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اإميانًا منا باأن املهرجان القومي لل�سينما امل�سرية، لي�س جمرد م�سابقة 

الت�سجيلية  الأفالم  اأو  الطويلة،  الروائية  الأفالم  بني  �سينمائية 

التناف�س  هذا  على  التحفيز  اأهمية  رغم  فقط،  الق�سرية  والروائية 

الفني ال�سريف، ولكن املهرجان ل بد اأن تكون له اأذرع اأخرى، ت�سب 

وهبت  التي  رموزها  على  ال�سوء  واإلقاء  امل�سرية،  ال�سينما  خدمة  يف 

يف  ر�سخت  باأيقونات  وتتويجه  ال�سابع،  الفن  اإحياء  اأجل  من  حياتها 

وجدان امل�سريني بل والعامل العربي باأ�سره.

الراحل  الكبري  املخرج  امل�سرية،  ال�سينما  الواقعية يف  رائد  اأن نحتفي مبئوية ميالد  لزامًا علينا  فكان 

�سالح اأبو �سيف، وقد �سعدت مبا طرحه املخرج الكبري �سمري �سيف رئي�س املهرجان، باإقامة معر�س ي�سكل 

اإطاللة متزج بني التحليل الفني، والر�سد التاأريخي، لأعمال اأبو �سيف ذات العالمة امل�سيئة يف م�سريتنا 

�سفة  يحمل  ل  لكي  املعر�س،  لهذا  عميقة  روؤية  الليثي  �سفاء  الناقدة  قدمت  وبالفعل  ال�سينمائية. 

الحتفالية اجلوفاء، بل ليكون مبثابة مرجع ب�سري لأعمال الراحل العظيم.

وناأمل اأن يكون هذا املعر�س، نواًة ل�سل�سلة اأخرى من الفعاليات التي �سيتبناها املهرجان القومي لل�سينما 

قد  لنكون  احلافل،  تاريخها  طوال  امل�سرية  ال�سينما  ميز  الذي  اجلاد  الإبداع  روح  ل�ستعادة  امل�سرية، 

اأف�سل  م�ستقبل  ل�سنع  ال�سينمائيني  �سباب  حتفيز  على  والعمل  باحلا�سر،  املا�سي  ربط  يف  دورنا  اأدينا 

لل�سينما امل�سرية، لتتوا�سل م�سرية الإبداع امل�سري اخلالق.

معماري حممد اأبو �سعده       

رئي�س قطاع �سندوق التنمية الثقافية       
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�سالح  املخرج  اأفالم  م�ساهدة  اأعيد  اأن  يل  هياأت  التي  الظروف  اأ�سكر 

على  الأفالم  فتحملني  عنه  النقاد  مقالت  اأقراأ  واأن  �سيف  اأبو 

العرتاف بف�سله على ال�سينما امل�سرية، وعلى حياتي وفهمي للدنيا 

اأنام لأول مرة يف �سينما الن�سر بقوي�سنا فى نهاية  اأي�سا. �ساهدت ل 

اخلم�سينيات، كنت طفلة ما زلت ولكن ر�سائل الفيلم العديدة ت�سللت 

اأن يكون لأبي زوجة اأخرى بعد وفاة اأمي، تغريت  اإىل عقلي فتقبلت 

فكرة زوجة الأب التي ورثناها عن الغرب و�سندرل. ت�سربت مفهوم 

احلرية احلقيقية من فيلمه اأنا حرة ، ول وقت للحب . 

دة تن�ست اإليك طوال  �سالح اأبو �سيف اأعتذر منك فلم اأكن تلميذة جمجُ

�سنوات الدرا�سة باملعهد )1971-1975 ( وغرور �سبياين يتملكني فال اأ�سعر بقيمتك واأن�سى اأفالمك التى 

حفرت يف عقلي وديانا من اخلربة لتجارب �سخ�سيات اأفالمك. كما حفرت وديانا من اخلربة احلياتية 

واأنهارا من املعرفة  تروي ظمئي وجتعلني اأفهم جوانب من احلياة ترتك اأثرا عميقا يفوق كل ما قراأته 

وما عاي�سته. �سالح اأبو �سيف املخرج امل�سري كما و�سفه خمي�س خياطي... وكفى. 

�سالح اأبو �سيف لك ن�سيب من عناوين اأفالمك فاأنت الفتوة كما و�سفك خريي �سلبي، دائم ال�سباب قادرا 

اإنها حقا فتوة و�سباب للمخرج امل�سري حتى النخاع الذي ترك  على جتديد اأفكارك واأ�ساليب الفنية، 

اأفالم ووثائق توؤرخ للحياة الجتماعية يف م�سر على مدار خم�سني عاما، وا�سل فيها  ثروة ثمينة من 

اإبداعه ال�سينمائي املفتوح على قراءات متعددة كلما م�سى الزمن.

حتية واجبة لبنه البار املخرج حممد اأبو �سيف ملا اأمدنا به من وثائق ومقتنيات الراحل الكبري، وحتية 

واجبة للمخرج �سمري �سيف الذي فاحتني يف اإعداد معر�س مئوية ميالد اأ�ستاذه الكبري واأ�سار علي بكتاب 

» �سالح اأبو �سيف والنقاد« الذى اأعده اأبو �سيف بنف�سه مع الناقد اأحمد يو�سف واتخذته مرجعا تاليا 

اأفالمه.  من  فيلم  لكل  �سيف  اأبو  لتعليقات  مقتطفات  منه  اأخذت  الذي  النحا�س  ها�سم  حوارات  لكتاب 

اهتم  والتي  الوفرية  الأفالم  �سور  األبومات  ا�ستخدام  مع  النقاد  واآراء  راأيه  بني  يجمع  منهجا  واحتذت 

بتوثيقها، ومن اأر�سيف الزمالء كتيبات الدعاية - بر�س بوك - التي توقفت لالأ�سف نهاية ال�سبعينيات 

وكانت اأعمال فنية تكمل مواد الفيلم من األبومات �سور واأفي�سات . ولول حب البع�س لوثائق ال�سينما 

هرني  ميالد  مئوية  معر�س  �سابقه  ول  املعر�س  هذا  اإجناز  من  متكنت  ما  الذاتية  بجهودهم  واأر�سفتها 

بركات الذى اأقيم العام املا�سي يف اإطار مهرجان القاهرة 36 برئا�سة الناقد �سمري فريد، وما اأحوجنا 

لل�سينما ترعاه موؤ�س�سات الدولة وعلى  اإن�ساء متحف  الفردية والبداأ فورا يف  اإىل جتميع هذه اجلهود 

راأ�سها وزارة الثقافة و�سندوق التنمية الثقافية الذي ميتلك من الكوادر الب�سرية ما يجعل حتقيق هذا 

الأمر ممكنا بحما�س من ع�ساق ال�سينما وحمبي وثائقها ومنهم جمدي عبد الرحمن واآخرين م�ستعدون 

لبذل اجلهد يف م�سروع هام كهذا.  

خال�س ال�سكر للزمالء حممود قا�سم وحممد دياب وفرج �سعد الدين للمعاونة التي لولها ما اأجنزت هذا 

العمل الذي اأهديه اإىل ذكرى املخرج الفنان، العبقري امل�سري..�سالح اأبو �سيف. 

       

�سفاء الليثي        

القاهرة �سبتمرب 2015         

 .. امل�سرية  ال�سينما  الذهبي ملخرجي  اأ�ستاذ كبري  وواحد من اجليل 

وقبلهم  ال�سيخ  وكمال  �ساهني  ويو�سف  الفقار  ذو  الدين  وعز  بركات 

اأول ما  ذكر ال�سينما امل�سرية يكون ا�سمه  نيازي م�سطفى .. عندما تجُ

يتبادر اإىل الذهن .. ولو كان اكتفى مبا اأخرجه من اأفالم ل�سم مكانه 

اإنه  اأحبها..  التي  لل�سناعة  الكثري  اأعطى  ولكنه  العظماء  �سريح  يف 

رواياته  قدم  من  واأول  لل�سينما  للكتابة  حمفوظ  جنيب  اجتذب  من 

البناء  يف  الن�س  باأهمية  لإميانه  لل�سيناريو  معهدًا  اأن�ساأ  من  »اأول  لها 

يف  وتابعهم  ال�سينما  معهد  طلبة  من  الع�سرات  »علم  ال�سينمائي 

خطواتهم املهنية ... توىل اأرفع املنا�سب ال�سينمائية يف فرتة القطاع العام و .... و ... و .... اإنه �سالح 

اأبو �سيف الذي يفخر املهرجان القومي لل�سينما امل�سرية باإقامة هذا املعر�س احتفاًل مبئوية ميالده، 

املعر�س  .. ي�سم هذا  امل�سرية  ال�سينما  تاريخ  الذي ل ينف�سل عن  الأ�ستاذ  تاريخ  نتن�سم فيه عبقًا من 

اإمتداده دمًا  اأمدها بالنادر من مقتنياته  الليثي والذي  اأعدته باإقتدار الباحثة املدققة �سفاء  والذي 

وفعاًل املخرج حممد اأبو �سيف.

اأرجو لكم جولة مملوءة باملتعة واملعرفة يف عامل عمالق كبري يف �سناعة رائدة نفخر بالإنتماء اإليها.

       

     

                      د. �سمري �سيف  

                          رئي�س املهرجان
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النشأة والتكوين

حارة  يف   1915 مايو   10 يف  قاهرية  لأم  ولد 

ق�ساوات يف بولق، الأب مزواج وهو عمدة قرية 

احلومة، بني �سويف، جمهورية م�سر العربية. 

على  وتردد  العا�سرة  عمر  من  ال�سينما  اكت�سف 

ثم  اأواليمبيا  و�سينما  ايديال،  �سينما  عر�س  دور 

ي�سرح  كان  الذي  املفهماتي  وح�سر  ال�سعب  �سينما 

الفيلم على قدر فهمه وقراأ مبكرا تعريف ظريف 

�سخ�سا  �ستجد  ال�ستديو  يف   « املخرج  لوظيفة 

اأن  حتاول  ول  منه،  تقرتب  ل  �سامتا،  يجل�س 

تكلمه، لأن يف خمه كل الفيلم« .

»ليلى« اأول فيلم م�سري �ساهده يف �سينما اأوليمبيا 

وجعله يفكر يف كتابة ق�سة لل�سينما.

نادي  بفريق  ثم  للمالكمة  فريق  يف  ا�سرتك 

الرت�سانة، حلم الفتونة وريا�سة الفرتة. 

على  واأقبل  املتو�سطة،  التجارة  مدر�سة  اختار 

درا�سة اللغة ليقراأ جمالت ال�سينما  الأجنبية.

ال�سباح  يف  ال�سينما  عن  مقالت  بن�سر  بداأ   1929

،واللطائف  والعرو�سة  والوادي  الهول  واأبو 

جمعة  ح�سن  ال�سيد  على  وتعرف  امل�سورة. 

بالإ�سكندرية الذي منحه كارنيه �سحفي.

1932 نال دبلوم التجارة وعمل حمررا يف الراديو 

والبعكوكة مبرتب �سئيل.

1933 ذهب اإىل املحلة الكربى وعمل ب�سكرتارية 

املجالت  �سراء  من  ومتكن  والن�سيج  الغزل  �سركة 

املو�سيقى  تعلم  كما  ال�سينما،  عن  منها  والرتجمة 

واأن�ساأ مع زمالئه بال�سركة فرقة للتمثيل. 

ح�سر  الذي  م�سطفى  نيازي  على  تعرف   1936

وفوجيء  ال�سركة  عن  ت�سجيلي  فيلم  لعمل 

�سداقة  وبداأت  ال�سينما  عن  املوظف  مبعلومات 

بينه وبني �سالح اأبو �سيف اأدت اإىل تعيينه بق�سم 

املونتاج ب�سركة م�سر للتمثيل وال�سينما وعاد اإىل 

القاهرة. 

لنيازي  م�ساعدا  م�سر  ا�ستديو  دخل   1936

الزمالء  ت�سايق   ، املونتاح  ق�سم  رئي�س  م�سطفى 

منه )املثقف( اإل وفيقة اأبو جبل التي وقفت اإىل 

اأ�سبحا  واحلب  الزمالة  من  �سنوات  وبعد   ، جواره 

زوجني. 

منها  الأفالم  من  عدد  مبونتاج  1937-1945قام 

1944،احلياة  وانتقام  1943،غرام  اليوم  ق�سية 

كفاح و�سيف اجلالد 1945.
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اأعمل  اإىل التعرف على كمال �سليم ) كل ما  �سعى 

كمال  اأفكار  هذه  يل  يقال  ال�ستديو  يف  حاجة 

�سليم( تقابال يف قهوة ريجينا ب�سارع عماد الدين 

ترك  قد  �سليم  كمال  وكان  يوم  كل  اللقاء  وتكرر 

زمالئه  م�سايقات  نتيجة  م�سر  با�ستديو  العمل 

اأن  وا�سرتط  احلارة«   « فيلم  لإخراج  عاد  ولكنه 

ال�سيناريو  م�ساعدا يف  �سيف  اأبو  يعمل معه �سالح 

اإىل  الفيلم  ا�سم  وتغري  واملونتاج  والإخراج 

ال�سينما  الواقعية يف  لتيار  يوؤرخ  الذي  »العزمية« 

الفكر  اأ�سحاب  بني  معركة  ودارت  امل�سرية. 

وبني  كرامب،  وفريتز  بريل  �سامي  منهم  النازي 

وبالطبع  �سارفنربج  املهند�س  ومنهم  ال�سرتاكيني 

كمال �سليم و�سالح اأبو �سيف .  

لت�سوير  احلارة  ديكور  هدم  عند  �سيف  اأبو  بكى 

العزمية  يف   م�ساعدا  عمله  كان  امل�ساهد،  باقي 

فر�سة ل�سالح اأبو �سيف ليطبق عمليا الأفكار التي 

كانت متالأ ذهنه دون اأن يتحمل م�سئولية الفيلم.  

اأ�سهر  �ستة  ملدة  بعثة  باري�س يف  اإىل  �سافر   1939

بداأت بتجاهل واحتقار من تعامل معهم ثم باإدراك 

اأنه فاهم ولي�س اإفريقيا جاهال . ولكن اأهم ما خرج 

لالطالع  فر�سة  كانت  اأنها  لباري�س  زيارته  من  به 

عرو�س  وح�سوره  ال�سينما  يف  جديدة  كتب  على 

�سينما »�ستديو اأور�سلني« التي كانت مبثابة مدر�سة 

تعلم منها املدار�س ال�سينمائية اجلديدة. 

بعد عدد من الأفالم الت�سجيلية عني رئي�سا لق�سم 

املونتاج ومعه  عدد من الزمالء منهم كمال ال�سيخ 

واح�سان فرغلي، ثم طلب منه اإعداد فيلم ق�سري 

ليكمل عر�س فيلم »ق�سية اليوم« فكان فيلم العمر 

واحد الذي تغري اإىل منرة 6 . 

1945 وافق ا�ستديو م�سر على ا�سناد اإخراج فيلم 

امل�سرية  لتبداأ   « قلبي  يف  داميا   « فكان  له  طويل 

التي كللت بالنجاح حتى اآخر فيلم قدمه »املواطن 

م�سري«1991.

�سركة  اأول  فيلمنتاج  رئي�س   )1965-1961(

من  عددا  خاللها  واأنتج،  عام  قطاع  �سينمائية 

الأفالم الهامة. 

زمن  يف  بالعراق  القاد�سية  فيلم  اأخرج   1981

�سدام ح�سني .

قام برتجمة وتاأليف عددا من الكتب ال�سينمائية، 

و�سدرت عنه عدة كتب هامة.

1992 اأخرج ح�سام علي فيلما  وثائقيا عن حياته 

واأعماله.

حتى  معه  حواراته  النحا�س  ها�سم  جمع   1995

اآخر العمر . 

اأهم  ا�ستفتاء  يف  الثاين  املركز  على  ح�سل   1996

11 فيلما  امل�سرية وجاءت  ال�سينما  مائة فيلم يف 

امراأة)6(،  �سباب  كالتايل:  مرتبة  من اأفالمه 

الزوجة   ،  )10( الفتوة   ، ونهاية)7(  بداية 

و�سكينة  )18(ريا   30 القاهرة   ،)16( التانية 

)27(، ال�سقا مات )31(، لك يوم يا ظامل )47(، 

اأنا   ،)70( الوح�س    )58( والأر�س  ال�سماء  بني 

حرة )97( .  

املرجع الأ�سا�س 

 �سعد الدين توفيق كتاب فنان ال�سعب 
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فتوة وشباب

لع�سره،  �سابق  �سيف  اأبو  �سالح  املخرج  الفنان 

منهم  املادحني  ي�سبق  ونقاده،  جلمهوره  متجاوز 

وال�ساخطني، اإذ توقف نقاد ال�سينما امل�سرية عند 

العبقري  ولكن  �سيف،  اأبو  لأفالم  الواقعي  النوع 

ومع  حمفوظ  جنيب  مع  ينجح  البلد  ابن  امل�سري 

ومع  اإدري�س  يو�سف  ومع  القدو�س  عبد  اإح�سان 

يو�سف ال�سباعي واآخرين. مهنته كمخرج تفر�س 

عليه  تقدمي خمتلف الأعمال ومع خمتلف الكتاب 

قيادة  يف  اأي�سا   جنح  جميعا،  معهم  جنح  وقد 

اأدوار مل يتعود  ممثليه والرهان على جناحهم يف 

اجلمهور عليها، اأخرج من فاتن �سخ�سية خمتلفة 

عماد  ومن  اأمرها،  على  املغلوبة  الفتاة  عن  متاما 

حمدي رجال لعوبا يقيم عالقات حرة مع فتيات 

فاطنة  دور  هدية  ح�سني  ل�سعاد  قدم  �سغريات،  

يف الزوجة التانية وردت الهدية باأداء عبقري . 

اكت�سب الثقة وجنح يف تقدمي كل الأنواع الفيلمية 

وكان اأ�سبق من النقاد يف فهمه لفن ال�سينما فحطم 

اأ�سوار الواقعية التي حب�سوه فيها وقدم تنويعات 

والبداية  مات  ال�سقا  مع  قمتها  و�سلت  حلنها  على 

مرورا بالزوجة التانية.

هوجم الزوجة الثانية من نقاد كبار، وحني يعاد 

ومرات  مرات  ن�ساهده  التلفزيون  بقنوات  عر�سه 

دقيقا  و�سفا  احلوارية  وجمله  مواقفه  وت�سبح 

 »... دفاترنا  »الدفاتر  حتكمنا  زالت  ما  لأو�ساع 

ي�ستخدمها امل�سريون لي�سخروا من التزوير وف�ساد 

الذمم .  

املعركة  مثل  نقدية  معارك  دائما  اأفالمه  تثري 

حول فيلم  » �سباب امراأة » بني موؤيد ومعار�س ول 

�سك اأنه واحد من اأهم اأفالم �سالح اأبو �سيف حيث 

ميكن اأن يقراأ قراءات خمتلفة ح�سب زمن عر�سه 

منزعج  فرج  األفريد  ي�ساهده.  من  وروؤية  وثقافة 

عمل  باأنه  في�سفه  ر�سدي  الأ�ستاذ  اأما  الفيلم  من 

واقعية  بعر�س  يطالب  داوود  و�سامي  كبري،  فني 

اأخرى  جمتمعات  واقع  ولي�س  امل�سري  املجتمع 

نف�سه  �سيف  اأبو  �سالح  ذكره  مبا  تاأثر  اأنه  ويبدو 

اأثناء  معه  حدث  مما  م�ستمد  امراأة  �سباب  باأن 

اإقامته يف باري�س وعلى الأرجح كانت الق�سة حلم 

تعاملت  التي  باري�س  يف  امل�سري  للدار�س  يقظة 

النقاد مع  اأي�سا تعامل بع�س كبار  معه بتجاهل.  

جمموعة اأفالمه عن ق�س�س اإح�سان عبد القدو�س 

كما  الواقعية  بال�ستة  اإل  يعرتفوا  ومل  بتعال 

اأ�سموها،  وهي اأفالم هامة نعم ، ولكن هذا هو احلب 

للنجمة  التي قدمها  واأنا حرة  والو�سادة اخلالية 

اأفالم  جنيب  رم�سي�س  واملنتج   العزيز   عبد  لبنى 

الو�سطى  الطبقة  فل�سفة  عن  تعرب  اأي�سا  واقعية 

امل�سرية، وتقف معها ما قدمه لفاتن حمامة يف ل 

اأنام والطريق امل�سدود ول تطفيء ال�سم�س. 

ال�سماء  بني  بفيلم  خمتلفة   مغامرة  يف  جنح 

الب�سر  من  متباينة  جمموعة  حيث  والأر�س، 

فيه  ؟  فاعلون  هم  فماذا  واحد  موقف  يجمعهم 

لتهيئة  ت�سجيلية  مقدمة  �سيف  اأبو  قدم  اأي�سا 

مكان  يف  التواجد  ب�سعوبة  لالإح�سا�س  امل�ساهد 

توثيقا  املقدمة  واأ�سبحت  ال�سيف،  حر  يف  �سيق 

هاما لطقو�س حياتية جرت فى م�سر .

جمرم يف اأجازة، يقول فيه مهنتي خمرج، وهاهي 

�سباح تقدم متعة  فنية تنا�سب موهبتها يف الغناء. 

يلعب  فيه  النقاد  ظلمه  الذى  اأجازة  يف  جمرم 

اأنهم  واأت�سور  لعبة  جمهوره  مع  �سيف  اأبو  �سالح 

بح�سور  �سباح  تظهر  البداية  يف   ، معه  جتاوبوا 

العاملة  الطبقة  اىل  املنحاز  املخرج  ومينح  باهت 

البيت  �سيدة  تغار  وحني  مهما  دورا  حمدى  وداد 

ت�ستحقها  م�ساحة  �سباح  منح  فى  املاي�سرتو  يبداأ 

غرية  وت�سعل  جميل  بف�ستان  تتاألق  اخلمارة  ويف 

حرميي  معركة  وتدور  علوي  زينات  الراق�سة 

املاي�سرتو  يقدم   . بها  وي�ستمتع  اجلمهور  يحبها 

لكل ممثل م�سهدا يتاألق فيه وهاهي �سباح تغني » 

اأنا ن�سوى وجنوى وكا�س« لي�س فقط لأن اجلمهور 

لياقته  كامل  يف  �سالح  هنا  يبدو  ولكن  كده  عاوز 

كمخرج اأ�ستاذا لل�سينما املبا�سرة التي تقول وتعيد 

ر�سالتها يف بداية مرحلة اخلروج من احلارة كما 

�سماها الناقد واملخرج ها�سم النحا�س . 
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 ويف لوعة احلب يقدم املثلث التقليدي  يف �سياغة 

مع  والعمال  للعمل  انحيازة  مع  متوافقة  عبقرية 

وبينهما   العط�سجي  وم�ساعده  قطار  �سائق  بطل 

�سادية يف فيلم رومان�سي بطعم  حبيبة اجلماهري 

اأبو  �سالح  �سينما  عن  املعربة  وروؤيته  اأفكاره  عمق 

�سيف . 

يحملني ل وقت للحب للمقارنة مع يف بيتنا رجل، 

الذي  املنا�سل  ثوب  �سيف  اأبو  األب�سه  وقد  ر�سدي 

طوعه،  حتت  وفاتن  للحب،  وقتا  لديه  يجد  ل 

يختار اأبو �سيف الأماكن فن�سعر بجمال الفن حني 

ومن  للعا�سقني،  بيت  اىل  اخلديوي  مدفن  يحول 

هذا؟ �سالح جاهني !، كيف ميثل بكل هذا الظرف 

وما  ال�سا�سة،  على  له  ظهور  اأول  يف  والب�ساطة 

�ساب مغامر،  اإل من  التي ل تخرج  ال�سطحة  هذه 

البداية ، مرة اأخرى جمموعة متباينة من الب�سر 

يجمعهم موقف واحد فماذا هم فاعلون؟ خمرجنا 

الذي حتبه ال�سينما يختم حياته باملواطن م�سري 

ليعود اإىل اللعب بالفر�سيات الفنية 

ليطرح اأفكاره ال�سيا�سية عن �سهداء الوطن الذين 

اأغنيائهم الذين يح�سلون  يفقدون كل �سيء وعن 

على كل �سيء. فقراء م�سر لهم اجلنة واأغنيائهم 

لهم الأر�س والعز والأو�سمة. 

ويا اهلل ال�سقا مات .. ما اأعمق تناول فكرة املوت 

الرغبة  يف  متمثلة   احلياة  وفكرة  ومناق�ستها، 

التي بدت كخيال جامح مل ي�سعف القدر �ساحبه 

وعزت  �سوقي  فريد  املوت.  فلحقه  حتقيقه  على 

العاليلي يقودهم اأبو �سيف فنح�سل على اأداء غري 

م�سبوق لكليهما. 

الفنان �سالح  » مئوية ميالد املخرج  ياأتي معر�س 

الإنتاج  2015 وقد تراجع  العام  » هذا  �سيف  اأبو 

التح�سري  واأثناء  وكيفا،  كما  م�سر  يف  ال�سينمائي 

�سيف  اأبو  �سالح  اأفالم  مل�ساهدة  عدت  للمعر�س 

مل  التي  الأفالم  يف  حتى  عندي  قيمته  وتاأكدت 

ير�س هو عنها، وجدت نف�سي حائرة بني خمتلف 

الأفالم الواقعية الكال�سيكية منها، والرومان�سية، 

من  حتمل  كانت  خفيفة  اأنها  يفرت�س  ما  وحتى 

واأعيد  بها  اأ�ستمتع  جعلني  ما  والتميز  العمق 

بكل  عالقته  عند  اأقف  كما   .  ، جمالها  اكت�ساف 

من جنيب حمفوظ واإح�سان عبد القدو�س وكيف 

لها  واقعية  بني  اأعماله  جناحا  معا  ميثالن  اأنهما 

الكادحة،  للطبقة  غالبا  تنتمي  �سيا�سية  جذور 

وواقعية رومان�سية تتناول اأفكار وم�ساكل الطبقة 

يف  مثيالتها  عن  واملعربة  امل�سرية  الو�سطى 

املجتمعات العربية. 

13
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لعمارة  امل�سلح  الأ�سمنت  يقيم  حمفوظ  جنيب 

ويكتب  البناء  ي�ستكمل  بدير  ال�سيد  ال�سيناريو، 

يفكر  ما  متاما  يعرف  منا  واحد  كل  كان   ، احلوار 

فيه الآخرين.

» عندما قراأت روايات جنيب حمفوظ )رادوبي�س(، 

راأيت فيها فكرا  )كفاح طيبة( و) عبث الأقدار( 

�سينمائيا  فنجيب يكتب بال�سورة. اأبو �سيف 

فى  والتون�سي  وحمفوظ  اأبو�سيف  التعاون 

عمل  تقدمي  من  مكن  وعبلة«  عنرت  »مغامرات 

اعتباره  فى  ي�سع  وال�سحر،  بال�ساعرية  يفي�س 

املخرج  العربي«  العامل  و�سط  وموقعها  دورم�سر 

امل�سري خمي�س خياطى.

مغامرات عنرت وعبلة واملنتقم،  لك يوم يا ظامل، 

�سباب  الوح�س،  اأنام،  ل  حرة،  اأنا  و�سكينة،  ريا 

ال�سماء  بني   - امل�سدود  الطريق  الفتوة،   ، امراأة 

والأر�س، ق�سة بداية ونهاية، ق�سة القاهرة 30. 

مع نجيب محفوظ

15
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مع إحسان عبدالقدوس

يرى خمي�س خياطي اأنه مع اإح�سان عبد القدو�س  

– ت�سيء  م�سرية  واقعية  اأفالم  انتقل من خمرج 

اإىل �سمعة م�سر - اإىل �سانع اأفالم على الطريقة 

الطريقة  على  �سباك«  خمرج  الهوليودية« 

امل�سرية. 

نقلة خمتلفة مع اإح�سان اأجدها فقط يف تفا�سيل 

اأبو  يقول  قكما  الفيلمي  النوع  يف  ولي�س  الواقع 

�سيف : » لقد وقع بع�س النقاد فى ت�سور خاطيء 

اأن الواقعي تعني احلارة فقط«.

اأنام،  ل    : اأفالم  قدم  القدو�س  عبد  اإح�سان  فمع 

 ، حرة  اأنا  امل�سدود،  الطريق  اخلالية،  الو�سادة 

البنات وال�سيف، ل تطفيء ال�سم�س، و�سقطت يف 

بحر الع�سل .

19
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شهادات معاصريه

جملة  ن�سرته  حديث  يف  �ساهني  يو�سف  املخرج   -

راديو موند : » هو اأ�ستاذ يف فن » خلق جو« وهذا 

، و« �سباب  هو ما جعل فيلميه » لك يوم يا ظامل« 

امراأة » من اأهم الأفالم يف تاريخ ال�سينما العربية«.

 - الأديب يحيى حقي: »اإننا نعتربكم  من الكفايات 

ونتوقع  للم�ستقبل،  وندخرها  عليها  نحر�س  التي 

منها اأن تخطو بال�سينما امل�سرية خطوات موفقة 

حتافظون فيها دائما على امل�ستوى الذي ناأمله«.

- املخرج عز الدين ذو الفقار: »ل �سك يف اأن �سالح 

اأبو �سيف هو اأحد املخرجني الثالثة الذين اأعرتف 

بهم من بني ع�سرات املخرجني واأ�سباه املخرجني« . 

- الأديب يو�سف اإدري�س:« ل �سك اأن فيلم القاهرة 

من  امل�سرية،وعالمة  لل�سينما  م�سرف  عمل   30

اأبو �سيف كل ك�سله  عالمات الطريق،يغفر ل�سالح 

ال�سينما  ملوؤ�س�سة  ويثبت  املا�سية..  الأعوام  خالل 

ولكل ال�سينمائيني اأن الطريق اإىل �سباك التذاكر 

هو نف�سه الطريق اإىل الأفالم اجليدة.« 
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جوائز وتكريمات

)1959( جائزة اجلمهورية العربية املتحدة وزارة 

الثقافة والإر�ساد القومي  عن فيلم �سباب امراأة .

)1959-1960( جائزة �سرف املركز الكاثوليكي 

العربية عن فيلم  )1967( جائزة جامعة الدول 

القاهرة 30. 

جمعية  من  م�سري  فيلم  اأف�سل  جائزة   )1978(

نقاد ال�سينما امل�سريني ع�سو الحتاد الدويل - 

الفيربي�سي – عن فيلم ال�سقا مات . 

امل�سرية  اجلمعية  من  ذهبية  تقديرية   )1978(

لكتاب ونقاد ال�سينما عن فيلم ال�سقا مات .

 

)1984( �سهادة تقدير من اأكادميية الفنون  

من  الجتماعي  للتعبري  �سرف  جائزة   )1987(

املركز الكاثوليكى امل�سري. 

ال�سينمائي  الإخراج  يف  الريادة  جائزة   )1990(

من جمعية الفيلم.

)1993( جائزة اأفالم ثقافة دول البحر املتو�سط 

عن فيلم مواطن م�سري. 

للفيلم  الدويل  جربة  مهرجان  جائزة   )1993(

الأ�سطوري والتاريخي. 

27
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أوسمة الدولة 

) 1963 ( و�سام العلوم والفنون من الطبقة الأوىل 

من جمال عبد النا�سر.

)1988 ( اجلائزة التقديرية اأنور ال�سادات 

العلوم  وو�سام  التقديرية  اجلائزة   )1991(

والفنون ح�سنى مبارك. 

2015  يحتفل املهرجان القومي لل�سينما امل�سرية 

اأبو  التا�سعة ع�سر مبئوية ميالد �سالح  دورته  يف 

�سيف عبقرية م�سرية خالدة . 

اأبحاث عن اأفالم �سالح اأبو �سيف

 « عن  ال�سوربون  جامعة  اإىل  مقدم  فرن�سي  بحث 

املجتمع يف اأفالم �سالح اأبو �سيف« .

بحث بلجيكى عن » الرواية ونا�سها يف اأفالم �سالح 

اأبو �سيف ».

بحث اإيطايل من جامعة فيني�سيا عن » ال�سينما فى 

القاهرة 30« . 

29
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مهرجانات السينما الدولية 

• مغامرات عنرت وعبلة مهرجان كان  1949      	

• لك يوم يا ظامل و  ريا و�سكينة مهرجان برلني  1953 	

• الوح�س مهرجان كان  1954 	

• �سباب امراأة مهرجان كان  1956 	

• الفتوة مهرجان برلني  1957 	

• هذا هو احلب مهرجان �سان�سبا�ستيان  1958	

• اأنا حرة مهرجان البندقية   1959 	

• بداية ونهاية مهرجان مو�سكو    1961 	

• ل تطفيء ال�سم�س مهرجان كارلو فيفاري 1962 	

• القاهرة 30 مهرجان كارلو فيفاري   1966 	

• كما �سارك يف م�سابقة جائزة الأو�سكار لالأفالم الأجنبية  1967	

31



3233 3233



3435

ألبوم صور

3435



3637 3637



3839 3839



4041 4041



4243 4243



4445 4445



4647 4647



4849 4849



5051 5051



5253

الوداع

53



545555



565757



585959



6061

محتويات المعرض

بوطني،  باحلياة،  اإميان  هي  بال�سينما  »اإمياين 

وباإن�سان وطني كبني اآدم حي، لذا فالأ�سل عندي 

من  راأ�سا  عا�سور  نعمان  اأخذه  ما  هذا  الواقع«  هو 

ل�سان اأبو �سيف ون�سره بجريدة اجلمهوريةبعد اأن 

قدمه باأن �سالح اأبو �سيف ل يعرتف باأن ال�سينما 

جمرد �سنعة، فهي عنده فن، والفن اأ�سا�سا فكر. 

جتذبني  كانت  لذا  فقري  و�سط  يف  »ن�ساأت 

ال�سرتاكية، كانت �سيئا جديدا ممنوعا، وحاولت 

اأن اأفهم كل �سيء عن ال�سرتاكية وكيف ميكن اأن 

حتقق العدالة يف العامل، وكنت اأ�سعى ملعرفة كيف 

املجتمع،  يخدم  اأن  ال�سينمائي  الفيلم  ي�ستطيع 

كيف اأ�ستطيع اأن اأكافح الفقر عن طريق ال�سينما، 

اأردت اأن اأحقق اأفالما عن احلياة التي اأعرفها، عن 

ال�سخ�سيات امل�سرية احلقيقية«. 

التى  ري�سرت  اريكا  الأملانية  الناقدة  عن  منقول 

ت�سف اأفالمه »متتاز اأفالم �سالح اأبو �سيف باجلمع 

املحكم الع�سوي بني التوظيف ال�سيا�سي والرتفيه، 

ويظهر  ال�سعبي،  والنهج  التحليلي  املوقف  بني 

وحمدد  دقيق  واجتماعي  تاريخي  ت�سوير  فيها 

ال�سرد  فيها  يظهر  كما  احلياة،  من  م�سهد  لكل 

احليوي املرح، وحتى اأحيانا ال�سرد العنيف �سريع 

التاأثري.«.  

لوحات معرض » فتوة وشباب«
مئوية ميالد صالح أبو سيف

2015 - 1915
• ملاذا �سالح اأبو �سيف 	

• الن�ساأة والتكوين 	

• رائد الواقعية امل�سرية 	

• داميا يف قلبي 	

• املنتقم 	

• �سارع البهلوان 	

• احلب بهدلة 	

• مغامرات عنرت وعبلة 	

• ال�سقر 	

• لك يوم يا ظامل+الفتوة	

• الأ�سطى ح�سن	

• ريا و�سكينة	

• �سباب امراأة	

• الوح�س	

• ل اأنام	

• الو�سادة اخلالية -  اأنا حرة	

• ين ال�سماء والأر�س	

• البنات وال�سيف - 3 ن�ساء	

• بداية ونهاية	

• القاهرة 30	

• الزوجة التانية	

• ل وقت للحب	

• الق�سية 68	

• حمام املالطيلي - الكداب	

• ال�سقا مات	

• القاد�سية	

• البداية	

• مواطن م�سري	

• اجلوائز	

• كاريكاتري	

• اأو�سمة الدولة	

مراجع املعر�س 

للطباعة. م�سر  دار  توفيق   الدين  �سعد  ال�سعب  • فنان 
�سيف. اأبو  �سالح  مع  النحا�س  ها�سم  • حوارات 

. يو�سف  اأحمد  حترير  والنقاد  �سيف  اأبو  • �سالح 
اأبو�سيف �سالح  م�سري  • املخرج 

)ترجمة لر�سالة الدكتوراه للناقد خمي�س خياطي(. 

واملجالت ال�سحف  يف  من�سورة  متنوعة  • مقالت 
)من اأر�سيف مركز الثقافة ال�سينمائة(. 
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رئي�س قطاع �سندوق التنمية الثقافية

معماري: حممد اأبو �سعدة  

رئي�س املهرجان

 د: �سمري �سيف 

روؤية واإعداد

�سفاء الليثي

امل�سرف على الأن�سطة الفنية والثقافية

عماد عبداملح�سن

 اإ�سراف تنفيذي

عالء �سقوير 

 ت�سميم الكتالوج واللوحات

تامر البدري 

امل�سرف على معار�س الفن الت�سكيلي

جناة فاروق

يقام املعر�س بقاعة اآدم حنني مبركز الهناجر للفنون

من 7-16 اأكتوبر 2015

املهرجان القومي التا�سع ع�سر لل�سينما امل�سرية 

املهرجان القومى التا�سع ع�سر لل�سينما امل�سرية 2015 


