار إى أن محفوظ رسم ذلك ٔالاب الصارم الالÅي
من الخارج رسما دقيقا و ي ذات الوقت توغل إى أعماقه وحلل عواطفه وتابع برهافة وأثر
الخطوب واملحن ي نفسه وب$ن بجالء أثر الزمن عليه .فالرواية تبدأ وأحمد عبد الجواد ي قمة
شبابه والعنفوان والحيوية والثقة وتنت eÁبه عجوزا وطريح الفراش يحتاج ملن يؤنسه ومن
يساعدﻩ.
بنيان يح oºشاه$ن الضخم وصوته الجه 9$املتعدد ٔالالوان والطبقات وشاربه ٔالانيق
واملالبس البلدية ٔالانيقة الفاخرة ال efصممها صالح مرëي .فكلها عناصر ساعدت املمثل عOى
معايشة الشخصية .ولكن ٔالاهم فهمه لنوازعها الداخلية وقدرته عOى تب$ن الجوانب الثابتة
واملتغ9$ة ي شخصيته و §:Vجميع أفراد أسرته ملقدمه أو مغادرته أو ملجرد سماع صوته ي "ب$ن
القصرين" .الوحيد الذي يحظى بنظرات تفيض باملحبة هو "كمال" الطفل .إذا ذهب السيد
أحمد عبد الجواد إى عوامة املجون مع أصدقائه فإنه بأداء يح oºشاه$ن .يبدو وكأنه أحد
ملوك امللذات وعيونه تنطق بالفرح واملرح والشقاوة ويمسك بالرق ويوغل ي البهجة .إنه ٕالارادة
والقوة تم e¨ìعOى قدم$ن ويمسك بيديه زمام ٔالامور أو هكذا يخيل له.
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فالواقع ؤالاقدار عند محفوظ إجماال ال تعطي ألحد أيا كان سلطة مطلقة .فهو يحoº
شاه$ن بأوامر من جنود الاحتالل يحمل عبوات ال9:اب لردم حفرة حفرها الثوار .ثم تأتي
الفجيعة ح$ن يعلم باستشهاد ابنه فهم – eصالح قابيل – فتميد ٔالارض تحت قدميه .يشعر
يح oºشاه$ن بصدق ٔالاداء الداخOي كأنه يتداëى ويكاد ببنائه القوي أن يV£ار تماما.
برغم اس9:داد أحمد عبد الجواد لقدر كب 9$من عنفوانه ،فإن شيئا ما قد تغ .9$ربما
سطوته عOى النساء املاجنات قد تضعضعت خاصة مع أجيال جديدة مV£ن .ال يكتف$ن بدورهن
كمطفأة للشهوة .إن رغبته اتجهت نحو زنوبة – نادية لطفي – صبية إحدى خليعاته .يجزل لها
العطاء ولكV£ا ترفض ٕالاذعان له إال بشروط .مV£ا الزواج .يح oºشاه$ن ي "قصر الشوق " تنتابه
موجه عاتية من الغضب يقمعه بصعوبة وإن بدا واضحا ي عينيه وحمولة الكدر ي صوته.
إنه يحس بالهزيمة ومن بقايا أحمد عبد الجواد "ب$ن القصرين" يستجمع شيئا من قوته
وإرادته وكرامته ويغادر العوامة بال عودة .هكذا .يدرك يح oºشاه$ن الثابت واملتغ 9$عند أحمد
عبد الجواد.
ي "السكرية" يجسد يح oºشاه$ن املحطات ٔالاخ9$ة لرحيل أحمد عبد الجواد .النظرات
الحنو ال efكان ينظر Vaا آلخر أبنائه ي "ب$ن القصرين" نظرة طفل يطمÃن لوجود والدﻩ .الابن
"كمال" الذي أصبح رجال .يح oºشاه$ن ال ينطق اسم ابنه مجردا كما ي الرواية ولكن يضع
قبله كلمة "أستاذ"ٔ ،الامر الذي يزعج ٕالابن املستسلم لتبادل ٔالادوار.
كانت ٓالاراء متباينة ي الثالثية عOى الشاشة .فإن الاتفاق عOى اعتبار أداء يح oºشاه$ن
ألحمد عبد الجواد إحدى قمم ٔالاداء التمثيOي ي السينما املصرية ال يختلف عليه أحد ح ofأن
الفنان الكب 9$محمود مر©¨ eالذي مثل هذﻩ الشخصية ي مسلسل "ب$ن القصرين" تليفزيونيا.
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قال ب§Òاهته املعهودة" :بدون تواضع أو غرور أقول ،أني خسرت هذﻩ الجولة أمام يح oºشاه$ن
الذي يبدو كما لو أن محفوظ رسم هذﻩ الشخصية خصيصا ليتواءم معها يح oºشاه$ن .لقد
كنت أبحث عن أحمد عبد الجواد بينما أحمد عبد الجواد يبحث عن يح oºشاه$ن .ال أظن أن
أحدا يمكنه أن يغدو أحمد عبد الجواد عOى نحو يفوق يح oºشاه$ن لعدة أجيال قادمة".
محمود مر©¨ eمثل شخصيت$ن من أبطال روايات نجيب محفوظ :عي o¨åالدباغ ي
"السمان والخريف" ي  ١٩٦٧لحسام الدين مصطفى وعمر الحمزاوي ي" الشحات" ي ١٩٧٣
لحسام الدين مصطفى أيضا وثمة أواصر ب$ن الشخصيت$ن .يقع كل مV£ما ي قبض efاليأس
والضياع وهما من جيل واحد انغمسا ي العمل السيا©¨ eوالنضاي لف9:ة ليست قص9$ة.
فأولهما كان عضوا مهما ي حزب "كال ثم كال" الذي ناصب العداء للملك ووقف موقفا مبدئيا
ضد ٕالاحتالل وضد النظام خاصة ح$ن يكون الحزب خارج السلطة .لكن الفساد لم يغب عن
الحزب وال عن عي o¨åالدباغ نفسه .ثم تأتي ثورة يوليو  ١٩٥٢لتحل الحزب مع ٔالاحزاب ٔالاخرى
ويجرى التحقيق مع عي o¨åالذي يفاجأ بوضعه كرجل بال حاضر وال مستقبل .وإن كان عليه أن
يعيش مثل الكث 9$من أبطال محفوظ املهزوم$ن يلجأ إى ٕالاسكندرية .كذلك الحال عOى نحو ما
بالنسبة لعمر الحمزاوي وكان عضوا ي خلية تخطط الغتيال رجل سياسة أقرب للخونة
وعقب تشتت الخلية والزج بصديقه "عثمان" )أحمد مظهر( ي السجن وينكفئ الشحاذ ي
مكتب املحاماة الذي يملكه ولكن يدرك ي لحظة تنوير أنه فقد حياة كان يتمناها ويغدو VWبا
للضيق والاكتئاب والرغبة ي التحرر من قضبان أيامه .مثل شبVه" عي "o¨åيتجه للثغر
السكندري وينغمس ي عالقات جنسية ال تشفيه.
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"السمان والخريف" و"الشحات" يخلوان من ٔالاحداث املحورية ويتجهان إى الوقائع
الصغ9$ة وVaدف تلمس أبعاد أزمة بطل$ن وVتمان بالدقائق النفسية أك¾ 9من الحركة الخارجية.
يتطلب هذا الاتجاﻩ ممثال مرهفا ومتفهما ومن طراز محمود مر©¨ eوبرغم املآخذ وما أك¾9ها
ال efوجهت إى حسام الدين مصطفى .فإن الجميع أشاد بأداء املمثل والواضح أن محمود
مر©¨ eقرأ الروايت$ن قراءة معمقة وسار ي أدائه عOى هدى توجVات ن محفوظ إن صح التعب9$
ولكن بأسلوبه الخاص املعتمد عOى ثالثة محاور :تفهم الانفعاالت املركبة تفهما كامال والصدق
الداخOي والاقتصاد ي الحركة املادية وباليدين ،والسيطرة عOى مالمح الوجه الذي يكشف
باللفتة والشفاﻩ والعيون وعن ما يجيش ي صدر الشخصية وعالقاVا باملكان والبشر.
يكتب محفوظ" :ما أشد انطواء ٕالاسكندرية عOى نفسها ح ofلتبدو مغلقة ٔالابواب ي
وجه الغريب" .الغريب هنا هو عي o¨åالدباغ أو محمود مر©¨ eالجالس عOى رمال الشاطئ ليال.
صحيح ،البحر أمامه ولكنه يجلس بإهمال وكأنه حبيس زنزانة ينظر لداخله أك¾ 9مما ينظر إى
ٔالافق املمتد .و ي صباح اليوم التاي يقع بصرﻩ عOى قدمي فتاة الليل ال efباتت معه .فيجدهما
متسخت$ن ،فيفصح وجهه عن اشم§Ãاز مV£ا يم§:ج بشعور بالهوان بسبب ما آل له سياسيا
وعاطفيا.
أحيانا ،يبدو نجيب محفوظ كما لو أنه مخرج يشرح ملمثله دقائق املوقف ويوجهه إى
طريقة التعب .9$فعندما يضيق عي o¨åالدباغ ذرعا بفتاة الليل "ريري" )املتم§$ة نادية لطفي( الef
تقيم معه ويعاملها بغلظة .يشرح محفوظ ويوجه" :عند ٕالاساءة ينقبض وجهها فيلحظ خفية
الجهد الذي تبذله لشكم غضVا والتنفيس عن استعدادها العدواني املكبوت املكتسب من
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حياة ٔالارصفة بمعركة باطنية تفتضح آثارها ي خدVا وشفتVا وإنقالب سحنVا" ...سارت "نادية
لطفي" عOى هدى إرشادات محفوظ فحققت عن جدارة نجاحا مرموقا.
أزمة "عي o¨åالدباغ" من خارجه وترجع لقطار الثورة الذي داهمه وتركه وحيدا .أما أزمة
"عمر الحمزاوي" فتأتي من داخله بسبب ذلك الفراغ الذي يحسه برغم ازدحام حياته بأسرة
وأصدقاء .لذا فإن محمود مر©¨ eي" السمان والخريف" يغضب ويجهش بالبكاء بينما ي
ً
"الشحات" يزداد يأسا وتعاسة .ولعل التنوير املنبعث ي صفحات محفوظ هو الذي أضاء
طريقة أداء محمود مر©¨ eوانتقاله من تدهور إى تدهور أشد وطأة .فإذا كان نجيب محفوظ
يش 9$ي البدايات إى أن بطله يعاني خموال وضجرا ي عمله وأسرته .فإن الرواية تتابعه وهو
يم e¨Þي ارتياد املالÅي الليلية ،متنقال من امرأة ألخرى .ومع ذلك تزداد غربته عن العالم يوما
ً
بعد يوم وبالتاي ينسحب نفسيا ويغرق داخل ذاته ويق9:ب شيئا فشيئا مما يشبه الهذيان
والجنون.
يعود فريد شوي إى محفوظ بعد عقدين من الزمان عقب "بداية وVWاية" و ي
"الشيطان يعظ" ي  ١٩٨١بذات الجوهر ولكن بمظهر جديد .فالبلطي أصبح قوة .لم يعد
يحم eويفرض سطوته عOى بعض نساء حارة الفساد ولكن غدا مهيمنا عOى منطقة كاملة وهو
ي وضعه الجديد يستخدم النبوت لتأديب من يخرج عن طوعه بعد أن كان يستخدم رأسه
لينطح Vaا رأس خصمه ي ما يعرف ب ـ ـ "الروسية" .لذا أطلق عليه ي "بداية وVWاية" اسم "حسن
أبو الروس".
دخل محفوظ عالم الفتوات من بوابة السينما ح$ن شارك املخرج نيازي مصطفى ي
كتابة سيناريو " ّ
فتوات الحسينية" ي  .١٩٥٤قبل ذلك لم يظهر الفتوات ي روايات نجيب
١٦٤

محفوظ و ي ما بعد بدأ تواجد الفتوات ي قصصه القص9$ة لVيمنوا عOى أعمال كب9$ة مثل
"أوالد حارتنا "و"الحرافيش" .فالواضح أن كاتبنا الكب 9$وجد إمكانات واسعة للتعب 9$عن عشرات
الفتوات ،ومعان أعمق مما جاء ي " ّ
ّ
فتوات الحسينية" الذي قام ببطولته
القضايا من خالل
فريد شوي أمام غريمه الدائم محمود املليي.
ي حوار مع فريد شوي ،قال" :عشت ي أحياء شعبية عندما كنت طفال وشاهدت
الفتوات بمالبسهم البلدية ٔالانيقة وملست مدى ثقة كل مV£م بنفسه وكيف ينازل خصمه
ويتعارك ح ofالرمق ٔالاخ .9$ال شك ي أن هذﻩ املعايشة أمدت eÎبعشرات التفاصيل ال efأبرزVا
ي" ّ
فتوات الحسينية" و"الشيطان يعظ" و"فتوات بوالق" عOى سبيل املثال ال الحصر .هنا ي
مجال الفتوات ،البد أن أش 9$إى ما أمدت eÎبه كتابات محفوظ ي هذا املجال وال أظن أن كاتبا
آخر تبخّ 9:
الفتوات ي رواياته وتقاتلوا واكتسبوا دالالت عميقة كما Åي الحال عند محفوظ .إن
كتاباته بالنسبة ي كممثل من أهم الينابيع ال efارتشفت مV£ا الكث".9$
أفالم الفتوات ،إجماال ،تتضمن أحداثا وشخصيات تشد انتباﻩ املشاهدين ،فهنا ،تندلع
الخصومات ،وتتصاعد التناقضات ،وتتواى املواجهات ،حاملة معها معظم ألوان الصراعات،
املعنوية واملادية ،وثمة معركة تصفية الحساب ٔالاخ9$ة ،الدامية غالبا .لكن ال يمكن تجاهل أن
هذﻩ ٔالافالم تل eÙحاجة عند الجمهور ،أشمل وأهم من مجرد كوVWا تنتم eإى "سينما العنف" أو
ّ
فالفتوة عادة هو رمز
"سينما املغامرات" ،ذلك أVWا ي بعد من أبعادها ،تع 9عن حلم العدالة.
الطغيان ،سلطة القمع ،قوة الظلم والظالم ،و ي املقابل ،أناس يعملون وينتجون ويذهب
فتوة ،يحل مكانه ّ
عرقهم لحملة النبابيت ،وكلما اVWار ّ
فتوة آخر ،ينعش ٓالامال قليال ،لكن
سرعان ما تصبح سلطته املطلقةÅ ،ي الفساد املطلق ،ويتحول إى غول ال يرحم.
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ّ
بعد فريد شوي ،تواى ظهور
الفتوات ،بأداء موفق من صالح قابيل ي" شهد امللكة" ي
 ١٩٨٥لحسام الدين مصطفى ،حيث يطالعنا بع$ن مفقوءة ،بينما الع$ن ٔالاخرى ،تفيض بنوع
صامت من الغدر .ثم مجدي وهبة ي" املطارد" ي  ١٩٨٥لسم 9$سيف ،الذي ال يعرف الرحمة،
والذي ال يتوقف عن فرض املزيد من ٕالاتاوات .و ي "التوت والنبوت" ي  ١٩٨٦لنيازي
مصطفى ،نشهد حمدي غيث وهو يذل من يخرج عن طاعته ،فيجٔ 9الام ،أمينة رزق ،عOى
صفع ابV£ا عزت العاليOي ،عOى مرأى من أهاي الحارة .وهكذا ،حسب وصف نجيب محفوظ
ّ
للفتوات بأVWم "يتبخ9:ون فوق صدورنا" ،بما ي ذلك محمود عبد العزيز الذي أعلن ،وربما
ً
ً
صادقا ي "الجوع" ،أنه لن يظلم أحدا ،ولكن مع استمراء الحياة الناعمة ،والسلطة املطلقة،
يصبح شرها ،شريرا ،مستبدا .إVWا مجموعة من أفالم تعد احتجاجا متواليا من أجل العدل.
املساحة الزمنية ال efتعرضت لها روايات نجيب محفوظ طويلة ،ومنذ أك¾ 9من نصف
قرن اتجهت السينما املصرية إى تلك ٔالاعمال ،وتلقف كل جيل من أجيال املخرج$ن املتعاقبة
الروايات ال efتتعرض لف9:ات عاشوها ،أو كانوا قريب$ن مV£ا :صالح أبو سيف اختار "القاهرة
 "٣٠و"بداية وVWاية "اللت$ن تدور أحداVöما ي ٔالاربعينيات؛ عاطف سالم فضل "خان الخليOي "
ال efتدور ي دوامة الحرب العاملية الثانية؛ حسن ٕالامام حقق الثالثية ال efتمتد من سنوات ما
قبل ثورة  ١٩١٩إى مشارف الخمسينيات .أما الجيل التاي من املخرج$ن ،فإنه تعرض إى ما
يتوافق معه :حسام الدين مصطفى قدم "السمان والخريف" ال efتتعرض إى ما جرى عقب
ثورة  ،١٩٥٢وكانت" الحب تحت املطر" ال efتع 9عن الندوب الروحية ال efأصابت أبطالها
بسبب هزيمة  ١٩٦٧من نصيب حس$ن كمال الذي قدم أيضا "ثرثرة فوق النيل "ال efترصد
أجواء ٕالالهاء والطمأنينة الكاذبة ال efأدت للنكسة .ثم يأتي من جيل الحق عOي بدرخان ل9$اجع
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عOى نحو نقدي ممارسات مخالب السلطة ضد أبناء الثورة ي "الكرنك" ،ويفضح قيم الانفتاح
املنحطة ي "أهل القمة" ،وتتواى ٔالاجيال لينظر عاطف الطيب ،بغضب ،إى واقع الثمانينيات
من خالل "الحب فوق هضبة الهرم" ي .١٩٨٦
وجد كل جيل ضالته ي منجم نجيب محفوظ ،ليس بالنسبة للمخرج$ن فحسب ،بل
للممثل$ن ي املحل ٔالاول ،و ي أك¾ 9من لقاء ،صرح نجيب محفوظ أن املمثل "هو أفضل عنصر
ي السينما املصرية" ولنا أن نضيف :خاصة ي ٔالافالم ال efتعتمد عOى رواياته ،وال efجسدVا
أجيال متعددة من املمثل$نٓ ،الاباء ؤالامهات ،عبد الوارث عسر ي "خان الخليOي" وأمينة رزق ي
ً
"بداية وVWاية" ،واملالحظ أن ٔالامهات أوسع انتشارا من ٓالاباء ،باستثناء الحضور الطا÷ي ليحoº
شاه$ن ي الثالثية ،ربما ألن والد نجيب محفوظ رحل مبكرا .طابور ٔالامهات يضم آمال زايد ي
"ب$ن القصرين "و"قصر الشوق" و"خان الخليOي" وعقيلة راتب ي "السراب" ي  ١٩٧٠ألنور
الشناوي ،وتحية كاريوكا ي "الطريق" و"الكرنك" وهذا عOى سبيل املثال ال الحصر .أما الجيل
الثاني ،فإنه يشمل ي ما يشمل عماد حمدي ،رشدي أباظة ،فريد شوي ،عمر الشريف،
شادية ،سم9$ة أحمد .ثم لحق Vaم حسن يوسف ،صالح قابيل ،ماجدة الخطيب ،سعاد
حس ،eÎسه 9$رمزي ...هكذا ح ofنصل إى أحمد زكي وآثار الحكيم ي الفيلم املهم "الحب فوق
هضبة الهرم ي  .١٩٨٦وهو من واقعيات عاطف الطيب املتم§$ة .كتب قصته نجيب محفوظ
عOى طريقة املعالجات السينمائية ال efتجدها ي العديد من رواياته املتوسطة الطول أو
القص9$ة ،حيث عدم الال§:ام بالبناء الصارم ،واللجوء إى التقرير بدال من التجسيد ،والتعليق
عOى املواقف ،والتعب 9$عن الفكرة بعبارات مباشرة ،تأتي عOى لسان املؤلف أو خالل إحدى
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الشخصيات ،وهذﻩ الكتابات وإن كانت تزعج ،أو عOى ٔالاقل ال تر ،e¨éنقاد ٔالادب ،إال أن كتاب
السيناريو يتلقفوVWا كمادة بالغة ال¾9اء ،لصياغة فيلم مكتمل ،عOى الورق.
كاتب السيناريو مصطفى محرم ،ترجم بالصورة عبارات نجيب محفوظ ترجمة موفقة
ً
ُ
أزاد ألقها أحمد زكي وآثار الحكيم ،بقيادة عاطف الطيب طبعا .القصة تروى من خالل البطل
وتبدأ بالجمل التالية" :أريد امرأة .أية امرأة ..إVWا صرخة مدوية .انبعثت أول ما انبعثت من
جوانùي عOى هيئة همسات من الذهول ،همسات من ٔالان$ن .همسات من الغضب" ...هذﻩ
الحالة يحولها الفيلم ،قبل ظهور العناوين ،إى لقطات لـ "عOي" أو "أحمد زكي" ،يس 9$ي شوارع
املدينة املزدحمة بالناس والعربات ،سيارة فخمة تقودها امرأة جميلة تقف بجانبه .املرأة
ً
تدعوﻩ بإيماءة فيل eÙالنداء فورا .املرأة تنطلق بعربVا إى الخالء تنقض عليه مقبلة حاضنة
وبينما هو ي متعة الاستسالم ،يسمع صوت والدته ال efتوقظة من النوم ،وجه أحمد زكي
ً
املتفصد عرقا يع 9عن الضيق وبقايا نشوة الحلم وٕالاحباط .إنه أستاذ ٕالانفعاالت املركبة.
الفيلم ،كما القصة ،يتلمس ،بفهم ،أزمة جيل الثمانينات ،ي العمل والسكن واملستوى
الاقتصادي والحياة .و ي نوبة من نوبات التحدي والجنون ،يتفق الحبيبان "أحمد زكي" و"آثار
ً
الحكيم" عOى الزواج سرا ،من دون مشقة أو معرفة أسرتVما .يذهبان إى فندق ،أو قل
ً
"لوكاندة" متواضعة الحال مريبة ،لالختالء ببعضهما بعضا .و ي موقف تؤديه آثار الحكيم
ب9اعة ،تلسعها نظرات موظف الاستقبال ،وتنتاVaا حالة من الرفض النف e¨åللمكان ،خاصة
ح$ن ترى مشبوهات يسرن ي املمرات مع طالب متعة ،تتجمد تماما وال يبقى أمام زوجها،
أحمد زكي ،إال الاستجابة لنفورها الكامل .يخرجان معا ،وقد داهمهما ما يشبه الهزيمة الef
تتجOى ي أق o¨åصورها ،ح$ن يزج Vaما ي صندوق عربة شرطة ،الرتكاVaما فعال فاضحا ،فوق
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هضبة الهرم .وها هما ينظران بيأس وغضب وانكسار من شبكة شباك عربة الشرطة إى
شوارع العاصمة املزدحمة.
عOى خارطة شخصيات نجيب محفوظ ،ستجد املرأة القوية ،جالبة الضياع واملوت لكل
من رغVا واق9:ب مV£ا ،مجسدة ي "نادية الجندي" ح$ن قدمت" زه9$ة" ي "شهد امللكة" ي
 ١٩٨٥لحسام الدين مصطفى .كما س9:ى املهانة ومعٕ oÎالاجحاف ي وجه "نبيلة عبيد" ح$ن
ّ
الفتوة الطاغية "عادل أدهم" ي "الشيطان يعظ" أمام زوجها نور الشريف.
اغتصVا
نور الشريف ،صاحب الحظ ٔالاوفر ي منجم نجيب محفوظ ،دخل عالم الروائي الكب9$
من بوابة "قصر الشوق" .عندما أسند له حسن ٕالامام دور كمال عبد الجواد وهو أول دور له
عOى شاشة السينما .وبعد أحد عشر عاما يمثل ذات الشخصية ي "السكرية" لحسن ٕالامام
حيث أصبح كمال عبد الجود ي خريف العمر .بعد أن تالشت آماله وفشل حبه ولم ي§:وج أو
يحقق نجاحا يذكر وللحظة يخفق قلبه بحب شابة صغ9$ة تشبه "عايدة" وحبيبة ٔالايام
الخواي ويدرك أVWا عالقة ال يمكن أن تنمو أو تستمر .وها هو يتأملها ،أمام زجاج محل مالبس.
فتتجOى ي عينيه نظرة كابية .تحمل معاني احتضار ٔالاماني وإدراك قسوة مرور الزمن ،ورثاء
الذات .إنه ي هذﻩ اللقطة يخ§:ل ويع 9عن صفحات ي الكتاب.
نور الشريف من أك¾ 9وأفضل املمثل$ن الذين جسدوا املهزوم$ن والخاسرين عند
محفوظ .إنه "كامل الظ رؤوبة" واملتال¼¨ eي قوة شخصية والدته واملنطوي عOى نفسه
والفاشل ي تعليمه وعمله وزواجه وبطل" السراب" ألنور الشناوي .وهو الذي سرق مرتبات
املوظف$ن من أجل حبيبته" معاي زايد" كي يق e¨Þمعها أياما جميلة عOى شاطئ بعيد ويكتشف
أVWا مخادعة وخائنة وتبدأ رحلة جنونه ح$ن يقبض عليه .ويصل إى مستوى رفيع من القدرة
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عOى ٕالاقناع ي موقف اغتصاب زوجته وأمامه .فتنطق رقبته ومالمح وجهه بعروقه النافرة
ّ
للفتوات وكراهية لظلم الطغاة ورغبة ي
وعيونه الجاحظة بكل ما ي "الشيطان يعظ" ي مقت
الثأر وإحساس مر بالعجز .إنه أحد نجوم السينما املصرية وما أك¾9هم الذين ملعوا ي سفينة
محفوظ.

١٧٠

 ٤.٣اللقــاء التاريخــي بيــن محفــوظ وأبــوسيــف
لم يكن عام  ١٩٣٩هو عام صدور أوى روايات محفوظ "عبث ٔالاقدار" فقط،
واكتشاف صالح أبوسيف ) (١٩٩٦ – ١٩١٥للعناصر السينمائية 9ي أدب محفوظ 9ي تلك
الرواية ،وإنما كان ً
أيضا عام إنتاج وعرض فيلم "العزيمة" إخراج كمال سليم )– ١٩١٣
 (١٩٤٥الذي أسس للواقعية 9ي السينما املصرية ،وكان أبوسيف من مساعدي سليم 9ي إخراج
الفيلم.
كان عنوان فيلم سليم "9ي الحارة" ولكن إدارة ٕالانتاج 9ي ستوديو مصر رغم أنه كان
املركز الرئي cdeإلنتاج ٔالافالم ذات املستوى املتم_^ ولم توافق عfى العنوان واستبدلته
بـ"العزيمة" .كانت ٔالافالم املصرية الروائية الطويلة منذ  ١٩٢٧تدور 9ي أي مكان إال "الحارة"
واملقصود الشوارع الضيقة للقاهرة الفاطمية وال cxأصبح أغلب سكاtuا من الفقراء بعد إنشاء
القاهرة الخديوية .ورغم أن جمهور السينما كان من الطبقة الوسطى ال cxأعلنت عfى وجودها
9ي ثورة  ،١٩١٩وأغلب أصول هذﻩ الطبقة من حواري القاهرة ومن الريف إال أن هذا الجمهور
اعتاد عfى أال تدور ٔالافالم 9ي الحواري .وعندما يعتاد الجمهور عfى cdء يصبح عند شركات
السينما ر ً
افضا لكل cdء آخر بينما الواقع أن ٕالانسان يكرﻩ ما ال يعرفه.
واملؤكد أن محفوظ شاهد "العزيمة" وهو العاشق للسينما وشاهد فيه جوانب من
الحياة ال cxعاشها 9ي طفولته وح xشبابه املبكر .ولكنه كان مستغرقا 9ي كتابة ثالثيته عن
التاريخ املصري القديم .وعندما كتب أوى رواياته الواقعية "خان الخليfي" ال cxنشرت 9ي ١٩٤٥
كانت تحمل اسم أشهر شوارع القاهرة الفاطمية مثل "زقاق املدق" 9ي  ١٩٤٧والثالثية بعد
ذلك .ولكن هذﻩ الروايات لم تكن تدور 9ي الحواري تحديدا وإنما 9ي ٔالاحياء بكاملها ما عدا
"زقاق املدق" والزقاق هو الحارة املسدودة.
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وعندما بدأ محفوظ يشﺮك 9ي كتابة القصة السينمائية والسيناريو السينمائي مع
أبوسيف قصة "مغامرات عنﺮ وعبلة" 9ي  ١٩٤٧وسيناريو "املنتقم" 9ي  ١٩٤٨وإن عرض الثاني
قبل ٔالاول .كان أبوسيف يبحث عن نفسه كمخرج حيث ال يعدو الفيلم_ن من ٔالافالم التجارية
السائدة بل ولم يكن "مغامرات عنﺮ وعبلة" إال استغالال للنجاح التجاري الكب_ﺮ لفيلم "عنﺮ
وعبلة" 9ي  ١٩٤٥إخراج نيازي مصطفي ) ،(١٩٨٦ – ١٩١١والذي أسس نوع "ٔالافالم البدوية"
9ي السينما املصرية .كان نجيب محفوظ 9ي نفس الوقت قد وجد نفسه 9ي الواقعية منذ "خان
الخليfي" وكان عمله 9ي الفيلم_ن ممارسة ملهنة جديدة وأشبه بالتمرينات الحرفية.
ولكن مع الفيلم الثالث "لك يوم يا ظالم" 9ي  ١٩٥١حيث اشﺮك محفوظ مع أبوسيف
9ي كتابة السيناريو بدأ تبلور مفهوم الواقعية عند أبوسيف أو باألخرى تأث_ﺮ واقعية محفوظ 9ي
ٔالادب عfى واقعية أبوسيف 9ي السينما وذلك رغم أن السيناريو إعداد لرواية "تريز راكان"
للكاتب الفرن cdeإميل زوال مؤسس الطبيعية 9ي ٔالادب وال cxتناقض الواقعية من الناحية
الفكرية .ومع الفيلم_ن التالي_ن ألبوسيف "ريا وسكينة" 9ي " ،١٩٥٣الوحش" 9ي  ١٩٥٤حيث
كتب محفوظ القصة واشﺮك 9ي السيناريو .تبلور مفهوم الواقعية عند أبوسيف ،و9ي السينما
املصرية عموما وأصبح محفوظ مرتبطا عند العامة والخاصة بالواقعية 9ي ٔالادب كما ارتبط
أبوسيف بالواقعية 9ي السينما.
كان محفوظ قد توقف عن كتابة ٔالادب وأصبح كاتبا محﺮفا للسينما .وكان كال
الفيلم_ن عن واقعة حقيقية" ،ريا وسكينة" عن القضية ال cxهزت مصر 9ي العشرينيات حيث
تم الكشف عن عصابة إجرامية تقودها ٔالاخت_ن ريا وسكينة الستدراج النساء وقتلهن بعد
سرقة حلtن ودفtن أسفل امل^ل و"الوحش" عن سفاح الصعيد الذي عرف باسم "الخط"
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وفيه وصل أبوسيف إى أوى ذرى النضج 9ي مس_ﺮته وعرض الفيلم 9ي مسابقة مهرجان 9ي
 .١٩٥٤وبينما ظل الخلط ب_ن الطبيعية والواقعية ً
قائما 9ي "ريا وسكينة" حيث يبدو ٕالاجرام
أقرب إى الطبيعة البشرية .جاء "الوحش" واقعيا باملع ¤املذه c£للكلمة يربط السلوك بالواقع
الاجتما¥ي.
لم تعد الواقعية مجرد التصوير 9ي "الحارة" أو مجرد البعد عن التصوير 9ي القصور أو
ٔالاكواخ وإنما التعب_ﺮ عن الواقع الاجتما¥ي 9ي زمان ومكان محددين ومرتبط_ن بالتاريخ
والجغرافيا أو البيئة .و9ي الفيلم التاي الذي اشﺮك فيه محفوظ كاتبا للسيناريو وكان 9ي نفس
الوقت أول أفالمه مع مخرج آخر غ_ﺮ صالح أبوسيف وهو "جعلوني مجرما" إخراج عاطف
سالم .بدت الواقعية مباشرة من العنوان إى املضمون ٔالاحادي الذي يجعل ٕالاجرام نتيجة
ميكانيكية للظلم الاجتما¥ي .وقد ع¬ﺮ محفوظ أك«ﺮ من مرة عfى عدم إعجابه بالفيلم وهو أمر
نادر بالنسبة إليه .فأغلب ٔالافالم ال cxأعدت عن أعماله ٔالادبية كانت عن أغلب النقاد "تشوﻩ"
هذﻩ ٔالاعمال وخاصة ثالثية "ب_ن القصرين" .ولكن موقف محفوظ كان حاسما 9ي أنه مسئول
عن العمل ٔالادبي فقط واملخرج هو املسئول عن الفيلم .ولذلك أيضا لم يشﺮك 9ي كتابة أي
فيلم عن أي من أعماله ٔالادبية.
ومن الالفت أن محفوظ كتب أو اشﺮك 9ي كتابة القصص والسيناريوهات السينمائية
ولكنه لم يكتب أو يشﺮك 9ي كتابة حوار أي فيلم .ويرجع هذا إى أن الحوار 9ي السينما املصرية
بالعامية املصرية إال 9ي ٔالافالم التاريخية أو الدينية .إن محفوظ لم يكتب قط حوارا بالعامية
9ي أي من أعماله ٔالادبية .وقد سئل 9ي  ١٩٦٥عن قضية الحوار ب_ن العامية والفص°ى وعن
تاجر الغالل 9ي الجمالية 9ي tuاية "ب_ن القصرين" لزمالء ابنه "عالم" .فكان رد محفوظ تاجر
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الغالل 9ي عالم الواقع ال يقول "عالم" ولكنه يقول ذلك 9ي عالم cالذي ال ينقل الواقع وإنما
يصنع عاملا موازًيا يع¬ﺮ عنه.١
وعن الحوار 9ي أدب نجيب محفوظ كتب الدكتور زكي نجيب محمود "كان محفوظ 9ي
كل ما كتبه واضح العبارة رص_ن ٔالاسلوب ،ي³ئ عندﻩ اللفظ عfى قدر املع .¤فال إسهاب 9ي غ_ﺮ
داع وال اقتضاب 9ي غ_ﺮ موجب وال يستخدم إال الصورة الفص°ى من اللغة العربية دون أن
تنشأ مشكلة الفص°ى والعامية ال cxنشأت لكث_ﺮين فأربك¸tم وح_ﺮ·tم .فالرجل قد قرأ العربية
9ي فصيحها .فامتأل t¹ا وسهل أمامه الطريق مما يدل عfى أن مشكلة اللغة لم تنشأ إال ملن لم
يقرأ وخرج وإناء اللغة عندﻩ فارغ."٢
أفــالم ص ــالح أبــوسيــف
من ب_ن ٔالافالم الـ  ٢٩ال cxتحمل اسم محفوظ كاتبا للسينما هناك  ١٢فيلما من إخراج
صالح أبوسيف .وهو أك¬ﺮ عدد ملخرج واحد ويليه يوسف شاه_ن  ٣أفالم وعاطف سالم )١٩٢٧
–  ٣ (٢٠٠٢أفالم وحسام الدين مصطفي ) (٢٠٠٢- ١٩٢٦فيلم_ن وفيلم واحد لكل من نيازي
مصطفي وتوفيق صالح وفط_ن عبدالوهاب ) (١٩٧٢ -١٩١٣وحسن رمزي )(١٩٧٧ - ١٩١٢
وإبراهيم السيد ونور الدمرداش ) (١٩٩٤-١٩٢٥وكمال الشيخ ) (٢٠٠٤ – ١٩١٨وحس_ن كمال
) (٢٠٠٣ – ١٩٣٢وحسن ٕالامام.
وليس من الغريب أن يكون العدد ٔالاك¬ﺮ من ٔالافالم ال cxكت¿tا محفوظ للسينما من
إخراج أبوسيف الذي كان اللقاء بيtما 9ي tuاية ٔالاربعينيات "تاريخيا" كما أسلفنا .وبعد ٔالافالم
الخمسة ٔالاوى كان الفيلم السادس مع أبوسيف "الفتوة" 9ي  ١٩٥٧وهو من روائع السينما
املصرية 9ي كل عصورها .و"الفتوة" هنا ليس بيومي فتوة الحسينية وإنما حسن فتوة "بداية
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وtuاية" الذي يجد نفسه مدفوعا إى استخدام قوته البدنية ر ً
غما عنه .ومن الالفت أن
أبوسيف أسند الدور إى فريد شوÁي الذي قام بدور بيومي 9ي "فتوات الحسينية" وبدور حسن
9ي الفيلم الذي أخرجه أبوسيف عن رواية "بداية وtuاية" 9ي  ١٩٦٠وكان أول عمل أدبي
ملحفوظ يعد للسينما.
مثل "ريا وسكينة" و"الوحش" ويستند سيناريو "الفتوة" الذي اشﺮك محفوظ 9ي كتابته
عfى وقائع حقيقية عن أحد كبار محتكري تجارة الفاكهة 9ي أسواق القاهرة ويحلل الفيلم
آليات السوق الرأسماي عfى نحو غ_ﺮ مسبوق و9ي tuايته تتكرر البداية مرة أخرى بم³يء
"فتوة" آخر يبشر بإعادة إنتاج نفس ٔالاحداث ومما يع c¤عfى أن التغي_ﺮ الحقيقي يكون 9ي آليات
السوق وليس 9ي تغي_ﺮ ٔالاشخاص .وكان الفيلم يع¬ﺮ عن ال^عة الاشﺮاكية ملخرجه والذي توى
إدارة مؤسسة السينما عقب القرارات الاشﺮاكية ال cxأعلtا الرئيس عبدالناصر 9ي .١٩٦١
و9ي العام التاي مباشرة اشﺮك محفوظ مع أبوسيف 9ي كتابة سيناريو "مجرم 9ي
ً
مجرما" من حيث تعب_ﺮﻩ املباشر
إجازة"  ١٩٥٨وهو أقل أفالمهما شأنا ويذكر بفيلم "جعلوني
عن أن املجرم ال يولد مجرما وإنما تصنعه البيئة ال cxنشأ فtا .ولكن 9ي نفس العام بدأ
أبوسيف ما يعرف بمرحلته ٕالاحسانية نسبة إى ٔالاديب إحسان عبدالقدوس )(١٩٩٠-١٩١٩
حيث أخرج عدة أفالم عن رواياته .مtا فيلم_ن كتب لهما محفوظ السيناريو وهما "الطريق
املسدود" 9ي  ١٩٥٨و"أنا حرة" 9ي  .١٩٥٩وكانا أول فيلم_ن يكتب لهما محفوظ السيناريو منفردا
وفtما احﺮم ٔالاصل ٔالادبي احﺮاما كب_ﺮا.
هاجم نقاد اليسار أفالم أبو سيف املأخوذة عن روايات عبدالقدوس باعتبارها روايات
تدور 9ي أوساط الشرائح العليا من الطبقة الوسطى .وكان عنوان إحدى مقاال·tم "عد إى
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بوالق يا مخرج الواقعية" وكأن الواقعية تع c¤فقط أن تدور ٔالاحداث 9ي ٔالاحياء الفق_ﺮة .وقد
ظلم نقاد اليسار 9ي مجال النقد ٔالادبي عبدالقدوس أيضا لنفس السبب وألن رواياته كانت
رائجة .فاعت¬ﺮت 9ي مرتبة أدنى بينما يتم_^ عبدالقدوس باقتحام محرمات الجنس والدين
والعائلة كما يعت¬ﺮ أك¬ﺮ من دافع عن حقوق املرأة 9ي ٔالادب.
وتعت¬ﺮ رواي" cxالطريق املسدود" و"أنا حرة" ،وكذلك الفيلم_ن املأخوذين عtما ومن أهم
ٔالافالم ال cxدافعت عن حقوق املرأة 9ي السينما املصرية .ففي "أنا حرة" تدور ٔالاحداث قبل
ثورة يوليو وتع¬ﺮ عن ثورة املرأة وان^اعها حق التعليم وحق العمل وحق اختيار زوجها وإن بدا
الجانب "املحافظ" عند أبوسيف 9ي tuاية الفيلم .ومثلت الدور الرئي cdeلب ¤عبدالعزيز الcx
كانت من أيقونات الحركة النسائية 9ي السينما tuاية الخمسينيات .و9ي "الطريق املسدود" تمثل
فاتن حمامة ال cxطاملا دافعت عن حقوق املرأة وال تزال املشاكل ال cxتواجه املرأة العاملة من
خالل مدرسة تعمل 9ي قرية ملجرد أtuا غ_ﺮ م^وجة.
وكان الفيلم التاي مع أبوسيف "ب_ن السماء ؤالارض" 9ي نفس العام  ١٩٥٩وجاء فيلما
محفوظيا خالصا عن قصة سينمائية خالصة من تأليفه ومن روائع أفالم أبوسيف وأك«ﺮها
تجديدا حيث تدور أغلب ٔالاحداث 9ي مصعد معطل ب_ن طابق_ن 9ي عمارة كب_ﺮة وتتنوع
الشخصيات :املرأة الحامل املمثلة الفاتنة والزوجة الخائنة والفتاة اليائسة ال cxتستعد
لالنتحار مع حبي¿tا من أعfى السطح واللص املحﺮف ،والعجوز الذي يريد الزواج من فتاة
صغ_ﺮة واملهووس الجن cdeبل والهارب من مستشفى ٔالامراض العقلية .ويبدو املصعد مصغر
للحياة حيث تلد املرأة الحامل ويموت العجوز من قلة الهواء النقي وتﺮاوح مشاعر الناس ب_ن
اليأس واللجوء إى ﷲ والتوبة عما كان ينوي البعض مtم فعله وب_ن ٔالامل 9ي الخروج من
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املحنة .وعندما يعود املصعد إى العمل يعود كل مtم إى س_ﺮته ٔالاوى من دون أن يتعلم شيئا.
و9ي نفس العام الذي نشر فيه محفوظ "أوالد حارتنا" عن تاريخ البشرية وكرر فيما مأثورته
"ولكن آفة حارتنا النسيان".
وبعد عشرة أفالم من  ١٩٤٧إى  ١٩٥٩وعشر سنوات من انقطاع التعاون 9ي الكتابة
للسينما ب_ن محفوظ وأبوسيف من  ١٩٥٩إى  ١٩٦٩وعاد اسم الكاتب ليشﺮك 9ي إعداد
القصة السينمائية لفيلم "cdء من العذاب" مع مؤلفها أحمد رجب .وهو فيلم تجاري عن
مسلسل للراديو لقى نجاحا كب_ﺮا .يدور حول عالقة ب_ن فتاة شابة قامت بدورها سعاد حس¤
)9 (٢٠٠١ - ١٩٤٢ي ذروة تألقها ورجل يك¬ﺮها 9ي العمر قام بدورﻩ النجم يح Íشاه_ن )- ١٩١٧
 .(١٩٩٤أما الفيلم الثاني عشر ؤالاخ_ﺮ الذي جمع علما الواقعية 9ي ٔالادب والسينما "املجرم" 9ي
 ،١٩٧٨فكان إعادة إخراج لسيناريو "لك يوم يا ظالم" 9ي  ١٩٥١ولكن بنجم_ن جديدين وهما
حسن يوسف وشمس البارودي بعد زواجهما 9ي الواقع.
 ١جريدة "الجمهورية" – القاهرة  ١٥ -ابريل .١٩٦٥
" ٢الكتاب التذكاري بمناسبة فوز محفوظ بجائزة نوبل"  -نبيل فرج ،محمد عبدالفتاح ،محمد الشحات،
القاهرة .١٩٨٨
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الباب الخامس

مساهمات نجيب محفوظ ي السينما املصرية
 ٥.١عالقة نجيب محفوظ بالسينمــا املصرية
فقد بدأت عالقة محفوظ املباشرة بفن السينما ي أواخر ٔالاربعينيات عندما أخﻩ
صديقه فؤاد نويرة وكان من املهتم7ن بالفن والتمثيل وله عالقات بالوسط الف /0بأن املخرج
صالح أبوسيف يرغب ي مقابلة محفوظ لكي يعمل معه ي كتابة سيناريوهات ٔالافالم .فرفض
متعلال بعدم معرفته UVذا املجال إال أن نويرة أقنعه بأن أبا سيف سوف يعلمه وهمس نويرة
ي أذنه بأنه سوف يتقا `abمبلغا مح^ما نظ 7كتابة السيناريو وهو الذي يصرف من جيبه عYى
ٔالادب ولم يكسب منه مليما واحدا ح `jذلك الح7ن .وذهب محفوظ إlى أبي سيف وعرف منه
أنه يعد فيلما جديدا عن "عن^ وعبلة" ويريد أن يكلفه بكتابة سيناريو الفيلم .وعYى مدار عدة
جلسات متواصلة علمه أبو سيف التفاصيل والدقائق ي كتابة السيناريو .ثم أعطاﻩ أبو سيف
مجموعة كتب عن فن السيناريو فقرأها بUuم شديد كما قام بشراء مجموعة كتب أخرى
ودرسها بعناية ح `jيتقن هذا الفن.
الغريب أن أبا سيف عندما طلبه للعمل معه لم يكن يقرأ من أعماله املنشورة سوى
رواية "عبث ٔالاقدار" واستكشف من ب7ن سطورها أنه أصلح لكتابة السيناريو وحصل عYى
مبلغ مائة جنيه مصري نظ 7عمله ي الفيلم الذي كان حدثا ي حياته وفتحا جديدا أشبه
بظهور "النفط" ي دول الخليج العربية .ورغم الكسب املادي كان محفوظ يشعر ببعض
الضيق ي عمله الجديد .فقد تعود ي ٔالادب أن يكون كل /aء ي العمل يم /aبأحداثه
وشخصياته طبقا لرؤيته الخاصة ودون تدخل من أحد .ولكن السينما عمل جماي بأهداف
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مختلفة وله أطراف عديدة من منتج وموزع ومخرج وممثل7ن وينبي أن تر `abكل ٔالاطراف
رغم اختالف أهداف كل مUا.
والحقيقة أن "حالوة" املكسب املادي جعلته يتغا `abعYى تلك املتاعب وبلع ضيقه
وخاصة أن كتابة سيناريوهات ٔالافالم لم تعطله عن عمله ٔالاساﺳ/a؛ وهو ٔالادب .واستغرقته
كتابة السيناريو طيلة الف^ة من  ١٩٥٢إlى  ١٩٥٧وسجلت اسمه خاللها كسينارست مح^ف ي
نقابة املهن السينمائية.
يقول نجيب محفوظ:
"بدأت عالق /jبالسينما ي سن مبكرة جدا .كنت ال أزال ي الخامسة من عمري عندما
دخلت سينما "الكلوب املصري" ي خان جعفر املقابل ملسجد الحس7ن .ومنذ اللحظة ٔالاوlى
عشقت السينما وواظبت عYى الذهاب إلUا مع الشغالة حيث كانت أمي ترسلها مي وتظل
مالزمة lي ح `jانUuاء العرض .ثم تصحب /0إlى املل .كانت كلمة "الUاية" عYى آخر الشريط من
أشقى اللحظات عYى نف  .`aفقد كنت أتم `0أن أم /aاليوم كله داخل دار العرض وتمنيت لو
أن /0أسكن ي دار عرض سينمائي فال أخرج مUا أبدا .كانت السينما وقتذاك تعرض ٔالافالم
الصامتة وال نرى ي دار العرض إال صورا متحركة بدون أصوات ومع ذلك كانت متعة مشاهدة
فيلم صامت ال تعادلها عندي أي متعة أخرى".
ويقول محفوظ أيضا:
"لقد راودني أمل كب 7عندما بدأت الكتابة للسينما ي أن يصبح هذا املجال امتدادا
لحياتي الفنية .وقلت لنف  /aأن الكتابة للسينما تتضمن عناصر مشاUVة إlى حد كب 7للعناصر
ال /jيقوم علUا بناء الرواية من خيال وحبكة وشخصيات وصراع إlى آخرﻩ .فلماذا ال تكثف
عملك ي هذا املجال وتعطيه مزيدا من الاهتمام ما دام هو قريبا من ٔالادب".١
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ويضيف محفوظ عن عالقته بالسينما:
"كنت أحب الذهاب إlى السينما مرة أسبوعيا وكانت أغلب ٔالافالم أجنبية وكلها
مغامرات وكنت أفضل أفالم "رعاة البقر" .كان يخيل إlي أني قد ولدت ي قرية من قرى رعاة
البقر لكªة ٔالافالم ال /jشاهد©Uا فUا .وقد وصل عشقي للسينما إlى درجة أني اش^يت سينما
صغ7ة كانت عبارة عن علبة صغ7ة UVا منظار ومكان توضع فيه شمعة داخل العلبة .وكنا
نغلق علينا الغرفة ونطفئ ٔالانوار ونشاهد الصور أمامنا عYى الحائط .أما ٔالافالم فكنت أش^¬Uا
من محل أمام سينما أوملبيا وكانت تلك أول جامعة بالنسبة lي فتحت ذه /0عYى جميع املعارف
ي ٔالادب والفنون .ومازلت أذكر مشهد املحل وصاحبه الجالس فيه الذي كان يبيع هذﻩ ٔالافالم
كما تباع الكتب".٢
قبل أن نتطرق إlى النظر ي أفالم نجيب محفوظ من داخلها للكشف عن أهميUuا ي
تشكيل السينما املصرية يمكن اتخاذ الوقائع التالية بمثابة إشارات أولية دالة عYى الحجم
الكب 7للعالقة الظاهرية ال /jتربط ب7ن نجيب محفوظ والسينما.
أوال :نجيب محفوظ أول أديب عربي يكتب للسينما .كتب فيلمه ٔالاول "مغامرات عن^
وعبلة" عام  ١٩٤٥وإن تأخر ظهورﻩ ألسباب إنتاجية ح /jعام  .١٩٤٨وظهر قبله فيلمه
"املنتقم" عام .١٩٤٧
ثانيا :هو أك ٔالادباء املصري7ن أعماال ي السينما وأكªهم تنوعا ي إسهاماته .بلغ عدد
أفالمه  ٦٣فيلما آخرها حٓ /jالان "سمارة ٔالام .١٩٩٢ "7مUا  ٢٥فيلما ب7ن سيناريو أو قصة
سينمائية مباشرة أوقصة وسيناريو معا أو إعداد سينمائي .وبقية ٔالافالم إما مأخوذة عن قصة
أو رواية من أعماله ٔالادبية.
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ثالثا :تحتل أعماله ي السينما بكافة تنويعا©Uا مكانة خاصة ي تاريخ السينما املصرية
عندما حصر الناقد "سعد الدين توفيق" أهم مائة فيلم ي السينما املصرية ذكر مUا  ١٧فيلما
تحمل اسم نجيب محفوظ .ارتفعت نسبة ٔالافالم ال /jتحمل اسم نجيب محفوظ ضمن أهم
مائة فيلم ي تاريخ السينما املصرية بعد حواlي ربع قرن من هذا ٕالاحصاء .ووصلت إlى  ٢٣أي
ما يقرب من ربع ٔالافالم املهمة وفقا ملا جاء ي الاستفتاء الواسع ب7ن النقاد والسينمائي7ن الذي
أجرته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدوlي العشرين ونشر هذا الاستفتاء ي الكتاب
التذكاري الذي أصدرﻩ املهرجان بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما.
رابعا :نجيب محفوظ ٔالاديب الوحيد الذي ارتبطت وظيفته الرسمية ارتباطا مباشرا
بالسينما .بدأت هذﻩ العالقة ي  ١٩٥٩واستمرت ح /jإحالته إlي التقاعد ي  .١٩٧١عمل خالل
هذﻩ الف^ة مديرا للرقابة ثم مديرا ملؤسسة دعم السينما ورئيسا ملجلس إدار©Uا ثم رئيسا
ملؤسسة السينما ثم مستشارا لوزير الثقافة لشئون السينما .وقد أتاح له ذلك أن ي^ك أثرا
قويا ي هذا الحقل .وإن كان ٔالاثر ٔالابقي ؤالاهم يأتي عن طريق أفالمه موضوع الدراسة.
وي حديث خاص مع نجيب محفوظ يحكي عن بداية عالقته بالعمل السينمائي
فيقول :عرف /0صديقي املرحوم الدكتور فؤاد نويرة بصالح أبو سيف وطلب م /0أن أشاركهما
ي كتابة سيناريو فيلم للسينما اخ^نا له فيما بعد اسم "مغامرات عن^ وعبلة ".كان صالح أبو
سيف هو صاحب فكرة الفيلم .وقد شجع /0للعمل معه أنه قرأ lي رواية "عبث ٔالاقدار".
أوهم /0بأن كتابة السيناريو ال تختلف عما أكتبه عندما سألته عن ماهية هذا السيناريو الذي
لم أكن أعرفه .والحقيقة تعلمت كتابة السيناريو عYي يد صالح أبو سيف .كان يشرح lي ي كل
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مرحلة من مراحل كتابته ما هو املطلوب م /0بالضبط .وبعد أن أنفذﻩ أعرضه للمناقشة ال/j
كان يشاركنا فUا الدكتور فؤاد نويرة ومعه عبد العزيز سالم كاتب الحوار ؤالاغاني.
وقد سئل ٔالاستاذ نجيب :هل كنت تكتفي بتوجUات صالح ي كتابة السيناريو أم لجأت
لوسائل أخري لتطوير إمكانياتك ي الكتابة للسينما؟ يجيب ٔالاستاذ :أمدني بعد ذلك صالح أبو
سيف بعدد من الكتب عن السينما كما أن /0اش^يت ما كان متاحا مUا وقUuا .وسئل أيضا :هل
كان لك اهتمام خاص بالسينما قبل العمل UVا؟ يجيب ٔالاستاذ :كنت مجرد متفرج وأتابع
ٔالافالم ألتمتع بمشاهد©Uا وخاصة ٔالافالم البوليسية والكوميدية.
إن أعمال نجيب محفوظ السينمائية مرت بأربع مراحل متمايزة وإن تداخلت أحيانا.
املرحلة ٔالاوlي :مرحلة الكتابة للسينما ،وتنوعت ما ب7ن كتابة القصص السينمائية أو السيناريو
أو كلUما ً
معا ،أو الكتابة عن أعمال أدبية لغ7ﻩ .تبدأ هذﻩ املرحلة بفيلم "مغامرات عن^ وعبلة"
 ١٩٤٥السابق الذكر وتمتد ملدة  ١٥سنة ح /jفيلم "جميلة الجزائرية"  .١٩٥٩وإن كانت نوعية
إسهام نجيب محفوظ ي هذﻩ املرحلة قد امتدت ي أعمال أخري متناثرة بعد ذلك ،إال أنه
ً
مقصورا علUا .ولم يحاول من جانبه تحويل عمل من أعماله
خالل هذﻩ املرحلة ظل إسهامه
ٔالادبية إlي عمل سينمائئ ،الامر الذي حافظ عليه طوال حياته .كما لم تق^ب السينما من
أعماله ٔالادبية إال فيما بعد.
قامت السينما املصرية بمحاوالت عديدة ي تحويل الروايات إlي أفالم بداية من فيلم
"زينب" الصامت ي  ١٩٣٠الذي أعيد إنتاجه ناطقا  .١٩٥٢قدمت أفالما ألعمال أدبية لعدد
كب 7نسبيا من ٔالادباء أمثال توفيق الحكيم وطه حس7ن ويوسف السباي وإحسان عبد
القدوس ومحمد عبد الحليم عبد ﷲ وغ7هم .وشاركت أنت بنفسك بتحويل رواي /jإحسان
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عبد القدوس "الطريق املسدود" و"أنا حرة" إlي فيلم7ن عامي  ٥٨و ٥٩عYى التواlي .ولم تفكر
بداية ي كتابة سيناريو عن رواياتك ي هذﻩ املرحلة ال /jاح^فت فUا كتابة السيناريو.
رفض محفوظ مبدئيا أن يقوم بكتابة سيناريو ألي عمل من أعماله ٔالادبية .يحرمه
استغراقه ي كتابة العمل ٔالادبي وحرصه عليه حرية التصرف ال /jيتطلUÃا الوسيط الجديد.
وقد يؤدي ذلك إlي إفسادﻩ .ف^ك هذﻩ املهمة لغ7ﻩ.
املرحلة الثانية :وÄي مرحلة الرواية ،وفUا تنUÃت السينما املصرية إlي ٕالافادة من أعمال
محفوظ الروائية ي تقديم مجموعة من أفالمها .ويمثل فيلم "بداية وUÅاية" ي  ١٩٦٠وبداية
هذﻩ املرحلة ال /jامتدت بصفة متصلة ملدة  ١٤سنة ح /jفيلم "السكرية" ي  ١٩٧٣وشملت
 ١٣فيلما عن روايات محفوظ .وإن امتدت هذﻩ النوعية من ٔالافالم ي املرحلت7ن التاليت7ن ي
أفالم متناثرة ال تشكل كثافة غالبة.
إن السينما املصرية لم تجرؤ عYى الاق^اب من أعماله ٔالادبية إال متأخرا ي  ١٩٦٠رغم
وجود هذﻩ ٔالاعمال قبل ذلك بأك ªمن  ٢٠سنة كما كان للسينما املصرية محاوال©Uا الناجحة
ي تحويل أعمال أدبية أخرى إlى أفالم كما سبق ذكرﻩ .بماذا تفسر هذا التأخ 7ي الاستفادة
من أعماله ٔالادبية ي السينما املصرية .وكان السينمائيون ينظرون إlى أعماله ٔالادبية باعتبــارها
أدبا ال تصلح للسينما.
عندما جاء املنتج لشراء حق تحويل رواية "بداية وUÅاية" إlي فيلم لم يكن قد قرأ
الرواية وإنما طلUÃا عقب استماعه ملسلسل إذاي كان مأخوذا عUا أعدﻩ أحمد عباس صالح.٣
قد يختصر نتاج محفوظ الهائل تاريخ مصر ي القرن العشرين فهو لم يكن شاهدا عYى
هذا التاريخ فحسب بل كان أحد صانعيه وأحد الذين بنوﻩ روائيا ليصبح هذا التاريخ شاهدا
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عYى نفسه .عاش محفوظ القرن العشرين طوال وعمقا واخت معاني التحوالت ال /jشهدها من
غ 7أن يغادر مصر وربما القاهرة ال /jأحUÃا حبا جما واملراحل ال /jعرفها نتاجه الروائي لم
تكن إال صورة للمراحل ال /jعرفUuا مصر نفسها.
وروايات نجيب محفوظ ستكون بعد مئات السن7ن بمثابة خرائط مصورة لعلماء ٓالاثار
عندما يريدون التنقيب عن الحارة املصرية القديمة ال /jبدأت تضمحل وتغيب شخوصها
وتذوب مالمحها بفعل التمدن السريع ولقد تشكلت مالمح "الحارة" ي ذهنية الروائي السارد
منذ أن ولد ي "الجمالية" أحد أحياء منطقة الحس7ن بالعاصمة القاهرة ي  ١١ديسم ١٩١١
وأم `aطفولته ي ذلك الÊي الشع /Éالذي استلهم منه الروائي املبدع تفاصيل الحارة ونجح
ي تصويرها ح `jليكاد القارئ املتلقي لسرديات محفوظ يحس كأنه بالفعل يعيش ي الحارة
املصرية يعرف أزقUuا ودكاكيUا وشخصيا©Uا وتفاصيل حيا©Uا اليومية ويميل محفوظ ي رواياته
إlى الكتابة عن الطبقة املتوسطة ؤالاحياء الفق7ة وتكلم عن تلك الشريحة املنسية وعن
همومها وآالمها وتوجسها وقلقها من املستقبل املخيف وعراكها اليومي من أجل لقمة العيش.
سينما محفوظ
ربما لم تتعامل السينما املصرية طوال تاريخها املمتد ملا يقرب من  ٨٠عاما بكل هذا
ال^حاب مع أديب مثلما تعاملت مع نجيب محفوظ والذي بدورﻩ يمكن وضعه كواحد من أكª
أدباء العالم وليس مصر فحسب .تعامل مع الفن السابع سواء كان ذلك من خالل كتابته
للسيناريو والحوار واملعالجة السينمائية لـ  ٢٦فيلما تم إنتاجها ي ف^ة الخمسينيات
والستينيات من القرن املا /abأو من خالل تحويل  ٢٢رواية من رواياته الثالث7ن ال /jكتUÃا إlى
قرابة سبعة وعشرين فيلما سينمائيا من بيUا سبعة افالم اقتبست عن "الحرافيش" واثنان
عن "الطريق" إlى نحو تسعة أفالم مأخوذة عن قصصه الصغ7ة القت معظمها النجاح النقدي
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والجماه7ي وصارت عالمة ي تاريخ السينما املصرية هذا غ 7ما أعد عنه ي املسرح وٕالاذاعة
والتليفزيون ...وكلها تز وجهة نظرﻩ ككاتب ي التاريخ السياﺳ /aوالاجتماي ملصر ي القرن
العشرين.
ويرى البعض أن محفوظ استفاد من السينما ألUÅا Äي ال /jصنعت له شعبية كب7ة
بدرجة ربما تكون ساهمت ي اهتمام القراء باقتناء كتبه ي ح7ن يرى آخرون أن السينما Äي
ال /jاستفادت منه ي تقديم أعمال شديدة التم 7ناقش من خاللها العديد من القضايا
الاجتماعية والسياسية املهمة .وأيا كان الرأي ،فمن املؤكد أن سينما محفوظ كانت حالة
ابداعية شديدة الخصوصية ال بسبب طبيعة القضايا ال /jأثار©Uا أفالم محفوظ فقط ولكن
ألن محفوظ ارتبط بالسينما وأحUÃا والدليل أنه يعد من اكٔ ªالادباء تعامال مع الفن السابع
ليس ي مصر فقط ولكن عYى مستوى العالم أيضا.
شكل دخول روايات محفوظ إlى ٔالافالم السينمائية دفعة للسينما املصرية مستمدة من
القيمة ٔالادبية والفكرية لرواياته ولطرحه موضوعات تمس التحوالت الاجتماعية وهموم
الطبقة الوسطى املصرية وأحوال طيف واسع من املجتمع املصري والحارة املصرية
بشخصيا©Uا الهامشية بشكل خاص.
يمل محفوظ علUا ويعطUا من زادﻩ
كانت السينما املصرية ستفقد الكث 7جدا لو لم ِ
الكث 7كما أن أدب وروايات محفوظ تم7ت عن غ7ها من كتابات ٔالادباء ٓالاخرين بكوUÅا تتم7
بما يعرف بـ"القابلية السينمائية" ألعماله بسبب احتواUÐا عYى حشد كب 7من املشاعر
والانفعاالت إضافة إlى قدرته عYى التعب 7عن املالمح النفسية للشخصيات بشكل يسهل
تحويلها إlى شريط السينما .ثم تمتاز أعماله أيضا ي صالحيUuا للسينما ي مجملها بدقة وصف
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املرئيات مثل وصف املكان والحدث والبعد املادي للشخصيات وكذا التعب 7البصري عن
املجردات مثل التعب 7عن املعاني واملشاعر والانفعاالت وعن املالمح النفسية للشخصيات
والتعب 7عن الزمن .ثم الايحاء بالعناصر السمعية والبصرية مما يساهم ي حركة كام7ا واضاءة
وزاوية تصوير وانتقاالت منسجمة مع املحتوى وهو ما لم يتوافر الديب آخر للدرجة ال /jجعلت
املخرج صالح أبو سيف يستع7ن بنص جملة كتUÃا محفوظ لوصف انفعاالت أحد أبطال فيلم
"بداية وUÅاية" ليضعها كما Äي ي سيناريو الفيلم.
البدايات
وال يمكن النظر إlى ٕالاسهامات الكى ال /jقدمها محفوظ للثقافة العربية بمعزل عن
إسهاماته ي مجال الكتابة السينمائية ويتفق امللمون بتاريخ السينما املصرية عYى أن عالقة
محفوظ بالسينما تنقسم إlى مرحلت7نٔ :الاوlى مساهمته الكتابية ي الافالم السينمائية .والثانية
مساهمته ٔالادبية من خالل رواياته ال /jاقتبسUuا السينما وهاتان املرحلتان لم تلتقيا قط أي
أن محفوظ الكاتب السينمائي لم يقدم عYى اقتباس أي من رواياته للسينما .فما كتبه لألدب
ظل لألدب وما كتبه للسينما لم ينشرﻩ ي كتب وعYى أن املرحلت7ن تداخلتا زمنيا أي أن
محفوظ كان انطلق ي مس7ته ٔالادبية عندما خاض غمار التجربة السينمائية منذ منتصف
ٔالاربعينيات.
ي نفس العام الذي نشر فيه محفوظ روايته ٔالاوlى "عبث ٔالاقدار" ي  ١٩٣٩وكان
هناك جيل جديد من النقاد السينمائي7ن يظهر عYى صفحات الصحف املصرية ي وقت كانت
ال تزال السينما املصرية تتلمس خطاها أصال .كان من أشهر هؤالء النقاد الشباب صالح أبو
سيف هو ذاته الذي سيصبح فيما بعد رائد السينما الواقعية ي مصر.

١٨٦

ي هذا العام نبه أبو سيف ومعه عدد كب 7من النقاد إlى أن السينما املصرية تعتمد
عYى الاقتباس من ٔالافالم ٔالاجنبية بشكل مبالغ فيه قد يضر صناعة السينما كلها ودعا إlى
ضرورة الاعتماد عYى نصوص أدبية لكتاب مصري7ن تقدم الحياة املصرية ٔالاصيلة.
بعدها بسنوات جاءت الفرصة ألبو سيف بعد أن أصبح مخرجا وبعد أن تعدد نشاط
محفوظ الروائي فصدرت له روايات" :القاهرة الجديدة" و"خان الخليYي" و"زقاق املدق" وÄي
الروايات ال /jكشفت عن موهبة مزروعة ي محفوظ .أتاحت له الغوص ي املجتمع املصري
بتفاصيله وثناياﻩ ليصنع منه نصوصا أدبية ال تقل روعة ودقة عن فنون ٔالارابيسك حيث بدأ
محفوظ مشوارﻩ مع السينما بفيلم "مغامرات عن^ وعبلة" ي  ١٩٤٥مع املخرج صالح أبوسيف
ثم توالت أعماله معه بفيلم "املنتقم" و"لك يوم يا ظالم" ي  ١٩٥١و"ريا وسكينة" ي ١٩٥٣
وعن تحقيق صحفي لـلطفي عثمان ونشر ي الصحف املصرية عن تفاصيل جرائم اشهر
قاتلت7ن ي تاريخ مصر ريا وسكينة اللت7ن كانتا تعيشان ي مدينة ٕالاسكندرية وحكم علUما
باإلعدام ي ٔالاربعينيات من القرن املا ./abنجح الفيلم آنذاك بفضل السيناريو املحكم
وٕالاخراج املم 7الذي ع /0باختيار طاقم تمثيYي بارع عYى رأسهم الفنانتان نجمة إبراهيم وزوزو
حمدي إضافة إlى نجم السينما آنذاك أنور وجدي والوحش ي  ١٩٥٤والفتوة ي  ١٩٥٧وغ7ها
وبذلك التقى رائدا الواقعية ي ٔالادب والسينما ي أعمال واحدة من قبل منتصف القرن
املا /abأفاد كل مUما ٓالاخر لسنوات طويلة بعدها ح `jأن محفوظ يع^ف أك ªمن مرة أن
لقاءﻩ بصالح أبو سيف حببه بالسينما ودفعه دفعا ألن يتعامل مع أحد عناصرها املهمة ي
البناء الدرامي للفيلم املتمثل ي "السيناريو" والاستفادة من طاقته كأديب مبدع راصد جيد
للحياة الاجتماعية املصرية ي خلق موضوعات مختلفة يªي UVا هذﻩ الشاشة ...ح `jأنه ي ف^ة
١٨٧

أحس فUا بالتوقف عن الابداع الروائي ذهب بنفسه إlى نقابة السينمائي7ن ليتقدم بأوراقه
ككاتب للسيناريو.
عمل نجيب محفوظ ألول مرة مع مخرج غ 7أبو سيف فكان الفيلم الشه" 7جعلوني
مجرما" الذي أخرجه عاطف سالم ي  ١٩٥٤وكتب السيناريو له محفوظ باالش^اك مع السيد
بدير وقام ببطولته الفنان فريد شوÖي وحقق نجاحا الفتا عند عرضه .ثم عمل محفوظ مع
مخرج7ن آخرين مثل توفيق صالح ي "درب املهابيل" ي  ١٩٥٥ونيازي مصطفى ي "فتوات
الحسينية" ،وعاد للتعاون مع صالح أبوسيف مرة أخرى ي  ١٩٥٦ليقدما معا ومعهم ٔالاديب
"أم7ن يوسف "غراب" أشهر كالسيكيات السينما املصرية و"شباب امرأة" ي  ١٩٥٦الذي قامت
ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان وعبدالوارث عسر وي العام التاlي كان فيلم "الفتوة"
الذي جمع ب7ن الثالثي الشه 7مرة أخرى السيد بدير ومحفوظ صالح أبو سيف وقام ببطولته
فريد شوÖي وتحية كاريوكا ومحمود املليØي وحقق الفيلم نجاحا مدويا وقت عرضه وتم 7فيه
أداء فريد شوÖي ومحاولته املستمرة ألن يصنع نفسه معلما وفتوة ي وسط السوق املليئة
بالحيتان الكب7ة.
ثم شهدت الف^ة من  ١٩٥٧وح ١٩٦٠ `jزيادة مشاركة ٔالاديب محفوظ ي كتابة
سيناريوهات عدد من اشهر أفالم السينما املصرية ي تلك الف^ة ،سواء بمفردﻩ أو بمشاركة
آخرين من كتاب السيناريو مثل فيلم "أنا حرة" عن رواية ٔالاديب إحسان عبد القدوس الذي
أخرجه صالح ابو سيف وقامت ببطولته لب `0عبدالعزيز وفيلم "جميلة بوحريد" الذي أنتجته
وقامت ببطولته الفنانة ماجدة وأخرجه للسينما يوسف شاه7ن وفيلم "احنا التالمذة" الذي
قدمه ي  ،١٩٥٩وكان من إخراج عاطف سالم الذي أحدث ضجة عند عرضه واعت ي سنة
١٨٨

إنتاجه تنويعة سينمائية مختلفة وواحدا من أكٔ ªالافالم جرأة ي التعامل مع قضايا الشباب
وألنه لفت ٔالانظار ملشاكل العديد من ٔالاسر ي عالقا©Uا بأبناUÐا من خالل أربعة نماذج لشباب
ينتمون ملستويات اجتماعية مختلفة.
وعYى الرغم مما حققه الفيلم من نجاح وقت عرضه إال أن نجيب محفوظ توقف عن
الكتابة للسينما بعدها ملدة خمس سنوات متتالية وكان السبب ي ذلك هو توليه منصب رئيس
الرقابة عYى املصنفات الفنية.
وذلك قبل أن يعاود الكتابة السينمائية مرة أخرى لواحد من أهم أفالم السينما
املصرية عYى مدار تاريخها "الناصر صالح الدين" للمخرج يوسف شاه7ن الذي اش^كت ي
كتابة السيناريو والحوار له كوكبة من الكتاب ؤالادباء والفنان7ن مثل يوسف السباي
وعبدالرحمن الشرقاوي وعزالدين ذو الفقار.
بعد صالح الدين شارك محفوظ ي كتابة السيناريو والحوار لسبعة أفالم كان أكªها
شهرة "ب Úالحرمان وإماطورية م" والالفت أن الفيلم7ن يستندان إlى قصة إلحسان
عبدالقدوس .كان آخر فيلم شارك فيه محفوظ بكتابة السيناريو هو فيلم "املجرم" ي ١٩٧٨
مع املخرج صالح أبو سيف الذي قدم معه  ١٢فيلما من أصل  ٢٦فيلما كتUÃا للسينما.
والالفت أن معظم ٔالافالم ال /jكتب لها محفوظ السيناريو كانت تتماس بشكل كب 7مع رؤيته
ال /jيطرحها ي رواياته من خالل توافر جو البيئة الشعبية والنقد الاجتماي والتصاعد
امليلودرامي ي جزء كب 7مUا وهو ذات ٔالامر الذي جعل أع7ن املخرج7ن تلتقط كث7ا من روايات
محفوظ وتحولها إlى شريط سينمائي.

١٨٩

وكان أولها فيلم "بداية وUÅاية" الذي أخرجه صالح أبو سيف ي  ١٩٦٠وتمثيل فريد
شوÖي وعمر الشريف وأمينة رزق وآمال فريد وكمال حس /0وصالح منصور وسناء جميل .وكان
يناقش قضية الطبقات ي مصر من خالل أسرة من الطبقة الوسطى وع موت رب عائلة.
فتعاني أسرته من شظف العيش بضآلة املعاش وينت /Ûحسن الابن ٔالاك إlى الحياة ي Ýي
الرذيلة تاجرا للمخدرات والنساء .أما حس7ن ٔالاوسط فيقبل العمل بشهادته املتوسطة ح`j
يتيح الفرصة ألخيه حسن7ن ليكمل دراسته ويلتحق بالكلية الحربية .أما الابنة نفيسة فاقدة
الجمال فيطردها سليمان البقال من حياته بعد أن زلت معه ثم تستمرىء الس 7ي طريق
الرذيلة دون أن يعرف أحد وتساعد أخاها حسن7ن وأمها باملبالغ القليلة ال /jتحصل علUا،
يتخرج حسن7ن ضابطا .فيتنكر ألسرته وخطيبته ووسطه الاجتماي ويتطلع اlى الارتباط
بالطبقة الªية عن طريق الزواج مUا .يعود حسن جريحا مطاردا من البوليس إlى أسرته
ويستدى حسن7ن ي نفس الوقت إlى قسم البوليس ليجد أخته مUuمة بالدعارة .يدفع حسن7ن
أخته لالنتحار غرقا تخلصا من الفضيحة ويتذكر حياته ويجد عامله خاويا فيلقي بنفسه ي
النيل وراءها.
بعدها تواlى تقديم كبار املخرج7ن لروايات محفوظ ي أعمال سينمائية .فقدم كمال
الشيخ فيلم "اللص والكالب" وعن رواية حملت الاسم نفسه كتUÃا محفوظ عن تحقيق
صحفي نشر آنذاك والحظ العالقة ب7ن محفوظ والصحافة للمرة الثانية هنا بعد فيلم "ريا
وسكينة" ونجح الفيلم نجاحا كب7ا بفضل القصة ال /jاشتملت عYى كل مقومات النجاح
الجماه7ي إضافة إlى ٕالاخراج املم 7لكمال الشيخ والفريق التمثيYي الرائع شكري سرحان
وشادية وكمال الشناوي.
١٩٠

ثم كان تقديم صالح أبو سيف لفيلم القاهرة  ٣٠املأخوذ عن رواية محفوظ القاهرة
الجديدة ال /jتعد واحدة من روايات نجيب محفوظ الواقعية النقدية ملرحلة ي تاريخ مصر
وي "القاهرة  "٣٠يتحول الغليان السياﺳ /aوالاجتماي الذي تمثله محفوظ ب7ن أربع
شخصيات إlى صراع ب7ن الايجابية والسلبية ي الفيلم ينتصر لألول وبتغي 7العنوان من
"القاهرة الجديدة" إlى "القاهرة  ."٣٠برأ الفيلم مرحلة الستينيات من النماذج الانسانية ال/j
تعرضها الرواية وال /jقد تعد نقدا للمرحلة .بعد حرب  ١٩٦٧وي ذات الف^ة قدم م7امار
إخراج كمال الشيخ ي  ١٩٦٩وتمثيل :شادية ويوسف شعبان ويوسف وه /Éوعماد حمدي
وعبداملنعم إبراهيم وأبوبكر عزت ونادية الجندي .ي هذا الفيلم ©Uرب زهرة من قريUuا ي
البح7ة إlى بنسيون م7امار ي الاسكندرية حيث تعمل خادمة ويضم البنسيون مجموعة
مختلفة تضم فيما بيUا الاقطاي الحاقد عYى الثورة لتأميم أراضيه ووكيل الوزارة السابق
الذي فقد نفوذﻩ وعامر وجدي الصحفي القديم ومنصور باÄي املثقف الحائر .أما سرحان
البح7ي عضو الاتحاد الاش^اكي فيظهر وجهه الانUuازي بمحاولة سرقة الشركة ال /jيعمل UVا
والاستيالء عYى زهرة بإ¬Uامها بحبه لها لكنه يخذلها وي^وج من علية مدرسUuا ويقف طلبة
رضوان إlى جوار زهرة ويبدو البنسيون كأنه قد انقسم إlى مجموعت7ن ٔالاوlى تمثل الطبقة ال/j
أض7ت من الثورة وكل ما علUا هو التندر بالنكات أو ممارسة املغامرات النسائية مثلما يفعل
حس /0عالم .املجموعة الثانية فإن مUا الشاب مثل منصور باÄي املتمرد عYى الثورة والذي يتم
القبض عليه وأما طلبة رضوان فهو صحفي قديم إختار أن يعيش ي الظل وسط هذﻩ
الظروف وعقب صدمة زهرة فيما حدث تقرر مغادرة البنسيون إال أن بائع الصحف يعلن أنه
يود أن ي^وجها ألنه يحUÃا.
١٩١

وظلت روايات وقصص محفوظ معينا مهما للعديد من املخرج7ن "الاختيار" ليوسف
شاه7ن و"قلب الليل" و"الحب فوق هضبة الهرم" لعاطف الطيب و"الحب تحت املطر" لحس7ن
كمال ثم خصوصا "الكرنك" ي  ١٩٧٥و"أهل القمة" لعYي بدرخان .علما أن "أهل القمة"
املأخوذ عن قصة قص7ة ملحفوظ يظل واحدا من أقوى وأجمل ٔالافالم ال /jافتتحت ما سم/
آخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين.
الواقعية الجديدة ي السينما املصرية
تعامل السينما مع اعمال محفوظ لم يقتصر عYى املستوى املحYي بعد حصوله عYى
جائزة نوبل ي  .١٩٨٨التفتت إlى أعماله السينما العاملية وتم تقديم "بداية وUÅاية" و"حارة
املعجزات" املأخوذ عن "زقاق املدق" ي املكسيك كما قدمت السينما ي أذربيجان فيلم اع^ف
عن رواية "اللص والكالب."٤
 ١حوار مع نجيب محفوظ ،رجاء النقاش ،القاهرة .١٩٩٨
 ٢أنا نجيب محفوظ :س7ة حياة كاملة ،إبراهيم عبدالعزيز ،القاهرة .٢٠٠٦
http://www.weghatnazar.com
http://www.ahewar.org

١٩٢

3
4

 ٥.٢أدب محفوظ والسينمــا املصرية
كان اختيار محفوظ لقسم الفلسفة تعبا دقيقا عن ميوله الفكرية .كان أستاذﻩ %ي
الجامعة الشيخ مصطفي عبدالرازق أحد أعالم التجديد %ي الفلسفة ٕالاسالمية ؤالاستاذ
سالمة مو>=< الكاتب الاش?اكي خارج الجامعة .وكان لهما أك Jالتأث عGى تكوينه وهو %ي
العشرينيات من عمرﻩ.
أصدر مو>=< "املجلة الجديدة" %ي  ١٩٢٩ونشر ف\[ا محفوظ أول مقاالته %ي  ١٩٣٠وكان
هو %ي السنة ٔالاوaى من دراسته الجامعية وعمرﻩ  ١٩سنة .كتب فيه محفوظ الشاب مقالة
تحت عنوان "احتضار معتقدات وتولد معتقدات"" :عصرنا ف?ة بن اعتقادات ومعتنقات
تحتضر وتف <hوبن آراء ومذاهب أخرى لم تستقر استقرارا تاما وتأخذ مكان[iا .فهو عصر
اضطراب وتردد ال مثيل لهما %ي التاريخ".
وكتب أيضا" :ولو أننا أردنا أن نتنبأ باملذهب الذي سوف يكون له الفوز من بن
املذاهب أو ألحبابنا أن نقول أنه مذهب الاش?اكية" و"الكمال %ي الدنيا ضرب من املستحيالت".
واختتم املقال بقوله "وليست الاش?اكية [yاية ما يمكن أن يتطور إليه النظام الاجتماuي وعليه
فالتطلع إaى ٔالاحسن وسيدفعنا دائما للتنقيب عما فيه سعادتنا ورفاهيتنا .وجملة ما أريد أن
أقوله %ي هذا ٔالامر ،أنه لو خاب أملنا %ي الاش?اكية بعض الخيبة ،فليس مع <hذلك أننا نرغب
%ي الرجوع إaى حالتنا السيئة وإنما يجعلنا ذلك نزيد إيمانا بالتطور الذي هو الخالق الوحيد
لالش?اكية وغها من ٓالاراء والعقائد."١
يقول الناقد ٔالادبي رجاء النقاش "أعتقد أن التكوين ٔالاسا>= ٔالاول لنجيب محفوظ هو
مزيج من مصطفي عبدالرازق وسالمة مو>=< مزيج من النظرة املستنة إaى ال?اث العربي
وٕالاسالمي والتطلع إaى التجديد الحضاري والدعوة إaى العدالة الاجتماعية ورد الاعتبار للجذور
١٩٣

القديمة للشخصية املصرية .لقد ام?ج ٔالاستاذان %ي شخص نجيب محفوظ وخرجت من هذا
الام?اج شخصية فكرية وأدبية جديدة مليئة بالحيوية والاستقالل واملوهبة."٢
نشر محفوظ %ي "املجلة الجديدة" أول أعماله ٔالادبية وي القصة القصة "ثمن
الضعف" وظل ينشر [ا املقاالت ح<  ٣١٩٣٦حن قرر أن يتفرغ لكتابة ٔالادب .وكما نشر له
مو>=< أول مقال وأول قصة أثناء دراسته ونشر له أيضا أول كتاب أثناءها وهو ترجمة عن
ٕالانجلية لكتاب جيمس بيكي "مصر القديمة" عام  ١٩٣٢كما نشر له أول رواية وي "عبث
ٔالاقدار" عام  ١٩٣٩وكانت أوaى أجزاء ثالثيته عن تاريخ مصر القديمة مع "رادوبيس" %ي ١٩٤٣
و"كفاح طيبة" %ي  .١٩٤٤واملؤكد الارتباط الوثيق بن الكتب ٔالاربعة ٔالاوaى ملحفوظ وبن
اكتشاف مقJة توت عنخ أمون عام  ١٩٢٣وال كان لها تأث كب عGى املصرين وعGى نظرة
العالم إaى مصر.
هناك عشرة محاور للعالقة بن محفوظ والسينما ي:
ٔ .١الافالم ال كت[£ا أو اش?ك %ي كتاب[iا للسينما ولم تنشر كأعمال أدبية
 .٢كتاباته وحواراته املنشورة عن السينما
 .٣تأث اللغة السينمائية عGى أسلوبه ٔالادبي
 .٤السينما %ي عامله ٔالادبي
ٔ .٥الافالم الطويلة السينمائية والتلفزيونية ال أعدت عن أعماله ٔالادبية
ٔ .٦الافالم القصة السينمائية والتلفزيونية ال أعدت عن أعماله ٔالادبية
 .٧أفالم طلبة معاهد السينما ال أعدت عن أعماله ٔالادبية
ٔ .٨الافالم التسجيلية والJامج التلفزيونية ال أنتجت عنه ،أو اش?ك ف\[ا
 .٩عمله %ي إدارة العالقة بن الدولة والسينما
١٩٤

.١٠

عمله كرقيب عGى ٔالافالم

ويتناول هذا البحث املحور ٔالاول ،والذي يتمثل %ي  ٢٩فيلما مصريا روائيا طويال عرضت
%ي الف?ة من  ١٩٤٧إaى  ،١٩٧٨وذلك حسب قائمة الباحث املحققة ال تختلف عن كل ما
سبق نشرﻩ من قوائم ،وي:
ٕالاخراج
الفيلم
الرقم
صالح أبوسيف
 ١املنتقم
 ٢مغامرات عن? وعبلة صالح أبوسيف
صالح أبوسيف
 ٣لك يوم يا ظالم
صالح أبوسيف
 ٤ريا وسكينة
٥

الوحش

صالح أبوسيف

٦
٧

جعلوني مجرما
فقوات الحسينية

عاطف سالم
نيازي مصطفي

٨

درب املهابيل

توفيق صالح

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
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اش?اك %ي السيناريو
عاطف سالم
إحنا التالمذة
١٩٥٩
اش?اك %ي القصة
بن السماء ؤالارض صالح أبوسيف
١٩٦٣
اش?اك %ي القصة
الناصر صالح الدين يوسف شاهن
١٩٦٤
اش?اك %ي القصة
نور الدمرداش
ثمن الحرية
١٩٦٩
اش?اك %ي القصة
صالح أبوسيف
شن من العذاب
١٩٦٩
اش?اك %ي القصة
كمال الشيخ
ب® الحرمان
١٩٧٠
اش?اك %ي القصة
حسن ٕالامام
دالل املصرية
١٩٧١
اش?اك %ي القصة
يوسف شاهن
الاختيار
١٩٧٢
اش?اك %ي القصة
حسن كمال
امJاطورية م
١٩٧٣
حسام الدين مصطفي اش?اك %ي القصة
ذات الوجهن
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حسام الدين مصطفي اش?اك %ي القصة
توحيدة
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اش?اك %ي السيناريو
صالح أبوسيف
املجرم
لعبت السينما دورا هاما %ي تحقيق شهرة أعماله %ي مصر والوطن العربي .وقد تحولت

أك¯ من ثالثن رواية له إaى السينما والبعض م[°ا قدم أك¯ من مرة .ومعظم هذﻩ ٔالاعمال
ناجحة وحصل العديد م[°ا عGى جوائز محلية ودولية كما توجهت السينما ٔالاجنبية أيضا إaى
أعماله .فأعدت السينما املكسيكية مؤخرا فيلمن عن روايتيه "زقاق املدق" وبداية و[yاية."٤
حاولت الجماعات السيا>= اغتيال نجيب محفوظ %ي  ١٤أكتوبر  ١٩٩٤وال أدت إaى
عجز يدﻩ اليم <hال وضعت أسس الرواية املصرية الحديثة %ي القرن العشرين وتقديرا لقيمة
أدبه فاز بجائزة نوبل لآلداب %ي  ١٩٨٨واليزال ٔالاديب املصري الوحيد الذي فاز [ا .ومن نكد
الدنيا أن بدأ محفوظ يتعلم الكتابة من جديد بعد أن تجاوز الثمانن من عمرﻩ.
 ١مقاالت نجيب محفوظ الفلسفية ،د /رؤوف سالمة مو>=< ،القاهرة.٢٠٠٣ ،
% ٢ي حب نجيب محفوظ ،رجاء النقاش ،القاهرة .١٩٩٥
 ٣نفس املرجع
 ٤عالم نجيب محفوظ السينمائي من الرواية إaى الفيلم ،د /وليد سيف ،الكتب العربية ،القاهرة ،ص .٧
١٩٦

 ٥.٣نجيب محفوظ كاتبا للسينما
بدأ محفوظ الكتابة للسينما بعد أن توقف عن كتابة ٔالادب .كان يع& %عن أهمية
القضايا ٕالاجتماعية والفكرية 0ي املتجتع املصري .١أثناء كتابته للسينما استجاب لدعوة طه
حس?ن 0ي مجلة "الكاتب املصري" ثم وجه إIى كبار ٔالادباء 0ي مصر للكتابة لها .يرى أن عدم
اهتمامهم MNا أدى إIى نتيجة واحدة؛ Wي ترك ٔالافالم ب?ن أيدي كتاب ال يرتفعون بمستواها رغم
تأث?%ها الكب? %عXى جمهورها الذي يفوق عدد جمهور قراء ٔالادب.
هناك خالف حول سبب توقف محفوظ عن كتابة ٔالادب بعد ثورة يوليو ١٩٥٢
وتفرغه للكتابة للسينما طوال ست سنوات .وقد أتم كتابة الثالثية "ب?ن القصرين و"قصر
الشوق" و"السكرية" 0ي إبريل  ١٩٥٢قبل ثالثة شهور من الثورة وكان ذلك من حسن حظ
ٔالادب العربي كما كتب "أوالد حارتنا" ال noأتمها 0ي إبريل  ١٩٥٨مما يؤكد أن السينما بالنسبة
إليه لم تكن بديال عن ٔالادب وإنما موازية لألدب.
ومن ناحية أخرى أن الكتابة للسينما تحقق عائدات مالية أك& %من ٔالادب .ولكن املؤكد
أن محفوظ لم يسع إIى حياة الرفاهية طوال حياته .كان أجرﻩ عن الكتابة للسينما أو مقابل
إعداد أحد أعماله ٔالادبية للسينما ٔالاقل ب?ن أجور الكتاب املعروف?ن ح yoبعد فوزﻩ بجائزة
نوبل لألدب 0ي .١٩٨٨
الناصريون يقولون إنه توقف ألن الثورة "حققت أحالمه" وغ? %الناصري?ن يرون أنه
توقف ألن الثورة أوقعته 0ي ح?%ة شديدة وهو خالف أيديولو}ي سقيم .فاملؤكد أن محفوظ
كان ديموقراطيا 0ي السياسة .كان طوال حياته "وفديا" من دون أن ينضم إIى حزب الوفد
ويؤمن بثورة  ١٩١٩الشعبية ال noقادها زعيم الوفد سعد زغلول وال noأدت إIى استقالل مصر

١٩٧

السيا~0 nي  ١٩٢٢وصدور دستور 0ي  ١٩٢٣ل%سيخ الحكم امللكي الدستوري الذي يقوم عXى
تداول السلطة ب?ن أحزاب سياسية متعددة ع& %الانتخابات.
وعندما قامت "الحركة املباركة" 0ي يوليو  ١٩٥٢وهذا هو الاسم الذي اختارته حركة
الجيش مع ٕالاخوان املسلم?ن واملقصود أMا "مباركة" من ﷲ سبحانه وتعاIى .أMت النظام
امللكي وعطلت دستور  ١٩٢٣واستبدلت الديموقراطية بنظام حكم الحزب الواحد .ولذلك كان
من املنطقي أن ال يؤيد محفوظ هذﻩ الحركة وال noغ?%ت اسمها بعد ذلك إIى ثورة .إن الثالثية
ال noتعت& %من أعظم أعماله إن لم تكن ٔالاعظم ما Wي إال تعب? %عن إيمانه بثورة ١٩١٩
ودستور  .١٩٢٣لم يستغرق محفوظ طويال 0ي الح?%ة الشديدة ال noانتابته وكل كتاب مصر
اللي&%الية.
كانت مصر قد بدأت مع ثورة  ١٩١٩تحصد ثمار الحداثة ال noبدأت مع توIي محمد
عXي الحكم وقطعت ثورة يوليو الطريق .كان من املنطقي أن يختار كتاب العصر اللي&%اIي وأن
تتباين مواقفهم من الثورة .فمMم من أيد ومMم من اعل العمل العام ومMم من هاجر .أما
محفوظ فقد لجأ إIى الوسائل الوحيدة املشروعة للكاتب ليع&0 %ي ظل الضغوط كما ذكرها
جيمس جويس 0ي روايته "صورة الفنان 0ي شبابه" وWي "الصمت والدهاء واملنفي ".فكان
الصمت عن ٔالادب والدهاء 0ي اللجوء إIى السينما واملنفي 0ي التمسك بالوظيفة الحكومية حyo
لو طلب منه أن يكون مديرا للرقابة وهو الديمقراطي الذي يؤمن بالحرية.
كان محفوظ يعمل مثل رب العائلة أحمد عبدالجواد 0ي ثالثية "ب?ن القصرين" والذي
يؤدي عمله 0ي الصباح ويصXي 0ي مواعيد الصالة ولكنه بعد صالة العشاء يتحول إIى شخصية
أخرى طوال الليل مع الراقصات واملغنيات .كان محفوظ املوظف 0ي الصباح غ? %محفوظ
١٩٨

قارئ ٔالادب وكاتب ٔالادب 0ي املساء .وكان يمارس كل ~nء بجدية كاملة و0ي مواعيد محددة.
وعندما شعر أنه ربما لن يعود إIى ٔالادب وسوف يتفرغ للكتابة للسينما بعد ثورة يوليو .انضم
إIى نقابة املهن السينمائية شعبة السيناريو وأصبح أول كاتب مصري كب? %يح%ف العمل 0ي
السينما.
 ١نجيب محفوظ والسينما ،سم? %فريد ،الهيئة املصرية العامة للقصور الثقافة ،جامعة امليشغان،
الواليات املتحدة ٔالامريكية ،١٩٩٠ ،ص .٣ – ١

١٩٩

الباب السادس

خالصة البحث وخاتمته

إن السينما ال تزال تقوم بدورها البالغ ي العالم كله .يكون ٕالانسان ديمقراطيا وحرا
بسبب أ01ا تغ 56حالة ٕالانسان كما لعبت دورا أساسيا ى تغي 56صورة املرأة ى املجتمع.
تعت 5Dمصر "أم السينما العربية" حيث تناولت القصص ال HIتتعلق بمعاناة ٕالانسان
عامة والعربي واملصري خاصة والحرب والاحتالل والاستعمار ؤالازمات الاقتصادية ومن غ56ها.
إن أهمية نجيب محفوظ كب56ة جدا ي السينما املصرية .لم تعامل السینما املصریة
طوال تاریخھا مع أدیب مثلما عاملت مع محفوظ بسبب كتابته للسیناریو والحوار واملعالجة
السینمائیة ي ف5kة  .١٩٦٠ – ١٩٥٠صارت ٔالافالم املأخوذة عن قصصه الصغ56ة عالمة ي
تاریخ السینما املصریة ألنھا تثبت مكانته ككاتب ي التاریخ السیا Hxyوالاجتماwي ملصر.
يتضمن ال5kاث السينمائي لنجيب محفوظ ع}ى موضوع واسع وله اهتمام كب 56ي تاريخ
صناعة السينما املصرية ؤالاكادمية أيضا .يحتل محفوظ الروائي الحائز ع}ى جائزة نوبل
لآلداب ي  ١٩٨٨مكانا مرموقا ي سجالت الفيلم املصري الحديث .كان يركز غالبا ع}ى
املسرحيات ي ف5kاته املبكرة من مس56ة حياته السينمائية .فقد تم إنتاج حواي  ٧٠فيلما ع}ى
أساس رواياته وقصصه القص56ة ومسرحياته خالل الف5kة من ٔ .١٩٩٢ – ١٩٤٧الافالم املتحولة
من روايات محفوظ ال HIتمزج الواقعية والطبيعية ح Iتص 56اجتماعية ممkجة ،تظهر
شخصيات متعددة .تصور كتابات السينمائية ملحفوظ ٔالاسف السيا Hxyواملشاكل ال HIتواجهها
الطبقة املتوسطة ي مصر مؤثرة كما أثرت ٔالافالم؛ "فتوات الحسينيات" ي  ١٩٥٤و"البداية

٢٠٠

وال0اية" ي  ،١٩٦٠و"اللص والكالب" ي  ١٩٦٢و"ب6ن القصرين" ي  ١٩٦٤و"قصر الشوق" ي
 ١٩٦٧و"م56امار" ي  ١٩٦٩و"السكرية" ي  ١٩٧٣ع}ى تاريخ فن املصري6ن إى حد كب.56
النتائج
 .١السينما من أك 5Dالوسائل املحتاجة لحل القضايا ال HIيواجهها العالم العربي اليوم وي
سالح الحرب وآلة السلم ي العالم.
 .٢ينبـ ــي ع}ـ ــى السـ ــينمائي6ن ـ ــي الـ ــوطن العربـ ــي الانتقـ ــال إـ ــى ٓالافـ ــاق الجديـ ــدة باسـ ـتخدام
الكام56ا دقيقة عند إنتاج السينما.
 .٣بدأ نجيب محفوظ عهدا جديدا ي السينما املصرية ويبقى أك¡ 5تعلقا ع}ى السينما.
 .٤عدلت السينما العاملية عدال هاما ي استخدام أعمال محفوظ بالنسبة إى نظرائه
ٔالادباء املصري6ن.
 .٥صار ممثلو مصر ماهرين وحاذق6ن ي أدوارهم وقادوا حيا0£م املهنية إى اتجاهات
جديدة بعد أن ظهروا ي أفالم محفوظ.
 .٦يبدو أنه اتخد جميع الفضائل ي السينما العربية واملصرية وتم تكريم أعماله من قبل
جميع القراء والنقاد ع}ى حد سواء ومن املمكن أن مساهماته تفتح إسهاماته آفاقا
جديدة من ٔالافكار للباحث6ن ي هذا املجال خاصة.

٢٠١

املراجعات
الكتب العربية
 .١أتحدث إليكم ،نجيب محفوظ ،دار العودة ،بوت.٢٠٠٦ ،
ٔ .٢الادب العربي الحديث :مدارسه وفنونه وتطورﻩ وقضاياﻩ ونماذج منه ،د /محمد صالح
الشنطي ،دار ٔالاندلس للنشر والتوزيع.٢٠٠١ ،
ٔ .٣الادب Lي السينما ،محمود قاسم ،مطبعة دار ٔالامن.١٩٩٨ ،
 .٤أدب نجيب محفوظ ،السيد أحمد فراج ،دار الوفاء املنصورة ،القاهرة.١٩٩٠ ،
 .٥أدباء من مصر ،راشد الزوادي ،مكتبة مدبوWي ،القاهرة.١٩٩٥ ،
ٔ .٦الاعمال الكاملة لنجيب محفوظ ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،مصر.٢٠٠٦ ،
 .٧أنا نجيب محفوظ :سة حياة كاملة ،إبراهيم عبدالعزيز ،نفرو للنشر والتوزيع،
القاهرة.٢٠٠٦ ،
 .٨تأمالت Lي عالم نجيب محفوظ ،محمود أمن العالم ،الهيئة املصرية العامة للكتاب،
.٢٠١٢
 .٩حوار مع نجيب محفوظ ،رجاء النقاش ،مؤسسة ٔالاهرام – مركز ٔالاهرام للlجمة
والنشر ،القاهرة.١٩٩٨ ،
 .١٠الرمز والرمزية Lي أدب نجيب محفوظ ،سليمان الشطي ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب.٢٠٠٤ ،
 .١١السنوات الذهبية Lي السينما املصرية – سينما كو ) ،(١٩٦٧ – ١٩٣٦تحرير شريف
برtي ،كتاب زيتونة ،قسم النشر بالجامعة ٔالامريكية بالقاهرة ،نيويورك.٢٠٠٨ ،
 .١٢السيناريو السينمائي :الفن والتجربة ،صالح أبو سيف ،دار املعارف ،القاهرة.١٩٩٠ ،
 .١٣فن القصة القصة عند نجيب محفوظ ،حسن البندري ،مكتبات ٔالانجالو املصرية،
القاهرة.١٩٨٨ ،
L .١٤ي جهود الروائية :من السليم البستاني إWى نجيب محفوظ ،عبد الرحيم باzي ،دار
الفارابي ،بوت.١٩٩٩ ،
L .١٥ي حب نجيب محفوظ ،رجاء النقاش ،دار الشروق ،القاهرة.١٩٩٥ ،
 .١٦قاموس ٔالادب الع~ الحديث ،د/حمدى السكوت ،دار الشروق.٢٠٠٩ ،
 .١٧قاموس السينمائن املصرين ،م البنداري ،ويعقوب وه~ ،القاهرة.١٩٩٧ ،
 .١٨الكتاب التذكاري بمناسبة فوز محفوظ بجائزة نوبل ،نبيل فرج ،محمد عبدالفتاح،
محمد الشحات ،القاهرة.١٩٨٨ ،
٢٠٢

 .١٩اللغة العربية وأدا Lي حالة الراهنة ،مريديان ،قسم العربية كلية أم .إي .أس أسماء
بي كودونغلور ،تريشور ،كالا.٢٠١٢ ،
 .٢٠مع نجيب محفوظ ،أحمد محمد عطية ،دار الجيل ،بوت.١٩٧٧ ،
 .٢١معجم أعالم نجيب محفوظ ،مصطفى بيومي ،دار ٔالاحمدي للنشر ،القاهرة.١٩٩٧ ،
 .٢٢موسوعة السينما العربية ،م البنداري ،يعقوب وه~ ،محمود قاسم ،تقديم صالح
أبو سيف ،بيت املعرفة ،القاهرة.١٩٩٤ ،
 .٢٣نجيب محفوظ الرؤية ؤالادات ،عبد املحسن طه بدر ،دار الثقافة للطباعة والنشر،
القاهرة.١٩٧٨ ،
 .٢٤نجيب محفوظ عى الشاشة ،هامش النحاس ،الهيئة املصرية العامة للكتاب.
 .٢٥نجيب محفوظ عى الشالشة ،هاشم النحاس ،القاهرة.١٩٩٠ ،
 .٢٦نجيب محفوظ Lي السينما ،سم فريد ،القاهرة.١٩٩٠ ،
 .٢٧نجيب محفوظ قص~ وفنان أراد ألمته مبدع أك ،محمد لجتبال ندوي ،البعث
ٕالاسالمي.٢٠٠٦ ،
 .٢٨نجيب محفوظ من القومية إWى العاملية ،فؤاد دوارﻩ ،القاهرة.١٩٨٩ ،
 .٢٩نجيب محفوظ والفن الروائى :نخبة من كبار املفكرين واملستشرقن ،تحرير د/
عبدالحميد إبراهيم ،القاهرة٢٠٠٢ ،
 .٣٠نجيب محفوظ والفن الروائى :نخبة من كبار املفكرين واملستشرقن ،تحرير د/
عبدالحميد إبراهيم ،القاهرة .٢٠٠٢
 .٣١نجيب محفوظ والواقعة الاجتماعية ،سف الدين بن عبد السالم ،مريديان ،قسم
العربية كلية أم .إي .أس أسماء بي كودونغلور ،تريشور ،كالا.٢٠١٢ ،
 .٣٢نجيب محفوظ يتذكر ،جمال الغيطاني ،دار أخبار اليوم.
 .٣٣نجيب محفوظ يتذكر ،جمال الغيطاني ،دار الشروق ،القاهرة.١٩٩٠ ،
 .٣٤نجيب محفوظ يقول ،رجب حسن ،الهيئة املصرية العامة للكتاب.
 .٣٥نجيب محفوظ :الصورة واملثال ،لطيف الزيات ،القاهرة.١٩٨٩ ،
 .٣٦نجيب محفوظ :رسائله بن فلسفة الوجود ودراما الشخصية ،عبد الحليم ،الدار
املصرية اللبنانية.٢٠٠٦ ،
 .٣٧نجيب محفوظ :صفحات من مذكراته وأضواء جديدة عى أدبه وحياته ،رجاء النقاش،
مركز ٔالاهرام للlجمة والنشر ،القاهرة.١٩٩٨ ،
 .٣٨نجيب محفوظ ،رجاء النقاش ،مركز ٔالاهرام للlجمة والنشر.
٢٠٣

 .٣٩نظرية السينما :ترجمة للعربية ،بيلال بالش ،القاهرة.١٩٩١ ،
 .٤٠وظيفة اللغة Lي الخطاب الروائي الواقي عند نجيب محفوظ :دراسة تطبيقية ،عثمان
بدري ،جامعة فجينيا.٢٠٠٠ ،
 .٤١وقائع السينما املصرية Lي القرن العشري¡ن ،عي أبو شادي ،وزارة الثقافة Lي
الجمهورية العربية السورية.٢٠٠٤ ،
املجالت العربية
 .١أدب ونقد ،القاهرة ،نوفم.٢٠٠١ ،
 .٢ألف ،قطر ،عدد .١٩٩٥ ،١٥
 .٣الجديدة ،القاهرة.٢٠٠٣ ،
 .٤الجيل ،القاهرة ،أكتوبر.١٩٥٨ ،
 .٥الجيل ،القاهرة ،مايو.١٩٥٨ ،
 .٦الطليعة،القاهرة ،أكتوبر.١٩٧٣ ،
 .٧عود الند ،الناشر د /عدWي الهوري. ISSN١٧٥٦ – ٤٢١٢ ،
الجرائد العربية
ٔ .١الاهرام ،العدد  ،٤٣٩يوليو.١٩٩٩ ،
 .٢الجمهورية ١٥ ،ابريل.١٩٦٥ ،
 .٣الجمهورية ٢٠ ،يناير.١٩٦٨ ،
 .٤الجمهورية ٢٥ ،مارس.١٩٧١ ،
 .٥املساء ٢٧ ،أكتوبر.١٩٥٨ ،
 .٦املصري ،العدد  ١٣ ،١٨٢٦مايو.٢٠٠٩ ،
 .٧نشرة املركز القومي للثقافة السينمائية ٥ ،يوليو.١٩٧٦ ،
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