
لهالمحدظا

همالكخىدبخيض

ا)!،ريمباع!بارخاصااهصطم!هناكا!الصحثهذامنفدمهفييبدو

والاقليمية.المحاليةبينالعربيةماالستلموصوعمدخلاالمعريةللسينما

كاتبباعمتبارا،حا!لأالننعصبمنالاتج!هلهذاخاصىتبريرهناكوليس

المدخل،لمهذاموضوعيسببمناكثرهناكوانما،ممرياالبحثووا

الوطنفيسينمائيةحركةاعرق!قطليس!تالممريةاررينماانا!مها

نبعتالتبىاالامالس!يسن!ملئيةالحركةهيبل،حإهاواكبرهابياله!

الاخرىالعربيةالبلادفياالهـمضكماوخه*،فرزقايىدكلذلكبعدمنها

ا!هي.اام!توىواالمحلبمالمسشوىعلى

ولاتاريخاالاجنبميةالسبهبنماعنبعيدةالمصريرةالسهنمماتكنا!

بددايةمنتقريباواحدعامبعدبدأتقدؤ،هي..الاوليومهامنذونا4مض

فرطسينمافيعرضاول3حينالعظيمالفنوواالاوربيةالمحاولات

القص"تكىوىوقد...6918عام"رافافي"مقهى!طالاسكئدرية

ا،ووليميناالاجانبانالمهموكن..ريخارظذلكم!ندتاريخيامعروفة

اكنشافالىدائماسباقينكانواوالذينالحينذلكفيمصرفي

دائماكانتاننيممرفياموالهملاستغلال،ئلالولهواضمنالرء

اننمصرينالاجطنبهولاء،الاطماعدويلكلحوبابقرةرتلأخرا،وبشكل

الذينهم-الاقلعلىالتجاريةمواهب!اواموال!الىكةللألبحهـكم-

ف!يكتشفها!المبدااتياالهائلالكنزهذاالىتغلالالىضنوا

الثرائطهـ-هـه:ععرا)ول،سعالقرنمنالااخيرةالخممىالسنوات

.بيضاء4لفانفعلىمتحركةصوراقعكساكيالعجيبة

صالاتوبناءمصرالىالافلاملاستواًدعمليةاولبدأتوهكذا

اصبحبحيث6918فيالاولالاسكندريةعر.كأ!نجاحم!دبهاعرصى

صالاتخمسهوا)تحديدعلى8.91عاموؤفيدلكبعدالصالاتعدد3

والمنصورةبورسعيدمنكلفيوواحدةبالاس!لم!ريهوثلاثبالقاهرة

.وأسيوط

كانتطالماالمصريهدللمئظبا)ئسبةاحنجةظلتالسينماولكن

المشاهدلهذاتقدماقيواالخارجمنالمستوردةالثرائطعلىقاصرة

نابد،واصبع..يفهمهالماوفهمهاسواءعنهغربية"صورا"

صوراتقدماندمعنى..الاولالمحليملمحهاالممريةالسينماتكنسب

علىمرنافل!باعضلبارهاسايضاالاسكندريةوفي.،بالضرورةمعرية

"لاجارن)ءاحضر-اساساالاجنبيةللصجارةومركزاالاوروبيالعالم

ص-صوراولبهاايلتقطولكنالاجنبيبمصورهااجئبيةكاميرااول

..قىلىينمائيكاميراقدمتها"يةممر"

المصريةمائيةالستالصورهدهاولانتاريخا!وفالمعومن

حولالسياحة-الاوبراميدان:ووب1291عامالمصريونشاهدهاالتي

سانتكنيسةؤكه!قداس-الالصكئدريةشوارعؤبالخديوي-الاهرام

جابر.سيطيمصةفيارر،فرينحركة-كاترين

مج!ردمنينتقلالذيدلكاًيسالمصريال!دراجمطالفيلموحتى

ايضابدافاله-ماحكايةبهايحكىانالىبالكاورراالحركةتصلى

بالاسكندرب"مقيماطاليمصوراشركحين..الاجانبايديعلى

اول4ءبنىفيالاخربنالاجماليىنبعضمع"البرتودور-بى"اسمه

بردراف!ا(قاعاتمجردوهي..ممرفيسينمائية"ستوديوهات"

اولوكان..للةصو.دراللازمالضوءلتعكسازجاجامنوسقوفها

اولاخرج"اًوساتو)ءاسمهايضاا!طاليةمصريةافلاملاولمخرج

"البدرويتنرف"هيسالصيغةهدهصحتلو-ممويةافلامثلاىلة

عنيزيدطولهايكنلموالتي"الهاويةنحو"و"القا"لمةالزهور"و

،(شانتكليه"صالةفيمرةلاولعرضتعن!ماولكنها..دقيقة45

لدسمفم!!ففلهاولههذا!كان!..لذكرنحاحاتنيلصلالاسكندولة

للأ-

ءثينأ

"م-

سضس

لمجابصادموئب!ابرش

موضوعاتأ"تقدمتكن.املانها..المحليالمستوىعلىالممرية

ذلكادعائهارئملأمصرياطابعاتحولتكنولم..للكلمةالدفيقاشكلبا

مصريوزببهميكنلموممثلإها..فرنسيةكانتعناوينهاانبدليل..

(1القاتلةالزهور"وهوالاظلأمهذهاحدعنالمعروؤممةالقصةانبل..

الممريةلأالسلطاتدفعمما..مشوهةد!هورةقرآنجبةآياتقدمانهءـب

ال!ين!بينصداماولهذاوكان..ال!لمهذاءرضوقفالى

والرفابة.الممرية

-ددراسهفيوالسبيئم!ئياالمسرحيالمخرجالشرقاويجلالوبعتبر

فيالاولىالنجربةان"مع.ج.فيالسبنطتاريخحول"بعنوان

فيلمتجربةهي(،ماحدالىممريااعتبارهيمكنقصيرشريطتحقيق

1891عام"لاريش"اسمهايضااجنبياخرجهالذي"لوريتامدام"

"دفءمرةلاولوعرضالجزايرليفوزيفرقةاعضاءمثلهولكن

)،الممريالكلوب)تسينما

بيوميمحمدعودةبعدقيبهدانالممريالطابعبهذاحرياوكان

مرعهحملصن..الخارجفيالسمينمادرسممريسنمائياول

اميزمثلهالذي،(البالثمكالب"فيلمبهاصورالتيا!متبعضالانجبا

الله.عطا

م!رفىجههاولانهف!فقطلشىالفيلمهدااهميةوتكمن

التمالقصةف!مانهفيبل..واخراجاتمثيلاالسمينمافيخالص

01السبعيناتحتىوربطكلهاالممريةالسينماقدرذلكبعداصبحت

اككىلسالمصريالفيلمشخصية"الباشكاتب"قصةحددتوكأنما

غراءفييقعالذيالموظفقمةوهي..الانحتىمنهاالفكاكيسننطع

ا"ظلكلوينعرضعببهالينفقالمالمنمبلغافيختلس،.الراقصة

مبذلكبعدالم!ريللفيلماساسيةملامحاصبحتالةيالميلودرامية

مزافيح!ماساوترااصابتان!ب!ت..والاساليبالصورتغيير

،.كييرانجاحاحققالذيالفيلمعلىفاقبلالمصريالسينمامتؤج

ليه(بيضحكالبحراةالثانيفبعلمهتمثيلالىنفسهاللهعطااميندفع

السيئممتؤجشخصيةاوتارمنآخربوترالتقاءالاخرهوكانالذي

ممريأاغنيةالسمهوالفيلماسمكانفقد"الاغنية"وتروهوالمعري

بيسرلقاءاورانههياخرى!مةالفيلملهذاوكانت..معروفة

وسافرباللهعطااممنحملهفقد.العرببموالمتفرجالمصريةالسينما

.هناكوعرضهلبنانالى

واجانبممريونسلينمائيوناشتركالتاليةالقليلةالسئواتوفي

وظ!ز..حركةبمدحركةمصرفبينمائيةالم!ال!مببةعجلةدفعفي

وه!حتىاسينمااهذهملامحيتقاسمانوالاجنبيالمعريالطابعان

جانبفالى..واداءواغةءحوصوعامرية4املامحهاتك..سبانتحاول

وجبرازمارالكلوعليصهـفيوا"ءنمنيبوفوزيبيوميمحمداسماء

المحري!للسهئما(ذجةالمصالاولىالبداياتوضبمفياشنفركت..نثوم

هذااخذحتى..تادريهورينيهاورفانميللىوالفيزىبونفيلاسماء

بالمعنننلىينمابمبة!ثركةاولفيالرسميشكلهالجضىجماتفىالخلط

هبممصرفيمقيمتركيوكاتباميرعزيزة27عامانشاتهاللكلمةالكامل

المعصوأايق!اويهاساهمانيلبثلمالنيالشركةوهي..عرفيوداد

..روستىاستغانالممريالممثلجانبالىكياريئىاست!يوالايطالي

المملودرامام!لامعايضاتحد!ت"اللهدعاء"الشركةافلاماولىوفي

فلير...الممريال!يلمالسيمنهامااساسااةكاصبحتاا)تقليدية

احمسته!يبيمعالمدمرةالجنسيةحليئتهاميتقعالريفيةالفتاة

مع*احبننىيهجرها-مبممإلواوالذيللسياح)اترجماناإ)يبملالذي



ميلماولىمنركحددتوهصه..'ولساويمصير!!سو'!'-هر.

ولم..اليومحتىالممريالفيلمثحكمالننيالا!لاقيةالقيممنك!ير

قنيرالذيالفيلمهذامنذالممريةالسينمافيحعيراالقيمهذهثيبلل

كثيراوعدلبنفسهدوةىاستفاناخرجهانبمد،)ليلى"الىامممه

واكتفىاخراجهمنعرفيودادانسحاببمد*صليالسيناريوفي

حقيقيكميلادبهرخون9والذي..ا!اربالخطيبمودبتمثييلى

الؤاة-تقريباالمشكلةنفسنواجهاتناحتى7؟91عاما!مريةلنع!يئما

اخفاءاو*جهاتصمحاولةهيمال!طتاوكصبحشابمنص؟كحملالتي

ا!تيالافلامآخرمنواحدفي-المحافظالمجتمععن"!ريمتها!

القاهرةفيبعديعرفيلموالذجما؟791عامالمصريةالسينماانثجتها

ثورففسنيللىالممثلةفيهتلعبالذي"ال!بيعودفدا"فيلمهو2

الفيل!مهذاانرغم..عاما45منذاصيرعزيزةلمبف"الذيليلى

"باكوال!ش"الالوانفيتهاماجديد؟عئيكايسمتخعمالذي9لحديث

جكلنالراخراجمنفيلماودهوالمالم!يةالسينمااساليبخر3ضلدا

والذي..القاهريالسينمامعهدخريجيمنجديدشابم!جوهو..

وهو..جلالاحمدفصةعنانههذاالاولىفيلمهمناوينف!يكب

اولوىنت..،.المعريةالسينمامؤ-!منواحداكانالذيوالدء

ثورفيممثلا!هرانههيالممريةالمسينمابهذهالراحلل!*فة

للسيئمافيخرجهابئهيعوداًللى..نفسههذاليلىفيلمفيصغير

.7291عامفيوبلالوانالممرية

الممريةالسينمااعطىانهفيايضا"ليلى"اليلماهميةوكمن

كانمتروبولسينمافيا!ولعرفمهانلرفم..موةلاولالقوميكلابمها

هوخر2مصريفيلمعرضمناشهربضعةوبعد2791اكتوبر16في

لامابرلمرشقيقهومثلهلاماابراهيماخرجهالذي"الصحواءفيلهبللأ"

يفكصوهـالفيلمتمالتيالالصكنلريةال!المقيمينيلاجمانبوبمض

لانمصريفيلماولاعتبر)ليلىاانالا!لهاالقويعةفيغتورياصحراء

مصر!ينكانواممثليهوكلروستىالستفانومخرجهاميرعزيزةمت!جته

الاجئبيةالعناصرمحاولاتفيهاستمرتالذيالوكتفي..خلصه

ت!بحانعريبايكنولم..اسينمائيةاالعمليةظويرهيوالمتمصرة

..الاجانبمنص!يرموطئاالثفرباعتبارللقاهرةمئافساالاسكئدرية

يشبهمااانشااللذينلاماالاخوينكجاربالاسكندريةفي!بددسة

صغيرااستديوايضامزراحيتوجوانشاثم..هناكالصغير*ستديو

باستديو0391عاماورفا.ليلليالفيزيوتبعه..2891!مبوسكي

؟لمنشية.حميفيءض

بعدأصرفةا41حليةملامحهيدثمالمصربملأالفيلميبداانوالغويب

فيلم)الاوافىا!ريينالسينما.يينمقمزثوجةمعاو*خلكلمن؟لك

عبدمح!دقصةعن9291عاماميرعزيزةانتح.4الذي،االئيلىبئت"

المتمصربناوالاجانبالسينمائيينوبعض)جلالاحمدخراج،2النروس

بمحاولةمرتبطةربمااومننثاقض"غيراًلتجاريةبواعثهمكانتالذين

الايطال!المصورنرىفئحظ..المعريةبالملامحاكثرالارتباط

سسور"ا!رماولهوكوميديافيلما9291عاميئت!ستليوكياريني

شعبيفنانمثلهاانسبقوالتيشعبياجداالناجة"بيهكشص

ا!مربرالمسرحعلىمثلهاانسبقالذيالرجكينجيبهوطمم

الحق!سةتلكب!روفمرتبطهتمامامصريلأشخصيةفهواستلهم

اهـبمهااالثريالمصريالالريةعملمةشخصيةوهىوالاجت!ماعيةالا*!صادية

القطنثمنمئهيستئزفنلكيالقاهرةكباريهاتراقصاتبراثنفي8ءو

فيالريحانىقدمهاالتي،)بككشكش"شخصيةانالمعروفومن..

الموففذيالفنانهذامحاولاتاولىمقكالتمعاوالس!نماا!سرح

من..احياناازمئهاوااسابقةالواعيةوالسخريةائقدافيالأجتماعي

تاريخمنعايشهاالتيالفترةفيالفاسدةالاجتماعيةالاوضاعمنحسر

معر.

لهو!ويااقتصاديالعلاالممويةالسينما!سبانمق!راوكد

ثمارالستمجالهصربنكبدخولذلكبعدكلهمسارهافيامبيروزنه

والمببينم!للممبرحممرشركةخيلكلمنا!جديداالنشاطهذ!!؟اموال!

فيالفاصللقطاعالاولىالمحاولات!هارساقبظلالتيلقليلة

ا!رحشوكةكورمنالبن!فبدا..ذجاحهامنتثدحتىل!سنما

تدويجبويشجعهاالجديدةالسينهاثيةالمنامرةنبض!سالسينما

بيوميمحمدمعملبشراءثممصربئكسطحعلىسمئمائيممملانثماء

والطبع.للت!حميمضجديثظلات3لشراءاورباالىنفسههوايفاده

معيتوا!انالمصريةللسينماالاوصاديالممقلهذامقدراوكان

الممريالسينمافنانغيبةفيينقصهاكانالذيالبشريل!مق

فيللسي!منماثواستهمنكريممحمدالكبرالفنانعادحتىل!يقي

..الممريةالسينمابداياتفيحقيق!"فئان"اولليصبح!انيا

اخرابسهفيكريمفكرمااوليكونانالمفهومبهذاصدفةمحنلم

والتي..هيكلحسينمحمدللدكتور"زينب"ؤصةهولسبها

بالمعنىالحديتالمصريالادبفبم"رواية"اولاعتبارهاعليصطلح

المعريةالشضيةتكيدلمحاولاتاكثعرتاكيداهذاكان.هـهدلفني

ناوركم..وقمويلاواخراجاموضوعا"زينب"فيتوافقتلتي

كانانهيلاواضحهوكمااجنبياكان"ماردىجاستون"الفيلمصور

وكانت..مصربنكيملكلااكتيممرلشركةالفنيالمديرم!نصبشنل

هذاوكان..الشركةتملكهاكاورهـااولىهييستخدمهاالةيلكاميرا

فقسمييفرضهافرورةالاجانبالحرفييناوالفنيينمع!تماون

فيال!سيئمالأبداياتفيموجودنقصوهوالمدربينالمصريينلحرفيين

الملامعحمنبالطبعش!ثايتنقسلمهذاولكن..كلهاالبربيئلبلاد

جووفيصميمةمصريةبيئةفياحداثهتدورالذكي"لزيئب"لممرية

تصورهكماالمدينةوبورجوازيةالريفبراءةبئالاجتماعيلصراع

بالطبع.ميكل

الغناء!:!فيلم

مجرد2791فيال!وتعالما!الميةاال!جنمادخوليكنولم

وانما..فا!افيلمابهاصبحالمصريللفيلمبالئسبةمئيكي!حول

يحكمهكاملاف!رياعالمابدكوا"ايذاناالمحريالفيلفيالصوتاصبح

وحتىكلهالمصرلةالسيئمامستقبلفيالمسائدهواصبحثحاريشطق

لدلالاساسيةالماثةهيوالرقصاتالاغانياصمبحتلقد،اليوم

بذكاءيدركونالمنتصنوكان..الحينذلكمنذتقريباالممربةلا!م

شديدوجدانوهو..يخاطثونها!ذكيوالعربيالمصريالوجدائلبيعة

تراثااعماقهفيويحملدومانتكيةقهـيمواحلامهاشجانهتحركالعاطفي!ة

السينمى!اف!والرقصاتالاغانيولعبت..والحلمالشعرمنيريقا

فيمئهابدلااقىيالعاط!في،)التعويض"عمليةفيكبيرا!وراالمصرية

اصبحتوهكذا..قويةسي!سيلأوصفوطمتخلفاجتماعىواقعلواجهة

السيئما4دبىالانتابمعلىافالبةاالقسماتهيوالرؤصاتالاغافيمذه

قراتهمكانتاياالاولالسينمانجومهمالم!بونواصبح..المصركط

قمةعلىظلواالغئاءنجومافلاممنمتعاقبةسلىلةوبدأتالتمثيلية

عبدالىالاطرشوفريدالوهابوعبدكلثوماممنالس!ما،دي*نتاج

الالتعراضيالغئائيللفيلمالذهبيةبالفترةمرورا..حا!الحليم

هبدوحتىوشاديلأفوزيومحمدوجديوانورمدادليلىعندالمربما

امبارالمصريةالس!ينمانجوممنكانااللذينمحمودوكارممهـحمودالعزيز

..مايوما

هيالممريالفيلمفبموتاثيراشيوعااحثرالثانيةالقسمةوكانت

التعقيدالبالغالتركيببئفسايض(مرتبطهوهي..بالطبعاكوميدياا

الهروبفيامعانهاازدادكلماحزناازدادتكلماالتيالمصريةللئفسية

منالكوميدييننجومهدائماالمصريالفيلمعرفوهكذا..لالضحك

مروراعوضومحمدالمهئلأسفؤادالىالكساروعليالريحانينجيب

لااوعدضخمةثرواتحققواالذينالهزليينالممثلينمنكبيربعدد

كاكاملةسلمسلةالمصريةالسينماأنتجتلقد!تىيدفلامكالهصر

اسمه.وتعملياسيناسماعيلبطولتهايلعبالافلام

منبدلاثلاثاالممرو"ا!فيلمفيالرئيسيةالمفخصياتواصبعت

يعدولاوهو..والمهرج..والراؤصةالمطربلااوالمطرب:توفرها



الضحكات.وراءالجادالمغزىمجرداو

البلادفيالسينماصناعاتاعرقكانتالممريةالسينماولان

فقد..ال!راسةهذهضمننباعاذكرهاسيجىءعديدةلاسبابالعربية

السينماالىالممريللفيلمالمميزةالملامحهذهتنتقلانطبيعياكان

لنشاةالتاريخيةبال!رو!المرتبطةالاستثناءاتبعضمعكلهاالعربية

والكوميدياوالرقصالفناءنجومواصبح..عربيبلدكلفيالسينما

..كلهالكلبيالوطنفيشعبيةالنجوماكثرهمالممريون

العربي:ا!وبوينشاة

تنعسرانهذهوالكوميدياوالرفصالغناءلموجهمقدراكانوقد

وهي..م!رفيوالكوميدياوالرفصالغتاءنجومتمسبانحسار

بالفعلالمواهبزفعبتفلماذا..البحتمنكتيرانتطلبغريبةظاهرة

،الاخيرةالعشرينالسنواتفيالثلاثةالرئيسيةالمجالاتهدهفي

الوهابوعبدشنوم)مقمرةنفيديجديدةمواهبتضهرلموفيذا

جمالوساميه!ريوطدل!ني!4!بلا،زيزأكلوفىفيومحمدمرادوليلى

جل!هر:لمأمفأءاعناف!بلا-؟كفانبعدولمازا؟الاطرشو!يد

ولكنهاملصخوىعلىخنىولابل..المشوىنفسعلىفقطثان

العربية؟السينمافيالرئيسيةالملامحهذه!الحياةتيارننجدديكني

والمخي!الواضحالنتمحوبهذاكلهاالعربيةالمنطقةشهدتلقد

بقيتبحيثالاخيرةالعترينالسنواتخلالعموماالفنيهالمواهبفي

رفموحدهاالتاريغيةقياد.ليبحكمالقمةعلىالقديمةالاسماءبعض

واصبحتالقدرةوجفافالزمنبحكمالطبيعيولنافصهعطائهافعف

مجاللا..عدديةكثرةمجردالعربيالوطنفنانيمنالعدديةالكثرة

بحي!ث..السابقالكبارجيلوفيمةالفنيةقيمنهابيناظقاللمقارنة

فيالفنيةالحركةافرزتهاالتيالعديمةالاسماءكلوسطهناكيمدلم

يمكنما..القمةعلىئباتهاوالقديمالجيلتوففبعدالعربيالوفى

فيتصوريوهموالرحبانية..فيروذسوىخاصةفنيةفيمةنمتبرهان

نا!ا4حاتعكىلااتيالخاصةوظروفهااسبابهالهامريم!ظاهرة

ناهيالنهاييةالمعصلةويتبقى..عامبوجهالاخيرةالفترةفيالعربي

للظروفحتميةنتيجةكالتالعربيالفنحركةفيالواضحالانعسارهذا

الحريةوازمة..المنطقةشاهدثهااتيالمنرديةوالابرتاعيةالسياسية

ثموالديمقراطضةالوفنيةالتياراتمنكثيروانحسارالخانقة

ظكلهاماديكمطهريكفيالتيفلسطينلقضيةالفاجعةالتطورات

بلاادتاتي67و56و8،فيالمتعافبةالثلاثالعسريةالنرائم

المعنويالقصوروحالعربيالوجدانفيالفنشرارةخفوتالىشك

والاحلامالمثلمنكثيرانهياراليبلمورهاادتوالتيفيهاشكلاالتي

كانالن!الموهوبوالغنائيالشعريالدووخفوقالروملأشيكية

ميلااكثرالوجدانهذااصبحبحيث..دائماالعربيارجدانيهز

اكثربفنونوالقبولالجمالياللوقوانحداروالياسوالشكللتسيب

التاريخفيالقوميالجزرفتراتفنونبطبعهاهيوافتعالاورخصاغلظة

العربية.البلدانفيوبالتراثكلهالانساني

باعتبارها..العربيةالسينماعلىكلههذاينعد!انوطبيعي

اردأالعربيةالسينمافيشم*كلانوطبيسكلهاالفنونهل!بماع

ماوفتفيالسينماهذهشهدتهااتي*زلمارموجاتختفيوان..

الموجةمنوابتداء..الس!ينماهذهمنكاملةموجاتننحسربحيث..

الى..*ربعيناتمنتصففيازلعرتالتيالاستعراف!يةالفئالية

وهتىسلسلة9291عام"بالعزيمة"بملىالتيالنقديةالوا!يةموجة

كلالم"يايوملك"بفيلم591اعامبعاهاالتيسيابوصلاحاهم

التيتقريباالفرةنفيوهي2ء91"حسن*سطىءثم5191عام

الواضحةماميهالاتيلابعشراالاولفيلمهشاهينيوس!!اقلمم

ادي"4افيعراع"

فياستطاعتفقدالفناليةالافلامموجةتندمرانفبلهتىولكن

فيالمشزكةالقوميةالملامحبعفطتقدمانميهاازرهرتالتيالغترة

العربيالفهلملمتنرجقدمكانتمطلشي..كلهاالعوليةالبلاد

ا!رله9"هنعركمصاناسشصتلأيهالجاء.!مهاطشحعه

والحواديست.الجنعالم!يكبيرادهراعاستاليمربيه

للقوالبهذاالعلدفهعنصرتغضعاناستطاعت..ألاساطرر

يخلمءفيالوهابعبد!دمهالذي"الاويريت"خلالمنوسيقية

بناءباصعنلمامامستفلجزءفيحكىحينمثلا"سعيديوم

التارجيةوملابسه!بعهنفيفيوالمجؤنليلى!ةالعمرجميغيلم

عرينطويراولهذادانو..واسمهانالوهابعبدوبصوتلبدوية

لحطة.مجردلصبحلمبحيت..الممريالفيلمفيالاغنيةستخدام

ينتىحنىوتصياالفيلممشاهدسيرتقطعواتيالذمنيةلاشنراحة

هوالذي..العربيالمشاهدانن"اطراب))منالمغنيةاولفني

او!ضينالعكيالاكنيةاصبحتوانما..بفطزفهمرهف"سميع
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الدعامساتاحدىنفسيهي"سعيديوم"الوهابعبدهيلم7

الموسقيازل!ارهمنألفرةنلكميالممريللفيلمالرنيسيةلوسيفية

الالإمشتآممديبينوحدتالتيانموميةاللامحلاحدتجسيدوهي.
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الأصوات!لتقمد..افصريالفيلمديالانوص.!ذلكبعدضيرا

انجهلزمنلنستفيداتامبلادمندائماتجيئهالؤيةلجميلة

منبصررهيستنيدكانوالذي..القاهرةفيتقدماالاكثرفينمائي

وانتشارهالتجارينجاحه.ندعيمفيالموسيقيةالمواهبهذهواصالةوة

صباحجاءتالاطرننىوفريهاسمهانوبعد..كلهاالعربيةالالواق!

الافلامفيالأسامعنالاربعيناتمنذتؤففلمالتياللبنانيةلمطربة

هذانشاصاتقمرانقبلالحقيقيمجم!اميهاحعفتأءالمصرية

السمضواتفيكئيراتنشصانحاولتالشالبنيةالسينماللى

خطوطمنانعطعمالتصلبشنينمنذصباحتعودانقبل..لاخيرة

في"الشوقنار"فيلملتمثلعادتحينالمصريةالسينماوبينيئها

الاصواتبيئالمستمرالمزجهذاالانحتىينقطعلمصباحوبعد..!ر

الجهازكان!دائما..المصريةالسينماوفنانيواللبنانيةالسورية

سسلامونجاحالهدىنورمعيتعاونالمصريةللسينمااتقممالتقني

الاخنضانهذاانبل..يونسونزهةمعمدوسعاداحمد:فا!زة

السينماقدمتحيثسالغربالىاحيانايمتدكانالجميلة!لاصوات

..تارجيينميلمينفي"الجزائريةوردة"الجزائريةالمطربةالمعرية

فيانتجهاالتيالاطرشفريدافلامكانتبالطبعكلههذا:قبل

الورلهة"منالوهابعبدبداياتبهتابعمستقلاتياراكمثل..القاهرة

مقمطرببانهدانماحساس*طرشفريدلدىوكان.."البيضاء

مااحساساانبمعنىمصريةافلامفييفنيسورياكلالد!وزجيل

الا*مهذهكلفييقدميجعلهكان..افلامهكلفومياثورالهبان

اًوبريتاساسمهاناختهمع"الشبابانتصار"منابتداءسنقريبا

!ميةعلىتاكيداالفلكلوريةالعربيالوطنورفصاتاغانيكلفيهيق!م

..الواحدالوفى

فيوالرقصالغناءلعنامرادوحيدمنالشكلهذاولشي

الموسيقيعنعرلقوميةالوحيدالمبرراوالتفسيرهوالوبيةالبنما

فيالعثمرهذااستخدامبهءكانوانما..السينماهذءفيوالغناء

لعبيراناصممريمافيلماولوهو1131عام"الظادانشودة"فيلم

مغتتقالسعنمامنالنوعهذاالىاممقفوميةحاجةعنمروريا

دور"عنبحثوفي..اثرتانسبقكماالعربيةالشخصيةتكوين

ا"لك:يقولالدينعزلصلاح"العرسالفيلمفيالعربعةالموسيقى

جيورالعربيالعالممنبعلنفسهالاجتماع!طتكوينان1)

اصوزفينتممق،وكي..هشاهد!بمهوريصبحانقبلىمستمعين

يلأموربمصدريتعلقعامةكالثمرفىالعربيالعالمانففطلنذكرالتاريخ

اللهو..وسلاملاوو*حاديثوالممابتبالالسميريتملقفيماالشنوي

اليمورر!ل!ىبردياترهيبابدايتهامنذالعربيةالموسيقىلافتوفد

ا!ب"فيكماالممق



فيالسبنمافيكلثومامعملبدايةفهدالذي2691-35موسم

والذيمصابنيبديعةالمهارحملكةادلأماول.ايضاشهد"وداد"فيلم

قبلمن"الفؤادانشودة))نفسههواخربمالذينواجمىماريواخرجه

.نادرةللمطوبة

فيالمصريةا)سيممافيلهان!مبةاكبرالفنانميةالاكلاموحققت

؟591-51هـ!امقمتهاوصلمتواتي5591الرط05مناهـنوات

باعتبارهماؤلفينواالغناءنجوممن46معالتعاقدتمح!يث..بالتحديد

.لىتنلا.لينصلالالمصريةالم!عينماءجمطرواجاالنجوماكثر

اصبي!ةاا!يم!،فيالاغن!"تسفواىمس!صيلاكاتولقد

بطبعهاقائمةالاغن!بةهدهكانتفادا.خارج!(تفا)يدهابنإئمعتفظة

والارنجالللى!يبالوقتو!فراًلايقاعوب!عاطويلاالنفسعك

هـ-نقدراكبرتح!قاجلمنالمقطعلنفسالرتيبةوالاعارةالملون

سريعكفنالممينما!ءبالطهعيتطرفيكانكلههذاوان..الاشباع

الافلأمحققتولض..الايقاعالمتغعرةا!ورةعلىقائمالحركة

لمولكنها..الفيلملجمهورالص!دمةمنمتظوناقدواالاواىالضابلآ

باخراوبشكلالشرقبلمةالاغ!يةاخضاعفيالحلاكتشفتانتلبف

محلهلصحلنفسهالشرقيالرختفاختفى..ارر!ينهالمقتضيات

!عإهيكبيرادورابالطبعاوهاباعبدولعب.الحديثالاوركسترا

الىاقربوجعلهاوتقاليدهاايقاعاتهاوتغييرالسينمائيةالامحنيةتحديت

رلفيلمالموسيقيةالاشكالفيالتغبيرهداوكان..الغزبيةالصالب

هـننابعةالإلمهذاملامحفياخرىتغ!يراتمعمتوافقاالعربي

تغيرتوهكذا..نفسهالممريالمجتمعفيالسريعةالتغييرات

منالاخرىالفيلموحداتتغيرمعللاغنيةالبفمائيوالشكلاروسقى

الىواقربعصريةاكثركلهااصعبحتوالتيم..واثاثوملابسديكور

وليسا!كلصثمنحينامنهنقتربكانتالذيالاوروجم!الط!ابع

قطاعات!ابعضفينفسها4مريةاالحياةطريقة-بالطبعالمضمون

الطبقاتدونعليهاقاصرةالافلامموصوعاتكانتا!تيالبورجوازية

الشعبية.

عبدبدأهوارزيالسينمائيهالاغنيةتحديتالىالاتجاهوهذا

اهـذيحافظالحليمعبداؤ!لاملس!لمةفيقمتهالىو!علالوهاب

افلامهفيالغنائياقجاههكان!لمقد،الكبارالمطربينجيلآخريعتبر

ة!العربالسينمالتقال!دونجاحاتقدماالاكئرالع!ريالشكلهو

عبدقممهالذياجديىاالغعاءبلونمربطةمسالةوهذه.المولسيقية

ظهرانمنذوخارجهاالسشمافي-كلهالموسيقيعملهفيالحليم

عنواص!حاموسيقياتعبيراكا!والذيسالاطوحهـتى5791عام

..العامذلكمنذكلهاالممريةالحياةعلىبالفعلطرآتكثيرةتغيرات

.الورةقيامعامانهصيدفةنكنلمالذي

والرقصللغناءالهائلالحجمهذاانهيالغرببةالحقيقةولكن

منتخلصانمنذكثيرانفسهيطورانفيثلالعربةالسينما،في

الاغنياتوزمناًسرعاصبحالايقاعالاصحيح..الشرقيالتختضاليد

بفاءفيالاغنيةتلعبهالذيالمورولكن..اوربيةاكثروطابعهااقل

الدراميالتطورتوففبهيجةاستراحةمجرد..المورنفسبر!يالفيلم

ننت!3انبسهولةيمكناص!بحبح!بث..اقىمماتكلبلكيللفيلم

شيبايفقدلمبناءهانذحسلكيافهلهمامنتماماوالرقصاتالانميات

وحداتمنكوحدةوالرقصةللاغفةكبيرفشلوهذا..يختلولم

بافييلموجوهعدةومنتمامامشابهةالوضعيةوهذه.الفيلمبناء

العروورالمنطقةفياهنديةاا،فلامرواجهذايمفسروقد..الفدي

الذبربالتعديد"سانجام))فيلممن!الاكتمساحا!ىاقربدواجاكل!

ب!دالعربيالفييمتؤجادىحد1ثالذيالؤاغم!تظاهرةاصجمح

المحلإة.الغنائيةالافلامموجةانحسار

ماوكيراسوالرقصألغناءتسننخدمحينالعالميةالسيمنماولكن

مزجزءايصبحانبحيث..عضوياتوظعفاتوظفهمافانها-ثستغدمهط

العربيأالسينماتعرفلملماذايفسروهذا..المتكاملالفيلمبناء

كوم!بد!اوغنائيهثرامااواستمراًضيافيلمااعتئارهيمكنماحقيقة

المسيئمهعرفتهالذييالشكل!اننسممياتاخنلا!حس!بسمهش!مقمة

ز؟

'صر!'!س?-جمط'ءج!ي!1*س?صمو-اسصى'صو--رعم

غيرها.وكثير((الغربيالحي!صة"و"الموسيقى

الميلودراما.مجتمع

منالمكوميدياالويزيالهيلهذاان9ىالاولالوهلهربعوووو

سعيدةءربيةنفسيةيعذس..اخرىفاحيةمنوالعناءوللرفصناحمة

ا!كى.لانباتالجهدمنكثيرانحتاجفىانماالا..لل!هجةومحبه

كما"الواقعمنالصوب"لشعةناكيدهوبانمذاتالميلهذاانبل

تحىتوافعةم!ليةبيتتع!المبهحا!فنيااضعويضوهو..لث

ولصونةدقدانمع..3،-جةوأصىمابفئوافن!اديهضوهـسرجمالهءكأ

من!ك!يموا!نقدالم""بيرحريةوتههـفى"بالعملالمقاومة"على

افي،ريخيةالظرووءا-تفراء!نواضهحاكلههذاويبدو..الضوابص

واسه!!لابلذاتاالىداصلالنكوص!قمؤيبقصا!لمبحيث..للمنطقة

الانطلأقمناثمنم؟عةإداخاليةاا،وهاممنعازمديالف!لأالم!عارخص

تراجحبعدالمتعهذهارخصرطالسيينمااصبحتولقد.؟لحلمالا

طبقاتمنغالباع!ؤهاكا!ا!تيوالاسنعراصيةالدرا!ة4-ارحا

اقتصاديا.فربهااوتصفيتهاتمتاج!نماعية

يكوذانالعربيةللشخم!يةالتعقيدابالغواالمركبالطابعوشاء

اكاض!اثيلهو...المفتعلةللبهجةالواضحالميللهذاالاخرالوجه

هذايكونلاقدمسألةوهذه..المتصمدللحزنالحجموبنفسايضا

ضمنا!اليهااشرتؤدكنتواناجتماعيااونغسياتحلإلمهامجال

نفسالظبروؤ-انهو!ناالمهمواكن..الدراسةهذهفيموضعمناكثر

لممرلمالفيالامنادساةمنكاملاعالماخلفهـتالسابقةالنفس!ةوالاصول

!!الى-المج!الهفيلمهذاملامحكلمثل-ا.*!لانيلبثلم

للميلوصاممجتمعاالعربيالمجقعدامماوضبه!..العرب!الافلام

،.للميلودراماايضاهوبداز4قائماعالما4موياالصلميصبحاًن..

والاما)والصدماتوالاحزانوالنكباتاجعللكلسجلايصبحوان

احبناءوالش..المنتكلةوالمعجزاتارريمةوالصدفدائماالمحبطة

تقب!لاوالىللتفسيرالقانجلةعيرالسماءوحكمةالقدرب!لتحدث

المراجعة.

هدتقريباكلهاالعربهقىاسينماافيالممميناريوكتابالركولقد

فجيض"فيالافلاملفخصياتمعيتوحدلا!ارراهد!دىال!ريالميل

برنفسوهي..مقهوراومظلومكلمعدموعهتتساق!حتى..

الفان!الاقنصاديةقصتطحالةفيالشخصياتهدهمعالتوحدفي

راهي!وملابسفخمةديكوراتفيدائماامربيةاالافلام!رهااينن

قارهة.وسياراتضيواثاث

!-اشساةالحياةا!-ع!ماوالصبي-المصرياللإلم!عت!رو

.المأساةهدهغالباهوالقمصلآمحورؤ"نهناومئ..العكمىيثب!

11بدفلابالاملوءوحيةوعاديةهادفةالاصواتتبداءصدماوصتى

كافيالحبوقصص..وقتايفيالهدوءهدالتهدمالماساةتنقض

بنطربا!عمرتبطوهذا.نوعكلمنع!:أتهاتعترضهلقريباافلاكأا

الشرإمبرراتهتصحبهلمماا-خلاقيامرفوضيفهو..!لحبمجتمعنا

اً)سادبسالخفيةالرغبةمنوانطلاقا..ءالج!منبهاالمعترف

كتا)فان..الحبتدهـرفي.اخرىا!اناوالماسوشيةاحيانا

ي!برنها!الخطالاؤلامفيالحبقصصاماميضعونالس!ناريو

انفس!يم.الاحبابوغدر..الطبقيةاًلههوارق..الممكنهالهقبات

الذءالعافقىاثنافساو"العزول"وفدخل...افمريرلةاوالحوادث

برالتعب-"الننىنم!"اوالئرعنصرلاستكمالفييكلف!مفبدلا

البطشبينالفيلمطولللصراعمبرر!ناك!صمبحولكي..الم!ري

الرا!-احظةوتح!العئريربهريمةحتمايممهيالذيوالشرير

الوببم.المثماهدلدىوالتطهروالشط-لة

بالجادةالدراساتكلفيوردتثهيرةاحصائيةوهناك

تمثمماالتيالميلودراميةالفوابمتفاصيلتممردتقريباالمصريةامصصينماا

اؤ.صفيلماع2من23الفواجعهذهءددويبلغ..اللإلمبناءصلمب

كهالميلودراميةالحوادثهذهويفص-ل..4691-ه،موسكلف



ه!بالفتياتالتغرلرحالات

الاكتصابحالات

الزوجيةالخيانات

الانتحار

الانتحارمحاولات

الجنونحالات

المعريركأالافلامفيكبراتكررتممسائد!"".مة"اونغمةوهناك

جلاليردهأكماوهي..ا)ضنويعاتبمضاجراءمعاوبالنصسواء

جورجكتاب)المصرولمةاهـينماتاريحعنالمعروفةدراستهفيالشرقاوى

(85صالعربيةالبلدانكيالسينماعندول4س

اهلويعارض.كنيوالاخرك!راحدهما.يتحابانوففاةشاب)

الهـقناةتضع:ا!ضتجة.حبهالثذب-جوناو.الزواجهذاالعني

الاصطهادرحمةتحتهكذاوتبقىالعاربهاويلحقطفلابهاالمعرر

الزواجيتم.براءتهااكتشافالىبهاالامريستقرحتىالوانهبجميع

بالنهايةالاحتفالويكونالجميعافرحةاوتضمروالتنمابهالشاببين

.(حتميا

الممريةالمسينماالىسأويالطابعهذاالتنرماويصلرلويفسر

!يقول..قليلمةكأقنمناهالذياننفسيمعنكثيرايض؟لمفلاتفس!يرا

:،المرجعنفس)

معرعليهكانتالذيالداخليالوضعاىاالعودةالضروريمن"

افليةبينالشاسعالفرقلنلمسا46-45موسم)العهدذلكفي

وبيناجاهواوالرخاءالثراءمنكبيرجانبعلىكانتالملاكمنصفلمة

الواقعهذامنوانطلاقا..الساحقةالاغلبيةتمثلاخرىمقيرةالئة

علىسالالمحكارنمسلتاجلهمنالذيالس!ببالراكعلينايسهلالشاذ

التوازنفيالمؤسفالانعدامهذابئظهار-الانسانيالصعيد

.(المنجنماعي

افلامتباللبعدخطيرةتيعجةالىيصلالشرفاويجلالولكن

الالشنعراضيةالكوهيدياافلاممعالمصريهالسينماعلىالمسيطرةالفواجع

بعدجداخطيرةكانتالتقهقرهداعاقبة"انهيالنتيجةوهذه..

السابقفيعليهكانممااعلىالثقافةمندرجةعلىالجمهوراصبحان

امس!رياالأحتلألضدوالكفاحجهةمنالمدارسمنعدلافافتتاح..

الاحزابومعارضةء.الثانيةالصلميةالحرببعداستؤنفالذي

بالرغمالا!كارايقظت..اخرىجهةمنالاخرللبعغىبعضهاالمصر!ة

.كهذهنزعاتدوماترافقالتيالنكباتمن

فيهاتبحثكانتالتيوالمحاضراتفلاجتماعاتذلكوفوق"

الجامعيونالطلابفيظيشرككانالتيا!امةوا!ظاهراتتنىموا!،

فياتجاهاتعدثكانتوالمعتخدمونوالتجاروالدهالالليمسيهوطلاب

.لفكريارلتصا

الوعن/كاىمابقدروالبلبلةافوصىاتزدادكانتماوبمقدر،ء

الىالراديو-ماعالىالجرائدقراءةفمن..معالمهتتصحالفهـري

باعثاكانذلككل:والمحافراتالمظاهراتالىالامةحياةفيالمشاركة

.الفريللتطور

التمرففيكاملتحولالىامامةاالاحداثهدهادتوقد)ء

الىالوضعءنبدلمافسرعان:الممريالشعبقبلمناثه!يواا!

العاكل".الثقافةواتسعتالافكارواسصيخقطتالذوقفهما..احمىن

..صرفوطبةهياشاالاحداثهذهبانالقولنستطيعولا"

عنحقيقةيقللاوهذا-ولكن..السينماعلىمباشرتأئيرلهاكان

السيما.جمهور..انفسهمالمصريينعلىواضحثوقلظكار-ذاك

بسيناريوولاسخيفبموضوعبرضىالجمهورهذاي!فلم"

المصريينالسينمائ!يينانغير..هريلةبتقنيةولاالتركيبضعيف

..الواعيالجمهورابمطاتلبيةعنعاجزينكانوا

الافلامعنالجمهور-خلىاذ:النتيجةظهوتانتلبثولم"

السينمائيالاضعواًصبح..الاجنبةالافلامنعوواتجهالممرية

--''--3،(00الخ!رةبالغالوطني

اكثوباعتبارهسا!صريال!لماقتصاديأتعلىالماديتأئيرهالأ

الفكريةالسهطر!فيوانما..ففط-المئطقةكلروافي!!لام

الجنسلمواصسماتأدع!ربيةال!حينماتمليدمنالسحبتاريصخطيرة

عملبلاالذينوالابطالىالخرافيةت6والديكوراثكليوا،بهارا)ء!ن!

مشاهديدوقعلىشطراالابهترلأثير1الىالامريكبماالفيلميرخد"هاما

الفيلمتفاليدأسىايضاهماصبحواالذينالعربيةالبلادفيلسينما

والقاكناهديننفوس!ييزرعهاادنيضارة21وم!!-مه؟ممريكي

بطبعه!.الثقاكةمرتتعةتليسهمنطغةلمحيمداهأبلع

نموذجهاء:مريكيانفيلمص!الم!ماالحر!4ا!لامانتمنرتلند

تحالؤتأزت!م؟لسهلةفلسمنى،1تجاريهمحلامة"اصبحوادذيلناجح

فيالمصريةالسيصهمااليء!بننمعوالافلامهذهاننشرت..ىئدكبر

ففوفشىكريدعاءبابثقولنهايلعباملاموهي..الاخيرةنسنوات

وفيزجماءصنثىالدينحسه،ماحراجهاكيوو!نهصصاباظهرشمدي2

ياالممننماهدالأكلامهذهنقدمولا..وغير!مرضاوحسنصطعى

نجعوآنفعبيةءلمىفدنمدوانما..قيمةذاتصييةاوكنيةشعة

طابعذاتك!شكلهايحولنمورلاانهاكما..المعروفينلمغامرات

مصأدكمنوهميمة!المالىالمحليالوافعتتجاهللانها..!حلي

دائمعال!ملاتننادملوجرأنمواللصوصوالمهربينلعصابات

الأفلاممنادنوعهـاوألص!طاع..الجنسيالاكراءعنصر،ستخدام

يصبحوان..اثوبنميةوالألمحلامانكوميدياتفراخماحدا)ىي!لأأن

الشعبقى.الفطاعاتلدىرواجاالسينطئيالاتناجاشكالاكثرمو

الواقعلمش،كلالكاملالتجاهلهوكلههذاثمنيكونانوطبيعي

وصسلاحثضاهيناءو-فالقليلةالافلامبعضفباشنثناء..ألعربي

يمكنماهناكفليس..وبركاتالشميخو!!الصمالحونوؤيقسيفابو

للريفكاملاتجاهلا!ناك!نلمعروبالنسبة..واقعيةسيتعااعهباره

ا!ناضجةونحيرالناثرةالمص!إتبعضباستثناء-المصريمةالافلامفي

تجاهلهافيكلهاالعربيةالسيضماوضعيةلنعكسماساةوهذه-اباغا

الريفحجمادركنااذا-القوميعن!ضلا-المحليللواثعالمخجول

اذفي-الممكربقىاسيطفأ.ك!ابالن!بةوممساحةشعباالممري

النسبةوصكأى..الم!ريةالار!!مشاكلمنثفريبا.لأ%تتجاهل

جداضئيلةؤلم!عاتتختاروانرما..المدنمشاكلشطلجفانهاالبادية

هـنوتفريغهاوتزييف!فيحريفهاتقومانبعد..المدنبورجوازيةمن

الصحيع.الاجنماعيمضمونها

العرييةللس!نماالسياسيا!اعناحديتحدثانيمكنولا

تسميتيهيمكسنبما9ءالاغرايممكنلالأنه..هكذاالحالكاناذا

منالنوءهذااقمفاررغمالعربيةالبلادفي"سياسمميةسينما"

.الانكلهالعالمفيالسينما

تتعمىلااهربيةااهيمافيا!وميةالاهته،ماتمجردانبل

احياناالمناسباتواكلام..احهاظا!امراتاوا!رديةالما!راتسض

د!؟الىواقرباأخالبفي!ياالمستوىرديئةافلاموهي-..اخرى

الخطابة.اوالدعاية

عنتتعدثقليلةاؤلأمأنجدفاننامثلاالمعريةالمسينماوبالنسبة

يسقس!،):هبمالبريف!في!مارالاتضدالمصريالشعبمعركة

."رجلبيتنا.في))و"!!كيلو"و"كاملمصطفى))و"الاستعمار

"سيناءسمراء)ءو،)ما6الطهارض)1:فلىكلنحربوعن

اجزا!ية"اجمبلة":الجزائرهعرثةوعن

(،قلبيرد"ومص،(الله،):5291يوليوثورةوعن

(لمسعيدبورأ،و"زعبلابول!جن":السوييحربوعن

(،المصعلىاغنية"و"نارمنحب))و

ارضس"و"الواديفيصراع":الاجتماعالصراعا*م

"وثمروقغروب"و"الخرساء"و"الفتوة"و"الخصراء

حت!انهالاالاخرىالافلامبعضاغفلتاكونقداننيورغم

ا،هتملأانهيوالنتيجة..الضألةبالغةتبقىاتبةافانياضافتها

بعفريصمإىلاايسواعلىابقومية،يابر!القضاوالمحبيمبالواقعالجاد



اًنمثذمحليةسينمالصنعالاولىالمحاولاتبدأتسورياوفي

8091عامفيحلبالىالافراكاحضرهاسينمائيعرضلة2اولي!ات

للسبنماسوريةئ!ركةبافاء2!ا9لمعامالخلقم!ؤلأنطبداتئم..

الذي،(البر!المنهع))االلاصااولانتخ!بتالني"فيلمحرمون"با!سم

ولكن(ذهشلصلاحالوريةالسينماتاريخ)بصرياكلباضجه

بدايمةمعاًلاتبدالمل!وريةسمنمالصنعالناضجةالمعاولات

ناالى..الشبانلبعضالضروريةالمحاولاتخلالومنالخمسينات

اسوريةاالمؤسسةباننت!ءرسمياالسوريةارو-!نماميلاد-كريستم

رجال"الخاصةالسوريةاوومهااولانت!اليا3!!هعامللسعنما

الفلسطينيسةالمفاومةعنفصصللاث.لناولوألذي"الشمسكحت

!لسطينفضيةبانمرعيعبدالعميداثاباالمؤ-سةمديرمنايمانا

فيالسينضئيونيعالجهانيجبالذبمقالاولالقوميالعربهمهي

..بميعطالعربيةالبلاد

(لمسينماالقوميللطابعفجسيدنفسهاالسوريةالسينماومؤسسة

منالبلادكثيرمنالمثبانمنعددجهودعليتقومانهاحيثمنالعربة

دوابلآعنماخوذ"المغدوعون)،مثلاافلامهاواخر..العربية

توفيقاخراجمنالفلس!ينيكنفانيلغسان،(الشمسفيرجال"

.المصريصالع

بطابعهمالاخ!ظعليحريصينالسوريونالسينطئيونكانلقد

وهو..الاوليالانشابةالمحاولاتمستوىعلىحتىاولاالمحليا!ربي

ج!ودخلالمنول!تاك!اثعريةللسينماحتىيحدثلمما

اًلجزالرسالعربيالمغربفياسينماافي..ولااوضحناكماالاجانب

لىيمنمانيينمعالمشتركالتعاونخلالمنايضعاولدتالتي-بالذات

قوميةبصبغةالاولىمحاولاتهاتصبغانعلىحرصهلأرغم..اجانب

الجزانريالشعببعراعتقريباالمبكرةافلامهاكلفارتبطتخالصة

..الاستقلالاجلمق

التفسيرهوالسوريةللسينماالمحليالطابحعلىالحرصوهذا

ذهني.صلاحالسوريالكاتبدهشةلملاائارالمعقول

لهايخطرلماجنييةشركةايةانيعلماذالمرءيستغربفد"

ميبلدانيجريماشكلافلامهالاخراجكديكورسوريةتستغلانيوما

ممامثاليمو!ءالمتنوعةالرائعةبمناظرهاسوريةانمع..اخرى

حىتصرفتالشركاتهذهولكن..المسينمانيةالشركاتبهتحلم

....السينمائيةالعالمخريطةمنسوريةاسقطتفدوكانهاالان

خبراتايةالسابقةال!فتراتخلالالبلادالىكدخللموبذلك

".بهايقداجنبيالة

انظروقسادولجورض!الراحلالكبيرالسيهمائيالمؤرحويمتقد

حين:0691منذوقوميامحلياالعربيةالسينماعلىطرأتح!رة

والمراقوسوريةلبنانفيسينمانيةمراكزاومكاتبانشئت"

منبلدالمراكزهذهصلاحياتوتتفاوت..والاردنوالجرائروبم.ع.م.

مغتلفعلىكاملااثمرافاوالجزائر.ع.مجفيتث!رفوهي..اخرالى

لالاستثماريتعل!ف!صم..تاميمهاجري2التيالصاعةهذهفروع

عدداتمتلىكبم.ع.م.هان..ازسينماصناعة!حل.مصهوالني

خلالالسي!ماثورجصيعاهمتفقدالجزائراما..الصالاتمنكبررا

بواسطةجزئيااوكلياالاستثمارعلىالاشرافوان..6491عم

يسمحالمباعةوالتذاكرالمستوردةيلأفلام!لىتفرضاليالفرائب

وتوفيروطوروللتوزثعوطنيةشركاتباقامةا!عكوميةللمؤلسسات

وكعسينالاستثمارلم..الخ..معامل..اسنديوهات)ا&ثنيةالمم!آت

فيكلياوتمو!لهالماليةالمساعداتطر!عنالوطنيالانثاجوتشجمع

."التاميمحالة

!فالة:مثسص

المعالىمنبكعيرالعربةاللغةزودتنيلقد":بيركجاكيقول

كممامباشربمفكلالتقاطهاعنالاخرىاللفاتكمليلعجروالفقاكل

هـنشغصياتمكنتا!س!ببودهذا..العرنجيةااللكلأفىالد!هر
و-،!لمه،ث.س--..!.حي

لأالعربباللغةانفسهمالعربتحدثيصبحانالعربيالوطنى

"..بيركجاكالفرتك!لدىكانمماص!بةكثر

جمماللعربالظريخيالرباطهيالفصحىامر!ةاكانتوادا

لهذهالمحلي!ةاهجاتااانالا..الؤ؟نلغةاساساباعتبارها2

ت!اهماصهجمحبحيث..لغةمناكثرا!احوقىماالواحدةللغة

!سكلاتمنممفكلةاكأر!ربيمعالمحليةبلهجفا!عاديلانص!او

ؤ!اجهزةمعلولةمشكلةوهي..العربيالوطنفيءالثقافيلوحدة

العقبشتاحدىتمفلولكنوو(والاذاعاتالصحف،الر-!يةلاعلام

حينمعاالميمدىانم!صىولأ..العربيةللس!نمابالن!بةالخطيرة

وعلى"الجزائر!عركة"ال!يمالبمائريالفيلمالقاهرةفيم!اهدت

بهايدوراثتيارجزائريةللهجةالفصحىبالعربيىةترجمتهلشاشة

لاافهمهاا!طرغموفعهااد؟باننياحسكنتوالتي..الفيلمكوار

فيشتشاهدناحينايلامااكثراللغةمحنةىنتلقدبل..نماما

ديشهنيوسفالمصريالمخرجاخرجهالدي،)الغواتمبياع"كيروز

الاخيفيروزفيلمعرضثمبالفصحىترجمةايضاالشاشهوعلىبيروت

جمهورالمتناهدفيتعاطفورغمائاضيالعامفيالقاهرةكل،)برلكسفى؟)

دهمهماهـامعائق!اللبنانيةلهجةكانتفقدالعيلممعالمصريين

..الترجمةغيابمعله

الشاشسةعلىترجممةلوضعنضطرانادنحقيقيمةمحنةوهي

المؤكدءمن..الاجنبيةللافلامنضعهاكماتماهـاالعربيةللافلام

المحليةلهجاتهاولكن..اؤ!لامهميشاهلواانباخلاصيوثونالعربان

الجزاير-مثلاالالمحر!طللشضلوبالمنصبة..ذلكدونحائلاتقف

حتىواجهالاشقلادفبعد..افدحاثكلهكانت-والمغربوتونس

ةناظقتكنلممانفسهااؤلام"فهممشكالةمثلاالجزائريونالمثقفون

للس!ينمهاالزانفالازدعارحركةوفي..للفرنسيةمترجمةاو

تجاريةتقاليدوعلىمحبوبينمصريينن!ومعلىالمعتمدةاللبنانية

واقومياورظيعطي!4لاهماوالاوروبيةالاموكيةبالسينماظئرة

اللبنانيةالافلاماليهوص!تالذيالحلكانفقد..قيمةذامحليا

العاميةاعتمادهو..جمي!عاال!ربي!ةالبلادكلمفهومةتصب!لكي

بركثرةيشتركونالذينالمصريين!ثنجومبالنمممبةسواء..لهالضالممرية

..انفمم!3اللبنانيينللممثلينبالنسبةحتىاوالافلامهذهفي

وتقبلالدىفهماالمحليةالعربيةاللهجاتاكثرهيالمصريةفالعامية

الافلاملغةيوحيديمكنلاانهطالما..كلهالعربيهالسينماجمهور

الافلاممنخاصكوعتصلحقدالتيمثلاالفصحىفيالعربية

اليوميةالحياةلافلامبالقطعتصلحلاولكنهاالوطنيةاوالتاريخبة

موقب!"بالممثكثةالمشكلةهذهبانشخصيااعنقدواني))..المعاصرة

والكللامالفصحمىاللغةبينالتباينهذاوان..الاجتماعية

وعندما..الاميينلعددالمرتفغهالمئويةالنسبةالىمردهالمالوفالعادي

اللفةهان..الصبيةبلدان4االبمالففاتمخنلفالتعليميعم

الكلامفيالمس!تعملةالغةامنبا!بدو*قيستقتربالكتابفيالمستيملة

:الشرقاويجلال،)واحدةلغةبعدرر!مامعالؤلفا..المالوف

الصبية.البلدانقياللغة

المحليةالعناعرالعأجلةعنالدراسةهذهضوءع!-تصوريوفي

الكتابةلغةبينالتقاربهذاان-العربيةللسينصاوالقومية

..حتىتقاربهو..اليوميالتخاطبولفةالعربيالوطنفي

العربيةالسينماينتظرا!يالمسشقبللاحتمالاتنموذجمجردوهو

اصعيلأيبدولاالذيال!ميالطابعوتعقيقالوحدةمنمزيدنحو..

بل..اوضمحباكماالانالعربيةالسينما!بميكفيبماوعميقا

..حدةعلىعربيبلدكللسينصالمحليالطابععلىايضاوا!ثيد

للوط!عزالقوميةالوحدمعحقيقتهفييتعاركللاا!ياطابعوهو

مرهونةسمشاكلوهي..واحدةونضالشلأتاريخبكأكوحدةالعربي

اسال!مييئبعاملين-كلهاالعربيمةاحياةاوفيالعربيةالسينمافي

فيوال!الاستمماريةالتعدياتكلعوالقو!الصجماالنضالانتصار

ألافصرنفوألأقيمافىوافنقلئمالحريةمنوفزيدحركتهكعوداالتي


