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توسطية التى تتميز دينـة ا صرية كانت عبر مـدينة اإلسكندرية.. تلك ا بداية الـسينما ا
وانى األخرى. دن وا بخصوصية وسمات تختلف عن باقى ا

فــهى مـنـذ أمـد بـعـيـد مـلـتـقى حلـضـارات شــتى وثـقـافـات وعـلـوم إنـسـانـيـة فـاضت عـلى
لل واجلنسـيات على مدار تاريخها العريق.. ينـاء الهاد اجلاذب لعشرات ا العالم.. هى ا
عرفة هم الذين فيـما بعد ذابوا عـشقاً فى حواريهـا وجوانبها.. نـهلوا من منابـعها الثقـافة وا

وكتبوا فيها شعراً وتفاعلت فلسفات كثيرة معها.
عنـها كـتب روائيون ربـاعيـاتهم وهامـوا فى ترابـها الزعـفران.. تـفاعل مدهـش بينـها وب

عتقدات. جنسيات عديدة مختلفة الثقافات - اللغات - ا
"فرنسيون.. إجنليز.. إيطاليون.. أرمن.. أتراك.. يونانيون.. إلى جانب عرب وشوام.. أو

." من مراكش وشمال إفريقيا - إضافة إلى أوالد البلد األصلي
جـمـعـيـهم شـكـلـوا نــسـيـجـاً واحـداً عـلى الـرغم من تـنــوع ثـقـافـاتـهم وهـو مـا أسـفـر عن
" ومـعـايشـة "بـيرم الـتـونـسى" حلواريـهـا ومعـبـراً عنـهـا.. إلى عشق إبداعـات "عـبد الـله الـند
مـوسيـقار الـشعـب "سيـد درويش" لتـراب الوطن.. إضـافـة لشـعر "كـفافـيس" وأدب "لورانس

داريل" فى رباعياته الشهيرة.
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تلك الـشخصيات العبقريـة التى ظهرت أواخر القرن الثـامن عشر وامتدت إبداعاتهم إلى
القرن التاسع عشر - صنعوا ريادة ندين لهم بالفضل إلى وقتنا هذا.

دينـة الساحرة وامتد زمن جميل.. مدهش انصـهر اجلميع بكـافة جنسيـاتهم فى حب ا
العطاء إلى الوطن لكبير فى كافة الفنون.

تـوسط فقـد فـتحت ذراعـيهـا إلى كل وافد وألن اإلسـكـندريـة تشـكل منـفـذاً مهـماً عـلى ا
ليـجـد نفـسه داخل نـسيج هـذا اجملـتمع ال يـشـعر بـغـربة لـكن اجلـميع انـصـهر فى بـوتـقتـها

واصبح من مواطنيها.
ـقـدم األخوان ـصـرى وأيـضـاً كـان  جـاء "يـعـقـوب صـنـوع" الـرائـد احلـقـيقـى للـمـسـرح ا
"سـليم وبـشـارة تقـلال" إلى اإلسـكنـدريـة وتأسـيـسهم جـريـدة األهرام بـهـا.. حتى انـتـقلت إلى
وذجان الستعـداد البالد الستقبال كل ما هو قادم بل العاصمـة "القاهرة" - عام ١٨٩٩- 

عرفة واالستنارة.  زيد من ا تفتح ذراعيها 
"  "مـحمـد عبـده" ودورهم الكـبير فى إضافـة إلى ذلك كان رواد الـتنـوير "عبـد الله الـند
تطور الـفكر والتـبصير بـأهمية الـفنون من أجل االرتقـاء بالذوق العـام وعدم تعارض الدين
ـراسم واحملـافل الـفـنـيـة الـتى أقـامـهـا الـفـنـانون ـديـنـة ا اإلسالمى مع الـفـنـون فـانـتـشـرت بـا
ـقيمـ بها وتتـلمذ عـلى أيديهم رواد الـفن التشـكيلى "مـحمد ناجى" - األجـانب الوافدين وا

"محمود سعيد" - األخوان "أدهم وسيف وانلى".. وغيرهم.
هـذا الزخم الـذى شهـدته مـدينـة اإلسكـندريـة من تنـوع معـرفى وانفـتاح عـلى اآلخر عـبر
مـينائـها الشـهير مـع تواجد قـلعة صـناعيـة كبرى أقـامها "مـحمـد على" تخـتص ببنـاء السفن

والتى أضافت إلى التجارة من الداخل إلى اخلارج والعكس فى حركة دائبة.
دينة لم أيضاً التنـوع ما ب اجلنسيات فى األمزجة والثقافـات - اجلميع شكلوا هيكل ا
يـشـعـر أحـد فـيـهـا بـالـغـربـة- اجلـمــيع انـتـمـوا إلى األرض الـتى اسـتـوطـنـوا بـهـا وجتـنـسـوا

بجنسيتها - علماً أنه فى ذلك الوقت لم يكن قد صدر بعد قانون اجلنسية.
صرى فى ٢٨ فبراير ١٩٢٩) ان ا ( إصدار قانون اجلنسية عبر البر
دينة الكوزموبوليتانية مؤهلة الستقدام وفود وفنون أخرى.. لذا كانت ا

وقـد جلأنا فى هـذه الدراسة عن تـاريخ بدايات الـسينمـا فى مصر إلـى التسلـسل الزمنى
ذهل مـنذ أن تـعرفـت مصـر على هـذا الفن الـرائع "فن السـيـنمـا" والتـأثر به وهـذا اإلقبـال ا
ـادفـع الـرواد إلى اإلقـدام عـلى االنـخــراط فى صـنـاعـة الـشـرائط ـشـاهـدين  من جـمــهـور ا
السـينـمائـية األولـى وهى بدايـاتهـا كانت -وثـائقـية / تـسـجيـليـة - حتى  صـنع أول شريط
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سينمائى عام ١٩٠٧ الذى قدمه كل من "عـزيز بندرلى وامبرتوماالفاسى دوريس" ثم التتابع
ـصرية.. هم جنود الزمنى لـيدلف آخرون لهـذا الفن الساحر يـكتبون تاريـخا لهم وللـسينما ا
عـوقات دافعهم فى كتـيبة آلت على نـفسهـا قهر الصـعاب وعزم واصرار الـرجال رغم كل ا
ـســتـقـبل قـادم يــؤكـد عـلى تـواجــد مـلـمـوس وجنـاح ـغـامــرة واسـتـشـراف  الـرئـيــسى حب ا

مضمون.
هؤالء الفـنانون نسـتعرض مسـيرتهم -أعمـالهم فى دراستنـا هذه والتى وجدنـا بداياتها
فى مـديـنـة اإلسـكــنـدريـة إال أنـهـا انـتـقــلت إلى الـعـاصـمـة - الــقـاهـرة- بـالـكـامل عـام ١٩٣٩

ألسباب عدة منها :
ا يـة الثـانيـة والتخـوف من قبل االجـانب خاصـة اإليطالـي مـنهم  - بدايـة احلرب الـعا

دينة. هو قادم إلى مشارف ا
ديـنـة القـاهـرة خـاصة بـعـد إنـشاء أسـتـوديو - حركـة الـسيـنـمـا السـريـعـة فى إيقـاعـهـا 

مصر.
- األضواء التى بدأت تسلط على أنشطة السينما بالعاصمة.

دينة اإلسـكندرية إلى تصفيـة أنشطتهم بها تلك العوامل دفعت بالـعامل بفن السيـنما 
هـنـة لـتـبدأ فى عـام ١٩٣٩ ثم االنـتـقـال بـالـكامل إلـى مديـنـة الـقـاهرة يـنـضـمـون إلى رفـقـاء ا

صرية وتلك دراسة أخرى. مرحلة جديدة فى تاريخ السينما ا
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صرية فى مصر على أن العروض األولى ؤرخون الذين تناولوا تاريخ السينما ا أجمع ا
ديـنة اإلسكنـدرية عن طريق بعض لشـرائط السينـما التى صـنعها األخـوة لومييـر قد بدأت 
من األجانب الذين استـقدموا بعضا من هذه الشـرائط التى  عرضها فى بورصة طوسون
ـوقع اآلن يـتواجـد مكـانه مـركز اإلسـكنـدريـة لإلبداع. فـفى إحدى - مـحطـة الـرمل - وهذا ا
تـابع فى يوم قاعـات بورصة طـوسون  تركيب آلـة عرض للسـينمـافوتوغراف وبـحضور ا
اخلـميس ٥ نوفمبر ١٨٩٦ شـاهدوا مجموعة(١) من الـشرائط السينمـائية وجدوا فيها وألول
ـتحـركـة وقد أحـدث هذا أثـرا عـظيـمـا واستـقبـاال مـدهشـا من احلـضور لـهذا مـرة الصـورة ا

االتختراع العجيب.
تـوسط قد استقدمت فن إذا كانت مديـنة اإلسكنـدرية عبر مـيناءها الشـهير على الـبحر ا
الــسـيــنـمــا قـبل مــرور عـام من الــعـرض األول بــبـاريس فــقـد حلــقت بـهــا مـديــنـة الــقـاهـرة -
العاصمة- حيث عرض بها الشرائط األولى نهاية الشهر - السبت ٢٨ نوفمبر ١٨٩٦ - فى
صالة حمام شنيدر بعمارة حلـيم باشا.. عن طريق "مسيو ديللوسترولوجو" صاحب االمتياز

الوحيد لهذه العروض بالعاصمة.
شاهدة أيـضا فى القاهرة ماحـققته من جناحات سابـقة عند عرضها األول وقـد حققت ا

دينة اإلسكندرية.
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بــعـد عـروض اإلسـكـنـدريــة  الـقـاهـرة.. حتـقق لــلـفن الـولـيـد الــوافـد عـنـاصـر اجلـذب من
زيـد من الـشرائط لـهذا شـاهدة والـرغـبة فى رؤيـة ا ـتـابعـ فى اإلقبـال عـلى ا اجلمـهور وا

الفن الساحر.
بعثة لوميير األولىبعثة لوميير األولى
١٠مارس ١٠١٨٩٧مارس ١٨٩٧

بعد أن حتـقق لألخوين لوميير جناح كبـير الختراعهم العجيب - الـسينما - لدى جمهور
ـشـاهـدين فى فـرنـســا.. كـان الـتـفـكـيـر فى كـيـفـيـة تـطـويـر هـذا احلـدث من أجل مـزيـد من ا
النـجـاحات أيـضا جـنى أكبـر لألرباح فـكـان السـعى إلى تشـكيل مـجـموعـة من البـعثـات التى
ذهـبت إلى شـتى بـلـدان الـعالم مـن أجل التـرويج لـلـمـنـتج اجلـديـد ومحـاولـة تـسـويـقه.. أيـضا
شاهد الفرنسى واألوروبى من المح هذه البالد إلى ا تقد شرائط مصورة متنوعة ونقال 

شاهدة. أجل ازدياد فى متعة ا
كـانت الـبـعثـات األولى الـتى أرسلـهـا لـوميـيـر من أجل هذا الـهـدف مـنهـا بـعثـة إلى مـصر
ـتوسط فـقط بل ألن حـضارات جاءت عـبـر بوابـاتـها - اإلسـكنـدريـة- ليـست كـونهـا مـنارة ا
كثيرة نهلت منها وتزاوجت معارف وطبائع قاطنيها الذين تميزوا بالتنوع ورحابة استقبالها
اجـعلهـا سوق جتاريا ـعرفة.. الثـقافة.. الـعلوم.. الـفنون -  لـلغريب من أجل - الـتجارة.. ا

ÊuÝuÞ W —uÐ
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سـته بعثة لوميـير األولى برئاسه "مسيـو بروميو" التى أعلن خصبة لكل جديـد وافد وهو ما
عن وصوله إلـى اإلسكـنـدرية مـن أجل تصـويـر مـناظـر مـصريـة تـعـرض بعـدهـا فى الـسيـنـما

توغراف فى أنحاء العالم كما جاء بجريده الريفورم يوم ٨ مارس١٨٩٧(٢).
دينـة اإلسكنـدرية (ميـدان القناصل - شـاهد  قامت البـعثة بتـصوير بـعض اللقـطات وا
محطـة ترام شدس - وصـول القطـار محطـة سان اسـتيفـانو) وقد  تـصوير هـذه الشرائط
صورة التى تقدم احلياة يوم األربعاء ١٠مـارس ١٨٩٧ وأسفرت عن العديد من الشـرائط ا
اليـومية فى اإلسـكندريـة والقاهرة مـنها (مـوكب احململ الشريف وتـشريف اخلديـوى - حفلة

وكب - ساحة منصور باشا بالقاهرة). ا
كانت القـائمة التى صورتها بعثة لـوميير كبيرة واشتملت عـلى ٣٥ فيلما قصيرا كما جاء

فى كتاب جورج سادول هى :
قائمة أفالم بعثة لوميير األولى برئاسة مسيو بروميو :قائمة أفالم بعثة لوميير األولى برئاسة مسيو بروميو :

- ركوب الباخرة
- ميدان القناصل
- وصول القطار

- موكب احململ الشريف
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وكب - تشريف اخلديوى وحاشيته حلفل ا
- رجال بدو باجلمال فى منطقة الهرم

- كوبرى قصر النيل
- اخلروج من كوبرى قصر النيل باجلمال
- اخلروج من كوبرى قصر النيل باحلمير

- مشاهد جلنازة
- ميدان القلعة

- ميدان احلكومة
- ميدان األوبرا

- ميدان سليمان باشا
- ساحة مسجد السيدة زينب
- شارع العتبة اخلضراء

- شارع النحاس
- شارع حتت الربع

- قناطر النيل
- جاموس حتت النخيل

- قرية سقارة
- األهــرام

- النزول من الهرم األكبر
- الرحيل من القاهرة (محطة السكة احلديد)

- الرحيل من محطة بنها
- الرحيل من محطة طوخ

تنوعة عن الـنيل وهى كمية كـبيرة قياسا صـورة وا إضافة إلى مجمـوعة من الشرائط ا
ا  تصويره فى بلدان أخرى لبعثات لوميير.

وقد سـاعدت تـلك الشـرائط فى ترويـج لهـذا الفن الـساحـر الذى انتـشرت عـروضه فى مـدينة
اإلسكـندرية والقـاهرة فيمـا بعد ثم تـبع هذا عروض فى مديـنة بور سعـيد وهو أمر طـبيعى حيث
أنها تطل على شـريان مهم - قناة الـسويس - وهى معبر لـلسفن التى حتمل كـثيرا من الوافدين

دينة كما حدث ومدينة اإلسكندرية من قبل. سافرين مع تواجد جلنسيات متعددة با وا
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اسـتـمـرت وتـتـابـعت عـروض الـشـرائط الـسـيـنـمـائـيـة عـلى فـتـرات مـتـبـاعدة ولـقـيـت دائـما
شاهدين. استحسانا وقبوال من جمهور ا

بعثة لوميير الثانيةبعثة لوميير الثانية
نوفمبر ١٩٠٦نوفمبر ١٩٠٦

بعد تـسع سنوات من بعثة مسيـو بروميو وحتديدا فى شهر نـوفمبر ١٩٠٦ جاءت البعثة
ولـد - الفرنسى صور "فيـلكس ميـسيجيـشن" اجلزائرى ا الـثانية لألخـوين لوميـير برئاسـة ا
اجلـنـسـيـة - من أجل تـوجه يـخـتـلـف عن تـوجـهـات الـبـعـثـة األولى حـيث عـمـلت عـلى تـصـويـر
ـشـاهـد فى اإلقبـال عـلى دور الـعـرض - أيـضا الـتـرويج لـلـمـنـتج فى صورة شـرائط تـرغب ا
عمليات بيع وتأجـير مشروط واستطاعت الـبعثة بالفعل الـقيام بتصوير شـرائط مختلفة عما
سـبق وصـورته الـبعـثـة األولى. فـقـد قامت بـالـتـركـيز عـلى عـادات وتـقـاليـد من أجل اسـتـمـالة

تفرج األجنبى حيث يشاهد صورة جديدة غير مألوفة لهم. ا
صـرى وهـو يـرى واقعه ومـجـتـمعه فى أيـضا إحـداث حـالـة من التـواصل مع اجلـمـهـور ا

الشرائط التى يشاهدها.
قائمة بأفالم بعثة لوميير الثانية برئاسة فيلكس ميسجيشن:قائمة بأفالم بعثة لوميير الثانية برئاسة فيلكس ميسجيشن:

قطم وهى متعامدة على قرص الشمس - سفوح ا
- منطقة أبو الهول واجلمال

- كوبرى قصر النيل
- جامع محمد على

- نهر النيل
- مناظر للنخيل عل شاطئ النيل

- مشاهد الساقية
- شــــــادوف

- مجموعة من اجلمال
- جاموس على ضفتى النيل

- معبد الكرنك
- تماثيل فرعونية
نطقة - أهالى ا

- اآلثار الفرعونية فى األقصر وأسوان ومعابد فيلة
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- خزان أسوان
- وادى حلفا

ـهمة التى صورتـها البعـثة الثانيـة للومييـر أنها لم تعرض لـفت فى هذه الشرائط ا لكن ا
فـى داخل مــصـر أو أى مــديــنــة بــهـا - وهــو عــكس مــا مع الــبــعــثـة األولـى الـتـى عـرضت
ـصرية وال جنـد لهذا سـببا سوى أن دن ا ـصورة فى مـصر فقد عـرضت فى ا شـرائطها ا
فـيلكس ميسجيشن وبـعثته قد استمر فى رحـلة طويلة بداية من اإلسكـندرية وحتى العاصمة
- الـقاهـرة - ومـنـهـا يسـتـقل بـاخـرة فى النـيل مـتـجـهـا إلى صعـيـد مـصـر مسـجال لـلـمـناطق
احمليـطة بـالنهـر طوال الـرحلة ثـم يصل إلى وادى حلـفا مـستـقالً قطارا إلى اخلـرطوم لـبداية
ـهـمة جـديـدة - وقـد تواجـدت الـبعـثـة الثـانـية عـلى أرض مـصر فى رحلـة أخـرى ومسـتـكمال 

مهمة استغرقت مدة عام كامل.
ـصرية وصنع ا سـبق أن كل العوامل مكـتملـة كانت مهيـئة لبـدايات السيـنما ا نـلخص 
تــاريـخــهــا الـعــريق (اكــثـر مـن مـائــة عــام ١٩٠٧ - ٢٠١٣) بـدايــة من مــديـنــة اإلســكـنــدريـة
ـتوسط ثم تـواجد جـنسـيـات وملل مـتنـوعة طل عـلى ا وانـفتـاحـها عـلى اآلخر عـبر مـيـناءهـا ا
وجدوا فيـها وطنـا لهم مـارسوا فيـها أعمـاال وحرفـا برعوا فـيها - زراعـة/ بنوك / ورش /
مطـاعم / بورصـة الـقطن / صـناعـات خفـيـفة - ثم تـصويـر فوتـغـرافى سيـطروا عـلى سوقه

بالكامل بعد تميز واضح وهذه حتديدا كانت البداية.
الشريط األول

-أستوديو سيتشيا
-أستوديو الفيزى
-محمد بيومى

-عزيزة أمير - ليلى 
-أستوديو المــا
-أستوديو توجو
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يقول اخملـرج السينـمائى والباحث د. مـحمد كامل الـقليوبى : إن الـسينمـا فى العالم كله
ـصورة األولى قـد بدأت وثـائقـية وتـاريخـها فى الـعالم رصـد وثائـقيـا منـذ عرض الـشرائط ا
لألخوين "لـومـييـر" فى الـصالـون الهـنـدى باجلـراند كـافـيه بشـارع كـابوسـ فى باريس (٢٨
ديـسمبـر ١٨٩٥) ولم تعرف أى بـلد فى العـالم تاريخـا سينـمائيا لـها بأول فـيلم روائى طويل
سوى مصـر التى ظل مـؤرخوها الـسيـنمائـي وحـتى وقت قريب يرفـضون بـأى تاريخ سابق

على عرض فيلم "ليلى" يوم األربعاء ١٦ نوفمبر عام ١٩٢٧ بسينما متروبول بالقاهرة.
وهو مـاقد بـحثـنا فيه - كـاتب هذه الـسطـور والزميـل إبراهيم الـدسوقى - عن "الـسيـنما
ـؤرخـ والـبـاحـثـ فى الـوثـائـقـيـة الـصـامـتـة فى مـصـر".. وأيـضـا ذهب الـيه مـؤخـرا كـافـة ا

كتاباتهم األخيرة.
صرية وتاريخها الصحيح قد بدأ عندما أقدم كل من لذا جند أن البداية احلقيقية للسينما ا
عزيز بنـدرلى وأمبرتومالفاس دوريس على صنع أول شريط سـينمائى مصرى..  تصويره فى
صر.. و عـرضه فى يوليو ١٩٠٧ صر.. الـتحميض والـطبع  مصر بـأموال مصريـة وعرض 
مقـابل تذاكـر مـدفوعـة األجـر وهو فـيلم "زيـارة جـناب الـباب الـعـالى للـمـعهـد العـلـمى فى مسـجد
صـرية وأول فيـلم سينـمائى مصرى يالد األول احلقـيقى للـسينـما ا سيدى أبـو العباس" وهـو ا

وقد توصل اجلميع وأكدوا صحة هذا التاريخ فمن هما عزيز ودوريس ?
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عزيز ودوريس :عزيز ودوريس :
ـدينة اإلسـكندريـة منـهم من جاء طفال همـا من أبناء اجلـاليات األجـنبـية الذين عـاشوا 
دينة.. امتهنوا أعماال وحرفا من صغيرا أو شابا أو الـبعض منهم ولد بها وقد استقروا بـا
أجل الـتـكـسـب واالسـتـقـرار فى الـوطن الـذى اخـتـاروا اإلقـامــة به.. جتـنـسـوا بـجـنـسـيـتـهـا..
تـشـابكت الـعالقات مـاب اجلـالـيات بـعضـهم ببـعض ومـاب أبـناء الـوطن األم.. لم يشـعروا
دينة وانتـقل البعض اآلخر إلى العـاصمة -القاهرة- أو مدن بـالغربة.. انتشـروا فى أرجاء ا
أخـرى. وجـد كل مــنـهم الـتـرحـاب والـتـعـايش فى سالم واشـتـمـلت أعـمـالـهم وأشـغـالـهم عـلى
يناء/ البـورصة.. ثم جلأ بعض من هؤالء تخصـصة إلى حد بعيـد هناك البقـالة/ ا احلرف ا
سبوكات واجتهت جنسيات إلى التخصص فى أعمال بذاتها مثل الورش الصغيرة كورش ا
منـهم إيـطالـي / أرمن/ يـونـانيـ إلى حرفـة الـتصـوير الـفوتـوغـرافى.. برعـوا.. تمـيزوا عن
امهم بدقائق أسرارها وبأصول تلك وإ باقى أقرانهم فى تلك احلرفة سيطروا عليها بالكامل
ـام بـلغـات أجـنـبـية ـبـهرة وتـعـرفـوا عـلى دقـادقهـا ألى جـانب تـمـيـزهم فى اإل ـهـنـة الفـنـيـة ا ا

بخالف اللغة العربية.
االسم : عزيز بندرلى وأمبرتوماالفاسى دوريس(٣)

هنة : أصحاب محالت فوتوغرافيا ا
وقع : بجوار صالة وسينما فيما بعد (ستراند) - محطة الرمل ا

أحتوى األسـتوديـو اخلاص بهم عـلى كامـيرات التـصويـر الفوتـوغرافى ومـعدات اإلضاءة
ـهنـة أسـفر عـنه نتـائج رائعـة مبـهـرة للـصورة الـفوتـوغرافـية عـمل.. الـتمـيز فى ا إلى جـانب ا
التى حتـمل بصـمتـهم الـشهـيرة (أطـلعـنا والـزميل إبـراهيـم الدسـوقى خالل بحـثنـا عن بعض
بـهرة إنـتاجـاتـهم فى الـصورة الـفـوتوغـرافيـة وأصـابتـنـا دهشـة كـبيـرة من الـدقة والـنـتيـجـة ا

قياس هذا الزمن). (اختيار الكادر - توزيع اإلضاءة للبورتريه والتنوع).
ذهل أنـهما قد أضافا إلى تـلك احلرفة نشاطا آخـر هو االجتار فى اجلرامفون احلاكى ا
واألسطوانـات التى صاحبـت العروض السـينمائـية النـاطقة فيـما بعـد وللتأكـيد على مـكانتهم
وسط أقـرانهم فى هذا اجملـال يسعـيان إلى التـواجد فى أنشـطة الطـبقات الـعليـا واجلاليات
األجـنبـيـة بصـفـة عامـة والقـيـام بتـصـوير كـافـة منـاسبـاتـهم أيضـا وجـدنا كـثـيرا من الـصور
ـدارس اخلـاصـة لـلمـنـاسـبـات واالحـتـفاالت وأعـيـاد حتـمل بـصـمـة عـزيز الـفوتـوغـرافـيـة فى ا
ودوريس وقـد أسفـر هـذا الـنـشاط الـكـبـيـر لهـم إلى سمـعـة عـالـية وهـو مـا أدى بـهـما إلى أن
صورين اخلاص لـلسلطان "عـباس حلمى الثـانى" لتغطيـة حتركات جنابه يكونـا فيما بعـد ا
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ناسـبات التى يـحضرهـا أو احلاشيـة ومنها واألسرة احلاكـمة وتسـجيل كافـة األحتفـاالت وا
ناسبات فى ماهو متواجـد بالفعل مثـال (وضع حجر األساس لكـلية سان مارك  عـدة من ا
ـنشـيـة الصـغـرى) وهى متـوفـرة فى األرشـيف اخلاص بـكال مـنهم كـنـيسـة سـانت كاتـرين بـا

حتى اآلن ومزيلة ببصمة عزيز ودوريس أسفل كل صورة.
هـنـة وحقـقـا مـكانـة رفـيعـة وتـواجدا وسط ظـل الشـريـكان عـزيـز ودوريس يعـمالن بـتـلك ا
أقـرانهـما فى تـلك األجواء الـفنـية وتـواجد مـعهم صـبى صغـير فى حـدود العـاشرة مـن عمره
يـساعـدهمـا فى العـمل وهو "الـفيزى أورفـانيـللى" الـذى سيـكون له شأنـا كبـيرا فـيمـا بعد فى

صرية سيأتى ذكره الحقا. تاريخ السينما ا
دار عرض سينمافون عزيز ودوريس :دار عرض سينمافون عزيز ودوريس :

قـد النـعـلم الـكـيـفـيـة الـتـى تـعـرف بـهـا كل من عـزيـز ودوريس عـلى فن الـسـيـنـمـا بـصـورة
ديـنة اإلسكندرية ـؤكد أنهم قد اهتمـوا وتابعوا كافـة العروض التى تمت  مباشرة ولكن ا
ـوهـبـة والـتـى كـان قـد جـلب شـرائـطـهــا بـعض األجـانب آنـذاك وبـذكـاء الــتـاجـر الـشـاطـر وا
الـفـطريـة إلى جـانب الـتـمـيـز فى نشـاطـهـمـا عـبر الـصـورة الـفـوتـوغرافـيـة إضـافـة إلى نـشاط
ـقر اسـتـيـراد وتـرويج احلـاكى واألسـطـوانـات هـو مـادفـعـهم إلى أنـشـاء دار عـرض بـجـوار ا
حـطة الرمل) ثم اإلعالن عن االفتـتاح كما ذكر فى مالصقا له (موقع سـينما سـتراند اآلن 
ؤرخ أحمد احلضرى يوم ٥ نوفـمبر عام ١٩٠٦ - و عرض مجموعة من حتقيق األستـاذ ا
الشرائط التى يصاحبها فى بعض الفترات أصوات موسيقى تدار بواسطة احلاكى أى أنها
ـرجح أنهم الـذين كـانوا عـروض سـينـمـائيـة يـتواجـد بـها تـزامن مـاب الـصـورة والصـوت وا
صدر أن الصبى الصغـير أورفانيللى هو الذى يديـرون الشرائط بأنفسهم حيث ذكـر نفس ا

صاحب للصورة. كان يدير احلاكى ا
تـحركة قـادمة بـقوة متـجاوزة لـلصورة وكـانت لدى عـزيز نظـرة مسـتقبـليـة بأن الصـورة ا

الثابتة وأن هناك دوراً مهما ينتظرهم فى هذا اجملال اجلديد.
أول شريط سينمائى مصرى ١٩٠٧ :أول شريط سينمائى مصرى ١٩٠٧ :

ــثــيـر لـالنـتــبــاه هـذا الــتــزامن مــابـ دار الــعــرض الــتى أقـامــهــا عــزيـز ودوريس ومن ا
ـتوسط.. ومـابـ قـدوم البـعـثـة الثـانـية فـى نوفـمـبر ويـعرضـان بـهـا أفالما قـادمـة من خـلف ا
١٩٠٦ برئـاسة "مسيـو فيلكـس ميسجـيشن" - هل كان هـناك تعرف أو الـتصاق ما من أجل
ـا هـو جديـد قادم.. عـلمـا بأنـنـا ذكرنـا أنهم كـانوا مـستـوردين لـلحـاكى واألسطـوانة ام  األ

ويعملون باالجتار بها إلى جانب حرفتهم األصلية كمصورين فوتوغرافيا.
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ـطروح قـبل اإلقـدام على صـنع أول شـريط سـينـمـائى مصـرى.. مـتى وكيـفـية الـتسـاؤل ا
ام بعملـية التصويـر السينمائـى ومن أين لهم اآلالت احلديثة? أو اجلـهاز الذى يتمم هذا اإل
ؤرخ الذين سبقونا فى هذا اجملال.. األمر? كل هذه التساؤالت لم جند لهـا إجابات لدى ا

ولم تذكر أى جريدة أو نشرة لتعطى إجابات لتلك األسئلة.
ولكنـنا أمام حـقيقة ذكـرها األستـاذ الناقـد "محمود عـلى" فى السبـيعيـنيات ثم تـأكيد تلك

صرية. علومة عند األستاذ "احمد احلضرى" وبحثه فى تاريخ السينما ا ا
وعـلى الـرغم مـن غـيـاب الـوثـيقـة الـسـيـنـمـائـيـة ذاتـهـا.. إال أنـهم ونـسـلم بـهـذا عـبـر وثـائق
الصـحف والدوريات التى تناولت هـذا التاريخ - نسلم بأن عـزيز ودوريس هما أول من قاما
بصنع شريط سينمائى مصرى صامت حتت اسم "زيارة جناب الباب العالى للمعهد العلمى
فى مسجد سيدى أبو العباس" وذكر أن هذا الشريط  صنعه بتصريح خاص من اخلديو.
وهـو تأكـيد آخـر حيث إن الـثقـة كـاملـة من السـلطـان "حسـ كامل الـثانى" فى كل من عـزيز
سـها فى الصورة الفوتوغرافية لكل حتركاته ومناسباته ودوريس لتأكده من مهارتهما التى 
لذا كـان االقتـناع بـأنهـما سـوف يضـيـفون إلى الـصورة الـثابـتة له ومـناسـباته صـورة أخرى
ـلـكى كــان به مـقـر لـطــقم الـعـامـلــ فى الـتـصـويـر مـتــحـركـة وقـد نـعــلم أيـضـا أن الـقــصـر ا
الفوتوغرافى فلما اليتطور إلى مـا هو أبعد من ذلك خاصة بعد النجاحات واإلبهار والسمعة

الطيبة للفن اجلديد والذى ترك آثارا عظيمة لدى اجلميع.
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الفيلم األول ١٩٠٧ :الفيلم األول ١٩٠٧ :
سجد أبو العباس" سجد أبو العباس""زيارة جناب الباب العالى للمعهد العلمى  "زيارة جناب الباب العالى للمعهد العلمى 

وكب الـضـخم جلنـاب البـاب العـالى مـستـعرضـا اجلو يـروى الفـيـلم أو الشـريط األول : ا
راسم اخلـاصة باالستـقبال.. ثم التـحرك معه أثنـاء تفقده العـام فى حالة الوصـول وأيضا ا
شاعـر الدينـية.. ويعـقب ذلك مظاهـر تشيـعه وانصرافه عـهد الديـنى الوثيق الـصلة بـا أمام ا
درسـة والـعلـماء وكـبار الـقـوم واألعيـان والطالب رور عـلى تالمـذة ا هـيب مع ا فى مـوكـبه ا
الذين احتشدوا فى انتظاره "الباب الـعالى".. ومباهج هذا االستقبال أثناء شعائر الوداع -
نـظر الـوطـنى اجلمـيل سيـكون إلى جـانب هـذا ماتـيسـر رؤيته والشك أن اإلقـبـال على هـذا ا

عظيما جدا(٤).
صرية وما احتوى من نالحظ ونحن نستعرض ما سرده فى الشريط األول للسينما ا
عـناصـر هذا الـذكاء احلـاد لصـانعيـه والقـدرة على اسـتشـراف األثر الذى قـد يحـدثه عرض
ـشـاهـديـن فى ذلك الـوقت.. فـقـد ســعى كل من عـزيـز ودوريس إلى الـشـريط عـلـى جـمـهـور ا
تـسجيل حـدث مهم يـجمع مـاب احلـاكم واجلماهـير فى مـناسـبة وطنـية إضـافة إلى عـنصر
ـؤازرة من كـلـيـهمـا سـواء إن كـان حـاكـما أو ـنـاسـبـة وهـو مايـضـمن ا الـدين الـذى يـغلف ا
مـحكـوما.. إذن الـنتـائج مضـمونـة فهـناك أعـلى سلـطة فى الـبالد سوف يـشاهد صـورته وهو
يتـحـرك بـ شـعـبه عـبـر شـريط سـيـنمـائى وهـو حـدث غـيـر مـسـبـوق حلـاكم من قـبل.. أيـضا
احتـفاء وابـتهـاج من احلـضور بـكافـة طبـقاتـهم بزيـارة السـلطـان وتلك الـعالقة الـروحيـة التى

دينة. شاهد وهو يشاهد كل ذلك فى أشهر وأكبر مساجد ا تربط ا
ـصرى أو كـان الشـريط مـختـلفـا عن كل مـا عرضه مـن شرائط وافـدة على اجلـمـهور ا
الـتى قام بـتصـويرهـا "مسـيو بـرومـيو" وبـعثـة لومـييـر األولى أو "مسـيو فـيلـكس ميـسجـيشن"

والبعثة الثانية.
س اجلمهـور بشكل مـباشر.. يـجد نـفسه فيـما يراه عـلى شاشة شـريط عزيز ودوريـس 

عروضة.. وهذا أعلى عناصر النجاح. العرض.. هذا أحدث تواصل فورى مع الصورة ا
نظرا لالستحسان الذى حققه شريطهما األول ويستكمل عزيز ودوريس مشروعهما نحو
صنـع شرائـط أخرى حـيث يـقـومـان بـتـسجـيل حـدث آخـر من خالل شـريط سـيـنـمـائى جـديد
يـسجالن فيه حـالة أخـرى وجوا عـاما مغـايرا عـما سـبق وقدمـاه فى فيلـمهـما الـوثائقى عن:
نـشيـة الصـغرى - درسـة الفـرير - بـكنـيسـة سـانت كاتـرين - ا (حفل األعـيـاد الريـاضيـة 

اإلسكندرية).
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احتـوى الشريط على تظاهـره اجتماعية جتمع بـ الطالب وأولياء األمور فى حفل داخل
نـاسبة وهو حفل رياضى حتضره درسة مـعبرا عن حالة البهجـة التى انتابت احلضور با ا

دينة. فى األساس اجلاليات األجنبية با
ديـنة وهم فى إذن فـى هذا الـشريط جنـد مـجتـمع آخر يـشـكل نسـبـة كبـيرة من سـكـان ا
األسـاس الـذين ارتادوا وتـابـعـوا العـروض األولى لـلـفن الـوليـد الـوافـد وقد وجـدوا أنـفـسهم

شابهة أو األخرى. أخيرا فى أحد الشرائط التى تعرض عليهم وباقى أفراد اجلاليات ا
ذكاء مدهش وانتقال من حالة إلى أخرى ماب الشريط األول والثانى.

صـادر لم تـذكـر أنـشـطـة أو إنـتـاجـات أخـرى لـكن جـاء ذكـر لشـرائط الـغـريب أن كـافـة ا
كانـت تسجل منـاسبات واحـتفاالت خـاصة وقد يـكون لهم نـصيب فى هذه اإلنـتاجات.. حيث
يتردد اسمى كل من عزيز ودوريس عام ١٩١٢- عندما قاما بتصوير(٥) حفل افتتاح سينما

"أمباير" باإلسكندرية.
اشتمل هذا الشريط كما جاء بصحف تلك الفترة والتى قامت بتغطية هذا احلدث.

أنه شريط يصور ضـيوف حفل افتـتاح دار العرض ويالحظ تـواجد لشرائح مـختلفة من
اجملـتمع السكندرى.. فهـناك البسطاء من أبنـاء الشعب.. أيضا ظهور لـكوكبة من عليه القوم
ؤكد أن هناك - رجال دولة / رجال أعـمال - إذا كانا قد صورا هذا احلـدث عام ١٩١٢ فا
منـاسبـات أخـرى سابـقة مـاب عـامى ١٩٠٧ - ١٩١٢.. ودليـلنـا فى هذا أنه بـعد عـام واحد
ــتـنــوعــة تــخـتص فـى مـجــال الــدعــايـة واإلعالن ١٩١٣ يـقــدمــان مــجـمــوعــة من الــشــرائط ا

عادى.. حرب الزهور فى اجلزيرة. كمشروعات جتارية : احملرك الشمس با
ا(٦) يـتـمـتـعـون به من خـبرة والـواضح هـنـا أنه قـد  تـكـليـفـهـمـا بـصـنع هـذه الـشـرائط 

وسمعة جيدة وأيضا ريادة فى هذا اجملال.
يـعـود عـزيـز ودوريس إلى سـابق عـهـدهـمـا فى صـنع شـرائط وثـائقـيـة تـتـنـاول مـنـاسـبات
شاهدين حيث وطنية وهى وسيـلة مضمونة النجاح وقد سبق وأن حـققت صدى طيبًا لدى ا
أن تــلك الـفـتـرة كــانت مـصـر تـمــوج بـاحلس الـوطـنى الــعـالى فى كـافـة اجملــاالت اقـتـصـاديـا

/اجتماعيا/ سياسيا وأيضا ثقافيا وفنيا - لذا كانت الشرائط التالية لهما هى :
صرى فى اإلسكندرية. - حفل استقبال البطل والوطنى عزيز ا

. وكب حتى قصر رأس الت - وصول السلطان إلى اإلسكندرية وا
كـان عزيـز ودوريس يرجع إلـيـهمـا الفـضل فى ريادة فن الـسـينـما فى مـصر وقـد  هذا

من خالل :
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- إقامة دار عرض - سينما فون عزيز ودوريس ١٩٠٦.
- صنع أول شريط سينمائى مصرى ١٩٠٧.

صرية منها : إال أنه هناك أدوار أخرى لعبها كال منهما فى بدايات السينما ا
تنوعة التى تتناول مناسبات وطنية واحتفاالت وأنشطة جتارية. - مجموعة من الشرائط ا
- صدفـة احتضـانهم لصـبى صغير (الـفيزى اورفـانيللى) من الـصغر وهـو دون العاشرة
هنة ليكمل مـشوارهما وليصبح بـعد ذلك أحد الذين لعبوا من الـعمر والتعرف على أصـول ا

صرية وفن التصوير السينمائى. دورا مهما فى تاريخ السينما ا
- التصـاق لبـعض من مصورى الـفوتـوغرافيـا اصحـاب احلرفة الـواحدة واحملـتكرين من
أصـول أجنبيـة لهم ودفعهم وحتـفيزهم لـلعمل فى التـصوير السـينمائى.. وفـيما بعـد سيكون

لهم شأناً كبيراً فى ريادة فن التصوير السينمائى.
صادر التى تنـاولت تاريخ السينما ويـتبقى جزء مجهول ومـثير لالنتباه.. حـيث لم تذكر ا
صريـة عن أسباب تفـكك هذا الثنائى أو الـكيفيـة التى ابتعد فـيها عزيـز بندرلى عن شريكه ا

دوريس.
فقـد وجـدنـا فى بـحـثنـا والـزمـيل إبـراهـيم الـدسوقى عـن تلك الـعالقـة - أن عـزيـز بـندرلى

أختفى تماما من الصورة بعد البدايات الرائعة التى جمعته بالشريك فى البدايات األولى.
سيـرة من خالل أستوديو النزهة فـقد استمر امبروتـودوريس وحده فيما بعـد مستكمال ا
الـذى أقـدم عـلـيـه وحـده دون تـواجـد عـزيـز بـنـدرلى لـكـن هـنـاك فـتـرات أخـرى اجـتـمع فـيـهـا
ـنـاسـبات مـتـنـوعـة على فـتـرات مـتقـطـعـة إلى عام ١٩٢٤ الشـريـكـان من أجل صـنع شرائط 

صرى". ان ا شاركة من الرائد محمد بيومى قاما بتصوير حفل افتتاح "البر و
ستشفى فرده بتسجيل وقائع وضع حجر األساس " وخالل نفس الفترة يقوم دوريس 

فؤاد األول".
يستمر أمبرتودوريس فى تصويـر شرائط إخبارية متنوعة عدا الدور الهام فى إقامة أول

أستوديو سينمائى مصرى "النزهة" وسوف يأتى ذكره الحقا.
أما مايدهشنا فى أمر امبـرتودوريس هو عودته بقوة عام ١٩٣٣ عندما أشرف فنيا على

شاهد اخلارجية. أول فيلم مصرى ناطق "أنشودة الفؤاد" وقام أيضا بتصوير بعض ا
سـيرة الرائعة لكل من عزيز ودوريس بداية من صنع أول شريط هكذا كانت بداية تلك ا
ســيـنــمـائى مــصـرى فى وقت مــبـكـر ١٩٠٧ والــتـرويج له إضــافـة إلى الــعـديـد مـن الـشـرائط

السينمائية التى أضافت ريادة لفن السينما فى مصر.
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ألفيزى أورفانيللىألفيزى أورفانيللى
بعـد جتـربة أسـتـوديو احلـضرة والـسـعى لتـقـد أفالم روائيـة ثم الـفشل فـى حتقـيق هذا
الـهـدف.. لـكن هـنــاك إيـجـابـيـة فى تــلك احملـاولـة وهى حتـفـيــز آخـرين من أجل جتـاوز هـذه

التجربة فى محاوالت جادة نذكر منها :
جتربـة "بونفـيلـلى" فى صنع فـيلم روائى قـصيـر (اخلالة األمـريكـانيـة) عام ١٩٢٠ والذى
ـسرح والـكومـيديـان الشـهـير فى ذلك الـوقت "على الـكسـار" وشارك فى قـام بـبطـولته فـنان ا
بطـولة الـفيـلم "أم صدقى" وقـد جند فى هـذا الفـيلم مـحاولة لالسـتفـادة من أخطـاء جتربة
شـاهـد بـالغـربـة وعدم الـتـواصل لـكن استـعـانة أسـتوديـو الـنـزهة وأفالمه الـتى شـعـر فيـهـا ا
سرح هو فى حد ذاته سرح والذين يحظون بـشهرة وحب من جماهير ا "بونفيلـلى" بنجوم ا
يـؤكد على ذكاء الصانع وهـو ماتكرر فى جتربة "فيـكتور روسيتو" الـذى كان يعمل باحملاماه
واستـهوته الـنشـاطـات السـينـمائـية فى ذلك الـوقت ومن مـتابـعة ومالحـقة إنـتاجـات اآلخرين

وجـد أن علـيه تـقد حـالـة مغـايـرة عمـا سـبق فقـدم فـيـلم "فى بالد توت عـنخ آمـون" الذى 
تصويره فى أماكن أثرية فى األقصر وكوم امبو.. ايضا استعانته بفنان مسرحى شهير هو

"فوزى منيب " لبطولة الفيلم.
لـكـن سـبق مــحـاوالت "بــونـفــيـلــلى" و "روسـيــتـو" مــاقـدمـه كل من "ألـفــيـزى أورفــانـيــلـلى"
و"الريـتشى" عـبـر األستـوديـو الذى أنـشأه(٧) األول بـاسم "أستـوديـو الفـيـزى" الذى كـان قبل
ـتـلـكه "ألــفـيـزى" ويـعــمل لـديه اثـنـان من ذلك أسـتـوديـو لــلـتـصـويـر الــفـوتـوغـرافى يــديـره و
ـساعدين الـشباب همـا "عبد احلـليم نصر" وشـقيقه األصـغر "محمـود".. اللذان حتـوال فيما ا

بعد إلى مساعدين له فى التصوير السينمائى بعد إنشاء أستوديو الفيزى السينمائى.
أستوديو ألفيزى - ١٩١٩

- االسم التجارى : أستوديو ألفيزى
نشية الصغرى - اإلسكندرية - العنوان : ١٨ شارع القائد جوهر - ا

الك : ألفيزى أورفانيللى - ا
واصفات : فـيال من ثالثة طوابق - األول فيها بالتو تصـوير - الثانى والثالث معمل - ا

ثل وإدارة. طبع وحتميض وغرفة مونتاج  إضافة حلجرات 
ـونـتـاج.. له - الـنـشـاط : الـتـصـويــر / اإلخـراج / اإلنـتـاج / الـطـبع / الـتــحـمـيض / ا

وللغير(٨).
وذج لـلشـخص الـعصـامى.. امتـلك طـموحـا غيـر مسـبوق.. رحـلة ألفـيـزى أورفانـيلـلى : 
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كـفـاح منـذ أن كـان صبـيا أقل من الـعـاشرة.. الـتصـق بأسـتاذه دوريس طـوال رحـلته.. تـعلم
هنـة.. تعلم من أخطاء مـعلميه وقام بـتصويبهـا.. حتى صنع حلمه الـذى كلله باجملد أصول ا
والــريـادة احلـقـيـقـيــة.. فـنـان مـنـذ والدته أصـبح بــخـبـرته وحـسه الـفــنى الـراقى أسـتـاذا لـفن
ـصـري صـورين األجـانب وا الـتصـويـر الـسـينـمـائى وتـخـرج على يـديه مـجـمـوعة مـن أهم ا

صرية. الذين ساهموا فيما بعد فى صنع تاريخ السينما ا
بـداية مبـكرة فى العـمل والسعى لـكسب الرزق وهـو العائل ألسـرته منذ الـطفولـة.. التحق
بــأسـتـوديـو عـزيـز ودوريس لــلـتـصـويـر الـفـوتـوغــرافى عـمل كـمـسـاعــد لـهـمـا فى األسـتـوديـو
ـعمل.. وعندمـا بدأت مسـيرة عزيز ودوريس الـسينمـائية اشـتغل معهـما كمسـاعد ومشغل وا
صاحبة للشـرائط السينمائية امتـلك الذكاء / الصبر / الطموح  من ألسطوانـات احلاكى ا

بكر بأن هناك مستقبال قادما سيكون له شأن كبير فيه. عرفة وإلدراكه ا أجل ا
ـصور "ديفيد عندمـا فشلت جتربـة أستوديو النـزهة ألستاذه ومـعلمه وكان ملـتصقا له وا
هـنة وحـرفيـتـها - جـاءته الفـرصة وعـبر ـامه بأصـول ا ا ازدادت مـعه خبـراته وإ كـورنـيل" 
مـفاوضـات نـاجحـة فهـناك أمـوال ومـستـحقـات لدى الـشـركة الـتى أفلـست لم يـحصل عـليـها
وبـاستخدام ذكـائه استـطاع أن يحصـل على معـدات وأجهزة األسـتوديو مقـابل هذه األموال

ستحقة له. ا

wKKO½U —Ë« ÍeOH «
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ـنشـود من أجل حتـقيق هـدف أكبـر وهـو تطـوير وبالـفـعل حتقق أللـفيـزى حـلمه وهـدفه ا
عدات قـر أو أستوديـو الفوتـوغرافـيا الكـائن بشارع الـقائد جـوهر لـيحوله بـواسطة هـذه ا ا
ـواصـفـات وشـكل األداء عن األسـتـوديـو األول وكـان إلى أسـتـوديـو سـيـنـمـائى مـغـايـرا فى ا

صرية). أستوديو الفيزى (ثانى أستوديو سينمائى فى تاريخ السينما ا
لم يـكتف أورفـانـيـلـلى بـإقامـة األسـتـوديـو فـقط ولكـنه درس األمـر بـكـافـة جـوانبه ووضع

أهدافا له البد من حتقيقها وهى :
ـشـاهد واليـشـعر بـحـالة من الـغربـة مـعهـا من أجل الـتواصل - صنع أفالم تـقـترب من ا

وحتقيق النجاح.
تكاملة وعدم اقتصارها على أفالمه هو فقط - توسيع نشاطات األستوديو بتجـهيزاته ا

ولكن تقد خدمات إنتاجية وفنية للغير.
- باكـورة أنـشطـة أستـوديو الـفيـزى كان من خـالل تعـاون مع اخملرج "الريـتشى" وفـيلم
سـرحى والـكـوميـديان "فـوزى اجلـزايرلى" ـمـثل ا "مـدام لوريـتا" ١٩١٩  فـيه االسـتـعانـة با

وابنته "احسان اجلزايرلى" لبطولة الفيلم.
سحور" - ويكرر التجربة مع اخملرج ذاته "الريـتشى" وفيلم "خا سليمان" أو "اخلا ا

عام ١٩٢٢ وأيضا  إسناد بطولة الفيلم للممثل "فوزى منيب" وأعضاء فرقته الكوميدية.
جند أن البدايات اللفيزى رائعة.. مـضمونة النجاح حيث يتالفى أخطاء جتربة األستاذ..
هــنـا األفالم تــقـدم بـواســطـة جنـوم مــسـرح كـومــيـدى يـحــظـون بـشــهـرة عــريـضـة وحب من

شاهد. اجلماهير إلى جانب هذا تناول موضوعات قريبة من ا
هنا يعلن ألفيزى عن مشروعه السينمائى بوعى وذكاء كبير.

أحب الــفـيـزى فن الــسـيــنـمـا وهــام به ودائـمــا كـان يـطــور من إمـكــانـيـاتـه وأدوات الـعـمل
عدات مقـابل أيضا أجر لدى الـغير كما حدث مع باالستوديو فـقد سعى إلى استيـراد بعض ا
كملـة و له ما اراد فقد سعى أخوان بهنا بـاستيراد بـعض من معدات اإلضاءة واألجهـزة ا
لتعظيم شأن األستوديو ومن خالل تعامل مع أخوان بهنا (منتخبات بهنا فيلم) وتصفية بعض
ـستـحقات ـعلقـة بيـنهـما فى تـصويـره لبـعض من أفالمهم وطـالبـهم مقـابل باقى ا احلسـابات ا
ـطالبه كـملة و له بـالفـعل تنـفيذ أخـوان بهـنا  بـاستـيراد بعض مـعدات األضـاءة واألجهـزة ا
أيضـا استعـان بالرائـد "أوهان" من أجل تطـوير أجـهزة التـصوير فى مـحاولة لـتحويـلها لـلعمل
بالكهرباء بدال من اإلدارة اليدوية.. وجلأ إلى محسن سابو  نيفيو أورفانيللى فى جتربة أولى

صرية آلدخال الصوت على الشريط السينمائى. فى تاريخ السينما ا
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ـصورين اإليطـالي حتول أسـتوديو الـفيزى إلى مـعهـد علمى يـتدرب فـيه مجمـوعة من ا
الذين أصبحوا فيما بعد مديرى للتصوير فى أفالم مصرية مهمة وحتى فترة الستينيات من
اضى كـما الـتحق كل من مـدير التـصويـر الرائد عـبد احلـليم نـصر وشقـيقه مـحمود الـقرن ا
نـصـر باسـتـوديو الـفيـزى الـفوتـوغـرافى وانتـقال إلى اجملـال السـينـمـائى اكتـسـبوا خـبرة من
األستاذ والتـحق فيما بعـد باستوديو تـوجو ثم إلى القاهرة كـرواد لفن التصويـر السينمائى
ولم يتأخـر الفيـزى فى إعطاء خـبراته ثم مـنح الفرصـة لهم بتـصوير شـرائط إخباريـة إضافة

للعمل بتصوير األفالم السينمائية.
لم يـقتصـر نشـاط الفيـزى على إنـتاجـاته فقط ولكـنه أتاح الـفرصـة لرفقـاء تلك الـفترة فى
االستـعـانـة بـإمـكـانـيـات االسـتوديـو ومـدهم بـكل قـدراته الـفـنـيـة كـواحـد من اخلـبـراء فى هذا

اجملال.
ويحـكى الرائد عـبد احللـيم نصر فى حـواراته وأيضا الـشقيق األصـغر محـمود نصر فى
حـوار مع كاتب هـذه الـسطـور أنهم بـعـد أن تركـا الـعمل لـدى الفـيـزى والتـحاقـهم بـاستـوديو
توجو كانوا يـصورون األفالم داخل األستوديو وعند االنتهاء من كل بـوبينا يحملها أحدهم

ونتاج. مستقال ترام الرمل متجها ألستوديو الفيزى من أجل الطبع/ التحميض / ا
وقـد حدث نـفس األمـر مع األخـوان "المـا" عـنـدمـا صورا فـيـلـمـهـما "قـبـلـة فى الـصـحراء"
داخل أسـتوديـو الفـيزى (مـشاهـد داخـليـة) تعـاون مع اجلمـيع ولم يبـخل على أحـد بخـبرة أو
عون عن طريق تصـوير األفالم للغير أو استثمـار لقدرات األستوديو اخلاص به ووجدنا هذا

همة األولى: النشاط فى أفالمه ا
سحور - مدام لوريتا "بعد تمصيرها"- اخلا ا

- البحر بيضحك ليه  - أوالد مصر
ندوبان- عنتر افندى - ا
- خدامتى.. وغيرها

كـلــهـا أفالم حـقـقت جنـاحـات كـبـيـرة حـيـث اقـتـربت احلـكـايـات من رجل الـشـارع ووجـد
شاهد وهو يجدهم أمامه على شاشات سرح وازدادت مشاعر هذا ا جنوما تعلق بهم فى ا

العرض.
جتـربـة فـريـدة أقـدم عـلـيـهـا الـفـيـزى فى عــالم الـسـيـنـمـا الـذى اسـتـهـواه وامـتـلك حـواسه
ـقياس هـذا الزمن جنـده بالـفعل يـحمل ريـادة تتـوازى مع الرواد األوائل إن لم بالـكامل و
يـكن قـد جتـاوز مـعـظم هـؤالء الــرواد.فى أواخـر الـثالثـيـنـيــات تـوزعت أنـشـطـته مـابـ إدارة
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دينة القاهرة دينة اإلسكندرية وما ب تصويره لبعض األفالم  األستوديو وتصوير أفالم 
واسـتمـر هذا الـنشـاط الكـبيـر له حتى عـام ١٩٣٩ الذى أغـلق فيه األسـتوديـو وصفى أعـماله
باإلسـكـندريـة منـتـقال للـعـاصمـة كواحـد من أهم مـديرى الـتـصويـر السـيـنمـائى والـتى تشـهد

أعماله على تفرده فى هذا اجملال مثال :
- ابن النيل
ا معاك - دا

رة ٥ - رصيف 
- حسن ونعيمة
- باب احلديد
- سلطان

مايقرب من تسع فيلما بداية من عام ١٩١٩ وحتى فيلمه األخير "النصاب" عام ١٩٦١
دينة اإلسكندرية . جند أن "الفيزى أورفـانيللى" بالرغم من اصوله اإليطالـية إال أن ميالده 
دينـة وذاب عشقـا فى دروبها والتـصق بأبنـاء البلد األصـلي - ثم أصـبح فيما انتـمى إلى ا
بعد ابن بلد حقيقى وقد جند أن األفالم التى صورها مخزون كبير(٩) لديه عن الشخصية /

بانى / احلضر / الريف. الدروب / ا
. وهو ماجنده ونلمسه فى األفالم السابق ذكرها.. إلى جانب هذا موهبة فطرية وخبرات السن
دهش أن هناك مجموعة كـبيرة من األجانب أو من أصول أجنبية قد رحلت عن مصر وا
يـة الـثـانيـة / قـيــام ثـورة يولـيـو ١٩٥٢ / الـقرارات االشـتـراكـية عـلى فتـرات - احلـرب الـعـا
والتأمـيم غير أن الـفيزى الـذى ولد باإلسـكندريـة وظل يعمل بـها وبالـعاصمـة القاهـرة تمسك
ـتغـيرات الـتى شهـدتهـا مصـر سيـاسيا / ـغادرة رغم كل ا ـصر رافـضا ا بـالبـقاء والـعمل 
ارسـة لـلمـهنـة التى عـشـقهـا حتى آخـر أيام اجـتمـاعـيا / اقـتصـاديا- انـتـماء إلى الـوطن و

العمر والرحيل إلى العالم اآلخر بعد أن دفن بها عام ١٩٦١.
قائمة أفالم الفيزى أورفانيللىقائمة أفالم الفيزى أورفانيللى

١٩١٩ - ١٩٦١
أفالم روائية قصيرة :أفالم روائية قصيرة :

- مدام لوريتا  إخراج الريتش ١٩١٩
سحور - اخلا ا

- أفالم روائية طويلة :
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- قبلة فى الصحراء
- التصوير مع مايرالسندسكى.......... ١٩٢٧

- البحر بيضحك
- التصوير............................ ١٩٢٨

- الكوكاي
- التصوير.............................. ١٩٣٠

- حتت ضوء القمر
- التصوير............................. ١٩٣٠

- الساحر الصغير
- التصوير مع محمد بيومى............. ١٩٣١
- التصوير............................. ١٩٣٢

- أوالد مصر
- التصوير.......................... ١٩٣٣

ندوبان - ا
- التصوير مع عبد احلليم نصر........ ١٩٣٤

- شالوم الترجمان
- التصوير١٩٣٥..............................

- عنتر افندى
- التصوير١٩٣٥..............................

علم بحبح - ا
- التصوير١٩٣٥..............................

- ابو ظريفة
التصوير واإلخراج................. ١٩٣٦

- األبيض واألسود
- التصوير........................... ١٩٣٦

- اليد السوداء
- التصوير.......................... ١٩٣٦

- ليلة فى العمر
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- التصوير واألخراج................ ١٩٣٧
- خدامتى

التصوير واإلخراج................... ١٩٣٨
نى - يوم ا

التصوير واإلخراج................ ١٩٣٨
- بحبح باشا

التصوير............................. ١٩٣٨
شاكل - خطوبة 

التصوير مع برونوسالفى - (يونانى) ١٩٣٨
- ثمن السعادة.......... 

التصوير............................ ١٩٣٩
- أغنوال

التصوير - يونانى................... ١٩٣٩
- أصحاب العقول

التصوير............................. ١٩٤٠
- الصبر طيب

 التصوير.......................... ١٩٤٥
- أميرة األحالم

 التصوير.......................... ١٩٤٥
- أول الشهر

 التصوير............................ ١٩٤٥
- احلظ السعيد

التصوير........................... ١٩٤٥
- أنا وابن عمى

 التصوير........................... ١٩٤٦
- أم السعد..............  ١٩٤٦

- سلوى................ 
- عروس لإليجار
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التصوير مع برونوسالفى ومصطفى حسن ١٩٤٦
الك األبيض - ا

 التصوير......................... ١٩٤٦
- زهرة

 التصوير......................... ١٩٤٧
تشردة - ا

 التصوير......................... ١٩٤٧
- مالئكة فى جنهم

- القاتل
 التصوير......................... ١٩٤٨

- نحو اجملد
 التصوير......................... ١٩٤٨

- على قد حلافك
 التصوير......................... ١٩٤٩

- حماتك حتبك
 التصوير......................... ١٩٥٠

- أنا بنت ناس
 التصوير......................... ١٩٥١

- ابن النيل
 التصوير......................... ١٩٥١

- أسرار الناس
 التصوير......................... ١٩٥١

- غضب الوالدين
 التصوير......................... ١٩٥٢

- نساء بال رجال
 التصوير......................... ١٩٥٣

- مكتوب على اجلب
التصوير......................... ١٩٥٣
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- دستة مناديل
 التصوير......................... ١٩٥٤

ا معاك - دا
 التصوير مع برونوسالفى...........  ١٩٥٤

- شيطان الصحراء
 التصوير......................... ١٩٥٤

- هبوب الرياح فى أثينا
 التصوير - (يونانى)................ ١٩٥٤

- رياح الغضب
 التصوير - (يونانى)................ ١٩٥٤

- بنات النيل
 التصوير ................ ١٩٥٥

- اجلسد
- من القاتل

 التصوير ................ ١٩٥٦
- صحيفة سوابق

 التصوير ................ ١٩٥٦
رة ٥ - رصيف 

 التصوير ................ ١٩٥٦
- كفاية ياع

 التصوير ................ ١٩٥٦
- ربيع احلب

التصوير ................ ١٩٥٦
- لواحظ

 التصوير................ ١٩٥٧
- احلب العظيم

 التصوير مع محمود نصر١٩٥٧
- إسماعيل ياس فى جنينة احليوانات
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التصوير١٩٥٧..............................
- إغراء

 التصوير١٩٥٧.........................
- باب احلديد

 التصوير١٩٥٨.........................
- سواق نص الليل...... 

 التصوير١٩٥٨.........................
- حب من نار

 التصوير١٩٥٨.........................
- غلطة حبيبى

 التصوير١٩٥٨.........................
- سلطان

 التصوير١٩٥٨.........................
- رحمة من السماء

 التصوير١٩٥٨.........................
- اسماعيل ياس للبيع

 التصوير١٩٥٨.........................
- موعد مع اجملهول

 التصوير......................... ١٩٥٩
- حسن ونعيمة

 التصوير......................... ١٩٥٩
- نور الليل

التصوير......................... ١٩٥٩
ليونير الفقير - ا

 التصوير......................... ١٩٥٩
- قاطع طريق

 التصوير......................... ١٩٥٩
- حسن ومريكا وراشيل
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التصوير......................... ١٩٥٩
- احترس من احلب

 التصوير......................... ١٩٥٩
- إنى أتهم

 التصوير......................... ١٩٦٠
- احلزين

 التصوير......................... ١٩٦٠
- نداء العشاق

 التصوير......................... ١٩٦٠
- غرام فى الصحراء

تصوير مع بالستيدوس ١٩٦٠
- أعز احلبايب

 التصوير......................... ١٩٦١
- فطومة

 التصوير......................... ١٩٦١
- النصاب

 التصوير......................... ١٩٦١
- رجل فى حياتى

 التصوير......................... ١٩٦١
ملـحوظـة : قام أورفـانيـللى بـإدارة تصـوير لـسبـعة أفالم فى عـام ١٩٥٨ وتكـرر فى العام
التـالى قيـامه بتـصويـر نفـس العـدد من األفالم وهو رقم مـذهل ال نتـوقع أن يكـون وصل إليه

مدير تصوير آخر.
محمــد بيـــومى - ١٩٢٣محمــد بيـــومى - ١٩٢٣

ـصـريـة مـحـمـد بيـومى.. لـيس ألنـه صنـع شرائط ترجـع أهمـيـة ومـكـانـة رائـد الـسـينـمـا ا
إخبارية أولى - (عـودة سعد زغلول من مـنفاه فى ١٦ سبـتمبر ١٩٢٣) - فـقد سبقه آخرون

(عزيز ودوريس - أورفانيللى).
ولـيس ألنه صـنع أفالمـا روائـية قـصـيرة.. أيـضـا كان هـنـاك آخـرون لهم الـسـبق فى هذا

(اورفانيللى - الريتشى - رستيو - بونفيلى).
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وال ألنه أول من صنع أجـهزة ومعـدات سيـنمـائية.. فـقد أقـدم على هـذا - (اورفانـيللى -
أوهان)

وطن. ولد أو ا وليس ألنه مصرى اجلنسية.. فقد ذكرنا أن السابق له مصرين بحكم ا
لكن تناول مسيرة وأعمال محمد بيومى يجد أهميته تكمن فى:

صرى الوطنى األصيل. - إنه السينمائى ا
صـرية الـذى يخـتلف عن من سـبقـوه فى هذا - الـسيـنمـائى الرائـد فى تاريخ الـسيـنمـا ا
اجملـال الـذى تـرك لـنـا تـراثـاً عـظــيم األثـر من وثـائق مـكـتـوبـة تــتـنـاول كـافـة أنـشـطـته ومـا

يدهشنا حقيقة ذلك التراث السينمائى من شرائط وأفالم صنعها كحقائق مؤكدة.
ـؤرخ د. محـمد كامل كـان الفـضل الكـبيـر فى العـثور عـلى هذا الـكنـز الثـم لـلمـخرج وا

القليوبى ورفقاءه فى هذاالبحث من اإلسكندرية (إبراهيم الدسوقى / أحمد احلفناوى).
ؤكد أنه لوال مـجهودات د. القليوبى لكان بيومى قد تكون الصـدفة قد لعبت دورها لكن ا
مـازال فى طى الـنسـيان إلى وقـتنـا هذا ومـا تعـرفنـا على تـلك العـبقـرية والـدور الرائـد حملمد

صرية(١٠). بيومى فى تاريخ السينما ا
مـحـمد بـيـومى فنـان شـامل فـهو: زجـال.. فـنان تـشـكيـلى - أديب - رسـام كـاريكـاتـير -
عدات سينمائـية - مصور فوتوغرافى - مخرج - صانع ماهـر للموبيليا - أحـذية - صانع 

v uOÐ bL×



≥∂

عهد سيـنما - مؤسس جلمـاعة سينمـائية - عضو سيناريـست - مصور - ناقد - مـؤسس 
مؤسس جلمعيات أهلية ثقافية.

نشاط كـبير لواحد من عبقريـات مصر أما عن البدايات فهى رحلـة شاقة طويلة تستحق
التوقف والتأمل:

ـيالد فى مدينة طنطـا.. ينخرط فى شبابه فـى أنشطة سياسيـة عبر "احلزب الوطنى" ا
والزعيم مـصطفى كامل الـذى يحرك لديه مـشاعر وطنـية جتاه احملتل اإلجنـليزى فى فترة
مـبــكـرة من الـعـمـر.. يـعـمـل فى الـفـتـرات الـصـيــفـيـة فى أعـمـال جتـاريــة مـخـتـلـفـة من أجل
التـكـسب.. ثم بـدايـة مـبـكـرة فى االهـتـمـام بـالتـصـويـر الـفـوتـوغـرافى شـأن كـثـير من رواد
ـسلـحة يلـتحق ـدرسة احلـربيـة يتـخرج لـيعـمل ضابـطاً فى الـقوات  الـسينـما.. يـلتـحق با
بـقواتنا فـى السودان ثم يـنتقل إلى الـعمل فى فلـسط / يـافا.. يرفض االنـصياع ألوامر
الــضـبـاط اإلجنـلـيـز بل ويــحـفـز ضـبـاطه وجـنــوده بـعـدم أداء الـتـحـيـة الــعـسـكـريـة لـضـابط

إجنليزى فتتم إحالته إلى االستيداع.
يعمل فى مهن متنوعة (موبـيليا/ تفصيل مالبس) ويتحمس لثورة ١٩١٩ بدافع وطنى ثم

يؤسس فرقة مسرحية مع الفنان "بشارة واكيم" حتت اسم (فرقة وادى النيل). 
يـتـخــذ قـراراً بـالـسـفـر إلى أوروبـا ويـتـعـرف إلى زوجــته الـسـيـدة/ شـارلـوت الـنـمـسـاويـة
انـيا) اجلـنسـية وبـعـد العـودة إلى مصـر وقـضاء فـترة بـهـا يسـافر مـرة أخرى إلـى برلـ (أ
يقـوم فيـها بالـتمـثيل فى الـسيـنما بـأدوار ثانـوية مع الـسعى لـتعلـم فن التصـوير الـسيـنمائى
ـولع أصالً بـالـفـوتـوغـرافـيـا.. يــحـصل عـلى عـضـويـة احتـاد الـسـيـنـمـائـيـ احملـتـرفـ وهـو ا
بالـنمـسا ثم يشـترى أجـهزة ومعـدات سينـمائـية ليـعود بعـدها إلى الـوطن ليؤسس أسـتوديو

سينمائى حتت اسم (آمون فيلم) فى منطقة شبرا - القاهرة وكانت البداية:
- يبـدأ "بيـومى" نشـاطه السـينـمائى عـام ١٩٢٣ من خالل "بيـومى فيـلم" بإصـدار جريدة
آمون السـينـمائيـة وباكورة أعـدادها شـريط سينـمائى يسـجل عودة الـزعيم سعـد زغلول من
مـنـفـاه فى جــزيـرة سـيـشل إلـى الـقـاهـرة. يـلــفت الـنـظـر فى شــريط بـيـومى األول ذلك احلس
الـوطـنى الـذى نشـأ عـليـه منـذ الـصغـر واهـتـمامـاته بـالـقضـايـا الوطـنـيـة وهو مـا يـؤكده فى
أوراقه الـتى تركـهـا وحـققـهـا د. القـلـيوبـى.. فيـذكـر عن شريـطه األول: (أنه أول شـريط يـقوم

بإدارته وعمله مصرى وطنى).
- يـنتقل بـيومى إلى تـطوير مـشروعه السـينمـائى ويبدأ فى صـنع أول فيلم روائى قـصير
له واسند بطـولة الفيلم لـصديقه الفـنان بشارة واكيم وهـو فيلم "برسوم يـبحث عن وظيفة -
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١٩٢٣".. الفـيلم بالـكامل قـام بصنـاعته مـحمد بـيومى حـيث كتب له السـينـاريو والتـصوير /
ونتاج.. بل وكتابة اللوحات. الطبع / التحميض / ا

- لو تناولنا هذا الفيلم حتديداً لتأكد لنا أن سينما بيومى حالة أخرى تختلف عن كل ما
سبق.. فموضـوع الفيلم يحـتوى على دراما حقـيقية تقـدم فى إطار من الكوميـديا عبر اثن

طحون اللذين يسعيان للعمل من أجل لقمة عيش ليس إال. من فئات الشعب ا
الصـديق األول مـسلم واآلخـر مسـيـحى تربط بـينـهـما ظـروف واحدة ومـعـاناة مـشتـركة..
لقاة فى الـشارع للتغـلب ونسيان اجلـوع فيجد إعالناً عن سلم الصـحف ا يطالع الصـديق ا
سيحى.. من أجل محـاولة التحاق أى منهم وظيـفة فى بنك ال يذهب وحده بل مع الصـديق ا
فارقـة فى استقـبال حار من مـدير البـنك ظناً فى تلك الوظـيفـة التى  شغـلها بـالفعل لـكن ا
منه أنهـما عمـيالن جدد وفى ترحـاب شديد يـدعوهمـا على الغـداء وهى أمنيـة غالية تـتحقق
لـهم بــرغم عـدم تـوقع لـهـا عـنــد اكـتـشـاف األمـر يـطـردان إلـى الـشـارع وتـسـتـمـر األحـداث

وتنتهى بالتصادم مع السلطة فى شخص الشرطى.
فـيلم بـرسوم الـذى قدمه بـيومى فى بـداياته يـختـلف كمـا أسلفـنا عن األفـالم التى سـبقته
فـهـو يقـدم موضـوع لم يطـرح من قـبل.. كيف يـفكـر بيـومى وما هـى الهـموم الـتى تشـغله من
واقـع معـاش "فـقـر / بطـالـة" وكـيف هـداه تفـكـيـره فى تـواجد مـسـلم إلى جـوار مـسـيحى فى
سـلم / القـبطى يد ـؤكد أن الـذاكرة لديه لم تـغفل نـداء ثورة ١٩١٩ (ا وضوع.. ا صـدارة ا
سلم إلى الـفنان بشارة ذهل أن يسـند دور ا واحـدة ونسيج واحد من أجل طـرد احملتل) وا

ثل مسلم. واكيم - قبطى الديانة - ودور القبطى يقوم به 
هـناك ملحوظة مـهمة تتعلق بـفيلم بيومى األول "برسـوم يبحث عن وظيفة(١١)" أن التعامل
انـية من خالل الـلوحـة والـفواصل.. تـكـوين الـكادر تـؤكد عـلى اطالعه الـسـابق للـسـينـمـا األ
ـانية انـى باينـجر ثم هضـمه للـتعبـيرية األ ـصور األ التى عـمل بها كـومبـارس والتصق مع ا

التى تزامنت مع الواقع الوطنى فى مصر وثورة ١٩١٩ وزعيمها سعد زغلول.
سرح الكوميدى ـثلى ا ينتـقل محمد بيومى فى فيـلمه الثانى إلى التعامل مع واحد من 
شهـورين فى ذلك الزمـان وهو (أم عـطا الـله) ويقدمه فى فـيلـمه الروائى الـقصيـر الثانى ا

(الباشكاتب عام ١٩٢٤).
تظل جـريدة آمـون السيـنمـائيـة هى شاغـله األعظم حـيث إنهـا حتقق له مـراده من تقد
ـشاهدين فنجد أعـداد متالحقة من اجلريدة الـسينمائية ألحداث ومناسبات وطـنية جلمهور ا

منها: 
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هيب. شهد ا - جنازة الزعيم سعد زغلول وا
- خروج عبد الرحمن باشا فهمى من السجن.

صرى وحاكم السودان. - جنازة السيرلى ستاك باشا سردار اجليش ا
بعد أن أكد بيومى تواجده على الساحة السينمائية من خالل صنع الشرائط السينمائية
(إخـبـاريــة / روائـيـة) يـنـتـقل إلـى مـرحـلـة جـديـدة فى مــسـيـرته ويـقـدم عــلى إنـشـاء سـتـوديـو
سـينمائى بالقـاهرة عام ١٩٢٤ باسم: "بيومى فيـلم - فابريقة مصـرية لصنع شرايط الصور

تحركة"  ا
صر". العنوان التلغرافى : "عبقرية 

سمى لـلعنـوان التـلغرافى وهى بـالفعل عزة وثقـة بالـنفس قد تـكون هى الدافـع الختيـار ا
صرية سمة تـغلف شخصيته التى سيدفع ثمـنها فيما بعد من جتاهل لفـضله على السينما ا
ـتكـامل فى جتـربة وحـتى الـلحـظة الـتى عـادت إليه مـن مكـانة الئـقـة بعـد الـعثـور علـى تراثه ا

هم. القليوبى وتعامله مع هذا التراث ا
بيومى وأستوديو مصر:بيومى وأستوديو مصر:

صرية فهو العام الذى تقابل فيه فى عام ١٩٢٥ كانت عالمة فارقة فى تاريخ السينما ا
مـحـمد بـيـومى مع االقتـصـادى الوطـنى طـلعت بـاشـا حرب أحـد أعـمدة الـصـناعـة الـوطنـية

وبانى مجدها فى فترة مبكرة من عمر الوطن.
طرح بيـومى على طلعت باشا فكرة الـقيام بتصوير مراحل إنـشاء أحد الصروح الوطنية
صـرى - "بـنك مصـر"- ويـرحب طلـعت بـاشا بـهـذا العـرض ويـجده فـرصة فى االقتـصـاد ا
ثـمـيـنـة لـتــوثـيق وتـسـجـيـل هـذا احلـدث بل يـتـطــور األمـر بـإنـشـاء قـسم خــاص بـالـتـصـويـر
صـرية وصـاحـبهـا طلـعت حـرب ويخـصص قسم حتت السـينـمـائى يتـبع شركـة اإلعالنـات ا

اسم (مصر فيلم).
يـنشط بيـومى من خالل مصر فـيلم فى تسـجيل منـاسبات وخـطوات شركـات ومؤسسات
طلـعت بـاشا حـرب وهو مـا يـحفـزه علـى شراء مـعدات بـيـومى لصـالح الـبنك وجنـد أن هذا
هم تـكون ثـمـاره فى سنـوات قادمـة نـحو إنـشاء طـلعت اإلهـتمـام واإلقتـنـاع بهـذا النـشـاط ا

صرية. هم فى تاريخ السينما ا حرب الستوديو مصر ودوره ا
وجـد بيـومى فى عرض طـلعت بـاشا حتـقيـقاً آلمـاله نحـو تطـور مشـروعه السـينـمائى إلى
عدات صرى لـذا يوافق على بيع ا نـشاط صناعى واقتصـادى عبر أحد عمالـقة االقتصاد ا
لبـنك مصر ويـتم تأسيس شركـة تابعـة له حتت اسم : "شركة مصـر للتـياترو والسـينما -١٣
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يونيـو ١٩٢٥" ويتم تعيـ بيومى مديـراً عليهـا بل يسافر مع طـلعت حرب فى جـولة خارجية
صـاحب له من أجل شـراء معـدات وأجهـزة حديـثـة للـسيـنمـا واالطالع على ومـرافـقا لـلوفـد ا

اجلديد فى هذا العالم الساحر الذى يعشقه.
راسم افـتتاح فـاجأة الـتى وجدهـا بيـومى بعـد العودة من تـلك اجلولـة وعنـد حضـوره  ا
الشـركة وبداية نشاطها كـان جتاهل تام له وعدم ذكر السمه بشكل مـباشر أو غير مباشر..
يـقدم على االسـتقالـة فى فبـراير ١٩٢٦ عائـدا إلى مرحلـة الصفـر حيث فقـد معداته وأدواته

لصالح شركة مصر للتياترو والسينما.
وألننـا ذكـرنـا السـمـات والـصفـات لـشـخـصيـة بـيـومى لذا يـثـابـر فى دأب من أجل بـداية
ـه احملبب - السـينمـا - ويبدأ فى مـشروع جـديد فى مديـنة اإلسكـندرية حتت جـديدة فى عا

اسم : "بيومى فوتو فيلم".
- الـنــشـاط : الـتــصـويـر الــفـوتـوغــرافى و الـســيـنـمــائى إضـافــة إلصالح آالت ومـعـدات
التـصـوير بـكافـة أنـواعهـا.. ثم يضـيف إلـيه نشـاطـا جديـدا "معـهد مـصـرى لتـعلـيم الـتصـوير

الفوتوغرافى والسينمائى".
- العنوان : ١٦ ش صفية زغلول - محطة الرمل - اإلسكندرية

عـهد النبيلة بعض من األثرياء والوجـهاء ومن بينهم األمير عمر طوسون ويدعم رسالة ا
ا أعطى ثـقة كبيرة به وقد لشعور مـنهم بجدية بـيومى وتواجده فى أنشطـة أهلية وثقـافية 

عهد إلى جانب التدريس. تولى بيومى بنفسه إدارة ا
ا أضاف إليها االستمرارية فى اإلنتاجات عهد فقط إ لم تقتصر أنشطة بيومى عـلى ا

السينمائية - تسجيلية - روائية قصيرة منها :
لك فؤاد على عرش مصر وحالة االبتهاج ومظاهر االحتفال بهذا احلدث. - جلوس ا

رسى أبو العباس. - نقل أعمدة مسجد ا
- الفيلم الروائى - "اخلطيب ١٣"

وتمت هـذه األنشطة فى عام ١٩٣٢ وفيمـا يخص فيلم "اخلطيب ١٣" فقـد أسند البطولة
البنته الصغيرة "دولت" وقام هو بأحد األدوار فى الفيلم وجاء فى وثائق القليوبى : أنه فيلم
ائـة حـيث إن بيـومى كـاتب الـقصـة والـسـينـاريـو وقام بـاإلنـتـاج والتـصـوير مـصرى مـئـة بـا

ونتاج. واإلخراج إضافة إلى تصميم الديكور وعمل ا
كل ذلك من خالل آالت ومـعـدات قام بـصـنعـهـا بنـفسـه وقد  عـرض الفـيـلم عام ١٩٣٣
وهـو نـفس العـام الـذى أقـدم فيه عـلى الـتـعـاون مع واحدة من أشـهـر راقـصات هـذه الـفـترة
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صرية فى فـيلم "تيتا ووجن" كـانت الفنانة ولها جتـربة سينمـائية شهيـرة فى تاريخ السينـما ا
"أميـنـة محـمـد" مـحطـة أخـرى فى مسـيـرة بيـومى حـيث شـاركته فـى تكـالـيف اإلنتـاج وبـداية

شروع ألسباب متعددة (مالية وفنية). التعاون فى فيلم جديد يحضرون له لكن يتعثر ا
ـعهـد وتـوقـفه تمـامـا عن الـعمل أو لك وهـو مـايـؤدى إلى إغالق ا يـخـسر بـيـومى كل مـا
عالقة بـالسينما التى أحبـها وكان له دور رائد فى مسيرتـها ولم ينصف إال بعد سنوات من

رحيله.
يتبقى أن نذكر مـساهمات بيومى فى أنشطة فنية وثقافـية بعد توقفه عن العمل بالسينما
فقـد كان له تواجـد مؤثر فى حـركة الفن التـشكيـلى وفنانيه خـاصة األخوان الـشهيران أدهم
وسيف وانلى وتـرك لنـا بعض من الـلوحـات الرائعـة وقطع من فن الـنحت عـلى قدر كـبير من
الـروعة واالبداع الـفنى ومهـارة الصـنع.. وهناك الـكثيـر من األشعار واألزجـال التى نظـمها

يتناول فيها الواقع السياسى واالجتماعى فى مصر فى ذلك الزمان.
وقد نـذكر عن بيومى تـلك العالقة احلمـيمة بثـورة يوليو ١٩٥٢ وحتـمسه لقاداتـها وتواجد
لـصـور فـوتوغـرافـيـة جتـمعه مع الـرئـيس "مـحـمد جنـيب" الـذى تـعـرف عـليه عـنـد الـتـحاقه فى

سلحة بالسودان. القوات ا
فى أواخـر الــعــمـر يــحـاول بــيـومى الــعـودة إلـى الـســيـنــمـا من خـالل مـشــروع يـتــقـدم به
لـلمـسـئولـ من أجل إقـامة مـصـنع لـلفـيلـم اخلام والـعـدسات خـاصـة وأن أحد أهـداف ثورة
يـوليو "إقامة صناعـة وطنية" لكن محمـد جنيب يخيب ظنه لعدم االهـتمام أو االقتناع بجدوى

شروع. ا
الرحيــل :الرحيــل :

بـعـد أن خـسـر محـمـد بـيـومى كل أمـواله فى مشـاريع كـان يـعـقد(١٢) عـلـيهـا آمـاال كـبـيرة
أيـضا عـدم الوعى بـاجملهـودات التـى قدمـها فى مـجال الـسيـنمـا.. كـانت النـهايـة دراماتـيكـية
حيث رحل بـيومى فى صمت عام ١٩٦٣ فى العنـبر اجملانى فى مستشـفى حكومى لكنه ترك
سـيـرته فى الـثـقافـة والـفن وكم كـبـير من الـشـرائط الـسـينـمـائـية (وثـائـقـية لـنـا تراثـا مـوثـقـا 
ــعـاون له و تـرمـيـم هـذه الـوثـائق وروائــيـة) وجـدهــا الـبـاحث د. الـقــلـيـوبى وفــريق الـعـمل ا

ية الفنون ومازالت محفوظة تشهد على مكانته وريادته احلقيقية. السينمائية بأكاد
قائمة أفالم محمد بيومىقائمة أفالم محمد بيومى
- استقبال سعد زغلول

وثائقى................. ١٩٢٣
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- برسوم يبحث عن وظيفة
روائى قصير.......... ١٩٢٣

- الباشكاتب
روائى قصير.......... ١٩٢٤
- افتتاح مقبرة توت عنخ أمون
تسجيلى................ ١٩٢٤

- سعد زغلول يطل من بيت األمة
وثائقى................. ١٩٢٤

لكى - حفلة األلعاب الرياضية لفرفة احلرس ا
وثائقى................ ١٩٢٤

- خروج سعادة عبد الرحمن بك فهمى من السجن
وثائقى................. ١٩٢٤

- سعادة حمد باشا الباسل يصافح أحد نواب الفيوم
وثائقى................. ١٩٢٤

رحوم سعيد بك زغلول - مناظر جلنازة ا
وثائقى................. ١٩٢٤

- مشهد للمرحوم على بك فهمى
وثائقى................. ١٩٢٤

- عودة احململ الشريف من احلجاز
وثائقى................. ١٩٢٤
- جنازة السيرلى ستاك باشا
وثائقى................. ١٩٢٤

نتخب القاهرة وفريق الهاكوا - حفلة كرة القدم 
وثائقى................. ١٩٢٥

ؤتمر اجلغرافى للقناطر - زيارة أعضاء ا
وثائقى................. ١٩٢٥

- وابور احمللة
دعائى................ ١٩٢٥
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- الضحية
روائى طويل.......... ١٩٢٨

- احتفال جلنة الوفد باإلسكندرية للنحاس باشا
تسجيلى............... ١٩٣٠

لك فؤاد على عرش مصر - عيد جلوس ا
تسجيلى............... ١٩٣١

- الساحر الصغير
تصوير مع اورافانيللى ١٩٣١

رسى أبو العباس - نقل أعمدة مسجد ا
تسجيلى............... ١٩٣٢

رة ١٣ - اخلطيب 
روائى متوسط......... ١٩٣٣

- ليلة العمر
روائى قصير.......... ١٩٣٤

- افتتاح نادى الصعيد باإلسكندرية
تسجيلى............... ١٩٣٤
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بعـد أن قدم كال من الـفيـزى اورفانـيلـلى ومحـمد بـيومى مـحاوالتهـما األولى فـى أكثر من
تنوعة إلى جانب أفالم أخرى قدمها كال من فيلم روائى قصير وأيضا أفالمهمـا الوثائقية ا
بـونـفــيـلـلى/روســتـيـو ومع الــتـدفق الـكــبـيـر فى أعــداد الـشـرائط الــسـيـنـمــائـيـة اخملــتـلـفـة فى
موضـوعـاتـها ووجـدت كل هـذه احملـاوالت واقعـا الفـرار مـنه بل هـو الفن الـقـادم بـقوة خالل
مـستـقبل قـريب وأيضـا بعـيد وكـما حـدث فى الدولـة األم - فرنـسا- أودول أوروبـا وأمريـكا

سرح. وشتى أرجاء العالم من حتول الفن إلى التأثير والتأثر باألدب وفن ا
ـصرية مواكـبة لكل مـاهو حادث فى الـدول األخرى نحو  كان والبـد أن تنتـقل السيـنما ا

السينما الروائية الطويلة.
ـصرى وهى الـسيدة سرح ا  وقـد بدأت احملـاولة األولى علـى يد جنمـة كبـيرة فى عالـم ا
"عـزيزة أمير" وفيلمـها الرائد "ليلى" وتـواكب هذا وفى نفس الفترة فيـلم "قبلة فى الصحراء"

دينة اإلسكندرية. الذى قدمه األخوان "ابراهيم وبدرالما" 
ـغامـرة الـتى تـنـاولهـا األسـاتذة وهاتـان الـتـجربـتـان احـتويـتـا عـلى الكـثـيـر من عنـاصـر ا
صـرية وهنا نسـتعرض جتربة كل من الـفيلم ؤرخون خالل بحـثهم فى تاريخ السـينما ا ا

الرائدين فى السينما الروائية الطويلة (الصامته)
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عزيزة أميرعزيزة أمير
فيلم "ليلى" - ١٩٢٧فيلم "ليلى" - ١٩٢٧

قـبل تـنـاول وقـائـع صـنع أول فـيـلم روائى طـويل صـامت - األول - (١٣)١٩٢٧ البد وأن
نشيـر إلى ماحدث قـبلـها بعـام وحتديدا مـنتصف ١٩٢٦ وهـو ماجـاء فى دوريات تلك الـفترة
من إعالن عن وصـول مــبـعـوث من شـركــة مـاركـوس وسـتـيــجـر بـبـاريس إلـى الـقـاهـرة وهـو
اخملـرج "وداد عـرفى" (مـن أصل تـركى) ويـعـمل لـدى الشـركـة الـتى أرسـلـته من أجل صـنع

فيلم روائى فى مصر.
تـلك احملـاولة الـتى لم يـتم لـها الـنـجاح لـذا عـاد عـرفى إلى باريـس دون إتمـام لـلمـحـاولة

األولى.
يـعاود "وداد عرفى" الكرة ويـحضر إلى القاهـرة من أجل صنع فيلم يتـناول سيرة "النبى
صـرى والـنجم ذائع الـصـيت "يـوسف بك وهبى" ـسـرح ا مـحـمد"( وقـد  تـرشيح عـمالق ا
ـؤسسـات الديـنية لـبطـولة الـفيـلم - لكن تـلك احملاولـة قوبـلت بهـجوم شـرس ورفض تام من ا
ورجال الـدين اإلسالمى حيث انه محـرم شرعا ظـهور الرسـول (على الـشاشة وهـو ما أنكره

طروح. يوسف وهبى وأعلن رفضه للمشروع ا
ـثـيـر هـنــا هـو شـخص "وداد عـرفى" الـذى لم يــسـتـسـلم بل سـعى إلـى تـغـيـيـر خـطـطه ا

والبحث عن مخرج من تلك الورطة عبر طرح موضوع آخر يصنعه فى مصر.
عزيزة أمير :عزيزة أمير :

ـثـيرة الـتى هـنـاك أطـروحـات مـختـلـفـة تـنـاولت قـصـة صـنع فـيـلم "لـيـلى" وهـذه الـعالقـة ا
جمعتها باخملرج وداد عرفى من أجل حتقيق فيلم ليلى.

بادرة من وداد عرفى لـلفنانة الـشهيرة واستـثمار لتلك الـنجومية فى فهل جاء السـعى وا
عـالم الـفن إلى جـانب ثـراء فى األمـوال من أجل حتـقيـق مشـروعه. أم كـانت الـبـدايـة لـعـزيزة

أمير فى التعرف عليه لتحقيق طموح أكبر فى مسيرتها الفنية.
ؤرخ لـها آثار الـكثير من أيـهما أصـدق فى شكل التـعارف قد اليـشغلنـا لكن تنـاول ا
ـتـلك أى قدرات ـهـنة وال وغـير مـلم بـأصول ا الـريـبة فـمن قـائل عن وداد عـرفى أنه نصـاب
سـاعى لتحقيق هدف كل منـهما وهو صنع فيلم فـنية لكن نهاية األمـر..  التعارف وبدأت ا

روائى طويل.
لم تـكـتـمل هـذه اخلـطـوات فـتم اسـتـبـعـاد وداد عـرفى عن الـفـيـلم ألسـبـاب كـثـيـرة خـاصة
ؤرخـون ضـعف إمـكـانـيات عـرفى.. وأكـمل صـنـاعة بـشـخصـيـة كل طـرف ومـنهـا كـمـا ذكـر ا
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ـام كـامل بـالـسـيـنـمـا لـكن الـبـدايات ـدهش أنـهم أيـضـا لم يـكـونـوا عـلى إ الـفـيـلم آخـرين وا
صاحبها اجـتهادات الصانع وإن كنـت أعتقد أن الصانع احلـقيقى هو مديـر التصوير الذى

يقع على عاتقه أعباء الفيلم.
كـانت عزيـزة أميـر فنـانة مـسـرح يشـار اليـها بـالبـنان حـقـقت جنومـية كـبيـرة.. بدأت من
خالل مسـرح رمسيس ومـؤسسة يوسف وهـبى.. وبعد حتـقيق هذا الـصيت الكـبير فى عالم
ـسرح اسـتـكـمل بـزواج نـاجح من أحـد األثـريـاء وهـو أحـمـد الـشـريعـى الذى لـم يتـوان عن ا

حتقيق كل طلباتها ورغباتها.
سـرح واالسـتعـراض بعـدما سـيـطرت عـلى السـاحة كانـت السـينـما هـدف وحـلم فنـانى ا
شـاهد بدال من الفنـية وشعـر اجلميع بـأنه فن يحقـق رقعة أكـبر لشـهرتهم والـوصول إلى ا

انتظاره وقد يأتى أوال فى أحيان أخرى.
وهـبة ووجـدت فى السـينـما امـتـلكت عـزيزة أمـير الـذكاء الـفنى واالجـتمـاعى إلى جـانب ا

سرح الضيق. استكماالً لطموحاتها فى رحاب الفن وحتقيق جنومية تتجاوز عالم ا
ساندة بالعون واألموال وهو شروعها الـسينمائى فشجعها وقدم لها(١٤) ا أقنعت الزوج 
ما أسفر عن إنشـاء شركة سينـمائية حتت عنـوان "إيزيس فيلم".. قدم لـها وداد عرفى مشروع
فـيـلم بعـنوان "نـداء الـله" و األتفـاق على أن يـتـولى اإلخراج بل وبـطولـة الـفيـلم أمامـها ودارت
صـور حسن الهلـباوى.. لكن سـرعان مادبت اخلالفات الكـاميرا فى صحـراء سقارة بـواسطة ا

ب وداد عرفى وعزيزة أمير بعد اجناز كمية كبيرة من أمتار الشريط السينمائى(١٥).
عوقات التى صاحبت التعاون ماب عرفى وعزيزة أمير إلى استهالك شاكل وا ترجع ا
كبير فى اخلام والذى تكلف أمواال كـبيرة إضافة إلى مصاريف كثيرة أخرى أضافت أعباء
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مـالـيـة عـلى عزيـزة أمـيـر إلى جـانب تـفسـيـرات مـؤرخى الـسيـنـمـا الـذين تنـاولـوا هـذا الـعمل
وأشاروا فيه بكل نقائص تخص وداد عرفى.

شروع لم يـستكـمل لهذه األسـباب لكن كـانت هناك وجـهات نظر وجند مـن جانبنـا أن ا
تختص بـنهاية الـفيلم فقد قـامت السيدة عـزيزة أمير بعـرض الفيلم عـلى صفوة اجملتمع من
فـنان ورجال أعـمال وصحـافة وأشار اليـها اجلميع بـالنصـيحة أن نهـاية الفيـلم الذى تموت
فيه ليلى هو شكل قا والبد من تغيير النهاية من موت البطلة إلى نهاية سعيدة وقد رفض

وداد عرفى هذا االقتراح ودب خالف شديد بينه وب عزيزة أمير.
لذا  استبـداله بكل من أحمد جالل واستـيفان روستى من أجل تـعديل النهـاية لتصبح

سعيدة وأكثر بهجة وأمل فى مستقبل أفضل.
أمــا اخلـطـوة األهم الــتى أقـدمت عــلـيــهـا عـزيــزة أمـيـر وبــذكـاء حـقــيـقى كــان فى إسـنـاد
ـعدلـة وإصالح ما تـصويـره إلى واحد مـن كبـار مصـورى مدرسة شـاهد ا التـصويـر فى ا

صور توليوكيارينى. اإلسكندرية وتلميذ جنيب لكل من دوريس وارفانيللى ذلك هو ا
اجتهد اجلميع وحتول بدروم فيال عزيزة أمبر إلى ورشة عمل.

ـشـاهـدين بـشـكل يـليق ه إلى ا وتـكـاتف الـعـامـلـ بالـفـيـلم من أجل إتـمـام الـفـيلم وتـقـد
سرح من أجل اإلقـدام على صناعة هذا الفيلم سرحية الكـبيرة التى تركت عالم ا بالنـجمة ا

األول الذى  عرضه فى ١٦ نوفمبر ١٩٢٧ بسينما متروبول.
ـشاهـدين وقد ذكـر بأن طـلعت كـان الـنجـاح مدويـاً ولقى اسـتحـسان جـمهـور النـقاد وا
حرب باشا قد صرح لعزيزة أمير بعد مشاهدته للفيلم "أنها قدمت عمال يعجز عنه الرجال".
همة فنـجد أن الفضل يـعود اليه برغم كل أما فيـما يخص وداد عرفى فى تـلك التجربـة ا
ـبـادرة األولى وأن يـكـون فى األسـاس مـندوبـا بـالـشـركة مـاقيل عـنه فال شك أنـه صاحب ا
الفرنسية تعمل فى اجملال السيـنمائى وقد أرسلته إلى مصر من أجل صناعة فيلم سينمائى
ام بفن الـسينما وقد تـأكد هذا بصنعه أفالم أخرى بـها ينفى عنه تهـمة النصب أو عدم األ
ـه لنصوص مسـرحية إلى بعض سرح وتقد فيمـا بعد- أيضا مـحاوالته األخرى فى عـالم ا
صريتها وشرقيتها إضافة سرحية الشهيرة والتى حقـقت جناحات وقتها وتميزت  الفرق ا
إلى كل مـاسبق مـا أشار إلـيه النـاقد الكـبيـر سمـير فـريد من أن وداد عـرفى بعـد عودته إلى

تركيا صنع بها ستة أفالم سينمائية فى أحد األعوام.
فيـلم "ليلى" كان بـداية قوية لـعزيزة أمـير وجناحه كان حـافزا لها فى االسـتمرار فى هذا
ـهـا ألفالم تالـية لـهـا - أيضـا أسفـر هذا الـعالم اجلـديـد عبـر شركـتـها "إيـزيس فيـلم" وتـقد
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ـسـرح فى الولـوج إلى عـالم السـيـنمـا بـعد ذلك - الـنجـاح عن غـيرة من زمـيالتـها فى عـالم ا
فاطمة رشدى / بهيجة حافظ / أمينة محمد وأخريات.

قائمة أفالم عزيزة أميرقائمة أفالم عزيزة أمير
ليلى........................................ ١٩٢٧
بنت النيل.................................... ١٩٢٩
كفرى عن خطيئتك........................... ١٩٣٣
بسالمته عاوز تتجوز......................... ١٩٣٦
بياعة التفاح.................................. ١٩٣٩
الورشة...................................... ١٩٤٠
ابن البلد...................................... ١٩٤٢
وادى النجوم................................. ١٩٤٣
ابنتى........................................ ١٩٤٤
حبابه........................................ ١٩٤٤
الفلوس........................................ ١٩٤٥
شمعة حتترق................................ ١٩٤٦
هدية......................................... ١٩٤٧
فوق السحاب................................. ١٩٤٨
نادية......................................... ١٩٤٩
قسمة ونصيب................................ ١٩٥٠
آمنت بالله.................................... ١٩٥٢

إبراهيم وبدر الماإبراهيم وبدر الما
١٩٢٦١٩٢٦

فى عام ١٩٢٦ تصل إلى ميناء اإلسكندرية إحدى السفن وعلى متنها اثنان من الركاب
المح األوروبـيـة والـشرقـيـة كـان الـوصـول بـهدف يـتـمـيـزان بـأنـاقة شـديـدة وخـلـيط مـابـ ا
المح األوروبـيــة ومـابـهـا من خــلـيط لـبـشـر ـصــريـة ذات ا ـديـنـة الـســاحـلـيـة ا األقـامـة فـى ا
يـتــعـايـشـون فى سالم وأمـان إلى جـانب اإلقــامـة كـان هـنـاك هـدف آخـر هـو إقـامـة مـشـروع
سيـنمائى فى مدينـة السينـما فى تلك الفتـرة لينضمـا إلى القافلـة التى بدأت نشاطـا ملموسا

دينة. با
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إبراهيم وبـدر الما شقـيقان صـنعا تـاريخا سيـنمائـيا لهـما وأضافـوا إلى تاريخ السـينما
أفالما من صنعهما.

هما من أصـل فلسطيـنى.. يقيمـان فى شيلى.. إحدى دول أمـريكا الالتيـنية لديـهما خبرة واطالع
ـصادر بـأنهمـا كانـا فى الطريق إلى عـلى فن السيـنمـا بدأت فى البـلد الـذى أقاما فـيهـا.. وقد ذكرت ا

رور على ميناء اإلسكندرية قررا النزول إليها. فلسط البلد األصلى الذين ينتميان اليه وأثناء ا
وقد ال نـتـفق مع هذا الـرأى.. حـيث إن مسـيـرتهـمـا بعـد هذا من إقـامـة نشـاط سـينـمائى
دينـة اإلسكندرية أو القاهرة فيما بعد يؤكـد أن هناك معلومة لديهما عن طبيعة كبير سواء 

دينة عبر بشر وأيضا النشاط السينمائى اجلارى بها. ا
أيضـا هذا الـتالحم والتـعارف الـسريع الـذى  بيـنهـما والـعاملـ فى هذا احلـقل وعلى

تسيد على الساحة فى هذا اجملال. رأس هؤالء كان الفيزى اورفانيللى ا
ديـنة وشـعرا بأن فى فتـرة زمنـية قصـيرة اسـتطاع األخـوان الما الـتعرف عـلى خفـايا ا
السينمـا متواجدة بقـوة وجتد مردوداً إيجابيـا من السكان ومتـابعى الشرائط واألفالم التى

تعرض فى فترات قصيرة ومتالحقة.
كـان الشعـور لدى األخـوان الما أنهـما وجـدا ضالتـهمـا هنا وأن مـشروعـهما الـسيـنمائى
سـينـطلق من اإلسـكنـدرية فى بـدايات عمـلهـما كـمرحـلة أولى إلى أن يـنتـقال إلى العـاصمة -
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هنة إلى جانب طموح إلثبات ام بأصول ا ا أنهما قد حضـرا ولديهم العلم واإل القاهرة- و
الذات أيـضـا هـنـاك امتالك لـبـعض األمـوال وكـلهـا عـنـاصـر تصـلح لالنـطالق والـبـدايـة التى

صرية. استغرقت نحو عام.. وكانت البداية لألخوين إبراهيم وبدر الما فى السينما ا

كونـــدور فيلــمكونـــدور فيلــم
١٩٢٧١٩٢٧

االسـم : شركة كوندور فيلم
الك : إبراهيم وبدرالما ا

النشاط : أستوديو للتصوير السينمائى وإنتاج األفالم
قر : فيكتوريا - حى الرمل - اإلسكندرية ا

ام بالعمل السينمائى حيث ذكر إبراهيم ذكرنا بأن األخوان الما كانت لديهما اخلبرة واإل
ـثال لـدى بعض الـشركـات السـينـمائـية وأنه المـا فى حديث صـحـفى له أن شقـيقه بـدر كان 
(ابراهـيم) عمل لـدى شركـة سـينـمائـية.. نـستـخلص من ذلـك أن النـشاط الـسيـنمـائى لألخوين
المـــا لم يـــأت مـــصــادفـــة أو ضـــربـــة حظ لـــكن الـــهــدف واضـح من األســـاس الــوصـــول إلى
اإلسكندرية إلقامـة مشروع سينـمائى متكامل - يبـدأ من بناء أستوديو وتـعي عامل به من

ثل ثم التحول لصناعة شرائط وأفالم سينمائية.  .. دينة - مصورين.. فني ا
وقد تـأكد هذا من خالل إعالنـات نشـرت فى الصحف لـطلب عامـل فى شركـة كوندور..
والـتـحـضـيـر لـتـجـهـيـز فـيلـم سيـنـمـائى قـادم هـو "قـبـلـة فى الـصـحـراء" الـذى قـد  البـدء فى
تصويره أواخر عام ١٩٢٧ فى أستوديو الما والـصحراء احمليطة فى منطقة فيكتوريا برمل

اإلسكندرية.
اختار األخوان الما قصة تدور فى عالم البدو وحتتوى على مشهيات الفيلم السينمائى
ـغـامـرة.. قـدمــوا جـديـدا مـغـايــرا عـمـا هـو سـائــد عـلى الـسـاحــة فى تـلك الـفـتــرة.. جنـد به ا
بارزة بـالسيف. عالم الرومانـسية.. اخلصـال النبيـلة.. الشجـاعة واإلقدام.. اخليـر والشر.. ا
جـديد مـخـتلـف عمـا قـدم من قبل من أفالم وشـرائط سـيـنمـائـية أو حـتى أفالم قـريبـة الحـقة
ويبـدو أن هناك تـأثرًا واضـحًا من األخـوان الما بـسينـما الـغرب وعـلى وجه اخلصـوص فيلم
"ابن الـشــيخ"خـاصـة وأن الــنـجم بـدر المـا كــان قـريب الـشــبه أو مـتـشـبــهـا بـالـفــتى الـذهـبى
المح التى حـاول فيهـا االلتصـاق بالنجم البس أو ا "فـالنتـينو" ويـظهر هـذا جليا من شـكل ا

الكبير زائع الصيت فى هذا الزمان.
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فى مذكـرات الناقـد الرائد "الـسيد حـسن جمـعة" يشـير إلى دهـشته عنـد حضور تـصوير
بعض الـلـقـطات من شـكل اآلداء فى الـعـمل حيث وجـد وضع لـوحـات قبل الـتـصويـر.. حـركة
مـثل واحلـركة أمـام الكامـيرا.. إعـادة اللقـطة الـواحدة عدة مـرات. حركة كامـيرا.. توجـيه ا

اجملاميع.. تنوع اللقطات (قريبة / متوسطة/ بعيدة).
وهى مالحظات يبدو أنه شاهدها لـلمرة األولى وتؤكد مهارة وخبرة كبيرة لدى األخوان

الما ودراية كاملة بفن صناعة الفيلم السينمائى.
ـديـر الـتـصويـر "مـايـر السـنـدسـكى" وهو من وأضيـفت إلى تـلك اخلـبـرة تواجـد مـلـموس 
مـدرسة اإلسكندرية فى الـتصوير السـينمائى وأحد تالمذة "دوريس /اورفـانيللى" وألنه مقيم
ديـنة فـيعـلم الكـثيـر عن خـصائـصهـا ودروبهـا كمـا شارك فى بـطولـة الفـيلم مـجمـوعة من بـا

. صري قيم أيضا ا األجانب ا
جلأ األخوان إلى اخلبـير اورفانيللى من أجل التصويـر الداخلى فى أستوديو الفيزى إلى
ديـنة الـقاهرة فى ٢٥ ـونتاج /الـطبع/ الـتحمـيض. وقد عـرض الفـيلم  جانب قـيامه بـعمل ا

دينة اإلسكندرية فى ١٢ مارس ١٩٢٨. يناير ١٩٢٨ ثم اعقبه عرض 
أما مـا أثـيـر لـدى الـبعـض من مؤرخـيـنـا حـول بـدايات الـسـيـنـمـا الروائـيـة الـصـامـتة
الطـويلـة وأى من فيـلمى لـيلى أو قـبلة الـصحـراء يسـتحق اإلشـارة إليه فى الـبدايات -
فنجد أن اجلميع ونحن أيضا تأكـد لنا أن فيلم ليلى هو األسبق سواء فى التحضير أو

تاريخ العرض.
األخـوان الما كانت لـهم بدايـات رائعة اسـتمرت حـتى اخلمـسينـيات بعـد أن انضمت إلى
صـرية فى مـجمـوعة من ـثالت السـينـمـا ا مـثل بـدر الما كـواحدة من  فـريق الـعمل زوجـة ا

األفالم التى تقدم عالم الصحراء واختارت اسما فنيا لها "بدرية رأفت".
دينة اإلسكندرية ظل األخوان المـا من خالل شركة "كوندور فيلم" وأسـتوديو فيكتوريـا 
حتى انتـقال فى أواخر الثالثينيات إلى العـاصمة القاهرة وأقاما أسـتوديو جديدا فى منطقة

حدائق القبة حتت اسم "استوديو الما".
يلـودرامية حليـاة كل من بدر وشقـيقه إبراهـيم الما حيث توفى وعلى الـرغم من النهـاية ا
األول عام ١٩٤٧ بـعـد أن قدم مـجمـوعـة كبـيرة مـن األفالم قام بـبطـولـتهـا واستـمـر الشـقيق
ابـراهـيم فى اإلخراج الـسـينـمـائى واإلنتـاج حـتى عام ١٩٥١ بـعـدها تـنـتهى حـيـاته بـفاجـعة
حـيث اقـدم عـلى قـتل زوجته ثـم االنتـحـار بـالرصـاص عـام ١٩٥٣ وتـبـقى لنـا أفالمـهـمـا التى

صرية. أضيفت إلى تاريخ السينما ا
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قائمة أفالم األخوين الماقائمة أفالم األخوين الما
- قبلة فى الصحراء

صامت........................ ١٩٢٨
- فاجعة فوق الهرم

صامت........................ ١٩٢٨
- معجزة احلب

صامت........................ ١٩٣٠
- وخز الضمير

صامت........................ ١٩٣١
- الضحايا

صامت........................ ١٩٣٢
اضى - شبح ا

صامت........................ ١٩٣٤
- معروف البدوى

صامت........................ ١٩٣٥
- الضحايا (مرة ثانية)

ناطق........................... ١٩٣٥
- الهارب

ناطق........................... ١٩٣٦
- عز الطلب

ناطق........................... ١٩٣٧
- نفوس حائرة

ناطق........................... ١٩٣٨
فقود - الكنز ا

ناطق........................... ١٩٣٨
- ليالى القاهرة

ناطق........................... ١٩٣٩
- قيس وليلى
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ناطق........................... ١٩٣٩
- رجل ب امرأت

ناطق........................... ١٩٤٠
- صرخة فى الليل

ناطق........................... ١٩٤٠
- صالح الدين األيوبى

ناطق........................... ١٩٤٠
- ابن الصحراء

ناطق........................... ١٩٤٢
دينة - خفايا ا

ناطق........................... ١٩٤٢
- كليوباترا

ناطق........................... ١٩٤٣
- نداء الدم

ناطق........................... ١٩٤٣
- يسقط احلب

ناطق........................... ١٩٤٤
- عريس الهنا

ناطق........................... ١٩٤٤
- وحيدة

ناطق........................... ١٩٤٤
زيف - البيه ا

ناطق........................... ١٩٤٥
- بنت الشرق

ناطق........................... ١٩٤٦
- البدوية احلسناء

ناطق........................... ١٩٤٧
- كنز السعادة
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ناطق........................... ١٩٤٧
- سكة السالمة

ناطق........................... ١٩٤٨
فقودة - احللقة ا

ناطق........................... ١٩٤٨
- عاصفة على الربيع

ناطق........................... ١٩٥١
- القافلة تسير

ناطق........................... ١٩٥١

توجو مزراحى - ١٩٣٠توجو مزراحى - ١٩٣٠
إذا تكلـمنا عن بدايـات صناعة فـيلم سينـمائى مصرى مـتكامل األركان فنـحن نتكلم عن
صرى اجلـنسية الذى يـرجع إليه الفضل فـى استثمار كل توجو مـزراحى ذلك السينـمائى ا
ـصريـة ثم أضاف إلـيهـا فن صـياغـة جديـدة حتمل الـكثـير من ماقـدمه الرواد فى الـسيـنـما ا
شـاهد حيث يجد التطور إلـى األفضل تتشكل مـن قوام لفيلم يـستحوذ عـلى عقل ووجدان ا

ستوى اليبتعد عنه. شاهدة فى شريط سينمائى يخاطبه على نفس ا متعة ا
ـشاهد أو سبق مشـاهدتها قبل هناك تـكوينات لـكادرات ولوحات سيـنمائية لم يـألفها ا
ـبالـغة أو ـشـاهد ويـتعـلق بـهم.. أداء تمـثيـلى يبـتـعد عن ا تـوجو.. جنـوم سـينـما حتـقق حلم ا
ـسرحى الـتى ميـزت جنـومه فى تلك اخلـطابـة / صـوت عال/ وهى سـمات الـتـمثـيل واآلداء ا
شـاهد لم يألف هذا قبل مثلـ أمام الكاميـرا تتسم بالسالسـة والنعومة وا الفترة حـركة ا

سينما توجو.
صرية تستحق اإلشادة بل جتربة توجو مزراحى والدور الذى لعبه فى تاريخ السينما ا
صرية النسـتطيع إغفال تلك ودراسة تستـقل بذاتها لكنـنا ونحن نعرض لبـدايات السينـما ا
ـا يـسمـى بـفيـلم ـهـمـة من تـاريـخـهـا عـلى يـد مـزراحى والـتى أسـست فـيـمـا بـعـد  ـرحـلـة ا ا
مصـرى له مـذاق خاص به ويـختـلف عن السـينـما األخـرى أو السـابقـة له بل أنهـا جتاوزت

السينما وقتها ولسنوات قادمة.
االســم :  توجو مزراحى
يـالد : اإلسكندرية ا
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اجلنسيـة : مصــرى
الديانــة : يهوديــة

نسوجـات(١) وهى عائلة العـائلة من أثـرياء اإلسكنـدرية الذين يعـملون بـتجارة األقطـان وا
لل واجلنـسيات واألديان. انتـمت العائلة إلى دينـة التى أحتوت عـلى كافة ا يهودية تـنتمى إلى ا

ال واألعمال والطبقات العليا. دينة وتشابكت العالقات برجاالت ا باقى مواطنى وعائالت ا
ـد الـوطنى وتـواجـد لـفكـر مـستـنـير من فـتـرة شـباب تـوجـو كانت الـبالد تـمـوج باحلس وا
خالل حركات ثقافية / فنية تغـلف األجواء احمليطة به. تفتحت مداركه على نشاطات متنوعة
- مسرح - أدب - فن تشـكيلى - موسيـقى.. ثم بداية التـعرف على فن السيـنما القادم من
ـتوسط والـتى أثـارت اهتـمـام على وجه اخلـصـوص اجلالـيـات األجنـبـية ومـنهـم عائـلة وراء ا

مزراحى التى تنتمى إلى اصول ايطالية.
وقـد ذكرنـا أن التـجارب األولى الـتى بدأت عن طـريق دوريس / اورفانـيلـلى ثم أسـتوديو
الحقة من ابن تابعة وا ستـشيا وهم جميعا لهم أصـول إيطالية وباألحرى البد وأن تـكون ا
جنـسهم بالرغم من تواجد اجلنـسيات فى نسيج اجملتمع إال أن هـناك جتمعات وعالقات لكل
جـنس فـهـناك الـنـادى اليـونـانى.. وبنك دى رومـا.. ونـوادى أخرى لـكل جـنسـيـة - إلى جانب

دينة يقطن كل حى منها جنسية يتمركزون بها. ناطق بوسط ا تواجد 
ـنــاخ كـان تـوجـو فى فـتــرة شـبـابه يـتـابع مــايـحـدث من انـشـطــة اجـتـمـاعـيـة وسط هـذا ا
وثقـافية.. ثم الـسيـنمـا الساحـرة التى انـبهـر وتعلق بـها مـنذ الـصغر ثـم اقترب مـنهـا وتعرف

تشابكة. عليها عن طريق العالقات العائلية ا
لـنا أن نـتـصور شـاب فى اخلـامسـة عـشرة مـن عمـره تـقريـبـا وحتديـدا عـام ١٩٢٠ يتـخذ
قرارا بالسفر إلى أوروبا فى جولة استـمرت ثمانى سنوات كانت محطاته إيطاليا - فرنسا
انيا. تعرف فى كل بـلد منها على فـن السينما اقتـرب من صناعها وفنـانيها انخرط فى - أ
) ألم بـدقـائق الـعمل دهـاليـز كل مـايـتـعـلق بـتلك الـصـنـاعـة (اسـتوديـهـات - مـبـدع - فـنـيـ

السينمائى ووجد نفسه فيه ثم حدد الهدف وكانت العودة إلى الوطن من أجل حتقيقه.
بـعودة تـوجـو مـزراحى إلى اإلسـكـندريـة عـام ١٩٢٨ كـانت الـعجـلـة قـد دارت وهـناك من
سبقه فى هذا اجملال قبل الرحيل - دوريس / اورفـانيللى - ثم هناك تلك األصداء لتجربتى

عزيزة أمير - األخوان الما على الساحة السينمائية.
تكـون البـدايـة بصـنع شـرائط سيـنمـائـية إخـباريـة لـفتـرة زمـنيـة مرحـلـية لـيس إال حتى ال

يبتعد عن أجواء وعالم السينما التى عاد وهو محمل بها.
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نـشود - "الـنشاط شـروعه الرئـيسى وهـدفه ا ـرحلـة تالـية هى : الـتجـهيـز  ينـتقل تـوجو 
تكاملة". السينمائى ا

دينة الـهادئة تـمتلك الكـثير من األموال األسرة من األثـرياء والطـبقة األرستـقراطيـة فى ا
شروع. كن االستعانة بها من أجل إتمام ا تميزة وكلها عناصر  والعالقات االجتماعية ا
ـشـروع بل واحملـاولـة فى نـهـيه عـن هذا الـطـريق يـفـاجئ تـوجـو بـقـرار األسـرة بـرفض ا
ت إلى مشاريـعهم التجارية هو خارج شروع ال واألفكار اجملنـونة ووجدوا أن عمل االبن 

شروع غير مضمون فى مردوداته. السياق بل ويطلب أمواال 
مـايفكـر فيه توجـو هو إقامـة مشروع سـينمـائى متكـامل - صناعـة - جتارة - فن.. وهو

ماتعرف عليه فى رحلته ألوروبا.
ثم هــنـــاك جتــارب الــســابــقــ مــاثــلـــة فى األذهــان لــكــنه قــرر جتـــاوز كل من جتــربــتى

اإلسكندرية والقاهرة.
أمـام إصـرار وإحلـاح االبن.. تـتـكـلم األسـرة مع أحـد االصـدقـاء(١٦) "ادوارد بـهـنـا" أحـد
نـسوجـات واألقطـان إضافـة لتـجارة الـدخان ويـتفـقا ديـنة ويـعمل فى ذات اجملـال ا أثـريـاء ا

نح الثانى قرضا إلى توجو من أجل إقامة مشروعه. األسرة وبهنا على أن 

wŠ«—eO  ułuð
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ـديـنة ـنـطقـة بـاكـوس - شارع حـجـر الـنـواتيـة- وسط ا الـبـداية كـانت إقـامـة أستـوديـو 
عـدات التـصوير باإلسـكنـدرية (وهى سـينـما لـيلى وحـاليـا معـرض سيـارات) ويتم جتـهيـزه 

اإلضاءة/ ورشة جنارة ألعمال الديكورات إضافة إلى مكتب ادارى.
وألنه ورث عن األسرة فن اإلدارة إلى جانـب موهبـة وطموح وأيـضا خبـرات أوروبا التى
اكـتـسـبـها يـبـدأ فى الـتـجهـيـز ألول أفالمه الـسـينـمـائـيـة لقـصـة كـتبـهـا بـنـفسه وأضـاف إلـيـها

السيناريو واحلوار بل وقرر أن يقوم بالتصوير واإلخراج.
الفـيلم األول لتوجـو مزراحى (الكوكـاي ١٩٣٠) يعلـن عن انطالقة لفـنان سينـمائى قدير
وضوع يـلمس قضيـة حساسة حـيث انتشرت يعى مـايفعل.. األبطـال من طبقات الـشعب.. ا
ظـاهرة اخملـدرات على نطـاق واسع  وينـذر بخطـورة شديـدة يكشف تـوجو فى فـيلمه األول
خـبـايـا وتأثـيـر هـذا اخلـطـر الـداهم الـذى يحـيق بـاجملـتـمع.. هـنـاك فـكر وصـورة سـيـنـمـائـية

. ثل وعامل محترف مغايرة.. وبساطة الطرح - ووسيلة االتصال من خالل 
يـسـيطـر تـوجو عـلى عـناصـر الـفيـلم الـسيـنـمائى بـالـكامـل ويعـلن عن قـدراته اخلالقة فى
" بل إنه يـشــارك فى الـتـمــثـيل فى أفالمه األولـى حتت اسم "أحـمـد فــيـلـمه األول "الــكـوكـايــ

شرقى". ا
ـشـاهـد يأتى عـبـر مخـاطـبته بـلـغة بـسـيطـة غـير شعـر تـوجـو بأن الـطـريق إلى عقل ولب ا
وضوعـات التى تمـسه بشكل مـباشر هـو سر النـجاح ووسيـلة إيصال متعـالية وأن طـرح ا
ـسـرح ثم لـضـمان ـثـلـ قـريبـ مـنه وأداء يـخـتـلف عـمـا يحـدث بـعـالم ا رسـالـته يـأتى من 
ـيـزة / صـوره وكادر النـجـاح فـيجـب إضافـة تـوابل ومـشهـيـات إلى الـفـيلم عـبـر ديـكورات 
جـمـالى / أغـانى/ استـعـراضـات / مـواقف كـومـيـديـة/ مواقـف ميـلـودرامـيـة/ خـيـر وشر /
تسامح بـ الطـوائف واألديان.. كـلها عـناصـر تشكل أفـالم توجو الـذى سعى إلى تـواجدها

فى كل أفالمه كثيرة العدد.
يذكر مدير الـتصوير الرائـد "محمود نصـر" فى حوار مع كاتب هذه السـطور: أن شقيقه
األكبر وأسـتاذه "عبد احللـيم نصر" كان قـد ترك العمل بـأستوديو الـفيزى خلالف على األجر
مع اورفـانيللى حـتى تقابل مع توجو صـدفة الذى يعـرفه من خالل الوسط حيث إن توجو فى
ونـتـاج والـتـحـميض افالمه األولى بـاإلسـكـنـدريـة كان يـتـعـامل مع أسـتـوديو الـفـيـزى لـعـمل ا
والطبع فى أفالمه األولى وقد عرض توجو عليه االنضمام إلى أستوديو توجو بباكوس بأجر
أعلى وأسـند اليه تصوير األفالم ليتـفرغ هو لباقى عناصر الـفيلم األخرى.. بدا هذا التعاون
بـفيـلم (الدكـتور فـرحات ١٩٣٥) وقـد كان مـحمـود نصـر مازال يـعمل لـدى اورفانيـللى لـتأتى
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مرحـلة تالـية له يـنضم فيـها إلى شقـيقه األكـبر بأسـتوديو تـوجو مـشاركا فى تـصوير األفالم
ومهام أخرى.

يقـول محـمود نـصر : كنـا نقـوم نحن الـثالثة بـكل العـمل من كنس لألسـتوديـو إلى أعمال
الـنجارة اخلاصة بالديـكورات ثم اإلضاءة والتغلب على بـدائياتها وانتهـاء بتصوير الفيلم. ثم
أحـمل بكرة الفيلم الـتى  تصويرها والذهاب بـها مستقال ترام الـرمل إلى أستوديو الفيزى

ونتاج. لعمل الطبع وا
ثالثـة أفـراد (تـوجو / عـبـد احلـلـيم / مـحـمود) يـقـومـون بـكل هـذه األعبـاء من أجل أفالم
سـينمـائية بهـذا القدر من اإلتـقان ودقة الـصنع من خالل مجـهودات جسديـة وذهنيـة تتطلب
.. لكن العـمل يتم فى يسـر وحب يغلف األجـواء احمليطـة بهم وتطور توافـر لعشـرات العامـل

من فيلم آلخر للوصول إلى الشكل األمثل.
وجنـد أن تـلك الـعالقــة الـفـنـيـة الـتى جـمـعـت بـ كل من اخملـرج تـوجـو مـزراحى
ومـديـر التـصويـر الـرائد عـبد احلـليم نـصـر هى عالقة فـريدة مـن حيث االسـتمـرارية
ـتـكـامل والذى لسـنـوات عـديـدة وكم من األفالم تـمـيـزت بـحـالة مـن التـمـاذج الـفـنى ا
ـشاهـد فى صـورة تـتـمـيـز بـالـرقى واإلبـداع البـصـرى إضـافـة لـتـواجـد قوام وجـده ا
ـصرى فى خـطـواته األولى كـانت فـيـمـا بعـد قـواعـد وأسس الـفـيلم مـتكـامل لـلـفـيـلم ا

صرى. السينمائى ا
ظل هذا الـفريق السـينمـائى (توجـو / عبده ومـحمود نـصر) مـتواجدا بـقوة على الـساحة
الـسيـنـمائـيـة فى مديـنـة اإلسكـنـدرية طـيـلة تـسع سـنوات كـامـلة قـدمـوا فيـهـا جنوم وجنـمات

احتلوا مكانه الئقة على الساحه السينمائيه وأصبحوا من جنومها الكبار مثال:
- على الكـسار : وشخصيته الشهـيرة عثمان عبد البـاسط أو بربرى مصر الوحيد التى
سـرح ونقـلها تـوجو إلى عـالم السـينمـا فى العـديد من األفالم ٠سـلفنى ٣ اشتـهر بـها فى ا

جنيه/ ألف ليلة وليلة / على بابا واألربع حرامى.. وغيرها).
- فـوزى واحسان اجلزايرى : ثـنائى كوميدى بـداياتهم فى أفالم مع الفيـزى اورفانيللى
سـرح وجتاربهم األولى السـينمائـية القصـيرة ليقدم من استثـمر توجو جنـاحهم فى عالم ا
خاللهم مجموعة من األفالم الروائية الطويلة التى حققت جناحات مذهلة (الدكتور فرحات /

ندوبان / الباش مقاول/ الفرسان الثالثة). ا
ـصـرية - لـيون اجنـل (شالـوم) : عـلى الـرغم من توزع شـخـصـية شـالـوم فى السـيـنـما ا
ماب الـفيزى  وتوجـو إال أن التأكيد عـليها جـاء من أفالم صنعهـا توجو مزراحى فى أفالم
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حتمل اسم شـالوم عـلى أفيـشاتـها وهـناك تـواجد ألفالم أخـرى جند االسم فى سـياق الـفيلم
ندوبان / العز بهدلة/ شالوم الترجمان). (٥٠٠١/ ا

مثل(١٧) اليهودى الديانة ملحوظة : جتدر اإلشارة إلى أن شخصية شالوم التى قدمها ا
"ليون اجنل" هى من ابداعاته هو وليست مـن صنع أو ابتكار توجو وهو خطأ متداول لدى
جميع مؤرخينا.. وقد سبق تـوجو فى تقد أفالم حتمل اسم شالوم - الفيزى اوفانيللى فى

سلسلة من األفالم.
لكـن الذكـاء الفـنى الـذى امتـلـكه مزراحى كـان الدافـع إليه فى اسـتـثمـار تلك الـشـخصـية
الـقريـبـة من رجل الـشـارع حـتى وإن كـانت ديـانـته يـهـوديـة - وهى سـمـة لـدى جنـوم قـدمهم
تـوجـو فى أفالمه (مـسلـم - مسـيـحى - يهـودى) واسـتطـاع أن يـقدم مـن خاللهم أفالمـا بـها

قدر كبير من التسامح دون اخلوض أو اإلشارة لدياناتهم.
توجو مزراحى ومرحلة القاهرة :توجو مزراحى ومرحلة القاهرة :

فى نهـايـة عام ١٩٣٩ يـقوم تـوجو بـتصـفيـة أستـوديو تـوجـو باإلسـكنـدرية وجـميع أعـماله
ديـنة ويـنـتقل بـالنـشـاط إلى العـاصمـة - الـقاهـرة- ليـبـدأ مرحـلة جـديدة فى الـسيـنمـائـية بـا
مـسيرته الـسينمـائية حيث األضـواء واإلعالم (الصحـافة) مع تواجد صـناعة لـلسينـما تأكدت

على وجه اخلصوص بعد إنشاء أستوديو مصر.
يــسـتـأجـر تــوجـو أسـتـوديـو يــوسف وهـبى بـاجلــيـزة ويـسـتـكــمل مـسـيـرتـه بـنـفس الـوعى
ـأثـورات /الـذكــاء/ الـقـدرات الـفـنـيـة الـتى تــخـتـلف عن أقـرانه.. فـلـديـه حـالـة مـغـايـرة وهى ا
همش هم رحلة حـيث ا الشعبـية واحلكايات الـتى تمس شرائح بسـيطة واليقدمـها زمالء ا
أبطال أفالمـه - الكومـيديا الـشعبـية والفـيلم الغـنائى الذى أصـبح رائدا لهـا وقدم لنـا جنمة
الئــكى "لـيــلى مـراد" بــعـد إعـادة ـاسى والــوجه ا لـهــا مـذاق خــاص فـهى تــمـتــلك الـصــوت ا
ها فى شـكل مثالى ومـؤثر بدأت عـند توجـو واستمـرت بعده كـعالمة فارقة الكتشـافها وتقـد

صرية. فى السينما ا
قدم تـوجو ستـة أفالم من إخراجه للـنجمـة "ليلى مـراد" أصبحت فـيها وبـعدها واحدة من
صـرية.. بـعد أن  صقل مـوهبـتها عـبر تـوجيه من األسـتاذ الذى أشـهر جنمـات السـينمـا ا
رأى فـيها صـوتا مالئـكيـا ووجه ناعم مـحبب فقـدمهـا فى أفالم حقـقت معـها جنومـية طـاغية
وشـهـرة واسـعـة لم تـصل إلـيـها جنـمـة قـبـلـهـا أو بـعـدها.. وقـد ظـلت الـنـجـمـة احملـبـوبـة تدين

باجلميل لتوجو وتردده فى كل مناسبة.
ساعـد فى جناحـات الـثنـائى توجـو مـزراحى - ليـلى مـراد.. عنـاصر مـكمـلـة تتـلخص فى
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ـهـا ـنـاسـبـة مع نـقـاء لـلـصـورة وقـد سـاعـد هـذا فى تـقـد إنـارة الـوجه / الـظالل/ الـزاويـة ا
للـمشـاهد أفـضل صورة.. ويـعود الـفضـل لهـذا إلى مديـر التـصويـر عبـد احللـيم نصـر الذى

رافق توجو فى رحلته السينمائية.
وقـد جند أن دور توجو فى الفيـلم الغنائى وجنمـاته الشهيرات لم يتـوقف عند ليلى مراد
بل وصل إلى أسـطـورة الــغـنـاء الـعــربى وكـوكب الـشــرق "أم كـلـثـوم" وفـيــلم سالمـة وهـو من
أخـريـات أفالمه وفى هذا الـفـيلم جنـد كل اخلبـرات السـابـقة لـتوجـو.. حيـث القـصة تـنهل من
سـاعدة من رفـيق العمـر عبده التراث.. الـتصويـر اخلارجى  والـسيطـرة على كل مـفرداته 
مثل من نصر.. اسـتثمار رائـع لبطلـة الفيـلم ولنجـمة غنـاء عمالقة.. حتـكم كامل فى توجـيه ا
حيث سالسـة ونعومة األداء التى تناسب الـفيلم الغنائى والسيـنمائى بشكل عام.. إلى جانب
تكـوين الكـادر يتـميـز بجـمالـيات الصـورة التـى سبق وأن قـدمها فـى أفالم سابـقة مـنها فـيلم

"ألف ليلة وليلة" عام ١٩٤٠ كنموذج.
فـى تلك الـفتـرة كان الـتصـوير السـينـمائى مـازال يتـغلب عـلى ضـعف اإلمكـانيـات وثبات

قام األول على عنصرين : الكاميرا ويلجأ إلى عناصر إبهار تعتمد فى ا
مثل أو - ديكور يتميز بالثراء الفنى يعتمد فى كثير منه على الطرز الشرقية وعالقته با

اجملاميع الستكمال تكوين كادر جمالى.

dB½ rOK(« b³Ž œ«d  vKO



∂∞

مثل مع التعتيم فى مـناطق وإضاءة مناطق اخرى وتواجد - توزيع اإلضاءة على وجـه ا
لظالل باستخدام أمثل لقطع الديكور واإلكسسوارات.

لـو رجعنا إلى مشـاهد األميره (عقيـلة راتب) وهى فى الشرفة - األرابـيسك جند الثنائى
تـوجو ونصر يستخـدمان إنارة الوجه فى نعومة ظـاهرة تتناسب مع قدرها ومـكانتها كأميرة
ـشربـية تـنـعكس من خـالل فتـحات األرابـيـسك حتى مع إنـارة خفـيفـة آتـية من اخلـلف عـلى ا

يظهر الوجه فى أكمل صورة.
شـاهد عكـس هذا جنده فـى منزل وكل ذلك يعـطى بالغة فى الـصورة وأثـراً طيـبا لـدى ا
الـصياد (عـلى الكسار) هـناك ديكـور يتناسب مع الـشخصـية حيث البـساطة والـتلخيص هى

الغالبة وتواجد إلضاءة رمادية إلحداث التضاد ماب منزل الصياد وقصر األميرة.
 ثمـانية عشـرة فيلمـا قدمها تـوجو فى مدينـة القاهرة فى الـفترة من ١٩٣٩ وحتى ١٩٤٦
شئ مـذهل وكـم كبـيـر من اإلبـداع الـسـيـنـمـائى لم يـقـدم علـيه غـيـره وخالل عـامـ مـتـتـالـي
يكـتفى تـوجو باإلنـتاج الـسينـمائى يـعقبه تـوقف تام عـام ١٩٤٨ الذى يرحل فـيهـا عن مصر
صريـة من إبداعـات خالقة متـميزة ا قـدمه للسـينمـا ا نـهائـيا متـوجها إلى إيـطالـيا مكـتفيـا 

وظلت عالقته بفن السينما متوقفة فى إيطاليا حتى وفاته عام ١٩٨٦.
قائمة أفالم توجو مزراحىقائمة أفالم توجو مزراحى

١٩٣٠ .................. الكوكاي
٥٠٠١.................... ١٩٣٢
أوالد مصر............... ١٩٣٣
ندوبان.................. ١٩٣٤ ا
الدكتور فرحات........... ١٩٣٥
شالوم الترجمان........... ١٩٣٥
البحار.................... ١٩٣٥
ميت ألف جنيه............ ١٩٣٦
غفير الدرك................ ١٩٣٦
العز بهدلة................. ١٩٣٧
شالوم الرياضى............ ١٩٣٧
الساعة سبعة............... ١٩٣٧
التلغراف.................. ١٩٣٨
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أنا طبعى كده.............. ١٩٣٨
عثمان وعلى.............. ١٩٣٨
طرة................ ١٩٣٩ ليلة 
سلفنى ٣ جنيه............. ١٩٣٩
الباش مقاول................ ١٩٤٠
قلب امرأة................. ١٩٤٠
الفرسان الثالثة............ ١٩٤٠
ليلى بنت الريف............. ١٩٤١
ألف ليلة وليلة............... ١٩٤١
ليلى بنت مدارس............ ١٩٤١
على بابا واألربع حرامى.. ١٩٤٢
ليلى........................ ١٩٤٢

ستقيم............. ١٩٤٣ الطريق ا
حتيا الستات................. ١٩٤٣
ليلى فى الظالم.............. ١٩٤٤
كدب فى كدب............... ١٩٤٤

نور الدين والبحارة الثالثة.... ١٩٤٤
سالمة....................... ١٩٤٥
حتيا الرجالة................. ١٩٤٥
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صرية صريةاألدب والسينما ا األدب والسينما ا
١٩٣٠١٩٣٠

ـصرى ورواده العظام صرية ولـلمرة األولى فى أن تنهل من األدب ا جلـأت السينمـا ا
من اجل صيـاغـة جديـدة غيـر مألـوفـة فى مصـر وأيضـا فى سـابقـة لم يتـنـاولهـا كل من أقدم

صرية. على صناعة فيلم فى بدايات السينما ا
وعـلى الرغم من الـتأكـيـد على واقع حى تـعيـشه مـدينـة اإلسكـندريـة منـذ أن قام دوريس
بــصــنع أول شـريط ســيــنـمــائى فى عــام ١٩٠٧ الـتى أعــقــبـهــا أسـتــوديـو الــنــزهـة ثم قــيـام
اورفانيللـى بإنشاء أستوديو الفيزى عـام ١٩١٩ التى أنتجت من خالله أفالم روائية قصيرة
صرى ـهم فى تقـد صيـاغة جديـدة للـفيـلم ا صـامتة مـرورا بالـرائد مـحمد بـيومى ودوره ا
ـوضــوع من خالل الـصــامت (قــصــيـر/ مــتــوسط).. حــتى حلـظــة الــبــريق من خالل طــرح ا
وهبة هـارة وا مـجموعـة من مديرى التـصوير من أصـول أجنبـية كانت لهم الـغلبـة من حيث ا
صريـة فترة البدايات وحتى عرفة يرجع إليـهم الفضل الكبيـر فيما وصلت إليه السـينما ا وا

اضى. الستينيات من القرن ا
عـلى الـرغم من تـلك الـبـدايـات الرائـعـة والـرائـدة - إال أن مـعـظم مـؤرخيـنـا تـوقـفـوا قـليال
" فى صنع فـيلم صـرى الكـبيـر "محـمد كـر عنـدها وتـناولـوا كثـيرا مـا أقدم عـليه اخملـرج ا
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"زيـــنب" - الـــصــامـت- الــذى بـــدأ فى إخـــراجه عـــام ١٩٢٨ وعـــرض عـــام ١٩٣٠ حــيث إن
الـعـاصــمـة -الـقـاهـرة- لم يـكن بــهـا حـتى هـذا الـتـاريخ (١٩٣٠) أســتـوديـو سـيـنـمـائى وأن
احملـاولة األولـى للـفـنـانـة عـزيـزة أميـر قـد وجـدت صـدى كـبـيـرًا وتغـطـيـة إعالمـيـة تـغـطى هذا
كانـة وشهرة عزيزة أمير احلـدث الفريد فى العاصمـة وللمرة األولى بهذا الـقدر من األهمية 

وثانيا جلدية احملاولة.
لـكن الوضع قد اختلف كثـيرا فى جتربة محمـد كر وفيلم زينب فهـناك مشاركة فى تلك
ـسرح والفن ذلك كـانة وجنـومية طـاغيـة فى عالم ا التـجريـة لفنـان مسـرحى عمالق يـحظى 
ـسـألة إلى اهـتمـام خاص ومـتابـعة إعالمـية مـكثـفة هو الـفنـان/ يوسف وهـبى وهو مـاحول ا

وتوقعات إيجابية تقف فى صف التجربة.
والشك أن تـواجد اسم كـبـير مـثل األديب والكـاتب مـحمـد حسـ هـيكل قـد أضاف بـعدا
إيـجـابـيـا آخـر لـتـلك احملـاولـة خـاصـة وأن روايـة زيـنب قـد حـقـقت شـهـرة كـبـيـرة لـدى الـقـراء

. ثقف وجموع ا
كل ما سبق جعل فيلم زينب أسطورة هذا الزمن فما هى قصة فيلم "زينب".

فيلم زينب (الصامت) ١٩٣٠ - محمد كر
أستوديو رمسيس - يوسف وهبى

محمد كر :محمد كر :
كـانت عالقة مـحـمد كـر بـفن السـيـنمـا قـد بدأت مـبـكرة مـنـذ أستـوديو(١٨) الـنزهـة عام
١٩١٧ عندما سعى للعمل كممثل فى األفالم التى أنتجها األستوديو (حافة الهاوية - شرف
ـمـيتـة) لـكن لم يـتسن له حتـقـيق طـموحـاته حـيث لم يـكن إال كومـبـارسا الـبدوى - األزهـار ا

لكنه تأثر بالتجربة وأصبحت السينما شاغله والطريق الذى اتخذه كمستقبل له.
انيا -  وكما فعل توجو مزراحى بل نفس الـعام (١٩٢٠) يقرر محمد كر السفر إلى أ
وهى إحـدى محـطـات تـوجـو- اطلـع كر عـلى فـنـون الـسيـنـمـا وقـام بزيـارة لالسـتـوديـوهات
عـامل والتـحق فى الـبعض مـنهـا حتى يـقتـرب من دهـاليـز فن صنـاعة الـفيـلم السـينـمائى وا
انـيا حـتى عام ١٩٢٦. سـت سنـوات هى الفـترة الـتى مكث بـها كـر فى الغـربة وظل فى أ

يزيد من خبراته وجتربته وتوثيق الصلة بالفن الذى أصبح عاشقا له.
عند العودة إلى مصر كانت محطته األولى "شركة مصر للتياترو والسينما" التى أنشئت
عـبر االقـتصـادى الكـبيـر "طلـعت حرب" بـإيحـاء من الـرائد محـمد بـيومـى الذى كـان قد ترك

العمل بها كما ذكرنا (راجع فصل محمد بيومى).
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البدايـة كانت لكر بـالفيلم التـسجيلى (حـديقة احليوان) لـصالح الشركـة وجتربة العمل
األول.

تميـز محمـد كر بالـثقافة الـواسعة والـشخصـية القـوية إلى جانب طـموح كبـير وثقة فى
ستقبل القريب. قدراته من أجل دور عظيم ينتظره فى ا

ـواصـفات هى الـتى كـانت دافـعا له فـى االطالع والثـقـافة حـتى قـرأ روايـة "زينب" تـلك ا
لألديب الـكبيـر محـمد حسـن هيـكل أثنـاء فترة االرحتـال تأثـر بها وظـلت عالـقة فى مخـيلته
بعـد الـعـودة ووجد فـيـها ضـالـته لالنـطالق من خاللـها إلى عـالم الـسـينـمـا الـروائيـة والـهدف

نشود. ا
سرح يترك كر "شركة مصر للتياترو والسينما" ويعرض مشروعه على أحد أساطير ا
ـصرى الـفنـان يوسف وهـبى - يقـنعه بـاخلوض فى عـالم السـينمـا من خالل إنـتاج الفـيلم ا

صرية. وتبدأ مرحلة أخرى فى تاريخ السينما ا
أستوديو رمسيس :أستوديو رمسيس :

فى عام ١٩٢٨ لم يكن هناك بـعد أستوديو سينمائى بـالقاهرة وبعد أن بادر محمد كر
بـإقــنـاع األديب الـكـبـيــر مـحـمـد حـســ هـيـكل فى حتـويل قــصـته الـشـهـيــرة زيـنب إلى فـيـلم
سـرح الالمع "يوسف وهبى" الذى رحلة الـتنفيـذ من خالل فنان ا سينـمائى.. كان االنتـقال 

تواجدة بقوة فى احلياة الفنية. سرحية ا تلك فرقة رمسيس ا
ـسرحى والـفنى أنه رمـوقة فى الـوسط ا ـستـنيـر ومـكانـته ا رأى يـوسف وهبـى بفـكره ا
ـكـانة بـاالنتـقال إلى عـالم السـيـنمـا السـاحر خـاصة وأن هـناك سـيدات ـكنه تـعظـيم تلك ا

وفنانات مسرح قد خاضوا التجربة بنجاح (عزيزة أمير - فاطمة رشدى).
حـمد كر ومـشروعه اجلاهـز للتـنفيـذ كان البـدء فى تكوين شـركة رمسيس بعد الـلقاء 
السـينـمائـيـة إضافـة إلى أستـوديو سـيـنمـائى يحـمل اسم أسـتوديـو رمسـيس عام ١٩٢٩ فى
صور "جاست عدات السينمائية حتت إشراف ا نطقة امبابة مع جتهـيزه با أرض فضاء 
مـادرى" وهى مــحـاولـة أولى لـتــواجـد أسـتـوديــو سـيـنـمـائـى مـتـكـامل بــالـعـاصـمــة عـلـمـا بـأن

دينة الثانية. اإلسكندرية قد سبقت هذه اخلطوة بأربعة أستوديوهات سينمائية با
ـصـادر الـتـى تـنـاولت فـيـلم زيـنب الـصـامـت بـأن مـحـمـد كـر قـد قـام بـتـصـويـر ذكـرت ا
اللـقطـات األولى عـام ١٩٢٨ وقبل جتـهيـز األستـوديـو لكـنه عانى من صـعـوبات كـثيـرة منـها
ـعدات.. مضايـقة األهالى أثـناء العمل.. قـلة خبرة الئـمة.. نقص ا اختـيار أماكن الـتصوير ا
الـعـاملـ معه وهـو ما أسـفـر عن اخلروج بـنتـيجـة ال حتقق طـمـوحاته وألنه اكـتسب خـبرات
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ضى قدما يزاتهـا.. لذا كان السـعى فى ا ـانيا وتعـرف على  العمل داخل اسـتوديوهات أ
فى حتفيز يوسف وهبى باإلسراع فى بناء األستوديو.

وعلى الـرغم من استـمرار الـعمل داخل األسـتوديـو عام ١٩٢٩ إال أن االنـتهـاء من تنـفيذ
شاهدين لم يتم إال فى تاريخ ٩ ابريل ١٩٣٠. الفيلم ثم العرض على ا

أى أن صـنع فيـلم زينب قـد استـغرق مايـقرب من عـام تـعرض فـيهـا إلى معـوقات فـنية
وليست إنتاجية إلى جانب تعثره لفترات نتيجة لتخلف معدات اإلضاءة /الطبع/ التحميض.

تقول "بهيجة حافظ" بطلة الفيلم فى حوار لها :
إن فيـلم زينب هو الـتجـربة األولى لهـا حيث اكتـشفـها محـمد كـر بعد أن شـاهدها فى
نـاسبـات وأقنـعهـا بالـعمل بـطلـة لفـيـلم زينب الـذى استـغرق الـعمل فـيه على فـترات إحـدى ا

متقطعة وصلت إلى واحد وعشرين شهرا.
وأن الـعمل فى الـفـيلم كـان مـجهـدا لـلغـايـة فى بـداياته األولى (الـتـصويـر اخلـارجى) لكن
تـواجد األستوديو فيـما بعد قد خفف من وطـأة ومعاناة العمل إلى درجـة كبيرة.. وأن محمد
كر كان يلجـأ فى معظم األحيان إلى التعامل مع ضوء الشـمس عند سطوعها لعدم تواجد
.. لكننا لو حسبنا الفترة احلقيقية التى استغرقها بدائل حتقق الكمال الذى يسعى إليه كر
صنع الفـيلم فهى ما يقرب من ثالثة أشهـر هذه كانت شهادة الفنانة بهـيجة حافظ بطلة فيلم

زينب الصامت.
هنـا قد تـصيـبنا الـدهشـة.. ! كيف يـحدث هـذا فى العاصـمة واألسـتوديـو األول.. إضافة
انيا وعلى الوجه اآلخر هناك فى اإلسكندرية قبلها كانت إلى كر العائد من الدراسة فى أ
ثل مبدع قدموا أفالما سينمائية بتلك السهولة? هناك أفالم وأستوديوهات إلى جانب 
ـصـورين من اجلـواب عـلى هــذا الـتـسـاؤل جنـده من وجـهـة نـظـرنــا يـتـلـخص فى هـؤالء ا
أصول أجـنبيـة الذين حملـوا على عاتـقهم بالكـامل هذه التـجارب األولى فى صورتهـا الرائعة
(راجع دراستنا إبراهـيم / سامى) وأنهم قد وصلـوا إلى نتائج إيجـابية مبهرة فـى مرحلتها
صـورين من مدرسة األولى وقد اسـتثـمرت فيـما بـعد فى سيـنمـا العاصـمة بـواسطة هـؤالء ا
اإلسـكندرية فى التصـوير واإلخراج السينـمائى انضم بعدها إلـيهم آخرين مصريون األصل

من مبدعى وجنوم السينما فى فترات الحقة.
درسة التميز فى التصوير اخلارجى واستخدام الضوء الطبيعى وهو كانت سمات تلك ا
مـا بدأه مـحـمد كـر عـنـد بدايـة تـصـويره لـفـيلم زيـنب فى أمـاكن طـبـيعـيـة بل إنه انـتقل إلى
داخل أسـتوديو رمـسيس أيـضا الـلجوء إلى الـتصـوير باسـتخـدام الضـوء الطبـيعى كـما جاء
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عوقات التى صادفت صنع فيلم زينب إال أن بشهادة الفـنانة بهيجة حافظ وبالـرغم من كل ا
قدرات محمد كر الشخصية / الفنية أسفرت فى النهاية عن استكمال العمل وعرض على
الحقـة من النقاد والصـحفي حقق الـفيلم جناحا وصـدى غير مألوف ـشاهدين وا جمهور ا
ستـويات نظرا لـلموضوع الـذى تناوله الفـيلم وقد كان فـريدا فى هذا الزمن إلى على كـافة ا
ـشاهد جانب احتـواء الفيـلم على قـدر كبيـر من الرومانـسية والـفاجعـة وهو مامس مـشاعر ا

وتالعب بوجدانه منذ الوهلة األولى.
ـمثل كمـا تـمـيز الـفـيـلم بنـقـاء الـصورة وجـمـالـيات الـتـكـوين للـكـادر وسـيطـرة عـلى أداء ا
نظر أحس جميع من إضافة إلى احلركة أمـام الكاميرا أو حركة الكاميـرا وهى تستعرض ا
شـاهـد الفـيـلم أن هنـاك مـخرج كـبـير وراء الـعمـل ويعـود إليـه الفـضل فى هـذه النـتـيجـة التى
ـسها اجلميع - النجـاح اجلماهيرى والنقـدى ثم األموال الكثيرة التى جـناها منتج الفيلم -
ـدهش واستشرف دمار ا يـوسف وهبى - كان دافعـا له فى اخلوض واالستمـرار فى هذا ا
وهبى مسـتقبل مشرق يضيف إلى مكـانته الرفيعه فى عالم الفن فاتـخذ القرار فى التحضير
ألفـالم أخرى أكـثـر رقيـا وحـرفـية عن جتـربـته األولى وفـيـلم زينب الـصـامت وهـو ما أدى فى
النهـاية إلى التحـضير للفـيلم الناطق الذى أصـبح بعده صاحب الـسبق فى السينـما الروائية

الناطقة.

v³¼Ë nÝu¹
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قائمة أفالم محمد كرقائمة أفالم محمد كر
زينب.................. ١٩٣٠
أوالد الذوات........... ١٩٣٢
الوردة البيضاء......... ١٩٣٣
دموع احلب........... ١٩٣٥
يحيا احلب............. ١٩٣٨
يوم سعيد............... ١٩٤٠
نوع احلب........... ١٩٤٢
رصاصة فى القلب..... ١٩٤٤

دنيــــا............. ١٩٤٦
أصحاب السعادة........ ١٩٤٦
لست مالك............. ١٩٤٦
وت.......... ١٩٤٨ احلب ال
ناهد................... ١٩٥٢
زينب الناطق........... ١٩٥٢
جنون احلب............ ١٩٥٤
دليله................... ١٩٥٦
قلب من دهب.......... ١٩٥٩

ملـحوظـة : قـام محـمد كـر بإعـادة إخراج فـيـلم زينب الـصامت أول أفالمـه السـينـمائـية
والـذى قام بـبطولـته بهـيجـة حافظ / سـراج منـير وقـدمه ناطـقا فى عـام ١٩٥٢ بأبـطال جدد

. راقية إبراهيم / يحيى شاه
ـلون سـكوب فى فـيلم "دليـلة" بـطولـة عبـد احلليم وكـان له فضل أيـضا فى تقـد الفـيلم ا

حافظ / شادية.
عهد العالى للسينما عام ١٩٥٩ وكان أول عميد له. كما بادر مع وزارة الثقافة بإنشاء ا
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احملاوالت األولى:احملاوالت األولى:
مــنـذ الـوهـلـة األولى الخـتـراع فن الـسـيـنـمـا كــانت هـنـاك الـرغـبـة فى زيـادة الـتـأثـيـر لـدى
ــشـاهـد عـنـد مـشــاهـدة الـصـورة مـتـحــركـة وذلك عن طـريق مـصــاحـبـة الـشـريط ألصـوات ا
وسيقى موسيقية كانت فى البدايـة عن طريق العزف على البيانو ثم تطور األمر إلى إدارة ا

عبر أسطوانات احلاكى على أن تكون مالزمة لشريط الصورة.
وعـند دخـول الـسـيـنـمـا إلى مصـر كـان الـسـبق لـعـزيز ودوريس عـنـدمـا أقـامـا دار عرض
صاحبة احلاكى الذى كان سينماتـوغراف عزيز ودوريس للشرائط الواردة من دار لومـيير 

يتولى إدارته الصبى الفيزى أورفانيللى.
ـعدات أستـوديو النـزهة كانت وعندمـا أقام أورفانـيلـلى أستوديـو الفيـزى عام ١٩١٩ 
لديه احلماسة لـتطوير معداته وأدواته فاستعـان بجاكوب اوهان من القاهرة لصنع أدوات
مكملة ألجـهزة التصوير واإلضـاءة ثم محاولة إدخال تـعديالت على كاميـرا التصوير حتى
سبوقة من أجل تـدار بواسطة الكهـرباء بدال من التشغـيل اليدوى ثم كانت احملاولة غـير ا
إدخـال الصـوت عـلى الـشريط الـسـيـنمـائى اسـتـعان فـيـها الـفـيـزى بكل مـن محـسن سـابو
بـكرة إلدخـال الصـوت لم يصـبهـا النـجاح حـتى جاء ونـيـفيـو أورفانـيلـلى وتلك احملـاوالت ا
عام ١٩٢٧ وثـورة فى الـتقـنـيـة تطـور بـفن السـيـنـما عـنـدما قـدمت أمـريـكا أول فـيـلم ناطق
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ـشـاهـدين بـدهـشـة كبـيـرة فى داخل (مـغـنى اجلـاز) الـذى أحدث آثـارا عـظـيـمـة وأصـاب ا
أمريكا وأنحاء العالم. 

أول عرض لفيلم ناطق فى مصر :أول عرض لفيلم ناطق فى مصر :
كانت اإلسـكندريـة أيضـا مسـرحا لـعرض أول فـيلم سـينمـائى ناطق(١٩) الذى تـعرف فيه
ذهل الذى شهـده فن السينـما ففى ١٤ مارس تابعـ على التطـور ا شاهـدين وا جمـهور ا
١٩٢٨  عـرض الفـيـلم األمـريكـى "ابنـة بـوتـيكـوكـولى" فى صـالـة عرض سـيـنـما الـهـمـبرا -
محـطة الرمل - اإلسكندريـة وفى خالل أعوام تالية انتـشرت عروض األفالم الناطقة فى كل
من اإلسكـندرية والـقاهـرة بعد إعـادة جتهـيز دور العـرض لهـذا الغرض وبـالطـبع كان األثر
عـظـيمـا وأصـبـحت السـيـنـما الـنـاطـقة واقـع ال مفـر مـنه وأنـها سـوف تـزيح من الـسـاحة فى
تابعة هذه القريب العاجل عروض السينما الصـامتة وهو ما دفع صناع السينما فى مصر 
الـعروض وهـو ما أدى فـى االقتـناع بـضرورة تـطـوير أدواتـهم من أجل مالحـقة هـذا التـطور

ذهل والوصول إلى صنع أول فيلم ناطق مصر. ا
أوالد الـــذواتأوالد الـــذوات

١٩٣٢١٩٣٢
أول من أطـلق شـرارة الـفــيـلم الـنـاطق كـان الـفـنـان الـقـديـر(٢٠) يـوسف وهـبى وذلك عـنـدمـا بـشـر

شاهدين عبر الصورة والصوت بقرب ظهور فيلم "أوالد الذوات" على الشاشة الفضية فى مصر. ا
الـدافع لـدى يـوسف وهـبى فى اإلقـدام عـلى تـلك اخلـطـوة الـعـمالقـة كـان نـتـيـجـة لـلـنـجاح
ذهل الـذى فـاق توقـعـاته عنـدمـا قدم مع مـحـمد كـر فيـلم "زيـنب" الـصامت  والـذى وجد ا
سرحى العـمالق أن العمل األدبى فى األساس يـعتمد عـلى احلوار.. وبالرغم بحس الفنـان ا
من خلـو فيـلمه األول من الـصوت إال أنه حتـقق له النـجاح فـلمـا اليزيـد فى جناحـاته ويواكب

ماحدث على ساحة السينما فى مصر عندما بدأت العروض السينمائية الناطقة.
اتـفق كـر مـع وهـبى عـلى الـبـدء فى صــنع أول فـيـلم مـصـرى نــاطق وعن مـسـرحـيـة له
بعنـوان "أوالد الذوات" أعاد كتـابتها للـسينمـا.. وبعد دراسات مسـتفيضـة مع اخملرج محمد
كر من أجل تنفيـذ الفيلم أسفرت عن تقسيم العـمل إلى مرحلت األولى: أن يتم التصوير
فى مصـر للمـشاهد الصـامتة وهى تـشكل مايـقرب من نصف الشـريط السيـنمائى.. على أن
ا يتـناسب مع قيمة العمل وقـرر إسناد التصوير إلى عدات أستـوديو رمسيس  يـتم تطوير 
اثن من مديرى الـتصوير الكبار جاستون مادرى / جـوليودى لوكا من مدرسة اإلسكندرية

فى التصوير السينمائى.
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رحلـة الثانية : تصوير األجـزاء الناطقة من الشريط فى اخلـارج لتوفر اإلمكانيات التى ا
تيسر العمل بالشكل الالئق و اختـيار "ستوديو بينسون" بباريس على أن يتم االكتفاء فى
الـتـجربـة األولى لهـما فى الـسيـنمـا الـناطـقة بـنسـبة تـقتـرب من الـنصف لـلفـيلم نـاطق واجلزء

الباقى صامت.
و ترشـيح جنوم وجنمات الـفيلم من خـليط مصرى وأجـنبى منـهم الفنانـة القديرة دولت
أبـيض.. سـراج مـنيـر.. حـسن البـارودى.. مـنسى فـهـمى.. وآخرين وهم جـمـيعـا من أعـضاء
سـرحية أما األجـانب فتم االستـعانة بنـجوم من فرنسـا الذين حضروا إلى فرقـة رمسيس ا

مصر وصوروا جزءا من الفيلم بأستوديو رمسيس.
وقرر يـوسف وهبى أن يـخوض الـتجربـة كامـلة فـيمـا أن النص األصـلى مسـرحية
قدمها من خالل فرقته فـوجد أنه األقرب لتجسيد الشخصيـة الرئيسية -بطولة الفيلم
- على أن تقوم بأداء الـشخصية الرئـيسية النسـائية جنمة مسـرحية "أمينة رزق" فى

ريعان شبابها.
رشحة(٢١) فى البداية لبطولة وقد ذكرت الفـنانة بهيجة حافظ فى حـوارها.. أنها كانت ا
الفيلم  وأنهـا سافرت بالفـعل إلى باريس لكنهـا انسحبت وعادت إلى مـصر بعد خالفها مع

يوسف وهبى ألسباب فنية.. وقد تسبب هذا فى استبدالها بالفنانة أمينة رزق.

å «Ëc « ôË√ò rKO  s  WDI
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بـعد االنـتـهـاء من تـصويـر فـيـلم أوالد الـذوات مـاب الـقـاهـرة وباريـس  عرضه فى ١٤
مارس ١٩٣٢ واسـتمر فى قـاعة الـعرض طوال أربـعة عـشر أسبـوعا مـتتالـية فى سـابقة هى
صرية فى تلك الفترة. حقق فيها أرباحا مالية تقدر باآلالف بعد تغطية األولى فى السينما ا
عيار هـذا الزمن وقد يعـود هذا النجاح إلى حـالة الدهشـة واالنبهار التى تكالـيفه الباهـظة 
شـاهـد عنـدما رأى جنـومـا تعـلق بـهم يتـكلـمـون على الـشاشـة لـلمـرة األولى وهو شـعـر بهـا ا
الذى شـاهـد من قبل األفالم األجـنـبيـة فى عـروض ناطـقـة لكن احلـمـاسة الـتى جـمعت مـاب
ـصـرى الـنـاطق هـو مـاحـقق هـذا الـنـجـاح له وألفالم ـشـاهـد وصـنـاع فـيـلم أوالد الـذوات ا ا

قادمة ناطقة من بعده.
النستطيع أن نغفل الدور الرائد للمخرج محمد كر فى ميالد هذا احلدث الكبير والذى
وسيـقار مـحمـد عبـد الوهـاب التى  تـسجيل تـكرر فى أفالم تـاليـة له خاصـة بتـجربتـه مع ا

الصوت بها أيضا فى باريس.
ـدهش عنـد تـناول جتـربة يـوسف وهـبى ومحـمـد كر فى صـنع أول فـيلم مـصرى لـكن ا
نـاطق أنه فى نـفس الـتـوقيـت كانت هـنـاك جتـربـة أخـرى فى هذا اجملـال وهـو فـيـلم "أنـشودة
الـفـؤاد" وهــنـاك الـبـعض من مـؤرخـيــنـا قـد ذكـر بـبـدء تـصــويـره قـبل فـيـلم أوالد الـذوات وأن
اإلشـارة به كـأول فيـلم ناطق يـعـود لتـاريخ العـرض والـذى سبق عـرض فيـلم أنـشودة الـفؤاد

١٤ ابريل ١٩٣٢ بشهر كامل.
لـكنهـا كانت استـنتـاجات التسـتنـد إلى وثيقـة أو أخبـار مؤكدة وفـيما بـعد تـوصل اجلميع إلى
حـقـيـقـة مـؤكـدة بـأن فـيــلم أوالد الـذوات هـو أول فـيـلم مـصـرى نـاطـق وأعـقـبه بـشـهـر واحـد فـيـلم

"ماريوفولبى" أنشودة الفؤاد الذى يجب اإلشارة إليه هو اآلخر بنفس القدر من األهمية.
أنشــودة الفــؤادأنشــودة الفــؤاد

١٩٣٢١٩٣٢
ـصرية دائمـا جنده مقرونا عندمـا يشار إلى األفالم الناطـقة األولى فى تاريخ السـينما ا
ـرجعـية فـى ذلك من التـقارب الـكبـير بـاجلـمع مابـ فيـلمى أوالد الـذوات وأنـشودة الـفؤاد وا

لبداية صنع كال منهما. 
إضافة إلى تاريخ العرض ماب كل فيلم والذى لم يتجاوز شهرًا واحدًا.

وقـد جنـد من جـانـبــنـا أن جتـربـة فـيـلم أنــشـودة الـفـؤاد تـسـتـحـق الـتـقـديـر وهى جـديـرة
ـصـرية ريـادة أخـرى هى أنـه أول فيـلـم غنـائى بـالـتـنـاول.. حـيث إنه أضـاف إلى الـسـيـنـمـا ا

مصرى ناطق.
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طربـة الشهيـرة وذائعة الـصيت فى ذلك الوقت الفـنانة "نادرة" فقـد قامت ببـطولة الفـيلم ا
ـسـتـمع وفى حتـولـهـا إلـى الـشـاشة الـتى كـانت تـتـمـيـز بـصـوت مـؤثـر يـأخـذ بـلب ووجـدان ا
ـشاهد عبـر الصوت والصـورة هو ذكاء صانـعى الفيلم لـتحقيق الفـضية والوصـول بها إلى ا
صرى آنذاك وهو الفنان القدير سرح ا جناح مؤكد خاصة لو تواجد أمامها أحد عمالقة ا

جورج أبيض.
سعى صـنـاع الـفيـلم لـلـوصول به إلى درجـة من الـكـمال لـذا  تـكـليف الـشـاعـر الكـبـير
ـوسيقار "خلـيل مطران" بـكتابـة حوار الفـيلم وأيضـا األغنيـة الرئيـسية الـتى قام بتـلحيـنها ا
الـشـهيـر "زكـريا أحـمـد" أضيـفت مـفاجـأة أخـرى هى إسنـاد أحـد األدوار الرئـيـسيـة للـمـلحن

زكريا أحمد فى جتربة فريدة له وللمشاهد.
الفـيلم قـام بإخـراجه "ماريوفـولبى" وأدار الـتصـوير اإليـطالى كيـارينى الـذى تواجـد بقوة
ـتمـيزة قـام بتوفـيرهـا أحد أهم عـلى السـاحة الـسيـنمـائيـة فى بدايـاتهـا كل هذه الـعنـاصر ا
شركـات اإلنـتـاج السـيـنمـائى حـتى فـتـرة السـتـيـنيـات وهى مـنـتخـبـات بـهنـا فـيـلم وهى كانت
األشهـر مع شـركـة نحـاس فـيـلم فى الـثالثيـنـيات(٢٢) وحتى مـنـتـصف السـتـيـنيـات فى مـجال
اإلنتاج والـتوزيع السـينمـائى حيث قـامت وحدها بـإنتاج وتـوزيع ٦٥٠ فيلـمًا وهو ثـلث إنتاج

صرية خالل تلك الفترة. السينما ا

…—œU½
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أما عن التصويـر فقد  فى معظـمه داخل أستوديو اكلـير بباريس إلى مـشاهد خارجية
فى مدينة القاهرة وصعيد مصر.

أهم مـايـلفـت نظـرنـا فى تـلك الـتـجـربـة الـرائـدة هـو ظـهـور جـديـد السم امـبـرتـو مـاالفاس
دوريس حيث تواجد على تترات الفيلم كواحد من الذين قاموا بصنعه.

كان دوريس قد تغـيب فترة من الساحـة وبالرجوع إلى وثـائق إدوارد بهنا وجدنـا أنه أشرف فنيا
شاهد عـلى صنع الفيلم باإلضافـة إلى إشرافه الفنى على مدير الـتصوير كيارينى مـع تصوير بعض ا
اخلارجية فى داخل مـصر وإذا كانت هذه مـفاجأة فهنـاك أخرى بأنه لن يأتى ذكـر السمه بعد ذلك فى
أى فيـلم أو شريط سـينـمائى فـيمـا بعـد ويبـقى لنـا فيـلم أنشـودة الفـؤاد كآخـر فيـلم شارك فى صـنعه
"دوريس" ولم يـفسـر أحـد مـؤرخيـنـا وأيـضا فـى بحـثـنـا والزمـيل إبـراهـيم الـدسوقى عن سـبب اخـتـفاء

امبرتو دوريس بعد هذا الفيلم.
فـيلـم أنشـودة الفـؤاد  تـرميـمه مـؤخرا فى بـاريس بواسـطـة أبنـاء "إدوارد بـهنـا" وكانت الـنـتيـجة
ة قـد خلت من األغنـية الـرئيسـية لـلمطـربة نـادرة وقد  مؤخـرا تواجد ـر رائـعة عـلما بـأن النـسخة ا

أسطوانة مسجلة عليها األغنية كاملة والتى قد تضاف للجزء احملذوف من الفيلم.
حـقق عرض فـيلم أنشـودة الفؤاد جنـاحا كـبيرا وجـنى الكثـير من األربـاح على الرغم من

احلوار الناطق بالفصحى لكن العناصر األخرى ساعدت بتواجدها على هذا النجاح.
وتعود أهمية الفيلم إلى أنه وثيقة سينمائية مهمة.

أسـتوديـو مصــرأسـتوديـو مصــر
١٩٣٥١٩٣٥

ـصريـة خالل الـثالثيـنيـات وتـنوع مـاب بـعد الـنشـاط الـكبـير الـذى تـواجد عـلى سـاحة الـسيـنـما ا
إنتاجـات صامتـة لنجـوم/جنمـات/ مبدعـ أيضا الـفيلم الـناطق وما صـاحب هذه العـروض من قبول
ـشاهـد والناقـد.. كل ذلك كان دافعـا لالقتصـادى الوطـنى طلعت حـرب باشا لـتطويـر نشاط وحماس ا
شركة مـصر للـتياترو والـسينـما التى كـانت تتبع أحـد مؤسساته الـكبرى - بـنك مصر- لـذا كان البدء

صرية. شروعه الكبير ودوره الرائد فى السينما ا فى التحضيرعام ١٩٣٣ 
هـنة بـشكل فـفـى هـذا العـام قام بـإيفـاد بعـثات فـنيـة إلى أوروبا من أجل الـدراسة وتـعلم أصـول ا
منهجى و تـوزيع أفراد البعثـة إلى السفر إلى دولـت األولى فرنسـا - باريس- لدراسة فن اإلخراج
ـانيا - برلـ - لدراسة فن السيـنمائى واخـتص بها اخملـرج أحمد بـدرخان موريس كـساب الثـانية أ

صورين حسن مراد  ومحمد عبد العظيم. التصوير السينمائى لكل من ا
وبعـد عام تقـريبا - ٧ مـارس ١٩٣٤ -  وضع حجر األسـاس ألستوديـو مصر اسـتمر
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البناء والتجهيز فى إيقاع سريع لفريق عمل رائع خاصة العائدين من البعثة الذين اكتسبوا
خبرات كبيرة من أستوديوهات أوروبا وقد أضيفت إليهم خبرات أخرى مثال:

انى فريتز كرامب خبير بقسم اإلخراج. - اخملرج السينمائى األ
- الفنان ولى الدين سامح - مشرفا على قسم الديكور.
- مهندس مصطفى والى - مشرف على قسم الصوت.

صور الروسى سامى بريل لإلشراف على قسم التصوير. - ا
ونتاج. - اخملرج نيازى مصطفى لرئاسة قسم ا

ـسـاعـديـن إلى جـوار اخلـبـراء الـذين أصـبـحـوا فـيـمـا بـعد رواد وتـكـون فـريق كـبـيـر من ا
صرية فى كافة الـتخصصات جمال مدكور - عبد الفتاح حسن - إبراهيم عمارة للسينما ا
- حلـمى رفلة - كمال سليم - عـزيز فاضل - كوكا و إسنـاد إدارة األستوديو إلى الفنان

أحمد سالم.
تـعـاون اجلـمـيع من أجل تـواجـد مـنـظـومـة صـنـاعـيـة سـيـنـمـائـيـة مـتـكـاملـة تـخـتـلف شـكال
ـصريـة ولم يضن طـلعت حرب سـيرة الـسيـنما ا وموضـوعا عن كل مـاسبق وقدمه آخـرون 
ـعنـوى من أجـل تواجـد صـنـاعـة وطـنـية تـخـتص بـفن الـسـيـنـما ـشـورة والـدعم ا ـال أو ا بـا

وتنضم إلى مؤسساته الوطنية فى مجاالت مختلفة.

»dŠ XFKÞ
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بداية صناعة السينما فى مصربداية صناعة السينما فى مصر
١٩٣٥١٩٣٥

ال وهو طلعت حرب على اخلوض فى مجال السينما.. جند عندما يقدم أحد رجاالت االقتصاد وا
األمر يـختـلف فهو فى األسـاس وطنى مـستنـير أقدم عـلى إقامـة صناعـة وطنيـة تخـتص بشكل مـباشر
ـصرى.. أحـد ركائـز الـنشـاط الـزراعى الذى تـمـيزت به مـصـر طوال تـاريـخهـا- كان بـزراعـة القـطن ا
نـتج الزراعى الشهير فى صـناعة الغزل عبر التفكيـر لدى طلعت حرب باشـا هو كيفية اسـتثمار هذا ا
ال كـعنصر رئيسى فى مصانع مصـرية تشيد بـأيدى وأموال مصرية أيـضا كان لديه الوعى بـأهمية ا
د مشـروعاته وأيضا مـشروعات اآلخرين التـمويل لذا ينـشئ بنك وطنـيا كبيـرا هو "بنك مصـر" الذى 

ال بعيدا عن بنوك أجنبية كانت متواجدة بالفعل على الساحة االقتصادية. بالدعم وا
كانت أنشـطة بنك مصـر متعددة عـلى كافة احملاور االقـتصادية  وذكرنـا قبال عن نشاط
شركـة مـصر لـلـتمـثـيل والسـيـنمـا الـتى كانت أحـد أنـشطـته وأسـفر هـذا الـنشـاط عن إنـتاج
ـقـام األول مـشـروعـات طـلـعت حـرب وبـنك مـصر وصـنع شـرائط أولى لـلـشـركـة تـتـابع فى ا

تعددة. وتسجل أحداث وخطوات مشاريعه ا
عـندما نـرصد ما من خـطوات أولى وحتى الـتواجد الـفعلـى ألستوديـو مصر الـذى أحدث خطوة

عمالقة فى صناعة السينما.. جند أن األمر يختلف كليا عما سبق من أنشطة سينمائية.
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ــشـروع أسـتــوديـو مـصــر عـبـر دراســة كـامـلـة فى خالل عـامــ كـامـلــ  الـتـحــضـيـر 
شـاريع االقتصادية بشكل عام للـمشروع وجدواه االقتصادية والـشكل االمثل لكيانه ككل ا
وأنـشطـة طلـعت حرب السـابقـة بشـكل خاص وقـد حققـت كل خطوة أقـدم علـيهـا الكـثير من
النـجـاح عـلى الـنـطـاق االقتـصـادى وأيـضـا الـسيـاسى ووصـوال جلـنى أربـاح تـفـوق رجاالت
اقـتصاد آخرين.. إلى جـانب عامل آخر هام ذلك هـو احلس الوطنى الذى يـغلف كل خطوات
شـاريع التى ومـشـاريع طلـعت حـرب.. وجند هـذا جلـيـا فى تواجـد السم "مـصر" فى كـافـة ا

أقامها.
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كان الـوعى كبـيرا لـدى طلعـت حرب من أن إقـامة سـتوديـو سينـمائى(٢٣) يـتطلـب خبرات
تـختص بـهـذا النـشاط لـذا بادر بـإرسال بـعثـاته إلى أوروبـا من اجل اكتـساب اخلـبرة أيـضا

ستجدات فى مجال صناعة السينما. زياراته هو شخصيا للخارج واالطالع على أحدث ا
ـوقع الـذى يتالءم مع ـعـاونـ بـتحـديـد ا خالل فتـرة الـتـجـهيـز قـام طـلـعت حرب وفـريق ا
أهولة ناطق ا طبيعة النشاط وبالفعل كان االختيار موفقا إلى حد بعيد حيث االبتعاد عن ا
بـالـسـكـان عـلى أطـراف الـعاصـمـة بـالـقـرب من مـنـطـقـة الـهـرم  اخـتـيـار قـطعـة من األرض
الفـضـاء وصلت مـسـاحاتـهـا إلى ١٧ فـدان أى ما يـزيـد على ٦٠ ألف مـتـر (ستـون ألف مـتر
ـستقبلية من أجل التطوير وعدم ساحة الكبيرة الطموحات ا مربع) ويرجع الهدف من تـلك ا

االكتفاء بخطوات أولى فقط.
وألن بناء سـتوديو سينمائى يلـزم له منطقة داخلية رئـيسية وأخرى مساحات من األرض

نطقة الداخلية من : الفضاء حتيط بها. فقد تشكلت ا
عـدات واألجهـزة احلديـثة الـتى تخـتص بفن - بـالتوهـات للـتصـوير الـسيـنمـائى بأحـدث ا

السينما والتى  استقدامها من أوروبا.
تـنـوعـة تشـتـمل عـلى مـعـامل/ ورش جنـارة للـديـكـور / غرف - مـجـمـوعة مـن اإلدارات ا
/حـجرات لـلـمالبس واإلكسـسوار / غـرفـة للـمكـيـاج / حجـرات لألرشيف / حـجرة للـمـمثـل

للمونتاج / حجرات لإلدارة إضافة إلى صالة عرض سينمائى.
ية من حيث الشكل والتكوين. كان تكوين االستوديو يضاهى أحدث األستوديوهات العا
أمـا النـواحى الفـنيـة فقـد عادت الـبعـثات من اخلـارج و إحلاقـها بـالعـمل فى األسـتوديو

إلى جانب تعي خبرات محلية أحلقت فى اإلدارات اخملتلفة كل فى تخصصه.
ومنذ البداية وضع ستوديو مصر أهدافا له هى :
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- إقامة صناعة سينمائية وطنية متكاملة.
- اإلنتاج والتوزيع السينمائى.

- التصوير للشركة وللغير.
- العمل على اكتشاف مبدع / جنوم.

نتج (دور عرض سينمائى). - إقامة منافذ لعرض ا
ـعـدات الـفنـيـة احلـديـثـة والـعـنـاصر بـعـد أن  جتـهـيـز االسـتوديـو بـالـكـامل وتـزويـده بـا
ـدربة مع تـوفـيـر كافـة اإلمـكـانيـات لـبـدء العـمل من خالل أول سـتـوديو سـيـنـمائى الـبشـريـة ا
اثل فى مـواصفـاته مع استـوديوهـات كبرى فى متـكامل فى مـصر والـشرق االوسط الـذى 

أوروبا انتقل بعدها إلى مرحلة تالية هى :
التحضير إلنتاج فيلم سينمائى يتوازى فى قيمته وانتمائه لقدرات األستوديو العمالق.
 كـانت جتـارب اآلخرين مـاثلـة فى االذهـان ايضـا تلك الـتجـربة الـرائـعة الـتى أقدم عـليـها
لوك "محمد عـبد الوهاب" الذى كان يحظى بشهرة " مع مطرب ا اخملرج الرائد "محـمد كر

وسيقى وله حظوة كبيرة لدى الصفوة وحاشية القصر. عريضة فى مجال الطرب وا
هذا الـتعاون الـذى أسفـر عن فيلم غـنائى كـبير هـو "الوردة الـبيضـاء" الذى أحـدث طفرة
من حيث اإلقبال وحتقيق األرباح عـندما  عرضه فى عام ١٩٣٣ بل إن الثنائى كر وعبد
دوى للفيلم األول فقدما عمال آخر فى عام ١٩٣٥ الوهاب استمرا فى التعاون بعد النجاح ا

فيلم "دموع احلب" الذى حتقق له ما حتقق لفيلمهما األول.
أثـنـاء نـشاطـات كـر وعـبد الـوهـاب  االسـتعـداد والـتحـضـيـر من القـائـمـ على إدارة

مشروع ستوديو مصر إلنتاج فيلم وداد عام ١٩٣٥ .
فيلم وداد - ١٩٣٦فيلم وداد - ١٩٣٦

حرص ستـوديو مـصر منـذ البدايـة أن يكـون مختـلفا عـلى كافـة احملاور وتواكـبت بداياته
مع التحول الكبير فى عالم السينما عندما تواجدت على الساحة السينما الناطقة.

فى تـلك الـفـتـرة كـانت األغـنــيـة عـبـر مـطـربـيـهـا ومـطـربـاتـهـا تـسـيـطـر عـلى آذان ووجـدان
صرى وسـيقى فى مـكانة مـرموقـة وسط اجملتـمع ا ـستمـع أصـبح معـها جنوم الـغنـاء وا ا
بـكافـة طوائـفه وعلـى وجه اخلصـوص حظى كل من مـحمـد عبـد الوهـاب  والفـنانـة أم كلـثوم

كانة فريدة وسط جنوم الغناء فى هذا الزمن.
الـنـجـاح الذى حتـقق لـكل مـن عبـد الـوهـاب وكـر فى فـيـلـمى الـوردة الـبـيـضـاء - دموع
احلب كـان حـافزا السـتوديـو مـصر وطـلعت حـرب من أجل اسـتثـمار جنـومـية وصـوت كوكب
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الشـرق أم كلـثـوم فى العـمل األول الـذى يقـدمه االستـوديـو كى يكـون النـجـاح مضـمون مـائة
ائة و هـذا من خالل توفـير كـافة امـكانيـات االستـوديو الـفنيـة والبـشريـة من أجل تقد بـا

فيلم مختلف مغاير عما قدمه اآلخرون.
لـذا أسنـد إلى شـاعـر الشـبـاب أحمـد رامى كـتابـة الـقـصة واألغـانى وهـو الذى الـتـصقت
كـلـماته وأشـعـاره بصـوت ام كـلثـوم كـما  تـكـليف كل من مـحـمد الـقـصبـجى وزكـريا أحـمد
صرى - أحمد سـرح ا مثـل من عمالـقة وجنوم ا بتلـح أغانى الفـيلم و ترشـيح طاقم ا

ليجى. عالم - منسى فهمى - فتوح نشاطى - إبراهيم اجلزار - محمود ا
وقرر طلـعت حرب أن يكون مخرج الفيـلم أحمد بدرخان العائد من الـبعثة وأحد العامل
بقـسم اإلخـراج والذى قـام أيـضا بـكـتابـة الـسيـنـاريـو بالـفـعل لكن الـصـدام الذى حـدث بـينه
ومـدير األسـتـوديـو أحـمـد سـالم حـال دون استـكـمـال خـطـوة اإلخراج واسـتـقـر األمـر أخـيرا
بـتـكلـيف أحـد خـبراء اإلخـراج بـاألسـتوديـو "فـراتـزكرامـب" فى تنـفـيـذ الفـيـلم كـمـا ساهم فى

العناصر اإلبداعية والفنية كافة العناصر العاملة بأقسام االستوديو اخملتلفة :
التصوير سامى بريل - أحمد خورشيد

ونتاج : نيازى مصطفى ا
الديكور : ولى الدين سامح

كياج : حلمى رفلة - الكسندر سترجن ا
صوت : مصطفى والى

مساعد مخرج : جمال مدكور
الرغـبة كـانت كبـيرة بـأن يكـون الفـيلم األول مـختـلفـا ومضـمون الـنجـاح منـذ البـداية وهو
ماحدث بـالفعل عنـد العرض األول للـفيلم عام ١٩٣٦ فـقد حقق جناحًـا منقطع الـنظير وجنى
أرباحا كبـيرة كمـا ازدادت جنومية وسـطوع الفنـانة أم كلـثوم وهو مادفـعها فـيما بعـد للعمل
فى أفالم أخرى وصل عـددها إلى ستـة افالم : وداد ١٩٣٦ - نشـيد األمل ١٩٣٧ - دنـانير

١٩٤٠ - عايدة ١٩٤٢ - سالمة ١٩٤٥ - فاطمة ١٩٤٧.
ـصرية تولى زمامها الـبداية كما نالحظ قويـة وأكدت مرحلة جديدة فى تـاريخ السينما ا
ستـوديو مصر كصرح عمالق وشـهدت إنتاجاته فى السنـوات التالية أهم وأفضل أفالم تلك
ـرحـلـة بل إن الـكم األكــبـر من هـذه األفالم احـتـلت مــكـانـة مـرمـوقـة فى مــسـيـرة الـسـيـنـمـا ا
صـرية وقـام ستـوديـو مصـر بتـقد خـدمـاته ليس ألنـشطـته هـو فحـسب بل قدم كل الـعون ا
الفنى والبشرى آلخرين وهو مـاساهم فى خلق أجيال أخرى من الرواد الذين تواجدوا بقوة
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ـصريـة ويعود عـلى السـاحة فيـما بـعد صـنعـوا مجـدا لهم وأضـافوا مـيراثـا هائال لـلسـينـما ا
ـيـة سيـنـمـائيـة لـتخـريج مـبـدع / الـفضل فى هـذا ألسـتـوديو مـصـر الـذى حتول إلى أكـاد
صـناع / جنوم وأيـضا فى تـنوع وتـعدد تيـارات سيـنمائـية رومـانسـية / دراما اجـتمـاعية /

واقعية / استعراض وغناء / كوميديا / تشويق وغيرها.
وتميز كل مخرج من جيل الرواد بتيار أو خصائص تميز أفالمه :
- الواقعية : كمال سليم - كامل التمسانى - صالح أبو سيف

- الدراما االجتماعية : إبراهيم عمارة - أحمد بدرخان - 
- احلركة : نيازى مصطفى

- االستعراض والغناء : حس فوزى - عباس كامل
- التشويق : كمال الشيخ

- الرومانسية : بركات - عز الدين ذو الفقار
يلودراما : حسن اإلمام - ا

أيضا سعى ستـوديو مصر إلى اكتشاف جنوم سيـنما جدد ووفر لهم الدعاية واإلعالن واألضواء
: جنيب الـريحانى - حسـ صدقى - عمـاد حمدى - أسمـهان - فريـد األطرش - محمـود ذو الفقار

- أنور وجدى.. وغيرهم. كانت انطالقتهم من خالل أفالم وإنتاجات ستوديو مصر.
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أشاع األستـوديو جـوا من احلركـة فى محـيط العمل الـسيـنمـائى وأعلن عن مـيالد نشاط
ـتابعة من اجلـماهير واإلعالم ثم أسـفر عن نتائـج رائعة من إنتاج سينـمائى كبيـر يحظى با
ية وصـبغته احمللية واصـفاته العا ألفالم مهمة ومؤثرة حتـمل الكثير من فن صنـاعة الفيلم 
التى تمـس مجتمعه وقـضاياه السـياسية واالجتـماعية وقـد نذكر منـها أفالم : نشيد األمل /
ة/ الدكتور / سى عمـر / مصنع الزوجات/ النائب العام/ / العز سالمة فى خير/ الشـ
ا فى قلبى / فاطمة... وغيرها إلى جانب ماسبق فقد قام ستوديو مصر غرام وانتقام/ دا
بـبـادرة مؤثـرة فيـمـا بعـد فى احلـياة الـسـينـمائـيـة وذلك بإقـدامه عـلى توثـيق وتـأريخ األحداث
صـورة" التى حتولت إلى وثـيقة ومـرجعية الـسياسـية واالجتـماعيـة من خالل "جريدة مـصر ا
ـصـور " حسن هم ا مـهـمة فـى حيـاة مـصر الـفـنيـة والـتاريـخـية وأشـرف عـلى هذا الـقـسم ا

مراد".
اسـتمـرت إنتـاجات سـتوديـو مصـر فى منـظومـة رائعـة و جنى الـكثـير من األربـاح وهو

ا فعله ستوديو مصر. ماحفز آخرين للخوض فى الساحة أسوة 
مابعد ستوديو مصرمابعد ستوديو مصر

تـعددت األستوديـوهات السيـنمائيـة باختالف إمكـانياتهـا وقدراتها الـفنية وشـهدت الفترة
من منـتصف الـثالثينـيات ومـابعـدها مـجموعـة منـها أقـامهـا رجال أعمـال شعـروا بعـد جتربة
ستـوديو مـصر بـأن إقامة سـتوديـو هو مـشروع مربح إلـى جانب االنتـماء وااللـتصـاق بعالم
النـجوم واألضواء وكان هناك أيضا مـجموعة أخرى أقامها بـعض جنوم وجنمات تلك الفترة

انا منهم بتطوير ادواتهم الفنية للتأكيد على البقاء ونذكر من هذه االستوديوهات : إ
- ستوديو ناصيبيان  هرانت ناصيبان

- ستوديو وهبى (اجلديد بعد انتقاله إلى اجليزة)  يوسف وهبى
- ستوديو جالل أحمد جالل / مارى كوينى

- ستوديو نحاس ادمون نحاس / انطون خورى
- ستوديو هليوبولس  اورفانيللى بعد انتقاله إلى القاهرة

ستوديو األهرام  محمود باشا ثابت / شكرى ويصا بك/ مسيو بليتى وآخرين.
إلى جانب سـتوديوهـات صغيـرة أنتـجت فيلـمًا أو أكـثر ثم  تصـفيـتها وإغالقـها وبعض

ذكورة مازالت تعمل وإلى اآلن. من االستوديوهات ا
ـال إلى جانب أنـشـطة لإلنـتـاج وتوزيع تـطـلب إقامـة االسـتوديـوهـات عنـاصـر للـتـمويل بـا
نتج إلى السوق احمللية واخلارجـية.. وهنا كانت احلاجة ملحة األفالم بعد صنعـها ثم ضخ ا
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إلـى تـواجـد شـركـات اإلنــتـاج والـتـوزيع عــلى غـرار مـاحـدث وســتـوديـو مـصــر فـظـهـرت عـلى
السـاحة مجمـوعة من شركات اإلنـتاج والتـوزيع أنشئت عبـر رجال أعمال أو جنـوم ومبدع
تكسبوا وتـربحوا من السينـما ثم أعادوا تلك األموال مـرة أخرى إليها وتـدويرها فى صناعة

السينما ونذكر بعض من هذه الشركات التى تواجدت فى تلك الفترة.
منتخبات بهنا فيلم

األخوة بهنا - مدينة اإلسكندرية ثم انتقل نشاطها إلى القاهرة
نحاس فيلم

جبرائيل وادوارد نحاس - انطون خورى - يوسف وهبى
أفالم مصر احلديثة
النجم حس صدقى

أفالم النيل
جبرائيل وميشيل تلحمى

أحمد جالل ومارى كوينى 
شركة إنتاج وتوزيع إلى جانب ستوديو

أحمد سالم
بعد أن ترك العمل مديراً الستوديو مصر

شركة افالم النسر
ايلى باتكمان

شركة لوتس فيلم
آســـيا

وفيـما بـعد فى بـدايات األربعـينـيات ازدادت شـركات اإلنتـاج والتـوزيع بشـكل كبـير حتى
وصل عددهـا إلى مـايـقـرب من مائـة وخـمـسـون شركـة امـتـلكـهـا رجـال أعمـال وأيـضـا جنوم

دهش أن جنوم تلك الفترة جميعهم تقريبا قد أقاموا شركات إنتاج وتوزيع. ومبدعون وا
صرية إلى حال أفضل بـعد نشاطات ستـوديو مصر وآخرين من بعده انـتقلت السينـما ا
صرية إلى فن وصناعة وجتارة وجنى القائمون عليها الكثير من األموال وحتولت السينما ا
وتـوزعت عروض األفالم فى داخل مـصر وإلى الـعالم الـعربى وشـتى أرجاء الـعالم وحـققت

صرى الشهير. رتبة الثانية بعد القطن ا عائدا اقتصاديا مهما جاء فى ا
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رحـلـة طـويـلة امـتـدت وتـواصـلت وتـشـابـكت طـوال مـائـة عـام كامـلـة تـلك كـانت مالمح من
ديـنة اإلسكندرية بعد أقل من عام لعروض صرية.. بدأت بعروض أولى  مسيرة السـينما ا
بـاريس وافالم لومـيـير األولى وتـواصـلت بـبعـثـة لومـيـير األولى والـثـانيـة ثم صـنع أول شريط
ـغامرة الـولهة بـهذا الفن الـساحر على أرض سـينمـائى مصرى عـام ١٩٠٧ شهدت الـرحلة ا
اإلسـكنـدرية تـواجد مـجـموعـة مصـورى الفـوتـوغرافـيا من أصـول أجنـبـية هم نـسيج اجملـتمع
واطـن األصلـي الكل امـتزج فى تـسامح الفرق بـ مسلم السكـندرى الفرق بـينهـم وب ا
ديـنة بـالولوج إلى ومسيـحى ويهـودى وأسفرت تـلك السـمات فى إقدام الـبعض من قـاطنى ا
ـواطنـون األصـليـون من أهل مـصر ال وحلق بـهم ا عـالم السـيـنمـا قدمـوا الـعرق واجلـهـد وا
عـلى ارض اإلسـكـندريـة وأقـيـمت االسـتوديـوهـات وكـلهـا أنـشـطـة قام بـهـا أفـراد بإمـكـانـيات

صرية. محدودة لكنها كانت عظيمة األثر فى تاريخ السينما ا
صريـة عبر ستوديو سيرة السيـنما ا فى منتصف الـثالثينيات كـانت االنطالقة العمالقـة 
مصر وما حلق به من أنـشطة سينـمائية مغـايرة عن احملاوالت االولى.. حتولت الـسينما إلى
صـناعة كبـرى ومنظومـة اقتصـادية متكـاملة وهو مـادفع آخرين للـعمل فى احلقل السـينمائى
عـلى نفس النـهج بإيقـاع متسارع حـتى عام ١٩٣٩ انتـقلت أنشـطة السيـنما من اإلسـكندرية
ية الثـانية التى إلى الـقاهرة (الـعاصمة) بـالكامل نتـاج عوامل عدة مـنها بدايـات احلرب العـا
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ـديـنـة ومـا اسـتـتـبـعـهـا من الـقـبض عـلى بـعض األجـانب اقـتـربت مـنـاوشـاتـهـا من أطـراف ا
ـديـنـة خـاصـة اإليـطـالـيـ مـنـهم. أيـضـا مـا أحـدثه سـتـوديـو مـصـر من أنـشـطـة ـقـيـمـ بـا ا
سيـنـمائـية مـتـميـزة جتاوزت مـحـاوالت األفراد بـرغم أهمـيـتهـا.. ثم الـبريق اإلعالمى وتـواجد
الـنجـوم الكـبار بـالـعاصـمة إضـافة لـتـعدد وتـنوع وكـثرة األنـشـطة الـسيـنمـائـية عـلى السـاحة

الفنية بالعاصمة.
ـؤكـد أن انضـمـام كـتـيـبة األوائـل من مبـدعى سـيـنـمـا مـدرسة اإلسـكـنـدريـة إلى رفـقاء وا
الدرب بـالعـاصمـة قد أضاف عـناصـر إيجـابيـة عظـمت من شأن مـنظـومة الـعمل الـسيـنمائى
ام وعـلى وجه اخلـصوص مـديـرى الـتصـويـر الـسـينـمـائى الـذين كـانت لـهم الغـلـبـة حـيث اإل

باحلرفة وأصول صناعة الفيلم السينمائى.
ا فيـيرا/ توليو الفيزى أورفـانيللى / محـمد بيومى/ تـوجو مزراحى/ برونوسـالفى/ بر
كيارينى/ جوليودى لوكا/ إبراهيم وبدرالما/ إضافة إلى الرواد عبد احلليم ومحمود نصر.
ية الثانيـة وآخرين خالل العدوان الثالثى عام رحل البـعض منهم فى بدايات احلرب الـعا
١٩٥٦ أو مـرحلـة التـأمـيم والقـرارات االشتـراكـية بـداية الـسـتيـنيـات. فى أواخـر الثالثـينـيات
ا يـحدث وسيـنمـا هوليـوود حيث الـتنوع فى صريـة  تـشابـهت منـظومة ومـسيـرة السيـنمـا ا
ا يرضى شرائـح اجملتمع اخملتـلفة وأيضـا ذكاء الصانع فى اإلنتـاج السينـمائى والنجـوم و
ـشـاهـد والـتالعب بـالـعـقل والـوجدان إضـافـة لـفن صـنـاعـة الـنجم دغـدغـة حـواس ومـشـاعر ا
ـشـاهـد فـى أفـضل صـورة من خالل أفالم وجتـنـيـد كـافــة اإلمـكـانـيــات له لـلـوصـول بـه إلى ا

صرية. صنعت تاريخا لهم وللسينما ا
صرى إلى هم الذى لعبته شركات اإلنتاج والتوزيع بالوصول للفيلم ا أيضا هذا الدور ا
نطقة بل وانطلقت نطقة العربية إلى جوار األغنية وهو ماخلق هذا التالحم ماب شعوب ا ا

صرية إلى آفاق أوسع حتى أوروبا / أمريكا/ أمريكا الالتينية. السينما ا
وقــد حــاولــنــا فى هــذه الــدراســة االكــتــفــاء بــرصــد مالمـح لــلــبــدايــات مــنــذ عـام ١٩٠٧
باإلسكندرية وصوال إلى تعاظم شأن السينما فى مصر وماحدث بالقاهرة خالل الثالثينات
وحـتى تواجد النشاط السـينمائى بالكامل بـالعاصمة عام ١٩٣٩ لبـداية مرحلة أخرى حتتاج
صـرية بـاخلوض فى خـصائـصهـا وسمـاتهـا وهو والشك مـن البـاحثـ فى تاريخ الـسيـنمـا ا

مجهود يتطلب الكثير من الدأب والوقت واجلهد حتى نسجل تاريخنا السينمائى العريق.
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(١) تاريخ السينما فى مصر - أحمد احلضرى.

(٢) تاريخ السينما فى مصر - أحمد احلضرى.
صرية الصامتة (الوثائقية - التسجيلية) إبراهيم الدسوقى - سامى حلمى. (٣) بدايات السينما ا

(٤) أحمد احلضرى - تاريخ السينما فى مصر.

(٥) أحمد احلضرى - تاريخ السينما فى مصر.
(٦) سامى حلمى- إبراهيم الدسوقى (السينما الوثائقية الصامتة فى مصر).

(٧) مدرسة اإلسكندرية فى التصوير السينمائى.. إبراهيم الدسوقى / سامى حلمى.

(٨) مدرسة اإلسكندرية فى التصوير السينمائى.. إبراهيم الدسوقى / سامى حلمى.
(٩) مدرسة اإلسكندرية فى التصوير السينمائى - إبراهيم الدسوقى - سامى حلمى.

صرية... د. محمد كامل القليوبى. (١٠) محمد بيومى الرائد األول للسينما ا
صرية... د. محمد كامل القليوبى (١١) محمد بيومى الرائد األول للسينما ا
صرية.. د. محمد كامل القليوبى. (١٢) محمد بيومى الرائد األول للسينما ا

(١٣) رسالة فى تاريخ السينما العربية.. جالل الشرقاوى.
(١٤) رسالة فى تاريخ السينما العربية .. جالل الشرقاوى.

(١٥) تاريخ السينما فى مصر.. أحمد احلضرى.
(١٦) مدرسة اإلسكندرية فى اإلخراج السينمائى.. إبراهيم الدسوقى / سامى حلمى.

صـرية فيما بعد حتت (١٧) اصبح ادوارد مع أشقائه جورج وميـشيل أحد أهم موزعى ومنتـجى السينما ا
اسم " منتجات بهنا فيلم ".

(١٨) مدرسة اإلسكندرية فى اإلخراج السينمائى - إبراهيم الدسوقى / سامى حلمى.
(١٩) مذكرات محمد كر .. محمود على.

(٢٠) تاريخ السينما فى مصر .. أحمد احلضرى.
صرية.. الهامى حسن. (٢١) تاريخ السينما ا

(٢٢) ٧٠ عاما من األحالم.. مجلة الهالل.. أكتوبر ١٩٦٥.
(٢٣) وثائق إدوارد بهنا.



∏∏



∏π

l‡‡‡ł«d*«

- اإلسكندرية روعة وعطاء
- بدايات السينما الوثائقية الصامتة فى مصر..إبراهيم الدسوقى - سامى حلمى

- تاريخ السينما فى مصر......................... أحمـد احلضـرى
- تاريخ السينما فى العالم....................... جـورج ســادول

صريه...... د. محمد كامل القليوبى - محمد بيومى الرائد األول للسينما ا
- رسالة فى تاريخ السينما العربية.................. جــالل الشرقـاوى

........................... محمــود علـــى - مذكرات محمد كر
- ٧٠ عاما من األحالم.................... مجلة الهالل - اكتوبر ١٩٦٥

- وثائق ادوارد بهنا............................... بازيــل بهنــــا
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صدر مؤخراً فى سلسلة
آفاق السينما
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